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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา(1) เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์
ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี(2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์ของ
ปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (3) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่
เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ ให้ข้อมูลหลักที่ส าคัญ(Key 
Information)17 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (1) ปราชญ์
ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  และผู้ประสานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช า
ปลาไหลต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี การศึกษาวิจัยใช้เครื่องมือ  (1) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (3) การสัมภาษณ์กลุ่ม ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบพรรณนาวิเคราะห์       
 ผลการวิจัยพบว่าปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรีมีคุณลักษณะและบทบาทของความเป็นผู้น าทางธรรมชาติอย่างเด่นชัด ในด้านของ
การบริหารหมู่บ้านผนวกกับการมีความสามารถทางด้านการเกษตร และเป็นผู้น าผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงการเกษตร จากเกษตรเกษตรเคมีมาสู่การท าเกษตรอินทรีย์ในหมู่บ้านและขยายผล
เกิดเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จ โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือพัฒนาแบบมี
ส่วนร่วมต่างๆมากมายเพ่ือให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลา
ไหลแบ่งได้เป็น (1)กลยุทธ์การสร้างสาร (2) กลยุทธ์การใช้สื่อ (3)กลยุทธ์น าเสนอสาร ส่วนการมี
ส่วนร่วมของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นั้น พบว่าเกษตรกรในกลุ่มประชาชนยังคงมีส่วน
ร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร เป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรกลุ่มผู้น าความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่ง

                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
2
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สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง และเป็นผู้วางแผนและก าหนดนโยบายความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรเห็นด้วยกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งนี้เป็น
เพราะว่าการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์สื่อบุคคลการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม เกษตรอินทรีย์ 
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Abstract 

 The objectives of this research were (1) to study the characteristics and 
roles of local philosophers of Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong Sub-district, Ta 
Mai District, Chantaburi Province (2) to study the strategies of local philosopher in 
organic agriculture networks (3) to study the participations of farmers in joining the 
organic agriculture group (4) to study the opinions of farmers toward local 
philosophers and organic agriculture networks.     
  

This research was qualitative research and received key information form 
17 informants by purposive sampling. They were divided to 2 groups (1) 
philosophers of Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, 
Chantaburi Province and driving coordinators of organic agriculture network 
activities (2) the farmers in organic agriculture networks of Ban Cham Pla Lhai, 
Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, Chantaburi Province. The tools used in 
this research include (1) in-depth interview (2) non-participant observation (3) 
group interview. The data analysis was descriptive analysis.   
 The results found that local philosophers of Ban Cham Pla Lhai, 
Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, Chantaburi Province had characteristics 
and roles of natural leadership evidently in the way of village management which 
combined which the agricultural abilities and be the leader in pushing to change 
the agriculture from chemical agriculture to be organic agriculture in the village 
and extend to be the successful organic agriculture using the strategies of 
communication to develop the participations to allow the farmers to join in  
organic agriculture networks of Ban Cham Pla Lhai. It was divided to be (1) strategy 
of media making (2) strategy of media using and (3) strategy of media 
presentation. The participations of farmers in organic agriculture networks found 
that the farmers in the population still participated were media receiver/ media 
user mostly. The farmers who were the leaders of opinion were the media 
sender/producer/presenter and the planner and policy maker. The opinions of 
farmers toward the organic agriculture networks, the farmers agreed with the 
organic agriculture networks occurred in the village because the participations of 
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organic agriculture networks were useful to the farmers and communities as well 
as to provide the better environmental. 

Keywords: The human media strategy, Communication participatory network, 
Organic agricultural 

 

บทน า 

 บ้านช าปลาไหล ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หมู่บ้านนี้
เคยท าการเกษตรด้วยการใช้สารเคมี แล้วส่งผลให้เป็นหนี้สินมากมาย อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพร่างกาย จนบางคนถึงขั้นล้มป่วย ด้วยพิษของสารเคมีที่ได้สัมผัสและสะสมไว้เป็นเวลานาน 
สิ่งแวดล้อมก็เริ่มเสื่อมโทรม (ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี,2552) 

ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าว ท าให้เกิดผู้น าโดยธรรมชาติขึ้น ซึ่งเรียกว่า “ปราชญ์
ชาวบ้าน” คือ นายค านึง ชนะสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านช าปลาไหลต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในขณะนั้น นายค านึงเป็นผู้ริเริ่มมองหาทางออกในการแก้ปัญหาหนี้สินจาก
การท าเกษตรกรรมให้กับตนเองและชาวบ้าน จึงได้เข้าร่วมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยไป
อบรมความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และการท าเกษตรแบบอินทรีย์ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
มาบเอ้ือง จังหวัดชลบุรีโดยอาจารย์ วิวัฒน์ ศัลยก าธร หลังกลับมาจากอบรมจึงได้ทดลองท า
เกษตรในระบบอินทรีย์ โดยประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านเกษตรอินทรีย์ -ชีวภาพและพืชสมุนไพร ผ่าน
การลองผิดลองถูกด้วยตนเองหลายต่อหลายครั้ง ว่าจะสามารถให้ผลเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการ
ท าเกษตรเคมีอย่างเดิมหรือไม่ ปรากฏผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดี และปริมาณของผลผลิตไม่ได้
แตกต่างจากการใช้สารเคมีแต่อย่างใด อีกทั้งต้นทุนยังลดลงไปเหลือเพียงครึ่งเดียว เมื่อเห็นว่า
ประสบความส าเร็จ จึงเป็นผู้ริเริ่มความคิดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์สู่ชาวบ้าน
ช าปลาไหล นายค านึง ได้ท าหน้าที่สื่อสารเพ่ือถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กับผู้ อ่ืน มีการพัฒนา
ความสามารถด้านการสื่อสารที่ดีขึ้นเป็นล าดับ มีการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายพลิกแพลง จน
สามารถดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมและเกิดเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหลขึ้น 

บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ถือเป็นหมู่บ้านที่ประสบ
ความส าเร็จในการท าเกษตรแบบอินทรีย์ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้น าที่เข้มแข็ง สามารถ
สื่อสารให้ชาวบ้านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งเคยชินกับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีมาช้านานสลัดความคิด
เดิมทิ้งไป จากที่เคยตั้งเป้าหมายว่าจะเพ่ิมผลผลิตให้ได้มากๆ ขายได้เงินมากๆ แต่ท้ายที่สุดกลับ
กลายเป็นทาสของสารเคมี ก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดมาเป็นการท าสวนเกษตรอินทรีย์ เน้นการพ่ึงพา
ตัวเอง ไม่หวังร่ ารวยจากการท าร้ายผืนดิน หรือท าลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบันมีครัวเรือนในบ้าน
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ช าปลาไหลท าเกษตรแบบอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 100 ท าให้ไม่เป็นหนี้สิน และชุมชนพลิกฟ้ืน
ความอุดมสมบูรณ ์

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะบทบาทและกลยุทธ์การสื่อสารของ
ปราชญ์ชาวบ้านที่ใช้ในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้าน
ว่ามีวิธีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตร 
และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนจากการท าเกษตรเคมี มาท าการเกษตรแบบ
อินทรีย์  และศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล 
รวมถึงความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลา
ไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาการเกษตรได้ โดยเริ่มจากชุมชนที่เป็นรากหญ้าที่เป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้มีความ
เข้มแข็ง เพ่ือก้าวต่อไปในการพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้คือ 1)เพ่ือศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน 
บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี2) เพ่ือศึกษากลยุทธ์ของปราชญ์
ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่ าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 3) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านช าปลา
ไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อ
ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี 

วิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส าคัญ(Key Information)17 คน 
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (1) ปราชญ์
ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  และผู้ประสานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (2) กลุ่มเกษตรกร ในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช า
ปลาไหลต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรเป็นอีก 2 
กลุ่มย่อย คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้น าทางความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ประชาชน 

 การศึกษาวิจัยใช้เครื่องมือ (1) การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth interview) (2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant Observation) (3)การสัมภาษณ์กลุ่ม(Group Interview)(4)
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผลการวิจัย 

 ผู้วิจัยน าเสนอบริบทชุมชนของบ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน และน าไปสู่การตอบค าถามถึง คุณลักษณะและบทบาทของปราชญ์
ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อันดับที่คือสองกลยุทธ์
ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี อันดับที่สามคือการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีสุดท้ายคือความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 บริบทของชุมชนบ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
  หมู่บ้านช าปลาไหล มีลักษณะเป็นสังคมชนบท เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งคนในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในหมู่บ้านมักมีความเกี่ยวพันเป็นเครือญาติกัน มีการไป
มาหาสู่กันอย่างสม่ าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การรับรู้ปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ้นอยู่เสมอ 
ประชากรในพ้ืนที่มีความรักและสามัคคี กันเป็นอย่างดี มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชน
ด้วยการท าเวทีประชาคม มีประเพณีอันดีงามผู้ความสัมพันธ์เอาไว้แนบแน่น มีความเคารพผู้
อาวุโส มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน มีความรักและสามัคคีช่วยกันสืบต่อประเพณีอันดีงาม ประเพณี
ต่างๆในบ้านช าปลาไหลมีดังนี้1)การท าบุญส่งทุ่ง 2)  การท าบุญวันสงกรานต์ /รดน้าด าหัวผู้สูงอายุ
ใน 3) การปลูกข้าว นาข้าว“วิถีพุทธ”เป็นเครื่องเตือนสติเรื่องการท านาว่าอย่าได้ใช้สารเคมีทุก
ชนิดในไร ่

 คุณลักษณะและบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่น้อง 
อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

  1) มีความเป็นผู้น า       
  ปราชญ์ชาวบ้านมีความเป็นผู้น าแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้น าโดยโครงสร้าง
และผู้น าโดยธรรมชาติ         
  ผู้น าโดยโครงสร้าง คือ ผู้น าที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการ โดย
นายค านึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านช าปลาไหล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529- 2548 ซึ่งเป็นการ
ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ยาวนานถึง 19 ปี 

  ส่วนผู้น าโดยธรรมชาตินั้น พบว่า นายค านึง ชนะสิทธิ์ มีลักษณะความเป็นผู้น า
โดยธรรมชาติอยู่ด้วย เนื่องจาก นายค านึงมีความคิดอยากจะพัฒนาอยากจะแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ให้กับชาวบ้านในชุมชน ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นอยากจะพัฒนาชุมชน เป็นผู้ริเริ่มการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์ และพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวบ้าน และคนอ่ืนๆ 
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จนได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้าน       
  2) เข้าถึงสื่อมวลชนได้มากกว่าคนอ่ืนๆในหมู่บ้าน     

ปราชญ์ชาวบ้านมีนิสัยชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆเพ่ือสร้างความรู้เพ่ิมให้กับตนเอง และพร้อมที่จะรับข้อมูลต่างๆ
มากมาย ช่องทางที่ปราชญ์สามารถแสวงหาความรู้ได้มากและง่ายดาย คือ สื่อมวลชน 

  3) มีมนุษยสัมพันธ์สูง เป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ภายใน และเป็นตัวแทนของ
กลุ่มเพ่ือติดต่อกับภายนอก 

 ปราชญ์ชาวบ้านมักจะติดต่อสื่อสารกับคนภายในและนอกหมู่บ้านอยู่บ้านอยู่เสมอ คนใน
หมู่บ้านคือ กลุ่มชาวบ้าน ชาวบ้านมักเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆตลอดเพราะปราชญ์เป็นบุคคลที่
ชาวบ้านให้ความเคารพ ท าให้รู้เรื่องในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี เพราะมีโอกาสติดต่อกับคนจ านวน
มากนอกจากนี้ปราชญ์ชาวบ้านยังต้องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกหมู่บ้านมากมายหลายกลุ่ม 
ดังนี้ ติดต่อกับปราชญ์ชาวบ้านท่านอ่ืนๆทั้งในและนอกชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
การเกษตรต่างๆ 

  4) มีความช านาญพิเศษ       
  ปราชญ์ชาวบ้านแม้มีการศึกษาที่น้อย แต่เนื่องด้วยท่านไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และ
พร้อมที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ จึงท าให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถนายค านึง ชนะสิทธิ์ 
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากเคยประสบปัญหาการท าเกษตรแบบเคมีมา
ก่อน จึงคิดหาทางออกท าให้อยู่รอด ไม่เป็นหนี้สิน ก็มาพบทางออกที่การท าเกษตรแบบอินทรีย์ 
แต่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดแค่เพียงพ้ืนที่เกษตรของตน ปราชญ์ยังมีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับชาวบ้านและผู้สนใจอย่างกว้างขวาง ทั้งก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้บ้านช าปลาไหล และ
เครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ที่เป็นต้นแบบ ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นจะพัฒนาอย่างแท้จริง 

  5) เคารพในความคิดเห็นที่ต่าง      
  การยอมรับฟังความคิดเห็นของปราชญ์ชาวบ้าน คือ รับฟังค าติชมของชาวบ้าน
ในชุมชน นอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีต าแหน่งสูงกว่าหรือต่ ากว่า ปราชญ์ชาวบ้านจะให้
ความส าคัญกับสิ่งเหล่านี้เพื่อน ามาพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่ตนเองท าต่อไป 

  6) ยอมรับนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล     
  ปราชญ์ชาวบ้านชอบที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพราะท่านเรียนรู้แล้วว่าสิ่งเก่าๆนั้น
มันไม่ดีพอ หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เมื่อไตร่ตรองดีแล้วจากนั้นจึงลงมือท า นายค านึง เป็น
คนที่ริเริ่มท าเกษตรอินทรีย์คนแรกๆของหมู่บ้าน เพราะว่ามองเห็นปัญหาก่อนใคร ขณะที่คนอ่ืนๆ
ยังไม่ยอมรับ     
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7) มีจิตใจมุ่งม่ันที่จะพัฒนา      

การพัฒนาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นไม่ได้เน้นที่จะพัฒนาตนเองเท่านั้น หากหมายรวมถึง
การพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศด้วยเมื่อตนเองและครอบครัวสามารถอยู่รอดได้แล้ว จึง
เผยแพร่ความรู้การท าเกษตรอินทรีย์สู่ชาวบ้านในชุมชนนั้น การพัฒนายังคงก้าวต่อไปด้วยการออก
นอกหมู่บ้าน นอกจังหวัดเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่ระดับประเทศต่อไป  

 บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

  1) เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน      
  ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของทุกคนในหมู่บ้าน เนื่องจากเคย
เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจะมาปรึกษาปัญหาต่างๆบ่อย การเป็นผู้น าโดยโครงสร้างนี้ก็
เอ้ืออ านวยให้ชาวบ้านต้องรู้จักกับปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบกับปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ที่สร้าง
ชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านด้านการท าเกษตรอินทรีย์ จึงเปรียบปราชญ์ได้กับสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน  

  2) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง       
 ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ริเริ่มน าแนวคิดเกษตรแบบทางเลือกเข้ามาในหมู่บ้านนี้ ซึ่งเป็นการ
ท าเกษตรกรรมแนวใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เพราะสมัยนั้นชาวบ้านในหมู่บ้านช า
ปลาไหล ยังคงปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีอยู่ ทุกครัวเรือนท าตามที่รัฐบาลแนะน า คือ
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ปราชญ์ชาวบ้านจึงเป็นผู้ค้นพบ
หนทางการเปลี่ยนแปลง โดยการหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติและมาพบทางออกที่พอดี โดยการท า
เกษตรแบบอินทรีย ์

  3) ผู้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง     
   ปราชญ์ชาวบ้านมีคุณลักษณะที่เป็นนักพัฒนา เมื่อเห็นว่าสามารถพัฒนาตนเอง
ให้ประสบผลส าเร็จได้ จึงไม่รีรอที่จะพัฒนาชุมชนต่อไป โดยแนะแนวทางการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์และผลักดันให้ชาวบ้านท าเกษตรแบบอินทรีย์แทนเกษตรแบบเคมี โดยเริ่มจากเพ่ือนบ้าน 
ชาวบ้านในหมู่บ้าน และเริ่มออกนอกหมู่บ้านไปยังพ้ืนที่ต่างๆเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร
ของตนให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยจะมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ชาวบ้านแก้ปัญหาภาวะ
หนี้สินจากการท าเกษตรแบบเคมีให้ได้     

4) ผู้จัดกิจกรรมของกลุ่ม และผู้สร้างเครือข่ายการพัฒนา   
 ปราชญ์ชาวบ้านมีบทบาทส าคัญในการก่อตั้งกลุ่มต่างๆขึ้นในหมู่บ้าน และมีส่วนส าคัญใน
การจัดกิจกรรมในกลุ่มๆนั้น ได้แก่ เกษตรอินทรีย์/การใช้พลังงานทดแทนวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ขนมไทยนาข้าวเกษตรอินทรีย์เป็นต้น 
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  5) ผู้เผยแพร่ความรู้ ความคิดต่างๆที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการต่างๆ
  ปราชญ์ชาวบ้านมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนภายนอกชุมชน รวมถึงหน่วยงาน
ราชการต่างๆมากกว่าชาวบ้านในชุมชน ดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่น าข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง
กับการท าเกษตรอินทรีย์ เข้ามาเผยแพร่ก็จะผ่านปราชญ์ชาวบ้านก่อน ปราชญ์ชาวบ้านจ าท า
หน้าที่เป็นผู้กระจายข่าวสารนั้นไปยังชาวบ้านคนอ่ืนๆในชุมชนต่อไป 

 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล 
ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 โดยจะแบ่งกลยุทธ์การสื่อสารได้เป็น 1)กลยุทธ์การสร้างสาร 2) กลยุทธ์การใช้สื่อ 3) กล
ยุทธ์น าเสนอสาร 

 1) กลยุทธ์การสร้างสาร        
   กลยุทธ์การสร้างสารเป็นกลยุทธ์ที่เป็นเนื้อหาสารที่เกิดจากสภาพปัญหา
หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมารวบรวมและเรียบเรียงในลักษณะต่างๆถ่ายทอดไปยังเกษตรกร
ในหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นผู้ส่งสารจึงมีความจ าเป็นต้องสร้างสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง นั่นก็คือกลุ่มเกษตรซึ่งต้องสร้างให้เหมาะสมกับวิธีถ่ายทอดและสื่อต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหามากที่สุด และเพ่ือโน้มน้าวให้ชาวบ้านเข้าร่วมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์และเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึ้นมากลยุทธ์การสร้างสามารถแบ่ง
ออกเป็น 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 

  1) กลยุทธ์ความเหมาะสมกับบริบทของภาษา    
  ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์ทางราชการหรือศัพท์เทคนิค
ต่างๆที่ท าให้ชาวบ้านสับสน และเป็นภาษาที่ชัดเจนไม่พูดอ้อมค้อม  มีการใช้ภาษาถิ่น โดยปราชญ์
ชาวบ้านจะมีเทคนิคการเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะงานและบุคคลที่มาเรียนรู้ได้เป็น
อย่างดี  

  2) กลยุทธ์การปรับประสานเนื้อหา      
 ปราชญ์ชาวบ้านจะมีวิธีคัดเลือกเนื้อหาสารที่รับมาจากเจ้าหน้าที่การเกษตรต่างๆหรือสื่อ
ต่างๆก่อน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คัดกรอง ปรับประสานเนื้อหาให้เหมาะกับชาวบ้านหลากหลายกลุ่ม
ในหมู่บ้าน 

  3) กลยุทธ์ประยุกต์สอนกับศาสนา      
  ปราชญ์ชาวบ้านใช้การบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้  โดยมี เนื้อหาที่ อ้างอิง
พระพุทธศาสนา โดยน าความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์กับศาสนา เพราะชาวบ้านช าปลา
ไหลจะมีวิถีชีวิตที่เคารพนับถือศาสนาและพระสงฆ์ และปราชญ์ชาวบ้านเคยผ่านการบวชเรียนมา 
ก็น าเอาความรู้มาประยุกต์สอนกับศาสนา       



 
68 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 1  Number 3 (September – December) 

  4) กลยุทธ์การเล่าประสบการณ์ตรงและจูงใจด้วยความกลัว   
  ปราชญ์ชาวบ้านบอกเล่า หรือบรรยายความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ จาก
ประสบการณ์ตรงของตนที่ผ่านมา ที่เคยผ่านการลองผิดลองถูกด้วยตนเองมา จนสั่งสมเป็น
ประสบการณ์ที่สามารถสอนคนอ่ืนได้ อีกทั้งทั้งใช้ตัวอย่างชาวบ้านที่เสียชีวิตจากสารเคมี ก็เป็น
การกระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการหวาดกลัวการท าเกษตรแบบเคมี 

  5) กลยุทธ์กระตุ้นการเรียนรู้ปัญหา    

 เนื้อหาที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้ในการสื่อสารส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ชาวบ้านก าลังประสบอยู่
ซึ่งมาจากปัญหาที่ชาวบ้านเข้ามาปรึกษาปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วิธีการให้ชาวบ้าน
เรียนรู้ปัญหาของตนเองที่เกิดขึ้นก่อน ว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่ต้องแก้ไข เพ่ือให้ได้เรียนรู้ปัญหาจึงจะ
เกิดการตระหนักถึงปัญหา แล้วมาปรึกษาปราชญ์เพ่ือหาทางออกร่วมกัน ปราชญ์จะได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ตรงจุด ปราชญ์ชาวบ้านจะวิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้านอย่างถี่ถ้วน ทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆของชาวบ้านเหล่านั้นปราชญ์จะน ามาเป็นเนื้อหาในการสื่อสาร โดยเนื้อหาเป็นค าตอบให้กับ
ปัญหาของชาวบ้าน และเนื้อหาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือหาทางออกให้กับปัญหาของ
เกษตรกรอ่ืนๆในชุมชนต่อไปได ้

  6) กลยุทธ์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สากล   
  ปราชญ์ชาวบ้านได้ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนออกมาให้เกษตรกรได้เรียนรู้ 
ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆเกิดเป็นการบูรณาการความรู้ขึ้น 
ปราชญ์ชาวบ้านรื้อฟ้ืนมันขึ้นมาและน ามาปรับประสานให้เข้ากันได้ ความคิดเรื่องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจึงสามารถน ามาผสมผสานกับการท าเกษตรอินทรีย์แบบใหม่ได้เป็นอย่างดี ปราชญ์
ต้องการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล เกิดเป็นการบูรณาการเกษตร
อินทรีย์แบบครบวงจร 

  7) กลยุทธ์ค าคมชีวิตสะกิดใจ      
 ปราชญ์มักจะสร้างเนื้อหาสารเป็นลักษณะของค าคมสั้นๆ คือเป็นถ้อยค าที่หลักแหลมชวน
ให้คิด มีความหมายที่ดีอยู่ในตัว ชวนให้ชาวบ้านจดจ าได้ง่าย มีความลึกซึ้งกินใจ มุ่งให้เกิดความคิด
ที่ดี โดยปราชญ์จะใช้ค าคมทุกครั้งที่ขึ้นบรรยายตามสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งมีการเขียนติดไว้ตามที่
ต่างๆในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านช าปลาไหล เพ่ือเป็นการครอบง าชาวบ้านแบบทางอ้อมให้
อยากปฏิบัติตาม  

 2) กลยุทธ์การใช้สื่อ        
   กลยุทธ์การใช้สื่อเป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดแนวทางการใช้สื่อประเภทต่างๆที่
ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มการท าเกษตรอินทรีย์ หรือปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการท าเกษตรแบบ
เคมี มาท าเกษตรแบบอินทรีย์ พบว่าปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้สื่อหลายประเภท เพ่ือส่งเสริมการ
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เรียนรู้ และลดข้อจ าจัดของสื่อแต่ละประเภท และมีเทคนิคการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
และกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์การใช้สื่อสามารถแบ่งออกเป็น 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 

  1) กลยุทธ์การใช้สื่อบุคคล        

ปราชญ์ชาวบ้านเป็นสื่อบุคคลที่เกษตรกรมักยึดเป็นหลักในการสร้างความเชื่อมั่นก่อนการ
ตัดสินใจรับความรู้หรือนวัตกรรมใดๆ สื่อบุคคลเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารได้โดยตรง 
ท าให้สามารถทราบความรู้สึกนึกคิด(feedback) ของผู้รับสารได้ทันที อีกทั้งยังสามารถปรับเนื้อหา
สาระให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชาวบ้านมีเทคนิคการเลือกใช้สื่อบุคคล โดยจะใช้สื่อ
บุคคลทั้งภายนอกและภายในชุมชน ในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ชักจูงใจ เกษตรกรคนอ่ืน
ให้ร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์        
         

2) กลยุทธ์การใช้สื่อเครือข่าย      
 ปราชญ์ชาวบ้านใช้สื่อบุคคลในการสร้างเครือข่าย โดยปรับบทบาทหน้าที่ของสื่อบุคคล
ภายในชุมชน ( insider) ให้ เป็นไปในรูปของ “กลุ่มบุคคล” ให้รวมตัวกันในรูปแบบของ 
“เครือข่าย” นอกจากจะปรับบทบาทแล้ว ปราชญ์ชาวบ้านได้มีการปรับกระบวนการด าเนินงาน 
ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีข่าวสารนวัตกรรมการเกษตร การถ่ายทอดงานพัฒนาต่างๆซึ่ง
จะเป็นการปรับจากวิธีการสื่อสารทางเดียว(one way communication) มาเป็นการสื่อสารแบบ
สองทาง(two way communication) และที่ส าคัญที่สุดคือการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
(participatory communication)ปราชญ์ชาวบ้านสร้างเครือข่ายกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มสหกรณ์
ผลไม้ กลุ่มแปรรูป เพ่ือดึงชาวบ้านเข้ามารวมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ท าให้ชาวบ้านต้องมาร่วม
กิจกรรมกันตลอดเวลา 

  3) กลยุทธ์การใช้สื่อมวลชน      
 จะมีสื่อมวลชน เช่น รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ต่างๆ เข้ามาสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ท าให้ปราชญ์ชาวบ้านได้ออกสื่อไปยังผู้รับสาร
จ านวนมากๆซึ่งสื่อมวลชนนับว่าเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงเกษตรกรได้กลุ่มใหญ่ๆ การใช้สื่อมวลชน
เป็นกลยุทธ์หนึ่งในแง่ของการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร ไปสู่เกษตรกรได้รวดเร็วและยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านช าปลาไหลด้วย เกษตรกรสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อต่างๆ มาพูดคุย หรือน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  

  4) กลยุทธ์การใช้สื่อเฉพาะกิจ      
 สื่อเฉพาะกิจค่อนข้างที่จะเข้าถึงชาวบ้านได้โดยตรงและโดยง่ายและเป็นสื่อที่คงทนถาวร
สามารถเก็บรักษาไว้นานอย่างพวกเอกสารต่างๆ สื่อเฉพาะกิจที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารนั้น ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดิทัศน์ รูปภาพ แปลงสาธิต 
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  5) กลยุทธ์การใช้สื่อพ้ืนบ้าน      
 สื่อพ้ืนบ้าน เป็นสิ่งส าคัญและเข้าถึงชาวบ้านได้ง่าย เป็นความเชื่อของชาวบ้าน ปราชญ์
ชาวบ้านจึงเล็งเห็นว่าจะใช้สื่อพ้ืนบ้านในการถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตร
อินทรีย์และสอดแทรกการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์อันจะส่งประโยชน์ต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
บ้านช าปลาไหล  สื่อพ้ืนบ้านที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้ได้แก่ สื่อการปลูกข้าว สื่อการท าบุญส่ง  

  6) กลยุทธ์การใช้สื่อเทคโนโลยี      
 ปราชญ์ชาวบ้านจึงน าสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ 
โดยจัดตั้ง Facebook ภายใต้ชื่อว่า Chumplalai Project โดยจะน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย ์

  7) กลยุทธ์การใช้สื่อแบบบูรณาการ       

ปราชญ์ชาวบ้านได้ก่อตั้งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านช าปลาไหลขึ้น เพ่ือเป็นการถ่ายทอด
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆมีการจัดอบรม ประชุม ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ 
ซึ่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านช าปลาไหล จะท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการที่เบ็ดเสร็จ ที่เกษตรกร
สามารถมาสืบค้น มาหาข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งมาปรึกษาปราชญ์หรือเจ้าหน้าที่ต่างๆ 

  3) กลยุทธ์น าเสนอสาร        
   กลยุทธ์การน าเสนอสารเป็นกลยุทธ์ที่มีหลากหลายวิธีการและมี
ความส าคัญต่อการน าเนื้อหาสารเหล่านั้นไปถ่ายทอดยังเกษตรกรในหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้านต้อง
สร้างสารซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการท าเกษตรแบบอินทรีย์ และปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกวิธีการ
สื่อสารและช่องทางการสื่อสารท าให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลยุทธ์การน าเสนอสาร
สามารถแบ่งออกเป็น 8 กลยุทธ์ ได้แก่ 

  1) กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน   
  ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการโดยการเล่าสู่กันฟัง การ
สนทนาจะเป็นเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์ มีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากัน หรือแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการเกษตรใหม่ๆอยู่ตลอด โดยปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วัด เป็นช่องทางในการสื่อสาร 

  2) กลยุทธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์     
 ปราชญ์ชาวบ้านใช้รูปแบบให้ชาวบ้านเรียนรู้จากการปฏิบัติควบคู่ไปกับการแนะน า 
เกษตรกรจะได้ลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง โดยปราชญ์จะใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม ควบคู่ไปกับการแนะน า
โดยผ่านการท ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านคอยแนะน าทุกขั้นตอน 
ดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะลงมือปฏิบัติ พร้อมทั้งสอดแทรกวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง   
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  3) กลยุทธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต      
 ปราชญ์ชาวบ้านได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้จะไม่
หยุดแค่ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านเท่านั้นปราชญ์ชาวบ้านได้ให้ชาวบ้านรับรู้คุณค่าของตนเองและ
ความต้องการในชีวิตและการท างาน ส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต แสดงออกถึงความ
ตั้งใจในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ข้อมูลและทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 

  4) กลยุทธ์เน้นการสื่อสารกลุ่มใหญ่      
 ปราชญ์ชาวบ้านมักใช้การสื่อสารกลุ่มใหญ่เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญที่จะสื่อสารกับ
คนในชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกรจ านวนมาก จึงใช้วาระการประชุมต่างๆของหมู่บ้าน เช่น การ
ท าประชาคม เวทีเสวนา   

  5) กลยุทธ์การเคาะประตูครัวเรือน      
 ปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้า โดยเลือกวิธีการเคาะประตู
ครัวเรือน ปราชญ์ชาวบ้านจึงใช้วิธีบุกบ้านเพ่ือให้ข้อมูลโดยตรง และเป็นการพูดคุยกับชาวบ้าน
อย่างทั่วถึง อันจะน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจและยอมรับไปปฏิบัติในที่สุด 

  6) กลยุทธ์การลดความเครียด      

  ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้เทคนิคการใช้อารมณ์ขันในการน าเสนอสารแบบไม่เป็น
ทางการกับชาวบ้านการใช้อารมณ์ขันที่ปรากฏในการใช้ถ้อยค าที่ท าให้ผู้ฟังรู้สึกตลกขบขันซึ่ง
ปราชญ์ชาวบ้านสามารถสร้างบรรยากาศให้ครึกครื้นสนุกสนานสร้างความบันเทิงใจและลด
ความเครียดให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการเข้าถึงชาวบ้าน ท าให้ชาวบ้านรู้สึกเข้าถึง
ตัวปราชญ์ชาวบ้านได้ จึงกล้าที่จะเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆ 

  7) กลยุทธ์การน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย    

 ปราชญ์ชาวบ้านมักใช้การยกตัวอย่างในการประกอบการบรรยายหรือถ่ายทอดความรู้ 
และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน และการใช้เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนั้นเป็น
การย่นระยะทางการเล่าเรื่อง ซึ่งท าให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว ท าให้ไม่ต้องอธิบายมาก 

  8) กลยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ค่อยเลิก      
 ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วิธีให้ชาวบ้านทดลองท าเกษตรอินทรีย์แบบใช้พ้ืนที่เพียงแค่ 1 ไร่
ก่อน เพ่ือให้เห็นว่าการท าเกษตรอินทรีย์สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้จริง ถ้าผลการทดลองท าเกษตร
อินทรีย์บนพ้ืนที่ 1 ไร่นั้น ไม่ได้ผลตามที่เกษตรกรต้องการ ปราชญ์ชาวบ้านจะให้เกษตรกรเลิกท า
ได้ทันที การให้ทดลองท าก่อนนั้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร ก่อนที่จะตัดสินใจท า
เกษตรอินทรีย์แบบจริงจังกับพ้ืนที่ทั้งหมดของเกษตรกร วิธีการให้ทดลองก่อนนี้เป็นวิธีที่จะท าให้
เกษตรกรเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลประจักษ์ชัดจากการคิดและการกระท าของตนเอง ท าให้
เกษตรกรเข้าใจ และเกิดความมั่นใจ ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
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 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านช าปลาไหล ต าบลสอง
พี่น้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์หรือในกิจกรรมต่างๆของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกรทั้งหมดในหมู่บ้าน ช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มี
ดังต่อไปนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอรายละเอียดการมีส่วนร่วม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 1) การมีส่วน
ร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร 2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง 3) การมีส่วน
ร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย       
     

 การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ 
จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมของเกษตรกรทั้งหมดนั้น เกษตรกรในกลุ่มประชาชนยังคงมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร และ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดงอยู่บ้างซึ่งยังคงเป็น
ส่วนน้อย ส่วนเกษตรกรกลุ่มผู้น าความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง เกษตรกร
ที่อยู่ฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง มีส่วนส าคัญในการแพร่กระจายข่าวสารและช่วยขยาย
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ประกอบกับจะช่วยให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหลยังคงด ารง
อยู่ต่อไปได้ แต่เกษตรกรกลุ่มประชาชน อาจไม่ได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย
เลย ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของผู้น าความคิดเป็นส่วนใหญ่ 

 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช า
ปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลา
ไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและด้านความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

  1) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้าน    
 เกษตรกรในหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
เกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี เนื่องด้วยปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ริเริ่มท าเกษตรอินทรีย์เป็นคนแรกๆและ
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทั้งปราชญ์ชาวบ้านสามารถให้
ค าแนะน าให้ค าปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความกระตือรือร้นในการ
ให้ค าปรึกษาหรือการด าเนินกิจกรรมต่างๆในเครือข่าย เพ่ือต้องการที่จะให้เครือข่ายขยายผล
ออกไปอย่างกว้างขวางและประสบความส าเร็จ ปราชญ์ชาวบ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพ่ือน าความคิดเห็นนั้นมาปรับใช้ในเครือข่ายหรือในหมู่บ้าน ตลอดจน
พยายามท าให้เกษตรกรได้รับความรู้มากที่สุดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
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  2) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มตี่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์   
  ความคิดเห็นของเกษตรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ี
น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจัยจะแบ่งความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็น 2 ส่วน คือ  

  1) ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับด้านการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
 เกษตรกรเห็นด้วยกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและช่วยลดสารพิษตกค้างในผลผลิตให้
น้อยลง ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้น ไม่เจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ รวมทั้งผลผลิตที่ออกมาก็เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคและขายได้ราคาดีกว่าการท าเกษตรเคมีแบบเก่า ตลาดต้องการและยอมรับผลิตภัณฑ์
จากเกษตรอินทรีย์มากข้ึนมีช่องทางในการขายสินค้าเกษตรมากขึ้น ชาวบ้านไม่เป็นหนี้สิน ชุมชนก็
พลิกฟ้ืน คืนความอุดมสมบูรณ์ 

  2) ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับด้านกิจกรรมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
  เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ทางเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมตลอดเวลา มีการ
รวมกลุ่มเกษตรกรและได้จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่างๆรวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆในชุมชน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 กลยุทธ์สื่อบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา “เกษตร
อินทรีย์” คือภาพสะท้อนบทบาทที่ส าคัญของ “สื่อบุคคล” ในการพัฒนาชุมชนและทางด้าน
การเกษตร ปราชญ์ชาวบ้านมีคุณลักษณะและบทบาทของความเป็นผู้น าทางธรรมชาติอย่างเด่นชัด 
ในด้านของการบริหารหมู่บ้านผนวกกับการมีความสามารถทางด้านการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้รับนวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอจึงท าให้ เป็นผู้น าผลักดันการเปลี่ยนแปลงการท า
เกษตร จากเกษตรแบบเคมีมาสู่การท าเกษตรอินทรีย์และขยายผลเกิดเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ที่ประสบความส าเร็จ ท าให้ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้าน และเป็นผู้น าทางความคิดเห็นใน
ท้องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็นสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดของชาวบ้านสามารถสื่อสารให้ชาวบ้าน
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งเคยชินกับการใช้ปุ๋ยและสารเคมีมาช้านานสลัดความคิดเดิมทิ้งไปหวน
กลับมาท าเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแบบดั้งเดิมนับได้ว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพ
ในการแพร่กระจายนวัตกรรม สอดคล้องกับ Rogers (1995) ที่กล่าวว่าถึงสื่อบุคคลกับการ
แพร่กระจายนวัตกรรมว่า สื่อมวลชนจะมีประสิทธิภาพเรื่องการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม 
ขณะที่สื่อบุคคลจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ที่จะส่งผลให้เกิดการยอมรับหรือ
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ปฏิเสธแนวคิดใหม่ๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินนวัตกรรมจากพ้ืนฐานด้านข้อมูล แต่มักประเมินจาก
คนใกล้ชิดที่ยอมรับนวัตกรรม บุคคลจึงมีอิทธิพลในฐานะคนต้นแบบ  

 โดยปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือพัฒนาแบบมีส่วนร่วมต่างๆมากมาย
เพ่ือให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหลแบ่งได้เป็น (1)กล
ยุทธ์การสร้างสาร (2) กลยุทธ์การใช้สื่อ (3)กลยุทธ์น าเสนอสาร    

 กลยุทธ์การสร้างสารที่โดดเด่นของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีนั้น พบว่าปราชญ์ชาวบ้านใช้กล
ยุทธ์การสร้างสารที่เน้นการปรับประยุกต์และบูรณาการใหม่จนเกิดประสิทธิภาพ เช่น(1) กลยุทธ์
การปรับประสานเนื้อหาปราชญ์ชาวบ้านจะมีวิธีคัดเลือกเนื้อหาสารที่รับมาจากเจ้าหน้าที่
การเกษตรต่างๆหรือสื่อต่างๆก่อน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ คัดกรอง ปรับประสานเนื้อหาให้เหมาะกับ
ชาวบ้านหลากหลายกลุ่มในหมู่บ้าน(2) กลยุทธ์กระตุ้นการเรียนรู้ปัญหา โดยปราชญ์จะให้ชาวบ้าน
มองเห็นปัญหาของตนเองก่อน เพ่ือให้ได้เรียนรู้ปัญหาจึงจะเกิดการตระหนักถึงปัญหา แล้วมา
ปรึกษาเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมน อมรวิวัฒน์(2544:1-
2) ได้พบว่า “การเรียนรู้ของบุคคลอาจไม่ได้เกิดจากการศึกษาในโรงเรียนเท่านั้น แต่การเรียนรู้
สามารถเกิดขึ้นได้จากการด าเนินชีวิตและเรียนรู้ได้จากครอบครัว ชุมชน  (3)กลยุทธ์บูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สากล ปราชญ์ชาวบ้านได้ดึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนออกมาให้
เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆด้านการท า
เกษตรอินทรีย์เพ่ือพัฒนาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานระดับสากล  ได้ท างาน
ด้านพัฒนาเรื่องเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่องโดยผสมผสานการเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้
และนวัตกรรม การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพ้ืนบ้าน เกิดเป็นการบูรณาการเกษตรอินทรีย์
แบบครบวงจร เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้มาตรฐานส่งขายได้ท่ัวโลก 

 เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การสร้างสารของปราชญ์ชาวบ้านกับงานวิจัยของพรทิพย์ ชนะค้า
(2547) ที่ศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า ทางด้านเนื้อหาสารที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้นั้นจะเป็นเนื้อหาที่มาจากประสบการณ์ของปราชญ์
ชาวบ้านในการท าเกษตรกรรม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และชี้ให้ชาวบ้านเห็นปัญหาของตนเอง 
รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น แต่ผลการวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่แตกต่างจากงาน พรทิพย์ ชนะ
ค้า(2547) โดยงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า นอกจากจะมีการใช้เนื้อหาสารที่ให้ชาวบ้านเรียนรู้ปัญหา
ด้วยตนเองแล้ว ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ยังเน้นกลยุทธ์การสร้างสารที่เน้นการปรับ
ประยุกต์และบูรณาการใหม่จนเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการปรับประสารเนื้อหาสารต่างๆที่รับมา
เพ่ือให้เหมาะสมกับเกษตรกรและบริบทในชุมชน เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจเนื้อหาสารได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้ยังใช้กลยุทธ์บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สากล ปราชญ์ชาวบ้านได้ดึงภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนออกมาให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ มา
ผสมผสานกับนวัตกรรมด้านการท าเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตาม
มาตรฐานระดับสากล   

 ส่วนกลยุทธ์การใช้สื่อของปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้สื่อหลายๆประเภทที่มีการเชื่อม
ประสานกันเป็นการบูรณาการสื่อเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมต่างๆสู่เกษตรกรได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และเป็นการลดข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภท และสื่อแต่ละสื่อนั้น
จะส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดี มีการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี แม้ว่าปราชญ์ชาวบ้านจะเป็นผู้สูงอายุแล้ว
ก็ตาม แต่ก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัย และยังพบว่าสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆแพร่กระจาย
ไปสู่พ้ืนที่ชนบทมากขึ้น เนื่องด้วยใช้งานง่ายขึ้น มีราคาถูกขึ้น และข้อมูลข่าวสารก็รวดเร็วปราชญ์
ชาวบ้านจึงน าสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์  นอกจากนี้ยังมี
ทักษะการเลือกใช้สื่อบุคคลในลักษณะต่างๆอย่างโดดเด่น กลยุทธ์การใช้สื่อหลักๆที่ปราชญ์
ชาวบ้านน ามาใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพนั้นได้แก่ (1) กลยุทธ์การใช้สื่อบุคคลปราชญ์ชาวบ้านมี
เทคนิคการเลือกใช้สื่อบุคคล โดยจะใช้สื่อบุคคลทั้งภายนอกและภายในชุมชน โดยเลือกคนให้
เหมาะสมกับงาน ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้สื่อบุคคลเหล่านี้ในการกระจายข่าวสารเกษตรอินทรีย์
เพราะสื่อบุคคลเป็นสื่อที่สามารถสื่อสารไปยังผู้รับสารได้โดยตรง สอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน
(2526:48) ได้ให้ความหมายของสื่อบุคคลว่า หมายถึงตัวคนที่น ามาใช้สื่อสารกับผู้รับสารใน
ลักษณะเผชิญหน้าทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชุมกลุ่มซึ่งการใช้สื่อบุคคลในการ
สื่อสารก่อให้เกิดผลดีคือสามารถน าข่าวที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้รับสารได้โดยตรงและท าให้การ
เผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นปรับให้ผู้รับสารเป็นราย ๆได้ และทราบ
ความรู้สึกของผู้รับสารได้ทันที  (2) กลยุทธ์การใช้สื่อแบบบูรณาการ ปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้สื่อ
หลายๆประเภทเช่น สื่อศึกษาดูงาน สื่อกิจกรรมต่างๆสื่อเฉพาะกิจ สื่อพ้ืนบ้าน ที่มีการเชื่อม
ประสานกันเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมต่างๆสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการลดข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภท  สอดคล้องกับพนม คลี่ฉายา(2549) 
ได้กล่าวถึงการบูรณาการสื่อ ว่าเป็นแนวทางในการใช้สื่อหลายๆประเภทผสมผสานกัน เกื้อหนุน
กัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งนี้เพราะสื่อแต่ละประเภทมีธรรมชาติ ข้อดี ข้อจ ากัดแตกต่างกัน 
หากน าสื่อต่างๆมาใช้ผสมผสานกันก็จะช่วยเสริมกันและกัน (3) กลยุทธ์การใช้สื่อเทคโนโลยี 
ปราชญ์ชาวบ้านน าสื่ออินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการเผยแพร่ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ เนื่องด้วยสื่อ
อินเตอร์เน็ต มีราคาถูก และข้อมูลข่าวสารก็รวดเร็ว โดยจัดตั้ง Facebook ภายใต้ชื่อว่า 
Chumplalai Project โดยจะน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 

 เมื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การใช้สื่อของปราชญ์ชาวบ้านกับงานวิจัยของนนทยา หงส์รัตน์
(2550) ที่ศึกษา กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า กลยุทธ์การใช้สื่อของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรได้แก่ การใช้สื่อบุคคล การ
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ใช้สื่อมวลชน การใช้สื่อเฉพาะกิจ การใช้สื่อพิธีกรรมและกลยุทธ์การใช้สื่อแบบบูรณาการ แต่
ผลการวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่แตกต่างจากงานของนทยา หงส์รัตน์(2550) โดยงานวิจัยนี้แสดงให้เห็น
ว่า นอกจากจะมีการใช้สื่อบุคคลและสื่อแบบบูรณาการที่สอดคล้องกันแล้ว ยังมีการใช้สื่อ
เทคโนโลยีอย่าง facebook เพ่ือให้ก้าวทันยุคสมัย สื่อสารกันได้เร็วขึ้น ครอบคลุมเกษตรกรจาก
ต่างพ้ืนที่ เป็นการสร้างเครือข่ายที่เป็นสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางการเสาะแสวงหาสมาชิก
เพ่ิมข้ึน และยังตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 

 ทางด้านกลยุทธ์น าเสนอสารที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้นั้นจะเน้นเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล
ผนวกกับการสื่อสารกลุ่มใหญ่ เพราะการสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถสื่อกันด้วยความเป็นกันเอง 
แต่การสื่อสารกลุ่มใหญ่จะสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นจ านวนมาก และปราชญ์ชาวบ้านจะ
น าเสนอสารโดยใช้การให้เห็นจริงให้ปฏิบัติจริงเน้นการทดลองเป็นหลักท าให้เกษตรกรเข้าใจ และ
เกิดความม่ันใจ กลยุทธ์การน าเสนอสารหลักๆที่ปราชญ์ชาวบ้านน ามาใช้แล้วเกิดประสิทธิภาพนั้น
(1)กลยุทธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ปราชญ์ชาวบ้านใช้รูปแบบให้ชาวบ้านเรียนรู้จากการปฏิบัติ
โดยปราชญ์จะใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม ควบคู่ไปกับการแนะน าโดยผ่านการท ากิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรผู้เข้าอบรม น าไปปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของพล
ชัย เพชรปลอด(2555) กล่าวว่ากลยุทธ์ที่ท าให้การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้บรรลุผล คือ 
ผู้รับสารสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงและ กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่มสามารถช่วยได้ (2) 
กลยุทธ์การเคาะประตูครัวเรือนผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเคาะประตูครัวเรือนบุกถึงบ้านเกษตรกร
นั้น เป็นกลยุทธ์ที่น่าจะมีความคลาดเคลื่อนของสารน้อย และกลยุทธ์นี้ยังสามารถท าให้ปราชญ์
และเกษตรกรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน และสามารถเข้าใจกันได้มากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของลาซาเฟลและแมนเซล(Lazarsfeld and Manzel,1960:97) ที่อธิบายว่า 
การสื่อสารระหว่างบุคคลมีบทบาทส าคัญ เพราะเป็นการสื่อสารที่มีความเป็นกันเอง และส่วนตัว 
ก่อให้เกิดความคุ้นเคย ซึ่งช่วยให้เกิดการยอมรับความคิดได้ง่ายขึ้น การพูดคุยอย่างเห็นหน้าค่าตา
ท าให้ผู้รับสารสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นของตนแก่ผู้พูด ในท านองเดียวกันกับแนวคิด
ของแคทส์ และลาซาเฟล(Katz and Lazarsfeld,1995) ซึ่งพบว่า รูปแบบการสื่อสารระหว่าง
บุคคล หรือการสื่อสารแบบตัวต่อตัว มีผลต่อการท าให้ผู้รับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ยอมรับที่จะปฏิบัติมากที่สุด (3)กลยุทธ์เน้นการสื่อสารกลุ่มใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้านมักใช้การสื่อสาร
กลุ่มใหญ่เป็นช่องทางการสื่อสารที่ส าคัญที่จะสื่อสารกับคนในชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกรจ านวน
มาก จึงใช้วาระการประชุมต่างๆของหมู่บ้าน เช่น การท าประชาคม เวทีเสวนา รวมถึงการจัด
ประชุมด้วยตนเองที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านช าปลาไหลด้วย ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสื่อสาร
กลุ่มใหญ่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ยัง
สามารถท าให้เกษตรกรได้อภิปราย อันส่งผลไปสู่การพัฒนา สอดคล้องกับ พรทิพย์ ชนะค้า(2547) 
ที่ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า 
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การสื่อสารในลักษณะกลุ่มใหญ่เป็นการสื่อสารที่ส าคัญ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้น าอย่างเป็นทางการ 
มักจะต้องพูด หรือเป็นผู้น าในการประชุม ดังนั้นจึงอาศัยการประชุมเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการ
แนะแนวทางการเกษตรแก่ชาวบ้าน (4) กลยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ค่อยเลิกปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วิธีให้
ชาวบ้านทดลองท าเกษตรอินทรีย์แบบใช้พ้ืนที่เพียงแค่ 1 ไร่ก่อน เพ่ือให้เห็นว่าการท าเกษตร
อินทรีย์สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้จริง ถ้าผลการทดลองท าเกษตรอินทรีย์บนพ้ืนที่ 1 ไร่นั้น ไม่ได้ผล
ตามที่เกษตรกรต้องการ ปราชญ์ชาวบ้านจะให้เกษตรกรเลิกท าได้ทันที การให้ทดลองปฏิบัติก่อน
นั้นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรและเกิดความมั่นใจ ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
สอดคล้องกับ นัยนา ตรงประเสริฐ(2544 : 25) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการทดลองว่า 1) ช่วยเร้า
ความสนใจและช่วยให้เกิดค าถามหรือเกิดปัญหา 2) ช่วยแก้ปัญหา  3) น าความรู้ที่ได้ไปใช้กับ
สถานการณ์ใหม่ 4) ช่วยกระตุ้นความสนใจ 

 เมื่อเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์การน าเสนอสารของปราชญ์ชาวบ้านกับงานวิจัยของพลชัย 
เพชรปลอด(2555) ที่ศึกษา กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า ความสามารถทางการสื่อสารที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้จะเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคล และการ
สื่อสารกลุ่มเล็ก ด้วยอิทธิพลของระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล ท าให้เข้าถึงชาวบ้านได้ดีแต่
ผลการวิจัยนี้ได้ข้อค้นพบที่แตกต่างจากงานของพลชัย เพชรปลอด (2555) โดยงานวิจัยนี้แสดงให้
เห็นว่า นอกจากจะจะเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ว ปราชญ์ยังมีกลยุทธ์  1 ไร่ ไม่ได้ค่อยเลิก 
โดย วิธีการให้ทอดลองปฏิบัติก่อน สอดแทรกไปพร้อมๆกับการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นวิธีที่จะ
ท าให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลประจักษ์ชัดจากการคิดและการกระท าของตนเอง ท า
ให้เกษตรกรเข้าใจ และเกิดความมั่นใจ ที่จะเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ งานวิจัยนี้ยังแสดงให้
เห็นว่าไม่เพียงแต่การสื่อสารกลุ่มเล็กจะประสบความส าเร็จแต่เพียงเท่านั้น ปราชญ์ชาวบ้านยังเน้น
การสื่อสารสารแบบกลุ่มใหญ่โดยปราชญ์ชาวบ้านมักใช้การสื่อสารกลุ่มใหญ่เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่ส าคัญท่ีจะสื่อสารกับคนในชุมชน เพื่อให้เข้าถึงเกษตรกรจ านวนมากนอกจากนี้การสื่อสาร
แบบกลุ่มใหญ่ยังสามารถท าให้เกษตรกรได้อภิปราย อันส่งผลไปสู่การพัฒนา จึงใช้วาระการ
ประชุมต่างๆของหมู่บ้าน เช่น การท าประชาคม เวทีเสวนา 

 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นั้น พบว่าเกษตรกรในกลุ่ม
ประชาชนยังคงมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร เป็นส่วนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรกลุ่มผู้น า
ความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง ส่วนการมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและ
ก าหนดนโยบาย ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนี้ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของผู้น าความคิด
เป็นส่วนใหญ่สอดคล้องกับรุจิรา สุภาษา (2542) ที่ได้ศึกษาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมขององค์กรพัฒนาเอกชน สรุปว่า ยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้น โอกาสใน
การเข้าร่วมของประชาชนก็ยิ่งน้อยลง 
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 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรเห็นด้วยกับเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน ทั้งนี้เพราะปราชญ์ชาวบ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ เพ่ือน าความคิดเห็นนั้นมาปรับใช้ในเครือข่ายหรือในหมู่บ้าน ตลอดจนพยายาม
ท าให้เกษตรกรได้รับความรู้มากที่สุดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและการเข้าร่วมเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ก็เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน อีกทั้งยังช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น 
มีช่องทางในการขายสินค้าเกษตรมากขึ้น ชาวบ้านไม่เป็นหนี้สิน ชุมชนก็พลิกฟ้ืน คืนความอุดม
สมบูรณ์ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยอนันต์ สมุทวนิช (2537) ได้กลา่วว่า โครงการพัฒนาใดๆให้ส าเร็จและ
บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว ควรจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน การเผยแพร่
โครงการและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการจะก่อให้เกิดผลดี คือ จะช่วยให้
โครงการนั้นสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอันเป็นสิ่งแวดล้อมทางสั งคมที่ใช้ประเมินค่า
ของโครงการและท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกในการเข้ามามีส่วนร่วมท าให้ไม่เกิดการต่อต้าน ถ้า
สาธารณะชนมีส่วนหรือมีสิทธ์แสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาใดๆก็จะท าให้ประชาชนเกิด
ความส านึกในการเป็นเจ้าของ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือรักษาไว้ 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 โดยสรุปรวมทั้งหมด กลยุทธ์สื่อบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาการเกษตร “เกษตรอินทรีย์” เป็นการสื่อสารในระดับชุมชน โดยมีบทบาทของสื่อบุคคลซึ่งก็
คือปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาการท าเกษตรแบบอินทรีย์และการพัฒนาชุมชน 
โดยปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล มีคุณลักษณะบทบาทความเป็นผู้น าสูงและมีหัวใจมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนา ประกอบกับมีความสามารถทางการสื่อสารจึงมีวิธีการใช้เทคนิคต่างๆและกลยุทธ์การ
สื่อสารต่างๆมากมายมาปรับประยุกต์และบูรณาการใหม่จนเกิดประสิทธิภาพ ท าให้เห็นว่าการมี
สื่อบุคคลที่เขม้แข็งเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและมีความสามารถทางการสื่อสารประกอบ
กับมีหัวใจนักพัฒนาจะก่อให้เกิดการร่วมมือของชุมชนและเกิดเป็นเครือข่ายที่เข็มแข็งในที่สุด 
ตลอดจนปราชญ์สามารถใช้การสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ และเป็นชุมชนต้นแบบในการท าเกษตรอินทรีย์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ภาครัฐ และเอกชนควรเข้าไปสนับสนุนทั้งด้านความรู้และเงินทุน เพราะจากการที่เข้า
ไปพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกร พบว่า ยังขาดเงินทุนในด้านอุปกรณ์และสถานที่ต่างๆ
มากมาย และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกิจกรรมก็เริ่มมีความเสี่ยมโทรมจากการใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานาน ท าให้ขาดโอกาสหลายๆอย่างไปและการเรียนรู้ก็ท าได้อย่างไม่เต็มที่ 
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 2.ภาครัฐควรส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเกษตรกรในชนบท เพราะการศึกษาเป็น
รากฐานของการร่วมกิจกรรมหลายๆอย่าง พบว่าเกษตรกรบางส่วนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ท าให้
การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นไปได้อยาก ท าให้เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่  

 3.ควรส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เพราะเด็กรุ่น
ใหม่ๆมักเข้ามาท างานในเมืองหลวง โดยละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 

 4. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปราชญ์ชาวบ้านจากบริบทอ่ืนๆเพ่ือน ากลยุทธ์
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาแบบมีส่วนร่วมมาเปรียบเทียบกันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตัวแบบ
(Model)ต่อไป 

รายการอ้างอิง 
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