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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวน
ผักคนเมือง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผัก
คนเมืองและศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการ
สวนผักคนเมือง ตลอดจนศึกษาปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  

ผลการวิจัยด้านขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ในส่วนที่1 คือ ขั้น
วางแผนโครงการ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการได้มีการวางแผนโครงการในการรณรงค์
ทั้งหมด 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การศึกษาข้อมูล 2.การก าหนดเป้าหมาย 3.การก าหนดวัตถุประสงค์ 4.
การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 5.การก าหนดวิธีการประเมินผล 6.การเตรียมสาร 7.การผลิตสื่อ 8.การ
ก าหนดตารางการรณรงค์และการจัดท าแผนปฏิบัติการ และ9.การก าหนดงบประมาณ ส่วนที่2 คือ 
ขั้นการด าเนินการรณรงค์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการด าเนินการรณรงค์ ได้แก่ 1.การหา
แนวร่วม โดยการชักชวนเครือข่ายและผู้มีประสบการณ์ด้านการท าเกษตรในเมืองมาร่วมมือกันรณรงค์
ร่วมกัน และ2.การรักษากระแส ได้แก่ การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ในส่วนที่3 การประเมินผลและวิธีการติดตามผล พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
ติดตามการด าเนินงานและประเมินผล ได้แก่ 1.การประเมินความรู้ ความพึงพอใจและการน าไปใช้ 
และ2.การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรในเมือง หน่วยอบรมเคลื่อนที่ และสมาชิก
โครงการขนาดเล็ก ส่วนกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่ง
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สาร กลยุทธ์ด้านสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ โดยกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร พบว่า มีแนวทางในการ
สื่อสาร ได้แก่ การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างความเป็นเพื่อนและความไว้วางใจ การเตรียมตัวและ
วางแผนก่อนการจัดกิจกรรม และการใช้ทักษะในการสื่อสารและเทคนิคในการโน้มน้าวใจ ส่วนกล
ยุทธ์ด้านสาร ได้มีแนวทางในการน าเสนอสาร ได้แก่ การถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ การ
น าเสนอเรื่องง่าย ใกล้ตัวและเป็นรูปธรรม การน าเสนอเรื่องราวจากต่างประเทศ การน าเสนอ
ข้อเท็จจริง การน าเสนอโดยใช้เหตุและผล การให้ก าลังใจ การบอกประโยชน์ที่จะได้รับ การชี้ให้เห็น
ถึงผลกระทบ การน าเสนอเรื่องง่ายและได้ผลเร็ว การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ที่มาที่ไป การน าเสนอ
รูปธรรมผ่านการเยี่ยมชมและส ารวจพ้ืนที่จริง การตั้งค าถาม และการเน้นข้อความสะดุดหู สะดุดตา 
ตลอดจนในส่วนของกลยุทธ์การใช้สื่อ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกใช้สื่อในการ
ถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม สื่อใหม่ และสื่อมวลชน  

ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง เป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบ
วงล้อ เครือข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง และเครือข่ายการสื่อสารแบบวงกลม โดยรูปแบบความ
ร่วมมือของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบด้วย การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองคค์วามรู้และ
ข้อมูลเชิงวิชาการ แลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรระหว่างกัน  ผลักดันประเด็นใหม่ๆ และเผยแพร่
ความรู้และประชาสัมพันธ์ โดยในส่วนปัจจัยในการตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการ
ขนาดเล็ก ได้แก่ ปัจจัยในตัวบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่
โครงการ เงินทุนสนับสนุน และการหากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม ส าหรับกระบวนการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผลกับโครงการสวนผักคนเมือง 

 

ค าส าคัญ: การวางแผนการรณรงค์,การด าเนินการรณรงค์,การประเมินผลและวิธีการติดตามผลการ
รณรงค์,ลักษณะเครือข่ายการสื่อสาร,รูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย,ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วม,
กระบวนการมีส่วนร่วม 
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 ABSTRACT 
 

The City Farm Project is Thailand's first non-governmental organization 
program promoting and practicing urban farming in Bangkok and its its neighboring 
provinces.To examine the campaign,communication strategy, network communication, 
and cooperative networking of the Thai City Farm Project, document analysis, in-depth 
interview, and participant observation were used to collect data. Factors affecting 
participation and participation process of the project’s small project members were 
also studied. 

Results were that project planning was a primary process. Steps involved: 
(1) finding the information; (2) setting a goal; (3) setting purposes; (4) setting a target 
group; (5) setting evaluation methods; (6) preparing messages; (7) producing media; (8) 
scheduling a campaign and making an operational plan; and (9) setting a budget. The 
second process was finding an alliance and holding trends. The third was project 
evaluation and tracking methods evaluated:(1)knowledge,satisfaction; implementation; 
(2) training center operation, mobile training center, and small project members. 

Communication consisted of source, message, strategies; and media 
strategies. Source strategies included creating reliability; building friendships and trust; 
preparing and planning activities, and using communication skills and persuasive 
techniques. Message strategies included teaching new techniques and methods; 
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presenting easy, familiar, and concrete ideas; presenting foreign stories; presenting 
facts; reasonable presenting; giving encouragement; indicating benefits; pointing out 
impacts; presenting easy, fast and effective ideas; practicing; learning origins; presenting 
concrete things by visiting and surveying actual areas; questioning and emphasizing 
outstanding messages. For teaching and advertising, Thai City Farm Project used word 
of mouth, specialized media, activities, new media, and mass media. 

Communications involved wheel, all channel, and circle networks. 
Network cooperation consisted of collaborating and exchanging knowledge and 
academic information; exchanging and providing resources; pushing forward issues; 
sharing knowledge and advertising. Decision-making involved intrapersonal, 
environmental, friendly, and project director influences. Grants and exploring activities 
for social change also played a role. Members  participated inplanning, doing activities, 
gaining, and evaluating the Thai City Farm Project.  
 

Keywords: campaign planning, campaign operation, campaign evaluation and tracking 

methods,attribute of network communication, the cooperative networking, factors 

affecting participation, participation process. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

“องค์ประกอบที่ส าคัญในการปลูกผัก ก็คือ การมีดินที่ดี มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพและมี
แสงแดดที่เพียงพอ” เช่นเดียวกับวิทยานิพนธ์เรื่อง เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การ
สื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองของผู้วิจัยที่จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากขาดองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ก็คือ รองศาสตราจารย์กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ทุ่มเท เอาใจใส่ ให้
โอกาส รับฟัง ให้ค าแนะน าและชี้แนะลูกศิษย์คนนี้เสมอมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑ
รานุวงศ์ ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี 
ใต้ฟ้าพูล กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาชี้แนะ ให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ในการปรับปรุง
และแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจน์ โกมลบุตร และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย ที่ได้ท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจถึงความหมายของค าว่าการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาและความส าคัญของการรณรงค์ ทั้ งนี้ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่
เปรียบเสมือนดินที่ดีซึ่งเป็นรากฐานส าคัญท่ีท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วง  

ขอกราบขอบพระคุณโครงการสวนผักคนเมือง โครงการรณรงค์ที่มีแนวความคิดดีๆที่
ต้องการสื่อสารให้คนเมืองลุกขึ้นมาปลูกผักและพ่ึงพาตนเอง ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจในการท า
วิทยานิพนธ์ให้กับผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนแหล่งน้ าที่มีคุณภาพซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผัก
เจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการอนุเคราะห์ข้อมูลเป็น
อย่างดี ที่ได้ให้ค าแนะน าที่ดีทุกครั้งที่สัมภาษณ์ รวมถึงให้ข้อคิดและมุมมองด้านการท าเกษตรในเมือง
และการรณรงค์ ซึ่งเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้วิจัยในฐานะคนเมืองให้ได้มีมุมมองที่เปลี่ยนไป ท าให้ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตของคนเมืองอีกกลุ่มที่ท าให้ได้เข้าใจว่าเมืองไม่ได้มีแต่ตึก ความวุ่นวาย ความเร่งรีบ หรือ
สิ่งส าเร็จรูป แต่ยังมีกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกษตร พ่ึงพาตนเอง บนความเรียบง่าย รวมถึงเป็นจุดเริ่มต้นให้
ผู้วิจัย ซึ่งไม่ชอบกินผักได้เริ่มต้นปลูกผัก และหันมาใส่ใจกับการกินผักมากขึ้น   

สุดท้ายต้องขอขอบคุณแสงแดด ซึ่งก็คือ ครอบครัว เพ่ือน ที่คอยสนับสนุนให้ก าลังใจมา
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
เมื่อกล่าวถึงค าว่า “การพัฒนา” ทุกคนคงจะนึกถึงการท าให้เจริญ ทันสมัย หรือมองไป

ที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ในฐานะกลไกหลักที่ท าให้สังคมนั้นมีความกินดีอยู่ดี มีความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยหลงลืมไปว่าการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั้นไม่ใช่องค์ประกอบเดียวของสังคมที่ท า
ให้สังคมเจริญก้าวหน้าไปได้ ซึ่งบทเรียนจากการพัฒนาในยุคแรกเริ่มนั้นได้ให้บทเรียนต่างๆไว้เป็น
อย่างดี ว่าท าไม “การพัฒนา”ที่มีการนิยามในมิติด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวนั้น ถึงท าให้ประเทศ
พบเจอปัญหาต่างๆมากมายนานัปการ 

แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนา ไม่ได้มีการหยุดนิ่งตายตัว นับตั้งแต่แนวคิดการพัฒนาที่เกิด
ขึ้นมาในสังคมนับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 พบว่า แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ได้มีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาเรื่อยมาเป็นล าดับ กล่าวคือ ในยุคแรกเริ่มของการพัฒนา การพัฒนาหมายถึงการท าให้ทันสมัย
อย่างสังคมตะวันตก ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง หรือที่
เรียกขานกันในแวดวงการศึกษาการพัฒนาในยุคนั้นว่า “ทฤษฎีการท าให้ทันสมัย” (modernization 
theory)ซึ่งหมายถึงการมุ่งเน้นพัฒนาประเทศให้ทันสมัย แตกต่างจากสังคมดั้งเดิมหรือสังคมประเพณี 
(traditional society) อย่างสิ้นเชิง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความรู้สึกนึกคิดและความรู้
ของผู้คนในสังคม โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าการท าให้ประเทศเป็นสังคมอุตสาหกรรมนั้น จะน ามาซึ่ง
ความรุ่งเรืองและความทันสมัย เพราะนั่นหมายถึงการเพ่ิมพูนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การ
พัฒนาความเป็นเมือง และการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท โดยการพัฒนาประเทศไปสู่ความ
ทันสมัยนั้นจ าเป็นต้องมีการลงทุนอย่างหนักในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็น
การสร้าง ถนน สร้างเขื่อน ไฟฟ้า ประปา เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  นอกจากนั้น
แล้วยังเกิดการพ่ึงพาประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินลงทุนและเทคโนโลยีใหม่เพ่ือ
น ามาสนับสนุนความก้าวหน้าของสังคม (เกศินี จุฑาวิจิตร,2548,น.10) 

จากการพัฒนาด้วยกระบวนทัศน์ที่เน้นความทันสมัยในยุคแรกเริ่มของการพัฒนา ที่
ส่งผลให้บรรดาประเทศก าลังพัฒนาต่างๆ เช่น ประเทศในแถบลาตินอเมริกาที่ได้รับผลพวงของการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ซึ่งก็คือการที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ต่างก็ต้องพ่ึงพิงบรรดาประเทศที่
พัฒนาแล้วเป็นหลัก ดังนั้นนักวิชาการในประเทศดังกล่าวจึงน าเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ซึ่งถือเป็นยุคที่
สองของการพัฒนา (ช่วงทศวรรษที่  1970)ที่คัดค้านกระบวนทัศน์เดิมคือทฤษฎีการพ่ึ งพา 
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(Dependency theory) ซึ่งมีใจความหลักว่า การพัฒนาแบบที่ผ่านมาเป็นตัวการส าคัญให้ประเทศ
ด้อยพัฒนาต้องไปพ่ึงพาหรือขึ้นต่อประเทศที่พัฒนาแล้ว (กาญจนา แก้วเทพ ,2548,น.19) และจาก
ผลเสียที่มากกว่าผลดีของการพัฒนาที่ผ่านมา ที่เหมือนจะเป็นการพัฒนาที่ได้ไม่คุ้มเสีย ส่งผลให้
แนวคิดการพัฒนานั้นมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์อีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980 ซึ่ง
เรียกได้ว่าเป็นยุคท่ีสามของการพัฒนา ที่ได้เกิดแนวคิดการพัฒนาที่น่าสนใจและชวนให้ติดตามเกิดขึ้น
อีกมากมาย โดยแนวคิดที่เกิดขึ้นมานั้นได้สร้างความหวังให้กับประเทศก าลังพัฒนาได้เป็นอย่างมาก 
อาทิเช่น แนวคิดการพัฒนาที่เน้นความยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพึ่งพิงตนเอง เป็น
ต้น ซึ่งแนวคิดต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นการพัฒนาที่มาจากรากฐานของประเทศตัวเองเป็น
ส าคัญ ลดการพัฒนาตามแบบตะวันตก และหันกลับมาเน้นการพัฒนาในแบบที่เหมาะสมกับตัวเอง
และลดการพ่ึงพิงต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางเลือกและทางออกใหม่ในการพัฒนาของประเทศที่
น่าสนใจไม่น้อย รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกันที่ก าลังหาทางออกจากผลพวงของการพัฒนาในยุค
แรกท่ีได้สร้างบาดแผลความเจ็บปวดให้กับประเทศ 

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ตกหลุมพรางและวนเวียนอยู่ในกระบวนทัศน์
การพัฒนากระแสหลัก เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติในช่วงแรกๆที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายการพัฒนาคือการเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เริ่มจากการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือทดแทนการน าเข้าและตามด้วยการเน้นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการลดบทบาทภาคเกษตรกรรม รวมทั้งทรัพยากรต่างๆในชนบทถูกน ามาตอบสนองต่อ
ภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ค านึงถึงต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีการปรับเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาภาคธุรกิจ เกิดการพัฒนาแบบกระจุกตัว ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษา 
โอกาสในการท างานในภาคเศรษฐกิจที่ทันสมัย โอกาสทางรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้นเป็นต้น ที่กระจุกตัวอยู่
ในเขตเมือง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการอพยพเข้าเมืองตามมาท าให้ประชากรในเมืองเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็ว จนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของเมืองในทุกๆด้าน เนื่องด้วยอุปสงค์และอุปทาน
ด้านการบริโภคที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นซึ่งรวมถึงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ถูกพัฒนาให้กลายเป็น
ศูนย์กลางในการบริหารประเทศ 

จากกระแสการเจริญเติบโตของเมืองท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย
แบบท้องถิ่นที่ถูกแปรเปลี่ยนไปตามกระแสการขยายตัวของเมือง น าไปสู่ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็น 
ปัญหาด้านพ้ืนที่ทางการเกษตรที่ลดจ านวนลงไป ด้วยการแทนที่ของภาคอุตสาหกรรมจากการ
ขยายตัวของเมือง ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลพิษ เช่น แม่น้ าล าคลองที่เกิดมลภาวะ สภาพแวดล้อมที่
อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ซึ่งเห็นได้จากเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯที่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยมี
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แหล่งผลิตอาหารของตัวเอง กลายเป็นป่าคอนกรีตที่ เต็มไปด้วยอาคารส านักงาน คอนโด 
ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ 

การเปลี่ยนแปลงนั้นรวมไปถึงวิถีชีวิตของคนในเมืองที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเช่นกัน 
โดยหันมาเน้นความสะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็ว ซึ่งรวมถึงด้านการบริโภคด้วย ที่คนส่วนใหญ่นั้น
หันมาพ่ึงพาตลาดและฝากท้องกับการซื้อกินมากยิ่งขึ้น ประกอบกับท่ามกลางตึกรางบ้านช่องและวิถี
ชีวิตอันวุ่นวายในเมือง ไม่ว่าจะเป็นความเหนื่อยล้าจากการท างาน การประสบปัญหาจราจรติดขัดใน
เมือง ฯลฯ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ส่งผลให้คนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการเข้าครัวประกอบอาหาร ซึ่ง
บางครั้งน ามาสู่การละเลยในเรื่องของโภชนาการทางอาหาร ตลอดจนเสี่ยงต่ออาหารที่ไม่ปลอดภัย
หรือไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จนกลายเป็นปัญหาสุขภาพตามมาในที่สุด 

แม้ว่าที่ผ่านมาคนเมืองอย่างคนกรุงเทพฯนั้น จะไม่ได้ท าการปลูกผักหรือท าการเกษตร 
แต่ทว่าก็ยังมีอาหารส าหรับบริโภค ท าให้หลายคนเชื่อว่ามีอาหารเพียงพอต่อการบริโภคแล้ว ดังนั้น
ค าถามที่ว่าอาหารที่เราบริโภคกันอยู่ทุกวันนี้แท้จริงแล้วมาจากไหน ใครเป็นผู้ผลิต ผลิตอย่างไร และ
ขนส่งมาด้วยวิธีการใด จึงกลายเป็นเรื่องทั่วไปที่คนละเลย ทั้งๆที่ค าถามเหล่านั้นล้วนส าคัญกับชีวิต 
อย่างไรก็ตามจากวิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดช่วง
ระยะเวลาแห่งการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 วิกฤติการเมืองใน
ทศวรรษที่ผ่านมา หรือวิกฤติปัญหาน้ าท่วมปี 2554 ซึ่งได้เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ
ในช่วงวิกฤตที่เราต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้าวยากหมากแพง การตกงาน หรือระบบการขนส่งที่
ถูกตัดขาดเห็นได้จากวิกฤตการณ์น้ าท่วมปี 2554 ที่สินค้าในเมืองหลวงขาดแคลน พ้ืนที่ทางการเกษตร
เสียหาย เป็นต้น ซึ่งจากวิกฤติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ท าให้หลายฝ่ายตั้งค าถามถึงประเด็นเรื่อง  “ความ
มั่นคงทางอาหาร”ตลอดจน “การพัฒนา” ว่าควรหันกลับมาให้ความส าคัญกับการ “พ่ึงพิงตนเอง”
แล้วหรือยัง 

ในขณะเดียวกันท่ามกลางวิกฤตต่างๆเหล่านี้ ก็ได้เกิดการแสวงหาวิธีการในการหา
ทางออกเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งปรากฎออกมาในรูปของปรัชญาและแนวคิดในการพัฒนาหลาย
แนวทางด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการ
พ่ึงพิงตนเอง รวมถึงแนวคิดการท าเกษตรในเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 

แนวคิดเกษตรในเมือง (City Farm) ได้มีหลักแนวคิดที่ส าคัญคือ การท าเกษตรในพ้ืนที่
เมืองและชานเมืองโดยเน้นการเพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองของคนเมือง รวมถึงเก่ียวโยงกับเรื่อง
อ่ืนๆ อาทิเช่น การมองเรื่องเกษตรเชื่อมโยงกับมิติของเมือง เช่น การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การจัดการ
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ของเสีย การจัดการมลภาวะ การใช้พลังงาน การพัฒนาภูมิทัศน์ของเมือง และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
หนุนเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในเมือง กล่าวคือ การมีแหล่งอาหารอยู่ในเมือง ซึ่งโยงถึงเรื่อง
การมีความสามารถในการพ่ึงตนเองได้ทางอาหารทั้งยามปกติและยามวิกฤติ  การเข้าถึงอาหาร การมี
อาหารให้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการได้บริโภคอาหารที่มีโภชนาการ เช่น สด ปลอดภัย มี
คุณภาพที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ตลอดจนการยกระดับอธิปไตยทางอาหาร(food sovereignty)
ที่ใส่ใจต่อสิทธิในการเข้าถึงอาหาร (right to food) ของกลุ่มคนจนเมืองและคนชายขอบให้ได้รับความ
เป็นธรรม อีกทั้งแนวคิดเกษตรในเมืองนั้นยังสามารถเพ่ิมความยืดหยุ่นของเมืองได้ในหลายลักษณะ 
เช่น ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นของเมืองเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันสืบ
เนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนสามารถช่วยท าให้มีอาหารส ารองยามฉุกเฉินได้ อีกทั้งยังเป็น
โอกาสในการสร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นหลักประกันความปลอดภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจในครัวเรือนที่มัก
เกิดขึ้นตามมากับภัยพิบัติ วิกฤตการณ์ต่างๆ รวมทั้งแนวคิดเกษตรในเมืองยังมุ่งเน้นการพัฒนา
เครือข่ายทางสังคมเพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายการผลิตและการกระจายอาหารเป็นส าคัญ ซึ่ง
เครือข่ายทางสังคมที่เข้มแข็งก็จะมีส่วนช่วยสร้างความสนิทสนม ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการพึ่งพากัน
ให้เกิดข้ึนในสังคมตามมาอีกด้วย (ปิยะพงษ์ บุษบงค์,2555,น.21) 

โดยแนวคิดเกษตรในเมือง(City Farm) ถือได้ว่าเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมใน
ต่างประเทศเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงได้หันมาสนใจเรื่องการปลูกผักสวนครัว 
เช่น นางมิเชล โอบามา สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐที่ริเริ่มให้ท าแปลงสวนผักที่ท าเนียบขาว 
โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพ่ือต้องการให้แน่ใจว่าครอบครัวของเธอ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และแขกผู้มาเยือน
ท าเนียบขาว จะได้รับประทานผักและผลไม้สด ๆ("มิเชล โอบามาปลูกผักในท าเนียบขาว,”2552) อีก
ทั้งกระแสแนวคิดเกษตรในเมืองยังเกิดขึ้นตามพ้ืนที่สาธารณะต่างๆในต่างประเทศ เช่น สวนผักริมทาง
รถไฟที่กรุงเฮกและแฮมพ์สตีดฮีต เนเธอร์แลนด์ เป็นตัวอย่างของการใช้และการพัฒนาที่ดินในเมือง 
ตลอดจนในบางประเทศก็ได้มีการผลักดันในระดับนโยบายเลยทีเดียว เช่น เมืองโรซาริโอ้ ประเทศ
อาร์เจนตินาที่ได้ก าหนดให้แนวคิดเกษตรในเมืองกลายเป็นวาระเชิงนโยบายของเทศบาล เพ่ือผลักดัน
ให้เกิดสวนเกษตรชุมชน เพ่ือให้คนสามารถเข้าถึงผักปลอดสารพิษในตลาดท้องถิ่น เพ่ิมการเข้าถึงที่ดิน
และสร้างความมั่นคงในการถือครองที่ดินเพื่อการเพาะปลูกในเมือง(ปิยะพงษ์ บุษบงก์,2555,น.20) 

ดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าแนวคิดเกษตรในเมืองนั้นได้ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและ
เป็นประโยชน์ต่อการหาทางออกในภาวะวิกฤตของสังคมเมือง โดย ปิยะพงษ์ บุษบงค์ (“สัมมนา
วิชาการและมหกรรมเกษตรในเมือง,” 2555) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกษตรในเมืองว่า “เกษตรในเมือง
ไม่ใช่การท าสวนที่บ้านอย่างเดียว แต่เป็นการท้าท้ายวิกฤตอาหาร โดยเฉพาะวิกฤตของระบบอาหารที่
ถูกควบคุมโดยบรรษัทขนาดใหญ่ ซึ่งเราไม่สามารถจะไปโจมตีด้วยการท าระบบให้ใหญ่กว่า แต่พวกเรา
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ก็สามารถที่จะสร้างระบบของตนเองขึ้นมาได้ เป็นเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง” จากแนวคิด
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกษตรในเมืองนั้น ไม่ใช่แค่กระแสแต่ยังคือทางรอดของสังคมอีกด้วย ซึ่งสังคมไทย
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาให้ความส าคัญและหันมาสร้างกระแสให้คนในสังคมเกิดการตื่นตัวและ
ตะหนักถึงความส าคัญของการพึ่งพิงตนเอง และความม่ันคงทางอาหาร 

ส าหรับประเทศไทยเองนั้นแนวคิดการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองถือได้ว่าเป็น
แนวคิดท่ีมีมาช้านาน หากย้อนกลับไปในอดีตจะเห็นได้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีการปลูก
ผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน จนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษ จนกระท้ังเข้าสู่ยุคสมัยของการพัฒนา เมื่อเริ่มแผนพัฒนาฯฉบับที่1 ที่เริ่มส่งผลให้วิถีชีวิตของคน
ไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ซึ่งอาจจะท าให้เรื่องการปลูกผักสวนครัวเอาไว้
บริโภคเองนั้นเป็นเรื่องไกลตัวและก็ยากท่ีจะเป็นจริง จนวัฒนธรรมนี้เริ่มสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย 

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการคิดค้นนวัตกรรมการปลูกผักใหม่ๆหลายรูปแบบที่
สอดคล้องกับข้อจ ากัดของคนเมืองโดยเฉพาะด้านพ้ืนที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าเกษตรบนพ้ืนปูน 
การท าสวนผักดาดฟ้า การท าสวนแนวตั้ง หรือสวนลอยฟ้า นอกจากนี้ หากพิจารณาดีๆ ยังพบว่าใน
เมืองยังมีพ้ืนที่ที่ถูกท้ิงร้างอย่างไร้ประโยชน์จ านวนไม่น้อย ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นสวนผักได้ 

อีกทั้งยังประกอบกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือได้ว่าเป็นกระแสของคนรุ่น
ใหม่ในสังคมเมือง เช่น การหันมาบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การหันมาท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคม (Corporate Social Responsibility)ของภาครัฐและหน่วยงานเอกชนต่างๆที่หันมาให้ความ
สนใจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากเพ่ิมขึ้น เช่น โครงการรักษ์ป่า สร้างคน 84 ต าบลวิถีพอเพียง ของ
ปตท. หรือโครงการSCG รักษ์น้ าเพ่ืออนาคต เป็นต้น ตลอดจนกระแสรักสุขภาพที่ก าลังมาแรง หรือ
แม้กระทั่งการกินอาหารเพ่ือสุขภาพ(Clean Food) ดังนั้นแล้วการรณรงค์ในเรื่องของเกษตรในเมือง
หรือการปลูกผักบริโภคเองในเมือง จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากตอบโจทย์ของกระแสการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริโภคเพ่ือสุขภาพได้เป็นอย่างดี และด้วยประโยชน์ของการปลูกผักสวน
ครัว ที่ก่อประโยชน์ในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ การท าให้มีอาหาร
ปลอดภัยไว้บริโภค การช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ท าให้พ่ึงตนเองทางอาหารได้มากขึ้น ตลอดจน
กิจกรรมปลูกผักท่ียังก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านความสัมพันธ์ ซึ่งมีผักเป็นตัวสานสายใยทั้งระหว่างคน
ในครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน และสังคม อีกท้ังยังช่วยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวอันเป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อน
ใจ และช่วยคลายเครียดให้กับคนเมืองได้อย่างดีด้วย 

ทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม มักมีการน าเอา“การรณรงค์”เข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการมุ่งหวังเ พ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม ซึ่งหากจะว่าไปแล้ วนั้นการรณรงค์มิใช่
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ปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมแต่อย่างใด แต่สิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ส าหรับการรณรงค์นับตั้งแต่  
ศตวรรษที่20 ก็คือ ระบบสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ต่างๆซึ่งเข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อการรณรงค์ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรณรงค์(ปาริชาต สถาปิตานนท์,2551,น.20) โดย
มี“การสื่อสาร”เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการรณรงค์ ดังที่ Flay and Cook (1981) ได้กล่าวถึง
การรณรงค์เอาไว้ว่า “การรณรงค์บนพ้ืนฐานของการใช้สื่อต่างๆซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มักได้รับการ
ออกแบบให้ป้องกันพฤติกรรมที่เล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ พึงปรารถนาของสังคมหรือเป็นอันตราย การ
รณรงค์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อต่างๆอย่างหลากหลาย” 

ในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่ามีผู้สนใจริเริ่มจัดท าโครงการรณรงค์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือน ามาใช้
แก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของคนเมือง ซึ่งในการรณรงค์นั้นมีการใช้สื่อต่างๆรวมถึงสื่อใหม่เข้ามาใช้
เป็นเครื่องมือในการณรงค์ อาทิเช่น การรณรงค์ของโครงการผูกปิ่นโตข้าว ใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางให้
ชาวนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ผลิตได้เจอกับผู้บริโภคอีกทั้งยังเป็นแรงกระตุ้นให้ชาวนาหัน
มาท าเกษตรอินทรีย์อีกด้วย หรือเช่นโครงการบิ๊กทรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันผ่านเฟซบุ๊ก โดยมี
เป้าหมายให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมในการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่และสร้างสรรค์ให้เมืองน่าอยู่มากขึ้น 
ซึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในเขตเมืองที่น่าสนใจไม่น้อย หรือในส่วนของโครงการ
จักรยานมหานคร ซึ่งจัดท าขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้จักรยานที่ต้องการรณรงค์การใช้จักรยานในประเทศไทย 
เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยใช้จักรยานในการลดมลพิษ และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการปั่น
จักรยานอย่างแพร่หลายและเพ่ือน ามากระตุ้นให้เมืองไทยเป็นมหานครจักรยานมากยิ่งขึ้นโดยได้มีการ
เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กและสื่อต่างๆ โดยจะเห็นได้ว่าโครงการรณรงค์ต่างๆในปัจจุบันล้วนมีการน าเอา
กลยุทธ์การสื่อสารมาใช้ในการรณรงค์อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การใช้สื่อต่างๆหลากหลายช่อง
ทางเข้ามาใช้ในการรณรงค์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงโครงการสวนผักคนเมือง
ที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาด้วยเช่นกัน 

โครงการสวนผักคนเมืองนั้น ได้เกิดขึ้นจากความตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์
จากการปลูกผักและศักยภาพของคนเมือง ซึ่งริเริ่มโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)ซึ่งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชน โดยได้วางแผนจัดท าโครงการสวนผักคนเมืองขึ้นในปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์
คือ 1. ขยายพ้ืนที่และกลุ่มคนท าเกษตรในเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 2. สนับสนุนและสร้าง
แหล่งเรียนรู้ให้มีรูปแบบและหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถีคนเมือง อันจะน าไปสู่การเกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ 3.สร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพ่ือให้เกิดพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมือง 
4.รณรงค์สาธารณะเพ่ือสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้ อมและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม ผ่านการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักไร้สารเคมี  
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ในการด าเนินงานของทางโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
โครงการได้ก าหนดไว้ ทางโครงการสวนผักคนเมืองจึงได้มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร เช่น กลยุทธ์การ
ใช้สื่อ ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกใช้สื่อในการรณรงค์หลากหลายช่องทางด้วยกัน เช่น 
การใช้สื่อกิจกรรม ที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้ด าเนินการมาตลอด อาทิ การจัดเทศกาลสวนผัก
คนเมืองเป็นประจ าในทุกๆปี การเข้าร่วมงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท การจัดกิจกรรมทัวร์
สวนผัก เพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้กับสาธารณชนในเรื่องการท าเกษตรในเมืองและการปลูก
ผักไร้สารเคมี การพ่ึงพิงตนเอง ฯลฯ ตลอดจนยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมต่างๆอีกมากมาย เช่น การ
จัดกิจกรรมร่วมสนุก อาทิ การร่วมส่งภาพถ่ายสวนผักและเรื่องราวประสบการณ์ และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการท าสวนผักของหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนของตนเองเข้าประกวด เพ่ือ
ร่วมชิงเงินรางวัล เป็นต้น 
 

 
ภาพที่1.1 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง  
 

 นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองนั้นยังได้มีการใช้สื่อใหม่ในการรณรงค์และ
ประชาสั ม พันธ์ โ คร งการ  ผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์ โ ดยมี การจั ดท า เพจสวนผั กคน เมื อ ง 
“https://www.facebook.com/thaicityfarm” ซึ่งถือได้ว่าเป็นเพจยอดนิยมเพจหนึ่งที่ส่งเสริมและ
ให้ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมี การพ่ึงพิงตนเอง และยังไว้ติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู้กับสาธารณชนอีกด้วย โดยเพจ‘สวนผักคนเมือง’ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2553 ควบคู่กับ
การจัดกิจกรรมของโครงการฯ ปัจจุบันเพจโครงการสวนผักคนเมืองได้มีผู้กด ‘ถูกใจ’ กว่า120,800คน 
(ข้อมูล ณ วันที่25/1/2558) ซึ่งนอกจากเพจfacebookแล้วนั้น ทางโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มี
การจัดท าเว็บไซต์ “http://www.thaicityfarm.com”เพ่ือสื่อสารแนวคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์



8 

ความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตร การปลูกผักในเมือง รวมทั้งการใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อีก
ด้วย 

 
ภาพที่1.2 เพจ‘สวนผักคนเมือง’ในFacebook 
 

 
ภาพที่1.3 เว็บไซต์ของโครงการสวนผักคนเมือง http://www.thaicityfarm.com 
 

นอกจากสื่อดังกล่าวที่ยกตัวอย่างไปในข้างต้นแล้วนั้น ทางโครงการยังใช้สื่อต่างๆในการ
รณรงค์อีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคล เช่น การใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในเรื่องของการท าเกษตรในเมืองหรือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดและน าเสนอสาร
ไปสู่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ หรือการใช้สื่อเฉพาะกิจ เช่น หนังสือ 
โปสเตอร์ แผ่นพับ ฯลฯ ที่ทางโครงการได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ นอกจากกลยุทธ์
การใช้สื่อแล้ว โครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร เช่น กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร 
ในเรื่องของการคัดเลือกวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ด้านการท าเกษตรในเมืองและการพ่ึงพิงตนเองเมื่อ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ ตลอดจนกลยุทธ์ด้านสารที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้มี
แนวทางในการน าเสนอสารที่หลากหลาย เช่น การน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆในการปลูกผัก 
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การให้ก าลังใจ การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่
จะศึกษาการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองที่ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีกลยุทธ์การสื่อสารที่
หลากหลายและน่าสนใจ นอกจากนั้นแล้วในการศึกษาขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคน
เมืองยังมีความน่าสนใจไม่น้อย ถึงการวางแผนโครงการ การด าเนินโครงการ และการประเมินผล
โครงการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการรณรงค์ของทางโครงการสวนผักคนเมืองที่จะท าให้
โครงการสวนผักคนเมืองประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่ได้วาง
เอาไว้  

 
ภาพที่1.4 หนังสือที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้จัดท าขึ้น 
 

ในส่วนของการด าเนินงานรณรงค์ จะเห็นได้ว่าโครงการรณรงค์หลายโครงการได้
ด าเนินงานในลักษณะทีม่ีคณะบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งมาบริหารงานเป็นผู้รับผิดชอบการรณรงค์ โดย
ไม่มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนๆได้เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งส่งผลให้ประชาชน
ขาดการมีส่วนร่วมกับโครงการ ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ขาดทรัพยากรในการด าเนินงาน ฯลฯ ซึ่ง
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าโครงการรณรงค์
หลายๆโครงการ ได้มีการท างานในลักษณะของเครือข่าย โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มคน 
หน่วยงาน องค์กรต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในงานรณรงค์ของทางโครงการมากยิ่งขึ้น โดยร่วมกันท างาน
เป็น “เครือข่าย” 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543,น.28) ได้ให้ความหมายของค าว่า “เครือข่าย” ว่า
หมายถึง “การที่ปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันใด ๆ ได้ตกลงที่จะประสาน เชื่อมโยงเข้า
หากัน ภายใต้วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ” ทั้งนี้ในการท างาน
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รวมกันเป็นเครือข่าย ได้ส่งผลให้มีลักษณะการแลกเปลี่ยน ที่น าเอาส่วนดีหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมา
สนับสนุนกันและกัน จะช่วยให้เกิดการผนึกก าลัง (Synergy) ในลักษณะที่ 1+1 ได้ผลรวมมากกว่า 2 
เสมอ (1+1 > 2) เป็นการรวมกันให้เกิด"พลังทวีคูณ" ไม่ใช่ทวีบวก ผลลัพธ์ที่ได้จากการท างานเป็น
เครือข่าย จึงต้องดีกว่าผลลัพธ์ของการต่างคนต่างแล้วน ามารวมกัน  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 
(2543,น.34) ซึ่งส่งผลให้โครงการสัมฤทธิ์ผลโดยไม่ยากอีกด้วย ดังนั้นเพ่ือให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
การท างานเป็นเครือข่าย ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายมาใช้ศึกษาการด าเนินงานของ
โครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองในการรณรงค์นั้น ได้มีการ
ประสานงานกับบุคคล กลุ่ม องค์กรต่างๆ อาทิ มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา คณะท างานกินเปลี่ยน
โลก และชมรมเกษตรในเมือง ตลอดจนส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็น
ต้น ในการสนับสนุนและร่วมมือกันรณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้
สารเคมีของคนเมือง ซึ่งในการร่วมมือกันนั้น โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการร่วมมือกันท างานเป็น
เครือข่ายเพ่ือผนึกก าลังในการรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการดึงเอาจุดแข็งของแต่ละ
เครือข่ายมาใช้ อาทิเช่น การร่วมมือกันระหว่างบุคคล กลุ่มที่ท าการเกษตรในเมืองมาก่อน อย่างเช่น 
นคร ลิมปคุปตถาวร หรือเจ้าชายผัก เข้ามาร่วมเป็นเครือข่าย เพ่ือช่วยในการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปลูกผัก โดยได้จัดตั้งเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผักขี้นมาเพ่ือเป็นสถานที่
อบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักหรือการท าเกษตร ทั้งนี้โครงการสวน
ผักคนเมืองยังได้มีการดึงบุคคลที่มีศักยภาพด้านการท าเกษตรในเมืองมาท างานร่วมกันโดยการจัดให้
เป็นเครือข่ายศูนย์อบรมเกษตรในเมือง โดยในปัจจุบัน โครงการได้มีศูนย์อบรม ในเครือข่ายจ านวน
ทั้งสิ้น 6 ศูนย์ ซึ่งกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนยังมีหน่วยอบรมเคลื่อนที่อีก 2 หน่วย
เพ่ืออบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจเรื่องการท าเกษตรในเมือง  

 
ภาพที่1.5 แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์อบรมเกษตรในเมืองทั้ง6แห่งของโครงการสวนผักคนเมือง 
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นอกจากนี้แล้วโครงการยังได้มีรูปแบบความร่วมมือในด้านอ่ืนๆอีกด้วย เช่น เครือข่ายใน
การสนับสนุนทุน ได้แก่ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายกิจกรรมที่
เน้นการช่วยเหลือ ร่วมมือกันท ากิจกรรม เช่น คณะท างานกินเปลี่ยนโลก เป็นต้น เพ่ือผนึกก าลังใน
การส่งเสริมรณรงค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ทางโครงการได้วางเอาไว้ 

ในการท างานร่วมกันหรือการประสานงานกัน องค์ประกอบที่ส าคัญก็คือการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ตลอดจนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน หรือมีการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ดังนั้นแล้วในวิเคราะห์ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญยิ่ง เพราะการสื่อสารถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่แทรกอยู่ในทุกกระบวนการของเครือข่าย โดย
การศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารนั้นจะช่วยส ารวจทิศทางการไหลเวียนและการประสานงานของ
สมาชิกเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกันของโครงการสวนผักคนเมือง โดยจะช่วยให้มองเห็นถึง
บทบาทเชิงการสื่อสารของสมาชิกและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของทางโครงการ ซึ่งจะท าให้
สามารถน าผลที่ได้มาพัฒนาความร่วมมือในการร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักแบบ
ไม่ใช้สารเคมีและการพ่ึงตนเองของคนเมืองตามเป้าหมายของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของ
โครงการสวนผักคนเมืองในการประสานความร่วมมือระหว่างกันตลอดจนรูปแบบความร่วมมือของ
เครือข่ายในรูปแบบต่างๆ  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการเสริมประสิทธิภาพของโครงการรณรงค์ 

นอกเหนือไปจากการท างานเป็นเครือข่ายที่เปิดโอกาสให้กลุ่ม บุคคล หรือหน่วยงาน
ต่างๆที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการในการด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการด้วยกันแล้วนั้น 
โครงการสวนผักคนเมืองยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการอีกด้วย โดย
การจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก เพ่ือให้กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆที่อยู่ในพ้ืนที่
เป้าหมาย ได้เสนอโครงการขนาดเล็กเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคน
เมือง เพ่ือร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรม โดยโครงการ
สวนผักคนเมืองได้เริ่มจัดกิจกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2553 เป็นต้นมา และได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในทุกๆปี โดยมี
เป้าหมายในการสนับสนุนปีละ 30 โครงการ ซึ่งในปัจจุบันโครงการสวนผักคนเมืองได้สนับสนุน
โครงการขนาดเล็กไปแล้วกว่าจ านวน 124 โครงการ โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นมีแนวคิดมาจากความ
ต้องการที่จะผลักดันให้เกิดคนและกลุ่มคนที่หันมาสนใจรวมกลุ่มกันปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีใดๆไว้
บริโภคและแบ่งปันกัน เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่อาหารปลอดภัยและยกระดับการพึ่งตนเองด้านอาหารของคน
เมือง ตลอดจนกิจกรรมดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ท าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อีกท้ัง
ยังช่วยขยายเครือข่ายคนปลูกผักออกไปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น อีกด้วย ดังนั้นแล้วกิจกรรม
ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่น้อย ในแง่ของกิจกรรมการรณรงค์ที่เปิดโอกาสให้
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ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติ อันเนื่องมาจากการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับโครงการนั้น ถือได้ว่าเป็นเป้าหมายส าคัญในการด าเนินงานของโครงการรณรงค์ 
เนื่องมาจากงานรณรงค์จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ในการสนับสนุนให้
โครงการประสบความส าเร็จ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ยังช่วยให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนขยายเครือข่าย
ออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้โครงการนั้นประสบความส าเร็จในที่สุด ดังนั้นในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง  

จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่าโครงการสวนผักคนเมืองนั้น ได้มีวัตถุประสงค์ใน
การด าเนินงานรณรงค์ที่น่าสนใจในการส่งเสริมให้คนเมืองปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและรณรงค์ เพ่ือ
สร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาในปัจจุบัน ที่เน้นการพ่ึงพิงตนเอง 
ตลอดจนโครงการสวนผักคนเมืองยังได้ด าเนินงานมาแล้วกว่า 5 ปี และมีการพัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
เห็นได้จากการขยายเครือข่ายคนปลูกผักโดยการส่งเสริมโครงการขนาดเล็ก ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัย
ถึง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง” จึงนับเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้ทราบว่าโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
ขั้นตอนการรณรงค์ ได้แก่ การวางแผน การด าเนินการ การประเมินผลเป็นอย่างไร และมีการใช้กล
ยุทธ์ในการสื่อสารการรณรงค์อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์ด้านสาร และกล
ยุทธ์การใช้สื่อ ที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้น ามาใช้ในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักแบบไม่ใช้
สารเคมีและการพ่ึงตนเองของคนเมือง ตลอดจนเพ่ือจะได้ทราบถึงการท างานรณรงค์ในลักษณะของ
เครือข่ายในการประสานความร่วมมือต่างๆระหว่างกันในการรณรงค์ ว่าได้มีรูปแบบความร่วมมือของ
เครือข่ายและมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารกันเป็นอย่างไร เพ่ือให้เห็นถึงประสิทธิภาพโครงการ
รณรงค์ในการท างานในลักษณะเครือข่าย นอกจากนี้แล้วเพ่ือให้ทราบถึงความส าคัญของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการรณรงค์ ผ่านการศึกษาปัจจัยในการเข้ามามีส่วน
ร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้
ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆที่ได้กล่าวมา
นี้ ล้วนแล้วแต่เป็นการศึกษาองค์ประกอบส าคัญของโครงการรณรงค์ ที่ส่งผลให้โครงการรณรงค์นั้น
ประสบความส าเร็จทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึงปัญหา จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องต่างๆของ
โครงการสวนผักคนเมือง อันจะน าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น จนสามารถ
พัฒนาการรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จต่อไป รวมถึงเป็นตัวอย่างให้โครงการรณรงค์
อ่ืนๆน าไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการด าเนินงานในการรณรงค์ได้อีกด้วย  
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1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 
1.โครงการสวนผักคนเมืองมีขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารเป็นอย่างไร 

2.โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของ
เครือข่ายเป็นอย่างไร 

3.ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาด
เล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของ
โครงการสวนผักคนเมือง 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
1.การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสาร ลักษณะ

เครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย และปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก โดยศึกษาเฉพาะทีมงานโครงการสวนผักคน
เมืองและเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง รวมถึงสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ที่เข้ามาประสานงาน
รว่มกันกับโครงการสวนผักคนเมืองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนกันยายน 2558 เท่านั้น  

2.การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษากิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง เฉพาะกิจกรรม
อบรมปลูกผักของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ของโครงการสวนผักคนเมือง 
รวมถึงกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมืองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนกันยายน 2558 ได้แก่ 
กิจกรรมของสวนผักคนเมืองในงานมหรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทครั้งที่2 กิจกรรมทัวร์สวนผักคน
เมือง:ดาดฟ้า เขียว กินได้ และกิจกรรมในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 เท่านั้น  
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1.5 นิยามศัพท์ 
 
โครงการสวนผักคนเมือง หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ส่งเสริมการ

ปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และการสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของคนเมือง ด าเนินงานโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 
(ประเทศไทย) ร่วมกับเครือข่าย อาทิ มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนาและศูนย์อบรมเกษตรในเมือง 
ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

การรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง หมายถึง ชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่มีการ
วางแผนหรือก าหนดแนวทางการสื่อสารไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง   

ขั้นตอนการรณรงค์ หมายถึง แนวทางการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองที่
ประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ คือ การวางแผนโครงการ การด าเนินการรณรงค์ และการประเมินผล
โครงการ 

กลยุทธ์การสื่อสาร หมายถึง แนวทางการสื่อสารที่โครงการสวนผักคนเมืองก าหนดขึ้น
เพ่ือใช้ในการรณรงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ซ่ึงประกอบด้วย กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กล
ยุทธ์ด้านสาร กลยุทธ์การใช้สื่อ  

- กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร หมายถึง แนวทางที่วิทยากรของโครงการสวนผักคน
เมืองน ามาใช้สื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรเป็นบุคคลที่ทางโครงการ
สวนผักคนเมืองได้เลือกมาท าหน้าที่สื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีแนวทางในการสร้างความ
น่าเชื่อถือ การสร้างความเป็นเพ่ือนและความไว้วางใจ มีการเตรียมตัวและ
วางแผนก่อนการจัดกิจกรรม ตลอดจนการใช้ทักษะในการสื่อสารและเทคนิคใน
การโน้มน้าวใจ  

- กลยุทธ์ด้านสาร หมายถึง แนวทางในการน าเสนอสารของทีมงานโครงการสวน
ผักคนเมืองและเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองที่ต้องการส่งไปยังสาธารณชน
และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือใช้โน้มน้าวใจ โดยได้มีการก าหนดประเด็นในการ
น าเสนอสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ การ
รณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองและปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และ การ
สร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อส่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารในการน าเสนอและวิธีการน าเสนอสาร ได้แก่ 
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การถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ การน าเสนอเรื่องง่าย ใกล้ตัว และเป็น
รูปธรรม การน าเสนอเรื่องราวจากต่างประเทศ เป็นต้น  

- กลยุทธ์การใช้สื่อ หมายถึง แนวทางในการก าหนดช่องทางในการน าเสนอสาร
ของทีมงานและเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของโครงการสวนผักคนเมือง โดยการเลือกใช้สื่อ ได้แก่ การเลือกใช้สื่อที่ใช้
ถ่ายทอดความรู้และสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อ
เฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม และสื่อใหม่  เป็นต้น  

เครือข่าย หมายถึง บุคคล กลุ่ม หรือองค์กร และสมาชิกโครงการขนาดเล็กที่มีการ
ประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล 
และมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จจากการ
ร่วมมือ ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกันคือการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และการสร้าง
ความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
สังคมของคนเมือง 

ลักษณะเครือข่ายการสื่อสาร หมายถึง ลักษณะทิศทางในการสื่อสาร ทิศทางการ
ไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย และบทบาทเชิงการสื่อสารของกลุ่ม บุคคลหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้ามาเป็นเครือข่ายในการประสานงานกับโครงการสวนผักคนเมือง  

รูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย หมายถึง การกระท าของเครือข่ายที่เข้ามาร่วม
สนับสนุนการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองในรูปแบบต่างๆ เช่น การร่วมมือกันแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชากร การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรระหว่างกัน การ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ การร่วมมือกันผลักดันประเด็นใหม่ๆ และการร่วมมือกัน
เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ประโยชน์ของเครือข่ายในการร่วมมือกันให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง  

ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วม หมายถึง องค์ประกอบที่มีส่วนในการผลักดันให้กลุ่ม
บุคคลมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยในตัวบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่โครงการ 
เงินทุนสนับสนุน และการหากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม 

กระบวนการมีส่วนร่วม หมายถึง บทบาทของสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการ
สวนผักคนเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมใน
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การด าเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  

สมาชิกโครงการขนาดเล็ก หมายถึง กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กที่เข้า
มาประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง และมีบทบาทเป็นสมาชิกเครือข่ายของโครงการ
สวนผักคนเมือง 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง หมายถึง บุคลากรประจ าโครงการสวนผักคนเมืองซึ่ง
ท าหน้าทีเ่ป็นฝ่ายบริหารโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีหน้าที่ในการวางแผนการรณรงค์ ประสานงาน
กับเครือข่าย และออกแบบสื่อและสารในการณรงค์และประชาสัมพันธ์ 

วิทยากรโครงการสวนผักคนเมือง หมายถึง ผู้ส่งสารหรือผู้ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย วิทยากรประจ าศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและวิทยากรจาก
เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสวน
ผักคนเมือง และบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมปลูกผักกับศูนย์อบรมเกษตรในเมือง
และหน่วยอบรมเคลื่อนที่ของโครงการสวนผักคนเมือง  
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. เพ่ือท าให้ทราบถึงขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคน

เมือง เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของ
โครงการสวนผักคนเมืองให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือท าให้ทราบถึงลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของ
เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือสามารถน าไปใช้พัฒนาและปรับปรุงลักษณะเครือข่ายการ
สื่อสารและรูปแบบความมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองให้ดียิ่งขึ้น  

3. เพ่ือท าให้ทราบถึงปัจจยัในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผกัคนเมือง  

4. ผลการวิจัยที่ ได้จะเป็นประโยชน์ให้โครงการรณรงค์อ่ืนๆได้น าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนาปรับปรุงการรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5. เพ่ือขยายความรู้ทางวิชาการด้านการรณรงค์ เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาและพัฒนา
ต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านเครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสาร
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการ
สวนผักคนเมือง” เป็นการวิเคราะห์ถึงขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผัก
คนเมือง ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคน
เมือง รวมถึงปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 
ของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆมาประกอบ เพ่ือ
สนับสนุนและเป็นแนวทางส าคัญอันจะน าไปสู่ผลการวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสามารถเป็น
กรอบก าหนดทิศทางให้งานวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาเป็นกรอบในการวิจัย ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการรณรงค์ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การสื่อสาร 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายและเครือข่ายการสื่อสาร 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการรณรงค์ 

 
โครงการสวนผักคนเมืองนั้น ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการรณรงคส์่งเสริม

การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี เพ่ือสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่เมือง ดังนั้นแล้วเพ่ือให้เห็นถึง
ภาพรวมของการรณรงค์ ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการรณรงค์ เพ่ือให้เห็นภาพ
ของการรณรงค์ของทางโครงการสวนผักคนเมืองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

โดยในปัจจุบันการรณรงค์ถูกน ามาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆมากมาย ทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก โดยการรณรงค์เริ่มมีบทบาทครั้งแรกในประเทศโลกที่3 เมื่อศตวรรษที่19 (1960-
1970) เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่สมาชิกของสังคม ซึ่งอาจเป็นเพียงกลุ่มสังคม ชุมชน
ขนาดเล็ก ไปจนถึงประชากรทั้งหมดของประเทศ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต้องอาศัยพลังของมวลชน 
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ไม่เฉพาะปัจเจกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง การท าการณรงค์จึงมีแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารรองรับอยู่
มากมาย (กิตติ กันภัย,2543) 

2.1.1 ความหมายของการรณรงค์ 
Schramm (อ้างถึงใน กิตติ กันภัย,2543,น.227) กล่าวว่า (1)เราต้องมองว่า การรณรงค์

ทั้งมวลวางอยู่บนฐานของความเข้าใจชีวิต ความเชื่อ และทัศนคติของชาวบ้าน รวมทั้งปัจจัยทางสังคม
ต่างๆที่มีส่วนก าหนดวิถีชีวิตของเขา (2) เราต้องวางแผนใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face 
communication)โดยอาศัยทีมงานภาคสนาม (field workers)หรือคนอ่ืนๆ...และ(3)เราต้องใช้
ช่องทางการสื่อสารแบบผสมผสาน ที่แต่ละช่องทางต้องถูกก าหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในแง่ของการ
ก าหนดข้อมูลข่าวสารในแต่ละคราว 

ณรงค์ สมพงษ์ (อ้างถึงใน เกศินี จุฑาวิจิตร,2548,น.357)กล่าวว่า การรณรงค์ คือ 
วิธีการด าเนินการที่จะสร้างความร่วมมือในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือน าไปสู่การยอมรับ
วิธีปฏิบัติ ให้แพร่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เกศินี จุฑาวิจิตร (2548,น.220) กล่าวว่า การรณรงค์ เป็นการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มี
การวางแผนอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญ คือ การเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคลในสังคม 

Atkin (อ้างถึงใน กิตติ กันภัย ,2543,น.228) กล่าวว่า การรณรงค์เผยแพร่ข่าวสาร 
( Information campaign)  มักจะเกี่ยวข้องกับชุดเนื้ อหาสารที่มีลั กษณะกระตุ้นให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Promotional messages) ในสาธารณชน สารดังกล่าวถูกแพร่กระจายผ่านช่องทาง
สื่อมวลชนต่างๆไปสู่ผู้ร้บสารเป้าหมาย  

Rogers (อ้างถึงใน กิตติ  กันภัย ,2543,น.228) กล่าวว่า การสื่อสารการรณรงค์  
(communication campaign) คือชุดของกิจกรรมการสื่อสารที่ถูกวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า ได้รับการ
ออกแบบขึ้นเพ่ือเข้าถึงและจูงใจประชาชน โดยการใช้สาร(message)ที่มีความเฉพาะ การรณรงค์นั้น
ท าในช่วงเวลาสั้นๆ (ปกติคือ 1สัปดาห์ ถึง 3เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์เชิงทัศนคติและพฤติกรรม การ
ณรงค์มักจะใช้สื่อหลากหลาย(multimediaapproach)เสมอ  

Raice and Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ ,2551,น.21) ได้กล่าวว่า การ
รณรงค์ด้านการสื่อสารสาธารณะ เป็นความพยายามซึ่งสะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล 
โน้มน้าวใจและจูงใจการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีการระบุไว้
ค่อนข้างชัดเจน และมักเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในด้านที่ไม่ใช่การค้า แต่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและ
สังคมวงกว้าง 



20 
 
นอกจากนี้แล้ว Paisley (2001) ยังได้กล่าวถึง“การสื่อสารการรณรงค”์ไว้ว่า การสื่อสาร

การรณรงค์นั้นเป็นกระบวนการส าคัญซึ่งได้ประยุกต์ใช้การสื่อสารแบบต่างๆนับตั้งแต่ กิจกรรมด้าน
การข่าว การผลิตสื่อต่างๆ การให้ความรู้สาธารณชน การพัฒนากลุ่มย่อยๆตลอดจนการพยายาม
แสวงหาแนวทางในการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป 

ดังนั้นแล้วจากค าอธิบายโดยสภาพทั่วๆไปของการรณรงค์ดังกล่าว ท าให้สรุปเรื่อง
ลักษณะหน้าตาของ “การรณรงค์” (อ้างถึงใน กิตติ กันภัย,2543,น.231) ได้ว่า  

1.การรณรงค์เป็นการกระท าที่ต้องมีเป้าประสงค์ หมายความว่า ลักษณะของการณรงค์
ที่ต้องมีเป้าประสงค์นี้ สอดคล้องกับที่มาของค าว่า “รณรงค์” ที่เป็นศัพท์ทางทหารที่แปลว่า “การ
ต่อสู้” ทั้งนี้โดยอาศัยการสื่อสารเป็นอาวุธเพ่ือให้ได้มาซึ่งชัยชนะ ผลที่ได้จากการรณรงค์มีความ
หลากหลายตั้งแต่ผลกระทบระดับความนึกคิดของปัจเจกบุคคล ( individual-level cognitive 
effects) ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทางสังคม (social-level structural changes) 
ผลนั้นจะเป็นประโยชน์กับผู้ส่งสารหรือผู้รับสารในกระบวนการรณรงค์  

2.การรณรงค์พุ่งเป้าไปที่คนจ านวนมาก หรือกลุ่มคนขนาดใหญ่ หมายความว่า การ
รณรงค์นั้นไม่ได้ท าในระดับการสื่อสารระหว่างคนสองคนหรือในหมู่คนเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ผู้รับสาร 
(Campaign audience) ถูกก าหนดว่าเป็นใคร มีจ านวนประมาณเท่าใด โดยมี เป้าหมายของการ
รณรงค์เป็นเกณฑ ์

3.การรณรงค์จะต้องมีก าหนดระยะเวลาชัดเจน หมายความว่า ช่วงระยะเวลาของการ
รณรงค์หมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่มีการเริ่มมีการวางแผนคิดท าจนถึงขั้นการประเมินผลการรณรงค์ที่เป็น
ขั้นตอนสุดท้าย ระยะเวลาการรณรงค์อาจเป็นได้ตั้งแต่ 2-3สัปดาห์ หรือ 2-3เดือน ซึ่งจัดว่าเป็นการ
รณรงค์ระยะสั้น และ 5-10ปี ส าหรับการรณรงค์ระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม จุดเริ่มและจุดสิ้นสุดของการรณรงค์อาจจะไม่ชัดเจน หากมีการวางแผน
และประเมินสถานการณ์ที่ละเอียดและใช้ เวลามาก  (Extensive formative research) หรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้รับสารเป้าหมายเป็นผลระยะยาวที่ต้องใช้เวลาสังเกตต่อเนื่องใช้เวลามาก  

โดยผลเสียของการที่ไม่สามารถก าหนดระยะเวลาในการท าการรณรงค์ให้ชัดเจนได้ คือ
ปัญหาในการบริหารทรัพยากรและเงินทุน รวมทั้งความยากล าบากในการปรับแผนงานเป็นระยะๆ
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่อง 

4. การรณรงค์นั้นเกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีการจัดการวางแผนการใช้ไว้
ล่วงหน้า หมายความว่า  กิจกรรมการสื่อสารหลักๆ ได้แก่ การผลิตเนื้อหาสาร (Message 
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production) และการเผยแพร่กระจายสาร (Message distribution) ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ
ต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ถูกจัดวางเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการรณรงค์ ที่สื่อและองค์กรที่รับผิดชอบกับ
เรื่องท่ีจะรณรงค์ก าหนดไว้ โดยปกติไม่อาจท าได้ด้วยก าลังที่มีอยู่ เช่น การรณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ที่ต้องอาศัยการรวมพลังของภาครัฐและเอกชน  (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกชน) 
เพราะล าพังก าลังในด้านช่องทางการสื่อสารและทรัพยากรจากตัวสถาบันภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่
เพียงฝ่ายเดียวไม่อาจท าได้อย่างเต็มที ่

ข้อที่น่าสังเกตของการแพร่กระจายข่าวสารของการรณรงค์ประการหนึ่งคือ การกระจาย
ส่วนใหญ่มักมีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียว (linear nature) โครงการรณรงค์จ านวนไม่น้อยใช้วิธี
ก าหนดรูปแบบเนื้อหาสารโดยองค์กรที่รับผิดชอบโครงการและยังเป็นผู้ก าหนดการเลือก การสร้า ง 
และการเชื่อมประสานช่องทางการสื่อสารอีกชั้นหนึ่งด้วย ในบางโครงการแม้ว่าจะเป็นการรณรงค์ด้วย
วิธี เปิดโอกาสให้ผู้ เกี่ยวข้องโดยตรงได้มีส่วนก าหนดกิจกรรมการสื่อสาร (“emancipatory” 
approach) แต่ก็ยังหลีกการจัดการออกแบบและกระจายเนื้อหาสารไปไม่พ้น กล่าวคือ การก าหนด
จากล่างขึ้นบน (bottom up) แทนที่จะเป็นจากบนลงล่าง (top down) เช่น โครงการรณรงค์ใน
ชุมชนที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดเนื้อหาและช่องทางการสื่อสาร  

โดยสรุปเราอาจนิยาม “การรณรงค์” ว่า (1) เป็นเจตจ านงต์ในการท าให้เกิดผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบบางประการ (2) ในกลุ่มปัจเจกบุคคลจ านวนค่อนข้างมาก (3) ในช่วงเวลามักระบุไว้ชัดเจน 
และ (4) โดยอาศัยชุดกิจกรรมการสื่อสารที่มีการออกแบบจัดการไว้ล่วงหน้า เช่นเดียวกับโครงการ
สวนผักคนเมืองที่มีวัตถุประสงค์ของการรณรงค์เรื่องการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีของคนเมือง และ
สร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
สังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองหรือมีวิถีชีวิตแบบเมือง ซึ่งเป็นปัจเจก
บุคคลที่มจี านวนค่อนข้างมาก โดยมีการออกแบบชุดกิจกรรมการสื่อสารไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน  

2.1.2 ประเภทของการณรงค์ 
บุษบา สุธีธร (อ้างถึงใน ทิพารัตน์ เด่นชัยประดิษฐ์ ,2539) ได้จัดประเภทของโครงการ

รณรงค์ที่มีการปฏิบัติกันอยู่มากในปัจจุบันโดยพิจารณาจาก 2 เกณฑ์ดังนี้ คือ 

1.การจัดประเภทโครงการรณรงค์โดยใช้เกณฑ์เรื่องระยะเวลาการปฎิบัติงานของ
โครงการ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1.1 โครงการรณรงค์เฉพาะกิจ เป็นโครงการที่มักจัดท าขึ้นเพ่ือหวังผลให้เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว มักเป็นโครงการรณรงค์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนด้านการตลาดขององค์กรภาคธุรกิจ โดยใช้
โครงการรณรงค์ทางการประชาสัมพันธ์เข้าช่วยสนับสนุนโครงการด้านการโฆษณาหรืออาจจัดท าใน
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ลักษณะโครงการรณรงค์ทางการกุศลต่างๆ เมื่อได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็ถือเป็นอันสิ้นสุดโครงการ 
และเนื่องจากเป็นการด าเนินงานระยะสั้นๆวัตถุประสงค์ของโครงการณรงค์ประเภทนี้จึงมัก
ตั้งเป้าหมายในลักษณะของการสร้างความรับรู้ สร้างความสนใจในประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือกระตุ้น
ให้เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนเป็นครั้งคราวเท่านั้น 

 1.2 โครงการรณรงค์แบบต่อเนื่อง โครงการประเภทนี้จะมีการก าหนดวัตถุประสงค์
ให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมไปในแนวทางที่ต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการสร้างการรับรู้และ
ความสนใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วจึงค่อยสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีต้องการ 

ในการจัดประเภทโครงการณรงค์โดยใช้เกณฑ์เรื่องประเภทขององค์กร แบ่งออกได้เป็น 
3 ลักษณะ คือ 

 (1) โครงการรณรงค์ที่จัดท าโดยหน่วยงานภาครัฐ มักจัดขึ้นในกรณีต่างๆ เช่น เมื่อเริ่ม
โครงการใดโครงการหนึ่งซึ่งประชาชนยังไม่เคยรับรู้มาก่อนและโครงการนั้นต้องการความร่วมมือจาก
บุคคลหลายฝ่าย หรือการจัดท าโครงการอันเป็นประโยชน์ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแก่
ประชาชน ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหาของสังคม และเมื่อมีกฏหมาย กฏระเบียบราชการใหม่ๆ ที่
ประชาชนจะต้องทราบและปฏิบัติตาม เป็นต้น 

 (2) โครงการรณรงค์ที่จัดท าโดยหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน อาจจัดท าขึ้นในกรณีต่างๆ 
เช่น เพ่ือเผยแพร่สินค้าหรือบริการขององค์กรที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือขยายสายของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้
มากไปจากเดิม หรือจัดท าโครงการรณรงค์เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่องค์การโดยใช้การ
ประชาสัมพันธ์ในลักษณะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือที่เรียกว่าโฆษณาสถาบัน (Corporate 
Advertising) หรือการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ซึ่งทางหน่วยงานราชการหรือองค์การสาธารณกุศลได้
จัดขึ้นโดยรับเป็นผู้อุปถัมภ์ด้านค่าใช้จ่ายหรือจัดโครงการในลักษณะที่เป็นสาธารณประโยชน์ 

 (3) โครงการรณรงค์ที่จัดท าโดยองค์การสาธารณกุศลและวิชาชีพ เป็นองค์การที่จัดตั้ง
ขึ้นโดยไม่แสวงหาก าไรทางการค้า แต่เป็นองค์การที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ต้องการ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือสมาชิกขององค์การ ดังนั้นภารกิจส าคัญขององค์การสาธารกุศลและ
วิชาชีพจึงเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ในเรื่องต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์เพ่ือระดมให้ประชาชนทั่วไป
เข้าใจและยอมรับเข้าร่วมในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่องค์การจัดท าขึ้น โครงการรณรงค์
เพ่ือหารายได้หรือเงินบริจาคเข้าไปด าเนินกิจการขององค์การ โครงการรณรงค์เพ่ือเพ่ิมขยายจ านวน
สมาชิกขององค์กรให้มากขึ้นเพ่ือจะได้เก็บค่าบ ารุงสมาชิกมากขึ้น และมีบุคลากรที่จะด าเนินงานตาม
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เป้าหมายขององค์การได้มากขึ้น และโครงการรณรงค์เพ่ือเผยแพร่แนวคิดขององค์การให้เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป เป็นต้น  

2.1.3 องค์ประกอบของการรณรงค์ 
ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และคณะ(2546,น.135) ได้สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับการรณรงค์

ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
 1.องค์ประกอบเชิงบุคคล/องค์กรรณรงค์ ได้แก่ แกนน าและกลุ่มพันธมิตร 
 2.องค์ประกอบเชิงกระบวนการรณรงค์ ได้แก่ เป้าหมายในการรณรงค์ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูล/ประเด็นในการรณรงค์ ช่องทางการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร และการวิจัย
  นอกจากนี้องค์ประกอบเชิงกระบวนการรณรงค์ เป้าหมายในการรณรงค์เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการรณรงค์ กล่าวคือ เป้าหมายเปรียบเสมือนสภาพที่นักรณรงค์อยากให้
เกิดขึ้น หลังจากด าเนินโครงการรณรงค์ หรือหลังจากโครงการสิ้นสุดลง โดยเป้าหมาย แบ่งออก ได้
เป็น 2 ระดับ ไดแก่ เป้าหมายระดับบุคคล และเป้าหมายระดับโครงสร้าง โดยเป้าหมายระดับบุคคล 
สามารถสรุปได้ 4 ด้าน คือ 1.การกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวต่อสภาพปัญหา 2.การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ในทางที่เหมาะสม 3.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทิศทางที่พ่ึงประสงค์ และ 4.การสร้างส านึกหรือ
ความภูมิใจ (Self-esteem)ให้กับบุคคลเป้าหมาย ส่วนเป้าหมายระดับโครงสร้าง ได้แก่ การรณรงค์
เพ่ือผลักดันเชิงนโยบาย หรือการปรับเปลี่ยนกฎหมาย เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
ของระบบสังคมอย่างจริงจัง  

 3.องค์ประกอบเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ ได้แก่ การพัฒนากลไกการเชื่อม
ประสานการสื่อสารรูปแบบต่างๆในระบบสังคม การพัฒนาระบบ ส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการ
รณรงค์ในพื้นที่ และการร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรในการพัฒนามาตรการเชิงระบบอื่นๆในสังคม 

2.1.4 ขั้นตอนการรณรงค์  
เกศินี จุฑาวิจิตร (2548,น.207)ได้สรุปแนวทางการรณรงค์ไว้ว่า การรณรงค์ประกอบไป

ด้วยขั้นตอนต่างๆ 3ขั้นตอน คือ การวางแผนโครงการ การด าเนินการรณรงค์ และการประเมินผล
โครงการ 

(1) การวางแผนโครงการ 
ขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของการรณรงค์ ถ้าวางแผนดีก็จะท าให้มองเห็นภาพ

ของความส าเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือม ในทางตรงข้ามถ้าวางแผนไม่ดีก็อาจจะท าให้จับประเด็นผิดพลาด
และต้องเสียเวลามากในขั้นตอนต่อๆไป โดยการวางแผนโครงการรณรงค์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ
ดังนี้ 
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1.1 การศึกษาข้อมูล เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ถึงปัญหา

ที่ก าลังจะท าการณรงค์ แยกแยะประเด็นแล้วจัดล าดับตามความส าคัญ ศึกษาตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
สาเหตุของปัญหา ความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรม  

การแยกแยะประเด็นแล้วจัดล าดับตามความส าคัญนี้ นับว่าเป็ นขั้นตอนหนึ่งที่มี
ความส าคัญมากทีเดียว เพราะจะท าให้เรามีกรอบในการสร้างสารและผลิตสื่อ ประเด็นที่น าเสนอก็จะ
ชัดเจน แหลมคมและมีทิศทาง นอกจากนี้การวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ยังท าให้เรามองเห็นถึงสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ตลอดจนทางออกท่ีเหมาะสมอีกด้วย ซึ่งการศึกษาข้อมูล สามารถท าได้โดยการวิจัย 
การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตพฤติกรรม การจัดเสวนากลุ่ม เป็นต้น  

1.2 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นการก าหนดหรือตัดสินใจว่าในการณรงค์เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนั้น ต้องการให้เกิดอะไรขึ้นกับผู้รับสารเป้าหมาย ทั้งนี้ควรตัดสินใจให้แน่นอนว่า คาดหวัง ให้ผู้รับ
สารเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในระดับใด โดยวัตถุประสงค์ที่ดี จะต้องมีความชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ในการกระท าตามภาวะเงื่อนไขของความเป็นจริงทางสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้
วัตถุประสงค์ที่ดีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดเนื้อหาสาระของสารที่จะส่งไปยัง
กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย 

1.3 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่
โครงการฯ ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี  

เมื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ฯ อย่างชัดเจนแล้ว ก็ต้องค านึ งถึ ง 
กลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารเป็นล าดับต่อไป เราควรจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารออกเป็น
สองกลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรอง โดยจัดให้กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์หรือ
โครงการพัฒนาต่างๆเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการสื่อสาร และจัดให้บุคคลที่มี อิทธิพลต่อ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง 

ต่อจากนั้น จึงท าการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ 2 ประการ คือ ประการแรก
จะท าให้เราได้ทราบว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความต้องการอย่างไร สนใจอะไร มีความรู้ขนาดไหน มี
ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมอย่างไร มีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากแหล่งข่าวสารใดบ้าง อย่างไร 
และประการที่สอง จะได้วางแผนล่วงหน้า เพ่ือเตรียมปรับการสื่อสารของเราให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนั้น สามารถท าได้โดยการจ าแนกกลุ่มตามลักษณะทาง
ประชากร (demographic characteristics) เช่น จ าแนกตาม อายุ เพศ การศึกษา สถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ศาสนา เป็นต้น โดยมีสมมติฐานว่าบุคคลที่มีลักษณะดังกล่าวร่วมกัน ย่อมจะมี
ทัศนคติและพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ ก็อาจจะใช้วิธิวิเคราะห์โดยการส ารวจ หรือวิจัย
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เกี่ยวกับทัศนคติ และความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับประเด็นที่เราต้องการทราบ หรืออาจจะ
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก การจัดสนทนากลุ่มและการเข้าสังเกตการณ์แบบมีส่วรร่วมในชุมชนนั้นๆ 

นอกจากนี้แล้วในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ปาริชาติ สถาปิตานนท์และคณะ 
(2546,น.136) พบว่า การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเป้าหมายที่นักรณรงค์ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มเป้าหมายที่นักรณรงค์ต้องการให้
เป็นแนวร่วม  

1.4 การก าหนดวิธีการประเมินผล เป็นการวางแผนส าหรับการประเมินผลโครงการคือ 
ก าหนดวิธีประเมินผลตามวัตถุประสงค์ โดยก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน และวิธีการเฉพาะส าหรับ
ตรวจสอบกระบวนการ การประเมินผลนี้ นอกจากจะเป็นการวัดความส าเร็จของโครงการรณรงค์ตาม
วัตถุประสงค์แล้ว เรายังอาจใช้ผลที่ได้จากการประเมินเป็นแนวทางในการปรับปรุงงานด้วย 

1.5 การเตรียมสาร การก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
ได้ถูกต้อง จะช่วยให้สร้างสารได้อย่างสอดคล้องและตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาสาระ
ของสารที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของผู้สร้างสาร 

การน าเสนอ “สาร” อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะหยิบยกประเด็นหรือสาระส าคัญ ที่
จะชี้ให้กลุ่มเป้าหมายมองเห็นประโยชน์หรือโทษได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมา โดยมีหลักฐานหรือ
รูปธรรมต่างๆประกอบ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผลจากการศึกษาข้อมูลนั้น จะท าให้
เราทราบว่า ข้อมูลอะไรบ้างที่กลุ่มเป้าหมายทราบอยู่แล้ว เราอาจไม่จ าเป็นต้องเน้น และลึกลงไปกว่า
นั้นต้องทราบว่า เขามีความรู้สึก ทัศนคติ หรือความเชื่ออย่างไร  

ณรงค์ สมพงษ์ (2530,น.85) ได้กล่าวถึง การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายว่าเป็นการศึกษา
ลักษณะทั่วไปของผู้ดูหรือกลุ่มเป้าหมาย ที่จะน าสื่อไปใช้ เนื่องจากประชากรต่างมีความสามารถ
เฉพาะตัวแตกต่างกันด้วย เช่น ความรู้ ความเชื่อ อาชีพ สถานะทางสังคม ประเพณี วัฒนธรรม ท าให้
มีปัญหา และความต้องการแตกต่างกันไป ดังนั้น จึงควรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายดูก่อนว่าเขามีลักษณะ
อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอาจได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การสอบถาม 
การสังเกต หรือการออกส ารวจพ้ืนที่ เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆมาแล้ว ก็ท าการวิเคราะห์และสรุป
เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายว่าเขามีปัญหา ความต้องการอย่างไร ข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวก าหนดสื่อที่จะใช้ 
เนื้อหาสาร  วิธีการน าเสนอ การใช้ภาษาและตัวหนังสือ เป็นต้น  

นอกจากนี้ การออกแบบสาร (Message Design) Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตา
นนท์,2551,น.49) ได้พบว่า การออกแบบสารมักเน้นการน าเสนอเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ ความมี
เสน่ห์ และการเข้าใจได้ง่าย ผ่านจุดจับใจต่างๆ อาทิ การใช้ความกลัว การใช้ข้อความด้านบวก การใช้
จุดจับใจแบบผสมผสาน นอกจากนั้น ยังมีการใช้หลักฐาน การน าเสนอข้อมูลด้านเดียว/สองด้าน การ
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น าเสนอผ่านคนกลาง การใช้ส านวนภาษาต่างๆ การเน้นน าเสนอเนื้อหาแบบชัดเจรหรือแบบเจตนาให้
เกิดความคลุมเครือ เป็นต้น  

1.6 การผลิตสื่อ เป็นการเตรียมผลิตสื่อส าหรับการรณรงค์ เช่น สปอตวิทยุ สปอต
โทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่ทางสื่อมวลชน การผลิตสื่อเฉพาะกิจต่างๆ เช่น โปสเตอร์ ป้ายไม้อัด แผ่นผ้า 
แผ่นพับ ฯลฯ รวมไปถึงสื่อที่ใช้เป็นของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด เข็มกลัด ปากกา นาฬิกา ที่ทับกระดาษ 
กระดาษบันทึกข้อความ ฯลฯ โดยอาจจะจัดรวบรวมสื่อเหล่านี้ไว้เป็นชุด ซึ่งเรียกว่า “Campaign Kit” 
ส าหรับเป็นคู่มือให้กับผู้น าในระดับหมู่บ้านหรือเป็นคู่มือให้กับโรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยงานต่างๆ
ไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการรณรงค์ 

1.7 การก าหนดตารางการรณรงค์ เป็นการเขียนแผนปฏิบัติการก่อนที่จะเริ่ม
ด าเนินการ โดยก าหนดประเด็นของเนื้อหา หรือข้อมูลเฉพาะการรณรงค์ การก าหนดกิจกรรม และสื่อ
ต่างๆให้มีความต่อเนื่องกัน ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน และสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลา การเขียน
แผนปฏิบัติการนี้อาจจะจัดท าให้อยู่ในรูปของปฏิทินการปฏิบัติงานหรือตารางการรณรงค์ ซึ่งจะท าให้
งานของเรามีระบบ โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมในสัปดาห์แรกไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายและผู้ร่วมงานทุกคน
สามารถมองเห็นภาพได้ตรงกัน ตารางการรณรงค์นี้ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีรูปแบบที่เหมือนกัน 

1.8 การก าหนดงบประมาณ หน่วยงานหรือองค์กรที่ท าการรณรงค์จะต้องประเมิน
ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณด้วย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่น งบประมาณไม่พอเพียง เป็นต้น 
การก าหนดงบประมาณ ยังหมายรวมถึงการจัดสรรอัตราก าลังหรือบุคลากรต่างๆที่จะใช้ด าเนินการ
ด้วย 

โดยสรุปแล้ว แผนการรณรงค์ที่ดี ควรมี 4 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ 1.ยืนยาว คือ การ
มองด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองแบบองค์รวมในระยะยาว 2.ยืนยง คือ ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
ความม่ันคง มั่นใจและเห็นความส าคัญของการวางแผน 3.แยกแยะ คือ ความสามารถในการจัดล าดับ
เรื่องราวต่างๆตามความส าคัญของปัญหาและความเร่งด่วน 4.ยืดหยุ่น คือ แผนที่ดีจะต้องมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับใช้ให้เหมาะสมตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(2) การด าเนินการรณรงค ์
เป็นขั้นของการเริ่มลงมือปฏิบัติการตามตารางการรณรงค์ แม้ว่าขั้นตอนการวางแผนจะ

ดีอย่างไร ถ้าไม่มีการด าเนินการ การบริหารจัดการที่ดีตามแผนที่วางไว้ การรณรงค์เพ่ือการพัฒนาก็
จะไม่ประสบประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ไปได้ อย่างไรก็ตามการด าเนินการที่ดีจะต้องรู้จักการปรับ
ใช้และการยืดหยุ่นด้วย เพราะเม่ือสถาการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป เราก็ต้องปรับตัวเองให้ทันด้วย 
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การด าเนินการรณรงค์ ควรจะต้องจุดประกายความสนใจและใช้กิจกรรมต่างๆ

ผสมผสานกันไปตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆอันได้แก่ การสร้างกระแส การ
ประกาศจุดยืน การรักษากระแสและการปิดโครงการ 

2.1 การสร้างกระแส เป็นขั้นตอนของการปูพ้ืนความรู้ความเข้าใจ ชี้ประเด็นปัญหาอัน
เป็นที่มาของการรณรงค์ เพ่ือให้คนทั่วไปหรือมวลชนได้เกิดความตะหนัก อาจเรียกได้ว่าเป็นขั้นของ
การแสวงหา “แนวร่วมในการรณรงค์”ส่วนกลุ่มพลังที่จะช่วยสร้างกระแสได้ดีที่สุดกลุ่มหนึ่ง ก็คือ 
สื่อมวลชน ในขั้นนี้ เราสามารถที่จะน ากิจกรรมทางการประชาสัมพันธ์และการโฆษณามาใช้ได้เป็น
อย่างดี เช่น การจัดท าข่าวเพ่ือการประชาสัมพันธ์ (press release) การจัดประชุมแถลงข่าว (press 
conference) การจัดทัศนศึกษาพาชมแหล่งที่มาของการรณรงค์ (press tour) การลด แลก แจก 
แถม เป็นต้น วิธีการดังกล่าวจะท าให้ประชาชนทั่วไปได้สนใจ รับทราบ และตะหนักในประเด็นปัญหา 

นอกจากนี้แล้วในการแสวงหาแนวร่วมในการรณรงค์ สามารถอธิบายเพ่ิมเติ่มในแนวคิด
การระดมพลังสังคม (Social Mobillization)ซึ่งปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2551,น.34) ได้อธิบายไว้ว่า 
ในเชิงภาพรวมการระดมพลังทางสังคมเป็นการแสวงหาแนวทางในการร่วมมือกับพันธมิตรในทุกระดับ
อย่างมียุทธศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรมสนับสนุนที่หลากหลาย และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมพลังต่างๆในการควบคุมและจัดการสภาวะแวดล้อมโดยตรง อย่างไรก็
ตาม การระดมพลังทางสังคมมีจุดต่างจากกการตลาดเพ่ือสังคมในด้านที่การตลาดเพ่ือสังคมที่มัก
มุ่งเน้นการแสวงหาแนวทางในการสร้างจุดจับใจในระดับบุคคล และการกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของบุคคล ในขณะที่การระดมพลังทางสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาสัมพันธภาพกับพันธมิตร ซึ่ง
พันธมิตรต่างๆมักท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดการแพร่ขยายของแนวคิดออกไปในวงกว้างและใน
ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการยอมรับแนวคิดใหม่อย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับ
โครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มีการแสวงหาแนวร่วมในการรณรงค์ หรือการหาเครือข่าย เพ่ือร่วมมือ
กันในการรณรงค์ในด้านต่างๆเพ่ือให้เกิดการเผยแพร่และขยายแนวความคิดตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของทางโครงการต่อไป ซึ่งถือได้ว่าเป็นขั้นตอนส าคัญในการด าเนินการรณรงค์  

2.2 การประกาศจุดยืน ขั้นนี้นับเป็นขั้นของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโครงการ
รณรงค์ เป็นการบอกหรือประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ของการ
รณรงค์ ตลอดจนวิธีการที่ประชาชนจะให้ความร่วมมือ ซึ่งอาจจะได้แก่ การร่วมลงนามเป็นบัญชีหาง
ว่าว เพ่ือแสดงความเห็นด้วยกับโครงการ หรือการเข้าร่วมพิธีกรรมบางอย่าง เช่น การถวายสัจจะ ว่า
จะไม่ซื้อ ไม่ขาย เป็นต้น โดยการประกาศจุดยืนที่ได้รับความสนใจจากประชาชนวิธีหนึ่ง คือการจัด
งาน Launching Day เช่นการจัดงาน “สัปดาห์ฟันดี” “สัปดาห์เปิดกรุหนังไทย” “จัดทอดผ้าป่า
หนังสือ” หรืออาจะเป็นการจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ เช่น วันเอดส์โลก วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็น
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ต้น จุดมุ่งหมายส าคัญของการจัดงานในลักษณะนี้ ก็คือ การจุดประกายความสนใจอย่างเป็นรูปธรรม
จากประชาชนทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย 

2.3 การรักษากระแส เป็นขั้นตอนของการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้วางแผนไว้เพ่ือมุ่ง
ให้ความรู้ เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและเพ่ือรักษาความสนใจของประชาชนที่
เป็นแนวร่วม อันจะไม่ท าให้ข่าวคราวในเรื่องนี้เงียบหายไป กิจกรรมในช่วงนี้ ได้แก่ การจัดประชุมทาง
วิชาการ การสาธิต การเยี่ยมบ้าน การจัดประกวดค าขวัญ ภาพถ่าย ภาพวาด ตราสัญลักษณ์ ของ
หน่วยงานหรือของโครงการ การเขียนข่าวหรือบทความเพ่ือรายงานความคืบหน้า และความ
เคลื่อนไหวของโครงการฯ เผยแพร่ทางสื่อมวลชนต่างๆ ฯลฯ การรักษากระแสนี้ จะต้องพยายามตรึง
ความสนใจของประชาชนไว้ให้ได้โดยตลอด จนกระทั้งสิ้นสุดโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปโครงการรณรงค์
ต่างๆ มักจะมีลักษณะ “มาแรง” หรือเป็นที่สนใจกันมากในช่วงแรก แต่พอมาช่วงต่อมาก็เงียบหาย ถ้า
จับกระแสความสนใจของประชาชนมาเขียนเป็นเส้นกราฟ ในช่วงนี้เส้นกราฟจะค่อยๆตกลงไปเป็น
ศูนย์ การที่จะยังคงรักษาเส้นกราฟให้อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องกันไปได้นั้น ทางโครงการฯ จะต้อง
พยายามหาประเด็นหรือรูปธรรมใหม่ๆมาน าเสนอ เช่น ผลการวิจัยจากต่างประเทศหรือเหตุการณ์ที่
แสดงถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ชนบทต่างๆเป็นต้น 

2.4 การปิดโครงการ เมื่อถึงวันก าหนดสิ้นสุดโครงการ ก็เป็นโอกาสดีที่โครงการจะได้
รายงานผลการด าเนินงาน เช่นเดียวกับการเปิดตัวในช่วงของการประกาศจุดยืน โดยเชิญบุคคลส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนมาร่วมงาน โอกาสนี้สามารถใช้เป็นโอกาสในการ
ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมงานหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้น าในระดับหมู่บ้านด้วย 

(3) การประเมินผล 
การติดตามและประเมินผล จะท าให้โครงการรณรงค์ทราบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรค 

ข้อขัดข้องประการใดเกิดขึ้นบ้างในระหว่างการด าเนินงาน และทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด การเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาประเมินผลนี้ มีอยู่หลายวิธีทั้ง
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สามารถกระท าได้ทั้ งในระหว่างการด าเนินการและกระท าเมื่อ
สิ้นสุดโครงการ  

ในการประเมินผลโครงการ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (2544,น.209) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ประเมินผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนประชาสัมพันธ์หรือโครงการ ในขณะเดียวกันได้เป็น
จุดเริ่มต้นของการวางแผนและการท างานใหม่ๆต่อไปในอนาคต การประเมินผลเป็นความต้องการของ
ผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือทราบผลลัพธ์ที่ได้และการบรรลุเป้าหมาย
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนหรือโครงการนั้น ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลจะเป็นผลดีต่อการ
ด าเนินงานของแผนและโครงการในคราวต่อไป ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงขั้นการหาข้อมูล การก าหนดกิจกรรม 
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และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลท าให้ผู้ปฏิบัติได้ทราบว่าการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม
นั้นได้ส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน การจัดรูปแบบกิจกรรมใน
การประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้นอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 

 
ภาพที่2.1 การแสดงวัฏจักรของการวางแผนประชาสัมพันธ์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการประเมินผลเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายและเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนหรือโครงการใหม่ (Cutlip& Center,อ้างถึงใน 
จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ ,2544,น.209) 

 
ส าหรับแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารการรณรงค ์(Communication campaign) ผู้วิจัยได้

น าแนวคิดนี้มาใช้เป็นกรอบในการศึกษาวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องขั้นตอนการณรงค์ของ
โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้เห็นภาพขั้นตอนการรณรงค์ของทางโครงการสวนผักคนเมืองได้อย่าง
ชัดเจนยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากโครงการสวนผักคนเมืองได้มีลักษณะเป็นโครงการรณรงค์โครงการหนึ่ง  

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร 

 
ในการรณรงค์นั้นย่อมมีการน ากลยุทธ์ทางสื่อสารมาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการ

รณรงค์ที่ทางโครงการก าหนดไว้ โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการน ากลยุทธ์การสื่อสารต่างๆ
มากมายมาใช้ในการรณรงค์ด้วยเช่นกัน ซึ่งค าว่า “กลยุทธ์” (Strategy) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้
มากมาย แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2543,น.26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ 
ซึ่งตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า Strategy ว่าหมายถึง การก าหนดแนวทางรูปธรรมที่ดีที่สุดในการระดม
และจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งนี้โดยค านึงถึงเ งื่อนไขข้อจ ากัดต่างๆ
ประกอบด้วย  
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Cutlip,Center,& Broom (1999) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “กลยุทธ์” หมายถึง แผน

ส าหรับท าให้การรณรงค์บรรลุผลส าเร็จ  
เสนีย์ แดงวัง (2525,น.25) ให้ความหมายไว้ว่า กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

หมายถึง การวางแผนจัดขบวนการหรือสิ่งแวดล้อมในการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไป
ด้วย เทคนิค รายละเอียดของวิธีการ ตลอดจนขั้นตอนของวิธีการด าเนินการที่จะน ามาใช้ให้สัมฤทธิ์ผล
ตามเป้าหมายของแผนการประชาสัมพันธ์นั้น 

ดังนั้นกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy) จึงหมายถึง การวางแผนในการ
สื่อสารที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
ส าหรับหน่วยงานที่ท าการรณรงค์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะกลยุทธ์มีส่วนในการก าหนด
ความส าเร็จของการรณรงค์ด้วย การรณรงค์ที่ไม่มีการก าหนดกลยุทธ์จะก่อให้เกิดการ “หว่านแหลก” 
ที่ให้ผลกระทบเชิงลบ คือ เกิดช่องว่างของข้อมูลข่าวสาร (information gap) ในหมู่มวลชนผู้รับสารที่
ตกเป็นเป้าของการหว่านแหลก ช่องว่างนี้คือ ความแตกต่างใน2ลักษณะ คือ มีมากมายเสียจนบางครั้ง
เกิดความท่วมท้นเกินต้องการ (Information rich) และบางครั้งเกิดความยากจนขาดแคลนจนต้อง
โหยหา (information poor) (กิตติ กันภัย,2543) ดังนั้นแล้วผู้จัดท าโครงการรณรงค์จึงจ าเป็นต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดกลยุทธ์เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในอันที่จะน าเสนอ
สารของตนสู่สาธารณชน กลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นในช่วงก่อนท าการสื่อสารไม่ถือเป็นกลยุทธ์ที่ตายตัว การ
ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาส่งผลให้การสื่อสารกับสังคมของการรณรงค์นั้น ได้มีโอกาส
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ก่อให้เกิดสมดุลในการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานผู้ส่งสารกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร  

ในส่วนของ“กลยุทธ์การสื่อสาร”จึงถือเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้การสื่อสารประสบ
ความส าเร็จได้ง่ายขึ้น โดยการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ทั้ง4รูปแบบ ได้แก่ กล
ยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้สื่อ และกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้รับสาร เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารในรูปแบบต่างๆโดยในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา 3 
กลยุทธ์ด้วยกันคือ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์ด้านสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ 

2.2.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร  
ในกระบวนการเผยแพร่ความคิดเห็นใหม่หรือประดิษฐกรรมใหม่ การสื่อสารจะเป็นแบบ

หลายขั้นตอน ในสมัยโบราณเมื่อเทคโนโลยียังไม่เจริญก้าวหน้า การสื่อสารด้วยวาจาจะเป็นวิธีแรกใน
การสื่อสาร ต่อมามีการประดิษฐ์ตัวอักษร เราเริ่มมีการสื่อสารกันเป็นลายลักษณ์อักษร และในปัจจุบัน
นี้เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างมาก มีสื่อชนิดต่างๆมาช่วย แม้มนุษย์รับสารจากเทคโนโลยีแล้ว มนุษย์
มีการส่งต่อสารนั้นต่อไป และมีผู้รับสารบางคนที่ไม่ได้รับสารโดยตรงจากเครื่องมือสื่อสารชนิดใหม่ก็
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ยังต้องอาศัยผู้อ่ืนส่งต่อข่าวสารนั้นมาให้ ฉะนั้นผู้สื่อสารส่งต่อจึงมีอิทธิพลอย่างมากในการที่จะสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวสารด้วยคุณลักษณะของผู้สื่อสารเอง อนึ่งพึงเข้าใจว่า ผู้ส่งสารเองไม่
จ าเป็นต้องเป็นตัวบุคคลเสมอไป อาจเป็นในรูปของสถาบัน องค์การ หน่วยงาน กลุ่มบุคคล 
คณะท างานใดๆก็ได้ โดยกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารที่ส าคัญก็คือ แนวทางในการสร้างความน่าเชื่อถือ
ของผู้ส่งสาร (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท,2554,น.123) โดยประกอบไปด้วย 

1.มีความสามารถหรือเป็นผู้ช านาญ (Competence of expertness) เช่น การมีความรู้ 
ไหวพริบ มีประสบการณ์ท างาน ได้รับการฝึกฝน มีอ านาจหน้าที่และมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเป็น
อย่างดี 

2.มีความน่าไว้วางใจ เช่น มีความปรารถนาดี และความตั้งใจจริง ต่อผู้รับสาร 
3.มีบุคลิกภาพที่ดี  เช่น มีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี สุภาพรอบคอบ สุขุม พูดจริง

ท าจริง ใจดี เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย มีความเป็นเพ่ือน ร่าเริง มีศีลธรรม อดทน เป็นต้น 
4.มีความคล่องแคล่ว กระตือรือร้น ไม่เฉื่อยชา 
5.ความทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การรับฟัง และการโน้มน้าวใจ เป็น

ต้น 
6.มีความคล้ายคลึงกันในทัศนคติ ผู้สื่อสารอาจะเรียนทัศนคติของกลุ่มชนชั้นนั้นได้จาก 

กลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสหกรณ์ สหภาพแรงงาน และพยายามแสดงตนเองว่ามีทัศนคติคล้ายคลึงกันไป 
7.มีการปรับสารของตนเองให้เข้ากับกลุ่มผู้รับสารส่วนใหญ่ แต่ต้องไม่เปลี่ยนบทบาท

ของตนเองจากผู้โน้มน้าวใจ มาเป็นผู้ถูกโน้มน้าวใจ เพียงเพ่ือเอาใจผู้รับสาร 
นอกจากนี้แล้ว การวิจัยด้านความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารที่ได้พัฒนาโดย เบอร์โล และ

คณะ ซึ่งวิเคราะห์ออกมาได้ข้อสรุปว่ามีปัจจัย 3 ประการที่ผู้ร้บสารมักใช้ในการตัดสินความน่าเชื่อถือ
ของผู้ส่งสาร ได้แก่ 

1.ปัจจัยที่สร้างความอบอุ่นใจ (safety factor) ผู้ส่งสารที่จะมีคุณลักษณะด้านนี้ได้ต้องมี
คุณสมบัติ ได้แก่ ใจดี เข้ากับคนอื่นได้ง่าย มีความเป็นเพ่ือน ร่าเริง อดทน เป็นต้น 

2.ปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติของผู้ส่งสาร (qualification factor) ส่วนใหญ่ปัจจัยนี้จะเน้น
ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ของผู้ส่งสาร ได้แก่ การมีประสบการณ์ การได้รับการฝึกฝน มี
ความช านาญ มีความสามารถ เป็นต้น 

3.ปัจจัยด้านพลวัตของผู้ส่งสาร (dynamism factor) ปัจจัยนี้คือ ปัจจัยที่แสดงความ
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ความไม่เฉื่อยชาของผู้ส่งสาร 
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2.2.2 กลยุทธ์ด้านสาร  

ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการน ากล
ยุทธ์ด้านสารมาใช้ในการน าเสนอสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดย
ลักษณะของสารรณรงค์ (Types of Campaign Messages) Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์
,2551) ได้อธิบายไว้ว่า สารรณรงค์ท่ีประสบความส าเร็จมักมีเนื้อหาที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

1.การสร้างความตะหนัก ด้วยการกระตุ้นให้สนใจแสวงหาข้อมูลต่างๆต่อ หรือการ
สร้างความหวั่นไหวต่ออารมณ์/ความรู้สึก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ข่าว โฆษณา รายการบันเทิง เป็น
ต้น 

2.การให้การแนะน าแนวปฏิบัติ ด้วยการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน (how 
to do it) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะต่างๆในการปฏฺบัติตน ตลอดจนการสร้างความ
เชื่อมั่นในความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นต้น  

3.การโน้มน้าวใจ โดยเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมผ่านทางการให้
ความรู้ต่างๆและการตอกย้ าสารด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการใช้จุดจับใจเชิงแรงกระตุ้นด้านบวกและลบ ซึ่งพบว่าสารที่สามารถโน้มน้าวใจได้สูงมักเน้น
การใช้คารมที่โน้มน้าวใจ และการสนับสนุนจากคนกลางที่น่าเชื่อถือ หรือหลักฐานต่างๆที่ตอกย้ าการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อย่างไรก็ตามพบว่า นักรณรงค์อาจใช้วิธีการสื่อสารในการกระตุ้นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป ขึ้อยู่กับจังหวะเวลาและกลุ่มเป้าหมาย  

นอกจากนี้ กลยุทธ์ด้านสารถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการโน้มน้าวใจ เพ่ือเร้าอารมณ์ 
โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ (ปาริชาติ สถาปิตานนท์,2546,น.144) 

(1) แนวทางเชิงลบ (negative approach) 
1.1 การใช้ความน่ากลัว (fear appeal) เป็นแนวทางในการน าเสนอข้อมูลเพ่ือสร้าง

ความอ่อนไหวทางอารมณ์ (emotional appeal)ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การน าเสนอข้อความ
ส านวนภาษาต่างๆเพ่ือเร้าความกลัว การใช้รูปภาพสะท้อนความรุนแรง ตลอดจนมีการน าเสนอภาพ
ความกลัวในลักษณะเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบุคคลจริงๆ 

1.2 การใช้บุคคลท าหน้าที่ตักเตือนกลุ่มเป้าหมาย การตักเตือนเป็นแนวทางการน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงลบ (negative appeal) เพ่ือสร้างความอ่อนไหวเชิงอารมณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเช่นกัน 
โดยพบว่านักรณรงค์นิยมให้บุคคลบางกลุ่มที่กลุ่มเป้าหมายให้ความเชื่อถือ ศรัทธาท าหน้าที่ตักเตือน 
หรือบอกเล่าข้อมูลต่างๆเพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายไม่กระท าพฤติกรรมที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ 
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1.3 การน าเสนอข้อเท็จจริง การน าเสนอข้อเท็จจริงเป็นแนวทางการรณรงค์ที่มุ่งเน้น

การให้ข้อมูล (informative approach)  เพ่ือชี้แจงข้อมูลในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบ อาทิ สถิติ ผลการวิจัย หรือตัวอย่างต่างๆในด้านที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในการรณรงค์ และ
ผลของการกระท าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆ เพ่ือให้เกิดการครุ่นคิด การน าข้อมูลดังกล่าวไป
เผยแพร่ต่อ หรือใช้ประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น 

(2) แนวทางเชิงบวก (positive appoach) 
2.1 การให้ก าลังใจ การให้ก าลังใจเป็นแนวทางรณรงค์เชิงบวก (positive appoach)ที่

สามารถมุ่งการน าเสนอข้อมูลไปสู่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และกลุ่มเป้าหมายทั่วไปโดยในการเน้น
ก าลังใจกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ มักมุ่งการใช้สื่อบุคคล หรือสื่อเฉพาะกิจต่างๆท าหน้าที่สื่อสารผ่าน
ถ้อยค าที่มีความหมายและก่อให้เกิดความรู้สึกกินใจกับกลุ่มบุคคลเป้าหมาย โดยเน้นในจังหวะที่บุคคล
ก าลังเผชิญปัญหา หรือพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2.2 การเน้นความทันสมัย เป็นแนวทางรณรงค์เชิงบวก(positive appoach)โดยนัก
รณรงค์อาจพยายามน าเสนอภาพ หรือ บรรยากาศแห่งความทันสมัยหรือสอดคล้องกับสมัยนิยม มาใช้
ประกอบการรณรงค์ เป็นการขายสัญญะของการปฏิบัติตนที่ดี อาทิ การออกแบบภาพกราฟฟิค การ
ใช้โทนสี แสง เงาต่างๆ ตลอดจนการเลือกเพลง หรือข่าว หรือข้อมูลต่างๆให้สอดคล้องกับรสนิยมร่วม
สมัยเป็นต้น 

2.3 การเน้นข้อความสะดุดหู สะดุดตา เป็นแนวทางการรณรงค์ท่ีมุ่งเน้นการใช้วาทศิลป์ 
(rhetoric) เพ่ือสร้างความประทับใจต่อกลุ่มเป้าหมาย และสาธารณะชนทั่วไป เพ่ือให้เกิดการพูดกัน
ปากต่อปาก และเพ่ือให้เกิดกระแสความตื่นตัวให้กลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชน เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหา  

2.4 เลี่ยงการต าหนิ แต่ประกาศเชื้อเชิญให้ท าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ การหลีกเลี่ยงการ
ต าหนิ หรือปะทะคารม โดยมุ่งเน้นการใช้มุมมองที่หลากหลายในการโน้มน าให้บุคคลกลุ่มดังกล่าว 
เห็นความส าคัญของสภาพปัญหา และสามารถเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหา 

2.5 การน าเสนอภาพพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยคนมีชื่อเสียง เช่น ดารา นักร้อง บุคคล
ที่มีชื่อเสียงในสังคม เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคคลที่กลุ่มเป้าหมายให้ความเชื่อถือ ศรัทธา แสดงให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นว่า ตนได้ด าเนินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยคาดหวังว่าจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมาย
สนใจที่จะประยุกต์พฤติกรรมที่เหมาะสมของกลุ่มคนดังกล่าว เป็นเสมือนแม่แบบในการด ารงชีวิต เป็น
ต้น 

2.6 การสร้างสัญลักษณ์ร่วม เป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกในเชิงอารมณ์
(emotional appeal) เพ่ือให้กลุ่มบุคคลเกิดความรู้สึกร่วม ส านึก ค่านิยม ความร่วมมือ หรือ
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน โดยนักรณรงค์พยายามค้นหาสัญลักษณ์ร่วมที่พึงประสงค์ของ
กลุ่มเป้าหมาย และใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นช่องทางในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ต่างๆร่วมกัน โดยสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ ธง เพลง หรือนามธรรม เช่น ความสวยงาม เป็นต้น 

2.7 การตอกย้ าความส าคัญของ “ชุมชนเข้มแข็ง” การเน้นความเขม้แข็งของชุมชน เป็น
กลยุทธ์การสื่อสารเชิงบวกที่คาดหวังผลส าเร็จในระยะยาว ทั้งในเชิงการขจัดปัญหาแบบไม่ตอกย้ า
สภาพปัญหาที่ก าลังเผชิญ แต่เน้นการร่วมมือกันสร้างสภาพที่ชุมชนคาดหวังอยากเห็นและกระตุ้นให้
เกิดความร่วมมือของสมาชิกในการพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน 

โดยการด าเนินการ เพ่ือตอกย้ าความส าคัญของชุมชนเข้มแข็ง มักเป็นการสื่อสารในแนว
ระนาบ โดยการพูดคุยกัน ซึ่งอาจด าเนินการในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดเวทีพูดคุยและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน การจัดอบรมกลุ่มผู้น า การที่นักรณรงค์ก้าวเข้าไปเป็นสมาชิกหนึ่งในชุมชนเป้าหมาย และท า
กิจกรรมด้านการพัฒนาร่วมกับสมาชิกในชุมชน การกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ใกล้เคียง
เพ่ือคอยติดตามสภาพปัญหา เป็นต้น 

โดยการณรงค์ในแนวทางนี้ จะเก่ียวข้องกับการร่วมมือกับสื่อมวลชน ภายหลังจากท่ีการ
สื่อสารในแนวระนาบได้ด าเนินไปในระยะหนึ่ง และนักรณรงค์ต้องการน าเสนอภาพความร่วมมือ
ดังกล่าวไปสู่สาธารณชน เพ่ือขยายความร่วมมือกับพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยนักรณรงค์อาจท าหน้าที่เชิญชวน
สื่อมวลชนเข้าไปสัมผัสบรรยากาศในสถานที่จริง และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้สังคมรับทราบ หรือใน
บางครั้ง พบว่าสื่อมวลชนก็อาจเข้าไปน าเสนอเรื่องราวดังกล่าวเอง หลังจากที่ได้ข้อมูลจากแหล่งข่าว 
เป็นต้น 

2.8 การสื่อในเรื่องที่ง่าย ใกล้ตัว และเป็นรูปธรรม ผลการวิจัยพบว่า หากสามารถสื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเห็นกิจกรรม หรือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในเชิงรูปธรรมได้อย่างชัดเจน การด าเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยให้กระตุ้นเป้าหมายสามารถสร้างมโนภาพได้ชัดเจนขึ้น เห็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น 
และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้น 

2.9 การให้ข้อมูล 2 ด้าน (pro and con approach) นอกจากนั้น ผลการวิจัยยังพบว่า 
ในโครงการที่นักรณรงค์เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มีความรู้สูง หรือมีการใช้วิจา รณญาณในการ
ตัดสินใจต่างๆหรือเป็นกลุ่มที่ตื่นตัวในการแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ นักรณรงค์
ส่วนหนึ่งเริ่มหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลด้านเดียว แต่หันมาให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อมูล2ด้านทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลในการพิจารณาเปรียบเทียบ
ถึงจุดดี จุดด้อยของข้อมูลในมิติต่างๆด้วยตนเอง 
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2.2.3 กลยุทธ์การใช้สื่อ  
การก าหนดกลยุทธ์ในการรณรงค์นั้น จ าเป็นที่จะต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายในการ

ก าหนดช่องทางในการน าเสนอสารของโครงการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
วิทยาธร ท่อแก้ว (อ้างถึงใน อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ์,2553,น.41-42)ได้ก าหนดแนวทางการ

ก าหนดกลยุทธ์การใช้สื่อไว้ว่าเกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อซึ่งมักพิจารณาในด้านต่างๆดังนี้ 
1.ด้านความสะดวกในการเข้าถึง โดยพิจารณาว่า สื่อใดที่ผู้รับสารเป้าหมายจะเข้าถึงได้

ง่ายที่สุด 
2.ด้านการครอบคลุมสื่อ หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพของสื่อที่จะไปถึงผู้รับ 

โดยพิจารณาจากการครอบคลุมพื้นที่หรือบริเวณท่ีผู้รับสารอาศัยอยู่  
3.ด้านประสิทธิผลของสื่อ พิจารณาได้จากการเรียกความสนใจ การให้ความเข้าใจ การ

ชักจูงใจ และการสร้างความจดจ า  
4.ด้านความน่าเชื่อถือ โดยทั่วไปกล่าวกันว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือในแง่

ของข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์ 
การก าหนดกลยุทธ์การใช้สื่อจะเป็นการวิเคราะห์ว่าควรใช้สื่ออะไร ด้วยวิธีการน าเสนอ

อย่างไร เมื่อไร จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นได้ การก าหนดกลยุทธ์การใช้สื่อ
ต้องพิจารณา 2 ประเด็น (อ้างถึงใน อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ์ ,2553,น.42)ดังนี้ 

1.วิธีการใช้สื่อ เป็นการพิจารณาถึงวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและวิธีการประยุกต์ใช้สื่อ
ให้เกิดผลตามที่ต้องการ 

2.ประเภทของสื่อ เป็นการพิจารณาว่าจะใช้สื่ออะไร อย่างไร โดยแนวทางการวิเคราะห์
เกี่ยวกับสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนา ได้แก่ 

 (1) สื่ออะไรที่ช่วยตอบสนองจุดมุ่งหมายใดได้ 
 (2) สื่อที่ใช้มีกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากน้อยเท่าไร 
 (3) ปัญหาในการผลิตสื่อ มีแหล่งสนับสนุนในกรณีที่ต้องการหรือไม่ 
 (4) ปัญหาด้านงบประมาณและระยะเวลาในการผลิตสื่อ 
 (5) จ านวนสื่อที่จะผลิต 
 (6) ปัญหาด้านการเก็บรักษา 
 (7) ปัญหาอื่นๆที่ตามมาจากการน าสื่อไปใช้ปฏิบัติ 
 (8) ช่องทางการเผยแพร่กระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 (9) ความจ าเป็นในการอบรมบุคลากรในการน าสื่อไปใช้ 
นอกจากนี้การก าหนดกลยุทธ์การใช้สื่อควรให้ความส าคัญกับประเด็น ดังต่อไปนี้  
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1.ความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความจ าเป็นที่ต้องก าหนดการ

ใช้สื่อและเนื้อหาในสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายยอมรับและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ มิเช่นนั้นกลุ่มเป้าหมายอาจปฏิเสธเนื้อหา  

2.ความสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ของกลุ่มเป้าหมาย 
รวมทั้งภาษาท่ีจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 

3.การบูรณาการสื่อเป็นแนวทางที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ควรระวังมิให้เนื้อหา
ของสื่อแต่ละประเภทขัดแย้งกันเอง และต้องมีความคงเส้นคงวาของเนื้อหาที่น าเสนอ 

 3.1 กลยุทธ์การใช้สื่อแบบบูรณาการ  
 (1) การใช้จุดเด่นของสื่อหนึ่งเพ่ือลดข้อจ ากัดของสื่อหนึ่ง เป็นการใช้สื่อร่วมกัน

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ หรือการใช้สื่อผสมผสานเพื่อน าเสนอเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน 
 (2) การใช้สื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งเป็นการใช้

สื่อหลายประเภทให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มไม่รู้หนังสือ ใช้สื่อที่มีเสียงและภาพ เป็นต้น 
 (3) การใช้สื่อให้กระจายข่าวสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย

อาจจะมีแหล่งที่อยู่กระจายกันออกไป 
 (4) การใช้สื่อหลายประเภทเสริมแรงกระตุ้นและเรียนรู้เร็ว เป็นการใช้สื่อเพ่ือกระตุ้

นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการตอบสนองหลายๆทาง 
การเลือกใช้สื่อ 
การเลือกใช้สื่อ เป็นกลยุทธ์ของการวางแผนในการประชาสัมพันธ์เพ่ือที่จะเข้าถึง

ประชาชนเป้าหมาย เมื่อทราบว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครแล้ว การหาวิธีการและการวางแผนการใช้สื่อที่
เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึง (จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์,2544,น.123) 

การเลือกใช้สื่อมีวิธีการแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ร้บสาร โดยความ
แตกต่างของสื่อแต่ละประเภท สามารถแบ่งได้ดังนี้ (หริสุดา ปัณฑวนันท์ อ้างถึงใน สิริพรรษ์ ศรีบุญลือ
,2549,น.20-21) 

1.สื่อบุคคล เป็นการน าเอาบุคคลมาใช้เป็นตัวกลางในการส่งผ่านสารของโครงการไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย โครงการรณรงค์ส่วนมากใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับกันในสังคมหรือเจ้าหน้าที่
ราชการเป็นผู้ที่จะน าข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโครงการไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยอาศัย
รูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารในกลุ่มย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ทัศนคติและโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้มีพฤติกรรมไปในทิศทางที่โครงการต้องการ ท าให้สามารถ
เผยแพร่ข่าวสารได้โดยตรง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ การซักถาม เพ่ือสร้างความเข้าใจ
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และรับรู้ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายและยังสร้างความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายเพราะเกิดการพูดคุย
อย่างเป็นกันเอง 

สื่อบุคคลสามารถปรับและยืดหยุ่นสาร รูปแบบการน าเสนอแก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่าง
กันเป็นรายๆไป ที่ส าคัญคือการปฏิบัติตามบุคคลที่เราไว้วางใจและมีความน่าเชื่อถือจะสร้างความรู้สึก
ในการได้รับรางวัลทันทีของกลุ่มเป้าหมายเพราะมีแรงจูงใจสูง  

2.สื่อมวลชน เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากในเวลาอันรวดเร็วหรือใกล้เคียง
กัน มีประสิทธิภาพในการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้ดีถึงแม้จะเป็นการสื่อสารแบบ
ทางเดียว แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถที่จะเจาะจงหรือระบุผู้รับสารได้อย่างเด็ดขาดและได้รับการ
สื่อสารกลับช้าหรือไม่ได้เลย สื่อมวลชนที่เป็นที่นิยมใช้ในการรณรงค์ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ แผ่นพับ 
ใบปลิว นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

สื่อมวลชนจึงได้เปรียบสื่อบุคคลในแง่ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารต่อครั้งและ
ยังสามารถสร้างความน่าสนใจได้มากและสะดวกในการเปิดรับข่าวสารจากกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้
ยังน าเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์สอดแทรกไปกับความบันเทิงในรูปแบบของการน าเสนอสาระผ่าน
ความบันเทิงแบบEdutainmentอีกด้วย 

3.สื่อเฉพาะกิจ หมายถึง สื่อที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีเนื้อหาสาระที่เฉพาะเจาะจงและมี
เป้าหมายหลักอยู่ที่ผู้รับสารเฉพาะกลุ่ม (เกศินี จุฑาวิจิตร,2548,น.187) สื่อเฉพาะกิจที่พบในโครงการ
รณรงค์ส่วนใหญ่ได้แก่ คู่มือ จุลสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ ภาพทัศน์ เป็นต้น การเลือกใช้
สื่อผสมเอ้ืออ านวยให้ผู้ท าโครงการรณรงค์สามารถน าเสนอเนื้อหาของสารเฉพาะให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับข่าวสารโดยตรงและได้รับความรู้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ
โครงการได้อย่างถูกวิธี นอกเหนือจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อมวลชน 

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเหตุผลส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้สื่อเฉพาะกิจมีความส าคัญและมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ก็คือสื่อเฉพาะกิจเป็นสื่อที่สามารถควบคุมได้ ทั้งในแง่ของความถูกต้องของ
เนื้อหาตามข้อเท็จจริงและแนวคิด อีกท้ังยังเป็นสื่อที่ค่อนข้างม่ันในได้ว่าถึงตัวผู้รับสาร  

อย่างไรก็ตามสื่อเฉพาะกิจเหล่านี้ก็มีข้อจ ากัดในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายเพราะมี
ลักษณะ Passive คือถ้าไม่เปิดอ่านหรือเปิดรับก็ไม่สามารถสื่อสารข้อมูลใดๆออกไปได้และไม่เป็นผลดี
ต่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การเลือกใช้สื่อประเภทต่างๆจึงต้องมีการวางแผนและศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับพฤติกรรมในการเปิดรับสารของกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบคอบอีกด้วย 

4.สื่อกิจกรรม เป็นสื่อที่น ามาใช้สนับสนุน หรือจัดการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้สิ่งต่างๆ
ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5 รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นสื่อที่นับได้ว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งในงานส่งเสริมเผยแพร่  เนื่องจากได้เรียนรู้สิ่งเร้าหลายๆทางแล้ว กลุ่มเป้าหมาย
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ยังได้น าตัวเองไปสัมผัสถึงสิ่งเร้าเหล่านั้น ท าให้ได้รับประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 
หรือเคยเห็นมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจดีพอ (ณรงค์ สมพงษ์,2530,น.413) 

5.ส่ือใหม่ เป็นสื่อที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมเทคโนโลยีการสื่อสารภายใต้พัฒนาการ
ของภาษาระบบตัวเลข กล่าวคือ เทคโนโลยีการสื่อสาร 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.เทคโนโลนีด้านการพิมพ์ 
2.เทคโนโลยีแพร่ภาพและกระจายเสียง 3.เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เช่น 
หนังสือพิมพ์ออนไลน์,โปรแกรมสนทนา เช่น MSN,ICQ,Skype รวมถึง เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
( Social Media Network) เ ช่ น  Facebook,ท วิ ต เ ต อ ร์ ,เ ว บ บ อ ร์ ด ( Web Board),เ ว็ บ ไ ซ ต์
(Website),Blog โดยสื่อใหม่มีจุดเด่นในการแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว จากผู้ส่งสาร 1 คน 
อาจขยายไปถึงผู้รับสารทั่วโลกภายในเวลาเดียวกัน และมีลักษณะของข่าวสารข้อมูลที่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้ระหว่างผู้เผยแพร่และผู้ใช้ข้อมูล (ณฐา สุวันทารัตน์,2555,น.37-38) 

ดังนั้นแล้วในการรณรงค์นั้น การเลือกใช้สื่อที่ได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการวาง
แผนการรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละสื่อนั้นมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารนั้นถือได้ว่ามีส่วนส าคัญใน
การท าให้การสื่อสารนั้นประสบความส าเร็จ เนื่องจากการสื่อสารจะช่วยสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ในการวางแผนการด าเนินงานของโครงการ จึงต้องอาศัยกลยุทธ์
ในการสื่อสาร เพ่ือที่จะน าไปวางแผนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ 
ดังนั้นการศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดกลยุทธ์การสื่อสารจะช่วยให้มองเห็นภาพและ
วิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายและเครือข่ายการสื่อสาร 

  
โครงการสวนผักคนเมืองถือได้ว่าเป็นโครงการรณรงค์ที่มีการด าเนินงานร่วมกันเป็น

เครือข่าย รวมทั้งได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายคนปลูกผัก กล่าวคือ โครงการสวนผักคนเมือง
นั้นได้มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือระดมความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆที่มี ความเชี่ยวชาญในการท า
การเกษตรในเมืองและงานรณรงค์หรือพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือประสานความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ตลอดจนการด าเนินงานและจัดกิจกรรมร่วมกันต่างๆ
ร่วมกัน เพ่ือที่จะขยายองค์ความรู้ด้านเกษตรในเมืองออกไปสู่สาธารณชน และมุ่งสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองต่อไปตามเป้าหมายที่โครงการได้วางเอาไว้ ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึง
เห็นถึงความส าคัญของการน าแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายและเครือข่ายการสื่อสารมาใช้ในการวิเคราะห์
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ให้เห็นถึงลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคน
เมืองเพ่ือให้เห็นภาพการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
กาญจนา แก้วเทพ (2538) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า เครือข่าย หรือ network ใน

ภาษาอังกฤษ ว่า “net” หมายถึง ตาข่ายที่โยงใยถึงกันและพร้อมที่จะ “work” เมื่อต้องการใช้งาน
ดังนั้น ความหมายของ “เครือข่าย” จึงหมายถึง รูปแบบหนึ่งของการประสานงานบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์กรหลายๆองค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรของตัวเอง มีเป้าหมาย มีวิธีท างาน และมีกลุ่มเป้าหมายของ
ตัวเอง บุคคลหรือกลุ่มองค์กรเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลายาวนานพอสมควร แม้
อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีรากฐานวางเอาไว้  (เปรียบเสมือนมี
สายโทรศัพท์ต่อไว้) เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือ
จากกลุ่มอื่นๆเพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้  

นฤมล นิราธร (2543,น.10) กล่าวถึงเครือข่ายว่า เป็นการท างานที่เป็นรูปแบบความ
ร่วมมือหรือการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ดังนั้นเครือข่ายจึงหมายถึงรูปแบบการประสานงานกลุ่มของ
คน หรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน 
โดยการติดต่อสื่อสารอาจท าได้ทั้งการผ่านศูนย์กลางหรือแม่ข่ายและการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม 
ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยังคงความอิสระโดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆตามความ
จ าเป็น หรือเป็นโครงสร้างที่มีความชัดเจนซึ่งนอกจากค าว่าเครือข่าย ยังมีค าที่ใกล้เคียงที่ใช้
ความหมายคล้ายคลึงกัน เช่น แนวร่วมเชิงกลยุทธ์ ( stratgic alliance) หุ้นส่วนในการท างาน 
(partner) หรือค าในอดีต เช่น ค าว่า การประสานงานระหว่างองค์กร ( inter organizational 
coordination) ซึ่งสิ่งส าคัญในการท างานแบบเครือข่าย คือ การแสวงหารูปแบบขององค์กรที่มีความ
ยืดหยุ่น มีโครงสร้างแนวราบ มีความเป็นอิสระต่อกัน สามารถตอบสนองต่อโลกที่มีปัญหา มีความ
สลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลง   

จากความหมายดังกล่าว จะเห็นได้ว่า เครือข่ายนั้น หมายถึง ความร่วมมือและการ
เปิดรับของฝ่ายต่างๆ ที่จะมีข้อตกลงร่วมกันในการท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อก าหนดที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความพยายามที่จะระดม
ทรัพยากร กระบวนการ ความรู้ และวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความส าเร็จ จากการร่วมมือและการ
เปิดรับสิ่งที่ใหม่นั้นเสมอ 

ตลอดจน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2543,น.28) กล่าวถึงเครือข่ายว่า หมายถึง การที่
ปัจเจกบุคคล องค์กร หน่วยงานหรือสถาบันใดๆ ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากันภายใต้
วัตถุประสงค์ หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกิจกรรม
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ต่างๆ เช่น การปฏิรูปการศึกษา โดยกลุ่มเครือข่ายนี้ต้องมีการแสดงออกเป็นการลงมือกระท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ได้แบ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหลายระดับด้วยกัน เนื่องจาก
เครือข่ายอาจเป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจก/กลุ่ม/องค์การประเภทเดียวกัน หรืออาจเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม/องค์การต่างประเภท ในความหมายเช่นนี้ เครือข่ายจึงมีได้หลายระดับ ตั้งแต่
การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก การเชื่อมโยงปัจเจกกับกลุ่ม การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม 
หรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่าย
ใหญ่ โดยสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้  

1.ลักษณะโครงสร้างการเชื่อมโยงของปัจเจกต่อปัจเจก 
การเชื่อมโยงลักษณะนี้มีความซับซ้อนน้อยที่สุด กล่าวคือ แต่ละคนเชื่อมโยงถึงกันและ

กันโดยตรงและถึงกันทั้งหมด และอาศัยการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ ท าให้มีการติดต่อสื่อสาร
กัน และมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) โดยตรง และทุกทิศทาง ซึ่งเหมาะกับการสื่อสารภายในเครือข่าย
ขนาดเล็กและมีสมาชิกไม่มาก 

 
ภาพที่2.2 การเชื่อมโยงของปัจเจกต่อปัจเจก 

 
2.ลักษณะการเชื่อมโยงของปัจเจกต่อกลุ่ม 
เป็นการเชื่อมโยงปัจเจกบุคคลเข้ากับกลุ่มเครือข่ายหนึ่ง ซึ่งบุคคลดังกล่าวมิได้เป็น

สมาชิกของกลุ่มเครือข่ายที่ติดต่อด้วย แต่มีการติดต่อสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนกันและกัน การเชื่อมโยง
ลักษณะเช่นนี้ ด ารงอยู่ในสังคมมานาน อาทิ หน่วยงานนอกเครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมของ
เครือข่าย แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่าย การสื่อสารระดับนี้จึงเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการและ
กึ่งทางการผสมผสานกันไปตามสถานการณ์และบริบทแวดล้อมที่เหมาะสม 
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ภาพที่2.3 การเชื่อมโยงของปัจเจกต่อกลุ่ม 

 
 3.ลักษณะโครงสร้างการเชื่อมโยงกลุ่มต่อกลุ่ม 
 การเชื่อมโยงของกลุ่มต่างๆเกิดจากกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มมาเชื่อมโยงกันเพ่ือ

วัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งจ านวนสมาชิกของแต่ละกลุ่มมากหรือน้อยไม่เป็นอุปสรรคในการ
รวมเข้าเป็นภาคีเดียวกัน หากกลุ่มคนเหล่านี้มีเจตนาร่วมกันที่ชัดเจนในการรวมตัว โครงสร้างการ
เชื่อมโยงระดับนี้อาศัยการสื่อสารระหว่างกลุ่มที่อาจมีกิจกรรมเหมือนหรือแตกต่างกัน หรือเป็นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างตัวแทนของแต่ละกลุ่ม รูปแบบการสื่อสารจึงเป็นแบบทางการมากกว่าแบบการ
เชื่อมโยงระหว่างบุคคลต่อกลุ่ม และแต่ละกลุ่มสามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึง  

 
 

ภาพที่2.4 การเชื่อมโยงกลุ่มต่อกลุ่ม 
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4.ลักษณะโครงสร้างการเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อเครือข่าย 
การเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อเครือข่ายเป็นการเชื่อมโยงที่มีลักษณะซับซ้อนมากที่สุด 

ประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคลต่างๆที่รวมตัวกันเป็นเครือข่ายหนึ่ง และเชื่อมโยงเครือข่ายของตนเองกับ
เครือข่ายอ่ืนๆในสังคมที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน การรวมตัวในระดับนี้ ส่วนใหญ่เป็นการรวมตัวของ
เครือข่ายระดับมหภาค (Macro network) ที่สามารถสร้างพลังในการสื่อสารได้มากกว่าการเชื่อมโยง
ในระดับต้นๆ 

 
ภาพที่2.5 การเชื่อมโยงของเครือข่ายต่อเครือข่าย 

 
การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย มีความหมายไกลกว่าเพียงการที่คนมา “รวมกัน” 

แต่ไม่ได้ “ร่วมกัน”ในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้นการเชื่อมโยงเข้าหากันเป็นเครือข่ายนี้จึงมิใช่เพียงการ
รวมกลุ่มของสมาชิกที่มีความสนใจร่วมกันในระดับเพียงแค่การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ 
ร่วมสังสรรค์ด้วยกันเท่านั้น หากแต่จะต้องมีการพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกัน 
ด้วยเป้าหมายที่ร่วมกันด้วย เครือข่ายจึงต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ที่เป็นสมาชิก
ของเครือข่ายให้สามารถด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่สมาชิกแต่ละคนใน
เครือข่าย เห็นพ้องต้องกัน ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่รวมกันเฉพาะกิจ หรืออาจเป็นเครือข่ายที่ด าเนิน
กิจกรรมต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ได้ 
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องค์ประกอบของเครือข่าย 

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์,2543,น.36-43)ได้จัดองค์ประกอบ
ของเครือข่ายที่ส าคัญไว้ 7 ประการ คือ 

1. การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common perception) หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่วมมา
อยู่ในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย เช่น 
การเข้าใจปัญหา มีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกเครือข่ายเกิดความรู้สึก
ผูกพันในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น 

2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) หมายถึง การมองเห็นจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยมีการรับรู้ทิศทางและเป้าหมายเดียวกันในขบวนการเคลื่อนไหว
ของเครือข่ายท าให้มีพลัง เกิดเอกภาพ  

3. การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual interest/benefits) 
หมายถึง การที่สมาชิกแต่ละคนมารวมกันบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันที่มากเพียงพอจะดึงดูด
ให้รวมกันเป็นเครือข่าย 

4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All stakeholders 
participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกมีความส าคัญต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ท าให้เกิดการร่วมรับรู้ คิด ตัดสินใจ และร่ วมลงมือกระท า ดังนั้นสมาชิก
เครือข่ายจึงมีลักษณะเท่าเทียมและในฐานะหุ้นส่วน (Partner)ของเครือข่าย และสานต่อความสัมพันธ์
ในแนวราบ (Horizontal relationship) 

5. การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) หมายถึง การที่
สมาชิกในเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมกระบวนการท างานของกันและกัน โดยใช้จุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไป
ช่วยเสริมจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะท าให้เกิดการสานประโยชน์ร่วมกันได้มากกว่าไม่รวมเป็น
เครือข่าย 

6. การพึ่งอิงร่วมกัน (Interdependence) หมายถึง การเติมเต็มในส่วนที่ขาดของแต่
ละฝ่าย เช่น ความรู้ ก าลังคน เงินทุน ประสบการณ์ของสมาชิกในเครือข่าย เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้าง
ให้กับสมาชิกและหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน 

7. การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) หมายถึง การมีกิจกรรมร่วมกัน 
เช่น การประชุมพบปะสัมมนาร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายเพ่ือให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ระหว่างกันและน าไปสู่การแลกเปลี่ยนภายในเครือข่ายตามมาด้วย  
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การแบ่งประเภทของเครือข่าย 
การแบ่งประเภทเครือข่าย ก็เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกกลุ่มบุคคลที่มีอยู่ให้ง่ายต่อ

ความเข้าใจ เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของเครือข่ายมีได้หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน ซึ่งเกณฑ์การแบ่งประเภทของเครือข่ายมีดังนี้  (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์,2543,น.44-46) 

 1.ขนาดของกลุ่ม ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามขนาดของกลุ่มได้เป็น (1)เครือข่าย
รวม (Total network) และ (2) เครือข่ายย่อย (Subnetwork) โดยที่เครือข่ายรวมเปรียบเสมือน
สังคมใหญ่ในภาพรวม ในขณะที่เครือข่ายย่อยเปรียบเสมือนกลุ่มสังคมย่อยที่อยู่ในสังคมใหญ่นั้นๆ 

 2.พื้นที่ ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามพ้ืนที่อาจแบ่งได้เป็น (1) เครือข่ายระดับ
หมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบล (2) เครือข่ายระดับหมู่บ้านข้ามพ้ืนที่ต าบล (3) เครือข่ายระหว่างต าบลภายใน
อ าเภอ (4) เครือข่ายระดับต าบลข้ามพ้ืนที่อ าเภอ (5) เครือข่ายระดับอ าเภอภายในจังหวัด (6) 
เครือข่ายระดับอ าเภอข้ามพรมแดนจังหวัด และ (7) เครือข่ายระดับจังหวัดภายในภูมิภาคใดภูมิภาค
หนึ่ง 

 3.ประเด็นที่สนใจร่วม ประเภทของเครือข่ายขึ้นอยู่กับประเด็นที่เครือข่ายนั้นสนใจ 
ซึ่งอาจแบ่งได้หลากหลาย เครือข่ายหนึ่งเครือข่ายอาจมีประเด็นที่สนใจหลายประเด็นรวมอยู่ก็ได้ 

 4.วิชาชีพของสมาชิกกลุ่ม ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับวิชาชีพของสมาชิก
ในเครือข่าย เช่น เครือข่ายนักการเมือง เครือข่ายนักวิชาการ เครือข่ายนักธุรกิจ เครือข่าย
สื่อสารมวลชน เป็นต้น ทั้งนี้อาจนับเครือข่ายผู้น าชุมชน เครือข่ายผู้น าศาสนา เข้ามาร่วมด้วยก็ได้ 

 5.บทบาทของกลุ่ม ประเภทของเครือข่ายพิจารณาจากบทบาทหลักที่เครือข่ายนั้น
ด าเนินการอยู่ เช่น เครือข่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เครือข่ายการศึกษาวิจัย เครือข่ายวิเคราะห์
และเสนอแนะนโยบาย เป็นต้น 

 6.ลักษณะภาคีร่วมในเครือข่าย ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามลักษณะของภาคีใน
เครือข่ายเกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะ คือ (1) เครือข่ายแนวนอน (Horizontal network) เป็นการสร้าง
เครือข่ายของกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะทางสังคมใกล้เคียงกัน เผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เช่น การ
รวมกลุ่มของมูลนิธิ และ NGOs และ (2) เครือข่ายแนวตั้ง (Vertical network) เป็นการสร้าง
เครือข่ายระหว่างภาคีที่แตกต่างกัน เช่น การรวมกลุ่มระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรชุมชน การ
รวมตัวระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับมูลนิธิของบริษัทธุรกิจ เป็นต้น  

 7.ระดับความผูกพัน ประเภทของเครือข่ายที่แบ่งด้วยเกณฑ์นี้ใช้ระดับความผูกพัน
ระหว่างบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลางของเครือข่ายกับภาคีต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งออกเป็นเครือข่ายที่มีความ
ผูกพันใกล้ชิดกันในระดับสูง เครือข่ายที่มีความผูกพันในระดับรองลงไป จนถึงเครือข่ายที่มีความ
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ผูกพันในระดับห่างไกลออกไป การแบ่งในลักษณะนี้ช่วยในการประเมินระดับอิทธิพลของบุคคลที่เป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายที่จะมีต่อสมาชิกในเครือข่าย  

นอกจากนี้แล้ว สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ (อ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยสเถียร,2543) ยัง
ได้จ าแนกประเภทของเครือข่าย โดยแบ่งตามประเภทการด าเนินงานของเครือข่ายดังนี้ 

1.เครือข่ายความคิด  
เป็นเครือข่ายที่เน้นการท างานด้านความคิด ความรู้ หรือเทคนิคต่างๆเพ่ือเผยแพร่และ

แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของเครือข่ายกับคนอ่ืนๆ เช่น เครือข่ายกลุ่มครู เครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น 

2.เครือข่ายกิจกรรม  
เป็นเครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือ ร่วมมือกันท ากิจกรรม มีสมาชิกคอยช่วยเหลือร่วมมือ

กัน 
3.เครือข่ายสนับสนุนทุน 
ในการด าเนินงานของเครือข่าย “ทุน”เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญอย่างมากที่จะช่วย

สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของเครือข่าย 
เครือข่ายที่เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มักจะมีเครือข่ายย่อยที่คอยสนับสนุนด้านต่างๆอยู่

พร้อม ทั้งเครือข่ายความคิด เครือข่ายกิจกรรม และเครือข่ายสนับสนุนทุน เครือข่ายย่อยต่างๆเหล่านี้
จะเป็นแรงช่วยผลักดันให้เครือข่ายรวมสามารถด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายให้ลุล่วงไปได้  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การแบ่งประเภทของเครือข่ายนั้นก็เพ่ือจุดประสงค์ในการท าความ
เข้าใจกับเครือข่ายที่เกิดขึ้น และเพ่ือการน าผลที่ได้รับไปใช้งานต่อไป อาทิ เพ่ือก าหนดนโยบาย หรือ
เพ่ือการวางแผนขยายเครือข่ายต่อไป เป็นต้น  

การใช้ประโยชน์ของเครือข่าย 
การร่วมมือกันของเครือข่ายนั้น ได้มีรูปแบบความร่วมมือในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ

ร่วมมือกันจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่ง เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการร่วมมือกัน
ของเครือข่ายในการประสานงานร่วมกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
รูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย ซึ่งสามารถน าเรื่องการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายมาอธิบายถึง
รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายได้ ดังต่อไปนี้  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2543,น.84-89) ได้กล่าวถึง การใช้ประโยชน์เครือข่ายว่า 
เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นแต่ละกลุ่ม ต่างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนเอง อย่างไรก็ดี หากพิจารณา
ในเชิงมหภาค (macro view)แล้ว เครือข่ายแต่ละกลุ่มสามารถจะด าเนินบทบาทหลักๆได้ ดังที่จะ
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น าเสนอต่อไปนี้ ยิ่งเครือข่ายใดที่สามารถเล่นบทบาทเหล่านี้ได้ครบถ้วน เครือข่ายนั้นก็จะยิ่งมีพลังใน
การเคลื่อนไหว และมีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้นเท่านั้น 

1.การใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีกลางประสานงานร่วมกัน 
เครือข่ายเป็นช่องทางที่ช่วยให้เกิดการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆทั้งการประสานใน

ส่วนของความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ขอบข่าย แผนการท างาน วิธีการท างาน ตลอดจนแนว
ทางการปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือมิให้เกิดสภาพของการที่สมาชิกต่างคนต่า งท างานและ
ท างานซ้ าซ้อนกัน นอกจากนี้ การประสานงานช่วยท าให้รู้ว่าใครขาดอะไรและใครต้องการอะไร แต่
เครือข่ายจะเป็นเวทีประสานงานระหว่างกันได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดระบบการสื่อสารดังที่ได้เสนอไปแล้ว 
ผ่านการจัดเวทีเพ่ือเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเครือข่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
ถกเถียงและก าหนดข้อตกลงระหว่างกัน ตลอดจนการสร้างวิสัยทัศน์หรือจุดหมายร่วมกันระหว่าง
สมาชิกของกลุ่มหรือเครือข่ายด้วย 

2.ใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู้ 
ยิ่งเครือข่ายมีอัตราการหมุนเวียนแลกเปลี่ยน (velocity of exchange) สารสนเทศ

และความรู้ระหว่างสมาชิกมากขึ้นเท่าใด เครือข่ายนั้นก็จะเกิดการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกมากขึ้น
เท่านั้น เพราะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือบทเรียนใหม่ๆที่ค้นพบขึ้นมา จะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาต่อยอดความคิด และความรู้ระหว่างสมาชิกเครือข่าย อีกทั้งยังช่วยประสานงานให้รู้ว่าปัจจุบัน
มีใครที่สนใจเรื่องเดียวกันบ้าง เขาท าอะไรไปแล้วบ้าง เราจะเอาบทเรียนและรูปแบบของเขามาปรับ
ใช้ได้อย่างไร  

3.การใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร 
สมาชิกของเครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันได้ หรืออาจเป็นการน า

ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เงินทุน สถานที่ หรือวัสดุอุปกรณ์  
4.การใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
องค์ความรู้ใหม่ๆจะเกิดจากเครือข่ายได้ หากมีการแลกเปลี่ยนความรู้และลงมือศึกษา

ค้นคว้าร่วมกันระหว่างสมาชิก  
5.การใช้เครือข่ายเพื่อเป็นเวทีสร้างกระแสผลักดันประเด็นใหม่ๆ 
เครือข่ายสามารถที่จะเป็นผู้ที่สร้างกระแสบางเรื่อง เพ่ือปลุกให้สังคมเกิดความตื่นตัวใน

เรื่องนั้นๆ และอาจรวมถึงการขยายผลออกไปในวงกว้างขึ้นได้ด้วย แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับระดับความ
กว้างขวางและความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย หากเครือข่ายมีความกว้างขวาง ประกอบไปด้วยคน
หลากหลายกลุ่มของสังคม ก็ยิ่งเพ่ิมโอกาสที่สังคมจะรับรู้ประเด็นที่เครือข่ายเคลื่อนไหวมากข้ึน 
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จากการที่โครงการสวนผักคนเมืองนั้นได้มีการสร้างเครือข่ายเพ่ือระดมความร่วมมือจาก

กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผนึกก าลังในการร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดเกษตรในเมืองตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง ทั้งนี้ในการด าเนินงานของโครงการสวนผัก
คนเมืองนั้นได้มีการด าเนินงานในลักษณะของเครือข่าย โดยมีความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆในการ
ท างานร่วมกัน ดังนั้นแล้วในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายมาช่วยในการท า
การเข้าใจและวิเคราะห์รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งจะสามารถ
ช่วยในการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายร่วมกันมากยิ่งขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นรณรงค์ที่ทาง
โครงการได้วางเป้าหมายเอาไว้ให้ส าเร็จ 

2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร 
การรวมกลุ่มของโครงการสวนผักคนเมืองในการด าเนินงานและขับเคลื่อนร่วมกันจน

เกิดเป็นเครือข่ายนั้น ย่อมมีเครื่องมือที่ส าคัญในการเชื่อมโยงการท างาน นั่นก็คือ การสื่อสารระหว่าง
กัน ดังนั้นแล้วในการวิเคราะห์เครือข่ายต่างๆตลอดจนการวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารจึงเป็นสิ่ ง
ส าคัญยิ่ง เพราะการสื่อสารถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญท่ีแทรกอยู่ในทุกกระบวนการของเครือข่าย  

Everett Rogers (1981)  ไ ด้ อ ธิ บ า ย เ รื่ อ ง เ ค รื อ ข่ า ย ว่ า เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communication Network) เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจนเกิดเป็นรูปแบบ(Pattern) 
ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่อยู่ในเครือข่าย โดยมีลักษณะการเชื่อมโยงหรือมีความเกี่ยวพันโดย
รูปแบบการถ่ายทอดข่าวสารนั่นเอง  

พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541,น.43) อธิบายความหมายของเครือข่ายการสื่อสารว่า 
คือ ระบบการแพร่กระจายข้อมูลในบรรดาสมาชิกกลุ่ม จึงมีลักษณะต่างจากช่องทางการสื่อสารซึ่งเป็น
เพียงตัวกลางการสื่อสารระหว่างผู้สื่อสาร 

ดังนั้นเครือข่ายการสื่อสารที่เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจนเป็นรูปแบบขึ้นมา 
จึงสามารถน ามาวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและมีการเชื่อมโยงเกี่ยวพัน
ซึ่งกันและกัน 

ประเภทของเครือข่ายการสื่อสาร 

พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541,น.43) ได้มีการจ าแนกประเภทของเครือข่ายการ
สื่อสารออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

1.เครือข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal network) หรือเครือข่ายการ
สื่อสารที่เกิดขึ้นเอง (Emergent Communication Network) เกิดขึ้นจากการสื่อสารระหว่างบุคคล 
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ซึ่งไม่มีใครได้รับมอบหมาย หรือบังคับให้ใช้การติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่างตั้งใจ ตรงกัน
ข้ามเครือข่ายเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างอิสระในอัตราความถี่ และความ
เข้มข้นของการสื่อสารที่ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า เมื่อเวลาผ่านไปเครือข่ายที่เกิดขึ้นนี้จะค่อยๆ
กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ (Unstructed)  

2.เครือข่ายการสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal Network) หรือเครือข่ายการ
สื่อสารที่ถูกก าหนดไว้ (Prescribed Communication Network) เป็นประเภทของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล ซึ่งเกิดปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายที่ได้มีการวางแผนอย่างแน่นอน ดังนั้น เครือข่ายเหล่านี้มี
โครงสร้างที่มีแบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิกจึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่ างมาก ชีวิตใน
สังคมส่วนใหญ่ทุกวันนี้ต้องการวางรูปแบบเครือข่ายการสื่อสารแทบทั้งสิ้น  

รูปแบบการสื่อสารของเครือข่าย 

Harold J.Leavitt (อ้างถึงใน วินิจ เกตุข า,2522,น.16)ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของ
การสื่อสาร พบว่า การสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1.การสื่อสารแบบมีศูนย์กลาง (Central communication) 

เป็นการสื่อสารที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นศูนย์กลาง โดยที่สมาชิกทุกคนไม่มีการ
ติดต่อกันโดยตรง แต่สามารถติดต่อผ่านตัวกลางได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

(1) เครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ (The wheel network)  

มีลักษณะเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกศูนย์กลางจะเป็นผู้รับข่าวสารจากสมาชิกคน
ใดคนหนึ่ง แล้วส่งต่อไปยังสมาชิกคนอ่ืนๆ ซึ่งบุคคลที่อยู่ตรงกลางจะเป็นผู้มีอ านาจอย่างแท้จริงในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และส่งผลข้อมูลกลับไปยังสมาชิก 

(2) เครือข่ายการสื่อสารแบบลูกโซ่ (The chain network) 

มีลักษณะเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกแต่ละคนจะต้องติดต่อไปยังสมาชิกคนอ่ืนที่
อยู่ถัดไปเท่านั้น สมาชิกท่ีอยู่ในเครือข่ายจะส่งข่าวสารไปยังสมาชิกคนอ่ืนๆ โดยผ่านคนกลางเท่านั้นไม่
สามารถติดต่อกันได้โดยตรง เนื่องจากมีข้อจ ากัดในแง่การประสานงานและติดต่อระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม บางครั้งก็เป็นความยากล าบากที่กลุ่มจะท างานให้ส าเร็จได้ตามที่ต้องการ 

(3) เครือข่ายการสื่อสารแบบตัววาย (The Y network) 

มีลักษณะเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิกอยู่ตรงกลางเพียงสองคน จะท าหน้าที่
ประสานงานและส่งข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ที่อยู่รอบนอก การสื่อสารแบบนี้มีความ
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เหมาะสมกว่าแบบลูกโซ่ในแง่ที่ท างานให้ส าเร็จได้ดีกว่า เพราะข้อมูลสามารถผ่านทิศทางต่างๆได้
มากกว่า รูปแบบการสื่อสารแบบตัววายนี้ มักจะเกิดขึ้นในกลุ่มที่มีสมาชิกเพียงหนึ่งหรือสองคนเท่านั้น
ที่เต็มใจรับงานและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จของงาน 

โดยรูปแบบเครือข่ายการสื่อสารแบบนี้ สมาชิกที่อยู่ศูนย์กลางเป็นผู้บังคับบัญชา ท าให้
ความส าเร็จของงานจะอยู่ที่ผลิตผล (Product) มากกว่าประสิทธิผลหรือกระบวนการ (Process) โดย
ที่สมาชิกในเครือข่ายที่อยู่บริเวณรอบนอกมีหน้าที่ท าตามค าสั่ง โดยไม่มีโอกาสได้ตรวจสอบหรือย้อน
ถาม 

2.การสื่อสารแบบกระจายอ านาจ (Decentralized communication) 

เป็นการสื่อสารที่สมาชิกในกลุ่มติดต่อกันโดยอิสระ ไม่มีใครตัดสินใจคนเดียว แต่ร่วมกัน
คิดร่วมกันแก้ไขปัญหา เป็นวิธีที่ใช้ได้ตรงกับกระบวนการกลุ่ม เพราะทุกคนมีปฏิสัมพันธ์กัน 
(Interaction) ผลที่ออกมาจะได้ทั้งผลผลิต (Product) และกระบวนการ (Process) ของกลุ่มการ
สื่อสารแบบกระจายอ านาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  

(1) เครือข่ายการสื่อสารแบบวงกลม (The circle network) 

มีลักษณะเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน สามารถ
ติดต่อกับสมาชิกที่อยู่ถัดจากตนได้ทั้งสองข้าง ในการแก้ปัญหาช่องทางของเครือข่ายการสื่อสารแบบนี้
สมาชิกทุกคนจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการตัดสิน แต่จะหาคนรับผิดชอบไม่ได้เพราะไม่มีศูนย์รวม
ของกลุ่ม 

(2) เครือข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง (The all chanel network) 

มีลักษณะเป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งสมาชิกทุกคนสามารถติดต่อกับ
สมาชิกทุกคนในเครือข่ายได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือสมาชิกคนอ่ืนๆทั้งในการรับและส่ง
ข่าวสาร จัดว่าเป็นการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้สมาชิกมีความสัมพันธ์ต่อกันและเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ 
(Feedback)สูงสุด 

Shaw (อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจและคณะ,2534,น.84)ได้สรุปผลการวิจัยในเรื่อง
ของเครือข่ายการสื่อสาร ไว้ดังนี้ 

(1) เครือข่ายแบบรวมอ านาจสู่ส่วนกลาง จะก่อให้เกิดผู้น าเพียงคนเดียว และเกิดขึ้นได้
ง่ายกว่าแบบกระจายอ านาจ เพราะคนกลางในโครงสร้างจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับปัญหามากกว่า
สมาชิกคนอ่ืนๆท าให้เขาเป็นผู้ควบคุมความส าเร็จในการท างานของกลุ่ม เพราะเขาอยู่ในต าแหน่ง
ตัวเชื่อมการสื่อสารที่ส าคัญ 
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(2) โครงสร้างการสื่อสารแบบกระจายอ านาจ มีประสิทธิภาพมากกว่าในการแก้ปัญหาที่

สลับซับซ้อน แต่โครงสร้างการสื่อสารแบบรวมอ านาจ มีประสิทธิภาพมากกว่าในการแก้ไขปัญหา
ง่ายๆในการท างาน เนื่องจากใช้ข้อมูลข่าวสารจ านวนน้อย ในงานที่ต้องการข้อมูลเพียงประการเดียว 
เครือข่ายแบบรวมอ านาจจะท างานโดยก่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อย และส าเร็จกว่าแบบขยายอ านาจ 
เพราะการติดต่อสื่อสารแบบนี้ เป็นการติดต่อทางเดียวที่ถูกครอบง าโดยผู้น าเพียงคนเดียว ความเป็น
ระเบียบถูกก าหนดขึ้นเพ่ือไม่ให้มีข่าวสารมาก ส่วนการติดต่อสื่อสารแบบวงกลมสมาชิกของกลุ่มจะ
ติดต่อกับบุคคลสองคนได้ จึงต้องใช้เวลามากกว่า แต่ในงานที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและต้องมีการปฏิบัติ
ด้วยนั้น โครงสร้างการสื่อสารแบบกระจายอ านาจจะท างานได้รวดเร็วและมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าแบบ
รวมอ านาจ 

(3) สภาวะข่าวสารท่วมท้นจะเกิดขึ้นในเครือข่ายการสื่อสารแบบรวมอ านาจ เพราะ
ข่าวสารและการตัดสินใจจะไปรวมอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเครือข่าย ท าให้ผู้น าของโครงสร้างการสื่อสาร
แบบนั้นอยู่ในสภาวะข่าวสารท่วมท้นได้ ส่วนเครือข่ายการสื่อสารแบบกระจายอ านาจนั้น ทุกคนต้อง
ใช้ข้อมูลร่วมกันต้องเป็นผู้ตัดสินใจ และเป็นผู้น า ดังนั้นจึงยากที่จะเกิดสภาวะข่าวสารท่วมท้น 

การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสาร 

ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (อ้างถึงใน ฆโนทัย บุญฟัก,2550,น.14) ได้ศึกษาแนวคิดเรื่อง 
“การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสาร” (Communication network analysis) ในทางปฏิบัติ การท า
ความเข้าใจภาพรวมของการสื่อสารและเครือข่าย ประกอบด้วยการศึกษาใน 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ 1.
การค้นหากลุ่มบุคคลในเครือข่าย 2.การระบุบทบาทเชิงการสื่อสารของบุคคลต่างๆในเครือข่าย 3.การ
วาดเส้นทางการสื่อสารในเครือข่าย 4.การวิเคราะห์ประเด็นที่สื่อสารในเครือข่าย และ 5.การก าหนด
ดัชนีในการบ่งบอกศักยภาพเชิงการสื่อสารของเครือข่าย อันน าไปสู่การรับรู้ภาพรวมของ “เครือข่าย” 
ซึ่งสะท้อนโครงสร้างการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการในสังคม 

1.การค้นหากลุ่มบุคคลในเครือข่าย 

การค้นหากลุ่มบุคคลต่างๆในเครือข่ายเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ช่วยในการท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับ “ภาพร่าง”ของเครือข่าย โดยในการค้นหากลุ่มบุคคลในเครือข่าย นักวิชาการด้านการสื่อสาร
ให้ความสนใจกับการค้นหาจุดต่างๆที่เชื่อมต่อกันในเครือข่าย (nodes) ตัวต่อระหว่างจุดต่างๆ (hubs) 
กลุ่มย่อยต่างๆ(cliques/subgroups) ขนาดของเครือข่าย (size) และกฏเกณฑ์ต่างๆ (rules) ของ
สมาชิกในเครือข่าย โดยมีค าถามหลัก คือ เครือข่ายมีขนาดเท่าใด ประกอบด้วยใครบ้าง หรือกลุ่ม
บุคคลใดบ้าง 
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1.1 จุดต่างๆที่เชื่อมต่อกันในเครือข่าย (Nodes)  

ค าว่า nodes หรือ “จุดต่างๆที่เชื่อมต่อกันในเครือข่าย” มักปรากฏคู่กับค าว่า “เส้นทาง
ในการติดต่อ” (line) โดยหากเปรียบเทียบระบบอินเตอร์เนตเป็นเครือข่ายหนึ่ง node หรือจุดต่างๆที่
เชื่อมต่อกันในเครือข่าย ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เนต ไม่ว่าจะเป็น
การเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์ สายLAN หรือจะเป็นการเชื่อมต่อด้วยระบบ wireless ซึ่งท าหน้าที่เป็น
เส้นทางในการเชื่อมต่อนั่นเอง เราจะไม่ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานอิสระที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็น node 

1.2 ตัวต่อระหว่างจุดต่างๆ (Hubs)  

หากเปรียบเทียบระบบเส้นทางการคมนาคมด้วยรถไฟฟ้า BTS เป็นเครือข่ายหนึ่ง เรา
อาจกล่าวได้ว่า สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีมีสถานภาพเป็นจุดต่างๆที่เชื่อมต่อกันในเครือข่าย (node) 
โดยในกรณีนี้ สถานีรถไฟฟ้าสยามจะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าสถานีอ่ืนๆที่เป็นเพียงแค่nodeเท่านั้น แต่
สถานีรถไฟฟ้าสยามจะมีสถานภาพเป็นตัวต่อ (hub) หรือชุมทางระหว่างเส้นทางหมอชิต-อ่อนนุช 
และสถานีตากสิน-สนามกีฬาฯ โดยผู้โดยสารที่เดินทางมาจากหมอชิตที่ต้องการจะไปตากสิน สามารถ
เปลี่ยนรถได้ที่สถานีสยาม ดังนั้น เราอาจกล่าวได้ว่า ตัวต่อระหว่างจุดต่างๆ (hubs)หรือชุมทางก็คือจุด
ที่มีศักยภาพในการเชื่อมต่อในเชิงการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังจุดอ่ืนๆอีกหลายๆจุดนั่นเอง 

1.3 กลุ่มย่อยต่างๆในเครือข่าย (Cliques/Subgruops)  

ในระบบสังคมหนึ่งๆอาจมีความเป็นไปได้น้อยมากที่บุคคลจะแยกตัวเป็นอิสระ โดยไม่มี
การติดต่อสื่อสาร หรือพบปะกับบุคคลอ่ืน แต่ในทางปฏิบัติบุคคลมักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆใน
ลักษณะเป็นกลุ่มย่อยต่างๆโดยนักวิชาการด้านการสื่อสารเรียกกลุ่มย่อยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีการ
ติดต่อสื่อสารแบบถึงกันหมดว่า Clique ในขณะที่เรียกกลุ่มย่อยที่สมาชิกบางคนอาจท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มว่า Subgrop 

1.4 ขนาดของเครือข่าย (Size)  

การที่แนวคิดเครือข่ายเน้นการศึกษาสัมพันธภาพของบุคคลในเครือข่าย น าไปสู่การที่
แนวคิดเรื่องขนาดของเครือข่ายเน้นหนักไปที่จ านวนเส้นทาง (line) ในการติดต่อของสมาชิกใน
เครือข่าย แทนความสนใจเกี่ยวกับจ านวนของสมาชิกในเครือข่าย โดยข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนเส้นทาง
ในการติดต่อของสมาชิกหรือขนาด (Size)ของเครือข่ายดังกล่าว จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสัมพันธภาพ
ของสมาชิกในเครือข่าย โดยเฉพาะในด้านความสนิทสนมกันระหว่างสมาชิกต่างๆในเครือข่าย 
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1.5 กฎเกณฑ์ (Rules)  

ในขณะที่การท าความเข้าใจกับกฏหมาย หรือ กฏระเบียบ เป็นเสมือนแนวปฏิบัติในการ
อยู่ร่วมกันของสมาชิกในสังคม เป็นหัวข้อส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับระบบสังคม ในทางเดียวกัน การ
ท าความเข้าใจกับกฏเกณฑ์ต่างๆในเครือข่าย (rules) อาทิ ข้อก าหนดที่สมาชิกในเครือข่ายได้ยึดถือ
ปฏิบัติร่วมกัน ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการศึกษาด้านการสื่อสารและเครือข่าย ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ
เหล่านี้อาจมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร หรือเป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติที่รับรู้กันในหมู่สมาชิก 
โดยกฏเกณฑ์ที่ส าคัญในด้านการสื่อสารและเครือข่าย ได้แก่ วิธีการสื่อสารของสมาชิกจังหวะเวลาใน
การสื่อสาร ความถี่ในการสื่อสาร ระยะเวลาในการสื่อสาร สถานที่ในการสื่อสาร ลักษณะของบุคคลที่
มีอ านาจ หรือมีสิทธิในการริเริ่มด าเนินการสื่อสารประเด็นต่างๆ เป็นต้น 

2. การระบุบทบาทเชิงการสื่อสารของบุคคลต่างๆในเครือข่าย 

2.1 บทบาทเบื้องต้นของบุคคลในเครือข่าย ประกอบไปด้วยบุคคล3 กลุ่มได้แก่ 

(1) แกนน าเครือข่าย มักได้แก่ บุคคลที่สมาชิกเครือข่ายศรัทธา เชื่อถือ ยกย่อง โดยอาจ
ประกอบด้วยแกนน าเครือข่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีการประกาศให้รับรู้โดยทั่วกัน และแกนน า
เครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งบุคคลที่สมาชิกเครือข่ายมักจะขอความคิดเห็นในวาระต่างๆ โดย
แกนน าเครือข่ายมีบทบาทส าคัญในด้านต่างๆ อาทิ เป็นส่วนหนึ่งของการริเริ่มเครือข่าย เป็นบุคคลที่มี
บทบาทในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย ทั้งในด้านการกระจายข้อมูลข่าวสารสู่
สมาชิก การริเริ่มตั้งประเด็นต่างๆการจัดกระบวนการต่างๆในการระดมสมอง หรือรับฟังความคิดเห็น
จากสมาชิก การแสวงหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตัดสินใจของเครือข่ายในเรื่องต่างๆ  

 (2) สมาชิกเครือข่าย ได้แก่ บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ทั้งในด้านการกระท า
กิจกรรมต่างๆการร่วมเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนร่วมรับผิดชอบ
กับผลต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ โดยการที่บุคคลก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายหนึ่งๆ
มิได้หมายความว่า บุคคลไม่สามารถเป็นสมาชิกของเครือข่ายอ่ืนได้ แต่ในทางปฏิบัติ บุคคลหนึ่งๆ
สามารถเป็นสมาชิกได้หลายเครือข่าย ขึ้นอยู่กับความสนใจ การแบ่งบทบาท หน้าที่ เวลา ตลอดจน
ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจของสมาชิกอ่ืนๆในเครือข่าย 

(3) พันธมิตร ได้แก่ บุคคลที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย แต่มีส่วนช่วนสนับสนุน
เครือข่ายในเรื่องต่างๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น การอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงาน การให้การสนับสนุนด้านนโยบาย กิจกรรม บุคลากร ตลอดจนงบประมาณต่างๆเป็นต้น 

 



53 
 
2.2 บทบาทของกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวต่อต่างๆ (Hubs)ในเครือข่าย 

(1) ล่าม (Liaison) ได้แก่ คนที่มิได้สังกัดอยู่ในกลุ่มย่อยกลุ่มใดในเครือข่าย แต่ท าหน้าที่
เป็นตัวเชื่อมกับกลุ่มต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันเข้าด้วยกัน ทั้งในเชิงการส่งต่อ
ข้อมูลและการรับข้อมูลเพื่อมากระจายต่อในเครือข่าย 

(2) สะพาน (Bridge) คือ คนที่เป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเครือข่าย และมีบทบาทใน
การเป็นตัวเชื่อมกับสมาชิกกลุ่มอื่นๆในเครือข่าย และท าหน้าที่ประสานงานกับบุคคลในกลุ่มอ่ืนๆ 

(3) ดาวเด่น (Star) คือ คนที่เป็นตัวเชื่อมกับคนอ่ืนๆในกลุ่มต่างๆของเครือข่ายเป็น
จ านวนมาก ทั้งบุคคลที่อยู่ในกลุ่มของตน และบุคคลที่เป็นสมาชิกของกลุ่มอ่ืนในเครือข่าย โดยท า
หน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลและการรับข้อมูลเพื่อมากระจายต่อในเครือข่าย 

 บทบาทอ่ืนๆของบุคคลในเครือข่าย  

 (1) ผู้ปลีกวิเวก (Isolate role) คือ บุคคลที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย แต่มักเก็บตัว 
ไม่ค่อยสุงสิง หรือติดต่อกับสมาชิกคนอ่ืนๆในเครือข่าย  

 (2) คนขอบข่าย (Boundary spanning) ได้แก่ บุคคลที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
ตน กับสังคมภายนอก อันท าให้เกิดการหมุนเวียนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเครือข่ายกับข้อมูล
อ่ืนๆในสภาวะแวดล้อม 

 (3) คนควบคุมข้อมูล (Gatekeeper) ได้แก่ บุคคลที่มีบทบาทในการควบคุมการ
กระจายข้อมูล หรือการหมุนเวียนข้อมูลระหว่างสมาชิกต่างๆในเครือข่าย หรือระหว่างแกนน ากับ
สมาชิกเครือข่าย ตลอดจนระหว่างคนขอบข่ายกับสมาชิกคนอ่ืนๆในเครือข่าย 

ในทางปฏิบัติ เราอาจพบว่า คนที่ท าหน้าที่ควบคุมข้อมูล อาจเป็นบุคคลเดียวกับบุคคล
ที่เป็นล่าม สะพาน หรือดาวเด่น ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินว่า ใครเป็นคนควบคุมข้อมูล มักกระท าบน
พ้ืนฐานของการพิจารณาว่าใครเป็นผู้มีข้อมูลอยู่ในมือ และมีอ านาจในการตัดสินใจแพร่กระจายข้อมูล
ไปยังบุคคลอ่ืน ในขณะที่บุคคลที่มีบทบาทเป็นตัวต่อ ไม่ว่าจะเป็นล่าม สะพาน หรือดาวเด่น มัก
พิจารณาบนฐานความคิดของปริมาณเส้นทาง (line) ในการติดต่อและแพร่กระจายข้อมูลสู่บุคคลอ่ืนๆ
ในกลุ่มและในเครือข่าย  

นอกจากนั้น เรายังอาจพบว่า บุคคลที่เป็นแกนน าเครือข่าย อาจเป็นคนเดียวกับบุคคลที่
เป็นล่าม สะพาน หรือดาวเด่นอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากพิจารณาความเป็นแกนน าเครือข่ายมักพิจารณา
ด้วยเกณฑ์ของการที่บุคคลอ่ืนๆในเครือข่ายให้ความเคารพ ยกย่อง และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
สมาชิก ในขณะที่บุคคลซึ่งเป็นล่าม สะพาน หรือ ดางเด่น พิจารณาโดยอิงเส้นทางในการติดต่อและ
แพร่กระจายข้อมูลสู่บุคคลอื่นๆนั่นเอง 
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3.การวัดเส้นทางการสื่อสารในเครือข่าย 
การวาดเส้นทางการสื่อสารในเครือข่ายเกี่ยวข้องกับการก าหนดทิศทางในการสื่อสารเชิง

อ านาจระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืนๆทิศทางในการไหลเวียนข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายขนาดเล็ก
และทิศทางในการแพร่กระจายข่าวสารในเครือข่ายขนาดใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1ทิศทางในการสื่อสาร (Direction) 
ทิศทางในการสื่อสาร ได้แก่ เส้นทางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีก

บุคคลหนึ่งในเครือข่าย โดยเฉพาะการค้นหาในประเด็นต่างๆดังนี้ 
(1) ทิศทางการสื่อสารเป็นไปในลักษณะทางเดียว (One-way communication) หรือ

เป็นไปในลักษณะสองทาง (two-way communication) 
(2) ทิศทางในการสื่อสารเป็นไปในลักษณะการสื่อสารจากบุคคลที่มีอ านาจหรือ

สถานภาพสูงกว่า ไปสู่บุคคลที่มีอ านาจหรือสถานภาพต่ ากว่า ที่เรียกว่าการสื่อสารในแนวดิ่ง (vertical 
communication) หรือเป็นไปในลักษณะการสื่อสารจากบุคคลที่ในระดับเดียวกัน ที่เรียกกันว่าการ
สื่อสารในแนวระนาบ (horizontal communication) 

3.2 ทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลในเครือข่ายขนาดเล็ก (information flow) 
การไหลเวียนของข้อมูล (Flow) ได้แก่ การที่เรื่องราวหนึ่งถูกส่งต่อจากบุคคลหนึ่งไปยัง

บุคคลอ่ืนๆในเครือข่าย โดยเครือข่ายขนาดเล็ก มักให้ความสนใจกับการแพร่กระจายข้อมูลใน
เครือข่ายว่ามีลักษณะแบบใด อาทิ แบบวงกลม แบบซี่ล้อ แบบโซ่ หรือแบบทุกทิศทาง (All-channel) 

3.3 ลักษณะการแพร่กระจาย (Information diffusion) 
การแพร่กระจายของข้อมูล ได้แก่ การที่ข้อมูลข่าวสารหนึ่งได้รับการบอกเล่าจากบุคคล

หนึ่งไปยังบุคคลอ่ืนๆในระบบ โดยการวิเคราะห์การแพร่กระจายของข้อมูล นิยมศึกษาในประเด็น
ต่างๆ อาทิ ใครเชื่อมต่อกับใคร ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนจากใครไปถึงใครกันบ้าง หรือจากกลุ่มใดไปยัง
กลุ่มใดกันบ้าง ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนผ่านช่องทางอะไรกันบ้าง แต่ละช่องทางมีระดับความเป็น
ทางการเพียงใด เรื่องราวที่แตกต่างกันจะมีการไหลเวียนหรือกระจายผ่านกลุ่มสมาชิกในเครือข่าย
แตกต่างกันหรือไม่ และแบบแผนการกระจายของข้อมูลอยู่ในลักษณะใด อาทิ การแพร่กระจายอยู่
ภายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง หรือ การแพร่กระจายจากจุดหนึ่งออกไปสู่จุด
อ่ืนๆ  

4.การวิเคราะห์ประเด็นที่สื่อสารในเครือข่าย 

John Arquilla & David Ronfeldt นั ก วิ จั ย จ าก  National Defense Research 
Institute ซึ่งเป็น ผู้เขียนหนังสือ Networks and Netwars (2001) พบว่า “เครือข่ายประกอบสร้าง
ขึ้นผ่านเรื่องเล่า หรือเรื่องราวต่างๆซึ่งบอกเล่าโดยผู้คน” โดยเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นท าหน้าที่สะท้อน
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ให้เห็นอัตลักษณ์ (identity) และความรู้สึกเป็นเจ้าของ (belonging) โดยอาจเป็นเรื่องราวที่ท าให้เกิด
ความรู้สึกร่วมว่าพวกเราเป็นใคร เรามารวมตัวกันท าไม และเครือข่ายเราแตกต่างจากคนอ่ืนๆอย่างไร 
นอกจากนั้นเรื่องราวยังท าหน้าที่บอกเล่าถึงความรู้สึกเกี่ยวกับมูลเหตุในการก่อก าเนิดของเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ และภารกิจของเครือข่าย ตลอดจนเป้าหมายวิธีการหรือจุดยืนเชิงวัฒนธรรม 

นอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว Johnson J.D.(1992) ยังเน้นว่าการวิเคราะห์ประเด็นที่
สื่อสารในเครือข่าย ยังสามารถวิเคราะห์ในเชิงคุณลักษณะของเนื้อหา ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ปรากฏ
และสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการน าเสนอเนื้อหาดังกล่าว เช่น วิธีการถ่ายทอดเนื้อหา การคัดเลือกเนื้อหา เป็น
ต้น 

จะเห็นได้ว่าในการศึกษาลักษณะการสื่อสารของเครือข่ายนั้นจะช่วยส ารวจทิศทางการ
ไหลเวียนและการประสานงานของสมาชิกเครือข่ายในการด าเนินงานร่วมกันของโครงการสวนผักคน
เมือง โดยจะเห็นถึงบทบาทของสมาชิกในเครือข่ายที่มีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไป เนื่องจากแต่ละที่ก็
ต่างมีศักยภาพ ความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการท างานร่วมกับเครือข่ายที่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้แล้วยังช่วยให้มองเห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของทางโครงการในการท างานใน
ลักษณะของเครือข่าย ที่มีการประสานความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกัน โดยมีการสื่อสารเป็นส่วน
ส าคัญในการเชื่อมโยงระหว่างกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงกระบวนการรณรงค์หรือการท างานของโครงการ
รณรงค์ที่มีการท างานเป็นลักษณะเครือข่าย ตลอดจนได้ทราบถึงลักษณะในการสื่อสารของสมาชิกใน
เครือข่าย เพ่ือที่จะสามารถพัฒนาความร่วมมือในการร่วมกันรณรงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
ได้วางเอาไว้ 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา 

 
ในการศึกษาเรื่อง “เครือข่าย กลยุทธ์การสื่อสารและขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการ

สวนผักคนเมือง” ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนามาประกอบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึง
ความหมายของการรณรงค์ของทางโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งมีรูปแบบของการรณรงค์ในเชิงของ
การพัฒนา  

เกศินี จุฑาวิจิตร (2548,น.24)กล่าวว่า การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา คือ การที่ประชาชน
ต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับกระบวนการสื่อสารทุกขั้นตอน โดยมิใช่เป็นเพียงแต่ผู้รับสารเท่านั้น 

ณรงค์ สมพงษ์ (2543,น.17) กล่าวว่า การสื่อสารและการพัฒนามีส่วนเกื้อกูลกันและ
กัน หรือการพัฒนาด้านการสื่อสารและการพัฒนาสังคมต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน 
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กาญจนา แก้วเทพ (2548,น.18-20) ได้แบ่งแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนานั้น

ออกเป็น 3 ยุคใหญ ่
ยุคแรก (ช่วงทศวรรษ 1950) ทฤษฎีการพัฒนาเปิดตัวมาด้วยกระบวนทัศน์การท าสังคม

ให้ทันสมัย (Modernistic paradigm) อันได้แก่การเปลี่ยนชนบทให้เป็นเมือง (urbanization) การ
เปลี่ยนเกษตรให้เป็นอุตสาหกรรม (industrialization) โดยใช้ “กลยุทธ์แบบเข้าแทนที่” แบบกวาด
ล้างสิ่งเก่าๆที่สังคมด้อยพัฒนามีอยู่ให้หมดไป และแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ๆ (Substitution) ในการนี้ 
“หน่วยงานรัฐ” จะเป็นตัวน าการเปลี่ยนแปลง ทฤษฎีนี้เรียกว่า “กระบวนทัศน์กระแสหลัก” 

ส่วนทฤษฎีด้านการสื่อสารนั้น จะสอดคล้องกับการพัฒนาแบบจากบนลงล่าง (top-
down)คือเป็นการสื่อสารแนวดิ่ง (vertical communication) เป็นระบบการสื่อสารที่รวมศูนย์ 
(centralization) ที่เห็นได้ชัดคือ สื่อกระจายเสียง รูปแบบของการสื่อสารจะมีลักษณะเป็นทางเดียว 
(one-way communication) ที่ถูกน ามาใช้โดยมีเป้าหมายเรื่องการโน้มน้าวชักชวนที่มาจากกระบวน
ทัศน์ที่เรียกว่าแบบจ าลองเชิงการถ่ายทอด (Transmission model) 

เมื่อผสมผสานกรอบแนวคิดการพัฒนาและการสื่อสารเข้าด้วยกัน โฉมหน้าของการ
สื่อสารเพ่ือการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการใช้สื่อสมัยใหม่ (อันได้แก่ สื่อมวลชน)  มาช่วยท าให้สังคมไทย
ทันสมัยและเนื่องจากความเชื่อในพลังอ านาจของสื่อ (powerful media) จึงมีการมุ่งเน้นศึกษา
ค้นคว้า “กลยุทธ์การใช้สื่อ” (Media strategy) 

ยุคที่สอง (ช่วงทศวรรษที่ 1970) หลังจากการพัฒนาด้วยกระบวนทัศน์ความทันสมัย
ผ่านพ้นไปได้สองทศวรรษ บรรดาประเทศในลาตินอเมริกาเริ่มสัมผัสกับความเจ็บปวดของผลพวงแห่ง
การพัฒนา นักวิชาการในประเทศดังกล่าวจึงน าเสนอกระบวนทัศน์ใหม่ที่คัดค้านกระบวนทัศน์เดิมคือ
ทฤษฎีการพ่ึงพา (Dependency theory) ซึ่งมีใจความหลักว่า การพัฒนาแบบที่ผ่านมาเป็นตัวการ
ส าคัญท าให้ประเทศด้อยพัฒนาต้องไปพึ่งพาขึ้นต่อประเทศท่ีพัฒนาแล้ว  

ยุคที่สาม (ช่วงทศวรรษที่ 1980) หลังจากผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ผ่านไปในช่วง 3 
ทศวรรษได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่า สามารถก่อให้เกิดผลดีเพียงเล็กน้อย แต่กลับสร้างผลเสียอย่าง
ไม่คุ้มค่ากัน ดังนั้น บรรดาประเทศโลกที่สามรวมทั้งประเทศไทยก็ได้เริ่มน าเสนอแนวคิดใหม่ของการ
พัฒนาที่มาจากรากฐานของตนเอง ( Indigenous theory) แทนที่จะต้องเดินตามค าแนะน าของ
ตะวันตก โดยมุ่งเน้นหลักเรื่องการพ่ึงตนเอง (แทนที่จะต้องพ่ึงการลงทุนจากต่างประเทศ)  เน้นการ
พัฒนาแบบพอเพียงให้เหมาะสมกับตนเอง และที่ส าคัญที่สุดก็คือต้องเป็นการพัฒนาแบบประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกข้ันตอน  

ในส่วนของทฤษฎีการสื่อสารก็มีการพลิกกลับจากเดิมเช่นกัน ที่เรียกว่าการสื่อสารแบบ
ทางเลือก (alternative communication)  ซึ่ งจะเน้นการสื่อสารในแนวระนาบ(horizontal 
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communication) อันได้แก่การสื่อสารระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน เน้นรูปแบบกระจายอ านาจ และ
ที่ส าคัญคือการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการสื่อสารที่เคยมุ่งเน้นการโน้มน้าวชักชวน มาเป็นการ
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน (shared meaning) ที่มีรากฐานมาจากแบบจ าลองเชิงพิธีกรรม
(Ritualistic model) 

ดังนั้นลูกผสมที่เป็นการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาจึงมีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปจากเดิม
เป็น Alternative development communication ที่ให้ความส าคัญสูงสุดกับ “ประชาธิปไตย
ทางการสื่อสาร” คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่ถือเอาการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหมายหลัก ในเรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารนั้น หากยังคง
สนใจเรื่อง “ตัวสื่อ” ก็น่าจะเป็น “สื่อผสมผสาน” (mixed media) แต่ที่ควรศึกษาค้นคว้าให้มากขึ้นก็
คือ กลยุทธ์เนื้อหาสาร (message strategies) 

หน้าที่ของการสื่อสารในการพัฒนาสังคม 
การปฎิบัติหน้าที่ของการสื่อสารเพื่อพัฒนาสังคมในขณะที่ประเทศก าลังพัฒนาไปนั้นมี

ลักษณะดังนี้ 
1. หน้าที่ในการให้ข่าวสาร (Informative Function) 
การสื่อสารเป็นการให้ข่าวสารแก่ประชาชนในลักษณะที่สร้างบรรยากาศแห่งการพัฒนา

ด้วยการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาแก่ประชาชนให้มากๆ สาระข่าวสารที่เสนอ ได้แก่ วิถีของ
สังคมที่พัฒนา โครงการพัฒนาต่างๆระบบการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ
ตนเองและประเทศที่พัฒนา เป้าหมายและปัญหาของการพัฒนา การเสนอข่าวสารในลักษณะนี้เป็น
การกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจในการพัฒนา 

2. หน้าที่ในการชักจูงใจ (Persuasive Function) 
การสื่อสารในประเทศที่ก าลังพัฒนา มีส่วนในการชักจูงให้ประชาชนเปลี่ยนวิถีชีวิตของ

ตนและเข้าร่วมในโครงการพัฒนาอย่างจริงจังด้วยการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนโครงการพัฒนาของ
รัฐบาลและชี้แนะการตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมโดย
ส่วนรวมจะได้รับจากการพัฒนา 

3. หน้าที่ในการให้ความรู้ (Education Function)  
การสื่อสารในประเทศที่ก าลังพัฒนามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการให้ความรู้ต่างๆแก่

ประชาชนเพ่ือปรับตัวเองให้เข้ากับการพัฒนาสังคมได้ โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งในเรื่องของ
การอ่านออกเขียนได้ การปรับปรุงการกินอยู่และการประกอบอาชีพ 
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เงื่อนไขแห่งประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม 
ปรมะ สตะเวทิน (2527,น.154-157) ได้กล่าวว่า การพัฒนาย่อมก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องท าให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านทัศนคติ ความเชื่อ และ
พฤติกรรม เป็นการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตเดิมมาเป็นวิถีชีวิตใหม่ซึ่งจ าเป็นส าหรับสังคมใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไป การท าให้ประชาชนยอมรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตนได้นั้นเป็นเรื่องที่กระท าได้
ยาก นอกเสียจากว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเชื่อได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นคุ้มค่า โดยการสื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อ ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. มีการวางแผน (A planed dynamic) 
เนื่องจากการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึง

จะต้องมีการวางแผนการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาของสาร โดยค านึงถึงสภาพของด้านสังคม
และจิตใจของประชาชน ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆทางด้านนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอ่ืนๆ
เช่นความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสาร, การเลือกของผู้รับสาร,การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ,หน้าที่ของ
ผู้น าทางความคิดเห็นและผู้ เริ่มต้นในการยอมรับนวกรรม( innovators) ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทั้งสิ้น 

2. เข้ากันได้กับวัฒนธรรม (A fit to the culture) 
 วัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมของคน ดังนั้น การสื่อสารที่

เสนอแนะให้คนเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรมของคน จึงต้องเป็นการสื่อสารที่มี
เนื้อหาสาระไม่ขัดต่อวัฒนธรรมของสังคม กล่าวคือในการแนะน าให้ประชาชนรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาใช้ใน
สังคมนั้นจะต้องอธิบายในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ (acceptable) หรือตรงกับความเชื่อของ
ประชาชน  

3. การสื่อสารจะต้องให้ถึงประชาชนเป้าหมาย (Delivering the message) 
การสื่อสารเพ่ือการพัฒนานั้นก็เช่นเดียวกับการสื่อสารโดยทั่วไป กล่าวคือจะต้องท าการ

สื่อสารให้ถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดเตรียมเครือข่ายในการสื่อสาร 
(Communication network) ให้เพียงพอแก่การที่จะเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาเป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา จึงได้แก่คนที่มีอ านาจในการตัดสินใจ  

เพราะประชาชนกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่าง ทั้งในเรื่องความต้องการ 
ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมเครือข่ายการสื่อสารให้เพียงพอแก่
การจะเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
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4. การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)  
ในการพัฒนาสังคมนั้น การอาศัยแต่เพียงการสื่อสารจากฝ่ายรัฐบาลไปยังประชาชน

เพียงอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ ทั้งนี้เพราะจะท าให้รัฐบาลไม่มีโอกาสได้รับทราบความรู้สึกนึกคิด 
ความต้องการและปัญหาของประชาชน ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการพัฒนาสังคมต้องอาศัยความร่วมมือ
ของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนจะเกิดขึ้นได้โดยราบรื่น และประชาชนเข้าร่วมในโครงการพัฒนาอย่างจริงจัง ก็ต่อเมื่อ
ประชาชนเกิดความรู้สึกด้วยตนเองว่าต้องการ (felt need) การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นวิธีการสื่อสารที่ดี
ที่สุด ก็คือ ฝ่ายรัฐบาลจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วย เพ่ือจะได้น ามาใช้ปรับปรุง
แผนพัฒนาและวิธีการสื่อสารต่อไป 

5. กระท าบ่อยๆ ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร และความสนใจของประชาชน 
(Repetition,credibility,and attention) 

หลักข้อหนึ่งของการสื่อสารที่มีประสิทธิผลก็คือ ผู้ส่งสารจะต้องสามารถท าให้สารของ
ตนเด่นกว่าสารอ่ืนๆ ซึ่งแข่งขันกับการสื่อสารของตน วิธีการอันหนึ่งในการที่จะท าให้การสื่อสารของ
ตนเด่นกว่าการสื่อสารอ่ืนๆและได้รับความสนใจจากผู้รับสารก็คือ ผู้ส่งสารจะต้องท าการสื่อสารบ่อยๆ 
(Repetition) หรือโดยอาศัยสื่อหลายๆชนิด (use of multiple channels) เช่น ในการรณรงค์ให้
ประชาชนวางแผนครอบครัวอาจจะใช้ทั้งโปสเตอร์ ,จุลสาร,ภาพยนตร์,สไลด์,การเข้าไปพบปะกับ
ประชาชนถึงบ้านเป็นต้น  อีกวิธีหนึ่งก็ คือใช้ผู้ส่งสารที่น่าเชื่อถือและดึงดูดความสนใจจากประชาชน
เป็นผู้ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับประชาชน 

6. การสาธิต (Demonstration) 
 การที่จะท าให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นจ าเป็นที่จะต้องอาศัย

การสาธิตให้เห็นได้จริงจัง หรืออาศัยบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นตัวอย่าง เพราะคนเรานั้นมักจะเชื่อ
สิ่งที่ตนเห็นมากกว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง เสมือนกับค าพังเพยของไทยที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” 

7. การปฏิบัติ (Practice) 
การที่คนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนติ ความเชื่อและพฤติกรรมของตนได้นั้น คนๆ

นั้นจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีต่อสิ่งใหม่นั้นเสียก่อน กล่าวคือคนเราจะต้องมีโอกาสได้ทดลองกระท าสิ่ง
นั้นๆเสียก่อน และหากกระท าแล้วเกิดผลดี คนจึงจะยอมรับสื่อนั้นไปปฏิบัติต่อไป  

การสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการสังคม ไม่ว่าสังคมจะอยู่ในระดับใด
ของความเจริญ การสื่อสารก็คงปฏิบัติหน้าที่และมีความส าคัญต่อสังคมไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม
เมื่อประเทศตัดสินใจที่จะพัฒนาประชาชนและสังคม หน้าที่ของการสื่อสารก็จะถูกปรับให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ของประเทศโดยการเน้นในเรื่องของการพัฒนา การสื่อสารในลักษณะนี้ ซึ่งเรียกว่าการ
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สื่อสารเพ่ือการพัฒนา (Development Communication) มีวัตถุประสงต์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
และขยายงานพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนและสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามแผนพัฒนาของประเทศ 

เสถียร เชยประทับ(2533,น.41)ได้สรุปไว้ว่า การสื่อสารและการพัฒนานั้นต่างมีอิทธิพล
ซึ่งกันและกันโดยได้มีการน าการสื่อสารมาใช้ในการรณรงค์เพ่ือพัฒนาประเทศ  ซ่ึงประเทศที่มี
ประสบการณ์ในการใช้การสื่อสารเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จะมีการพูดถึงการ 
“รณรงค์ (campaign)” หรือ “ระบบ(systems)” มากกว่าการพูดถึง “สื่อ (media)” ที่เป็นเช่นนี้
เพราะประเทศเหล่านี้ตะหนักดีว่า การทุ่มเทก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศเป็นสิ่งที่ต้องการกระท าต่อเนื่อง
และผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากอิทธิพลของข่าวสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งหรือสื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง แต่เกิดจาก
อิทธิพลขของข่าวสารหลายชิ้น หรือสื่อหลายอย่งที่มีความเกี่ยวพัน และต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
การพัฒนา  

โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างความก้าวหน้าให้แก่สังคมต้องใช้ทั้งสื่อระหว่างบุคคลและ
สื่อมวลชน และถ้าเป็นไปได้ควรพยายามใช้สื่อหลายอย่างเพ่ือเข้าถึงประชาชนที่ต้องการพัฒนา ทั้งนี้
เพราะเม่ือการรณรงค์เริ่มด าเนินไปนั้นลักษณะของข่าวสารที่ใช้จะเปลี่ยนแปลงไป จึงจ าเป็นต้องใช้สื่อ
ที่แตกต่างกันตามขั้นตอนที่เหมาะสมหรือใช้สื่อหลายๆอย่างไปพร้อมกัน 

ดังนั้นแล้วผู้วางแผนพัฒนาต้องเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดี เพ่ือจะได้ทราบว่าจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการได้อย่างไร ต้องทราบว่าอะไรที่สามารถท าให้บรรลุผลได้โดย
การให้ข่าวสาร อะไรที่ท าให้บรรลุผลได้โดยการจูงใจ จะใช้ข่าวสารชนิดใดหรือท าการจูงใจอย่างไรจึง
จะได้ผลดี รวมทั้งจะจัดสรรทรัพยากรหรือให้โอกาสแก่ประชาชนที่ต้องการจะพัฒนาอย่างไร จะ
กระตุ้นส่งเสริมประชาชนอย่างไร หลังจากนั้นผู้วางแผนพัฒนาต้องวางแผนการใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
เหตุการณ์เป็นระยะๆ ในบางระยะของการรณรงค์อาจจ าเป็นต้อง เข้าถึงประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
การจะเข้าถึงประชาชนกลุ่มนี้ได้ก็ต้องหาสื่อที่เหมาะสมที่สุด และถ้าเป็นไปได้น่าจะใช้สื่อหลายๆอย่าง
พร้อมกัน การใช้สื่อหลายๆอย่างเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่า ข่าวสารที่ส่งให้ประชาชนนั้นสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้จริงๆและข่าวสารในสื่อแต่ละประเภทจะช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

โดยปกติการรณรงค์เพ่ือการพัฒนานั้น ในระยะแรกประชาชนจะถูกกระตุ้นให้เกิดความ
ตะหนักในปัญหาโดยสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็จะมีการให้ข่าวสาร
รายละเอียดมากขึ้น โดยอาศัยสื่อประเภทต่างๆตามความเหมาะสมกั บเหตุการณ์และเวลา 
เพราะฉะนั้นจะเห็นล าดับในการให้ข่าวสารในลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เริ่มต้นด้วยการกระตุ้นให้ตะหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

(2) มีการให้เหตุผลสนับสนุนหรือคัดค้านเพื่อให้ประชาชนเริ่มมีความคิดเห็น 
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(3) หลังจากนั้นก็มีการให้ข่าวสารรายละเอียดเพ่ิมเติมอีก 

เพ่ือให้ประชาชนมีความคิดเห็นที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น เพ่ือว่าในขั้นสุดท้ายประชาชนจะได้
ตัดสินใจยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ 

โดยการยอมรับนวกรรมนั้น ในขั้นแรกที่จะให้ประชาชนยอมรับนวกรรม คือ ให้มี
สื่อมวลชนเข้าถึงประชาชนเพ่ือประชาชนจะได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการยอมรับนวกรรม 
รวมทั้งผลเสียของการใช้แนวคิดหรือวิธีปฏิบัติที่ก าลังใช้อยู่ ในขั้นนี้ผู้มีแนวโน้มที่จะยอมรับนวกรรม
เร็วจะไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก ผู้ที่มีบทบาทมากที่สุดในตอนนี้คือสื่อมวลชน แต่ถ้าข่าวสารที่
สื่อมวลชนเผยแพร่ท าให้ผู้มีแนวโน้มที่จะยอมรับนวกรรมเร็วเกิดความสนใจแล้ว บุคคลเหล่านี้ก็จะเกิด
การตื่นตัวและเริ่มมีบทบาท โดยจะแสวงหาข่าวสารเพ่ิมเติมจากบุคคลที่ตนรู้จักหรือจากสื่อมวลชน
อ่ืนๆ โดยปกติบุคคลเหล่านี้มักต้องการทราบข่าวสารเพ่ิมเติมในแง่ที่ว่า นวกรรมนั้นเกี่ยวข้ องกับ
อะไรบ้าง ประชาชนอ่ืนๆมีความคิดเห็นอย่างไรและวางแผนที่จะท าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ที่ส าคัญที่สุด
บุคคลเหล่านี้อาจต้องการให้มีการน านวกรรมนั้นไปใช้ เพราะฉะนั้นในระยะนี้การสาธิตให้เห็นถึง
ประโยชน์ของนวกรรมอาจมีประโยชน์อย่างมาก แต่ถ้าการตัดสินใจที่จะยอมรับนวกรรมเป็นการ
ตัดสินใจร่วมกันของกลุ่ม การจัดให้มีการประชุมพบปะหรือให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นน่าจะ
เป็นวิธีที่ให้ผลดี ถ้าผู้มีแนวโน้มที่จะยอมรับนวกรรมตัดสินใจที่จะน านว กรรมไปใช้  บุคคลเหล่านี้ก็
จ าเป็นต้องมีข่าวสารเพ่ิมเติมมากขึ้น รวมทั้งต้องได้รับการแนะแนวด้วย ปกติบุคคลเหล่านี้จะแสวงหา
สิ่งเหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่เคยหรือก าลังใช้นวกรรม หรือศึกษาจากวารสารหรือเอกสารทางวิชาการ
ที่เกี่ยวกับนวกรรม จะเห็นได้ว่าในการใช้สื่อเพ่ือเผยแพร่นวกรรมนั้นมีล าดับชั้นของการให้ข่าวสารที่มี
ลักษณะต่างๆกัน สื่อแต่ละอย่างต่างมีข้อดีข้อเสียในตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ให้เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค์ เวลา และกลุ่มเป้าหมาย  

จากแนวคิดการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา จะเห็นได้ว่าการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การพัฒนาและขับเคลื่อนส่วนต่างๆของสังคม ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงได้น ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารเพ่ือพัฒนา เพ่ือให้
เห็นถึงการน าการสื่อสารมาใช้ในการรณรงค์เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางโครงการ 

 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนั้น ถือได้ว่าเป็นเป้าหมาย

ส าคัญในการด าเนินงานของโครงการรณรงค์ ที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 
ในการสนับสนุนให้โครงการประสบความส าเร็จ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ยังช่วยให้
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เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนและต่อยอดองค์ความรู้ และ
ขยายเครือข่ายออกไป ซึ่งจะท าให้โครงการนั้นประสบความส าเร็จและเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ผักแบบไม่ใช้สารเคมี และมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์เผยแพร่แนวคิดและรูปธรรมสู่สาธารณะ 
โดยเฉพาะการสร้างรูปธรรมของพ้ืนที่ผ่านการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก โดยโครงการสวนผักคน
เมืองได้เปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้เสนอ
โครงการขนาดเล็กเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง  เพ่ือร่วม
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมมาช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็กกับโครงการสวนผักคนเมือง  

ความหมายของการมีส่วนร่วม  
แนวคิดการมีส่วนร่วมนั้น ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ได้ถูกน าไปใช้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็น

ในทาง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการสื่อสาร  ดังนั้นความหมายจึงถูก
จ ากัดความแตกต่างกันออกไป 

สหประชาขาติ (อ้างถึงใน ใจทิพย์ สอนดี,2543,น.48) ได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วม ในฐานะกระบวนการพัฒนา คือ การเข้าร่วมของประชาชนและมีพลังในระดับต่างๆ ดังนี้ 

(1) กระบวนการตัดสินใจ เพ่ือตัดสินในก าหนดเป้าหมายของสังคมและจัดสรรทรัพยากร
ให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น 

(2) ในการปฏิบัติตามแผนหรือร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆโดยสมัครใจ  
Davis (อ้างถึงใน ใจทิพย์ สอนดี ,2543,น.49) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึง การ

เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าว
เป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น และท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ
กับกลุ่มนั้นด้วย ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้เกิดจากแนวคิด 3 ประการ คือ 

1.ความสนใจและห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลของบุคคล
ซึ่งบังเอิญพ้องต้องกัน กลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 

2.ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่จึงมีการลงมือ
กระท าร่วมกัน 

3.การตกลงใจร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ปรารถนา การ
ตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความคิดริเริ่มกระท าการที่สนองตอบความ
เห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 
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นิศากร วินิจฉัยภาพ (2530,น.19) ได้ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการ

ที่สมาชิกของกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในกิจกรรมกลุ่ม โดยอาจเกี่ยวข้องในลักษณะการท างาน
ร่วมกัน การด าเนินการร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  

ประสบสุข ดีอินทร์ (2521,น.21) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าหมายถึง 
ความร่วมมมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้าร่วม
รับผิดชอบหรือเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือด าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีต้องการ โดยการกระท าผ่านกลุ่มหรือองค์การ เพ่ือให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ 

ตลอดจน ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ (อ้างถึงใน ชรัมพร จิตต์โกศล ,2547,น.100) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า “การมีส่วนร่วม” คือ การที่ประชาชนหรือชุมชนหนึ่งๆพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองในการจัดการ และควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์
ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามความจ าเป็นและสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคม 
โดยการมีส่วนร่วมนี้ ประชาชนได้พัฒนาการรับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกมาในรูปของการตัดสินใจ
ในการก าหนดชีวิตของตนเองตามการรับรู้และความคิดของตน 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม  
วรางคณา วัฒนโย (2540) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 
1.ปัจจัยในตัวบุคคล ซึ่งเป็นแรงผลักดันจูงใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง อาจเป็นความรู้สึก 

ความคิด ความคาดหวัง ความต้องการ ความส านึกที่มี่ส่วนท าให้บุคคลเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ แรงผลักดันจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
3.ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืนๆ หมายถึง แรงผลักดันหรือจูงใจ ที่เกิดจากบุคคลอ่ืนๆ

(ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมเอง)มีบทบาทในการเป็นผู้ริเริ่ม กระตุ้น ชักชวน อธิบาย และโน้มน้าวในการเข้าร่วม
การพัฒนาชุมชน  

4.รางวัลตอบแทน ได้แก่ แรงจูงใจในรูปเงิน วัตถุ ต าแหน่ง สิทธิประโยชน์  
วรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ (อ้างถึงใน ชรัมพร จิตต์โกศล,2547,น.102) ได้พบว่า ปัจจัยที่

มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ได้แก่ 

1.ปัจจัยด้านบุคคลและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับ
การศึกษา สถานภาพการสมรส สถานการภายในครอบครัว ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ 
สถานที่ท างาน ระยะเวลาในการประกอบอาชีพในชุมชน 

2.ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย  
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(1) ความต้องการเกียรติ เป็นที่ยกย่องของบุคคลอื่น 
(2) การได้รับการชักจูงใจจากผู้น าในชุมชน 
(3) การได้รับการชักจูงใจจากเพ่ือนบ้าน 
(4) การได้รับการชักจูงใจจากเจ้าหน้าที่โครงการ 
(5) ความต้องการเป็นกลุ่มพวก 
(6) ความศรัทธาต่อโครงการ  
(7) การค านึงถึงผลประโยชน์ตอบแทน 
(8) ความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน 
กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่  
(1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล เกิดจากความต้องการ ความคาดหวัง ความรู้สึกร่วมหรือ

ประสงค์ในสิ่งต่างๆ 
(2) ปัจจัยภายนอกตัวบุคคล เป็นปัจจัยที่เป็นแรงผลักจากทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง รวมทั้งภาวะบีบคั้นต่างๆ 
นอกจากนี้แล้วดิเรก ฤกษ์สาหร่าย(อ้างถึงใน นนทญา หงษ์รัตน์,2550,น.39) ยังได้

กล่าวถึงกระบวนการยอมรับ ของ Rogers ว่ามีผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา แบ่งออกเป็น
ปัจจัยย่อยๆคือ 

(1) ปัจจัยที่เกี่ยวกับลักษณะส่วนตัว ประกอบด้วย อายุ สถานภาพทางสังคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ โดยรวมถึงรายได้ ขนาดที่ดินถือครองหรือทรัพย์สินต่างๆตลอดจนระดับการศึกษา การมี
ความรู้ความเข้าใจ  

(2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมการสื่อสาร ประกอบด้วยพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร ซึ่งมีท้ัง
ข่าวสารที่มาจากแหล่างข่าวสารที่ไม่เป็นทางการ และเป็นทางการ ส าหรับพฤติกรรมการสื่อสารนี้จะ
ประกอบด้วย ผู้สื่อสารหรือแหล่งก าเนิดข่าวสาร ช่องทางการสื่อสารและผู้ร้บสาร ซึ่งช่องทางสารนี้
นอกจากจะเป็นวิถีทางในการถ่ายทอด หรือการรับข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนทั้งหมด เช่น 
หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ตลอดจนกลุ่มบุคคลที่สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับสารจ านวนมากๆได้ 
และการติดต่อระหว่างบุคคลกับบุคคลที่มีจ านวนไม่มากนักแล้ว ยังหมายความรวมถึงการติดต่อกับ
ผู้น าในท้องถิ่น ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น  

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเข้าร่วมหรือการเข้ามามีส่วนร่วมจากประชาชน
นั้น ได้มีหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง นอกจากการเข้ามามีส่วน
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ร่วมกับโครงการแล้ว กระบวนการมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามามี
บทบาทในการช่วยขับเคลื่อนโครงการอีกด้วย 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
ส่วนในด้านการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น สถาบันวิจัยสังคม และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ได้จัดประเภทของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยอิงพัฒนาการ
ของโครงการพัฒนาเป็นเกณฑ์ กล่าวคือ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบไปด้วยภารกิจ
ส าคัญ 5 ประการ (ปาริชาติ สถาปิตานนท์ ,2549,น.23-24)ดังนี ้

1.การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Participation in planning) อันได้แก่ การที่
ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนโครงการ นับตั้งแต่การวิเคราะห์
ปัญหาการก าหนดล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน การก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

2.การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Paticipation in implementation) อัน
ได้แก่ การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆและการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

3.การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ (Participation in utilization) อันได้แก่ การ
น ากิจกรรมต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านเพิ่มระดับการพึ่งตนเอง และการควบคุมทาง
สังคม 

4.การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Participation in benefit-sharing) 
อันได้แก่การแจกจ่างประโยชน์ต่างๆในการพัฒนาอย่างยุติธรรม 

5.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) อันได้แก่ การ
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขในล าดับต่อไป  

จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมนั้นเป็นสิ่งส าคัญส าหรับโครงการรณรงค์ อันเนื่องมากจาก
การที่โครงการรณรงค์จะประสบความส าเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ 
ดังที่ ศ.นพ.ประกิต (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์และคณะ,2546,น.65) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กล
ยุทธ์ในการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม กรณีการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอ
ชาวบ้าน พบว่า ปัจจัยที่เอ้ือให้การรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้ส าเร็จ สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งก็คือ การสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความปิติและความภาคภูมิใจในหมู่ผู้มีส่วนร่วม  

ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม มาประกอบการศึกษา เพ่ือให้
เห็นถึงปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็กของ
โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจให้เห็นภาพการด าเนินงานของโครงการสวนผัก
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คนเมืองในการรณรงค์ ในการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการเปิดรับสมัครโครงการขนาดเล็ก เพ่ือให้กลุ่ม 
หน่วยงาน หรือองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองในการรณรงค์ส่งเสริมการท า
เกษตรในเมือง รวมถึงการเป็นเครือข่ายในการประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง ภายใต้
วัตถุประสงค์ของโครงการร่วมกัน  

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
จากการศึกษาเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการ

สวนผักคนเมือง” ผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องเครือข่าย 
ขั้นตอนการรณรงค์ กลยุทธ์การสื่อสาร และการมีส่วนร่วมมีจ านวนอยู่ไม่น้อย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้น า
ภาพรวมของการวิจัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปประกอบใช้ในการวิเคราะห์และอภิปราย
ผลการศึกษาของผู้วิจัย โดยมีงานวิจัยต่างๆดังนี้ 

2.6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายและเครือข่ายการสื่อสาร 

ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ (2545) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาการเกษตร ของชมรมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย พบว่า ลักษณะเครือข่ายของชมรม
สื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย เป็นเครือข่ายที่มีความหลากหลาย มีแกนน าเป็นศูนย์กลาง 
องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแกนน า กลุ่มสมาชิก และกลุ่มพันธมิตร 
โดยการสื่อสารในเครือข่ายเป็นการสื่อสารในแนวระนาบหรือแนวนอนซึ่งมีประเด็นในการสื่อสาร 7 
ประเด็น ได้แก่ การจัดกิจกรรมออกค่ายทัวร์เกษตร สถานการณ์การเกษตรของประเทศ การแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ภายในชมรม การประสานข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของชมรม 
ประเด็นทั่วๆ ไป และประเด็นเรื่องส่วนตัว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อตัวของเครือข่าย ประกอบด้วย 6 
ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะของแกนน า แนวคิดอุดมการณ์ของชมรม การใช้เครือข่ายระหว่างบุคคล ความ
ต้องการในผลประโยชน์ โอกาสในการสะท้อนปัญหาทางการเกษตร และบริบทสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การขยายตัวของเครือข่าย ประกอบด้วย ปัจจัยหลัก 2 ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะของแกนน า และลักษณะ
ของเนื้อหาหรือสาร นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุน 7 ปัจจัย ได้แก่ การเผยแพร่ข่าวทาง
สื่อมวลชน การบอกปากต่อปากของเครือข่ายระหว่างบุคคล การไปร่วมกิจกรรมทัวร์เกษตร ความ
หลากหลายของสมาชิก ความต้องการความรู้ทางการเกษตรความต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
และบริบทสังคม 
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ฆโนทัย บุญฟัก (2550) ศึกษาเรื่อง เครือข่ายและกระบวนการสื่อสารของโครงการ

อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ พบว่า 1. ลักษณะภาคีเครือข่ายโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
กองทัพเรือ เป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 12 รูปแบบ ดังนี้ 
รูปแบบความร่วมมือด้านข้อมูล ได้แก่ ให้ข้อมูลทางวิชาการ รูปแบบความร่วมมือด้านขับเคลื่อน
กิจกรรม ได้แก่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ น านักเรียนและประชาชนในพ้ืนที่ไปเยี่ยมชม
ศูนย์ น าสื่อมวลชนไปท าข่าวที่ศูนย์ ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล และรูปแบบความร่วมมือด้านระบบ
สนับสนุน ได้แก่ ให้พ้ืนที่จัดงานนิทรรศการเต่าทะเล สนับสนุนเทคโนโลยี สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เผยแพร่ข้อมูลเต่าทะเล ช่วยอนุบาลเต่าทะเล สนับสนุนงบประมาณและการจัดหาสปอนเซอร์ และ
สนับสนุนสัตวแพทย์ 2. กระบวนการสื่อสารภายในภาคีเครือข่าย ประกอบด้วยประเด็นการสื่อสาร
ต่าง ๆ ดังนี้ การสื่อสารเชิงรุก ได้แก่ ประเด็นด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารเชิงรับ ได้แก่ ประเด็น
ด้านการท ากิจกรรมร่วมกัน ประเด็นด้านงบประมาณและการหารายได้ และการสื่อสารในสถานการณ์
ทั่วไป ได้แก่ ประเด็นด้านความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล และประเด็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับเต่าทะเล โดยใช้
วิธีการสื่อสารสองทางทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3. กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์
เต่าทะเลกับสาธารณชน ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เป้าหมายทางการสื่อสาร คือ ให้สาธารณชน
หันมาร่วมมืออนุรักษ์เต่าทะเลให้มากที่สุด 2) วัตถุประสงค์ในการสื่อสาร คือ เพ่ือให้สาธารณชนมี
ความรู้ เพ่ือปลูกจิตส านึก เพ่ือโน้มน้าวใจให้ร่วมมืออนุรักษ์เต่าทะเล และเพ่ือขยายแนวร่วมในสังคม 
3) กลุ่มผู้ท าการสื่อสาร ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และภาคีเครือข่าย 4) 
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และโรงเรียน กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มประชาชนใน
พ้ืนที่ และกลุ่มนักท่องเที่ยว 5) ประเด็นในการสื่อสาร ได้แก่ ประเด็นความรู้เกี่ยวกับเต่าทะเล 
ประเด็นการปลูกจิตส านึกให้เกิดความหวงแหนและช่วยกันดูแลเต่าทะเล ประเด็นการบอกแนว
ทางการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และประเด็นการเผยแพร่กิจกรรมโครงการและเชิญ
ชวนให้สาธารณชนเข้าร่วม 6) ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อ
เฉพาะกิจ และสื่อใหม่ 7) กลยุทธ์ด้านสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์ เต่าทะเล กองทัพเรือ 
ประกอบด้วย การน าเสนอข้อเท็จจริง การใช้หลักเหตุและผล การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ความเป็น
เอกลักษณ์ การชี้ให้เห็นผลกระทบ การบอกแนวทางในการอนุรักษ์ และการบอกประโยชน์ที่จะได้รับ 
กลยุทธ์ด้านสารของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย การน าเสนอข้อเท็จจริง การใช้หลักเหตุและผล การ
ชี้ให้เห็นผลกระทบ การบอกประโยชน์ที่จะได้รับ การมีส่วนร่วม การน าเสนอสารจากบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในสังคม การผูกโยงกับหลักศาสนา การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ การน าเสนอสารที่เน้น
ข้อความสะดุดหู ความเป็นเอกลักษณ์ การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การบอกแนวทางในการอนุรักษ์ 
และการน าเสนอสิ่งแปลกใหม่ และ 8) กลยุทธ์ด้านสื่อที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ 
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น ามาใช้ประกอบด้วย การท าตนให้เป็นตัวอย่าง การน าเสนอทุกครั้งที่มีโอกาส การใช้กิจกรรมสร้าง
กระแสสนับสนุน และการเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์ด้านสื่อที่ภาคีเครือข่ายน ามาใช้ 
ประกอบด้วย การใช้สื่อทุกช่องทาง การสัมผัสจากประสบการณ์จริง และการน าเสนออย่างต่อเนื่อ 

อดิพล เอ้ือจรัสพันธ์ (2553) ศึกษาเรื่อง เครือข่ายและกลยุทธ์การสื่อสารของสถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ พบว่า กลยุทธ์การสื่อสาร
ที่สถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ แบ่งออกได้เป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร 
กลยุทธ์เกี่ยวกับสาร กลยุทธ์เกี่ยวกับการใช้สื่อ ลักษณะภาคีเครือข่ายของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ จังหวักสุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ และ
เครือข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทางที่เกิดขึ้นในกลุ่มย่อยของเครือข่าย นอกจากนี้ยังมีอีก 3 บทบาท
ทางการสื่อสารของเครือข่าย คือ คนขอบข่าย คู่ปลีกวิเวกและผู้ปลีกวิเวก ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่
และการพัฒนาของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรม
ธรรมชาติ แบ่งออกเป็น2ประเด็น คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการด ารงอยู่และการพัฒนาของสถ าบัน
พัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ ปัจจัยด้านความเชื่อถือศรัทธาในแนวพระ
ราชด ารัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯปัจจัยด้านนโยบาย ปัจจัยด้าน
การมีส่วนร่วม ปัจจัยด้านงบประมาณ ปัจจัยด้านความเข้มแข็งของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ปัจจัย
ด้านความเชี่ยวชาญของวิทยากร ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงอยู่และการพัฒนาของสถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ปัจจัยด้านความตั้งใจในการเข้าร่วม ปัจจัย
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจากภาครัฐ เกษตรกรไม่น าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปฏิบัติ บุคลากร
ในการติดตามประเมินผลไม่เพียงพอ การอบรมไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 

2.6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสาร 

หริสุดา ปัณฑวนันท์ (2544) ศึกษาเรื่อง การสื่อสารและเครือข่ายการรณรงค์ “เมาไม่
ขับ” พบว่า 1)พัฒนาการของโครงการ “เมาไม่ขับ” แบ่งออกเป็นสองระยะคือ 1. ระยะก่อตั้ง และ 2. 
ระยะขยายเครือข่ายและด าเนินการ 2) การสื่อสารภายในเครือข่าย "เมาไม่ขับ" ประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 1. การขอการสนับสนุนด้านนโยบาย 2. การขอการสนับสนุนด้านการใช้กฎหมายควบคู่ไป
กับการรณรงค์ 3. การขอการสนับสนุนด้านงบประมาณ 4. การขอการสนับสนุนด้านกิจกรรมการ
รณรงค์ 5. การประชาสัมพันธ์ 6. การประเมินโครงการ 7. การสร้างกระแสสังคม โดยวิธีการสื่อสารที่
ใช้เป็นแบบการสื่อสารสองทาง ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 3) การสื่อสารกับสาธารณชน
ของโครงการ "เมาไม่ขับ" มุ่งสื่อสารไปยังกลุ่มคนต่อไปนี้คือ 1. กลุ่มผู้ขับขี่ยานพาหนะ 2. ประชาชน
ทั่วไป 3. ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ 4. พนักงานในองค์กรของหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ โดยมี
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วิธีการสื่อสารไปยังสาธารณชนโดย 1. สร้างกระแสรังเกียจคนเมาแล้วขับ 2. สร้างพรีเซนเตอร์จาก
เหยื่อเมาแล้วขับ 3. ใช้โบว์ฟ้าเป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ 4. จัดงานแถลงข่าว 5. ใช้สื่อทุกช่องทาง 
6. จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชนชน 7. จัดกิจกรรมในย่านสถานบันเทิงและหมอชิต 8. จัด
กิจกรรมช่วงเทศกาล 9. จัดกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ 

ชรัมพร จิตต์โกศล (2547) ศึกษาเรื่องกระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการลด
อุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายอุบัติเหตุ พบว่า1. กระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการ
ลดอุบัติเหตุทางการจราจร ของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นการวิจัย-รับ
ฟัง รับผิดชอบโดยที่ปรึกษาวิชาการจาก สสส. หน่วยจัดการความรู้เพ่ือถนนปลอดภัย (จรป.) และ
มูลนิธิเมาไม่ขับ ซึ่งเป็นการหาข้อมูลจากองค์กรด้านวิจัย ต าราเอกสารและจากอินเทอร์เน็ต ส่วนการ
วิจัย มีเพียงการวิจัยของบางเครือข่าย (2) ขั้นการวางแผน รับผิดชอบโดยภาคีแกนน าหลักและภาคีท่ี
เป็นตัวท างาน ซึ่งมีครบทุกขั้นตอน (3) ขั้นการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การสื่อสารภายใน
เครือข่าย รับผิดชอบโดยส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
รับผิดชอบโดยทุกองค์กร และ (4) ขั้นการประเมินผลนั้นยังขาดการประเมินผลที่เป็นทางการ 2. กล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์ด้านการใช้สื่อ ได้แก่ การซื้อสื่อเองใน
ราคาพิเศษ เป็นผู้ให้การสนับสนุนในรายการต่างๆ ซื้อสื่อตามจุดใจกลางเมือง ออกสื่อซ้ าหรือย้ าบ่อยๆ 
ใช้สื่อผสม ใช้สื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง น าเสนอประสบการณ์ตรง ใช้สื่อให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย สร้าง
พันธมิตรสื่อ วางตนพร้อมที่จะให้ข่าว และใช้การสื่อสารสองทาง (2) กลยุทธ์ด้านการใช้สาร ได้แก่ กล
ยุทธ์สารที่เร้าความกลัว เสนอความเป็นเหตุเป็นผล เสนอข้อเท็จจริง เสนอสารจากกลุ่มอ้างอิง สารที่
เป็นแนวคิดหลักและแนวคิดย่อย สารที่เน้นข้อความสะดุดหูและสารที่สร้างสัญลักษณ์ร่วม และ (3) 
กลยุทธ์ด้านคนหรือองค์การคือ การท างานในรูปแบบของเครือข่าย สร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ 3. 
ปัญหาและอุปสรรคในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ แบ่งเป็น ปัญหาเรื่องระยะเวลากระชั้นชิด ปัญหา
การขาดแคลนทรัพยากร ปัญหาด้านการประสานงาน ปัญหาด้านสารประชาสัมพันธ์และปัญหาความ
ไม่ต่อเนื่องในการด าเนินโครงการ ส่วนอุปสรรค ได้แก่ อุปสรรคด้านกลุ่มเป้าหมายไม่ยอมเปลี่ยน
พฤติกรรม อุปสรรค์ด้านวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 

ณัฏฐณิชย์ ศรีมาเสริม (2547) ศึกษาเรื่อง การรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารในชุมชนศาลายา พบว่า 1.1 แนวคิดหลักการรณรงค์เพ่ือลดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในชุมชนศาลายา ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนเขตชานเมืองในงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและพฤติกรรมการลดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใน
ชุมชนศาลายา 1.2 การรณรงค์เ พ่ือลดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชุมชนศาลายา 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นตอนการวิจัย 2) ขั้นตอนการวางแผน-กระท า 3) ขั้นตอนการ
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สื่อสาร 4) ขั้นตอนการประเมินผล 2. ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มี 5 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร ได้แก่ มหาวิทยา/สถาบันมีความช านาญ
และน่าเชื่อถือ ผู้น าชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีความร่วมมือกัน สถาบันเลือกประเด็นปัญหาที่
สอดคล้องกับความสนใจของชุมชน สถาบันเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือลดช่องว่าง
ระหว่างชุมชนกับสถาบัน 2) ปัจจัยด้านสาร ได้แก่ ลักษณะเนื้อหาเป็นข้อเท็จจริง ลักษณะเนื้อหา
เข้าใจง่าย โครงการน าเสนอสารผ่านสัญลักษณ์ โครงการใช้สโลแกนเป็นเสมือนการเตือนสติให้ฉุกคิด 
3) ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารแบบสองทาง การใช้ช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลาย 4) ปัจจัยด้านผู้รับสาร ได้แก่ ผู้รับสารมีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวและมีความ
คล้ายคลึงกัน ประชาชนในชุมชนมีศักยภาพ ประชาชนมีความเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมกัน 
5) ปัจจัยด้านบริบทสังคม ได้แก่ สังคมปัจจุบันมีกระแสตื่นตัวด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โครงการมี
ความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ 

พรดี สะสมบัติ (2548) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องการเลี้ยงลูก
ด้วยน้ านมมารดาของ "กลุ่มนมแม่" พบว่า กระบวนการสื่อสาร ของกลุ่มนมแม่ ในการรวมกลุ่มเพ่ือ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ คือ 1) ระยะก่อตั้ง โดยเริ่มจาก 
พญ. สุวิมล ชีวมงคล ตระหนักถึงปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2) ระยะหาแนวร่วม มีการแบ่ง
บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน และหาผู้สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม ในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดจนแถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มนมแม่ต่อสาธารณชน 3) ระยะด าเนินกิจกรรม กลุ่มนมแม่ มีสถานที่
กลางในการด าเนินงาน และมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารไปยังสมาชิกและผู้ที่สนใจเพ่ิมขึ้น 4) ระยะ
ขยายข่าย กลุ่มมีการขยายแนวร่วมไปยังสังคมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งมีการเผยแพร่การรณรงค์ผ่านทางสื่อมวลชน และ 5) ระยะกลุ่มเข้าสู่ระบบโครงสร้างของสังคม 
กลุ่มนมแม่สามารถผลักดันเรื่องนมแม่ให้กลายเป็นนโยบายระดับประเทศได้ส าเร็จ จึงตัดสินใจยุติ 
บทบาทการด าเนินงาน เนื่องจากบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กระบวนการสื่อสารของกลุ่มนมแม่ใน การ
รณรงค์ต่อสาธารณชน ประกอบไปด้วย 8 ขั้นตอนคือ (1) การก าหนดเป้าหมายในการรณรงค์ คือ 
ส่งเสริมให้คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ (2) วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ คือเป็นก าลังใจ การ
สร้างกระแสเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายสนับสนุนให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ส าเร็จ (3) 
ก าหนดกุล่มเป้าหมายในการรณรงค์ คือคุณแม่ท่ีมีการศึกษา และผู้มีส่วนในการสนับสนุนการ เลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ (4) การก าหนดข้อมูลและประเด็นในการรณรงค์ 3 ประเด็นคือ ใคร ๆก็ให้นมแม่ที่ ไหน ๆ 
ก็ให้นมแต่ และเลี้ยงลูกต้องเป็นทีม (5) ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อ
กิจกรรม สื่อเฉพาะกิจหรือสื่อรณรงค์ และสื่อพิเศษ (6) กลยุทธ์การใช้สารของกลุ่มนมแม่ ซึ่งได้แก่ กล
ยุทธ์การน าเสนอสารที่เป็นข้อเท็จจริง เสนอความเป็นเหตุเป็นผล ใช้กลุ่มอ้างอิงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง 
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น าเสนอสารที่เน้นข้อความสะดุดหู น าเสนอสารที่ให้ก าลังใจ และสารที่เป็นการสร้างสัญญลักษณ์ร่วม 
(7) กลยุทธ์การใช้สื่อของกลุ่มนมแม่ ประกอบด้วย การซื้อสื่อเองในราคาพิเศษ การใช้สื่อบุคคลที่มี 
ชื่อเสียง การน าเสนอประสบการณ์ตรงในการแก้ปัญหา การจับกระแส และเลือกน าเสนอประเด็นที่
สังคมสนใจ ความสม่ าเสมอในการตอบรับ การใช้สัมพันธภาพอันดีกับสื่อ วางตนพร้อมที่จะ ให้ข่าว 
และการใช้สื่อผสม และ (8) การวิจัย กลุ่มนมแม่มีการใช้การวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
วิจัยกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนงานรณรงค์ต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปประเด็นที่ส าคัญที่กลุมนมแม่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือการรณรงค์ คือ กลุ่มนมแม่
ใช้รูปแบบการสื่อสารในการสร้างและขยายกลุ่ม โดยใช้การสื่อสารแบบปากต่อปากและการสื่อสาร
ผ่าน Connection เป็นหลัก รวมทั้งใช้การสื่อสารระหว่างบุคคลผ่านทางสื่อกิจกรรมในรูปแบบคุณแม่
อาสาโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคุณแม่สู่คุณแม่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้ มีการสื่อสารผ่านหน่วยงานที่หลากหลาย
โดยดึงความถนัดหรือความช านาญเฉพาะด้านของแต่ละฝ่ายมาสนับสนุนในการด าเนินงานซึ่งกันและ
กัน นอกจากนั้นยังแสวงหาความร่วมมือจากสื่อมวลชนเพ่ือสร้างกระแสเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้
แพร่หลายในสังคม มีการจับกระแสช่วงเทศกาลหรือวันส าคัญเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ และใช้ช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามความต้องการของผู้รับสารแต่ละกลุ่ม 

2.6.3งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วม 

ใจทิพย์ สอนดี (2543) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารในโครงการบวชป่าชุมชน พบว่า 
1. เนื้อหาและวิธีการน าเสนอสื่อพิธีกรรมในโครงการบวชป่าชุมชน ประกอบด้วย 2 ประเด็นหลัก คือ 
คน ชุมชน อยู่ร่วมกับป่าได้ ซึ่งน าแนวคิดทางศาสนาและความเชื่อ วิธีการจัดการป่าด้วยองค์กรชุมชน 
ผ่านการน าเสนอเนื้อหาด้วยการจัดการตามขั้นตอนของสื่อพิธีกรรม การจัดการตามหลักกฎเกณฑ์ของ
ชุมชน และการเฉลิมพระเกียรติ โดยเน้นการน าเสนอด้วยสื่อสัญลักษณ์แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 2. การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการ ปรากฏว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้ปฏิบัติการในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การเตรียมการ การด าเนินการ โดยกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน
มีบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลทางวิชาการ การจัดการ และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ได้แก่ คณะกรรมการจากภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรธุรกิจ พระสงฆ์ มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนในฐานะ
ภาคีร่วมกันในการท างาน 3. ปัจจัยการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเชื่อและ
ความศรัทธา ความรู้สึกที่สอดคล้องตรงใจ และปัจจัยภายนอก ได้แก่ การเชิญชวน แรงกดดัน 
คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ 
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นิลุบล แสนอาทิตย์ (2547) ศึกษาเรื่อง กระบวนการสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ าของ

ต าบลไหล่น่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน พบว่า 1) กลยุทธ์การสื่อสารในการอนุรักษ์แม่น้ า มี
ดังต่อไปนี้ กระบวนที่ 1 การริเริ่ม ใช้กลยุทธ์การแสวงหาแกนน าให้ตรงใจชาวบ้าน กลยุทธ์การสร้าง
ความเข้าใจ กระบวนการที่ 2 การเรียนรู้และวางแผน ใช้กลยุทธ์การใช้การเปิดเวทีสาธารณะ กลยุทธ์
การใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืน กลยุทธ์การถ่ายทอดความรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน กลยุทธ์
การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ กลยุทธ์การใช้สื่อสัญลักษณ์ กระบวนการที่ 4 การจัดการเชิงสังคม ใช้
กลยุทธ์การสร้างกฎโดยชาวบ้านเพ่ือชาวบ้าน กลยุทธ์การเผยแพร่กฎ กลยุทธ์การให้รางวัลกับผู้เป็นหู
เป็นตาผ่านสื่อกลางในการร้องเรียน กลยุทธ์การใช้สื่อกิจกรรม กลยุทธ์การใช้สื่อท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายในการสื่อสาร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์อย่างไม่เป็น
ทางการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสถาบันทางสังคม กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชน กระบวนการที่ 5 
การประยุกต์ความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรม ใช้กลยุทธ์การน าความเชื่อทางศาสนาและพิธีกรรมมา
ใช้ กระบวนการที่ 6 การจัดการเชิงโครงสร้าง ใช้กลยุทธ์การมอบอ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อนุรักษ์แม่น้ าระดับหมู่บ้าน กระบวนการที่ 7 การพัฒนาเครือข่าย ใช้กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายโดย
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์แม่น้ าไปยังหมู่บ้านอ่ืน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์แม่น้ า ชาวบ้านในต าบลไหล่น่านส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในฐานะผู้ปฏิบัติกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งกลุ่ม
ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมหลักในการอนุรักษ์แม่น้ าคือ กลุ่มแกนน าในการอนุรักษ์แม่น้ า ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน พระสงฆ์ องค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ 
นักการเมืองท้องถิ่น นักพัฒนาในหมู่บ้านและผู้น าอย่างไม่เป็นทางการ โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ริเริ่ม วางแผนและก าหนดกิจกรรมต่างๆ ในการอนุรักษ์แม่น้ า โดยมีมูลนิธิฮักเมืองน่านเข้ามามีส่วน
ร่วมในฐานะท่ีปรึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในฐานะผู้สนับสนุนเท่านั้น 3) 
ปัจจัยที่ท าให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ า มีดังนี้ ปัจจัยภายในประกอบด้วย 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของแม่น้ าและสัตว์น้ า ความต้องการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ ความรู้สึกร่วม
รับผิดชอบ ความเชื่อในศาสนาและพิธีกรรม ความศรัทธาในตัวผู้น าการประกอบพิธีกรรม ความ
ศรัทธาในกลุ่มแกนน าอนุรักษ์แม่น้ า ความต้องการการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วม และความรู้สึก
ภาคภูมิใจในผลงานการอนุรักษ์แม่น้ าของชุมชน ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย รูปแบบการสื่อสารที่ใช้
ในการเชิญชวน การได้รับแรงผลักดันจากการเห็นความส าเร็จของชุมชนอ่ืน สื่อกิจกรรมที่ใช้มีความ
น่าสนใจ หลากหลายและต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในหลายระดับและการถูกบังคับโดย
มาตรการหมู่บ้าน 

นนทญา หงษ์รัตน์ (2550) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า 1. กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการพัฒนา
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แบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
สื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร กลยุทธ์การสื่อสาร ผ่านกระบวนการกลุ่ม กลยุทธ์การเรียนรู้
จากบุคคลต้นแบบ กลยุทธ์การปฏิบัติซ้ า กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและกลยุทธ์การเปลี่ยนบทบาท 2. กล
ยุทธ์การสร้างสารแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ 2.1 การก าหนดเนื้ อหาสาร ประกอบด้วยกลยุทธ์การ
เรียนรู้จากปัญหาของชุมชนและกลยุทธ์การปรับประสานทางวัฒนธรรม 2.2 การน าเสนอสาร 
ประกอบด้วยกลยุทธ์การจัดการความรู้ กลยุทธ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ กลยุทธ์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติและกลยุทธ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3. กลยุทธ์การใช้สื่อ ประกอบด้วยกลยุทธ์ การใช้สื่อบุคคล 
กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชน กลยุทธ์การใช้สื่อเฉพาะกิจ กลยุทธ์การใช้สื่อพิธีกรรมและ กลยุทธ์การใช้สื่อ
แบบบูรณาการ 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ปัจจัยด้านผู้ส่งสาร 
ประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิข้าวขวัญและการให้สิ่งล่อใจ 2. ปัจจัยด้านผู้รับ
สาร ประกอบด้วย ทัศนคติของเกษตรกร ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนในโรงเรียนชาวนาและการ
ส่งเสริมจากครอบครัว 3. ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากภายนอกในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยองค์กร
สนับสนุนงบประมาณ เทคนิควิทยาการ ข้อมูล ข่าวสาร วัดและโรงเรียนและองค์การบริหารส่วน
ต าบลวัดดาว 3. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1. การมีส่วนร่วมในกระบวน 
การเรียนผ่านการเรียน 2. การมีส่วนร่วมในระดับการด าเนินงานในขั้นของการด าเนินงาน 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของผู้วิจัย 
กล่าวคือเป็นงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์ กลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วน
ร่วม ซึ่งผู้วิจัยสามารถน าไปใช้ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ 
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กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวน
ผักคนเมือง” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้ 

 3.1 รูปแบบการวิจัย 

 3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 3.3 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.8 การน าเสนอข้อมูล 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวน

ผักคนเมือง”เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การพรรณนา (Descriptive) โดย
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 3 ข้อด้วยกัน ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของ
โครงการสวนผักคนเมือง 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 
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โดยการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงลึก (In depth) ที่มุ่ง

แสวงหาข้อเท็จจริงต่างๆ ด้วยวิธีการ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.1 
 
วัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา 

วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา 

1.ศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การ
สื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) 

2.เพ่ือศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและ
รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการ
สวนผักคนเมือง 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) 

3.ศึกษาปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการ
ขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
interview) 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) 

 
3.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 
กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการที่จะเลือกลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ขอรายชื่อของเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการท างานของโครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนรายชื่อบุคคล กลุ่ม หรือองค์กรและสมาชิก
โครงการขนาดเล็กที่เข้ามาเป็นเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือน
กันยายน 2558 จาก ผู้ประสานงานในการให้ข้อมูล ได้แก่ คุณนาถศิริ โกมลพันธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูล
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และการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มที่ 1 ทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง  

 1.วรางคณางค์  ลิ้มหัตถา (ผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง) 

 2.นาถศิริ โกมลพันธุ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร) 

 3.ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบสื่อ) 

กลุ่มที่ 2 เครือข่ายและสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 

 (1) เครือข่าย 

 1.นคร ลิมปคุปตถาวร (ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก,กรรมการที่
ปรึกษาโครงการสวนผักคนเมือง)  

 2.ชูเกียรติ โกแมน (ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ,กรรมการที่ปรึกษา
โครงการสวนผักคนเมือง) 

 3.คมสัน หุตะแพทย์ (ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตาและมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา
,กรรมการที่ปรึกษาโครงการสวนผักคนเมือง) 

 4.ชรินา ง่วนส าอางค์ (ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ)  

 5.วิตดา มิ่งมหากุล (หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm) 

 6.แก้วตา ธรรมอิน (ผู้ประสานงานโครงการกินเปลี่ยนโลก) 

 7.เพ็ญศรี โตสะอาด (สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่) 

 (2) สมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

 1.ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง) 

 2.พอทิพย์ เพชรโปรี (ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way) 

 3.วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ (ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way) 

 4.กรรณิกา เจริญชัย (Shortcut Organic) 

 5.ญาดา จ านงค์ทอง (โครงการสวนผักบ าบัดศรีราชา) 

 6.พรพรรณ แววสิงห์งาม (พร...พรรณไม้) 
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 7.จิตรา หิรัญพฤกษ์ (โครงการสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม) 

 8.ชารีย์ บญุญวินิจ (โครงการสวนผกัโรงรถ ฟาร์มลงุรีย์) 

 9.ศโิรจน์ ชนนัทวารี (โครงการผกัปลกูเดก็ โรงเรียนบ้านเจียรดบั) 

 10.ภทัรพร นิยมไทย (โครงการเพาะผกั เพราะรัก จากมือน้อย อนบุาลบ้านพลอย
ภมูิ) 

 
3.3 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวน

ผักคนเมือง”มีล าดับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยดังนี้ คือ 

1.ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องที่จะท าการวิจัย โดยศึกษาจากเอกสารและ
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ต่างๆของโครงการสวนผักคนเมือง 

2.ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการเข้าไปศึกษาข้อมูลจริง 

3.เตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึกและการสังเกตการณ์ ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์ กรอบการสังเกตการณ์ กล้องถ่ายรูป เทปบันทึกเสียง เป็นต้น 

4.การติดต่อประสานงานในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลได้แก่การสัมภาษณ์และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม ในขั้นตอนนี้เมื่อผู้วิจัยประสานงานเรื่อง วัน เวลา และสถานที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างได้แล้ว ผู้วิจัยจะชี้แจงประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างก่อน เพ่ือให้กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้เตรียมข้อมูลและรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน 

5.สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงที่ได้ท าการคัดเลือกและนัดหมายไว้ 
รวมทั้งสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสังเกตกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง โดยท าการ
สังเกตกิจกรรมต่างๆดังนี้  

(1) กิจกรรมอบรมปลูกผักของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่
ของโครงการสวนผักคนเมือง  

(2) กิจกรรมของสวนผักคนเมืองในงานมหรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทครั้งที่2  
(3) กิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง:ดาดฟ้า เขียว กินได้  
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(4) กิจกรรมในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015  

6.ภายหลังจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ ผู้วิจัยจะด าเนินการถอดเทปและจัดพิมพ์
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาทั้งหมด  

 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Document Study)  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสื่อและเอกสารต่างๆ (Document 

Study) ที่เกี่ยวข้องโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งผู้วิจัยจะท าการศึกษากลยุทธ์การสื่อสาร ทั้งในส่วน
ของกลยุทธ์ด้านสารและกลยุทธ์การใช้สื่อของทีมงานและเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง และ
ขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารดังนี้  

1.1 การศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ แผนปฏิบัติการของโครงการสวนผักคนเมืองในปี พ.ศ.
2557-2558 และแผนการจัดกิจกรรมของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ 

(1) กิจกรรมของสวนผักคนเมืองในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทครั้งที่2  
(2) กิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง:ดาดฟ้า เขียว กินได้  
(3) กิจกรรมในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015  

1.2 การศึกษาจากสื่อ ได้แก่ หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เว็บไซต์ของโครงการสวนผักคน
เมือง http://www.thaicityfarm.com และ แฟนเพจ (Fanpage) ในเฟซบุ๊กของโครงการสวนผักคน
เมือง https://www.facebook.com/thaicityfarm  

1.3 การศึกษาจากสื่อ ได้แก่ เนื้อหาจากPowerPointที่ใช้ในการอบรม หนังสือคู่มือหรือ
เอกสารประกอบการอบรม จากเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

 ทั้งนี้วิธีการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสาร (Document Study)ก็เพ่ือให้ทราบถึงกล
ยุทธ์ด้านสารและกลยุทธ์การใช้สื่อและข้ันตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง 

วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) 

ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เพ่ือสัมภาษณ์และเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structure Interview)เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ 

1. ทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง เพื่อให้ทราบถึง 

 1.1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการสวนผักคนเมือง 

http://www.thaicityfarm.com/
https://www.facebook.com/thaicityfarm
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 1.2 ขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง  

 1.3 กลยุทธ์ด้านสารของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง 

 1.4 กลยุทธ์การใช้สื่อของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง 

 1.5 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

 1.6 ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

 1.7 รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

2. เครือข่ายและสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง  

 2.1 เครือข่าย เพื่อให้ทราบถึง 

  2.1.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

  2.1.2 กลยุทธ์ด้านสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

  2.1.3 กลยุทธ์การใช้สื่อของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

  2.1.4 ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

  2.1.5 รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 
  2.2 สมาชิกโครงการขนาดเล็ก เพื่อให้ทราบถึง 

  2.2.1 ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

  2.2.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม(Participant 

Observation) โดยผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นการสังเกตเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังต่อไปนี้ 

(1) กิจกรรมอบรมปลูกผักของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ของ
โครงการสวนผักคนเมือง  

(2) กิจกรรมของสวนผักคนเมืองในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทครั้งที่2  

(3) กิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง:ดาดฟ้า เขียว กินได้  

(4) กิจกรรมในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 
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(5) การด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

 ทั้งนี้ในวิธีการวิจัยโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้ทราบถึง กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่ง
สาร กลยุทธ์ด้านสารและกลยุทธ์การใช้สื่อของโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่าย รวมถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก  

 
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 

1.ตัวผู้วิจัย ซึ่งจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเอง 

2.เครื่องบันทึกเสียง 

3.กล้องถ่ายรูป 

4.อุปกรณ์ในการจดบันทึก 

5.แบบศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6.แบบสังเกตการณ์ โดยผู้วิจัยได้แบ่งแบบสังเกตการณ์ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

(1) แบบสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมอบรมของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วย
อบรมเคลื่อนท่ี โดยมุ่งสังเกตกลยุทธ์ในการสื่อสาร ได้แก่  

 กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร  

  - บุคลิกภาพ  

  - ทักษะในการสื่อสาร 

  - เทคนิคในการสื่อสาร 

 กลยุทธ์ด้านสาร  

  - ประเด็นหรือเนื้อหาสาร 

  - วิธีการน าเสนอสาร 

 กลยุทธ์การใช้สื่อ 

  - สื่อที่ใช้ในการน าเสนอสาร 
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(2) แบบสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ กิจกรรมของ

สวนผักคนเมืองในงานมหรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทครั้งที่2 กิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง:ดาดฟ้า 
เขียว กินได้ และกิจกรรมในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 โดยมุ่งสังเกตกลยุทธ์ในการสื่อสาร
และรูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย ได้แก่  

กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร  

  - บุคลิกภาพ  

  - ทักษะในการสื่อสาร 

  - เทคนิคในการสื่อสาร 

 กลยุทธ์ด้านสาร  

  - ประเด็นหรือเนื้อหาสาร 

  - วิธีการน าเสนอสาร 

 กลยุทธ์การใช้สื่อ 

  - สื่อที่ใช้ในการน าเสนอสาร 

 รูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย 

  - เครือข่ายที่เข้าร่วม 

  - หน้าที่และความรับผิดชอบของเครือข่ายที่เข้าร่วม 

(3)แบบสังเกตการณ์การด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก
ของโครงการสวนผักคนเมือง  โดยมุ่งสังเกตการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็กกับโครงการ
สวนผักคนเมือง ได้แก่  

  - หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  - รูปแบบการจัดกิจกรรม  

7.แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมี โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ซึ่ งเป็นแบบ
สัมภาษณ์ที่ไม่เป็นทางการ โดยผู้วิจัยจะก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า โดยจะเน้นการสัมภาษณ์
ด้วยค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่าง สามารถให้
รายละเอียดและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การที่ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง 
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เพ่ือต้องการให้ประเด็นค าถามสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในแบบ
สัมภาษณ์ เพ่ือน ามาอภิปรายผล โดยได้แบ่งแนวค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

(1) แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ส าหรับทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง  

ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ 2 : แนวค าถามเพ่ือศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของ
โครงการสวนผักคนเมือง  

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ “สวนผักคนเมือง” 
  - ที่มาของโครงการสวนผักคนเมือง  
  - โครงสร้างการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง 
  - การด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง 
  - เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
  - ที่มาของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ของโครงการ

   สวนผักคนเมือง 
  - ที่มาของสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 

2. ขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 
2.1 ขั้นวางแผนโครงการ 
  - การศึกษาข้อมูล 

   - การก าหนดวัตถุประสงค์ 
   - การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
   - การก าหนดวิธีการประเมินผล 
   - การเตรียมสาร  

- การผลิตสื่อ 

- การก าหนดตารางการรณรงค์ 
- การก าหนดงบประมาณ 

2.2 ขั้นการด าเนินการรณรงค์  
2.3 ขั้นการประเมินผล 

3. กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

  3.1กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
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  3.2กลยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง 

  3.3กลยุทธ์การใช้สื่อของทางโครงการสวนผักคนเมือง 

ตอนที่ 3 : แนวค าถามเพ่ือศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือ
ของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

  1.ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

  2.ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

  3.รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

 

(2) แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ส าหรับบุคคลในเครือข่ายของโครงการสวนผัก
คนเมือง  

ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ 2 : แนวค าถามเพ่ือศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของ
โครงการสวนผักคนเมือง 

1.กลยุทธ์การสื่อสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

  1.1กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง 

  1.2 กลยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง 

  1.3กลยุทธ์การใช้สื่อของทางโครงการสวนผักคนเมือง 

ตอนที่ 3 : แนวค าถามเพ่ือศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือ
ของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

  1.ข้อมูลเบื้องต้นของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง  

  2.ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

  3.รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

(3) แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ส าหรับสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการ
สวนผักคนเมือง 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ตอนที่ 2 : แนวค าถามเพ่ือศึกษาปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วน

ร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 

  1.ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

  2.กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 
   

3.6 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงที่มีความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ ดังนี้คือ 

1.ผู้วิจัยยืนยันความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยการให้บุคคลที่อยู่ในปรากฎการณ์ที่ศึกษา
ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องโดยการอ่านข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ทักท้วง 
หรือยอมรับข้อมูลที่น าเสนอ ซึ่งบุคคลที่กล่าวถึงคือ นาถศิริ โกมลพันธุ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและการ
สื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง  

2.การตรวจสอบสามเส้าข้อมูล(Data Triangution) คือ การพิสูจน์ว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยวิธีการตรวจสอบแหล่งที่ได้มาของข้อมูลด้านบุคคล กล่าวคือ ถ้าบุคคลที่ให้
ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่นในประเด็นเดียวกันผู้วิจัยซักถามข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างหลายคน เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

3.การตรวจสอบสาม เส้ า ด้ านวิ ธี ก า ร เ ก็ บ ร วบรวมข้ อมู ล ( Methodological 
Triangulation)เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี กล่าวคือ ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมควบคู่กับ
การสัมภาษณ์ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบกัน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากท่ีสุด 

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวน

ผักคนเมือง”เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก และข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม มา
วิเคราะห์ ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และ
เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องใช้การสร้างข้อสรุป
ในแต่ละประเด็นที่ศึกษาแล้วน ามาวิเคราะห์ เ พ่ือเปรียบเทียบข้อมูล จ าแนกชนิดข้อมูลและ
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ตีความหมายของข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยต่อไป โดยในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ คือ 

 1. น าข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาพิจารณาว่าเป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่มีอยู่
หรือไม่ อย่างไร 

 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาว่าครบถ้วนเพียงพอที่จะตอบปัญหาน าวิจัยแล้วหรือไม ่
 3. จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้มาให้อยู่ในประเด็นต่างๆตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้

ก าหนดไว้ 
 4. สร้างข้อสรุป โดยน าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จัด

กลุ่มแล้ว เพื่อแสดงให้เห็นผลของการพิสูจน์ข้อค้นพบเบื้องต้นว่าเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่ อย่างไร 
 5. เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และพิจารณาอีกครั้งว่าข้อสรุปที่

ได้มานั้น สามารถตอบปัญหาน าวิจัยที่ได้ตั้งไว้หรือไม่  
 

3.8 การน าเสนอข้อมูล 
 
ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ในรูปแบบของการพรรณนาวิเคราะห์  

(Analytical description) และน าผลการวิเคราะห์มาตอบค าถามในประเด็นที่ตั้งไว้ตามปัญหาน าวิจัย 
โดยได้แบ่งการน าเสนอดังนี้ ได้แก่  

ส่วนที่1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ “สวนผักคนเมือง”   

ส่วนที่2 ผลการวิจัย ได้แก่ 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 1 โครงการสวนผักคนเมืองมีขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การ
สื่อสารเป็นอย่างไร 

1.1 ขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง 

 1.ขั้นวางแผนโครงการ  

 2.ขั้นการด าเนินการรณรงค์  

 3.ขั้นการประเมินผล 

1.2 กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

 1.กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของโครงการสวนผักคนเมือง 
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 2.กลยุทธ์ด้านสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

 3.กลยุทธ์การใช้สื่อของโครงการสวนผักคนเมือง 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 2 โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและ
รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายเป็นอย่างไร 

2.1 ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

 1.บทบาทเชิงการสื่อสารของบุคคลในเครือข่าย 

 2.ลักษณะทิศทางในการสื่อสารและทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารใน
เครือข่าย 

2.2 รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 3 ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

 3.1 ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

 3.2 กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวน
ผักคนเมือง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผัก
คนเมือง รวมถึงลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวน
ผักคนเมือง ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยข้อมูลทั้งหมดได้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆได้แก่ การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview),การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์และน าเสนอผลการวิจัยเพ่ือตอบ
ปัญหาน าวิจัย โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ “สวนผักคนเมือง” 

ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเพ่ือตอบปัญหาน าวิจัย 3 ข้อ ดังนี้ 

 1.โครงการสวนผักคนเมืองมีขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารเป็นอย่างไร 

 2.โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือ
ของเครือข่ายเป็นอย่างไร 

 3.ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการ
ขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ “สวนผักคนเมือง” 

 
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการสวนผักคนเมือง ที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงที่มาของ

โครงการสวนผักคนเมือง โครงสร้างการด าเนินงาน การรวมตัวเป็นเครือข่าย ช่องทางในการประสาน
ความร่วมมือในเครือข่าย และท่ีมาของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ รวมถึงที่มา
ของกิจกรรมโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 
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ที่มาของโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้ริเริ่มโดยมูลนิธิเกษตรกรรม
ยั่งยืน(ประเทศไทย)ที่ได้ก่อตั้งเมื่อปี2541 ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ได้ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนางานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทยมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและ
เผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือแก้ปัญหาของเกษตรกรและกลุ่มองค์กรชุมชนด้วย
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบและแนวคิดในการสร้างการพ่ึงตนเองและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน ซึ่งจากการท างานด้านการส่งเสริมด้านการเกษตรในพ้ืนที่ชนบท
มาอย่างยาวนานนั้นท าให้มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่เมือง เพ่ือช่วยแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆของคนเมือง ภายใต้กรอบการวิเคราะห์
ปัญหาของคนเมืองในด้านอาหาร ทั้งในด้านมิติความปลอดภัยด้านอาหาร การพ่ึงตนเองด้านอาหาร 
มิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในเมือง ดังนั้นแล้วมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) จึงได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและการพ่ึงตนเองด้านอาหาร ที่จะมีประโยชน์และมี
ส่วนช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆของคนเมืองที่ต้องเผชิญ อาทิ การเกิดพ้ืนที่อาหารที่ปลอดภัยและ
ยกระดับการพ่ึงตนเองด้านอาหาร รวมถึงการพัฒนาในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิติด้านเศรษฐกิจ ที่การ
ปลูกผักสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มิติด้านสังคม ที่พบว่าการปลูกผักสามารถช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ของคนเมือง ในการสร้างพ้ืนที่พบปะ พูดคุย แบ่งปันและเกื้อกูลกันระหว่างคนในชุมชน 
หรือมิติด้านสิ่งแวดล้อม อย่างการน าทรัพยากรเหลือใช้ในท้องถิ่นรวมถึงขยะในครัวเรือนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด รวมถึงยังช่วยเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอันเป็นทั้งแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและช่วยคลาย
เครียดให้กับคนเมืองได้อย่างดีด้วย ตลอดจนมิติด้านสุขภาพ ที่พบว่า นอกจากสวนผักจะสามารถช่วย
ให้เข้าถึงการบริโภคผักท่ีสะอาดปลอดภัยดีกับสุขภาพ และช่วยส่งเสริมการออกก าลังกายแล้ว สวนผัก
ยังช่วยพัฒนาด้านจิตใจ ช่วยให้ผ่อนคลาย และลดความเครียดอีกด้วย  

จุดเริ่มต้นคือเกิดจากการท างานภาคชนบทมานานจนมามองในเมืองว่าแบบมีวิกฤต

อะไรเกิดข้ึนบ้าง เมืองท าไมมันเปลี่ยนไป แล้วก็มีสถานการณ์เรื่องความไม่ปลอดภัยของ

อาหาร แล้วก็สถานการณ์ที่อาหารราคาสูงขึ้น เราก็เลยมองว่าจริงๆแล้ว วัฒนธรรมเรื่อง

การปลูก ซึ่งจริงๆมันมีมานานแล้วแต่ก็ได้หายไป เราก็เลยคิดที่จะท าโครงการนี้ขึ้นมา 

เพ่ือที่รณรงค์ส่งเสริมให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้น และเราก็เห็นว่าสวนผักไม่ใช่แค่การปลูก

หรือการกิน แต่ยังเชื่อมโยงกับอีกหลายๆมิติ (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 

2558) 
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นอกจากที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มองเห็นถึง
ศักยภาพความเป็นไปได้ของคนเมืองในการปลูกผักและท าการเกษตรอีกด้วย อันเนื่องจากปลูกผักและ
การท าการเกษตรไว้บริโภคในครัวเรือนได้ถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพ
บุรุษ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากในการท าความเข้าใจและลงมือท า ประกอบกับในปัจจุบันนั้นได้มีการ
คิดค้นนวัตกรรมการปลูกผักใหม่ๆหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับข้อจ ากัดของคนเมืองโดยเฉพาะด้าน
พ้ืนที่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท าเกษตรบนพ้ืนปูน การท าสวนผักดาดฟ้า การท าสวนแนวตั้ง หรือสวน
ลอยฟ้า นอกจากนี้ยังพบว่าในเมืองยังมีพ้ืนที่ที่ถูกทิ้งร้างอย่างไร้ประโยชน์จ านวนไม่น้อย ซึ่งสามารถ
พัฒนาเป็นสวนผักได้ ประกอบกับการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้จากการจัด
กิจกรรมประกวด “สวนผักบ้านฉัน” ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืนได้จัดขึ้นร่วมกับเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการปลูกผักของมูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืนงานที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าร่วม
งาน ดังนั้นแล้วมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนจึงเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ของการท าเกษตรในเมืองของคน
เมือง ตลอดจนพบว่าคนในพ้ืนที่เมืองนั้นยังมีการปลูกผักหรือการท าการเกษตรอยู่บ้าง จึงท าให้มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เกิดความคิดริเริ่มจัดท าโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น 

คือตอนแรกสิ่งที่จุดประกายมันน่าจะเกิดจากเขามีการจัดประกวด ซึ่งจริงๆแล้วในปีแรก

ร่วมกับกินเปลี่ยนโลกเป็นคนจัดประกวดสวนผักบ้านฉัน แล้วพบว่ามีคนกรุงเทพฯส่ง

ประกวดเยอะพอสมควรเลยนะ เราเลยเห็นความเป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วในเมืองก็มีคนท า

เรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะ เราก็เลยคิดอยากที่จะท าเรื่องนี้ขึ้นมา (นาถศิริ โกมลพันธุ์

,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ในช่วงของการก่อตั้งโครงการสวนผักคนเมืองนั้น ได้เริ่มจากการประชุมและพูดคุย
กับเครือข่ายต่างๆที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเกษตรในเมืองและงานรณรงค์ อาทิเช่น มูลนิธิ
ศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา คณะท างานกินเปลี่ยนโลก ชมรมเกษตรในเมืองและศูนย์อบรมเกษตรในเมือง
ซึ่งเป็นผู้ที่ท าการปลูกผักในเมืองมาอยู่ก่อนแล้ว อาทิเช่น นคร ลิมปคุปตถาวร และชูเกียรติ โกแมน 
เพ่ือจับมือร่วมกันวางแผนจัดท าโครงการสวนผักคนเมืองขึ้นมา เพ่ือที่จะสนับสนุนส่งเสริมและรณรงค์
เผยแพร่ให้คนเมืองรู้จักการปลูกผักหรือการท าเกษตรในเมือง ซึ่งในช่วงแรกของการก่อตั้งโครงการ
สวนผักคนเมืองยังได้รับความสนใจจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จึง
ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณในการด าเนินงานอีกด้วย  

ก่อนที่จะเริ่มโครงการสวนผักคนเมือง ทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนก็เลยมาชวนคนที่

เคยท าอยู่แล้ว 2-3คนมานั่งคุยกันว่าจะท าโครงการนี้ เพ่ือรณรงค์ให้คนเมืองหันมาปลูก
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ผักปลอดสารเคมี แล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี เพ่ือช่วย

ลดรายจ่ายและสร้างกิจกรรมทางสังคมส าหรับคนในเมือง ก็เลยมาร่วมท ากันซัก

ประมาณ6ปีที่แล้ว เป็นโครงการสวนผักคนเมืองขึ้นมา (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 

กันยายน 2558) 

 “พ่ีสุภาซึ่งเป็นผู้อ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ได้มาชวนผมไปช่วยการ
รณรงค์ปลูกผักในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่6 พอหลังจากงานนั้นเราก็รู้สึกว่าผลตอบรับ
มันดี หลังจากงานนั้นก็ได้มีหนังสือมาจากสสส.ชวนผมกับพ่ีสุภาและพ่ีคมสันไปร่วมประชุม” (นคร 
ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 

ดังนั้นแล้ว “โครงการสวนผักคนเมือง” จึงได้เกิดขึ้นมาจากการริเริ่มร่วมกันของ
เครือข่ายต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการเกษตรในเมืองและผู้เชี่ยวชาญในด้านการรณรงค์หรือ
พัฒนาด้านการเกษตร ที่ได้ร่วมมือกันจัดตั้งโครงการสวนผักคนเมืองขึ้นมา เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมและ
เผยแพร่การท าเกษตรในเมืองในพ้ืนที่เมืองต่างๆ อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เป็นต้น โดยโครงการสวนผักคนเมืองนั้นได้เริ่มด าเนินงานมาตั้งแต่
เดือนเมษายน ปี2553-ปัจจุบัน 

สัญลักษณ์ของโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดท าสัญลักษณ์ของ
ทางโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น โดยการออกแบบสัญลักษณ์เป็นรูปบัวรดน้ าและต้นผัก ซึ่งสื่อถึงการ
ปลูกผัก รวมถึงการใช้สีที่เป็นสัญลักษณ์ของโครงการได้แก่สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อนและสีส้ม เพ่ือใช้เป็น
สัญลักษณ์ของโครงการสวนผักคนเมืองเพ่ือให้สาธารณชนได้เกิดการจดจ า และเพ่ือน าไปใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

“โครงการก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือโลโก้โครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งเป็นรูปบัวรดน้ า
แล้วก็มีผัก ซึ่งสื่อถึงการปลูกผัก แล้วก็ในเรื่องของสี ที่เป็น Identityของทางโครงการ ก็มีสีเขียวเข้ม สี
เขียวอ่อน และก็สีส้ม สามสี” (ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.1 โลโก้ (LOGO) หรือสัญลักษณ์ของโครงการสวนผักคนเมือง 
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โครงสร้างการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองเป็นโครงการที่ท างานภายใต้
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน โดยแบ่งโครงสร้างการด าเนินงานออกเป็น2ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนของ
ทีมงานของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารโครงการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ การประสานงานกับเครือข่าย การวางแผนการรณรงค์ การออกแบบสื่อและสารที่ใช้
ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนโครงการสวนผักคนเมืองได้มีกรรมการที่ปรึกษาโครงการ 
ซึ่งได้แก่ คมสัน หุตะแพทย์ นคร ลิมปคุปถาวร และชูเกียรติ โกแมน ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
คณะท างาน โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและร่วมวางแผนรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองอีก
ด้วย  

“การท างานของโครงการสวนผักคนเมืองก็จะมีส่วนของการบริหาร และก็มี
คณะท างานของส่วนบริหารโครงการ อย่างของพ่ีและคุณปริ๊นซ์ ก็จะอยู่ในส่วนของคณะท างานด้วย 
ส่วนศูนย์อบรมอ่ืนๆก็จะอยู่ในเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน” (ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์,19 กรกฎาคม 
2558) 

นอกจากนี้แล้ว โครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการท างานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ 
ได้แก่ เครือข่ายที่ท าหน้าที่เป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ของโครงการสวนผัก
คนเมือง และเครือข่ายที่เข้ามาท างานกับโครงการสวนผักคนเมืองจากการเริ่มต้นเป็นสมาชิกโครงการ
ขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง เช่น ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way โครงการสวน
ผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม โครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ เป็นต้น และเครือข่ายอ่ืนๆที่เข้ามาร่วมท างาน
กับโครงการสวนผักคนเมืองในด้านต่างๆ เช่น เครือข่ายกินเปลี่ยนโลก สวนเกษตรดาดฟ้าส านักงาน
เขตหลักสี่ เป็นต้น  
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ภาพที่4.2 โครงสร้างการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง 
 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองสามารถ
สรุปประเด็นในการท างานได้ ดังนี้ 
  1. ส่งเสริมความรู้ เทคนิค นวัตกรรมการปลูกผัก และการพึ่งตนเองในเมือง 

  2. สนับสนุนและสร้างให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบการท าเกษตรในเมืองที่เชื่อมโยงกับมิติ

ต่างๆ เช่น สวนผักกับการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ,สวนผักบ าบัด สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก 

และสวนผักกับพื้นท่ีสร้างสรรค์ของคนเมือง 

  3. พัฒนาข้อมูล งานวิชาการเกษตรในเมือง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ

ผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  
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  4. ผลิตสื่อความรู้ และจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบการจัดแสดง

นิทรรศการ,การจัดอบรม,การจัดเวทีเสวนา,การจัดประกวด,การจัดทัวร์สวนผัก,การจัดตลาดนัด

แบ่งปัน 

การท างานของโครงการ มีงานอยู่3ส่วน4ส่วนใหญ่ๆ 1. สนับสนุนศูนย์อบรมต่างๆ และ

หน่วยเคลื่อนที่ส าหรับการอบรมไปตามพ้ืนที่ต่างๆ 2.เปิดให้ทุนโครงการขนาดเล็ก ปีนึง

ก็ประมาณ30-40โครงการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสส. 3.ท างานเรื่องผลิตสื่อ ข้อมูล

ต่างๆในการรณรงค์ 4.การรณรงค์เผยแพร่ จัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

ที่นี้ทั้ง4อันนี้ ก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรม ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์ การเคลื่อนตัวของ

งานในแต่ละปี ก็จะมีความแตกต่างกันไป (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 

2558) 

“ประเด็นในการท างานของเราก็คือ การสนับสนุน ส่งเสริม แล้วก็รณรงค์เผยแพร่
เรื่องการปลูกผัก การพ่ึงตนเองของคนเมือง แล้วก็สร้างเครือข่ายปลูกผัก แล้วก็มีในเรื่องของการ
น าเสนอองค์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ จัดกิจกรรม” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายสวนผักคนเมืองประกอบไปด้วยบุคคล กลุ่ม 
หรือองค์กร ที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสานงานร่วมกันหรือท ากิจกรรมร่วมกันกับ
โครงการสวนผักคนเมือง รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความสนใจร่วมกัน และมีการเสริมสร้างซึ่ง
กันและกัน มีการพึ่งพาอาศัยกัน โดยเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองส่วนหนึ่ง
มาจากเครือข่ายที่ร่วมกันก่อตั้งโครงการสวนผักคนเมือง และอีกส่วนหนึ่งมาจากการเข้ามาเป็นสมาชิก
โครงการขนาดเล็ก โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 124 โครงการ นอกจากนี้แล้วยังมีเครือข่ายที่เข้า
มาเป็นพันธมิตรในการให้การสนับสนุนและประสานงานร่วมกันในด้านต่างๆอีกด้วย  

เครือข่ายที่ท างานร่วมกันก็จะมีศูนย์อบรมทั้ง 6ที่ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ ศูนย์สื่อเพ่ือการ

พัฒนา กินเปลี่ยนโลก มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมาชิกโครงการ ซึ่งก็

จะมีบางคนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับศูนย์ใครไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร เป็นปัจเจก แต่ก็มีศักยภาพอยู่ 

เราก็ดึงมา เช่น พ่ีตุ๋ย พรพรรณที่สอนเรื่องการเพาะงอก แต่เขาไม่ได้เป็นศูนย์อบรม แต่

เป็นสมาชิกโครงการ เครือข่ายสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง เช่น กลุ่มเมื่อคนเมือง



95 
 
อยากปลูกผัก ก็เป็นสมาชิกโครงการ ซึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรม อย่างเวลาจัดกิจกรรมเรา

ก็เชิญมา และก็จะมีเครือข่ายอ่ืนๆอีก (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ดังนั้นแล้วในการแบ่งเครือข่ายตามประเภทของการด าเนินงานของเครือข่ายสวน
ผักคนเมืองสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้ ดังนี้   

1. เครือข่ายความคิด ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการสวนผักคน
เมืองโดยตรงและเป็นแกนหลักในการจัดตั้งโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
(ประเทศไทย) มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา คณะท างานกินเปลี่ยนโลก และศูนย์อบรมเกษตรในเมือง 
ได้แก่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก และ ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ โดย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะท างานของโครงการสวนผักคนเมือง ในการวางแผนและด าเนินงานของ
โครงการ  

2. เครือข่ายกิจกรรม ได้แก่เครือข่ายที่เข้ามาช่วยเหลือ ร่วมมือกันท ากิจกรรม 
ได้แก่ ศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ ได้แก่ ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic 
Way ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง หน่วยอบรม
เคลื่อนที่ Truck Farm และหน่วยอบรมเคลื่อนที่  (Mobile unit)  นอกจากนั้นแล้วยังมีสมาชิก
โครงการขนาดเล็กที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองในการจัดกิจกรรมต่างๆด้วย อาทิ
เช่น Shortcut Organic โครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ และ พร...พรรณไม้ โดย ป้าตุ๋ย พรพรรณ 
เป็นต้น ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและเป็นวิทยากรให้กับโครงการสวนผักคนเมืองในการ
ให้ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การท าอาหารจากผัก การเลี้ยงไส้เดือน และการเพาะงอก เป็นต้น  และ
นอกเหนือจากศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและสมาชิกโครงการขนาดเล็กที่ได้กล่าวมา โครงการสวนผัก
คนเมืองยังได้มีการประสานงานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนๆในการจัดกิจกรรมอีกด้วย เช่น ส านักงาน
เขตหลักสี่ ที่ได้มีการจัดกิจกรรมทัวร์สวนผักร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้ความรู้ด้านการ
ปลูกผักบนดาดฟ้า  

3. เครือข่ายสนับสนุนทุน ซึ่งเป็นเครือข่ายส าคัญในการช่วยสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพงานของเครือข่าย โดยเครือข่ายที่สนับสนุนทุนในการท างานของโครงการสวนผักคนเมือง 
ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าเครือข่ายสวนผักคนเมืองเป็นเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย
เครือข่ายย่อยต่างๆในการประสานงานร่วมกัน และสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งเครือข่ายความคิด 
เครือข่ายกิจกรรมและเครือข่ายสนับสนุนทุน ซึ่งเครือข่ายต่างๆเหล่านี้ต่างมีส่วนช่วยผลักดันให้
โครงการสวนผักคนเมืองสามารถด าเนินงานให้เป็นไปอย่างส าเร็จลุล่วง 
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ช่องทางในการประสานความร่วมมือในเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสวนผักคน
เมืองนั้น ได้ใช้การประชุมเป็นช่องทางหลักในการพูดคุยปรึกษาหารือระหว่างกัน และร่วมแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูลและร่วมปรึกษาการจัดกิจกรรมต่างๆระหว่างกัน เพ่ือรายงานความ
คืบหน้าและวางแผนการรณรงค์  โดยจะมีการเชิญคณะท างานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมประชุม
และปรึกษาหารือนอกจากนี้แล้วเครือข่ายสวนผักคนเมืองยังได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็น
ทางการผ่านช่องทางอ่ืนๆอย่างเช่น โทรศัพท์ เฟซบุ๊ก เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือการ
ด าเนินงานระหว่างกัน  

“อย่างเวลาจัดงานก็จะมีการติดต่อสื่อสารกัน มีกลุ่มภายในที่ส่งข่าวสารกัน อย่าง
เดือนกันยายนที่จะมีงานก็จะมีการสื่อสารกัน ก็ใช้ช่องทางSocial media เช่น เฟซบุ๊ก Line หรือถ้า
ใกล้ๆก็จะมีการนัดประชุม ลักษณะงานก็จะเป็นอย่างนั้น”(ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 
2558) 

ส่วนความถี่ในการติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างเครือข่าย จะข้ึนอยู่กับการจัด
กิจกรรมหรือขนาดของกิจกรรมที่จัดเป็นหลัก โดยช่วงใกล้เวลาการจัดกิจกรรมก็จะมีการนัดประชุม
พูดคุยกันบ่อยครั้ง แต่นอกเหนือจากช่วงของการจัดกิจกรรมพบว่าเครือข่ายต่างๆยังได้มีการ
ประสานงานพูดคุยกันอยู่บ้าง เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการปลูกผัก การจัดกิจกรรมพบปะ
สังสรรค์ระหว่างกัน แต่อย่างไรก็ตามชุดข้อมูลความรู้ต่างๆด้านการปลูกผักจะมีการจัดเก็บไว้ที่
ส่วนกลางเพ่ือให้เครือข่ายต่างๆสามารถน าไปใช้ได้  

“เราก็มีการคุยกันตลอด แต่พวกชุดความรู้ที่เรามีก็จะถูกส่งไปที่โครงการทั้งหมด 
ศูนย์อบรมไหนสนใจก็สามารถเอาไปใช้ได้” (ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2558) 

ที่มาของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองของโครงการสวนผักคนเมือง 
โครงการสวนผักคนเมืองนั้นได้มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนและสร้างแหล่ง

เรียนรู้ให้กับคนเมืองเพ่ือที่จะให้คนเมืองนั้นได้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรหรือการปลูกผัก 
ซึ่งศูนย์อบรมเกษตรในเมืองจะมีการเปิดอบรมให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้ที่สนใจเรื่อง
การท าเกษตรในเมือง  ตลอดจนศูนย์อบรมยังมีส่วนในการขับเคลื่อนการท างานของโครงการในฐานะ
เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองอีกด้วย โดยได้มีส่วนร่วมในการประสานงานต่างๆร่วมกัน อาทิ
เช่น การจัดกิจกรรมอบรมปลูกผัก การเป็นวิทยากรประจ าโครงการในการให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับการท าเกษตรในเมือง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกับ
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ทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนท าหน้าที่ติดตามผลผู้ที่มาอบรมกับทางศูนย์อบรมด้วย โดย
ศูนย์อบรมจะได้รับทุนสนับสนุนในการด าเนินงานจากโครงการสวนผักคนเมือง  

ศูนย์อบรมก็ท างานเป็นเครือข่ายด้วยกัน คล้ายๆกับว่าเวลาสวนผักจะจัดงานรณรงค์เรา

ก็จะชวนศูนย์อบรม คล้ายๆเป็นแกนหลัก ว่าปีนี้จะท าแบบนี้นะ ศูนย์อบรมต่างๆจะ

ช่วยกันน าเสนอ มีไอเดียอะไรบ้างที่จะน าเสนอออกมา ซึ่งเราก็จะมีทุนสนับสนุนให้ศูนย์

อบรมในแต่ละปีทุกๆปี ศูนย์อบรมก็จะท างานพิเศษกว่าการอบรมอ่ืนๆ ก็คือว่า ศูนย์

อบรมต้องติดตามผลคนที่มาอบรมด้วยส่วนหนึ่ง เขาก็จะมีเป็นเปอร์เซ็นออกมาว่าใน

จ านวนสมมติว่า 80 คนก็จะสุ่มตามว่ามีคนไปปลูกจริงกี่เปอร์เซนต์ เราก็ดูว่าที่ไหน

เหมาะแล้วดันไป เพราะว่าศูนย์อบรมเป็นที่ต้องการ ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดแข็งของทาง

โครงการ คือเราคิดว่าหากคนอยากอบรม อยากปลูกผัก ก็จะได้มีที่ได้เรียนรู้  (นาถศิริ 

โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ที่มาของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองนั้นเกิดขึ้นมาจากการรวบรวมกลุ่มคนที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท าการเกษตรในเมือง และมีประสบการณ์ในการจัดอบรมและให้
ความรู้ด้านการปลูกผักมาก่อนหน้านี้ เช่น ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก หรือ ศูนย์เรียนรู้
เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ ตลอดจนยังมีศูนย์อบรมที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับโครงการสวนผักคนเมือง 
อย่างเช่น ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการผลักดัน
สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ที่มีประสิทธิภาพและมีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดตั้งเป็นศูนย์อบรม เพ่ือที่จะ
เพ่ิมพ้ืนที่ในการเรียนรู้ให้มากขึ้น อาทิเช่น ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way ศูนย์อบรมบ้าน
เรียนรู้ใส่ใจ และศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ซึ่งเคยเป็นสมาชิกที่ได้รับทุน
โครงการขนาดเล็กจากโครงการสวนผักคนเมืองมาก่อน มาร่วมเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมืองด้วย
เช่นเดียวกัน 

ศูนย์อบรมก็จะมีศูนย์ที่เป็นศูนย์ที่เริ่มต้นมาพร้อมกับโครงการกับกลุ่มที่เริ่มต้นก่อน เช่น

ของบ้านเจ้าชายผัก ก็จะท ามาก่อนที่จะเริ่มต้นมีโครงการสวนผักคนเมือง เราก็ดึงเขามา

เป็นเครือข่าย หรือพ่ีชูเกียรติ ก็จะคล้ายๆกัน ก็เป็นผู้บุกเบิกยุคแรกๆ ส่วนศูนย์ผักบ้าน

คุณตาก็เกิดมาพร้อมๆกับโครงการคืออยู่ภายใต้ศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนาที่ท าวารสาร

เกษตรกรรมธรรมชาติ และเขาก็เป็นกรรมการของโครงการสวนผักคนเมือง เป็นผู้

ช่วยกันคิดในระยะแรกเริ่ม พอโครงการจะท าเขาก็เลยหาพ้ืนที่ จัดตั้งเป็นศูนย์อบรม

ขึ้นมา ส่วนOrganic way เริ่มต้นมาจากเป็นสมาชิกโครงการ พอเริ่มท าเริ่มเป็นก็เริ่ม

ขยับขยาย...ส่วนบ้านป้อม ก็เป็นสมาชิกโครงการเหมือนกัน ซึ่งโครงการมีลักษณะการ
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ท างานที่ว่า คล้ายๆเราเห็นว่าที่ไหนมีศักยภาพ เราก็จะดัน เช่นอย่างบ้านพ่ีป้อมเราเห็น

ว่าเค้ามีพ้ืนที่ มีศักยภาพท่ีจะเป็นวิทยากรได้เราก็ดัน หรือมีศักยภาพที่จะต่อยอดมาเป็น

ศูนย์อบรม(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ในปัจจุบันโครงการสวนผักคนเมืองมีศูนย์อบรมในเครือข่ายกระจายอยู่ทั่ว
กรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 6 แห่ง ดังนี้  

1.ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก 

2.ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ 

3.ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท62) 

4.ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way  

5.ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 

6.ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง 

นอกจากศูนย์อบรมเกษตรในเมืองทั้ง 6 แห่ง โครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีหน่วย
อบรมเคลื่อนที่ เพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักให้กับผู้ที่สนใจ โดยสัญจรไปตามสถานที่ต่างๆ ซ่ึง
หน่วยอบรมท้ัง2หน่วยจะมีเป้าหมายในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  

1. หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm เป็นหน่วยอบรมเคลื่อนที่เกี่ยวกับเด็ก โดยมี
เป้าหมายรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กกินผักและเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก โดยหน่วยอบรม  Truck Farm ได้
สัญจรไปจัดกิจกรรมตามชุมชนและโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 

“Truck Farm เป็นหน่วยอบรมเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมกับเด็ก เราก็จะ
เน้นการจัดกิจกรรมเข้าไปเพ่ือให้เขารู้สึกสนุก แล้วก็ได้ลองกินผัก” (วิตดา มิ่งมหากุล,สัมภาษณ์ 26 
มิถุนายน 2558) 

2. หน่วยอบรมเคลื่อนที่ (Mobile unit) เป็นหน่วยอบรมส าหรับอบรมสมาชิก
โครงการขนาดเล็กที่ได้รับทุน เป็นหน่วยอบรมเคลื่อนที่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายหลักคืออบรมและดูแลสมาชิกใหม่โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคน
เมือง  

 “ภารกิจคือ การออกไปอบรมเคลื่อนที่ หรือMobile unit  กับที่ต่างๆที่เขาสนใจ
ในการปลูกผัก...การออกไปเป็นMobile  unit ตามการร้องขอ อาจจะมีโครงการอ่ืนๆ หน่วยงาน 
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องค์กรที่เขาจัดกิจกรรมแล้วมีการร้องขอเข้ามา เราก็ออกไป หรือสมาชิกโครงการ” (คมสัน หุตะ
แพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

ที่มาของสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการที่โครงการสวนผักคนเมืองได้ด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผัก
แบบไม่ใช้สารเคมีและสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม โครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายคน
ปลูกผักเพ่ือให้เกิดพลวัตความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมือง โดยเฉพาะการสร้างรูปธรรมของพ้ืนที่
ผ่านการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้เกิด
คนและกลุ่มคนที่หันมาสนใจรวมกลุ่มกันปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีไว้บริโภคและแบ่งปันกัน เพ่ือเกิด
พ้ืนที่อาหารปลอดภัยและยกระดับการพ่ึงตนเองด้านอาหารของคนเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ของทางโครงการที่มุ่งสนับสนุนและสร้างให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบการท าเกษตรใน
เมืองที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การเรียนรู้
ของเด็ก และความสัมพันธ์ของคนในเมือง  

โครงการขนาดเล็ก ต้องการท าเพ่ือให้เกิดรูปธรรมเยอะๆ คล้ายๆกับว่าเวลาท างานหาก

เราไม่มีรูปธรรมให้เค้าเห็นมันก็ดูเป็นความคิดลอยๆ คือคิดว่าโครงการสวนผักคนเมืองที่

มันโตๆขึ้นมาได้ เพราะว่ามันมีรูปธรรมให้เห็นว่ามันท าได้จริง คนไปใช้พ้ืนที่รกร้างให้มี

ประโยชน์ได้จริง คนไปรวมกลุ่มกันได้จริง ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้จริง ...ซึ่ง

กิจกรรมโครงการขนาดเล็กเป็นสิ่งที่ท าให้โครงการเกิดผลเป็นรูปธรรม และถือได้ว่าเป็น

จุดแข็งของโครงการเรา (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ดังนั้นแล้วด้วยความตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการยกระดับและ
พัฒนารูปธรรมที่เกิดขึ้นให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้งของเมืองและคนในเมือง และ
การยกระดับการพ่ึงตนเองด้านอาหารของคนเมืองและการพ่ึงตนเองด้านอ่ืนๆในเมือง โครงการสวน
ผักคนเมืองจึงได้ริเริ่มกิจกรรมโครงการขนาด ขึ้นเพ่ือเชิญชวนให้กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย ได้เสนอโครงการขนาดเล็กเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาด
เล็กของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือร่วมสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองให้ดียิ่งขึ้นและ
เป็นรูปธรรม โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้เริ่มจัดกิจกรรมนี้ขึ้นตั้งแต่ปี2553 เป็นต้นมา และได้จัด
กิจกรรมนี้ขึ้นในทุกๆปี โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนปีละ 30 โครงการ (ยกเว้นปีแรก 50 โครงการ) 
ซ่ึงในปัจจุบันโครงการสวนผักคนเมืองได้สนับสนุนโครงการขนาดเล็กไปแล้วกว่าจ านวน 124 โครงการ 
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นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้เปิดโอกาสและมีการชักชวนสมาชิก
โครงการขนาดเล็ก ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผัก
คนเมืองอีกด้วย เช่น การเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมือง การเป็นวิทยากรรับเชิญ การจัดกิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน เป็นต้น  

ส่วนที่2 ผลการวิจัย 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ตามปัญหาน าวิจัยทั้ง 3 
ข้อ ดังนี้ 

1. โครงการสวนผักคนเมืองมีขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารเป็นอย่างไร 

2. โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของ
เครือข่ายเป็นอย่างไร 

3. ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาด
เล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 1 : โครงการสวนผักคนเมืองมีขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารเป็น
อย่างไร 

จากการศึกษา พบว่า ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองประกอบไปด้วย2ส่วน
ด้วยกัน คือขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสาร โดยผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น2ส่วนในการน าเสนอ 
ดังนี้ 

ขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง 

ขั้นตอนการรณรงค์ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งของโครงการรณรงค์
ที่จ าเป็นต้องมีการวางแนวทางในการรณรงค์ไว้ล่วงหน้าเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ
ทางโครงการ โดยขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน 
โดยแบ่งออกเป็น 1.ขั้นวางแผนโครงการ 2.ขั้นการด าเนินการรณรงค์ และ3.ขั้นการประเมินผล ดังนี้ 

 1. ขั้นวางแผนโครงการ 
 จากการศึกษา พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการวางแผนการรณรงค์ของทางโครงการ 

เพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานในการรณรงค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ทางโครงการได้วางเอาไว้ โดย

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการวางแผนโครงการดังนี้  
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1.1 การศึกษาข้อมูล 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนและ
ประเมินสถานการณ์ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โดยได้มีทีมงานโครงการสวนผักคน
เมืองและคณะท างานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางโครงการเป็นผู้ร่วมค้นคว้าข้อมูล โดยแหล่งข้อมูลส่วน
ใหญ่ที่ได้มาจาก 5 ส่วน ดังนี้  

(1) ข้อมูลจากการท าวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ได้มีการท าวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์อาหารของคนเมืองและการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการยืนยันและสร้างความน่าเชื่อถือของข้อมูลด้านการ
พ่ึงตนเองด้านอาหารของคนเมือง  

ในส่วนของการวิจัยตรงนี้เราท าขึ้นเพ่ือต้องการข้อมูล ซึ่งเราก็ต้องการข้อมูลการยืนยัน

เกี่ยวกับด้านการพ่ึงตนเองด้านอาหาร ความมั่นคงทางอาหารของคนเมือง ว่าจริงๆแล้ว

สามารถพ่ึงตนเองด้านอาหารได้แค่ไหน ได้ขนาดไหน....เราก็เลยคิดว่าเราต้องการที่จะมี

ข้อมูลมายืนยัน เพ่ือเสนอเป็นทางออกให้กับคนเมืองที่สนใจ...เราเลยอยากได้ข้อมูลตรง

นั้นมาสนับสนุน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเพ่ิมมากขึ้น (วรางคนางค์ นิ้มหัตถา

,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

นอกจากนี้แล้วข้อมูลที่ได้จากการท าวิจัยยังน ามาใช้ในการวางแผนรณรงค์และ
สร้างประเด็นในการท างาน รวมถึงขยายผลในเชิงนโยบายต่อไปอีกด้วย  

...และในส่วนของข้อมูลที่ได้มา ก็เพ่ือที่เราจะได้วางแผนท างานต่อ...เราก็เลยท าการวิจัย
หาข้อมูล ซึ่งผลวิจัยก็จะน ามาท างานต่อ เพ่ือที่จะขยายต่อไปในการท างานเชิงนโยบาย 
หรือใช้ในการสร้างประเด็นในการท างานต่อไป เช่นว่าจริงๆแล้วถ้าคนเมืองมีพ้ืนที่ขนาด
นี้นะจะช่วยสนับสนุนเรื่องอาหารได้มากแค่ไหน หรือว่าพ้ืนที่รกร้างตรงนี้หาก
เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่อาหารมันจะสามารถตอบโจทย์อาหารได้เยอะแค่ไหน คือก็เพ่ือที่ จะ
เคลื่อนที่ในเชิงนโยบายต่อไป (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(2) ข้อมูลจากการท ากิจกรรมโครงการขนาดเล็ก  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้เก็บข้อมูลจากการท า
กิจกรรมโครงการขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นกิจกรรมของทางโครงการสวนผักคนเมืองทีไ่ด้เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่
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ปี 2553 ซึ่งจากการจัดกิจกรรม ทีมงานสวนผักคนเมืองได้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจชุมชน หน่วยงาน หรือ
กลุ่มบุคคลที่เข้าร่วมโครงการสวนผักคนเมือง และพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงจากการปลูกผัก ตลอดจน
ติดตามผลและประเมินผลมาโดยตลอด ซึ่งท าให้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบนวัตกรรมการปลูกผัก
ใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ โดยทีมงานสวนผักคนเมืองได้น าข้อมูลที่ได้จากการท ากิจกรรมดังกล่าวของสมาชิก 
มาใช้ในการวางแผนรณรงค์ รวมทั้งได้น าเอาองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้มาสร้างประเด็นในการรณรงค์ต่อไป  

อย่างเราท ากิจกรรมโครงการขนาดเล็ก พอเราท าๆไปก็เห็นว่าการปลูกผักไม่ได้เพียงแต่

เป็นการปลูกเพ่ือกินเฉยๆอย่างเดียว แต่ไปเกี่ยวโยงกับหลายประเด็น เช่น การเรียนรู้

ของเด็ก การบ าบัด เราก็เลยพยายามท าให้เห็นว่ามันก็มีนะ สวนผักที่อยู่ในโรงพยาบาล 

หรือสวนผักในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เราก็น าส่วนนี้มาขยาย

เป็นประเด็นในการรณรงค์ เพ่ือวางแผนที่จะท าการรณรงค์ต่อไปในประเด็นอ่ืนๆ 

(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(3) ข้อมูลจากการท างานภาคเกษตรของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้ท างานภายใต้มูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ที่ได้ท างานในด้านการพัฒนาความรู้และภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
ยั่งยืนในประเทศไทย จากประสบการณ์ในการท างานด้านการเกษตรกรรมมดังกล่าวท าให้มูลนิธิฯ ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาความรู้ และการวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
ส่งเสริมการท าเกษตรกรรมในเมือง ทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนจึงได้ด าเนินการก่อตั้งโครงการสวน
ผักคนเมือง โดยได้น าความรู้จากการท างานด้านเกษตรกรรมยั่งยืนมาใช้ในการวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ วิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นของคนเมือง เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนรณรงค์ส่งเสริมให้คนเมือง
เกิดความสนใจในการท าเกษตรกรรมในเมือง 

ตอนปีแรกที่คิดโครงการขึ้นมา ก็มาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของเมืองด้วย 

อย่างเช่นปัญหาเช่นอาหารราคาแพง อาหารไม่ปลอดภัย คือเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เมือง

มีสภาพที่เปลี่ยนไปเยอะ ซึ่งเราก็น าข้อมูลต่างๆจากการท างานภาคชนบทมานานของ

มูลนิธิฯมาวิเคราะห์ แล้วประเมินว่าในเมืองมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพ่ือที่รณรงค์

ส่งเสริมให้คนสนใจเรื่องนี้มากขึ้น (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

“มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน เขามีประสบการณ์มานานแล้วในการท าการเกษตร 
รณรงค์เรื่องการเกษตรปลอดสาร เกษตรผสมผสาน เกษตรยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ หน่วยงานนี้ก็ท างาน
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มานานนับ20กว่าปีแล้ว ฉะนั้นเขาก็จะมีชุดข้อมูลอยู่พอสมควร เราก็เอาข้อมูลตรงนี้มา ...” (คมสัน หุ
ตะแพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

(4) ข้อมูลจากเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านการท าเกษตรในเมืองและการรณรงค์ 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการริเริ่มโครงการสวนผักคนเมือง ทางโครงการได้มี
การรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการท าเกษตรในเมืองและหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความรู้ ความสามารถ 
ด้านการรณรงค์และการท างานด้านการเกษตร อาทิ มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา คณะท างานกิน
เปลี่ยนโลก และศูนย์อบรมเกษตรในเมือง มาร่วมกันวางแผนโครงการ โดยใช้องค์ความรู้ด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง งานวิจัย รวมถึงประสบการณ์การท าเกษตรในเมืองมาใช้ในการวางแผนเพ่ือรณรงค์ส่งเสริม
การท าเกษตรในเมือง  

มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา อย่างที่บอกเราก็ท างานนี้มาต่อเนื่อง ดังนั้นเราก็จะมี

ฐานความรู้ ฐานข้อมูลอยู่จ านวนหนึ่ง ที่จะประเมินได้ว่า สถานการณ์เรื่องผักในเมือง 

มันมีการปนเปื้อนสารเคมีมากน้อยแค่ไหน คนมีความตื่นตัวอยากจะเข้าร่วมเรียนรู้มาก

น้อยแค่ไหน มีใครบ้างอยู่ในเขตเมือง ที่มีลักษณะการท ากิจกรรมลักษณะนี้ ซึ่งทาง

มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนาเรามีวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ซึ่งเราก็ท าประเด็น

ต่างๆมาก่อนหน้าที่จะมีโครงการสวนผักคนเมือง เราก็จะไปเก็บเคสที่ต่างๆ ...ตรงนี้ก็จะ

เป็นฐานข้อมูล หรืออย่างก่อนหน้าที่มีโครงการนี้ มูลนิธิศูน์สื่อเพ่ือการพัฒนาเราเคยท า

ส ารวจลักษณะของพฤติกรรมการบริโภคผักของคนในเมือง ...เราก็ท าวิจัยออกมา 

ฐานข้อมูลเหล่านี้จริงๆแล้วเราก็ติดตามมาตลอด หรืออีกองค์กรหนึ่งที่เข้ามาร่วมด้วย 

โดยเฉพาะในเรื่องของอาหาร ก็คือโครงการกินเปลี่ยนโลก หรือคณะท างานกินเปลี่ยน

โลก ซึ่งเขาก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีในอาหาร พฤติกรรมการกิน รณรงค์เรื่องการกิน 

ซึ่งของเขาก็จะมีมูลนิธิชีววิถี หรือbiothaiอยู่ด้วย ซึ่งไปท าการศึกษาวิจัยอยู่หลายเรื่อง 

เราก็เลยมีฐานข้อมูล เวลามาประชุมกัน ซึ่งความคิดที่เกิดขึ้นมันก็จะวางอยู่บนพ้ืนฐาน

ของฐานข้อมูลที่แต่ละองค์กรมี (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

(5) ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร และต าราวิชาการต่างประเทศ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่องเกษตรในเมืองและเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ผ่านการศึกษาค้นคว้าผ่านต าราวิชาการจาก
ต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างประเทศ เพ่ือน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกษตรในเมืองจาก
ต่างประเทศมาศึกษาและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการวางแผนโครงการ  
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“คือข้อมูลบางส่วนเราก็มาจากการที่ เราค้นหา จากเว็บไซต์ ต าราเอกสาร
ต่างประเทศ เราก็จะน าความรู้นั้นมาสังเคราะห์ออกมา” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 
2558) 

โดยข้อมูลต่างๆที่โครงการสวนผักคนเมืองได้ค้นคว้าหาข้อมูลมาจากทั้ง 5 แหล่ง 
ซึ่งประกอบไปด้วย 1.ข้อมูลจากการท าวิจัย 2.ข้อมูลจากการท ากิจกรรมโครงการขนาดเล็ก 3.ข้อมูล
จากการท างานภาคเกษตรของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 4.ข้อมูลจากเครือข่ายและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าเกษตรในเมืองและการรณรงค์ และ 5.ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและต ารา
วิชาการต่างประเทศ จะถูกน ามาใช้ในการวางแผนรณรงค์ เช่น การก าหนดประเด็นในการเคลื่อนไหว
รณรงค์ในแต่ละปี การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือการก าหนดวัตถุประสงค์และการด าเนินงาน 
นอกจากนั้นแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านี้ยังน ามาใช้ในการจัดท าเนื้อหาของสื่อต่างๆของทางโครงการอีก
ด้วย เช่น หนังสือ แผ่นพับ แผ่นซีดี รวมถึงเนื้อหาที่ถ่ายทอดผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเว็บไซต์ และ
เฟสบุ๊ก ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่ได้จะน ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายอีกด้วย 

1.2 การก าหนดเป้าหมาย  
จากการสัมภาษณ์และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า  โครงการสวนผัก

คนเมืองได้มีการก าหนดเป้าหมายหลักในการรณรงค์ของทางโครงการสวนผักคนเมือง  คือ การมุ่ง
ยกระดับการพ่ึงตนเองด้านอาหารของคนเมือง และผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการ
พ่ึงตนเองด้านอ่ืนๆให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนเมือง พร้อมทั้งมุ่งยกระดับความคิด สร้างความตระหนักถึง
บทบาทของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกที่เกื้อกูล
ธรรมชาติของคนเมือง สร้างสังคมการอยู่ร่วมกันทั้งในเมืองระหว่างคนเมืองกับชนบทและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ ให้
ความส าคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของ
เมืองต่างๆในประเทศต่อไป  

“ในช่วงแรกของโครงการเราต้องการแค่ให้คนเริ่มลงมือปลูกผัก แล้วก็สนใจเรื่อง
อาหารการกิน คือเรื่องที่มาของอาหารมากขึ้น เพ่ือที่จะน าไปสู่การเข้าใจเรื่องเกษตรกร การ
เปลี่ยนแปลงเรื่องระบบอาหารในระยะต่อๆไป” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

สิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรา เวลาคนปลูกผักเพ่ือบริโภคเอง สิ่งที่โครงการสวนผักคนเมือง

หรือมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนาพยายามผลักดัน ก็คือการให้เกิดเป็นส านึกของตัวเขา

เอง ก็คือเรื่องของส านึกของการพ่ึงพาตนเอง คือเราไม่ได้สนใจแค่ผักที่ปลอดภัย เรา

ไม่ได้สนใจแต่ลดรายจ่าย แต่สิ่งที่เราสนใจจริงๆส าหรับ เพราะเนื่องจากเราเอง เราเป็น
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องค์กรพัฒนาเอกชน เรามักจะสนใจที่การเปลี่ยนความคิดของคนที่มาเข้าร่วมโครงการ 

การเปลี่ยนพฤติกรรมของคน ก็มี3ระดับ ตามทฤษฎีการสื่อสารเลย 1.ก็คือให้ข้อมูล

ความรู้ 2.เปลี่ยนทัศนคติ 3.ก็คือเปลี่ยนพฤติกรรม เราไม่ใช่แค่มาอบรม บอกวิธีการ 

แล้วคุณกลับไปท า ...เราจะเห็นว่ามันจะมีความพยายามที่จะให้ทุกคนพยายามที่จะ

ปรับเปลี่ยนแนวคิด 1.ก็คือลดเลิกการใช้สารเคมี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในแปลงผัก ในอาหาร 

ในอะไร 2.อยู่กับธรรมชาติรักษาธรรมชาติ สร้างความสมดุลระบบนิเวศในพ้ืนที่ของ

ตัวเองให้กลับมา 3.อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 4.ช่วยเหลือซึ่งกัน

และกันในชุมชน (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

“โจทย์ของเราก็คือท าอย่างไรก็ได้ให้คนปลูกผักแล้วเกิดความคิดใหม่ เกิดความเชื่อ
ใหม่ เกิดการปฏิบัติใหม่ๆที่ท าให้เกิดจิตส านึก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ให้ชุ ดความคิด
ความเชื่อนั้นเปลี่ยนไป...”(นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 

นอกจากการก าหนดเป้าหมายที่มุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม โดยการให้
ความรู้เรื่องการเกษตรในเมืองแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคลแล้วนั้น ยังพบว่าโครงการสวนผักคน
เมืองได้มีการก าหนดเป้าหมายในระดับนโยบาย ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
ของเมืองที่ให้ความส าคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ งของการพัฒนาเมืองอีกด้วย โดย
โครงการสวนผักคนเมืองได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองให้เป็นนโยบาย
ในการพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนเมืองในด้านต่างๆ โดยทางโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
ท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือเคลื่อนไหวไปในระดับนโยบาย เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ช่วยเข้ามาขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองร่วมกับ
โครงการสวนผักคนเมือง 

จริงๆเป้าหมายการท างานของเรา ก็เริ่มจากการบอกกับคนเมืองว่ าคนเมืองสามารถ

พ่ึงตนเองทางด้านอาหารได้นะ สามารถผลิตอาหารได้ ...จากวันแรกถึงวันนี้เราก็ยัง

ท างานนี้อยู่ที่จะบอกกับคนเมืองว่าคนเมืองท าได้นะ  แต่ว่าการสื่อสารแค่ปัจเจกบุคคล

อาจจะยังไม่พอ ซึ่งเรามองว่าการที่จะท าเกษตรในเมืองให้มันอยู่ได้ยั่งยืนจริงๆ มัน

จะต้องขยายทางฝั่งของทางนโยบายด้วย ... ซึ่งเราก็มีการท างานร่วมกับสสส.ซึ่งเขาก็

ช่วยน าเรื่องนี้ไปพูดในวงกว้าง... (ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2558) 

การก าหนดเป้าหมายของการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ก็เพ่ือเป็นกรอบ
ในการด าเนินงานของทางโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางโครงการได้วางเอาไว้ แม้ว่าในการ
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ด าเนินงานรณรงค์ของทางโครงการจะมีการขับเคลื่อนประเด็นอ่ืนๆ เพ่ือเปิดประเด็นใหม่ๆในการ
รณรงค์ เช่น สวนผักกับการบ าบัด สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก และสวนผักกับการสร้าง
ความสัมพันธ์ แต่ก็จะอยู่ภายใต้เป้าหมายหลักของทางโครงการที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะประเด็น
ต่างๆเหล่านี้ต่างน าไปสู่เป้าหมายของทางโครงการในการสร้างความตะหนักถึงความส าคัญของการท า
เกษตรในเมือง และการสร้างจิตส านึกในการพ่ึงพิงตนเอง 

“ในการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ ก็จะอยู่ภายใต้กรอบใหญ่หรือเป้าหมายของโครงการ
ที่ได้วางเอาไว้ ซึ่งเวลาเราจัดอบรมอะไร เราก็ยึดกรอบใหญ่ของโครงการ ซึ่งกรอบใหญ่ก็คือ การ
รณรงค์ให้คนเมืองสนใจปลูกผัก”(ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2558) 

ประเด็นในการรณรงค์ก็จะมีการเปลี่ยน การปรับไปเรื่อยๆ แต่แกนหลักก็จะเป็นเรื่อง

การส่งเสริมการปลูกผัก ซึ่งก็มีความเข้มข้นในแต่ละปีที่แตกต่างกันออกไป เช่นในการท า

ปีแรก เราเห็นว่าสวนผักมันไม่ใช่แค่การปลูกกินอย่างเดียว แต่มันไปเชื่อมโยงกับมิติ

หลายๆเรื่องกับชีวิตคน เช่น เรื่องความสัมพันธ์ของคนในเมือง หรือว่าในเรื่องของการ

บ าบัด เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว...เราพบว่าจริงๆแล้วปลูกผักมันเชื่อมโยงกับหลาย

มิติมาก ซึ่งมันท าให้ประเด็นในการท างานหรือเป้าหมายของเราหลากหลายมากขึ้น ซึ่งก็

ท าให้เราเคลื่อนไปในทางต่างๆได้หลายทาง หลายๆประเด็น แต่ก็จะยังอยู่ในกรอบ

เป้าหมายหลักของเรา (นาถศิริ โกมลพันธุ์, สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ดังนั้นแล้วในการก าหนดเป้าหมายของทางโครงการนั้น จะเห็นได้ว่ามีการก าหนด
เป้าหมายเพ่ือใช้เป็นกรอบใหญ่ในการด าเนินงานรณรงค์ของทางโครงการ เพ่ือให้การรณรงค์มี
เป้าหมายอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนประเด็นให้มีความหลากหลาย หรือมีการขับเคลื่อน
ประเด็นในเชิงลึกมากข้ึนก็ตาม นอกจากนี้แล้วในการด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองของทาง
โครงการสวนผักคนเมือง ก็ได้ยึดเป้าหมายเดียวกันกับทางโครงการ โดยได้ใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของทางศูนย์อบรมเกษตรในเมืองด้วยเช่นกัน  

การวางกรอบงานของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นก็ยังเหมือนเดิม มีแต่ท างานเชิงลึกมาขึ้น 

ภาพรวมก็ยังเหมือนเดิมก็คือการรณรงค์ให้คนเมืองสนใจที่จะเพาะปลูกด้วยตัวเอง  แต่

อาจจะเพ่ิมเรื่องอ่ืนเข้าไปด้วยที่จะท าให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้มากขึ้นส าหรับคนเมือง 

เช่นมีการอบรมอ่ืนๆเพิ่มมากขึ้น เช่นการท าสบู่ การท าของใช้เอง ซึ่งมันก็เป็นเชิงลึกมาก

ขึ้น (ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2558) 
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1.3 การก าหนดวัตถุประสงค์ 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสาร ท่ีเก่ียวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน

เมืองได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของทางโครงการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ทางโครงการได้วางเอาได้ โดยวัตถุประสงค์ของทางโครงการ ได้แก่  

(1) ขยายพ้ืนที่และกลุ่มคนท าเกษตรในเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นใน และพ้ืนที่ชุมชนเมืองในจังหวัดภาคกลาง 

(2) สนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้มีรูปแบบและหลักสูตรที่หลากหลาย
สอดคล้องกับวิถีคนเมือง อันจะน าไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ 

(3) สร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพ่ือให้เกิดพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคน
เมือง 

(4) รณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและสร้างความคิดเรื่องการ
พ่ึงตนเอง การบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของคนเมือง 

“วัตถุประสงค์ของเราก็คือ สนับสนุน ส่งเสริม แล้วก็รณรงค์เผยแพร่ และสร้าง
เครือข่าย ซึ่งรายละเอียดในการด าเนินการก็แตกต่างกันไป แต่หลักๆก็คือหลักการท างานของเราก็จะ
ท างานเรื่องให้ความรู้ สนับสนุนให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบ พัฒนาข้อมูลความรู้” (นาถศิริ โกมลพันธุ์
,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

วัตถุประสงค์แรกเริ่ม ในปีแรกๆของโครงการสวนผักคนเมืองก็คือ การกระตุ้นให้คนหัน

มาลงมือปลูกผักสวนครัว ปลอดสารเคมีด้วยตนเอง 1.จะได้มีผักที่ปลอดภัยบริโภค ลด

ความเสี่ยงต่อการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี 2.เพ่ือช่วยลดรายจ่าย 3.เป็น

กิจกรรมที่จะสร้างความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัวหรือชุมชน 4.ถ้าเป็นไปได้อาจจะ

เป็นช่องทางส าหรับการท าอาชีพเสริม (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 

2558) 

“วัตถุประสงค์ในตอนแรกเริ่มที่เราคิดกันก็คือว่า จะต้องมีงานที่สนับสนุนกลุ่มคน
ในเมือง ไม่ว่าจะเป็นคนจน คนรวย คนท างานให้ได้มาพัฒนาโครงการปลูกผักในเมืองได้ อีกส่วนหนึ่งก็
คือจะต้องมีจุดที่ให้ความรู้คนกระจายความรู้ให้คน มันจะได้มีศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้น” (นคร ลิมป
คุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 
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โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการด าเนินงานในการรณรงค์เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางโครงการ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิดการขยายพ้ืนที่
และกลุ่มคนที่ท าเกษตรในเมือง หรือการสนับสนุนศูนย์อบรมในเครือข่าย เพ่ือสร้างแหล่งเรียนรู้ให้คน
เมือง เป็นต้น ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของทางโครงการที่ได้วางเอาไว้ได้ถูกน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในการท างานของทางโครงการ เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่โครงการสวน
ผักคนเมืองได้วางเอาไว้  

“ในกิจกรรมต่างๆของเรา เราก็จะยึดตัววัตถุประสงค์ของเราเป็นหลัก ในการจัด
กิจกรรม เพ่ือเคลื่อนไหวโครงการในทิศทาง ที่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 
3 เมษายน 2558) 

1.4 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง พบว่า การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลักของทางโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งได้มีการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางโครงการ โดยโครงการสวนผักคนเมือง
ได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ สาธารณชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง เช่น 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หรือ สาธารณชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆที่มีวิถีชีวิตแบบเมือง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนชนชั้นกลาง และ กลุ่มคนรายได้น้อยในเมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทาง
โครงการสวนผักคนเมืองต้องการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตะหนักถึงความส าคัญของการ
ท าเกษตรในเมือง เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนชนชั้น
กลางที่มีความตื่นตัวด้านปัญหาเมืองและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มคนรายได้น้อยในเมืองที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาเรื่องอาหาร ให้สามารถพ่ึงตนเองด้านอาหารได้  

กลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น2ส่วน คนในเมืองที่เราพูดถึงโดยทั่วไปส่วนใหญ่แล้วเราจะ

นึกถึงเฉพาะกลุ่มคนชั้นกลาง ที่มีความตื่นตัว หรือมีจิตส านึก แต่จริงๆแล้วมีคนอีกกลุ่ม

หนึ่งก็คือคนจนในเมือง หรือคนด้อยโอกาสที่เป็นแรงงานรับจ้างที่อยู่ตามชุมชนแออัด 

ตามท่ีต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นคนชนบทที่ย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ในเมือง เพ่ือมาเป็นแรงงาน ...

จริงๆแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอาหาร ...เพราะฉะนั้น

กลุ่มเป้าหมายส่วนหนึ่งที่โครงการสวนผักคนเมืองเราตั้งเป้าไว้อย่างชัดเจน ก็คือ 1.ชน

ชั้นกลางในเมือง 2.กลุ่มคนจนในเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่ม ซึ่งสัดส่วนเวลาท างาน
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เกือบจะเป็นครึ่งต่อครึ่งเลย ทั้งในแง่ของการให้ทุน ทั้งในแง่ของกิจกรรมการอบรม (คม

สัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

“จริงๆแล้วกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ก็จะเป็นบุคคลทั่วไป คนที่อาศัยอยู่ในเมือง 
หรือมีวิถีชีวิตแบบเมือง” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ ซึ่งจะ
ก าหนดตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานในแต่ละครั้ง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง :
ดาดฟ้า เขียว กินได้ ที่ได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีพ้ืนที่ดาดฟ้า หรือ การจัด
กิจกรรมเทศกาลสวนผักคนเมือง 2015 : ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง ที่มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
หลัก คือ เด็กอายุระหว่าง 5-15 ปี และกลุ่มเป้าหมายรองคือ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และคนท างาน
ด้านเด็ก เป็นต้น ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็กซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่
โครงการก าหนดขึ้นเพ่ือต้องการขยายเครือข่ายคนปลูกผักในเมือง ซึ่งในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายตาม
การจัดกิจกรรมที่มีประเด็นและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนั้น เป็นการก าหนดเพ่ือต้องการหาแนวร่วม
หรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในประเด็นใหม่ๆ อาทิเช่น สวนผักกับเด็ก สวนผักบ าบัด  สวนผักกับการ
สร้างพ้ืนที่ความสัมพันธ์ ฯลฯ ที่ได้มีกลุ่มเป้าหมายเป็น กลุ่มสถานศึกษา กลุ่มครอบครัว หรือกลุ่มเด็ก 
เป็นต้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ตามความ
สนใจ  

ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายข้อดีของการที่เราเอาประเด็นเป็นตัวก าหนด คนหลายๆ

กลุ่มก็สามารถเข้ามาท างานเข้ามาร่วมกับเราได้ อย่างเช่นเมื่อใช้ประเด็นเป็นตัวก าหนด 

เช่น ประเด็นเรื่องการเรียนรู้ของเด็ก ก็เข้าได้ทั้งกลุ่มที่เป็นทั้งสถานศึกษา กลุ่ม

ครอบครัวหรือกลุ่มเด็ก ซึ่งแต่ละประเด็นก็จะมีกลุ่มเข้าไปหลากหลายได้  ซึ่งเป็นการ

สร้างแนวร่วมใหม่ๆให้กับเรา(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(3)การก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามแต่วัตถุประสงค์และความถนัดของศูนย์อบรม
เกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ โดยแต่ละศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 
ได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 

 

กลุ่มเป้าหมายของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 

ศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรม
เคลื่อนที่ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก บุคคลทั่วไป 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ บุคคลทั่วไปและเด็ก 

ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา (สุขุมวิท62) บุคคลทั่วไป  

ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way บุคคลทั่วไปและเด็ก 
ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ  บุคคลทั่วไปและเด็ก ครอบครัว 

ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง บุคคลทั่วไป  

หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm กลุ่มเป้าหมายหลัก : เด็ก  
กลุ่มเป้าหมายรอง : ผู้ปกครอง 

หน่วยอบรมเคลื่อนที่ (Mobile unit)  สมาชิกโครงการขนาดเล็ก และหน่วยงานทั่วไป 

 
1.5 การก าหนดวิธีการประเมินผล 

จากการสัมภาษณ์และการศึกษาจากเอกสารพบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
การก าหนดวิธีการประเมินผล เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) ก าหนดให้มีการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมของโครงการ ซึ่งทีมงานโครงการ
สวนผักคนเมืองจะมีการประเมินผลและติดตามผล เช่น การจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก ทีมงานจะ
มีการติดตามผลโดยลงพ้ืนที่ส ารวจดูการด าเนินงานของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก เพ่ือสอบถามถึง
ปัญหาและอุปสรรค การติดตามการด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 
เป็นต้น  

(2) ก าหนดให้มีการประเมินผลของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรม
เคลื่อนที่ โดยก าหนดให้ศูนย์อบรมแต่ละแห่งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละปี รวมถึงก าหนดให้ศูนย์
อบรมแต่ละแห่งติดตามผลหลังจากอบรมของผู้เข้าร่วมอบรมว่าได้มีการลงมือปลูกผักตามที่ได้อบรม
หรือไม่ และมีอุปสรรคปัญหาอย่างไร รวมถึงความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรม  
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“ทางโครงการก็จะการก าหนดในการประเมินผล โดยก าหนดเป็นเปอร์เซ็นต์
ออกมาว่าในจ านวนนี้ สมมติว่า 80 คนก็จะสุ่มตามไปว่ามีคนไปปลูกจริงกี่เปอร์เซนต์ โดยเป็นหน้าที่
ของศูนย์อบรมในการติดตามผู้ที่มาอบรม”(ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2558) 

(3) ก าหนดให้มีการประเมินผลภาพรวมประจ าปีของโครงการ โดยมีการรวบรวม
รายงานการประเมินผลจากศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและการประเมินผลจากการจัดกิจกรรมต่างๆที่
ผ่านมาของโครงการ เพ่ือสรุปผลภาพรวมการด าเนินงานของทางโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น  เพื่อใช้ในการวางแผน พัฒนา และปรับปรุงการด าเนินงานของทางโครงการต่อไป  

การประเมินผลโครงการภาพรวมโครงการในแต่ละปี เราก็จะมีโครงสร้างการท างานอยู่ 

คล้ายๆกับว่าอย่างเราให้ทุนไปท างาน เช่นอย่างให้ทุนศูนย์อบรม เราก็จะมีการประชุม

เพ่ือรายงานความก้าวหน้า เช่นตอนนี้ท าอะไรกันไปแล้วบ้าง อัพเดทกันด้วยว่าท าอะไร 

ล่าสุดมีปัญหาตรงไหนบ้าง แล้วก็น าผลที่ได้ไปวางแผน ซึ่งเราก็จะมีเกณฑ์การประเมิน

ของเรา ที่เราก าหนดไว้ (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

จากการศึกษาจากเอกสาร พบว่า ในการก าหนดการประเมินผล โครงการสวนผัก
คนเมืองได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น ตัวชี้วัดด้านปริมาณ และ
ตัวชี้วัดด้านคุณภาพ โดยตัวชี้วัดด้านปริมาณจะเป็นการก าหนดตัวเลขหรือจ านวนที่ต้องการให้เกิดข้ึน 
เช่น การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเข้าร่วมอบรมกับศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรม
เคลื่อนที่ของโครงการ การก าหนดจ านวนผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก การก าหนดจ านวน
หลักสูตรที่ต้องการให้เกิดขึ้นในแต่ละปี เป็นต้น ส่วนตัวชี้วัดด้านคุณภาพจะเป็นการประเมินผลที่
โครงการสวนผักคนเมืองได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเกิดผลตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น สมาชิกโครงการขนาด
เล็กสามารถเชื่อมโยงเรื่องเกษตรในเมืองไปสู่การพัฒนาเมือง พัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จิตใจได้หรือไม่ เป็นต้น 

1.6 การเตรียมสาร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเตรียมสารเพ่ือใช้ในการ
รณรงค์ เพ่ือให้สารที่น าเสนอมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน โดยในการ
เตรียมสารเพื่อน ามาใช้ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีหลักการในการเตรียมสาร โดย
ประกอบไปด้วย การก าหนดประเด็นในการน าเสนอ และหลักการออกแบบสาร ดังนี้ 
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(1) ก าหนดประเด็นในการน าเสนอ  

ในการเตรียมสารเพ่ือใช้ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โครงการสวน
ผักคนเมืองจะมีการประชุมในคณะท างานของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือก าหนดประเด็นในการ
น าเสนอสารของโครงการสวนผักคนเมือง โดยมาจากการศึกษาข้อมูลและการร่วมเสนอความคิดเห็น
จากคณะท างาน ในการก าหนดการน าเสนอในประเด็นต่างๆ ซึ่งพบว่าในการก าหนดประเด็นในการ
น าเสนอนั้น ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาในแต่ละปี แต่ยังคงยึด
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้วางเอาไว้  ในการน าเสนอสารใน
ประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการพึ่งตนเองของคนเมือง 
การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคมเป็นหลัก  โดย
อาจจะมีการสอดแทรกประเด็นใหม่ๆเข้ามา เช่น ประเด็นเรื่องสวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก สวนผัก
บ าบัด เป็นต้น โดยได้มีกลยุทธ์ด้านสารในการน าเสนอสารที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเด็น 

“เราก็มีการมาคุยกันและก็ก าหนดประเด็นที่เราจะเน้นในแต่ละปี ซึ่งก็จะยึดตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และก็จะมีการน าเสนอในประเด็นใหม่ๆ  เช่น สวนผักกับเด็ก สวนผัก
บ าบัด” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

อย่างช่วงปีหลังๆทิศทางโครงการของเรา เราก็เห็นตรงกันในแง่ท่ีว่าอยากให้สวนผักมันมี

บทบาทกับการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือจิตส านึกของคน อาจจะเป็นจิตส านึกใหม่ของ

คนในยุคนี้ เช่นเรากินอยู่อย่างไร แล้วเราจะไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ไม่เบียดธรรมชาติ ไม่

เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม จะกินอยู่อย่างไรให้พ่ึงพิงตนเองมากท่ีสุด และก็รู้จักพ่ึงพาตัวเอง

ให้ได้...ซึ่งบางคนอยากขยับไปเรื่องอ่ืนๆ พ่ีคมสันก็เสนอเรื่องการท าให้ชีวิตมันพ่ึงพา

ตนเองได้ ก็ท าบ้านพ่ึงตนเองเป็นตัวอย่าง คนอ่ืนก็มีการน าเสนออย่างพ่ีชูเกียรติก็มีการ

น าเสนอเรื่องการเป็นเกษตรกรในเมือง เมื่อท าแล้วก็สามารถพ่ึงตนเองได้ในฐานะที่เป็น

วิถีของเรา ที่ท าอาชีพเกษตร อย่างพ่ีก็จะท าในแง่ที่ว่าน าเสนอ  lifestyleอีกแบบนึง 

(นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 

(2) หลักการในการออกแบบสาร 
การออกแบบสารถือเป็นส่วนส าคัญในการเตรียมสารเพ่ือใช้ในการรณรงค์  โดย

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีหลักการในการออกแบบสาร ดังนี้ 

(2.1) ค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและลักษณะประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็น
หลัก  
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การเตรียมสารเพ่ือใช้ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ทีมงานโครงการ
สวนผักคนเมืองจะมีการประชุมกับคณะท างานเพ่ือปรึกษาหารือและแจ้งให้ทราบถึงกรอบแนวคิด
(Concept)และวัตถุประสงค์ของงานก่อนทุกครั้ง เพ่ือให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกแบบได้
ออกแบบสารและสื่อให้สอดคล้องกับงานและกลุ่มเป้าหมาย  โดยค านึงถึงวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก    

เวลาเราจะท างานเราก็จะประชุมกันก่อนว่าแต่ละงานเป็นแนวไหน เพ่ือจะได้รู้ว่าตัวงาน

วางConcept ไว้อย่างไร เช่นว่างานนี้เราจะออกแบบโปสเตอร์นะ เราก็จะต้องดูว่างานที่

เราจะจัดเป็นรูปแบบไหน แนวไหน กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จัดที่ไหน แล้วเราก็จะ

ออกแบบล้อกันกับโปสเตอร์งาน ส าคัญคือเราจะต้องทราบConceptและวัตถุประสงค์

ของงานที่จะจัดก่อน ก่อนที่เราจะออกแบบ(ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์ ,สัมภาษณ์ 3 

เมษายน 2558) 

นอกจากนี้แล้วการทราบรายละเอียดของงานก่อนการเตรียมสาร เป็นหลักการ
ส าคัญในการออกแบบสารของโครงการสวนผักคนเมืองเพ่ือให้เป็นไปตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
เช่น กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก็จะมีการเลือกใช้ตัวการ์ตูน หรือเป็นผู้ใหญ่ก็จะใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ เป็น
ต้น 

การจัดงานแต่ละครั้ ง  เราก็จะต้องคิดใหม่ตลอด ถ้าสมมติว่าในการดี ไซน์ซึ่ ง

กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเด็ก เราก็จะต้องดูว่าเด็กมีลักษณะอย่างไร ชอบอะไร เช่นเด็ก

ชอบเล่นเกมส์ เด็กชอบตัวการ์ตูนนะ หลักๆเราก็จะเน้นภาพในการสื่อหรืออาจท าเป็น

storyเลย เป็นการ์ตูนที่เน้นtextให้น้อยที่สุด หรือหากงานเราเน้นวิชาการ เช่น งาน

เสวนา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราจะสื่อสารด้วยเป็นผู้ใหญ่ เราก็จะต้องเน้นบอร์ดที่ให้ข้อมูล

ชัดเจน มีความเป็นระบบของข้อมูล รูปเราอาจจะไม่ต้องใช้เยอะ คือน าเสนออย่างไรให้

มันเขา้กับแต่ละงาน แต่ละกลุ่มเป้าหมาย(ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 

2558) 

(2.2) ค านึงถึงภาพลักษณ์และแนวคิดหลักของโครงการสวนผักคนเมือง  

การเตรียมสารเพ่ือออกแบบสารนั้นโครงการสวนผักคนเมืองจะค านึงถึง
ภาพลักษณ์และแนวคิดหลักของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นส าคัญ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพ่ึงตนเองของคนเมือง เพ่ือให้สารที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการที่ได้วางเอาไว้ โดยน าไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับรูปแบบงานนั้นๆ 
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หลักในการออกแบบก็จะขึ้นอยู่กับConceptงานในแต่ละงานว่าเป็นอย่างไร เราก็จะ

ออกแบบให้เข้ากับตัวงาน ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ลงไปในนั้น

ด้วย ในส่วนของการออกแบบนั้น เราก็จะต้องดูว่าสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร แล้วเราก็

จะต้องรักษาConceptหรือภาพลักษณ์ของสวนผักคนเมืองเอาไว้ด้วย (ยศวดี ลือตระกูล

เศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(2.3) ค านึงถึงความเข้าใจของผู้รับสาร 

การเตรียมสารเพ่ือออกแบบสาร โครงการสวนผักคนเมืองได้ค านึงถึงความเข้าใจ
ของผู้รับสารหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ดังนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองจึงมีหลักในการน าเสนอ
สารให้มีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน เพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน  

“หลักๆเลยเราก็จะค านึงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือที่จะใช้สื่อสารได้ง่ายขึ้น 
สร้างความเข้าใจ ดึงดูดผู้รับสาร โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย เพ่ือให้คนเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกผักได้
อย่างง่ายๆ และเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น” (ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(2.4) ค านึงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีหลักในการออกแบบสาร โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลในการน าเสนอ โดยไม่มีการปรับแต่งสารหรือลดทอนสารที่มีเนื้อหาสาระส าคัญ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือมากท่ีสุด   

 “สารที่เราออกแบบก็จะเน้นในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นหลัก โดยมี
เทคนิคในการท าให้น่าสนใจ ก็คือ การดีไซน์รูปแบบออกมามากกว่า ส่วนในเรื่องของตัวเนื้อหาเราก็จะ
ไม่ได้ไปปรับแต่ง เพราะว่าในตัวเนื้อหานั้นก็จะต้องคงเดิมไว้ เนื่องจากความน่าเชื่อถือของข้อมูล” (ยศ
วดี ลือตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

1.7 การผลิตสื่อ  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในการวางแผนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง 
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการวางแผนในการผลิตสื่อส าหรับการรณรงค์ โดยได้มีหลักการวางแผน
ในการเตรียมผลิตสื่อ ดังนี้ 

(1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  

ในขั้นตอนของการผลิตสื่อเพ่ือน ามาใช้ในการรณรงค์ โครงการสวนผักคนเมืองได้มี
การวิเคราะห์และประเมินกลุ่มเป้าหมาย โดยดูพฤติกรรมการบริโภคสื่อและความสะดวกในการเข้าถึง
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สื่อของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือวิเคราะห์สื่อที่เหมาะสมในการน ามาใช้รณรงค์เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 ตอนนี้ก็มีสื่อหลายประเภทในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เราก็มีคิดว่าจะใช้สื่อหลายๆ

ประเภทนะ แต่บางสื่อเราก็ดูแล้วว่ามันอาจไม่ได้ผล แต่อย่างFacebookเราก็จะเห็นว่า

สามารถดึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายที่สุด แล้วคนเมืองซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรา ก็ใช้

Facebookเยอะ เป็นสื่อที่คนเมืองนิยมมากที่สุด เราก็เลยคิดว่าจะเป็นสื่อที่เข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนเมืองได้ดีที่สุด ซึ่งหลักๆเลยเราก็จะดูในเรื่องของการเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายของเรา กลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครเราก็จะไปดูว่าเขาใช้สื่ออะไร(ยศวดี ลือ

ตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(2) การวิเคราะหค์ุณสมบัติสื่อ 

การเตรียมการผลิตสื่อของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการวิเคราะห์คุณสมบัติสื่อ
ที่จะน ามาใช้ในการรณรงค์ โดยวิเคราะห์ถึงประสิทธิผลของสื่อ ในการจูงใจกลุ่มเป้าหมาย และความ
สอดคล้องของสื่อกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยดูจากประเภทเนื้อหาของสื่อต่างๆที่น าเสนอ 
เช่น นิตยสารด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการเกษตร เป็นต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมืองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

“เราก็จะดูConceptของสื่อแต่ละที่ด้วย เช่นพวกหนังสือพิมพ์ต่างๆ นิตยสาร ที่
สอดคล้องกับเรื่องของเรา อย่างเช่น ชีวะจิต โยคะ คือเราก็จะดูสื่อที่เกี่ยวกับสุขภาพ การเกษตร ที่
กลุ่มเป้าหมายน่าจะสนใจเรื่องของเรา” (ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

(3) การประเมินค่าใช้จ่าย 

การผลิตสื่อของโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการประเมินค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับงบประมาณของโครงการ  

จริงๆอย่างการเลือกใช้สื่อเราก็ต้องดูค่าใช้จ่าย อย่างเรื่องการจ้าง เช่น จ้างพรีเซนเตอร์ 

โครงการเราก็ไม่มีนะ จะใช้ตัวการ์ตูนมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งที่เราออกแบบเอง เราคิดว่าการ

จ้างพรีเซนเตอร์ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และโครงการเราก็ไม่ใช้Business ก็อาจจะไม่

เหมาะ เลยหันมาใช้ในเรื่องของตัวการ์ตูนที่เราออกแบบเองแบบนี้แทนมากกว่า (นาถศิริ 

โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 
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1.8 การก าหนดตารางการรณรงค์และการจัดท าแผนปฏิบัติการ  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดตารางการ
รณรงค์ไว้อย่างคร่าวๆ โดยได้มีการวางแผนการจัดงานหรือจัดกิจกรรมในการรณรงค์ในแต่ละปี เช่น 
การวางแผนในการจัดกิจกรรมใหญ่หรือกิจกรรมหลักของทางโครงการ ปีละ2-3ครั้ง ได้แก่ การจัดงาน
เทศกาลสวนผักคนเมือง การออกงานมหรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท การจัดกิจกรรมเปิดรับโครงการ
ขนาดเล็ก เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ในแต่ละแห่ง ก็
จะมีตารางการอบรมซึ่งก าหนดขึ้นตามความสะดวกของแต่ละศูนย์  โดยเฉลี่ยเดือนละ1ครั้ง ซึ่งจะมี
การแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของแต่ละศูนย์อบรมและของโครงการสวนผักคนเมือง  

 โดยทั่วไปมันมี2ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมที่แต่ละศูนย์ท าเป็นปกติอยู่แล้ว ...ซึ่งจริงๆ

แล้วทั้ง6ศูนย์ เราจะมีอบรมเป็นประจ าทุกเดือน ก็จะเป็นตารางอบรมที่แน่นอน แต่ว่า

จะอบรมเรื่องอะไร จะเป็นเรื่องเกษตร หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเกษตรก็ขึ้นอยู่กับความ

ถนัด และความสอดคล้องกับฤดูกาล...แต่การรณรงค์ใหญ่ของโครงการสวนผัก มักจะจัด

ปีนึงประมาณ2ครั้ง...แล้วก็จะไปจัดEventรณรงค์ แล้วก็จะมีEventย่อยๆท่ีทางโครงการ

สวนผักจะจัด... (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในการด าเนินงาน
รณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเขียนแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางและ
วางแผนการรณรงค์ในแต่ละปี โดยแผนปฏิบัติการประกอบไปด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม การก าหนดประเด็นเนื้อหา เป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด การก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและสื่อที่ใช้ ระยะเวลาด าเนินงาน การก าหนดบุคลากรในการท างาน ฯลฯ แต่อย่างไรก็
ตามแผนปฏิบัติการของทางโครงการ สามารถมีการปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับ
กิจกรรม เนื่องจากโครงการสวนผักคนเมืองได้มีจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่างๆเป็นประจ า  

 อย่างเช่นเวลาจะจัดเทศกาล เราก็จะมีการวางแผนงาน คือคิดขึ้นมาก่อน เช่นว่าเราจะ

วางโครงหรือเนื้อหาของงานว่าเราจะมีการท าอะไรบ้าง แล้วจะชวนใครมาบ้าง ใครจะ

ท าหน้าที่ใด ใครจะช่วยพูดช่วยท าประเด็นไหนที่เราต้องการได้บ้าง แล้วก็ในงานจะมี

การจัดกิจกรรมอะไร ที่จะท าให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมกับเราได้ด้วย ซึ่งเราสังเกตว่าอย่าง

เวลาเราจัดงานเทศกาล เราก็จะมีกิจกรรมเช่น การประกวดภาพถ่าย การประกวด

เมนูอาหาร อย่างล่าสุดก็จะมีเรื่องของการชักชวนให้น าผลผลิต เมล็ดพันธุ์ เอาต้นกล้าที่

ตนเองมีมาแบ่งปัน  อย่างปีที่แล้วเป็นเรื่องตลาดนัดช๊อป โชว์ แชร์  เราก็อยากจะชู
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ประเด็นเรื่องการน าของมาแลกเปลี่ยนกันแบบไม่ต้องซื้อ ซึ่งก็คือการแชร์ ซึ่ งเราก็จะมี

การวางโครงประมาณนี้ (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 

 
ภาพที่4.3 ตัวอย่างแผนปฏิบัติการของโครงการสวนผักคนเมืองในปี พ.ศ.2557-2558 
 

1.9 การก าหนดงบประมาณ   

จากการสัมภาษณ์ พบว่า งบประมาณในการด าเนินงานของโครงการสวนผักคน
เมืองที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มาจากการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้เงินทุนหลักจากเงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมาจากภาษีที่
รัฐจัดเก็บจากผู้ผลิตและน าเข้าสุราและยาสูบในอัตรา ร้อยละ 2 ของภาษีที่ต้องช าระ โดยสสส.มีการ
จัดสรรเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการต่างๆ  ได้แก่ โครงการเชิงรุก เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงหลักทาง
สุขภาพ (มากกว่า 90%) และโครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เพ่ือเปิดโอกาสและให้พ้ืนที่กับ
ทุกคนในการสร้างนวัตกรรม (ไม่เกิน 10 %) โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้ถือว่าเป็นโครงการที่สสส.
ได้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน  

“โครงการเราได้รับทุนสนับสนุนมาจากสสส .เราก็น างบประมาณตรงนั้นมา
ด าเนินงาน”(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ส าหรับการจัดสรรงบประมาณโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดแบ่ ง
งบประมาณเพ่ือน าไปใช้ในด้านต่างๆของโครงการ โดยการจัดสรรงบประมาณจะถูกจัดสรรตาม
แผนงานที่วางเอาไว้ในแต่ละปี โดยค่าใช้จ่ายจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ 
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1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการท างาน 

2. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 

3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก 

4. ค่าใช้จ่ายในผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพ่ือใช้ในการรณรงค ์ 

 “เราก็มีการสนับสนุนทุนศูนย์อบรมต่างๆ ค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม ผลิตสื่อ แล้ว
ก็การจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก ซึ่งเราก็สนับสนุนทุนโครงการขนาดเล็กทุกปี โดยในปีแรกได้
สนับสนุนไป50โครงการ ปีต่อมา30 โครงการ แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทั่วไป...”(นาถศิริ โกมลพันธุ์
,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสาร พบว่า ในการจัดสรรงบประมาณ 
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการใช้งบประมาณในการสนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการขนาดเล็กมาก
ที่สุดเนื่องจากโครงการขนาดเล็กเป็นโครงการที่ช่วยขยายเครือข่ายคนปลูกผักในเมืองให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน โดยงบประมาณที่โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการใช้จ่ายมากเป็นอันดับ2 ได้แก่
การผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพ่ือใช้ในการรณรงค์ ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้ให้ความส าคัญในการ
ผลิตสื่อเพ่ือส่งเสริม รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตะหนักเรื่องการท าเกษตรในเมืองแก่
กลุ่มเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง 

“งบประมานก็จะถูกล้อตามแผนงาน ประมาน4 แผนงานในการด าเนินการ 
ส าหรับบริหารจัดการ การตอบแทนเจ้าหน้าที่...ซึ่งงบก็จะเทไปที่การสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก กับ 
รณรงค์เผยแพร่เป็นหลัก...คือโครงการขนาดเล็กมันสร้างรูปธรรม เกิดเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน...” 
(วรางคนางค์ นิ้มหัตถา,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558)  

2. ขั้นการด าเนินการรณรงค์ 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในขั้นการด าเนินการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการ

ด าเนินการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการและวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ โดยมีการปรับเปลี่ยนและ

ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยขั้นการด าเนินการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบไปด้วย 

2 ขั้นตอน ได้แก่  

(1) การหาแนวร่วม 

 ในขั้นตอนแรกของการด าเนินการรณรงค์ โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ “หา
แนวร่วม”ในการจัดท าโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีการชักชวนกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการท า
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เกษตรในเมืองอยู่ก่อนแล้วและผู้มีประสบการณ์ด้านการรณรงค์ อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 
คณะท างานกินเปลี่ยนโลก และศูนย์อบรมเกษตรในเมือง มาช่วยกันวางแผนการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยการร่วมมือกันกับเครือข่ายต่างๆได้ช่วยท าให้
โครงการสวนผักคนเมืองได้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 

ตัวโครงการได้ริเริ่มโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน แต่ตัวบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ เป็นคน

ที่ท าเรื่องนี้มานานแล้ว เป็นคนที่ท าเกษตรในเมือง ท าปลูกผักในเมืองมาก่อนหน้านี้

หลายปีแล้ว บางคนก็นับเป็น10ปี อย่างหลายคนที่เป็นศูนย์อบรมเขาก็ท าโครงการสวน

ผัก หรือปลูกผักเพ่ือบริโภคเอง หรือแม้แต่ปลูกผัก ท าอบรม เผยแพร่ ส าหรับคนในเมือง

มาก่อนหน้านั้นแล้ว อย่างน้อยๆก็ประมาณ10ปี อย่างของที่นี่เอง ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วน

คือ ของสวนผักบ้านคุณตา กับ ที่มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา เราท าข้อมูลความรู้

เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องการท าสวนผักปลอดสารเคมีส าหรับคนในเมืองมานานนับ10ปี

ก่อนที่จะมีโครงการสวนผักคนเมือง แล้วก็มีการเปิดอบรม ... ทางมูลนิธิเกษตรกรรม

ยั่งยืนก็เลยมาชวนคนที่เคยท าอยู่แล้ว 2-3คนมานั่งคุยกันว่าจะท าโครงการนี้ ...ก็เลย

มาร่วมท ากันซักประมาณ6ปีที่แล้ว เป็นโครงการสวนผักคนเมืองขึ้นมา (คมสัน หุตะ

แพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

(2) การรักษากระแส 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการวางแผนการรณรงค์ โดยได้มีการก าหนดการจัด
กิจกรรมต่างๆในการรณรงค์ทุกๆปีตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางเอาไว้ เพ่ือรักษากระแสการ
รณรงค์ และเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาส ให้บุคคล กลุ่ม 
หรือองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ โดยกิจกรรมที่โครงการสวนผักคนเมืองได้จัดขึ้นทุกปี 
ได้แก่ 

(2.1) การจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก เพ่ือสนับสนุนและสร้างให้เกิดพ้ืนที่
ต้นแบบการท าเกษตรในเมืองและขยายพ้ืนที่และกลุ่มคนท าเกษตรในเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มคน หน่วยงานและองค์กรต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ  

(2.2) การจัดกิจกรรมทัวร์สวนผัก เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าร่วมเรียนรู้จากการ
ทดลองลงมือปฏิบัติจริง และมีแรงบันดาลใจในการกลับไปลงมือท าสวนผักท่ีบ้านของตนเอง 

(2.3) การจัดกิจกรรมเสวนา ที่จัดขึ้นเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมพูดคุยเรื่องการท า
เกษตรในเมืองและร่วมเเลกเปลี่ยนเเบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ เเละเรียนรู้เรื่องการปลูกผัก กับ
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วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการท าเกษตรในเมือง โดยประเด็นในการเสวนาจะมีการ
ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปี เพ่ือน าเสนอข้อมูลใหม่ๆให้ประชาชนได้รับทราบ 

(2.4) การจัดกิจกรรมประกวด ที่จัดขึ้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมกับโครงการ 
และช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้คนเมืองได้ปลูกผัก โดยโครงการจะมีการจัดกิจกรรมการประกวดอยู่เป็น
ระยะ เช่น การจัดกิจกรรมประกวดดาดฟ้า เขียว กินได้ กิจกรรมประกวดภาพถ่ายเกี่ยวกับการปลูก
ผัก เป็นต้น 

(2.5) การจัดเทศกาลสวนผักคนเมือง  ซึ่งเป็นเทศกาลประจ าปีของโครงการสวน
ผักคนเมือง โดยในแต่ละปีจะมีประเด็นในการจัดงานแตกต่างกันออกไป โดยเป็นงานที่เปิดโอกาส
ให้กับเครือข่ายและสมาชิกโครงการขนาดเล็กได้จัดกิจกรรม น าเสนอรูปแบบและผลงานการปลูกผัก
ของตนเองอีกด้วย 

(2.6) การออกงานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ โดยในแต่ละปีโครงการสวนผักคนเมืองจะ
มีการออกงานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น การออกงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทย การออก
งานร่วมกับRoot Garden การออกงานตะลักเกี้ ยะOrganic Market เป็นต้น เ พ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักเพ่ิมมากข้ึน  

สวนผักคนเมืองก็มีงานของทางโครงการเองเป็นประจ าทุกปี  ในแต่ละปี มีการจัด

กิจกรรมที่เป็นของตัวเองอยู่ แล้วก็เราจะไปร่วมกิจกรรมกับที่ต่างๆเป็นประจ าอยู่แล้ว 

อย่างเช่นที่จะจัดงานมหกรรมอาหารและสุขภาพซึ่งเป็นงานใหญ่ที่เครือข่ายเกษตรหรือ

มูลนิธิเกษตรหรือมูลนิธิชีววิถีกินเปลี่ยนโลกร่วมกันจัด สวนผักคนเมืองก็เข้าไปช่วยจัด

ด้วย ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ แต่ว่าตัวสวนผักคนเมืองก็มีEventของตัวเองเป็นประจ า

ทุกปี เป็นแบบเทศกาลสวนผักคนเมืองบ้าง เป็นเสวนาวิชาการสวนผักคนเมือง เพ่ือที่จะ

เคลื่อนไหวสิ่งที่ตัวเองจะท าโดยตลอด (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558)  

นอกจากการจัดกิจกรรมและร่วมออกงานต่างๆของโครงการสวนผักคนเมืองแล้ว 
โครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการน าเสนอประเด็นหรือน ารูปธรรมใหม่ๆมาน าเสนออีกด้วย โดยใน
แต่ละปีโครงการจะมีการจุดประเด็นใหม่ๆในการรณรงค์ที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือสร้างความน่าสนใจ
และรักษากระแสการรณรงค์ของโครงการ เช่น การน าเสนอประเด็นสวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก 
สวนผักกับการบ าบัดสุขภาพ และสวนผักกับการสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วโครงการ
สวนผักคนเมืองยังได้เพ่ิมทีมงานในการท างานเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นที่น าเสนออีกด้วย เช่น การ
จัดตั้งหน่วยอบรมเคลื่อนที่Truck Farm เพ่ือท ากิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก  
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เราก็มีการคิดประเด็นใหม่ในการน าเสนอให้มันหลากหลายมากขึ้น ซึ่งบางครั้งก็จะ

ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านต่างๆของเราด้วย ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่าง เช่นปีนี้ประเด็นที่เรา

อยากจะเน้นและสนับสนุนก็คือ ประเด็นเรื่องสวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งในปีนี้ก็

เน้นประเด็นนี้ ก็เลยอยากจะจัดประเด็นนี้ขึ้นมา ประกอบกับปีนี้เรามี  Truck Fram 

ไหนๆก็มีครบแล้วเราก็อยากชูเรื่องนี้ขึ้นมา ซึ่งจริงๆแล้วมันก็แทรกๆอยู่ แต่ยังไม่มีการ

จัดงานใหญ่เรื่องนี้ขึ้นมา เราก็เลยอยากลองจัดหรือท าประเด็นใหม่ให้น่าสนใจมากขึ้น 

(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

ทั้งนี้โครงการสวนผักคนเมือง ยังได้มีการน าเสนอข้อมูลต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์
อย่างFacebook และ Website ของทางโครงการ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมการปลูกผัก
ที่ทันสมัย รวมถึงการน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักและการพ่ึงตนเอง รวมถึงใช้
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางโครงการ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูล
และรับทราบข่าวสารจากทางโครงการอยู่เสมอ 

3. ขั้นการประเมินผลและวิธีการติดตามผล 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการติดตามการด าเนินงาน
และประเมินผล โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การประเมินความรู้ ความพึงพอใจและ
การน าไปใช้หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม และ การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรใน
เมือง หน่วยอบรมเคลื่อนที่ และสมาชิกโครงการขนาดเล็ก  

(1) การประเมินความรู้  ความพึงพอใจ และการน าไปใช้หลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดให้มีการ
ประเมินความรู้ ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งเมื่อมีการจัดกิจกรรม เพ่ือดูผลตอบรับ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ เพ่ือติดตามผลการน าไปใช้ของผู้เข้าอบรม โดยได้มีการก าหนดเปอร์เซนต์
ในการประเมินผล ซ่ึงแต่ละศูนย์อบรมและหนว่ยอบรมเคล่ือนท่ี ได้มีหน้าท่ีในการประเมินผลผู้เข้าร่วม
อบรมหลังจากอบรมเสร็จสิ้นไปแล้ว 

 เราก็จะมีการประเมินตามแต่ละกิจกรรม เพ่ือดูว่าผลตอบรับของคนเข้าร่วมโครงการ

เป็นอย่างไร จริงๆแล้วเรามีการประเมิน ...อย่าง80คนที่มาที่นี่ เราก็จะต้องประเมินว่า 

เขาเป็นใครจากไหน อบรมแล้วเขาจะกลับไปท าไหม กลับไปท าแล้วท าอะไร ปลูก
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อย่างไร มีปัญหา มีความต้องการ หรือต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือไม่... (คมสัน หุตะ

แพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

“เราก็มีติดตามผู้เข้าอบรม เพ่ือมาดูว่าหลังจากผ่านการอบรม จากที่ปลูกไม่ได้ 
ปลูกได้หรือยังและเมื่อปลูกปัญหาที่เขาเจอมีอะไรบ้าง...ตัวโครงการก็จะน าผลตรงนี้มาประเมินตัว
โครงการ ว่ามีคนสนใจมากน้อยแค่ไหน หลังจากที่ผ่านการอบรม ปัญหาเขาลดลงไหม” (ชูเกียรติ โก
แมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2558) 

(2) การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรในเมือง หน่วยอบรม
เคลื่อนที่ และสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมของศูนย์อบรม หน่วยอบรมเคลื่อนที่ และสมาชิกโครงการขนาดเล็ก โดยมีทีมงานสวนผัก
คนเมืองเข้าไปติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือดูกิจกรรม เนื้อหาและรูปแบบกิจกรรมที่
เคลื่อนไหวในแต่ละครั้ง โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินผล 

“เราก็ไปติดตามประเมินผลเวลามีกิจกรรม คือสวนผักคนเมืองก็ไปประเมินผล 
ถ่ายภาพ ไปดูผลงานว่ามีการเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้นะ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรม
ของหน่วยอบรมเคลื่อนที่ ซึ่งเราก็จะมีการก าหนดตัวชี้วัดของเราไว้” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 
เมษายน 2558) 

โดยผลจากการประเมินผลที่ได้ ทางโครงการจะน ามาเพ่ือใช้ในการวางแผน พัฒนา 
และปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการต่อไป 

 “เรามีการลงพ้ืนที่ดูสมาชิกโครงการเพ่ือดูผล เราก็จะการน ามาดูกัน คุยกัน ว่าปีนี้
เราน่าจะพัฒนาศักยภาพสมาชิกไปในทิศทางนี้นะ ดูว่าเค้าสนใจอะไรบ้าง เราก็อาจจะมีการจัดพัฒนา
ศักยภาพ จัดอบรมในประเด็นที่หลากหลายออกไป” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

วิธีการติดตามผล  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ในส่วนของการติดตามผลผู้เข้าอบรม ในแต่ละศูนย์ต่าง
ได้มีการก าหนดวิธีการประเมินผลที่แตกต่างกัน โดยวิธีการส่วนใหญ่ที่แต่ละศูนย์อบรมใช้ในการ
ประเมินผลคือ 1.วิธีการติดตามผลจากการโทรศัพท์สอบถามผู้เข้าอบรมหลังจากได้รับการอบรม  2.
การติดตามผลจากการสื่อสารผ่านFacebookระหว่างผู้อบรมและผู้ เข้าร่วมอบรม และ3.การ
ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมได้มาท ากิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง  
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 การติดตามผลผู้เข้าอบรม มี2กระบวนการ แบบกว้างก็คือใช้Facebook และการใช้

โทรศัพท์โทรไปหา โดยให้น้องทีมงานโทรไป ว่าเขามีการไปท าอย่างไร มีปัญหา 

อุปสรรคอย่างไร ส่วนในFacebookบางครั้งเราก็ไปถามเขาเองหรือบางครั้งเขาก็มีมา

ถามเรา ถึงปัญหาการปลูกผัก มีมาเล่า ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขาไปท า มีความสนใจ ซึ่งก็

เป็นกระบวนการที่เราติดตามและเห็นได้ว่ามันเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร

กับคนที่มาอบรม (นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 

“...การจัดกิจกรรมร่วม หมายความว่า ผ่านไปซัก3เดือน6เดือน คนที่มาอบรมที่นี่ก็
จะจับมาเจอกันเพ่ือให้เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนปัญหากัน อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราท า
กิจกรรมเพื่อประเมินผล คือดูว่าเขามีพัฒนาการอย่างไร มีการท าต่อเนื่องรึเปล่า...”(คมสัน หุตะแพทย์
,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นแนวทางในการสื่อสารที่โครงการ
สวนผักคนเมืองได้ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการรณรงค์ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ด้วยกัน ได้แก่ กลยุทธ์
เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์ด้านสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ  

กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

การศึกษาในประเด็นกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง ผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิทยากรของโครงการสวนผักคนเมือง และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ใน
การจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมืองและการจัดกิจกรรมอบรมปลูกผักของศูนย์อบรมเกษตร
ในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนท่ีของโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการศึกษา พบว่า กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของโครงการสวนผักคนเมือง เป็น
แนวทางที่วิทยากรโครงการสวนผักคนเมืองน ามาใช้สื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรเป็น
บุคคลที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้เลือกมาท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
วิทยากรประจ าศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ รวมถึงวิทยากรจากเครือข่าย
โครงการสวนผักคนเมืองที่ได้เข้ามามีส่วนรวม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่ง
สารของทางโครงการได้ดังนี้  

1.การสร้างความน่าเชื่อถือ 

การใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์  
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จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า วิทยากรของโครงการสวนผักคนเมือง มี
ความรู้ และประสบการณ์ด้านการท าเกษตรในเมืองและมีความรู้ด้านการปลูกผักไร้สารเคมี รวมถึง
ความรู้ด้านการพ่ึงตนเองของคนเมือง ดังนั้นแล้ววิทยากรจึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง เช่น เทคนิคการเพาะต้นอ่อน การเตรียมดิน 
การปลูกผักในกระถาง การท าปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ ฯลฯ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น
แล้วในการอบรมและการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งของโครงการสวนผักคนเมือง โครงการสวนผักคน
เมืองได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมอีกด้วย 
เช่น การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การท าอาหาร การท าเกษตรบนดาดฟ้าอาคาร การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
เด็ก เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม  

“การหาวิทยากรมันก็เกิดจาการที่เราลงไปติดตามพูดคุยกับแต่ละคน คล้ายๆว่าเรา
ก็ดูศักยภาพของแต่ละที่ ดูว่าคนนี้มีศักยภาพด้านนี้นะ ท าตรงนี้ได้ ...ส่วนใหญ่ก็เป็นวิทยากรที่อยู่ใน
เครือข่าย เป็นสมาชิกโครงการเป็นหลัก” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ตารางที่ 4.2 

 
รายชื่อวิทยากรประจ าศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ประสบการณ์และความถนัด 

รายช่ือวิทยากรประจ าศูนย์อบรม ประสบการณ์ ความถนัด 
นคร ลิมปคุปตถาวร  
(ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้าน
เจ้าชายผัก) 

เรียนจบด้านการเกษตร
และท าเกษตรในเมือง
มากกว่า 8ปี  

การท าเกษตรในเมือง 

ชูเกียรติ โกแมน 
(ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์
สุวรรณภูมิ)  

ท าเกษตรในเมืองมากกว่า 
8ป ี

การท าเกษตรในเมือง 

วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ 
(ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ 
Organic Way) 

ท าเกษตรในเมืองมากกว่า 
1ปี 

การท าเกษตรในเมือง 

พอทิพย์ เพชรโปรี 
(ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ 
Organic Way,วิทยากรประจ า
หน่วยอบรมเคลื่อนที่TruckFarm) 

อดีตผู้บริหารโรงเรียน 
เจ้าของร้านอาหาร
มังสวิรัติ และท าเกษตรใน
เมืองมากกว่า 5ปี  

การท าเกษตรในเมือง การท า
กิจกรรมกับเด็กและการ
ท าอาหาร 
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ตารางที่ 4.2 

 
รายชื่อวิทยากรประจ าศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ประสบการณ์และความถนัด (ต่อ) 

รายช่ือวิทยากรประจ าศูนย์อบรม ประสบการณ์ ความถนัด 
ศิริกุล ซื่อต่อชาติ 
(ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง 
บ้านป้อมเอง,วิทยากรประจ าหน่วย
อบรมเคลื่อนที่TruckFarm) 

ท าเกษตรในเมืองมากกว่า 
4ปี 

การท าเกษตรในเมือง 

คมสัน หุตะแพทย์ 
(ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา) 

บรรณาธิการวารสาร
เกษตรกรรมธรรมชาติ 
และท าเกษตรในเมือง
มากกว่า10ปี  

การท าเกษตรในเมืองและการ
พ่ึงตนเอง 

ชรินา ง่วนส าอางค์ 
(ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ) 

เจ้าของร้านอาหารสุขภาพ
และมีการท าเกษตรใน
เมืองมากว่า 4 ปี  

การท าเกษตรในเมืองและการ
จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและ
ครอบครัว 

 

ตารางที่ 4.3 
 
รายชื่อวิทยากรรับเชิญ ประสบการณ์และความถนัด 

รายช่ือวิทยากรรับเชิญ ประสบการณ์ ความถนัด 

กรรณิกา เจริญชัย 
(วิทยากรประจ าหน่วยอบรม
เคลื่อนที่TruckFarm) 

เจ้าของร้านShortcut 
Organic,สมาชิกโครงการ
ขนาดเล็กสวนผักคนเมือง 

การท าอาหาร 

ชารีย์ บุญญวินิจ 
(วิทยากรประจ าหน่วยอบรม
เคลื่อนที่TruckFarm) 

เจ้าของ Uncleree's 
Farm หรือโครงการสวน
ผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์,
สมาชิกโครงการขนาดเล็ก
สวนผักคนเมือง 

การเพาะเลี้ยงไส้เดือน 
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ตารางที่ 4.3 
 
รายชื่อวิทยากรรับเชิญ ประสบการณ์และความถนัด (ต่อ) 

รายช่ือวิทยากรรับเชิญ ประสบการณ์ ความถนัด 
ญาดา จ านงค์ทอง 
(สวนผักบ าบัดศรีราชา) 

อดีตพยาบาลเฉพาะ
ทางด้านสุขภาพจิตและจิต
เวชโรงพยาบาลอ่าวอุดม,
สมาชิกโครงการขนาดเล็ก
สวนผักคนเมือง 

การใช้สวนผักบ าบัดกับผู้ป่วย
จิตเวช และผู้ติดยาเสพติด 

พรพรรณ แววสิงห์งาม 
(สวนผักกับการพ่ึงตนเอง) 

สมาชิกโครงการขนาดเล็ก
สวนผักคนเมือง 

การเพาะต้นอ่อนและเพาะเห็ด 

เพ็ญศรี โตสะอาด 
(สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขต
หลักสี่) 

วิทยากรประจ าสวนเกษตร
ดาดฟ้า ส านักงานเขตหลัก
สี่ 

การท าเกษรบนดาดฟ้าอาคาร 

 

นอกจากนี้แล้ววิทยากรประจ าโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีประสบการณ์ในการ
เป็นวิทยากรในการบรรยายและถ่ายทอดความรู้ด้านการท าเกษตรในเมืองร่วมกับหน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่งด้วยกัน เช่น ชูเกียรติ โกแมน ที่ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรรับเชิญ ในการ
จัดอบรม ณ แปลงผักสาธิต ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) Siam Green Sky@Siam Square 1 และRoot garden ทองหล่อ เป็นต้น  ศิริกุล ซื่อต่อชาติ 
และ นคร ลิมปคุปตถาวร ที่ได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องเกษรในเมืองให้หน่วยงาน
ทั่วไป  

 “เราก็มีงานเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องการปลูกผัก ตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด 3 ที่ 
รวมที่นี้ ก็มีที่สยามสแควร์วัน และก็มีที่สสส.ชั้น6 หรือในบางครั้งอย่างที่ Root garden ทองหล่อ เขา
ก็จะเชิญไปช่วย ไปดูแลเรื่องการปลูกให้เขาด้วย เราก็มีการรับเป็นวิทยากรภายนอก” (ชูเกียรติ โก
แมน สัมภาษณ์,19 กรกฎาคม 2558) 

 “เราเริ่มเป็นวิทยากรมาตั้งแต่ปี2555 น าเรื่องการปลูกผักจากตัวเราเองไป
ถ่ายทอด ก็รับงานบรรยายเป็นวิทยากรภายนอก นอกเหนือจากการท าศูนย์อบรม ก็จะมีคนติดต่อและ



127 
 

สนใจเชิญเราไปเป็นวิทยากรบรรยาย ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงาน เช่น ธนาคาร โรงเรียน” (ศิริกุล ซื่อ
ต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

การใช้วิทยากรที่มีพื้นฐานร่วมกันกับผู้เข้าอบรม 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า วิทยากรส่วนใหญ่ของโครงการสวนผัก
คนเมือง ได้มีการท าเกษตรในพ้ืนที่เขตเมืองและอาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นแล้ว
วิทยากรจึงมีพ้ืนฐานร่วมกันกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร
หรือเขตเมือง ซึ่งการมีพ้ืนฐานร่วมกันนั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้วิทยากรสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ ความรู้ ด้านการท าเกษตรในพ้ืนที่เขตเมืองให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สามารถรับรู้และ
เข้าใจกันได้ง่ายขึ้น เนื่องจากวิทยากรสามารถเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเจอ 
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน เช่น ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก ข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ ปัญหาดินฟ้า
อากาศ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคจากการท าเกษตรใน
เมืองและสามารถน าเทคนิควิธีการจากการอบรมน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง  

เราก็ได้มาเป็นวิทยากร เราก็จะมาช่วยบรรยายเกี่ยวกับการปลูกผัก ปลูกต้นอ่อนในพื้นที่

จ ากัด ซึ่งเราเห็นว่าในปัจจุบันคนอาศัยอยู่คอนโด อพาร์ทเม้นท์มากข้ึนและเราก็เคยอยู่อ

พาร์ทเม้นท์เกือบ20 ปี เราก็เลยรู้สึกว่า คนอยู่คอนโดเขาก็อาจจะอยากปลูกผักนะ แต่

ไม่มีใครที่จะบอกเขาว่าจะปลูกอะไรได้ จะปลูกอย่างไร...เราก็จะชี้ให้เขาเห็นว่าในพ้ืนที่

จ ากัดเราสามารถปลูกอะไรได้บ้าง เนื่องจากเราเคยมีประสบการณ์ เราก็แนะน าเขา ได้ 

(พรพรรณ แววสิงห์งาม,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

การท าหน้าที่เป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า จากวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองที่มุ่งเน้น
รณรงค์เพ่ือสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลกับสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในสังคม ผ่านการปลูกผักแบบไร้สารเคมี ดังนั้นแล้วในการสื่อสารไปยังผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึง
ต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ในการให้คนเมืองหันมาปลูกผักและเกิดแนวคิดการพ่ึงพา
ตนเอง ดังนั้นวิทยากรจึงเป็นต้นแบบที่ส าคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ผ่าน
การท าเกษตรในเมือง ผ่านการลงมือท าอย่างแท้จริง เพ่ือให้ผู้รับสารได้เกิดความเชื่อถือและ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ตลอดจนเกิดแรงจูงใจในการท าเกษตรในเมือง โดยวิทยากรของโครงการสวนผัก
คนเมืองนั้นต่างได้มีการท าเกษตรในบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเองและมีการดัดแปลงบริเวณบ้านเพ่ือ
ท าเป็นศูนย์อบรมในการใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม หรือใช้พื้นที่ต่างๆในการลง
มือท าเกษตรในเมืองอย่างจริงจัง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบหรือเป็นรูปธรรมให้ผู้เข้าร่วม
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อบรมได้มาศึกษา เรียนรู้และน าไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อการท า
เกษตรในเมือง  

ทางศูนย์ได้เปิดให้คณะ องค์กรต่างๆเข้ามาดูงาน รวมถึงคนทั่วไป เข้ามาเยี่ยมชมศึกษา 

อย่างที่บอกปลูกผักก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาปลูกผักอย่างเดียว เวลาคนเขามาเรียนรู้อะไรจาก

เรา เขาก็มาเรียนรู้ว่าการมีวิถีชีวิตแบบนี้มันเป็นอย่างไร เขาอยากมาแลกเปลี่ยนพูดคุย

กัน ส่วนเรื่องความรู้เขาก็อยากมาเรียนรู้การแก้ไขปัญหาการเพาะปลูก หรือว่าจะท า

อะไร ท าอย่างไร เราก็เป็นพ้ืนที่ให้เขาได้เรียนรู้ เป็นเหมือนตัวอย่างให้เขาได้เห็น (นคร 

ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558)  

“สิ่งส าคัญก็คือเราต้องท าตัวเราให้มีศักยภาพและพิสูจน์ให้ได้ว่าเกษตรในเมืองอยู่
ได้ เวลาผู้เข้าอบรมมาก็จะได้เห็นภาพและเชื่อว่าการเกษตรในเมืองมันเกิดขึ้นจริงได้” (พอทิพย์ เพชร
โปรี,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

จากการสังเกตการณ์ พบว่า ในการเข้าร่วมอบรมนั้นผู้เข้าร่วมอบรมจะเห็นถึง
รูปแบบวิถีชีวิตและการท าเกษตรในเมืองในพ้ืนที่จริงของวิทยากร ซึ่งเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการ
ท าเกษตรที่เกิดขึ้นจริงของคนในเมือง และสามารถน ามาใช้พ่ึงพาตนเองได้ เช่น การใช้ผักในสวนไป
ประกอบอาหารในครัวเรือน การท าเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองหรือเกื้อหนุนอาชีพของตนเองได้ เช่น การ
น าผักที่ปลูกไปใช้ร้านอาหาร เป็นต้น 

2.การสร้างความเป็นเพื่อนและความไว้วางใจ 

มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จากการสังเกตการณ์ พบว่า ในขั้นตอนแรกของการอบรมวิทยากรจะมีการแนะน า
ตัวและเล่าถึงประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของศูนย์อบรมหรือหน่วยอบรมเคลื่อนที่ของตนเอง
เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน หลังจากนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แนะน าตัวและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การปลูกผักและสาเหตุในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันก่อน เพ่ือสร้างบรรยากาศของการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม โดยในระหว่างการจัดกิจกรรม
อบรมวิทยากรจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมพูดคุย ซักถามตลอดการอบรม นอกจากนั้น
แล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางท่านได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท่ีตนเองมีกับวิทยากร
อีกด้วย เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางท่านเคยมีประสบการณ์ด้านการปลูกต้นไม้และท าการเกษตรมา
ก่อนก็ได้มีการให้ข้อแนะน าเพ่ิมเติมถึงเทคนิควิธีการต่างๆ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนกัน เป็นต้น 
ตลอดจนระหว่างการพักรับประทานอาหาร วิทยากรจะมีการมาร่วมวงรับประทานอาหารกับผู้เข้าร่วม
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กิจกรรมด้วย เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามปัญหาข้อสงสัย และ
เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมอบรม วิทยากรก็จะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกเล่าถึงความประทับใจและเป้าหมาย
ในอนาคตหลังจากการอบรม เช่น ท่านชอบขั้นตอนไหนในการอบรมมากท่ีสุด และหลังจากการอบรม
ท่านวางแผนจะเพาะปลูกอะไรก่อนเป็นอันดับแรก เป็นต้น เพ่ือน าค าตอบที่ได้มาใช้พัฒนาการอบรม
ในครั้งต่อไป   

เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า วิทยากรของโครงการสวนผักคนเมืองไม่ได้มีหน้าที่ในการ
ให้ความรู้เท่านั้นแต่ยังรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาระหว่างการอบรมและหลังอบรมด้วยเช่นกัน เนื่องจากใน
บางครั้งหลังจากการอบรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดปัญหาและมีอุปสรรค หรือยังมีข้อสงสัย ไม่เข้าใจ 
เช่น ปัญหาเรื่องดิน เรื่องศัตรูพืช การท าปุ๋ยหมัก ฯลฯ ดังนั้นแล้ววิทยากรจึงมีการแจกเบอร์โทรศัพท์ 
Facebookส่วนตัวของวิทยากร เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สอบถามและปรึกษาปัญหาต่างๆ เพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหาและให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง ตลอดจนยังใช้ติดต่อ พูดคุยและรายงานผลอีกด้วย นอกจากนี้
แล้วในบางครั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการติดต่อให้วิทยากรไปช่วยวางแผนและออกแบบการปลูกที่
บ้านของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย โดยวิทยากรต่างมีความยินดีที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและให้
ค าปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

คนที่มาอบรม เขาก็เหมือนเป็นเพ่ือนเรา เวลาอบรมเขามีข้อซักถามเราก็แนะน าเขา 

หลังจากอบรมเขาก็มีมาสอบถามในเฟซบุ๊ก โทรมา บางคนเขาก็มีชวนเราไปดูที่บ้านให้

ออกแบบแปลง ดูเรื่องการปลูกของเขา หรือบางคนก็มีการโทรมาสอบถาม มาปรึกษา 

ว่าจะปลูกอย่างไร ปลูกอะไรดี ท าอย่างไร เราก็จะให้ค าปรึกษาเขาไป (วิโรจน์ ปลอด

สันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

3. มีการเตรียมตัวและวางแผนก่อนการจัดกิจกรรม  

วิทยากรมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันก่อนการจัดกิจกรรม 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมหรือจัดอบรมวิทยากรจะมีการ
พูดคุยและปรึกษางานร่วมกัน เพ่ือวางแผนขั้นตอนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ อาทิเช่น การ
ก าหนดให้กิจกรรมมีการแบ่งออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบว่าใครจะ
รับผิดชอบส่วนไหน เรื่องอะไร เป็นต้น เพ่ือเปิดโอกาสให้วิทยากรสามารถไปเตรียมความรู้ วัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในส่วนที่ตนรับผิดชอบมาก่อน เพ่ือให้เกิดความพร้อมและความเป็นระบบในการอบรม
มากที่สุด  
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 เราก็จะมีการปรึกษากับทีมคิดหลักสูตรด้วยกัน และก็ปรึกษากันก่อนว่าเราจะพูด

ประมาณไหน อบรมอะไรบ้าง แล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าจะดูแลส่วนไหน อย่างครั้งนี้เราจะ

ดูแลเรื่องการปรุงดินการท าปุ๋ยนะ เราก็จะเตรียมตัวในเรื่องของวัสดุ วัตถุดิบที่เราต้อง

น ามาท า เราก็พูดถึงที่มาของวัสดุ แล้วเมื่อกระบวนการมันเสร็จแล้ว จะกลายเป็นอะไร 

มันจะให้ธาตุอาหารอะไรกับพืชก็จะพูดในเรื่องของรวมๆ ในแต่ละกิจกรรมว่าได้

ประโยชน์อะไรบ้าง (วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

“เราก็มีการประชุมกันก่อน และคุยในเรื่องของรายละเอียดว่าภาพที่เราเห็นนั้น
ตรงกันนะ ว่าเราจะท าอย่างนี้กับโรงเรียน ชุมชน และมีการจัดทั้งหมด 3 ครั้ง ใครจะท าหน้าที่อะไร 
หากเข้าใจตรงกัน ถ้าโอเคเราก็ลุยเลย” (วิตดา มิ่งมหากุล,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

มีการวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อออกแบบสารให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เนื่องจากกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสวนผักคน
เมืองนั้น มีความหลากหลายทางลักษณะประชากรศาสตร์และพ้ืนฐานความรู้ที่แตกต่างกัน เช่น อายุ 
อาชีพ และพ้ืนฐานความรู้ด้านการท าเกษตร ดังนั้นแล้ววิทยากรจึงต้องมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้รับสาร 
เพ่ือคาดคะเนพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับสาร เพ่ือน ามาใช้ออกแบบสารหรือสื่อที่จะน ามาใช้
ในการอบรมให้ตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้รับสารแต่ละกลุ่ม โดยในขั้นตอนแรก
วิทยากร จะน ารายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือมาตรวจสอบจ านวนผู้รับสารและศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมบางครั้งมีการเปิดให้ลงชื่อและกรอกประวัติส่วนตัวก่อน หรือเปิด
โอกาสให้แนะน าตัว ดังนั้นแล้ววิทยากรจึงสามารถทราบได้ว่ากลุ่มผู้รับสารมีลักษณะทางประชากร
อย่างไรและมีความประสงค์ในเรื่องใด และสามารถจัดเตรียมสารให้เข้ากับกลุ่มผู้เข้าอบรม เพ่ือให้การ
อบรมมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อผู้รับสารมากท่ีสุด หรือหากวิทยากรไม่สามารถทราบกลุ่มผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ก่อน วิทยากรจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวน ามาใช้ในการปรับสารให้เข้ากับผู้อบรมนั้นๆ  

แต่ละกิจกรรมก็จะมีการออกแบบแตกต่างกัน อย่างเด็กเราก็มีวิธีการ เช่น มีการเล่า

นิทานก่อน เชิญชวนเด็กๆให้ลงมือ ซึ่งเนื้อหาเด็กผู้ใหญ่ ก็แตกต่างกันไป หากเป็นผู้ใหญ่

เราจะต้องลงลึกกว่า ก็จะดูกลุ่มเป้าหมาย เราต้องรู้ว่าใครจะมาเรียนกับเรา ก็อาจจะดู

รายชื่อ แล้วเราก็จะมาดูว่า เราจะใช้ภาษาอะไรพูดกับเขาให้เขารู้ จะออกแบบอย่างไร 

เพราะการถ่ายทอดเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก(พอทิพย์ เพชรโปรี, สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 

2558) 
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 “สิ่งที่ส าคัญคือการส ารวจสิ่งที่เขาอยากจะฟัง เราต้องดูคนที่เขามา เราก็จะถามเขาว่า

ท าอาชีพอะไร ซึ่งผมก็จะสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาอยากรู้  ถ้าดูแล้วกลุ่มนี้สนใจการพ่ึงพา
ตนเอง ผมก็พูดเกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเองไปเลย” (ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

จากการสังเกตการณ์ พบว่า ในบางกิจกรรมจะมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้
ล่วงหน้า และท าการเปิดรับสมัคร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับกิจกรรม เช่น กิจกรรมส าหรับ
เด็ก กิจกรรมสวนผักบ าบัด กิจกรรมทัวร์สวนผักดาดฟ้า เป็นต้น  

มีการสื่อสารระหว่างวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างสม่ าเสมอ 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า วิทยากรของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการพูดคุย
และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันอย่างสม่ าเสมอทั้งที่ได้จัดงานร่วมกันและไม่ได้จัดงานร่วมกัน แต่ก็ จะมี
การพูดคุยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน อาทิเช่น การนัดประชุม การเยี่ยมเยียนศูนย์อบรม
ภายในเครือค่ายระหว่างกัน และการติดต่อกันผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebookกลุ่มของเครือข่ายสวน
ผักคนเมือง เพ่ือไว้แลกเปลี่ยนความรู้และปรึกษาการท างานร่วมกัน โดยเนื้อหาในการติดต่อสื่อสารกัน
ส่วนใหญ่จะเน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคด้านการปลูกผัก ปรึกษาปัญหาด้านการ
เพาะปลูก รวมถึงการวางแผนงานหากมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคน
เมืองยังได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของโครงการอีกด้วย โดยการจัดกิจกรรมWorkshopให้
วิทยากรและบุคลากรของโครงการได้มาท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน โดยได้
จัดขึ้นปีละ1ครั้ง ซึ่งการแลกเปลี่ยนและการท ากิจกรรมร่วมกันของวิทยากรอย่างสม่ าเสมอจะมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพในการท างานเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากได้มีการแลกเปลี่ ยนและ
เรียนรู้ร่วมกันท าให้เกิดการพัฒนางานและองค์ความรู้ใหม่ๆ  

“ก็เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีการเจอกันไม่ว่าจะเป็นทั้งในออฟไลน์และออนไลน์ ก็เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้กันเอง แบบเกิดขึ้นเอง เพราะว่าทุกคนมีความสนใจและท าในเรื่องนี้อยู่แล้ว มี
โอกาสอะไรก็แลกเปลี่ยนกัน โครงการก็มีการจัดพัฒนาศักยภาพการท างาน Workshopร่วมกัน” 
(นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558)   “เราก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในFacebook 
เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตลอดเรื่องการปลูกผัก แล้วก็พูดคุยกันในเรื่องกิจกรรมที่เราจะจัด เพ่ือ
แลกเปลี่ยน พูดคุยระหว่างกัน ก็จะมีหลายๆศูนย์เรียนรู้ เครือข่าย มาระดมสมองพูดคุยแลกเปลี่ยน
ไอเดียกันตลอด...”(วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558)   
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4. การใช้ทักษะในการสื่อสารและเทคนิคในการโน้มน้าวใจ  

การใช้วิทยากรที่มีทักษะในการสื่อสารดี  

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า ในการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้
ของวิทยากรของโครงการสวนผักคนเมืองไปสู่ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรได้มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่
ว่าจะเป็นการพูด ที่ชัดถ้อยชัดค า ใช้ภาษาท่ีสุภาพเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร ตลอดจนการพูดอธิบายที่
มีการจัดล าดับขั้นตอนในการอธิบายอย่างเป็นระบบ ไม่ซับซ้อน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้รับ
สาร มีการยกตัวอย่างประกอบเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพและเกิดความเข้าใจ ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการ
หรือวิทยาศาสตร์มากเกินไป ตลอจนมีการสอดแทรกมุกตลกเป็นระยะเพ่ือให้เกิดความบันเทิงในการ
อบรม รวมถึงยินดีรับฟังข้อซักถามของผู้เข้าร่วมอบรมอย่างตั้งใจและให้เกียรติ  ไม่หลีกเลี่ยงค าถาม
และแสดงความจริงใจในการตอบค าถามทุกครั้ง 

เราจะสื่อในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจง่ายๆ เราจะสื่อออกไปถึงสิ่งที่เราท าอยู่ ให้

เข้าใจง่ายที่สุด พยายามจะไม่ใช้หลักวิชาการ เช่น ค่าดินเป็นอย่างไร กรดด่างคืออะไร...

โดยเราจะบอกทุกครั้งว่า ก็ปลูกไป ปรุงดินอย่างนี้นะ ความรู้สึกเหมือนเราท ากับข้าว 

การปรุงดินก็เหมือนเราท ากับข้าว ...เราก็สอนในลักษณะที่ให้เขามองภาพเห็น ...การที่

เราใส่เนื้อหมูเข้าไปก็เหมือนการใส่ปุ๋ยคอก พอมีปุ๋ยคอกเข้ามาดินก็ดีขึ้นนิดนึง เราใส่ผัก 

อาหารมันก็จะมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น เหมือนเราใส่ใบไม้ลงไปในดินเหมือนกัน ดินก็จะมี

คุณค่ามากขึ้น ก็จะให้เขามองภาพให้ออก ...เราสอนเหมือนท าอาหาร เค้าก็จะมองภาพ

ออกและเข้าใจมากขึ้น...และที่ส าคัญคือท าอะไรที่มันง่ายก่อน เราอย่าเพ่ิงไปสอนอะไรที่

ยากๆ ศัพท์วิชาการเราจะไม่ใช้เลย(ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

การใช้ทักษะเฉพาะตัวของวิทยากร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า วิทยากรของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการใช้ทักษะ
เฉพาะตัวในการดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก ที่
ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวของวิทยากรในการดึงดูดใจเด็กๆ เช่น การร้องเพลง  การเต้นร า การเล่น
เกมส์ การเล่านิทาน การแสดงละครเวที เป็นต้น  

“ในการท ากิจกรรมกับเด็กเราจะต้องมีกุศโลบาย...คือเราก็มีทีมเครือข่ายมาช่วย
เราท า มาช่วยแต่งเพลงมาเป็นนักร้อง ก็จะมีทีมงานที่เขามีความสามารถด้านนี้มาช่วยท ากิจกรรม” 
(วิตดา มิ่งมหากุล,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558 ) 
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ภาพที่4.4 การใช้ทักษะเฉพาะตัวของวิทยากรในการร่วมร้องเพลงและเล่นเกมส์ 

 

การใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจและกระตุ้นความรู้สึก 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า วิทยากรของโครงการสวนผักคนเมืองได้
ใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจโดยการพูดเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงประโยชน์และข้อดีจากการ
ปลูกผัก อาทิเช่น การปลูกผักกินเองสามารถท าให้ได้ผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีและดีต่อสุขภาพ 
ตลอดจนชี้ให้เห็นว่าการปลูกผักเป็นเรื่องที่คนเมืองก็สามารถท าได้ เช่น การให้ก าลังใจผู้เข้าร่วมอบรม
ว่าการปลูกผักไม่ยากอย่างที่คิด ทุกคนสามารถท าได้ด้วยตัวเอง เช่น การเพาะต้นอ่อนทานตะวันที่ใช้
เวลาเพียง5-7วันก็สามารถรับประทานได้แล้ว ตลอดจนการพูดโน้มน้าวเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติบาง
ประการ เช่น การที่เชื่อว่ามือร้อน ไม่สามารถปลูกผักได้หรือปลูกไม่ขึ้นว่าไม่เป็นความจริง ขึ้นอยู่กับ
เทคนิคและวิธีการ เป็นต้น รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจของการปลูกผักด้วยตัวเองให้แก่ผู้รับสาร 
เช่น การปลูกผักสามารถท าให้พ่ึงตนเองด้านอาหารได้ ช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถน าไปประกอบ
เป็นอาชีพ เพ่ือสร้างแรงบัลดาลใจและก าลังใจในการลงมือท า ตลอดจนมีการพูดกระตุ้นความรู้สึก  
เป็นการเน้นย้ าเพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เริ่มลงมือท าหลังจากการอบรมโดยทันที   

“เราก็จะมีการให้ไอเดีย แนะน าเขา กระตุ้นความรู้สึก เรื่องการปลูก จบจากการ
อบรมไปแล้วเราก็ต้อง ‘ททท.’ ท าทันทีเลยนะ ถ้าไม่ท าก็จะลืมนะ คือถ้าท าแล้วลองท าไปเถอะ ผิดถูก
อย่างไรก็ไม่ว่ากัน ก็ต้องพูดกระตุ้นเขา” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

กลยุทธ์ด้านสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

การศึกษาในประเด็นกลยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง ผู้วิจัยได้เก็บ
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบสื่อของโครงการ
สวนผักคนเมือง และการจากการสัมภาษณ์เครือข่าย รวมถึงการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ 
แผ่นพับ Facebook และ Website ของโครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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ในการจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมืองและการจัดกิจกรรมอบรมปลูกผักของศูนย์อบรม
เกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนท่ีของโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการศึกษา พบว่า กลยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง เป็นแนวทางใน
การน าเสนอสารที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้น ามาใช้เพ่ือโน้มน้าวใจผู้รับสาร โดยในการศึกษากล
ยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 
(1) กลยุทธ์ด้านสารของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง และ (2) กลยุทธ์ด้านสารของเครือข่าย
โครงการสวนผักคนเมือง  

(1) กลยุทธ์ด้านสารของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการศึกษา พบว่า แนวทางในการน าเสนอสารของทีมงานโครงการสวนผักคน
เมืองได้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ก าหนดประเด็นในการน าเสนอ
สารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ 

1. การรณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองและปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี 

2. การสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 

ในการน าเสนอสารของทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองจะเน้นการน าเสนอสาร
แนวทางเชิงบวก (Positive appoach) เป็นส่วนใหญ่ 

“ทางโครงการได้ตั้งใจที่จะใช้สารทางบวก ด้วยความตั้งใจเลย เรามองว่าการ
น าเสนอในเรื่องของการสร้างแรงบัลดาลใจในทางบวก จะท าให้ผู้รับสารเกิดการเปลี่ยนแปลง” 
(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

นอกจากนี้ได้มีการเลือกกลยุทธ์ด้านสารให้เหมาะสมกับประเด็นในการสื่อสาร ดังนี้ 

การสื่อสารประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี 

จากการศึกษา พบว่า ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็น
เรื่องการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารใน
การน าเสนอและวิธีการน าเสนอสาร ดังนี้ 

1. เนื้อหาสารในการน าเสนอ 

1.1 การถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมืองได้มีการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ โดยการน าเสนอนวัตกรรมการปลูกผักในรูปแบบต่างๆ 
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เช่น การปลูกผักบนดาดฟ้า สวนผักก าแพง การปลูกผักในวัสดุเหลือใช้ กระถางส าหรับลืมรดน้ า และ
การสร้างแปลงผักแบบ Keyhole เป็นต้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ๆในการปลูกผัก ที่ทางโครงการสวน
ผักคนเมืองได้น าเสนอ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความคิดสร้างสรรค์และหันมาสนใจปลูกผัก 
นอกจากนี้แล้วได้มีการน าเสนอเทคนิคในการปลูกผักต่างๆอีกมากมาย เช่น การปรุงดิน การย้ายกล้า 
การท าปุ๋ยหมัก และการเลี้ยงไส้เดือน หรือเทคนิคต่างๆส าหรับมือใหม่ เป็นต้น เพ่ือดึงดูดใจ
กลุ่มเป้าหมายและเพ่ือเป็นข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายน าไปใช้ลงมือปฏิบัติ 

จากการที่เราท าไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่ามีเทคนิคในการปลูกผักมากมาย เราก็เลยรวบรวม

มาน าเสนอ ซึ่งเราเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องการปลูกผักคนไทยเก่งนะ มีนวัตกรรมที่น่าสนใจ 

เราก็เลยน าเสนอเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดไอเดีย และเรายังมีการ

เลยน าเสนอเทคนิคการปลูกผักส าหรับคนที่เริ่มต้นปลูกผักด้วย เพ่ือให้เขาเกิดการลงมือ 

(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

“เราก็จะมีการอัพเดทข้อมูลที่น่าสนใจใหม่ๆมาน าเสนอเรื่อยๆ ซึ่งการน าเสนอ
ข้อมูลเดิมๆท าให้ไม่น่าสนใจ หรือข้อมูลที่เราคิดว่าคนรู้หรือเห็นบ่อยแล้วมันก็จะไม่ดึงดูด เราก็ต้องน า
ข้อมูลต่างๆที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆมาน าเสนอ ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับเขา” (ยศวดี 
ลือตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 

 
ภาพที่4.5 การน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆในการปลูกผัก 
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ภาพที่4.6 การน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆในการปลูกผักผัก ในรูปแบบของหนังสือ 
 

1.2 น าเสนอเรื่องง่าย ใกล้ตัว และเป็นรูปธรรม  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้
มีการน าเสนอเรื่องง่าย ใกล้ตัว และเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการท าเกษตรใน
เมือง เช่น เรื่องเล่าชาวสวนผักซ่ึงเป็นเรื่องเล่าจากสมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการที่บอกเล่าถึง
ประสบการณ์การปลูกผัก ตลอดจนการถ่ายทอดเรื่องราวจากทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้จาก
การไปลงพ้ืนที่ส ารวจการท าเกษตรในเมืองในที่ต่างๆโดยน าถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของบทความ 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอเรื่องราวการปลูกผักท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพได้
ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้น  

“เราก็เน้นถ่ายทอดอย่างเรื่องประสบการณ์จากการที่เราไปลงพ้ืนที่มา มีที่เราเขียน
เองอย่างเช่นบทความ ท าออกมาในลักษณะเรื่องเล่า ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับสมาชิกโครงการ หรือที่
เราไปเจอแล้วน่าสนใจ เราก็จะหยิบมาเล่าถ่ายทอด เพ่ือให้เห็นภาพ และให้เกิดไอเดียต่างๆที่จะท า
ตาม” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.7 การน าเสนอเรื่องราวประสบการณ์การปลูกผักของคนเมือง 
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1.3 น าเสนอเรื่องราวจากต่างประเทศ  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้
น าเสนอเรื่องราวการท าเกษตรในเมืองและการเคลื่อนไหวด้านเกษตรในเมืองในต่างประเทศ เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้เกิดจินตภาพและเปลี่ยนมุมมองด้านการท าเกษตรในเมือง ว่าเป็นเรื่องที่ทันสมัยและ
เป็นเรื่องที่นานาประเทศก าลังให้ความสนใจและมีการขับเคลื่อนในประเด็นนี้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
การน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหว การท าโครงการต่างๆในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการท า
การเกษตรในเมือง เช่น การน าเสนอข่าวความเคลื่อนไหวด้านการท าเกษตรในเมืองของประเทศ
เกาหลีใต้ เรื่องราวของโครงการ Youth Harvest Project ที่น าเรื่องการท าสวนผักมาใช้เยียวยา
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ท าผิดกฎหมายที่Montana สหรัฐอเมริกา เรื่องราวของโครงการGrow to Learn 
NYC ที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้แต่ละโรงเรียนในเมือง New York ได้ท าสวนผักในโรงเรียน เป็นต้น โดย
ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองจะท าการคัดเลือกเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองมาน าเสนอ  

เราก็มีน าเสนอเรื่องราวการปลูกผักในต่างประเทศ ว่าการปลูกผักในต่างประเทศเขา

มีไอเดียอะไรบ้าง มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่าง เราก็เลือกสิ่งที่น่าสนใจมา ที่มัน

สอดคล้องกับเรื่องหรือประเด็นที่เราอยากจะเคลื่อนไหว เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเขาได้เห็น

เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ในต่างประเทศว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้นะ 

(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.8 การน าเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวเรื่องเกษตรในเมืองจากต่างประเทศ 
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1.4 การน าเสนอข้อเท็จจริง เอกสารทางวิชาการ และผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ทีมงานสวนผักคนเมืองได้มี
การน าเสนอข้อเท็จจริงและผลการวิจัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ เกี่ยวข้องกับการท า
เกษตรในเมือง เช่น ผลการวิจัยการกินผักของเด็ก ผลการส ารวจพ้ืนที่รกร้างในกรุงเทพฯ  งานวิจัย
ผลกระทบของระยะทางอาหาร เป็นต้น ซึ่งอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ  
นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังมีการน าเสนอข้อมูลทางวิชาการ เช่น การน าเสนอแนวคิด
และแนวทางการพัฒนาเกษตรในเมือง รวมถึงความรู้จากงานเสวนาวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่ทาง
โครงการสวนผักคนเมืองได้รวบรวมมาน าเสนอ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายคิดวิเคราะห์ในการ
ประกอบการตัดสินใจที่จะริเริ่มปลูกผัก 

“เราก็มีการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาน าเสนอ รวบรวมความรู้ที่ได้
จากงานเสวนาวิชาการต่างๆที่เราจัดหรือเราเขาไปร่วมรับฟัง  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย” 
(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.9 การน าเสนอแนวคิดและแนวทางการพัฒนาเกษตรในเมืองโดยรวบรวมเป็นหนังสือ 
 

2. วิธีการน าเสนอสาร 

2.1 การน าเสนอโดยใชเ้หตุและผล 

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
น าเสนอสารโดยน าเสนอเหตุและผลในการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น 
เหตุผลที่การท าสวนผักช่วยให้ชีวิตและจิตใจดีขึ้น 6เหตุผลที่เราควรท าสวนผักกับเด็ก เหตุผลท าไมเรา
ต้องปลูกผัก เป็นต้น โดยมีการสรุปเหตุผลเป็นข้อๆเพ่ือให้เข้าใจง่าย เพ่ือเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมาย
ทราบถึงประโยชน์ของการปลูกผัก เพ่ือให้เกิดความสนใจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติกลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความคิดริเริ่มที่จะปลูกผัก  
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ภาพที่4.10 การน าเสนอเหตุผลในการปลูกผักของโครงการสวนผักคนเมือง 
 

2.2 การให้ก าลังใจ 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า การน าเสนอสารของ
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการน าเสนอสารในรูปแบบของการให้ก าลังใจ เพ่ือส่งเสริมและให้ก าลังใจ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่เริ่มต้นปลูกผัก โดยมีการน าเสนอสารผ่านบทความที่เน้นบทความเชิงให้
ก าลังใจ เช่น “ปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง” “คับที่ปลูกได้” “เมื่อคนไม่เคยปลูก ลงมือท า อะไรๆในชีวิต
ก็เปลี่ยนเเปลง” “ทุกคนมีศักยภาพในการเพาะปลูก” “อยู่ในเมืองก็ปลูกผักได้” เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่ม
หมายได้เกิดความรู้สึกว่าการปลูกผักเป็นเรื่องท่ีง่ายและเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถท าได้  

เราก็ใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือในการสร้างให้เกิดความคิด สร้างให้เกิดแรงบันดาลใจ แต่

เราก็ไม่ถึงกับใช้เทคนิคการฟันธง หรือชี้น า ว่าต้องท าแบบนี้ เราจะเป็นในเชิงเชิญชวน

ว่า เรื่องนี้คุณก็สามารถลุกขึ้นมาท าได้นะ เป็นการให้ก าลังใจ ให้เห็นถึงศักยภาพของ

ตนเองที่มี พยายามดึงออกมาให้คนรู้สึกว่า คุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถท าเรื่องนี้ได้ 

(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

2.3 การบอกประโยชน์ที่จะได้รับ 

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
น าเสนอสารในการบอกประโยชน์และข้อดีจากการปลูกผัก รวมถึงน าเสนอมุมมองและทัศนะต่างๆ
ด้านบวกที่หลากหลายจากประสบการณ์ของผู้ที่ปลูกผัก เพ่ือโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมาย เช่น “สวนผัก
สร้างความสัมพันธ์” “ปลูกผักแล้วได้แบ่งปัน” “สุขภาพกาย สุขภาพใจดีที่ดีจากการปลูกผัก” “ช่วย
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พัฒนาที่ดินรกร้างให้เกิดประโยชน์” เป็นต้น เพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
หันมาปลูกผักและเห็นถึงคุณประโยชน์จากการปลูกผัก 

 
ภาพที่4.11 การน าเสนอสารโดยการบอกประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการสวนผักคนเมือง 
 

การสื่อสารประเด็นเรื่องการพึ่งตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษา พบว่า ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็น
เรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารใน
การน าเสนอและวิธีการน าเสนอสาร ดังนี้ 

1. เนื้อหาสารในการน าเสนอ 

1.1 ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ ในเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่
การน าเสนอเรื่องการท าอาหาร เช่น วิธีแปรรูปถั่วเหลือง การท าซอสมะเขือเทศ การท าน้ าสลัด รวมถึง
การท าผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สบู่ แชมพูสระผม น้ ายาล้างจาน เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ยังมีการน าเสนอ
นวัตกรรมการพ่ึงตนเอง เช่น การผลิตโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า การท าเตาชีวมวล การท าที่เก็บน้ าฝน 
และการเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น รวมถึงเรื่องการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วิธีการลดขยะ การ
น าวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง การท าปุ๋ยหมัก โดยทีมงานได้มีการคัดเลือกเรื่องราว เทคนิค วิธีการในการ
พ่ึงตนเองในรูปแบบต่างๆมาน าเสนอให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้อยู่เสมอ เพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่4.12 การน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆในการพึ่งตนเอง 
 

1.2 น าเสนอข้อเท็จจริง 

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้น าเสนอ
ข่าวสารและข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข่าวสารจากงานเสวนาวิชาการ ข่าวสารจาก
ต่างประเทศ การน าเสนอแนวคิดต่างๆทางวิชาการ ในประเด็นเรื่องการพ่ึงพิงตนเองและการบริโภคที่
เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การน าเสนอเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหาร การบริโภคที่ยั่งยืน แนวคิด
เมืองเปลี่ยนผ่าน (Transition Town) การรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมือง ระบบการจัดการของเสีย เป็นต้น 
เพ่ือเป็นข้อมูล ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบการตัดสินใจ 

2. วิธีการน าเสนอสาร 

การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ 

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้น าเสนอ
สารที่ชี้ถึงผลกระทบ เช่น ผลจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น วิกฤต
เศรษฐกิจ วิกฤตการเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อความไม่มั่นคงทาง
อาหาร และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของคนเมือง เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเห็น
ความส าคัญและตระหนักถึงการพ่ึงตนเองและบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 
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ภาพที่4.13 การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากความไม่ม่ันคงทางอาหาร 

 

การเผยแพร่กิจกรรมและเชิญชวนให้สาธารณชนเข้าร่วม  

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายซึ่ง ได้แก่ สาธารณชน 
ได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางโครงการและเครือข่าย โดยมีแนวทางในการ
น าเสนอสาร ดังนี้   

1. น าเสนอข้อเท็จจริง  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมืองจะมีการท าประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของ
โครงการสวนผักคนเมือง โดยมีการน าเสนอข้อมูลเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจและเป็นข้อมูล
ในประกอบการตัดสินใจ เช่น การน าเสนอข้อมูลของกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูล
ทางวิชาการและการบอกประโยชน์ของกิจกรรม อาทิเช่น การบอกประโยชน์ของการท าสวนผัก
ดาดฟ้า เพ่ือเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมในกิจกรรมทัวร์สวนผัก :ดาดฟ้า เขียว กินได้ หรือการให้
ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องสวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วม
กิจกรรมเทศกาลสวนผักคนเมือง2015:ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง โดยมีแนวทางในการน าเสนอโดยการ
คัดเลือกข้อมูลทางวิชาการและข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของกิจกรรมที่ทางโครงการจัดขึ้น มาใช้
ในการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย  
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ภาพที่4.14 การน าเสนอข้อเท็จจริงเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง 
 

นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของ
โครงการและมีการชี้แจงข้อมูลในการจัดกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบ เช่น ที่มาและความส าคัญ
ของกิจกรรม วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  วันเวลาที่จัดกิจกรรม เนื้อหาในการอบรม หรือหากเป็น
กิจกรรมที่ต้องสมัครเข้าร่วม โครงการจะมีการชี้แจงวิธีการสมัครก่อนทุกครั้ง เพ่ือเป็นกลุ่มเป้าหมายได้
รับทราบถึงรายละเอียดก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 

ในการท างานของโครงการเราไม่ได้ท างานเป็นแบบเชิงรุกนะ แต่เป็นแบบเชิงรับ หรือ

เป็นฝ่ายตั้งรับมากกว่า เช่น เรามีแผนจัดกิจกรรม โดยมีประเด็นต่างๆ เราก็ท า

ประชาสัมพันธ์ออกไปว่า ขอเชิญผู้ที่สนใจ มาร่วมสมัคร ก็จะมีการประชาสัมพันธ์

ออกไปในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิ กโครงการขนาดเล็ก 

กิจกรรมเทศกาลสวนผักคนเมือง (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.15 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง 
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ทั้งนี้ในการประชาสัมพันธ์ตัวโครงการให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โครงการสวน
ผักคนเมืองได้มีการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของทางโครงการ เช่น ประวัติความเป็นมา เป้าหมายของ
โครงการ การด าเนินงานของโครงการ รวมถึงวิธีการในการเข้าร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง 
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ภาพภารกิจต่างๆในการด าเนินงานของทางโครงการสวนผักคนเมืองเพ่ือให้
สาธารณชนได้รับรู้ รับทราบว่าโครงการสวนผักคนเมืองมีการด าเนินงานในด้านใดบ้าง เพ่ือเป็นการ
แนะน าโครงการให้ประชาชนได้รู้จัก 

 

 
ภาพที่4.16 การน าเสนอภาพภารกิจต่างๆในการด าเนินงานของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
 

2. เน้นข้อความสะดุดหู สะดุดตา 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมือง ได้มีการใช้ข้อความเพ่ือให้เกิดการจดจ าง่าย เช่น การใช้ค าขวัญของโครงการ “ปลูกผัก ปลูก
เมือง ปลูกชีวิต” ชื่อกิจกรรมที่สะดุดหู เช่น “ทัวร์สวนผัก : ดาดฟ้า เขียว กินได้” “เทศกาลสวนผักคน
เมือง: ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง” เป็นต้น ซึ่งเน้นการใช้ข้อความที่สะดุดหู จดจ าได้ง่าย และสื่อถึง
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการจดจ าและเข้าใจถึงประโยชน์จากการปลูกผัก
หรือวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

“ก็ยังมีในส่วนของค าขวัญของโครงการ ตามConceptของโครงการที่ว่า “ปลูกผัก 
ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” ซึ่งเราก็น ามาใช้ในการเชิญชวน” (ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 
2558) 
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ภาพที่4.17 การน าค าขวัญ “ปลูกผัก ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” มาใช้ในการเชิญชวน 
 

3. น าเสนอรูปธรรม  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมืองได้มีการน าเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเครือข่าย เช่น แนะน าศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและ
หน่วยอบรมเคลื่อนที่ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของแต่ละศูนย์อบรม วัตถุประสงค์ของแต่ละศูนย์
อบรม รายละเอียดในการเข้าร่วม รวมถึงการน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอบรมต่างๆ
ของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ มีการแนะน าวิทยากรของโครงการ เป็นต้น 
นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการท าแผนที่พ้ืนทีส่ีเขียวของโครงการสวนผักคนเมืองที่
เป็นสมาชิกโครงการ  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบและสามารถเข้าไปเรียนรู้และรับชมเป็นตัวอย่าง
ได้  

 
ภาพที่4.18 การแนะน าศูนย์อบรมเกษตรในเมืองของโครงการสวนผักคนเมือง 
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ภาพที4่.19 แผนที่พื้นที่ความสุขสีเขียวกินได้ ในWebsiteของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
 

นอกจากนี้แล้วในการไปออกงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเครือข่าย โครงการสวนผัก
คนเมืองจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดงาน รวมถึงการน าเสนอรูปภาพกิจกรรมประกอบ 
ตลอดจนในการจัดงานจะมีการน าเสนอรูปธรรม เช่น การจ าลองบ้านพึ่งตนเอง การท าแปลงผักสาธิต 
เพ่ือเป็นรูปธรรมให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นเป็นตัวอย่าง และเป็นการสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ
หรือลงมือปฎิบัติ  

 
ภาพที่4.20 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง 
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ภาพที่4.21 การจ าลองบ้านพ่ึงตนเอง ภายในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่2 
 

ในการจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง จะมีการสอดแทรกแนวคิดต่างๆ
ผ่านกิจกรรม เพ่ือเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น การสอดแทรกแนวคิดการบริโภคที่เกื้อกูลต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือท า โดยรณรงค์ในคนมาร่วมงาน ให้พกภาชนะ เช่น
กระติกน้ า ถุงผ้า จาน ชาม มาเอง และมีการคัดแยกขยะ เพ่ือช่วยลดขยะในพ้ืนที่ บริเวณจัดงาน 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้เกิดแนวคิดการบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม  

 
ภาพที่4.23 การเชิญชวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะและลดขยะในบริเวณพ้ืนที่จัดงาน 
 

(2) กลยุทธ์ด้านสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง  

จากการศึกษา พบว่า แนวทางในการน าเสนอสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคน
เมืองได้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยเครือข่ายต่างๆที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดงานและประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง  ได้มีการท างานภายใต้
วัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและการ
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สร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคท่ีเกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
สังคมของคนเมือง แต่อย่างไรก็ตามเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการน าเสนอสารในแนวทาง
ที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม รวมถึงความถนัดของแต่ละเครือข่าย โดยแต่
ละเครือข่ายได้มีการเลือกกลยุทธ์ด้านสารให้เหมาะสมกับประเด็นในการสื่อสาร ดังนี้ 

การสื่อสารประเด็นความรู้ด้านการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้
สารเคมี 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็นเรื่อง
การท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารที่
น าเสนอและวิธีการน าเสนอสาร ดังนี้ 

1. เนื้อหาสารทีน่ าเสนอ 

1.1 น าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
การน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรรมการปลูกผัก เช่น ถังเพาะงอก การเพาะงอก
ในขวดโหล การท าสวนผักแนวตั้ง การท าสวนผักบนดาดฟ้า การเพาะปลูกผักในภาชนะหรือวัสดุเหลือ
ใช้ การท าแปลงผักบนพ้ืนปูน เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแรงบันดาลใจและได้รับความรู้ใหม่ๆท่ี
ง่ายต่อการเพาะปลูก ตลอดจนสามารถน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริง 

เราก็หาไอเดียในการที่จะสามารถปลูกผักได้ในที่จ ากัด เช่นเราก็มีการคิดว่าเราจะเอา

ต้นไม้ที่อยู่ในกระถางมาวางบนโต๊ะให้น้ ามันไม่ไหลได้อย่างไร ซึ่งก็ไปหาวัสดุมา ซึ่งมันก็

เป็นถังน้ า ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้เราก็ได้ไอเดียใหม่ๆขึ้นมา อย่างกระป๋องพลาสติกก็ได้ที่

เหลือใช้ ขวดน้ าเอามาตัด แค่นี้ก็ปลูกได้แล้ว เราก็น าเสนอว่าพ้ืนที่เท่านี้ก็ปลูกได้แล้ว 

(พรพรรณ แววสิงห์งาม,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

“คือเราพยายามที่จะพัฒนารูปแบบของการปลูกให้มันมีความหลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น แนวตั้งใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช้เทคนิค ใช้อะไรเข้ามา ที่มันสอดคล้องส าหรับคนในเมือง 
แต่ต้องเป็นจริงได้ด้วยนะ หมายถึงสามารถใช้งานได้จริงด้วย” (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 
กันยายน 2558) 

“เราก็มีการน าเสนอ คือให้ไอเดียเขาก่อน เช่นการปลูกในวัสดุเหลือใช้ การปลูก
แบบพ้ืนปูน ปลูกบนดาดฟ้า ให้เขาเห็นไอเดียต่างๆใหม่ก่อน” (พอทิพย์ เพชรโปรี,สัมภาษณ์ 15 
สิงหาคม 2558 
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ภาพที่4.24 การน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆในการปลูกผักและการท าเกษตรในเมือง 

 
1.2 น าเสนอข้อเท็จจริง 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
แนวทางในการน าเสนอสารเกี่ยวการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี โดยได้มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทฤษฎี เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรื่องการ
เพาะปลูกและการท าเกษตรในเมืองก่อนลงมือปฏิบัติ ในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้ อาทิเช่น 
หลักการในการปลูกผักไร้สารเคมี การเตรียมดินและปรุงดิน การเพาะกล้า การปลูกและการดูแล
รักษา เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนมีการถ่ายทอดแนวคิด
และความส าคัญของการท าเกษตรในเมือง เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความเข้าใจและน าข้อมูล
ดังกล่าวที่ได้รับไปปฏิบัติ 

“เราก็มีการดูกลุ่มเป้าหมายก่อน เช่น ถ้าเป็นเด็กเราก็จะเน้นให้ลงมือท าเลย แต่ถ้า
เป็นผู้ใหญ่เราก็อาจจะเสริมเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเพ่ิมเติมไป เรื่องวิชาการ ในขั้นตอนตั้งๆให้ละเอียด
มากขึ้น มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจก่อน” (วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์15 สิงหาคม 2558) 
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1.3 น าเสนอเรื่องง่ายและได้ผลเร็ว  

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า แนวทางในการน าเสนอสารเกี่ยวกับ
การปลูกผักไร้สารเคมีและการท าเกษตรในเมืองของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง พบว่า ได้มี
แนวทางในการน าเสนอสารในเรื่องที่ง่ายและได้ผลเร็ว เช่น การสอนเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การเพาะ
ถั่วงอก การปักช าวอเตอร์เครส เป็นต้น เนื่องจากเป็นการเพาะปลูกที่ได้ผลเร็ว ท าได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อย 
และเหมาะส าหรับคนเมือง ซึ่งการน าเสนอเรื่องที่ง่ายและได้ผลเร็วนั้น จะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดแรง
บันดาลใจในการลงมือปฏิบัติและรู้สึกว่าการปลูกผักไม่ใช่เรื่องยาก  

“ทุกครั้งที่มีการสอนเพาะต้นอ่อนทานตะวัน ทุกคนก็จะได้กลับไปคนละ1กระถาง 
เพราะว่ามันง่าย รดน้ า7วันก็กินได้ ท าให้พอได้ผลเร็ว เขาก็จะรู้สึกว่าอยากจะท า อะไรที่ได้ผลช้า บาง
คนการรอคอยเขาน้อย เขาก็ไม่อยากรอไม่อยากปลูกแล้ว อย่างทานตะวันใช้เวลาน้อยก็ได้ทาน เขาก็
อยากจะปลูก” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

นอกจากนี้แล้วยังมีการน าเสนอสาร ในเรื่องของการปลูกผักในกระถาง ที่สามารถ
ท าได้ง่ายและใช้พ้ืนที่ไม่มาก ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมือง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้สึกว่าตน
สามารถท าได้  

จะเน้นไปที่คนพ้ืนที่น้อย เพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงสวนผักคนเมือง คนเมืองจรงิๆแล้ว

ไม่มีที่ งานที่เป็นแปลงคนเมืองเขามองไม่เห็นภาพ เขาจะบอกว่าเขาไม่มีที่  แล้วเขาก็จะ

ไม่ปลูกเลย แต่เราจะน าเสนอการปลูกในพ้ืนที่เล็กๆ เช่น ตะกร้า กระถาง ซึ่งเขาเอาไป

วางในส านักงานได้ ซึ่งเขาก็จะรู้ว่าแค่นี้ก็ปลูกได้ เขาก็จะพากันไปปลูก แต่ถ้าหากเรา

น าเสนออะไรที่มันยากเขาก็จะไม่ปลูก (พรพรรณ แววสิงห์งาม,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 

2558) 

2. วิธีการน าเสนอสาร 

2.1 การลงมือปฏิบัติ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า การจัดกิจกรรมของเครือข่ายสวนผักคน
เมือง จะเน้นการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริงในทุกๆขั้นตอนของการปลูกผัก เริ่มต้นตั้งแต่
การปรุงดิน การท าปุ๋ยหมัก การย้ายกล้า เป็นต้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ลงมือปลูก
ผักในภาชนะด้วยตัวเองทุกขั้นตอน ซึ่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจะท าให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าใจใน
กระบวนการต่างๆมากยิ่งขึ้น และได้เป็นการทบทวนความรู้จากเนื้อหาที่เรียนมา เกิดการจดจ า 
ตลอดจนสามารถน ากลับไปปฏิบัติ ได้ โดยได้มีการแจกอุปกรณ์และวัสดุในการเพาะปลูกให้แก่
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือเพาะปลูกด้วยตนเองและน ากลับไปปลูกต่อที่บ้าน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นในการ
เพาะปลูก นอกจากนี้แล้วหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นวิทยากรจะมีการแจกเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้า เช่น 
ต้นหอม วอเตอร์เครส เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น ให้กับผู้เข้าอบรมที่สนใจน าไปปลูกที่บ้าน เพ่ือเป็นการ
แบ่งปันและส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมให้ได้ลงมือปลูกอีกด้วย 

นอกจากนั้นแล้วในทุกๆขั้นตอนจะมีการให้อาสาสมัครซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการลงมือท า เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน  และเพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้และจดจ าขั้นตอนต่างๆในการเพาะปลูก ดังนั้นแล้วการลง
มือปฏิบัติถือได้ว่าเป็นแนวทางในการน าเสนอสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้เริ่มต้นลงมือปลูกผักและมีความรู้ด้านการเพาะปลูก  

“ทางศูนย์ก็จะเน้นการลงมือปฏิบัติ ไม่ต้องมานั่งจดว่าท าอันนั้นอัตราส่วนเท่าไหร่ 
จริงๆสิ่งที่ศูนย์เน้นก็คือการลงมือท า คือมาที่นี่ต้องลงมือท าเอง” (ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 
กรกฎาคม 2558) 

“ที่นี่อบรมเราเน้นลงมือท า ไม่มีแจกเอกสารนะ คือเราให้เขาจดเอง เพราะถ้าเขา
จดเองแล้วเขาจะจ า แจกเอกสารไปเขาอาจจะไม่ได้อ่านหรือจ า ... เราเน้นพูดให้เห็นภาพที่จริงๆแล้ว
ลงมือปฏิบัติเลย ให้เรียนรู้เองจะได้เกิดการจดจ า” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

 

 
ภาพที่4.25 การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติเพาะปลูกด้วยตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
อบรมปลูกผักของศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way 
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 ภาพที่4.26 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้ากิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการลงมือท า  ของศูนย์อบรมบ้านสวน
เรียนรู้ Organic Way และ ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก 
 

2.2 การเรียนรู้ที่มาที่ไป 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการ
น าเสนอสาร ในการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ที่มาที่ไปของขั้นตอนต่างๆอย่างละเอียด ได้แก่ การรู้
จากง่ายไปยากและจากยากไปง่าย ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และเทคนิคต่างๆเข้าด้วยกัน เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ รับทราบและเกิดความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆของการเพาะปลูกอย่างละเอียด  

 ...ทุกอย่างจุดเน้นของเรื่องที่นี่ก็คือในเนื้อหาความรู้การเรียนรู้ทุกอย่างเราต้องท าให้คน

ได้เรียนรู้ที่มาที่ไป รู้จักจากง่ายไปยาก รู้ย้อนจากยากมาง่ายให้ได้ เพ่ือให้เห็นทั้งความ

เรียบง่ายและความซับซ้อนในเนื้อหาที่เราน าเสนอ ให้เห็นที่มาที่ไปนั่นเอง เราเชื่อว่า

หากเรียนรู้อย่างไม่รู้ที่มาที่ไปก็จะไม่เข้าใจ แต่หากว่าเขาเรียนรู้ว่ามีที่มาที่ไปว่าเป็นมา

อย่างไร ท าไมถึงเรียกปุ๋ยหมัก ความหมายมันคืออะไร มีที่มาอย่างไร คือไม่ได้ให้ดูแต่

เทคนิค แต่หากเราเชื่อมโยงมาที่ความหมายมันก็จะท าให้คนเข้าใจง่ายขึ้น เช่น รู้ว่าปุ๋ย

หมักก็คือการสร้างหน้าดิน ท าอย่างไรถึงจะเกิดหน้าเดิน เช่นอธิบายให้เห็นการเกิดหน้า

ดินในป่า ว่ามีการย่อยสลายอย่างไรเราก็เอามาดัดแปลง แล้วเราก็เอาความรู้ที่เรามีที่เรา

เรียนมาเรื่องเกษตรมาอธิบาย (นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 

2.3 การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
แนวทางในการน าเสนอสารโดยการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆ อาทิเช่น การชี้ให้เห็นถึงอันตรายจาก
สารเคมีตกค้างในผัก การชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตสิ่งแวดล้อม ภัย
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ธรรมชาติ ความไม่มั่นคงทางอาหาร เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาต่างๆ
เหล่านี้ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ   

 การพ่ึงตนเอง มันสะท้อนว่าประเด็นเรื่องอาหารของคนเมืองมันยังไกล ประเด็นของคน

เมืองคือเขาต้องหารายได้ แต่พอเรามาท ากิจกรรม เราก็จะต้องท าให้ เขาฉุกคิดอะไรได้

บ้างนิดๆหน่อยๆ...การให้เขามองเห็นเรื่องสารเคมี ซ่ึงเรื่องการพึ่งพาก็จะตามมา ว่าเราก็

ท าได้ มันก็ค่อยๆลดทอนประเด็นว่ามีเงินก็ซื้อกินได้เราก็อาจจะช่วยลดทอนตรงนี้ลงไป

ได้ ว่ามันเป็นเรื่องของความภูมิใจ ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย อย่างในตอน

อบรม เราก็จะให้เขาดูถึงเรื่องสารเคมีและเรื่องวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เขาฉุกคิด 

(พอทิพย์ เพชรโปรี,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

 
ภาพที่4.27 การอบรมของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองที่มีแนวทางในการน าเสนอสารที่ชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบ 
 

2.4 น าเสนอรูปธรรมผ่านการเยี่ยมชมและส ารวจพื้นที่จริง 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
ได้แก่ ศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ได้มีการพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าการส ารวจ เยี่ยมชมและสัมผัส พ้ืนที่
ในการเพาะปลูกในบริเวณศูนย์อบรม โดยวิทยากรจะพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินชม และอธิบายในส่วน
ต่างๆของสถานที่บริเวณโดยรอบที่มีการปลูกผัก เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงรูปแบบการ
เพาะปลูกในพ้ืนที่จริง ได้ผลจริง เป็นรูปธรรม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นตัวอย่างในการเพาะปลูก 
และเพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนช่วยกระตุ้นความสนใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเพ่ือเป็น
ตัวอย่างในการน าไปประยุกต์ใช้และปฏิบัตใินพ้ืนที่ของตนเอง 

“คนมาที่นี่ก็จะได้เห็น ก็จะมีพาเยี่ยมชม ซึ่งเราก็จะเน้นการท ารูปธรรมที่แตกต่าง
แปลกตา แล้วก็เน้นที่ตัวผัก คือถ้าให้คนเขาตรึงตาตรึงใจก็คือผักจะต้องงาม พอเห็นผักงามปุ๊บ ส่วน
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ใหญ่คนก็จะอยากท า ผักมันมีเสน่ห์ พอผักงาม โต เขาจะเริ่มสนใจเรื่องเทคนิคว่าท าอย่างไร” (คมสัน 
หุตะแพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

 
ภาพที่4.28 การน าเสนอรปูธรรม ผ่านการเยี่ยมชมและส ารวจพื้นที่จริง  
 

การสื่อสารประเด็นเรื่องการพึ่งตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็น
เรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารที่
น าเสนอและวิธีการน าเสนอสาร ดังนี้ 

1. เนื้อหาสารที่น าเสนอ 

น าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ  

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายสวนผักคนเมืองได้มีการ
น าเสนอสารในประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการน าเสนอ
เทคนิควิธีการต่างๆในการพ่ึงตนเองที่นอกเหนือจากการปลูกผัก เช่น การท าอาหาร การท าน้ ายา
อเนกประสงค์ การท าข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน รวมถึงการน าวัสดุเหลือใช้ในบ้านมาท าเป็นวัสดุใน
การเพาะปลูกหรือขยะมาท าเป็นปุ๋ย การเพาะเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น ตลอดจนการน าเสนอนวัตกรรม
การพ่ึงตนเอง เช่น การท าโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เอง การท าเตาชีวมวลผลิตแก๊ส เป็นต้น โดยการ
ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการในการพ่ึงพาตนเองในรูปแบบต่างๆ ได้มีการจัดเป็นคอร์สอบรม เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายได้เกิดการเรียนรู้วิธีการพ่ึงตนเองในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนเพ่ือให้เกิดจิตส านึกในการ
พ่ึงพาตนเอง   

 กิจกรรมของเรา ไม่ได้เป็นเรื่องเกษตรอย่างเดียว เราเปิดอบรมเรื่องอ่ืนๆด้วย เช่นเรื่อง

พลังงาน อย่างเช่นที่นี่เปิดอบรมเรื่องการท าโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในบ้านเรือน
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เอง...เพราะฉะนั้นพอคนมาต่อเรื่องนั้นเขาก็จะสนใจไปอีกเรื่องนึงด้วย หรือเราเปิด

อบรมเกี่ยวกับการท าสบู่ธรรมชาติ แชมพูธรรมชาติ ล่าสุดเราก็มีคอร์สเปิดอบรม

เกี่ยวกับการแปรรูปอาหารพ้ืนฐาน เช่น การท าเต้าหู้ การท าซอสพริก ซอสมะเขือเทศ 

การท าน้ าส้มสายชู การท าน้ าปลา ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนท าไม่เป็น... เราก็พยายามที่จะ

เสริมคอร์สเหล่านี้เข้าไป อย่างที่นี่ ก็จะได้รับการรับรู้ว่า ที่สวนผักบ้านคุณตา นอกจาก

การท าการปลูกผักแล้วเนี่ย เรามีคอร์สอบรมเกี่ยวกับการพ่ึงตนเองอ่ืนๆ(คมสัน หุตะ

แพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

2. วิธีการน าเสนอสาร 

2.1 การน าเสนอรูปธรรม 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มี
การน าเสนอสารในประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม   โดยการ
น าเสนอผ่านพ้ืนที่ที่เป็นรูปธรรม อย่างเช่น ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา ที่ได้มีการท าบ้านให้เป็นบ้าน
ตัวอย่างในการพ่ึงตนเอง โดยแบบบ้านพ่ึงตนเองนั้น ประกอบไปด้วยการพ่ึงตนเองในหลายๆด้าน ทั้ง
การพ่ึงตนเองด้านอาหาร การพ่ึงตนเองด้านพลังงาน เป็นต้น เพ่ือเป็นรูปธรรมของการพ่ึงตนเอง 
ส าหรับผู้ที่มาอบรมจะได้เห็นเป็นตัวอย่างและเกิดแรงบันดาลใจ ตลอดจนเกิดแนวความคิดในการหัน
มาพ่ึงพิงตนเอง 

 “เราก็เลยท าบ้านนี้ให้เป็นบ้านตัวอย่างของการพ่ึงตนเอง...ก็จะพยายามจะท าให้
เป็นตัวอย่าง รวมทั้งการเอาน้ าเสียในบ้านเรือนกลับมาใช้ใหม่ น้ าอาบน้ า น้ าซักผ้า น้ าล้างจาน เอา
กลับมาใช้ในแปลงเกษตรได้ใหม่ต้องท าอย่างไร” (คมสัน หุตะแพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

 

 
ภาพที่4.29 การจัดท าบ้านพ่ึงตนเองที่ใช้นวัตกรรมการพ่ึงตนเองต่างๆ เช่น การพ่ึงตนเองจากพลังงาน
โซลาร์เซลล์ เพ่ือเป็นรูปธรรมในการน าเสนอ  
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2.2 การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มี
การน าเสนอสารในประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการ
น าเสนอสารที่ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบในด้านต่างๆของการบริโภค เช่น ผลกระทบของอาหารฟาสต์ฟู้ด
อาหารที่ไม่มีคุณภาพ ปัญหาขยะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของเมือง ฯลฯ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตะหนักถึง
การพ่ึงพิงตนเองและการบริโภค เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของตน  

 “ประเด็นในการสื่อสารของที่นี่เราก็จะเน้นเรื่องวิถีชีวิตที่กลมกลืนกับธรรมชาติ 
การกิน การอยู่ ซึ่งผลของมันก็คือสุขภาพท่ีดี เราก็จะมีการชี้ให้เห็นถึงการบริโภค การกินที่เปลี่ยนไป 
การบริโภคอาหารแช่แข็ง ฟาสต์ฟู้ด ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ...” (ชรินา ง่วนส าอางค์,สัมภาษณ์ 
10 กันยายน 2558) 

2.3 การตั้งค าถาม  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการน าเสนอสาร
ในประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการน าเสนอสารโดยการ
ชวนกลุ่มเป้าหมายตั้งค าถาม เช่น การตั้งค าถามเรื่องการกินว่าผักปลอดภัยจริงไหม ผักมาจากไหน 
เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายให้หันมาใส่ใจกับการบริโภคและเรียนรู้ที่มาและความส าคัญของ
อาหารที่เราบริโภค  

 เวลาเราน าเสนอสาร กลยุทธ์ของเราก็คือการตั้งค าถาม แล้วก็การได้ลองท า การตั้ง

ค าถามก็เช่น เราก็อยากจะพูดปัญหาที่มันซับซ้อน เช่น ท าไมเราไม่ตั้งค าถามกับอาหาร

ของเราบ้าง ว่าอาหารมาจากไหน เราอยากชวนทุกคนมาตั้งค าถามว่าอาหารมาจากไหน 

ผักปลอดภัยจริงไหม ผักมาจากไหน ...ความรู้ก็จะได้มาจากการตั้งค าถามที่ลึกซึ้งกับ

อาหาร เช่น เราไปกินข้าวตามร้านอาหารตามสั่งเราก็ควรที่ต้องอยากรู้นะว่าผักที่เขาเอา

มาใช้ปลอดภัยหรือไม่ (แก้วตา ธัมอิน,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 

การเผยแพร่กิจกรรมและเชิญชวนให้สาธารณชนเข้าร่วม 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า เครือข่ายโครงการสวน
ผักคนเมืองได้มสี่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูลข่าวสารในการประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่ง ได้แก่ สาธารณชน ได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโครงการสวนผักคนเมืองและ
เครือข่าย เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางโครงการและ
เครือข่าย โดยมีแนวทางในการน าเสนอสาร ดังนี้   
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1. น าเสนอข้อเท็จจริง 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในการเผยแพร่กิจกรรม
และเชิญชวนให้สาธารณชนมาเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายสวนผักคนเมือง ได้มีการน าเสนอ
ข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นข้อมูลและรายละเอียดต่างๆในการจัดกิจกรรม  รวมถึงวัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของแต่ละเครือข่าย เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และเพ่ือใช้ใน
การตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  

“ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ประชาสัมพันธ์ออกไป ก็จะบอกรายละเอียดต่างๆของ
กิจกรรมที่เราจัด หัวข้อในการอบรม” (วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558)   

นอกจากนั้นแล้วเครือข่ายต่างๆยังมีการน าเสนอภาพการท ากิจกรรมของเครือข่าย 
ผ่านทางช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย เช่น Facebook เพ่ือให้สาธารณชนได้ติดตามการท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือเชิญชวนให้สาธารณชนเข้าร่วมในกิจกรรมของทางเครือข่าย 

 
ภาพที่4.30 การน าเสนอข้อมูลและรายละเอียดในกิจกรรมของทางเครือข่าย  
 

2. เน้นข้อความสะดุดหู สะดุดตา  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในการเผยแพร่กิจกรรม
และเชิญชวนสาธารณชน ทางเครือข่ายได้มีการใช้ข้อความที่สะดุดหู สะดุดตา และเข้าใจง่าย เช่น 
“ปลูกความสุขในบ้านคุณ” “ขุมพลังข้างครัว” “ฟังต้นไม้พูด” “สวนผักเคลื่อนที่ ไปในชุมชน รู้ปลูก รู้
ปรุง กินผักแสนอร่อย ชวนเด็กตัวน้อยมาล้อมรอบรถ ปลูกปรุงผักสดๆกับรถ Truck Farm” เพ่ือเชิญ
ชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยใช้ข้อความต่างๆที่ท าให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นแล้วเกิดความ
สงสัยและสนใจในกิจกรรม  
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“พอจั่วหัวว่า ฟังต้นไม้พูด คนก็จะคิดว่ามันเป็นไปได้เหรอ คนก็จะสงสัย ก็อยาก
มาร่วม” (ญาดา จ านงค์ทอง,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

3. น าเสนอเอกลักษณ์ 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า แต่ละเครือข่ายจะ มี
เอกลักษณ์และความถนัดแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละเครือข่ายก็จะมีรูปแบบในการน าเสนอสารเพ่ือ
เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ใช้เอกลักษณ์ของแต่ละศูนย์ของตัวเองมาใช้ในการเชิญ
ชวนสาธารณชนเข้าร่วม เช่น การน าเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก กิจกรรมสวนผักบ าบัด  กิจกรรม
ส าหรับครอบครัว การเพาะเลี้ยงไส้เดือน เป็นต้น เพ่ือน าเสนอเอกลักษณ์ของทางศูนย์ เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้กลุ่มเป้าหมายได้ตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแต่ละศูนย์ก็จะมีการน าเสนอเอกลักษณ์ของ
แต่ละศูนย์ที่แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้ตัวการ์ตูน สัญลักษณ์ ฯลฯ เพ่ือสร้างความแตกต่างจาก
เครือข่ายอ่ืนๆ โดยใช้เทคนิคในการออกแบบสารตามความถนัดของแต่ละเครือข่าย  

 ในการประชาสัมพันธ์เราก็จะเน้น ที่นี่เราก็น าเสนอเรื่องเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นหลัก 

ทั้งหมดทุกอย่างก็จะเชื่อมโยงกับการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ทั้งการปลูกผัก การก าจัดขยะ 

... เราก็จะมีการสร้างCharacterให้มันดึงดูดใจเด็กจนถึงผู้ใหญ่ เทคนิคของผมคือท าให้

มันน่ารัก ผมเคยพยายามท าให้มันเท่ แต่มันก็ยังสู้การท าให้น่ารักไม่ได้ พอมันน่ารัก คน

ก็เอาไปใช้ประโยชน์หลากหลายกว่า จากผู้ใหญ่ที่ไม่อยากอ่านแล้วก็อ่าน จากเด็กที่ไม่

อยากสนใจก็อ่าน ก็สนใจ (ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

 
ภาพที่4.31 การออกแบบตัวการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของเครือข่ายเพ่ือใช้ในการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นเด็ก ของ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm  
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4. น าเสนอรูปธรรม 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายต่างๆของโครงการสวนผักคน
เมือง ได้มีการน าเสนอรูปธรรม เช่น การน าเสนอการปลูกผักแนวตั้ง การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การ
น าเสนอถังเพาะถั่วงอก ฯลฯ  โดยแต่ละเครือข่ายจะมีการน าเสนอนวัตกรรมต่างๆที่เป็นรูปธรรม ผ่าน
การไปออกงานหรือจัดนิทรรศการต่างๆ เพ่ือใช้ในการดึงดูดใจและเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้าร่วม
กิจกรรม  

 “เวลาไปออกกิจกรรม ที่นี่จะเน้นการท ารูปธรรมที่แตกต่างแปลกตา เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสนใจ เราก็จะมีอะไรต่างๆไปโชว์ เพ่ือให้เขาเห็นสิ่งที่เราท า” (คมสัน หุตะแพทย์
,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

 “สวนผักคนเมืองเขาก็จะให้เราออกบูทเพ่ือแสดงผลงานของเรา พอได้แสดงผล
งาน ไปออกงานตามที่สวนผักคนเมืองเขาจัด เราก็เอาพวกผักต่างที่เราปลูก เช่นปลูกในกระถางต่างๆ
ไปโชว์” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

 
ภาพที่4.32 การน าเสนอรูปธรรมต่างๆของเครือข่ายสวนผักคนเมือง 

 

กลยุทธ์การใช้สื่อของโครงการสวนผักคนเมือง 

 การศึกษาในประเด็นกลยุทธ์การใช้สื่อของทางโครงการสวนผักคนเมือง ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบสื่อของโครงการสวนผัก

คนเมือง และจากการสัมภาษณ์เครือข่าย รวมถึงการศึกษาจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ แผ่นพับ 

Facebook และ Website ของโครงการสวนผักคนเมือง และแผนการจัดกิจกรรมของทีมงาน

โครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมของโครงการสวนผัก
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คนเมืองและการจัดกิจกรรมอบรมปลูกผักของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ของ

โครงการสวนผักคนเมือง 

 จากการศึกษา พบว่า กลยุทธ์การใช้สื่อของทางโครงการสวนผักคนเมือง เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญ

ในการก าหนดช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกใช้สื่อต่างๆ ในการ

ถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของทางโครงการ

สวนผักคนเมือง โดยในการศึกษากลยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง ผู้วิจัยได้แบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ (1) กลยุทธ์การใช้สื่อของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง และ 

(2) กลยุทธ์การใช้สื่อของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง  

(1) กลยุทธ์การใช้สื่อของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง 

จาการศึกษา พบว่า ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกช่องทางในการ
สื่อสารโดยการเลือกใช้สื่อต่างๆในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคน
เมืองให้เป็นที่รู้จัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสาธารณชน ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการผลิตสื่อ
หลายชนิดด้วยกันเพ่ือน ามาใช้ในการรณรงค์ สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วิจัยได้แบ่งกลยุทธ์การใช้
สื่อของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง ออกเป็น 2ส่วนด้วยกัน ได้แก่ สื่อที่ใช้ในถ่ายทอดความรู้และ
สื่อทีใ่ช้ในการประชาสัมพันธ์  

สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้  

1. สื่อบุคคล 

จากการศึกษา พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกใช้สื่อบุคคลในการท า
การสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและการสร้าง
ความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง รวมถึงความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับสาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับ
โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือโน้มน้าวและชักชวนกลุ่มเป้าหมายให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางโครงการ ซึ่งสื่อบุคคลที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้
น ามาใช้ถ่ายทอดความรู้นั้น ได้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

สื่อบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า ในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมของทาง
โครงการสวนผักคนเมือง ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการคัดเลือกและเชิญวิทยากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิทยากรที่
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ทางโครงการสวนผักคนเมืองคัดเลือกมานั้น ได้แก่ วิทยากรจากเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
และวิทยากรจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการท า
กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก เช่น วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนล าปลายมาศพัฒนา วิทยากรที่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เช่น ชารีย์ บุญญวินิจ หรือวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
ท าสวนผักบ าบัด เช่น ญาดา จ านงค์ทอง อดีตพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช ซึ่งเป็นวิทยากรที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีทักษะในด้านการสื่อสาร โดยวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญนั้นจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเชื่อถือ และท าให้การสื่อสารและการถ่ายทอดข้อมูล
ความรู้ มีประสิทธิภาพ  

เวลาเราจัดงาน จัดกิจกรรม เราก็เชิญเครือข่ายเหล่านี้มาร่วมด้วย ซึ่งก็จะเชิญแกน

หลักๆ หรืออาจมีเครือข่ายอ่ืนๆมาเสริมแล้วแต่ประเด็นที่เราจะน าเสนอ ซึ่งเราก็จะเชิญ

วิทยากรที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เช่น เชิญคุณปริ๊นซ์มาสนับสนุนเป็นวิทยากรให้ ในเรื่อง

การให้ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง หรืออย่างงานเทศกาล ที่เราจัดเกี่ยวกับเด็ก เรา

ก็เชิญอาจารย์วิเชียร ที่อยู่บุรีรัมย์มา เพราะเราก็รู้ว่าเขาถนัดและท างานเรื่องเด็กมา 

แล้วก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกับเด็ก เราก็เชิญมา (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 

3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.33 สื่อบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ที่ทางโครงการสวนผักคน
เมืองได้เรียนเชิญมาเป็นวิทยากรในงานเสวนหัวข้อ “ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง” 
 

สื่อบุคคลที่มีประสบการณ์ตรง 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการ
คัดเลือกวิทยากรที่มีประสบการณ์ตรงในการท าเกษตรในเมืองหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ 
กล่าวคือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงมือท าด้วยตนเอง อาทิเช่น นคร ลิมปคุปตถาวร ชูเกียรติ โก
แมน พรพรรณ แววสิงห์งาม เป็นต้น โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการท าการเกษตรในเมืองหรือมี
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ประสบการณ์ในด้านต่างๆมาเป็นระยะเวลานานและมีการลงมือท าอย่างจริงจัง รวมถึงมีใจรักในการ
ท าการเกษตรและการถ่ายทอดประสบการณ์ของตนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จะสร้างความเชื่อถือให้แก่
ผู้รับสารและสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

คนที่ถ่ายทอดให้เขามีความส าคัญมาก ส าคัญมากที่สุดเลย ไปดูได้จากศูนย์เรียนรู้ต่างๆ

ทุกศูนย์ ศูนย์ไหนที่จะประสบความส าเร็จ จะอยู่ที่ผู้น า โดยเฉพาะสังคมไทยจะอยู่ที่ผู้น า 

คนที่เป็นผู้น าทางความคิด เวลาพูดแล้วคนจะเชื่อ เวลาพูดแล้วคนเขาศรัทธา แล้วเขา

ท าตามอันนี้ส าคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอายุหรือคนที่เด็กกว่า ... แต่คนเหล่านี้ปรากฏ

ว่าเขาสามารถมาเป็นผู้น าทางความคิดได้ ถามว่าเขาเป็นได้อย่างไร เพราะ เขาท าจริงจัง

ต่อเนื่อง สิ่งที่เขาพูดมาจากสิ่งที่เขาท า มาจากใจเขา แล้วพวกนี้ท าด้วยส านึกที่ต้องการ

ให้ ไม่ได้ต้องการได้ คือไม่เรียกร้อง จะได้ตังหรือไม่ได้ตัง ถ้าท าเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 

ก็จะยินดีท าให้ คนเหล่านี้สร้างแรงศรัทธาให้คนได้ อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด (คมสัน 

หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

2. สื่อเฉพาะกิจ  

จากการศึกษา พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีผลิตสื่อเฉพาะกิจ เพ่ือใช้ในการ 
ถ่ายทอดเทคนิค ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและ
การสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง รวมถึงความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับสาธารณชนและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยได้มีการผลิตสื่อเฉพาะกิจเพ่ือใช้ในการรณรงค์ ดังนี้ 

หนังสือ  

จาการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดท าหนังสือเพ่ือ
ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการปลูกผัก รวมถึงแนวคิดเรื่องการท าเกษตรในเมือง โดย
ทีมงานสวนผักคนเมืองได้มีรวบรวมและจัดท าเป็นหนังสือ เนื่องจากพบว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าเกษตรในเมืองไทยยังมีแพร่หลายไม่มากและเป็นเรื่องใหม่ โดยทั้งหมดเป็นหนังสือที่ทางโครงการ
สวนผักคนเมืองได้จัดท าขึ้นมาเอง โดยได้มีการจ าหน่ายและแจกส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่
สนใจ  

การท าหนังสือ ถ้าถามว่าท าไมเราท าหนังสือออกมา เริ่มจากเล่มแรกเลย คือ เล่มปลูก

เมืองปลูกชีวิตกับเล่มแนวคิดเกษตรในเมือง เล่มที่2 มากกว่าผัก จริงๆก่อนหน้านั้นจะมี

หนังสือสวนผักบ้านฉัน เก๋ไก๋ในสวน เป็นหนังสือที่เกิดจากการรวบรวมคนที่ได้รางวัล

จากการประกวดสวนผัก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นในปีแรกๆ ปีต่อมาก็จะวิชาการ
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ขึ้นมาหน่อย แล้วที่รวบรวมเป็นหนังสือ ก็เพราะเราเห็นว่าหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน

ประเทศไทยยังไม่ค่อยมี มีน้อย แล้วเรื่องเกษตรในเมืองจะว่าไปก็เป็นเรื่องใหม่มากนะ

ส าหรับเมืองไทย ซึ่งส่วนใหญ่หนังสือของเราก็จะเน้นการจ าหน่าย ซึ่งเราก็จะขายเวลา

ไปออกงาน อีกส่วนหนึ่งเราก็จะแจกด้วย เช่นสมาชิกโครงการเราก็ จะแจก หรือ

ผู้ร่วมงาน ซึ่งหลักๆเลยหนังสือของเราก็จะเน้นถ่ายทอดประสบการณ์กับองค์ความรู้

เกี่ยวกับการปลูกผัก ซึ่งหนังสือทั้งหมดนี้ก็เป็นหนังสือของโครงการโดยตรงเลยที่เรา

จัดท าขึ้นมาเอง (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.34 หนังสือของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า หนังสือของทาง
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีเนื้อหาในการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จากการปลูกผัก ประโยชน์ที่
ได้รับ และแนวทางในการท าการเกษตรในเมือง รวมถึงเทคนิควิธีและไอเดียในการเพาะปลูกผักใน
เมือง เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกผักให้แก่ผู้อ่าน ได้แก่ หนังสือสวนผักในบ้านฉัน เก๋ไก๋ในสวน
สวย สวนผักคนเมือง นอกจากนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ
ด้านการท าเกษตรในเมือง โดยได้ค้นคว้า รวบรวม งานวิจัยและเรื่องราวประสบการณ์ของผู้ที่ปลูกผัก 
รวมถึงการรวบรวมความรู้จากงานเสวนาวิชาการ มาถ่ายทอดผ่านหนังสือ ได้แก่ หนังสือปลูกเมือง
ปลูกชีวิต:แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเกษตรในเมือง หนังสือเติบโตไปด้วยกัน :สวนผักคนเมือง 
หนังสือมากกว่าผัก:บนเส้นทางนักปลูกเมือง ปลูกชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายองค์ความรู้ด้าน
การท าสวนผักในมิติต่างๆ ที่มากกว่าการปลูกผักเพ่ือเป็นอาหาร เพ่ือสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการ
ปลูกผักในด้านต่างๆให้แก่สาธารณชน 
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คู่มือ 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมืองได้มีการผลิตคู่มือในการท าเกษตรในเมือง เพ่ือถ่ายทอดเทคนิค ขั้นตอน วิธีการในการปลูกผัก 
การดูแลรักษา การท าน้ าหมักชีวภาพ การเลือกซื้อเมล็ดพันธ์ รวมถึงการรวบรวมค าถามยอดฮิต
ส าหรับคนปลูกผัก เป็นต้น เพ่ือเป็นคู่มือให้แก่ผู้เริ่มต้นปลูกผักและผู้ที่สนใจท าเกษตรในเมือง  

“เล่มคู่มือ เป็นคู่มือเกี่ยวกับการปลูกผัก แล้วพอท าโครงการไปเยอะๆก็ได้ออกเล่ม
รวมเทคนิค ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเกิดจากการที่เราท าไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าคนนู้นมีเทคนิคนู้นนะ
คนนี้มีเทคนิคนี้นะ...เราก็เลยรวบรวมเทคนิคการปลูกผักส าหรับคนที่เริ่มต้นปลูกผัก” (นาถศิริ โกมล
พันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.35 คู่มือปลูกผักของโครงการสวนผักคนเมือง 
 

สื่ออินโฟกราฟิก (infographics) 

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการผลิต
อินโฟกราฟิก (infographics)ในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักและการท าเกษตร
ในเมือง รวมถึงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรณรงค์เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมให้หันมาปลูกผักไร้สารเคมีและพ่ึงพิงตนเอง โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้เลือกใช้ สื่อ
อินโฟกราฟิก (infographics)เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูล ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลทางด้านวิชาการ
มาถ่ายทอดหรือสรุปในรูปแบบของรูปภาพเพ่ือให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจความหมายของ
ข้อมูลที่น าเสนอ  
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ภาพที่4.36 โปสเตอร์เพื่อใช้ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง 
 

3. สื่อกิจกรรม  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมือง ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และเชิญชวนให้สาธารณชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี การท าเกษตรในเมืองและการสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การ
บริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของคนเมือง  ตลอดจนการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ในมิติอ่ืนๆ เช่น สวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักบ าบัด เป็นต้น เพ่ือ
ยกระดับความคิดและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของเกษตรในเมืองและสามารถเชื่อมโยงเรื่อง
เกษตรในเมืองไปสู่การพัฒนาเมือง พัฒนาสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจ อันจะน าไปสู่วิถีชีวิต
แบบใหม่ที่เก้ือกูลต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นของคนเมือง ซึ่งจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมของ
โครงการสวนผักคนเมืองนอกจากการเผยแพร่ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมืองแล้ว การจัดกิจกรรมยัง
เป็นส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก และเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของ
เครือข่ายอีกด้วย  

เราคิดว่าการจัดกิจกรรมมันสามารถช่วยดึงคนข้างนอกเข้ามาเยอะขึ้น แล้วเราก็ได้เจอ

หน้าคนจริงๆ แล้วอีกอย่างเวลาจัดกิจกรรมมันก็เหมือนเป็นเวทีนึงให้สมาชิกได้มาแสดง

ศักยภาพของตนเอง แล้วเขาก็เติบโตนผ่านกิจกรรมนี่แหละ พอคนอ่ืนมาเห็นเขาก็เชิญ

ชวนไปร่วมกิจกรรม ไปออกงานในที่ต่างๆที่อ่ืน มันก็เกิดการขยายเครือข่ายออกไป โดย

ที่เราไม่ได้จัดการอะไรมาก เพราะคนข้างนอกก็รู้จักเราผ่านเวลาเราจัดกิจกรรมใหญ่ๆ 

มันก็เหมือนการประชาสัมพันธ์โครงการไปในตัว (วรางคนางค์ นิ้มหัตถา,สัมภาษณ์ 3 

เมษายน 2558) 



166 
 

กิจกรรมของสวนผักคนเมืองในงานมหรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมืองได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไทเป็นประจ าทุกปี ซึ่งเป็นงานที่จัด
ขึ้นร่วมกับเครือข่ายต่างๆที่ท างานเกี่ยวกับประเด็นอาหารและสุขภาวะ โดยได้รับการสนับสนุนจาก
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ รูปธรรมที่เกี่ยวกับวิถีการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมบริโภคผัก
หรือผลไม้ รวมทั้งการบริโภคเพ่ือลดภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน และเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทั่วไป หน่วยงานต่างๆเข้าถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรม ตลอดจนเป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาวะ รวมถึงเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาพของ
เครือข่ายด้านอาหารและภาคีท่ีเกี่ยวข้องกับสสส.  

ดังนั้นแล้วด้วยวัตถุประสงค์ของการจัดงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการสวนผักคนเมือง โครงการสวนผักคนเมืองจึงได้เข้าร่วมงานมหรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท 
โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมภายในงาน โดยได้ประยุกต์กิจกรรมให้เข้า
กับหัวข้อในการจัดงาน เช่น ในงานมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2 ที่ชูค าชวัญในหัวข้อ 
“น้ าพริกและผักพ้ืนบ้านในสังคมสมัยใหม่” ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้จัดกิจกรรมของทาง
โครงการภายใต้หัวข้อ “น้ าพริกพลิกเมือง” โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆภายในงาน อาทิเช่น การจัด
กิจกรรมอบรมและสาธิต เพ่ือให้ความรู้และเทคนิคในด้านการปลูกผักไร้สารเคมี การเพาะงอก การ
แปรรูปอาหาร การท าอาหาร การน าเสนอนวัตกรรมการพ่ึงตนเองรูปแบบต่างๆในเมือง กิจกรรม
เกี่ยวกับเด็ก และกิจกรรมสวนผักบ าบัด เป็นต้น จากการร่วมมือกันระหว่างทีมงานโครงการสวนผัก
คนเมืองกับเครือข่าย เพ่ือร่วมรณรงค์และถ่ายทอดองค์ความรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการสวนผักคนเมืองและเพ่ือเชิญชวนสาธารณชนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการสวนผักคน
เมือง  

พูดถึงแต่ละครั้งที่ไปออกงาน ก็จะมีthemeมีconceptที่อยู่ด้านหลังแตกต่างกันออกไป 

เพ่ือที่จะตอบโจทย์ เพราะวัตถุประสงค์และโจทย์แต่ละครั้งมันไม่เหมือนกัน...แต่อย่าง

ไปจัดภายใต้งานมหกรรมอาหารมันก็จะมีconceptร่วมที่เราก็ต้องท าเป็นการบ้านที่เรา

ต้องคิดล้อกับthemeใหญ่ของเขา ซึ่งงานนี้มันก็เป็นงานที่เราไปร่วมกับเขามากกว่า 

(วรางคนางค์ นิ้มหัตถา,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558)  
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ภาพที่4.37 ภาพการจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมืองภายในงานงานมหกรรมอาหารและ
สุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 2 
 

กิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า  กิจกรรมทัวร์สวนผัก
คนเมือง เป็นกิจกรรมที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี อันเนื่องมาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลความสนใจของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมของโครงการ การเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ พบว่า เรื่องของความรู้ เทคนิค นวัตกรรมการปลูกผักในเมืองยังคงได้รับความ
สนใจและเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองจึงเล็งเห็นว่า การให้ความรู้ 
ความเข้าใจ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูล ชุดความรู้เรื่องนี้ให้กับผู้ที่สนใจ นอกจากจะเป็นการสนับสนุน
ให้คนเมืองเข้าถึงอาหารที่สะอาดปลอดภัยโดยการลงมือปลูกผักด้วยตนเองแล้ว ยังช่วยสร้างให้เกิด
รูปธรรม โครงการสวนผักคนเมืองจึงได้จัดกิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมืองขึ้น เพ่ือเชิญชวนคนเมืองที่
สนใจและอยากลงมือปลูกผัก ได้มีโอกาสเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคการท าสวนผัก
บนดาดฟ้าท่ีถูกต้อง และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ ตลอดจนแรงบันดาลใจจากการเห็นต้นแบบสวนผัก
ในเมืองในรูปแบบต่าง เพ่ือให้สามารถกลับไปลงมือปลูกผักที่บ้านของตนเอง ตลอดจนช่วยสร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับเมืองมากขึ้น  

การจัดกิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมืองนั้น โครงการสวนผักคนเมืองจะมีการพาไป
เยี่ยมชมสวนผักในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี เช่น กิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมืองที่จัดขึ้นในปี
2558  ได้จัดขึ้นในหัวข้อ “ดาดฟ้า เขียว กินได้” ซึ่งได้พาไปเยี่ยมชมการปลูกผักบนดาดฟ้าของคน
เมือง ณ สวนผักดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีรูปธรรม ชุดความรู้ เทคนิค และ
นวัตกรรมของการท าสวนผักดาดฟ้า โดยทางโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเปิดรับสมัครคนเมืองที่มี
พ้ืนที่ดาดฟ้า ระเบียง และมีความตั้งใจจะท าสวนผักดาดฟ้าหรือลงมือท าสวนผักดาดฟ้าแล้ว และ
อยากพัฒนาให้ดีขึ้นมาร่วมท ากิจกรรมร่วมกัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยเนื้อหาในการอบรม จะ
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ประกอบไปด้วย หลักการออกแบบสวนผักดาดฟ้า การสาธิตการต่อแปลง และการท าซุ้มโค้งส าหรับไม้
เลื้อยอย่างง่าย เทคนิควิธีการเพาะกล้า ปรุงดิน ปลูกผักบนดาดฟ้า การท าปุ๋ยหมัก ฮอร์โมน ส าหรับ
บ ารุงพืชผัก รวมถึงการวางแผนการผลิต การเก็บเกี่ยว โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือท า 
พร้อมพาเยี่ยมชมสวนผักดาดฟ้า  

“ทัวร์สวนผักเรามีจุดมุ่งหมายคือการสร้างแรงบันดาลใจเป็นหลัก เหมือนกับว่า
อยากจะพาคนไปเห็นพ้ืนที่ ว่าแบบพ้ืนที่ลักษณะแบบนี้มันก็เกิดขึ้นได้จริง ได้ไปเจอกับคนท าจริงๆใน
พ้ืนที่นั้นจริงๆ เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม” (วรางคนางค์ นิ้มหัตถา,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.38 ภาพการจัดกิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง:ดาดฟ้า เขียว กินได้  ณ สวนเกษตรดาดฟ้า 
ส านักงานเขตหลักสี่  
 

เทศกาลสวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง พบว่า จากการด าเนินงานของ
โครงการสวนผักคนเมืองมาเป็นเวลาเกือบ 6 ปี โครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่ายได้ช่วยกัน
คิดค้นนวัตกรรมและรูปแบบการปลูกผักให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของพ้ืนที่ของคนเมือง ตลอดจน
นอกจากการปลูกผักเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างสุขภาพที่ดีขึ้นและการเรียนรู้ที่จะ
สร้างสรรค์เมนูอาหารจากผักท่ีปลูกได้ด้วยตนเองแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงเรื่องการปลูกผักกับการพัฒนา
ในมิติต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ เช่นการปลูกผักกับการจัดการขยะ การปลูกผักกับการเรียนรู้ของเด็ก 
การปลูกผักกับการพัฒนาความสัมพันธ์ การปลูกผักกับการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการปลูกผักกับการ
บ าบัดรักษา ดังนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองจึงได้จัดงานเทศกาลสวนผักคนเมือง เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่
แห่งการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่แนวคิด เทคนิคความรู้ และรูปธรรมการเชื่อมโย ง
เรื่องการปลูกผักกับมิติต่างๆให้ ทั้งสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง และผู้ที่สนใจทั่วไปได้น าไป
ประยุกต์ ปรับใช้ในวิถีชีวิตของตัวเอง รวมถึงในหน่วยงาน หรือภาคส่วนที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ช่วยกันขยายผล และขับเคลื่อนเรื่องสวนผักคนเมืองในวงกว้างต่อไป 
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ในแต่ละปีโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการปรับเปลี่ยนประเด็นในการจัดงาน
แตกต่างกันไปในแต่ละปีเพ่ือให้เกิดความหลากหลายและเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลความรู้ในมิติอ่ืนๆ โดยใน
ปี2558 โครงการสวนผักคนเมืองได้จัดงาน ภายใต้หัวข้อ “เทศกาลสวนผักคนเมือง2015 ตอน ปลูก
กล้าน้อยกลางเมือง”โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การจัดเวทีเสวนา
“ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง” และ “ห้องเรียนในสวนผัก” เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครู 
ผู้ปกครอง และผู้ท ากิจกรรมกับเด็ก เกี่ยวกับรูปแบบกิจกรรมที่ท า และผลที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ จาก
การน าเรื่องสวนผักไปเชื่อมโยงการการเรียนรู้ของเด็ก รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่จัดขึ้น
โดยเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง เช่น กิจกรรมจากกองคาราวาน Truck Farm เซฟน้อยกิน
เปลี่ยนโลก และจากสมาชิกโครงการขนาดเล็ก การจัดละครเวทีเพ่ือให้ความรู้แก่เด็กๆ ตลอดจนการ
จัดแสดงนิทรรศการห้องเรียนในสวนผัก จากสมาชิกโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่การ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทั้งแนวคิด เทคนิคและประสบการณ์ ในการท าสวนผักกับการเชื่อมโยง
เรื่องสวนผักและธรรมชาติ กับการเรียนรู้ของเด็ก 

การจัดงานจัดกิจกรรมในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง ก็ขึ้นอยู่กับthemeที่เราวางไว้ใน

แต่ละปี เราก็จะจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไป ซึ่งเทศกาลมันก็จะเป็นงานใหญ่ของเรา ...

จุดมุ่งหมายก็คือเชิญชวนให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับงาน รวมถึงการหาเครือข่ายเพ่ิมมาก

ขึ้นด้วย ซึ่งเราก็มักจะได้เครือข่ายการท างานเพ่ิมขึ้นจากการจัดงาน (วรางคนางค์ นิ้ม

หัตถา,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.39 ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลสวนผักคนเมือง2015 ตอน ปลูกกล้าน้อยกลางเมือง 
 

กิจกรรมการจัดประกวด 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคน
เมืองได้มีการจัดกิจกรรมประกวดที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรในเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
เครือข่าย และพ้ืนที่ต้นแบบมากยิ่งขึ้น รวมถึงเชิญชวนให้คนเมืองได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย



170 
 

ขับเคลื่อนการปลูกผัก โครงการสวนผักคนเมืองจึงได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คนเมืองได้ส่งผลงาน
เข้าประกวด เพ่ือร่วมสนุกและชิงของรางวัล อาทิเช่น กิจกรรมประกวดสวนผัก โดยการส่งภาพถ่าย
สวนผักและภาพถ่ายที่บอกเล่าถึงกิจกรรมและเรื่องราวของสวนผักของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน 
หรือชุมชนของตัวเอง เข้าร่วมประกวด เป็นต้น โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดกิจกรรม
ประกวดขึ้นทุกปี ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อในการประกวดให้แตกต่างกันไปในแต่ละปี เพ่ือเปิด
โอกาสให้สาธารณชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการในการขับเคลื่อนรณรงค์เรื่องการท าเกษตรใน
เมืองกับโครงการสวนผักคนเมืองและเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองของคนเมือง 

จริงๆโครงการก็เริ่มจากการจัดงานประกวดนะ สวนผักบ้านฉัน ปี 1 ปี2 ปี3 เก๋ไก๋ในสวน

สวย เป็นการประกวดนวัตกรรม รูปแบบการปลูกผัก ปี4 เป็นประกวดภาพ มีประกวด

สวนผักปลูกชีวิต ซึ่งเราก็จะคิดหัวข้อแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆ  จุดมุ่งหมายก็คือเชิญ

ชวนให้คนเข้ามามีส่วนร่วมกับงาน รวมถึงการหาเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้นด้วย ซึ่งเราก็

มักจะได้เครือข่ายการท างานเพ่ิมขึ้นจากการจัดงาน เช่น อย่างเวลาจัดงานประกวด

(วรางคนางค์ นิ้มหัตถา,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

4. สื่อใหม่  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารที่ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวก
ให้กับมนุษย์ ได้ท าให้การเข้าถึงข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวก ซึ่งใน
ปัจจุบันสาธารณชนได้หันมานิยมใช้สื่อใหม่ หรือ Social Media ที่มีจุดเด่นในการแพร่กระจายข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อจ ากัดในด้านเวลาและสถานที่ ดังนั้นแล้วในการรณรงค์ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ช่องทางในการสื่อสารเพ่ือสื่อสารกับสาธารณชนจึงจ าเป็นที่จะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายของทางโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มี
ลักษณะเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ Social 
Network โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ออย่างเช่น Facebook และ Youtube รวมถึงการค้นหาข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ นอกจากนั้นแล้วการใช้สื่อใหม่ยังใช้การลงทุนน้อยและสะดวก ดังนั้นโครงการสวนผักคน
เมืองจึงได้น าเสนอข้อมูลข่าวสารของทางโครงการ ผ่านทางสื่อใหม่ 3ช่องทางด้วยกัน ได้แก่  เว็บไซต์ 
Facebook และ youtube  

จริงๆแล้วในการใช้สื่อของเรา เราก็จะใช้เฟซบุ๊กเป็นหลัก เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่คนเข้าถึง

ได้ง่ายที่สุด และคนเมืองส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เฟซบุ๊กเยอะด้วย ก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนเมืองได้ดีที่สุด แต่หากอะไรที่เป็นเนื้อหาเยอะๆเราก็จะน าไปลง
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เว็บไซต์เป็นส่วนใหญ่ ส่วนYoutube เราก็ใช้ ก็จะท าเป็นคลิปให้ข้อมูลต่างๆ ตอนนี้ก็มี

คลิป เวลาเราไปออกงาน แล้วก็ตัดสิ่งที่น่าสนใจมา เช่นตอนจัดงานเทศกาลสวนผักเราก็

มีคลิปให้เห็นกิจกรรมที่เราท า ความคิดเห็นผู้มาร่วมงาน (นาถศิริ โกมลพันธุ์ ,สัมภาษณ์ 

3 เมษายน 2558) 

เว็บไซต์ของโครงการสวนผักคนเมือง : http://www.thaicityfarm.com 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสาร พบว่า เนื่องจากปัจจุบันสาธารณชน 
โดยเฉพาะกลุ่มคนเมืองได้นิยมค้นคว้าข้อมูลต่างๆผ่านทางสื่อใหม่ โครงการสวนผักคนเมืองจึงได้มีการ
จัดท าเว็บไซต์ของโครงการสวนผักคนเมืองขึ้นมา (http://www.thaicityfarm.com) เพ่ือเป็น
ช่องทางในการรณรงค์และสื่อสารกับสาธารณชนในเรื่องของการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้
สารเคมี รวมถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง  โดยเนื้อหาในเว็ปไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลพ้ืนฐานของทาง
โครงการ และข้อมูลของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองซึ่งเป็นเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง 
ตลอดจนบทความ ข่าวสาร ข้อมูลความรู้ต่างๆ อาทิเช่น รูปแบบ เทคนิคและวิธีการในการพ่ึงตนเอง
และการท าเกษตรในเมือง เรื่องราวของสมาชิกและเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ข่าวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องการท าเกษตรในเมืองและเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
บทความทางวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรในเมืองที่ทางทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง
ได้รวบรวมมาน าเสนอ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้สาธารณชนหรือผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวเรื่องการท าเกษตรในเมืองและเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการได้อย่างสะดวก  

จริงๆเว็บไซต์มันก็เป็นเครื่องมือนึงที่ช่วยเราท างาน อย่างเช่นคนโทรมาถามว่ามีศูนย์

อบรมอยู่ที่ไหนบ้าง เราก็ไม่ต้องอธิบายเยอะ ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ได้

เลย ...เหมือนกับเว็บไซต์มันก็ท างานเป็นฐานข้อมูลอย่างหนึ่งของเรา แล้วก็คล้ายๆกับ

ว่ามันท าให้ข้อมูลไม่หายไป แล้วก็เวลาคนที่พ่ึงมาสนใจหรือพ่ึงมาเจอเว็บไซต์ก็เห็น

เรื่องราว เห็นภาพรวมของโครงการได้ชัด (นาถศิริ โกมลพันธุ์ ,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 

2558) 

 
ภาพที่4.40 รูปแบบเว็บไซต์ของโครงการสวนผักคนเมือง : http://www.thaicityfarm.com 
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Facebook fanpage ของทางโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสาร พบว่า ในปัจจุบันสาธารณชนได้มีรูปแบบ
การติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางSocial network อย่างเช่น Facebookที่ได้รับความนิยม
อย่างสูงในการใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร ดังนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองจึงได้จัดท า 
FacebookในรูปแบบของFanpageขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายได้กดถูกใจ 
(Like)เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางโครงการได้อย่างสะดวก โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 
การถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และข่าวสาร เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการท าเกษตรในเมืองจากทีมงานสวน
ผักคนเมือง รวมถึงการน าเสนอภาพการท ากิจกรรมต่างๆของทางโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้
สาธารณชนได้สามารถรับรู้ รับทราบข้อมูลต่างๆรวมถึงการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองได้
อย่างสะดวก  

“อย่างFacebook ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่ช่วยดึงคนเข้ามาให้รู้จักโครงการของเรา 
คือเป็นสื่อที่เข้าถึงคนง่าย ท าให้รู้จักโครงการได้ง่าย ซึ่งเราก็จะใช้ประชาสัมพันธ์ หรือลงรูป ข้อมูล
ต่างๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.41 รูปแบบ Facebook fanpage ของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
 

ช่อง Youtube ของทางโครงการสวนผักคนเมือง  

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสาร พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
ใช้ช่องทางในการสื่อสารผ่านทาง Youtube หรือ www.youtube.com ซึ่งเป็นเว็บฝากไฟล์วีดีโอ ที่
ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ดังนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองจึงได้จัดท าช่องYoutube 
(https://www.youtube.com/user/thaicityfarm) เพ่ือใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้และข้อมูล
ต่างๆไปยังสาธารณชน อันเนื่องมากจากYoutube ได้มีลักษณะเป็นไฟล์วีดีโอ มีภาพเคลื่อนไหวและ
เสียงประกอบ ท าให้ผู้รับชมสามารถท าความเข้าใจได้โดยง่าย โครงการสวนผักคนเมืองจึงน าช่อง
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Youtube มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เช่น การสอนเทคนิคปรุงดิน การท าเกษตรส าหรับคนเมือง 
การเพาะต้นอ่อน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้สามารถเรียนรู้วิธีการต่างๆด้วยตนเอง ตลอดจนโครงการ
สวนผักคนเมืองยังใช้ช่องYoutube ในการถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆของผู้ที่
ท าเกษตรในเมือง เพ่ือชี้ให้เห็นประโยชน์จากการปลูกผักและเพ่ือชักชวนกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนั้น
แล้วยังใช้น าเสนอภาพการท ากิจกรรมของทางโครงการ เช่น ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลสวน
ผักคนเมืองและความคิดเห็นต่างๆของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการสวนผักคนเมือง  เป็นต้น ดังนั้น
แล้วช่อง Youtube ของโครงการสวนผักคนเมืองจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึง
ข้อมูลต่างๆของทางโครงการในรูปแบบของวีดีโอ  

“youtubeเราก็ใช้เป็นส่วนที่ถ่ายทอดข้อมูล คือเราตั้งใจที่จะท าเป็นหลักสูตร
ออนไลน์ เพราะว่าคนอาจจะไม่มีเวลาไปเรียนที่ศูนย์อบรม ก็สามารถมาเปิดดูyoutubeได้ เหมือนกับ
สามารถเรียนรู้วิธีการท าไปได้เลย” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.42 รูปแบบช่อง Youtube ของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
 

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

จากการศึกษา พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดช่องทางในการสื่อสาร
โดยการเลือกใช้สื่อที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือ
น ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ เพ่ือเชิญชวนสาธารณชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการประชาสัมพันธ์
โครงการผ่านสื่อต่างๆดังต่อไปนี้  
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1. สื่อเฉพาะกิจ  

จากการศึกษา พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกใช้สื่อเฉพาะกิจมาใช้
เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งมีเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ อาทิเช่น 
ประวัติวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการและเครือข่าย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ
โครงการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ศูนย์อบรมเกษตรในเมืองของโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการสวนผักคนเมืองให้เป็นที่รู้จักและเพ่ือเชิญชวนให้สาธารณชนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทาง
โครงการ โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดท าสื่อเฉพาะกิจในรูปแบบต่างๆดังนี้ 

แผ่นพับ  

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
จัดท าแผ่นพับของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยเนื้อหาประกอบ
ไปด้วย การน าเสนอประวัติ เป้าหมาย การด าเนินงานของทางโครงการสวนผักคนเมือง และประโยชน์
ของการท าเกษตรในเมือง เพ่ือเป็นข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้รับทราบการด าเนินงานของทาง
โครงการสวนผักคนเมืองและสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้ ตลอดจนการ
บอกถึงวิธีการในการเข้าร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง รวมถึงรายละเอียดของพ้ืนที่สีเขียวและศูนย์
อบรมเกษตรในเมืองของโครงการสวนผักคนเมืองที่สาธารณชนสามารถเข้าไปเรียนรู้การท าเกษตรใน
เมืองได้ รวมถึงรูปภาพผลงานต่างๆของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการ โดยแผ่นพับของโครงการสวนผักคนเมืองจะใช้แจกจ่ายให้กับ
สาธารณชน โดยมีการวางไว้ตามจุดต่างๆเมื่อโครงการสวนผักคนเมืองไปออกงานหรือจัดนิทรรศการ
ตามท่ีต่างๆ เพ่ือสามารถให้กลุ่มเป้าหมายหยิบอ่านได้สะดวก  

 
ภาพที่4.43 แผ่นพับของโครงการสวนผักคนเมือง 
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โปสเตอร์  

จากการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
จัดท าโปสเตอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมของโครงการ โดยแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกัน 
ได้แก่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์กับโปสเตอร์ที่ใช้ในการจัดงานและ
กิจกรรม โดยเนื้อหาของโปสเตอร์ประกอบไปด้วย รายละเอียดของกิจกรรม ตารางการจัดกิจกรรม 
รายละเอียดการรณรงค์เชิญชวนต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลให้สาธารณชนใช้ในการตัดสินใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม  

“ในเรื่องของโปสเตอร์ ก็จะเอาไว้ส าหรับจัดงานหรือนิทรรศการ ความถี่ก็ขึ้นอยู่กับ
งานที่เราจัดด้วย ซึ่งเราก็จัดบ่อย จริงๆแล้วการใช้สื่อโปสเตอร์ของเราจะมี2ทาง ทางหลักๆก็คือทาง
ออนไลน์ก็คือทางเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ กับอีกช่องทางก็คือการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ” (นาถศิริ 
โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.44 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
 

ป้าย(Standy)  

จากการสังเกตการณ ์พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการใช้ป้าย(Standy) มา
ใช้เป็นสื่อเฉพาะกิจในการรณรงค์ โดยทางโครงการจะน ามาใช้เมื่อมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ือ
ใช้ประดับตกแต่งและจูงใจกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก โดยโครงการ
สวนผักคนเมืองได้มีการออกแบบป้าย(Standy)เป็นรูปตัวการ์ตูนผักของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
เพ่ือน ามาใช้จูงใจกลุ่มเป้าหมาย และใช้ในการน าเสนอสารของโครงการสวนผักคนเมือง 
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ภาพที่4.45 ป้าย(Standy)ตัวการ์ตูนสวนผักคนเมือง 
 

ป้ายธงร้อยเชือก  

จากการสังเกตการณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการใช้ป้ายธงร้อยเชือก
ในการเป็นสื่อเฉพาะ โดยมีการพิมพ์ค าขวัญของทางโครงการสวนผักคนเมือง “ปลูกผัก ปลูกเมือง 
ปลูกชีวิต”และพิมพ์โลโก้ของทางโครงการ โดยน าไปใช้ประดับตกแต่งบริเวณโดยรอบของงานเมื่อ
โครงการสวนผักคนเมืองมีการจัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ เพ่ือสร้างสีสรรค์ให้กับการจัดงานและ
ประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมือง  

 
ภาพที่4.46 ป้ายธงร้อยเชือกของโครงการสวรผักคนเมือง 
 

ตัวการ์ตูน  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดท าตัวการ์ตูนสวนผัก
คนเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวการ์ตูนรูปผัก โดยโครงการจะใช้ตัวการ์ตูนมาประดับตกแต่งในสื่อต่างๆ
ของทางโครงการ เพ่ือน ามาใช้ในการดึงดูดสาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็ก 
ซึ่งชื่นชอบตัวการ์ตูน 
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“สิ่งที่เราก าลังท าก็คือก็จะมีในเรื่องของตัวการ์ตูนสวนผักคนเมือง ที่พยายามจะดัน 
เพ่ือที่จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดคนให้เข้ามาติดตามมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็ก”(ยศวดี ลือตระกูล
เศรษฐ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.47 ตัวการ์ตูนสวนผักคนเมือง 
 

เสื้อ  

จากการสังเกตการณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดท าเสื้อของทาง
โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้บุคลากรของทางโครงการสวนผักคนเมืองสวมใส่ในการท ากิจกรรม 
และจัดจ าหน่ายให้กับสาธารณชน เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จัก 

 
ภาพที่4.48 เสื้อของโครงการสวนผักคนเมือง 
 

นิทรรศการ  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการไปร่วมออกงานต่างๆ
เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักและเพ่ือเชิญชวนให้สาธารณชนได้เข้าร่วมโครงการ เช่น การ
ไปออกงานที่ตลาดตะลักเกี้ย Root gardenทองหล่อ ฯลฯ ดังนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองจึงได้
จัดท าชุดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานของโครงการสวนผักคนเมืองให้แก่สาธารณชนได้รับรู้รับทราบ 
โดยประกอบไปด้วยการใช้ Roll up แสดงภาพถ่ายการจัดกิจกรรมของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
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บอร์ดให้ความรู้ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ โดยได้มีการปรับประยุกต์ชุดนิทรรศการ
ให้เข้ากับรูปแบบของงาน 

 
ภาพที่4.49 การจัดนิทรรศการของโครงการสวนผักคนเมือง  
 

2. สื่อมวลชน  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆของทางโครงการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบการจัดกิจกรรมของทางโครงการ
สวนผัก เพ่ือเป็นการเชิญชวนสาธารณชนเข้าร่วมกิจกรรมของทางโครงการ โดยโครงการสวนผักคน
เมืองได้มีการจัดเขียนจดหมายข่าว หรือบทความ ข่าวประกาศ แล้วส่งให้สื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข้อมูล
ไปสู่สาธารณชน โดยได้เน้นสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักในการประชาสัมพันธ์การกิจกรรม 
เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  

ในเรื่องของการติดต่อกับสื่อมวลชน เราก็จะมีส่งข่าวอย่างเช่นเราจะจัดเทศกาลสวนผัก

คนเมือง เราก็จะส่งข่าวไปตามข้อมูลเนื้อหา ที่เรามี อย่างเวลาเรามีการจัดกิจกรรมหรือ

เวลาเราเปิดรับสมัครโครงการขนาดเล็ก เราก็จะส่งข่าวไปเหมือนช่วยให้เขา

ประชาสัมพันธ์ให้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ก็มีที่ติดต่อเข้ามา แต่อย่าง

โทรทัศน์เราจะไม่ค่อยได้ส่ง แต่หากงานประชาสัมพันธ์งานหรืองานประกวดเราจะส่งไป

ตามสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก พวกหนังสือพิมพ์ต่างๆเราก็จะส่งไป แต่คล้ายๆกับว่าเราก็ไม่ได้

ซื้อช่องส าหรับประชาสัมพันธ์นะ ไม่ได้ท าขนาดนั้น ก็คือเราจะส่งไปถ้าเขาลงให้ก็โอเค 

ไม่ลงให้ก็ไม่เป็นไร(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 
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นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างๆ
อย่างเช่น นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ที่มาติดต่อข้อสัมภาษณ์และถ่ายท าการด าเนินงานของ
โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมืองให้เป็นที่รู้จัก  

“สื่อนิตยสารเนี่ย ก็มีมาสัมภาษณ์เราเองเยอะเหมือนกัน สื่อโทรทัศน์ก็เยอะ หรือ
อย่างเวลาจัดงานก็จะมีสื่อวิทยุ เช่น วิทยุครอบครัว ก็จะมาขอสัมภาษณ์หรือถามว่าให้ประชาสัมพันธ์
มั้ย” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 
ภาพที่4.50 โครงการสวนผักคนเมืองบนพื้นที่สื่อมวลชนอย่างสื่อโทรทัศน์ 
 

3. สื่อใหม่   

จากการสัมภาษณ์พบว่า โครงการสวนผักได้มีการมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆที่โครงสวนผักคนเมืองจัดขึ้น รวมถึงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของเครือข่ายโครงการ
สวนผักคนเมือง เช่น การจัดกิจกรรมอบรมปลูกผักของศูนย์อบรมเกษตรในเมือง การจัดกิจกรรมของ
หน่วยอบรมเคลื่อนที่ เป็นต้น โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อใหม่เป็นหลัก เช่น เว็บไซต์ของโครงการ
สวนผักคนเมือง และ Facebook fanpage ของทางโครงการสวนผักคนเมือง เนื่องจากสื่อใหม่อย่าง
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การประชาสัมพันธ์  

 อย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งคล้ายๆกับว่าเฟซบุ๊ก สื่อกระแสหลักมันเข้าถึงได้ สื่อต่างๆก็จะเข้าถึง

เราผ่านเฟซบุ๊กด้วย ก็จะมีติดต่อมา ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊ก หรือ เว็บไซต์ เพ่ือที่จะท าเรื่อง

สวนผักในเมืองให้มันกระจายต่อไป คือเราไม่ต้องส่งข่าวก็ได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ...

ส่วนใหญ่เท่าที่รู้กลุ่มเป้าหมายเค้าก็เห็นข่าวจากเพจเฟซบุ๊กของเรานะ (นาถศิริ โกมล

พันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 
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(2) กลยุทธ์การใช้สื่อของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

 จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในเรื่องของ
การรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี การท าเกษตรในเมืองและการสร้างความคิดเรื่องการ
พ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของคนเมือง  
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โดยเครือข่ายได้มีการถ่ายทอดสารผ่านทางช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ซึ่งในแต่ละเครือข่ายได้มีการเลือกใช้สื่อในแต่ละประเภทแตกต่างกัน ในการถ่ายทอด
ข้อมูลความรู้การท าเกษตรในเมืองและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมของเครือข่าย โดยผู้วิจัย
ได้แบ่งกลยุทธ์การใช้สื่อของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง ออกเป็น 2ส่วนด้วยกัน ได้แก่ สื่อที่ใช้ใน
ถ่ายทอดความรู้และสื่อท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์  

สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 

1. สื่อบุคคล 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองได้มีใช้สื่อบุคคลในการ
ท าการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและ
การสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กับเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางโครงการสวนผักคนเมือง 
ซึ่งสื่อบุคคลที่ทางเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้น ามาใช้ถ่ายทอดความรู้นั้น ได้มีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้  

สื่อบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า ในการจัดกิจกรรมของเครือข่าย
โครงการสวนผักคนเมือง เครือข่ายได้มีการใช้วิทยากรหรือสื่อบุคคลซึ่งเป็นวิทยากรประจ าเครือข่าย
หรือโครงการนั้นๆ เช่น วิทยากรประจ าศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์อบรม
ของตัวเอง เช่น ชูเกียรติ โกแมน วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ ซึ่งท า
หน้าที่เป็นวิทยากรและผู้รับผิดชอบศูนย์อบรม เป็นต้น โดยวิทยากรที่น ามาใช้สื่อสารและถ่ายทอด
ข้อมูลของเครือข่าย ต่างก็เป็นวิทยาการที่มีประสบการณ์ตรง มีความรู้ความสามารถในการท าเกษตร
ในเมือง หรือเรื่องต่างๆที่เก่ียวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะรับผิดชอบในการดูแลศูนย์อบรมของตนเองด้วย 
ซึ่งในบางแห่ง อย่างเช่น ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้Organic way ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้าน
เจ้าชายผัก ฯลฯ จะมีวิทยากรผู้ช่วยซึ่งได้ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์ ความรู้ในการถ่ายทอด
เทคนิคและข้อมูลในการท าเกษตรในเมืองมาช่วยเป็นวิทยากรเสริม อีกด้วย ส่วนในเครือข่ายที่เป็น



181 
 

สมาชิกโครงการขนาดเล็ก วิทยากรที่น ามาใช้ในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ โดยส่วนใหญ่ได้มี
ประสบการณ์ในการท าการเกษตรในเมืองมาก่อน หรือมีความรู้เฉพาะด้านมาก่อนเข้าร่วมเป็น
เครือข่ายกับโครงการสวนผักคนเมือง เช่น ชารีย์ บุญญวินิจ สมาชิกโครงการขนาดเล็กโครงการสวน
ผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ซึ่งมีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนมาก่อน เป็นต้น ดังนั้นแล้ววิทยาการ
ของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองจึงเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
เทคนิคการปลูกผักไร้สารเคมี การท าเกษตรในเมือง หรือความรู้ในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ซ่ึง
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้รับสาร 

เราก็มีการไปเรียนรู้มาในหลายๆที่บ้าง แล้วก็มีประสบการณ์จากงานเก่า เช่น การไปเจอ

ปราชญ์ชาวบ้านเช่นพ่อผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ผู้น าวิถีชีวิตเกษตรพ่ึงตน เรียนรู้เรื่องการ

ท าเกษตร การพ่ึงตนเองหลายๆแบบ ...ก็มีการปรึกษาและหาโอกาสไปเรียนรู้และ

แลกเปลี่ยน ไปอบรม ...หรือตอนปฐมนิเทศของโครงการนี้ เขาก็มีฐานเรียนรู้ให้เราได้ไป

เรียนรู้ด้วย ซึ่งมันก็ท าให้เราได้วิชาเพ่ิม สิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว ก็จะได้ชัดเจนขึ้นอีก พอเรารู้

หลากหลายเราก็สามารถน ามาเลือก มาประยุกต์ใช้กับพ้ืนที่หรือทรัพยากรที่เรามีได้

(จิตรา หิรัญพฤกษ์,สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2558) 

“ในการอบรมของที่นี่ พ่ีเป็นวิทยากรเอง ก็จะเน้นเรื่องหลักๆเลยก็คือการท า
จุลินทรีย์หมัก การท าปุ๋ยหมักเองจากของเหลือที่บ้าน แล้วก็การเตรียมต้นกล้า ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราเน้น 
ความรู้ที่ได้ก็จะมาจากการที่เราเคยท า”(ชูเกียรติ โกแมน,สัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม 2558) 

สื่อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้
น าสื่อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาท าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่มาอบรมกับทางศูนย์อบรมเกษตรในเมืองหรือหน่วยอบรมเคลื่อนที่ อาทิเช่น หน่วยอบรม
เคลื่อนที่Truck Fram ที่ ได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องมาอบรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็ก หรือการจัดกิจกรรมของศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ที่บางกิจกรรมได้มีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมร่วมกัน  

 วิทยากรอื่นๆ เราก็มีการเชิญส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ๆในศูนย์ในเครือข่ายเรา ที่ถนัดในเรื่อง

อ่ืนๆเช่นเทคนิคการย้อมสีผ้า ใช้วัตถุดิบจากสวน เราก็จะมีเชิญพ่ีโฉ ที่เป็นโครงการสวน

ผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม ที่ได้รับทุนจากสวนผักคนเมือง มาช่วยเรื่องความรู้เกี่ยวกับการย้อม

ผ้า ก็จะเป็นคนในกลุ่มสวนผักคนเมือง บางทีมีเรื่องเพาะงอกแล้วเราขาดก าลังคนก็จะ
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ชวนเพ่ือนในกลุ่มมาช่วย เป็นพ่ีเลี้ยงหรือเป็นครู (วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 

สิงหาคม 2558)   

“...บางครั้งเราก็จะมีชวนเพ่ือนมาช่วย ซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กที่
ได้รับทุนจากสวนผักคนเมืองมาเหมือนกัน ตอนนี้ก็สนิทกัน ซึ่งก็คือคุณตุ๋ย ซึ่งคุณตุ๋ยเขาจะเก่งเรื่อง
การเพาะต้นอ่อน พวกเมล็ดทานตะวัน เป็นแบบคนเมืองจริงๆเลย ซึ่งบางครั้งป้อมเองก็จะเชิญเขามา
ช่วย” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

สื่อบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด  

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า บางเครือข่ายของโครงการสวนผักคน
เมือง อาทิเช่น โครงการผักปลูกเด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดับ โครงการเพาะผัก เพราะรัก จากมือน้อย 
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ ได้ใช้ครูเป็นสื่อบุคคลในการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลด้านการปลูกผักไร้สารเคมี 
เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้นแล้วจาก
บทบาทความเป็นครู ที่ท าหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนอยู่เสมอ ท าให้ครูเป็นบุคคลที่เด็กสามารถ
ไว้วางใจ และมีอิทธิพลต่อความคิดของเด็ก ในการสอนและถ่ายทอดความรู้  ท าให้ท าให้นักเรียนให้
การยอมรับและเชื่อฟัง ซึ่งครูจะท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และสอดแทรกประโยชน์จากการปลูกผักไปสู่
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้เห็นถึงความส าคัญของการปลูกผัก การกินผัก และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ในการสอนกับเด็ก เราต้องสร้างจิตส านึกให้เขารักตนเอง รักโลกก่อน ทางที่จะบอกว่า

ปลูกผักเลย เราก็จะให้เขาเห็นก่อนว่า ท าไมเราถึงต้องปลูกผัก กินผัก โดยเริ่มตั้งแต่สิ่งที่

ใกล้ตัวเขา เช่นการกินผัก และให้เห็นว่าโรคต่างๆมันเกิดจากอะไร เราต้องให้เขารัก

ตนเอง รักเพ่ือน เริ่มแบ่งปัน เริ่มลงมือท าจริง ที่ส าคัญของการเรียนคือ ต้องลองปฏิบัติ

จริงแล้วเขาจะเกิดความจ าที่มั่นคง แล้วก็จะรักตนเอง รักเพ่ือนๆ รักสิ่งแวดล้อมมาก

ยิ่งขึ้น (ศิโรจน์ ชนันทวารี,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 

2. สื่อกิจกรรม  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการจัดกิจกรรม
ของเครือข่ายตนเองเพ่ือเผยแพร่เทคนิค ความรู้ ข้อมูล ในด้านต่างๆไปสู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการ
จัดกิจกรรมที่หลากหลายและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง โดยแต่ละเครือข่าย
ได้มีการออกแบบกิจกรรมของตนเองขึ้นมา เพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของตน ซึ่งแต่ละเครือข่ายได้
มีการจัดกิจกรรมต่างๆข้ึนเป็นประจ า โดยแต่ละเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 4.4 

 
กิจกรรมของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

เครือข่าย กิจกรรม 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก - กิจกรรมอบรมปลูกผักแบบไม่ง้อสารเคมี 
สไตล์บ้านเจ้าชายผัก ในหลักสูตร "ปลูกความสุข
ในบ้านคุณ" 

- คอร์สอบรมปลูกมะนาวแบบไม่ใช้สารเคมี 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ - กิจกรรมเพาะต้นกล้าแบบมืออาชีพ 

ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา - กิจกรรรมอบรมปลูกผักสวนครัวเพื่อการ
พ่ึงตนเอง 

- กิจกรรมอบรม"โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองใน
บ้านเรือนและปั๊มสูบน า้โซลาร์เซลล์" 

- กิจกรรมอบรมท าเตาชีวมวลผลิตแก๊สจากเศษ
ไม้ใช้หุงต้ม 

-การจัดหน่วยอบรมเคลื่อนที่ (Mobile unit)จัด
กิจกรรมอบรมปลูกผักปลอดสารเคมี 

-กิจกรรมพึ่งตนเองง่ายๆสไตล์คนเมือง (แปรรูป
อาหาร ท าสบู่ ฯลฯ) 

ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ - กิจกรรม สนุกกับเกษตรแบบเด็กเมือง 

- กิจกรรม กินผักให้เป็น ปลูกผักให้เป็น 

- กิจกรรม กินอยู่แบบใส่ใจ 

- กิจกรรม กายก็ดี ใจก็ดี  

- กิจกรรมปรุงด้วยรัก (ปรุงอาหารจากวัตถุดิบ
พ้ืนบ้าน) 
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ตารางที่ 4.4 

 
กิจกรรมของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง (ต่อ) 

เครือข่าย กิจกรรม 

ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง - กิจกรรม อบรมปลูกผักฉบับคนเมือง 

- กิจกรรม พ่ึงตนเอง ท าอาหารและน้ ายา
เอนกประสงค์ 

ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way - กิจกรรม ปลูกผักในเมือง หลักสูตร “คาถา
ปลูกผัก ฉบับคนเมือง”  

- กิจกรรมปลูกผักในภาชนะ 

- กิจกรรมย้อมผ้า  

- กิจกรรม Workshop ท าแชมพูมะกรูดและ
น้ ายาเอนกประสงค์ 

- กิจกรรมเยี่ยมศูนย์อบรมสวนผักคนเมือง 

- อบรมเชิงปฎิบัติการ ในการติดตั้งระบบก๊าซ
ชีวภาพ 

- กิจกรรมตะลุยสวนป้าหน่อยและกิจกรรม
สายใยอาหาร (ส าหรับเด็ก) 

หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm - กิจกรรมสวนผักเคลื่อนที่ ไปในโรงเรียนและ
ชุมชน 

สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ - กิจกรรมอบรมเกษตรอินทรีย์  

โครงการกินเปลี่ยนโลก - กิจกรรมเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก 

- กิจกรรมตรวจวัดสารพิษตกค้างในผัก 
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ตารางที่ 4.4 

 
กิจกรรมของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง (ต่อ) 

เครือข่าย กิจกรรม 

โครงการสวนผักบ าบัดศรีราชา กิจกรรมสวนผักบ าบัด ได้แก่ 

- กิจกรรม Mandalas Garden Therapy 

- กิจกรรม “พูดกับผัก” ฟังผักพูด” “วาดภาพ
ผัก”“ดมกลิ่นผัก” “ส ารวจผัก” 

พร...พรรณไม้ - กิจกรรมเพาะงอก เพาะต้นอ่อนทานตะวัน 
เพาะเห็ด ปลูกในพ้ืนที่จ ากัดส าหรับคนเมือง 

Shortcut Organic - กิจกรรมเรียนรู้เรื่อง แหล่งที่มาของอาหาร 
และการน าผักมาปรุงอาหารให้อร่อย 

โครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ - กิจกรรม Workshop เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือ
ก าจัดขยะเศษผักและเพ่ือผลิตปุ๋ยใช้เอง 

- กิจกรรมปลูกผักสลัดลงดิน  

- กิจกรรมอบรมสารปราบศัตรูพืชอินทรีย์ 

-กิจกรรมท าอาหาร(ปลูกผักแล้วเอาผักมา
ท าอาหาร) 

โครงการสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม - กิจกรรมสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม (กิจกรรม
ส าหรับเด็ก ผสมผสานทั้งเรื่องการเกษตร ศิลปะ 
ดนตรี อาหารและธรรมชาติ) 

โครงการผกัปลกูเด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดบั - กิจกรรมเกษตรบูรณาการ (กับกลุ่มสาระวิชา) 

โครงการเพาะผกั เพราะรัก จากมือน้อย 
อนบุาลบ้านพลอยภมูิ 

-กิจกรรมเชิงศิลปะและธรรมชาติ  

-กิจกรรมปรุงดิน ปลูกผัก ปรุงอาหาร  
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จากการสัมภาษณ์ พบว่า กิจกรรมของเครือข่ายเป็นกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องของ
การท าเกษตรในเมืองและการพ่ึงตนเองของคนเมือง รวมถึงในเรื่องของการบริโภคที่ยั่งยืน การ
เชื่อมโยงการท าสวนผักในมิติต่างๆ เช่น สวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักบ าบัด เป็นตน 
ซึ่งในการจัดกิจกรรมพบว่าเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมและสาธิต ให้ความรู้ 
และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฎิบัติ โดยแต่ละแห่งจะมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกัน
ออกไปตามความถนัดของแต่ละเครือข่าย ซึ่งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นจะมีการปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสมและความพร้อมของแต่ละเครือข่าย โดยบางเครือข่ายอาจจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใน
รูปแบบใหม่ๆในแต่ละเดือนเพ่ือให้เกิดความหลากหลายของกิจกรรมมากขึ้น ตลอจนบางเครือข่ายได้มี
การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหรือองค์กร หน่วยงานอื่นๆอีกด้วย  

“กิจกรรมที่นี่เราจัดอย่างน้อยเดือนละ2ครั้ง ที่เป็นหลักสูตรเรื่องการปลูกผักกับ
การปลูกมะนาว ซึ่งเราก าลังจะขยับไปเป็นหลักสูตรปลูกไม้ผล เราก็เริ่มจากสิ่งที่เรามีความพร้อมและ
สามารถท าได้ก่อน...ศูนย์ก็ยังเปิดให้คณะ องค์กรต่างๆเข้ามาดูงาน”(นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 
17 สิงหาคม 2558) 

“กิจกรรมเราก็จัดตามที่เราสะดวก กิจกรรมก็มีหลายแบบ ทั้งท่ีเราจัดภายใน ไม่ได้
ประชาสัมพันธ์ กับส่วนที่2 ก็จะเป็นหน่วยงาน โรงเรียนหรือบริษัทที่ติดต่อเข้ามา แล้วก็ส่วนที่3ก็จะ
เปิดรับบุคคลทั่วไป โดยที่นี่ก็จะเน้นกิจกรรมครอบครัวเป็นหลัก” (ชรินา ง่วนส าอางค์,สัมภาษณ์ 10 
กันยายน 2558) 

3. สื่อเฉพาะกิจ  

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีผลิตสื่อเฉพาะกิจ เพ่ือ
ใช้ในการ ถ่ายทอดเทคนิค ความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักโดยไม่ใช้
สารเคมีและการสร้างความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง รวมถึงความรู้อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกับเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง โดยได้มีการผลิตสื่อเฉพาะกิจเพ่ือใช้ในการรณรงค์ ดังนี้ 

คู่มือและเอกสาร 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในการท ากิจกรรมของ
เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ในบางเครือข่ายได้มีการจัดท าคู่มือประกอบเพ่ือใช้ในการอบรม 
โดยเป็นคู่มือให้ความรู้ เทคนิคและวิธีการต่างๆเกี่ยวกับการปลูกผักไร้สารเคมีและการท าเกษตรใน
เมือง  เพ่ือแจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษา
ความรู้เทคนิคต่างๆเพ่ิมเติมด้วยตนเองซึ่งสามารถหยิบมาทบทวนได้ตลอดเวลาหรือเมื่อมีข้อสงสัย 
โดยเครือข่ายได้รวบรวมเทคนิค ความรู้ต่างๆที่เครือข่ายได้มีการพิสูจน์ ทดลองแล้วว่าประสบผลส าเร็จ
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จริง โดยได้มีรูปภาพประกอบและขั้นตอนอธิบายอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง   

“ที่นี่ก็จะมีเป็นเอกสาร รวบรวมเทคนิคต่างๆเราก็มี แล้วก็ส่วนที่เป็นดีวีดี เป็น
ภาพเคลื่อนไหว แล้วก็ส่วนที่เราพิมพ์เป็นหนังสือคู่มือ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสามารถน ากลับไปได้”(คมสัน หุ
ตะแพทย,์สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

“เราก็จะมีการท าเอกสารเพ่ิมให้ได้ไปอ่าน การลงมือในเรื่องรายละเอียดต่างๆ เช่น
การท าฮอร์โมน การย้ายกล้า การดูเมล็ดพันธุ์” (วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

 
ภาพที่4.51 คู่มือและเอกสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
 

แผ่นพับ  

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
ได้แก่โครงการกินเปลี่ยนโลก ได้มีการเลือกใช้แผ่นพับเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ข้อมูลต่างๆ 
ไปยังสาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแผ่นพับจะมีเนื้อหาประกอบไปด้วยการถ่ายทอดข้อมูล 
ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริโภคและการปลูกผักไร้สารเคมี  

“เราก็มีการท าแผ่นพับให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ...การรณรงค์แจกแผ่นพับ คู่มือ เพ่ือ
ท าความเข้าใจกับคนทั่วไป” (แก้วตา ธัมอิน,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 
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ภาพที่4.52 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องผักอินทรีย์และผักออร์แกนิคของโครงการกินเปลี่ยนโลก 
 

สื่ออินโฟกราฟิก (infographics)  

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
ได้แก่ โครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ ได้มีการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก มาใช้ในการสื่อสาร เพ่ือ
ถ่ายทอดความรู้ข้อมูลในเรื่อง การปลูกสมุนไพรส าหรับครัวเรือน การเพาะเลี้ยงไส้เดือน  โดยได้
รวบรวมข้อมูลความรู้ต่างๆจ านวนมาก มาสรุป ในลักษณะของกราฟิกที่ออกแบบเป็นภาพนิ่ง เพ่ือให้
ผู้ชมได้สามารถดูแล้วเข้าใจได้ง่ายข้ึน 

“เรื่ องความเข้ า ใจก็ คื อ  Visual Communication Art หรื อการออกแบบ
ภาพประกอบ ผมก็จะเน้นพวกเรื่องของภาพประกอบ การท าข้อมูลที่ยาก ให้กลายเป็นข้อมูลที่ง่าย ซึ่ง
ก็เป็นทักษะส่วนตัว” (ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

 
ภาพที่4.53 สื่ออินโฟกราฟิก (infographics)ของโครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ 
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4. สื่อมวลชน 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ ศูนย์อบรมสวน
ผักบ้านคุณตา ซึ่งด าเนินงานโดยมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ได้มีจัดท าวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ 
เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในแนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน เสริมสร้าง
ศักยภาพของครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการพ่ึงตนเอง การแปรรูปผลิตภัณฑ์และอาหารปลอด
สารเคมี เพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีการน าเสนอเรื่องราวของบุคคลในเครือข่ายโครงการ
สวนผักคนเมืองและการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือถ่ายทอดไปยังสาธารณชน ซึ่ง
วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติได้มีการจัดจ าหน่ายโดยทั่วไปและมีการรับสมัครในรูปแบบสมาชิก  

“มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนาเราได้มีวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ ซึ่งเราก็ท า
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการพ่ึงตนเอง การท าเกษตรอินทรีย์  ซึ่งเราก็มีไปสัมภาษณ์เรื่องราว
ของคนท าเกษตรในเมือง เช่น ที่สวนผักดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ เราก็เขียนเรื่องราวเหล่านี้
ออกมา” (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

 
ภาพที่4.54 วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติของมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา  
 

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดช่องทางใน
การสื่อสารโดยการเลือกใช้สื่อที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของทางเครือข่าย เพ่ือเชิญชวน
สาธารณชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายและโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งเครือข่ายของโครงการ
สวนผักคนเมืองได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆดังต่อไปนี้  
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1. สื่อเฉพาะกิจ 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการเลือกใช้สื่อเฉพาะ
กิจ ในการสื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เครือข่ายของตน ซึ่งในแต่ละเครือข่ายก็จะมีการ
เลือกใช้สื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน ดังนี้   

นิทรรศการ 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
การจัดนิทรรศการของโครงการของตนเอง เพ่ือแสดงผลงานและน าเสนอการด าเนินงานของทาง
โครงการของตน โดยแต่ละโครงการได้มีการเข้าร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองเพ่ือจัดนิทรรศการ 
หรือจัดนิทรรศการในงานต่างๆที่ตนเองได้รับเชิญเข้าร่วม เพ่ือน าเสนอเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
การท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมี การพ่ึงตนเอง และการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือในประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องให้แก่สาธารณชนหรือผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับรู้รับทราบ รวมถึงเป็นการ
ประชาสัมพันธ์โครงการของตนเองและโครงการสวนผักคนเมืองให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย 

“สวนผักคนเมืองเขาก็จะให้เราออกนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานของเรา พอได้
แสดงผลงาน ไปออกงานตามที่สวนผักคนเมืองเขาจัด เราก็เริ่มเป็นที่รู้จักของคนอ่ืน เพราะเนื่องจากว่า
เราเป็นคนเมืองจริงๆ ตรงประเด็นของสวนผักคนเมือง คือมีพ้ืนที่จ ากัด เป็นสวนแนวตั้ง...” (ศิริกุล ซื่อ
ต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

“เวลาไปออกงานเราก็ต้องมีนิทรรศการประกอบในการอธิบาย เพราะว่านอกจาก
คนที่จะเป็นตัวอธิบายแล้ว ก็ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่จะต้องประกอบ ณ จุดนั้นๆ เช่น Rollup มาติดตั้ง 
เพ่ือให้ข้อมูล ...” (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

“อย่างออกงาน ส่วนใหญ่เราได้รับเชิญ เช่น งานบ้านและสวน ส านักพิมพ์ก็ได้มี
การมาเชิญเราไป อีกงานก็เป็นงานมหกรรมสุขภาพของสสส. เราก็จะมีไปออกบูธตามห้าง เราก็จะติด
โปสเตอร์ไปด้วย ส่วนใหญ่เป็นงานในเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน” (วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ ,สัมภาษณ์ 
15 สิงหาคม 2558) 

โปสเตอร์ 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า เครือข่ายของโครงการ
สวนผักคนเมือง ได้มีการจัดท าโปสเตอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของเครือข่าย โดยได้แบ่ง
โปสเตอร์ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์กับ
โปสเตอร์ที่ใช้ในการจัดงานและกิจกรรมของเครือข่าย โดยเนื้อหาของโปสเตอร์ประกอบไปด้วย 



191 
 

รายละเอียดของกิจกรรม เพ่ือเป็นข้อมูลให้สาธารณชนในการตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของทาง
เครือข่าย 

“การประชาสัมพันธ์เวลาไปออกงาน เราก็จะมีการท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การ
จัดอบรมของเราไปติดไว้ที่งานก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของเรา” (วิโรจน์ ปลอด
สันเทียะ ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

 
ภาพที่4.55 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
 

2. สื่อมวลชน  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองในบางเครือข่าย 
ได้มีการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมี หรือในประเด็นต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง ผ่านสื่อมวลชน อาทิเช่น นคร ลิมปคุปตถาวร ศิริกุล ซื่อต่อชาติ และชารีย์ บุญญวินิจ ได้มี
การเขียนหนังสือเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง และการเพาะเลี้ยงไส้เดือน ร่วมกับ
ส านักพิมพ์บ้านและสวน ตลอดจนในเครือข่ายต่างๆยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างๆอย่างเช่น 
สื่อโทรทัศน์ ที่มาติดต่อข้อสัมภาษณ์และถ่ายท าการด าเนินงานของเครือข่าย เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์
ให้เป็นที่รู้จัก 

อย่างผมก็ช่วยโครงการประชาสัมพันธ์ หรือ ทางโครงการก็ช่วยผมประชาสัมพันธ์ แล้ว

สื่อต่างๆก็มาช่วยน าเสนอ ... แล้วอีกอย่างก็เป็นสื่อกระแสหลัก ที่ประชาสัมพันธ์ออกไป 

ซึ่งช่วยให้คนได้มาเรียนรู้ได้มาเห็นว่าคืออะไร เราท าอะไร ส่วนใหญ่สื่อเข้ามาเอง แต่มัน

ก็ช่วยปูทางในทางที่ลึกข้ึน สร้างแรงบันดาลใจต่างๆก็เริ่มมีคนเข้ามาช่วยที่มีบทบาทมาก

ขึ้น (นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 
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“มีเรื่องของการเขียนหนังสือกับค่ายอมรินทร์ อย่างอมรินทร์ผมเคยลงกับเขา แล้ว 
คุ้นเคยกับทีมงาน บก.ของเขา เจอหน้ากันเขาก็ชวนผมเขียนคู่มือการเลี้ยงไส้เดือนฉบับคนเมือง” (ชา
รีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

 “ป้อมก็ได้เขียนหนังสือของตัวเอง เผยแพร่ในสิ่งที่ตนเองท าอยู่ อย่างง่ายไม่ยุ่งยาก
ไม่มีหลักวิชาการ เราปลูกอย่างไรเราก็เขียนออกไปอย่างนั้นให้คนอ่ืนๆได้รู้ ก็ชื่อหนังสือปลูกผักกัน
เถอะ” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

 
ภาพที่4.56 การออกหนังสือร่วมกับส านักพิมพ์บ้านและสวนของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 
 

3. สื่อใหม่   

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า เครือข่ายโครงการสวน
ผักคนเมือง ได้มีการเลือกใช้สื่อใหม่ ได้แก่ Facebook เว็บไซต์ ในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ต่างๆใน
การท าเกษตรในเมือง หรือในประเด็นต่างๆที่เก่ียวข้อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รายละเอียด
การจัดกิจกรรม และภาพการท ากิจกรรม เพ่ือให้สาธารณชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆและเพ่ือเชิญ
ชวนให้สาธารณชนให้เข้าร่วมกิจกรรมของทางเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง เนื่องจากสื่อใหม่มี
ความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด และที่ส าคัญในปัจจุบันสื่อใหม่ได้รับความนิยมอย่างยิ่งจาก
สาธารณชนในการค้นหาข้อมูลความรู้ผ่านทางสื่อใหม่ ซึ่งสาธารณชนสามารถติดตามและค้นหาข้อมูล
ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไม่ใช่สารเคมี รวมถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง จากเฟ
ซบุ๊กและเว็บไซต์ของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้ดังนี้ 

 

 
 



193 
 

ตารางที่ 4.5 
 

เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

เครือข่าย เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของเครือข่าย 

ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา Facebook Fanpage : สวนผักบ้านคุณตา 

ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ Facebook Fanpage : Saijai Healthy Food 

Website : http://www.saijaihealthyfood.com 

ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way Facebook Fanpage : organic way 

หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm Facebook Fanpage : ทีมก าลังดี 

โครงการกินเปลี่ยนโลก Facebook Fanpage : food4change 

Facebook Fanpage : เชฟน้อย กินเปลี่ยนโลก 

Website : www.food4change.in.th 

Shortcut Organic Facebook Fanpage : Shortcut Organic 

โครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ Facebook Fanpage : Uncleree farm 

โครงการสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม Facebook Fanpage : สวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม 

โครงการผกัปลกูเด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดบั Facebook Fanpage : ผัก ปลูก เด็ก 

จากการสัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบว่า นอกจากเฟซบุ๊กแฟน
เพจและเว็บไซต์ของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง บางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เฟซบุ๊กส่วนบุคคล ตลอดจนโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กและ
เว็บไซต์ของทางโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งจาก
การใช้สื่อใหม่ในการประชาสัมพันธ์ พบว่า สื่อใหม่ได้เป็นช่องทางให้เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง
ได้เป็นที่รู้จักจากสาธารณชนรวมถึงสื่อมวลชนเพ่ิมข้ึน  

 “วิธีการของเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ ว่าวันไหนที่เราจะมีกิจกรรม ตัวของการ
ประชาสัมพันธ์ก็จะส่งไปที่โครงการด้วย โครงการก็จะมีเว็บไซต์ที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ของ โครงการ
อยู่” (ชูเกียรติ โกแมน สัมภาษณ์,19 กรกฎาคม 2558) 



194 
 

“ในเพจก็จะมีทั้งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ในแต่ละเดือน ก็จะเห็นกิจกรรมที่
เราท า ว่าเราท าอะไรบ้างในแต่ละครั้ง ประมาณเดือนละครั้ง ก็จะเห็นขั้นตอนการท างาน เหมือนวิชา
ในสวนผัก เป็นตัวอย่างของเนื้อหาที่เราท า การจัดกิจกรรมทุกครั้งเราก็ลงภาพถ่ายไว้” (จิตรา หิรัญ
พฤกษ,์สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2558) 

“สื่อประชาสัมพันธ์ ก็ง่ายๆตามสมัยก็คือเฟซบุ๊ก แต่ก่อนคิดว่าต้องท าโปสเตอร์ 
ต้องไปฝากคนนู้นคนนี้ติด...สื่อที่ท าให้เรามีตัวตน สื่อที่สื่อสารง่ายที่สุดคือSocial network” (ชารีย์ 
บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 2 : โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความ
ร่วมมือของเครือข่ายเป็นอย่างไร 

ในการศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย ผู้วิจัย
ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่ายของโครงการ
สวนผักคนเมือง เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมของการด าเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายของโครงการสวนผักคน
เมืองได้อย่างชัดเจน ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง  

2.รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

1.ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง   

ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเรื่อง “การวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสาร” มาช่วยในการวิเคราะห์
เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง โดยจะน าไปสู่การเข้าใจภาพรวมของเครือข่ายที่มีโครงสร้าง
การสื่อสารประกอบอยู่ โดยการศึกษาลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง จะ
ประกอบไปด้วย การศึกษาองค์ประกอบและบทบาทเชิงการสื่อสารของบุคคลในเครือข่าย และ 
การศึกษาลักษณะทิศทางในการสื่อสารและทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย 

องค์ประกอบและบทบาทเชิงการสื่อสารของบุคคลในเครือข่าย   

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง สามารถแบ่งบทบาทเบื้องต้น
ออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ แกนน าเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย และพันธมิตร  

แกนน าเครือข่าย คือ บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่มีบทบาทในการริเริ่มเครือข่าย 
และมีบทบาทในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย รวมถึงมีบทบาทในการกระจายข้อมูล
ข่าวสารไปสู่สมาชิก และมีส่วนส าคัญในการริเริ่มประเด็นต่างๆในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคน
เมือง การจัดกระบวนการต่างๆในการระดมสมองหรือรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก การแสวงหา
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แนวทางในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตัดสินใจของเครือข่ายในเรื่องต่างๆ โดยพบว่ากลุ่มที่เป็น
แกนน าของโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบด้วย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และ 
โครงการสวนผักคนเมือง  

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ท างานด้าน
วิชาการ และบูรณาการความรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองและคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของคนในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งงาน
ศึกษาด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรมยั่งยืน และเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืน 
ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค รวมถึงการประสานความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรการเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกั บการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและองค์กรที่
ท างานเก่ียวกับเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้เป็นผู้ริเริ่ม
ก่อตั้งเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น โดยได้ริเริ่มก่อตั้งโครงการสวนผักคนเมืองขึ้น ในปี2553 
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมีของคนเมือง  
โดยมีสุภา ใยเมือง เป็นผู้อ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการสวนผักคนเมือง  

มูลนิธิเกษตรยั่งยืน ท างานหลายงานในเรื่องของการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
เช่น ท างานต่างจังหวัดก็มี เป็นพวกเครือข่ายเกษตรในต่างจังหวัดที่มูลนิธิท างานด้วย โดยสวนผักคน
เมืองเป็นหนึ่งในงานที่ทางมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนท า...โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้ริเริ่มโดยมูลนิธิ
เกษตรกรรมยั่งยืน โดยร่วมมือกับเครือข่าย อาทิ มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนาที่ก็มาร่วม แล้วก็ศูนย์
อบรมเกษตรในเมือง คุณนคร คุณชูเกียรติ มาท างานนี้ร่วมกัน (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 
เมษายน 2558) 

ผลการศึกษา พบว่า มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ได้มีบทบาทเชิงการสื่อสาร โดยเป็น
คนควบคุมข้อมูล (Gatekeeper) ในเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง เนื่องจากมีบทบาทในการ
ด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง โดยเป็นผู้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของโครงการสวนผัก
คนเมือง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเครือข่าย รวมถึงมีความสามารถในการควบคุมการ
กระจายข้อมูล ข่าวสารหรือการหมุนเวียนข้อมูลระหว่างสมาชิกต่างๆในเครือข่าย หรือระหว่างแกนน า
กับสมาชิกเครือข่าย ตลอดจนระหว่างคนขอบข่ายกับสมาชิกในเครือข่าย ว่าข้อมูล ข่าวสารใดใน



196 
 

โครงการที่ควรแพร่ไปยังสมาชิกเครือข่าย โดยเมื่อพิจารณาแล้วจะส่งไปยังโครงการสวนผักคนเมือง 
ในการด าเนินการต่อไป  

โครงการสวนผักคนเมืองอยู่ภายใต้มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ด าเนินงานโดยมูลนิธิ ซึ่งตัว

มูลนิธิมีแผนงานใหญ่อยู่3 แผนงาน 1.แผนงานด้านความมั่นคงทางอาหาร 2.แผนงาน

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก และ3 แผนงานสวนผักคนเมือง โดยโครงการสวนผักคน

เมือง เป็นโครงการภายใต้มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ... (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 

เมษายน 2558) 

โครงการสวนผักคนเมือง ได้มีทีมงานในการบริหารโครงการสวนผักคนเมืองใน
ด้านต่างๆ โดยถือได้ว่าเป็นฝ่ายบริหารของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งมีบทบาทในการท าหน้าที่ใน
การน านโยบายต่างๆจากมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนมาปฏิบัติ และด าเนินงาน โดยมี นาถศิริ โกมลพันธุ์ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร ยศวดี ลือตระกูลเศรษฐ์ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบ และวรางค
นางค์ นิ้มหัตถา เป็นผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีหน้าที่ในการ
บริหาร อาทิเช่น การสรุปการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง การด าเนินงานในการรณรงค์
และรับผิดชอบการจัดกิจกรรมต่างๆของโครงการสวนผักคนเมือง รวมถึงมีหน้าที่ประสานงานกับ
เครือข่ายๆต่าง การประเมินผลศูนย์อบรมเกษตรในเมือง หน่วยอบรมเคลื่อนที่ และสมาชิกโครงการ
ขนาดเล็ก  

การท างานของโครงการ ก็จะมี ผู้ประสานงาน ก็คือ พี่ปุ้ย วรางคนางค์ และก็เจ้าหน้าที่

ฝ่ายข้อมูลและการสื่อสาร ก็คือ พ่ีอาร์ต นาถศิริ แล้วก้พ่ีแทค ฝ่ายออกแบบ และก็จะมี

ฝ่ายการเงิน ดูแลงบประมาณโครงการ ซึ่งก็จะท าหน้าที่ดูแลและด าเนินงานโครงการ

สวนผักคนเมือง เช่นการจัดกิจกรรม การประสานงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ การ

ประเมินศูนย์อบรม การประเมินสมาชิกโครงการ (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 

เมษายน 2558) 

ผลการศึกษา พบว่า โครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานในการ
บริหารโครงการ ได้มีบทบาทเชิงการสื่อสารเป็นดาวเด่น (Star) คือ เป็นตัวเชื่อมกับคนอ่ืนๆในกลุ่ม
ต่างๆของเครือข่ายเป็นจ านวนมาก โดยท าหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูล และรับข้อมูลเพ่ือมากระจายต่อ
ในเครือข่าย โดยมีผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ วรางคนางค์ นิ้มหัตถา มีบทบาทการ
สื่อสารเป็นสะพาน (Bridge) ท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน เช่น เมื่อมีการจัดกิจกรรมของ
โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้เกิดการร่วมมือกันของบุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานในเครือข่าย เพ่ือให้
การด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นไปอย่างราบรื่น และนอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้ข้อมูล
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โครงการ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อแนะน าต่างๆแก่บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย  

จริงๆแล้วเวลาท างานพี่เป็นเหมือนหัวหน้าโครงการ ประสานงานจัดการทุกอย่าง ยกเว้น

เรื่องการเขียนรณรงค์สื่อสาร หรือการจัดกิจกรรม เราก็มีหน้าที่หลักในการประสานงาน

กับเครือข่าย สมาชิกท้ังหมด การประสานงานกระจายข่าวทุกอย่างก็จะเป็นหน้าที่ของพ่ี 

...ซึ่งในการท างานเราก็จะยืดหยุ่นสูงนะ มันท าให้เราประสานงานกันง่าย...อย่างสมาชิก

โครงการเราก็จะมีการไปเยี่ยม ไปดู ไปประเมิน หรือมีกิจกรรมเราก็จะประสานงานไป 

หรือสมาชิกมีอะไรขาดเหลือ เราก็จะติดต่อประสานงานให้ (วรางคนางค์ นิ้มหัตถา

,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

สมาชิกเครือข่าย คือ บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายในด้านการกระท ากิจกรรมต่างๆ การร่วมเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ โดยสมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองประกอบไปด้วย มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้
เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผัก ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 
ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง และ
สมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

มูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มุ่งเน้นการเผยแพร่และ
รณรงค์เรื่องสุขภาพ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้สื่อเพ่ือให้ความรู้ โดยมีประสบการณ์ ใน
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมี และการพึ่งตนเอง
ส าหรับคนในเมือง รวมถึงประสบการณ์ในการผลิตสื่อ ได้แก่ วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ โดยมูลนิธิ
ศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ได้เข้ามามีบทบาทเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งมี คมสัน หุ
ตะแพทย์ เป็นผู้ท าหน้าที่สื่อสาร โดยมีบทบาทเป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการสวนผักคนเมือง ในการ
ให้ค าปรึกษา วางแผนการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือก าหนดทิศทางโครงการสวน
ผักคนเมือง และมีบทบาทเป็นวิทยากรให้กับโครงการสวนผักคนเมือง นอกจากนี้แล้วยังมีบทบาทใน
การจัดตั้งศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา เพ่ือท าการสื่อสารการถ่ายทอดความรู้เรื่องการท าเกษตรใน
เมือง การปลูกผักไร้สารเคมี และการพ่ึงตนเองให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนั้น
แล้วยังมีบทบาทในการด าเนินงานของหน่วยอบรมเคลื่อนที่ (Mobile unit) ให้กับโครงการสวนผักคน
เมือง ซึ่งมีหน้าที่ในการอบรมการท าเกษตรในเมืองให้แก่สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ตลอดจนมีบทบาท
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง และมีบทบาทในการประเมินผล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตาเพ่ือส่งให้กับโครงการสวนผักคนเมือง  
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บทบาทที่ร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองที่เป็นตัวบุคคลก็ส่วนหนึ่ง บทบาทของตัว

องค์กรซึ่งก็คือมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนาและสวนผักบ้านคุณตา ก็มีส่วนส าคัญใน

โครงการสวนผักคนเมือง ส่วนส าคัญก็คืออะไรที่เราท าก็คือ 1.เราเปิดศูนย์อบรม เพ่ือ

รองรับส าหรับคนทั่วๆไปที่จะเข้ามาแล้วอยากจะอบรม1วัน เราก็ท าหน้าที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของศูนย์อบรม 2.เราท าหน้าที่เป็นหน่วยอบรมเคลื่อนที่ ให้กับโครงการสวนผักคนเมือง 

...ทางมูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ซึ่งมีความพร้อมในหลายเรื่องมากกว่า เราก็เลย

รับผิดชอบที่จะเป็นหน่วยMobile unitเคลื่อนที่ให้กับสวนผักคนเมืองมาตั้งแต่ต้น แล้ว

บทบาทที่3ที่เราได้เข้าร่วมโครงการนี้ก็คือเวลามีการรณรงค์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น การจะจัดงานท ากิจกรรมต่างๆ หรือมีคนจากหน่วยงานอ่ืนๆติดต่อมาผ่านโครงการ

สวนผักคนเมือง ส่วนหนึ่งเราก็จะเข้าไปร่วม และก็มีบทบาทในการวางแผนงาน ก าหนด

ทิศทางของโครงการสวนผักคนเมือง ก็มีบทบาททั้งในเชิงการท ากิจกรรม ลงมือท า

กิจกรรมให้กับโครงการสวนผักคนเมือง (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 

2558) 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผัก ได้ริเริ่มโดย นคร ลิมปคุปตถาวร ซึ่งมี
ประสบการณ์ในการท าเกษตรในเมือง โดยได้เปิดจัดอบรมการปลูกผักไร้สารเคมีส าหรับคนเมือง ตั้งแต่
ปี 2551 ซึ่งต่อมาได้รับการชักชวนจาก สุภา ใยเมือง กรรมการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง โดย นคร ลิมปคุปตถาวร ได้เป็นผู้ท าหน้าที่สื่อสาร 
โดยมีบทบาทเป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการสวนผักคนเมือง ในการให้ค าปรึกษาและวางแผนการ
ด าเนินงาน นอกจากนั้นแล้วยังมีบทบาทเป็นวิทยากรให้กับโครงการสวนผักคนเมือง และรับผิดชอบ
ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก ในการด าเนินงานเป็นศูนย์อบรม จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือ
สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการประเมินผลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมให้กับโครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนมีบทบาทในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับ
โครงการสวนผักคนเมือง  

สถานภาพปัจจุบันตอนนี้ นอกจากเป็นวิทยากรและศูนย์อบรมกับโครงการ ก็ยังเป็น

กรรมการที่ปรึกษาโครงการสวนผักคนเมืองต้องมาคุยกันมาประชุมกัน...ให้ค าแนะน า 

ก าหนดทิศทางบางอย่างว่าเราจะขยับไปทางไหน หรืออย่างเวลาจัดกิจกรรมเราก็มา

ช่วยกันท า การจัดกิจกรรมใหญ่ๆของทางโครงการ เราก็มีส่วนอยู่หลายอย่าง เช่นคิด

Comcept คิดงาน เช่น คิดชื่อ คิดConcept เช่น ปลูกเมืองปลูกชีวิต สโลแกนต่างๆ ผม
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ก็มีส่วนช่วยริเริ่ม พวกแนวคิดต่างๆ... (นคร ลิมปคุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 

2558) 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ได้ริเริ่มโดย ชูเกียรติ โกแมน ซึ่งมี
ประสบการณ์ด้านการท าเกษตรในเมือง โดยได้น าพ้ืนที่ว่างบริเวณรอบบ้านมาดัดแปลงเป็นสวนผัก 
เพ่ือปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน รวมถึงจ าหน่ายและแจกจ่ายให้เพ่ือนและชุมชนโดยรอบ โดยได้
เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง จากการได้รับการชักชวนจาก สุภา ใยเมือง กรรมการ
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) โดย ชูเกียรติ โกแมน ได้มีบทบาทผู้ท าหน้าที่สื่อสาร ในการ
เป็นกรรมการที่ปรึกษาให้กับโครงการสวนผักคนเมือง และมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน
โครงการสวนผักคนเมือง รวมถึงการท าหน้าที่ เป็นวิทยากรประจ าโครงการสวนผักคนเมือง 
นอกจากนั้นแล้วยังได้ก่อตั้งศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิข้ึน เพ่ือเป็นศูนย์อบรมเกษตรใน
เมืองให้กับโครงการสวนผักคนเมืองในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกผักไร้สารเคมีและการท า
เกษตรในเมืองให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีบทบาทในการจัดกิจกรรมร่วมกับ
โครงการสวนผักคนเมือง  

ก็เป็นคณะท างานของสวนผักคนเมือง รับบทบาทเป็นวิทยากรของโครงการ เป็นศูนย์

อบรมของโครงการด้วย ทุกกิจกรรมของโครงการเราก็จะเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึงงาน

ประชุมวางแผน เขียนโครงงานปีต่อไป เราก็เป็นคณะท างาน แต่เวลาก าหนดแผนหรือ

จะท าอะไรเราก็จะมีการประชุมกัน (ชูเกียรติ โกแมน ,สัมภาษณ์,19 กรกฎาคม 2558) 

ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ ริเริ่มโดย ชรินา ง่วนส าอางค์ ซึ่งได้ท าหน้าที่เป็นผู้
สื่อสาร ซึ่งได้รับการชักชวนให้เข้าร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองจาก ชูเกียรติ โกแมน โดยได้จัดตั้ง
เป็นศูนย์อบรมของทางโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ ได้เป็นศูนย์อบรมที่ท า
หน้าที่สื่อสารเรื่องสุขภาพ การบริโภค การปลูกผักไร้สารเคมี และความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
ของคนเมือง และมีบทบาทในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ เด็ก และครอบครัว 

“การท างานร่วมกับสวนผักคนเมือง นอกจากเป็นศูนย์อบรม เราก็มีการมาร่วมจัด
กิจกรรมด้วยเป็นบางงาน ศูนย์เราก็จะเน้นการบริโภค การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผ่านกระบวนการปลูก
ผัก เราเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้แก่คนที่เข้ามาสนใจเรื่องนี้...” (ชรินา ง่วนส าอางค์,สัมภาษณ์ 10 
กันยายน 2558) 
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ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way ริเริ่มโดย พอทิพย์ เพชรโปรี ซึ่ง
ประกอบอาชีพเป็นครูและเจ้าของร้านอาหารมังสวิรัติมาก่อน โดยได้น าที่ดินว่างเปล่าซึ่งเคยเป็นอู่รถ
ประจ าทางมาดัดแปลงเป็นสวนผักเพ่ือน ามาใช้บริโภคภายในครัวเรือนและเพ่ือใช้ประกอบอาหาร
ภายในร้านอาหาร ซึ่งแรกเริ่มได้สมัครเข้าร่วมเป็นโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่ง
ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมการท าเกษตรในเมือง และการพ่ึงพิงตนเองของคนเมือง โดยต่อมาได้รับการ
ผลักดันให้จัดตั้งเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมืองของโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีบทบาทเป็นผู้ท าการ
สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลการท าเกษตรในเมืองและการพ่ึงพิงตนเองให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม และมีบทบาทในการจัดการกิจกรรมร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่าย และมี
บทบาทในการริเริ่มหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm กับโครงการสวนผักคนเมือง 

 นอกจากมีส่วนร่วมเป็นศูนย์อบรมแล้ว บางครั้งเวลาโครงการมีการอบรมหรือมีงาน

เทศกาล อย่างเทศกาลสวนผัก เราก็จะได้รับการเชิญให้ไปจัดงาน เป็นวิทยากร 

นอกจากนี้ป้าหน่อยก็ยังมีส่วนร่วมช่วยคิดโครงการ อย่างTruckFarm ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

ไปให้ความรู้กับเด็กๆ ถึงสถานท่ี ตามโรงเรียน ตามชุมชน กิจกรรมTruckFarm ก็เริ่มมา

3 ครั้ง (วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ริเริ่มโดย ศิริกุล ซื่อต่อชาติ ซึ่ง
ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กกับโครงการสวนผักคนเมือง ก่อนได้รับการผลักดันให้
เป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ในปี 2557 โดยได้มีบทบาทเป็นผู้ท าการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้
ด้านการท าเกษตรในเมืองและการพ่ึงพิงตนเองให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้มี
บทบาทเป็นวิทยากรประจ าโครงการสวนผักคนเมือง และร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการสวนผักคน
เมืองและเครือข่าย 

“มีบทบาทในการเป็นศูนย์อบรม เป็นวิทยากรประจ าศูนย์อบรม แล้วก็ร่วมงานกับ
โครงการสวนผักคนเมือง เป็นวิทยากรกับทางโครงการ ร่วมออกงานร่วมกัน” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ
,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

สมาชิกโครงการขนาดเล็ก  ได้ริเริ่มโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพ่ือเชิญชวนกลุ่มบุคคล ชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและสร้างให้เกิดพ้ืนที่
ต้นแบบการท าเกษตรในเมือง และขยายพ้ืนที่โครงการสวนผักคนเมืองที่มีกลุ่มคน ชุมชน หน่วยงาน
ต่างๆ รวมตัวร่วมกันปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมี รวมถึงเพ่ือให้คนปลูกผักในเมืองมีความรู้ความเข้าใจ 
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และตระหนักถึงความส าคัญของเกษตรในเมืองที่มีบทบาทส าคัญของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ของคนเมือง และการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพ่ือให้เกิดพลวัตร
ความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมืองตามวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งในแต่ละปีจะ
มีเป้าหมายในการสนับสนุนจ านวน 30 โครงการ โดยมีกรอบระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 12 
เดือน ซึ่งจากการเปิดรับสมาชิกโครงการขนาดเล็กให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายโครงการสวนผัก
คนเมือง สมาชิกโครงการขนาดเล็กบางโครงการได้เข้ามามีบทบาทในโครงการสวนผักคนเมือง โดยถือ
ได้ว่าเป็นสมาชิกเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนข้อความรู้ระหว่างกัน การ
เข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง และการเข้ามามีบทบาทเป็นวิทยากรให้แก่
โครงการสวนผักคนเมือง อาทิเช่น โครงการสวนผกัโรงรถ ฟาร์มลงุรีย์ โครงการสวนผักบ าบัดศรีราชา 

พร...พรรณไม้ Shortcut Organic โครงการผักปลูกเด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดบั โครงการเพาะผกั 
เพราะรัก จากมือน้อย อนบุาลบ้านพลอยภมูิ เป็นต้น  

จากการศึกษา พบว่า สมาชิกเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีกลุ่มย่อย 
(Subgroups) ที่มีการติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งได้แก่ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm ซึ่งได้มีการรวม
รวบเครือข่ายซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองเข้าด้วยกัน ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านการปลูกผัก การกินผัก กับเด็ก โดยได้เคลื่อนที่ไปจัดกิจกรรมตามชุมชน โรงเรียน โดยหน่วยอบรม
เคลื่อนที่ Truck Farm ประกอบไปด้วย ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way โครงการสวนผกั
โรงรถ ฟาร์มลงุรีย์ Shortcut Organic และ ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ซึ่งได้มี

การสื่อสารและร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้การเป็นหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm โดยมีศูนย์
อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Wayเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร  

นอกจากนี้แล้ว สมาชิกเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีกลุ่มย่อย 
(Cliques) ที่สมาชิกเครือข่ายได้มีการติดต่อสื่อสารถึงกันหมด ซึ่งได้แก่ มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผัก ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ศูนย์อบรมบ้าน
เรียนรู้ใส่ใจ ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้าน
ป้อมเอง ซึ่งได้มีการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 

พันธมิตร คือ บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย แต่มี
ส่วนในการช่วยสนับสนุนเครือข่ายในเรื่องต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสนับสนุนด้านนโยบาย 
กิจกรรม และงบประมาณกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยพันธมิตรโครงการสวนผักคนเมือง 
ประกอบด้วย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงาน
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เขตหลักสี่ โครงการกินเปลี่ยนโลก เครือข่ายเขียวสวยหอม (สวนผักฮักเมือง) เชียงใหม่ และ เครือข่าย
สวนผักคนเมืองหาดใหญ่ (มูลนิธิชุมชนสงขลา)   

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น 
สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริม
สุขภาพ เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาพดี โดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้เข้า
มาเป็นพันธมิตรกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีบทบาทในการสนับสนุนเงินทุนในการขับเคลื่อน
โครงการสวนผักคนเมือง นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนส าคัญในการสื่อสารเรื่องการท าเกษตรในเมืองและ
การปลูกผักไร้สารเคมีกับเครือข่ายต่างๆภายนอก 

“อย่างสสส.เขาก็จะมีบทบาทในการเข้ามาสนับสนุน เขาก็สนับสนุนในเรื่องของ
งบประมาณเป็นหลักในการสนับสนุนการท างานของโครงการเรา ซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่าย
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆหรืองานต่างๆของเขาฟรี หรือเวลาอย่างเราจัดงานเขาก็มีมาช่วย  ” (นาถศิริ 
โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

“หลังจากการที่เราจัดงานที่งานสมุนไพรแห่งชาติ สสส .เขาก็ติดต่อมาให้เราไป
พูดคุย... ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองก็สอดคล้องกับแหล่งทุนก็คือสสส .ซึ่งเขาให้ทุน เขาก็มาเชิญเรา
เขาไปคุยเพ่ือร่วมกันพูดคุยว่าจะมีโครงการนี้นะ ท าแนวทางอย่างไร จะสนับสนุนอะไร” (นคร ลิมป
คุปตถาวร,สัมภาษณ์ 17 สิงหาคม 2558) 

สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ ได้มีการริเริ่ม ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่  โดยได้เริ่มจากเหล่าข้าราชการของ
ส านักงานเขตหลักสี่ ได้แก่ ฝ่ายท าความสะอาดและฝ่ายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ โดยได้มีแนวคิดที่จะ
ปลูกผักปลอดไร้สารเคมีเพ่ือรับประทานเอง ซึ่งจากการปลูกผักเล็กๆน้อยๆเพ่ือบริโภค ได้ขยับขยาย
มาใช้พ้ืนที่ในส่วนของดาดฟ้าชั้น9อาคารส านักงานเขตหลักสี่ มาใช้เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกและจัดอบรม
ให้แก่สาธารณชน โดยได้มี เพ็ญศรี โตสะอาด เป็นวิทยากรประจ าศูนย์การเรียนรู้ และจินตนา ทองผุด 
เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งท าหน้าที่สื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลการท าเกษตรในเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เทคนิคการท าเกษตรบนพ้ืนปูน การท าเกษตรบนพ้ืนที่ดาดฟ้าอาคาร และการปลูกผักไร้สารเคมี ซึ่ง
นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีการสาธิตให้ดู พร้อมทั้งให้ร่วมลงมือปฏิบัติจริงในบางขั้นตอน 
โดยเฉพาะเรื่องการเพาะกล้า ย้ายกล้า และการปลูกลงแปลง โดยสวนเกษตรดาดฟ้าส านักงานเขต
หลักสี่ ได้เป็นพันธมิตรกับโครงการสวนผักคนเมือง ในการจัดกิจกรรมร่วมกันกับโครงการสวนผักคน
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เมืองในการจัดอบรมเรื่องการท าเกษตรในเมือง เช่น การจัดกิจกรรมทัวร์สวนผัก ทัวร์สวนผัก : ดาดฟ้า 
เขียว กินได้ นอกจากนี้สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ยังมีส่วนส าคัญในการสื่อสาร เพ่ือ
ขับเคลื่อนเรื่องการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักไร้สารเคมีกับเครือข่ายต่างๆภายนอก และร่วม
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ต่างๆกับโครงการสวนผักคนเมือง  

แรกเริ่มเราเริ่มจากการน าพ้ืนที่รกร้างมาท าสวนผักที่ส านักงานเขตหลักสี่ ก่อนที่จะย้าย

ขึ้นมาท าบนดาดฟ้า ... เราเริ่มเปิดอบรมเมื่อปี 2547 แต่เริ่มท ามาตั้งแต่ปี2544  โดย

เปิดอบรมฟรี ให้แก่คนทั่วไป หน่วยงาน หรืออย่างคนที่มาท าธุระรอเอกสารที่เขตเขาก็

จะขึ้นมาดูมาเยี่ยมชมและ ด้วยนโยบายของกทม.ที่ต้องการสร้างพ้ืนที่สีเขียว ให้เป็น

ปอดของคนกรุงเทพฯด้วยเราก็เลยต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ตรงนี้สู่ประชาชน...อย่าง

โครงการสวนผักคนเมืองเขาก็พาคนมาดูบ่อยมาอบรมเกี่ยวกับการท าเกษตร เราก็เป็น

วิทยากร เราก็ดูจุดประสงค์ว่าเขาต้องการเรียนรู้อะไร แล้วเราก็จัดเนื้อหาที่จะอบรมให้

ตรงกับที่เขาต้องการ (เพ็ญศรี โตสะอาด,สัมภาษณ์ 18 กรกฎาคม 2558) 

โครงการกินเปลี่ยนโลก ได้เริ่มขึ้นในปี 2552 ซ่ึงมาจาการรวมตัวกันของ มูลนิธิชีว
วิถี เครือข่ายเกษตรทางเลือก ชุมชนคนรักป่า และ สถาบันต้นกล้า ซึ่งเป็นองค์กรท างานด้านอาหาร
ท้องถิ่น เกษตรกรรมอินทรีย์ และด้านงานรณรงค์ประเด็นบริโภค ด้วยความมุ่งหวังที่จะร่วมกันสร้าง
วัฒนธรรม อาหารช้า หรือ อาหารแบบสโลว์ฟู้ด (slow food) ให้แผ่ขยายไปในสังคมไทย ซึ่งเป็น
เสมือนการคืนกลับสู่พ้ืนฐานเดิมที่เคยกินและอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งโครงการกินเปลี่ยนโลกได้ถือ
ว่าเป็นพันธมิตรของโครงการสวนผักคนเมืองตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโครงการ เนื่องจากท างานขับเคลื่อน
รณรงค์ในประเด็นใกล้เคียงกัน จึงได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน รวมถึงมีการจัด
กิจกรรมร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมืองอยู่เสมอ เพ่ือสื่อสารถ่ายทอดประเด็นเรื่องความม่ันคงทาง
อาหารและการบริโภคแก่สาธารณชนและเครือข่ายต่างๆภายนอก 

กินเปลี่ยนโลกก็ท างานด้วยกันกับสวนผักคนเมืองตลอดนะ เหมือนกับว่าเราท างานที่

เดียวกันแต่คนละเรื่อง คือเราก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน ท างานเหมือนกันแต่คนละเรื่อง 

คนละประเด็น เวลามีกิจกรรมเราจะอยู่ด้วยกันตลอด อย่างกินเปลี่ยนโลกจัดกิจกรรม 

งานมหกรรมกินเปลี่ยนโลก เราก็ชวนสวนผักคนเมืองมาออกงานร่วมกัน มาร่วมออก

กิจกรรมด้วยกัน เพราะจุดร่วมกันของเราคือเรื่องความมั่นคงทางอาหาร คือประเด็น

หลักใหญ่ใจความของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิชีววิถี ซึ่งเป็นHeadใหญ่ของเรา

และสวนผักคนเมือง ได้ท างานขับเคลื่อนเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ก็คืออาหารที่เรา

กินมันมาจากระบบการเกษตรแบบไหน ระบบเกษตรที่เกษตรกรท าอยู่ในขณะนี้มันมา



204 
 
จากไหน คนกินรู้รึเปล่า ก็เปน็ส่วนหนึ่งที่เรามาท างานร่วมกัน (แก้วตา ธัมอิน,สัมภาษณ์ 

10 กันยายน 2558) 

นอกจากพันธมิตรที่กล่าวมาในข้างต้นโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีพันธมิตรที่
อยู่ในเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายเขียวสวยหอม (สวนผักฮักเมือง) เชียงใหม่ และ เครือข่ายสวนผักคน
เมืองหาดใหญ่ (มูลนิธิชุมชนสงขลา) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ท างานเคลื่อนไหวรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องเกษตร
ในเมืองในต่างจังหวัด ซึ่งมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมืองในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้เรื่องการท า
เกษตรในเมืองระหว่างกัน  

เราก็มีพันธมิตรในต่างจังหวัดที่ท าเรื่องนี้ ก็มีเครือข่ายเขียวสวยหอม (สวนผักฮักเมือง) 

ที่เชียงใหม่ และ เครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ (มูลนิธิชุมชนสงขลา) แต่ว่าแต่ละ

คนก็กระจายออกไปแล้วท างานเกี่ยวกับสวนผักตามศักยภาพของตนเอง ซึ่งเขียวสวย

หอมและสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ ก็เป็นพันธมิตรที่เรียนรู้งานร่วมกัน อย่างเขียวสวย

หอมเขาท างานเรื่องเมืองไม่ได้ท างานเรื่องสวนผัก แต่เขาก็มาเห็นเรื่องสวนผักคนเมือง

ของเรา เขาก็สนใจ เขาก็มาเรียนรู้งานกับเรา เราก็พาไปดูงานตามที่ต่างๆ เพ่ือให้เขาไป

เคลื่อนที่เชียงใหม่ ในชื่อว่าสวนผักฮักเมือง เครือข่ายสวนผักคนเมืองหาดใหญ่ เรารู้จัก

เขาจากการจัดประกวดซึ่งเขาก็ส่งผลงานเข้ามา เราก็คิดว่าเขาน่าจะท าอะไรได้ เขาก็

เลยไปเคลื่อนไหวเรื่องนี้ที่หาดใหญ่ ซึ่งการเป็นพันธมิตรกันตรงนี้ก็ท าให้เรื่องนี้ขยายใน

วงกว้างมากขึ้น ขยายจากกรุงเทพฯออกไป (นาถศิริ โกมลพันธุ์ ,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 

2558) 

นอกจากนี้ยังมีบทบาทการสื่อสารของเครือข่าย ได้แก่ คนขอบข่าย (Boundary 
spanning) และ ผู้ปลีกวิเวก (Isolate role)  

คนขอบข่าย (Boundary spanning)  

จากการศึกษา พบว่า ได้มีกลุ่ม บุคคล หรือหน่วยงาน ซึ่งมีการสื่อสารเชื่ อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายตน กับสังคมภายนอก อันท าให้เกิดการหมุนเวียนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลภายใน
เครือข่ายกับข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงสร้างเครือข่ายและพันธมิตรใหม่ๆ
ให้แก่โครงการสวนผักคนเมือง โดยคนขอบข่าย(Boundary spanning)ของโครงการสวนผักคนเมือง 
ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลัก
สี่ โครงการกินเปลี่ยนโลก เครือข่ายเขียวสวยหอม (สวนผักฮักเมือง) เชียงใหม่ และ เครือข่ายสวนผัก
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คนเมืองหาดใหญ่ (มูลนิธิชุมชนสงขลา)  ซึ่งเป็นคนขอบข่าย (Boundary spanning) ในการท าหน้าที่
สื่อสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่ภายนอก และน าข้อมูลที่ได้จากภายนอกมาแลกเปลี่ยนใน
เครือข่าย เพ่ือให้เกิดประเด็นใหม่ๆ  

ผู้ปลีกวิเวก (Isolate role) 

จากการศึกษา พบว่า ได้มีกลุ่ม บุคคล หรือหน่วยงาน ที่มีบทบาทเชิงการสื่อสารที่
เก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิง หรือติดต่อกับสมาชิกคนอ่ืนๆในเครือข่าย ซึ่งได้แก่ สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ซ่ึง
ได้มีการติดต่อกับโครงการสวนผักคนเมืองเท่านั้น ยกเว้นโครงการสวนผักโรงรถฟาร์ม ลุงรีย์ และ 
Shortcut Organicที่ได้มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm 

จริงๆแล้วสมาชิกโครงการขนาดเล็กของสวนผักคนเมือง  ในบางครั้งจะมีการติดต่อสวน

ผักคุณตาให้ไปอบรม แต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนนัก อาจจะพูดได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิกโครงการกับศูนย์อบรม เป็นความสัมพันธ์เชิงความรู้ สมาชิกโครงการอาจจะมี

การติดต่อสวนผักบ้านคุณตาไปอบรมด้วยโดยผ่านตัวโครงการสวนผักคนเมืองอีกที

(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 
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ภาพที่4.57 ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 
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ลักษณะทิศทางในการสื่อสารและทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารใน

เครือข่าย 

จากแผนภาพ แสดงให้เห็นถึงลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 
ซึ่งผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ตามแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายการสื่อสาร พบว่า ทิศทางในการสื่อสาร 
(Direction)ของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองมีทิศทางในการสื่อสารในแนวระนาบ (Horizontal 
communication)ในลักษณะสองทาง (Two-way communication) คือ เป็นการสื่อสารในลักษณะ
ที่โครงการสวนผักคนเมืองและสมาชิกเครือข่ายทุกเครือข่ายที่เข้ามาประสานงานกับโครงการสวนผัก
คนเมือง ในการรณรงค์เผยแพร่การท าเกษตรในเมือง อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ศูนย์
อบรมเกษตรในเมือง และสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ฯลฯ โดยทุกเครือข่ายมีสถานภาพ ความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกัน ไม่ได้มีการสั่งการลงมาจากเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่มีการ
สื่อสารภายในเครือข่ายอย่างเท่าเทียมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆระหว่างกัน  

นอกจากนี้แล้ว ทิศทางการสื่อสารภายในระหว่างบุคคลในโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
ทิศทางในการสื่อสารในแนวระนาบ(Horizontal communication) คือสมาชิกได้มีความเสมอภาค
เท่าเทียมกัน โดยได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานต่างๆในโครงการสวนผักคนเมือง  

ในส่วนของทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายของเครือข่ายโครงการ
สวนผักคนเมือง พบว่า มีทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย ดังนี้  

เครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ (The wheel network)  

จากการศึกษา พบว่า การสื่อสารแบบวงล้อ(The wheel network) เป็นการ
สื่อสารส่วนใหญ่ของโครงการสวนผักคนเมือง คือ โครงการสวนผักคนเมืองเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร 
ที่เป็นตัวเชื่อมกับกลุ่มต่างๆของเครือข่ายจ านวนมาก โดยมีบทบาทการสื่อสารเป็นดาวเด่น (Star) คือ
ท าหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลและรับข้อมูลเพ่ือมากระจายต่อในเครือข่าย ซึ่งมีผู้ประสานงานโครงการ
สวนผักคนเมือง เป็นสะพาน (Bridge) มีบทบาทในการเป็นตัวเชื่อมกับสมาชิกกลุ่มอ่ืนๆในเครือข่าย
และท าหน้าที่ประสานงานกับบุคคลในกลุ่มอ่ืนๆเวลามีการจัดงานหรือจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
เครือข่าย นอกจากนี้แล้วในส่วนของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)ได้มีบทบาทในเชิงการ
สื่อสารเป็นคนควบคุมข้อมูล ซึ่งมีบทบาทในการตัดสินใจในการกระจายข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก
ต่างๆในเครือข่าย โดยจะเป็นคนพิจารณาและตัดสินใจว่าจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเครือข่ายหรือ
พันธมิตรใดบ้างท่ีจะมาท ากิจกรรมร่วมกัน โดยจะติดต่อไปยังสมาชิกเครือข่ายหรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมเท่านั้น ซ่ึงเมื่อตัดสินใจและพิจารณาแล้วจะส่งข้อมูลมายังโครงการสวนผักคนเมือง
และผู้ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง ให้กระจายข่าวและประสานงานกับเครือข่ายต่อไป โดยมี
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ลักษณะการแพร่กระจายข้อมูล (Indormation diffusion) ในลักษณะการแพร่กระจายจากโครงการ
สวนผักคนเมืองไปสู่ เครือข่ายต่างๆ โดยการสื่อสารแบบวงล้อ (The wheel network) แกนน า
เครือข่ายจะอยู่ตรงกลางและเป็นผู้มีอ านาจอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหา  

เครือข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง (The all chanel network)  

จากการศึกษา พบว่า ในเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง พบกลุ่มย่อย 
(subgroups) ได้แก่ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm ซึ่ง ประกอบไปด้วย ศูนย์อบรมบ้านสวน
เรียนรู้ Organic Way โครงการสวนผกัโรงรถ ฟาร์มลงุรีย์ Shortcut Organic และ ศูนย์อบรมปลูก

ง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ซึ่งได้มีการสื่อสารและร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้การเป็นหน่วย
อบรมเคลื่อนที่ Truck Farm  โดยได้มีทิศทางการไหลเวียนของข้อมูล ในลักษณะการสื่อสารแบบทุก
ช่องทาง(The all chanel network) คือ สมาชิกกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
โดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือสมาชิกคนอ่ืนๆทั้งในการรับและส่งข่าวสาร โดยไม่ต้องผ่านโครงการ
สวนผักคนเมือง โดยมีศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้  Organic Way มีลักษณะเป็นHubs คือเป็น
หน่วยงานที่กระจายข้อมูล ไปยังจุดอื่นๆ ซึ่งมี โครงการสวนผกัโรงรถ ฟาร์มลงุรีย์ Shortcut Organic 

และ ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง เป็นNodes คือเป็นหน่วยงานหรือจุดต่างๆใน
กลุ่มย่อยที่มีการติดต่อสื่อสารกันได้เอง ซึ่งการติดต่อสื่อสารกันของกลุ่มย่อยอบรมเคลื่อนที่ Truck 
Farmจะเกิดขึ้นปีละประมาณ 3-4 ครั้ง เมื่อมีการจัดกิจกรรม  

เครือข่ายการสื่อสารแบบวงกลม (The circle network)  

จากการศึกษา พบว่า ในเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง พบกลุ่มย่อย 
(Cliques) ซึ่งประกอบไปด้วย มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผัก 
ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ 
Organic Way และศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ซึ่งได้มีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งมีทิศทางการไหลเวียนของข้อมูล ในลักษณะการสื่อสารแบบ
แบบวงกลม (The circle network) สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน สามารถติดต่อกับ
สมาชิกที่อยู่ถัดจากตนได้ทั้ง2ข้าง โดยพบว่าสมาชิกในกลุ่มได้มีการติดต่อสื่อสารกันเอง โดยไม่ผ่าน
ศูนย์กลาง และไม่ต้องผ่านโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งการติดต่อสื่อสารกันของกลุ่มย่อย จะเกิดขึ้นทุก
ครั้งที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน  

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการสวนผักคนเมือง ได้ท าการติดต่อสื่อสารไปยังเครือข่าย
นั้นๆโดยตรงการสื่อสารแบบทุกช่องทาง (The all chanel network) และการสื่อสารแบบวงกลม 
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(The circle network) ของกลุ่มย่อย(Cliques/subgroups)  จะเปลี่ยนเป็นการสื่อสารแบบวงล้อ 
(The wheel network) 

2.รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม 
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เข้ามาประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมืองในการรณรงค์ส่งเสริม
การท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมี การพ่ึงตนเองของคนเมืองตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งในแต่ละเครือข่ายที่เข้ามาประสานงานร่วมกันต่างมี
ศักยภาพ ความรู้ ความพร้อมในด้านต่างๆที่แตกต่างกันที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานของ
โครงการสวนผักคนเมืองให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ โดยเครือข่าย
ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้   

การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการ 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายต่างๆของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการร่วมมือ
กันแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยแต่ละเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  

 
ตารางที่ 4.6 
 
การร่วมมือของเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการในด้านต่างๆ 

เครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก 

ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ศูนย์สุวรรณภูมิ 

พร...พรรณไม้ 

สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ 

-องค์ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง การปลูก
ผักไร้สารเคมี และวิธีการ เทคนิคในการ
เพาะปลูก ส าหรับคนเมือง 

มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 

(ศูนย์อบรมสวนผักบ้านคุณตา) 

- ความรู้ด้านการรณรงค์และการผลิตสื่อ  

-ข้อมูลด้านวิชาการ งานวิจัยในด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น งานวิจัยด้านสารเคมีในผักที่นิยม
ของคนเมือง 
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ตารางที่ 4.6 
 
การร่วมมือของเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการในด้านต่างๆ (ต่อ) 

เครือข่าย การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ 

ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way 

 

-องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 

-องค์ความรู้เรื่องการพ่ึงตนเอง 

-องค์ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง การปลูก
ผักไร้สารเคมี  

ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง -องค์ความรู้เรื่องการพ่ึงตนเอง 

-องค์ความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง การปลูก
ผักไร้สารเคมี  

ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ -องค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ 

-องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 

โครงการกินเปลี่ยนโลก - ข้อมูลด้านวิชาการและงานวิจัย เกี่ยวกับ 
สารเคมีในผัก ความม่ันคงทางอาหาร ระบบการ
ผลิตอาหาร ฯลฯ 

-องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก  

Shortcut Organic - องค์ความรู้ด้านการประกอบอาหาร 

โครงการสวนผักบ าบัดศรีราชา - องค์ความรู้ด้านสวนผักบ าบัด 

โครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ - องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือน  

โครงการสวนผักหฤหรรษ์ปันยิ้ม 

โครงการผักปลูกเด็ก โรงเรียนบ้านเจียรดับ 

โครงการเพาะผัก เพราะรัก จากมือน้อย 
อนุบาลบ้านพลอยภูมิ 

หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm 

-องค์ความรู้ด้านการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก 
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จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองในแต่ละกลุ่ม 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างมีองค์ความรู้และข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งท าให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และข้อมูลต่างๆที่หลากหลาย และยังช่วยให้สามารถรับรู้ได้ว่าในปัจจุบันในเครือข่ายมีใครที่สนใจใน
เรื่องใดบ้างมีองค์ความรู้ด้านใดที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ โดยน ามาซึ่งการพัฒนาและสร้างสรรค์
องค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเพ่ือใช้ในการสร้างประเด็นในการรณรงค์และขับเคลื่อนการรณรงค์ไปใน
ทิศทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้จะเกิดขึ้นจากการจัดงานหรือจัดกิจกรรม
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองจะท าการเก็บข้อมูลต่างๆเพ่ือใช้ในการวางแผน
รณรงค์ต่อไป และกระจายความรู้ไปยังเครือข่ายต่างๆ โดยเครือข่ายสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนากลุ่ม องค์กร หรือหน่วยงานของตนเองได้อีกด้วย  

“เราก็มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคต่างๆกัน อย่างเช่นเวลาไปออกงานร่วมกัน เราก็ไป
ดูว่าศูนย์ต่างๆมีเทคนิคอะไรใหม่ๆบ้าง เพราะอย่างช่วงที่เราออกงานมหกรรม เหมือนการรวมการ
น าเสนอเทคนิคใหม่ๆเราก็จะแลกเปลี่ยนกันช่วงนั้น เราก็ได้น าความรู้ตรงกันมาพัฒนาศูนย์เรา” 
(วิโรจน์ ปลอดสันเทียะ,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

“ทุกครั้งที่เจอกนัเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน แล้วก็พัฒนาเป็นเครือข่าย 
ซึ่งก็เป็นข้อดี เช่น บางทีเราถนัดอะไรหรือไม่ถนัด เราก็สามารถแนะน าให้ได้ไปเรียนรู้กับศูนย์เรียนรู้
อ่ืนๆได้” (ชรินา ง่วนส าอางค์,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 

 “แต่ละเครือข่ายก็มีความรู้ ความสามารถ ความถนัดที่แตกต่างกัน อย่างที่นี่เราก็
มีประสบการณ์การผลิตสื่อมาก่อน หรืออย่างกินเปลี่ยนโลกเขาก็มีชุดข้อมูลของเขา ซึ่งเวลาเราไปออก
งานเรากไ็ด้เรียนรู้กัน เราก็ได้เรียนรู้จากเพ่ือนๆที่เขาอาจจะท ามาก่อน เห็นเขาท าเราก็เอามาท าบ้าง” 
(คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

 “ข้อมูลต่างๆด้านการปลูกผัก เราก็ได้มาจากศูนย์อบรมฯ หรือโครงการต่างๆ ซึ่ง
เราก็น าข้อมูลตรงนี้มาเผยแพร่และพัฒนาประเด็นในการรณรงค์ ...” (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 
เมษายน 2558) 

การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรระหว่างกัน 

จากการศึกษา พบว่า เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการร่วมมือกันใน
การแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรตามศักยภาพที่ตนเองมีมาสนับสนุนระหว่างกัน เพ่ือช่วยสนับสนุน
และพัฒนาเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้การรณรงค์ของ
โครงการสวนผักคนเมืองบรรลุเป้าหมายของโครงการ โดยในการแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรนั้น 
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ได้เกิดข้ึนทั้งระหว่างโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่าย และระหว่างเครือข่ายกับเครือข่ายด้วยกัน
เอง โดยได้มีรูปแบบความร่วมมือในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรระหว่างกัน ดังนี้ 

สนับสนุนด้านเงินทุน 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุน
ในการด าเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
อาทิเช่น การร่วมกันการสนับสนุนทุนโครงการขนาดเล็ก การสนับสนุนศูนย์อบรมและหน่วยอบรม
เคลื่อนที่ การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโครงการสวนผักคนเมือง เป็นต้น  

สสส.ได้สนับสนุนงบประมาณต่างๆกับเราในการด าเนินงาน เราก็ได้มีการสนับสนุน

ความรู้ ท างานสนับสนุนศูนย์อบรมต่างๆ ซึ่งก็คือศูนย์อบรมที่เรามี เป็นศูนย์อบรมที่

ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ อีกส่วนหนึ่งก็คือสนับสนุนทุนขนาดเล็ก เพ่ือให้เกิด

ต้นแบบที่เป็นรูปธรรม ที่มีหลากหลายรูปแบบ ให้กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล 

โดยมีทุนขนาดเล็กให้ โครงการละไม่เกิน 35,000บาท (นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 

เมษายน 2558) 

สนับสนุนด้านสถานที่ 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ ศูนย์อบรม
เกษตรในเมือง และสวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ ที่สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม
อบรมปลูกผักไร้สารเคมีและการท าเกษตรในเมืองให้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการ
เป็นพื้นที่ต้นแบบให้สาธารณชนได้เข้ามาศึกษา โดยศูนย์อบรมเกษตรในเมือง ได้กระจายอยู่ในทั่วพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร โดยสาธารณชนสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามศูนย์อบรมที่ตนเองสะดวก  

“สวนผักคนเมืองเห็นว่า เราน่าจะเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนเมืองคนอ่ืนๆได้บ้าง เขา
ก็เลยเสนอทางป้อมมาว่าอยากให้บ้านเราเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ไหม ด้วยความที่เรามีศักยภาพ มีพ้ืนที่ เขา
ก็เลยอยากให้เราเป็นศูนย์อบรม” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการแลกเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์ หรือช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ระหว่างกัน เช่น การแลกเปลี่ยนต้นกล้า ต้นไม้ หรือ
อุปกรณ์ต่างๆในการเพาะปลูก เมื่อเครือข่ายขาดแคลนหรือไม่สามารถจัดหาได้สะดวก รวมถึงการ
ช่วยเหลือในด้านวัสดุอุปกรณ์การตกแต่งสถานที่เม่ือมีการร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกัน  
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“อย่างเวลาเรามาจัดกิจกรรม ซึ่งพ่ีจิ๊บอยู่ศรีราชา ก็จะไม่สะดวกเอาอุปกรณ์มา
เท่าไหร่ เครือข่ายก็จะมาช่วยกัน อย่างพ่ีตุ๋ย พรพรรณ ก็หาต้นไม้มาช่วยตกแต่ง หรือทางโครงการเขา
ก็จะช่วยจัดหา หาโต๊ะมาให้” (ญาดา จ านงค์ทอง,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

สนับสนุนด้านบุคลากร   

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการร่วมมือกันใน
การแลกเปลี่ยนบุคลการระหว่างกัน หรือร่วมเป็นวิทยากรให้กับโครงการสวนผักคนเมือง เช่น การ
แลกเปลี่ยนหรือสนับสนุนวิทยากรเมื่อเครือข่ายขาดแคลน หรือการแลกเปลี่ยนวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านนั้นๆ เพ่ืออบรมในเรื่องที่เครือข่ายของตนไม่ถนัด  

“เราก็มีการร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น การขาดแคลนต้นกล้า ขาดแคลนวัตถุดิบ 
ก็จะช่วยเหลือกันตลอด หรืออย่างเช่นขาดแคลนวิทยากรที่จะมาเป็นวิทยากร ที่นีเวลาอบรมบางเรื่อง
เราก็ไม่ถนัด เขาก็จะมาช่วยกันเป็นวิทยากรให้...” (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

การร่วมมือกันผลักดันประเด็นใหม่ๆ 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการร่วมมือกัน
ผลักดันประเด็นใหม่ๆในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นร่วมกับกลุ่ม องค์กร และหน่วยงานต่างๆผ่านการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก โดยมีการร่วมมือกันผลักดันประเด็นต่างๆ เช่น สวนผักเพ่ือการ
บ าบัด สวนผักเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักเพ่ือการสร้างพ้ืนที่ความสัมพันธ์รูปแบบ
ใหม่ของสังคม เพ่ือผลักดันประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ประเด็นในการรณรงค์มี
ความหลากหลายนอกเหนือจากการปลูกผักเ พ่ือบริโภคเพียงอย่างเดียว และช่วยให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้นและเป็นรูปธรรม  

เราก็มีการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก เพ่ือขยายพ้ืนที่และเครือข่ายในการท าสวนผัก 

ซึ่งก็พบว่าสมาชิกโครงการก็มีรูปแบบในการท าสวนผักที่แตกต่างกัน ซึ่งเราก็พบว่าเป็น

ประเด็นใหม่ๆนะ ...พอเราท าๆไปก็เห็นว่าการปลูกผักไม่ได้เพียงแต่เป็นการปลูกเพ่ือกิน

เฉยๆอย่างเดียว แต่ไปเกี่ยวโยงกับหลายประเด็น เช่น การเรียนรู้ของเด็ก การบ าบัด เรา

ก็เลยพยายามให้เห็นว่ามันก็มีนะ สวนผักที่อยู่ในโรงพยาบาล หรือสวนผักในโรงเรียน 

ซึ่งเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เราก็ร่วมกันผลักดัน หรือเป็นหน่วยสนับสนุนเขา 

(นาถศิริ โกมลพันธุ์,สัมภาษณ์ 3 เมษายน 2558) 

 

 



214 
 
การร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมี และการ
พ่ึงตนเองเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกัน การจัดนิทรรศการ และการ
ประชาสัมพันธ์เครือข่ายของตนผ่านสื่อของทางเครือข่ายหรือสื่อมวลชนต่างๆ เป็นต้น  

อย่างที่นี่เราก็ช่วยท าประชาสัมพันธ์ โดยแต่ละศูนย์ก็ท าประชาสัมพันธ์ของตนเอง อย่าง

ที่นี่ก็มีสื่อ มีFacebook หรือคนที่มาอบรมเขาก็ไปบอกต่อๆกันไป ซึ่งปากต่อปากมันก็

ส าคัญ ...อย่างเราจะจัดกิจกรรมของโครงการ เราก็จะบอกอีกทีนึง ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะ

ประชาสัมพันธ์ในFacebook แล้วก็ส่งข่าวไปตามสื่อต่างๆ แล้วก็ส่งข้อมูลไปในเครือข่าย

ที่เขาเคยมาอบรมกับเราแล้ว ที่นี่ก็มีหลายพันคน ศูนย์อ่ืนๆอีก ก็ได้หลายคน เกิดการ

บอกต่อไปเรื่อยๆ ก็จะกลายเป็นกระจายข่าวต่อกันไปเรื่อย ซึ่งก็ช่วยประชาสัมพันธ์

ออกไปหลายๆทาง (คมสัน หุตะแพทย์,สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2558) 

“เราก็ออกสื่อเยอะพอสมควร ก็เป็นกระบอกเสียงที่ดี ... อย่างที่นี่เราท าเรื่องการ
ปลูกผักให้เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่ เราก็จะช่วยขยายให้การปลูกผักมันเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่  เป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องเกษตร” (ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

ดังนั้นแล้วในการศึกษารูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง
พบว่า เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีรูปแบบความร่วมมือ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.รูปแบบความ
ร่วมมือในการร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการ 2.รูปแบบความร่วมมือในการ
ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรระหว่างกัน 3.รูปแบบความร่วมมือในการร่วมมือกันผลักดัน
ประเด็นใหม่ๆ และ 4.การร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในแต่
ละเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม หน่วยงาน หรือองค์กรที่เข้ามาประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผั ก
คนเมืองต่างได้มีการร่วมมือกันโดยได้มีการแลกเปลี่ยนและร่วมมือกันตามแต่ละประเด็นที่ถนัด เพ่ือ
ช่วยกันส่งเสริม สนับสนุน โครงการสวนผักคนเมืองในการรณรงค์ เผยแพร่ เรื่องการท าเกษตรในเมือง 
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง  
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ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 3 : ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีวัตถุประสงค์ในการขยายพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายคนปลูกผัก 
และกลุ่มคนท าเกษตรในเมืองให้เป็นรูปธรรม โดยการสร้างรูปธรรมของพ้ืนที่ผ่านการสนับสนุน
โครงการขนาดเล็ก โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่
เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเพ่ือร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองและร่วมสร้างสรรค์
คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยในการเข้ามามีส่วนร่วม
ของสมาชิกย่อมมีปัจจัยหลายอย่างในการตัดสินใจในการเข้าร่วม ตลอดจนการเข้ามามีส่วนร่วมของ
สมาชิกได้เกิดกระบวนการในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์สมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือศึกษาปัจจจัยในการเข้ามามี
ส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

1. ปัจจัยในตัวบุคคล  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่ได้
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก เพ่ือร่วมสนับสนุนและเสริมสร้างให้เกิดพ้ืนที่ต้นแบบการ
ท าเกษตรในเมือง ได้มีปัจจัยมาจากแรงผลักดันที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลเอง โดยเป็นความต้องการ ความ
คาดหวัง และส านึก ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนในการหันมาลงมือปลูกผักเพ่ือบริโภค
ภายในครัวเรือนของตน เนื่องจากการปลูกผักเป็นเรื่องที่ตนได้ให้ความสนใจและเห็นถึงความส าคัญ
ของการปลูกผักอยู่ก่อนแล้ว ตลอดจนสอดคล้องกับสิ่งที่ตนต้องการลงมือท าอยู่ก่อนแล้ว  

เมื่อประมาณต้นปี54ปลายปี53 ก็เริ่มปลูกผัก จากการเข้าไปอบรมที่สวนผักบ้านคุณตา 

คือเราอยากจะไปปลูกผัก เราก็ไปอบรมเลย ไม่ได้มีสิ่งอะไรที่ท าให้เราคิดว่าต้องปลูกผัก 

แต่คือเราท ากับข้าว แล้วเรามีความรู้สึกว่า ถ้าเราปลูกผักเอง ผักบางอย่างมันน่าจะหยิบ

หาอะไรได้ง่ายกว่าการไปซูเปอร์มาร์เก็ต เราก็เลยไปอบรมที่สวนผักบ้านคุณตา สุขุมวิท

62... (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

 “จุดเริ่มต้นก็คือเมื่อคุณพ่อเสียชีวิต ก็เลยตั้งปณิธานว่าจะกินเจตลอดชีวิต และ
เมื่อเรากินเจตลอดชีวิต เราก็ต้องกินผักเยอะ ซึ่งปกติเราก็เป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้ว ก็คิด ว่าเรา
น่าจะลองปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้เราตัดสินใจขอทุนกับโครงการ” 
(พรพรรณ แววสิงห์งาม,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 
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“ปัจจัยหลักคือเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะท าอยู่แล้ว แล้วมันสอดคล้องกัน ...เผอิญว่าเรา
ได้ไปรู้เรื่องการจัดกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก ซึ่งเผอิญว่ามันตรงกับสิ่งที่เราจะท าอยู่แล้ว ก็คือการ
พ่ึงตนเอง แล้วเราก็ถนัดในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของเด็กด้วย เราก็เลยตั้งใจเข้าร่วมโครงการ...” 
(จิตรา หิรัญพฤกษ,์สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2558) 

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อม  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยที่ท าให้สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ได้ตัดสินใจในการเข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กกับโครงการสวนผักคนเมือง เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมจากวิถีชีวิต
ในกรุงเทพมหานคร เช่น ปัญหาจากการท างานประจ า ปัญหาการจราจร ที่ท าให้ตนเองต้องการ
ปรับเปลี่ยนวิถีชิวิต เพ่ือหาทางออกจากปัญหาที่ก าลังเผชิญ โดยการหันมาท าการเกษตรในเมือง 
ผนวกกับโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้เปิดรับสมัครโครงการขนาดเล็ก จึงท าให้เกิดการตัดสินใจในการ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนชีวิตของตนและต้องการน าเสนอการ
ท าเกษตรในเมืองให้แก่สาธารณชน  

 เริ่มต้นจากที่ผมอยู่บ้าน ผมก็เลยอยากอยู่บ้านอย่างมีคุณภาพ ผมไม่ชอบออกไป

เดินทาง ผมก็เคยท างานประจ ามาแล้ว แล้วก็พบว่าชีวิตมันช่างทรมานเหลือเกิน ต้อง

ออกไปเจอรถติดตอนเช้า ก็คือคนที่พยายามจะหนีไปต่างจังหวัดคนนึงนั้นแหละ แต่ว่า

เราหนีไปไหนไม่ได้ ...ผมก็เลยต้องการอยู่ในกรุงเทพฯได้อย่างมีความสุข อยากใช้ชีวิตที่

เป็นพ่อครัว อยากท าอาหารก็ได้ท า อยากท าเกษตรก็ได้ท า อยากออกแบบงานก็ได้

ออกแบบ เราก็เลยลองรวบทุกอย่างให้เข้ากัน และเราอยากลองเอาโมเดลนี้มาขยายให้

คนอ่ืนเห็น... (ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

3. ปัจจัยผลักดันจากเพื่อนและเจ้าหน้าที่โครงการ  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้มีปัจจัยที่มาจากการผลักดัน
จากบุคคลรอบข้าง อาทิเช่น เพ่ือนและเจ้าหน้าที่โครงการ ที่ได้มีการชักชวนและเป็นแรงกระตุ้นให้
สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กกับโครงการสวนผักคนเมือง  

...เริ่มหาข้อมูล จนไปเจอสวนผักคนเมือง เขาประกาศอบรมปลูกผักฟรี เราก็เลยไป

อบรมที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง ของพ่ีชูเกียรติ ซึ่งถือได้ว่าเขาเป็นจุดเปลี่ยนให้พ่ี 

เริ่มต้นมีความรู้เรื่องการปลูกผัก พ่ี แล้วเขาก็แนะน าว่าโครงการสวนผักคนเมือง มี

โครงการปลูกผักนะ เราก็เลยเข้าไปขอทุนปลูกผัก ขอทุนเป็นโครงการขนาดเล็กในปี2 
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เราเลยได้เข้ามาอยู่ในโครงการสวนผักคนเมือง” (กรรณิกา เจริญชัย,สัมภาษณ์ 14 

กรกฎาคม 2558) 

 “มีเพ่ือนในกลุ่มเฟซบุ๊กเขาเห็นเราปลูกผักก็เลยชวน ซึ่งเพ่ือนได้เป็นสมาชิก
โครงการสวนผักคนเมืองอยู่ก่อนแล้ว แต่เรายังไม่ได้เป็น เราก็เข้าไปดู สวนผักคนเมืองเขาก็จะมีเว็ป
ไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของเขา เพ่ือนเขาก็เป็นสมาชิกอยู่ เขาก็เลยมาชวนเราให้ลองสมัครดู... ”(ศิริ
กุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

“มีผู้แนะน า ซึ่งก็คุณหน่อย organic way ผู้ท าศูนย์เรียนรู้ ผู้เป็นผู้ใหญ่ในวงการ ก็
แนะน าว่า ‘ชารีย์เธอต้องปลูกผักนะ เธอเลี้ยงไส้เดือนอย่างเดียวไม่ได้หรอก เธอจะคุยกับใครเขาไม่รู้
เรื่องนะ’ เรากเ็ลยร่างโครงการสวนผักโรงรถขึ้นมา”(ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

“...เราเป็นครูคอมพิวเตอร์ ก็จะอยู่ในส่วนของการงานพ้ืนฐานอาชีพ ซึ่งจะมีเกษตร
เข้าไปอยู่ในบทเรียน เราก็เลยจับเกษตรมาบูรณาการกับคอมพิวเตอร์ก่อน ทีนี้เริ่มสนุก เริ่มได้ผลดี 
ได้รับค าแนะน าจากเพ่ือนๆ เราก็เลยเสนอโครงการกับทางโรงเรียน แล้วก็สมัครเป็นสมาชิกโครงการ
ขนาดเล็กกับสวนผักคนเมือง”(ศิโรจน์ ชนันทวารี,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 

“...เราก็ได้ไปเจอพ่ีสุภา พ่ีสุภาก็เล่าว่าเราก็มีทุนให้ พ่ีสุภาก็เลยชวนให้เราเขียน
โครงการไปสมัครดู ซึ่งตอนนั้นโครงการเค้าก็ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะ ซึ่งเป็นปีแรกที่ทางโครงการรับ
สมัคร” (พรพรรณ แววสิงห์งาม,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

4. เงินทุนสนับสนุน  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กกับโครงการสวน
ผักคนเมือง ได้มีปัจจัยในการตัดสินใจ ได้แก่ การให้เงินทุนในการสนับสนุนโครงการขนาดเล็กจาก
โครงการสวนผักคนเมือง เนื่องจากมองว่าเงินทุนได้เป็นปัจจัยในการช่วยเหลือและสนับสนุนในการ
ด าเนินโครงการขนาดเล็กของตน ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ และการเป็นเงินทุนในการจัดกิจกรรม  

...โครงการมีทุนสนับสนุน เราก็คิดว่าก็ดีนะ ดีกว่าเอาเงินเราเองที่ต้องไปซื้อวัสดุอุปกรณ์

มาปลูก เหมือนได้เงินมาซื้ออุปกรณ์ ซึ่งท าให้เรารู้สึกว่าไม่ได้เสียหายอะไร แล้วเราก็ปลูก

อยู่แล้วด้วย แต่เพ่ิงมาเริ่มต้นเพราะเงินทุนก้อนนี้ ซึ่งเงินทุนก็ไม่ได้มากมาย ที่เราเอามา

ใช้กับการปลูกผัก ซึ่งก็ช่วยให้เราเบาเงินในกระเป๋าเราไปได้ส่วนหนึ่ง จาการที่เราต้องซื้อ

ดิน ซื้อปุ๋ยคอก (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 
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“คือเราปลูกผักอยุ่แล้ว แล้วเราเห็นว่ามีหน่วยงานที่สนับสนุน แล้วมีความรู้ที่
น่าสนใจ เราก็เลยมองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ขยับขยาย เราเลยคิดที่จะเข้าร่วมโครงการ แล้วประกอบ
กับโรงเรียนของเราเป็นแนวที่มุ่งเน้นธรรมะกับธรรมชาติอยู่แล้ว สอดคล้องกัน เราเลยสนใจที่จะขอ
ทุน” (ภัทรพร นิยมไทย,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 

5. การหากิจกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ได้มีปัจจัยในการ
เข้าร่วมโครงการขนาดเล็ก เนื่องจากความต้องการหากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น การหา
กิจกรรมเพ่ือช่วยบ าบัดส าหรับผู้ป่วยจิตเวช หรือ การหากิจกรรมเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่รก
ร้าง การหากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการท ากิจกรรมปลูกผักหรือการท า
เกษตรในเมือง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก
กับโครงการสวนผักคนเมือง  

น่าจะเมื่อซัก 3-4 ปีที่แล้ว ปี2554 พ่ีจิ๊บท างานอยู่โรงพยาบาลอ่าวอุดม ท างานแผนกจิต

เวช แล้วพ่ีจิ๊บจบพยาบาลด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วยด้านจิต

เวช แล้วก็อยากหาวิธีการที่จะช่วยบ าบัดคนไข้ ให้เขาช่วยตัวเองได้มากที่สุด พ่ึงยาให้ได้

น้อยที่สุด ลดผลข้างเคียง แล้วก็ได้มาเจอเว็บไซต์สวนผักคนเมือง เขาประกาศรับสมัคร

โครงการขนาดเล็ก เราก็คิดว่ามันน่าสนใจและเราก็คิดว่าการปลูกผัก น่าจะเป็นอะไรที่

ง่าย ถ้าปลูกแล้วมันล้มเหลวก็ไม่เป็นไร เราก็ปลูกใหม่ได้ ไม่เสียหาย สมมติว่าอย่างคนไข้

บางคนถ้าท างานเกิดการผิดพลาด มันเกิดผลกระทบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการที่

เจ้านายไม่ยอมรับ ซึ่งมันเกิดการยอมรับได้ยากกว่า คนไข้หลายคนมาเล่าให้เราฟังว่า

อย่างพอเราท าอะไรผิดพลาด พ่อแม่พ่ีน้องเพ่ือนฝูงคนในบ้านหรือที่ท างานก็จะไม่ให้ท า 

ซึ่งเรามองว่าการปลูกผักตรงนี้มันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ง่าย(ญาดา จ านงค์ทอง,สัมภาษณ์ 

26 มิถุนายน 2558) 

“เราคิดว่าเราจะท าอย่างไรให้พ้ืนที่ที่มันแย่ๆจากการเป็นอู่รถเมล์ท าให้มันเกิด
ประโยชน์ ประโยชน์ของเราไม่ได้เน้นเรื่องเงิน แตเ่น้นเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกผัก เพราะว่าสิ่งส าคัญ
เลยคือเรากินผัก แล้วก็เรามองว่าเรื่องผักมันก็มีต้นแบบ เช่น ส านักงานเขตหลักสี่ก็ท าแล้ว ท าไมเราจะ
ท าไม่ได้...”(พอทิพย์ เพชรโปรี,สัมภาษณ์ 15 สิงหาคม 2558) 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 
ทั้ง 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยในตัวบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่
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โครงการ เงินทุนสนับสนุน และการหากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม พบว่าองค์ประกอบที่มีส่วนใน
การผลักดันให้กลุ่มบุคคลมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กมากที่สุด คือ 
ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่ในการผลักดันให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผัก
คนเมือง ตลอดจนพบว่าปัจจัยในตัวบุคคลและเงินทุนสนับสนุนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ
รองลงมาที่ท าให้กลุ่มบุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

  
ตารางที่ 4.7 
 
ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

สมาชิก
โครงการ
ขนาดเล็ก 

ปัจจัย 

ในตัวบุคคล 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม 

ปัจจัย
ผลักดันจาก
เพื่อนและ
เจ้าหน้าที่
โครงการ 

เงินทุน
สนับสนุน 

การหา
กิจกรรมเพื่อ
เปลี่ยนแปลง

สังคม 

 ศูนย์อบรม
ปลูกง่ายๆ
สไตล์คนเมือง 
บ้านป้อมเอง 

     

ศูนย์อบรม
Organic 
Way 

     

Shortcut 
Organic 

     

โครงการสวน
ผักบ าบัดศรี
ราชา 

     

พร...พรรณไม้ 
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ตารางที่ 4.7 
 
ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก (ต่อ) 

สมาชิก
โครงการ
ขนาดเล็ก 

ปัจจัย 

ในตัวบุคคล 

ปัจจัย
สภาพแวดล้อม 

ปัจจัย
ผลักดันจาก
เพื่อนและ
เจ้าหน้าที่
โครงการ 

เงินทุน
สนับสนุน 

การหา
กิจกรรมเพื่อ
เปลี่ยนแปลง

สังคม 

โครงการสวน
ผักหฤหรรษ์
ปันยิ้ม 

     

โครงการสวน
ผักโรงรถ 
ฟาร์มลุงรีย์ 

     

โครงการผัก
ปลูกเด็ก 
โรงเรียนบ้าน
เจียรดับ 

     

โครงการ
เพาะผัก 
เพราะรัก 
จากมือน้อย 
อนุบาลบ้าน
พลอยภูมิ 

     

 

 



221 
 
กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเปิดโอกาส
ให้ กลุ่ม ชุมชน และองค์กร ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง ในการเสนอโครงการ
ขนาดเล็ก เพ่ือร่วมกันสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการท าเกษตรในเมืองและการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักไร้
สารเคมีและการท าเกษตรในเมือง โดยสมาชิกโครงการขนาดเล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวน
ผักคนเมืองในด้านต่างๆดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Paticipation in planning)  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ได้แก่  ศูนย์อบรมบ้านสวน
เรียนรู้ Organic Way ที่ได้เข้ามาเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมืองกับโครงการสวนผักคนเมือง ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm ซึ่งศูนย์อบรมบ้านสวน
เรียนรู้ Organic Wayได้เข้ามามีส่วนในการท าหน้าที่ริเริ่ม วางแผน ปฏิบัติงาน ติดต่อประสานงาน 
และการก าหนดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ไปตามชุมชนและโรงเรียนต่างๆ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมสวนผักกับกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก  

นอกจากนี้แล้วสมาชิกโครงการขนาดเล็กทุกโครงการสามารถวางแผนกิจกรรมของ
โครงการตนเองได้ในทุกๆขั้นตอน ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าโครงการสวนผักคนเมืองได้เปิดโอกาสให้
สมาชิกโครงการขนาดเล็กในการวางแผนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ แม้ว่าจะไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนนโยบายและการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองทั้งหมด แต่ก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนหรือริเริ่มกิจกรรมต่างๆของทางโครงการสวนผักคนเมืองในบางกิจกรรมหรือวางแผน
กิจกรรมของโครงการตนเอง เพ่ือร่วมกันส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองตามเป้าหมายของทางโครงการ
สวนผักคนเมือง 

โครงการสวนผักคนเมืองค่อนข้างในอิสระในการท างาน ในการวางแผนตามแบบของเรา 

เขาไม่ได้มีการมาออกค าสั่ง ว่าเราต้องท าแบบนี้นะ หรือต้องท าอะไร แต่ละเครือข่ายคิด

ว่าตัวเองมีอะไรเด่น คิดว่าตัวเองจะเอาเรื่องผักไม่เชื่อมกับอะไรได้ โจทย์แค่นั้นเองนะ ... 

อย่างป้าหน่อยถนัดเรื่องเด็ก ก็เหมือนว่าเราก็ช่วยกันคิด แล้วก็เสนอเรื่องการท ากิจกรรม

กับเด็ก ก็เป็นทีมก าลังดี ซึ่งท าTruck Farm ขึ้นมา โครงการสวนผักคนเมืองเขาก็ให้ทุน

มาสนับสนุนเรา (วิตดา มิ่งมหากุล,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 
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2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Paticipation in implementation) 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง จากการเสนอโครงการขนาดเล็ก เพ่ือมาร่วมกันปลูกผักและท า
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ โดยแต่ละโครงการต่างได้มีการจัดกิจกรรมของตนเองเพ่ือ
ส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองในมิติต่างๆ เช่น การท าสวนผักบ าบัด, สวนผักกับกระบวนการเรียนรู้
ของเด็ก สวนผักกับการพ่ึงพิงตนเอง ฯลฯ ซึ่งจากการท ากิจกรรมต่างๆนั้นสมาชิกโครงการขนาดเล็กได้
สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆด้วยตัวเอง จนเกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆที่หลากหลาย ตลอดจนได้เข้า
มามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองในด้านต่างๆ  ได้แก่  

- การเป็นวิทยากร 

จากการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็กในบางโครงการได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์จากการท าโครงการขนาดเล็กในด้าน
ต่างๆตามความถนัด เช่น เรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือน การท ากิจกรรมสวนผักกับเด็ก การปลูกผักเพ่ือ
พ่ึงพิงตนเอง เพ่ือส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับความรู้ด้านการปลูกผักในหลากหลายมิติ โดยได้มีโอกาส
เข้าไปร่วมเป็นวิทยากรให้กับโครงการสวนผักคนเมืองในงานต่างๆ เช่น การเป็นวิทยากรให้หน่วย
อบรมเคลื่อนท่ี Truck Farm การเป็นวิทยากรในงานเทศกาลสวนผักคนเมือง เป็นต้น 

 “เราก็มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเป็นหลัก 
มีส่วนร่วมกับทรัคฟาร์ม แล้วก็กิจกรรมต่างๆของโครงการ โดยมีหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่อง เพาะเลี้ยง
ไส้เดือนเป็นหลัก เพ่ือไปท าให้แปลงผักขนาดย่อมส าเร็จ ซึ่งปุ๋ยก็เป็นปัจจัยส าคัญในการปลูกผัก” (ชา
รีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

“...ผมก็มาเป็นวิทยากรในประเด็นเรื่องห้องเรียนในสวนผัก เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนเรื่องการปลูกผักกับเด็ก” (ศิโรจน์ ชนันทวารี,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 

“เวลาเขามีงานอะไรก็แล้วแต่ เขาก็จะให้เราไปน าเสนอเรื่องการปรุงดินก่อน 
หลังจากนั้นพอมีงาน เช่น งานสมุนไพรแห่งชาติ ที่สวนผักคนเมืองไปร่วมจัด ป้อมก็จะไป ไปเผยแพร่
ให้ความรู้เสียมากกว่า” (ศิริกุล ซื่อต่อชาติ,สัมภาษณ์ 3 กันยายน 2558) 

- การจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็กในบาง
โครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆร่วมกันกับโครงการสวนผักคน
เมือง เช่น การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสวนผักบ าบัด การจัดกิจกรรมสวนผักกับเด็กในเทศกาล
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สวนผักคนเมือง หรือการร่วมจัดกิจกรรม Truck Farm เป็นต้น โดยเป็นกิจกรรมต่างๆที่ทางสมาชิก
โครงการขนาดเล็กได้คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองจากประสบการณ์การท าโครงการขนาดเล็ก  

“เราก็ส่วนร่วมกับโครงการเราก็มีเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก  ก็มีการจัด
กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียน แล้วก็อย่างการจัดบูธนิทรรศการออกงานเทศกาลสวนผักคนเมือง...” (ศิ
โรจน์ ชนันทวารี,สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2558) 

 “พอหลังจากของบได้เราก็มีการท ากิจกรรมอยู่ตลอด ก็จะเป็น เช่น งานมหกรรม
สุขภาพและอาหารวิถีไท ที่เมืองทองธานี กิจกรรมTruckFarm เราก็เข้าไปช่วย แทบจะทุกกิจกรรม” 
(ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

- การเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมือง  

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ได้แก่ ศูนย์
อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ที่ได้เคย
เป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กมาก่อน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมืองให้แก่
โครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือเปิดอบรมให้แก่สาธารณชนที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การท าเกษตรในเมือง
และการพึ่งพิงตนเอง  

3. การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ (Participation in utilization)และการ
มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Participation in benefit-sharing) 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ได้มีการเข้า
ร่วมอบรมและปฐมนิเทศก่อนเริ่มด าเนินโครงการ รวมถึงได้มีหน่วยอบรมเคลื่อนที่(Mobile unit)ที่ได้
เข้าไปอบรมและให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของการปลูกผักไร้สารเคมี โดยสมาชิกโครงการขนาดเล็กต่างได้
น าเอาข้อมูลต่างๆจากการอบรมและการน าประสบการณ์จากการเข้าร่วมการจัดงานร่วมกันกับ
โครงการสวนผักคนเมือง และการแลกเปลี่ยนกับศูนย์อบรมเกษตรในเมือของโครงการสวนผักคนเมือง 
น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรมโดยน าไปประยุกต์ใช้ในโครงการของตนเอง รวมถึง
น าความรู้ที่ได้มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

 “เราก็เริ่มจากแรกเลย ไปสมัครเรียนกับพ่ีป้อม ศูนย์อบรมปลูกง่ายสไตล์คนเมือง 
เป็นรุ่นแรกเลย เราไปเรียนมาเป็นคอร์ส4ครั้งเลย เรียนทุกอย่าง ทั้งกระบวนการปรุงดิน รวมไปถึงการ
กิน ทุกๆอย่าง เราก็ได้เรียนรู้มาจากพ่ีป้อม แล้วก็มาท าจริง” (ศิโรจน์ ชนันทวารี,สัมภาษณ์ 10 
กันยายน 2558) 
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“การร่วมงานกันก็ท าให้เราได้เรียนรู้แล้ว คือแค่เรามองคนอ่ืนเจริญเติบโตเราก็เก่ง
ขึ้นแล้ว เรามองดูว่าท ายังไง” (ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

“จริงๆแล้วเราได้ประโยชน์ตั้งแต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกเลย เขาก็มีการคัดในขั้นต้น 
แล้วก็จะมีการเชิญโครงการไปแลกเปลี่ยนกัน ก็มีการแลกเปลี่ยนตัวกระบวนการ ประสบการณ์ส าหรับ
คนที่เคยท ากิจกรรมส าหรับเด็ก เช่น บางคนก็เป็นครูในโรงเรียน บางคนก็ท ากิจกรรมกับศูนย์เด็กเล็ก” 
(จิตรา หิรัญพฤกษ,์สัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2558) 

 “เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตนเอง เราได้ความรู้ใหม่ๆ มันท าให้เราได้ อัปเดตตัวเอง 
เราก็ต้องไปหาข้อมูลต่างๆ รู้เรื่องนี้ลึกมากขึ้น ซึ่งมันก็ช่วยพัฒนาศักยภาพของเรา” (ญาดา จ านงค์
ทอง,สัมภาษณ์ 26 มิถุนายน 2558) 

นอกจากนี้แล้วสมาชิกโครงการยังได้มีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ อย่างเช่น
การสร้างความน่าเชื่อถือและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการขนาดเล็กของสมาชิก ให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  

“คือท าให้เราขึ้นมาเป็นฟาร์มบนดิน ซึ่งฟาร์มบนดินจะท าให้คนที่มาเขาไม่กลัว ก็มี
ตราสสส. มีชื่อโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งดูสะอาดและดูน่าเชื่อถือ เป็นทางการ คนเชื่อใจ ว่า
โครงการสวนผักคนเมืองเป็นโครงการที่มีคุณภาพ” (ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2558) 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation)  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้มีการประเมินผลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผลจากการจัดกิจกรรมของโครงการขนาดเล็ก เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานของ
โครงการขนาดเล็กกับโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือน าข้อมูลต่างๆที่ได้ไปพัฒนา วางแผนและปรับปรุง
การด าเนินงานของโครงการขนาดเล็กและโครงการสวนผักคนเมืองต่อไปในอนาคต  

นอกจากนี้แล้วยังพบว่าโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการติดตามผลและประเมินผล
การด าเนินงานของโครงการขนาดเล็ก เพ่ือสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของ
สมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

“เราก็มีการประเมินตัวของเราเอง ติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม...เราก็มีการเขียน
สรุปให้ตอนส่งโครงการ หรือโครงการสวนผักคนเมืองเขาก็มีมาประเมินเราอีกทีด้วย เขาก็จะมาดูการ
ด าเนินงานของเรา แต่เขาก็จะมาดูว่าเราขาดเหลืออะไร ประมาณนั้น”(ชารีย์ บุญญวินิจ,สัมภาษณ์ 14 
กันยายน 2558) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวน
ผักคนเมือง” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การสื่อสารและขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผัก
คนเมือง ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคน
เมือง และปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็กของ
โครงการสวนผักคนเมือง 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ข้อมูลทั้งหมด
ได้มาจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร (Document Study) การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-depth interview) และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยด้วยการน าข้อมูลม า
ตอบปัญหาน าวิจัยหลัก 3 ข้อ ได้แก่  

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 1 : โครงการสวนผักคนเมืองมีขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การ
สื่อสารเป็นอย่างไร 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 2 : โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและ
รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายเป็นอย่างไร 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 3 : ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 1 : โครงการสวนผักคนเมืองมีขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารเป็น
อย่างไร 

ขั้นตอนการรณรงค์ 

ขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกัน 
ได้แก่ 
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ขั้นวางแผนโครงการ 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการวางแผนโครงการในการรณรงค์ทั้งหมด 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูล 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการศึกษาข้อมูลในการน ามาใช้วางแผนรณรงค์ โดย
แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้มาจาก 4 ส่วน ได้แก่ 1.ข้อมูลจากการท าวิจัย 2.ข้อมูลจากการท ากิจกรรม
โครงการขนาดเล็ก 3.ข้อมูลจากการท างานภาคเกษตรของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 4.
ข้อมูลจากเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านการท าเกษตรในเมืองและการรณรงค์ และ5.ข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร และต าราวิชาการต่างประเทศ โดยข้อมูลต่างๆจะน ามาใช้ในการวางแผนการ
รณรงค์ ก าหนดประเด็นในการสื่อสารและการผลิตสื่อ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนด
เป้าหมายและวัตตถุประสงค์ในการรณรงค์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างเครือข่าย 

2. การก าหนดเป้าหมาย  

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดเป้าหมายในการรณรงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน โดยได้มีเป้าหมาย คือ การมุ่งยกระดับการพ่ึงตนเองด้านอาหารของคนเมือง และ
ผนวกเรื่องการปลูกผักแบบไม่ใช้สารเคมีและการพ่ึงตนเองด้านอ่ืนๆ สร้างความตระหนักถึงบทบาท
ของเกษตรในเมืองในฐานะที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบอาหารและวิถีชีวิตทางเลือกท่ีเกื้อกูลธรรมชาติของ
คนเมือง การสร้างสัมพันธ์ระหว่างคนเมืองกับชนบทและธรรมชาติ  ตลอดจนมุ่งสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความส าคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
การพัฒนาเมือง และขยายไปสู่นโยบายของเมืองต่างๆในประเทศต่อไป โดยการก าหนดเป้าหมายของ
โครงการสวนผักคนเมืองสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1.การก าหนดเป้าหมายในระดับ
บุคคลที่มุ่งเปลี่ยนแปลงทัศนคติ พฤติกรรม โดยการให้ความรู้เรื่องการเกษตรในเมืองแก่กลุ่มเป้าหมาย 
และ 2.การก าหนดเป้าหมายในระดับนโยบาย ที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของ
เมืองที่ให้ความส าคัญกับเกษตรในเมืองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมือง โดยทางโครงการ
สวนผักคนเมืองได้มีการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือเคลื่อนไหวไปในระดับนโยบาย เช่น ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ช่วยเข้ามาขับเคลื่อนเรื่อง
เกษตรในเมืองร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง 

นอกจากนี้ในการก าหนดเป้าหมายของทางโครงการสวนผักคนเมือง ได้ก าหนด
เอาไว้เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของทางโครงการและศูนย์อบรมเกษตรในเมืองของทางโครงการ
สวนผักคนเมืองอีกด้วย  
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3. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของทางโครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยได้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อด้วยกัน ได้แก่ 1.ขยาย
พ้ืนที่และกลุ่มคนท าเกษตรในเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 2.สนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้
มีรูปแบบและหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถีคนเมือง 3.สร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพ่ือให้เกิด
พลวัตรความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมือง4.รณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและสร้าง
ความคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
สังคมของคนเมือง 

4. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3
กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1.กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มีการก าหนดตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ สาธารณชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เขตเมืองหรือมีวิถีชีวิตแบบเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนชนชั้นกลาง และ กลุ่มคนรายได้น้อยใน
เมือง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองต้องการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน
การตระหนักถึงความส าคัญของการท าเกษตรในเมือง เพ่ือต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย 2.การก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ ซึ่งจะก าหนด
ตามวัตถุประสงค์ในการจัดงานในแต่ละครั้ง โดยในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามการจัดกิจกรรมที่มี
ประเด็นและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เพ่ือต้องการหาแนวร่วมหรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจในประเด็น
ใหม่ๆ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายหลากหลายกลุ่มสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ตามความ
สนใจ ตลอดจนการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กเพ่ือขยาย
เครือข่าย 3.การก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามแต่วัตถุประสงค์และความถนัดของศูนย์อบรมเกษตรใน
เมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนท่ี 

5. การก าหนดวิธีการประเมินผล  

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดวิธีการประเมินผล โดยก าหนดให้มีการ
ประเมินผล 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1.ก าหนดให้มีการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 2.
ก าหนดให้มีการประเมินผลของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 3.ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลภาพรวมประจ าปีของโครงการ โดยในการก าหนดการประเมินผลโครงการสวนผักคนเมือง
ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้ในการประเมินผล แบ่งออกเป็น ตัวชี้วัดด้านปริมาณ และตัวชี้วัดด้าน
คุณภาพ ซึ่งผลการประเมินที่ได้จะน าไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
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6. การเตรียมสาร 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเตรียมสารเพ่ือน าไปใช้ในการรณรงค์ โดยในการ
เตรียมสารของโครงการสวนผักคนเมืองประกอบไปด้วย การก าหนดประเด็นในการน าเสนอ และ
หลักการออกแบบสาร 

- การก าหนดประเด็นในการน าเสนอ 

ในการเตรียมสารเพ่ือใช้ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โครงการสวน
ผักคนเมืองได้มีการประชุมในคณะท างานของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือก าหนดประเด็นในการ
น าเสนอสาร โดยรวบรวมจากการศึกษาข้อมูลและการร่วมเสนอความคิดเห็นจากคณะท างานในการ
ก าหนดการน าเสนอประเด็นต่างๆที่ใช้ในการรณรงค์ โดยได้มีประเด็นหลักในการรณรงค์ ได้แก่ การท า
เกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการพึ่งตนเองของคนเมือง การบริโภคท่ีเกื้อกูล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคม ซึ่งในแต่ละประเด็นที่น าเสนอนั้นจะมี
กลยุทธ์ในการน าเสนอสารที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการ
ก าหนดประเด็นใหม่ๆขึ้นมาในแต่ละปี แต่ยังคงยึดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสวนผัก
คนเมืองที่ได้วางเอาไว้  

- หลักการออกแบบสาร 

การก าหนดหลักการออกแบบสารถือเป็นส่วนส าคัญในการเตรียมสารเพ่ือใช้ในการ
รณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือให้สารออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโครงการสวนผัก
คนเมืองได้มีหลักการออกแบบสาร ได้แก่ 1.ค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและลักษณะประชากร
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 2.ค านึงถึงภาพลักษณ์และแนวคิดหลักของโครงการสวนผักคนเมือง 3.
ค านึงถึงความเข้าใจของผู้รับสาร 4.ค านึงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

7. การผลิตสื่อ  

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีหลักการในการผลิตสื่อ ได้แก่  1.การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย 2.การวิเคราะห์คุณสมบัติสื่อ 3.การประเมินค่าใช้จ่าย โดยทั้ง3ส่วนนี้ ได้ถือว่าเป็น
หลักการส าคัญในการผลิตสื่อของโครงการสวนผักคนเมืองในการเลือกใช้สื่อเพ่ือน ามาใช้ในการรณรงค ์

8. การก าหนดตารางการรณรงค์และการจัดท าแผนปฏิบัติการ  

ในแต่ละปีโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดตารางในการรณรงค์ไว้อย่าง
คร่าวๆในการวางแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดการจัดงานหรือจัด
กิจกรรมใหญ่ของทางโครงการโดยเฉลี่ยปีละ2-3ครั้ง ตลอดจนศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วย
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อบรมเคลื่อนที่ในแต่ละแห่งก็จะมีตารางการอบรมซึ่งก าหนดขึ้นตามความสะดวกของแต่ละศูนย์ โดย
เฉลี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเดือนละ1ครั้ง นอกจากการก าหนดตารางการรณรงค์ในแต่ละปี โครงการ
สวนผักคนเมืองยังได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางและวางแผนในการ
รณรงค์ในแต่ละกิจกรรม โดยแผนปฏิบัติการประกอบไปด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
การก าหนดประเด็นเนื้อหา การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อที่ใช้ การก าหนดบุคลากรในการท างาน 
เป็นต้น โดยแผนปฏิบัติการสามารถมีการปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรม 

9. การก าหนดงบประมาณ   

งบประมาณในการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง ได้รับการสนับสนุน
จากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
จัดแบ่งงบประมาณเพ่ือน าไปใช้ในด้านต่างๆของโครงการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการ
ท างาน 2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 3.ค่าใช้จ่ายใน
การสนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก 4.ค่าใช้จ่ายในผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพ่ือใช้ในการ
รณรงค์ โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการใช้งบประมาณในการสนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการ
ขนาดเล็กมากท่ีสุดเนื่องจากโครงการขนาดเล็กเป็นโครงการที่ช่วยขยายเครือข่ายคนปลูกผักในเมืองให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยงบประมาณที่โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการใช้จ่ายมากเป็นอันดับ2 ได้แก่
การผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพ่ือใช้ในการรณรงค ์

ขั้นการด าเนินการรณรงค์ 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการด าเนินการรณรงค์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ โดย
ได้มีการด าเนินการรณรงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย การหาแนวร่วม และการรักษากระแส  

1. การหาแนวร่วม 

ในการด าเนินการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โครงการได้มีการหาแนว
ร่วม โดยมีการชักชวนกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการท าเกษตรในเมืองและผู้มีประสบการณ์ด้านการ
รณรงค์ อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา คณะท างานกินเปลี่ยนโลก และศูนย์อบรมเกษตรใน
เมือง มาช่วยกันวางแผนการรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการร่วมมือกันกับเครือข่ายต่างๆ 
เพ่ือร่วมมือกันรณรงค์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง  

2. การรักษากระแส 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆในการรณรงค์ทุกๆปีตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางเอาไว้ เพ่ือรักษากระแสและเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่
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รู้จักมากขึ้น รวมถึงเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ โดย
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการออกงานรว่มกับเครือข่าย
อ่ืนๆ ตลอดจนมีการน าเสนอประเด็นหรือน าเสนอรูปธรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกผักเพ่ือเชื่อมโยงกับ
มิติต่างๆเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นแล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของทางโครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างFacebook และ Website ของทาง
โครงการเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงข้อมูลและรับทราบข่าวสารจากทางโครงการอยู่เสมอ  

ขั้นการประเมินผลและวิธีการติดตามผล  

การประเมินผล 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการติดตามการด าเนินงานและประเมินผล  โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1.การประเมินความรู้ ความพึงพอใจและการน าไปใช้
หลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งศูนย์อบรมและหน่วยอบรมเคลื่อนที่จะเป็นผู้ติดตามและประเมินผล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ2.การประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรในเมือง หน่วยอบรม
เคลื่อนที่ และสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ซึ่งประเมินโดยทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง  

วิธีการติดตามผล 

ศูนย์อบรมเกษตรในเมืองได้ใช้วิธีการในการติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการ
โทรศัพท์สอบถามผู้เข้าร่วมอบรมหลังจากได้รับการอบรม และการติดตามผลจากการสื่อสารผ่าน
Facebookระหว่างวิทยากรและผู้เขา้ร่วมกิจกรรม  รวมถึงการประเมินผลจากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมได้มาท ากิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง เพ่ือประเมินถึงความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาและ
อุปสรรค และการน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ลงมือปฏิบัติ  

กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 

โครงการสวนผักคนเมืองเป็นแนวทางในการสื่อสารที่โครงการสวนผักคนเมืองได้ก าหนด
ขึ้นเพ่ือในการรณรงค์ โดยประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ด้วยกัน ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์
ด้านสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ 

กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร 

กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารของโครงการสวนผักคนเมือง เป็นกลยุทธ์ที่วิทยากร
โครงการสวนผักคนเมืองน ามาใช้สื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวทางในการสื่อสาร ได้แก่  

1. การสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และการใช้วิทยากรที่มพ้ืีนฐานร่วมกันกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
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2. การสร้างความเป็นเพ่ือนและความไว้วางใจ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

3. มีการเตรียมตัวและวางแผนก่อนการจัดกิจกรรม  โดยวิทยากรมีการวางแผน
และแบ่งหน้าที่กันก่อนการจัดกิจกรรม มีการวิเคราะห์ผู้รับสารเพ่ือออกแบบสารให้เหมาะสมกับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

4. การใช้ทักษะในการสื่อสารและเทคนิคในการโน้มน้าวใจ โดยการใช้วิทยากรที่มี
ทักษะในการสื่อสารดี การใช้ทักษะเฉพาะตัวของวิทยากร และมีการใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจและ
กระตุ้นความรู้สึก 

กลยุทธ์ด้านสาร 

กลยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง เป็นแนวทางในการน าเสนอสาร
ที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้น ามาใช้เพ่ือโน้มน้าวใจผู้รับสาร ซึ่ งได้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์ด้าน
สารของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง และ กลยุทธ์ด้านสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง  

กลยุทธ์ด้านสารของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง  

กลยุทธ์ด้านสารที่ทีมงานสวนผักคนเมืองได้น ามาใช้ในการน าเสนอสาร ซึ่งในการ
น าเสนอสารของทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองจะเน้นการน าเสนอสารแนวทางเชิงบวก (Positive 
appoach) เป็นส่วนใหญ่ โดยได้ก าหนดประเด็นในการน าเสนอสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ 

การสื่อสารประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็นเรื่องการท าเกษตรใน
เมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารที่น าเสนอและวิธีการ
น าเสนอสาร ดังนี้ 

(1) เนื้อหาสารที่น าเสนอ 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารในประเด็น
เรื่องการท าเกษตรในเมือง โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการ
ใหม่ๆ การน าเสนอเรื่องง่าย ใกล้ตัว และเป็นรูปธรรม การน าเสนอเรื่องราวจากต่างประเทศ การ
น าเสนอข้อเท็จจริง เอกสารทางวิชาการ และผลการวิจัย 
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(2) วิธีการน าเสนอสาร 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดวิธีการน าเสนอสารใน
ประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมือง โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ ได้แก่ การน าเสนอโดยใช้เหตุและ
ผล การให้ก าลังใจ การบอกประโยชน์ที่จะได้รับ 

การสื่อสารประเด็นเรื่องการพึ่งตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการ
บริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารที่น าเสนอและวิธีการน าเสนอ
สาร ดังนี้ 

(1) เนื้อหาสารที่น าเสนอ 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารในประเด็น
เรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ ได้แก่ การ
ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ และการน าเสนอข้อเท็จจริง 

(2) วิธีการน าเสนอสาร 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดวิธีการน าเสนอสารใน
ประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ 
ได้แก่ การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ 

นอกจากการน าเสนอสารในการให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ โครงการสวนผักคน
เมืองยังมีแนวทางในการน าเสนอสาร เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและเชิญชวนให้สาธารณชนเข้าร่วม เพ่ือให้
สาธารณชนได้รับทราบถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่าย และ
เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของทางโครงการและเครือข่าย โดยมี
การก าหนดเนื้อหาสารที่น าเสนอ ได้แก่ การน าเสนอข้อเท็จจริง และมีวิธีการน าเสนอสาร ได้แก่ การ
เน้นข้อความสะดุดหู สะดุดตา และน าเสนอรูปธรรม  

กลยุทธ์ด้านสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

ในแต่ละเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการน าเสนอสารในแนวทางที่
แตกต่างกันออกไป เพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมและความถนัดของแต่ละเครือข่าย โดยแต่ละ
เครือข่ายได้มีการเลือกกลยุทธ์ด้านสารให้เหมาะสมกับประเด็นในการสื่อสาร ได้แก่ 
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การสื่อสารประเด็นความรู้ด้านการท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้

สารเคมี 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็นเรื่องการท าเกษตรใน
เมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารที่น าเสนอและวิธีการ
น าเสนอสาร ดังนี้ 

(1) เนื้อหาสารที่น าเสนอ 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารใน
ประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมือง โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ ได้แก่ การน าเสนอเทคนิคและ
วิธีการใหม่ๆ การน าเสนอข้อเท็จจริง และการน าเสนอเรื่องง่ายและได้ผลเร็ว 

(2) วิธีการน าเสนอสาร 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดวิธีการน าเสนอสารใน
ประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมือง โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้
ที่มาที่ไป การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ และการน าเสนอรูปธรรมผ่านการเยี่ยมชมและส ารวจพื้นที่จริง 

การสื่อสารประเด็นเรื่องการพึ่งตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการสื่อสารในประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเอง
และการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารที่น าเสนอและวิธีการ
น าเสนอสาร ดังนี้ 

(1) เนื้อหาสารที่น าเสนอ 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดเนื้อหาสารใน
ประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ 
ได้แก่ การน าเสนอเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ 

(2) วิธีการน าเสนอสาร 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีแนวทางในการก าหนดวิธีการน าเสนอสารใน
ประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ 
ได้แก่ การน าเสนอรูปธรรม การชี้ให้เห็นถึงผลกระทบ และการตั้งค าถาม 

นอกจากการน าเสนอสารในการให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ เครือข่ายโครงการสวนผักคน
เมืองยังมีแนวทางในการน าเสนอสารเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและเชิญชวนให้สาธารณชนเข้าร่วม โดยมี
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การก าหนดเนื้อหาสารที่น าเสนอ ได้แก่ การน าเสนอข้อเท็จจริง การเน้นข้อความสะดุดหู สะดุดตา 
การน าเสนอเอกลักษณ์ และการน าเสนอรูปธรรม 

กลยุทธ์การใช้สื่อ 

กลยุทธ์การใช้สื่อของทางโครงการสวนผักคนเมือง เป็นแนวทางในการก าหนด
ช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการเลือกใช้สื่อต่างๆ ในการถ่ายทอดความรู้
และประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมือง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลยุทธ์การใช้สื่อของทีมงาน
โครงการสวนผักคนเมือง และ กลยุทธ์การใช้สื่อของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง  

กลยุทธ์การใช้สื่อของทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง 

ทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกช่องทางในการสื่อสารโดยการเลือกใช้สื่อ
ต่างๆในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมืองให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อ
ต่างๆดังต่อไปนี้  

สื่อที่ใช้ในถ่ายทอดความรู้  

1. สื่อบุคคล ได้แก่ สื่อบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสื่อบุคคลที่
มีประสบการณ์ตรง 

2. สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ หนังสือ คู่มือ สื่ออินโฟกราฟิก (infographics) 

3. สื่อกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมของสวนผักคนเมืองในงานมหรรมอาหารและ
สุขภาพวิถีไท กิจกรรมทัวร์สวนผักคนเมือง เทศกาลสวนผักคนเมือง และกิจกรรมการจัดประกวด 

4. สื่อใหม่ ได้แก่ เว็บไซต์ของโครงการสวนผักคนเมือง Facebook fanpage ของ
ทางโครงการสวนผักคนเมือง และช่อง Youtube ของทางโครงการสวนผักคนเมือง  

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์  

1. สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ป้าย(Standy) ป้ายธงร้อยเชือก ตัว
การ์ตูน เสื้อ และการจัดนิทรรศการ  

2. สื่อมวลชน ซึ่งเป็นการเขียนจดหมายข่าวจากทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองไป
ยังสื่อมวลชนต่างๆโดยเน้นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้รับความ
สนใจจากสื่อมวลชน เช่น นิตยสาร สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ที่มาติดต่อข้อสัมภาษณ์และถ่ายท าการ
ด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะน าโครงการให้เป็นที่รู้จัก 



235 
 

3. สื่อใหม่ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโครงการสวนผักคนเมือง และ 
Facebook fanpage ของทางโครงการสวนผักคนเมือง 

กลยุทธ์การใช้สื่อของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกใช้สื่อในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันตาม
ความถนัดและศักยภาพของเครือข่ายในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้การท าเกษตรในเมืองและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรมของเครือข่ายโดยได้เลือกใช้สื่อต่างๆดังนี้ 

สื่อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 

1. สื่อบุคคล ได้แก่ สื่อบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ สื่อบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด  

2. สื่อกิจกรรม เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่
เทคนิค ความรู้ ข้อมูล ในด้านต่างๆไปสู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมืองเพ่ือสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยแต่ละเครือข่าย
ต่างได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นเป็นประจ า อาทิเช่น กิจกรรมอบรมปลูกผัก กิจกรรมเกี่ยวกับการ
พ่ึงตนเอง กิจกรรมเรียนรู้การปรุงอาหาร เป็นต้น โดยบางเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใน
รูปแบบใหม่ๆที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจ ตลอจนบางเครือข่ายได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายหรือองค์กร หน่วยงานอื่นๆ  

3. สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่  คู่มือและเอกสาร แผ่นพับ  และสื่ออินโฟกราฟิก 
(infographics)  

4. สื่อมวลชน โดยเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ ศูนย์อบรมสวนผักบ้าน
คุณตา ได้มีจัดท าวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมการเกษตรในแนวทางเกษตรกรรม
ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรยั่งยืน โดยได้มีการน าเสนอเรื่องราวของบุคคลในเครือข่ายโครงการ
สวนผักคนเมืองและการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง เพ่ือถ่ายทอดไปยังสาธารณชน 

สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

1. สื่อเฉพาะกิจ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ และโปสเตอร์ 

2. สื่อมวลชน โดยเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมืองในบางเครือข่าย ได้มีการ
ถ่ายทอดข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมืองให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อมวลชน อาทิ
เช่น มีการเขียนหนังสือเพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง และการเพาะเลี้ยงไส้เดือน 
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ร่วมกับส านักพิมพ์บ้านและสวน นอกจากนี้เครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง เช่น ศูนย์อบรม
เกษตรในเมือง หรือสมาชิกโครงการขนาดเล็กบางโครงการ ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างๆ
อย่างเช่น สื่อโทรทัศน์ ที่มาติดต่อข้อสัมภาษณ์และถ่ายท าการด าเนินงานของเครือข่าย เพ่ือช่วย
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย 

3. สื่อใหม่  ได้แก่ Facebook เว็บไซต์ ของแต่ละเครือข่าย ตลอดจนบางโครงการ
ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนบุคคล ซึ่งพบว่าสื่อใหม่ได้เป็นช่องทางให้เครือข่ายโครงการ
สวนผักคนเมืองได้เป็นที่รู้จักจากสาธารณชนรวมถึงสื่อมวลชนเพิ่มขึ้น  

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 2 : โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความ
ร่วมมือของเครือข่ายเป็นอย่างไร 

ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง  

องค์ประกอบและบทบาทเชิงการสื่อสารของบุคคลในเครือข่าย   
  องค์ประกอบของเครือข่าย ประกอบไปด้วย3 กลุ่ม ได้แก่ แกนน าเครือข่าย สมาชิก

เครือข่าย และพันธมิตร ดังนี้ 

1. แกนน าเครือข่าย คือ บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่มีบทบาทในการริเริ่ม
เครือข่าย และมีบทบาทในการตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย รวมถึงมีบทบาทในการ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่สมาชิก และมีส่วนส าคัญในการริเริ่มประเด็นต่างๆในการรณรงค์ของ
โครงการสวนผักคนเมือง การจัดกระบวนการต่างๆในการระดมสมองหรือรับฟังความคิดเห็นจาก
สมาชิก การแสวงหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดกระบวนการตัดสินใจของเครือข่ายในเรื่องต่างๆ 
โดยพบว่ากลุ่มที่เป็นแกนน าของโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบด้วย มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 
(ประเทศไทย) และ โครงการสวนผักคนเมือง  

- มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) ได้มีบทบาทเชิงการสื่อสาร โดยเป็นคน
ควบคุมข้อมูล (Gatekeeper) เนื่องจากมีบทบาทในการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง โดย
เป็นผู้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเครือข่าย รวมถึงมีความสามารถในการควบคุมการกระจายข้อมูล ข่าวสารหรือการหมุนเวียน
ข้อมูล 

- โครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยทีมงานในการบริหารโครงการ ได้มี
บทบาทเชิงการสื่อสารเป็นดาวเด่น (Star)  เป็นตัวเชื่อมกับคนอ่ืนๆในกลุ่มต่างๆของเครือข่ายเป็น
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จ านวนมาก โดยท าหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูล และรับข้อมูลเพ่ือมากระจายต่อในเครือข่าย โดยมีผู้
ประสานงานโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ วรางคนางค์ นิ้มหัตถา มีบทบาทการสื่อสารเป็นสะพาน 
(Bridge) ท าหน้าที่ในการติดต่อประสานงาน 

2. สมาชิกเครือข่าย คือ บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
เครือข่ายในด้านการกระท ากิจกรรมต่างๆ การร่วมเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ต่างๆ โดยสมาชิกโครงการสวนผักคนเมืองประกอบไปด้วย มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้
เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผัก ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 
ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง และ
สมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

- สมาชิกเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี กลุ่มย่อย (Subgroups) ที่มีการ
ติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งได้แก่ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm ซึ่งมี ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้  
Organic Wayเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร (Hub) และ มีโครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ 

Shortcut Organic และ ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง เป็นจุดต่างๆในการ
เชื่อมต่อ(Nodes) โดยมีการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึง นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี 
กลุ่มย่อย (Cliques) ที่สมาชิกเครือข่ายได้มีการติดต่อสื่อสารถึงกันหมด ซึ่งได้แก่ สมาชิกเครือข่ายที่
ท าหน้าที่เป็นศูนย์อบรมให้แก่โครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งได้มีการปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน 

- สมาชิกโครงการขนาดเล็ก ได้มีที่บทบาทเชิงการสื่อสารเป็นผู้ปลีกวิเวก ( Isolate 
role) ที่เก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิง หรือติดต่อกับสมาชิกคนอ่ืนๆในเครือข่าย ซึ่งได้มีการติดต่อกับโครงการ
สวนผักคนเมืองเท่านั้น ยกเว้นโครงการสวนผักโรงรถฟาร์ม ลุงรีย์ และ Shortcut Organicที่ได้มีการ
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm 

3. พันธมิตร คือ บุคคล กลุ่ม หรือหน่วยงานที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย แต่มี
ส่วนในการช่วยสนับสนุนเครือข่ายในเรื่องต่างๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสนับสนุนด้านนโยบาย 
กิจกรรม และงบประมาณกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยพันธมิตรโครงการสวนผักคนเมือง 
ประกอบด้วย ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงาน
เขตหลักสี่ และโครงการกินเปลี่ยนโลก  

- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สวนเกษตรดาดฟ้า 
ส านักงานเขตหลักสี่ และโครงการกินเปลี่ยนโลก มีบทบาทเชิงการสื่อสารเป็นคนขอบข่าย ที่มีการ
สื่อสารเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายตนกับสังคมภายนอก อันท าให้เกิดการหมุนเวียนหรือแลกเปลี่ยน
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ข้อมูลภายในเครือข่ายกับข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ ยนข้อมูล รวมถึงสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรใหม่ๆให้แก่โครงการสวนผักคนเมือง นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีพันธมิตร
ที่อยู่ในเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายเขียวสวยหอม (สวนผักฮักเมือง) เชียงใหม่ และ เครือข่ายสวนผักคน
เมืองหาดใหญ่ (มูลนิธิชุมชนสงขลา) ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ท างานเคลื่อนไหวรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องเกษตร
ในเมืองในต่างจังหวัด ซึ่งมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้เรื่อง
การท าเกษตรในเมืองระหว่างกัน  

ลักษณะทิศทางในการสื่อสารและทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารใน
เครือข่าย 

ทิศทางในการสื่อสาร 

ทิศทางในการสื่อสาร (Direction)ของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองมีทิศทาง
ในการสื่อสารในแนวระนาบ  (Horizontal communication)ในลักษณะสองทาง (Two-way 
communication) คือ เป็นการสื่อสารในลักษณะที่โครงการสวนผักคนเมืองและสมาชิกเครือข่ายทุก
เครือข่ายที่เข้ามาประสานงานกับโครงการสวนผักคนเมือง ในการรณรงค์เผยแพร่การท าเกษตรใน
เมือง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่ได้มีการสั่งการลงมาจากเครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว แต่มีการสื่อสารภายในเครือข่ายอย่างเท่าเทียมกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆระหว่าง
กัน นอกจากนี้ทิศทางการสื่อสารภายในระหว่างบุคคลในโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีทิศทางในการ
สื่อสารในแนวระนาบ(Horizontal communication) คือสมาชิกได้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดย
ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินงานต่างๆในโครงการสวนผักคนเมือง  

ทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย 

- เครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ (The wheel network) เป็นการสื่อสารส่วน
ใหญ่ของโครงการสวนผักคนเมือง คือ โครงการสวนผักคนเมืองเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร ที่เป็น
ตัวเชื่อมกับกลุ่มต่างๆของเครือข่ายจ านวนมาก 

- เครือข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง (The all chanel network) เป็นการ
สื่อสารของกลุ่มย่อย (subgroups) ได้แก่ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm โดยสมาชิกกลุ่มย่อยทั้ง 
4 กลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวกลางหรือสมาชิกคนอ่ืนๆทั้งในการรับและ
ส่งข่าวสาร โดยไม่ต้องผ่านโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งมีศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way มี
ลักษณะเป็นHubs คือเป็นหน่วยงานที่กระจายข้อมูล 
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- เครือข่ายการสื่อสารแบบวงกลม (The circle network) เป็นการสื่อสารของ
กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มย่อย (Cliques) ซึ่งประกอบไปด้วย มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้
เกษตรในเมืองบ้านเจ้าชายผัก ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ 
ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ซึ่งได้
มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน 
สามารถติดต่อกับสมาชิกที่อยู่ถัดจากตนได้ทั้ง2ข้าง โดยพบว่าสมาชิกในกลุ่มได้มีการติดต่อสื่อสาร
กันเอง โดยไม่ผ่านศูนย์กลาง และไม่ต้องผ่านโครงการสวนผักคนเมือง 

รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง 

ในแต่ละเครือข่ายที่เข้ามาประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมืองได้มีเข้า
มาร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมืองในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1. การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการ ได้แก่ การ
สนับสนุนความรู้ด้านการท าเกษตรในเมือง ข้อมูลด้านวิชาการ และองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่กลุ่มหรือ
หน่วยงานของตนมีความถนัด 

2. การร่วมมือกันแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรระหว่างกัน  ได้แก่ การ
สนับสนุนด้านเงินทุน การสนับสนุนด้านสถานที่ และการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ ์

3. การร่วมมือกันผลักดันประเด็นใหม่ๆ เครือข่ายที่เข้าร่วม เช่น สมาชิกโครงการ
ขนาดเล็ก ได้มีการสร้างสรรค์ประเด็นใหม่ๆ โดยการร่วมมือกันผลักดันประเด็นต่างๆ เช่น สวนผักเพ่ือ
การบ าบัด สวนผักเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักเพ่ือการสร้างพ้ืนที่ความสัมพันธ์
รูปแบบใหม่ของสังคม เพ่ือผลักดันประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  

4. การร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ร่วมกัน การจัดนิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์เครือข่ายของตนผ่านสื่อของทางเครือข่ายหรือ
สื่อมวลชนต่างๆ 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 3 : ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก 

สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้มีปัจจัยหลายอย่างในการตัดสินใจในการเข้าร่วมกับ
โครงการสวนผักคนเมือง ดังนี้ 
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1. ปัจจัยในตัวบุคคล ซึ่งเป็นความต้องการและความสนใจในเรื่องของการปลูกผัก
หรือการท าเกษตรในเมืองอยู่ก่อนแล้ว  

2. ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมในกรุงเทพฯ เช่น ปัญหาจากการ
ท างานประจ า ปัญหาการจราจร ที่ท าให้ตนเองต้องการปรับเปลี่ยนวิถีชิวิต   

3. ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่โครงการ  สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้
ตัดสินใจเข้าร่วมเนื่องจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่โครงการได้มีการชักชวน  

4. เงินทุนสนับสนุน สมาชิกโครงการขนาดเล็กมองว่าเงินทุนเป็นปัจจัยส าคัญใน
การตัดสินใจเข้าร่วม เนื่องจากเงินทุนได้เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยเหลือและสนับสนุนในการด าเนิน
โครงการขนาดเล็กของตน ในการเริ่มต้นปลูกผักหรือท ากิจกรรมต่างๆ  

5. การหากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้มีปัจจัยใน
การเข้าร่วมโครงการขนาดเล็กเนื่องจากความต้องการหากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคม เช่นการหา
กิจกรรมเพ่ือช่วยบ าบัดส าหรับผู้ป่วยจิตเวช หรือ การหากิจกรรมเพ่ือใช้ในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่รก
ร้าง 

จากปัจจัยทั้ง5ประการ พบว่า ปัจจัยมีส่วนในการผลักดันให้กลุ่มบุคคลมีความต้องการ
เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กมากที่สุด คือ ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่ใน
การผลักดันให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนพบว่าปัจจัยในตัว
บุคคลและเงินทุนสนับสนุนเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจรองลงมาที่ท าให้กลุ่มบุคคลตัดสินใจเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก  

กระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก  

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเปิดโอกาสให้ กลุ่ม ชุมชน และองค์กร ได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง ในการเสนอโครงการขนาดเล็ก โดยสมาชิกโครงการขนาดเล็กได้
เข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้  

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Paticipation in planning) อาทิ ศูนย์อบรม
บ้านสวนเรียนรู้ Organic Way ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยอบรม
เคลื่อนที่ Truck Farm และโครงการขนาดเล็กทุกโครงการได้มีอิสระในการวางแผนการด าเนินงาน
และกิจกรรมของตัวเอง 

2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Paticipation in implementation) 
ได้แก่ การเป็นวิทยากร การจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม และการเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมือง  
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3. การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ (Participation in utilization)และการมี
ส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Participation in benefit-sharing) อาทิ การน าความรู้ที่ได้จาก
การอบรม การแลกเปลี่ยนภายในเครือข่าย น าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรมโดยน าไป
ประยุกต์ใช้ในโครงการของตนเอง และช่วยพัฒนาศักยภาพของตน ตลอดจนได้รับความน่าเชื่อถือและ
ช่วยให้โครงการขนาดเล็กของตนเป็นที่รู้จัก 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) ได้แก่ การ
ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผลจากการจัดกิจกรรมของโครงการขนาดเล็ก 

 
5.2 อภิปรายผล 

 
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่อง “เครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของ

โครงการสวนผักคนเมือง” จะอภิปรายตามประเด็นปัญหาน าวิจัยเป็นหลัก ซึ่งสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่1 : ขั้นตอนการรณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองเป็น
อย่างไร 

โครงการสวนผักคนเมืองเป็นโครงการรณรงค์ที่มุ่งสนับสนุน ส่งเสริม ให้คนเมือง
ปลูกผักไร้สารเคมี และสร้างแนวคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม โดยเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจนในการรณรงค์
เพ่ือสื่อสารให้สาธารณชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการท าเกษตรในเมือง โดยอาศัยกลยุทธ์
การสื่อสารในการณรงค์ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการท าเกษตรในเมือง ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน โดยมีความพยายามที่จะสะท้อนให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นถึงความส าคัญ
ของการท าเกษตรในเมือง ตลอดจนได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายออกไปอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมืองในวงกว้าง และขยายพ้ืนที่และกลุ่มคนท าเกษตรใน
เมืองให้เป็นรูปธรรมเพ่ิมมากขึ้นผ่านกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก นอกจากนี้แล้วยังได้มีการขับเคลื่อน
ในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรในเมืองอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีและได้มีการเปิดประเด็น
ใหม่ๆ อาทิเช่น สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักบ าบัด เป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนการรณรงค์ไปใน
ทิศทางตามที่ได้วางแผนไว้ในแต่ละปี และเพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้วางเอาไว้  ซึ่งได้ส่งผลให้โครงการสวนผักคนเมืองได้เป็นที่
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รู้จักในวงกว้างและท าให้ประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมืองได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Raice and Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์,2551,น.21) ที่ได้กล่าว
ไว้ว่า การรณรงค์ด้านการสื่อสารสาธารณะ เป็นความพยายามที่สะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ในการให้
ข้อมูล โน้มน้าวใจและจูงใจในการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมให้เกิดขึ้นกับคนกลุ่มใหญ่ที่มีการระบุไว้
ค่อนข้างชัดเจน และมักเป็นไปเพื่อประโยชน์ในด้านที่ไม่ใช่การค้าแต่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม
วงกว้าง  

ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตได้ว่านอกจากโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีระยะเวลาในการณรงค์ยาวนานอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการให้ข้อมูลโน้ม
น้าวและจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและตะหนักถึงความส าคัญของการท า
เกษตรในเมือง โครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีกลยุทธ์ต่างๆในการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมการท าเกษตรใน
เมือง โดยมีการวางแผนงานในแต่ละปีเพ่ือขับเคลื่อนการรณรงค์ไปในทิศทางต่างๆที่หลากหลายเพ่ิม
มากขึ้น เพ่ือเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายตามประเด็นต่างๆที่ทางโครงการได้ศึกษาและวางแผนไว้ เช่น 
สวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักบ าบัด สวนผักกับการสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว
โครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการขยายเครือข่ายผ่านการเปิดรับสมาชิกโครงการขนาดเล็กในทุกๆปี 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการและเพ่ือเป็นการสร้างรูปธรรมที่สามารถ
เห็นผลได้จริง ซึ่งส่งผลให้การรณรงค์ของโครงการเป็นการรณรงค์ท่ีมีความต่อเนื่องและยั่งยืน  

ขั้นตอนการรณรงค์ 

จากผลการศึกษา พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีข้ันตอนการรณรงค์ ประกอบ
ไปด้วย 3 ขั้นตอนด้วยกันได้แก่ 1.ขั้นวางแผนโครงการ 2.ขั้นการด าเนินการรณรงค์ และ3.ขั้นการ
ประเมินผล  

1. ขั้นวางแผน โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการวางแผนโครงการในการรณรงค์  
ได้แก่ 

(1) การศึกษาข้อมูล โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการศึกษา ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนและประเมินสถานการณ์ในการรณรงค์
ของโครงการสวนผักคนเมือง โดยได้มีทีมงานโครงการสวนผักคนเมืองและคณะท างานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับทางโครงการเป็นผู้ร่วมค้นคว้าข้อมูล ซึ่งแหล่งข้อมูลมาจาก5แหล่งด้วยกัน ได้แก่ 1.การท า
วิจัยในประเด็นที่ทางโครงการต้องการข้อมูลมายืนยัน ได้แก่ การวิจัยเรื่องความมั่นคงทางอาหารและ
การพ่ึงตนเองของคนเมือง ซึ่งการท าวิจัยของโครงการสวนผักคนเมืองนั้น เป็นการท าวิจัยเพื่อหาข้อมูล
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนและสร้างประเด็นในการรณรงค์ รวมถึงการขยายผลเชิงนโยบายต่อไป
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เท่านั้น 2.การศึกษาข้อมูลจากการท ากิจกรรมโครงการขนาดเล็กที่ทีมงานได้มีการไปประเมินผลและ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผน รวมถึงพัฒนาปรับปรุงการท ากิจกรรมโครงการ
ขนาดเล็ก และน าองค์ความรู้ที่ได้จากการท าโครงการขนาดเล็กของสมาชิกมาใช้ในการสร้างประเด็น
ในการรณรงค์ต่อ ซึ่งพบว่าในการท าโครงการขนาดเล็กนั้น ได้มีองค์ความรู้เกิดขึ้นในด้านต่างๆ เช่น 
องค์ความรู้เรื่องสวนผักกับเด็ก สวนผักกับการสร้างความสัมพันธ์ สวนผักบ าบัด เป็นต้น 3.การท างาน
ภาคเกษตรของมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ซึ่งได้มีประสบการณ์ด้านการรณรงค์เรื่องการ
ท าเกษตร รวมถึงมีชุดข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรณรงค์ด้านเกษตรยั่งยืนและเกษตรในเมือง
อยู่ก่อนแล้ว 4.ข้อมูลการวิจัยจากเครือข่ายและผู้เชี่ยวชาญด้านการท าเกษตรในเมืองและการรณรงค์ 
โดยได้รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ จากเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง 
ซึ่งในแต่ละเครือข่ายที่เข้าร่วม ล้วนแล้วแต่เป็นเครือข่ายที่มีประสบการณ์ด้านการรณรงค์และการท า
เกษตรในเมืองอยู่ก่อนแล้ว เช่น มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา และโครงการกินเปลี่ยนโลก เป็นต้น 
และ5.การศึกษาจากเอกสาร และต าราวิชาการต่างประเทศ  

ดังนั้นแล้วในการศึกษาข้อมูลของโครงการสวนผักคนเมืองนั้นได้เป็นการศึกษา
ข้อมูลเพ่ือรวบรวมข้อเท็จจริงและองค์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาสังเคราะห์
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนรณรงค์ สอดคล้องกับ เกศินี จุฑาวิจิตร(2548) ที่กล่าวถึงการศึกษาข้อมูล
ในการรณรงค์ ไว้ว่า เป็นการศึกษาข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ก าลังรณรงค์ 
ซึ่งการศึกษาข้อมูลท าได้โดยการวิจัย การสัมภาษณ์เจาะลึก การสังเกตพฤติกรรม การจัดเสวนากลุ่ม 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของชรัมพร จิตต์โกศล(2543) ที่พบว่า โครงการลด
อุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายอุบัติเหตุ ในขั้นการวิจัยและรับฟัง ได้มีการหาข้อมูลจากองค์กร
ด้านวิจัย ต าราเอกสารและจากอินเทอร์เน็ต และการวิจัยมีเพียงการวิจัยของบางเครือข่าย  ตลอดจน
สอดคล้องกับ พรดี สะสมบัติ(2548) ที่พบว่า กระบวนการสื่อสารของกลุ่มนมแม่ในการรณรงค์ต่อ
สาธารณชน ได้มีขั้นตอนในการวิจัย โดยกลุ่มนมแม่มีการใช้การวิจัยโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวางแผนงานรณรงค์ต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตได้ว่าการศึกษาข้อมูลได้เป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การวางแผนรณรงค์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลได้จากการท าวิจัย การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และการรวบรวมข้อมูลจากเครือข่ายหรือองค์กรที่มาเข้าร่วมและให้การสนับสนุน ซึ่งในบางเครือข่าย
ได้มีชุดข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้เปิดโอกาสให้น าข้อมูลและงานวิจัยของแต่
ละเครือข่ายมาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากเครือข่ายต่างๆที่เข้ามาร่วมมือกับโครงการ
สวนผักคนเมืองต่างมีชุดความรู้และข้อมูลด้านการท าเกษตรในเมืองอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งท าให้การรวบรวม
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ข้อมูลในการวางแผนรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
สามารถน าชุดข้อมูลจากเครือข่ายน ามาใช้ในการวางแผนการรณรงค์ 

2. การก าหนดเป้าหมาย โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดเป้าหมายหลัก
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างจิตส านึก สร้างความตะหนักและ
ปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองในการให้
ความส าคัญกับการท าเกษตรในเมือง เพ่ือให้เกิดการพ่ึงตนเองด้านอาหารของคนเมืองและการ
พ่ึงตนเองด้านอ่ืนๆ  ซึ่งในการก าหนดเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมืองสามารถแบ่งออกเป็น2
ส่วนด้วยกันได้แก่ การก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคล และการก าหนดเป้าหมายในระดับนโยบาย 
โดยในการก าหนดเป้าหมายในระดับบุคคลของโครงการสวนผักคนเมือง สอดคล้องกับ ปาริชาติ สถา
ปิตานนท์และคณะ (2546) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมายเปรียบเสมือนสภาพที่นักรณรงค์อยากให้เกิด ซึ่ง
เป้าหมายการรณรงค์ระดับบุคคล แบ่งออกได้เป็น 4 ด้าน คือ การกระตุ้นให้เกิดการตื่นกลัวต่อสภาพ
ปัญหา การปรับเปลี่ยนทัศนคติในทางที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่พึงประสงค์ และ
สร้างส านึกหรือความภูมิใจให้กับบุคคล โดยเป้าหมายของการณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองนั้น
ได้มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนติและสร้างความตะหนักในเรื่องของการท าเกษตรในเมืองและการพ่ึงพิงตนเอง 
ปรับเปลี่ยนแนวคิด เกิดจิตส านึกใหม่ให้กลับมาเป็นการพ่ึงพาตัวเอง และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงมือปลูกผักไร้สารเคมีและการท าการเกษตรในเมืองเพ่ือพ่ึงตนเองด้านอาหาร นอกจากการก าหนด
เป้าหมายในระดับบุคคลยังพบว่าโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีเป้าหมายในระดับนโยบายในการมุ่ง
สร้างให้เกิดการเปลื่ยนแปลงในระดับนโยบายของเมืองที่ให้ความส าคัญกับเกษตรในเมือง อีกด้วย ซึ่ง
เป็นเป้าหมายที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองต้องการให้เกิดขึ้นในเรื่องของการยกระดับเรื่องเกษตรใน
เมืองให้เป็นนโยบายในการพัฒนาเมือง ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการท างานร่วมกับ
เครือข่ายต่างๆเพ่ือผลักดันเรื่องเกษตรในเมือง อาทิเช่นส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) เป็นต้น สอดคล้องกับ กิตติ กันภัย (2543) ที่กล่าวไว้ว่า การรณรงค์เป็นการกระท าที่
ต้องมีเป้าประสงค์ โดยผลที่ได้จากการณรงค์มีตั้งแต่ผลกระทบระดับความนึกคิดของปัจเจกบุคคล ไป
จนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างทางสังคม ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตว่า ในการก าหนด
เป้าหมายของการรณรงค์เป็นขั้นตอนส าคัญของการวางแผนในการระบุถึงกรอบเป้าหมายของ
โครงการเพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางหรือเป้าประสงค์ที่ทางโครงการต้องการที่จะไปให้ถึง โดยในการ
ก าหนดเป้าหมายของการรณรงค์นั้นสามารถก าหนดได้ตั้งแต่ระดับบุคคลในการเปลี่ยนแปลงความคิด 
พฤติกรรม ไปจนถึงระดับนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม   

 3.  การก าหนดวัตถุประสงค์  โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 1.ขยายพ้ืนที่และกลุ่มคนท าเกษตรในเมืองให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
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โดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นใน และพ้ืนที่ชุมชนเมืองในจังหวัดภาคกลาง 2.สนับสนุนและสร้ างแหล่ง
เรียนรู้ให้มีรูปแบบและหลักสูตรที่หลากหลายสอดคล้องกับวิถีคนเมือง อันจะน าไปสู่การเกิดนวัตกรรม
ใหม่ๆ 3.สร้างเครือข่ายคนปลูกผักเพ่ือให้เกิดพลวัตรความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตคนเมือง และ4.
รณรงค์ส่งเสริมการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและสร้างความคิดเรื่องการพึ่งตนเอง การบริโภคท่ีเกื้อกูล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของคนเมือง ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของโครงการ
สวนผักคนเมือง จะเห็นได้ว่าโครงการได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์โดยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเด็น
ด้วยกัน ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองและประเด็นอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและการสร้าง
รูปธรรมผ่านการสนับสนุนแหล่งเรียนรู้และการสร้างเครือค่ายคนปลูกผักในเมือง สอดคล้องกับ 
Rogers and Storey (อ้างถึงใน กิตติ กันภัย ,2543) ที่ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการรณรงค์
สามารถแบ่งได้เป็น3ระดับ ได้แก่ เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสาร (to inform) เพ่ือโน้มน้าวใจให้กระท าตาม 
(to persuade) และ เพ่ือระดมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้รับสาร (to mobilize overt behavior 
change) แต่อย่างไรก็ตามพบว่าการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเพ่ิมเติม
จากการก าหนดวัตถุประสงค์ของ Rogers and Storey คือ นอกจากการแจ้งข้อมูลข่าวสาร โน้มน้าว
ใจและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม พบว่าโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนและสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เกิดขึ้น โดยการสนับสนุนกลุ่มผู้ที่ท าเกษตรในเมืองอยู่ก่อนแล้วให้ได้
มีบทบาทในการถ่ายทอดหรือสื่อสารรณรงค์เรื่องการท าเกษตรในเมือง ตลอดจนการขยายเครือข่าย
คนปลูกผักในเมืองเพ่ือให้เกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่านการท าโครงการขนาดเล็ก ซึ่งได้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถน ากลุ่มผู้ที่ท าเกษตรใน
เมืองอยู่ก่อนแล้วได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านการท าเกษตรในเมืองอีกด้วย 

4. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มีการก าหนดตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ สาธารณชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่
เขตเมืองหรือมีวิถีชีวิตแบบเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนชนชั้นกลาง และ กลุ่มคนรายได้น้อยใน
เมือง 2.การก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโครงการ ซึ่งจะก าหนดตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดงานในแต่ละครั้ง เช่น การจัดกิจกรรมเปิดรับสมัครโครงการขนาดเล็ก ที่
โครงการได้มีการระบุคุณสมบัติผู้สมัคร เพ่ือให้ตรงตามเป้าหมายที่ทางโครงการต้องการ  เป็นต้น 3.
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามความถนัดของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่  โดย
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง สอดคล้องกับ เกศินี จุฑาวิจิตร (2548) ที่กล่าว
ไว้ว่าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือการก าหนดกลุ่มบุคคลที่โครงการต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม อีกทั้งยังสอดคล้องกับปาริชาติ สถาปิตานนท์และคณะ 
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(2546) ที่พบว่า กลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเป้าหมายที่นักรณรงค์
ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และกลุ่มเป้าหมายที่นักรณรงค์ต้องการให้เป็นแนวร่วม โดย
กลุ่มเป้าหมายของทางโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือกลุ่มคนเมือง 
ได้แก่กลุ่มคนเมืองชนชั้นกลางและกลุ่มคนรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางโครงการสวนผักคน
เมืองต้องการที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจในการตะหนักถึงความส าคัญของการท าเกษตรในเมือง
เนื่องจากกลุ่มคนเมืองโดยเฉพาะกลุ่มคนชั้นกลางเป็นกลุ่มที่มีความตื่นตัวและมีจิตส านึกในเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มคนรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอาหาร ดังนั้นแล้วโครงการสวนผักคน
เมืองจึงได้เห็นถึงความส าคัญของกลุ่มเป้าหมายทั้ง2กลุ่มในการรณรงค์ส่งเสริมเรื่องการท าเกษตรใน
เมือง นอกจากนี้แล้วในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายโครงการสวนผักคนเมืองยังได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
ตามแต่ละกิจกรรมและการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก
เพ่ือต้องการขยายเครือข่ายและหาแนวร่วมในการรณรงค์  

5. การก าหนดวิธีการประเมินผล โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดการ
ประเมินผลออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ก าหนดให้มีการประเมินผลในแต่ละกิจกรรมของโครงการ 2.
ก าหนดให้มีการประเมินผลของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่  3.ก าหนดให้มีการ
ประเมินผลภาพรวมประจ าปีของโครงการ ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือใช้
ในการประเมินผล แบ่งออกเป็น ตัวชี้วัดด้านปริมาณ และตัวชี้วัดด้านคุณภาพ โดยโครงการสวนผักคน
เมืองได้ให้ความส าคัญกับการประเมินผลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโครงการสวนผักคนเมืองต้องการน าผล
การประเมินที่ได้ น าไปใช้ในการวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเกศินี จุฑา
วิจิตร (2548) ที่กล่าวไว้ว่า การก าหนดการประเมินผลสามารถก าหนดได้ตามวัตถุประสงค์ ตาม
ระยะเวลาที่แน่นอน และวิธีเฉพาะส าหรับการตรวจสอบกระบวนการ ซึ่งการประเมินผลจะเป็นตัววัด
ความส าเร็จของโครงการตามวัตถุประสงค์และยังสามารถน าเอาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงงานด้วย เช่นเดียวกับโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มีการก าหนดการประเมินผลตามวิธีเฉพาะ
ส าหรับการตรวจสอบกระบวนการ ได้แก่การตรวจสอบกิจกรรม ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
การตรวจสอบการด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ โดยการก าหนด
เปอร์เซ็นตใ์นการติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีการก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเพ่ือประเมินผล
ภาพรวมของโครงการในแต่ละปี ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการก าหนดตัวชี้วัดผล ได้แก่ ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณและตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินผล 

6. การเตรียมสาร โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเตรียมสารเพ่ือน าไปใช้ในการ
รณรงค์ ได้แก่ การก าหนดประเด็นในการน าเสนอ และหลักการออกแบบสาร 
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การก าหนดประเด็นในการน าเสนอ พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
ก าหนดประเด็นในการน าเสนอสาร โดยรวบรวมจากการศึกษาข้อมูลและการร่วมเสนอความคิดเห็น
จากคณะท างานในการก าหนดการน าเสนอประเด็นต่างๆที่ใช้ในการรณรงค์ โดยได้มีประเด็นหลักใน
การรณรงค์ ได้แก่ การท าเกษตรในเมืองและการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี รวมถึงการพึ่งตนเองของคน
เมือง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในสังคม ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง นอกจากนี้ทางโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการก าหนด
ประเด็นใหม่ๆขึ้นมาในแต่ละปีเพ่ือสร้างประเด็นใหม่ๆในการรณรงค์เพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ประเด็นสวนผักกับการเรียนรู้ของเด็ก สวนผักบ าบัด เป็นต้น โดยในการ
ก าหนดประเด็นในการน าเสนอนั้นพบว่าโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดตามวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมายที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้วางเอาไว้  ซึ่งในการน าสนอประเด็นต่างๆนั้น
โครงการจะใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันไป เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

หลักการออกแบบสาร พบว่า โครงการสวนผักคนเมืองได้มีหลักการออกแบบสาร
เพ่ือใช้ในการรณรงค์ ได้แก่ 1.ค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานและลักษณะประชากรของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพ่ือให้สารมีความสอดคล้องกับลักษณะทางประชากรของกลุ่มเป้าหมายและ
แนวคิดของงาน 2.ค านึงถึงภาพลักษณ์และแนวคิดหลักของโครงการสวนผักคนเมือง  โดยรักษา
ภาพลักษณ์และแนวคิดของโครงการที่เน้นการปลูกผักไม่ใช้สารเคมีและการพ่ึงตนเองของคนเมืองเป็น
ส าคัญ 3.ค านึงถึงความเข้าใจของผู้รับสาร โดยเน้นการถ่ายทอดสารที่มีความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน  
4.ค านึงถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยไม่มีการปรับแต่งหรือลดทอนเนื้อหาที่มีความส าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางวิชาการ ซึ่งหลักการในการออกแบบสารนั้นได้เป็นส่วนส าคัญในการ
เตรียมสารเพ่ือใช้ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งทีมงานทีมงานของโครงการสวนผักคน
เมืองจ าใช้เป็นหลักในการพิจารณาก่อนออกแบบสารเพื่อน าเสนอไปสู่กลุ่มเป้าหมายทุกครั้ง สอดคล้อง
กับ ณรงค์ สมพงษ์(2535) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะการวิเคราะห์ผู้รับสารเพ่ือให้รู้จักลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางจิตวิทยา และลักษณะทางภูมิประเทศ ความรู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อที่มีอยู่ 
เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนสื่อสาร ตลอจนสอดคล้องกับ Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์ 
,2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบสารมักเน้นการน าเสนอเกี่ยวกับความเชื่อถือ ความมีเสน่ห์และ
การเข้าใจง่าย ผ่านจุดจับใจต่างๆ โดยผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าหลักการออกแบบสาร ได้มีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญคือ การค านึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย ความเข้าใจของผู้รับสาร ความน่าเชื่อถือ 
นอกจากนี้ยังพบว่าสิ่งส าคัญที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้น ามาเป็นหลักการออกแบบสารก็คือการ
ค านึงถึงภาพลักษณ์และแนวคิดหลักของโครงการสวนผักคนเมืองที่จะต้องคงไว้ในการออกแบบสาร
ทุกครั้งเพ่ือให้โครงการมีภาพลักษณ์และแนวคิดในการรณรงค์ท่ีชัดเจน  
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7. การผลิตสื่อ โครงการสวนผักคนเมืองได้มีหลักการในการผลิตสื่อ ได้แก่ 1.การ
วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือดูพฤติกรรมและความสะดวกในการเข้าถึงสื่อของกลุ่มเป้าหมาย 2.การ
วิเคราะห์คุณสมบัติสื่อ เพ่ือดูว่าสื่อแต่ละชนิดมีประสิทธิผลอย่างไร สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายหรือไม่  3.การประเมินค่าใช้จ่าย เพ่ือให้เหมาะสมกับงบประมาณของโครงการ ซึ่งการ
วางแผนในการผลิตสื่อนั้นถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญที่ทางโครงการสวนผักคนเมืองได้
น ามาใช้ในการวางแผนทุกครั้งก่อนการผลิตสื่อเพ่ือน าไปใช้รณรงค์เพ่ือให้สื่อที่ทางโครงการเลือกใช้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับ วิทยาธร ท่อแก้ว (อ้างถึงใน อดิพล เอ้ือ
จรัสพันธุ์,2553) ที่ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์สื่อ ซึ่งมักต้องพิจารณาจากความสะดวกในการเข้าถึงของ
กลุ่มเป้าหมาย ความสามารถหรือประสิทธิภาพของสื่อที่จะไปถึงผู้รับ และประสิทธิผลในการชักจูง 
รวมถึงความน่าเชื่อถือ ตลอดจนสอดคล้องกับจิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ (2544) ที่กล่าวว่า การเลือกใช้
สื่อ เป็นกลยุทธ์ของการวางแผนในการประชาสัมพันธ์เพ่ือที่จะเข้าถึงประชาชนเป้าหมาย เมื่อทราบว่า
กลุ่มเป้าหมายคือใครแล้ว การหาวิธีการและการวางแผนการใช้สื่อที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ต้องค านึง 
เช่นเดียวกับโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้แล้วยังพบว่า
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีหลักการในการผลิตสื่อเพ่ิมเติมคือการประเมินค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เหมาะสม
กับงบประมาณของโครงการ  

8. การก าหนดตารางการรณรงค์และการจัดท าแผนปฏิบัติการ โครงการสวนผัก
คนเมืองได้มีการก าหนดตารางในการรณรงค์ไว้อย่างคร่าวๆในการวางแผนการจัดกิจกรรม รวมถึงศูนย์
อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ในแต่ละแห่งก็จะมีการก าหนดตารางการรณรงค์ขึ้นตาม
ความสะดวกของแต่ละศูนย์โดยเฉลี่ยจะมีการจัดกิจกรรมเดือนละ1ครั้ง ตลอดจนโครงการได้มีการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือใช้ในการก าหนดแนวทางและวางแผนในการรณรงค์ในแต่ละกิจกรรม โดย
แผนปฏิบัติการประกอบไปด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การก าหนดประเด็นเนื้อหา การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อที่ใช้ การก าหนดบุคลากรในการท างาน เป็นต้น โดยแผนปฏิบัติการ
สามารถมีการปรับเปลี่ยน ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมกับกิจกรรม สอดคล้องกับ เกศินี จุฑาวิจิตร 
(2548) ที่กล่าวไว้ว่าการเขียนแผนปฏิบัติการก่อนที่จะเริ่มด าเนินการ โดยการก าหนดเนื้อหา และ
ข้อมูลเฉพาะการรณรงค์ การก าหนดกิจกรรม สื่อต่างๆเพ่ือให้มีความต่อเนื่องกัน ส่งผลกระทบซึ่งกัน
และกัน และสัมพันธ์กับช่วงระยะเวลา การเขียนแผนปฏิบัติการนี้อาจจัดอยู่ในรูปของปฏิทินการ
ปฏิบัติงานหรือตารางการรณรงค์  

9. การก าหนดงบประมาณ  งบประมาณในการด าเนินงานของโครงการสวนผัก
คนเมือง ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดแบ่งงบประมาณตามแผนงานเพ่ือน าไปใช้ในด้านต่างๆของ
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โครงการ ได้แก่ 1.ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรในการท างาน 2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์อบรม
เกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ 3.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการขนาดเล็ก 4.
ค่าใช้จ่ายในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อในการรณรงค์ โดยพบว่าโครงการสวนผักคนเมืองได้ใช้
งบประมาณในการสนับสนุนทุนกิจกรรมโครงการขนาดเล็กมากที่สุดเนื่องจากโครงการขนาดเล็กเป็น
โครงการที่ช่วยขยายเครือข่ายคนปลูกผักในเมืองให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถ
เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆ โดยในการจัดสรรงบประมาณพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชรัม
พร จิตต์โกศล (2547) ที่พบว่า โครงการลดอุบัติเหตุทางจราจรของเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ได้มีการ
สนับสนุนงบประมาณด าเนินงานจากสสส.โดยได้มีการน างบต่างมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ
ของทางโครงการ เช่นเดียวกับโครงการสวนผักคนเมือง ตลอดจนสอดคล้องกับ เกศินี จุฑาวิจิตร 
(2548) ที่กล่าวไว้ว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่ท าการรณรงค์จะต้องมีการประเมินค่าใช้จ่ายหรือ
งบประมาณด้วย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ เป็นต้น การก าหนด
งบประมาณ ยังหมายรวมถึงการจัดสรรอัตราก าลังหรือบุคลากรต่างๆที่จะใช้ด าเนินการด้วย  

ในขั้นตอนวางแผนของโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีการวางแผนทั้งหมด 9 
ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1.การศึกษาข้อมูล 2.การก าหนดเป้าหมาย 3.การก าหนดวัตถุประสงค์ 4.การ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 5.การก าหนดวิธีการประเมินผล 6.การเตรียมสาร 7.การผลิตสื่อ 8.การก าหนด
ตารางการรณรงค์และการจัดท าแผนปฏิบัติการ 9.การก าหนดงบประมาณ ซึ่งพบว่าในขั้นตอน
วางแผนของโครงการสวนผักคนเมือง แตกต่างกับ เกศินี จุฑาวิจิตร (2548) ที่ได้สรุปแนวทางการ
วางแผนโครงการ ไว้ 8 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งพบว่าในขั้นตอนการวางแผนของโครงการสวนผักคนเมือง
ได้มีขั้นตอนการก าหนดเป้าหมายเพ่ิมเติมเข้ามา เนื่องจากโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนด
เป้าหมาย เพ่ือให้ทีมงานโครงการและเครือข่ายได้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานร่วมกัน ดังนั้นแล้ว
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าในขั้นตอนวางแผนของโครงการรณรงค์นั้น สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับรูปแบบของโครงการได้ โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้เป็นโครงการที่มี การท างาน
ร่วมกับเครือข่าย การก าหนดเป้าหมายเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานร่วมกันจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ที่ควรก าหนดไว้เพ่ือให้ทีมงานและเครือข่ายได้ยึดถือเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน  เพ่ือให้มีการ
ท างานที่มีความสอดคล้องต้องกัน 

ขั้นการด าเนินการรณรงค์ 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการด าเนินการรณรงค์ ได้แก่ การหาแนวร่วม และการ
รักษากระแส ซึ่งสอดคล้องกับเกศินี จุฑาวิจิตร (2548) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การด าเนินการรณรงค์เป็น
ขั้นตอนในการลงมือปฏิบัติการตามตารางการรณรงค์ โดยการด าเนินการรณรงค์ ควรจะต้องจุด
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ประกายความสนใจและใช้กิจกรรมต่างๆผสานกันไปตามที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้าง
กระแส การประกาศจุดยืน การรักษากระแส และการปิดโครงการ ซึ่งพบความแตกต่างกับโครงการ
สวนผักคนเมือง คือ โครงการสวนผักคนเมืองได้มีขั้นการด าเนินการรณรงค์ คือ การหาแนวร่วมและ
การรักษากระแส เพียงเท่านั้น โดยไม่มีสร้างกระแส การประกาศจุดยืน หรือการปิดโครงการ 
เนื่องมาจากโครงการสวนผักคนเมืองเป็นโครงการรณรงค์แบบต่อเนื่อง ที่ได้มีระยะเวลาในการ
ด าเนินการเป็นเวลายาวนานและค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาศัยการรักษากระแสอย่างต่อเนื่องและการหา
แนวร่วมมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามพบว่าแม้ว่าโครงการสวนผักคนเมืองจะไม่มีการประกาศจุดยืนหรือ
การสร้างกระแส แต่ก็พบว่าทางโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการก าหนดจุดยืนหรือเป้าหมายของทาง
โครงการอย่างชัดเจนอยู่ก่อนแล้วถึงการเป็นโครงการที่ส่งเสริมรณรงค์เรื่องเกษตรในเมือง ตลอดจนมี
การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆของโครงการ รวมถึงสื่อมวลชนอยู่เสมอเพ่ือสื่อสารไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจ รับทราบและตะหนักถึงความส าคัญของการท า
เกษตรในเมือง สอดคล้องกับบุษบา สุธีธร (อ้างถึงใน ทิพารัตน์ เด่นชัยประดิษฐ์,2539) ที่ได้กล่าวว่า 
โครงการรณรงค์แบบต่อเนื่อง โครงการประเภทนี้จะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมไปในแนวทางที่ต้องการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ด้วยการสร้างการรับรู้และความสนใจให้
เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายก่อนแล้วจึงค่อยสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นในการที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในแนวทางท่ีต้องการ 

1. การหาแนวร่วม โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ “หาแนวร่วม”ในการ
ด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีการชักชวนกลุ่มผู้มีประสบการณ์ด้านการท าเกษตรใน
เมืองอยู่ก่อนแล้วและผู้มีประสบการณ์ด้านการรณรงค์ อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา 
คณะท างานกินเปลี่ยนโลก และศูนย์อบรมเกษตรในเมือง มาช่วยกันวางแผนการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงการร่วมมือกันกับเครือข่ายต่างๆมาช่วยกันรณรงค์หรือร่วมกันจัดงาน
หรือกิจกรรมด้านต่างๆร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดการระดมพลังทาง
สังคม ที่ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า การระดมพลังทางสังคม ซึ่งเป็นการแสวงหา
แนวทางในการร่วมมือกับพันธมิตรในทุกระดับอย่างมียุทธศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการจัดกิจกรรม
สนับสนุนที่หลากหลาย และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมพลังต่างๆในการควบคุม
และจัดการสภาวะแวดล้อมโดยตรง ซึ่งการระดมพลังทางสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาสัมพันธภาพกับ
พันธมิตร ซึ่งพันธมิตรต่างๆมักท าหน้าที่ในการกระตุ้นให้เกิดการแพร่ขยายของแนวคิดออกไปในวง
กว้างและในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการยอมรับแนวคิดใหม่อย่างชัดเจน  

2. การรักษากระแส ในการรักษากระแสของโครงการสวนผักคนเมืองนั้น ได้เป็น
ขั้นตอนในการสื่อสารไปสู่สาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดกิจกรรมต่างๆตามตารางการ
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รณรงค์ที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือรักษากระแสและเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดย
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดกิจกรรมหรือออกงานต่างๆอย่างสม่ าเสมอ อาทิเช่น การจัด
เทศกาลสวนผักคนเมือง การจัดกิจกรรมทัวร์สวนผัก การจัดกิจกรรมเสวนาและการจัดกิจกรรม
ประกวด เป็นต้น นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของทาง
โครงการผ่านสื่อต่างๆของทางโครงการสวนผักคนเมือง เช่น การน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อใหม่ เช่น 
Facebook fanpage และ เว็บไซต์ของโครงการสวนผักคนเมือง เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
รับทราบข่าวสารของทางโครงการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรักษากระแสการรณรงค์ของโครงการให้อยู่ใน
ความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน  สอดคล้องกับ เกศินี จุฑาวิจิตร (2548) ที่กล่าวถึงการ
รักษากระแส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของการจัดกิจกรรมต่างๆตามที่ได้วางแผนไว้เพ่ือมุ่งให้
ความรู้ เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรรมของกลุ่มเป้าหมายและเพ่ือรักษาความสนใจของประชาชนที่
เป็นแนวร่วม อันจะไม่ท าให้ข่าวคราวในเรื่องนี้เงียบหายไป  

ขั้นการประเมินผลและวิธีการติดตามผล 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการติดตามประเมินผล โดยได้มีการประเมินความรู้ 
ความพึงพอใจและการน าไปใช้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งศูนย์อบรมและ
หน่วยอบรมเคลื่อนที่จะเป็นผู้ติดตาม เพ่ือประเมินผลถึงความรู้ ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมถึงความพึงพอใจในกิจกรรม การน าไปใช้ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เจอ เพ่ือน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการด าเนินงานของทางศูนย์อบรม รวมถึงเพ่ือส ารวจความรู้ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้แล้วทางโครงการสวนผักคนเมืองยังได้มีทีมงานในการการประเมินผล
การด าเนินงานของศูนย์อบรมเกษตรในเมือง หน่วยอบรมเคลื่อนที่ และสมาชิกโครงการขนาดเล็กอีก
ด้วย ซึ่งผลที่ได้จะน าไปใช้วางแผนการรณรงค์และปรับปรุง พัฒนาการรณรงค์ให้ดียิ่งขึ้น โดยในการ
ติดตามประเมินผล โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการติดตามผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากการโทรศัพท์
สอบถามผู้เข้าร่วมอบรมหลังจากได้รับการอบรม และการติดตามผลจากการสื่อสารผ่านFacebook
ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม  รวมถึงการประเมินผลจากการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ที่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมได้มาท ากิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง สอดคล้องกับ จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์  (2544) ที่กล่าว
ไว้ว่า การประเมินผลเป็นความต้องการของผู้วางแผนและผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือน าแผนไปปฏิบัติ เพ่ือ
ทราบผลลัพธ์ที่ได้และการบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนหรือโครงการนั้น ข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินผลจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงานของแผนและโครงการในคราวต่อไป ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงขั้น
การหาข้อมูล การก าหนดกิจกรรม และการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลท าให้ผู้ปฏิบัติได้
ทราบว่าการด าเนินงานแต่ละกิจกรรมนั้นได้ส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร ควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย 
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับเกศินี จุฑาวิจิตร (2548) ที่กล่าวว่า การติดตามผลและประเมินผล จะท าให้
โครงการรณรงค์ทราบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคข้อขัดข้องประการใดเกิดขึ้นบ้างระหว่างการด าเนินงาน 
และทราบว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะเหตุใด ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้ง
ข้อสังเกตไว้ว่าในการประเมินผลของโครงการสวนผักคนเมืองจะมีการติดตามผลทุกครั้งหลังจากการ
จัดกิจกรรม โดยจะน าผลการประเมินมาสรุปผลเพ่ือวางแผนการรณรงค์ในปีต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาพบว่าในการประเมินผลของโครงการสวนผักคนเมืองนั้น ไม่ได้มีการประเมินผล
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนอบรม ซึ่งอาจจะไม่ได้ผลที่แท้จริง ส่วนในการประเมินผลศูนย์อบรม หน่วย
อบรมเคลื่อนที่ และสมาชิกโครงการขนาดเล็ก พบว่าเป็นการประเมินผลในด้านปัญหาและอุปสรรค
เท่านั้น แต่ได้มีข้อดีจากการติดตามผลก็คือการได้ทราบถึงข้อมูล ความรู้ ใหม่ๆที่ได้จากการท า
โครงการขนาดเล็ก ศูนย์อบรมเกษตรในเมืองและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถน าไปพัฒนา 
วางแผนและขยายประเด็นในการรณรงค์ต่อไปได้ 

กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง 
โครงการสวนผักคนเมืองเป็นแนวทางในการสื่อสารที่โครงการสวนผักคนเมืองได้ก าหนด

ขึ้นเพ่ือในการรณรงค์ โดยประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ด้วยกัน ได้แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร กลยุทธ์
ด้านสาร และกลยุทธ์การใช้สื่อ 

กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร  

กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสารได้ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่ทางโครงการสวนผักคนเมือง
ได้น ามาใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย โดยโครงการได้มีการคัดเลือกวิทยากรมาท าการสื่อสารและให้
ความรู้ในด้านการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมี และการพ่ึงพาตนเอง ซึ่งวิทยากรของ
โครงการได้มีบทบาทในฐานะผู้ส่งสารและมีอิทธิพลต่อผู้รับสารเป็นอย่างมาก ดังนั้นแล้วโครงการสวน
ผักคนเมืองจึงได้ใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ การใช้วิทยากรที่มี
พ้ืนฐานร่วมกันกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงมีการใช้วิทยากรที่มีทักษะในการสื่อสารดี การใช้ทักษะ
เฉพาะตัวของวิทยากร และมีการใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจและกระตุ้นความรู้สึกกับผู้รับสาร ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างความเชื่อถือของผู้ส่งสาร ที่ อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554) ได้
กล่าวไว้ว่า การสร้างความน่าเชื่อถือของผู้รับสาร จะประกอบไปด้วย การมีความสามารถหรือเป็นผู้
ช านาญ เช่น การมีความรู้ ไหวพริบ มีประสบการณ์ท างาน ได้รับการฝึกฝน เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเป็น
อย่างดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการพูด การรับฟัง และการโน้มน้าวใจ  

นอกจากนี้แล้วในกลยุทธ์ของผู้ส่งสารของโครงการสวนผักคนเมือง วิทยากรจะมี
การการสร้างความเป็นเพ่ือนและความไว้วางใจ โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วม
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กิจกรรม และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สอดคล้องกับเบอร์โล และคณะ(อ้างถึงใน 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท,2554) ที่กล่าวไว้ว่า ปัจจัย 3 ประการที่ผู้รับสารมักใช้ในการตัดสินความ
น่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร ได้แก่  

1. ปัจจัยในการสร้างความอบอุ่นใจ (Safety factor) ผู้ส่งสารที่มีลักษณะด้านนี้ได้
ต้องมีคุณสมบัติ ได้แก่ ใจดี เข้ากับคนได้ง่าย มีความเป็นเพ่ือน ร่าเริง เป็นต้น 

2. ปัจจัยที่เป็นคุณสมบัติของผู้ส่งสาร (qualification factor) ส่วนใหญปัจจัยนี้จะ
เน้นความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ของผู้ส่งสาร 

3. ปัจจัยด้านพลวัตของผู้ส่งสาร (dynamism factor) ซึ่งเป็นปัจจัยที่แสดงความ
คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ความไม่เฉื่อยชาของผู้ส่งสาร  

นอกจากนี้ยังพบว่าในวิทยากรโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเตรียมตัวและ
วางแผนก่อนการจัดกิจกรรม  โดยวิทยากรจะมีการวางแผนและแบ่งหน้าที่กันก่อนการจัดกิจกรรม
และมีการวิเคราะห์ผู้รับสารเพ่ือออกแบบสารให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ์(2553) ที่พบว่า ในการสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ได้มีการวิเคราะห์ผู้รับสารเพ่ือออกแบบสารให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือที่จะได้
รู้จักลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถคาดคะเนพฤติกรรม เลือก
ช่องทางการสื่อสารและก าหนดเนื้อหาในการอบรมได้ตรงกับความสนใจและความต้องการของผู้รับ
สารแต่ละกลุ่ม เช่นเดียวกับวิทยากรโครงการสวนผักคนเมือง ที่ได้มีการวิเคราห์ผู้รับสาร โดยได้มีการ
ซักถามประวัติ ความสนใจ หรือการให้กรอกรายละเอียดส่วนตัวก่อนเข้ารับการอบรม ซึ่งวิทยากรจะ
วิเคราะห์ข้อมูลของผู้รับสารก่อนเสมอเพ่ือวางแผนการสื่อสารให้เหมาะสม  

กลยุทธ์ด้านสาร 

กลยุทธ์ด้านสารของทางโครงการสวนผักคนเมือง เป็นกลยุทธ์ที่ทางโครงการสวน
ผักคนเมืองได้น ามาใช้เพ่ือโน้มน้าวใจผู้รับสาร ซึ่งได้แก่สาธารณชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ
สวนผักคนเมือง โดยกลยุทธ์ด้านสารของโครงการสวนผักคนเมือง ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กล
ยุทธ์ด้านสารที่น าเสนอโดยทีมงานโครงการสวนผักคนเมือง และกลยุทธ์ด้านสารที่น าเสนอโดย
เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้เน้นการน าเสนอสารในแนวทางเชิง
บวกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการน าเสนอสารเชิงบวกนั้นช่วยสร้างให้เกิดแรงบัลดาลใจ ซึ่งท าให้ผู้รับ
สารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พ่ึงประสงค์ โดยพบว่าโครงการสวนผักคนเมืองไม่ได้
ใช้การน าเสนอสารในแนวทางเชิงลบ แต่จะเน้นการตักเตือนและให้ความรู้มากกว่า เนื่องจากโครงการ
สวนผักคนเมืองต้องการให้ก าลังใจ ชี้แนะ และให้ความรู้แก่ผู้รับสารมากกว่าท าให้เกิดความหวาดกลัว 



254 
 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองต้องการมุ่งส่งเสริมการท าเกษตรในเมือง การพ่ึงพา
ตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ โดยโครงการสวนผักคนเมืองได้มีกลยุทธ์ใน
การน าเสนอสารตามประเด็นต่างๆในการสื่อสาร เช่น การสื่อสารประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมือง
และการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี การสื่อสารประเด็นเรื่องการพ่ึงตนเองและการบริโภคที่เกื้อกูลต่อ
สิ่งแวดล้อม และการน าเสนอสารเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและเชิญชวนให้สาธารณชนเข้าร่วม ซึ่งในแต่ละ
ประเด็นในการน าเสนอ ผู้ส่งสารได้มีการก าหนดแนวทางในการน าเสนอสารที่แตกต่างกันออกไป
ตามแต่ละประเด็นในการน าเสนอ ได้แก่ ก าหนดเนื้อหาสารในประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมืองและ
การพ่ึงตนเอง โดยได้มีแนวทางในการน าเสนอ ได้แก่ การน าเสนอเนื้อหาสารเกี่ยวกับการท าเกษตรใน
เมือง โดยการถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการใหม่ๆ การน าเสนอเรื่องง่าย ใกล้ตัว และเป็นรูปธรรม การ
น าเสนอเรื่องราวจากต่างประเทศ การน าเสนอข้อเท็จจริง เอกสารทางวิชาการ และผลการวิจัย  การ
น าเสนอเรื่องง่ายและได้ผลเร็ว เป็นต้น หรือการก าหนดวิธีการน าเสนอ เช่น วิธีการน าเสนอสารโดยใช้
เหตุและผล การให้ก าลังใจ การบอกประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าเกษตรในเมือง การชี้ให้เห็นถึง
ผลกระทบ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์,2551) ที่กล่าวไว้ว่า สาร
รณรงค์ท่ีประสบความส าเร็จมักมีเนื้อหาที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  

1. การสร้างความตะหนัก ด้วยการกระตุ้นให้สนใจแสวงหาข้อมูลต่างๆ 

2. การให้การแนะน าแนวปฏิบัติ ด้วยการให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตน 
(how to do it) เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้และทักษะต่างๆในการปฏฺบัติตน 

3. การโน้มน้าวใจ โดยเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมผ่านทางการให้
ความรู้ต่างๆและการตอกย้ าสารด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการใช้จุดจับใจเชิงแรงกระตุ้นด้านบวกและลบ ซึ่งพบว่าสารที่สามารถโน้มน้าวใจได้สูงมักเน้น
การใช้คารมที่โน้มน้าวใจ และการสนับสนุนจากคนกลางที่น่าเชื่อถือ หรือหลักฐานต่างๆที่ตอกย้ าการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของฆโนทัย บุญฟัก (2550) ที่พบว่า กลยุทธ์
ด้านสารของโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ประกอบด้วย การน าเสนอข้อเท็จจริง การใช้
หลักเหตุและผล การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม ความเป็นเอกลักษณ์ การชี้ให้เห็นผลกระทบ การบอก
แนวทางในการอนุรักษ์ และการบอกประโยชน์ที่จะได้รับ กลยุทธ์ด้านสารของภาคีเครือข่าย 
ประกอบด้วย การน าเสนอข้อเท็จจริง การใช้หลักเหตุและผล การชี้ให้เห็นผลกระทบ การบอก
ประโยชน์ที่จะได้รับ การมีส่วนร่วม การน าเสนอสารจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม การผูกโยงกับหลัก
ศาสนา การโน้มน้าวใจโดยใช้อารมณ์ การน าเสนอสารที่เน้นข้อความสะดุดหู ความเป็นเอกลักษณ์ 
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การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การบอกแนวทางในการอนุรักษ์ และการน าเสนอสิ่งแปลกใหม่  และ
สอดคล้องกับพรดี สะสมบัติ (2548) ที่พบว่า กลยุทธ์การใช้สารของกลุ่มนมแม่ ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การ
น าเสนอสารที่เป็นข้อเท็จจริง เสนอความเป็นเหตุเป็นผล ใช้กลุ่มอ้างอิงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง น าเสนอ
สารที่เน้นข้อความสะดุดหู น าเสนอสารที่ให้ก าลังใจ และสารที่เป็นการสร้างสัญญลักษณ์ร่วม ซึ่งจาก
งานวิจัยที่พบความสอดคล้องกันในกลยุทธ์ด้านสาร ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่า ในการใช้กลยุทธ์ด้าน
สารของโครงการณรงค์ในแต่ละโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับประเด็น
ต่างๆที่ต้องการสื่อสาร ดังนั้นแล้วโครงการรณรงค์ต่างๆย่อมมีกลยุทธ์ด้านสารที่หลากหลายแนวทาง
แตกต่างกันไป สอดคล้องกับ Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์,2551) ที่กล่าวไว้ว่านักรณรงค์
อาจใช้วิธีการสื่อสารในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและ
กลุ่มเป้าหมาย  

ตลอดจนยังพบว่าในกลยุทธ์ด้านสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
แนวทางในการน าเสนอสาร ได้แก่ การลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้ที่มาที่ไป และการน าเสนอรูปธรรมผ่าน
การเยี่ยมชมและส ารวจพ้ืนที่จริง สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน(2527) ที่กล่าวถึง การสาธิต 
(Demonstration) ซึ่งเป็นเงื่อนไขแห่งประสิทธิผลของการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาสังคม ไว้ว่า การที่จะ
ท าให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการสาธิตให้เห็นได้จริงจัง หรือ
อาศัยบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นตัวอย่าง เพราะคนเรานั้นมักจะเชื่อสิ่งที่ตนเห็นมากกว่าสิ่งที่ได้ยิน
ได้ฟัง เสมือนกับค าพังเพยของไทยว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น” ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การน าเสนอ
รูปธรรมผ่านการเยี่ยมชมและส ารวจพ้ืนที่จริงของของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้มีการ
น าเสนอโดยมีการพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมท าการส ารวจ เยี่ยมชมและสัมผัส พ้ืนที่ในการเพาะปลูกใน
บริเวณศูนย์อบรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นถึงรูปแบบการเพาะปลูกในพ้ืนที่จริง ที่ได้ผลจริง 
เป็นรูปธรรม เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นตัวอย่างในการเพาะปลูก และเพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ  
ตลอดจนสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน(2527) ที่กล่าวถึง การปฏิบัติ (Pracetice) การที่คนเราจะ
สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและพฤติกรรมของตนได้นั้นจะต้องมีประสบการณ์ที่ดีต่อสิ่ง
ใหม่นั้นเสียก่อน กล่าวคือคนเราจะต้องมีโอกาสได้ทดลองกระท าสิ่งนั้นๆเสียก่อนและหากกระท าแล้ว
เกิดผลดี คนจึงจะยอมรับสื่อนั้นไปปฏิบัติต่อไป เช่นเดียวกับโครงการสวนผักคนเมืองที่ได้เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆของการปลูกผักด้วยตัวเองทุกครั้งที่มีกิจกรรม  

กลยุทธ์การใช้สื่อ 

โครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่าย ได้มีการเลือกช่องทางในการสื่อสารโดยการ
เลือกใช้สื่อต่างๆในการถ่ายทอดข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการสวนผักคนเมืองให้เป็นที่รู้จัก 
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โดยมีการเลือกใช้สื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม สื่อมวลชน และสื่อใหม่  โดย
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเลือกใช้สื่อที่หลากหลายเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสื่อที่ทาง
โครงการสวนผักคนเมืองได้ให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ สื่อกิจกรรม เนื่องจากต้องการให้
กลุ่มเป้าหมายได้ลงมือปฏิบัติจริงและเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนสื่อที่ท าให้โครงการเป็นที่รู้จัก
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างมากที่สุด ได้แก่ สื่อมวลชน ซึ่งทางโครงการได้รับการติดต่อจาก
สื่อมวลชนในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนโครงการยังมีการส่ง
จดหมายข่าวไปยังนิตยสารและหนังสือพิมพ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสารของโครงการอีกด้วย   ซึ่ง
สอดคล้องกับ Atkin (อ้างถึงใน ปาริชาติ สถาปิตานนท์,2551) ที่พบว่า นักรณรงค์ส่วนใหญ่มักนิยมใช้
สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ในลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะสปอตโฆษณา ข่าวส าหรับ
สื่อมวลชน แผ่นพับ นอกจากนั้นยังนิยมใช้สื่อต่างๆในระดับย่อย เช่น แผ่นป้าย โปสเตอร์ สไลด์ หรือ
ใช้สื่อสาระบันเทิงต่างๆ อาทิ ดนตรี การสอดแทรกในรายการ การ์ตูน ตลอดจนใช้สื่อใหม่ที่สามารถ
กระตุ้นปฏิสัมพันธสองทาง นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของฆโนทัย บุญฟัก (2550) ที่พบว่า
โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ได้มีการใช้ช่องทางการสื่อสาร ประกอบด้วย สื่อบุคคล 
สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อเฉพาะกิจ และสื่อใหม่ สอดคล้องกับพรดี ทรัพย์สมบัติ (2548) ที่พบว่า 
ช่องทางการสื่อสารของ “กลุ่มนมแม่” ประกอบด้วย สื่อบุคคล สื่อมวลชน สื่อกิจกรรม สื่อเฉพาะกิจ
หรือสื่อรณรงค์ และสื่อพิเศษ ตลอดจนสอดคล้องกับนนทญา หงษ์รัตน์ (2550) ที่พบว่ากลยุทธ์การใช้
สื่อ ประกอบด้วยกลยุทธ์ การใช้สื่อบุคคล กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชน กลยุทธ์การใช้สื่อเฉพาะกิจ และ 
กลยุทธ์การใช้สื่อแบบบูรณาการ แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคน
เมืองและเครือข่ายในการสื่อสารผ่านทางสื่อมวลชนของโครงการสวนผักคนเมืองนั้น เป็นการติดต่อ
เข้ามาจากสื่อมวลชนเอง 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 2 : โครงการสวนผักคนเมืองมีลักษณะเครือข่ายการสื่อสารและรูปแบบความ
ร่วมมือของเครือข่ายเป็นอย่างไร 

ลักษณะเครือข่ายการสื่อสาร 
องค์ประกอบและบทบาทเชิงการสื่อสารของบุคคลในเครือข่าย   

ลักษณะเครือข่ายการสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง สามารถแบ่งบทบาท
เบื้องต้นออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ แกนน าเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย และพันธมิตร สอดคล้อง
กับ แนวคิดการวิเคราะห์เครือข่ายการสื่อสาร ของ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (อ้างถึงใน ฆโนทัย บุญฟัก
,2550) ที่ได้มีการระบุบทบาทเบื้องต้นของบุคคลในเครือข่าย ได้แก่ แกนน าเครือข่าย สมาชิก
เครือข่าย และพันธมิตร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ (2545) ที่พบว่า 
เครือข่ายมักจะมีกลุ่มคน 3 ประเภท คือ กลุ่มแกนน า กลุ่มสมาชิก และกลุ่มพันธมิตรเป็นองค์ประกอบ
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ของเครือข่ายแทบทุกเครือข่าย ซึ่งเครือข่ายเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มนุษย์ใช้กันอยู่เป็นประจ า 
คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อมนุษย์มารวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย 
ซึ่งจะมีสถานะทางสังคมเกิดขึ้น ซึ่งจ าเป็นที่ต้องมีผู้ริเริ่มหรือแกนน าเครือข่ ายเกิดขึ้นเพ่ือด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเสมอ จากนั้นค่อยๆสร้างเครือข่ายขององค์กร โดยมักจะมีกลุ่มคนที่ให้ความ
สนใจและต้องการรวมกลุ่มเพ่ือร่วมกันกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งเรียกว่าสมาชิกเครือข่าย 
รวมทั้งกลุ่มคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นแนวร่วมให้กับองค์กรเพ่ือให้องค์กรมีพลังมาก
ยิ่งขึ้นที่เรียกว่าพันธมิตร ดังนั้นแล้วองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมักจะต้องมีกลุ่มคน 3 กลุ่มนี้เป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วยเสมอ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ ฆโนทัย บุญฟัก (2550) ที่พบว่า เครือข่าย
โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแกนน าเครือข่าย กลุ่ม
ภาคีเครือข่าย และ กลุ่มพันธมิตร และสอดคล้องกับอดิพล เอ้ือจรัสพันธ์ (2553) ที่พบว่า ลักษณะ
ภาคีเครือข่ายของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวักสุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ แกนน าเครือข่าน สมาชิกเครือข่าย และพันธมิตร ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงตั้ง
ข้อสังเกตได้ว่า ในการรวมตัวเป็นเครือข่าย จะประกอบไปด้วย 1.แกนน าเครือข่าย ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน
และริเริ่มโครงการ โดยท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของเครือข่าย ในการรณรงค์หรือริเริ่มประเด็น
ต่างๆ 2. สมาชิกเครือข่าย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในการขับเคลื่อน และ 3.
พันธมิตร ซึ่งเป็นผู้คอยสนับสนุนช่วยเหลือเครือข่าย ซึ่ง3องค์ประกอบได้ถือว่าเป็นส่วนส าคัญในการ
ก่อตัวและพัฒนาเครือข่ายในการประสานงานร่วมกัน สอดคล้องกับ นฤมล นิราธร (2543) กล่าวถึง
เครือข่ายว่า เป็นการท างานที่เป็นรูปแบบความร่วมมือหรือการพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ดังนั้นเครือข่าย 
จึงหมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของคน หรือองค์กร ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างกัน หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือกัน โดยการติดต่อสื่อสารอาจท าได้ทั้งการผ่านศูนย์กลาง
หรือแม่ข่ายและการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีการจัดรูปแบบหรือจัดระเบียบที่ยังคงความอิสระ
โดยมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆตามความจ าเป็น หรือเป็นโครงสร้างที่มีความชัดเจนซึ่งนอกจาก
ค าว่าเครือข่าย ยังมีค าที่ใกล้เคียงที่ใช้ความหมายคล้ายคลึงกัน เช่น แนวร่วมเชิงกลยุทธ์ (stratgic 
alliance) หุ้นส่วนในการท างาน (partner) หรือค าในอดีต เช่น ค าว่า การประสานงานระหว่างองค์กร 
(inter organizational coordination) ซึ่งสิ่งส าคัญในการท างานแบบเครือข่าย คือ การแสวงหา
รูปแบบขององค์กรที่มีความยืดหยุ่น มีโครงสร้างแนวราบ มีความเป็นอิสระต่อกัน สามารถตอบสนอง
ต่อโลกที่มีปัญหา มีความสลับซับซ้อน เปลี่ยนแปลง 
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แกนน าเครือข่าย 

แกนน าเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบด้วย มูลนิธิเกษตรกรรม
ยั่งยืน (ประเทศไทย) และ โครงการสวนผักคนเมือง ที่มีบทบาทในการริเริ่มเครือข่าย และมีบทบาทใน
การตัดสินใจด าเนินกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย รวมถึงมีบทบาทในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่
สมาชิก และมีส่วนส าคัญในการริเริ่มประเด็นต่างๆในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง การจัด
กระบวนการต่างๆในการระดมสมองหรือรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก การแสวงหาแนวทางในการ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการตัดสินใจของเครือข่ายในเรื่องต่างๆ ซึ่งมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศ
ไทย) ได้มีบทบาทเชิงการสื่อสาร โดยเป็นคนควบคุมข้อมูล (Gatekeeper) เนื่องจากมีบทบาทในการ
ด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง โดยเป็นผู้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของโครงการสวนผัก
คนเมือง การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเครือข่าย รวมถึงมีความสามารถในการควบคุมการ
กระจายข้อมูล ข่าวสารหรือการหมุนเวียนข้อมูล และโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีบทบาทเชิงการ
สื่อสารเป็นดาวเด่น (Star)  เป็นตัวเชื่อมกับคนอ่ืนๆในกลุ่มต่างๆของเครือข่ายเป็นจ านวนมาก โดยท า
หน้าที่ในการส่งต่อข้อมูล และรับข้อมูลเพ่ือมากระจายต่อในเครือข่าย โดยมีผู้ประสานงานโครงการ
สวนผักคนเมือง ได้แก่ วรางคนางค์ นิ้มหัตถา มีบทบาทการสื่อสารเป็นสะพาน (Bridge) ท าหน้าที่ใน
การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ให้กับเครือข่ายต่างๆ เมื่อสมาชิกเครือข่ายมีปัญหาหรือขาดเหลือในส่วนต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายให้เกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ กับงานวิจัยของ 
ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ (2545) ที่พบว่า แกนน ามีบทบาทเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย(Network 
Hubs) มีหน้าที่ในด้านการให้ความช่วยเหลือสมาชิกในการเป็นแหล่งข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเกษตร การประสานเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอก และ
ควบคุมการไหลของข่าวสารรวมทั้งการแพร่กระจายข่าวสารไปยังสมาชิกและบุคคลภายนอก  

สมาชิกเครือข่าย 

สมาชิกเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือนั้นมีบทบาทในการกระท ากิจกรรม
ต่างๆ การร่วมเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ เช่น การเป็นศูนย์อบรมเกษตร
ในเมือง การเป็นที่ปรึกษาโครงการสวนผักคนเมือง การริเริ่มกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยสมาชิก
โครงการสวนผักคนเมืองประกอบไปด้วย มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้าน
เจ้าชายผัก ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ ศูนย์อบรมบ้านสวน
เรียนรู้ Organic Way ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง และสมาชิกโครงการขนาด
เล็ก โดยมีกลุ่มย่อยภายในเครือข่าย 2 กลุ่มย่อยด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มย่อย (Subgroups) ที่มีการ
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ติดต่อสื่อสารกัน ซึ่งได้แก่ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm ซึ่งได้มีการรวมรวบเครือข่ายซึ่งเป็น
สมาชิกเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองเข้าด้วยกัน ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการปลูกผักกับ
เด็ก โดยหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm ประกอบไปด้วย ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic 
Way โครงการสวนผักโรงรถ ฟาร์มลุงรีย์ Shortcut Organic และ ศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง 
บ้านป้อมเอง ซึ่งได้มีการสื่อสารและร่วมจัดกิจกรรมร่วมกันภายใต้การเป็นหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck 
Farm โดยมีศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Wayเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร (Hubs) โดยมี 
ทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายแบบทุกช่องทาง (The all chanel network) 
นอกจากนี้แล้ว สมาชิกเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีกลุ่มย่อย (Cliques) ที่สมาชิกเครือข่าย
ได้มีการติดต่อสื่อสารถึงกันหมด ซึ่งได้แก่ มูลนิธิศูนย์สื่อเพ่ือการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองบ้าน
เจ้าชายผัก ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมืองศูนย์สุวรรณภูมิ ศูนย์อบรมบ้านเรียนรู้ใส่ใจ ศูนย์อบรมบ้านสวน
เรียนรู้ Organic Way และศูนย์อบรมปลูกง่ายๆสไตล์คนเมือง บ้านป้อมเอง ซึ่งได้มีการปฏิสัมพันธ์
และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยมีทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย
แบบวงกลม (The circle network) สอดคล้องกับ ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (อ้างถึงใน ฆโนทัย บุญฟัก
,2550) ที่กล่าวไว้ว่า สมาชิกเครือข่าย ได้แก่ บุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย ทั้งในด้านการกระท า
กิจกรรมต่างๆการร่วมเสนอความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ตลอดจนร่วมรับผิดชอบ
กับผลต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังการตัดสินใจ โดยการที่บุคคลก้าวเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายหนึ่งๆ
มิได้หมายความว่า บุคคลไม่สามารถเป็นสมาชิกของเครือข่ายอ่ืนได้ แต่ในทางปฏิบัติ บุคคลหนึ่งๆ
สามารถเป็นสมาชิกได้หลายเครือข่าย ขึ้นอยู่กับความสนใจ การแบ่งบทบาท หน้าที่ เวลา ตลอดจน
ความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจของสมาชิกอ่ืนๆในเครือข่าย และสอดคล้องกับการค้นหากลุ่มบุคคลใน
เครือข่าย ที่ปาริชาติ สถาปิตานนท์ (อ้างถึงใน ฆโนทัย บุญฟัก ,2550) ได้กล่าวไว้ว่า ในระบบสังคม
หนึ่งๆอาจมีความเป็นไปได้น้อยมากท่ีบุคคลจะแยกตัวเป็นอิสระ โดยไม่มีการติดต่อสื่อสาร หรือพบปะ
กับบุคคลอ่ืนๆ แต่ในทางปฏิบัติบุคคลมักมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆในลักษณะเป็นกลุ่มย่อยต่างๆ โดย
นักวิชาการด้านการสื่อสารเรียกกลุ่มย่อยที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีการติดต่อสื่อสารแบบถึงกันหมดว่า 
Clique ในขณะที่เรียกกลุ่มย่อยที่สมาชิกบางคนอาจท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารกันใน
กลุ่มกว่า Subgroup ซึ่งผู้วิจัยได้เกิดข้อค้นพบเพ่ิมเติมว่าสมาชิกเครือข่ายมีการติดต่อสื่อสารกันเป็น
กลุ่มย่อยที่สมาชิกทุกคนสามารถรวมตัวกัน ติดต่อสื่อสารถึงกันเองได้  โดยไม่ต้องผ่านตัวกลาง และ
สมาชิกเครือข่ายสามารถเป็นสมาชิกได้หลายเครือข่าย ตลอดจนสมาชิกเครือข่ายอาจมีการร่วมกลุ่ม
กันเองเพ่ือท ากิจกรรมต่างๆและสื่อสารระหว่างกันได้อย่างอิสระ ซึ่งอาจเป็นสมาชิกกลุ่มย่อยได้
มากกว่า 1 กลุ่ม และภายในกลุ่มย่อยสมาชิก (Node) สามารถติดต่อสื่อสารกันเองได้  
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นอกจากนี้ยังพบว่าสมาชิกเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง ได้แก่ สมาชิก
โครงการขนาดเล็ก ซึ่งโครงการสวนผักคนเมืองได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนกลุ่มบุคคล ชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเข้ามาร่วมเป็นสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการ
ท าเกษตรในเมือง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ 1 
ปี ซึ่งสมาชิกโครงการขนาดเล็กได้มีบทบาทในเครือข่าย เป็น ผู้ปลีกวิเวก (Isolate role) คือ มีบทบาท
เชิงการสื่อสารที่เก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิง หรือติดต่อกับสมาชิกคนอ่ืนๆในเครือข่าย ซึ่งจะมีการติดต่อกับ
โครงการสวนผักคนเมืองเท่านั้น ยกเว้นโครงการสวนผักโรงรถฟาร์ม ลุงรีย์ และ Shortcut Organicที่
ได้มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm สอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิพล เอ้ือ
จรัสพันธุ์ (2553) ที่พบว่า ในเครือข่ายของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวักสุพรรณบุรี 
มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ส านักตรวจบัญชีสหกรณ์ สุพรรณบุรี ได้มีบทบาททางการสื่อสาร เป็น ผู้ปลีก
วิเวก (Isolate role) คือ มีบทบาททางการสื่อสารที่มีลักษณะเก็บตัว ไม่สุงสิงหรือติดต่อสื่อสารกับ
สมาชิกเครือข่ายอ่ืนๆด้วยกันเอง กล่าวคือถ้ามีการติดต่อสื่อสารในเครือข่ายจะมีการติดต่อสื่อสารกับ
สถาบันเรียนรู้เกษตรอินทรีย์โดยตรง  

พันธมิตร 
พันธมิตรของโครงการสวนผักคนเมือง ประกอบด้วย ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สวนเกษตรดาดฟ้า ส านักงานเขตหลักสี่ และโครงการกินเปลี่ยนโลก ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย แต่มีส่วนในการช่วยสนับสนุนเครือข่ายในเรื่องต่างๆ 
เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสนับสนุนด้านนโยบาย กิจกรรม และงบประมาณกับโครงการสวนผัก
คนเมือง ซึ่งมีบทบาทเชิงการสื่อสาร  มีบทบาทเชิงการสื่อสารเป็นคนขอบข่าย (Boundary spaning) 
ที่มีการสื่อสารเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายตนกับสังคมภายนอก อันท าให้เกิดการหมุนเวียนหรือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภายในเครือข่ายกับข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงสร้าง
เครือข่ายและพันธมิตรใหม่ๆให้แก่โครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิพล เอ้ือ
จรัสพันธุ์ (2553) ที่พบว่า พันธมิตรของเครือข่ายของสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัก
สุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้เป็นภาคีเครือข่ายของสถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวักสุพรรณบุรี มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ  แต่มีส่วนช่วยสนับสนุน
เครือข่ายในเรื่องต่างๆหลังจากได้ติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายของสถาบันฯ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารระหว่างสถาบันฯและภายนอก  
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ลักษณะทิศทางในการสื่อสาร 

ส าหรับทิศทางเครือข่ายการสื่อสารของเครือข่ายโครงการสวนผักคนเมือง ได้มี
ทิศทางในการสื่อสาร (Direction)ในแนวระนาบ (Horizontal communication)ในลักษณะสองทาง 
(Two-way communication) คือ เป็นการสื่อสารในลักษณะที่โครงการสวนผักคนเมืองและสมาชิก
เครือข่ายทุกเครือข่ายที่เข้ามาประสานงานกับโครงการสวนผักคนเมือง ในการรณรงค์เผยแพร่การท า
เกษตรในเมือง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยเครือข่ายที่เข้าร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองต่าง
เห็นถึงความส าคัญของการรณรงค์เรื่องการท าเกษตรในเมืองและการพ่ึงพิงตนเองร่วมกัน เกิดการ
ระดมความคิดเห็นและช่วยกันสร้างสรรค์ความรู้ ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ (2545) ที่พบว่าลักษณะเครือข่ายการสื่อสารเป็นแนวระนาบหรือ
แนวนอน (Horizontal Communication) เนื่องจากกลุ่มต่างๆในเครือข่ายมีระดับเท่าเทียมกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อดิพล เอ้ือจรัสพันธุ์ (2553) ที่พบว่า เครือข่ายการสื่อสารของสถาบัน
พัฒนาการ เ รี ย นรู้ เ กษตร อินทรี ย์ มี ทิ ศท า ง ในการสื่ อ ส า ร ในแนวร ะนาบ  ( Horizontal 
Communication) คือสถาบันพัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มูลนิธิเกษตรกรรมธรรมชาติ สมาชิก
เครือข่ายและพันธมิตร มีสถานะภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่ได้มีการสั่งการลงมาจาก
เครือข่ายใดเครือข่ายหนึ่ง และมีการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับปาริชาติ สถาปิตานนท์ (2543) ที่กล่าวถึงการสื่อสารในแนวระนาบ (Horizontal 
Communication)และการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) ระหว่างบุคคลโดยที่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แสดงออกซึ่งอ านาจที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง หรือการสั่งการเพ่ือให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ปฏิบัติตาม แต่เป็นการสื่อสารในลักษณะของกระบวนการหารือร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ความหมายร่วมกัน ตลอดจนการร่วมฟังความคิดเห็นของกันและกัน ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่า 
เครือข่ายโครงการสวนผักคนเมืองถึงแม้จะมีโครงสร้างการด าเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าเครือข่าย 
สมาชิก และพันธมิตร ต่างมีความสนิทสนมกันแบบเพ่ือน พ่ี น้อง ซึ่งท าให้เครือข่ายของโครงการสวน
ผักคนเมืองมีการด าเนินงานที่คล่องตัว เกิดการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งน าไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และการร่วมมือกันสร้างสรรค์กิจกรรมในการรณรงค์ในรูปแบบใหม่ๆ ที่
มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่าย 

ทิศทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง มี 
3 แบบด้วยกัน ได้แก่ เครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ (The wheel network) ซึ่งเป็นการสื่อสารส่วน
ใหญ่ของโครงการสวนผักคนเมือง คือ โครงการสวนผักคนเมืองเป็นศูนย์กลางการสื่อสาร ที่เป็น
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ตัวเชื่อมกับกลุ่มต่างๆของเครือข่ายจ านวนมาก และครือข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง (The all 
chanel network) เป็นการสื่อสารของกลุ่มย่อย (subgroups) ได้แก่ หน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck 
Farm โดยสมาชิกกลุ่มย่อยทั้ง 4 กลุ่ม สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง ซึ่งมีศูนย์อบรมบ้านสวน
เรียนรู้ Organic Way มีลักษณะเป็นHubs คือเป็นหน่วยงานที่กระจายข้อมูล และเครือข่ายการ
สื่อสารแบบวงกลม (The circle network) เป็นการสื่อสารของกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มย่อย (Cliques) 
ศูนย์อบรมเกษตรในเมืองทั้ง 6 แห่งซึ่งได้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดย
สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีสถานะเท่าเทียมกัน และสามารถติดต่อกับสมาชิกที่อยู่ถัดจากตนได้ทั้ง2ข้าง 
โดยไม่ผ่านศูนย์กลาง และไม่ต้องผ่านโครงการสวนผักคนเมือง สอดคล้องกับฆโนทัย บุญฟัก (2550) ที่
พบว่า การสื่อสารแบบวงล้อ (Wheel Network) เป็นการสื่อสารส่วนใหญ่ของเครือข่ายโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ โดยผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าในการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารใน
เครือข่าย มักจะมีทิศทางการไหลเวียนเครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ (The wheel network) ซึ่ง
เนื่องมาจากแต่ละเครือข่ายต่างจะต้องมีแกนน าหรือศูนย์กลางในการตัดสินใจหรือก าหนดทิศทาง
ต่างๆในเครือข่าย ดังนั้นแล้วการสื่อสารในเครือข่ายจึงมีทิศทางการไหลเวียนเครือข่ายการสื่อสารแบบ
วงล้อ (The wheel network)เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ Harold J.Leavitt (อ้างถึงใน วินิจ เกตุ
ข า,2522) ที่พบว่าเครือข่ายการสื่อสารแบบวงล้อ (The wheel network) มีลักษณะเป็นเครือข่าย
การสื่อสารที่สมาชิกศูนย์กลางจะเป็นผู้รับข่าวสารจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง แล้วส่งต่อไปยังสมาชิกคน
อ่ืนๆ ซึ่งบุคคลที่อยู่ตรงกลางจะเป็นผู้มีอ านาจอย่างแท้จริงในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และส่งผล
ข้อมูลกลับไปยังสมาชิก 

รูปแบบความร่วมมือของเครือข่าย 

รูปแบบความร่วมมือของเครือข่ายของโครงการสวนผักคนเมือง ที่ เข้ามา
ประสานงานร่วมกันกับโครงการสวนผักคนเมือง ได้มีรูปแบบความร่วมมือที่แตกต่างกัน ซึ่งในแต่ละ
เครือข่ายที่เข้ามาประสานงานร่วมกันต่างมีศักยภาพ ความรู้ ความพร้อมในด้านต่างๆที่ช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริมการด าเนินงานของโครงการสวนผักคนเมือง ซึ่งประกอบไปด้วย 1.รูปแบบความร่วมมือในการ
ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลเชิงวิชาการ 2.รูปแบบความร่วมมือในการร่วมมือกัน
แลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากรระหว่างกัน ได้แก่ การสนับสนุนด้านเงินทุน การสนับสนุนด้านสถานที่ 
และการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ 3.รูปแบบความร่วมมือในการร่วมมือกันผลักดันประเด็นใหม่ๆ 
โดยการร่วมมือกันผลักดันประเด็นต่างๆ เช่น สวนผักเพ่ือการบ าบัด สวนผักเพ่ือสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก สวนผักเพ่ือการสร้างพ้ืนที่ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ของสังคม และ4.รูปแบบความ
ร่วมมือในการร่วมมือกันเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมกัน การจัด
นิทรรศการ และการประชาสัมพันธ์เครือข่ายของตนผ่านสื่อของทางเครือข่ายหรือสื่อมวลชนต่างๆ 
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สอดคล้องกับ สมพันธ์ เตชะอธิกและคณะ (อ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยสเถียร,2543) ทีไ่ด้จ าแนกประเภท
ของเครือข่าย ได้แก่ 1.เครือข่ายความคิด เป็นเครือข่ายที่เน้นการท างานด้านความคิด ความรู้ หรือ
เทคนิคต่างๆเพ่ือเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ของเครือข่ายกับคนอ่ืนๆ 2.
เครือข่ายกิจกรรม เป็นเครือข่ายที่เน้นการช่วยเหลือ ร่วมมือกันท ากิจกรรม มีสมาชิกคอยช่วยเหลือ
ร่วมมือกัน และ3.เครือข่ายสนับสนุนทุน และสอดคล้องกับเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ (2543,น.84-89) 
ได้กล่าวถึง การใช้ประโยชน์เครือข่ายว่า เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้นแต่ละกลุ่ม ต่างมีเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของตนเอง อย่างไรก็ดี หากพิจารณาในเชิงมหภาค (macro view)แล้ว เครือข่ายแต่ละ
กลุ่มสามารถจะด าเนินบทบาทหลักๆได้ ดังที่จะน าเสนอต่อไปนี้ ยิ่งเครือข่ายใดที่สามารถเล่นบทบาท
เหล่านี้ได้ครบถ้วน เครือข่ายนั้นก็จะยิ่งมีพลังในการเคลื่อนไหว และมีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้างมาก
ขึ้นเท่านั้น  ได้แก่ 1.การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีกลางประสานงานร่วมกัน 2.ใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู้ 3.การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร 4.
การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวทีร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และ5.การใช้เครือข่ายเพ่ือเป็นเวที
สร้างกระแสผลักดันประเด็นใหม่ๆ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กับฆโนทัย บุญฟัก 
(2550) ที่พบว่า รูปแบบความร่วมมือของแต่ละภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมด าเนินการอนุรักษ์เต่าทะเล
กับโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จะมีรูปแบบความร่วมมือที่หลากหลาย และแตกต่างกัน 
ซึ่งแบ่งเป็นรูปแบบสนับสนุนและรูปแบบกระท า โดยมีรูปแบบความร่วมมือในด้านข้อมูล รูปแบบ
ความร่วมมือในเรื่องของการขับเคลื่อนกิจกรรมและรูปแบบความร่วมมือในด้านของระบบสนับสนุน 

ปัญหาน าวิจัยข้อที่ 3 : ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วมและกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองเป็นอย่างไร 

ปัจจัยในการเข้ามามีส่วนร่วม 

โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือ
องค์กรต่างๆ ได้เสนอโครงการขนาดเล็กเพ่ือร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการท าเกษตรในเมืองและร่วม
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้านต่างๆของคนเมืองกับโครงการสวนผักคนเมือง โดยโครงการสวนผักคน
เมืองยังมีวัตถุประสงค์ในการขยายพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายคนปลูกผัก และกลุ่มคนท าเกษตรในเมืองให้
เป็นรูปธรรม โดยการสร้างรูปธรรมของพ้ืนที่ผ่านการสนับสนุนโครงการขนาดเล็ก ซึ่งในการเข้าร่วม
ของกลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ได้มี
ปัจจัยต่างๆได้แก่ 1.ปัจจัยในตัวบุคคล ซึ่งเป็นความต้องการและความสนใจในเรื่องของการปลูกผัก
หรือการท าเกษตรในเมืองอยู่ก่อนแล้ว 2.ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมในกรุงเทพฯ เช่น 
ปัญหาจากการท างานประจ า ปัญหาการจราจร 3.ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่โครงการ  
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สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้ตัดสินใจเข้าร่วมเนื่องจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่โครงการได้มีการชักชวน 4.
เงินทุนสนับสนุน  และ5.การหากิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงสังคมจากการศึกษา โดยปัจจัยที่มีส่วนใน
การผลักดันให้กลุ่มบุคคลมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็กมากที่สุด คือ 
ปัจจัยผลักดันจากเพ่ือนและเจ้าหน้าที่ รองลงมาได้แก่ปัจจัยในตัวบุคคลและเงินทุนสนับสนุนที่เป็น
องค์ประกอบในการตัดสินใจให้กลุ่มบุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกโครงการขนาด
เล็ก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ใจทิพย์ สอนดี (2543) ที่พบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ความเชื่อและความศรัทธา ความรู้สึกที่สอดคล้องตรงใจ และปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ การเชิญชวน แรงกดดัน คุณลักษณะเฉพาะของโครงการ สอดคล้องวรางคณา วัฒนโย (2540) 
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1.ปัจจัยในตัวบุคคล ซึ่งเป็นแรงผลักดันจูงใจที่
เกิดข้ึนในตัวบุคคลเอง 2.ปัจจัยสภาพแวดล้อม 3.ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอ่ืนๆ และ4.รางวัลตอบแทน 
ผู้วิจัยจึงตั้งข้อสังเกตได้ว่า ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการรณรงค์ต่างๆ บุคคลย่อมมีปัจจัยต่างๆ
เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเข้าร่วมหลายปัจจัยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยภายใน ซึ่งมา
จากความต้องการหรือความสนใจที่สอดคล้องกัน ตลอดจนปัจจัยต่างๆจากภายนอกเช่น การได้รับ
ผลตอบแทน การผลักดันจากเพ่ือน ฯลฯ ที่ส่งผลให้บุคคลตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ
รณรงค์ ดังนั้นแล้วในการจัดกิจกรรมเพ่ือเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกับโครงการ การทราบถึง
ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม สามารถช่วยก าหนดแนวทางในการสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  

กระบวนการมีส่วนร่วม 

สมาชิกโครงการขนาดเล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองได้แก่ 1.
การมีส่วนร่วมในการวางแผน (Paticipation in planning) เช่น ศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic 
Way ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานของหน่วยอบรมเคลื่อนที่ Truck Farm และ
โครงการขนาดเล็กทุกโครงการได้มีอิสระในการวางแผนการด าเนินงานและกิจกรรมของตัวเอง  2.การ
มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Paticipation in implementation) ได้แก่ การเป็นวิทยากร การ
จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรม และการเป็นศูนย์อบรมเกษตรในเมือง 3.การมีส่วนร่วมในการใช้
ประโยชน์ (Participation in utilization)และการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ (Participation 
in benefit-sharing) อาทิ การน าความรู้ที่ได้จากการอบรม การแลกเปลี่ยนภายในเครือข่าย น าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนการจัดกิจกรรมโดยน าไปประยุกต์ใช้ในโครงการของตนเอง และช่วยพัฒนา
ศักยภาพของตน ตลอดจนได้รับความน่าเชื่อถือและช่วยให้โครงการขนาดเล็กของตนเป็นที่รู้จัก และ
4.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) ได้แก่ การประเมินผลผู้เข้าร่วม
กิจกรรมและผลจากการจัดกิจกรรมของโครงการขนาดเล็ก สอดคล้องกับใจทิพย์ สอนดี (2543) ที่
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พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เข้าร่วมในโครงการ ได้แก่ ประชาชนจะมีส่วนร่วมในฐานะผู้
ปฏิบัติการในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การเตรียมการ การด าเนินการ โดยกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนมี
บทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลทางวิชาการ การจัดการ และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ 
คณะกรรมการจากภาครัฐ นักวิชาการ องค์กรธุรกิจ พระสงฆ์ มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนในฐานะภาคี
ร่วมกันในการท างาน สอดคล้องกับ ปาริชาติ สถาปิตานนท์(2549)ที่กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ประกอบไปด้วยภารกิจส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 1.การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
(Participation in planning) อันได้แก่ การที่ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
วางแผนโครงการ 2.การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม (Paticipation in implementation) อัน
ได้แก่ การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆและการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 3.การมีส่วน
ร่วมในการใช้ประโยชน์ (Participation in utilization) 4.การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ 
(Participation in benefit-sharing) และ5.การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in 
evaluation)  

แต่อย่างไรก็ตามพบว่า สมาชิกโครงการขนาดเล็กของโครงการสวนผักคนเมืองได้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองโดยการเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการขนาดเล็ก โดยมี เป้าหมาย
การด าเนินงานเพ่ือมุ่งยกระดับและผลักดันประเด็นเรื่องการท าเกษตรในเมือง ซึ่งพบว่าสมาชิก
โครงการขนาดเล็กหลายโครงการได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองในด้านต่างๆร่วมกับ
โครงการสวนผักคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับโครงการ ร่วมถึง
การริเริ่ม วางแผนกิจกรรม การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการในด้านต่างๆ สอดคล้องกับ ประสบ
สุข ดีอินทร์ (2531) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง ความร่วมมือของประชาชน
ไม่ว่าของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกัน และเข้าร่วมรับผิดชอบหรือเข้าร่วมกิจกรรม ที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพ่ือด าเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ต้องการ โดยกระท าผ่านกลุ่ม
หรือองค์การ เพ่ือให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์  
 
5.3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 
1. ในขั้นตอนการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมืองพบว่าในขั้นวางแผนโครงการ 

ในการศึกษาข้อมูล ควรมีการจัดท าวิจัยอย่างเป็นทางการของโครงการสวนผักคนเมืองเอง โดยควร
ศึกษาให้ครอบคลุมทั้งประเด็นของกลุ่มเป้าหมาย สาร และสื่อต่างๆที่น ามาใช้ในการรณรงค์ เช่น การ
วิจัยความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการท าเกษตรในเมืองและการพ่ึงพิง
ตนเอง รวมถึงการวิจัยและประเมินผลเรื่องข้อจ ากัดและอุปสรรคของการท าเกษตรในเมืองของ
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กลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ข่าวสารด้านการท าเกษตรในเมือง เป็นต้น เพ่ือน าผลวิจัยที่
ได้มาใช้ในการวางแผนด าเนินโครงการ ปรับปรุงพัฒนาโครงการในการรณรงค์และแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงจุด ตลอดจนผลการวิจัยที่ได้ควรน ามาเผยแพร่ให้เครือข่ายได้ทราบ เพ่ือสามารถน าข้อมูล
ต่างๆเหล่านี้ไปพัฒนาและวางการด าเนินงานได้ รวมถึงเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการท า
เกษตรในเมือง  

2. กลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองพบว่ากลยุทธ์ด้านการใช้สื่อของ
โครงการสวนผักคนเมืองในส่วนของการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ของทางโครงการสวนผัก
คนเมือง ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าในการจัดกิจกรรมอบรมของทาง
ศูนย์อบรมและหน่วยอบรมเคลื่อนที่ ในบางศูนย์อบรมขาดการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้
แล้วยังพบว่าในการจัดกิจกรรมอบรมในบางครั้งขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง ซึ่ง อาจท าให้
กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถรับทราบถึงการจัดกิจกรรมของทางศูนย์อบรมได้ ดังนั้นแล้วโครงการสวนผัก
คนเมืองควรจะขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมของทางโครงการมากยิ่งขึ้น เช่น 
การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของศูนย์อบรมเกษตรในเมือง หน่วยอบรมเคลื่อนที่ และการจัด
กิจกรรมของสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ผ่านทางสื่อต่างๆของทางโครงการที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น  

3. โครงการสวนผักคนเมืองควรมีการขยายเครือข่ายหรือพันธมิตรให้มากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรด้านสื่อ เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ รวมถึงการร่วมรณรงค์ส่งเสริม
แนวคิดเกษตรในเมืองให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้แล้วโครงการสวนผักคนเมืองควร
ขยายแนวร่วมหรือพันธมิตรที่เป็นองค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนเชิง
นโยบาย ซึ่งเป็นเป้าหมายของทางโครงการ โดยโครงการสวนผักคนเมืองยังขาดการขับเคลื่อนเชิง
นโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการขาดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ได้
ส่งผลให้เรื่องการท าเกษตรในเมืองหรือเรื่องที่ทางโครงการรณรงค์อยู่ในเฉพาะกลุ่มคนที่สนใจเท่านั้น  

4. จากการที่โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชน 
หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย เสนอโครงการขนาดเล็กเพ่ือร่วมกันรณรงค์เรื่อง
การท าเกษตรในเมือง โดยจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการขนาดเล็ก ท าให้สมาชิกโครงการขนาด
เล็กได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองในด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีหลาย
โครงการที่เมื่อสิ้นสุดโครงการก็ได้ล้มเลิกและไม่ได้มีการด าเนินงานต่อ ตลอดจนบางโครงการไม่ได้เข้า
มามีส่วนร่วมกับทางโครงการสวนผักคนเมือง ดังนั้นแล้วผู้วิจัยเห็นว่าในทางโครงการสวนผักคนเมือง
ควรมีการเปิดโอกาสให้สมาชิกโครงการขนาดเล็กทั้งที่อยู่ในระยะเวลาด าเนินการหรือแม้ว่าจะสิ้นสุด



267 
 

โครงการแล้วสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการสวนผักคนเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยดึงเอาศักยภาพ
ด้านต่างๆของสมาชิกมาใช้ในการพัฒนาโครงการ นอกจากนั้นแล้วควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
สมาชิกโครงการขนาดเล็กที่สิ้นสุดโครงการได้ด าเนินการต่อเพ่ือร่วมกันส่งเสริมและรณรงค์ด้านการท า
เกษตรในเมืองต่อไป  

5. ในการรณรงค์ของโครงการสวนผักคนเมือง โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการ
ด าเนินงานในการรณรงค์ประกอบไปด้วยทีมงานของโครงการสวนผักคนเมืองและเครือข่าย ซึ่งพบว่า
โครงการสวนผักคนเมืองได้มีการท างานร่วมกันกับเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการท าเกษตรใน
เมืองและการรณรงค์เพ่ือมาร่วมมือกันขับเคลื่อนเรื่องเกษตรในเมือง โดยเครือข่ายที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมได้มีการร่วมมือ แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ทรัพยากร รวมถึงการร่วมมือกันผลักดันประเด็นใหม่ๆ 
และมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนช่วยสร้างแหล่งเรียนรู้และพ้ืนที่ต้นแบบที่เป็น
รูปธรรมในการท าเกษตรในเมือง เพ่ือขับเคลื่อนและร่วมมือกันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการสวนผักคนเมือง นอกจากนี้แล้วโครงการยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้า
มามีส่วนร่วมกับโครงการโดยการเป็นสมาชิกโครงการอีกด้วย ซึ่งการเปิดโอกาสให้กับบุคคลภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมนั้นได้ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นแล้วจะเห็นได้ว่าในการด าเนินงานรณรงค์
นั้น การหาแนวร่วมหรือเครือข่ายมาประสานงานร่วมกันถือได้ว่ามี ส่วนส าคัญในการสร้าง
ประสิทธิภาพในการรณรงค์ได้ไม่น้อย ดังนั้นแล้วการสร้างเครือข่ายในการรณรงค์จึงถือได้ว่าเป็น
แนวทางที่น่าสนใจให้แก่โครงการรณรงค์อ่ืนๆสามารถน าไปพิจารณาและปรับใช้ในการด าเนินงาน
รณรงค์ของโครงการของตนได้  

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป  

 
1. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกล

ยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน 
(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีการด าเนินงานส่งเสริมรณรงค์ในเรื่องการท าเกษตรใน
เมือง การพ่ึงพิงตนเองของคนเมือง ซึ่งในการศึกษาได้มุ่งศึกษาถึงเครือข่าย กลยุทธ์การสื่อสารและ
ขั้นตอนการรณรงค์ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อโครงการรณรงค์อ่ืนๆที่สามารถน าแนวทางในการรณรงค์ 
โดยเฉพาะเรื่องของเครือข่าย กลยุทธ์การสื่อสารและขั้นตอนการรณรรงค์ไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นแล้วใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไปจึงควรศึกษาถึงโครงการรณรงค์ขององค์กรพัฒนาเอกชนในโครงการอ่ืนๆ
ต่อไป เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการรณรงค์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้พัฒนา
โครงการรณรงค์ในประเทศต่อไป รวมถึงเพ่ือค้นหาแนวทางในการพัฒนาโครงการรณรงค์ โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งการพัฒนาเครือข่าย กลยุทธ์การสื่อสาร และขั้นตอนการรณรงค์ที่แต่ละโครงการน ามาใช้ใน
การรณรงค์ 

2. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาถึงเครือข่าย ขั้นตอนการ
รณรงค์และกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมือง ดังนั้นแล้วไม่สามารถรับรู้ถึงผลของการ
สื่อสารเหล่านั้นได้ หากมีการศึกษาวิจัยต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณที่มุ่งศึกษาไปที่
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้รับสาร เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสาร เพ่ือน าไป
ปรับปรุง พัฒนา การรณรงค์และกลยุทธ์ในการสื่อสารของโครงการต่อไป   

3. การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครือข่าย ขั้นตอนการรณรงค์และกล
ยุทธ์การสื่อสารของโครงการสวนผักคนเมืองซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ สนับสนุน ส่งเสริม ให้คน
เมืองปลูกผักไร้สารเคมี และการสร้างแนวคิดเรื่องการพ่ึงตนเอง การบริโภคที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม
และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแนวคิดเกษตรในเมืองที่เริ่มได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างๆ ดังนั้นแล้วการศึกษาการ
ปรากฎของประเด็นเรื่องเกษตรในเมืองในสื่อมวลชน นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาวิจัย เพ่ือให้เห็นถึง
พัฒนาการ การรับรู้ และความสนใจในเรื่องการท าเกษตรในเมืองในประเทศไทยต่อไป ซึ่งสื่อมวลชน
ถือได้ว่าเป็นสื่อในการจุดประเด็นในด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี หากศึกษาถึงการปรากฏของประเด็นเรื่อง
การท าเกษตรในเมืองในสื่อมวลชน จะช่วยให้เห็นภาพการเติบโตด้านการท าเกษตรในเมืองในประเทศ
ไทยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4. ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าสื่อใหม่ได้เป็นช่องทางส าคัญในการรณรงค์ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ายทอดและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งท าได้สะดวก รวดเร็ว และมีการสื่อสาร
ที่เป็นการสื่อสารสองทาง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน รวมถึงการ
สร้างชุมชนออนไลน์และการรวมกลุ่มทางสังคม ซึ่งพบว่าในปัจจุบันได้มีกลุ่มคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ
เรื่องการท าเกษตรในเมือง การปลูกผักไร้สารเคมีรวมตัวกันเป็นชุมชนออนไลน์แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างFacebook อาทิ กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผัก กลุ่ม
Heart Core Organic ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาครั้งต่อไป   
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