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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.

(6)
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 organic
agriculture networks were useful to the farmers and communities as well as to provide
the better environmental.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ประเทศไทยนันได้
้ ชื่อว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรมมาตังแต่
้ อดีต เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศที่เหมาะสม มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งนํ ้ามากมายตลอด จนมี
พื ้นที่ราบลุ่มกว้ างใหญ่ไพศาลเหมาะแก่การทําการเกษตรเป็ นอย่างยิ่ง (ประดิษฐ์ อตัญธี , 2542)
สมัยก่อนการเกษตรจึงเป็ นแบบดังเดิ
้ มคือ การที่เกษตรกรเลือกที่จะทําการเกษตรตามวิถีชีวิตพอ
อยู่พอกิน เพื่อดํารงชีวิตตามอัตภาพหรื อใช้ ชีวิตตามระบบเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้ การทํา
เกษตรแบบนี ้เกษตรกรจะปลูกพืช ผักหลายประเภทหมุนเวียนตามฤดูกาล ตามความเหมาะสม
โดยไม่ได้ มงุ่ หวังที่จะค้ าขายทํากําไรมากมาย
เนื่ อ งจาก ประเทศไทยได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากตะวัน ตก จึง เริ่ ม มี ก ารกํ า หนดนโยบายด้ า น
การเกษตรที่ชดั เจนคือนับตังแต่
้ มีการใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก (แผน 1)
ในปี พ.ศ. 2504 โดยนโยบายชัดเจนที่ดําเนินต่อเนื่องยาวนานถึง 30 ปี จากการได้ รับอิทธิพลจาก
“กระแสปฏิวตั เิ ขียว” ของชาติตะวันตกที่เชื่อว่าการทําเกษตรแบบสมัยใหม่คือระบบที่ดีที่สดุ โดยวัด
จากรายได้ เกษตรกรนัน่ เองดังนันสาระสํ
้
าคัญของแผนการพัฒนาการเกษตรของประเทศจึงเน้ นสู่
การผลิตส่งออกและการผลิตเพื่อให้ ได้ ผลผลิตต่อไร่ มากที่สุดดังนันรั
้ ฐบาลจึงได้ ทําการส่งเสริ มให้
เกษตรกรไทยปลูกพื ชชนิดเดียว (Mono cropping) แทนการปลูกพืชหลายชนิดเพื่อการยังชีพดังที่
เคยทํามาก่อน และต้ องเป็ นพืชเศรษฐกิจ หรื อชนิดที่สามารถส่งออกขายในตลาดโลกได้ เป็ นหลัก
เท่านัน้ ระบบการเกษตรแผนใหม่จําเป็ นต้ องปลูกพืชชนิดเดียวกันในบริ เวณกว้ างๆและต้ องได้ ผล
ผลิตต่อไร่สงู สุด ทําให้ มี การใส่ป๋ ยเคมี
ุ และฉีดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแทบทุกระยะ ตังแต่
้ เริ่ มเตรี ยม
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ดินจนถึงขัน้ เก็บเกี่ยว ทังเพื
้ ่อป้องกันและกําจัดศัตรู พืช วัชพืช ดังนัน้ การสนับสนุนการผลิตเพื่อ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวจึงมีการส่งเสริ มการใช้ เครื่ องจักรและสารเคมี แทนการใช้ แรงงานคน
และสัตว์ แทนกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ เข้ า
ประเทศ (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2553)
เพื่อมุ่งผลักดันนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้ ทุ่มสร้ างระบบชลประทานขนาดใหญ่เพื่อให้
เกษตรกรปลูกพืชได้ ตลอดทังปี
้ นอกจากนี ้ยังยกเลิกการเก็บภาษี นําเข้ าสารเคมีเกษตร ด้ วยหวังจะ
ให้ เกษตรกรสามารถซือ้ สารเคมีได้ ถูกลง และมีการตังธนาคารเพื
้
่อการเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ
ปล่อยกู้แก่เกษตรกรในอัตราดอกเบี ้ยตํ่ากว่าปกติ ไม่รวมถึงการจัดทํางบพิเศษรายปี ราว 200-400
ล้ านต่อปี เพื่อป้องกันการระบาดของแมลงที่เกิดจากการใช้ สารเคมีตอ่ เนื่องยาวนาน
สารเคมีที่นํามาใช้ ในการเกษตรส่วนใหญ่นนั ้ อย่างเช่น ปุ๋ยเคมี สารฆ่าแมลง สารปราบ
ศัตรูพืช ฮอร์ โมนเร่งการเจริญเติบโตของต้ นพืช ฯลฯ ซึง่ สารเหล่านี ้ต่างก่อให้ เกิดผลเสียอย่างรุนแรง
ต่อทรัพยากรดิน เกิดความไม่สมดุลในแร่ธาตุและกายภาพของดิน ทําให้ สิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ ใน
ดินนันสู
้ ญหาย ไร้ สมรรถภาพ ซึ่งกระบวนการนีเ้ มื่อเกิดขึ ้นแล้ วจะก่อให้ เกิดความเสียหายอย่าง
ต่อเนื่อง ดินไม่สามารถดูดซับแร่ ธาตุเก็บไว้ เพื่อการเจริ ญเติบโตของต้ นพืช ส่งผลให้ ต้นพืชอ่อนแอ
ขาดภูมิต้านทานโรค ถูกแมลงและเชื ้อโรคทําลายได้ ง่าย เหตุทงหมดนี
ั้
้ทําให้ เกษตรกรยังใช้ สารเคมี
ในการเกษตรต่อไปเรื่ อยๆ จนกลายเป็ นวิกฤตในห่วงโซ่อาหารและระบบการเกษตร นํามาซึ่งปั ญหา
ทางสุขภาพของผู้บริ โภคผลผลิตทางเกษตรที่ใช้ สารเคมีและปั ญหาสิ่งแวดล้ อมในโลกปั จจุบัน
(ศิริเมษ กลีบแก้ ว, 2551)
รายงานการสํารวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อ พ.ศ.2543
พบว่า ประเทศไทยมีเนื ้อที่ทําการเกษตรอับดับที่ 48 ของโลก แต่ใช้ สารฆ่าแมลงเป็ นอันดับ 5 ของ
โลก นําเข้ าสารเคมีสงั เคราะห์ทางการเกษตรเป็ นจํานวนเงิน สามหมื่นล้ านบาทต่อปี เกษตรกรมี
ปั จจัยการผลิตที่เป็ นสารเคมีสงั เคราะห์ในการเพาะปลูก ทําให้ เกิดการลงทุ นสูงและเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง ขณะที่ ร าคาผลผลิ ต ในรอบยี่ สิบ ปี ไม่ไ ด้ สูง ขึน้ ตามสัดส่วนของต้ นทุนที่ สูง ขัน้ มี ผลให้
เกษตรกรขาดทุน มีหนี ้สิน (ศิริเมษ กลีบแก้ ว, 2551)
ตัวเลขการส่งออกพืชเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ ้นพร้ อมๆกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ ้นหลายเท่าตัว
แม้ วา่ การทําเกษตรกรรมตามแนวทางสมัยใหม่ จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้ รวดเร็ ว และมีปริ มาณที่
มากพอต่อการป้อนสู่ระบบอุตสาหกรรม แต่ผลกระทบที่ตามมาก็เพิ่มเป็ นเงาตามตัวเช่นกัน (ธานี
ซิตี ้, 2550) ทังการลดลงของพื
้
้นที่ป่า การตกค้ างของสารเคมี อันตรายเหล่านันทั
้ งในนํ
้ ้า ในดิน และ
สิ่งแวดล้ อมอื่นๆรวมทังการตกค้
้
างของสารพิษในผลผลิตอันเป็ นอันตรายต่อผู้บริ โภค ภูมิปัญญา
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ท้ อ งถิ่ น ด้ า นการเกษตรหายไป และที่ สํ า คัญ เกษตรกรส่ว นใหญ่ ต้ อ งตกอยู่ใ นวัง วนหนี ถ้ าวร
เนื่องจากต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้นจนถึงจุดไม่ค้ มุ ทุนและนอกจากนี ้ การใช้ สารเคมีและเครื่ องจักรใน
การทํางานเกษตรแผนใหม่ ยังส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรด้ วย เพราะเครื่ องจักร
ดังกล่าวได้ ทําหน้ าที่เข้ ามาแทนแรงงานคนและสัตว์ ทําให้ แรงงานเดิมในภาคเกษตรต้ องดิ ้นรนไป
หางานทําในเมืองและอุตสาหกรรมแทน ส่งผลให้ แรงงานดังกล่าวหายากทําให้ ค่าจ้ างสูง อันเป็ น
การเพิ่มต้ นทุนการผลิตแก่เกษตรกรอีกทางหนึง่ ด้ วย (กมลรัฐ อินทรทัศน์, 2553)
ผลกระทบต่างๆอันเกิดจากการใช้ สารเคมีในการทํ าเกษตรกรรม เป็ นปั ญหาที่เกิ ดกับ
เกษตรกรทั่วประเทศไทย แม้ กระทั่งเกษตรกรจัง หวัดจันทบุรี หนึ่งในตัวอย่างที่ ชัดเจนคือ กลุ่ม
เกษตรกร บ้ านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
บ้ านชําปลาไหล ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 12 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ลักษณะ
ภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่ม ประชากรในพื ้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ พืชที่ปลูกได้ แก่
ทุเรี ยน เงาะ ลองกอง พริ กไทย สละ แก้ วมังกร และพืชสมุนไพร ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจะประสบปั ญหาความยากจนและมีหนี ้สินที่เกิดจากภาคเกษตร ซึ่งเป็ นเกษตร
เคมี ทํ าให้ มี ต้นทุนการผลิ ตสูง แต่ราคาผลผลิตที่ จํ าหน่ายได้ กลับตกตํ่า/ผลผลิตล้ นตลาด อัน
เนื่องมาจากตลาดมหภาค ไม่สามารถส่งออกผลไม้ ไปต่างประเทศเพราะตรวจพบสารเคมี ตกค้ าง
ในผลผลิตทางการเกษตร ทังยั
้ งพบปั ญหาด้ านสุขภาพร่ างกาย จนชาวบ้ านล้ มป่ วยบางรายถึงขัน้
แก่ชีวิต ด้ วยพิษของสารเคมีที่ได้ สัมผัสและสะสมไว้ เป็ นเวลานาน สิ่งแวดล้ อมก็เริ่ มเสื่อมโทรม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี, 2552)
ภายใต้ สภาพการณ์ดงั กล่าว ทําให้ เกิดผู้นําโดยธรรมชาติขึ ้น ซึ่งเรี ยกว่า ”ปราชญ์ชาวบ้ าน”
คือ นายคํานึง ชนะสิทธิ์ ซึง่ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน บ้ านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จัน ทบุรี ในขณะนัน้ นายคํา นึง เป็ นผู้ริ เ ริ่ ม มองหาทางออกในการแก้ ปั ญหาหนี ส้ ิ น จากการทํ า
เกษตรกรรมให้ กับตนเองและชาวบ้ าน จึงได้ เข้ าร่ วมการเรี ยนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง โดยไปอบรม
ความรู้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรแบบอินทรี ย์ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื ้อง
จังหวัดชลบุรีโดยอาจารย์ วิวฒ
ั น์ ศัลยกําธร หลังกลับมาจากอบรมจึงได้ ทดลองทําเกษตรในระบบ
อินทรี ย์ โดยประยุกต์ใช้ ทงทางด้
ั้
านเกษตรอินทรี ย์-ชีวภาพและพืชสมุนไพร ผ่านการลองผิดลองถูก
ด้ วยตนเองหลายต่อหลายครัง้ ว่าจะสามารถให้ ผลเทียบเท่าหรื อใกล้ เคียงกับการทําเกษตรเคมี
อย่างเดิมหรื อไม่ ปรากฏผลผลิตที่ได้ มีคณ
ุ ภาพดี และปริ มาณของผลผลิตไม่ได้ แตกต่างจากการใช้
สารเคมีแต่อย่างใด อีกทังต้
้ นทุนยังลดลงไปเหลือเพียงครึ่งเดียว เมื่อเห็นว่าประสบความสําเร็ จ จึง
เป็ นผู้ริเริ่มความคิดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านเกษตรอินทรี ย์ส่ชู าวบ้ านชําปลาไหล นายคํานึง
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ได้ ทําหน้ าที่สื่อสารเพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ให้ กบั ผู้อื่น มีการพัฒนาความสามารถด้ านการสื่อสารที่
ดีขึ ้นเป็ นลําดับ มีการใช้ กลยุทธ์ที่หลากหลายพลิกแพลง จนสามารถดึงชาวบ้ านเข้ ามามีส่วนร่วม
และเกิดเป็ นเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลขึ ้น
ปั จจุบนั นายคํานึง ชนะสิทธ์ ได้ กลายเป็ นคลังปั ญญาผู้สูงอายุชุมชน และได้ รับเลือกให้
เป็ นเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ปี 2548 และเกษตรดีเด่นระดับจังหวัดด้ านเศรษฐกิจพอเพียง ปี
2549 ในด้ านเกษตรอินทรี ย์ มีการรวมกลุ่มเป็ นกลุ่มเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล และระดมหุ้น
จากสมาชิ ก ผลิ ตปุ๋ยอินทรี ย์ -ชี วภาพ จํ าหน่ายให้ แก่สมาชิ กและเกษตรกรในชุม ชนและชุม ชน
ใกล้ เคียง โดยมีนายคํานึง ชนะสิทธ์ เป็ นตัวแทนหลักในการถ่ายทอดความรู้ให้ แก่สมาชิกกลุ่ม และ
นายพรเทพ สายพานิช ผู้ใหญ่บ้าน นายสมโภชน์ พุ่มแก้ ว ประธานกลุ่มเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหล เป็ นผู้ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยแสวงหาภาคีการพัฒนาในลักษณะของการเป็ น
เครื อข่าย ปั จจุบนั เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ตําบลสองพี่น้อง เป็ นเครื อข่ายที่มีความเข้ มแข็ง จนได้ รับ
รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ด้ านเกษตรอินทรี ย์ดีเด่น ประจําปี 2550 และ
กลุ่มเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล จดทะเบียนเป็ นวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
เมื่อปี 2549 บ้ านชําปลาไหลถื อเป็ นหมู่บ้านการทําเกษตรอินทรี ย์ต้นแบบ และได้ ขยายผลการ
ดําเนินกิจกรรมไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในตําบลสองพี่น้อง ครบทัง17
้ หมู่บ้าน และยังตังเป็
้ นศูนย์
กสิ ก รรมธรรมชาติชํ า ปลาไหล เพื่ อ ให้ เ ป็ นศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ให้ กับ ประชาชน กลุ่ม /องค์ กร และ
ภาคเอกชน จากที่อื่นๆมาศึกษาเรี ยนรู้ การดําเนินงาน ปั จจุบนั มีกลุ่ม/องค์กร/ประชาชนทัว่ ไป เข้ า
ศึกษาดูงานโดยเฉลี่ยเดือนละ 3-10 คณะ (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ,
2552)
บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ถือเป็ นหมู่บ้านที่ประสบ
ความสํ าเร็ จในการทํ าเกษตรแบบอินทรี ย์ โดยมี ปราชญ์ ชาวบ้ านที่ เป็ นผู้นําที่ เข้ ม แข็ง สามารถ
สื่อสารให้ ชาวบ้ านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งเคยชินกับการใช้ ป๋ ยและสารเคมี
ุ
มาช้ านานสลัดความคิด
เดิมทิ ้งไป จากที่เคยตังเป
้ ้ าหมายว่าจะเพิ่มผลผลิตให้ ได้ มากๆ ขายได้ เงินมากๆ แต่ท้ายที่สุดกลับ
กลายเป็ นทาสของสารเคมี ก็เริ่ มเปลี่ยนแนวคิดมาเป็ นการทําสวนเกษตรอินทรี ย์ เน้ นการพึ่งพา
ตัวเอง ไม่หวังรํ่ ารวยจากการทําร้ ายผืนดิน หรื อทําลายสิ่งแวดล้ อม ซึ่งในปั จจุ บนั มีครัวเรื อนในบ้ าน
ชําปลาไหลทําเกษตรแบบอินทรี ย์ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ทําให้ ไม่เป็ นหนี ้สิน และชุมชนพลิกฟื น้ ความ
อุดมสมบูรณ์
ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะบทบาทและกลยุทธ์ การสื่อสารของ
ปราชญ์ชาวบ้ านที่ใช้ ในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและกลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ าน
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ว่ามีวิธีการใช้ กลยุทธ์การสื่อสารอย่างไรเพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเกษตร
และส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีการเรี ยนรู้ และปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรเคมี มาทําการเกษตรแบบ
อินทรี ย์ และศึกษาการมี ส่วนร่ วมของเกษตรกรที่ เข้ าร่ วมกลุ่ม เกษตรอิ นทรี ย์บ้ านชํ าปลาไหล
รวมถึงความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยเลือกที่จะศึกษากลุ่มปราชญ์ชาวบ้ านใน
บ้ า นชํ า ปลาไหล โดยปราชญ์ ช าวบ้ า นมี ค วามเชี ย วชาญด้ า นเกษตรกรรม เนื่ อ งจากอาชี พ
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลักของจังหวัดจันทบุรี รวมทังเป็
้ นกลุ่มบุคคลที่เรี ยนรู้ตลอดเวลา คิดค้ นภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ดําเนินการเกษตรโดยการทําเกษตรอินทรี ย์ คิดค้ นสิ่งใหม่ๆจากที่ดินทํากินของตน
จากนันเมื
้ ่อประสบความสําเร็จก็เผยแพร่การพัฒนาต่างๆไปสู่สมาชิกในชุมชน ส่งผลให้ ชมุ ชนนันๆ
้
มีผลผลิตที่เพิ่มขึ ้นและพัฒนาตนเองได้
ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี ้จะนําไปสูก่ ารแก้ ไขปั ญหาการเกษตรได้ โดยเริ่ มจากชุมชนที่เป็ นราก
หญ้ าที่เป็ นฐานของการพัฒนาประเทศให้ มีความเข้ มแข็ง เพื่อก้ าวต่อไปในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบล
สองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.2.2 เพื่อศึกษากลยุทธ์ ของปราชญ์ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.2.3 เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล
ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

1.3 ปั ญหานาวิจัย
1.3.1 ปราชญ์ชาวบ้ านมีคณ
ุ ลักษณะ และบทบาทในชุมชนอย่างไร
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1.3.2 กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็ นอย่างไร
1.3.3 การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล ตําบล
สองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเป็ นอย่างไร
1.3.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีเป็ นอย่างไร

1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้ านประชากร ศึกษาปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 ท่าน และผู้ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 2 ท่าน โดย
ใช้ วิธี เลื อกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling ( และเก็ บรวบรวมข้ อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก)In-depth interview)
ศึกษาจากกลุ่ม เกษตรกร ในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลตําบลสองพี่ น้อง
อําเภอท่าใหม่จงั หวัดจันทบุรี จํานวน 17 ท่าน โดยจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มของ
ผู้นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชน โดยใช้ วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive sampling) และเก็ บ รวบรวมข้ อมูล โดยการสัม ภาษณ์ กลุ่ม (Focus
group)
1.4.2 ขอบเขตด้ านพื ้นที่ ศึกษาเฉพาะ หมู่บ้านชําปลาไหล หมู่ที่ 3 ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.4.3 ขอบเขตด้ านเนื ้อหา ศึกษากลยุทธ์สื่อบุคคลคุณลักษณะ และบทบาท เพื่อสร้ าง
เครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนาการเกษตร “เกษตรอินทรี ย์” รวมถึงศึกษาการมีส่วน
ร่ วมของเกษตรกรที่ เ ข้ า ร่ วมกลุ่ม เกษตรอินทรี ย์ และความคิด เห็ นของเกษตรกรที่ มี ต่อปราชญ์
ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํ าปลาไหล ตําบลสองพี่ น้องอํ าเภอท่าใหม่ จัง หวัด
จันทบุรี
1.4.4 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ศึกษาการพัฒนาที่เกิดขึ ้น ในช่วงระยะเวลาตั ง้ แต่ปี พ.ศ.
2540 จนถึงปั จจุบนั (ต้ นปี 2558)
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1.5 คาจากัดความที่ใช้ ในงานวิจัย
1.5.1 กลยุทธ์การสื่อสาร หมายถึง เทคนิควิธีในการกําหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
รูปแบบเอาไว้ แล้ ว ก่อนจะทําการสื่อสาร ของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งกลยุทธ์การสื่อสารจะสามารถกําหนดได้ ว่า จะใช้ ที่ไหน เมื่อไหร่
กับ ใคร การกํ า หนดกลยุท ธ์ ไ ว้ ก่ อ นนัน้ จะช่ว ยให้ ก ารสื่ อ สารมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ นไปตาม
เป้าหมายสูงสุดที่ตงไว้
ั ้ โดยกลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ านจะแบ่งได้ เป็ น
- กลยุทธ์การสร้ างสาร คือ เทคนิควิธีการจัดการข้ อมูลเพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร
- กลยุทธ์การใช้ สื่อ คือ เทคนิควิธีการใช้ สื่อให้ เหมาะสมกับผู้รับสาร
- กลยุทธ์นําเสนอสาร คือ เทคนิควิธีหรื อแนวทางการเลือกวิธีการสื่อสารและช่องทางการ
สื่อสารทําให้ การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
1.5.2 สื่อบุคคล หมายถึง ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึง่ จะสื่อสารกับเกษตรในชุมชนแบบเผชิญหน้ าทังในรู
้ ปของการสนทนาหรื อใน
รู ปของการประชุมกลุ่ม เป็ นผู้ถ่ายทอดเรื่ องราวเกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ย์ ต่างๆสู่เกษตรกรและเป็ น
ตัวกลางในการคัดเลือกข่าวสารต่างๆ ก่อนนําข่าวสารนัน้ ไปเผยแพร่ สู่ชุมชน เป็ นผู้สานสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อให้ เกิดการพัฒนาเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.5.3 เครื อข่ายการสื่อสาร หมายถึง เกษตรกรผู้ทําเกษตรแบบอินทรี ย์ ในบ้ านชําปลาไหล
ตํ า บลสองพี่ น้ อ ง อํ า เภอท่ า ใหม่ จัง หวัด จัน ทบุรี ซึ่ ง มี รู ป แบบการพูด คุย ติ ด ต่อ ประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน โดยเครื อข่ายจะมีลกั ษณะเชื่อมโยง รวมทังเกษตรกร
้
ยัง มี ก ารสร้ างความสัม พัน ธ์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกัน ในชุม ชนและนอกชุม ชน มี ก ารทํ า กิ จ กรรมต่า งๆที่
สนับสนุนเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
1.5.4 การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง การที่เกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้าน
ชําปลาไหล เข้ ามามีสว่ นร่วมในสื่อสารในเครื อข่ายเกษตรอินทรี บ้านชําปลาไหล
เนื่องจากการมีส่วนร่ วมในการสื่อสารเพื่อชุมชนนันกระทํ
้
าได้ หลายระดับในที่นี ้จะแบ่งออกเป็ น 3
ระดับ โดยเรี ยงจากระดับที่น้อยที่สดุ ไปหามากที่สดุ ดังนี ้
1.5.4.1 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
1.5.4.2 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
1.5.4.3 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย
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1.5.5 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและ
เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํ าปลาไหล ตําบลสองพี่ น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ความ
คิดเห็นเป็ นการแสดงออกทางด้ านความรู้สกึ เป็ นการแสดงทัศนคติ โดยการพูดหรื อเขียน อาศัยพื ้น
ฐานความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้ อมขณะนันเป็
้ นพื ้นฐาน ความคิดเห็น ที่แสดงออกมานัน้
อาจเป็ นที่ยอมรับหรื อปฏิเสธจากบุคคลอื่นได้
1.5.6 บทบาท หมายถึง บทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งส่งผลในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ทังนี
้ ้
ปราชญ์ชาวบ้ านยังมีบทบาทที่ต้องปฏิบตั ิ ตามเงื่อนไขหรื อหน้ าที่ต่างๆ ในสังคมและชุมชนเพื่อให้
เป็ นไปตามความคาดหวังของสมาชิกอื่นๆในชุมชน
1.5.7 คุณลักษณะ หมายถึง ลักษณะของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่
น้ อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะผู้นําตามธรรมชาติหรื อตามโครงสร้ างก็
ตาม ที่เอื ้ออํานวยต่อการพัฒนาเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1.5.8 เกษตรอินทรี ย์ หมายถึง ระบบเกษตรทางเลือกระบบหนึ่ง เป็ นการทําเกษตรแบบไม่
ใช้ สารเคมีในการป้องกันหรื อกําจัดศัตรูพืช เป็ นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและช่วยลดต้ นทุน
การผลิต รวมถึงการนําภูมิปัญญาชาวบ้ านมาใช้ ประโยชน์ด้วย

1.6 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1.6.1 ข้ อมูลเกี่ ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสารในการเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสู่สมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้นํา หรื อปราชญ์ ชาวบ้ านอื่นๆ สามารถนําไปเป็ นแนวทาง ในการเผยแพร่ ความรู้
ต่างๆสูเ่ ครื อข่ายหรื อชุมชนของตนเองต่อไป
1.6.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมของ
เกษตรในพื ้นที่และบริบทต่างๆ
1.6.3 เกษตรกรในกลุม่ อื่นๆอาจนําผลวิจยั ไปปรับใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสาร
อย่างมีสว่ นร่วมในกลุม่ หรื อเครื อข่ายของตน

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาวิจยั เรื่ องกลยุทธ์ สื่อบุคคลเพื่อสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่ วมเพื่อพัฒ นาการเกษตร “ เกษตรอินทรี ย์ ”กรณี ศึกษา บ้ านชํ าปลาไหลตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจยั ได้ ใช้ กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องต่างๆมา
เป็ นกรอบในการวิจยั ดังนี ้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารระหว่างบุคคลและผู้นํา
2.3 ทฤษฎีการสื่อสารแบบสองขันตอน
้
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายทางการสื่อสาร
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสาร
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม
2.7 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็ นแนวคิดที่มีการเผยแพร่โดยแบ่งออกเป็ น 3
ได้ แก่ ยุคแรก (ช่วงทศวรรษ 1950) เป็ นการพัฒนาโดยมุ่งเน้ นการใช้ สื่อมวลชนในการสร้ างความ
ทันสมัยมาช่วยทําให้ สงั คมไทยทันสมัยและอาศัยความเชื่อในพลังอํานาจสื่อ (Powerful Media)
ในยุคที่สอง (ช่วงทศวรรษ1970) มุ่งเน้ นแนวคิดที่ว่าการพัฒนาในยุคแรกเป็ นตัวการสําคัญทําให้
ประเทศที่ด้อยพัฒนาต้ องพึ่งพาประเทศที่ พฒ
ั นาแล้ ว และยุคที่สาม (ช่วงทศวรรษ1980) ซึ่งเป็ น
แนวคิดที่สืบมาจนถึงปั จ จุบนั โดยมุ่ง เน้ นการสื่ อสารแบบมี ส่วนร่ วมให้ ความสําคัญกับชุมชนใน
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ระดับท้ องถิ่น พื ้นที่หลักในการพัฒนา คือชุมชน หรื อท้ องถิ่น และมุง่ เน้ นการสื่อสารโดยอาศัย
การบูรณาการสื่อหลายประเภท (กาญจนา แก้ วเทพ, 2549 อ้ างถึงใน พนม คลี่ฉายา, 2549, น. 5)
2.1.1 ความหมายและความสาคัญ
Schramm (อ้ างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์ , 2543, น. 17) กล่าวว่า การสื่อสารในการพัฒนา
เป็ นการสื่อสารที่มีบทบาทในการเฝ้ายามหรื อบทบาทในการเสนอข่าวสาร บทบาทในการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจและบทบาทในการสอน การสื่อสารจะทําหน้ าที่เหมือนกระจกสะท้ อน
ภาพให้ เห็นความต้ องการของประชาชน ประชาชนเองก็จะทราบข่าวสารการพัฒนาประเทศได้
อย่างทันเหตุการณ์และเวลา และยังมีสว่ นช่วยในการยกระดับให้ ประชาชนเกิดการร่วมแรง ร่วมใจ
และเรี ยนรู้ทกั ษะที่จําเป็ นต่อการพัฒนาด้ วย
สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2549, น. 153) กล่าวว่า การสื่อสารเพื่อการพัฒนา หมายถึง การนําเอา
สื่อสารทุกรูปแบบมาช่วยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประเทศ ได้ แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมืองและวัฒนธรรม
พนม คลี่ฉายา (2549, น. 1) กล่าวว่า การสื่อสารพัฒนาการ เป็ นการใช้ การสื่อสารเพื่อ
เป้าหมายการพัฒนา มุ่งเน้ นการใช้ การสื่อสารเพื่อก่อให้ เกิดการสร้ าง ปรับเปลี่ยน รักษาความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคล เพื่อเป็ นไปในทิศทางที่ม่งุ หวัง อันนําไปสู่การพัฒนาบุคคล กลุ่ม
ชุมชน สังคมและประเทศ
ณรงค์ สมพงษ์ (2543, น. 17) กล่าวว่า การสื่อสารและการพัฒนาว่ามีส่วนเกื ้อกูลซึ่งกัน
และกัน หรื อการพัฒนาด้ านการสื่อสารและการพัฒนาสังคมต่างมีอิทธิพลซึง่ กันและกัน
2.1.2 หลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
การสื่อสารเพื่อการพัฒนาเป็ นการใช้ การสื่อสารในการเปลี่ยนแปลงสังคมในด้ านต่างๆให้
เป็ นไปในทิศทางที่ดีขึ ้น
พนม คลี่ฉายา (2549, น. 1) ได้ กล่าวถึงหลักการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ดังนี ้
1) สื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็ นการนําหลักการสื่อสารประยุกต์เพื่อเร่ ง กระตุ้น ส่งเสริ ม
เพื่อความกินดีอยูด่ ี ความเท่าเทียมทางสังคม พัฒนาศักยภาพความสามารถของคน
2) การสื่อสารที่มีเป้าหมาย และจุดประสงค์
3) สื่อสารกับกลุม่ เป้าหมายให้ มีการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนด
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4) การใช้ เครื่ องมือการสื่อสาร ตามช่วงเวลาที่กําหนดเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมาย
เปลี่ยนแปลงตามที่กําหนด
5) การสื่อสารเป็ นเครื่ องมือในการปรับเปลี่ยนสังคม ที่กําหนดวิธีและดําเนินงาน
อย่างชัดเจนในทุกระดับ เช่น นานาชาติ ระดับชาติ ภูมิภาคหรื อโครงการ
2.1.3 หน้ าที่ของการสื่อสารในการพัฒนา
การสื่อสารมีบทบาทหน้ าที่ที่สําคัญในการพัฒนาของการสื่อสารในการพัฒนา โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประการ ได้ แก่ การให้ ข่าวสาร การชักจูงใจและการให้ ความรู้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546,
น. 146)
พนม คลี่ฉายา (2549, น. 4) กล่าวถึงหน้ าที่ของการสื่อสารพัฒนาการ ดังนี ้
1) แจ้ งและกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
2) ปรับโครงการพัฒนาตามปั ญหาเศรษฐกิจและสังคม
3) สร้ างหลักสูตรการศึกษาและฝึ กอบรม
4) กระตุ้นกลไกสําหรับการวิจยั และเครื่ องมือการพัฒนาอื่นๆ
5) เสริมสร้ างการพัฒนา
6) เปลี่ยนแปลงกลุม่ เป้าหมายให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่กําหนด
2.1.4 ประสิทธิพลของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 15) ได้ ด้กล่าวถึงการสื่อสารเพื่อการพัฒนาประเทศว่าจะ
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ก็ตอ่ เมื่อปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่อไปนี ้
1) การวางแผนอย่างเหมาะสม การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็ นการสื่อสารที่เน้ น
ในเรื่ องการทําให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางจิ ตวิทยาและสังคม ซึ่งนําไปสู่การเปลี่ ยนแปลงทาง
พฤติกรรมของประชาชนตามปรารถนา ส่วนใหญ่ของทฤษฎีการสื่อสารจะมีลกั ษณะทางจิตวิทยา
และสังคมวิทยา เพราะทฤษฎีการสื่ อสารเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่ม ในขณะที่การ
วางแผนเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ก็ต้องคํานึงถึงเรื่ องสังคมและจิตวิทยา เพื่อที่จะสามารถ
ผลิตข่าวสารได้ อย่างเหมาะสม
2) การเข้ ากันได้ กับวัฒนธรรมของประชาชน วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ความเชื่อ และพฤติกรรมของคน ดังนัน้ การสื่อสารที่เสนอแนะให้ คนเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ ความ
เชื่อและพฤติกรรม จึงต้ องเข้ าถึงและทําให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมของประชาชน
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3) ทําให้ การสื่อสารให้ เข้ าถึงประชาชนเป้าหมาย การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ก็
ต้ อ งอาศัย หลัก การของการสื่ อ สาร โดยทั่ว ไป กล่ า วคื อ จะต้ อ งทํ า การสื่ อ สารให้ ป ระชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มย่อยมีความแตกต่าง ทังในเรื
้ ่ องความต้ องการ ปั ญหา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม เป็ นต้ น ดังนัน้ จึงต้ องมีการเตรี ยมเครื อข่ายการสื่อสารให้ เพียงพอแก่
การจะเผยแพร่ขา่ วสารไปยังประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้ อย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม
4) อาศัยการสื่อสารแบบสองทาง ในการพัฒนาสังคมนัน้ อาศัยการสื่อสารจาก
ฝ่ ายรัฐบาลไปยังประชาชนเพียงฝ่ ายเดียวไม่เพียงพอ ทังนี
้ ้เพราะจะทําให้ รัฐบาลไม่มีโอกาสได้ รับ
ทราบความรู้ สึก นึก คิด ความต้ อ งการและปั ญ หาของประชาชน วิ ธี ก ารสื่ อ สารที่ ดี ที่ สุด ก็ คื อ
ฝ่ ายรัฐบาลจะต้ องรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนด้ วย เพื่อนํามาปรับปรุ งพัฒนาและวิธีการ
สื่อสารต่อไป
5) ทําการสื่อสารบ่อยๆและใช้ ผ้ สู ง่ สารที่มีความน่าเชื่อถือ ที่อยู่ในความสนใจของ
ผู้รับสาร หลักข้ อหนึ่งของการสื่อสารที่มีประสิทธิผล คือ ผู้ส่งสารจะต้ องสามารถทําให้ สารของตน
เด่นกว่าสารอื่นๆ โดยมีวิธีการอันหนึ่ง คือ ผู้ส่งสารจะต้ องทําการสื่อสารบ่อยๆ หรื อใช้ สื่อหลายๆ
ชนิด และอี กวิธี หนึ่ง คือ ใช้ ผ้ ูส่งสารที่น่าเชื่อถื อและอยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น ผู้นํา
ประเทศ ผู้นําท้ องถิ่น หมอ เป็ นต้ น
6) การสาธิต การที่จะทําให้ ประชาชนเข้ าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลง จําเป็ น
จะต้ องอาศัยการสาธิตให้ เห็นอย่างจริงจัง หรื ออาศัยบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้ วเป็ นตัวอย่าง
7) การปฏิบตั ิ การที่คนเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อและ
พฤติกรรมของตนได้ นนั ้ บุคคลนันต้
้ องมีประสบการณ์ที่ดีต่อสิ่งนันเสี
้ ยก่ อน ดังนัน้ หน่วยงานหรื อ
เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาต้ องเตรี ยมการในเรื่ องการทดลองให้ เห็นจริงๆ
2.1.5 การสื่อสารกับการพัฒนาการเกษตร
2.1.5.1 ความหมายของการพัฒนาการเกษตร
การพัฒนาการเกษตร ในพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พุทธศักราช 2522
หมายความว่า การขยายกํ าลังและเพิ่มผลการผลิตทางการเกษตร การทําให้ ดีขึน้ ซึ่งภาวการณ์
ลงทุน การผลิ ต การตลาด ราคาสินค้ าการเกษตรกรรม รายได้ ของเกษตรกร โภชนาการและ
สวัส ดิ ก ารอื่ น ของเกษตรกร ตลอดจนกิ จ การที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การนัน้ (สํ า นัก งานเศรษฐกิ จ
การเกษตร, 2540)
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2.1.5.2 พัฒนาการเกษตรกรรมโลก
1) อดีต ทําการเกษตรแบบพอเพียง มีอยูม่ ีกิน ทําไร่เลื่อนลอย ปั ญหา ไม่
สามารถคํานวณ คะเนการผลิตได้
2) ยุคการปฏิวัติเขียว การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมจากแบบ
ดัง้ เดิ ม มาสู่ ก ารเกษตรแผนใหม่ ที่ ใ ห้ ผลผลิ ต สู ง โดยใช้ พั น ธุ ก รรมที่ ผ สมขึ น้ มาใหม่ ใช้
ปุ๋ยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เครื่ องจักรกลทางการเกษตร ระบบชลประทานแผนใหม่ สามารถ
ทําการเกษตรได้ ปริมาณมาก เลี ้ยงคนได้
3) ยุคอุตสาหกรรม การปฏิวตั ิเกษตรกรรมคือการเปลี่ยนแปลงและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร
(1) การปฏิวตั ไิ ด้ เปลี่ยนโฉมหน้ าเทคโนโลยีและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง
กับกระบวนการผลิต เช่น การใช้ ประโยชน์จากที่ดินอย่างเต็มที่ การปรับปรุ งชลประทาน การ
ระบายนํ ้า การขนส่ง เพื่อส่งเสริมกิจการทางการเกษตร
(2) การเพาะปลูกกลายเป็ นอุตสาหกรรม เน้ น การผลิตจํานวน
มาก และขนย้ ายได้ พืชบางชนิดปลูกในยุคอดีตไม่ได้ แต่ปัจจุบนั ทําได้
2.1.5.3 การเกษตรสมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรี อยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
ประเทศไทยได้ ชื่อว่าเป็ นประเทศเกษตรกรรมมาช้ านาน เนื่องจากตังอยู
้ ่ในเขต
มรสุมเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม และภูมิอากาศ
เอื ้ออํานวยต่อการทําการเกษตร ประชากร ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร
หรื อเกี่ยวข้ องมาโดยตลอด แม้ ว่าจะพยายามพัฒนาไปสู่ความเป็ นประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็
ตาม แต่ก็ยังคงพึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมอยู่เช่นเดียวกับประเทศที่ ไ ด้ พัฒ นาไปแล้ วทัง้ หลาย
วิวฒ
ั นาการและพัฒนาการเกษตรของไทยได้ เปลี่ยนแปลงได้ ตามยุคสมัย และตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกมาตามลําดับ
1) สมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ.1781-1893) การเกษตรในประเทศไทยได้ มีการ
พัฒนามาตังแต่
้ สมัยกรุงสุโขทัยเป็ นราชธานี ราว พ.ศ.1800 พ่อขุนรามคําแหงทรงมีรัฐประศาสโน
บายในทางส่งเสริ มและบํารุงการเกษตร โดยประชาชนมีอิสระเสรี ในการประกอบอาชีพตามถนัด
ที่ดนิ ที่ได้ ปลูกสร้ างทําประโยชน์ขึ ้นก็ให้ เป็ นกรรมสิทธิ์แก่ผ้ ปู ลูกสร้ าง และให้ เป็ นมรดกตกทอดไปถึง
ลูกหลาน เป็ นการให้ กําลัง ใจแก่ประชาชนในอันที่ จ ะหักร้ างถางพงปลูกสร้ างทําที่ ดินให้ เกิ ด
ประโยชน์2 สมัยนันมี
้ ระบบปลูกพืชเป็ นแปลงขนาดใหญ่นกั โบราณคดีสนั นิษฐานว่าคงมีระบบการ
ทดนํ ้าและระบายนํ ้าเป็ นอย่างดี ทําให้ สามารถปลูกพืชเป็ นแปลงใหญ่ๆ ได้ เพราะเมืองสุโขทัยเป็ น
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ที่ดอน แปลงปลูกพืชที่เป็ นป่ าก็มีทงั ้ ป่ าหมาก ป่ าตาล ป่ าพลู ป่ าผลไม้ เช่น มะม่วง มะขาม
มะพร้ าว ตลอดไปจนถึงไร่และนาซึง่ มีอยูม่ ากมาย อีกทังไม่
้ คดิ ภาษีจงั กอบ เป็ นการเพิ่มแรงจูงใจใน
การทําการเกษตร และทําให้ การเกษตรพัฒนามาโดยตลอด
2) สมัยกรุ งศรี อยุธยา (พ.ศ. 1893 - 2310) ปรากฏว่ามีการบริ หาร
ราชการแผ่นดินแบบจตุสดมภ์ ประกอบด้ วย กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา กรมนามี
หน้ าที่เกี่ยวกับกิจการไร่ นาและสัตว์พาหนะ ต่อมาได้ ขยายหน้ าที่ไปประจําตามหัวเมืองด้ วย มี
หน้ าที่จดั การกับที่ดนิ รกร้ างว่างเปล่าให้ มีการใช้ ประโยชน์ จัดการเกี่ยวกับการชลประทาน และเก็บ
ภาษีเป็ นหางข้ าวขึ ้นฉางหลวง แสดงว่าการเกษตรได้ เจริญขึ ้นในแผ่นดินนี ้
การขยายตัวของกรมนาแสดงว่าข้ าวกลายเป็ นพืชสําคัญที่มีการปลูกและ
ขยายตัวออกไปอย่างกว้ างขวางในสมัยกรุงศรี อยุธยา ข้ าวได้ มีส่วนทําให้ กรุงศรี อยุธยามีความมัง่
คัง่ เพราะเป็ นสินค้ าส่งออกที่สําคัญ นอกจากนี ้ ยังมีพวกของป่ า หนังสัตว์ ไม้ หอม และผลไม้ ใน
จดหมายเหตุของลาลูแบร์ ผ้ เู ดินทางมายังกรุ งศรี อยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมี
บันทึกไว้ วา่ เมื่อล่องเรื อผ่านเมืองธนบุรีอนั เป็ นเมืองหน้ าด่านในสมัยนัน้ ได้ เห็นสวนผลไม้ ใหญ่น้อย
ของชาวบ้ านที่ปลูกกันเป็ นขนัดเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยตลอดทาง
3) การเกษตรสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
การเกษตรสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น อาชีพหลักคือการทํากสิกรรม เป็ น
เศรษฐกิ จ แบบเลี ย้ งตนเอง และมี ก ารติ ด ต่อ ค้ า ขายกับ ต่า งประเทศ ภายหลัง เศรษ ฐกิ จ ของ
รัตนโกสินทร์ ในรัชกาลที่ 4 ได้ ทําสนธิสญ
ั ญาเบาว์ริง มีเสรี ในการค้ าเพิ่มมากขึ ้นและทําให้ การค้ า
กับต่างประเทศมีความคล่องตัว ทําให้ ข้าวจากสยามเป็ นที่นิยมและเป็ นที่ต้องการของตลาดโลก
ข้ าวได้ เป็ นสินค้ าส่งออกที่สําคัญที่สดุ การเกษตรกรรมมีที่ดินเป็ นปั จจัยการผลิตที่ สําคัญ รัฐบาลมี
นโยบายเร่ ง เพิ่ม ปริ ม าณการผลิ ตข้ าว จึง มี นโยบายส่ง เสริ ม ให้ บุกเบิกที่ ดิน ใหม่เ พื่ อเพาะปลูก
ขณะเดียวกันได้ มีนโยบายการขุดคลองเพื่อเปิ ดป่ าเป็ นนา ระยะแรกของนโยบายนี ้การขุดคลองเป็ น
การลงทุนโดยรัฐบาล ( พ.ศ. 2403-2420) ให้ เจ้ านายและขุนนางเป็ นหัวหน้ าในการดําเนินการขุด
คลองโดยมีการตอบแทนในรู ปของที่ดินริ มคลอง คลองที่ขุดในช่วงนี ้ ได้ แก่ คลองดําเนินสะดวก
คลองมหาสวัสดิ์ เป็ นต้ น
2.1.5.4 นโยบายด้ านการเกษตรที่ชดั เจน
สําหรับการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยแม้ ว่าจะมีการทําการเกษตรมานับ
พันปี แต่ประเทศไทยเพิ่งจะมีนโยบายด้ านการเกษตรที่ชดั เจนเมื่อราว 53 ปี มานี ้เอง คือนับตังแต่
้ มี
การใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรก (แผน 1) ในปี 2504 โดยนโยบายชัดเจนที่
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ดําเนินต่อเนื่องต่อเนื่ องยาวนานถึง 30 ปี จากการได้ รับอิทธิพลจาก “กระแสปฏิวตั ิเขียว” ของชาติ
ตะวันตกที่เชื่อว่าการทําเกษตรแบบสมัยใหม่คือระบบที่ดีที่สุดโดยวัดจากรายได้ เกษตรกรนัน่ เอง
ดังนันสาระสํ
้
าคัญของแผนการพัฒนาการเกษตรของประเทศจึงเน้ นสู่การผลิตส่งออกและการผลิต
เพื่อให้ ได้ ผลผลิตต่อ ไร่ มากที่สุดดังนัน้ รัฐบาลจึงได้ ทําการส่งเสริ มให้ เกษตรกรไทยปลูกพืชชนิด
เดียว (Mono cropping) แทนการปลูกพืชหลายชนิดเพื่อเพื่อการยังชีพดังที่เคยทํามาก่อน และต้ อง
เป็ นพืชเศรษฐกิจ หรื อชนิดที่สามารถส่งออกขายในตลาดโลกได้ เป็ นหลักเท่านัน้ ระบบการเกษตร
แผนใหม่จําเป็ นต้ องปลูกพืชชนิดเดียวกันในบริ เวณกว้ างๆและต้ องได้ ผลผลิตต่อไร่ สูงสุด ทําให้ มี
การใส่ป๋ ยเคมี
ุ และฉีดสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแทบทุกระยะ ตังแต่
้ เริ่ มเตรี ยมดินจนถึงขันเก็
้ บเกี่ยว ทัง้
เพื่อป้องกันและกําจัดศัตรูพืช วัชพืช สัตว์ศตั รูพืชอย่างเช่น หอยเชอร์ รี่ และโรคพืชที่มีความเสี ยงสูง
ที่จะเกิดการระบาดได้ โดยง่าย ดังนัน้ การสนับสนุนการผลิตเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวจึงมี
การส่งเสริ มการใช้ เครื่ องจักรและสารเคมี แทนการใช้ แรงงานคนและสัตว์ แทนกระบวนการผลิต
ตามธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ เข้ าประเทศ
เพื่อมุ่งผลักดันนโยบายดังกล่าว รัฐบาลได้ ท่มุ สร้ างระบบชลประทานขนาดใหญ่
เพื่อให้ เกษตรกรปลูกพืชได้ ตลอดทังปี
้ นอกจากนี ้ยังยกเลิกการเก็บภาษี นําเข้ าสารเคมีเกษตร ด้ วย
หวังจะให้ เกษตรกรสามารถซื ้อสารเคมีได้ ถูกลง และมีการตังธนาคารเพื
้
่อการเกษตรและสหกรณ์
เพื่อปล่อยกู้แก่เกษตรกรในอัตราดอกเบี ้ยตํ่ากว่าปกติ ไม่รวมถึงการจัดทํางบพิเศษรายปี ราว 200400 ล้ านต่อปี เพื่อป้องกันการระบาดของแมลงที่เกิดจากการใช้ สารเคมีตอ่ เนื่องยาวนาน
สามสิบปี ผ่านไป ตัวเลขการส่งออกพืชเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ ้นพร้ อมๆกับปริ มาณการ
ผลิตที่เพิ่มขึน้ หลายเท่าตัว แต่ผลกระทบที่ตามมาก็เพิ่มเป็ นเงาตามตัวเช่นกัน ทังการลดลงของ
้
พื ้นที่ป่า การตกค้ างของสารเคมี อันตรายเหล่านันทั
้ งในนํ
้ ้า ในดิน และสิ่งแวดล้ อมอื่นๆรวมทังการ
้
ตกค้ างของสารพิษในผลผลิตอันเป็ นอันตรายต่อผู้บริโภค ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านการเกษตรหายไป
และที่สําคัญเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในวังวนหนี ้ถาวร เนื่องจากต้ นทุนการผลิตที่สงู ขึ ้นจนถึง
จุดไม่ค้ ุม ทุน ในช่ว ง 30 ปี ที่ ผ่า นมา ตัว เลขหนี ส้ ิ นต่อครั ว เรื อนเกษตรกรเพิ่ม ขึน้ กว่า 30เท่า
ขณะเดียวกันจํานวนครอบครัวที่เป็ นหนี ้ก็เพิ่มขึ ้นกว่าสองเท่าตัว จาก 1.7 ล้ าน เป็ น 3.1 ล้ าน
ครัวเรื อน คิดเป็ นร้ อยละ 55 ของครัวเรื อนทังหมด
้
จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรื อนไทยของสํานักสถิติใน พ.ศ. 2542 พบว่า คนจนในประเทศไทยมีทงสิ
ั ้ ้น 9.8 ล้ านคน(ร้ อย
ละ10) ของประชากรทังประเทศ
้
ในจํานวนนี ้ร้ อยละ 69 มีอาชีพเกษตรกร และพบว่าเกษตรจํานวน
118,467 ราย มีหนี ้สินรวมกันมากขึ ้นเรื่ อยๆ (ศักดา ศรี นิเวศน์, 2546) ทังนี
้ ้เพราะเกษตรกรต้ องซื ้อ
แทบทุกอย่าง โดยเริ่ มจากสารเคมีที่เป็ นเงินส่วนใหญ่แล้ ว เกษตรกรยังต้ องจ่ายค่าเมล็ดพันธุ์ ค่า
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อุปกรณ์ ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง ค่าแรงงาน และอื่นๆอีกมากมาย ทําให้ รายได้ สุทธิเหลือน้ อยมาก จึง
จําต้ องไปหากู้เงินมาเพื่อลงทุนในการผลิตครัง้ ต่อไป มีการประมาณการกันอีกว่า หากไม่ได้ ใช้
สารเคมีเกษตร จะทําให้ เกษตรกรนาข้ าวมีกําไรจากการผลิตทันที 3,000 บาทต่อไร่ หรื อสามารถ
ลดต้ นทุนการผลิตลงไปประมาณร้ อยละ 70- 80
นอกจากนี ้ การใช้ สารเคมีและเครื่ องจักรในการทํางานเกษตรแผนใหม่ ยังส่งผล
ต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรด้ วย เพราะเครื่ องจักรดัง กล่าวได้ ทําหน้ าที่เข้ ามาแทน
แรงงานคนและสัต ว์ ทํ า ให้ แรงงานเดิ ม ในภาคเกษตรต้ อ งดิ น้ รนไปหางานทํ า ในเมื อ งแล ะ
อุตสาหกรรมแทน ส่งผลให้ แรงงานดังกล่าวหายากทําให้ คา่ จ้ างสูง อันเป็ นการเพิ่มต้ นทุนการผลิต
แก่เกษตรกรอีกทางหนึง่ ด้ วย
วิก ฤตปั ญ หาดัง กล่า ว ประกอบกับ การเรี ย กร้ องของภาคประชาสัง คม ทํ า ให้
รัฐบาลตัดสินใจปรับนโยบายใหม่ตงแต่
ั ้ ปลายแผนพัฒนาฉบับที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) เป็ นต้ นมา
และมาเห็นความชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และแผนพัฒนาฉบับที่ 9 (พ.ศ.
2545-2549) แผนพัฒ นาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพัฒ นาฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555ปั จจุบนั ) โดยนโยบายใหม่ม่งุ สู่การทําเกษตรแบบยัง่ ยืน มีคนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา และเน้ น
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฉบับที่ 9 และให้ ความสําคัญ
ต่อการรวมพลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้ มีส่วนร่ วมดําเนินการในทุกขันตอนของแผนฯ
้
พร้ อมทัง้
สร้ างเครื อข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่การปฏิบตั ิ รวมทังการติ
้
ดตามตรวจสอบผล
การดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยที่ยงั คงขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกเอาไว้
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาสังคมแห่งชาติ, 2557)
นั บ ว่ า เป็ นมิ ติ ใ หม่ ข องนโยบายพั ฒ นาการเกษตรของประเทศไทย ที่ มุ่ ง
ความสํ า เร็ จ และตัง้ เป้าหมายมากกว่า ตัว เลขรายได้ แต่ใ ห้ ค วามสํ า คัญ กับ คุณ ภาพชี วิ ต ของ
เกษตรกร ผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้ อมไปพร้ อมๆกันด้ วย
อย่างไรก็ดี นโยบายใหม่นี ้ยังคงประสบปั ญหาทังทางด้
้
านเทคนิคและการเมืองอยู่
มาก ทําให้ การนําไปปฏิบตั จิ ริงยังไม่สามารถที่จะทําได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก แม้ ว่าจะมีการ
เขียนนโยบายไว้ อย่างชัดเจน แต่การนํานโยบายไปกํ าหนดเป็ นแผนปฏิบตั ิการที่ชัดเจนร่ วมกัน
ผนวกกับข้ อจํากัดของระบบราชการ ทําให้ ผ้ บู ริหารในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้ องไม่ให้ ความสําคัญมาก
เท่าที่ควร ส่ง ผลต่อการจัดสรรงบประมาณสู่นโยบายดังกล่าวในระดับค่อนข้ างตํ่า ด้ วยสาเหตุ
หลักๆดังกล่าว ส่งผลต่อการเตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารปฏิบตั ใิ นแนวของการทําการเกษตรแบบยัง่ ยืน
ที่ต่างยอมรับทั่วกันว่าอยู่ในช่วงของการเริ่ มต้ น สิ่งที่ต้องเร่ งดําเนินการร่ วมกันเพื่ อการผลักดัน
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นโยบายเกษตรดังกล่าว จึงจําเป็ นต้ องมีการสื่อสารที่ชดั เจนร่วมกันระหว่างทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ต้ อ ง
มี การสนับสนุนพิ เ ศษในรู ป แบบที่ ห ลากหลายเพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับ สภาพสัง คม และสามารถ
ตอบสนองกับความหลากหลายของตัวเกษตรกร
อาจสรุปจากประวัติความเป็ นมาของการเกษตรหรื อกสิกรรมของประเทศไทย จะ
เห็นได้ ว่ามี การพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางด้ านเศรษฐกิจและ
สังคมภายในประเทศในระยะแรกๆ และตามการเปลี่ยนแปลงของภายนอกประเทศ ในระยะหลังๆ
ซึง่ เกิดจากการที่มีการติดต่อทํามาค้ าขายระหว่างประเทศมากขึ ้น อิทธิพลจากภายนอกเหล่านันมี
้
ผลต่อทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยในปั จจุบนั นี ้ค่อนข้ างมากประเทศไทยได้ ใช้ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ที่รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมากจนเกินไป โดยรัฐบาลมุ่งแต่ผลผลิต
ทางการเกษตรและมุ่งรายได้ เข้ าประเทศ โดยไม่คํานึงถึงด้ านบริ บทของสังคมไทย ทําให้ ส่งผลเสีย
กับ เกษตรกรไทยมากกว่ า ผลดี ทํ า ให้ เ กิ ด ปั ญ หาหนี ส้ ิ น จํ า นวนมาก และปั ญ หาสุข ภาพของ
เกษตรกร ด้ วยวิกฤตปั ญหาดังกล่าว ทําให้ รัฐบาลปรับแผนนโยบายใหม่ โดยนโยบายจะมุ่งสู่การ
ทําเกษตรแบบยัง่ ยืน มีคนเป็ นศูนย์กลางและเน้ นเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.5.5 ประเภทของการเกษตรกรรม
1) เกษตรแบบดังเดิ
้ ม เน้ นการเกษตรแบบยังชีพ / ความหลากหลาย
ของชีวภาพ / การพึง่ พิงธรรมชาติ
2) เกษตรสมัยใหม่ หรื อบางทีเรี ยก ธุรกิจการเกษตรเน้ นพืชเชิงเดี่ยว เน้ น
ความเชี่ยวชาญ เน้ น “ทุน” (เงิน ที่ดิน เคมี เครื่ องจักร) อันเป็ นผลของการพัฒนาการเกษตรกรรม
การปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) ทําให้ ใช้ สารเคมีมากขึ ้น พึ่งปุ๋ย เครื่ องจักร เขื่อน ใช้ พลังงาน
พึง่ พิงมากขึ ้น เกษตรยุคนี ้ ยังเรี ยกว่า “เกษตรเคมี”
นอกจากนัน้ ยังเน้ น การขาย รัฐ เอกชน ก้ าวเข้ ามากําหนดระบบเกษตร
(รวมถึงตลาดต่างประเทศ) ทังการผลิ
้
ต การแพร่ กระจาย (การขาย) ส่งผลต่อเกษตร ชีวิต และ
สังคมเปลี่ยนแปลงไป พึง่ พิงมากขึ ้นกว่าเดิม
3) เกษตรยัง่ ยืน เน้ นเกษตรต้ องคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความพอเพียง อนึ่ง การเกษตรแบบยัง่ ยืน ยังอาจจําแนกได้ เป็ น เกษตรเชิงเดี่ยว
อินทรี ย์ / เกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) / วนเกษตร / เกษตรอินทรี ย์ / เกษตรธรรมชาติ เช่น ไม่
ไถไม่พรวนดิน ไม่ใส่ป๋ ยทุ
ุ กชนิด แม้ แต่อินทรี ย์ ไม่กําจัดวัชพืช ไม่กําจัดโรคแมลง
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2.1.6 การใช้ การสื่อสารในการพัฒนาการเกษตร
ปรมะ สตะเวทิน (2539, น. 24) กล่าวว่า การสื่อสารมีความสําคัญและมีความสัมพันธ์
อย่า งใกล้ ชิ ด กับสัง คมการสื่ อ สารเป็ นสายใยของสัง คมและเป็ นส่ว นประกอบที่ แ นบเนื่ อ งกับ
กระบวนการสังคมอย่างต่อเนื่อง วิวัฒนาการของสังคมจากกําเนินจนถึงสภาพปั จจุบนั และการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตอาศัยการสื่อสารเป็ นปั จจัยพื ้นฐานทังสิ
้ น้ อาจกล่าวได้ ว่าเกิดสังคมจาก
การสื่อสาร สังคมดํารงอยู่ได้ ด้วยการสื่อสาร และเมื่อสังคมจะพัฒนาต่อไปก็ต้องอาศัยการสื่อสาร
เป็ นเครื่ อ งมื อ อย่างหลี กเลี่ ย งไม่ไ ด้ หากปราศจากการสื่ อสารสมาชิ กของสัง คมก็ ไ ม่ส ามารถ
รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาได้ ในขณะที่สงั คมกําลังอยู่ในขันตอนของกระบวนการพั
้
ฒนา
นันการสื
้
่อสารจะถูกนํามาใช้ เพื่อส่งเสริมและขยายการพัฒนา ตลอดจนทําให้ งานพัฒนาดําเนินไป
ได้ โดยสะดวก การสื่อสารจะทําหน้ าที่เป็ นกลไกสังคมที่จะผลักดันให้ สงั คมพัฒนาไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาเกษตรกรรมจากวิธี ดงั เดิม มาเป็ นการใช้ วิธี
สมัยใหม่
ประเทศไทยซึ่งเป็ นเช่นเดียวกับประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ที่พบว่าปั ญหาการเกษตร
เป็ นปั ญหาสําคัญประการหนึง่ ในกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนาเหล่านี ้ ในขณะที่คนส่วนมากต้ องพึ่งพิง
ผลิตผลทางการเกษตรและใช้ ภาคการเกษตรเป็ นแหล่งประกอบอาชีพหลัก ดังนันการใช้
้
การสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาการเกษตรจึงมีความจําเป็ น
อาจกล่า วได้ ว่ า การสื่ อ สารสามารถมี บ ทบาทต่อ การพัฒ นาทางด้ า นการเกษตรของ
เกษตรกรได้ ดงั นี ้
1) ยกระดับความรู้ ความเข้ าใจของเกษตรกรหรื อผู้รับสาร ด้ วยการแนะนะ
วิทยาการด้ านการเกษตรใหม่ๆที่เหมาะสมให้ เกษตรกรได้ รับและนําไปขบคิด
2) ให้ ขา่ วสารการเคลื่อนไหวทางด้ านการเกษตร เป็ นรายงานความก้ าวหน้ าหรื อ
ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านวิทยาการและการตลาดให้ เกษตรกรได้ รับทราบอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่
การติดตามวิทยาการสมัยใหม่และการค้ าผลผลิตด้ านการเกษตรของเกษตรกร
3) แนะนําส่งเสริ มการพัฒนาการผลิตทางด้ านการเกษตร เป็ นการแนะนํา
ส่งเสริม วิทยาการสมัยใหม่โดยจูงใจให้ เกษตรกรเกิดความรู้สกึ ต้ องการทดลองใช้ วิทยาการใหม่ๆ
4) กระตุ้นและสนับสนุนให้ เกษตรกรมีความสามารถในการผลิต โดยการนํา
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ เพื่อการพัฒนาการผลิต เป็ นการกระตุ้นหรื อยั่วยุให้ เกษตรกรได้
มองเห็นบทบาทและความสามารถที่ ซ่อนอยู่ในตัวเกษตรกรที่สมควรนําออกมาใช้ เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและส่วนรวมในด้ านการผลิต

19
5) ให้ ข้อมูลแก่เกษตรกรในการเสริมสร้ างความเข้ าใจสู่สภาวการณ์ตา่ งๆโดยรู้จกั
แก้ ปัญหาความต้ องการที่แท้ จริง อันจะเป็ นผลให้ มีการพัฒนาการผลิตได้ ผลตรงตามความต้ องการ
เป็ นลักษณะของการรายงานข้ อมูลต่างๆด้ านการเกษตรเพื่อให้ เกษตรกร ได้ รับรู้ ข้ อมูลนัน้ หรื อ
เรื่ องราวนันและอาจเป็
้
นประโยชน์ในโอกาสต่อไป
6) การแลกเปลี่ยนความรู้และข่าวสารต่างๆทังในชุ
้ มชนและต่างชุมชน โดยให้
เกษตรกรได้ รับรู้ เรื่ องราวหรื อวิทยากร ที่อาจเป็ นประโยชน์และเหมาะสมแก่ระดับการพัฒนาใน
สภาพสังคมที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
7) สร้ างบรรยากาศให้ เกษตรกรมีโอกาสในทางพัฒนาปั ญญาหรื อความรอบรู้
ความสามารถโดยรู้ จกั ปฏิบตั ิตนให้ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม มีวิธีการทํางาน ศิลปะการ
ปฏิบตั ติ นในการครองชีพและสังคม
8) ช่วยในการดํารงชีพของเกษตรกรเป็ นไปตามมาตรฐาน โดยการทําให้ เกิดการ
พัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องเกษตรกรทังในด้
้ านการประกอบอาชีพและการดํารงอาชีพเป็ นไปตาม
มาตรฐานเพราะสื่อมวลชนเป็ นส่วนเชื่อมสําคัญที่จะก่อให้ เกิดการยกระดับมาตรฐานการดํารงชีพ
9) ช่วยให้ สมาชิกในครอบครัวเกษตรกร มีโลกทัศน์ทางเกษตรกว้ างขวางขึ ้น ทังนี
้ ้
เนื่องจากสื่อมวลชนช่วยให้ เกิดการรับรู้เรื่ องราวกว้ างขวางยิ่งขึ ้น
10) สร้ างความภาคภูมิใจในความเป็ นอยู่และอาชีพ ความอิสระและพึ่งตนเอง มี
ความรักต่อถิ่นที่อยูอ่ าศัยและประเทศชาติอนั จะสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ตนเอง
11) ช่ว ยให้ ก ารใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติเป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เพราะ
สื่อมวลชนจะช่วยให้ เกษตรกรได้ รับรู้ และเข้ าใจความจําเป็ นในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ตลอดจนกานําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ณรงค์ สมพงษ์ (2543, น. 219) กล่าวว่า การนําการสื่อสารเข้ ามาใช้ ในการพัฒนาการ
เกษตร ส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการติดต่อและประสานงานระหว่างเจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตร
กับเกษตรกรเพิ่มมากขึน้ การบริ การส่งเสริ มส่วนใหญ่ใช้ เวลาเพียงเล็กน้ อยในการวินิจฉัยความ
ต้ องการที่แตกต่างกันของเกษตรกร
เกศินี จุฑาวิจิตร (2542, น. 82) กล่าวว่า การพัฒนาด้ านการเกษตรที่สําคัญ คือ การเพิ่ม
ผลผลิต การลดต้ นทุนการผลิต และการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต การสื่อสารจะเป็ นกระบวนการ
ในการสื่อข่าวสารและเชื่อมโยงแหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีกับการเกษตรกร เพื่อให้ เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้ าใจ และสามารถนําวิทยาการใหม่ๆตลอดจนเทคโนโลยีพื ้นบ้ านที่มีการแลกเปลี่ยน
ไปใช้ ในพื ้นที่ของตน
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กล่าวโดยสรุป จากบทบาทของการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรข้ างต้ น จะเห็นว่าถ้ ามี
การเผยแพร่ข่าวสาร หรื อมีการจัดสรรช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเกษตรเพื่อบริ การ
ความรู้แก่เกษตรกรแล้ วการสื่อสารจะเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่จะช่วยแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้นกับเกษตรไทยได้ แต่อย่างไรก็ตามการที่บทบาทของการสื่อสารนี ้จะสัมฤทธิ์ผลได้ นนั ้ จําเป็ น
ที่รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะต้ องมีการบริ การข่าวสารด้ านการเกษตรกรรมแก่เกษตรกร
อย่างทัว่ ถึงและพอเพียง
การนําเอาแนวคิดเรื่ องการพัฒนาและการสื่อสารสารเพื่อพัฒนาการเกษตรมาเป็ นกรอบ
ในการศึกษาครัง้ นี ้เพื่อให้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาจากอดีต
ถึงปั จจุบนั แนวคิดในการพัฒนาการเกษตรที่ปราชญ์ชาวบ้ านได้ มีการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรนันได้
้
มีการยึดแนวคิดการพัฒนาแบบใด ปราชญ์ชาวบ้ านได้ มีการปรับบทบาท หรื อปรับแนวทางในการ
ส่งเสริ มการเกษตรมาสู่แนวทางของการพัฒนาแบบใหม่อย่างไรบ้ าง การพัฒนาไม่ได้ พึ่งพาแต่สื่อ
หลักๆที่ใช้ เทคโนโลยีสูงๆในการดําเนินงานหากต้ องมีการใช้ สื่อในทุกระดับให้ สอดคล้ องแลเอือ้
ประโยชน์กัน แนวคิดเรื่ องการใช้ การสื่อสารเพื่อพัฒนาจะช่วยให้ สามารถอธิ บายและวิเคราะห์
ลักษณะของการใช้ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้ านได้ อย่างชัดเจน
2.1.7 แนวคิดเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์
ในการพัฒนาการเกษตรนันจะแบ่
้
งออกเป็ น 3 ยุคด้ วยกัน
1) เกษตรแบบดังเดิ
้ ม เน้ นการเกษตรแบบยังชีพ / ความหลากหลายของชีวภาพ/
การพึง่ พิงธรรมชาติ
2) เกษตรสมัยใหม่ หรื อบางทีเรี ยก ธุรกิจการเกษตรเน้ นพืชเชิงเดี่ยว เน้ นความ
เชี่ยวชาญ เน้ น “ทุน” (เงิน ที่ดิน เคมี เครื่ องจักร) อันเป็ นผลของการพัฒนาการเกษตรกรรม การ
ปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) ทําให้ ใช้ สารเคมีมากขึ ้น พึ่งปุ๋ย เครื่ องจักร เขื่อน ใช้ พลังงาน
พึง่ พิงมากขึ ้น เกษตรยุคนี ้ ยังเรี ยกว่า “เกษตรเคมี”
นอกจากนัน้ ยังเน้ น การขาย รัฐ เอกชน ก้ าวเข้ ามากํ าหนดระบบเกษตร (รวมถึงตลาด
ต่างประเทศ) ทังการผลิ
้
ต การแพร่กระจาย (การขาย) ส่งผลต่อเกษตร ชีวิต และสังคมเปลี่ยนแปลง
ไป พึง่ พิงมากขึ ้นกว่าเดิม
3) เกษตรยัง่ ยืน เน้ น เกษตรต้ อ งคํ า นึง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความพอเพียง อนึ่ง การเกษตรแบบยั่งยืน ยังอาจจําแนกได้ เป็ น เกษตรเชิงเดี่ยว

21
อินทรี ย์ / เกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) / วนเกษตร / เกษตรอินทรี ย์ / เกษตรธรรมชาติ เช่น ไม่
ไถไม่พรวนดิน ไม่ใส่ป๋ ยทุ
ุ กชนิด แม้ แต่อินทรี ย์ ไม่กําจัดวัชพืช ไม่กําจัดโรคแมลง
2.1.7.1 ความหมายของเกษตรอินทรี ย์
กรมวิชาการเกษตร (2544, น. 1) ได้ ให้ ความหมายเกษตรอินทรี ย์ไว้ ว่า หมายถึง
ระบบการผลิตที่คํานึง ถึง สภาพแวดล้ อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมี ระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่ คล้ ายคลึง กับธรรมชาติ และหลีกเลี่ ยงการใช้ สาร
สัง เคราะห์ ที่ อาจก่ อให้ เ กิ ด มลพิ ษในสภาพแวดล้ อม รวมถึง การนํ า ภูมิ ปัญ ญาชาวบ้ า นมาใช้
ประโยชน์ด้วย
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ มกท (2544, น.10) ได้ ให้ ความหมายของ
เกษตรอินทรี ย์ไว้ ว่า หมายถึง ระบบการผลิตที่ ไ ม่มีการใช้ ป๋ ุยและสารเคมี ในการป้องกันกํ าจัด
ศัตรูพืช เป็ นระบบผลิตที่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข มกท.
ชนวน รัตนวราหะ (2542, น. 28) ได้ ให้ ความหมายเกษตรอินทรี ย์ไว้ ว่า หมายถึง
การเกษตรอินทรี ย์เป็ นระบบการเกษตรที่ ใช้ พื ้นฐานของหลักการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์เพื่อ
การเกษตร โดยมีเป้าหมายที่จ ะได้ ระบบการเกษตรที่ยงั่ ยืน ในปั จจุบนั เป็ นที่เชื่อกันว่าโดยวิธีการ
เกษตรอิ น ทรี ย์ ส ามารถจะทํ า ให้ เ กิ ด ความยั่ง ยื น ทัง้ ในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม เศรษฐกิ จ และสัง คม
ถึงแม้ ว่าการเกษตรอินทรี ย์จะเน้ นการใช้ วิทยาการ ส่วนใหญ่ได้ มาจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เกิดขึ ้น
จากประสบการณ์ของความสําเร็ จที่ประชาชนในแต่ละท้ องถิ่นได้ สะสมและถ่ายทอดสืบต่อกันมา
หลายชัว่ อายุคน อย่างไรก็ตามการเกษตรอินทรี ย์ก็มิได้ ปฏิเสธการยอมรับเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
นักวิจยั ได้ ทําการคิดค้ นขึ ้นมาในปั จจุบนั โดยมีข้อแม้ ของการยอมรับว่าเทคโนโลยีเหล่านันต้
้ องไม่
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ฉะนัน้
การที่มีผ้ ปู ั กใจเชื่อว่าการทําเกษตรอินทรี ย์คือการเกษตรที่ล้าสมัยและถอยหลังเข้ าคลองนันจึ
้ งไม่
เป็ นความจริ ง แต่ป ระการใด ในทางตรงข้ า มการเกษตรอินทรี ย์กลับ เป็ นเกษตรที่ ใช้ วิท ยาการ
ทันสมัย โดยหลักการของการพึง่ พิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สามารถจะทําให้ คน สัตว์ พืช ต้ นไม้
จุลิ นทรี ย์ ร่ วมกันอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ สะอาด อุดมสมบูรณ์ มี ความยั่งยื น มี ความเอือ้ อาทร
ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง และความเอื ้ออาทรระหว่างมนุษย์และสิ่งมีชีวิต รวมทังสิ
้ ่งแวดล้ อมตาม
ธรรมชาติโดยรอบของตัวเอง
อัจฉรา สุขสมบูรณ์ (2544, น. 8) ได้ ให้ ความหมายเกษตรอินทรี ย์ไว้ ว่า หมายถึง
การทําเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้ าง ไม่ว่าสารพิษดังกล่าวจะมาจากทางดิน นํ ้า ทางอากาศ หรื อ
แม้ แต่จากการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้ ทงั ้ ผู้ผลิต ผู้บริ โภคและสิ่งแวดล้ อมปลอดภัยจากสารพิษ
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เป็ นการช่วยรักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลดต้ นทุ นการผลิต แล้ วหันมาใช้ สารอินทรี ย์ เช่น
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืช หรื อใช้ สารสกัดชีวภาพบํารุงพืชแทน โดยเริ่ มตังแต่
้ ขนตอนการเตรี
ั้
ยมดิน
จนถึงการเก็บเกี่ยว
กนกวรรณ มะโนรมย์ (2547,น. 1) ได้ ให้ ความหมายเกษตรอินทรี ย์ไว้ ว่า หมายถึง
การเกษตรอินทรี ย์(Organic agricultures (มุ่งเน้ นกระบวนการผลิต เพื่อรักษาระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพึ่ง ตนเองของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยรวมทัง้ การ
คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้ านอาหารและสุขภาพ ให้ ความสําคัญของภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในความพยายามที่จะรักษาและเพิ่มพูน ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็ นกลไกบรรเทา
ปั ญหาความจนของเกษตรกรรายย่อยเพราะเกษตรอินทรี ย์มีแนวโน้ มในการลดต้ นทุนการผลิตและ
ให้ ผลคุ้มค่าในระยะยาว
วิทรู ย์ ปั ญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกา (2546, น.129) ได้ ให้ ความหมายเกษตร
อินทรี ย์ไว้ วา่ หมายถึง การเกษตรอินทรี ย์ที่มีหลักฐานบันทึกเกิดขึ ้นตังแต่
้ ทศวรรษ 1920 เป็ นต้ นมา
แต่เป็ นในลักษณะความเชื่อ (ideology) มากกว่าการให้ คํากํ าจัดความและแนวคิดปฏิบตั ิที่เป็ น
วิทยาศาสตร์ หลังจากนันได้
้ เกิดกลุ่มเกษตรกรในประเทศต่างๆในยุโรป สหรัฐอเมริ กา ได้ พฒ
ั นา
แนวทางเกษตรอินทรี ย์ขึน้ อย่างเป็ นอิสระต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้ านปรัชญาของ
เกษตรอิ น ทรี ย์ ม ากกว่ า เพื่ อ การค้ า และสหพั น ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ น านาชาติ ( International
Federation of Organic Agriculture Movement: FOAM) ให้ ความหมายไว้ ว่า ระบบการเกษตรที่
ผลิตอาหารและเส้ นใย ด้ วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้ อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้ นหลักการ
ปรับปรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรี ย์
จึงลดการใช้ ปัจจัยการผลิตภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกําจัด
ศัตรู พืชและเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ ธรรมชาติในการเพิ่ม
ผลผลิ ต และพัฒ นาความสามารถต้ า นโรคต่อ พื ช และสัต ว์ เ ลี ย้ งหลัก การเกษตรอิน ทรี ย์นี เ้ ป็ น
หลักการสากลที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมของท้ องถิ่น
ด้ วย
กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า การทํ า เกษตรแบบอิ น ทรี ย์ นัน้ เป็ นการทํ า เกษตรแบบไม่ ใ ช้
สารเคมี หลีกเลี่ยงการใช้ สารสังเคราะห์ เป็ นมิตรต่อระบบนิเวศ ไม่ใช้ สารที่ทําร้ าย คน สัตว์ และ
สิ่งแวดล้ อม และพึ่งพาตนเองให้ มากที่สดุ ใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นให้ เกิดประโยชน์สงู สุด รวมถึงการ
นําภูมิปัญญาชาวบ้ านมาใช้ ประโยชน์ด้วย
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2.1.7.2 หลักการจัดการเกษตรอินทรี ย์
การจัด การเกษตรอิน ทรี ย์ ตามมาตรฐานเกษตรอิน ทรี ย์ สํ า นัก งานมาตรฐาน
เกษตรอินทรี ย์ (2543) โดยสรุปมีดงั นี ้
1) หลีกเลี่ยงการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และมีแผนการชัดเจนในการจัดการไร่
นาเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
2 ) ส่งเสริมการแพร่ขยายชนิดของแมลงที่มีประโยชน์(ตัวหํ ้า ตัวเบียน)
เพื่อลดปั ญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช
3) เกษตรต้ องพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการ
ปนเปื อ้ นของสารเคมีและมลพิษ
4) หลีกเลี่ยงการปลูกพืชนอกฤดู
5) เลือกใช้ พนั ธุ์พืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้ อมในท้ องถิ่น และมีความ
ต้ านทานต่อโรคและแมลง
6) คัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชที่มีคณ
ุ ภาพ รสชาติดี และให้ ผลผลิตสูง
7) ปรับปรุ งความอุดมสมบูรณ์ของดินด้ วยอินทรี ยวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ย
หมัก และปุ๋ยพืชสดอย่างต่อเนื่องให้ สมํ่าเสมอ และมีการหมุนเวียนใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
8)
ควรมี ก ารพัฒ นาระบบการผลิต ที่ พึ่ง พาตนเอง ในเรื่ อ งของ
อินทรี ยวัตถุและธาตุอาหารภายในฟาร์ ม
2.1.7.3 หลักการจัดการเกษตรอินทรี ย์หลักการเกษตรอินทรี ย์
หลักการพื น้ ฐานของเกษตรอินทรี ย์นนั ้ แตกต่างจากเกษตรปลอดสารเคมี ตรงที่เกษตร
อินทรี ย์เน้ นการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูสิ่งแวดล้ อม ด้ วยการไม่ใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ในการผลิต (รวมถึง
ไม่ใช่ป๋ ยเคมี
ุ สงั เคราะห์ ) การปรับปรุงดินด้ วยอินทรี ยวัตถุ และเน้ นการฟื น้ ฟูระบบนิเวศ การเกษตร
ในขณะนี ้เกษตรปลอดสารเคมีจะสนใจแต่การควบคุมปริ มาณการใช้ สารเคมีกําจัดศัตรู พืชโดย
ไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมแต่อย่างใด นอกจากนี ้เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กับ
ผู้บริโภค เกษตรอินทรี ย์ยงั มีการกําหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตที่ชดั เจน มีการตรวจสอบและ
รั บรองมาตรฐาน จนถึง ขัน้ กํ าหนดเป็ นระเบี ยบกฎเกณฑ์ เ กี่ ย วกับการผลิต และการติดฉลาก
โฆษณาผลิตภัณฑ์ “เกษตรอินทรี ย์”
1) การอนุรักษ์ นิเวศการเกษตร คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ ว่า การ
ผลิตแบบเกษตรเคมีทําให้ สิ่งแวดล้ อมและนิเวศการเกษตรเสื่อมโทรมลงอย่างมากมาย ปั ญหาดิน
ขาดธาตุอาหาร ดินเค็ม ดินแข็ง หน้ าดินถูกชะล้ างพังทลาย ความหลากหลายทางชีวภาพในไร่
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นาลดลง ระดับนํา้ ใต้ ดินอยู่ในสภาพวิกฤติ เป็ นต้ น ปั ญหาสิ่งแวดล้ อมเหล่านี ้กํ าลังกลายเป็ น
ปั ญหาสําคัญที่คกุ คามความยัง่ ยืนของชนบทและภาคเกษตร
หลักการสําคัญของเกษตรอินทรี ย์ คือ การอนุรักษ์ ระบบนิเวศการเกษตร
และสิ่งแวดล้ อมด้ วยการปฏิเสธการใช้ สารเคมีสงั เคราะห์ทกุ ชนิด ทังนี
้ ้เพราะปั จจัยการผลิตที่เป็ น
สารเคมีสงั เคราะห์ทําลายสมดุลของนิเวศการเกษตร และส่งผลกระทบด้ านลบต่อสิ่งแวดล้ อมการ
ใช้ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็ นสารเคมีฆ่าแมลง สารเคมีป้องกันกําจัดเชื ้อรา และสารเคมี
กําจัดวัชพืช มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อยู่ในฟาร์ ม ทังสั
้ ตว์ แมลง และจุลินทรี ย์ ทังที
้ ่อยู่บนผิวดิน
และใต้ ดนิ ในกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เหล่านี ้ มีบทบาทสําคัญในการสร้ างสมดุลของนิเวศ
การเกษตร ไม่ว่าจะเป็ นการช่วยในการควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศัต รู พื ช หรื อ การพึ่ง พาอาศัย กัน ในการดํ า รงชี วิต เช่น การผสมเกสรหรื อ การช่ว ยย่อ ยสลาย
อินทรี ยวัตถุซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี ้ส่วนใหญ่มีทงที
ั ้ ่เป็ นประโยชน์ ในขณะที่ตีและแมลงศัตรูพืชมักจะมี
ความสามารถพิเศษในการพัฒ นาภูมิ ต้านทานต่อสารเคมี ดังนัน้ เมื่อมีการใช้ สารเคมี กําจัด
ศัตรู พืชแมลงที่เป็ นประโยชน์จึงถูกทําลายได้ โดยง่าย ในขณะที่แมลงศัตรู พืชสามารถอยู่รอดได้
โดยไม่เป็ นอันตราย แม้ แต่ป๋ ยเคมี
ุ เองก็มีผลเสียต่อจุลินทรี ย์และสิ่งมีชีวิตในดิน ทําให้ สมดุลของ
นิเวศดินเสียดังนัน้ เกษตรอินทรี ย์จึงห้ ามให้ ปัจจัยการผลิตที่เป็ นสารเคมีสงั เคราะห์ทกุ ชนิดในการ
ผลิต
2) การฟื น้ ฟูนิเวศการเกษตร นอกเหนือจากการอนุรักษ์ แล้ ว หลักการ
ของเกษตรอินทรี ย์ยงั เน้ นให้ เกษตรกรต้ องฟื น้ ฟูสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้ วย
ซึ่งหลักการนี ้ทําให้ เกษตรอินทรี ย์มีความแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรปลอดสารเคมีที่ร้ ู จกั
กันในประเทศไทยแนวทางหลักการในการฟื ้นฟูนิเวศการเกษตร คือ การปรับปรุ งบํารุ งดินด้ วย
อินทรี ยวัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระบบเกษตรอินทรี ย์ ดินถือว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการทําเกษตร การ
ปรับปรุงบํารุงดินทําให้ ต้นไม้ ได้ รับธาตุอาหารอย่างครบถ้ วนและสมดุล ซึ่งจะช่วยให้ ต้นไม้ แข็งแรง
มีความต้ านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง ช่วยให้ เกษตรกรไม่จําเป็ นต้ องพึ่งพาการใช้
สารเคมี กํ า จัด ศัต รู พื ช นอกจากนี ผ้ ลผลิ ต ของเกษตรอิ น ทรี ย์ ยัง มี ร สชาติ ที่ ดี มี คุณ ค่ า ทาง
โภชนาการที่ครบถ้ วน และยังสามารถเพิ่มผลผลิต ได้ อย่างยั่งยืนกว่าการเพาะปลูกด้ วยระบบ
เกษตรเคมีอีกด้ วย
นอกเหนือจากการปรับปรุงบํารุ งดินแล้ ว การเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพในไร่ นาก็เป็ นสิ่งจําเป็ น ทัง้ นี ้เพราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็ นกุญแจสําคัญของ
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ความยั่งยืนของระบบนิเวศการเกษตร ทัง้ นี ้ก็เพราะว่าการสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน
ย่อมก่อให้ เกิดความเกื ้อกูลและความสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ างกระบวนการและ
พลวัตทางธรรมชาติที่เกือ้ หนุนต่อการทําเกษตรอินทรี ย์อีกต่อหนึ่ง วิธีการเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพอาจทําได้ ในหลายรู ปแบบ เช่น การปลูกพืชร่ วม พืชแซม พืชหมุนเวียน ไม้ ยืนต้ น
หรื อการฟื น้ ฟูแหล่งนิเวศธรรมชาติในไร่นาหรื อบริเวณใกล้ เคียง
3) การพึ่งพาธรรมชาติในการทําเกษตร หลักการเกษตรอินทรี ย์ตงอยู
ั้ ่
บนพื น้ ฐานของปรั ช ญาที่ ว่า การเกษตรที่ ยั่ง ยื นต้ อ งเป็ นการเกษตรที่ เป็ นไปตามครรลองของ
ธรรมชาติ ไม่ใช่การเกษตรที่ฝืนวิถีธรรมชาติ ดังนัน้ การทําการเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามจะ
เอาชนะธรรมชาติหรื อดัดแปลงธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก แต่เป็ นการเรี ยนรู้จากธรรมชาติ และ
ปรับระบบการทําเกษตรให้ เข้ ากับวิถีแห่งธรรมชาติ
กลไกในธรรมชาติที่ สําคัญต่อการทํ าเกษตรอินทรี ย์ ได้ แก่ วงจรการ
หมุนเวียนธาตุอาหาร (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงจรไนโตรเจน และคาร์ บอน) วงจรการหมุนเวียนของ
นํ ้า พลวัตของภูมิอากาศและแสงแดด รวมทังการพึ
้
ง่ พากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ
(ทังในเชิ
้ งของการเกื ้อกูล การพึง่ พา และห่วงโซ่อาหาร)
ในสถานที่ ต่าง ๆ ทั่วโลกย่อมมี ระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติที่
แตกต่างกันออกไปเกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรี ย์จึงจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ถึงสภาพเงื่อนไขของท้ องถิ่นที่
ตนเองทําการเกษตรอยู่ การหมัน่ สังเกต เรี ยนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทําการทดลองเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่จะต้ องดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่ว่าระบบฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์ของ
เกษตรกรแต่ละรายจะได้ ใช้ ประโยชน์จากกลไกธรรมชาติและสภาพแวดล้ อมท้ องถิ่นอย่างเต็มที่
4) การควบคุมและป้องกันมลพิษ แม้ ว่าเกษตรอินทรี ย์จะปฏิเสธการใช้
สารเคมีสงั เคราะห์ในฟาร์ ม แต่สภาพแวดล้ อมที่ฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์ ต้ องอยู่มีมลพิษต่าง ๆ อยู่
ทัว่ ไปที่อาจมีผลกระทบต่อการทําเกษตรอินทรี ย์ ไม่วา่ จะเป็ นมลพิษจากในนํ ้า อากาศ หรื อแม้ แต่
ในดินเอง ดังนันเกษตรกรที
้
่ทําเกษตรอินทรี ย์ จึงต้ องพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันมลพิษต่าง
ๆ จากภายนอกมิให้ ปนเปื อ้ นกับผลผลิต การป้องกันนี ้อาจทําได้ โดยการจัดทําแนวกันชนและแนว
ป้องกันบริเวณริมฟาร์ มแต่อย่างไรก็ตามการป้องกันมลพิษดังกล่าว แม้ ว่าจะกระทําด้ วยวิธีใดก็ยงั
ไม่ส ามารถป้ องกัน การปนเปื ้อ นจากมลพิ ษ ได้ อ ย่า งสมบูร ณ์ เนื่ อ งจากสารเคมี ป ะปนทั่ว ใน
สภาพแวดล้ อมตัวอย่างเช่น ฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์ ยังจําเป็ นต้ องใช้ แหล่งนํ ้าร่วมกับเกษตรกรที่ทํา
เกษตรเคมี อยู่ซึ่งอาจทํ าให้ ผ ลผลิตเกษตรอินทรี ย์ปนเปื ้อนสารเคมีไ ด้ เช่นกัน ดัง นัน้ แนวทาง
ปฏิบตั ิของเกษตรอินทรี ย์ จึงเน้ นความพยายามของเกษตรกรในการป้องกันมลพิษ โดยไม่กล่าว

26
ว่าผลผลิ ตไม่มี ส ารเคมี ปนเปื ้อนจากมลพิษได้ อย่างสมบรู ณ์ เนื่องจากสารเคมี ปะปนทั่วไปใน
สภาพแวดล้ อมตัวอย่างเช่น ฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์ยงั จําเป็ นต้ องใช้ แหล่งนํา้ ร่ วมกับเกษตรกรที่ทํา
เกษตรเคมีอยูซ่ งึ่ อาจทําให้ ผลผลิตเกษตรอินทรี ย์ปนเปื อ้ นสารเคมีได้ เช่นกัน ดังนัน้ แนวทางปฏิบตั ิ
ของเกษตรอินทรี ย์ จึงเน้ น ความพยายามของเกษตรกรในการป้องกันมลพิษ โดยไม่กล่าวอ้ างว่า
ผลผลิตไม่มีสารเคมีปนเปื อ้ น
นอกจากนี ม้ ลพิษจากภายนอกฟาร์ มแล้ ว เกษตรอินทรี ย์ยัง กํ าหนดให้
เกษตรกรต้ องลดหรื อป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ ้นในกระบวนการผลิตของฟาร์ มเองด้ วย เช่น ให้ มี
ระบบจัดการขยะและนํ ้าเสียก่อนที่จะปล่อยออกนอกฟาร์ ม หรื อการไม่ใช้ วสั ดุบรรจุผลผลิตที่อาจมี
สารพิษปนเปื อ้ นได้
5) การพึ่งพาตนเองด้ านปั จจัยการผลิต ในการทําฟาร์ มเกษตรอินทรี ย์
เกษตรกรจําเป็ นต้ องใช้ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยอินทรี ย์ เมล็ดพันธ์ เป็ นต้ น เกษตรอินทรี ย์
จึงมีหลักการที่มงุ่ ให้ เกษตรกรพยายามผลิตปั จจัยต่าง ๆ ด้ วยตัวเองในฟาร์ มให้ ได้ มากที่สดุ แต่ใน
กรณีที่เกษตรกรไม่สามารถผลิตได้ เอง เช่น มีพืน้ ที่การผลิตไม่พอเพียงหรื อต้ องมีการลงทุนสูง
สําหรั บการผลิ ตปั จ จัยการผลิ ตที่จํ าเป็ นต้ องใช้ เกษตรกรก็ สามารถซื อ้ หาปั จ จัยการผลิตจาก
ภายนอกฟาร์ มได้ แต่ปัจจัยการผลิตนันควรเป็
้
นปั จจัยการผลิตที่มีอยูแ่ ล้ วในท้ องถิ่น
กล่าวโดยสรุป หลักการสําคัญของเกษตรอินทรี ย์ คือ
(1) ทําการเกษตร โดยคํานึงความสอดคล้ องกับวิถีธรรมชาติ
เช่น ปลูกพืชตามฤดูกาล
(2) หลี กเลี่ ยงการใช้ สารเคมี ทางการเกษตร และสารพิษทุก
ชนิด
(3) บํารุงรักษาความอุดมุ สมบูรณ์ของดิน เช่น ปลูกพืชตระกูล
ถัว่ คลุมดินและใช้ ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์อย่างผสมผสาน
(4) รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ปลูกพืชหลายชนิด
ร่วมกันในฟาร์ ม
(5) สัตว์เลี ้ยงได้ รับการดูแลที่เหมาะสม ไม่กกั ขัง และทําทารุน
(6) เกษตรกรมีความสุข เสรี ภาพ และรายได้ ที่เป็ นธรรม
กล่าวโดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์ ถือว่าเป็ นนวัตกรรมในการทําเกษตร
แบบสมัยใหม่ เน้ นการที่เกษตรกรก้ าวเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสื่อสาร และไม่เพียงแต่การผลิต แต่
ต้ องขยายสู่การเผยแพร่และบริ โภค การทําเกษตรแบบอินทรี ย์เป็ นการเกษตรแบบทางเลือก ที่เน้ น
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การทําเกษตรแบบยัง่ ยืน เน้ นเกษตรที่ต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้ อม ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความพอเพียง หวนกลับไปสูภ่ มู ิปัญญาชาวบ้ าน
แนวคิดการทํ าเกษตรแบบอินทรี ย์ เป็ น การทํ าเกษตรแบบไม่ใช้ สารเคมี ทัง้ ในดิน นํ า้
อากาศเพื่อรักษาสมดุลทางธรรมชาติแล้ วหันมาใช้ สารอินทรี ย์ หรื อใช้ สารสกัดชีวภาพในการบํารุง
พืชแทน ตังแต่
้ เริ่ มขัน้ ตอนจนถึงขัน้ เก็บเกี่ ยว เป็ นการสร้ างความสมบูรณ์ ให้ กับสิ่งแวดล้ อมตาม
ธรรมชาติ โ ดยรอบตัว แนวคิดเกษตรอิน ทรี ย์ ส ามารถนํ า มาเป็ นแนวทางเพื่ อวิ เ คราะห์ ก ารจัด
การเกษตรอินทรี ย์ว่ามีวิธีการอย่างไร และปราชญ์ ชาวบ้ านมีการทําเกษตรอินทรี ย์ในลักษณะใด
รวมถึงมีการนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นมาใช้ ประโยชน์มากน้ อยเพียงใด

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารระหว่ างบุคคลและผู้นา
2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
สัง คมมนุษ ย์ ป ระกอบด้ ว ยกลุ่ม คนจํ า นวนมาก ที่ ดํ า รงชี วิ ต อยู่ร่ ว มกัน มี ป ฏิ สัม พัน ธ์
(Interaction) ซึง่ กันและกัน และในขณะเดียวกันมนุษย์แต่ละคนก็มีความต้ องการของตนเอง ซึ่งถ้ า
ปล่อยให้ เป็ นไปตามความต้ องการโดยไม่มีความควบคุมแล้ วย่อมก่อให้ เกิดอันตรายต่อการอยู่
ร่วมกันในสังคมได้ สังคมจึงจําเป็ นจะต้ องจัดระเบียบด้ วยการวางแบบพฤติกรรมให้ มนุษย์ในสังคม
ปฏิบตั ติ าม ซึง่ ก็คือ การกําหนดบทบาทให้ กบั บุคคลในสังคมนัน่ เอง การศึกษาเกี่ยวกับบทบาทจึง
เป็ นสิ่งสําคัญและจําเป็ นอย่างยิ่งในการศึกษาด้ านสังคมศาสตร์
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับบทบาทไว้ หลายทัศนะด้ วยกัน คือ
Krech (1962, p. 28) ได้ ให้ ความหมายว่า “บทบาท” คือ แบบแผนของความต้ องการและ
เป้าหมาย (want and goal) ความเชื่อ (beliefs) ความรู้สึก (feeling) ทัศนคติ (attitude) ค่านิยม
(value) และการกระทํา (action) ที่สมาชิกของชุมชนคาดหวังว่าจะเป็ นไปตามลักษณะชนิดของ
ตําแหน่งที่มีอยู่
Cohen (1979, p. 36) ได้ ให้ ความหมายของบทบาท ว่าหมายถึง สิ่งที่สงั คมได้ กําหนด
เฉพาะเจาะจงให้ บคุ คลปฏิบตั ิ และสิ่งที่บคุ คลปฏิบตั ิได้ จริง
Seckord and Beckman (1964, p. 100) ได้ ให้ ค วามหมายว่า บทบาท คือ การมี
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างพฤติกรรมที่เหมือนกันของบุคคลที่ดํารงตําแหน่งเดียวกัน หรื อ อยู่ในสังคม
เดียวกันแล้ ว ยังหมายรวมถึงพฤติกรรมที่ผูกพัน หรื อขึ ้นอยู่กับความคาดหวังของสมาชิกอื่นๆใน
สังคมด้ วย
Levinson (1971, pp. 284-285) ได้ สรุปความหมายของบทบาทไว้ 3 ประการ คือ
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1) บทบาท หมายถึง ปทัสถาน (Norms) ความคาดหวัง (Expectation) ข้ อห้ าม
(Taboos) ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอื่นๆที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันกับ
ตําแหน่งทางสังคมที่กําหนดให้ บทบาทตามความหมายนี ้คํานึงถึงตัวบุคคลน้ อยที่สุด แต่ม่งุ ไปที่
การบ่งชี ้หน้ าที่อนั ควร
2) บทบาท หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งเองที่จะคิดและ
กระทําเมื่อดํารงตําแหน่งนัน้
3) บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแต่ละคนที่จะกระทําโดยให้ สัมพันธ์
กับโครงสร้ างของสังคม หรื อ กล่าวอีกนัยหนึง่ คือ แนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อตนดํารงตําแหน่ง
นันๆ
้
Biddle (1979, p. 58) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมอันเป็ นลักษณะเฉพาะของ
บุคคลหนึ่ง หรื อมากกว่านัน้ ใน สิ่งแวดล้ อมหนึ่งๆ ซึ่ง Biddle ได้ อธิบายว่า คําจํากัดความของ
บทบาท ขึ ้นอยูก่ บั 4 คํา คือ
1) พฤติกรรม (Behavior) หมายความถึง การกระทําหรื อการแสดงที่เราอาจ
สังเกตได้ หรื อสามารถจะกําหนดให้ ผ้ สู งั เกตได้
2) บทบาทนันจํ
้ ากัดเพียงพฤติกรรมของมนุษย์) Person (เท่านัน้
3) บทบาทบางอย่างถูกกําหนดโดยอาศัยสิ่งแวดล้ อม (Context (แต่บทบาท
บางอย่างถูกจํากัดการนํามาใช้ โดยขอบเขตอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้ อมเปลี่ยน
4) บทบาทเป็ นลักษณะเฉพาะ (Characteractics) ของแต่ละบุคคล หรื อกลุม่ คน
วรรณณี ภานุวฒ
ั น์สขุ (2543, น. 31) กล่าวว่า บทบาทคือการกระทําตามหน้ าที่ที่กําหนด
ของบุคคล หรื อพฤติกรรมที่คาดหวังและเห็นได้ ซึง่ เป็ นการกระทําของบุคคล
ทวี เขจรกุล (2547, น. 25-26) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรม หรื อหน้ าที่ที่บคุ คล
ในตําแหน่งต่างๆแสดงออกมาตามปทัสถานของสังคมที่กําหนด และคาดหวังให้ บุคคลกระทําซึ่ง
บุคคลได้ แสดงออกตามสถานภาพของตน
สุนทร กุญชร (2545, น. 10) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง แนวทางของการแสดงออกหรื อ
ปฏิบตั ติ ามอํานาจที่กําหนดไว้ ในตําแหน่งทางสังคม ทางหน้ าที่การงาน ตามสภาพแวดล้ อมของแต่
ละบุคคลที่เป็ นอยู่
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2542, น. 55-57) กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาทเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างสังคมกับปั จเจกบุคคลเป็ นเครื อข่ายของสถานภาพและความคาดหวัง ส่วนปั จเจกบุคคลผู้
ครองสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานที่ครอบครอง จะมีลกั ษณะที่สําคัญ 2 อย่าง คือ
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1) ลักษณะเกี่ยวกับตัวตน (Self-related characteristics) ได้ แก่ลกั ษณะต่างๆ
ของบุคคลตามที่เขาคิดว่าเป็ นหรื อมีลกั ษณะเช่นนัน้ (Self- conception) ลักษณะนันจะมี
้
ผลต่อ
การประพฤติตามสถานภาพที่เขาดํารง และจะเป็ นฐานในการเลือกความคาดหวังประเภทต่างๆมา
เป็ นแนวทางในการประพฤติตามสถานภาพ
2) ความสามารถและทักษะในการแสดงบทบาท (Role playing skill and
capacities) ความสามารถเป็ นสิ่งที่ติดตัวมาแต่กําเนิดของแต่ละบุคคล ส่วนทักษะเป็ นสิ่งที่เรี ยนรู้
ภายหลัง แต่ทงั ้ สองสิ่งก็เกี่ ยวพันธ์ กัน หากไม่มีความสามารถเป็ นทุนทักษะก็ไม่อาจเกิดได้ ด้ วย
ทักษะและความสามารถในการแสดงนี่เองทําให้ บคุ คลแสดงบทบาทได้ แตกต่างกัน
กล่าวโดยสรุ ป บทบาท หมายถึง เงื่อนไขหรื อหน้ าที่ต่างๆ ซึ่งทุกคนที่อยู่ในสังคมจะต้ อง
ประพฤติปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของตนเองในสังคม และผู้ที่ได้ รับตําแหน่งต่างๆในสังคม ก็ต้องแสดง
บทบาทตามตําแหน่งนันๆออกมา
้
เพื่อให้ เป็ นไปตามความคาดหวังของสมาชิ กอื่นๆในสังคมด้ วย
บทบาทนันสามารถเป็
้
นตัวบ่งบอกในงานวิจยั ได้ ว่าปราชญ์ชาวบ้ านมีบทบาทอย่างไรบ้ างในการมี
ส่วนร่วมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
2.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผู้นา
การเป็ นผู้นําหรื อภาวะผู้นํา (Leadership) เป็ นเรื่ องเกี่ ยวข้ องกับ “ตัวผู้นํา” และการ
ทํางานของผู้นํา ในฐานะที่ใช้ อิทธิพลเพื่อต่อพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้ องในกลุม่ หรื อผู้ตาม
การพัฒนาชุมชนให้ มีศกั ยภาพเข้ มแข็ง และบรรลุเป้าหมายของชุมชนนันการดํ
้
าเนินงาน
ดังกล่าวต้ องอาศัยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเข้ ามาทําหน้ าที่ในการกระตุ้น สนับสนุนให้ สมาชิกของ
ชุมชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในการแก้ ปัญหาภายในชุมชน และพัฒนาชุมชนของตน
รวมทังเป็
้ นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน กับหน่วยงานภายในองค์กรดําเนินงานดังกล่าว
2.2.2.1 ความหมายของผู้นํา
Bell (969 อ้ างถึงใน อรุณ สูงผอม, 2534, น. 15) ให้ ความหมายของผู้นําว่า
เป็ นผู้นําซึ่งอยู่ในอํานาจ หรื อตําแหน่งที่ถูกกําหนดให้ เป็ นผู้นําเป็ นผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลในการ
จัดการและจัดสรรต่อสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าต่าง ๆ มากกว่าคนอื่น ๆ ในชุมชนนันเพื
้ ่อให้ เกิดผลสําเร็ จตาม
ความมุง่ หมายที่ปรารถนาทังของตนและสมาชิ
้
กของชุมชน
Burdy (อ้ างถึงใน อรรถวิทย์ ศิลาคุปต์, 2536, น. 42) กล่าวว่าผู้นํา คือ บุคคลที่
สามารถช่วยเหลือบุคคลอื่น และยังปฏิบตั ิตามด้ วยความเต็มใจ ทําให้ ผ้ ตู ามมีความเชื่อมัน่ ในตัว
เขา สามารถช่วยคลี่คลายความตึงเครี ยดต่างๆ ลงได้ และสามารถนํากลุม่ ให้ บรรลุเป้าหมายได้
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สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2537, น. 3) ให้ ความหมายว่า ผู้นําเป็ นผู้ที่มี
ความสามารถที่จะนําชาวบ้ านในด้ านที่ผ้ นู ํานันมี
้ ความสามารถ โดยมีจิตสํานึก และอุดมการณ์ที่
จะยังประโยชน์ให้ เกิดแก่ชมุ ชน โดยไม่ต้องรอคําสัง่ ให้ ปฏิบตั กิ ารใด ๆ จากอํานาจทางการ
กุสุมา กูใหญ่ (2540, น. 47) สรุ ปลักษณะกว้ างๆ ของความหมายผู้นํา 6
ประการ คือ
1) ผู้ที่ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้นํา
2) ผู้นําที่เป็ นจุดรวมของพฤติกรรมในกลุม่
3) ผู้นําที่ถกู เลือกขึ ้นมาจากเหล่าสมาชิกในกลุม่
4) ผู้นําที่มีอิทธิพลต่อสมาชิกคนอื่น ๆ โดยที่สมาชิกรู้ตวั หรื อไม่ก็ตาม
5) ผู้นําที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไปสู้กลุม่ เป้าหมาย
กวี วงศ์พฒ
ุ (2542, น. 14-15) ได้ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับผู้นําไว้ 5 ประการ คือ
1) ผู้นํา หมายถึง ผู้ซึ่งเป็ นศูนย์กลางหรื อจุดรวมของกิจกรรมภายใน
กลุ่ม เปรี ยบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็ นผู้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของกลุม่ สูง
2) ผู้นํา หมายถึง บุคคลซึ่งนํากลุ่มหรื อพากลุ่มไปสู่วตั ถุประสงค์หรื อ
จุดหมายที่วางไว้ แม้ แต่เพียงชี ้แนะให้ กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่ าเป็ นผู้นํา ทังนี
้ ้รวมถึง
ผู้นําที่นํากลุม่ ออกนอกลูน่ อกทางด้ วย
3) ผู้นํา หมายถึง บุคคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คดั เลือกหรื อยกให้ เขาเป็ น
ผู้นําของกลุ่ม ซึ่งเป็ นไปโดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดง
พฤติกรรมของผู้นําได้
4) ผู้นํา หมายถึง บุคคลซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะบางอย่าง คือสามารถ
สอดแทรกอิทธิพลบางประการอันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุม่ ได้ มากที่สดุ
5) ผู้นํา หมายถึง บุคคลผู้ซึ่งสามารถนํากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็ น
บุคคลที่มีสว่ นร่วมและเกี่ยวข้ องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ นผู้นํา
ประสิทธิ์ ทองอุน่ (2542, น. 233) ได้ ให้ ความหมายของ “ผู้นํา” ว่า ผู้นํา หมายถึง
บุคคลที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งเป็ นหัวหน้ างาน โดยได้ รับการคัดเลือกและการยอมรับ
ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นหัวหน้ างาน ให้ เป็ นผู้ตดั สินใจ เป็ นผู้ใช้ อํานาจ ทังพระเดชและพระคุ
้
ณใน
การปกครองบังคับบัญชาและถือได้ ว่ามีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้อื่นในการที่จะจูงใจให้ บุคคลปฏิบตั ิ
ตาม ตามกระบวนการของการบริหาร
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2.2.2.2 คุณลักษณะของผู้นํา
ประเวศ วะสี (2541, น. 13-16 ) กล่าวว่า ลักษณะผู้นําตามธรรมชาติมีดงั นี ้
1) ฉลาด ผู้นําตามธรรมชาติจะเป็ นคนที่ฉลาดเสมอ
2) เป็ นคนเห็นแก่สว่ นรวม คนเห็นแก่สว่ นรวมทําให้ สว่ นรวมมีพลัง
3) เป็ นคนติดต่อสื่อสารกับผู้คนรู้เรื่ อง
4) เป็ นที่ยอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ ทํ าให้ การทํางานมี ความ
ราบรื่ น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ
ในงานพัฒนาชุมชน (เรวดี ไชยพาน, 2523, น. 91) ได้ กล่าวถึง คุณลักษณะทัว่ ไปของ
ผู้นําท้ องถิ่นก็เหมือนกับผู้นําอื่นๆ แต่ในงานพัฒนาชนบทผู้นําควรมีลกั ษณะอื่นๆ ประกอบด้ วย
1) ช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ ปัญหา
2) ให้ คําแนะนําปรึกษาอย่างมีเหตุผล
3) ชี แ้ นะทางที่ จ ะทํ าให้ เกิ ดการประสานงาน เกิ ดความร่ วมมื อ ร่ ว ม
ทํางานด้ วยกัน ระหว่างประชาชนในการแก้ ปัญหาต่างๆ
4) มีความเต็มใจที่จะยอมรับฟั งความบกพร่องของตนเอง และยอมรับ
ฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
5) คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
6) ไม่เป็ นบุคคลที่ผกู ขาดการตัดสินใจใดๆ
7) คํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าส่วนตัว
จิตจํานง กิติกีรติ (2532, น. 5) แบ่งคุณลักษณะของผู้นําที่เอื ้ออํานวยต่องาน
พัฒนาชุมชนไว้ 8 ประการ ได้ แก่
1) มีจิตในมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนา
2) มีความซื่อตรงต่อเจ้ าหน้ าที่
3) มีจิตใจเป็ นกุศล
4) การยอมรับวิทยาการแผนใหม่
5) ความเชื่อมัน่ ในตนเอง
6) ทัศนคติแบบประชาธิปไตย
7) มีความจงรักภักดีตอ่ สถาบัน
8) มีความเป็ นผู้นํา

32
กิตมิ า ปรี ดีดลิ ก (2539, น. 268) กล่าวถึงลักษณะที่ดีของผู้นําว่า จะหาบุคคลคน
เดียวที่เพียบพร้ อมคุณลักษณะของผู้นําที่ดีทงหมดนั
ั้
นเป็
้ นการหายาก เพราะลักษณะอุปนิสยั ใจ
คอ และวิธี การทํ างานแต่ล ะบุคคลย่อมแตกต่างกัน และยัง แตกต่างกันไปตามสถานการณ์ ที่
บริ หารด้ วย แต่พอสรุปได้ ว่า ผู้นําควรมีคณ
ุ สมบัติ 3 ประการ ซึ่งเรี ยกว่า “ไตรภูมิ” คือ ภูมิร้ ู ภูมิ
ธรรม และภูมิฐาน และนอกจากนี ้แล้ ว ผู้นําควรเป็ นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริ บ มีความสามารถ
รอบด้ าน มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง ทะเยอทะยาน และกระตือรื อร้ นที่จะก้ าวหน้ า มีความสุภาพ
อ่อนน้ อม จริงใจต่อคนทัว่ ไป มีศีลสัตย์และศรัทธาต่อผู้ร่วมงาน
ดนัย เทียมพุฒ (2539, น. 191-192) ได้ อธิ บายถึงผู้นําในองค์การสมัยใหม่ไว้
ดังนี ้
1) มี ค วามรู้ ความสามารถทัง้ จากการได้ รั บการสั่ง สอนมา จากการ
เรี ยนรู้ หรื อประสบการณ์และกลัน่ กรองสิ่งนันให้
้ สอดคล้ องเหมาะสมกับองค์การ
2) มองการณ์ไกล สามารถคาดการณ์ปัญหา หรื อเหตุการณ์ ต่างๆ ได้
อย่างต่อเนื่องเป็ นระบบ และหาทางป้องกันมิให้ เกิดเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหา มีความรับผิดชอบ มี
ความกระตือรื อร้ น ผู้นําจะต้ องมุง่ มัน่ เอาจริงเอาจังในการทํางาน แสวงหาหรื อใฝ่ หาวิธีการทํางาน
ที่ ทํา ให้ ร้ ู สึกสนุก ในการทํ างาน หาวิ ธี ก ารทํ า งานจากผู้ที่ป ระสบความสํ า เร็ จ ตลอดจนความ
ทะเยอทะยาน เพื่อความก้ าวหน้ าขององค์การและตนเอง
3) กล้ าตัดสินใจ นับเป็ นหลักการที่มีความสําคัญมากสําหรับผู้นํา การ
กล้ าที่จะตัดสินใจก็แสดงถึงการเป็ นคนที่มีความกล้ าเสี่ยงอยูใ่ นตัวเอง
4) มีม นุษยสัมพันธ์ สูง มี ข้อสังเกตว่า คนที่ ตําแหน่ง ยิ่งสูง จะยิ่งอ่อน
น้ อมสุภาพ พูดจาดี เข้ ากับใครก็ได้ และที่สําคัญมีความสามารถในการรวมคนให้ ทํางานร่วมกัน
ได้ ในลักษณะที่ก่อให้ เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานกัน
5) มีคุณธรรม ผู้นําจะต้ องรู้ ว่าสิ่งใดควรหรื อไม่ควรในการดําเนินงาน
รวมทังการดํ
้
าเนินชีวิต เพราะสิ่งที่ผ้ นู ําปฏิบตั หิ รื อแสดงออก คือภาพลักษณ์ขององค์การด้ วย
2.2.2.3 ประเภทของผู้นํา
จากลักษณะของผู้นําแบบต่างๆ (Tead, 1963) ได้ แจงลักษณะการเกิดของผู้นําไว้
ดังนี ้
1) ผู้นําโดยการสร้ างตนเอง (The Self-constituted leader) เป็ นภาวะ
ผู้นําซึ่งผลักดันตนเองสู่ความเป็ นผู้นํา โดยบุคลิกลักษณะเข้ มแข็ง และความสํานึกในตนเองอย่าง
หนั ก แน่ น กั บ มี กํ า ลั ง ใจแน่ ว แน่ ที่ จ ะกระทํ า สิ่ ง ที่ เ ขาเห็ น ว่ า สํ า คัญ ให้ บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
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ประวัติศาสตร์ มกั มีผ้ คู ิดว่าผู้นําประเภทนี ้เป็ นผู้นํามาโดยกําเนิด และการที่บคุ คลพวกนี ้เป็ นพวกที่
สร้ างตนเองขึ ้นมา จึงมีเจตนาในการแสดงอํานาจอย่างมากมาย และไม่มีที่สิ ้นสุด
2) ผู้นําซึ่งเลือกโดยหมู่คณะ (The group-selected leader) เป็ นผู้นําที่
เกิดจากการเลือกบุคคลในหมู่คณะเดียวกัน แล้ วเสริ มสร้ างอิทธิ พลของเขาในฐานะที่ เป็ นผู้นํา
ขึ ้นมา เพราะในสังคมการเมืองระบอบประชาธิปไตย การเลือกผู้นําเป็ นวิธีที่มีผลในด้ านการจูงใจผู้
ที่ถกู นํา เนื่องจากคนเหล่านี ้ต่างเชื่อว่า เขาสามารถไว้ วางใจการดําเนินนโยบายบริ หารของผู้นําได้
3) ผู้นําที่ได้ รับแต่งตังจากผู
้
้ ที่มีอํานาจเหนือ (The leader appointed
from above) เป็ นผู้นําซึ่งเข้ ามาสู่ตําแหน่งโดยการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการอํานวยการ หรื อ
กรรมการการบริ หาร หรื อโดยหัวหน้ าระดับเหนือขึ ้นไป ในกรณีเช่นนี ้กลุ่มมิได้ เป็ นผู้เลือกผู้นํา แต่
ผู้นําเป็ นผู้รวบรวมบุคคลเข้ าเป็ นกลุ่ม โดยผู้นําจะต้ องแสดงให้ คนเหล่านันเห็
้ นว่า ในการรับใช้ หมู่
คณะนัน้ เขาเหล่านันเกิ
้ ดความปรารถนาในสิ่งที่เป็ นความปรารถนาในองค์การ
สามารถสรุป ลักษณะของผู้นําในลักษณะต่างๆ กันได้ เป็ น 2 ลักษณะใหญ่ๆ
1) ผู้นําโดยโครงสร้ าง (The Structure Leader) ผู้นําในลักษณะนี ้จะเป็ น
ผู้นําที่ได้ รับการแต่งตังจากเจ้
้
าหน้ าที่ของทางราชการ ซึ่งเป็ นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ทางการได้
กําหนดไว้ ดํารงอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ได้ แก่ บุคคลที่ดํารงตําแหน่ง เช่น กํานัน ผู้ช่วยกํ านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสภาตําบล และสารวัตรกํานัน เป็ นต้ น ซึ่งผู้นํา
โดยโครงสร้ าง จะมีอํานาจหน้ าที่เป็ นไปตามกฎหมายบังคับให้ มี และกระทําได้ ตามกฎระเบียบ
ข้ อบังคับของทางราชการ จะกระทําการนอกเหนือจากอํานาจหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายมิได้ ทังนี
้ ้
ผู้นําโดยโครงสร้ างดังกล่าว คือ ลักษณะของการเป็ นผู้นําแบบเป็ นทางการนันเอง
้
2) ผู้นําโดยธรรมชาติ (The Natural Leader) ผู้นําในลักษณะนี ้จะเป็ น
ผู้นําที่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ให้ การยอมรับ ให้ เป็ นผู้ตดสินใจในการแสดงความคิดเห็น หรื อกระทํา
กิจกรรมใดๆ ซึ่งนอกเหนือจากบุคคลต่างๆในข้ อแรก จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ผู้นําประเภทนี ้จะเป็ น
บุคคลที่มีอิทธิ พลเหนือกว่าสมาชิกภายในกลุ่มชนโดยทัว่ ๆ ไปการที่จะทราบว่ าบุคคลที่มีอิทธิพล
คนใดที่เป็ นผู้นําประเภทนีน้ นั ้ ก็โดยอาศัยการบอกเล่าจากชาวบ้ าน การกล่าวขวัญถึง ตลอดถึง
จากการสังเกตดูพฤติกรรมประกอบกันในการพิจารณาตัดสินใจอันเป็ นคุณลักษณะของผู้นําแบบ
ไม่เป็ นทางการ เป็ นบุคคลที่ชาวบ้ านเคารพยกย่องว่าเป็ นผู้ที่มีความสามารถที่จะทํา ให้ ชาวบ้ าน
เคารพเชื่อฟั ง ซึ่งผู้นําชนิดนี ้เองที่จะนํากลุ่มไปสู่จุดหมายได้ เป็ นผลสําเร็ จ ผู้นําประเภทนี ้ ได้ แก่
พ่อค้ าในหมูบ่ ้ าน อดีตผู้นําชุมชน ผู้ที่เคยเป็ นบุคคลที่มีอํานาจ ผู้ที่มีฐานะทางการเงิน เป็ นต้ น
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ปั จจัยที่สง่ เสริมสนับสนุนให้ เป็ นผู้นําโดยธรรมชาติ
(1) ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่มีความรู้ความสามารถ
อยูใ่ นระดับที่สงู กว่าชาวบ้ านทัว่ ไป
(2) เป็ นผู้มีฐานะค่อนข้ างดี ซึง่ มักได้ รับการยอมรับจากชาวบ้ าน
เพราะผู้นําชนิดนี ้สามารถช่วยเหลือแก่ชาวบ้ านที่ได้ รับความเดือดร้ อน เช่น การให้ ก้ ยู ืมเงิน เป็ นต้ น
(3) การมีมนุษยสัมพันธ์ ผู้นําโดยธรรมชาตินี ้ส่วนใหญ่แล้ วจะ
เป็ นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก คือ มีความเป็ นกันเองกับทุกๆคน
(4) ปั จจัยทางเครื อญาติ เพราะมีความเกี่ยวดองกับบุคคลใน
หมูบ่ ้ านของตนเองด้ วยเกิดที่นนั ้ เติบโตที่นนั่ จึงทําให้ มีระบบเครื อญาติอยู่ในหมู่ บ้านันมากจนเป็
้
น
ที่ยอมรับของบุคคลในหมู่บ้านโดยทัว่ ไป จึงมีส่วนให้ เกิดความร่ วมมือกันในกลุ่มหมู่บ้านที่มีผ้ นู ํา
ชนิดนี ้อยู่
กล่าวโดยสรุ ป ผู้นําคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านใดด้ านหนึ่งในชุมชน มีอิทธิ พลต่อการ
จัดการสิ่งต่างๆในชุมชน เพื่อให้ เกิดผลตามที่ตนและสมาชิก ในชุมชนมุ่งปรารถนาให้ เกิดผลสําเร็ จ
ทํ า ให้ ชุม ชนพัฒ นาขึ น้ ทัง้ นี ล้ ัก ษณะของผู้นํ า อาจมาได้ จ าก 2 ลัก ษณะใหญ่ ๆ คื อ ผู้นํ า โดย
โครงสร้ าง และผู้นําโดยธรรมชาติ คุณลักษณะของผู้นําฉลาด เป็ นคนเห็นแก่ส่วนรวม คนเห็นแก่
ส่วนรวมทําให้ ส่วนรวมมีพลัง เป็ นคนติดต่อสื่อสารกับผู้คนรู้ เรื่ องเป็ นที่ยอมรับของสมาชิกโดย
อัตโนมัติ ทําให้ การทํางานมีความราบรื่ น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ
ปราชญ์ชาวบ้ านนันก็
้ เปรี ยบเสมือนผู้นําในชุมชน เป็ นผู้นําทางความคิด ปราชญ์ชาวบ้ าน
สามารถทําให้ ชมุ ชนเข้ มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพราะฉะนันจึ
้ งจําเป็ นที่ต้องนําแนวคิดและทฤษฎีเรื่ อง
คุณลักษณะและบทบาทของผู้นํา มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ตวั ปราชญ์ชาวบ้ านเพื่อให้ ทราบภูมิ
หลังของตัวปราชญ์ ชาวบ้ านก่อน เพื่อเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ าน
ต่อไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
2.2.3 แนวคิดเรื่องสื่อบุคคล
โดยส่วนใหญ่ แล้ ว ปราชญ์ ช าวบ้ าน เป็ นเพี ยงชาวบ้ านธรรมดา ดัง นัน้ การสื่อสารของ
ปราชญ์ชาวบ้ านจึงจําเป็ นต้ องมีกลยุทธ์ ที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดให้ ชาวบ้ านในชุมชนคล้ อยตาม หรื อ
โน้ มน้ าวใจให้ ผ้ รู ับสารเกิดความเชื่อ และเข้ าใจสารที่ปราชญ์ชาวบ้ านส่งไป รวมทั ง้ นําสารที่ได้ ไป
ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
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2.2.3.1 ความหมายของสื่อบุคคล
สื่อบุคคล (Human Media) เป็ นสื่อพื ้นฐานดังเดิ
้ มของมนุษย์ และเป็ นช่องทาง
สํ า คัญ ในการสื่ อ สารระหว่ า งบุค คล จากอดี ต ถึ ง ปั จ จุบัน สื่ อ บุค คลยัง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ กลไกการ
เปลี่ยนแปลง ทางสังคมทุกยุค ทุกสมัย
สื่อบุคคล หมายถึง ตัวคนที่นํามาใช้ สื่อสารกับผู้รับสารในลักษณะเผชิญหน้ าทัง้
ในรูปของการสนทนาหรื อในรูปของการประชุมกลุม่ ซึง่ การใช้ สื่อบุคคลในการสื่อสารก่อให้ เกิดผลดี
คือ สามารถนําข่าวที่ต้องการเผยแพร่ไปสูผ่ ้ รู ับสารได้ โดยตรง และทําให้ การเผยแพร่ข่าวสารเป็ นไป
ในลักษณะที่ความยืดหยุน่ ปรับให้ ผ้ รู ับสารเป็ นราย ๆ ได้ และทราบความรู้สกึ ของผู้รับสารได้ ทนั ที
(ปรมะ สตะเวทิน, 2526, น. 48)
การสื่อสารระหว่างบุคคล มีผลต่อการทําให้ ผ้ รู ับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติ และยอมรับที่จะให้ ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากที่สดุ ดังนันสื
้ ่อบุคคลจึง
มีความสําคัญมากกว่าสื่อมวลชนในขันจู
้ งใจ ส่วนสื่อมวลชนจะมีความสําคัญกว่าในขันของการให้
้
ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง อาจมีผลบ้ างในการสร้ างทัศนคติในเรื่ องที่บคุ คลยังไม่เคยรับรู้มาก่อน
(Katz & Lazarfeld, 1955, p. 77)
ในกรณีที่ต้องการให้ บคุ คลใด ๆ เกิดการยอมรับในสารที่เสนอออกไปหรื อจะทํา
การสื่อสารให้ มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ มีการยอมรับสารนัน้ ควรที่จะใช้ การสื่อสารระหว่าง
บุคคล โดยใช้ สื่อบุคคลเป็ นผู้เผยแพร่ข่าวสาร สื่อบุคคลนี ้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ผ้ สู ่งสารหวัง
ผลให้ ผ้ รู ับเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับทัศนคติและพฤติกรรมในการรับสาร นอกจากนี ้ยังเป็ นวิธี
ช่วยให้ ผ้ รู ับสารมีความเข้ าใจกระจ่างชัดและตัดสินใจรับสารได้ อย่างมัน่ ใจมากขึ ้น (Rogers,1969,
p.87)
ปั จจั ย ที่ ทํ า ให้ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารโดยผ่ า นสื่ อ บุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลมากกว่าการติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อมวลชน มี 4 ประการ คือ
(Lazarfeld & Menzel,1968, p. 45)
1) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล สามารถจัดการเลือกรับสารของผู้ฟัง
ได้ เนื่องจากการหลีกเลี่ยงการสนทนาหรื อรับฟั งเป็ นไปได้ ยากกว่าการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่ง
ผู้รับสารหลีกเลี่ยงไม่รับฟั งเนื ้อหาที่ขดั แย้ งกับทัศนคติและความเชื่อของตน หรื อเรื่ องที่ตนไม่สนใจ
ได้ ง่าย
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2) การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ า เปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู ่งสารสามารถ
ปรับปรุง หรื อเปลี่ยนแปลงเนื ้อหาที่ใช้ สนทนากันได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ถ้ าหากเนื ้อหาที่สนทนานัน้
ได้ รับการต่อต้ านจากคูส่ นทนา
3) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้ จะมีลกั ษณะง่าย ๆ เป็ นกันเอง
จึงง่ายต่อการชักจูงใจให้ คล้ อยตาม
4) ผู้รับสารส่วนใหญ่มกั จะเชื่อถือในข้ อตัดสิน และความคิดเห็นของผู้ที่
เขารู้จกั และนับถือมากกว่าบุคคลที่เขาไม่ร้ ูจกั มาก่อนแล้ วมาติดต่อสื่อสาร
กล่าวโดยสรุป คือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล นับเป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้ รับความ
สนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็ นแหล่งข้ อมูลที่มีเสถียรภาพและความน่าไว้ วางใจสูง แต่มกั
ไม่ได้ รับความน่าเชื่อถือในแง่เนื ้อหาของสาร
2.2.3.2 บทบาทของสื่อบุคคล
Roger and Meynen (1969, p. 234) กล่าวว่า สื่อบุคคลเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม
Lazarsfeld and Manzel (1968, p. 97) กล่าวว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลมีบทบาท
สําคัญ เพราะเป็ นการสื่อสารที่มีความเป็ นกันเอง และเป็ นส่วนตัว ก่อให้ เกิดความคุ้นเคย ซึ่งช่วย
ให้ เกิดการยอมรับความคิดได้ ง่ายขึ ้น การพูดคุยอย่างเห็นหน้ าค่าตานี ้ในแง่จิตวิทยาแล้ ว ทําให้ ผ้ รู ับ
สารมีความรู้สึกว่าตนได้ รับรางวัลทันที อย่างน้ อยที่สุดก็คือ ในด้ านการแสดงความคิดเห็นของตน
ต่อผู้พดู
พรทิพย์ ชนะค้ า (2547, น. 40) ได้ สรุปสื่อบุคคลมีลกั ษณะที่เอื ้ออํานวยต่อการชักจูงและ
โน้ มน้ าวใจ ดังนี ้
1) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล ดําเนินไปอย่างง่ายๆ ไม่มีกฎเกณฑ์บงั คับคู่
สื่อสารมีความใกล้ ชิดกัน ซึ่งกระบวนการกลุ่มสามารถมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคลได้
2) การสื่อสารแบบเห็นหน้ าค่าตา หรื อเผชิญหน้ า เป็ นการสื่อสารที่เปิ ดโอกาสให้
มีการซักถามทันที ทังยั
้ งสามารถยืดหยุ่นการนําเสนอเนื ้อหาได้ หากผู้ส่งสารได้ รับการต่อต้ านจาก
ผู้ฟังก็อาจเปลี่ยนหัวข้ อสนทนาได้
3) ผู้รับสารบางคน มีแนวโน้ มที่จะเชื่อถือ และยอมรับความคิดเห็น หรื อ ทรรศนะ
ของสื่อบุคคลที่เขารู้จกั คุ้นเคย และนับถือมากกว่าที่จะเชื่อบุคคลที่เขาไม่ร้ ูจกั คุ้นเคย
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สรุ ปได้ ว่า สื่อบุคคลเป็ นการสื่อสารที่เป็ นกันเอง จึงสามารถโน้ มน้ าวใจผู้ฟังได้ ดี เพราะ
สามารถเห็นหน้ าคาดตากันได้ และสื่อบุคคลก็สามารถมีโอกาสซักถามได้ ทนั ที แสดงความคิดเห็น
ได้ ทนั ที สื่อบุคคลจึงมีประโยชน์อย่างมากในการให้ ขา่ วสารความรู้
2.2.3.3 สื่อบุคคลกับการพัฒนา
ปั จจัยของสื่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการโน้ มน้ าวใจ
ปั จจัยที่ทําให้ สื่อบุคคลในฐานะที่เป็ นผู้ส่งสารเหล่านี ม้ ีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤติกรรมของผู้รับสารเป้าหมาย ได้ แก่ปัจจัยต่างๆ ดังนี ้
1) ความน่าเชื่อถือ
ความน่าเชื่อถือ ความน่าเชื่อถือในที่นี ้ คือ ระดับของความรู้สึกที่ผ้ รู ับสาร
รู้สกึ ว่า ผู้สง่ สารเป็ นที่นา่ วางใจ และมีความสามารถ ถ้ าผู้รับสารเป้าหมายมีความรู้สึกว่านักพัฒนา
หรื อผู้นําความคิดเห็นมีความน่าเชื่อถือ ผู้รับสารก็มีแนวโน้ มที่ จะยอมรับสารจากพวกเขาเหล่านัน้
(Middlebrook, 1978, pp. 161-164)
2) ความดึงดูดใจ
ผู้สง่ สารที่มีความดึงดูดใจ ย่อมกระตุ้นให้ ผ้ รู ับสารเกิดความสนใจหรื อพึง
พอใจในการได้ พบเห็นพูดคุย เช่นเดียวกันกับการโฆษณาสินค้ าที่นิยมนําดาราภาพยนตร์ ศิลปิ น
เพลง หรื อนักกี ฬาที่ มีชื่อเสียงมาเป็ นผู้โฆษณาสินค้ า ทัง้ ๆที่บุคคลเหล่านัน้ อาจไม่ใช่ผ้ ูที่มีความ
น่าเชื่อถือ หรื อผู้เชียวชาญในตัวสินค้ านันๆโดยเฉพาะ
้
แต่เป็ นเพียงผู้ที่มีบคุ ลิกภาพน่าดึงดูดใจ ซึ่งก็
ทําให้ ผ้ รู ับสารเกิดความสนใจ และคล้ อยตามข่าวสารได้
3) ความคล้ ายคลึง
สื่อบุคคล หรื อผู้ส่งสารที่มีความคล้ ายคลึงกับผู้รับสารเป้าหมายในด้ าน
ต่างๆ เช่น อายุ เพศ เชื ้อชาติ ศาสนา ภาษา การแต่งกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ น
ต้ น จะมี อิทธิ พ ลต่อการเปลี่ ยนทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้รับสาร เพราะความคล้ ายคลึง
กันเองนี ้จะทําให้ เกิดความรู้สกึ เข้ าใจกัน เห็นอกเห็นใจกัน ชอบพอ และไว้ วางใจ
2.2.3.4 บทบาทนักพัฒนา
นักพัฒนา หมายถึง บุคคลภายนอกชุมชนที่เข้ าไปมีส่วนร่วม บทบาทผลักดันให้ บคุ คลใน
ชุม ชนเกิ ดความเคลื่ อนไหว และเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึน้ นักพัฒ นา ในที่ นี ้ หมายรวมถึง
พัฒนากร เจ้ าหน้ าที่สง่ เสริมหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และอาสาสมัคร หรื อเจ้ าหน้ าที่ขององค์กรพัฒนา
เอกชน(Non-Governmental Organization: NGO)
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กรมส่งเสริมการเกษตร (2536, น. 10) ได้ กล่าวถึงบทบาทหลักของนักพัฒนาไว้ 4 ประการ
คือ
1) บทบาทผู้วิจยั เป็ นบทบาทที่แสวงหาความรู้ อย่างเป็ นระบบ ในการ
ทํางานกับเกษตรกรเริ่ มตังแต่
้ การศึกษาชุมชน จนกระทัง่ สุดท้ ายคือการประเมินผล เป็ นการวิจัย
เพื่อมุง่ หาข้ อเท็จจริง เพื่อนําข้ อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงานพัฒนาได้ อย่างรวดเร็ ว
2) บทบาทผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ ในบทบาทที่สนับสนุนให้ เกษตรกรราย
ย่อย เกิดการเรี ยนรู้ เรื่ องต่างๆ โดยเป็ นวิทยากรเองหรื อเชิญวิทยากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้ าน
จากที่อื่นๆ
3) บทบาทกระตุ้นและจัดตังกลุ
้ ่ม เป็ นบทบาทที่กระตุ้นให้ เกิดการ
ตระหนักถึงปั ญหาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ ไขปั ญหาโดยระบบกลุม่
4) บทบาทผู้ประสานงาน เป็ นบทบาทที่เอื ้ออํานวยความสะดวกให้
คําปรึกษาเสนอแนะ และประสานงานต่างๆที่เอื ้ออํานวยแก่เกษตรกร
2.2.3.5 บทบาทของผู้นําความคิดเห็น
ผู้นําความคิดเห็น (opinion Leader) ในที่นีแ้ ตกต่างจากผู้นํา(Leaders) ตาม
ความเข้ าใจทัว่ ไป คือ มิได้ เป็ นผู้นําโดยตําแหน่ง หรื อแต่งตังเป็
้ นทางการ ดังนัน้ ผู้นําความคิดเห็น
จึงไม่ได้ มีอิทธิพลโดยตําแหน่ง
ผู้นําความคิดเห็น เป็ นสื่อบุคคลที่มีความสําคัญต่อการพัฒนา ด้ วยเป็ นบุคคลที่
สามารถมีอิทธิพลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ ตามที่บคุ คลนันๆต้
้ องการ โดย อาศัย
วิธีที่ไม่เป็ นทางการ และสามารถมีอิทธิพลเช่นนี ้ได้ ค่อนข้ างบ่อย (สถียร เชยประทับ, 2528, น.
177)
ประสิทธิภาพของสื่อบุคคล
เสถียร เชยประทับ (2525, น. 149) กล่าวถึงประสิทธิภาพของสื่อบุคคลไว้ ดังนี ้
1) สามารถทําให้ เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารแบบยุคลวิถี ถ้ าผู้รับสารไม่
เข้ าใจในสารก็สามารถไต่ถาม หรื อขอข่าวสารเพิ่มเติมจากผู้ส่งสารได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ส่วนตัวผู้
ส่งสารก็สามารถปรับปรุ งแก้ ไขสารที่ส่งออกไปให้ เข้ ากับความต้ องการ และความเข้ าใจของผู้รับ
สารได้ ในเวลาอันรวดเร็ วเช่นกัน การที่ช่องทางที่เป็ นสื่อระหว่างบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนอง หรื อ
ปฏิกิริยาสะท้ อนกลับ สามารถทําให้ ลดอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดจากการเลือกรับสาร การ
เลือกแปล หรื อตีความสาร และเลือกจําสารได้
2) สามารถที่จะจูงใจบุคคลให้ เปลี่ยนทัศนคติที่ฝังรากลึกได้

39
Lazarsfeld and Manzel (1968, p. 116) ให้ เหตุผลในความมีประสิทธิภาพของ
สื่อบุคคลว่า
(1) การพูดคุยเป็ นกันเอง เป็ นส่วนตัว ทําให้ ผ้ พู ดู และผู้ฟังเกิด
ความเป็ นกันเอง และทําให้ ผ้ ฟู ั งยอมรับความคิดเห็นของผู้พดู ได้ ง่ายขึ ้น
(2) การสื่อสารแบบเผชิญหน้ า ทําให้ ผ้ พู ดู สามารถดัดแปลงเรื่ อง
ต่างๆให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ฟังได้ อย่างเหมาะสม
(3) การสื่ อสารแบบนี ท้ ําให้ ผ้ ูฟั งรู้ สึกว่าตนได้ รับรางวัล หรื อมี
ส่วนร่วมในเรื่ องที่วา่ สามารถแสดงความเห็นกับผู้พดู ได้
กล่าวโดยสรุ ป สื่อบุคคล เป็ นสื่อที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒ นาท้ องถิ่นในด้ าน
การโน้ ม น้ า วใจ และถ่ า ยทอดเนื อ้ หาข่า วสารที่ รั บ จากสื่ อ มวลชนไปสู่เ กษตรกร สื่ อ บุค คลจึ ง
เปรี ยบเสมือนผู้นําทางความคิดเห็น และเป็ นผู้ใฝ่ แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เรี ยกได้ ว่าเป็ นผู้รับ
นวัตกรรม ดังนัน้ ผู้นําความคิดเห็นส่วนใหญ่จึงมักเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็ น ปราชญ์
ชาวบ้ าน สามารถคิดค้ น และนําภูมิปัญญาท้ องถิ่นไปใช้ ในการแก้ ปัญหา เพราะการสนทนากับ
ปราชญ์ชาวบ้ านนัน้ เป็ นการสื่อสารที่ผ้ รู ับสารและผู้ส่งสาร สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
ทันที จึงเหมาะกับการสื่อสารของชาวบ้ านในชนบท
ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่ อบุคคลที่สําคัญ ทังในแง่
้
ของการคิดค้ น ประยุกต์ความคิด
ต่างๆเพื่อก่อให้ เกิดภูมิปัญญาท้ องถิ่น และเผยแพร่ไปสู่ชุมชน จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องนําแนวคิด
เรื่ องสื่อบุคคลมาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้
2.2.4 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่ างบุคคล
2.2.4.1 ความหมายการสื่อสารระหว่างบุคคล
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533, น. 118) กล่าวว่า การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นการสื่อสาร
ที่มีผ้ สู ื่อสารมากกว่าหนึ่งคน แต่ก็ไม่ใช่จํานวนที่มาก โดยบุคคลเหล่านันสามารถจะมี
้
อนั ตรกิริยา
กันแบบซึ่งหน้ า การสื่อสารระหว่างบุคคลจึงเป็ นพฤติกรรมของบุคคลอันเป็ นผลพวงของการรับรู้
และทัศนคติของบุคคลนันๆที
้ ่มีอนั ตรกิริยาต่อกันในกระบวนการสื่อสารไม่ว่าจะครบวงจรหรื อไม่ก็
ตาม
ปรมะ สตะเวทิน (2543, น. 74) ให้ คํานิยามว่า การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง การ
สื่อสารที่ประกอบด้ วยบุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไป มาทําการสื่อสารกันในลักษณะตัวต่อตัว (person
to person) กล่าวคือ ทัง้ ฝ่ ายผู้ส่งสาร และผู้รับสาร สามารถที่จะติดต่อแลกเปลี่ยนสารกันได้
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โดยตรง ในขณะที่คนหนึ่งจะทําหน้ าที่เป็ นผู้ส่งสาร คนอื่นๆจะทําหน้ าที่เป็ นผู้รับสาร ในทํานอง
เดียวกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลก็เกิดขึ ้นได้ ในกรณีของกลุม่ ย่อย
รจิตลักษณ์ แสงอุไร (2548, น. 113) กล่าวว่า การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง การ
สื่อสารระหว่างบุคคลสองคน หรื ออาจเรี ยกว่า การสื่อสารแบบเผชิญหน้ ากัน ซึ่งการสื่อสารระหว่าง
บุคคลสองคน หรื อที่อาจเรี ยกว่า การสื่อสารแบบเผชิญหน้ ากัน ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลสอง
คนนันเป็
้ นการสื่อสารขันพื
้ ้นฐานที่สุดของสังคมมนุษย์ เป็ นปั จจัยสําคัญที่สุดของการสร้ างมนุษย์
สัมพันธ์ และอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นรูปแบบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ
บุษบา สุธีธร (2531, น. 251) ให้ ความหมายของการสื่อสารระหว่างระหว่างบุคคลว่า เป็ น
กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารอย่างน้ องสองคน หรื อเป็ นการสื่อสารระหว่าง
บุคคลในกลุ่มเล็กๆก็ได้ ทังนี
้ ้มีข้อแม้ ว่าบุคคลในกลุ่มทุกคนสามารถร่ วมมีบทบาทเป็ นทังผู
้ ้ ส่งสาร
และผู้รับสาร
กล่าวโดยสรุปความหมายของ การสื่อสารระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่
ประกอบด้ วย 2 บุคคลขึ ้นไป มีการติดต่อสื่อสารกันตัวต่อตัว ทังนี
้ ้อาจเป็ นกระบวนการสื่อสารใน
กลุม่ ของเกษตรกร และการสื่อสารระหว่างปราชญ์ชาวบ้ านกับเกษตรในเครื อข่าย
2.2.4.2 ลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล
ชิตาพา สุขพลํา (2548, น. 19) ได้ แบ่งลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคล
ออกเป็ น 8 ลักษณะ
1) การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นกระบวนการของการติดต่อกัน แนวทาง
วิธีการ หรื อผล ที่เกิดขึ ้นจึงอยูก่ บั บุคลทัง้ 2 ฝ่ าย
2) การสื่ อสารระหว่างบุคคลเป็ นสิ่ง ที่ ไ ม่สามารถหลี กเลี่ยงได้ เพราะ
คนเราต้ องสัมพันธ์กบั คนอื่นๆอยูเ่ สมอ
3) การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นกระบวนการที่ไม่สามารถย้ อนกลับได้
หรื อซํ ้าไปซํ ้ามาไม่ได้
4) การสื่อสารระหว่างบุคคลเกิดขึ ้นภายใต้ บริ บททางวัฒนธรรม ซึ่งจะ
เป็ นแนวกําหนดลักษณะและวิธีการในการสื่อสารของบุคคลแต่ละคนด้ วย
5) การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นกระบวนการของการปรับตัวเข้ าหากัน
ของบุคคล ซึง่ อาจจะมีความแตกต่างกันเพื่อให้ สื่อสัมพันธ์กนั ได้
6) การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นชุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งสลั บกัน
อย่างต่อเนื่องทัง้ 2 ฝ่ าย
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7) รู ปแบบความสัม พันธ์ ของคู่สื่ อสารในกระบวนการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลอาจเป็ นแบบเสมอภาคกันหรื อแบบประกอบกันก็ได้
8) การสื่อสารแต่ละครัง้ จะประกอบไปด้ วยมิติด้านเนื ้อหา และมิติด้าน
ความสัมพันธ์ควบคูก่ นั ไปเสมอ
ประเภทของการสื่อสารระหว่างบุคคล
เสถียร เชยประทับ (2525) แบ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี ้
1) การติดต่อโดยตรง (Direct Contact) การติดต่อโดยตรงนี ้ใช้ สื่อบุคคล
ในการเผยแพร่ ข่าวสาร โดยวิธี เ ยี่ ยมที่ บ้ าน เพื่ อสร้ างความเข้ าใจอันดีกับประชาชน วิธี นีห้ าก
ประชาชน หรื อผู้รับสารไม่เข้ าใจก็สามารถซักถามทําความเข้ าใจได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้ผู้เผยแพร่ข่าวสารยังสามารถสํารวจข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับผู้รับสารได้ ด้วย
ฉะนัน้ ในกิ จการเผยแพร่ ข่าวสาร เพื่อสร้ างความเข้ าใจหรื อชักจูงใจ โน้ มน้ าวใจ จึงนิยมใช้ การ
ติดต่อสื่อสารโดยตรง แต่มีข้อ จํากัด คือ การสื่อสารประเภทนีต้ ้ องใช้ สื่อบุคคลเป็ นจํานวนมาก
สิ ้นเปลืองเวลา ค่าใช้ จา่ ย และแรงงานในการเผยแพร่ขา่ วสาร
2) การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) คือ การติดต่อ
โดยผ่านกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิ พลต่อบุคคลส่วนรวม กลุ่มต่างๆช่วยให้ การสื่อสารของบุคคลบรรลุ
เป้าหมายได้
2.2.4.3 ระดับของการสื่อสารระหว่างบุคคล
ชิตาภา สุขพลํา (2548, น. 24) ได้ แบ่งระดับของการสื่อสารระหว่างบุคคลแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่
1) การสื่อสารที่เป็ นแบบแผนเป็ นทางการ มักจะใช้ ในกรณีที่ต้องการให้
เกิดความรู้สกึ ถึงการมีแบบแผนเป็ นพิธีการ น่าภาคภูมิใจ น่าเกรงขาม หรื อแสดงการให้ เกียรติแก่คู่
สนทนา สถานที่ และโอกาสแห่งการสื่อสารนันๆ
้ เช่น การสัมภาษณ์เพื่อกิจธุระ การสนทนาทาง
วิช าการต่างๆหรื อการสื่ อสารในพิธี ก ารต่า งๆ เป็ นต้ น การสื่ อ สารในระดับ นี ใ้ ห้ ความสํ า คัญ ที่
เป้าหมายการสื่อสารมาก เป้าหมายต้ องชัดเจน
2) การสื่อสารกึ่งทางการ เป็ นการสื่อสารที่ลดระดับความเคร่งเครี ยดจาก
ระดับแรกลงโดยมี การสอดแทรกสาระที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งน้ อ ย หรื อมี ความสํ า คัญน้ อย แต่ใ ห้
ความรู้ สึกเป็ นกัน เองมากขึน้ มี บรรยากาศที่ ทํ าให้ ร้ ู สึก ผ่อ นคลาย แต่ยัง คงรั ก ษารู ป แบบและ
ขันตอน
้
รวมทังเป
้ ้ าหมายของการสื่อสารไว้ อย่างครบถ้ วน เช่น การสัมภาษณ์ หรื อการสนทนาทาง
สื่อมวลชน การสนทนากับคนแปลกหน้ าหรื อสนทนาในที่สาธารณะ
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3) การสื่อสารแบบเป็ นกันเองไม่มีแบบแผน เป็ นรูปแบบที่ใช้ กนั มากที่สดุ
ในชีวิตประจําวันของคนเรา ตังแต่
้ การพูดคุยเรื่ องราวที่เป็ นสาระไปจนถึงการซุบซิบนินทา พบเห็น
ได้ โดยทัว่ ไป มักจะเป็ นเป็ นการพูดคุยกันในกลุ่มคนที่ค้ นุ เคย กลุ่มเพื่อนฝูง เพื่อนบ้ าน หรื อเพื่อน
สนิท ฯลฯ การสื่อสารในระดับนี ้ไม่สามารถกําหนดได้ ว่าควรจะเริ่ มด้ วยเรื่ องอะไร เพราะความคิด
ของคู่สื่อสารทังสองฝ่
้
ายมีความเคลื่อนไหว และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนเองอยู่
ตลอดเวลาจนบางครัง้ เราไม่อาจจดจําเรื่ องที่สื่อสารได้ ว่าเป็ นเรื่ องอะไรบ้ าง จนมีคําพูดติดปากว่า
พูดกันด้ วยเรื่ องสัพเพเหระ แต่ที่น่าสังเกตคือ ทุกเรื่ องมีจดุ เชื่อมโยงกันอาจจะแม้ เพียงน้ อยนิด แต่
สามารถนําไปแตกแขนงเป็ นเรื่ องราวใหม่ได้ อย่างน่าอัศจรรย์
กล่าวโดยสรุ ป ในการวิจัยเรื่ องกลยุทธ์ สื่อบุคคลเพื่อสร้ างเครื อข่ายการ
สื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อพัฒนา “เกษตรอินทรี ย์ ” มีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องเชื่อมโยง
แนวคิดและทฤษฎี การสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะการสื่อสารระหว่างบุคคลถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่งที่
ปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหลใช้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ แก่เกษตรกรในชุมชนด้ านเกษตร
อินทรี ย์ นอกจากนีย้ ังเป็ นกลยุทธ์ ที่ใช้ ในการสื่อสารและสร้ างปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเกษตรกรด้ วย
กันเอง และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล Person to Person นี ้ยังเป็ นการสื่อสารในลักษณะการ
พูดคุย อบรม แนะนํา ให้ คําปรึ กษา ดังนันผลการวิ
้
จยั นี ้จะสามารถดึงกลยุทธ์และการสื่อสารของ
ปราชญ์ชาวบ้ าน
2.2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
2.2.5.1 ความหมายความคิดเห็น
ราชบัณฑิตสถาน ได้ ให้ ความหมายว่า ความคิดเห็นหมายถึง เป็ นข้ อพิจารณา
เห็นว่าเป็ นจริ งจากการใช้ ปัญญาและความคิดประกอบ ถึงแม้ ว่าจะไม่ได้ อาศัยหลักฐานพิสูจน์
ยืนยันได้ เสมอไปก็ตาม
บุญเรี ยง ขจรศิลป์ (2534, น. 78) ได้ ให้ ความหมายว่า ความคิดเห็น หมายถึง
การแสดงออกทางวจาของเจตคติ การที่บุคคลกล่าวว่าเขามีความเชื่อหรื อความรู้ สึกอย่างไรนัน้
เป็ นการแสดงความคิดเห็นของบุคคลนัน้ ดังนัน้ การวัดความคิดเห็นของบุคคลนัน้ เป็ นสิ่งที่เป็ นไป
ได้
Anonymus (1996, pp. 12-15) ได้ กล่าวว่า ความคิดเห็น มีหลายความหมาย
ได้ แก่ 1) ความเชื่อ ทัศนคติ การพิจารณา หรื อการวินิจฉัย หรื อการประเมินผลอย่างมีรูปแบบในใจ
เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ 2) ความเชื่อที่มีนํ ้าหนักมากกว่าความรู้สึกในใจและมีนํ ้าหนัก
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น้ อยกว่าความรู้สึกที่แท้ จริ ง หรื อมุมมองที่เกิดขึ ้นทัว่ ๆไป 3) การแสดงออกถึงการพิจารณาหรื อ
คําแนะนําอย่างมีรูปแบบโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรื อการแสดงออก เช่น การตัดสินใจ การพิจารณา
คดี หรื อการวินิจฉัยอย่างมีรูปแบบด้ วยเหตุผลกฎหมาย หรื อหลักเกณฑ์ที่ขึ ้นอยู่กบั การตัดสินใจที่มี
กฏหมายรองรับ
Luthans (1995, p. 609) ได้ ให้ ความหมายว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความ
พร้ อมทางด้ านจิตใจที่จะตอบสนองต่อบุคคล สถานการณ์ วัตถุและความคิดเห็น โดยมีลกั ษณะที่
คงที่แน่นอน ซึง่ เป็ นผลมาจากการเรี ยนรู้ และมีรูปแบบการตอบสนองอย่างเดียวกัน
Good (2006, p. 17) ได้ ให้ ความหมายของความคิดเห็น (Opinion) ไว้ หลาย
ความหมาย ได้ แก่
1) ความหมายทั่ว ไป หมายถึ ง ความเชื่ อ ความคิด เห็ น ข้ อ พิ จ ารณา
ความรู้สึก หรื อทัศนะที่ยงั ไม่ได้ รับการพิสจู น์อย่างแน่นอน และยังขาดนํ ้าหนักทางเหตุผลหรื อการ
วิเคราะห์ หรื อ กล่าวกว้ างๆได้ วา่ มีความเป็ นไปได้ มากกว่าความรู้
2) ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรื อข้ อวินิจฉัยอย่างมีแบบ
แผนจากแหล่งข้ อมูล หรื อบุคคลที่เชื่อถือได้
3) ความคิดเห็นสาธารณะ (Public Opinion) หมายถึง การพิจารณาหรื อ
ข้ อวินิจฉัยรวมๆของกลุม่ คนในสังคมที่เกี่ยวข้ องกับความเชื่อ หรื อข้ อเท็จจริง
2.2.5.2 ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความคิดเห็น
Foster (1952, p. 119) ได้ กล่าวถึงปั จจัยเกี่ ยวกับความคิดเห็นว่ามีมูลเหตุ 2
ประการ คือ
1) ประสบการณ์ที่บคุ คลมีตอ่ สิ่งของ บุคคล หมู่คณะ เรื่ องราวต่างๆหรื อ
สถานการณ์ความคิดเห็นที่เกิดขึ ้นในตัวบุคคลจากการได้ พบเห็น ความคุ้นเคย อาจถือได้ ว่าเป็ น
ประสบการณ์ตรง และจากการได้ ยินได้ ฟัง ได้ ถ่ายรูปหรื ออ่านจากหนังสือ โดยไม่ได้ พบเห็นถือว่า
เป็ นประสบการณ์ทางอ้ อม
2) ระบบค่านิยม และการตัดสินค่านิยม เนื่องมาจากกลุ่มชนแต่ละกลุ่มมี
ค่านิยมและการตัดสินใจ ค่านิยมไม่เหมือนกัน คนแต่ละกลุ่มจึงมีความคิดเห็นในสิ่งต่างๆแตกต่าง
กัน
Oskamp (1977, pp. 119-133) ได้ กล่าว สรุ ปถึงปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิด
ความคิดเห็นไว้ ดงั นี ้
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1) ปั จจัยทางพันธุกรรมและสรี ระ คือ อวัยวะต่างๆของบุคคลที่ ใช้ รับรู้
ความผิ ดปกติของอวัยวะ ความบกพร่ องของอวัยวะสัม ผัส ซึ่ง มี ผลต่อความคิดเห็นที่ ไ ม่ดีของ
บุคคลภายนอก
2) ประสบการณ์ โดยตรงของบุคคล คือ บุคคลได้ ประสบกับเหตุการณ์
ด้ วยตนเอง การกระทําด้ วยตนเองหรื อได้ พบเห็นทําให้ บุคคลมี ความฝั งใจและเกิดความคิดต่อ
ประสบการณ์นนแตกต่
ั้
างกัน
3) อิทธิพลของผู้ปกครอง คือ เมื่อเป็ นเด็ก ผู้ปกครองจะเป็ นที่อยู่ใกล้ ชิด
และให้ ข้อมูลแก่เด็กได้ มาก ซึง่ จะมีผลต่อพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กด้ วย
4) ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่ม คือ เมื่อบุคคลเจริ ญเติบโตย่อม
จะต้ องมีกลุม่ และสังคม ดังนัน้ ความคิดเห็นของกลุ่มเพื่อน กลุ่มอ้ างอิง หรื อการอบรมสัง่ สอนของ
โรงเรี ยน หน่วยงานที่มีความคิดเห็นเหมื อนกัน หรื อแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อความคิดเห็นของ
บุคคลด้ วย
5) สื่ อมวลชน คือ สื่ อต่างๆที่เข้ ามามี บทบาทในชีวิตประจําวันของเรา
ดัง นัน้ สื่ อเหล่านี ไ้ ด้ แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนัง สื อพิม พ์ นิตยสาร จึง เป็ นปั จจัยหนึ่ง ที่ มีผลต่อความ
คิดเห็นของบุคคล
2.2.5.3 ความสําคัญของคิดเห็น
การสํารวจความคิดเห็นเป็ นการศึกษาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคน ที่มีตอ่ สิ่งใด
สิ่งหนึ่งแต่ละคนจะแสดงความเชื่อและความรู้ สึกใดๆออกมาโดยการพูด การเขียน เป็ นต้ น การ
สํารวจความคิดเห็น จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การวางนโยบายต่างๆ เพราะจะทําให้ การดําเนินงานต่างๆ
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย (Feldman, 1971 อ้ างถึงใน สุชา จันทร์ เอม, 2527) โครงการพัฒนาใดๆ
ให้ สําเร็ จและบรรลุเป้าหมายอย่างแท้ จริ งแล้ ว ควรจะต้ องได้ รับความร่ วมมือจากประชาชน การ
เผยแพร่ โครงการและการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการจะก่อให้ เกิดผลดี คือ จะ
ช่วยให้ โครงการนัน้ สอดคล้ องกับ ความต้ องการของท้ องถิ่ นอันเป็ นสิ่ง แวดล้ อมทางสัง คมที่ ใ ช้
ประเมินค่าของโครงการและทําให้ ประชาชนเกิดความรู้สึกในการเข้ ามามีส่วนร่วมทําให้ ไม่เกิดการ
ต่อต้ าน ถ้ าสาธารณะชนมี ส่วนหรื อมี สิทธ์ แสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาใดๆก็ จะทําให้
ประชาชนเกิ ดความสํ านึกในการเป็ นเจ้ า ของ เปลี่ ยนแปลง ปรั บ ปรุ ง หรื อรั กษาไว้ (ชัยอนัน ต์
สมุทวนิช, 2537)
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กล่าวโดยสรุ ป ความคิดเห็นเป็ นการแสดงออกทางด้ านความรู้ สึก เป็ นการแสดงทัศนคติ
โดยการพูดหรื อเขียน อาศัยพื ้นฐานความรู้ ประสบการณ์และสภาพแวดล้ อมขณะนันเป็
้ นพื ้นฐาน
ความคิดเห็นที่แสดงออกมานันอาจเป็
้
นที่ยอมรับหรื อปฏิเสธจากบุคคลอื่นได้
ในงานวิจัย กลยุทธ์ สื่อบุคคลเพื่อสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมเพื่อ พัฒนา
“เกษตรอินทรี ย์” เกษตรกรเป็ นผู้มีส่วนสําคัญในเครื อข่าย ความคิดเห็นของเกษตรกรนันจะทํ
้
าให้
เกิดผลดี ทําให้ ทราบถึงปั ญหาเกี่ยวกับเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ และความคิดเห็นของชาวบ้ านต่อ
ตัวปราชญ์ ชาวบ้ านเองด้ วย การสอบถามความคิดเห็นในการดําเนินงานต่างๆจะสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของชาวบ้ านอย่างแท้ จริง เพราะจะนันจึ
้ งจําเป็ นต้ องนําแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
มาเป็ นกรอบในการวิจยั ครัง้ นี ้

2.3 ทฤษฎีการสื่อสารแบบสองขัน้ ตอน

สื่อมวลชน

ผู้นาทาง
ความคิด

คือประชาชน

ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงการสื่อสารแบบสองขันตอน
้
แหล่ งที่มา: พัชนี เชยจรรยา และคณะ, 2538, น, 189
ทฤษฎีนี ้ค้ นพบโดย ลาซาเฟลด์ และคณะ (Lazarsfeld et al.) สาระสําคัญของทฤษฎี คือ
การแพร่กระจายข่าวสารโดยผ่านสื่อมวลชนนัน้ จะผ่านขันตอนสองขั
้
นตอน
้
กล่าวคือ ข่าวสารจะไป
ถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้ รับการยอมยอมรับให้ เป็ นผู้นําความคิดเห็น (opinion leaders) ในขัน้
แรก และกลุม่ ผู้นําความคิดเห็นจะเป็ นผู้เผยแพร่ข่าวสารต่อไปยังประชาชนอื่นๆ ในขันที
้ ่สอง (พัชนี
เชยจรรยา และคณะ, 2538, น. 189)
แนวคิดสําคัญของทฤษฎีนี ้เชื่อว่า บุคคลทุกคนไม่ได้ อยู่โดดเดี่ยวในสังคม แต่ทกุ คนจะต้ อง
มีกิจกรรมร่ วมกันในสังคม ซึ่งทําให้ แต่ละคนมีความสัมพันธ์ กัน และในทุกๆสังคมจะต้ องมีกลุ่ม
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บุคคลกลุ่มหนึ่งได้ รั บการยอมรับให้ เป็ นกลุ่มผู้นําทางความคิด ซึ่งมักจะได้ รับข่าวสารก่อนผู้อื่น
และทําหน้ าที่เผยแพร่ขา่ วสารที่ได้ รับไปยังบุคคลอื่นๆในสังคม
จุดเด่นของทฤษฎี การสื่อสารแบบสองทอด คือ การที่ไ ด้ พิจ ารณาความจริ ง ที่ว่ามนุษย์
ไม่ได้ อยูโ่ ดดเดี่ยวในสังคม แต่ได้ มีการติดต่อสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในลักษณะเป็ นกลุ่มปฐมภูมิ หรื อ
ทุติยภูมิเสมอ ซึ่งความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลเป็ นกลุ่มต่างๆในสังคมนี ้ได้ ก่อให้ เกิดเป็ นเครื อข่าย
(interpersonal network) ในการสื่อสารมวลชน ซึง่ มีหน้ าที่ คือ (พีระ จิรโสภณ, 2539)
1) เป็ นช่องทางการถ่ายทอดข่าวสารในสังคม
2) เป็ นแหล่งของอิทธิพลของกลุ่ม หรื ออิทธิพลบุคคลที่มีผลกระทบต่อความคิด
และการกระทําของสมาชิกในสังคม
แบบจํ า ลองการสื่ อ สารแบบสองขัน้ ตอนนี ้ เน้ น บทบาท และความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
สื่ อ มวลชน และระหว่า งสื่ อ บุค คล คื อ แทนที่ จ ะมองว่า มวลชน คื อ บุค คลจํ า นวนมากที่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ ไม่มีการเชื่อมโยงเข้ าด้ วยกัน ต่างคนต่างอยู่ ต่างถูกเชื่อมเข้ ากับสื่อมวลชนแต่ไม่มี
การเชื่อมระหว่างกันเอง แบบจําลองของการสื่อสารแบบสองขันตอนมองมวลชนว่
้
า ประกอบไป
ด้ วยบุคคลจํานวนมาก ซึง่ มีปฏิสมั พันธ์ หรื อมีการโต้ ตอบซึง่ กันและกัน การสื่อสารแบบสองขันตอน
้
ให้ ความสําคัญกับประชาชนในการสื่อสารมากขึ ้น และเห็นว่าสื่อมวลชนไม่ได้ มีพลังอย่างยิ่ง หรื อมี
อํ า นาจโดยตรง คนๆหนึ่ ง อาจได้ รั บ ข่ า วสารแล้ ว บุ ค คลนัน้ อาจแลกเปลี่ ย นความคิ ด หรื อ
ปรึกษาหารื อเกี่ยวกับข่าวสารนันๆ
้ กับบุคคลอื่นๆ (เสถียร เชยประทับ, 2530, น. 150)
ผลของการวิจยั ของลาซาร์ สเฟลด์และคณะ นอกจากจะชี ้ให้ เห็นว่าข่าวสารจากสื่อมวลชน
มิได้ เข้ าถึงหรื อมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับสารแล้ ว ยังได้ มีการค้ นพบปั จจัยแทรกที่สําคัญระหว่างผู้ส่ง
สารกับผู้รับสาร คือ อิทธิพลของบุคคล (personal influence) หรื อความเป็ นผู้นําทางความคิดเห็น
ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของบุคคลที่เรี ยกว่า “ผู้นําทางความคิดเห็น ” วิจยั ในหลายสาขาวิชา
นอกเหนือจากการสื่อสาร เช่น สังคมวิทยาชนบท การตลาด การศึกษา และการแพทย์ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้โดยเน้ นในเรื่ องอิทธิพลและบทบาทของผู้นําทางความคิดเป็ นการชักจูงใจให้ ยอมรับนวัตกรรม
หรื อสิ่งใหม่ๆ
จากการศึกษาความหมายของ “ทฤษฎีการสื่อสารแบบสองขันตอน”
้
จากนักวิจยั หลายๆ
ท่านทําให้ ผ้ ูวิจัยสามารถสรุ ปความหมายที่ใช้ ในการวิจยั เรื่ องนี ้ได้ ว่าทฤษฎีการสื่อสารแบบสอง
ขัน้ ตอนหมายถึ ง การแพร่ ข้ อ มูล ข่า วสารของสื่ อ มวลชนประกอบด้ ว ย 2 ขัน้ ตอนด้ ว ยกัน โดย
สื่อมวลชนจะแพร่ ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มกลุ่มหนึ่ง โดยกลุ่มนันจะมี
้
สมาชิกที่เป็ นผู้นําทางความ
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คิดเห็นเป็ นผู้รับนวัตกรรมและนํามาปรับใช้ กับตนเองก่อนเมื่อเห็นว่าได้ ผลจึงนําไปเผยแพร่ ต่อ
สมาชิกภายในกลุม่ ทฤษฎีนี ้จะทําให้ เห็นว่า สื่อมวลชนไม่ได้ มีอิทธิพลโดยตรงเสมอไป
กล่าวโดยสรุป แนวคิดเรื่ องการสื่อสารแบบสองขันตอนนี
้
้สามารถนํามาเป็ นกรอบของการ
วิเ คราะห์ เ รื่ องกลยุทธ์ การสื่ อ สารของปราชญ์ ช าวบ้ านเป็ นอย่า งดี เนื่ องจากปราชญ์ ช าวบ้ า น
เปรี ยบเสมือนผู้นําทางความคิด ที่รับข่าวสารจากภายนอก โดยข่าวสารจากภายนอกในงานวิจยั นี ้
คือสื่อมวลชน รวมไปถึงเจ้ าหน้ าพัฒนาต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชน เมื่อรับข่าวสารจากภายนอก
แล้ วปราชญ์ จะนํามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์ และบอกต่อไปยังชาวบ้ านในชุมชน ส่วน
บทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี นัน้
พบว่า ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหลมีบทบาทด้ านต่างๆมากมาย อาทิ เป็ นผู้ริเริ่ มเกษตรกรรม
ทางเลือกใหม่ในหมู่บ้าน และแนะแนวทางเกษตรทางเลือกให้ แก่ชาวบ้ าน และเป็ นผู้นําเกษตร
อินทรี ย์ รวมถึงการก่อตังกลุ
้ ่มเกษตรอินทรี ย์ รวมทังเป็
้ นผู้กระจายข่าวสารจากเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาไป
ยังชาวบ้ าน บทบาทเหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงบทบาทการเป็ นผู้นําในการพัฒนาของปราชญ์ชาวบ้ าน
ของบ้ านชําปลาไหลอย่างชัดเจน

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ ายทางการสื่อสาร
การเกิดระบบสังคมนัน้ ไม่ได้ เกิดจากบุคคลเพียงสองคนที่มีปฏิสัมพันธ์ กัน แต่เกิดจาก
เครื อข่ายของการกระทํา ซึ่งประกอบด้ วยผู้กระทําหลายๆคน โดยมีแผนการกระทําร่ วมกันที่อาจ
เกิดขึน้ จากระบบวัฒนธรรม ดังนัน้ การสื่ อสารจึงถื อเป็ นตัวเชื่อมระบบสังคม เพื่ อให้ เกิดความ
เข้ าใจที่จะเรี ยนรู้พฤติกรรมของคนในสังคมนันๆ
้
แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายการสื่อสาร นับว่าเป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่มีการใช้ ใน
การสื่อสารร่วมกันมาตลอดระหว่างผู้คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะใดก็ตาม ทังนี
้ ้เป็ นเพราะ
มนุษย์ทุกคนต่างต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ต้ องการการยอมรับจากกลุ่ม จากองค์กร หรื อ
จากสั ง คมใดๆที่ ต นเองเกี่ ย วข้ องอยู่ โดยทั่ ว ไปแล้ วโครงสร้ างการสื่ อ สา รหรื อ เครื อข่ า ย
(Communication network) เกิดจากการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจนเกิดเป็ นรู ปแบบ(Pattent)
ขึ ้นมา การวิเคราะห์เครื อข่ายการสื่อสาร จะชี ้ให้ เห็นถึงความเกี่ยวพัน และความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันขององค์ประกอบที่อยู่ในโครงสร้ างการสื่อสารระหว่างชุมชนและสื่อที่ นําเสนอประเด็นต่างๆที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาด้ านการเกษตร ดังนันเครื
้ อข่ายการสื่อสารจึงประกอบไปด้ วยสมาชิกที่อยู่
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ในเครื อข่ายและนอกเครื อข่ายของชุมชน โดยเครื อข่ายดังกล่าวจะมีลกั ษณะเชื่อมโยง หรื อมีความ
เกี่ยวพันในการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันและกันนัน่ เอง
Fischer et al. (อ้ างถึงใน Rogers and Kincaid, 1981: 86) สรุ ปว่า การเชื่อมโยง
เครื อข่ายทางการสื่อสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์และในทางกลับกันจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบสังคมที่ใหญ่ขึ ้น สังคมมีผลต่อมนุษย์เป็ นอย่างมากในการกําหนดทัศนคติ ให้ โอกาส และ
สร้ างความต้ องการต่างๆ ให้ แก่มนุษย์ ซึ่งแต่ละบุคคลก็สามารถสร้ างผลกระทบให้ เกิดขึ ้นกับสังคม
ได้ โดยการมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของผู้อื่น
Roger and Kinciad (1981, p. 42) ได้ ให้ ความเห็ นเกี่ ยวกับ การวิ เคราะห์ เ ครื อข่า ย
ทางการสื่อสารว่า คือ วิธีการศึกษาเพื่อระบุถึงโครงสร้ างการสื่อสารในระบบ โดยวิเคราะห์การไหล
ของข้ อมูลข่าวสาร ซึง่ อาจอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นหน่วยในการวิเคราะห์
รณชาติ บุตรแสนคน และคณะ (2547) ได้ สรุปว่า เครื อข่ายการสื่อสารสามารถแบ่งได้ 2
ประเภทใหญ่ คือ
1) เครื อข่ายการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Network) หรื อเครื อข่าย
การสื่อสารที่เกิดขึ ้นเอง (Emergent Communication Nework) เกิดขึ ้นจากการสื่อสารระหว่าง
บุคคลซึ่งไม่มีใครได้ รับมอบหมาย หรื อบังคับให้ ใช้ การติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่าง
ตังใจ
้ ตรงกันข้ ามเครื อข่ายเหล่านี ้เมื่อสมาชิกปฏิสมั พันธ์ กับบุคคลอื่นอย่างอิสระในอัตราความถี่
และความเข้ มข้ นของการสื่อสารที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป เครื อข่ายที่
เกิดขึ ้นนี ้จะค่อยๆกลายเป็ นแหล่งข้ อมูลที่ไม่เป็ นระเบียบ (Unstructured)
2) เครื อข่ายการสื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Network) หรื อเครื อข่ายการ
สื่อสารที่ได้ ถูกกําหนดไว้ (Prescribed Communication Network) เป็ นประเภทของการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลซึ่งเกิดปฏิ สัม พันธ์ ในเครื อข่ายที่ไ ด้ มี การวางแผนอย่างแน่นอน ดัง นัน้ เครื อข่าย
เหล่านี ้มีโครงสร้ างที่มีแบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิกจึงเป็ นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่าง
มากชีวิตในสังคมส่วนใหญ่ทกุ วันนี ้ต้ องการวางรูปแบบเครื อข่ายการสื่อสารแทบทังสิ
้ ้น
เครื อข่ายทังสองประเภทต่
้
างมีตาข่ายต่อเนื่องกัน (Net Connectivity) คือ เส้ นทางการติดต่อที่
สมาชิกสามารถสื่อสารเข้ าถึงสมาชิกอื่ นในแบบเครื อข่ายแบบ “All Channel Net” นัน้ สมาชิกบาง
คนมีทางสื่อสารถึงบุคคลอื่นๆในเครื อข่ายได้ อย่างจํากัด หรื ออาจไม่มีทางสื่อสารถึงบุคคลอื่นเลย
วินิจ เกตุขํา (2522 อ้ างถึงใน พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547, น. 28) จากลักษณะของการ
วิเคราะห์เครื อข่ายของการสื่อสาร ที่ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นหลักในการวิเคราะห์ ดังนัน้
สถานภาพของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจึงต้ องสัมพันธ์ กบั การสื่อสารระหว่างบุคคล ยิ่งบุคคลใดมี
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สถานภาพทางสังคมสูง เช่น เป็ นหัวหน้ า การสื่อสารมักจะออกมาในรูปการเสนอความคิดเห็น และ
รับเอาความคิดเห็นจากสมาชิกอื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสาร และสถานภาพของสมาชิก
ลักษณะเครื อข่ายของการสื่อสารดังกล่าวอาจแยกได้ เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1) การสื่อสารมักมีแนวโน้ มไปสู่บคุ คลที่มีสถานภาพสูงในกลุ่ม เช่น หัวหน้ า หรื อ
ประธานกลุ่ม จะมี การสื่ อสารกับคนอื่ นในกลุ่ม มากกว่าลูก น้ องหรื อสมาชิ ก เพราะอย่า งน้ อ ย
หัวหน้ าจะต้ องคอยติดต่อประสานงานรับฟั งความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่
2) การสื่อสารจะมีแนวโน้ มไปสู่บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกัน
มากกว่าคนที่มีสถานภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่มที่มีคนหลายฐานะ ต่างวัยวุฒิ คุณวุฒิ
กันมากๆ จะมีการสื่อสารน้ อยกว่าในกลุม่ ที่มีฐานะ วัยวุฒิ หรื อคุณวุฒิเท่าเทียมกัน
3) การสื่อสารมักจะไม่คอ่ ยเกิดขึ ้นในกลุม่ บุคคลที่มีสถานภาพเหลื่อมลํ ้าสูงตํ่ากัน
กว่ามาก หรื อกลุม่ คนที่มีสถานภาพไม่เป็ นที่บง่ ชัด
การสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึน้ เป็ นเครื อข่ายนัน้ จะต้ องมีความสัมพัน ธ์ ของคู่สื่อสารภายใน
เครื อข่ายเกิดขึ ้น การติดต่อสัมพันธ์กนั ของคูส่ ื่อสารภายในเครื อข่ายจะมี 2 ลักษณะ คือ
1) เครื อข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแบบกระจาย (Radial personal network)
หมายถึง การที่บคุ คลหนึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กนั หลายๆคน ซึ่งในกลุ่มที่เขาติดต่อด้ วยกั นนี ้ จะไม่
มีการติดต่อสัมพันธ์ ระหว่างกันเลย ส่วนใหญ่ บุคคลที่ ติดต่อด้ วยจะมีความผูกพันแบบผิวเผิ น
(weak tie) เช่น เป็ นเพียงคนรู้จกั และจะเป็ นการติดต่อสัมพันธ์ของบุคคลที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน
2) เครื อ ข่า ยความสัม พัน ธ์ ส่ว นบุค คลแบบเกี่ ย วติด ซ้ อ นกัน (Interlocking
personal network) หมายถึง การที่บคุ คลหนึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กบั หลายๆคน โดยที่กลุ่มคนใน
เครื อข่ายความสัมพันธ์แบบนี ้จะมีการติดต่อสัมพันธ์ ถึงกันหมด และมีความสัมพันธ์ กนั สนิทสนม
แน่นแฟ้น (strong tie) เช่น เพื่อนสนิทหรื อเครื อญาติ โดยที่จะมีลกั ษณะที่เหมือนกันหรื อคล้ ายกัน
มาก
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เครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามารถแสดงเป็ นแบบจําลองได้ ตามภาพ ดังนี ้
แบบจําลองเครื อข่ายความสัมพันธ์
แบบกระจาย

แบบจําลองเครื อข่ายความสัมพันธ์
แบบเกี่ยวข้ องติดกัน

a
a
บุคคล
บุคคล
a
a
a
น
a
a
บ
a
บ
a
บึ
A
คภาพที่ 2.2 เครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
A
คแหล่ งที่มา: Roger and Kincaid ,1981, p. 42 (อ้ างถึงใน พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547)
a
a
ล
A
ฟ
a
a
a

B
B
B

ในการที่ค่สู ื่อสารมีการติดต่อสัมพันธ์กัน จะมีความผูกพันกันมากน้ อยแค่ไหนหรื อเป็ นไป
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ย่อมขึ ้นอยู่กับพลังของข่าวสาร (Strength of weak tie) ซึ่งในทาง
ทฤษฎี ทางสังคมวิทยาได้ มีการใช้ เครื่ องมืออย่างหนึ่งสําหรับเชื่อมโยงสังคมระดับย่อยกับสังคม
ระดับใหญ่ คือ การวิเ คราะห์ ความสัม พันธ์ ทางสัง คม โดยใช้ ปฏิ กิริยาสัม พันธ์ ในระดับย่อย คือ
“พลัง” หรื อ “กําลัง” ( Strenght) ของหน่วยความสัมพันธ์แต่ละคู่ (Dyadic ties)
Leavitt (อ้ างถึงใน อรอนันต์ วุฒิเสน, 2543) ได้ ทดลองเกี่ยวกับเครื อข่ายการสื่อสาร โดย
ใช้ แบบของการสื่อสารหลายแบบ พบว่า การสื่อสารแยกออกได้ เป็ น 2 แบบคือ แบบที่มีศนู ย์กลาง
กับแบบกระจายอํานาจ
พรทิพย์ เย็นจะบก (2547, น. 10) รู ปแบบการสื่อสารแบบเครื อข่ายหลักๆที่ใช้ ในการ
สื่อสารทัว่ ไป พบว่า มี 2 รูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบที่มีศนู ย์กลาง กับรูปแบบกระจายอํานาจ
1) การสื่อสารแบบมีศนู ย์กลาง (central communication) เป็ นการสื่อสารที่มี
ใครคนใดคนหนึ่งเป็ นศูนย์กลางหรื อทางผ่าน โดยที่สมาชิกคนอื่น ๆไม่มีการติดต่อกันโดยตรง แต่
ต้ องผ่านคนกลางหรื อศูนย์กลางคนนี ้
2) การสื่อสารแบบกระจายอํานาจ (decentralized communication) เป็ นการ
สื่อสารที่สมาชิ กในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันได้ โดยอิสระ ไม่มีใครตัดสินใจคนเดียว แต่จะเป็ นการ
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ร่วมกันคิด ร่ วมกันแก้ ปัญหา เป็ นวิธีที่ใช้ ได้ ตรงกับกระบวนการกลุ่มมาก เพราะทุกคนมีโอกาสใน
การปฏิ สั ม พั น ธ์ กั น (interaction) ผลที่ ไ ด้ มาจะได้ ทั ง้ ผลผลิ ต (product) และกระบวนการ
(process) ของกลุ่ม หมายถึง รูปแบบการสื่อสารแบบนี ้จะคํานึงถึงการเอาใจใส่สมาชิกทุกคนของ
กลุม่ ผู้ทํางาน เอาใจใส่สิ่งแวดล้ อมในการทํางาน ขวัญและกําลังใจของสมาชิกกลุม่ ด้ วย
2.4.1 การสื่อสารแบบมีศูนย์ กลาง (Centralized Communication)
เครื อข่ายการสื่อสารแบบลูกโซ่ (Chain Network) ได้ แก่ เครื อข่ายการสื่อสารที่สมาชิกแต่
ละคนจะติดต่อไปยังสมาชิกคนอื่นที่อยู่ถัดไปเท่านัน้ เนื่องจากมีข้อจํากัดในแง่การประสานงาน
และการติดต่อระหว่างสมาชิกในกลุม่ บางครัง้ จึงเป็ นความยากลําบากที่กลุ่มจะทํางานให้ สําเร็ จได้
ตามที่ต้องการ การขาดความเป็ นอิสระในการติดต่อสื่ อสาร เพราะสมาชิกจะติดต่อกับบุคคลอื่นได้
เพียง 1 คน หรื อ 2 คน ที่ตอ่ จากเขาเท่านัน้ จึงทําให้ ความพอใจของสมาชิกในกลุม่ ค่อนข้ างตํ่า

ภาพที่ 2.3 เครื อข่ายการสื่อสารแบบลูกโซ่
แหล่ งที่มา: Leavitt อ้ างถึงใน อรอนันต์ วุฒิเสน, 2543
เครื อข่ายการสื่อสารแบบตัววาย (Y Network) ได้ แก่ เครื อข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิกที่อยู่
ตรงกลางเพียง 2 คน ทําหน้ าที่ประสานงานและส่งข้ อมูลที่ได้ รับจากสมาชิกคนอื่นๆที่อยู่รอบนอก
การสื่อสารแบบนีม้ ีความเหมาะสมกว่าแบบลูกโซ่ในแง่ที่ทําให้ งานสําเร็ จได้ ดีกว่าเพราะข้ อมูล
สามารถผ่านทิศทางต่างๆได้ มากกว่า แทนที่จะอาศัยที่อยู่ถัดไปเท่านัน้ โดยปกติบุคคลที่อยู่ตรง
กลางคน หรื อสองคนเท่านันที
้ ่มีความพอใจต่อรู ปแบบการสื่อสารแบบนี ้ แต่ส่วนที่เหลือของกลุ่ม
หรื อผู้ที่อยู่รอบนอกมีความพอใจตํ่า รู ปแบบของเครื อข่ายการสื่อสารแบบตัววายนี ้มักจะเกิดขึ น้ ใน
กลุ่มที่มีสมาชิกเพียง 1 คนหรื อ 2 คน เท่านันที
้ ่เต็มใจจะรับทํางานและรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จของ
งาน ในขณะที่สว่ นที่เหลือของกลุม่ ไม่ยอมรับผิดชอบ
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ภาพที่ 2.4 เครื อข่ายการสื่อสารแบบตัววาย
แหล่ งที่มา: Leavitt อ้ างถึงใน อรอนันต์ วุฒิเสน, 2543
เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงล้ อ (Wheel network) ได้ แก่ เครื อข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิก
คนหนึง่ เป็ นผู้รับข่าวสารจากสมาชิกคนใดคนหนึง่ แล้ วส่งข่าวสารนันไปยั
้ งสมาชิกคนอื่นๆ บุคคลที่
อยูต่ รงกลางของกลุม่ จะเป็ นผู้ที่มีอํานาจอย่างแท้ จริงและเป็ นผู้นําของกลุม่ เพราะเป็ นผู้เดียวที่จะ
รับผิดชอบผลสําเร็จของงาน
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ภาพที่ 2.5 เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงล้ อ
แหล่ งที่มา: Leavitt อ้ างถึงใน อรอนันต์ วุฒิเสน, 2543
2.4.2 การสื่อสารแบบกระจายอานาจ (Decentralized Communication)
เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงกลม (Circle Network) ได้ แก่เครื อข่ายการสื่อสารที่สมาชิกใน
กลุ่มทุกคนสามารถติดต่อกับสมาชิกที่อยู่ถัดจากคนทังสองข้
้
าง สถานภาพของทุกคนมีความเท่า
เทียมกันและทุกคนมีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตามปั ญหาเรื่ องความรับผิดชอบจะเกิดขึ ้นเพราะจะ
หาคนรับผิดชอบไม่ได้ เพราะแต่ละคนมีฐานะเท่าเทียมกัน จะหาใครมาเป็ นศูนย์รวมของกลุม่ ไม่ได้

ภาพที่ 2.6 เครื อข่ายการสื่อสารแบบวงกลม
แหล่ งที่มา: Leavitt อ้ างถึงใน อรอนันต์ วุฒิเสน, 2543
เครื อข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง (All Channel Network) ได้ แก่ เครื อข่ายการสื่อสาร
ที่สมาชิกทุกคนสามารถติดต่อกับสมาชิกคนอื่นได้ โดยตรง ไม่ต้องผ่านสมาชิกคนอื่นๆ ทังในการรั
้
บ
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ข่าวสารและส่งข่าวสาร อาจถือได้ ว่าเป็ นเครื อข่ายการติดต่อที่สมบูรณ์ที่สุด เพราะไม่มีข้อจํากัด
การสื่อสารของสมาชิก โดยเครื อข่ายนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ มีปฏิกิริยาย้ อนกลับสูงที่สดุ

ภาพที่ 2.7 เครื อข่ายการสื่อสารแบบทุกช่องทาง
แหล่ งที่มา: Leavitt อ้ างถึงใน อรอนันต์ วุฒิเสน, 2543
นอกเหนื อจากรู ป แบบของการไหลของข่า วสารภายในกลุ่ม แล้ ว ยัง มี เ รื่ อ งของความ
แตกต่างของบุคคลในเครื อข่ายการสื่อสาร ที่เป็ นส่วนหนึง่ ในการวิเคราะห์เครื อข่ายการสื่อสาร โดย
Monge (1987 อ้ างถึงใน ตติยา เลาหตีรานนท์ , 2543, น. 27) ได้ แบ่งบทบาทของคนใน
กลุม่ ดังต่อไปนี ้
Membership Role คือ กลุม่ บุคคลที่เป็ นสมาชิกในกลุม่ และพวกของเครื อข่าย
Liaison Role คือ ปั จเจกบุคคลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม
อีกกลุ่มหนึ่ง นักวิชาการท่านหนึ่ง (Hellweg,1997 อ้ างถึงใน ตติยา เลาหตีรานนท์ , 2543 น. 27 )
ได้ กล่าวว่า Liaison Role นัน้ ทําหน้ าที่เป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่างๆ โดยไม่ได้ เป็ นสมาชิก
ของกลุ่มใดเลย ทําหน้ าที่เช่นเดียวกับคนส่งข่าว และมักจะเป็ นแหล่งเริ่ มต้ นของข้ อมูลข่าวสาร
ต่างๆเป็ นบุคคลที่มีความสําคัญเพราะเป็ นผู้ควบคุมการไหลของข่าวสารภายในเครื อข่าย
Star Role คือ ปั จเจกบุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอื่นๆเป็ นจํานวนมาก
Isolate Role คือ ปั จเจกบุคคลที่ทําการสื่อสารค่อนข้ างน้ อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับสมาชิกคน
อื่นๆภายในเครื อข่าย ซึง่ อาจเกิดจากการมีหน้ าที่เฉพาะเจาะจงภายในเครื อข่าย อันเป็ นหน้ าที่ที่ไม่
จําเป็ นต้ องสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นๆภายในเครื อข่ายมากนัก
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Boundary spanning Role คือ ปั จเจกบุคคลที่ติดต่อระหว่างกลุ่มตัวเองกับกลุ่มภายนอก
สัง คมเพื่อนํ าสิ่ งต่างๆภายในกลุ่ม ของตนเผยแพร่ ออกไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งเป็ นลักษณะการ
ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารของกลุม่ เพื่อให้ สงั คมภายนอกได้ รับรู้
กล่าวโดยสรุป เครื อข่ายการสื่อสารมีอิทธิพลต่อการกระทําของสมาชิกในชุมชน โดยเครื อข่ายการ
สื่อสารจะมีลักษณะเชื่อมโยง ในการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน การสื่อสารของ
ปราชญ์ ชาวบ้ านนันจะใช้
้
การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็ นส่วนใหญ่ในความจริ งและมิได้ มีเพียงแค่
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งเท่านัน้ แต่เป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคลจํานวน
หนึ่ง ซึ่งก็คือ ชาวบ้ านในชุมชน ดังนัน้ ในการศึกษาจึงจําเป็ นต้ องนําแนวคิด และทฤษฎี ในเรื่ อง
เครื อข่ายเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เพื่อเป็ นกรอบในการวิเคราะห์การสื่อสารของปราชญ์ ชาวบ้ านและ
วิเคราะห์ลกั ษณะเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลว่าเป็ นอย่างไร โดยดูจากรูปแบบการไหล
ของข่าวสารภายในเครื อข่าย

2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสาร
ในเรื่ องของการสื่อสารในการพัฒนาด้ านต่างๆนัน้ นอกจากต้ องศึกษากระบวนการสื่อสาร
แล้ ว กลยุทธ์ การสื่อสาร เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ การสื่อสารประสบความสําเร็ จได้ ง่ายขึน้ โดย
การศึกษาถึงปั จจัยต่างๆที่ก่อให้ เกิดการสร้ างกลยุทธ์ทงั ้ 4 รูปแบบ ได้ แก่ กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้ส่งสาร
กลยุทธ์การสร้ างสาร กลยุทธ์ การใช้ สื่อ และกลยุทธ์เกี่ยวกับผู้รับสาร เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการสร้ าง
กลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ
2.5.1 ความหมายและความสาคัญ
กลยุทธ์ การสื่อสาร(Communication Strategy) หมายถึง วิธีการสื่ อสารที่ กําหนดขึน้
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปั ญหา แต่ละสถานการณ์ ไม่มีสูตร
สําเร็จ กลยุทธ์มกั จะสร้ างขึ ้นจากการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบตั ิที่เคยมีมา กลยุทธ์
ที่ใช้ จงึ เป็ นสิ่งกําหนดว่าจะใช้ สื่ออะไร เมื่อไหร่ อย่างไร (พนม คลี่ฉายา, 2549: 4) ซึ่งสอดคล้ องกับ
การให้ ความหมายของ (ชวรัตน์ เชิดชัย และคณะ, 2546: 285) เกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสาร ว่า
หมายถึง การผสมผสานระหว่างการใช้ รูปแบบของสื่อ สาร และแนวทางการใช้ สื่อ ทังนี
้ ้เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
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จากการศึกษา ความหมายของกลยุทธ์ การสื่อสาร ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถนํากลยุทธ์ การสื่อสารมา
เป็ นแนวทางเพื่อศึกษาปราชญ์ชาวบ้ าน และวิเคราะห์การสื่อสารของสารของปราชญ์ชาวบ้ าน ซึ่ง
กลยุทธ์สารที่ใช้ คือ กลยุทธ์การสร้ างสารและการใช้ สื่อ และการนําเสนอสาร
2.5.2 ประเภทของกลยุทธ์ การสื่อสาร
กลยุทธ์การสื่อสารสามารถแบ่งประเภทได้ ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของกระบวนการ
สื่ อสาร ได้ ดัง นี ้ กลยุทธ์ เ กี่ ยวกับผู้ส่ง สาร กลยุทธ์ การสร้ างสาร กลยุทธ์ การใช้ สื่ อ และกลยุท ธ์
เกี่ยวกับผู้รับสาร โดยมีรายละเอียดแต่ละกลยุทธ์ดงั ต่อไปนี ้
2.5.2.1 กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้สง่ สาร
อิทธิพลของผู้สง่ สาร เป็ นสิ่งจําเป็ นในการวิเคราะห์ผ้ สู ่งสารเพราะจะเป็ นแนวทางในการกําหนดกล
ยุทธ์ ต่างๆ ซึ่งอิทธิพลที่สําคัญของผู้ส่งสาร นั่นคือความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร (อรวรรณ ปิ ลันธน์
โอวาท, 2537 น. 83) ได้ แก่
1) บุคลิ ก ภาพของผู้ส่ง สาร ได้ แ ก่ ความเป็ นผู้นํ า ความมี อํ า นาจ
ลักษณะที่แสดงออก ลักษณะนิสยั อื่นๆ เช่น ความนอบน้ อม การปรับตัวเองให้ เข้ ากับบริ บท วุฒิ
ภาวะ ความน่าไว้ วางใจเป็ นต้ น
2) ความรู้ และความสามารถของผู้ส่งสาร ได้ แก่ ระดับการศึกษาขัน้
สู ง สุ ด ความรู้ เกี่ ย วกั บ ผู้ รั บ สาร ความเชี่ ย วชาญ ความรู้ เกี่ ย วกั บ บริ บ ทและสิ่ ง แวดล้ อม
ประสบการณ์ในการทํางาน การฝึ กอบรม เป็ นต้ น
3) คุณสมบัติในการสื่ อสาร หรื อเชี่ ยมโยงสารไปยัง ผู้รับสาร ได้ แก่
ความสามารถในการสื่อสาร ไม่วา่ จะเป็ นการพูด การรับฟั ง การโน้ มน้ าวใจ เป็ นต้ น
4)
ความมี พ ลัง หมายถึ ง ผู้ส่ ง สารที่ ม องดูแ ล้ วมี ค วามชัด เจน
กระตือรื อร้ น ความเชื่อมัน่ และความเข้ าใจในตัวผู้รับสาร
5) การมีพื ้นฐานร่วมกัน หมายถึง พื ้นฐานร่วมกันระหว่างแหล่งสารกับ
ผู้รับสารในเรื่ องของค่านิยม ความเชื่ อ ทัศนคติ ความน่าสนใจ เมื่ อผู้รับสารรู้ ว่าสารมี พื น้ ฐาน
ร่วมกันกับตน จึงสามารถคล้ อยตามได้ ง่าย
นอกจากความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารแล้ ว (วิ ระชัย ตังสกุ
้ ล, 2549, p. 297-298) ยังได้
กล่าวถึงอิทธิพลของผู้สง่ สารทางด้ านความดึงดูดใจ ซึง่ ประกอบด้ วยคุณลักษณะ 3 ประการ ได้ แก่
1) การปรากฏกาย หมายถึง ลักษณะภายนอก ได้ แก่ เพศ เชื่อชาติ
ขนาดรูปร่าง สีผิว การแต่งกาย เป็ นต้ น
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2) ความน่าชื่นชอบ หมายถึง ความรู้สึกดี หรื อความรู้ สึกทางบวกต่อ
ผู้รับสาร อันอาจเกิดจากการปรากฏกายหรื อพฤติกรรมของผู้สง่ สารเอง
3) ความคล้ ายคลึง หมายถึง ความคล้ ายคลึงระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ
สารทังในด้
้ านทัศนคติ พื ้นฐานชีวิตและการปรากฏกาย
2.5.2.2 กลยุทธ์การสร้ างสาร
Power (1995 อ้ างถึงใน วิระชัย ตังสกุ
้ ล, 2549, น. 269) กลยุทธ์การสร้ างสาร
หมายถึง การวางแผนในการจัดการเข้ ารหัสของข้ อมูล ซึง่ ก็คือ สารไม่ว่าจะเป็ นสัญลักษณ์ใดๆ เช่น
คํา ข้ อความ รูปภาพ ท่าทาง เพื่อสื่อไปยังผู้รับสารให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสื่อสารที่วางไว้ ซึ่ง
กลยุทธ์การสร้ างสารนี ้ประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ตัวสาร และวิธีการนําเสนอสาร
องค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้ างสาร ได้ แก่
1) วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร ได้ แก่ การสร้ างสารเพื่อเรี ยนรู้และค้ นหา
การสร้ างสารเพื่อสารความสัมพันธ์ การสร้ างสารเพื่อช่วยเหลือ การสร้ างสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ และ
การสร้ างสารเพื่อความเพลิดเพลิน
2) การกํ า หนดผู้รั บ สารเป้ าหมาย โดยการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และทางจิตวิทยา
3) เนื ้อหาหลักของสาร
4) หลักฐานสนับสนุน
5) ลีลาอารมณ์ของสาร
2.5.2.3 กลยุทธ์การกําหนดเนื ้อหาสาร
การกําหนดเนื ้อหาหลักของสาร เพื่อส่งไปยังผู้รับสารเป้าหมาย ควรพิจารณาจาก
สิ่งสําคัญ (พนม คลี่ฉายา, 2549, น. 6) ดังนี ้
1) อะไรบ้ างที่กลุม่ เป้าหมายต้ องการทราบ
2) ผู้รับสารมีความรู้สกึ อย่างไรกับเนื ้อหานัน้
3) ทําไมผู้รับสารจึงไม่พร้ อมปฏิบตั ติ ามแนวทางของสาร
4) วิธีการแก้ ปัญหาที่เหมาะสมที่สดุ
2.5.2.4 กลยุทธ์การนําเสนอสาร
กลยุทธ์การนําเสนอสารนันมี
้ อยู่หลากหลายกลยุทธ์ ซึ่งมีความสําคัญในการช่วย
ให้ การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยกลยุทธ์การนําเสนอสารสามารถแบ่งเป็ นประเด็นหลักๆ
ดังนี ้ คือ การนําเสนอสารแบบด้ านเดียวและสารสองด้ าน(One-Sided or Two-Sided Message)
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การนําเสนอสารเชิงเหตุผลหรื ออารมณ์ (Rational or Emotional Message) การใช้ ผลของสารต้ น
หรื อผลของสารปลาย(Primacy or Recency Effect) และการใช้ ข้อสรุ ปโดยนัย (Explicit or
Implicit Conclusions)
2.5.2.5 กลยุทธ์การใช้ สื่อ
วิทยาธร ท่อแก้ ว (2549, น. 41-42) ได้ กําหนดแนวทางการกําหนดกลยุทธ์การใช้
สื่อไว้ วา่ เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อซึง่ มักจะพิจารณาในด้ านต่างๆ ดังนี ้
1) ด้ า นความสะดวกในการเข้ าถึ ง โดยพิ จ ารณาว่า สื่ อใดที่ ผ้ ูรั บสาร
เป้าหมายจะเข้ าถึงได้ ง่ายที่สดุ
2) ด้ านการครอบคลุมสื่อ หมายถึง ความสามารถหรื อประสิทธิภาพของ
สื่อที่จะไปถึงผู้รับ โดยพิจารณาจากการครอบคลุมพื ้นที่หรื อบริเวณที่ผ้ รู ับสารอาศัยอยู่
3) ด้ านประสิทธิภาพของสื่อ พิจารณาได้ จากการเรี ยกความสนใจ การ
ให้ ความเข้ าใจ การชักจูงใจ และการสร้ างความจดจํา
4) ด้ านความน่าเชื่อถือ โดยทัว่ ไปกล่าวกันว่า สื่อโทรทัศน์เป็ นสื่อที่มี
ความน่าเชื่อถือในแง่ของข่าวสารมากที่สดุ รองลงมาคือ สื่อหนังสือพิมพ์
2.5.2.6 กลยุทธ์การใช้ สื่อแบบบูรณาการ
1) การใช้ จดุ เด่นของสื่อหนึ่งเพื่อลดข้ อจํากัดของสื่อหนึ่ง เป็ นการใช้ สื่อ
ร่ วมกันเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ หรื อการใช้ สื่อผสมผสานเพื่อนําเสนอเนือ้ หาได้
อย่างครบถ้ วน
2) การใช้ สื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ซึ่ง
เป็ นการใช้ สื่อหลากหลายประเภทให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มที่ไม่ร้ ูหนังสือ ใช้ สื่อที่มี
เสียงและภาพประกอบ เป็ นต้ น
3) การใช้ สื่อให้ กระจายข่าวสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ ทุกกลุ่ม
กลุม่ เป้าหมายอาจจะมีแหล่งที่อยูก่ ระจายกันออกไป
4) การใช้ สื่อหลายประเภทเสริ มแรงกระตุ้นและเรี ยนรู้เร็ ว เป็ นการใช้ สื่อ
เพื่อกระตุ้นให้ กลุม่ เป้าหมายเกิดการตอบสนองหลายๆทาง
2.5.2.7 กลยุทธ์เกี่ยวกับผู้รับสาร
แนวทางการสร้ างกลยุทธ์ด้านผู้รับสาร ได้ แก่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย(Target
Audienc) ซึ่ ง การวิ เ คราะห์ ผ้ ูรั บ สารกลุ่ม เป้ าหมายนี ้ จะทํ า ให้ จะทํ า ให้ ผ้ ูสื่ อ สารสามารถรู้ จัก
ลักษณะทางประชากรของผู้รับสารและจะช่วยให้ เข้ าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับ
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สารของผู้รับสารไว้ ล่วงหน้ าได้ เพราะฉะนันการสื
้
่อสารทุกครัง้ ผู้สื่อสารควรวิเคราะห์ผ้ รู ับสารก่อน
เพื่อเลือกผู้รับสาร เนื ้อหาสารและช่องทางการสื่อสารได้ ตรงกับความสนใจ ความพอใจ และความ
ต้ องการของผู้รับสารแต่ล ะกลุ่ม (วิทยาธร ท่อแก้ ว ,2549:32) ซึ่ง กลุ่ม ผู้รับสารเป้าหมายในการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนา คือ กลุ่มบุคคลที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่กําหนด
(พนม คลี่ฉายา,2549:5)
อรวรรณ ปิ ลันธโอวาท ( 2549, น. 70) ลักษณะการวิเคราะห์ผ้ รู ับสารเป้าหมาย
ได้ แก่
1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วยปั จจัยด้ านต่างๆ ดังนี ้ คือ
เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ศาสนา รายได้ ลักษณะทางอาชีพ สถานะทางสังคม สถานภาพสมรส
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เชื ้อชาติ วัฒนธรรม เป็ นต้ น
2) ลักษณะทางจิตวิทยาลักษณะทางจิตวิทยา ประกอบด้ วยปั จจัยด้ าน
ต่างๆ ดังนี ้ คือ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้ ความต้ องการ ค่านิยม แรงจูงใจ บุคลิกภาพ แนวทางใน
การดําเนินชีวิต เป็ นต้ น
3) ลักษณะทางภูมิประเทศ และที่ตงชุ
ั ้ มชน ลักษณะทางภูมิประเทศ
และที่ตงั ้ ชุม ชน ประกอบด้ วยปั จ จัยด้ านต่างๆดังนี ้ คือ ภูมิประเทศที่ตงั ้ ของที่ อาศัย ภูมิ อากาศ
เส้ นทางคมนาคม ลักษณะที่ตงชุ
ั ้ มชนหรื อการรวมกลุม่ ชุมชน สภาพอากาศ สิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
4) ลักษณะด้ านความรู้ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และ
การปฏิบตั ิเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้ อง ความสามารถในการอ่าน การเขียน แหล่งความรู้ ในท้ องถิ่น
ความรู้และทัศนคติที่มีตอ่ ปั ญหาหรื อแนวทางการพัฒนา
5) ลักษณะเกี่ ยวกับสื่อที่มีอยู่ในพืน้ ที่ ได้ แก่ สื่อมวลชน เช่น สถานี
วิ ท ยุก ระจายเสี ย ง สถานี โ ทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร ซึ่ ง ควรทราบถึ ง แผนผัง รายการที่
ออกอากาศ คอลัมน์ รวมทังนั
้ กข่าว บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ สื่อในชุมชน เช่น หอกระจายข่าว
แผ่นป้ายติดประกาศ เป็ นต้ น
กล่าวโดยสรุป กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
“เกษตรอินทรี ย์ ”ปราชญ์ ชาวบ้ านได้ ใช้ กลยุทธ์การสร้ างสาร และการใช้ สื่อ และนําเสนอสาร กล
ยุทธ์การนําเสนอสาร หมายถึง แนวทางในการจัดรวบรวมและเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาข้ อมูลข่าวสารต่างๆ
ในด้ านเกษตรอินทรี ย์ เพื่อนําไปถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรในชุมชนเป็ นการเลือกวิธีการสื่อสาร
และช่องทางการสื่อสารทําให้ เกิดประสิทธิภาพ และกลยุทธ์การใช้ สื่อ หมายถึง แนวทางการใช้ สื่อ
ประเภทต่างๆในการสื่อสารเพื่อเป็ นแนวทางในการทําเกษตรอินทรี ย์ และจัดทํากิจกรรมต่างๆให้ แก่
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เกษตรกรในชุมชน รวมทังเผยแพร่
้
ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้ านเกษตรอินทรี ย์ให้ กับชาวบ้ านภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน เป็ นการเลือกใช้ สื่อที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้รับสาร กลยุทธ์การสร้ าง
สาร หมายถึง การวางแผนในการจัดการข้ อมูลเพื่อสื่อสารไปยังผู้รับสาร
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ การสื่อสารสามารถนํามาใช้ เป็ นกรอบวิจัยในการศึกษา
กลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ านว่ามีวิธีการใช้ กลยุทธ์ การใช้ สาร ใช้ สื่อ นําเสนอสารอย่างไร
เพื่อส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการเกษตร และใช้ กลยุทธ์ ในการสร้ างเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์นี ้ขึ ้นมา และใช้ กลยุทธ์ อย่างไรเพื่อส่งเสริ มให้ เกษตรกรมีการเรี ยนรู้และปรับเปลี่ยน
จากการทําเกษตรเคมี มาทําการเกษตรแบบอินทรี ย์

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมนันอยู
้ ่ในยุคกระบวนทัศน์ยุคใหม่ที่เน้ นคนเป็ น
สําคัญ การพัฒนายุคใหม่จึงต้ องเน้ นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เพื่อให้
การพัฒนาและการแก้ ปัญหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง
และวิธีการพัฒนานันต้
้ องเป็ นแบบจากล่างขึ ้นบน (Bottom Up) ไม่ใช่แบบบนลงล่าง (Top Down
Management) เหมือนอย่างในอดีต
แนวคิดเรื่ องการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเกิดขึ ้นในชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยมาช้ านาน
ตัวอย่างที่มองเห็นได้ ง่ายๆและชัดเจน คือประเพณีลงแขกเกี่ยวข้ าว ที่เกิดขึ ้นในหมู่บ้านเกษตรกร
ทั่ว ประเทศ ซึ่ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่า สาเหตุข องการที่ ต้ อ ง ”ร่ ว มกัน ” ลงแขกเกี่ ย วข้ า วนัน้ เพราะ
ความเห็นพ้ องต้ องกันว่า ถ้ าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยคนในครอบครัวเดียวกันอาจไม่สําเร็ จหรื ออาจ
ใช้ เวลามาก แต่ถ้ามีการร่วมแรงร่วมใจกัน นอกจากจะทําให้ ได้ งานแล้ ว อีกหนึ่งสิ่งที่ตามมาด้ วยคือ
การได้ กระชับความสัมพันธ์ของคนในหมูบ่ ้ าน คนหนุม่ - สาวรู้ร้ ูจกั กัน คนแก่ได้ ถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปั ญญาให้ แก่คนรุ่นหลัง ซึ่งทังหมดนี
้
้มาจากการที่ “คน” ได้ ใช้ “การสื่อสาร” ในรูปแบบพิธีลงแขก
เกี่ ยวข้ าวเพื่อการ “มีส่วนร่ วม” กันปฏิบตั ิภารกิจภายในชุมชน หากจะตีความเรื่ องหนึ่งของการ
สื่อสารแบบมีสว่ นร่วมให้ เกิดความชัดเจนยิ่งขึ ้นว่า “การสื่อสาร” เข้ าไปมีบทบาทอย่างไรใน “การมี
ส่วนร่วม” และสุดท้ ายทําไมจึงเข้ าไปมีบทบาทในชุมชน (สุนทรี ลิลา, 2548, น. 11)
องค์ การสหประชาชาติ (1975) โดยองค์ ก ารการศึก ษา วิท ยาศาสตร์ และวัฒ นธรรม
แห่งชาติ( UNESCO) ได้ ให้ ความหมายของ “การมีสว่ นร่วม” ไว้ ว่า คือการเข้ าร่วมไปของประชาชน
และมีจุดมุ่งหมายในการเข้ า ร่วม โดยแบ่งเป็ นระดับต่างๆ ดังนี ้ กระบวนการการตัดสินใจ เพื่อให้
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ผู้เข้ าร่วมได้ ตดั สินใจกําหนดเป้าหมายของสังคมชุมชนและจัดสรรทรัพยากรให้ บรรลุเป้าหมายนันๆ
้
ในการปฏิบตั ติ ามแผนงานหรื อร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ต้ องเป็ นไปโดยสมัครใจ
Wertheim (1981, pp. 3-5) กล่าวว่า การมีสว่ นร่วม คือ การที่ประชาชนจะเข้ าไปมีส่วนใน
การตัดสินใจในระดับต่างๆ ในการจัดการบริ หารภายในชุมชนของตนและการเมือง เพ่อร่ วมกั น
กําหนดความต้ องการให้ ชมุ ชนของตน
ยุวัฒ น์ วุฒิ เ มธี (2526, น. 20) กล่าวว่า การมี ส่วนร่ วม หมายถึง การเปิ ดโอกาสให้
ประชาชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด ริ เ ริ่ ม การพิ จ ารณาการตัด สิ น ใจ การร่ ว มปฏิ บัติ และร่ ว ม
รับผิดชอบในเรื่ องต่างๆซึ่งมีผลกระทบถึงบุคคล การที่สามารถทําให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา เป็ นการแก้ ปัญหาและทําให้ สภาพความเป็ นอยู่ของประชาชนดีขึ ้น เป็ นที่ยอมรับกันว่า
มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างเป็ นสุข ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรม และเป็ นที่ยอมรับของผู้อื่น สังคม รวมทังอุ
้ ทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน
ทวีทอง หงส์วิวฒ
ั น์ (2527, น. 2) ให้ ความหมายของการมีส่วนร่ วม คือ การที่ประชาชน
หรื อชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการ และควบคุมการใช้ และกระจายทรัพยากร
และปั จจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมตาม
ความจําเป็ นอย่างสมศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกสังคม ในการมีส่วนร่ วมของประชาชนได้ พฒ
ั นาการ
รับรู้ และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรู ปแบบการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอย่างเป็ นตัว
ของตัวเอง
กาญจนา แก้ วเทพ (2548, น. 42) แนวคิดเรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนถูกนํามาใช้
เป็ นแนวคิดหลักในงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารเพื่อพัฒนา เรี ยกว่า “การสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม” (Participatory Communication) ซึง่ แนวคิดดังกล่าวมีอยู่ 2 แนวทาง ดังนี ้
1) การที่ประชาชนได้ ใช้ การสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อเป็ นเครื่ องมือเข้ าไปสู่การมีส่วน
ร่ วมในชี วิ ตสาธารณะ (Public life) เพื่ อ จะนํ าไปสู่อํา นาจในการตัดสิน ใจอย่างมี อิส ระของ
ประชาชน
2) การที่ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสาร เช่น การผลิตรายการ
วิทยุชมุ ชน ประชาชนจะเข้ ามามีสว่ นร่วมในการออกแบบเนื ้อหาหรื อผลิต เป็ นต้ น
จากการศึกษาความหมายของ “การมี ส่วนร่ วม” จากนักวิจัยหลายๆท่าน ทํ าให้ ผ้ ูวิจัย
สามารถสรุ ปความหมายที่ใช้ ในการวิจยั เรื่ องนีไ้ ด้ ว่า การมีส่วนร่ วม หมายถึง การที่ชาวบ้ านใน
ชุมชนร่ วมแรงร่ วมใจกันปฏิบตั ิภารกิจภายในชุมชน โดยประชาชนต้ องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และมีสว่ นร่วมในการประเมินผล ในทุกกระบวนการจึงจะเป็ นการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุ
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เป้าหมายสูงสุดได้ ทังนี
้ ้การสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมอาจรวมถึง การสื่อสารเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนา
สภาพความเป็ นอยูข่ องชุมชน
บทบาทของเกษตรกรในบ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่
เข้ ามามี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งในขัน้ ตอนของกระบวนการเรี ยนรู้ และดํ าเนิน งาน ได้ แก่ การริ เริ่ ม การ
วางแผน การดําเนินการ การประเมินผล
2.6.1 ลักษณะของการสื่อสารแบบมีส่วนร่ วม
ลักษณะของการมีส่วนร่วมนัน้ ได้ มีนกั วิจยั หลายท่านรวบรวมไว้ แตกต่างกันออกไป เพื่อ
ความเข้ าใจและครอบคลุมถึงเนื ้อหาของการมีส่วนร่ วม ผู้วิจยั จึงได้ จดั ลักษณะโดยรวมของการมี
ส่วนร่วม ได้ แก่ เป้าหมายของการมีส่วนร่วม ขันตอนหรื
้
อกระบวนการมีส่วนร่วมและรูปแบบการมี
ส่วนร่วม ดังนี ้
กาญจนา แก้ วเทพ (2543, น. 54-55) กล่าวถึง เป้าหมายของการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน
มีดงั ต่อไปนี ้
1) เพื่อกระตุ้นให้ ชมุ ชนมองเห็นคุณค่าของตนเอง เช่นการนําเอาภูมิปัญญาของ
ชาวบ้ านมาเผยแพร่ในวงกว้ าง
2) เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ชาบ้ านที่เข้ ามามีส่วนร่วมและให้ เห็นคุณค่าและ
ความเชื่อของเขา ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการนําเอาความคิดเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ ในวง
กว้ าง คนทั่วไปยอมรับผ่านการแสดงทัศนะผ่านสื่อ ก็จะทําให้ ชุมชนมีความมั่นใจในคุณค่าของ
ตนเอง
3) เพื่อพิสูจน์ความเชื่อของชุมชนที่เคยคิดว่า ตนเองไม่สามารถใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ซับซ้ อ นได้ การเข้ ามาร่ วมฝึ กฝนอบรมการผลิตสื่ อจะพิสูจ น์ ให้ ช าวบ้ านเห็นว่าพวก
สามารถใช้ เทคโนโลยีตา่ งๆได้ หากมีโอกาส
4) เพื่อสร้ างทักษะในการสร้ างสื่อให้ กับชุมชน เพื่อเป็ นช่องทางที่ชมุ ชนจะส่ง
ข่าวสารออกไปจากจุดยืน มุมมองและทัศนะของตนเอง
5) เพื่อให้ ชมุ ชนได้ แสดงความรู้ สึก ปั ญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทังวิ
้ ธีการ
แก้ ปัญหา จากทัศนะของชุมชน
6) ผลการสื่อสารของชุมชนที่อาจจะเกิดจากการริ เริ่ มของบางส่วนเสี ้ยวของชุมชน
หรื อจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดับความมีสติและความรับผิดชอบให้ กบั ทังชุ
้ มชน หรื อ
กับชุมชนอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมกันแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้น
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7) เนื่องจากเนื ้อหาของการสื่อสารเพื่อชุมชนนันจะเน้
้
นเรื่ องราวที่มีสารประโยชน์
ต่อวิถีชีวิตชุมชนเอง ดังนันสื
้ ่อประเภทนี ้จึงช่วยเพิ่มสัดส่วนของการสร้ างสื่อที่มีสาระให้ กบั ชุมชนให้
มีปริมาณเพิ่มมากขึ ้น เพื่อถ่วงดุลกับการสื่อสารที่ม่งุ เน้ นแต่ความบันเทิงและการหลีกหนีปัญหา ที่
สื่อจากภายนอกอัดฉีดเข้ าไปในชุมชน
อคิน รพีพฒ
ั น์ (2525, น. 78-79) กล่าวถึงขันตอนการมี
้
สว่ นร่วมของชุมชนว่ามีขนตอนดั
ั้
งนี ้
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้ นปั ญหา และความต้ องการของชุมชน ตลอดจน
เรี ยงลําดับความสําคัญของปั ญหา ร่วมกับผู้ปฏิบตั งิ านในภาคสนาม
2) ประชาชนมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาและแนวทางต่างๆที่
นํามาใช้ ในการแก้ ปัญหา
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการและวิธีการที่จะใช้ ในการ
แก้ ปัญหาและวางแผนเพื่อแก้ ปัญหาร่วมกันกับผู้ปฏิบตั งิ านในสนาม
4) ประชาชนมีสว่ นร่วมในการดําเนินงานตามแผนเพื่อแก้ ปัญหา
5) ประชาชนมีสว่ นร่วมในการติดตามผลการปฏิบตั งิ านในสนาม
นอกจากนี ้ขันตอนของการมี
้
ส่วนร่วมของคนในชุมชนแล้ ว (ปราณี หมอนทองแดง, 2533,
น. 28) ยังได้ ระบุถึงการมีส่วนร่ วมของประชาชนที่แท้ จริ งว่า ควรจะหมายถึงการมีส่วนร่ วมทุก
ขันตอน
้
1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ชมุ ชน เพื่อนําไปสู่การค้ นหาปั ญหา
และความต้ องการที่ แท้ จริ ง ของชุม ชน ตลอดจนการจัดลํ าดับความสํ าคัญของปั ญหาและการ
คัดเลือกปั ญหาที่จะแก้ ไขตามลําดับ ก่อนหรื อหลัง ชาวบ้ านต้ องรู้ ถึงปั ญหาของเขาเอง มิใช่คน
ภายนอกชี ้นําปั ญหา
2) การมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปั ญหา
3) การมีสว่ นร่วมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแก้ ปัญหา
4) การมีสว่ นร่วมดําเนินการตามแผน เช่น การสละแรงงานและทรัพยากรต่างๆ
5) การมีสว่ นร่วมในการติดตามและประเมินผล
2.6.2 ระดับการมีส่วนร่ วม
สิ่ง ที่ ผ้ ูวิจัยจะทราบได้ ว่าเกษตรกรในบ้ านชํ าปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อํ าเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในการเรี ยนรู้ การถ่ายทอด เข้ าร่วมกิจกรรม หรื อนําความรู้ที่ได้
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ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพมากน้ อยแค่ไหน นั่นก็คือ การศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมใน
ชุมชน ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ รวบรวมระดับของการมีสว่ นร่วมจากนักวิจยั หลายๆท่าน ดังนี ้
กาญจนา แก้ วเทพ (2543, น. 57) เนื่องจากการมีส่วนร่ วมในการสื่อสารเพื่อชุมชนนัน้
กระทําได้ หลายระดับในที่นี ้จะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยเรี ยงจากระดับที่น้อยที่สดุ ไปหามากที่สดุ
ดังนี ้
1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
3) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย
สถาบันวิจยั สังคม และสถาบันวิจยั สภาวะแวดล้ อม (2545 อ้ างถึงในปาริ ชาติ สถาปิ ตา
นนท์และคณะ, 2549, น. 23) ได้ จดั กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชนไว้ 5 ขันตอน
้
1) การมีส่วนร่ วมในการวางแผน (Participation in planning)ได้ แก่ การที่
ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ ยวข้ องกับการวางแผนโครงการ นับตังแต่
้ การวิเคราะห์
ปั ญหา การกําหนดลําดับความสําคัญของปั ญหา การกําหนดเป้าหมาย การกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงาน การกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ
2) การมีส่วนร่ วมในการดําเนินกิจกรรม (Participation in implementation)
ได้ แก่การสนับสนุนด้ านทรัพยากรต่างๆและการประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ
3) การมีส่วนร่วมในการใช้ ประโยชน์ (Participation in utilization) ได้ แก่ การ
นําเอากิจกรรมต่างๆมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในด้ านการเพิ่มระดับการพึ่งพาตนเองและ
การควบคุมทางสังคม
4) การมีส่วนร่วมในการได้ รับผลประโยชน์ (Participation in benefit- sharing)
ได้ แก่ การแจกจ่ายประโยชน์ตา่ งๆในการพัฒนาอย่างยุตธิ รรม
5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in evaluation) ได้ แก่ การให้
ประชาชนได้ ทราบถึงสภาพปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ ไขในลําดับต่อไป
กล่าวโดยสรุป การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง การที่เกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้าน
ชําปลาไหล เข้ ามามีสว่ นร่วมในสื่อสารในเครื อข่ายเกษตรอินทรี บ้านชําปลาไหล
เนื่องจากการมีส่วนร่ วมในการสื่อสารเพื่อชุมชนนัน้ กระทําได้ หลายระดับในที่นีจ้ ะแบ่ง
ออกเป็ น 3 ระดับ โดยเรี ยงจากระดับที่น้อยที่สดุ ไปหามากที่สดุ ดังนี ้
1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
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3) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย
สิ่งที่ผ้ วู ิจยั จะทราบได้ วา่ เกษตรกรในบ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ การถ่ายทอด เข้ าร่วมกิจกรรม หรื อนําความรู้ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพมากน้ อยแค่ไหน นัน่ ก็คือ การศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมใน
ชุมชน

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.7.1 กลยุทธ์ ส่ ือบุคคล
ศริ นลักษณ์ สวัสดิมงคล (2542) ศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน
พบว่า กลยุทธ์ และรู ปแบบการสื่อสารของทหารในการพัฒ นาชุม ชน ใช้ สื่ อบุคคลในการเข้ าถึง
ประชาชน โดยมีทหารระดับปฏิบตั ิการประจําอยู่ในพื ้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย ใช้ ความสัมพันธ์อย่าง
ไม่เ ป็ นทางการในการรั บ ส่ง ข่าวกับประชาชน และใช้ ความเป็ นมิ ตร ความจริ ง ใจ และความ
กระตือรื อร้ นในการช่วยเหลือประชาชน
รุ่ งนภา มุกดาอนันต์ (2544) บทคัดย่อ ศึกษามุมมองของปราชญ์ ชาวบ้ านในการจัดการ
ชุมชนท้ องถิ่น บทบาทของปราชญ์ชาวบ้ านในการจัดการท้ องถิ่น และศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของ
ปราชญ์ชาวบ้ านในการจัดการท้ องถิ่น โดยสัมภาษณ์แบบเจาะลึกปราชญ์ชาวบ้ านจํานวน 9 คน
พบว่า มุมมองของปราชญ์ชาวบ้ านในการจัดการชุมชนท้ องถิ่น ได้ แก่ การจัดการชุมชนท้ องถิ่นต้ อง
เป็ นการจัดการเองภายในชุม ชนท้ องถิ่ นต้ องเป็ นการจัดการกันเองภายในชุม ชน โดยมี รัฐบาล
องค์กรเอกชน และปราชญ์ชาวบ้ าน ทําหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุน นอกจากนันยั
้ งพบว่า ในการจัดการ
ชุมชนท้ องถิ่นนันปราชญ์
้
ชาวบ้ านมีบทบาทในด้ านการเป็ นผู้นําทางความคิด ด้ านเกษตรกรรมและ
ศีลธรรม ตลอดจนเป็ นนักพัฒนาตัวอย่าง สําหรับกลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ านเรื่ องภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นได้ แก่ 1) กลยุทธ์ การสื่อสารโดยใช้ ประสบการณ์ ตรง 2) การทําให้ ชาวบ้ านรู้ จัก
ตนเอง 3) การสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 4) การทําตนให้ เป็ นตัวอย่าง 5) การอิงหลักเกณฑ์
ธรรมชาติ 6) การอิงหลักพระพุทธศาสนา 7) การเน้ นความสําคัญที่ปัญหาของชาวบ้ าน 8) การใช้
สื่อของจริ ง 9) การสื่อสารในบรรยากาศที่ไม่เป็ นทางการ 10) การใช้ ภาษาท้ องถิ่น 11) การใช้
สื่อสารแบบตัวต่อตัว 12) การสื่อสารในแนวนอน 13) กลยุทธ์การใช้ ขา่ วลือ
พรทิพย์ ชนะค้ า (2547) ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ การสื่อสารภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นของปราชญ์
ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์
ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์อีกทังยั
้ งศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารในการเผยแพร่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของ
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ปราชญ์ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ ซึง่ ปราชญ์ชาวบ้ านเหล่านี ้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาของ
ชนบท
ผลการวิจัยพบว่าปราชญ์ ช าวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ มีคุณลัก ษณะของความเป็ นผู้นําโดย
ธรรมชาติอย่างเด่นชัด ซึง่ ความเป็ นผู้นําโดยธรรมชาตินี ้มาจากคุณลักษณะด้ านต่างๆ ของปราชญ์
ชาวบ้ า นที่ ทํ า ให้ ได้ รั บ ความเคารพนับ ถื อ จากชาวบ้ า น คุณ ลัก ษณะเด่ น ๆ เหล่ า นัน้ ได้ แ ก่
ความสามารถทางการเกษตร รวมทัง้ ความสามารถทางด้ า นอื่ น ๆ อาทิ การบริ ห ารหมู่ บ้ า น
ความสามารถทางการสื่อสาร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ปราชญ์ชาวบ้ านยังยอมรับความรู้ และวิทยาการ
ใหม่ๆ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ไม่ยึดติดกับความคิดเก่าๆ และนําความรู้ เหล่านันมาพั
้
ฒนาตนเอง
ครอบครัว และหมูบ่ ้ านด้ วยหัวใจที่มงุ่ มัน่ ในการพัฒนา
ส่วนบทบาทของปราชญ์ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์นนพบว่
ั้
า ปราชญ์ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์
มี บทบาทด้ า นต่างๆมากมาย อาทิ เป็ นผู้ริเ ริ่ ม เกษตรกรรมทางเลื อ กใหม่ใ นหมู่บ้า น และแนะ
แนวทางเกษตรทางเลือกให้ แก่ชาวบ้ าน รวมทังเป็
้ นผู้กระจายข่าวสารจากเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาไปยัง
ชาวบ้ าน บทบาทเหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงบทบาทการเป็ นผู้นําในการพัฒนาของปราชญ์ ชาวบ้ าน
จังหวัดบุรีรัมย์อย่างชัดเจน
ทางด้ านกลยุทธ์ การสื่อสารเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นของปราชญ์ ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัม ย์
พบว่า กลยุทธ์ หลักๆที่ปราชญ์ ชาวบ้ านนํามาใช้ และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนัน้ ได้ แก่
การสร้ างบรรยากาศความเป็ นกัน เองด้ ว ยการสื่ อ สารระหว่ า งบุค คล การใช้ ภาษาท้ อ งถิ่ น
นอกจากนี ย้ ั ง ใช้ การสาธิ ต และการเปิ ดพื น้ ที่ เ กษตรกรรมของตนเองให้ ชาวบ้ าน และ
บุคคลภายนอกเข้ ามาดูงาน เพื่อสร้ างความเข้ าใจให้ กับชาวบ้ านมากยิ่ง ขึน้ ทางด้ านเนื อ้ หาที่
ปราชญ์ ช าวบ้ า นใช้ นัน้ จะเป็ นเนื อ้ หาที่ ม าจากประสบการณ์ ข องปราชญ์ ช าวบ้ า นในการทํ า
เกษตรกรรม มีความชัดเจน เข้ าใจง่าย และชี ้ให้ ชาวบ้ านเห็นปั ญหาของตนเอง รวมทังแนวทางการ
้
แก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้ด้ วย
พลชัย เพชรปลอด (2555) ศึกษากระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้
ด้ านเกษตรอินทรี ย์ของปราชญ์ชาวบ้ าน ศูนย์เครื อข่ายปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านดอนผิงแดด จังหวัด
เพชรบุรี การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ ด้ านเกษตรอินทรี ย์ของปราชญ์ ชาวบ้ าน ศูนย์เครื อข่ายปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านดอนผิง
แดด จังหวัดเพชรบุรี 2) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการสื่อสาร 3) ปั ญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาการสื่อสาร โดยผลการวิจยั พบว่า 1) กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายองค์ความรู้
ด้ านเกษตรอินทรี ย์ของปราชญ์ชาวบ้ านแบ่งเป็ น 3 ยุคคือ 1) ยุคที่เป็ นผู้รับนวัตกรรมด้ านเกษตร
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อินทรี ย์โดยผู้นําชุมชน 2) ยุคที่เป็ นผู้เผยแพร่ นวัตกรรม 3) ยุคที่เป็ นผู้พฒ
ั นาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้ าน ศูนย์เครื อข่าย
ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านดอนผิงแดด คือ ภาพสะท้ อนบทบาทที่สําคัญที่สําคัญของ สื่อบุคคล ในการ
พัฒนาชุมชนท้ องถิ่น สื่อบุคคลสามารถทําหน้ าที่ในการแพร่ กระจายนวัตกรรมได้ ดี ซึ่งนวัตกรรม
หมายถึง แนวทางปฏิบตั ิที่ชมุ ชนนันยั
้ งไม่เคยมีมาก่อน ผู้ใหญ่ชาญ ทับสี และปราชญ์ชาวบ้ านทุก
คน ล้ วนเป็ นสื่อบุคคลที่ทรงประสิทธิภาพ สื่อบุคคลกับการแพร่กระจายนวัตกรรม สื่อมวลชนจะมี
ประสิทธิภาพเรื่ องการสร้ าง
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ขณะที่สื่อบุคคลจะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ที่จะส่งผลให้ เกิดการยอมรับหรื อปฏิเสธแนวคิดใหม่ๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้ ประเมินนวัตกรรมจากด้ าน
ข้ อมูล แต่มกั ประเมินจากคนใกล้ ชิดที่ยอมรับนวัตกรรม บุคคลจึงมีอิทธิ พลในฐานะคนต้ นแบบ
หรื อสื่อบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ปราชญ์ชาวบ้ านมีการใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารต่างๆมากมาย กลยุทธ์ การ
แบ่งปั น กลยุทธ์ จุดประกาย กลยุทธ์ เยี่ ยมเยี ยน กลยุทธ์ ขอแรงกลยุทธ์ ทดลองให้ เห็น กลยุทธ์
แบ่ง ปั น กลยุทธ์ แยกเล่า ร่ วมกันลุย กลยุทธ์ ฟั ง ให้ ร้ ู ดูใ ห้ จํ า ทํ าให้ เ ป็ น กลยุทธ์ ช่วยกัน ทํ าแล้ ว
นําไปใช้ โดยกลยุทธ์ ตา่ งๆถูกเลือกมาอย่างสอดคล้ องกับพฤติกรรมและบริ บทของผู้รับสาร ทําให้
การสื่อสารไม่เพียงสร้ างความรู้เท่านันแต่
้ ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จนนําไปสู่การยอมรับ
ปฏิบตั ิ
สรุปข้ อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจยั ที่ผ่านมา จากงานวิจยั ข้ างต้ นจะเห็นว่ากลยุทธ์สื่อบุคคลที่
มักพบคือ กลยุทธ์ความเป็ นกันเองในการสื่อสารระหว่างบุคคล กลยุทธ์ การใช้ ภาษาท้ องถิ่น
กลยุทธ์การสื่อสารในบรรยากาศที่ไม่เป็ นทางการ และข้ อแตกต่างที่ค้นพบคือสื่อบุคคลในยุคใหม่ๆ
เริ่ มเป็ นผู้ที่เปิ ดรับนวัตกรรมใหม่ๆมากขึน้ และสามารถทําหน้ าที่ในการแพร่ กระจายนวัตกรรมได้
ดีกว่ายุคก่อนๆ ซึ่งส่งผลให้ สื่อบุคคลมีประสิทธิ ภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้รับสารได้
ดีกว่ายุคก่อน
2.7.2 เครือข่ ายการสื่อสาร
พจน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล (2545) ศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารของกลุ่มสันติอโศก พบว่า กล
ยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้ างและธํารงรักษาเครื อข่ายของกลุ่มสันติอโศก ได้ แก่ การใช้ พทุ ธปฏิบตั ิเป็ น
จุดเริ่ มต้ นในการเข้ าเป็ นสมาชิกเครื อข่าย การจัดช่องทางสําหรับสมาชิกในการพบปะกันอย่าง
สมํ่าเสมอ การใช้ วนั สําคัญทางศาสนาเป็ นช่ องทางในการพัฒนาเครื อข่ายและการสื่อสารผ่านสื่อ
การสื่อสารแบบกลุ่ม และการสื่อสารแบบตัวต่อตัว เพื่อสร้ างเครื อข่าย ด้ านกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
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ธํ ารงรักษาเครื อข่ายของกลุ่ม ได้ แก่ การใช้ หนังสือเครื อข่ายชุมชนชาวอโศกเป็ นช่องทางในการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างชาวอโศกกลุ่ม ต่ างๆ การใช้ สมุดตรวจศี ลในการพัฒ นาสมาชิ ก การเน้ น
คุณภาพสมาชิกมากกว่าการขายปริ มาณสมาชิก การใช้ วนั สําคัญทางศาสนาเป็ นช่องทางในการ
รักษาสัมพันธ์เครื อข่าย และการใช้ สื่อหลากหลายชนิดเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของกลุ่มสันติ
อโศก และด้ านกลยุทธ์การสื่อสารในการนําเสนออัตตลักษณ์ของกลุ่ม ได้ แก่ การกําหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มที่ชดั เจน การนําเสนอวิถีการปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันของชาวอโศกผ่านสื่อบุคคล การตัง้
ชื่อของชาวอโศกที่เ น้ นความเป็ นธรรมชาติและความเป็ นไทย การผลิตสินค้ า และร้ านค้ าตาม
แนวคิดพาณิชย์ระบบทุนนิยม และการนําเสนอเรื่ องต่างๆของกลุ่ มสันติอโศกผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อมวลชน
ศิริเมษ กลีบแก้ ว (2551) ศึกษาเรื่ อง เครื อข่ายการสื่อสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอม
มะลิอินทรี ย์ โครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง ลักษณะเครื อข่าย
การสื่ อ สารของเกษตรกรผู้ป ลูก ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์ กระบวนการสื่ อ สารระหว่า งเครื อ ข่า ย
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน และปั จจัยที่มีผลต่อ
การดํารงอยู่ของเครื อข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้ วิธีการ
ศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการร่วมกับ การ
สังเกตการณ์ ผลการศึกษา ปรากฏดังนี ้
1) ลักษณะเครื อข่ายการสื่อสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ โครงการเกษตร
อินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ ประกอบไปด้ วย 2 เครื อข่ายหลักๆ ได้ แก่ (1)เครื อข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว
หอมมะลิอินทรี ย์ โครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ มีลกั ษณะภายในของเครื อข่ายประกอบไป
ด้ วย (1) เกษตรกรที่รวมกลุ่มแบบเป็ นทางการ (2) เกษตรกรที่รวมกลุ่มแบบไม่เป็ นทางการ (3)
เกษตรกรที่เป็ นเกษตรกรรายย่อย ซึง่ สามารถจัดประเภทเครื อข่ายได้ 4 ประเภท ได้ แก่ เครื อข่ายใน
เชิงพื ้นที่ เครื อข่ายในเชิงประเด็นที่สนใจร่วม เครื อข่ายในเชิงวิชาชีพของสมาชิกกลุ่ม เครื อข่ายใน
เชิงระดับความเชื่อมโยง และรู ปแบบการสื่อสารภายในเครื อข่าย โดยดูจากทิศทางการไหลของ
ข้ อมูล ที่เกิดขึ ้นในภายในเครื อข่าย ได้ แก่ การสื่อสารแบบวงล้ อและการสื่อสารแบบทุกช่องทาง
(2) เครื อข่ายคณะทํางานโครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ มีลกั ษณะภายในเครื อข่ายหรื อ
องค์ประกอบภายในเครื อข่าย ประกอบไปด้ วย (1) ลุ่มแกนนําเครื อข่ายคณะทํางาน (2) กลุ่ม
สมาชิกเครื อข่ายคณะทํางาน (3) กลุ่มพันธมิตรของโครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่ง
สามารถจัดประเภทเครื อข่ายได้ 2 ประเภท ได้ แก่ เครื อข่ายในเชิงประเด็นที่สนใจร่วมและเครื อข่าย
ในเชิงลักษณะภาคีที่ร่วมในเครื อข่าย รวมทังรู
้ ปแบบการสื่อสารภายในเครื อข่าย โดยดูจากทิศ

69
ทางการไหลของข้ อมูล ที่เกิดขึ ้นในภายในเครื อข่าย ได้ แก่ การสื่อสารแบบวงล้ อและการสื่อสาร
แบบลูกโซ่
2) กระบวนการสื่อสารระหว่างเครื อข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ โครงการ
เกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ กับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน พบว่า ประเด็นการสื่อสาร มี
ทังหมด
้
5 ประเด็น ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ ได้ แก่ (1) ประเด็นด้ าน
การประชาสัมพันธ์ (2) ประเด็นด้ านการส่งเสริมการผลิตข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ (3) ประเด็นด้ านการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ (4) ประเด็นด้ านการตลาดข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ (5) ประเด็นด้ าน
การติดตามประเมินผลโครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์
3) ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่อ การดํ า รงอยู่ข องเครื อ ข่ า ยเกษตรกรผู้ ปลูก ข้ า วหอมมะลิ อิ น ทรี ย์
โครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแบ่งออกปั จจัยออกเป็ น 2 กลุ่ม (1) ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ดํารงอยู่ ได้ แก่ (1) ปั จจัยด้ านโครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ อย่างเช่น ผู้บริ หารและ
นโยบาย ,การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็ นเครื อข่ายคณะทํางาน ,กลยุทธ์ในการ
จูง ใจให้ เกษตรกรมาเข้ าร่ วมโครงการฯ (2) ปั จ จัยด้ านเครื อข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้ าวหอมมะลิ
อินทรี ย์ อย่างเช่น การพึ่งพาตนเองในเรื่ องการลดต้ นทุนการผลิต การมีส่วนร่ วมระหว่างสมาชิก
ภายในเครื อข่าย การให้ ความร่ วมมือของเกษตรกรต่อ กฎระเบียบและกิจกรรมของโครงการฯ(3)
ปั จจัยด้ านชุมชนและบริบทแวดล้ อม อย่างเช่น ความปลอดภัยจากสารเคมีและการบริ โภคอาหารที่
ปลอดภัย กระแสความตื่นตัวของผู้ประกอบการและผู้บริโภคสินค้ าเกษตรอินทรี ย์ และ (2) ปั จจัยที่
เป็ นอุปสรรคต่อการดํารงอยู่ ได้ แก่ (1) ปั จจัยด้ านโครงการเกษตรอินทรี ย์ จังหวัดสุรินทร์ อย่างเช่น
การเปลี่ยนแปลงผู้บริ หารและนโยบายที่ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของเกษตรกร เจ้ าหน้ าที่ไม่
พอต่อจํานวนเกษตรกรและขาดการส่งเสริ มอย่างต่อเนื่อง (2) ปั จจัยด้ านเครื อข่ายเกษตรกรผู้ปลูก
ข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ อย่างเช่น เกษตรกรยังยึดติดอยู่กบั การใช้ สารเคมีในการทํานาและยังไม่เ ห็น
ประโยชน์ของการปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์ เกษตรกรยังไม่เข้ าในเรื่ องของมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์
เกษตรกรไม่ ส ามารถกํ า หนดราคาข้ าวได้ (3) ปั จ จัย ด้ า นชุม ชนและบริ บ ทแวดล้ อม ได้ แ ก่
สภาพแวดล้ อมไม่เอื ้ออํานวยต่อการปลูกข้ าวหอมมะลิอินทรี ย์
สรุ ปข้ อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจยั ที่ผ่านมา จากงานวิจยั ข้ างต้ นจะเห็นว่า ในการดํารงรักษา
เครื อข่ายของกลุ่มนันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องให้ สมาชิกในเครื อข่ายมีการพบปะกันอย่างสมํ่าเสมอ ต้ องใช้
การสื่อสารแบบมีส่วนร่ วมเข้ ามาช่วยด้ วย เพื่อให้ สมาชิกในเครื อข่ายมีกิจกรรมร่วมกัน มีช่องทาง
ในการติดต่อสื่อสารกัน เช่น การใช้ วนั สําคัญทางศาสนาเป็ นช่องทางในการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อ
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รักษาความสัมพันธ์ เครื อข่ายยุคใหม่ๆมีการกําหนดเป้าหมายของกลุ่มที่ชดั เจนขึ ้น ซึ่งเป็ นปั จจัย
หนึง่ ซึง่ สําคัญในการดํารงอยูข่ องเครื อข่าย
2.7.3 การสื่อสารอย่ างมีส่วนร่ วม
อัจฉรา มลิวงศ์ (2548) ศึกษาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของเกษตรกรเครื อข่ายเกษตร
ยัง่ ยืนแม่ทา ในตําบลแม่ทา กิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ การวิจยั เรื่ อง การสื่อสารอย่างมี
ส่วนร่ วม ของเกษตรกรเครื อข่ายเกษตรยั่ง ยืนแม่ทา ในตําบลแม่ทา กิ่ งอํ าเภอแม่ออน จัง หวัด
เชียงใหม่ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (qualitative research) เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (in-depth-interview) โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาดังนี ้ 1) ศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการสื่อสารของเกษตรกรเครื อข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการ
สื่อสารของเกษตรกรเครื อข่ายยัง่ ยืนแม่ทา และ 3) ศึกษาการพัฒนาเครื อข่ายเกษตรยัง่ ยืนแม่ทาที่
เกิดจากการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารของเกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรยัง่ ยืนแม่ทา
จากการวิจยั พบว่ารูปแบบการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารของเกษตรกรเครื อข่ายเกษตรยัง่ ยืน
แม่ทาในการประชุมเครื อข่าย ส่วนใหญ่เป็ นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบทางอ้ อม โดย
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนเข้ าร่ วมประชุมเดือนของเครื อข่าย หากเป็ นการประชุมใหญ่เครื อข่าย พบว่า
รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารแบบโดยตรง โดยสมาชิกทุกคนของเครื อข่ายเข้ าร่วมประชุม
ทางด้ านระดับการมีส่วนร่ วมในการสื่อสารของเกษตรเครื อข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา จากการวิจัย
พบว่าการมีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมาก หรื อในฐานะ ผู้สง่ ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิต หรื อผู้ร่วมแสดง
และพบอีกว่า ปั จจัยที่เอือ้ ต่อการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมของเกษตรกรเครื อข่ายเกษตร
ยัง่ ยืนแม่ทานัน้ ได้ แก่ บรรยากาศในการประชุม ลักษณะการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสารที่ค้ นุ
เคน อีกทังยั
้ งพบว่าสมาชิกเครื อข่ายมีสว่ นร่วมในการสื่อสารน้ อยลงเมื่อระดับการมีส่วนร่วมในการ
สื่อสารอยู่ในระดับ ผู้วางแผน หรื อผู้กําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในเรื่ องของการร่ วมกําหนดวาระ
การประชุม
ด้ านการพัฒนาเครื อข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา ที่เกิดจากการมีส่วนร่ วมในการสื่อสารของ
เกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรกรในเครื อข่ายยัง่ ยืนแม่ทา ได้ แก่ การร่วมกันกําหนดจุดมุ่งหมายของ
เครื อข่าย การตังเป
้ ้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของเครื อข่าย โดยเป็ นรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการ
สื่อสารแบบโดยตรง ส่วนการสร้ างและพัฒนาแผนปฏิบตั ิของเครื อข่าย และการพัฒนาทรัพยากร
และแหล่งทุนของเครื อข่าย นันเป็
้ นรูปแบบการมีสว่ นร่วมทางการสื่อสารแบบทางอ้ อม
นนทญา หงส์รัตน์ (2550) ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม
ของเกษตรกรในโรงเรี ยนชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรี การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์
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การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในโรงเรี ยนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรีรวมทัง้
ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมตลอดจนการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าศึกษาในโรงเรี ยนชาวนา
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพใช้ วิธีการศึกษาจากเอกสารการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
กับกลุ่มตัวอย่างคือเจ้ าหน้ าที่จากมูลนิธิข้าวขวัญและเกษตรกรรวมทังการสั
้
งเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่ วมผลการศึกษาปรากฏดัง นี ้ 1) กลยุทธ์ การสื่ อสารเพื่ อการพัฒ นาแบบมี ส่วนร่ วมแบ่ง
ออกเป็ น 3 กลยุทธ์ ได้ แก่ (1) กลยุทธ์ เกี่ยวกับผู้ส่งสารประกอบด้ วยกลยุทธ์ การสื่อสารระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่ กับเกษตรกรกลยุทธ์ การสื่ อสารผ่านกระบวนการกลุ่ม กลยุทธ์ การเรี ยนรู้ จากบุคคล
ต้ นแบบกลยุทธ์การปฏิบตั ิซํ ้ากลยุทธ์การมี ส่วนร่วมและกลยุทธ์การเปลี่ยนบทบาท 2) กลยุทธ์การ
สร้ างสารแบ่งออกเป็ น 2 วิธีการคือ (1) การกําหนดเนื ้อหาสาร ประกอบด้ วยกลยุทธ์การเรี ยนรู้จาก
ปั ญหาของชุมชนและกลยุทธ์การปรับประสานทางวัฒนธรรม (2) การนําเสนอสารประกอบด้ วยกล
ยุทธ์ การจัดการความรู้กลยุทธ์ การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ กลยุทธ์การเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิและกล
ยุทธ์การเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง 3) กลยุทธ์การใช้ สื่อประกอบด้ วยกลยุทธ์การใช้ สื่อบุคคลกลยุทธ์การ
ใช้ สื่อมวลชนกลยุทธ์การใช้ สื่อเฉพาะกิจกลยุทธ์การใช้ สื่อพิธีกรรมและกลยุทธ์การใช้ สื่อแบบบูรณา
การ 2) ปั จจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมแบ่งออกเป็ น 3 ด้ านคือ (1) ปั จจัยด้ านผู้ส่งสารประกอบด้ วย
กระบวนการเรี ย นรู้ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากมูล นิ ธิ ข้ า วขวัญ และการให้ สิ่ ง ล่อ ใจ (2) ปั จ จัย ด้ า นผู้รั บ
สารประกอบด้ วยทัศนคติของเกษตรกร ประโยชน์ที่จะได้ รับจากการเรี ยนในโรงเรี ยนชาวนาและ
การส่งเสริ มจากครอบครัว 3) ปั จจัยด้ านการสนับสนุนจากภายนอกในด้ านต่าง ๆ ประกอบด้ วย
องค์กรสนับสนุนงบประมาณเทคนิควิทยาการข้ อมูลข่าวสารวัดและโรงเรี ยนและองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลวัดดาว 3) การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรแบ่งออกเป็ น 2 ด้ านคือ (1) การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรี ยนผ่านการเรี ยน (2) การมีสว่ นร่วมในระดับการดําเนินงานในขันของการดํ
้
าเนินงาน
สรุปข้ อค้ นพบที่ได้ จากงานวิจยั ที่ผา่ นมา จากงานวิจยั ข้ างต้ นจะเห็นว่า การสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมที่ผา่ นมาอดีตถึงปั จจุบนั ส่วนใหญ่ผ้ รู ับสารจะอยู่ในฐานะ ผู้สง่ ผู้ผลิต ผู้ร่วมผลิตหรื อผู้ร่วม
แสดงแต่ละระดับการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารจะน้ อยลงเมื่อระดับการสื่อสารอยูใ่ นระดับวางแผน
หรื อกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในเรื่ องของการร่วมกําหนดวาระการประชุม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึก ษาเรื่ อ งกลยุท ธ์ สื่ อ บุค คลเพื่ อ สร้ างเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารอย่า งมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ
พัฒ นาการเกษตร “เกษตรอินทรี ย์” ในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ ระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative
Research) และการเก็บรวบรวมข้ อมูลของงานวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม
การสัมภาษณ์ เชิงลึกและสัมภาษณ์ กลุ่ม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการตอบปั ญหาการทํ าวิจัย โดยมุ่ง
ศึกษากลยุทธ์สื่อบุคคลคุณลักษณะ และบทบาท เพื่อสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาการเกษตร “เกษตรอินทรี ย์” รวมถึงศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุ่มเกษตร
อินทรี ย์และความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจยั ได้ แบ่งรายละเอียดเนื ้อหาของ
ระเบียบวิธีวิจยั ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.4 การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.5 การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.8 ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
3.9 การนําเสนอข้ อมูล
3.10 กรอบแนวคิดการวิจยั
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3.1 กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี ้ มี 17 ท่าน การกําหนดกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั เชิงคุณภาพ
นี ้แบ่งกลุม่ เป้าหมายเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ แรก คือปราชญ์ชาวบ้ านหมูบ่ ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และผู้ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ บ้ าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี กลุ่มที่ 2 กลุ่มเกษตรกร โดยต้ องเป็ น
เกษตรกรในหมู่บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยทัง้ 2 กลุ่มจะ
ใช้ การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็ น(Nonprobability sampling) โดยเลือกการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผู้วิจยั จะเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลที่สามารถให้ ข้อมูลได้ ตรงตามที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการ

3.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 ข้ อมูล
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
3.2.1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ คือ ข้ อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้ให้ ข้อมูลโดยตรง โดยได้ จาก
การลงพื น้ ที่ ภ าคสนามในการศึกษา โดยใช้ วิธี การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก การสัม ภาษณ์ กลุ่ม การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วม
3.2.1.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ คือ ข้ อมูลที่อ้างอิงจากคนอื่นที่รวบรวมไว้ โดยศึกษาจาก
เอกสารต่างๆและเป็ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้ แก่หนังสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารทาง
วิชาการ เอกสารราชการ ข้ อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพับของโครงการ
เป็ นต้ น
3.2.2 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)
เป็ นการรวบรวมเอกสารต่างๆซึ่งเป็ นข้ อมูลทุติยภูมิที่มีผ้ รู วบรวมไว้ แล้ วมาใช้ ใหม่ และนํา
ข้ อมูล ต่า งๆเหล่านัน้ มาวิเ คราะห์ และตี ความร่ วมกับข้ อมูลที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ เชิ ง ลึก การ
สังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วม
3.2.3 การสังเกตการณ์ แบบไม่ มีส่วนร่ วม (Non-participant observation)
เป็ นการสังเกตการณ์ในพื ้นที่ หมู่บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัด
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จัน ทบุ รี แบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมใดๆของชุ ม ชน โดยผู้ วิ จั ย เป็ นเพี ย งผู้ สั ง เกตการณ์
ปรากฏการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นมาภายในชุมชนจากภายนอกเท่านัน้
3.2.4 การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth interview)
คื อ การเน้ นการซัก ถามแบบเน้ นการสัม ภาษณ์ ร ายบุ ค คลแบบตัว ต่ อ ตัว ระหว่ า งผู้
สัมภาษณ์ กับผู้ให้ สัมภาษณ์ โดยการกํ าหนดประเด็นคําถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูสัมภาษณ์
สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆได้ อย่างอิสระ โดยผู้ให้ สมั ภาษณ์เชิง
ลึกมีปราชญ์ ชาวบ้ าน จํานวน 1 ท่าน ผู้ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
จํานวน 2 ท่าน
ผู้ให้ การสัมภาษณ์เชิงลึกมีจํานวนทังสิ
้ ้น 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1) คุณคํานึง ชนะสิทธิ์
อดีตเป็ นผู้ใหญ่บ้าน บ้ านชําปลาไหลตําบลสอง
พี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผอ.ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติบ้านชําปลาไหล คลังปั ญญาผู้สงู อายุ
ชุมชนเกษตรกรดีเด่น ปี 2549 ปราชญ์ชาวบ้ าน
บ้ านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
2) นายพรเทพ สายพานิช
ผู้ใหญ่บ้าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้ประสานการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
3) สมโภชน์ พุม่ แก้ ว
ประธานกลุ่ม เกษตรอิน ทรี ย์บ้ า นชํ า ปลาไหล
ผู้ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์
3.2.5 การสัมภาษณ์ กลุ่ม (Focus group)
เป็ นการจัดกลุ่มสนทนาร่ วมกันในรู ปแบบของการอภิปรายอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะเวลา
ประมาณ 30-60 นาที โดยสัมภาษณ์ เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบ้ านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มของผู้นํา ทางความ
คิดเห็น (Opinion leader) และกลุม่ ที่ 2 กลุม่ ประชาชน มีดงั ต่อไปนี ้
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3.2.5.1 กลุ่มผู้นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) โดยใช้ วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) กําหนดบุคคลที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ เป็ น
ผู้ริเริ่มและมีบทบาทที่สําคัญ มีตําแหน่งอย่างเป็ นทางการในเครื อข่าย จํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1) นายพรเทพ สายพานิช
ผู้ใหญ่บ้านชําปลาไหล
2) นายสมโภชน์ พุม่ แก้ ว
ประธานกลุ่ม เกษตรอิ น ทรี ย์
บ้ านชําปลาไหล
3) นางสุจิตรา ชนะสิทธิ์
ประธานวิสาหกิจฯ
4) นางสุนทรี เชิงเทิน
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
5) นายสุรสีห์ แซ่เอี๋ยว
ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้าน
6) นายปั ญญา หงส์รัตน
กรรมการหมูบ่ ้ าน
7) นายจักรรินทร์ ชูเดช
อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)
8) นายเฉลิมชัย แซ่เอี๋ยว
สมาชิกสภาเทศบาล
3.2.5.2 กลุ่ม ประชาชน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ่ม ตัว อย่า งแบบเจาะจง(Purposive
Sampling) กําหนดบุคคลที่เป็ นเกษตรกรในหมู่บ้านชําปลาไหล ทําเกษตรกรรมมาไม่ตํ่ากว่า 10 ปี
และไม่มีตําแหน่งใดๆในเครื อข่ายทังที
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ จํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1) นายกุหลาบ ทรัพย์สิน
ครัวเรื อน
2) นางขวัญตา ปรี ดา
ครัวเรื อน
3) นายสมหมาย นิลสินธิ
ครัวเรื อน
4) นางบุญศรี ชูเดช
ครัวเรื อน
5) นายอํานาจ นรากร
ครัวเรื อน
6) นางสาวรสสุคนธ์ ชูเดช
ครัวเรื อน
7) นางสมนึก บุญศิริ
ครัวเรื อน
8) นายบรรจง ชาตะเกาะ
ครัวเรื อน

3.3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.3.1 การจดบันทึกภาคสนาม (Fieldnotes)
เป็ นการจดบันทึกย่อ ขณะลงพื น้ ที่ อาจใช้ การบันทึก ข้ อมูลร่ วมกับข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์ จากนันจึ
้ งกลับมาสรุปอีกครัง้ โดยเขียนบรรยายว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
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กับใคร และทําไม อาจมีการระบุวนั เวลา และสถานที่กบั กับไว้ ทังนี
้ ้การเขียนสรุปไม่ควรปล่อยทิ ้ง
ไว้ หลายวันเพื่อป้องกันผู้วิจยั ลืมข้ อมูล
3.3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview guide)
เป็ นการออกแบบคําถามในประเด็นต่างๆ ที่ผ้ สู มั ภาษณ์สนใจ โดยมีความสอดคล้ องกับ
ปั ญหานําวิจยั และวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อให้ ได้ คําตอบที่ครอบคลุมและตรงประเด็น
3.3.3 เครื่องบันทึกเสียง (Voice Recorder)
ใช้ ร่วมกับการจดบันทึกภาคสนาม ใช้ บนั ทึกเสียงระหว่างการสนทนาของการสัมภาษณ์
เพื่อเป็ นการเก็บและตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้ องของข้ อมูลและการสัมภาษณ์อีกครัง้ หนึง่

3.4 การสร้ างเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
แบบสัมภาษณ์ (Interview guide) มีลกั ษณะผสมกันทังแบบสอบถามปลายปิ
้
ด (Close
ended questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open ended questionnaire) เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลหรื อคําตอบในสิ่งที่ผ้ สู มั ภาษณ์ต้องการจากผู้ ถูกสัมภาษณ์ และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถูก
สัมภาษณ์มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
3.4.1 ประเด็นคาถามที่กาหนดเพื่อให้ ตอบวัตถุประสงค์ การวิจัย มีดงั นี ้
3.4.1.1 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบล
สองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) ปราชญ์ชาวบ้ านมีการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์
อย่างไร
2) ปราชญ์ชาวบ้ านเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ทงจากภายใน
ั้
และภายนอกชุมชนจากที่ใดและสื่อใดบ้ าง
3) ปราชญ์ชาวบ้ านมีความเชี่ยวชาญการทําเกษตรด้ านอื่นอีกหรื อไม่
อย่างไร
4) ปราชญ์ ชาวบ้ านช่วยแนะแนวทางการทําเกษตรอินทรี ย์ให้ ชาวบ้ าน
อย่างไร
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5) ปราชญ์ ช าวบ้ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ างเครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย์
อย่างไร
6) ในสายตาชาวบ้ านคนอื่น ปราชญ์ชาวบ้ านมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร
7) ในสายตาชาวบ้ านคนอื่น บทบาทของปราชญ์ ในเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์เป็ นอย่างไร
8) การมี ส่วนร่ วมในเครื อข่ายเกษตรอิน ทรี ย์ของปราชญ์ ช าวบ้ า นใน
สายตาชาวบ้ านคนอื่นเป็ นอย่างไร
3.4.1.2 กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) ความเป็ นมาของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล เป็ น
อย่างไร
2) รู ปแบบการสื่อสารในเรื่ องการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ของ
ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นอย่างไร
3) กลยุทธ์การสร้ างเครื อข่ายการสื่อสาร ทําอย่างไรบ้ าง
4) กลยุทธ์การสร้ างสาร ทําอย่างไรบ้ าง
5) ปราชญ์ ชาวบ้ านเลือกใช้ สื่อในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
อะไรบ้ าง
6) กลยุทธ์การนําเสนอสารทําอย่างไรบ้ าง
7) มีชอ่ งทางในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ใดบ้ าง
8) เนื ้อหาที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เป็ นอย่างไร
3.4.1.3 การมีสว่ นร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล
ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) ในขณะที่เกษตรกรเข้ ามาเป็ นสมาชิกเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ มีก าร
กําหนดจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์และกฎระเบียบของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์แล้ วหรื อไม่ ทราบ
หรื อไม่วา่ มีการกําหนดจุดมุง่ หมายวัตถุประสงค์ และกฎระเบียบของเครื อข่าย
2) เกษตรกรได้ มีส่วนร่วมในการกําหนดวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมายและ
กฎระเบียบของเครื อข่ายหรื อไม่
3) การประชุมเครื อข่ายมีการประชุมอะไรบ้ าง
4) เกษตรกรเคยร่วมประชุมดังกล่าวหรื อไม่
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5) ในการประชุมดังกล่าวมีการกํ าหนดวาระการประชุมหรื อไม่ ใคร
กําหนด
6) ในการประชุมต่างๆของเครื อข่าย มี การพูดคุยเพื่ อซักถาม หรื อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรื อไม่ และส่วนมากในเรื่ องใด ใครเป็ นผู้แสดงความคิดเห็น(กรรมการ/
สมาชิก)
7) เกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ ตังประเด็
้
นในที่ประชุมหรื อไม่
เป็ นการตังประเด็
้
นในเรื่ องใด
8) ประธานเครื อข่าย/กรรมการคนอื่นๆเปิ ดโอกาสให้ ท่านมีส่วนร่วมใน
การสื่อสารมากพอหรื อไม่ อย่างไร
9) ในการวางแผนปฏิบตั ิงานของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ ใครเป็ นผู้
วางแผน และวางแผนกันอย่างไร
10) คิดว่าการมีสว่ นร่วมในการสื่อสารส่งผลต่อเครื อข่ายอย่างไร
3.4.1.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อปราชญ์ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์อย่างไร
2) เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์อย่างไร
3) เกษตรกรเห็นด้ วยหรื อไม่ที่มีการก่อตังเครื
้ อข่ายเกษตรอินทรี ย์ขึ ้นใน
หมูบ่ ้ าน
4) เกษตรกรคิดว่าปราชญ์ ชาวบ้ านมีความรู้ ความเข้ าใจเป็ นอย่างดี
เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์หรื อไม่
5) คิดว่าปราชญ์ชาวบ้ านมีทกั ษะการสื่อสารอย่างไร
6) ปราชญ์ชาวบ้ านส่งผลให้ เกิดเครื อข่ายหรื อไม่ อย่างไร
7) กลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ ชาวบ้ านส่งผลให้ เครื อข่ายเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการทําเกษตรอินทรี ย์หรื อไม่
8) คิดว่าเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ต้องมีการปรับปรุ งอะไรอีกหรื อไม่
อย่างไร
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3.5 การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
ผู้วิจัยใช้ แบบสัมภาษณ์ ทัง้ แบบมี โครงสร้ างและไม่มี โครงสร้ างเพื่ อให้ ผ้ ูสัม ภาษณ์ ไ ด้ มี
โอกาสในการตอบคําถามได้ ตามต้ องการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นได้
เต็มที่ ไม่มีการปิ ดกัน้ ความคิดเห็น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวคําถามเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั ได้ คําตอบที่
ตรงกับปั ญหานําวิจยั ที่ผ้ วู ิจยั ต้ องการจะศึกษาด้ วย โดยผู้วิจยั จะดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสัมภาษณ์เพื่อวัดความตรงในด้ าน “ความตรงด้ านเนื ้อหาสาร”(Content Validity) ซึ่งผู้วิจยั จะ
ตรวจสอบว่าเนื ้อหาในแบบสัมภาษณ์ที่จะใช้ ในการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนันมี
้ ความตรงและ
ครบถ้ วนตามประเด็น ที่ ต้ อ งการวัด ในงานวิจัย และมี “ความตรงด้ า นโครงสร้ าง”(Construct
Validity) หรื อไม่ ซึ่งผู้วิจยั จะตรวจสอบว่าประเด็นต่างๆในแบบสัมภาษณ์นนครบถ้
ั้
วนตามแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ ดําเนินการทบทวนวรรณกรรมมาหรื อไม่

3.6 ระยะเวลาในการศึกษา
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ ระยะเวลาตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
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3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยจะรวบรวมข้ อมูลจากหลากหลายรู ปแบบมาวิเคราะห์เพื่อ
ตีความหมาย ทังข้
้ อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เจาะลึก การสัมภาษณ์กลุ่มและการสังเกตแบบ
ไม่มีสว่ นร่วม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพแบบสร้ างข้ อสรุป ได้ แก่ การวิเคราะห์แบบอุปนัย
(Analytic introduction) ซึ่งเป็ นการตีความสร้ างข้ อสรุปแบบอุปนัยจากการจดบันทึก การสังเกต
และการสัมภาษณ์ของปรากฏการณ์ตา่ งๆที่มองเห็น โดยใช้ การบรรยายแบบพรรณนา
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3.8 ความเชื่อถือได้ ของข้ อมูล
ข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บรวบรวมในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีการตรวจสอบหลากหลายวิธี
ดังนี ้ การศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจากเอกสารต่างๆ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบไม่
เข้ าไปมีสว่ นร่วม
ในส่ว นของข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ นัน้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ค วามเป็ นจริ ง และ
น่าเชื่อถือ ผู้วิจยั ปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ก่อนเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั จะแนะนําตัว พูดคุยเรื่ องทัว่ ไป สร้ างความคุ้นเคยและ
ความสัมพันธ์ อนั ดีกบั กลุ่มเป้าหมาย เพื่อกลุ่มเป้าหมายจะได้ ไว้ วางใจ และให้ ข้อมูลที่เป็ นจริ งไม่
ปิ ดบัง จากนันจึ
้ งบอกถึงวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์
2) หลังจากเก็บข้ อมูลภาคสนามแล้ ว ผู้วิจยั ต้ องจดบันทึกภาคสนามทุกครัง้ เพื่อที่จะได้ ไม่
ลืมข้ อมูลที่ได้ ในการเก็บข้ อมูล
3) ผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูลเบื ้องต้ นและข้ อมูลส่วนที่ผ้ ผู ้ วู ิจยั ตีความไว้ แล้ ว
โดยการให้ บคุ คลที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในปรากฏการณ์ศกึ ษาอ่านข้ อมูลดังกล่าว พร้ อมให้
ความคิดเห็น ทักท้ วง หรื อยอมรับข้ อมูลที่นําเสนอ เพื่ อเป็ นการยืนยันความถูกต้ อง และความ
เชื่อถือได้ ของข้ อมูล

3.9 การนาเสนอข้ อมูล
ผู้วิ จัย ใช้ ก ารพรรณนาวิ เ คราะห์ (Analysis Descriptive) และนํ า เสนอข้ อ มูล ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ
1) ข้ อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบล
สองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2) ข้ อมูลเกี่ยวกลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3) ข้ อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4) ข้ อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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3.10 กรอบแนวคิดการวิจัย

21

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง กลยุท ธ์ สื่ อ บุ ค คลเพื่ อ สร้ างเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ
พัฒนาการเกษตร “เกษตรอินทรี ย์” ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) เพื่อให้
ตอบวัตถุประสงค์ดงั นี ้
1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่
น้ อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
2) เพื่อศึกษากลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล
ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษางานจากเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant
Observation) การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-depth interview) และการสัม ภาษณ์ ก ลุ่ม (Group
Interview) ผู้ให้ สมั ภาษณ์ที่เป็ นผู้ให้ ข้อมูลหลักสําคัญ จํานวน 17 คน ซึง่ แบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
1) ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึง่
เป็ นผู้ร่วมก่อตัง้ และมีสว่ นผลักดันให้ ได้ รับเป็ นเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
2) เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบ้ านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ใช้ วิธีเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยต้ องเป็ นผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
งานด้ านเกษตรกรรม หรื อมีอาชีพเป็ นเกษตรกร
ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
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4.1 บริบทของชุมชนบ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4.2 คุณ ลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ช าวบ้ าน บ้ านชํ าปลาไหล ตําบลสองพี่ น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4.3 กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4.4 การมีสว่ นร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุม่ เกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่
น้ องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

4.1 บริ บทของชุมชนบ้ านชาปลาไหล ตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่ าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
4.1.1 สถานที่ตงั ้
บ้ านชําปลาไหลตังอยู
้ ่ที่ หมู่ที่ 12 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การ
คมนาคมในหมูบ่ ้ านยังไม่สะดวก เนื่องจากถนนภายในหมูบ่ ้ านยังเป็ นถนนลูกรังเกือบทุกสาย ห่ า ง
จากที่ทําการ อบต. คิดเป็ นระยะทาง
3
กิโลเมตร
ห่างจากที่วา่ การอําเภอท่าใหม่ คิดเป็ นระยะทาง
5
กิโลเมตร
ห่างจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
16
กิโลเมตร
มีเนื ้อที่ประมาณ
2,500 ไร่
เป็ นพื ้นที่การเกษตร
2,130 ไร่
จํานวนครัวเรื อน
110 ครัวเรื อน
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อ
หมูท่ ี่ 3
ตําบลสองพี่น้อง
ทิศใต้
ติดต่อ
เขตเทศบาลอําเภอท่าใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ
หมูท่ ี 8
ตําบลเขาบายศรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ
หมูท่ ี่ 9
ตําบลสองพี่น้อง

84

ภาพที่ 4.1 ที่ตงของ
ั ้ บ้ านชําปลาไหล

ภาพที่ 4.2 สถานที่สําคัญใน บ้ านชําปลาไหล
แหล่ งที่มา: จากข้ อมูล ฐปส .ปี 2553
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ภาพที่ 4.3 แผนที่สงั เขปตําบลสองพี่น้อง หมูท่ ี่ 12 คือหมูบ่ ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง จังหวัด
จันทบุรี
แหล่ งที่มา: สภาชุมชนตําบลสองพี่น้อง, 2557
4.1.2 สภาพแวดล้ อม
สภาพภูมิ ป ระเทศเป็ นที่ ร าบลุ่ม ล้ อมรอบไปด้ ว ยทุ่ง นา และทุ่ง หญ้ า ดิน มี ค วามอุด ม
สมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร เพาะปลูก และเลี ้ยงสัตว์ มีแหล่งนํ ้าธรรมชาติสําหรับทํา
การเกษตร 4แหล่ง คือสระยายเปี ย คลองชากเวช คลองชําปลาไหล และสระนํ ้าประชาสามัคคี
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ภาพที่ 4.4 สภาพพื ้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของ บ้ านชําปลาไหล
4.1.3 ความเป็ นมาของชุมชน
เดิมเป็ นแหล่งชุม ชนเล็ กๆที่มี ลําลางนํา้ ที่ แยกมาจากคลองเก่าเกี ยรติ (ปั จ จุบนั เรี ยกว่ า
คลองเกียรติ ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 3 ตําบลสองพี่น้อง) ไหลผ่าน ชาวบ้ านเรี ยกลําลางเหล่านี ้ว่า “ชํา” และจาก
สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทําให้ บริ เวณชําต่างๆมีปลาไหลชุกชุม เป็ นแหล่งอาหารของคนใน
ชุมชนตลอดปี เมื่อมีการจัดตังหมู
้ บ่ ้ าน จึงเรี ยกบ้ านนี ้ว่า บ้ านชําปลาไหล มาจนถึงปั จจุบนั
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4.1.4 การประกอบอาชีพ
ประชากรในพื ้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ พืชที่ปลูกมากได้ แก่ ทุเรี ยน เงาะ
ลองกอง พริกไทย สละ แก้ วมังกร และพืชสมุนไพร มีผ้ ปู ระกอบอาชีพหลัก ทําสวน 177 คน อาชีพ
รอง รับราชการ 13 คน รับจ้ าง 47 คน ค้ าขาย 18 คนธุรกิจส่วนตัว 1 คน อื่นๆ 23 คน

ภาพที่ 4.5 ชาวบ้ านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้
4.1.5 ระบบสังคม
หมู่บ้านชําปลาไหล มีลกั ษณะเป็ นสังคมชนบท เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งคนในพื ้นที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในหมูบ่ ้ านมักมีความเกี่ยวพันเป็ นเครื อญาติกนั มีการไปมาหาสู่กนั
อย่างสมํ่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การรับรู้ปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ ้นอยู่เสมอ ประชากรในพื ้นที่
มีความรั กและสามัคคี กันเป็ นอย่างดี มี การร่ วมกันแก้ ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดในชุมชนด้ วยการทํ าเวที
ประชาคม บ้ านเรื อนมีความมัน่ คงถาวร การศึกษาโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในหมู่บ้านนอกจากมี ศาลาประจํ าหมู่บ้าน ที่ ใช้ เป็ นจุดรวมของคนในหมู่บ้านเพื่ อการ
ประชุมหรื องานเชิงพิธีการแล้ ว การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และแก้ ไขปั ญหาต่างๆในชุมชน ยังมีการใช้
สภากาแฟ วัด และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล เป็ นศูนย์รวมชาวบ้ าน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสาร

88
4.1.6 ขนบธรรมเนียมประเพณี
1) การทําบุญส่งทุ่ง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ประเพณีทําบุญส่งทุ่งจะทํา
หลังจากการเก็บเกี่ ยวข้ าวแล้ ว ประมาณเดือนมกราคม เพื่ อเป็ นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ช่วย
อํานวยความอุดมสมบูรณ์ และอุทิศส่วนกุศลให้ กบั ผู้มีพระคุณที่ได้ ล่วงลับไปแล้ ว เมื่อกําหนดวัน
ทําบุญแล้ ว ชาวนาทุกคนจะพร้ อมกันที่ศาลากลางทุ่ง โดยตอนเย็นจะนิมนต์พระมาสวดพระพุทธ
มนต์เย็น หลังจากพิธีทางศาสนาเรี ยบร้ อยเเล้ ว ชาวบ้ านที่ยงั ไม่กลับจะพากันเล่นการละเล่น เช่นรํ า
วง แม่ศรี ฯลฯ แม่ศรี ที่ละเล่นในที่นี ้เป็ นแม่ศรี ลอบ ถ้ าแม่ศรี เข้ าลอบของใครจะทําให้ ลอบนันดั
้ ก
ปลาได้ มาก การเข้ าทรงแม่ ศรี ลอบนี ้ ชาวบ้ านจะต้ องเตรี ยมลอบของตนมาในพิธีด้วย

ภาพที่ 4.6 ประเพณีการทําบุญส่ง
2) การทําบุญวันสงกรานต์ /รดน้ าดําหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ในทุกวันที่ 13
เมษายนชาวบ้ านในชุมชนจะให้ ความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า โดยจะทําพิธีรดนํ ้าดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่
ทังหมู
้ บ่ ้ านในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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ภาพที่ 4.7 รดนํ ้าดําหัวผู้สงู อายุในหมูบ่ ้ าน

ภาพที่ 4.8 ชาวบ้ านในชุมชนจะให้ ความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า
3) การปลูกข้ าว นาข้ าว“วิถีพุทธ” ก่อนที่ จะทํานาครั ง้ แรกนัน้ ชาวบ้ านได้ ไ ป
นมัสการหลวงปู่ ฟั ก ซึง่ เป็ นพระที่ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถือ ท่านได้ ให้ แง่คิด และเตือนสติเรื่ อง
การทํานาว่าอย่าได้ ใช้ สารเคมีทกุ ชนิดในไร่นา เพราะจะเป็ นการทําร้ าย เบียดเบียนสัตว์และแมลง
ซึ่งเป็ นเพื่อนร่วมโลก โดยท่านได้ มีเมตตา บริ กรรมคาถาลงในนํ ้ามนต์ เพื่ อให้ เอาไปพรมลงในนา
ป้องกันไม่ให้ แมลงและสัตว์ตา่ งๆ มารบกวน โดยชาวบ้ านเชื่อว่านํ ้ามนต์ของหลวงปู่ ฟั ก จะช่วยไล่
แมลงและทําให้ ผืนนามีความอุดมสมบูรณ์
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ภาพที่ 4.9 ชาวบ้ านร่วมปลูกข้ าวใน นาข้ าว วิถีพทุ ธ

ภาพที่ 4.10 พระครูสนั ติวีรญาณ(หลวงปู่ ฟั ก)แห่งวัดพิชยั พัฒนาราม(วัดเขาน้ อยสามผาน)
แหล่ งที่มา: สภาชุมชนตําบลสองพี่น้อง, 2557
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ภาพที่ 4.11 ผลผลิตนาข้ าวจากฝี มือชาวสวน
4.1.7 สมาชิกในชุมชน
สมาชิกในชุมชนมีลกั ษณะโยงใยกันเป็ นเครื อญาติ มีประเพณีอนั ดีงามผูกความสัมพันธ์
เอาไว้ ให้ แนบแน่น มีความเคารพผู้อาวุโส มีนํา้ ใจต่อกัน ใช้ ชีวิตอยู่แบบสังคมชนบท รู้ จักกันทัง้
หมูบ่ ้ าน มีการขอแรงกันให้ ชว่ ยทํางานได้
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา เพราะส่วนใหญ่ต้องออกมาช่วยครอบครัว
ชาวบ้ านที่ มีอาชีพ เกษตรกรรมจะอ่านออกเขี ยนได้ แต่ในปั จ จุบนั เด็กและวัยรุ่ น มีโอกาสทาง
การศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
4.1.8 ศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติบ้านชาปลาไหล
(1) สถานที่ตงั ้
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชําปลาไหล ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.
จันทบุรี เป็ นจุดเรี ยนรู้ศึกษาดูงาน และเปิ ดอบรมให้ แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจศึกษาในเรื่ องการทํา
เกษตรอินทรี ย์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหัวใจสําคัญ ภายใต้ แนวคิดของ "คํา นึง
ชนะสิทธิ์" ประธานศูนย์ฯ
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ภาพที่ 4.12 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล

ภาพที่ 4.13 ภาพบรรยากาศภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล

93

ภาพที่ 4.14 สถานที่อบรมเกษตรกร และต้ อนรับผู้เยี่ยมชม
(2) ความชํานาญ/จุดเด่นของศูนย์
เป็ นศูนย์รวม การเผยแพร่ ความรู้ แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยมีพื ้นที่ 33 ไร่ ทํา
สวนผลไม้ เช่น ทุเ รี ย น เงาะ มัง คุด สละ ลองกอง มะขามหวาน มี การปลูกพื ช สมุน ไพร เช่น
กระวาน การพลู ชะพลู หน่อแดง ว่านสาวหลง ตะไคร้ หอม มีการอนุรักษ์ พืชท้ องถิ่น เช่น หญ้ างู
แดง หญ้ ารามพระอินทร์ ให้ แมลงกิน เพื่อจะได้ ไม่รบกวนพืชเศรษฐกิจ วิธีการปลูกไม้ ผลต่างระดับ
ในพืน้ ที่เดียวกัน เรี ยกว่า “ครอบครัวผลไม้ ” เพื่อเป็ นการประหยัดนํา้ ปุ๋ย และใช้ สารสกัดจาก
ธรรมชาติ ในการขับไล่แมลง และบํารุ ง ต้ นพื ช และ ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้ เป็ นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้ าน เป็ นสถานที่ศกึ ษาดูงานด้ านกสิกรรมและท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(3) ประวัตกิ ารก่อตังและความเป็
้
นมาของศูนย์
จากประสบการณ์ในการทําสวนผลไม้ และการทดลองทํากิจกรรมการเกษตรด้ วย
ระบบอินทรี ย์ต่างๆของนายคํานึง ที่เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป จนทําให้ ได้ รับการประกาศเกียรติ
คุณมากมายจากหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคประชาชนให้ เป็ นต้ นแบบ ขยายผลไปยังหมู่บ้าน
ชุม ชน อํ าเภอและจังหวัดมีเ กษตรกรจากใน ประเทศและต่างประเทศ มาศึกษาดูง านในพื น้ ที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ พิ จ ารณาเห็ นว่าเป็ นสถานที่ ที่ สามารถเป็ นต้ น แบบและเป็ น
เครื อ ข่า ยปราชญ์ ช าวบ้ า น ที่ ร วมตัว กัน ในการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นการพัฒ นากสิ ก รรม
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ธรรมชาติ แก่บุคคลทั่วไป จึงจัดตังให้
้ เ ป็ นศูนย์ฝึกอบรมให้ กับเกษตรกรที่สนใจ ทั่วไปทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ด้ วยหลักสูตรการทํากสิกรรมธรรมชาติขนพื
ั ้ ้นฐาน การทําเกษตรแบบอินทรี ย์ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนําไปปฏิบตั ิ และขยายผลได้
ทัง้ นี ศ้ ูนย์ ฯ ได้ เ ข้ าร่ วมโครงการพัฒ นาการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตังแต่
้ ปี 2551
(4) หลักสูตรที่จดั ฝึ กอบรม
การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบตั ิ การทําเกษตรอินทรี ย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผู้นําการเปลี่ ยนแปลง และ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีฐานการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย การทําไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลง สบู่
สมุนไพรว่านสาวหลง ถัว่ เคลือบสมุนไพร โลชัน่ มะพร้ าว นํ ้ายาเอนกประสงค์ ถัว่ งอกคอนโด นํ ้ายา
ปรับผ้ านุ่ม การเลี ้ยงสัตว์ ปลา ไก่ เป็ ด หมู การเลี ้ยงผึ ้ง การเลี ้ยงเพื่อขยายพั นธุ์ชนั โรง การเพาะ
เห็นฟาง การทํานาข้ าวในยางในรถยนต์ การอนุรักษ์ พืชผักสมุนไพรพื ้นบ้ าน การทําจุลินทรี ย์นํา้
หมักชี วภาพ การทํ าปุ๋ยอินทรี ย์ แก๊ สชี วภาพ นํ า้ ส้ ม ควันไม้ หมูหลุม สมุนไพรใกล้ ตัว สมุนไพร
ควบคุมศัตรูพืชไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โรงสีข้าวเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใช้ เทคโนโลยี
พลังงานนํ ้าทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า การขยายพันธุ์พืชและอนุรักษ์ ไม้ ท้องถิ่น การแปรรู ปผลไม้
ตลอดฤดูกาล การผลิตผลไม้ คณ
ุ ภาพปลอดสารพิษ

ภาพที่ 4.15 แปลงสาธิต ฐานกรองนํ ้าส้ มควันไม้
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ภาพที่ 4.16 แปลงสาธิต ฐานไบโอแก๊ ส

ภาพที่ 4.17 แปลงสาธิต ฐานเลี ้ยงปลา
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ภาพที่ 4.18 แปลงสาธิต ฐานปุ๋ยหมักจุลินทรี ย์ชีวภาพ
(5) ความพร้ อมของศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล
สถานที่ฝึกอบรมรองรับผู้เข้ าอบรมประมาณ 100 คน ห้ องนํา้ 10 ห้ อง ห้ อง
อาบนํ ้า 10 ห้ อง แยกชาย- หญิง มีสถานที่พกั สามารถรองรับผู้เข้ าอบรมได้ รุ่นละ 100 คน ลักษณะ
ที่พกั เป็ นแบบอาคารหลังใหญ่ จํานวน 3 หลัง และบ้ านแบบรี สอร์ ท จํานวน 5 หลัง และมีเต็นท์
สํารองกรณีมีผ้ เู ข้ ารับการอบรมมากกว่า 100 คน อีกจํานวน10 หลัง มีทีมวิทยากร26 คน และ
ทีมงานช่วยปฏิบตั งิ านในศูนย์เป็ นชาวบ้ านในชุมชน มีฐานการเรี ยนรู้ ส่วนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุ
สํานักงาน ประกอบด้ วย เครื่ องเสียง ไมโครโฟนเครื่ องเล่น DVD/VCD และทีวีสี 29 นิ ้ว จอ LCD
โปรเจคเตอร์ พร้ อมเครื่ องฉาย
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ภาพที่ 4.19 แผนที่ศนู ย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล
ในการวิ เ คราะห์ ข้อ มูล ในวัตถุประสงค์ ข้อ ที่ ห นึ่ง นัน้ ต้ อ งอาศัย ข้ อ มูล ต้ องอาศัย ข้ อ มูล
ประวัติชีวิตของปราชญ์ ชาวบ้ าน จากอดีตถึงปั จจุบนั ที่ได้ จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ ชาวบ้ านเอง
และสัมภาษณ์บคุ คลรอบข้ างปราชญ์ชาวบ้ าน
ประวัตเิ บื ้องต้ นของปราชญ์ชาวบ้ าน
คุณคํานึง ชนะสิทธิ์
นายคํานึง ชนะสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เป็ นชาวจังหวัดจันทบุรี ตังแต่
้
กํ าเนิ ด ครอบครั วชนะสิ ท ธิ์ ประกอบอาชี พ ทํ า ไร่ ทํา นาเหมื อนชาวบ้ านทั่ว ไปในเขตนัน้ มี ฐ านะ
ค่อนข้ างยากจน มีโอกาสได้ เข้ าเรี ยนจนจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยวิถีชีวิตช่วงนันลํ
้ าบากมาก
จึงต้ องออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงิน นายคํานึงได้ คลุกคลีอยู่กับการทําสวนช่วยบิดามารดา
ตังแต่
้ อายุเพียง 10 ปี
นายคํานึงเริ่ มทําอาชีพเกษตรอย่างจริ งจัง หลังสมรสกับ จรรยา ชนะสิทธิ์ เมื่ออายุ 22 ปี
เริ่ มจากทําสวนยางพารา พริ กไทย และส้ ม ในเนื อ้ ที่ 10 ไร่ แต่ตอ่ มาสวนยางพาราให้ ผลผลิตน้ อย
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เนื่องจากเป็ นพันธุ์พื ้นเมือง จึงได้ เปลี่ยนมาปลูกทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และแซมทุเรี ยนในสวน
ส้ ม เนื่องจากส้ มมีอายุมากแล้ ว และเกิดปั ญหาเชื ้อรา
ด้ ว ยความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น นายคํ า นึ ง จึ ง ตัด สิ น ใจศึก ษาต่อ ระดับ มัธ ยมศึก ษาโดย เรี ย น
การศึกษานอกโรงเรี ยนจนจบมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและมีทกั ษะการเป็ นผู้นําสูง
นายคํานึงจึงได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้ใหญ่บ้านในปี 2529
นายคํานึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการเป็ นผู้ใหญ่บ้าน นายคํานึงได้ รับ
ความเคารพนับถื อจากชาวบ้ านมาก เนื่องด้ วยเป็ นคนขยัน อดทน ตังแต่
้ หนุ่มๆ ช่วยบริ หารและ
พัฒนาหมูบ่ ้ านมาตลอด นอกจากเรื่ องบริหารแล้ วนันนายคํ
้
านึงยังเปรี ยบเสมือนพ่อใหญ่ที่ชาวบ้ าน
ในหมู่บ้ า นจะแวะเวี ย นมาขอคํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งๆต่า งๆเสมอ รวมถึ ง เรื่ อ งอาชี พ และการทํ า
เกษตรกรรมด้ วย
การเกษตรกรรมของหมู่บ้านชําปลาไหลเข้ า ขันช่
้ วงวิกฤตเมื่อปี 2535 เนื่องจากได้ รับ
อิทธิพลจากกระแสปฏิวตั เิ ขียว และรัฐบาลสนับสนุนให้ ปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว เน้ นเพื่อการส่งออก
ชาวบ้ านชําปลาไหลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประสบปั ญหาความยากจนและมี
หนี ส้ ิ น ที่ เ กิ ด จากภาคเกษตร ซึ่ง เป็ นเกษตรเคมี ทํ า ให้ มี ต้ น ทุน การผลิ ต สูง แต่ร าคาผลผลิ ต ที่
จําหน่ายได้ กลับตกตํ่า/ผลผลิตล้ นตลาด อันเนื่องมาจากตลาดมหภาค ไม่สามารถส่งออกผลไม้ ไป
ต่างประเทศเพราะตรวจพบสารเคมีตกค้ างในผลผลิตทางการเกษตร ทังยั
้ งพบปั ญหาด้ านสุขภาพ
ร่างกาย จนชาวบ้ านล้ มป่ วยบางรายถึงขันแก่
้ ชีวิต ด้ วยพิษของสารเคมีที่ได้ สมั ผัสและสะสมไว้ เป็ น
เวลานาน สิ่งแวดล้ อมก็เริ่มเสื่อมโทรม นายคํานึงเป็ นผู้ริเริ่ มมองหาทางออกในการแก้ ปัญหาหนี ้สิน
จากการทําเกษตรกรรมให้ กบั ตนเองและชาวบ้ าน จึงได้ เข้ าร่วมการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยไป
อบรมความรู้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรแบบอินทรี ย์ ณ ศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติมาบ
เอื ้อง จังหวัดชลบุรีโดยอาจารย์ วิวฒ
ั น์ ศัลยกําธร หลังกลับมาจากอบรมจึงได้ ทดลองทําเกษตรใน
ระบบอินทรี ย์ โดยประยุกต์ใช้ ทงทางด้
ั้
านเกษตรอินทรี ย์ -ชีวภาพและพืชสมุนไพร ผ่านการลองผิด
ลองถูกด้ วยตนเองหลายต่อหลายครัง้ ว่าจะสามารถให้ ผลเทียบเท่าหรื อใกล้ เคียงกั บการทําเกษตร
เคมีอย่างเดิมหรื อไม่ ปรากฏผลผลิตที่ได้ มีคณ
ุ ภาพดี และปริ มาณของผลผลิตไม่ได้ แตกต่างจาก
การใช้ ส ารเคมี แ ต่อ ย่ า งใด อี ก ทัง้ ต้ น ทุน ยัง ลดลงไปเหลื อ เพี ย งครึ่ ง เดี ย ว เมื่ อ เห็ น ว่ า ประสบ
ความสําเร็จ จึงเป็ นผู้ริเริ่มความคิดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านเกษตรอินทรี ย์สู่ ชาวบ้ านชําปลา
ไหลในราวปี พ.ศ.2540 นายคํานึง ได้ ทําหน้ าที่สื่อสารเพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ ให้ กับผู้อื่น มีการ
พัฒนาความสามารถด้ านการสื่อสารที่ดีขึ ้นเป็ นลําดับ มีการใช้ กลยุทธ์ที่หลากหลายพลิกแพลง จน
สามารถดึงชาวบ้ านเข้ ามามีสว่ นร่วมและสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลขึ ้น
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กระทัง่ ปี 2550 นายคํานึงได้ รับแต่งตังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
้
ให้ เป็ นปราชญ์
ชาวบ้ าน เนื่องด้ วยความมุ่ง มานะ และมี จิตใจที่ จะพัฒนาชุม ชนของนายคํานึง นัน้ เอง จึงมอง
หาทางออกที่จะขยายผลในระดับที่กว้ างออกไป จึงได้ ก่อตังศู
้ นย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล
ขึ ้นเมื่อปี 2551 เป็ นจุดเรี ยนรู้ศกึ ษาดูงาน และเปิ ดอบรมให้ แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจศึกษาในเรื่ อง
การทําเกษตรอินทรี ย์ ทุกวันนี ้ นายคํานึง ไม่เพียงแต่เป็ นเกษตรกรเจ้ าของสวนผลไม้ และสมุนไพร
เท่านัน้ แต่ยงั ทําหน้ าที่วิทยากรเดินสายบรรยายการทําเกษตรอินทรี ย์ให้ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่สนใจไม่เว้ นแต่ละวัน พร้ อมกับรางวัลที่ได้ รับจากความสําเร็จมากมาย ดังนี ้
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กปร. เมื่อ พ.ศ. 2540
- ผู้นําอาชีพก้ าวหน้ า เมื่อ พ.ศ. 2540
- คลังปั ญญาผู้สงู อายุชมุ ชน พ.ศ. 2548
- เกษตรกรดีเด่นระดับเขต เมื่อ พ.ศ. 2548
- เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดด้ านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2549
- ผู้นําการดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ พ.ศ. 2549
- ปราชญ์ชาวบ้ านและหมอดิน เมื่อ พ.ศ. 2550
ปั จจุบนั นายคํานึงอาศัยอยู่ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 12 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี

4.2 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชาปลาไหล ตาบลสองพี่
น้ อง อาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาในประเด็น คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ช าวบ้ าน บ้ านชํ าปลาไหล
ตํา บลสองพี่ น้อ ง อํ า เภอท่าใหม่ จัง หวัด จัน ทบุรี ผู้วิ จัย ได้ เก็ บข้ อมูลจากการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก
ปราชญ์ ชาวบ้ าน จากข้ อมูลของนายคํ านึง ชนะสิทธิ์ ซึ่ง เป็ นปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชํ าปลาไหล
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในข้ างต้ น พบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านมีคุณลักษณะ
และบทบาทในชุมชน ดังนี ้
4.2.1 คุณลักษณะของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชาปลาไหล ตาบลสองพี่น้อง อาเภอ
ท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) มีความเป็ นผู้นํา
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้ านมีความเป็ นผู้นําในลักษณะต่างๆ ดังนี ้
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(1) ผู้นําโดยโครงสร้ าง
ผู้นําโดยโครงสร้ าง คือ ผู้นําที่ ไ ด้ รับการแต่ง ตัง้ จากเจ้ าหน้ าที่ ของทาง
ราชการ โดยนายคํานึงได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน บ้ านชําปลาไหล ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2529- 2548
ซึง่ เป็ นการดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ยาวนานถึง 19 ปี
เมื่อก่อนเคยเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ทํางานมาเกือบ20ปี ก็ช่วยคิด ช่วย
พัฒนาหมู่บ้าน มาเลิกเป็ นตอนเกษี ยณอายุนี่แหละ แต่ก็ยงั ช่วยผู้ใหญ่คนใหม่ดแู ลชาวสวนอยู่นะ
ชาวบ้ านมักจะมาปรึกษาบ่อยๆ (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
(2) ผู้นําโดยธรรมชาติ
ผู้นําโดยธรรมชาติ คือ ผู้นําที่ชาวบ้ านส่วนใหญ่ให้ การยอมรับ ให้ เป็ นผู้
ตัดสินใจในการแสดงความคิดเห็น หรื อกระทํากิจกรรมใดๆซึ่งนอกเหนือจากผู้นําโดยโครงสร้ าง
จากการศึกษาพบว่า นายคํานึงมีลกั ษณะความเป็ นผู้นําโดยธรรมชาติอยู่
ด้ วย เนื่องจาก นายคํานึงมีความคิดต้ องการจะพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาหนี ้สินให้ กับชาวบ้ านใน
ชุมชนเป็ นผู้ริเริ่มด้ วยหัวใจที่มงุ่ มัน่ อยากจะพัฒนาชุมชน การทําเกษตรแบบอินทรี ย์ และพร้ อมที่จะ
เผยแพร่ ความรู้ เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์ให้ กับชาวบ้ าน และคนอื่นๆ จนได้ รับการยอมรับนับ
ถือจากชาวบ้ าน จากการเป็ นผู้นําโดยธรรมชาตินี ้ทําให้ เห็นว่าปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่เป็ น
ผู้นําการพัฒนาอย่างชัดเจน
ก็เป็ นผู้นํา ในด้ านการทําเกษตรอินทรี ย์ ตอนนันมองเห็
้
นปั ญหา
ก่อนใคร สงสารตัวเอง สงสารชาวบ้ าน เมื่อเริ่ มทําแล้ วเห็นผล ก็ต้องเผยแพร่ ให้ ชาวบ้ านได้ ร้ ู ด้วย
ใครมีอะไรก็มาปรึ กษาได้ พร้ อมจะช่วยเหลือตลอด (คํานึง ชนะสิทธิ์ , สัมภาษณ์ , 28 มีนาคม
2558)
ความคิดเห็นของชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านชําปลาไหลเป็ นสิ่งสะท้ อนความเป็ น
ผู้นําของปราชญ์ชาวบ้ านได้ ดี
อาคํานึง เค้ าเป็ นผู้นําเกษตรอินทรี ย์ มีอะไรก็ ไปปรึ กษาเขาได้
เขาทําเกษตรแบบครบวงจร คุยกับอาได้ ความรู้หลายอย่าง (สมโภชณ์ พุ่มแก้ ว, สัมภาษณ์ , 29
มีนาคม 2558)
ผู้ใหญ่ คํานึง เขาช่วยหมู่บ้านเยอะ ไม่เพี ยงเป็ นที่ ปรึ กษาเรื่ อง
เกษตร ยังเป็ นที่นบั ถือของพวกเรา สร้ างอาชีพให้ พวกเราด้ วย (กุหลาบ ทรัพย์สิน, สัมภาษณ์, 29
มีนาคม 2558)
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“ผู้ใหญ่คํานึง สร้ างฐานเกษตรอินทรี ย์ไว้ ได้ ดี ผมจึงชอบไปหาแก
ตอนนี ้แกไม่ได้ เป็ นผู้ใหญ่แล้ ว แต่ทุกคนก็ นบั ถือแก และเรี ยกแกว่าผู้ใหญ่เหมือนเดิม (สมนึก
บุญศิริ, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
2) เข้ าถึงสื่อมวลชนได้ มากกว่าคนอื่นๆในหมูบ่ ้ าน
จากการศึกษา ปราชญ์ ชาวบ้ านมีนิสัยชอบการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ และจะแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆเพื่อสร้ างความรู้ เพิ่มให้ กบั ตนเอง และพร้ อมที่
จะรับข้ อมูลต่างๆมากมาย สื่อต่างๆที่ปราชญ์ชาวบ้ านเปิ ดรับข่าวสารจากภายนอก ดังนี ้
(1) โทรทัศน์ จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้ านมีการศึกษาน้ อย แต่
เรื่ องการแสวงหาข้ อมูลข่าวสารไม่น้อยตาม สื่ อโทรทัศน์จึงเป็ นสิ่งเข้ าถึงตัวปราชญ์ ชาวบ้ านได้ ดี
ที่สุด เพราะไม่ต้องใช้ ทกั ษะการอ่านอะไรมากมาย ปราชญ์ ชาวบ้ านมักจะชอบดูข่าวสารต่างๆที่
เกิ ดขึน้ ทุกวัน รายการข่าวเกี่ ยวกับการเกษตร โดยเฉพาะข่าวเพราะราชสํ านัก โดยจะติดตาม
โครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการทําการเกษตร โดยปราชญ์
ชาวบ้ านจะติดตามโครงการ จนเกิดการจุดประกายค้ นพบทางออกในการทําเกษตรอินทรี ย์ขึ ้นมา
ชอบติดตามข่าวทางโทรทัศน์ ซึ่งชาวบ้ านโดยทั่วไปมักชอบดู
ละครดังๆ แต่ไม่มีใครสนใจข่าวสารเลย แต่ลุงชอบดูโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
สนใจโครงการที่พระองค์ทํา ติดตามทุกโครงการที่เกี่ยวกับเกษตร (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 28
มีนาคม 2558)
(2) หนังสือพิมพ์ ปราชญ์ ชาวบ้ านมักอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้ าก่อน
ออกไปทํ างาน โดยหัวข้ อข่าวที่ มักอ่านก็ จ ะเป็ นโครงการต่างๆของสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวฯ และ
คอลัมน์เกี่ยวกับการเกษตร วิทยาการใหม่ๆเกี่ ยวกับการทําเกษตรต่างๆ รวมถึงราคาผลผลผลิต
ทางการเกษตรอีกด้ วย
(3) วิทยุ ปราชญ์ ชาวบ้ านมักจะฟั งวิทยุ เวลาที่เข้ าไปทํางานในสวน
เพราะสามารถทํางานไปด้ วยและฟั ง ไปด้ วยได้ โดยรายการที่ปราชญ์ ชาวบ้ านเลื อกฟั ง มักเป็ น
รายการเกี่ยวกับการเกษตร เพื่อหาข้ อมูลความรู้เพิ่มเติม
3) มีมนุษยสัมพันธ์สงู เป็ นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ภายใน และเป็ นตัวแทนของ
กลุม่ เพื่อติดต่อกับภายนอก
จากการศึก ษาพบว่ า ปราชญ์ ช าวบ้ า นเป็ นผู้นํ า โดยโครงสร้ างและผู้นํ า โดย
ธรรมชาติในคนเดียวกัน การเป็ นผู้นําโดยโครงสร้ างแล้ วนัน้ ต้ องมีหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับลูกบ้ าน
เพราะเป็ นส่วนหนึง่ ของการปกครอง หลังจากเกษียณอายุจากการเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้ าน
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ก็ยงั คงเป็ นสื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลและได้ รับการยกย่องนับถือจากชาวบ้ าน ด้ วยความที่ปราชญ์
เป็ นผู้นําที่ดี รับฟั งความคิดเห็นของชาวบ้ าน ชาวบ้ านจึงเข้ ามาปรึกษา นอกจากนี ้ปราชญ์ชาวบ้ าน
ยังเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทําเกษตรอินทรี ย์ ชาวบ้ านจึงเข้ ามาปรึกษาตลอด ทําให้ ร้ ูเรื่ องใน
หมูบ่ ้ านได้ เป็ นอย่างดี เพราะมีโอกาสติดต่อกับคนจํานวนมาก
ตอนเป็ นผู้ใหญ่ บ้ าน ลูกบ้ านก็ ม าปรึ ก ษาทุกเรื่ อง จะบวช จะ
แต่งงาน ขอสถานที่บ้าง ก็ต้องปรึกษาลุงเป็ นหลัก (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
แผนภาพแสดงให้ เห็นการติดต่อสื่อสารซึง่ ชาวบ้ านเข้ าหาปราชญ์เพื่อปรึกษา ปั ญหาต่างๆ
ขอคําแนะนํา หรื อเล่าเรื่ องต่างๆ

แสดงถึงปราชญ์ชาวบ้ าน
แสดงถึงบุคคลภายในชุมชน
แสดงถึงชาวบ้ านที่เข้ ามาติดต่อสื่อสารกับปราชญ์ชาวบ้ าน
ภาพที่ 4.20 การติดต่อสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ านกับคนภายในหมูบ่ ้ าน
นอกจากนี ้ปราชญ์ชาวบ้ านเนื่องด้ วยเป็ นสื่อบุคคลที่เป็ นทังผู
้ ้ นําทั ง้ โครงสร้ างและ
ธรรมชาติจงึ ทําให้ ต้องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกหมู่บ้านมากมายหลายกลุม่ ดังนี ้
(1) เจ้ าหน้ าที่เกษตรอําเภอ และจังหวัดจันทบุรี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่ เจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้มักจะเข้ าไปหา
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ปราชญ์ เ พื่ อ ดูง าน และเรี ยนรู้ เทคนิค การทํ า เกษตรอิ นทรี ย์ และให้ คํ าปรึ ก ษาปราชญ์ ใ นเรื่ อ ง
การเกษตรต่างๆ ปราชญ์จะถือโอกาสซักถามข้ อมูลที่เกี่ยวกับการเกษตรจากเจ้ าหน้ าที่เกษตรต่างๆ
ตามที่ตนสงสัย
เจ้ าหน้ า ที่ เ กษตรเข้ ามาบ่อย มาดูง านบ้ าง ให้ คํ าปรึ ก ษาบ้ า ง
ตรวจสอบคุณภาพดินให้ บ้าง ลุงก็ถือโอกาสถามเรื่ องการทําเกษตรต่างๆ บางที่ก็สนับสนุนเงินเพื่อ
ซื ้อโต๊ ะ เก้ าอี ้ ในศูนย์บ้าง เขารู้จกั ลุงหมดแหละ (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
(2) ปราชญ์ ช าวบ้ า นจัง หวัด อื่ น ๆ คณะชาวบ้ า นจัง หวัด อื่ น ๆ กลุ่ม
นักศึกษา อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่สถาบันต่างๆ ขอเข้ ามาดูงานยังพื ้นที่ของปราชญ์ชาวบ้ าน ปั จจุบนั มี
คนเข้ ามาขอดูงานเฉลี่ยเดือนละ 3-10 คณะ ทําให้ ปราชญ์ชาวบ้ านมีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนข้ อมูล
ข่าวสารกับคนนอกพื ้นที่อยู่ตลอดเวลา รวมทังยั
้ งได้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่ อง
การเกษตรอีกด้ วย
แผนภาพแสดงให้ เห็นการติดต่อสื่อสารของปราชญ์ ชาวบ้ านที่แสดงให้ เห็นถึงการสื่อสาร
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication) กับคนภายนอกหมูบ่ ้ าน

แสดงถึงปราชญ์ชาวบ้ าน
แสดงถึงบุคคลภายนอกชุมชน
แสดงถึงเส้ นทางการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง (Two way Communication)
ภาพที่ 4.21 การติดต่อสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ านกับคนภายนอกหมู่บ้าน
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4) มีความชํานาญพิเศษ
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้ านแม้ มีการศึกษาที่น้อย แต่ไม่หยุดที่จะเรี ยนรู้
และพร้ อมที่จะแสวงหาความรู้ ใหม่ๆอยู่เสมอ จึงทําให้ เป็ นสื่อบุคคลที่มีความสามารถ นายคํานึง
ชนะสิทธิ์ มีความเชี่ยวชาญทางด้ านการเกษตรอินทรี ย์ เนื่องจากเคยประสบปั ญหาการทําเกษตร
แบบเคมีมาก่อน จึงคิดหาทางออกทําให้ อยู่รอด ไม่เป็ นหนีส้ ิน ก็มาพบทางออกที่การทําเกษตร
แบบอินทรี ย์และจากการทําเกษตรอินทรี ย์มาเป็ นเวลานานจึงทําให้ เกิดความเชี่ยวชาญกว่าคน
อื่นๆให้ หมู่บ้าน แต่การเรี ยนรู้ ไม่ได้ หยุดเพียงพื น้ ที่ เกษตรของตน แต่ยังมี ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ให้ กับชาวบ้ านและผู้สนใจอย่างกว้ างขวาง ทังก่
้ อตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ บ้านชําปลา
ไหล และเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ที่เป็ นต้ นแบบ ทัง้ นี เ้ พราะปราชญ์ เป็ นสื่ อบุคคลที่ ได้ รับความ
น่าเชื่อถื อ โดยเป็ นผู้นําที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะด้ าน โดยเป็ นความชํานาญที่มาจาก
ประสบการณ์มากกว่าการศึกษา
ลุงจบการศึกษาแค่ป.4 จากนันก็
้ มาเรี ยน กศน.เอา ความรู้เรื่ อง
การเกษตรก็ได้ รับถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ อาศัยว่าชอบเรี ยนรู้ เค้ าจัดอบรมที่ไหนก็ไปตลอด เค้ ามี
ไปดูงานที่ตา่ งจังหวัดก็ขอไปตลอดยังไงลุงก็จะขอทางหน่วยงานเกษตรเค้ า 1 ที่นงั่ เสมอ พอดูงาน
เสร็ จก็มาลงมือปฏิบตั ิเอง ลองผิดลองถูก เปิ ดรับคําแนะนําของคนอื่น การไปดูงานต่างๆ ก็นํามา
ปรับใช้ กบั สวนของตนเองได้ (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
5) เคารพในความเห็นที่แตกต่าง
จากการศึกษาพบว่า การยอมรับฟั งความคิดเห็นของปราชญ์ชาวบ้ าน คือ รับฟั ง
คําติชมของชาวบ้ านในชุมชน นอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรื อตํ่ากว่า ปราชญ์
ชาวบ้ านจะให้ ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี ้ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่ตนเองทําต่อไป
ใครมาแนะนําข้ อมูลเกี่ ยวกับเรื่ องการเกษตร ลุงจะรับฟั งไว้ ทุก
อย่าง และนําไปคิดไตร่ตรอง แล้ วนํามาแก้ ไขข้ อบกพร่องของเรา (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 28
มีนาคม 2558)
6) ยอมรับนวัตกรรม มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านชอบที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพราะได้ เรี ยนรู้
แล้ วว่าสิ่งเก่าๆนันมั
้ นไม่ดีพอ หรื อไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ เมื่อไตร่ตรองดีแล้ วจากนันจึ
้ งลงมือทํา
นายคํานึง ชนะสิทธิ์ เป็ นบุคคลที่ ริเริ่ มทํ าเกษตรอินทรี ย์คนแรกๆของหมู่บ้าน เพราะว่ามองเห็น
ปั ญหาก่อนใคร ขณะที่คนอื่นๆยังไม่ยอมรับ และยังคงก้ มหน้ าทําเกษตรแบบเคมีตามระบบทุน

105
นิยม จึงนับได้ ว่าปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆและมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
กว่าคนอื่นๆในหมูบ่ ้ าน
ตอนลุงเริ่มทําเกษตรอินทรี ย์ ชาวบ้ านยังใช้ สารเคมีอยู่เลย แต่ลงุ
มองว่าถ้ าใช้ สารเคมี แล้ วขาดทุนแบบนี ้ อยู่ไม่ไ ด้ แน่ๆ ไหนจะต้ องส่ง ลูกเรี ยนอีก ความรู้ ต่างๆก็
ศึกษาจากโทรทัศน์บ้าง ไปดูงานบ้ าง มันก็มี ความรู้ ใหม่ๆ ค่อยๆทํา ค่อยๆเรี ยนรู้ ไป จนประสบ
ความสําเร็จ ถ้ าลุงไม่เป็ นคนเริ่ มนะ ป่ านนี ้หมู่บ้านกลายเป็ นร้ านขายสารเคมีหมดแล้ ว (คํานึง ชนะ
สิทธิ์, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
7) มีจิตใจมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนา
จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาของปราชญ์ ชาวบ้ านนัน้ ไม่ได้ เน้ นที่จ ะพัฒนา
ตนเองเท่านัน้ หากหมายรวมถึงการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศด้ วย

พัฒนาประเทศ
พัฒนาชุมชน
พัฒนาครอบครัว
พัฒนาตนเอง

ภาพที่ 4.22 การพัฒนาของปราชญ์ชาวบ้ าน
การพัฒนาตนเองของปราชญ์ชาวบ้ าน คือ การไม่ยอมแพ้ ตอ่ อุปสรรค มีการเรี ยน
รู้อยูต่ ลอดเวลา ทดลองกับตนเอง ลองผิดลองถูกเรื่ อยมา จนประสบผลสําเร็ จในการทําเกษตรแบบ
อินทรี ย์ สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทังยั
้ งได้ รับการยกย่องจากชาวบ้ าน และได้ รับรางวัลมากมาย
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จากภาครัฐและภาคเอกชน
เมื่อตนเองและครอบครัวสามารถอยู่รอดได้ แล้ ว จึงเผยแพร่ความรู้ การทําเกษตร
อินทรี ย์สชู่ าวบ้ านในชุมชนนัน้ ส่งผลให้ ชาวบ้ านในชุมชนพึ่งตนเองได้ มีรายได้ จนุ เจือครอบครัว ไม่
เป็ นหนี ้สิน ปั ญหาสุขภาพต่างๆก็ดีขึ ้น ธรรมชาติพลิกฟื น้ คืนความอุดมสมบูรณ์
การพัฒนายังคงก้ าวต่อไปด้ วยการออกนอกหมู่บ้าน นอกจัง หวัดเพื่อเผยแพร่
ความรู้ ส่รู ะดับประเทศต่อไป เช่น การบรรยายตามสถาบันการศึกษาต่างๆ การตังศู
้ นย์เครื อข่าย
ปราชญ์ ชาวบ้ านเพื่อเปิ ดโอกาสให้ จังหวัดอื่ นๆมาดูงาน เป็ นต้ น นี่คือจุดสูงสุดของเกตรกรอย่าง
ปราชญ์ชาวบ้ านที่จะเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศ แม้ จะเป็ นเพียงส่วนเล็กๆก็ตาม จะ
เห็นได้ ว่าสื่อบุคคลอย่างปราชญ์ชาวบ้ านนันเป็
้ นสื่อที่สามารถพัฒนาได้ เพราะนอกจากจะพัฒนา
ตนเองแล้ ว ยังช่วยพัฒนาชุมชนและก้ าวสูก่ ารพัฒนาประเทศด้ วย
สรุปคุณลักษณะความเป็ นผู้นําของปราชญ์ชาวบ้ าน สามารถแสดงได้ ดงั แผนภูมิด้านล่างนี ้
มีความเป็ นผู้นา

ผู้นําโดยธรรมชาติ

มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ยอมรับนวัตกรรม มี
วิสัยทัศน์ กว้ างไกล

ผู้นําโดยโครงสร้ าง

คุณลักษณะของ
ปราชญ์ ชาวบ้ าน

เคารพในความเห็นที่แตกต่ าง
มีความชานาญพิเศษ

ภาพที่ 4.23 คุณลักษณะของปราชญ์ชาวบ้ าน

เ ข้ า ถึ ง สื่ อ ม ว ล ช น ไ ด้
ม า ก ก ว่ า ค น อื่ น ๆ ใ น
หมู่บ้าน
มีมนุ ษยสั มพันธ์ สูง เป็ นผู้
ค ว บ คุ ม ค ว า ม สั ม พั น ธ์
ภายใน และเป็ นตั ว แทน
ของกลุ่ มเพื่ อติ ด ต่ อกั บ
ภายนอก
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4.2.2 บทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชาปลาไหล ตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่ า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) เป็ นสัญลักษณ์ของหมูบ่ ้ าน
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ู จกั ของทุก
คนในหมู่บ้าน เนื่องจากเคยเป็ นอดีตผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้ านจะมาปรึกษาปั ญหาต่างๆบ่อย การเป็ น
ผู้นําโดยโครงสร้ างนีก้ ็ เอือ้ อํ านวยให้ ชาวบ้ านต้ องรู้ จักกับปราชญ์ ชาวบ้ าน ประกอบกับปราชญ์
ชาวบ้ านเป็ นผู้ที่สร้ างชื่อเสี ยงให้ กับหมู่บ้านด้ านการทํ าเกษตรอินทรี ย์ จึงเปรี ยบปราชญ์ ได้ กับ
สัญลักษณ์ของหมูบ่ ้ าน ตัวอย่างที่เห็นได้ เด่นชัด คือ นายคํานึงได้ สร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้าน
ชําปลาไหล พร้ อมกับจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้เกษตรอินทรี ย์ขึ ้น ชื่อว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชํา
ปลาไหล ให้ โด่งดังไปทัว่ ประเทศ ปั จจุบนั นี ้มีคนเข้ าดูงานเกี่ยวกับโดยเฉลี่ยต่อเดือน 3-10 คณะ
ส่งผลให้ เมื่อกล่าวถึง นายคํานึง ก็นึกถึงหมู่บ้านชําปลาไหล เมื่อกล่าวถึงบ้ านชําปลาไหล ก็คงหนี
ไม่พ้นอดีตผู้ใหญ่บ้านอย่างนายคํานึง ชนะสิทธิ์
2) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นผู้ริเริ่ มนําแนวคิดเกษตรแบบทางเลือกเข้ ามาใน
หมู่บ้านนี ้ ซึ่งเป็ นการทําเกษตรกรรมแนวใหม่ ซึ่งถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพราะสมัยนัน้
ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านชําปลาไหล ยังคงปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวและใช้ สารเคมีอยู่ ทุกครัวเรื อนทําตามที่
รัฐบาลแนะนํา คือปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1
ปราชญ์ชาวบ้ านมองว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและใช้ สารเคมีนนั ้ ไม่สามารถเลี ้ยงตนเองได้
อีกทังยั
้ งประสบกับปั ญหาขาดทุนแทบทุกปี ผลไม้ เมื่อปลูกเหมือนกันทุกครัวเรื อน ทําให้ ผลไม้ ล้น
ตลาด ราคาก็ตกตํ่า ราคาปุ๋ยเคมีก็ขึ ้นทุกปี ชาวบ้ านทุกครัวเรื อนเป็ นหนี ้เป็ นสิน อีกทังยั
้ งประสบ
ปั ญ หาสุขภาพอี กด้ วย ปราชญ์ ช าวบ้ านจึง เป็ นผู้ค้นพบหนทางการเปลี่ ยนแปลง โดยการหวน
กลับคืนสูธ่ รรมชาติและมาพบทางออกที่พอดี โดยการทําเกษตรแบบอินทรี ย์
เมื่อก่อนคนแถวนี ้ก็ปลูกแต่ทุเรี ยน ที่นี่จึงเต็มไปด้ วยเคมี ทุกคน
เป็ นทุนนิยมเน้ นสะดวกสบาย แรกๆก็มีกําไร หลังๆมาขาดทุนเป็ นหนี ้เป็ นสินกันทุกบ้ าน ลุงมองว่า
อยูแ่ บบนี ้ไม่ได้ แล้ ว ได้ มีโอกาสติดตามข่าวการเกษตร และได้ ไปอบรมที่มาบเอื ้องก็ค้นพบวิธีการทํา
เกษตรอินทรี ย์ แรกๆก็ลองผิดลองถูกอยู่นาน กว่าจะประสบความสําเร็ จจนถึงทุกวันนี ้ (คํานึง ชนะ
สิทธิ์, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
3) ผู้ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากการศึก ษาพบว่ า ปราชญ์ ช าวบ้ า นเป็ นสื่ อ บุค คลที่ มี คุณ ลัก ษณะที่ เ ป็ น
นักพัฒ นาอย่างชัดเจน เมื่อเห็นว่าสามารถพัฒนาตนเองให้ ประสบผลสํ าเร็ จ ได้ จึง ไม่รีรอที่ จ ะ
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พัฒนาชุมชนต่อไป โดยแนะแนวทางการทําเกษตรแบบอินทรี ย์และผลักดันให้ ชาวบ้ านทํา เกษตร
แบบอินทรี ย์แทนเกษตรแบบเคมี โดยเริ่ มจากเพื่อนบ้ าน ชาวบ้ านในหมู่บ้าน และเริ่ มออกนอก
หมูบ่ ้ านไปยังพื ้นที่ตา่ งๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรของตนให้ แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยจะมุ่ง
ให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ ชาวบ้ านแก้ ปัญหาภาวะหนี ้สินจากการทําเกษตรแบบเคมีให้ ได้ โดย
ปราชญ์ได้ จดั ตังเป็
้ นเครื อข่ายในหมู่บ้านขึ ้น โดยมีนาย พรเทพ สายปั ญญา และนายสมโภชน์ พุ่ม
แก้ ว เป็ นผู้ประสานการขับเคลื่อนกิจกรรม โดยแสวงหาภาคีการพัฒนาในลักษณะของการเป็ น
เครื อข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรในอําเภอท่าใหม่และจังหวัดจันทบุรี
นอกจากนี ้รายการโทรทัศน์จากสถานีต่างๆ รายการวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เว็บไซด์ต่างๆ ต่างติดต่อเพื่ อขอสัม ภาษณ์ ปราชญ์ ชาวบ้ านเกี่ ยวกับเรื่ องการทํ าเกษตรอินทรี ย์
เผยแพร่ ไปทั่วประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันที่ 17 มีนาคม 2558 หนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 หนังสือพิมพ์แนวหน้ า ฉบับวันที่ 5 มิถนุ ายน 2551 เว็บ
ไซด์ รักบ้ านเกิด.คอม หนังสือ เทคโนโลยีชาวบ้ าน วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ฉบับที่ 430 หน้ า 42
4) ผู้จดั กิจกรรมของกลุม่ และผู้สร้ างเครื อข่ายการพัฒนา
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ช าวบ้ า นเป็ นสื่ อบุคคลที่ มี บทบาทสํ าคัญในการ
ก่อตังกลุ
้ ม่ ต่างๆขึ ้นในหมูบ่ ้ าน และมีสว่ นสําคัญในการจัดกิจกรรมในกลุม่ ๆนัน้ ได้ แก่
เกษตรอินทรี ย์/การใช้ พลังงานทดแทน
- วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรี ย์และผักผลไม้ ปลอดสารพิษบ้ านชําปลา
ไหล
-กลุม่ ปลูกผักเกษตรอินทรี ย์
-การใช้ พลังงานทดแทน ไบโอแก๊ ส
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล
-การปลูกพืชสมุนไพรแบบผสมผสาน
-นํ ้าส้ มควันไม้ /แก๊ สชีวภาพ
-ไข่เค็มสมุนไพร/สบูส่ มุนไพร
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมไทย
-การแปรรูปขนมไทย
-การเพาะเห็นฟางในตระกร้ า
-นํ ้ายาล้ างจาน/สบู/่ แชมพูสมุนไพร
-การจัดทําบัญชีครัวเรื อน
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นาข้ าวเกษตรอินทรี ย์
-นาข้ าวเกษตรอินทรี ย์
-โรงสีข้าวชุมชน
5) ผู้เผยแพร่ ความรู้ ความคิดต่างๆที่ได้ รับจากสื่อมวลชน และเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นา
ต่างๆสูช่ าวบ้ าน
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านมีการติดต่อสื่อสารกับผู้คนภายนอกชุมชน
รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆมากกว่าชาวบ้ านในชุมชน ดังนันเมื
้ ่อเจ้ าหน้ าที่นําข่าวสาร วิทยาการ
ใหม่ๆที่เกี่ยวข้ องกับการทําเกษตรอินทรี ย์ เข้ ามาเผยแพร่ก็จะผ่านปราชญ์ชาวบ้ านก่อน นอกจากนี ้
ปราชญ์ชาวบ้ านยังเป็ นผู้มีโอกาสสามารถเข้ าถึงสื่อมวลชนได้ ก่อนคนอื่น จึงเป็ นสื่อบุคคลผู้มีที่มี
อิทธิพลเหนือคนอื่นด้ วย โดยเฉพาะอิทธิพลด้ านข้ อมูลข่าวสาร อิทธิพลของการสื่อสารสารมวลชน
ต่อประชาชนนัน้ เป็ นลักษณะของการสื่อสารแบบสองขันตอนก็
้
จริ ง แต่อิทธิพลของสื่อมวลชนจะ
ถูกสกัดกันจากอิ
้
ทธิพลของสื่ อบุคคล ดังนันปราชญ์
้
ชาวบ้ านจึงทําหน้ าที่เป็ นผู้กระจายข่าวสารนัน้
ไปยังชาวบ้ านคนอื่นๆในชุมชนต่อไป

สื่อมวลชนและเจ้ าหน้ าที่
พัฒนาต่ างๆ

ปราชญ์ ชาวบ้ าน

คือชาวบ้ านในชุมชน
ภาพที่ 4.24 การกระจายข่าวสารจากสื่อมวลชน เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาต่างๆไปยังชาวบ้ านโดยปราชญ์
ชาวบ้ าน
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สรุปบทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน สามารถแสดงได้ ดงั แผนภูมิด้านล่างนี ้

ผู้ เผยแพร่ ความรู้ ความคิ ด
ต่ า งๆที่ไ ด้ รั บ จากสื่อ มวลชน
และเจ้ าหน้ าที่พัฒ นาต่ างๆสู่
ชาวบ้ าน

เป็ นสัญลักษณ์ ของหมู่บ้าน

บทบาทของ
ปราชญ์ ชาวบ้ าน

ผู้ จั ด กิ จ กรรมของกลุ่ ม และ
ผู้สร้ างเครื อข่ ายการพัฒนา

ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

ผู้ผลักดันให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 4.25 บทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน

4.3 กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชา
ปลาไหล ตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาในประเด็นกลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้ าน รวมทังสั
้ งเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆของเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์บ้านชําปลาไหลด้ วย โดยจะแบ่งกลยุทธ์การสื่อสารได้ เป็ น
4.3.1 กลยุทธ์การสร้ างสาร
4.3.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อ
4.3.3 กลยุทธ์นําเสนอสาร
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4.3.1 กลยุทธ์ การสร้ างสาร
กลยุทธ์การสร้ างสารเป็ นกลยุทธ์ที่เป็ นเนื ้อหาสารที่เกิดจากสภาพปั ญหาหรื อสถานการณ์
ต่า งๆที่ เ กิ ดขึน้ มารวบรวมและเรี ย บเรี ยงในลักษณะต่างๆถ่า ยทอดไปยัง เกษตรกรในหมู่บ้ า น
เพราะฉะนันผู
้ ้ ส่งสารจึงมีความจําเป็ นต้ องสร้ างสารให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็ นกลุ่มที่
เฉพาะเจาะจง นัน่ ก็คือกลุม่ เกษตรซึ่งต้ องสร้ างให้ เหมาะสมกับวิธีถ่ายทอดและสื่อต่างๆเพื่อให้ เกิด
ความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหามากที่สดุ และเพื่อโน้ มน้ าวให้ ชาวบ้ านเข้ าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์และ
เป็ นการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ให้ เกิดขึ ้นมา
1) กลยุทธ์ความเหมาะสมกับบริบทของภาษา
จาการศึก ษาพบว่า ปราชญ์ ช าวบ้ า นจะใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย ไม่ ใ ช้ ศัพ ท์ ท าง
ราชการหรื อศัพท์เทคนิคต่างๆที่ทําให้ ชาวบ้ านสับสน และเป็ นภาษาที่ชดั เจนไม่พดู อ้ อมค้ อม มีการ
ใช้ ภาษาถิ่น เพราะปราชญ์ ชาวบ้ านคือสื่อบุคคล ซึ่งสื่อบุคคลนันย่
้ อมสามารถปรับตัว และมีการ
เรี ยนรู้ ให้ เข้ ากับสถานการณ์ การต่างๆได้ โดยปราชญ์ ชาวบ้ านจะเลือกใช้ ภ าษาให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เช่น งานประชุม หรื อ การพูดคุยปรึ กษาปั ญหาต่างๆกับชาวบ้ านทัว่ ไป การใช้ ระดับ
ภาษาก็จะต่างกัน
ปราชญ์ชาวบ้ านจะมีเทคนิคการใช้ ภาษาให้ เหมาะกับลักษณะการสื่อสาร เหมาะ
กับเวลา สถานที่ และบุคคล โดยปราชญ์จะต้ องพิจารณาว่าจะสื่อสารกับบุคคลใด หรื อว่าสื่อสาร
เป็ นกลุ่ม เพราะขนาดของกลุ่มมีผลต่อการใช้ ภาษา และจะเลือกใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับผู้รับสาร
เป้าหมาย โดยปราชญ์ จะวิเคราะห์ผ้ รู ับสารเป้าหมายเป็ นอย่างดี เพื่อเลือกใช้ ภาษาให้ เหมาะกับ
ผู้รับสารนันๆ
้ เช่น ถ้ าเป็ นชาวบ้ านชําปลาไหล ก็จะให้ ภาษาท้ องถิ่นของจันทบุรี แต่ถ้าเป็ นคนที่มา
จากจังหวัดอื่นมาขออบรมในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล เพื่อขอศึกษาวิธีการทําเกษตร
อินทรี ย์ต่างๆ ปราชญ์ ช าวบ้ านก็ จะปรั บตัวโดยจะใช้ ภ าษาท้ องถิ่ นนัน้ ทันที เช่นมาจากจัง หวัด
ขอนแก่น ปราชญ์ชาวบ้ านก็จะพยายามพูดโดยใช้ ภาษาอีสานและพยายามเรี ยนรู้ ศพั ท์ของภาษา
อีสานด้ วย เพื่อเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความใส่ใจ และสร้ างความคุ้นเคยให้ แก่ผ้ ฝู ึ กอบรม อันจะ
นําไปสูค่ วามเข้ าใจกันมากขึ ้น และยอมปฏิบตั ติ ามในที่สดุ
ชาวบ้ านก็คยุ กันแบบภาษาง่ายๆ เขาเข้ าใจกันดี ไม่ต้องพูดมาก
เหมือนพวกเจ้ าหน้ าที่ตา่ งๆหรอก ส่วนคนที่มาจากต่างจังหวัด ก็ไปหัดพูดเอา พื ้นฐานก็มีอยู่หลาย
ภาษา เพราะเดินทางบ่อย คนแถวนี ้ก็มาจากหลายจังหวัด สงสัยอะไร คําไหน ก็ไปถามเขาเอาได้
พูดผิดพูดถูก ก็ดีกว่าไม่พยายามอะไรเลย (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
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2) กลยุทธ์การปรับประสานเนื ้อหา
จากการศึก ษาพบว่าปราชญ์ ช าวบ้ านจะมี วิ ธี คัดเลื อกเนื อ้ หาสารที่ รั บมาจาก
เจ้ าหน้ าที่การเกษตรต่างๆหรื อสื่อต่างๆก่อน เพื่อนํามาวิเคราะห์ คัดกรอง ปรับประสานเนื ้อหาให้
เหมาะกับชาวบ้ านหลากหลายกลุม่ ในหมูบ่ ้ าน เช่น กลุม่ ชาวบ้ านระดับล่าง ที่มีการศึกษาน้ อย และ
กลุม่ ชาวบ้ านที่มีการศึกษาสูง เนื ้อหาสารที่ปราชญ์ใช้ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรอินทรี ย์นนั ้
จะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ยงั คงเน้ นภาษาที่ชดั เจน เรี ยบง่าย กลุ่มชาวบ้ านระดับล่างปราชญ์ จะ
เน้ นการสาธิตให้ และการทําดูเป็ นตัวอย่างเป็ นหลักเพราะทําให้ เกษตรเห็นภาพและเข้ าใจเนื ้อหา
สารได้ ง่าย อาจมีการใช้ ภาพประกอบการบรรยายด้ วย ส่วนกลุ่มชาวบ้ านที่มีการศึกษา ปราชญ์จะ
เน้ นการพูดที่ กระชับขึน้ มี การแสดงเอกสารวิช าการต่างๆให้ เกษตรกรด้ วย เพื่อให้ ไ ปศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม และเปิ ดโอกาสให้ ได้ แสดงความคิดเห็น
3) กลยุทธ์ประยุกต์สอนกับศาสนา
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ช าวบ้ านใช้ การบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ โดยมี
เนื ้อหาที่อ้างอิงพระพุทธศาสนา โดยนําความรู้ ด้ านเกษตรอินทรี ย์มาประยุกต์กับศาสนา เพราะ
ชาวบ้ านชําปลาไหลจะมีวิถีชีวิตที่เคารพนับถือศาสนาและพระสงฆ์ ชาวบ้ านยังพุทธศาสนาเป็ นที่
พึ่งทางจิตใจ และปราชญ์ ชาวบ้ านเคยผ่านการบวชเรี ยนมา ก็นําเอาความรู้ มาประยุกต์สอนกับ
ศาสนา เช่น จะใช้ หลักคําสอนเรื่ องอิทธิบาท4 อันได้ แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา เป็ นคติเตือนใจ
ให้ ชาวบ้ านมีความอุตสาหะและพัฒนาตนเอง เพราะศาสนาสอนให้ คนมีความเพียร อดทน ขยัน
ขันแข็ง และมีความอุตสาหพยายาม อันจะช่วยให้ ชาวบ้ านประสบความสําเร็ จทังในเรื
้ ่ องการทํา
การเกษตรหรื อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ทํ า ให้ ช าวบ้ า นรู้ จัก พัฒ นาตนเองอยู่เ สมอ นอกจากนี ป้ ราชญ์
ชาวบ้ านยังส่งเสริมให้ เกษตรกรนําคําสอนของพุทธศาสนามาเป็ นหลักในการดําเนินชีวิตด้ วย
4) กลยุทธ์การเล่าประสบการณ์ตรงและจูงใจด้ วยความกลัว
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ ตนเองเป็ นสื่อบุคคลโดยบอกเล่า หรื อ
บรรยายความรู้ ด้านการเกษตรอินทรี ย์ จากประสบการณ์ตรงของตนที่ผ่านมา ที่เคยผ่านการลอง
ผิดลองถูกด้ วยตนเองมา จนสัง่ สมเป็ นประสบการณ์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ ว่าเคยทําอย่างไร สิ่ง
ใดได้ ผล สิ่งใดล้ มเหลว เช่น เคยทําเกษตรเคมีลําบากมายังไง ส่งผลอะไรต่อสิ่งแวดล้ อม ส่งผลต่อ
สุขภาพยังไง พร้ อมทังจู
้ งใจโดยการบอกเล่าถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ ้นกั บสุขภาพว่าใช้ สารเคมีนนมี
ั้
ผลต่อผู้ผลิตและผู้บริ โภคอย่างไร เช่น การได้ รับสารเคมีติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทําให้ สขุ ภาพ
แย่ลงทังแบบเฉี
้
ยบพลันและเรื อ้ รังได้ ทําให้ เกิดโรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และ
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อาการที่ รุนแรงมากที่สุดคือมะเร็ ง อีกทัง้ ใช้ ตัวอย่างชาวบ้ านที่ เสี ยชีวิตจากสารเคมี ก็ เป็ นการ
กระตุ้นให้ ชาวบ้ านเกิดการหวาดกลัวการทําเกษตรแบบเคมี
เวลาเล่าเรื่ องน่ากลัวแล้ วชาวบ้ านเขาจะตังใจฟั
้ งมาก เวลากลัว
แล้ วเขาจะฟั งลุงมากขึ ้น (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
5) กลยุทธ์กระตุ้นการเรี ยนรู้ปัญหา
จากการศึกษาพบว่า เนื อ้ หาที่ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ ในการสื่ อสารส่วนใหญ่ เป็ น
ปั ญ หาที่ ช าวบ้ านกํ าลัง ประสบอยู่ ซึ่ง บทบาทของสื่ อบุคคลที่ เป็ นนักพัฒ นานัน้ จะต้ องเป็ น
ผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ และสนับสนุนให้ เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งการเรี ยนรู้ นนก็
ั ้ มา
จากปั ญหาที่ชาวบ้ านเข้ ามาปรึกษาปราชญ์ชาวบ้ านปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ วิธีการให้ ชาวบ้ านเรี ยนรู้
ปั ญหาของตนเองที่เกิดขึ ้นก่อน ว่ามีปัญหาอะไรบ้ างที่ต้องแก้ ไข เช่น ปั ญหายากจน หนี ้สิน สุขภาพ
ให้ ชาวบ้ านมองเห็นปั ญหาของตนเองก่อน เพื่อให้ ได้ เรี ยนรู้ปั ญหาจึงจะเกิดการตระหนักถึงปั ญหา
แล้ วมาปรึ กษาปราชญ์ เพื่อหาทางออกร่ วมกัน ปราชญ์ จะได้ ช่วยแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุด ปราชญ์
ชาวบ้ านจะวิเ คราะห์ ปัญ หาของชาวบ้ านอย่างถี่ ถ้วน แนวทางแก้ ไ ขปั ญหาต่างๆของชาวบ้ าน
เหล่า นัน้ ปราชญ์ จ ะนํ า มาเป็ นเนื อ้ หาในการสื่ อ สาร โดยเนื อ้ หาเป็ นคํ า ตอบให้ กั บ ปั ญ หาของ
ชาวบ้ าน และเนื ้อหาต่างๆเหล่านี ้ก็สามารถนําไปพัฒนาเพื่อหาทางออกให้ กบั ปั ญหาของเกษตรกร
อื่นๆในชุมชนต่อไปได้
ชาวบ้ านแถวนีพ้ ูดไป ก็ไม่ค่อยทําตาม เพราะว่าการทําเกษตร
อินทรี ย์มนั เห็นผลช้ า ลุงก็คดิ ว่าต้ องทํายังไง ก็เลยสรุปว่าให้ เขากลับไปมองตนเองก่อน แล้ วก็ พดู สิ่ง
ที่เขามองเห็น (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
6) กลยุทธ์บรู ณาการภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับความรู้สากล
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ช าวบ้ านใช้ หลักบูรณาการความรู้ โดยได้ ดึง ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นของชุมชนออกมาให้ เกษตรกรได้ เรี ยนรู้ ผสมผสาน ความเชื่อ พิธีกรรม นวัตกรรม
ด้ านเกษตรอินทรี ย์เข้ ากับวิถีชีวิต รวมทังการนํ
้
าทรัพยากรท้ องถิ่นมาปรับใช้ ในการสร้ างเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์ นอกจากนี ป้ ราชญ์ ชาวบ้ านยัง ให้ ความสํ าคัญกับการดําเนินงานขับเคลื่ อนการ
ส่งเสริ มการใช้ สารอินทรี ย์เพื่อลดใช้ สารเคมีทางการเกษตรและตังเป
้ ้ าในการพัฒนาไปสู่การผลิต
ระบบเกษตรอินทรี ย์ตามมาตรฐานระดับต่าง ๆ ได้ แก่ ระดับท้ องถิ่ น ระดับประเทศ และระดับ
สากล โดยได้ ทํางานด้ านพัฒนาเรื่ องเกษตรอินทรี ย์มาอย่างต่อเนื่องโดยผสมผสาน การเสริ มสร้ าง
และจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม การพัฒนาการเกษตรอินทรี ย์ตามวิถีพื ้นบ้ าน การเสริ มสร้ าง
ศักยภาพเกษตรอินทรี ย์เชิงพาณิชย์สสู่ ากล เกิดเป็ นการบูรณาการเกษตรอินทรี ย์แบบครบวงจร
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เนื อ้ หาการเรี ยนรู้ แบบบูร ณาการนี จ้ ะช่วยให้ เกษตรกรรู้ จักนํ าความรู้ เก่า ๆมา
ประยุกต์ใช้ กับความรู้ใหม่ๆ นอกจากนี ้ยังได้ เรี ยนรู้ และรับนวัตกรรมใหม่ๆ มาทดลองพร้ อมทังนํ
้ า
ความรู้เหล่านันไปปฏิ
้
บตั ไิ ด้ จริง
ก็จะเอาความรู้ที่มีอยูใ่ นท้ องถิ่น เช่นประเพณีการปลูกข้ าว ซึ่งคน
รุ่ นใหม่ๆไม่ค่อยมีใครทํากัน มาผนวกกับความรู้ ใหม่ๆด้ านเกษตรอินทรี ย์เกิดเป็ นนาข้ าวเกษตร
อินทรี ย์วิถีพุทธขึน้ มา นอกจากนี ก้ ็ จ ะช่วยหาข้ อมูลด้ านเมล็ดพันธุ์ ข้าวเพื่ อ ให้ ตอบโจทย์ ความ
ต้ องการของตลาด ไม่วา่ จะเป็ นนาข้ าว หรื อหรื อสวนเกษตรลุงก็จะต้ องให้ ทกุ บ้ านได้ มาตรฐานGAP
เพื่อให้ ได้ ผลผลิตที่ได้ มาตรฐาน ปลอดสารพิษตกค้ าง ผู้บริโภคยอมรับ ผู้ผลิตปลอดภัย สามารถทํา
เกษตรอินทรี ย์เชิงพานิชย์ (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
7) กลยุทธ์คําคมชีวิตสะกิดใจ
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ มักจะสร้ างเนือ้ หาสารเป็ นลักษณะของคําคมสัน้ ๆ
คือเป็ นถ้ อยคําที่หลักแหลมชวนให้ คิด มีความหมายที่ดีอยู่ในตัว ชวนให้ ชาวบ้ านจดจําได้ ง่าย มี
ความลึกซึ ้งกินใจ มุ่งให้ เกิดความคิดที่ดีและอยากปฏิบตั ิตาม โดยปราชญ์จะใช้ คําคมทุกครัง้ ที่ขึ ้น
บรรยายตามสถานที่ตา่ งๆ พร้ อมทังมี
้ การเขียนติดไว้ ตามที่ตา่ งๆในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชํา
ปลาไหลเพื่อเป็ นการครอบงําชาวบ้ านแบบทางอ้ อมให้ อยากปฏิบตั ิตาม เช่น
การใช้ หลัก 5 พ คือ พอเพียง พึ่งพาตนเอง พอใจ พออยู่พอกิน พระคุณ คือการ
สอนให้ ชาวบ้ านทําเกษตรแบบอินทรี ย์และกินอยู่อย่างพอเพียงพอใจในอาชีพเกษตรกรของตน
การใช้ หลัก 5 ร คือ รัก ริ เริ่ ม เรี ยนรู้ รวดเร็ ว รอบคอบ คือการสอนให้ ชาวบ้ าน
เรี ยนรู้และชวนให้ มาริเริ่มทําเกษตรแบบอินทรี ย์ด้วยกัน
การใช้ กลัก 5 อ คือ อิ่มท้ อง อิ่มหู อิ่มอารมณ์ อิ่มตา อิ่มใจ คือ การสอนให้ ทีม
วิทยากรที่มาร่วมงานในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชําปลาไหลดูแลผู้เข้ าอบรมทุกคนให้ ดีตามหลัก 5 อ
4.3.2 กลยุทธ์ การใช้ ส่ ือ
กลยุท ธ์ ก ารใช้ สื่ อ เป็ นกลยุท ธ์ ที่ กํ า หนดแนวทางการใช้ สื่ อ ประเภทต่า งๆที่ ส่ง เสริ ม ให้
เกษตรกรเข้ าร่ วมกลุ่มการทําเกษตรอินทรี ย์ หรื อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทําเกษตรแบบเคมี มาทํา
เกษตรแบบอินทรี ย์ พบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านมีการใช้ สื่อหลายประเภท เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ และ
ลดข้ อจํ าจัดของสื่ อแต่ล ะประเภท และมี เ ทคนิค การเลื อกใช้ ที่เ หมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ
กลุม่ เป้าหมาย
1) กลยุทธ์การใช้ สื่อบุคคล
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่เกษตรกรมักยึดเป็ นหลักใน
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การสร้ างความเชื่อมัน่ ก่อนการตัดสินใจรับความรู้ หรื อนวัตกรรมใดๆ สื่อบุคคลเป็ นสื่อที่สามารถ
สื่อสารไปยังผู้รับสารได้ โดยตรง ทําให้ สามารถทราบความรู้สึกนึกคิด (feedback) ของผู้รับสารได้
ทันที อีกทังยั
้ งสามารถปรับเนื ้อหาสาระให้ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชาวบ้ านมีเทคนิคการ
เลือกใช้ สื่อบุคคล โดยจะใช้ สื่อบุคคลทังภายนอกและภายในชุ
้
มชน
(1) สื่อบุคคลที่อยู่ภายในชุมชน (Insiders) เช่น ปราชญ์ ชาวบ้ าน พระ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําเกษตรกร หรื อเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่สามารถทําหน้ าที่ในการเป็ นสื่อบุคคล
ในรูปแบบต่างๆได้ เช่น การสาธิตให้ ดู ไม่ว่าจะเป็ นแปลงนาสาธิต ไม่ว่าจะเป็ นสาธิตกระบวนการ
หรื อขันตอนต่
้
างๆ การขึ ้นเวทีบรรยาย ปราชญ์ ชาวบ้ านจะเลือกบุคคลให้ ถกู กับงาน ตามที่บุคคล
นันๆถนั
้
ด ประกอบกับปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ สื่อบุคคลเหล่านี ้ในการกระจายข่าวสารเกษตรอินทรี ย์
ปราชญ์ชาวบ้ านยังสร้ างคนในหมู่บ้านรุ่นใหม่ๆให้ รับช่วงแทนตน ให้ เป็ นวิทยากรในศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติบ้านชําปลาไหล ให้ ขึ ้นบรรยายและให้ ความรู้ด้านเกษตรอินทรี ย์กบั ภายนอกและภายใน
หมูบ่ ้ าน
เกษตรกรที่เป็ นผู้นําต่างๆในชุมชนก็จะได้ รับบทบาทหน้ าที่ในการถ่ายทอดความรู้
ความเข้ าใจ ชักจูงใจ เกษตรกรคนอื่นให้ ร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรี ย์ และหน้ าที่ที่สําคัญอีกประการ
หนึ่ง คื อ การเปลี่ ยนบทบาทจากเกษตรกรมาเป็ นผู้ถ่ า ยทอดความรู้ ให้ เกษตรกรคนอื่ น ๆและ
หมูบ่ ้ านใกล้ เคียง
(2) สื่อบุคคลจากภายนอก (outsiders) เช่น เกษตรตําบล เกษตรจังหวัด
กรมพัฒนาที่ดนิ เจ้ าหน้ าจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ฯลฯ โดยปราชญ์จะใช้ สื่อบุคคลจากภายนอก
ให้ ช่วยในเรื่ องข้ อมูลข่าวสารต่างๆ และเป็ นที่ปรึ กษาหรื อผู้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มโดยข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆส่วนหนึ่งก็รับมาจากบุคคลภายนอก พร้ อมทังเงิ
้ นสนับสนุนต่างๆที่จะนํามาพัฒนา
ชุ ม ชน สื่ อ บุ ค คลจากภายนอกมาดู ง านก็ เ ปรี ย บเสมื อ นการได้ แพร่ ก ระจายข่ า วสารและ
ประชาสัมพันธ์หมูบ่ ้ านชําปลาไหลด้ วย
2) กลยุทธ์การใช้ สื่อเครื อข่าย
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้ านใช้ สื่อบุคคลในการสร้ างเครื อข่าย โดยปรับ
บทบาทหน้ าที่ของสื่อบุคคลภายในชุมชน (Insider) ให้ เป็ นไปในรูปของ “กลุ่มบุคคล” ให้ รวมตัวกัน
ในรูปแบบของ “เครื อข่าย” นอกจากจะปรับบทบาทแล้ ว ปราชญ์ชาวบ้ านได้ มีการปรับกระบวนการ
ดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีข่าวสารนวัตกรรมการเกษตร การถ่ายทอดงาน
พัฒนาต่างๆซึ่งจะเป็ นการปรับจากวิธีการสื่อสารทางเดียว (one way communication) มาเป็ น
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การสื่อสารแบบสองทาง (two way communication) และที่สําคัญที่สดุ คือการสื่อสารแบบมีส่วน
ร่วม (participatory communication)
เกิดการรวมกลุม่ เกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลขึ ้น โดยมีปราชญ์ชาวบ้ าน เป็ นตัว
หลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แก่สมาชิกกลุ่ม และมีนายพรเทพ สายพานิช ผู้ใหญ่บ้าน นาย
สมโภชน์ พุ่ม แก้ ว ประธานกลุ่ ม เกษตรอิ นทรี ย์บ้ า นชํ าปลาไหล เป็ นผู้ป ระสานการขับ เคลื่ อ น
กิจกรรม โดยแสวงหาภาคีการพัฒนาในลักษณะของการเป็ นเครื อข่าย
ปราชญ์ ชาวบ้ านสร้ างเครื อข่ายกลุ่มปุ๋ยอินทรี ย์ กลุ่มสหกรณ์ผลไม้ กลุ่มแปรรู ป
ฯลฯ เพื่ อ ดึง ชาวบ้ า นเข้ ามารวมกลุ่ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ทํ า ให้ ช าวบ้ า นต้ อ งมาร่ ว ม กิ จ กรรมกั น
ตลอดเวลา โดยมีอาชีพและเงินรางวัลเป็ นการตอบแทน กลุ่มเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหลนัน้ เกิ ด ขึน้ ได้ ง่ า ย เพราะมี พื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ป็ นเพื่ อ นบ้ า นกัน มี ก ารทํ า
ประชาคมกันบ่อยครั ง้ ทําให้ เ กิ ดการเรี ยนรู้ ร่ วมกันง่ าย สามารถกระจายข่าวสารได้ ทั่ วถึง และ
รวดเร็ว ทําให้ เครื อข่ายมีพลังนําไปสูก่ ารพัฒนาร่วมกัน
รู ปแบบการสื่อสารภายในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่
น้ อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
จากการศึกษาพบว่า รู ปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ ้นภายในเครื อข่ายเกษตรกรผู้ทํา
เกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล มี 2 รู ปแบบ โดยดูจากทิศทางการไหลของข้ อมูล (Information
flow) ที่เกิดขึ ้นในภายในเครื อข่าย ซึง่ ก็มีดงั นี ้
(1) การสื่อสารแบบวงล้ อ (Wheel Network)
เป็ นการสื่อสารแบบมีศนู ย์กลาง (central communication) เป็ นการสื่อสารที่มี
ใครคนใดคนหนึ่งเป็ นศูนย์กลางหรื อทางผ่าน โดยที่สมาชิกคนอื่นๆไม่มีการติดต่อกันโดยตรง แต่
ต้ องผ่านคนกลางหรื อศูนย์กลางคนนี ้
จากลักษณะภายในเครื อข่ายเกษตรกรผู้ทําเกษตรแบบอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
ตําบลสอพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พบว่า เกษตรกรที่มีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มปุ๋ยเกษตร
อินทรี ย์ กลุ่มสหกรณ์ผลไม้ กลุ่มแปรรู ป กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรี ย์ มีรูปแบบการสื่อสารภายใน
กลุ่ม เป็ นแบบวงล้ อ ซึ่ง แกนนํ าเป็ นศูนย์ กลางในการสื่ อสารและเป็ นผู้ประสานเชื่ อมโยงข้ อมูล
เกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆกับสมาชิกภายในกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มก็จะเป็ นผู้ส่งต่อข้ อมูลไปยัง
สมาชิกคนอื่นๆในกลุม่
จากการสังเกตการณ์พบว่า เกษตรกรในบ้ านชําปลาไหลมีปราชญ์ เป็ น
แกนนํ า และเป็ นศูนย์ กลางในการสื่ อสาร เป็ นศูนย์ กลางข้ อมูลเกษตรอิ นทรี ย์และเป็ นผู้เชื่ อ ม

117
ประสานกับสมาชิกภายในกลุ่ม เพราะว่าปราชญ์เคยดํา รงตําแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้านมานาน และยัง
ได้ รับยกย่องให้ เป็ นปราชญ์ ชาวบ้ าน จึงได้ รับความเคารพและนับถือจากชาวบ้ านมาตังแต่
้ อดีต
จนถึงปั จจุบนั ทําให้ สารมีความเชื่อถือ และเกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับสมาชิกภายใน
กลุ่ม สามารถแสดงเป็ นภาพที่แสดงถึงรู ปแบบการสื่อสารและทิศทางการไหลของข้ อมูลภายใน
เครื อข่าย ได้ ดงั ภาพนี ้

การสื่อสารระหว่างเกษตรกร
สมาชิกกลุม่ เกษตรกร
ปราชญ์ชาวบ้ าน

ภาพที่ 4.26 ลักษณะเครื อข่ายของเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชํา
ปลาไหล
(2) การสื่อสารแบบทุกช่องทาง (All Channel Network)
เป็ นการสื่อสารแบบกระจายอํานาจ (decentralized communication)
เป็ นการสื่อสารที่สมาชิกในกลุ่มติดต่อสื่อสารกันได้ โดยอิสระ ไม่มีใครตัดสินใจคนเดียว แต่จะเป็ น
การร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ ปัญหา เป็ นวิธีที่ใช้ ได้ ตรงกับกระบวนการกลุ่มมาก เพราะทุกคนมีโอกาส
ในการปฏิสมั พันธ์กนั (interaction)
จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหล ตํ า บลสองพี่ น้ อ ง อํ า เภอท่า ใหม่ จัง หวัด จัน ทบุรี เกษตรกรที่ เ ป็ นทัง้ เกษตรรายกลุ่ม และ
เกษตรกรรายย่อย รูปแบบการสื่อสารจะเป็ นการสื่อสารแบบทุกช่องทาง เกษตรกรทุกคนสามารถ
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สื่อสารกันได้ หมด โดยไม่จําเป็ นต้ องผ่านตัวปราชญ์ ชาวบ้ านหรอแกนนํากลุ่มใดๆ ในการรับส่ง
ข้ อ มูล ข่า วสารระหว่า งเกษตรกรด้ ว ยกัน เอง เนื่ อ งจากว่ า เกษตรกรมี อ าชี พ ทํ า เกษตรกรรม
เหมือนกัน มีบ้านเรื อนที่อยูร่ ะแวกเดียวกัน และเกษตรกรแต่ละคนต่างก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่ อง
การทําเกษตรมาเหมือนกัน มีการติดต่อสื่อสารกันในหมู่เกษตรกรภายในพื ้นที่อยู่เป็ นประจํา เช่น
เรื่ องปั ญหาการขาดแคลนนํ ้าที่ใช้ ในการเกษตร ปั ญหาราคาผลผลิต การประสบภัยธรรมชาติใน
การทําเกษตร ฯลฯ
ประเด็นหลักสํ าคัญที่ ช าวบ้ า นใช้ ก ารสื่ อสารแบบทุก ช่อ งทางคื อ เมื่ อ
ปราชญ์ ชาวบ้ านสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ขึ ้น ที่หมู่บ้านชําปลาไหล ก็เกิดเป็ นประเด็นใหม่ใน
ขณะนัน้ ทําให้ ชาวบ้ านเกิดการพูดคุย ปรึกษาหารื อกัน ในเรื่ องการยอมรับการทําเกษตรอินทรี ย์นี ้
มีการติดต่อสื่อสารระหว่างเกษตรกนกับเกษตรกรด้ วยกันเอง และเริ่ มทดลองทําเกษตรอินทรี ย์ จน
การทําเกษตรอินทรี ย์แพร่ขยายไปทัว่ หมู่บ้าน และการติดต่อสื่อสารในประเด็นนี ้เองก็ได้ กลายเป็ น
รูปแบบการสื่อสารแบบทุกช่องทางในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล สามารถแสดงเป็ น
ภาพที่แสดงถึงรูปแบบการสื่อสารและทิศทางการไหลของข้ อมูลภายในเครื อข่าย ได้ ดงั ภาพนี ้

การสื่อสารระหว่างเกษตรกร
สมาชิกกลุม่ เกษตรกร

ภาพที่ 4.27 ภาพรวมของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
นอกจากนี ป้ ราชญ์ ช าวบ้ า นยัง มี ก ารสร้ างเครื อ ข่ า ยกับ ชุม ชนภายนอก โดยจากการ
สัม ภาษณ์ และศึกษาจากเอกสารพบว่า เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํ าปลาไหล ได้ ข อความ
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ร่วมมือจากทังหน่
้ วยงานราชการและหมูบ่ ้ านที่เป็ นพันธมิตรของเครื อข่าย ดังนี ้
สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เข้ ามามีส่วนร่ วมในเครื อข่ายในด้ านคณะทํางานฝ่ าย
ปรึ กษาโครงการ และในเรื่ องการพิจารณาการผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ เพื่อรับรองเบื ้องต้ น
ก่อนส่งไปยังสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์ (มกท.) เพื่อพิจารณาการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรี ย์ให้ กบั เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่ โดยบทบาทหน้ าที่ของสํานักงานชุมชนอําเภอท่า
ใหม่ มีดงั นี ้
(1) ผลิตสื่อและบริการข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์
(2) ส่งเสริ มการจัดอบรมต่างๆที่เกี่ยวกับการทําเกษตรให้ กบั เครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
(3) ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรและเครื อข่ายให้ เกิดความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืน
(4) ประชาสัมพันธ์เครื อข่ายให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ของบุคคลภายนอก
(5) สนับสนุนค่าใช้ จา่ ยในโครงการบางส่วน
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดจันทบุรี มีส่วนช่วยในการตรวจสอบคุณภาพดินให้ กับเกษตรกร
โดยมีการจัดรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อออกตรวจคุณภาพดินให้ กบั เกษตรกรถึงบ้ าน และยังสร้ างหมอ
ดินอาสาที่เป็ นคนในชุมชน เพื่อออกตรวจคุณภาพดินให้ กับเกษตรกร เป็ นการสร้ างความรู้ ให้ กับ
เกษตรนําไปใช้ กบั พื ้นที่เกษตรของตน อีกทังยั
้ งสามารถช่วยเหลือเพื่อนบ้ านอีกทางหนึ่ง นอกจากนี ้
ก็ยงั ช่วยส่งเสริมการปลูกพืชบํารุง
สหกรณ์ การเกษตรเพื่ อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส. จันทบุรี เป็ นองค์กรเอกชน นอกจาก
เกษตรกรจะมีสหกรณ์ ภายในเครื อข่ายเองแล้ วในการข่ายผลิตภั ณฑ์หรื อแปรรู ปผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตเกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ ายังรับซื ้อผลผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกร นอกจากนี ้ก็ยงั สนับสนุนสื่อต่างๆในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลด้ วย
สํ า นัก งานเกษตรอํ าเภอท่า ใหม่ มี ส่ว นช่ว ยสนับ สนุนสื่ อ ต่างๆในเครื อ ข่า ย สนับ สนุน
อุปกรณ์ตา่ งๆภายในเครื อข่าย ส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์ เครื อข่ายให้ เป็ นที่ร้ ูจกั สนับสนุนข้ อมูล
เกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆให้ กบั เกษตรกร อีกทังยั
้ งช่วยตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของ
เกษตรกรให้ อยู่ในมาตรฐาน จี เอ พี (GAP : Good Agricultural Practice) แปลว่าเกษตรที่ดีและ
เหมาะสม)คือ วิธีปฏิบตั กิ ารผลิตข้ าวให้ ได้ คณ
ุ ภาพดี เพื่อผู้บริโภคยอบรับ ผู้ผลิตปลอดภัย
กลุม่ พันธมิตรของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
เป็ นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ เ คียงบ้ านชําปลาไหล เป็ นเครื อข่ายที่เป็ นพันธมิตรกัน มีส่วนช่วย
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สนับสนุนในการดําเนินงานในโครงการเกษตรอินทรี ย์ และในเรื่ องต่างๆที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านกลุม่ แกนนําเครื อข่ายและกลุม่ สมาชิกเพื่อสื่อสารระหว่างกัน
(1) หมู่บ้านไทรนอง หมู่ที่ 15 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี หมู่บ้า นไทรนอง เป็ นเครื อ ข่า ยพันธมิ ต รในด้ า นการผลิ ตปุ๋ยอิ นทรี ย์ชี วภาพ เพราะว่า
หมูบ่ ้ านไทรนองมีบริบทและทรัพยากรในการผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ที่ครบถ้ วนและเอื ้ออํานวยต่อการผลิต
หลังจากที่แกนนําของหมู่บ้านไทรนองเข้ ามาอบรมที่หมู่บ้านชําปลาไหล ก็กลับไปสร้ างกลุ่มปุ๋ย
อินทรี ย์เป็ นของชุมชนเอง จนได้ ก่อตังเป็
้ นวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยบ้ านไทรนอง เพื่อนําไปใช้ ในไร่นา
สวนของตน หมู่บ้านไทรนองยังมีส่วนช่วยในการผลิตปุ๋ยอินทรี ย์ส่งให้ กบั หมู่บ้านชําปลาไหล และ
ยังส่งแกนนําในหมู่บ้านมาช่วยเป็ นวิทยากรบรรยายให้ กับผู้เข้ าอบรมในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
บ้ านชําปลาไหลอีกด้ วย
(2) หมู่บ้านวัง เวียง หมู่ที่ 13 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี หมูบ่ ้ านวังเวียง เป็ นเครื อข่ายพันธมิตรในด้ านของการทํานาข้ าวเกษตรอินทรี ย์ของหมู่บ้าน
เนื่องด้ วยหมู่บ้านชําปลาไหลเป็ นหมู่บ้านเล็กๆจึงไม่มีพื ้นที่มากพอที่จะให้ เกษตรกรเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการทํานาข้ าวเกษตรอินทรี ย์ร่วมกันในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้ านจึงมองเห็นพื ้นที่รกร้ างในหมู่ที่
13 ซึ่งมีพื ้นที่รกร้ างแปลงหนึ่งมีเนื ้อที่รวมประมาณ 300 ไร่ ปราชญ์ ชาวบ้ านจึงประสานงานขอ
ความร่วมมือจากหมูบ่ ้ านวังเวียง เกิดการรวมหุ้นกันเกิดขึ ้นระหว่างสองหมู่บ้าน ภายใต้ แกนนําของ
หมู่บ้านวังเวี ยงและปราชญ์ ชาวบ้ านบ้ านชําปลาไหล ซึ่งเป็ นการสร้ างความร่ วมมือระหว่างสอง
หมูบ่ ้ านในการทํานาข้ าวเกษตรอินทรี ย์
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สามารถแสดงเป็ นภาพการติดต่อสื่อสารของเครื อข่ายบ้ านชําปลาไหลกับชุมชนภายนอก
ดังนี ้

กรมพัฒนาที่ดิน
จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี

สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอท่าใหม่

หมูบ่ ้ านไทรนอง

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล

ธ.ส.ก.

หมูบ่ ้ านวังเวียง

สํานักงานเกษตร
อําเภอท่าใหม่

การสื่อสารสองทางภายนอกเครือข่าย
เครือข่ายจากภายนอก
พันธมิตรของเครือข่าย

ภาพที่ 4.28 ภาพการติดต่อสื่อสารของเครื อข่ายบ้ านชําปลาไหลกับชุมชนภายนอก
3) กลยุทธ์การใช้ สื่อมวลชน
จากการศึกษาพบว่าจะมีสื่อมวลชน เช่น รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ต่างๆ เข้ ามาสัมภาษณ์ ปราชญ์ ชาวบ้ านเกี่ ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์ต่างๆ นอกจากนีป้ ราชญ์
ชาวบ้ านยังใช้ ช่องทางนีแ้ นะนํ าเรื่ องราวของหมู่บ้าน รวมทัง้ นําเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับชีวิตของ
เกษตรกรคนอื่นๆในหมูบ่ ้ าน จึงทําให้ มีหนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์ มานําเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับวิถี
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ชีวิตของเกษตรกร ภูมิปัญญาชาวบ้ านและการทําเกษตรอินทรี ย์ ที่ประสบความสําเร็ จ กลยุทธ์การ
ให้ เกษตรกรออกสื่อมวลชนนี ้สามารถทําให้ เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและในอาชีพ
เกษตรกรและเป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจให้ พฒ
ั นาตนเองจนประสบความสําเร็ จ และในฐานะผู้รับ
สารเกษตรกรสามารถนําความรู้ ที่ได้ จากการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ มาพูดคุย หรื อนํา มา
ประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพ
นอกจากนีย้ งั ทําให้ เกิดการสื่อสารภายนอกเครื อข่าย เพราะการได้ ออกสื่อไปยัง
ผู้รับสารจํ านวนมากๆซึ่งสื่ อมวลชนนับว่าเป็ นเครื่ องมื อที่ เข้ าถึง เกษตรกรได้ กลุ่มใหญ่ ๆ การใช้
สื่อมวลชนเป็ นกลยุทธ์หนึง่ ในแง่ของการนําเสนอข้ อมูลข่าวสาร ไปสู่เกษตรกรได้ รวดเร็ วและยังเป็ น
การประชาสัมพันธ์หมูบ่ ้ านชําปลาไหลด้ วย
“สื่อมวลชนเข้ ามามีบทบาทในการขยายเครื อข่ายของลุงมาก มี
นักข่าวมาทําข่าวมากมาย เช่น นักข่าว CNN จากอเมริ กา ผู้สื่อข่าว ช่อง 3 5 7 9 นิตยสารต่างๆ
มากมายก็มาสัมภาษณ์พร้ อมทังมาถ่
้ ายแปลงสาธิตต่างๆด้ ว ย” (นายคํานึง ชนะสิทธิ์- สัมภาษณ์
วันที่ 29 มีนาคม 2558)
4) กลยุทธ์การใช้ สื่อเฉพาะกิจ
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ สื่อเฉพาะกิจเป็ นช่องทางในการสื่อสาร
กับเกษตรกร สื่อเฉพาะกิจในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์อินทรี ย์บ้านชําปลาไหลนันเป็
้ นสื่อที่ปราชญ์
ชาวบ้ านและชาวบ้ านร่ วมกันผลิ ต นอกจากนี ย้ ัง ได้ รับการสนับสนุนจากเครื อข่ายที่ เป็ นชุม ชน
ภายนอก คือหน่วยงานทางราชการต่างๆทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ได้ แก่ สํ านักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชนอํ าเภอท่าใหม่ สหกรณ์ การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส.
จันทบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่ ฯลฯ สื่อเฉพาะกิจจัดว่ามีความสําคัญต่อการเผยแพร่
ข่าวสารข้ อมูล เพราะสื่ อเฉพาะกิ จ เป็ นสื่ อที่ จัดทํ าขึน้ เพื่อสนับสนุนกิจ กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย (target audience) ที่กําหนดไว้ แน่นอน สื่อเฉพาะกิจค่อนข้ างที่จะ
เข้ าถึงชาวบ้ านได้ โดยตรงและโดยง่ายและเป็ นสื่อที่คงทนถาวรสามารถเก็บรักษาไว้ นานอย่างพวก
เอกสารต่างๆ สื่อเฉพาะกิจที่ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ เป็ นช่องทางการสื่อสารนัน้ ได้ แก่ โปสเตอร์ แผ่น
พับ วิดทิ ศั น์ รูปภาพ แปลงสาธิต
(1) โปสเตอร์
โปสเตอร์ เป็ น เป็ นสื่อที่ให้ รายละเอียดไม่มาก แต่ปราชญ์จะเน้ นที่รูปภาพ
และตัวหนังสือที่สวยงามและสีสนั มากกว่า ปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ สื่อโปสเตอร์ เพื่อกระตุ้นความจํา
และให้ เกษตรกรสนใจ โดยปราชญ์ ชาวบ้ านและผู้ประสานกิจกรรมเครื อข่ายจะร่ วมกันผลิตป้าย
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โปสเตอร์ ตา่ งๆนี ้ขึ ้นมา โดยปราชญ์จะใช้ ป้ายโปสเตอร์ ในสถานที่จดั กิจกรรม เช่น ตังไว้
้ ที่ศนู ย์กสิกร
รมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล โดยเนือ้ หาของโปสเตอร์ จะเป็ นข่าวสารด้ านเกษตรอินทรี ย์ ข้ อมูล
เกี่ ยวกับการทําเกษตรอิ นทรี ย์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกษตรกรจัดทําขึน้ โดยปราชญ์ จะเลือก
สถานที่ตดิ ตังป
้ ้ ายไว้ ในที่ที่คนมองเห็นง่ายและเป็ นจุดสนใจ
(2) แผ่นพับ
แผ่ น พับ เป็ นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ที่ จัด ทํ า ขึ น้ เพื่ อ เผยแพร่ ข่ า วเกี่ ย วกั บ เกษตร
อินทรี ย์ สื่อแผ่นพับเป็ นสื่อที่มีขนาดเล็ก และพกพาง่าย โดยแผ่นพับต่างๆจะได้ รับการสนับสนุน
จากเครื อข่ายภายนอกคือ สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยการออกแบบแผ่นพับต่างๆจะใช้
ความร่ วมมือของปราชญ์กับสํานักงานเกษตร ปราชญ์ ชาวบ้ านจึงใช้ สื่อแผ่นพับแจกให้ เกษตรกร
เวลาเข้ าร่ วมกิจกรรมโดยจะแจก เป็ นแผ่นกระดาษที่พิมพ์แผ่นเดียวแต่พับเป็ นหลายหน้ า บรรจุ
เนื ้อหาสรุ ปสัน้ ๆ เพื่อข่าว แนะนํา หรื อเตือนความจํา เนื ้อหาในแผ่นพับก็จะเป็ นข่าวสารเกี่ยวกับ
การทําเกษตรอินทรี ย์ การทําบัญชีครัวเรื อน และขันตอนการทํ
้
าเกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆ เช่น การทําปุ๋ย
หมัก การทํานํ ้าส้ มควันไม้ เพื่อป้องกันเกษตรกรลืมข้ อมูล และสามารถนําข้ อมูลมาใช้ ได้ ตลอดเวลา
เข้ าร่วมกิจกรรมตอนทําปุ๋ยหมัก เค้ าก็แจกแผ่นพับมาให้ ด้วย เอา
กลับมาทําเองที่บ้านได้ อันไหนไม่เข้ าใจก็มาอ่านเองอีกที ป้าก็ทําตามบ้ าง ให้ คนอื่นดูบ้าง (บุญศรี
ชูเดช, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
(3) วิดทิ ศั น์
วิดิทัศน์ เป็ นสื่อที่ผ้ ูรับสามารถรับได้ ทงั ้ ภาพ และหรื อเสียง โดยวิดิทศั น์
ต่างๆจะได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณจากเครื อข่ายภายนอก คือ สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ ส่วนเนื ้อหาในวิดทิ ศั น์ปราชญ์ชาวบ้ านจะเป็ นผู้ออกแบบเอง โดยปราชญ์ชาวบ้ านจะ
ใช้ สื่อวิดทิ ศั น์นําเสนอเนื ้อหาที่ให้ ความรู้และขันตอนการทํ
้
าเกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆ เสนอเป็ นวิดีโอบ้ าง
เพื่อให้ ชาวบ้ านเข้ าใจมากขึ ้น เนื่องจากชาวบ้ านในชนบทจะมีการศึกษาไม่สงู บางท่านอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ ปราชญ์ ชาวบ้ านจึงมองว่าสื่อวิดิทัศน์น่าจะเป็ นสื่อที่ตอบโจทย์ให้ กับชาวบ้ านกลุ่มนี ้
โดยสื่อวิดิทัศน์จะมีประโยชน์มากในการให้ เห็นถึงขัน้ ตอนวิธีการลงมือปฏิ บตั ิ เมื่อเกษตรกรได้
ศึกษาจากสื่อวิดทิ ศั น์จะสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
ลุงมักจะใช้ วิดิทศั น์นําเสนอขัน้ ตอนต่างๆประกอบการบรรยาย
บางที ก็ เ ป็ นเรื่ อ งเขามาสั ม มนากัน บ้ า ง ทดลองอะไรให้ ดูบ้ า ง เพราะมัน เห็ น ภาพจริ ง บางที
สอดแทรกก็มีวิดโิ อที่เป็ นเรื่ องตลกบ้ าง ชาวบ้ านที่มาฟั งจะชอบ ไม่เบื่อ (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์
, 29 มีนาคม 2558)
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“ตอนไปอบรมก็ชอบดูเป็ นวิดิโอมากกว่า ฟั งบรรยายนานๆก็น่า
เบื่อ ลุงว่าได้ ความรู้ดีนะ ดูแล้ วลุงก็เอาไปทําตามได้ ด้วย” (นายบรรจง ชาตะเกาะ - สัมภาษณ์วนั ที่
29 มีนาคม 2558)
(4) รูปภาพ
รู ปภาพ เป็ นสื่อที่สามารถทําให้ เห็นภาพจริ งได้ ปราชญ์ จะใช้ รูปภาพที่
ถ่ายจากของจริงด้ วยตนเอง เพื่อให้ คงความสมจริงเห็นภาพได้ ชดั เจน โดยปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ สื่อ
รูปภาพในระหว่างการบรรยาย ก่อนลงพื ้นที่ปฏิบตั ิทํากิจกรรมจริ งๆ เช่น ก่อนจะลงแปลงสาธิตนัน้
จําเป็ นต้ องให้ เกษตรกรเห็นภาพจริงๆคร่าวๆก่อน เช่น การเรี ยนรู้เรื่ องแมลง การให้ ร้ ูจกั วัตถุดิบการ
ผสมปุ๋ยก่อนลงพื ้นที่จริง เพราะวัตถุดบิ นันค่
้ อนข้ างเป็ นสิ่งเฉพาะ เช่น ฮิวมัส ฟอสเฟต เพอร์ ไลท์
ปูนมาร์ ล การให้ เห็นภาพโดยคร่าวๆก็เพื่อหลีกเลี่ยงการทําให้ เกษตรกรสับสน
จะมีภาพมาให้ ดกู ่อนการลงแปลงสาธิตนะ เช่น แมลงอันไหนดี
ไม่ดี เราควรกําจัดหรื อไม่ แล้ วก็พวกธาตุตา่ งๆที่ไม่ร้ ูจกั ก็จะมีภาพให้ เราดูก่อน รวมถึงขันตอนการ
้
ใช้ เครื่ อง และวิ ธีทําด้ วย พอลงไปทํ าก็ทําได้ เลย ไม่เสียเวลา (สุรสีห์ แซ่เอี๋ยว, สัม ภาษณ์ , 29
มีนาคม 2558)
(5) แปลงสาธิต
แปลงสาธิต เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านได้ ทดลองปฏิบตั ิด้วยตนเอง
ปราชญ์ ชาวบ้ านจะใช้ การสาธิ ตประกอบการบรรยาย โดยแปลงสาธิ ตนีไ้ ด้ รับงบประมาณจาก
เครื อข่ายภายนอกหลายหน่วยงาน เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้ า ธ.ก.ส. จันทบุรี สํานักงานเกษตรอําเภอท่า
ใหม่ เพื่อจัดทําแปลงสาธิตเป็ นฐานต่างๆให้ เกษตรกรได้ เรี ยนรู้ จึงต้ องใช้ งบประมาณเป็ นจํานวน
มาก ส่ ว นในการดํ า เนิ น การสาธิ ต นัน้ ปราชญ์ ช าวบ้ า นจะทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นสื่ อ บุค คลที่ ร วมกลุ่ม
เกษตรกรที่เข้ าอบรมในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลเป็ นกลุม่ เล็กๆ และให้ ลงพื ้นที่จริ งไป
ดูการสาธิ ตภายในศูนย์ โดยปราชญ์ จะมีฐานต่างๆจัดเตรี ยมไว้ ให้ เกษตรกรได้ เรี ยนรู้ จะได้ เห็น
วิธีการทําที่ชดั เจน เช่น วิธีการสาธิต ฐานการทําปุ๋ยอินทรี ย์ ฐานเลี ้ยงปลา ฐานไบโอแก๊ ส ฯลฯ
นอกจากฟั งการบรรยายแล้ ว มีการสาธิตให้ ดู ป้าได้ ลงพื ้นที่จริ งๆ
มันก็ทําให้ จําได้ กลับบ้ านมาทําได้ (ขวัญตา ปรี ดา, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
5) กลยุทธ์การใช้ สื่อพื ้นบ้ าน
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้ านเห็นว่าสื่อพื ้นบ้ าน เป็ นสิ่งสําคัญและเข้ าถึง
ชาวบ้ านได้ ง่าย เป็ นความเชื่อของชาวบ้ าน ปราชญ์ชาวบ้ านจึงเล็งเห็นว่าจะใช้ สื่อพื ้นบ้ านในการ
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ถ่ายทอดและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ และทอดแทรกการพัฒนาการเกษตร
อินทรี ย์อัน จะส่ง ประโยชน์ ต่อเครื อข่า ยเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชํ าปลาไหล สื่ อพื น้ บ้ า นที่ ปราชญ์
ชาวบ้ านใช้ ได้ แก่ สื่อการปลูกข้ าว สื่อการทําบุญส่ง
(1) สื่อการปลูกข้ าว (การทํานาข้ าว “วิถีพุทธ” ไม่ใช้ สารเคมี แต่ใช้
นํ ้ามนต์ขบั ไล่แมลง)
สื่อการปลูกข้ าว เป็ นสื่อที่เก่าแก่อยู่ในหมู่บ้านและสังคมเป็ นระยะเวลา
อันยาวนานและสื่อการปลูกข้ าวเป็ นการร่วมแรงร่วมใจกัน โดยปราชญ์ชาวบ้ านจะรื อ้ ฟื น้ ประเพณี
การปลูกข้ าวขึน้ มา โดยระดมชาวบ้ านให้ มาทํานาร่ วมกันโดยใช้ พืน้ พี่รกร้ างในหมู่บ้าน โดยจะ
ระดมหุ้นจากชาวบ้ านเพื่อใช้ เป็ นทุนในการทํานา หุ้นละ 100 บาท ซึ่งถือว่าซึ่งถือว่าเป็ นครัง้ แรกใน
รอบหลายสิบปี ที่ชาวตําบลสองพี่น้องจะได้ กลับมาทํานาอีกครัง้ แต่ส่วนใหญ่แล้ วชาวบ้ านในรุ่ น
หลังๆ ต่างก็ไม่เคยทํานากันเลย เพราะหันมาทําสวนผลไม้ และสวนยางพารากันหมด
โดยปราชญ์ ชาวบ้ านจะใช้ เทคนิคการดึงความเชื่อและความเคารพของ
ชาวบ้ านที่มีต่อหลวงปู่ ฟั กมาเป็ นตัวสื่อสารและโน้ มน้ าวชาวบ้ าน โดยก่อนจะทํานาครัง้ แรกนัน้
ปราชญ์ ได้ ไปนมัสการหลวงปู่ ฟั ก ซึ่งเป็ นพระที่ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถือ หลวงปู่ ฟั กจะชอบ
เรื่ องการทําเกษตรอินทรี ย์มาก และสนับสนุนให้ ทกุ ครัวเรื อนทําเกษตรแบบอินทรี ย์ ท่านได้ ให้ แง่คิด
และเตื อ นสติ เ รื่ อ งการทํ า นาว่ า อย่ า ได้ ใ ช้ ส ารเคมี ทุก ชนิ ด ในไร่ น า เพราะจะเป็ นการทํ า ร้ าย
เบียดเบียนสัตว์และแมลง ซึ่งเป็ นเพื่อนร่ วมโลก โดยท่านได้ มีเมตตา บริ กรรมคาถาลงในนํ ้ามนต์
เพื่อให้ เอาไปพรมลงในนาป้องกันไม่ให้ แมลงและสัตว์ตา่ งๆ มารบกวน
เกิดเป็ นการทํานาข้ าว“วิถีพทุ ธ” ไม่ใช้ สารเคมี แต่ใช้ นํ ้ามนต์ขบั ไล่แมลง
เป็ นการทํานาแบบใหม่ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อย เมื่อถึงวันทํานาจริ งๆ จึงมีชาวบ้ านทัง้
ตําบลหลายร้ อยคนมาช่ว ยกันหว่านข้ าว เป็ นการลงแรงร่ วมกัน ทุกคนรู้ สึกตื่นเต้ นและดีใจที่ได้
ช่วยกันทํานา อีกทังนํ
้ ้ามนต์จากหลวงปู่ ฟั กถือว่าเป็ นนํ ้าทิพย์ที่คอ่ ยๆ หลัง่ ชโลมใจทําให้ ชาวบ้ านไม่
รู้ สึกอ่อนล้ าแม้ แสงแดด และอากาศจะร้ อน ส่วนวิธีการใช้ นํ ้าพุทธมนต์แทนสารเคมีนนั ้ เริ่ มแรก
หลวงปู่ ฟั กท่านจะนํานํา้ มนต์มารดพันธุ์ข้าวที่เตรี ยมจะหว่าน หลังจากที่ หว่านข้ าวแล้ ว เมื่อครบ
ระยะเวลา 7 วัน 10 วัน 15 วัน 20 วัน 25 วัน และ 30 วัน ชาวบ้ านก็จะนํานํ ้ามนต์ไปพรมลงในนา
หลังจากนันทุ
้ กๆ 30 วันก็จะนํานํ ้ามนต์ไปพรมอีกครัง้ จนกระทัง่ ข้ าวในนาสุก ส่วนการใส่ป๋ ยก็
ุ จะใช้
ปุ๋ยอินทรี ย์ที่ผลิตเองมาหว่านลงในนา และใช้ นํา้ หมักจุลินทรี ย์มาฉี ดพ่นช่วยให้ ต้นข้ าวแข็งแรง
สมบูรณ์
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การทํ า นาอิ น ทรี ย์ ว่า นอกจากชาวบ้ า นจะได้ กิ น ข้ า วที่ ป ลอดภัย จาก
สารเคมี ไม่มีสารอบมอด และไม่ได้ ขัดข้ าวให้ ขาวจนแร่ ธาตุและวิตามินที่มีประโยชน์ต่างๆ หลุด
ออกหมดแล้ ว ชาวบ้ านยังได้ เรี ยนรู้ วิธีการทํานาข้ าวแบบเกษตรอินทรี ย์ มีการเรี ยนรู้ โดยการสอน
กันเองระหว่างชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านในเรื่ องการทําปุ๋ยและนํ ้าหมักจุลินทรี ย์ เพื่อนํามาใช้ ในนาข้ าว ยัง
มีผลดีในแง่ของการสร้ างความรัก ความสามัคคีให้ เกิดขึ ้นในตําบล ซึ่งต่างจากการทําสวนผลไม้
เพราะการทําสวนเป็ นการทําของใครของมัน แต่การปลูกข้ าวเป็ นการร่ วมแรงร่ วมใจกัน เป็ นการ
ฟื น้ ฟูประเพณีลงแขกเอาแรง และฟื น้ ฟูวิถีชีวิตชาวนาให้ กลับคืนมา เมื่อได้ ข้าวมาก็ร่วมกันนําไป
ทําบุญถวายพระ เสร็จแล้ วจึงกินข้ าวหม้ อเดียวกัน นอกจากนี ้เรายังให้ เด็กรุ่นหลังได้ มาศึกษาเรี ยนรู้
เพื่อสืบทอดการทํานา
ชาวบ้ านจะได้ กินข้ าวที่ปราศจาคสารเคมี และทุกคนก็ได้ ร่วมใจ
กันด้ วย หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้ าวได้ เป็ นฤดูกาลแรกแล้ ว ชาวบ้ านได้ ร่วมกันหุงข้ าวที่ปลูกเองแล้ ว
นําไปทําบุญร่วมกันที่วดั เป็ นการทําบุญที่ทกุ คนรู้สึกอิ่มบุญ อิ่มใจอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อน คงจะ
เป็ นเพราะชาวบ้ านรู้กนั ดีวา่ ข้ าวที่เอามาหุงถวายพระสงฆ์นนเป็
ั ้ นข้ าวที่ปลอดภัย ไม่ได้ เอาสารเคมี
มาถวายพระเหมือนแต่ก่อน และที่สําคัญก็คือ ไม่ได้ มีการเบียดเบียนสัตว์โลก สมดังกับเจตนาของ
หลวงปู่ ฟั ก (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
ไม่เคยปลูกข้ าวทํานามาก่อน จึงต้ องไปเรี ยนรู้จากคนที่เคยทํานา ทังการ
้
หว่าน การดํานา การเกี่ยวข้ าว พอได้ ลงมือทํานาแล้ วก็เกิดความสนุก ได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่ๆ ในตําบล
และรู้ สึกภูมิใจที่ได้ ปลูกข้ าวเอาไว้ กินเอง “เมื่อก่อนเวลาหิวข้ าว เราจะไปกินข้ าวที่ไหนก็ได้ แต่เมื่อ
ได้ ทํานาเองแล้ ว เราก็ต้องกลับมากินข้ าวของเรา เพราะเรารู้ ว่าข้ าวที่เราปลูกปลอดจากสารเคมี
ต่างๆ ไม่ต้องไปซื ้อคนอื่น กินแล้ วปลอดภัย แถมยังหอมอร่ อย ไม่เคยเหลือข้ าวในจานแม้ แต่เม็ด
เดียว เพราะมันเป็ นหยาดเหงื่อแรงงานของเรา (สมลักษณ์ ขุนแฉล้ ม สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรี ย์
หมูท่ ี่ 2, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
(2) การทําบุญส่งทุง่
นอกจากการรั กษาประเพณี การปลูกข้ าวเอาไว้ แล้ ว ปราชญ์ ช าวบ้ าน
ยังคงให้ การสนับสนุนประเพณีการทําบุญส่งทุ่ง ซึ่งประเพณีการทําบุญส่งทุ่งนันยั
้ งเป็ นพิธีกรรม
ต่อเนื่องจากการปลูกข้ าว การทําบุญส่งยังเป็ นสื่อกลางทําให้ ชาวบ้ านมีกิจกรรมร่ วมกัน เป็ นการ
ช่วยรักษาความสัมพันธ์ของเครื อข่ายเอาไว้ นอกจากนี ้ยังทําให้ ชาวบ้ านมีความสนุกสนานและได้
รื อ้ ฟื น้ การละเล่นพื ้นบ้ านต่างๆด้ วย
โดยการทําบุญส่งช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ประเพณีทําบุญส่งทุ่งจะทํา
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หลังจากการเก็บเกี่ ยวข้ าวแล้ ว ประมาณเดือนมกราคม เพื่ อเป็ นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ช่วย
อํานวยความอุดมสมบูรณ์ และอุทิศส่วนกุศลให้ กบั ผู้มีพระคุณที่ได้ ล่วงลับไปแล้ ว เมื่อกําหนดวัน
ทําบุญแล้ ว ชาวนาทุกคนจะพร้ อมกันที่ศาลากลางทุ่ง โดยตอนเย็นจะนิมนต์พระมาสวดพระพุทธ
มนต์เย็น หลังจากพิธีทางศาสนาเรี ยบร้ อยเเล้ ว ชาวบ้ านที่ยงั ไม่กลับจะพากันเล่นการละเล่น เช่นรํ า
วง แม่ศรี ฯลฯ แม่ศรี ที่ละเล่นในที่นี ้เป็ นแม่ศรี ลอบ ถ้ าแม่ศรี เข้ าลอบของใครจะทําให้ ลอบนันดั
้ ก
ปลาได้ มาก การเข้ าทรงแม่ ศรี ลอบนี ้ ชาวบ้ านจะต้ องเตรี ยมลอบของตนมาในพิธีด้วย
6) กลยุทธ์การใช้ สื่อเทคโนโลยี
จากการศึกษาพบว่า เทคโนโลยี นับว่าเป็ นสื่ อที่ มี ความจํ าเป็ นมากในปั จ จุบัน
เพราะได้ ข้อมูล ข่าวสารที่ สะดวก สื่ ออินเตอร์ เน็ตที่ นับว่าเป็ นสื่ อที่ เป็ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทวั่ โลก มีมาตรฐานการรับส่งข้ อมูลระหว่างกันเป็ นหนึ่งเดียว และสามารถ
รับส่งข้ อมูลได้ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นภาพและเสียง รวมทังยั
้ งสามารถค้ นหาข้ อมูลจากที่ตา่ งๆ
ได้ อย่างรวดเร็ ว สามารถที่จะเป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ หลายรู ปแบบ เช่น
อินเตอร์ เน็ตประเภท world wide web ที่เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการหาข้ อมูลข่าวสารต่างๆ และ
พบว่าเกษตรกรสมัยนี ้เข้ าถึงเทคโนโลยีได้ มากขึน้ กว่าสมัยก่อน เนื่องด้ วยใช้ งานง่ายขึ ้น มีราคาถูก
ขึน้ และข้ อมูลข่าวสารก็รวดเร็ ว ปราชญ์ ชาวบ้ านจึงนําสื่ออินเตอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ ในการเผยแพร่
ข่าวสารด้ านเกษตรอินทรี ย์ โดยจัดตัง้ Facebook ภายใต้ ชื่อว่า Chumplalai Project โดยจะ
นํ าเสนอข้ อมูล ข่าวสารเกี่ ยวกับเกษตรอินทรี ย์ ตอบข้ อสงสัยต่างๆเกี่ ยวกับการทํ าเกษตรแบบ
อินทรี ย์ และการทํากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ ้นภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล โดยจะมุ่ง
เป้าหมายไปที่เ กษตรกรรุ่ นใหม่ และทํ าให้ เกษตรกรภายในเครื อข่ายบ้ านชํ าปลาไหลมีโอกาส
ติดต่อสื่อสารกันได้ รวดเร็วขึ ้น ทังยั
้ งเป็ นประโยชน์ในการแจ้ งข้ อมูลข่าวสารภายในเครื อข่าย
นอกจากนี ย้ ังทํ าให้ เกิดการสื่ อสารภายนอกเครื อข่าย เกษตรกรที่ อยู่ภ ายนอก
ชุมชนที่ต้องการเข้ ามาศึกษาดูงานก็จะสะดวกสบายมากขึ ้นในการติดต่อสื่อสาร และรับข่าวสาร
สื่อเทคโนโลยียัง เป็ นช่องทางการเสาะแสวงหาสมาชิกเพิ่ม ขึน้ ให้ เข้ ามามีส่วนร่ ว มในเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์
7) กลยุทธ์การใช้ สื่อแบบบูรณาการ
จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านมีการใช้ สื่อ หลายๆประเภทที่มีการเชื่อม
ประสานกันเพื่อให้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมต่างๆสู่เกษตรกรได้ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นการลดข้ อด้ อยของสื่อแต่ละประเภท และสื่อแต่ละสื่อนันจะส่
้
งเสริ มกันได้
เป็ นอย่างดี โดยปราชญ์ ชาวบ้ านได้ ก่อตังศู
้ นย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึ ้น เพื่อเป็ นการ
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ถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมต่างๆมีการจัดอบรม ประชุม ที่เกี่ยวข้ องกับเกษตร
อินทรี ย์ ซึ่ง ศูนย์ กสิ ก รรมธรรมชาติบ้านชํ าปลาไหล จะทํ า หน้ า ที่ เป็ นศูนย์ บ ริ การที่ เบ็ด เสร็ จ ที่
เกษตรกรสามารถมาสืบค้ น มาหาข้ อมูลข่าวสาร รวมทังมาปรึ
้
กษาปราชญ์หรื อเจ้ าหน้ าที่ต่างๆได้
สื่อที่ใช้ ในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล ได้ แก่
(1) สื่อบุคคล คือ ตัวปราชญ์ชาวบ้ าน วิทยากรที่ปราชญ์ชาวบ้ านสร้ างขึ ้น
เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตรต่างๆที่แวะมาเป็ นครัง้ คราว ซึ่งจะช่วยเผยแพร่ ให้ คําปรึ กษา และ
แก้ ปัญหาด้ านการทําเกษตรใช้ กบั ชาวบ้ านได้
(2) หนัง สื อ หนัง สื อที่ เกี่ ย วกับการทํ าเกษตรต่างๆที่ จัดไว้ อย่างเป็ น
หมวดหมูภ่ ายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล
(3) สื่อเฉพาะกิจ ได้ แก่ สื่อวิดิทัศน์ โปรเตอร์ แผ่นพับ พาวเวอร์ พ้อย
รูปภาพ
(4) สื่อพิธีกรรมต่างๆ เช่น ประเพณีสงกรานต์ การทําบุญส่ง
(5) สื่ อกิ จกรรมต่างๆ มีการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์อยู่
ตลอดเวลา เน้ นการอบรมในเชิงกิจกรรม
(6) สื่อศึกษาดูงาน ชาวบ้ านและผู้ที่สนใจทัว่ ไปสามารถเข้ ามาดูงานที่
ศูนย์นีไ้ ด้ มี แปลงสาธิ ต เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ทดลองปฏิ บัติด้วยตนเอง รวมทัง้ มีการบรรยายจาก
ปราชญ์ชาวบ้ าน
ปราชญ์ ชาวบ้ านเปิ ดพื ้นที่ของตนเองให้ เป็ นพื ้นที่การศึกษาดูงานให้ กับชาวบ้ าน
และบุคคลภายนอกที่สนใจ เข้ ามาศึกษา พร้ อมกันนี ้ก็ยงั เปิ ดอบรมอย่างต่อเนื่อง จนได้ ก่อตังเป็
้ น
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึน้ บนเนื ้อที่ ของปราชญ์ ชาวบ้ านเอง กว่า 33 ไร่ ซึ่งเป็ น
ช่องทางให้ ปราชญ์ ได้ เผยแพร่ ความรู้ นอกจากนี ้ปราชญ์ จะแนะนําสิ่งต่างๆให้ กับผู้เยี่ยมชมด้ วย
ตนเองแล้ ว ยังจัดตังวิ
้ ทยากรขึ ้น ซึ่งเป็ นคนในหมู่บ้านอีกจํานวน 29 ท่าน ทําหน้ าที่สลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันเข้ ามาบรรยาย เป็ นการสร้ า งรายได้ ให้ ในชุมชน และเป็ นการสร้ างคนรุ่ นหลังขึ ้นมา
ทดแทน โดยปราชญ์ หวังว่าความรู้ ของตนจะเป็ นประโยชน์ และเผยแพร่ ของไปอย่างกว้ างขวาง
และสามารถช่วยให้ เกษตรกรมีอาชีพทํากินและพึง่ ตนเองได้
นอกจากการเปิ ดพื ้นที่ของตนเองให้ เป็ นที่ศกึ ษาดูงานแล้ ว ปราชญ์ชาวบ้ านยังให้
โอกาสเกษตรกร ไปดู ไปรู้ ไปเห็น ไปสัมผัสในเรื่ องหรื อประเด็นที่คล้ ายกัน หรื อเหมือนกับตนเอง
ในจังหวัดอื่นๆหรื อบริ บทอื่นๆด้ วย เพื่อให้ นําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ มาปรับใช้ กับพื ้นที่ของ
ตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันในเชิงของการแข่งขัน และเพื่อให้ เกษตรกรในชุมชนได้ เปิ ดรับ
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นวัตกรรมใหม่ๆด้ วย ซึง่ มาช่วยกันพัฒนาหมูบ่ ้ านต่อไป โดยปราชญ์ชาวบ้ านจะติดต่อกับสํานักงาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี หรื อหน่วยงานราชการต่างๆให้ ตามที่มีการจัดอบรม เนื่องด้ วยปราชญ์ มี
เครื อข่ายกับหน่วยงานต่างๆอยู่แล้ ว จึงง่ายต่อการประสานงาน
ลุง คิดว่า สิบปากว่ า ก็ ไม่เท่าตาเห็น ก็ เลยเปิ ดพืน้ ที่ ของตนให้
ชาวบ้ านมาดู ให้ คนนอกมาดู เขาจะเห็นเองว่าลุงทําได้ จริ ง ประสบความสําเร็ จจริ งๆ มันก็ง่ายที่จะ
โน้ มน้ าวใจละ เพราะมันมีความสําเร็ จวางอยู่ตรงหน้ า (คํานึง ชนะสิทธิ์ , สัมภาษณ์ , 29 มีนาคม
2558)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ ศกึ ษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอท่าใหม่ จังหวัดหวัดจันทบุรี ชุด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่ มีศรี สขุ ดินแดนแห่ง
เกษตรอินทรี ย์ พลิกฟื น้ วิถีชมุ ชน” พบว่า การขยายผลการของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหลนัน้ โดยใช้ พื น้ ที่ ศูนย์ ก สิ กรรมธรรมชาติบ้า นชํ า ปลาไหลเป็ นต้ น แบบ และได้ ข ยายผลการ
ดําเนินงานไปยังหมู่บ้านอื่นๆในตําบลสองพี่น้องครบทัง้ 17 หมู่บ้าน และยังเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ที่มี
ประชาชน กลุม่ /องค์กร และภาคเอกชน จากที่อื่นๆมาศึกษาเรี ยนรู้การดําเนินงาน จนได้ รับแต่งตัง้
ให้ เป็ นศูนย์เรี ยนรู้ด้านเกษตรอินทรี ย์และเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอท่าใหม่และจังหวัดจันทบุรี
มีกลุ่ม/องค์กร/ประชาชนทั่วไป เข้ าศึกษาดูงานโดยเฉลี่ ย 3-10 คณะ (สํา นักงานพัฒ นาชุม ชน
อําเภอท่าใหม่, 2552)
การใช้ สื่อที่หลากหลายรู ปแบบนี ้ ทําให้ เกษตรกรที่มีความแตกต่างกัน สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างทัดเทียม เช่น บางคนอ่านหนังสือไม่ออกก็สามารถใช้ สื่อกิจกรรม สื่อ
ศึกษาดูงานได้
4.3.3 กลยุทธ์ นาเสนอสาร
กลยุทธ์ การนําเสนอสารเป็ นกลยุทธ์ ที่มีหลากหลายวิธีการและมีความสําคัญต่อการนํา
เนื ้อหาสารเหล่านันไปถ่
้ ายทอดยังเกษตรกรในหมูบ่ ้ าน ปราชญ์ชาวบ้ านต้ องสร้ างสารซึ่งเป็ นเนื ้อหา
เกี่ยวกับการทําเกษตรแบบอินทรี ย์ และปราชญ์ ชาวบ้ านจะเลือกวิธีการสื่อสารและช่องทางการ
สื่อสารทําให้ การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
1) กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการโดยการ
เล่าสูก่ นั ฟั ง โดยปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ วดั เป็ นช่องทางในการสื่อสาร โดยใช้ ตนเองทําหน้ าที่เป็ นสื่อ
บุคคลที่เป็ นตัวกลางสําคัญในการสื่อสาร เนื่องด้ วยว่าชาวบ้ านชําปลาไหลยังเป็ นพืน้ ที่ชนบทที่

130
ชาวบ้ านยังเคารพและศรัทธาในวัดและพระอยูม่ าก โดยเฉพาะหลวงปู่ ฟั ก แห่งวัดสามผานจะเป็ นที่
นับถือและเคารพกับชาวบ้ านชําปลาไหล และในตําบลสองพี่น้องมาก ชาวบ้ านจึงนิยมการไปวัด
ทํ า บุ ญ กั น ทุ ก วัน พระ จึ ง ทํ า ให้ วัด เป็ นศูน ย์ ร วมของชุ ม ชนอี ก สถานที่ ห นึ่ ง และเป็ นสถานที่
แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพ ชีวิตความเป็ นอยู่ และข่าวคราวความเคลื่อนไหว
ของสมาชิกในชุมชน โดยเนื ้อหาที่ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ มกั เป็ นความสําเร็ จ และพืชผลของตนเอง ที่
ได้ จากการทําเกษตรอินทรี ย์ ทําให้ ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน พร้ อมทังนํ
้ าผลผลิต
เหล่านันมาถวายพระด้
้
วย เพื่อให้ ชาวบ้ านเห็นเป็ นตัวอย่าง ชาวบ้ านจะเห็นว่าการทําเกษตรอินทรี ย์
นันทํ
้ าได้ จริงได้ ผลผลิตลูกใหญ่ และขายได้ ราคาสูงด้ วย ชาวบ้ านก็สนใจที่จะทําเกษตรแบบอินทรี ย์
เพราะมีตวั อย่างความสําเร็ จให้ เห็นชัดเจน เมื่อเครื อข่ายเริ่ มก่อตัวขึ ้น หัวข้ อสนทนาก็จะเปลี่ยนไป
ส่วนมากก็จะเป็ น การสนทนาจะเป็ นการกล่าวถึงความสําเร็ จของชาวบ้ านคนอื่นที่เริ่ มทําเกษตร
อินทรี ย์ มีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากัน หรื อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่ องการเกษตรใหม่ๆอยู่ตลอด
กลยุทธ์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน นี ้ก็เป็ นกลยุทธ์ ที่ปราชญ์ ใช้
นําเสนอสารโดยการโน้ มน้ าวใจแบบทางอ้ อม ทําให้ ชาวบ้ านเกิดความสนใจอยากรู้ และชาวบ้ าน
จะได้ รับความรู้ เรื่ องประสิทธิภาพของเกษตรอินทรี ย์ด้วย นอกจากนี ้ตัวสื่อบุคคลอย่างปราชญ์
ชาวบ้ านเป็ นตัวคนที่นํามาใช้ สื่อสารกับ เกษตรกรในลักษณะเผชิญหน้ าทังในรู
้ ปของการสนทนา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กัน การใช้ สื่อบุคคลในการสื่อสารก่อให้ เกิดผลดีคือ สามารถนําข่าวที่
ต้ องการเผยแพร่ไปสู่ผ้ รู ับสารได้ โดยตรง และทําให้ การเผยแพร่ ข่าวสารเป็ นไปในลักษณะที่ความ
ยืดหยุน่ ปรับให้ ผ้ รู ับสารเป็ นราย ๆ ได้ และทราบความรู้สกึ ของผู้รับสารได้ ทนั ที
ตอนไปวัดทําบุญก็จะเอาผลไม้ ใ นสวนของตนเองไป ชาวบ้ าน
เห็นก็ตกใจว่าทําไมลูกใหญ่กว่า และให้ ผลสวยงามกว่า ตอนนันก็
้ เป็ นที่สนใจของชาวบ้ านมาก
ชาวบ้ านก็เกิดอยากจะมาทําเกษตรอินทรี ย์ตาม ต่อมาระยะหลังๆทําเกษตรอินทรี ย์ทกุ บ้ านแล้ ว ก็
จะคุยกันเรื่ องปั ญ หาต่างๆที่ เ กิ ดขึน้ ในสวนหรื อเรื่ องใหม่ๆที่ เกี่ ยวข้ องกั บการทํ าเกษตรอินทรี ย์
มากกว่า (คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)
2) กลยุทธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้ านใช้ รูปแบบให้ ชาวบ้ านเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิ
โดยปราชญ์ จ ะใช้ ก ารเรี ย นรู้ แบบกลุ่ม ควบคู่ไ ปกับ การแนะนํ า โดยผ่า นการทํ า กิ จ กรรมเสริ ม
ประสบการณ์ ต่างๆ ในกรณี ที่เกษตรกรผู้เข้ าอบรม ต้ องการความรู้ ที่นําไปปฏิบตั ิได้ จริ ง ปราชญ์
ชาวบ้ านมักจะลงพื ้นที่ปฏิบตั ิ โดยหัวข้ อกิจกรรมก็มกั จะเป็ น การทําปุ๋ยชีวภาพ การทําไบแก๊ ส การ
ทํานํ ้าส้ มควันไม้ การปลูกผัก การเลี ้ยงเป็ ด การเลี ้ยงปลา การทําไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลง การ
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แปรรูปผลไม้ ตา่ งๆ หลังจากได้ ฟังขันตอนการบรรยายแล้
้
ว เกษตรกรจะได้ ลงพื ้นที่ปฏิบตั ิจริ ง โดยมี
ปราชญ์ชาวบ้ านคอยแนะนําทุกขันตอน
้
ดูแลอย่างใกล้ ชิด ขณะลงมือปฏิบตั ิ พร้ อมทังสอดแทรกวิ
้
ธี
ปฏิบตั ิที่ถูกต้ อง ปั ญหาที่อาจพบได้ ในกระบวนการผลิต วิธีการแก้ ปัญหา เกษตรกรผู้เข้ ารับการ
อบรมสามารถสอบถาม หรื อทดลองปฏิบตั เิ องจนกว่าจะเข้ าใจ หลังเสร็ จสิ ้นการอบรม ผู้เข้ ารับการ
อบรมทุกคนจะได้ รับผลผลิตที่ทําเองและนํากลับไปใช้ ที่บ้าน
3) กลยุทธ์การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านได้ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรได้ พฒ
ั นาตนเองอยู่
ตลอดเวลา การเรี ยนรู้ จะไม่หยุด แค่ข้อมูลจากปราชญ์ ชาวบ้ านเท่านัน้ ปราชญ์ ชาวบ้ านได้ ให้
ชาวบ้ านรับรู้ คณ
ุ ค่าของตนเองและความต้ องการในชีวิตและการทํางาน แสดงออกถึงความตังใจ
้
ในการเรี ยนรู้ ประยุกต์ใช้ ข้อมูลและทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องมีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตลอดชีวิต
และส่งเสริ ม ให้ มี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆเพื่อให้ มี ความรู้ และความสามารถในการจัดการกับ
ปั ญหา ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การทําเกษตรแบบอินทรี ย์นนั ้ ต้ องเจอกับปั ญหาที่เข้ ามาทุกวัน
เช่น ปั ญหาโรคและแมลงที่เกิดทุกช่วงฤดู เกษตรกรต้ องมีการเรี ยนรู้ และนํามาปรับใช้ เองเพื่อให้
เหมาะกับสภาพพื ้นที่ของตน (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่,2552)
นอกจากนี ้ปราชญ์ชาวบ้ านก็ได้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดเวลา เช่น มีกลุ่ม
สหกรณ์ ผลไม้ กลุ่ม ปุ๋ยเกษตรอินทรี ย์ กลุ่ม แปรรู ป กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรี ย์ กลุ่มวิทยากร
ประเพณีการปลูกข้ าว ซึ่งกิจกรรมเหล่านี ้จะเป็ นการส่งเสริ มให้ เกษตรกรได้ มีการเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา การมีกิจ กรรมร่ วมกันทําให้ เกษตรกรเกิ ดความร่ วมมือ ช่วยเหลือกันและ
เรี ยนรู้ร่วมกัน
ป้าจะเข้ าร่ วมกิจกรรมทุกครัง้ ที่เขาจัด เพราะได้ มาร่ วมกลุ่มกัน
ทํากิจกรรมต่างๆ ได้ ความรู้ ใหม่ๆเพิ่ม บางทีความรู้ก็มาจากประสบการณ์ของเราเองที่ไปเจอๆกัน
มา ไม่ได้ มาจากผู้ใหญ่คํานึงก็มี (สุจิตรา ชนะสิทธ์, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2558)
4) กลยุทธ์เน้ นการสื่อสารกลุม่ ใหญ่
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดหวัดจันทบุรี ชุด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่ มีศรี สุข ดินแดนแห่งเกษตรอินทรี ย์
พลิกฟื น้ วิถีชมุ ชน” ในด้ านของการส่งเสริมการเรี ยนรู้และติดตามผล พบว่าเกษตรกรในหมู่บ้านชํา
ปลาไหลจะต้ องนําผลจากการดําเนินกิจกรรม มาพูดคุยปรึกษาหารื อและหาแนวทางแก้ ไขในกรณี
ที่มีปัญหาในเวทีประชาคมหมู่บ้านในวาระต่างๆ ซึ่งทําให้ เกิดกระบวนการแก้ ไขปั ญหาชุมชนด้ วย
คนในชุมชนอย่างเหมาะสม การทําเวทีประชาคมแต่ละครัง้ ก็จะนําโดยปราชญ์ชาวบ้ าน และผู้นํา
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ชุมชนด้ านต่างๆ และจากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านมักใช้ การสื่อสารกลุ่มใหญ่เป็ นช่อง
ทางการสื่อสารที่สําคัญที่จะสื่อสารกับคนในชุมชน เพื่อให้ เข้ าถึงเกษตรกรจํานวนมาก จึงใช้ วาระ
การประชุมต่างๆของหมูบ่ ้ าน เช่น การทําประชาคม เวทีเสวนา
(1) การทําประชาคม
หมู่บ้านชําปลาไหลจะมีการจัดประชาคมอย่างน้ อยเดือนละ 1 ครัง้ หรื อ
เมื่อมีเหตุการณ์สําคัญเร่งด่วนก็จะจัดการประชุม ปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ เวทีการจัดประชาคมนี ้เป็ น
เวทีการเผยแพร่ ข่าวสารเกษตรอินทรี ย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราชญ์ ชาวบ้ านที่ได้ รับตําแหน่งผู้นํา
มักจะต้ องพูด หรื อเป็ นผู้นําในการกระชุม ดังนันปราชญ์
้
ชาวบ้ านจะอาศัยการทําประชาคมนี ้ให้ เป็ น
ประโยชน์ในการแนะแนวทางเกษตรให้ แก่ชาวบ้ านพร้ อมทังแสวงหาเครื
้
อข่ายเพิ่มเติม
นอกจากการทํ าประชาคมแล้ วปราชญ์ ช าวบ้ านยัง จัดการประชุมด้ วย
ตนเอง ที่ศนู ย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล โดยจะจัดประชุมเมื่อมีคนจากภายนอกพื ้นที่เข้ า
มาขอดูงาน โดยปราชญ์ชาวบ้ านจะแบ่งทีมกันทํางานในชุมชนเพื่อสร้ างอาชีพและกระจายรายได้
ในชุมชนระหว่างว่างเว้ นการเกษตร โดยจะแบ่งเป็ นทีมโภชนาการจัดทําหารเลี ้ยงแขกที่มาอบรม
ทีมเครื่ องเสียง ทีมทําความสะอาด ทีมวิทยากร ทีมนํ ้าดื่ ม ทีมวิทยากร แล้ วให้ ชาวบ้ านนําผลิตผล
ของตนเองมาจําหน่ายด้ วย ปราชญ์ชาวบ้ านก็จะใช้ โอกาสที่ชาวบ้ านมารวมตัวนี ้ ทําประชาคมไป
ด้ วย เป็ นการทําให้ ชาวบ้ านมีกิจกรรมร่ วมกัน สร้ างความสนใจให้ กับชาวบ้ านด้ วยอาชีพและเงิน
ค่าตอบแทน ทําให้ ชาวบ้ านสนใจที่จะเข้ าร่วมกิจกรรมกันมาก
ลุงจะแบ่งทีมให้ ชาวบ้ านเขาทํางานกันเอง แรกๆก็จะมีการนัด
หมาย เดี๋ยวนีม้ ากันอัตโนมัติ ชาวบ้ านก็บอกกันปากต่อปาก ก็เลยถื อโอกาสนีท้ ําประชาคมเลย
(คํานึง ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 28 มีนาคม 2558)
(2) เวทีเสวนา
ปราชญ์ ช าวบ้ า นจะเดิ น ทางไปร่ ว มเสวนา ตามพื น้ ที่ ต่า งๆที่ ส ถาบัน
หน่วยงานรัฐหรื อเอกชนต่างๆจัดขึ ้น เป็ นอีกเวทีที่ปราชญ์ชาวบ้ านจะได้ สื่อสารความรู้ของตนไปสู่
ชาวบ้ าน และบุคคลที่สนใจ
5) กลยุทธ์การเคาะประตูครัวเรื อน
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านจะเลือกใช้ การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็ น
การนําเสนอสารด้ วย โดยเลือกวิธีการเคาะประตูครัวเรื อน เพราะสื่อบุคคลจัดได้ ว่าเป็ นสื่ อที่ มี
ประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ที่จะทําหน้ าที่ถ่ายทอดเรื่ องราวข่าวสารต่างๆสู่เกษตรกร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้ างความน่าเชื่อถือ โน้ มน้ าวจิตใจ เนื่องจากเป็ นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด อีกทัง้
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บริ บทในหมู่บ้านชําปลาไหล เป็ นชุมชนที่มีบ้านเรื อนอยู่ค่อนข้ างอยู่ติดกัน ง่ายต่อการไปมาหาสู่
และคนในชุม ชนก็ เ รี ย งร้ อยเครื อ ข่า ยกัน ในลัก ษณะของเครื อ ญาติกัน เป็ นส่ว นใหญ่ ปราชญ์
ชาวบ้ านจึงใช้ วิธีบกุ บ้ านเพื่อให้ ข้อมูลโดยตรง และเป็ นการพูดคุยกับชาวบ้ านอย่างทัว่ ถึง เพื่อเป็ น
การให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบอินทรี ย์ การเผยแพร่ข่าวสารเกษตรอินทรี ย์ใหม่ๆ
ประโยชน์ของเกษตรอินทรี ย์ว่าสามารถช่วยลดต้ นทุนพร้ อมแก้ ปัญหาหนีส้ ินให้ กับเกษตรกรได้
ปราชญ์ ชาวบ้ านเลือกใช้ วิธีการนีเ้ พื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับเกษตรกร ที่ยงั ไม่เชื่อมัน่ ในการทํา
เกษตรแบบอินทรี ย์ แม้ บางคนจะอยู่ในเครื อข่ายและเคยเข้ าอบรมมาแล้ วก็ตาม การสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ าจะให้ ผลมากกว่า ทําให้ ชาวบ้ านได้ สอบถามข้ อสงสัยได้ โดยตรง อันจะนําไปสู่ความรู้
ความเข้ าใจและยอมรับไปปฏิบตั ใิ นที่สดุ
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ ศึกษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดหวัดจันทบุรี ชุด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่ มีศรี สุข ดินแดนแห่งเกษตร
อินทรี ย์ พลิกฟื น้ วิถีชมุ ชน” ในด้ านการแก้ ไขปั ญหาความยากจนของหมู่บ้านชําปลาไหลนัน้ จะมี
ชุดปฏิบตั ิการแก้ ไขปั ญหาความยากจนแบบเข้ าถึงทุกครัวเรื อน อันประกอบด้ วยปราชญ์ชาวบ้ าน
และผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนประจําตําบล ออกปฏิบตั ิการเข้ าหาตามบ้ าน ถ่ายทอดความรู้ ด้ าน
เกษตรอินทรี ย์ เพื่อหาทางออกให้ แก่ครัวเรื อนยากจน จนได้ รับการคัดเลือกเป็ นจุดปฏิบตั ิการที่ดี
(Best Practice) ของอําเภอท่าใหม่ (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่, 2552, น. 8)
6) กลยุทธ์การลดความเครี ยด
จากการศึก ษาพบว่ า ปราชญ์ ช าวบ้ า นจะใช้ เ ทคนิ ค การใช้ อ ารมณ์ ขัน ในการ
นําเสนอสารแบบไม่เป็ นทางการกับชาวบ้ าน โดยปราชญ์จะเป็ นสร้ างตนเองให้ เป็ นสื่อบุคคลที่มี
ความดึงดูดใจ ซึ่งนัน่ ย่อมกระตุ้นให้ เกษตรกรเกิดความสนใจหรื อพึงพอใจในการได้ พบเห็นพูดคุย
โดยการใช้ อารมณ์ ขันที่ปรากฏในการใช้ ถ้อยคําที่ทําให้ ผ้ ูฟังรู้ สึกตลกขบขัน ซึ่งปราชญ์ ชาวบ้ าน
สามารถสร้ างบรรยากาศให้ ครึกครื น้ สนุกสนานและสร้ างความบันเทิงใจและลดความเครี ยดให้ แก่
เกษตรกร ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ อารมณ์ ขันเป็ นเครื่ องมือทางการสื่อสารช่วยให้ เกิ ดการเบี่ยงเบน
ความสนใจไปจากทัศนคติที่ไม่ดีได้ อารมณ์ขนั ของปราชญ์ชาวบ้ านสามารถเรี ยกความสนใจและ
สร้ างการตอบรับได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้อุปนิสยั ตลกนี ้ไม่ได้ เกิดจากลักษณะนิสยั ส่วนตัวของปราชญ์
ชาวบ้ าน แต่เป็ นสิ่งที่ ปราชญ์ ชาวบ้ านฝึ กฝนขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นเทคนิคในการนําเสนอเนื ้อหาข้ อมูล
เกี่ ย วกับการทํ าเกษตรอิน ทรี ย์ต่า งๆให้ ช าวบ้ านสนใจ ซึ่ง เป็ นสิ่ง ที่ แ สดงถึ ง ความสามารถของ
ปราชญ์ ชาวบ้ าน นั่นคือ เทคนิคการพูดแบบร่ าเริ งและจะมี การสอดแทรกมุขตลกประกอบการ
บรรยายต่างๆ หรื อเวลาที่ได้ พบปะกับชาวบ้ านปราชญ์ ชาวบ้ านจะร่ าเริ งและควบคุมอารมณ์ของ

134
ตนเองได้ ตลอดเวลา ซึ่ง เป็ นกลยุทธ์ สํ าคัญในการเข้ าถึง ชาวบ้ าน ทํ าให้ ช าวบ้ านรู้ สึกเข้ าถึง ตัว
ปราชญ์ชาวบ้ านได้ จึงกล้ าที่จะเข้ ามาปรึกษาปั ญหาต่างๆ
อาแกยิ ้มแย้ มแจ่มใส ตลอดเวลา ชอบพูดติดตลก อาไม่เคยโกรธ
ใครหรื อตําหนิใครเลยนะ มากที่สดุ ก็บอกให้ ปรับอีกนิด ใกล้ จะดีแล้ ว เวลาคุยกับอาแก ก็จะไม่เบื่อ
และไม่เกร็ง (พรเทพ สายพานิช, สัมภาษณ์, 30 มีนาคม 2558)
7) กลยุทธ์การนําเสนอข้ อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านมักใช้ การยกตัวอย่างในการประกอบการ
บรรยายหรื อถ่ายทอดความรู้ โดยมากเป็ นเรื่ องจริงที่เป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นแวดล้ อมชาวบ้ านอยู่ใน
ชี วิตประจํ าวัน ซึ่ง ทํ าให้ ช าวบ้ านรู้ สึกว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตัว และเป็ นข้ อมูลข่าวสารที่ ทันสมัยเป็ น
เหตุการณ์ปัจจุบนั และการใช้ เหตุการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั นันเป็
้ นการย่นระยะทางการเล่าเรื่ อง ทําให้
ไม่ต้องอธิบายมาก นอกจากนี ้ปราชญ์ ชาวบ้ านยังได้ ใช้ เหตุการณ์ปัจจุบนั ในสื่อกิจกรรมต่างๆใน
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลด้ วย เช่น การรณรงค์ให้ เกษตรกรงดใช้ สารเคมีทุกชนิด
ปราชญ์ ชาวบ้ านก็ยกตัวอย่างข่าวสารที่ทนั สมัยตามหน้ าหนังสือพิมพ์ หรื อวารสารต่างๆ เช่ นข่าว
เกษตรกรไทยที่ป่วยเพราะสารเคมีเกิน 4 ล้ านคน ผลกระทบสารเคมีกําจัดศัตรู พืชต่อสุขภาพ
ยกตัวอย่างของเกษตรกรในชุมชนที่ได้ รับรางวัลเกษตรอินทรี ย์ การประยุกต์ใช้ ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
8) กลยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ คอ่ ยเลิก
จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ วิธีให้ ชาวบ้ านทดลองทําเกษตรอินทรี ย์
แบบใช้ พื ้นที่เพียงแค่ 1 ไร่ก่อน เพื่อให้ เห็นว่าการทําเกษตรอินทรี ย์สามารถให้ ผลผลิตที่ดีได้ จริ ง ถ้ า
ผลการทดลองทําเกษตรอินทรี ย์บนพื ้นที่ 1 ไร่นนั ้ ไม่ได้ ผลตามที่เกษตรกรต้ องการ ปราชญ์ชาวบ้ าน
จะให้ เกษตรกรเลิกทําได้ ทนั ที การให้ ทดลองปฏิบตั ิ ก่อนนันเป็
้ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกษตรกร
ก่อนที่จะตัดสินใจทํ าเกษตรอินทรี ย์แบบจริ งจังกับพืน้ ที่ทงั ้ หมดของเกษตรกร วิธีการให้ ท ดลอง
ปฏิบตั ิก่อนนี ้เป็ นวิธีที่จะทําให้ เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู้ โดยการเห็นผลประจักษ์ ชดั จากการคิดและ
การกระทําของตนเอง ทํ าให้ เกษตรกรเข้ าใจ และเกิดความมั่นใจ ที่จะเข้ าร่ วมเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์
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4.4 การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชาปลาไหล
ตาบลสองพี่น้องอาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาในประเด็นการมีสว่ นร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลา
ไหล ตํ า บลสองพี่ น้ อ งอํ า เภอท่ า ใหม่ จัง หวัด จัน ทบุรี ผู้วิ จัย ได้ เ ก็ บ ข้ อ มูล จากการศึก ษา
เอกสารรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน บ้ านชําปลาไหล หมู่ที่ 12 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี และสัมภาษณ์ ปราชญ์ ช าวบ้ านผู้มีส่วนสําคัญในเครื อข่าย สัมภาษณ์ เกษตรกร
จํานวน 16 ท่านโดยจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มของผู้นําทางความคิดเห็น (Opinion
leader) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชน เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group)
และสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆของเกษตรกรกับเครื อข่าย
ผู้วิจยั ขอนําเสนอรายละเอียดการมีสว่ นร่วม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น
4.4.1 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
4.4.2 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
4.4.3 การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย
จากการศึกษาจากเอกสารเอกสารรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน บ้ านชําปลาไหล หมู่ที่ 12
ตํ า บลสองพี่ น้ อง อํ า เภอท่ า ใหม่ จัง หวัด จัน ทบุ รี บ้ า นชํ า ปลาไหล พบว่ า เป็ นหมู่ บ้ า นที่ ใ ช้
กระบวนการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมโดยมีเวทีประชาคมหมู่บ้าน และศูน ย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชํา
ปลาไหลเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทําให้ หมู่บ้านที่นบั ว่าเป็ นหมู่บ้านล้ าหลังพัฒนา
มาเป็ นหมู่บ้านต้ นแบบของตําบลเรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง การพลิกฟื น้ วิถีชีวิตเกษตรอินทรี ย์ หรื อ
แม้ กระทัง่ กระบวนการแก้ ไขปั ญหาความยากจนให้ แก่คนในชุมชน และเป็ นศูนย์เรี ยนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรี ย์ของอําเภอท่าใหม่ในปั จจุบนั
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลนันจะ
้
ทําร่ วมกันระหว่างผู้นําชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และภาค
การพัฒนาอื่นๆ โดยจะทําไปพร้ อมๆกันในทุกมิติ ทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้ อม และ
อื่นๆเนื่องจากกิจกรรมจะสร้ างความเชื่อมโยงในทุกๆด้ าน แต่เน้ นที่การเสริ มสร้ างความรู้ ความ
เข้ าใจแก่ชมุ ชน เป็ นเบื ้องต้ น เพื่อให้ เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมตังแต่
้ การคิด การเข้ าร่ วมกิจกรรม
จนกระทั่งร่ วมกันลงมื อปฏิ บตั ิ และร่ วมกันรั บผลประโยชน์ ที่เกิดขึน้ ทัง้ หมด (สํ านักงานพัฒ นา
ชุมชนอําเภอท่าใหม่, 2554)

136
4.4.1 การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร ได้ แก่ การที่เกษตรเกษตรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของเครื อข่ายข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล พร้ อมทังเป็
้ นผู้นํา ความรู้ตา่ งๆที่ได้ ไปปฏิบตั ิ
ด้ วย
พี่เข้ าอบรมเรื่ องปุ๋ยครัง้ หนึ่ง ตอนนันก็
้ มีการไปเรี ยนตามแปลง
สาธิตต่างๆ บางทีก็ไม่ได้ ไป เพราะติดธุระ คนอื่นๆเขาก็วนเวียนกันมา แต่การทําประชาคมของ
หมู่บ้านป้าก็จะไปทุกครัง้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็ นแม่ครัวให้ กับคนที่ มีขอดูงานจากจังหวัดอื่น ที่ศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล บางทีก็นําผลไม้ อินทรี ย์ไปขายที่ศนู ย์ฯด้ วย (รสสุคนธ์ ชูเดช,
สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
ลุงก็เข้ าร่ วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์อินทรี ยตังแต่
้ ปี 2545 แล้ ว
เห็นผู้ใหญ่เขาทําแล้ วดีก็ลองทําบ้ าง ทุเรี ยนก็ฟืน้ ขึ ้นจริ งๆ จากเดิมที่เคยใกล้ จะตาย ตอนไปร่ วม
ประชุมต่างๆเขาก็มีซกั ถามบ้ าง ออกไปพูดหน้ าห้ องบ้ าง ลุงก็ไม่กล้ าออกไป ไปเรี ยนไปฟั ง อย่าง
เดียว (สมหมาย นิลสนธิ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
ลุงเข้ าร่ วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์มานานแล้ ว ร่ วมกิจกรรมกับ
เครื อข่ายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นการทํานาข้ าวเกษตรอินทรี ย์ การทําปุ๋ยหมัก หรื อการทําประชาคม
ต่างๆ บางทีผ้ ใู หญ่เรี ยกประชุมที่ศนู ย์ก็จะไปตลอดไม่เคยพลาด แต่ไม่เคยได้ วางแผนหรื อกําหนด
นโยบายกับเขาหรอก (จักรินทร์ ชูเดช, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2558)
ตังแต่
้ ไปเรี ยนที่ศนู ย์ฯ ก็นํากลับมาใช้ เองที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็ นปุ๋ย
เป็ นนํ ้าหมัก บางครัง้ ก็ออกไปแปลงนาสาธิต ไปบ้ านคนอื่นๆ ป้าก็ไปกับเขาตลอด ส่วนมากก็จะ
เรี ยนรู้จากแปลงสาธิตของผู้ใหญ่คํานึงเขา เวลาไปอบรมก็ไม่คอ่ ยได้ จด เพราะเขียนหนังสือไม่คอ่ ย
จะถูก (ขวัญตา ปรี ดา, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
พี่ ก็ทํ าสวนเกษตรอิ นทรี ย์ม าสักพัก หนึ่ง แล้ ว พี่ ทํา งานที่ อบต
ด้ วย จึงไม่คอ่ ยได้ มีเวลาไปร่วมกิจกรรมกับเขาเท่าไหร่ งานทางนี ้ค่อนข้ างยุ่ง (เฉลิมชัย แซ่เอี๋ยว,
สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2558)
ตอนนีล้ ุงก็ทําเกษตรอินทรี ย์ตามผู้ใหญ่คํานึงเขา แต่ไม่ค่อยไม่
เข้ าร่วมกิจกรรมเท่าไหร่ เพราะว่าแก่แล้ ว เดี๋ยวนี ้เดินทางไม่สะดวก (อํานาจ นรากร, สัมภาษณ์, 18
เมษายน 2558)
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น้ า ก็ ทํ า เกษตรแบบอิ น ทรี ย์ แต่ไ ม่ค่อ ยได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมใน
เครื อข่าย ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาอะไร ก็ชอบไปคุยกับผู้ใหญ่คํานึงแบบตัวต่อตัวมากกว่า (สมนึก
บุญศิริ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
ลุงก็เข้ าร่ วมกิจ กรรมตลอด เพราะชอบหาความรู้ ใหม่ๆ มาทุก
วันนี ้ทุเรี ยนโรคมันเยอะ เราก็ต้องหาวิธีใหม่ๆอยู่ต ลอดเวลา เพื่อแก้ ปัญหา ได้ ความรู้อะไรจากการ
อบรม ก็นํามาประยุกต์ใช้ กบั สวนนี่แหละ (บรรจง ชาตะเกาะ, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
4.4.2 การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่ง สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง ได้ แก่ การที่เกษตรกรมีส่วนร่ วม
มากกว่าการเป็ นแค่ผ้ ูใช้ ส าร หรื อผู้ยอมรั บนําไปปฏิ บัติ แต่จะเป็ นผู้ช่วยเผยแพร่ ความรู้ และมี
ตําแหน่งส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
ป้าไปเรี ยนพร้ อมลูกสาว ลูกสาวก็เป็ นอาจารย์สอนอยู่ในเมือง
แรกๆก็เข้ าอบรมอย่างเดียว พอทํา เป็ นแล้ ว ก็เผยแพร่ให้ คนอื่นต่อ ป้าชอบแนะนําให้ ชาวบ้ านที่ยงั
ไม่ร่วมเครื อข่ายให้ มาเป็ นเกษตรอินทรี ย์ด้วยกัน เพราะสวนผลไม้ มนั ดีขึ ้นจริ งๆบางทีก็ขี่รถเครื่ องไป
สอนเขาถึงบ้ าน ชาวบ้ านเขาว่าป้าหัวไว ชอบจด ชอบจําด้ วย ใครมีอะไรก็จะมาถามป้าตลอด (บุญ
ศรี ชูเดช, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
ลุงมีสวนอยู่ที่อําเภอโป่ งนํ ้าร้ อน ทําสวนแล้ วก็ค้าขายด้ วย อาศัย
ว่าบ้ านค้ าขายจึงมีคนไปมาหาสู่ตลอด ตอนแรกอาคํานึงเขาชวนไปดูงานเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์
สอนให้ ทําสวนแบบปลอดสารพิษ ลุงก็สนใจเพราะชอบเรื่ องสมุนไพรอยู่ก่อนแล้ ว จากนัน้ ก็ทํา
เกษตรอินทรี ย์มาตลอด หลังๆมานี ้ก็ช่วยเป็ นวิทยากรให้ เขาที่ศนู ย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลา
ไหล ให้ กบั คนนอกพื ้นที่ที่ขอมาดูงาน แล้ วก็สอนเรื่ องสมุนไพรด้ วย (กุหลาบ ทรัพย์สิน, สัมภาษณ์,
18 เมษายน 2558)
ตังแต่
้ เป็ นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาก็ช่วยกิจกรรมในเครื อข่ายตลอด
บางทีก็มีคนมาขอดูผลไม่ที่สวนบ้ าง ผมก็เปิ ดสวนผมให้ ดู เป็ นการช่วยเหลือกันไปในชุมชน (สุรสีห์
แซ่เอี๋ยว, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2558)
เป็ นสมาชิกกลุ่มปุ๋ยอินทรี ย์ด้วย ช่วยเขาทําแล้ วนํามาใช้ กบั สวน
ตนเอง นอกจากนี ้ก็ชว่ ยเขานําไปขายด้ วย โดยจะมีชาวบ้ านจากที่อื่นมาขอซื ้อ ก็จะช่วยลุงดูแลเรื่ อง
เงินให้ นอกจากนี ้ก็ยงั ดูแลเรื่ องบัญชีครัวเรื อนของหมู่บ้านด้ วย (ปั ญญา หงส์รัตน์, สัมภาษณ์, 19
เมษายน 2558)
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พี่ เ คยเข้ าร่ ว มอบรมตัง้ แต่ ศู น ย์ ก สิ ก รรมเปิ ดใหม่ ๆ ยั ง ไม่ มี
ชื่อเสียง จนกระทังตอนนี
้
้ได้ เป็ นประธานวิสาหกิจแปรรูปชุมชนของหมู่บ้านไปแล้ ว ผลผลิตก็ นํามา
จากสวนเกษตรของชาวบ้ านทังนั
้ น้ แรงงานก็เป็ นชาวบ้ านในชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากวิสาหกิจ
ชุมชน เช่น การแปรรูปขนมไทย นํ ้ายาล้ างจาน สบู่ แชมพูสมุนไพร ก็นําไปขายที่ศนู ย์ฯด้ วย ส่งขาย
ต่างจังหวัดด้ วย ตอนนี ้ก็เปิ ดสอนให้ คนในหมู่บ้าน และคนนอกชุมชนที่สนใจก็มาเรี ยนได้ (สุจิตรา
ชนะสิทธิ์, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2558)
ลุง จะนํ าผักเกษตรอินทรี ย์ไปขายที่ สหกรณ์ ตลอดเพราะว่าได้
ราคาดี มีคนมารับซือ้ ถึงที่ไม่ต้องหาตลาดส่งเอง สวนทุเรี ยนก็ทําเป็ นแบบอินทรี ย์ด้วย ตอนที่ มี
คณะมาอบรมจากจังหวัดอื่นก็จะช่วยแจ้ งข่าวสารให้ ชาวบ้ านคนอื่นๆทราบ เพื่ อจัดเตรี ยมวัสดุ
อุปกรณ์ เตรี ยมกิจกรรมต่างๆ และลุงก็ช่วยเขาจัดสถานที่ และหานํ ้าดื่ม เสร็ จงานอาเค้ าก็จะแบ่ง
เงินให้ กบั ชาวบ้ านที่มาร่วม มาช่วยงานด้ วย (สุนทรี เชิงเทิน, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2558)
4.4.3 การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกาหนดนโยบาย
การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย ได้ แก่ การที่เกษตรกรมีส่วนร่วมใน
เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ในด้ านของการวางแผนล่วงหน้ าเกี่ ยวกับการดําเนินงาน เรื่ องของเวลา
กิจกรรม บุคลากร สถานที่ การติดต่อประสานงานหรื อกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึน้ ภายในเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการกําหนดนโยบายให้ เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เดินหน้ าต่อไป
ส่วนใหญ่จะปรึ กษาหารื อกับ สมโภชน์ และ อาคํานึงตลอด ว่า
ตอนนี ้เครื อข่ายของเราตอนนี ้ไม่มีอะไร ก็ว่าจะชวนชาวสวนไปดูงานที่จงั หวัดอื่นๆบ้ าง บางทีก็ไป
3-4 คน บางทีก็ไปกลุ่มใหญ่ ชาวบ้ านส่วนใหญ่ก็จะว่างไม่ตรงกัน เรื่ องส่วนใหญ่บางทีผมก็เปิ ด
หัวข้ อประชาคมเลย อย่างนาข้ าวเกษตรอินทรี ย์วิถีพทุ ธนี่ ผมก็เป็ นตัวตังตั
้ วตีในการสร้ างมันมาเลย
นะ (พรเทพ สายพานิช, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2558)
พี่ก็จะช่วยอาคาคํานึงวางแผนเกี่ยวกับการทําปุ๋ยอินทรี ย์เพราะพี่
ถนัดด้ านนี ้ อาก็เลยให้ พี่เป็ นประธาน พี่ก็จะช่วยวางแผน และควบคุมดูแลการผลิต แล้ วก็จะช่วย
ลุงวางแผนว่าช่วงนี ้ควรทําอะไร มีประเพณีอะไร เราทํากิจกรรมอะไรได้ บ้าง ช่วงไหนชาวบ้ านว่าง
หรื อไม่วา่ ง ก็จะมาช่วยกันกําหนดได้ ถกู (สมโภชน์ พุม่ แก้ ว, สัมภาษณ์, 19 เมษายน 2558)
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ยังได้ ศึกษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดหวัดจันทบุรี ชุด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่ มีศรี สุข ดินแดนแห่งเกษตร
อินทรี ย์ พลิกฟื ้นวิถีชุมชน”พบว่า การมีส่วนร่ วมในฐานะวางแผนและกํ าหนดนโยบายเป็ นการ
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ดําเนินงานของปราชญ์ ชาวบ้ านและผู้นําชุมชนบ้ านชําปลาไหล ร่ วมกับสํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ เพื่อร่วมกันแก้ ไขปั ญหาต่างๆให้ กับชาวบ้ านในชุมชน และร่วมกันถอดบทเรี ยนการ
แก้ ไขปั ญหา เป็ นองค์ความรู้ เพื่อนําไปใช้ ในการปฏิบตั ิการครัง้ ต่อๆไป และเผยแพร่กระบวนการที่
ประสบความสําเร็จให้ เป็ นตัวอย่างกับชุมชนอื่น (สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่, 2552)
จากการศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จากเกษตรกรผู้ให้ ข้อมูลจํานวน 16 คน
แบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็ นกลุ่มของผู้นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มที่ 2
กลุม่ ประชาชน ผู้วิจยั สามารถสรุปจํานวนเกษตรกรที่มีสว่ นร่วมในทัง้ 3 ขันตอน
้
ได้ ดงั นี ้
ตารางที่ 4.1 จํานวนเกษตรกร (กลุม่ ประชาชน) ผู้ให้ ข้อมูลการมีสว่ นร่วมทัง้ 3 ระดับ

การมีส่วนร่ วม

จานวนเกษตรกร(คน)

ผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร

6 คน

ผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง

2 คน

ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย

-

จากการศึกษาพบว่าในประเด็นของการมีส่วนร่วมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในส่วนของกลุ่มประชาชนนัน้ ผู้วิจยั สามารถ
สรุ ปได้ ว่าเกษตรกรในบ้ านชําปลาไหลส่วนใหญ่จะมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร คือการที่
เกษตรกรจะเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่เครื อข่ายจัดขึ ้นตามวาระต่างๆพร้ อมทังนํ
้ าความรู้ที่ได้ ไป
ปฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพตามความเหมาะสม เพราะฉะนันการมี
้
ส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้
สารของเกษตรกรจึงอยู่ในระดับสูง แต่ก็จะมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้
ร่วมแสดง ที่มีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้ มีส่วนร่ วมมากกว่าแค่เป็ นผู้ใช้ สาร พร้ อมทังร่้ วมมือ
กันจัดกิจกรรมในเครื อข่ายด้ วย เพราะฉะนันการมี
้
ส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต ผู้ร่วมแสดง
การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในขันนี
้ ้จะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในขันการมี
้
ส่วนร่ วมในฐานะผู้
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วางแผนและกําหนดนโยบายนัน้ ส่วนมากจะเป็ นเกษตรกรที่มีตําแหน่งและเป็ นผู้นําความคิดเห็น
ในหมู่บ้าน เพราะฉะนันการมี
้
ส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายของกลุ่มประชาชน
จะอยูใ่ นขันตํ
้ ่า
ตารางที่ 4.2 จํานวนเกษตรกร (กลุม่ ผู้นําความคิดเห็น) ผู้ให้ ข้อมูลการมีสว่ นร่วมทัง้ 3 ระดับ

การมีส่วนร่ วม

จานวนเกษตรกร(คน)

ผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร

2 คน

ผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง

4 คน

ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย

2 คน

จากการศึกษาพบว่าในประเด็นของการมีส่วนร่วมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในส่วนของกลุ่มผู้นําความคิดเห็นนัน้ ผู้วิจยั
สามารถสรุ ปได้ ว่าเกษตรกรกลุ่มผู้นําความคิดเห็นในบ้ านชําปลาไหลส่วนใหญ่จะมีส่วนร่ วมใน
ฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง ซึง่ จะมีส่วนร่วมมากกว่าการแค่ฟังแล้ วนําไปปฏิ บตั ิ แต่เกษตรกร
กลุ่มผู้นําความคิดเห็นกลับมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนสําคัญในการสร้ าง
เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ กลุ่ม ผู้นําความคิดเห็นส่วนใหญ่ จะมี ตําแหน่งต่างๆในหมู่บ้านหรื อใน
เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ จึงต้ องมีหน้ าที่ในการเผยแพร่ ข่าวสาร และมีส่วนร่ ว มในการขับเคลื่อน
เครื อข่ายอย่างเต็ม ที่ ประกอบกับการมี คุณลักษณะที่ มี ความเป็ นผู้นํา และมี จิ ตใจมุ่ง มั่นที่ จ ะ
พัฒนา การช่วยเหลือ การเข้ าร่วมกิจกรรม จึงเป็ นสิ่งที่ผ้ นู ําความเห็นกลุ่มนี ้จะทําด้ วยความเต็มใจ
เพราะฉะนัน้ การมี ส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง ของเกษตรกรกลุ่ม ผู้นําความ
คิดเห็นจะอยูใ่ นระดับสูง ส่วนการมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายก็จะอยู่ในกลุ่ม
ผู้นําที่เป็ นผู้ริเริ่ มเครื อข่ายในช่วงแรกๆ คือผู้นําเหล่านีจ้ ะมีส่วนร่ วมตังแต่
้ การวางแผนล่วงหน้ า
เกี่ยวกับการดําเนินงาน เรื่ องของเวลา กิจกรรม บุคลากร สถานที่ การติดต่อประสานงาน การทํา
กิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนันการมี
้
ส่วนร่ วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายของกลุ่มผู้นํา
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ความคิดเห็นจะอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนในระดับผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร กลุ่มผู้นําความคิดเห็นจะอยู่
ในระดับตํ่า
ตารางที่ 4.3 จํานวนเกษตรกรทังหมด
้
ผู้ให้ ข้อมูลการมีสว่ นร่วมทัง้ 3 ระดับ

การมีส่วนร่ วม

จานวนเกษตรกร(คน)

ผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร

8 คน

ผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง

6 คน

ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย

2 คน

จากผลการศึกษาการมีส่วนร่ วมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่
น้ อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมของเกษตรกรทังหมดโดยรวมทั
้
ง้ 2 กลุม่ นัน้
เกษตรกรในกลุ่ม ประชาชนยัง คงมี ส่วนร่ ว มในฐานะผู้รั บ สาร/ผู้ใ ช้ ส าร เป็ นส่วนใหญ่
เพราะฉะนันการมี
้
สว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สารของเกษตรกรกลุ่มประชาชนจึงอยู่ในระดับสูง
คือการเป็ นแค่ผ้ รู ่วมปฏิบตั เิ ท่านัน้ โดยเกษตรกรจะเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่เครื อข่ายจัดขึ ้นตาม
วาระต่างๆพร้ อมทังนํ
้ าความรู้ ที่ได้ ไปปฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพตามความเหมาะสม และ การมี
ส่วนร่วมในฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดงของกลุ่มประชาชนก็จะมีอยู่บ้างซึ่งยังคงเป็ นส่วนน้ อย
เพราะฉะนัน้ จะอยู่ใ นระดับปานกลาง โดยประชาชนจะเข้ า มามี ส่วนร่ ว มในกิ จ กรรมต่างๆใน
เครื อข่าย การดําเนินงาน รวมถึงช่วยแพร่กระจายข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนเกษตรกรกลุ่มผู้นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดงแสดง จะ
พบเกษตรเกษตรกลุ่มผู้นําความคิดเห็นนี ้อยู่ทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ อยู่ในฐานะการมีส่วนร่ วมในฐานะ
ผู้รั บ สาร/ผู้ใ ช้ ส าร จนถึ ง การมี ส่ว นร่ ว มในฐานะผู้ว างแผนและกํ า หนดนโยบาย แต่ส่ว นใหญ่
เกษตรกรกลุ่มผู้นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง จะมีส่วนร่ วมอยู่ใน
ระดับสูง เกษตรกรที่อยู่ฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง มีบทบาทต้ องให้ การสนับสนุนในด้ าน
ต่างๆเพราะว่าเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นต่างมีตําแหน่ง ต่างๆในเครื อข่ายเกษตร

142
อินทรี ย์ ซึง่ จะต้ องมีหน้ าที่ในการร่วมกิจกรรม การดําเนินงานในเครื อข่าย และการช่วยแพร่กระจาย
ข่าวสารให้ เ ครื อข่ายอยู่แล้ ว เกษตรกรกลุ่ม ผู้นําความคิดเห็นมี ส่วนสํ าคัญในการแพร่ กระจาย
ข่าวสารและช่วยขยายเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครื อข่ ายอย่างเต็มที่
ประกอบกับจะช่วยให้ เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลยังคงดํารงอยู่ตอ่ ไปได้ แต่เกษตรกร
กลุม่ ประชาชน อาจไม่ได้ มีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายเลย ซึ่งการมีส่วนร่วมใน
ระดับนี ้ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยูใ่ นกลุม่ ของผู้นําความคิดเป็ นส่วนใหญ่
แผนภาพแสดงให้ เห็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ จะอยู่ในฐานผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร และจะมี ส่วนร่ วมน้ อยเมื่ อต้ องอยู่ในฐานะผู้วางแผน
กําหนดนโยบาย

ระดับการมีส่วนร่ วม
ผู้วางแผนและ
กาหนดนโยบาย
ผู้ส่งสารผู้/ผู้ผลิต/
ร่ วมแสดง
ผู้รับสารผู้ใช้ สาร/

การมีส่วนร่ วมของ
เกษตร
ภาพที่ 4.29 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้ าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล ตําบลสอง
พี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ ายเกษตร
อินทรี ย์บ้านชาปลาไหล ตาบลสองพี่น้องอาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การศึกษาในประเด็น ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มี ต่อปราชญ์ ช าวบ้ านและเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผู้วิจยั ได้ เก็บข้ อมูล
โดยสัมภาษณ์ สมั ภาษณ์เกษตรกรจํานวน 16 ท่าน และสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆของเกษตรกรกับเครื อข่าย การสํารวจความคิดเห็นจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การวางแผนนโยบาย
ต่างๆเพราะจะทําให้ สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายอย่างแท้ จริง
4.5.1 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ าน
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํ าปลาไหล
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านพบว่า เกษตรกรในหมู่บ้าน
มี ความคิดเห็นว่าปราชญ์ ช าวบ้ านเป็ นสื่ อบุคคลที่ มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการทํ าเกษตร
อินทรี ย์เป็ นอย่างดี เนื่องด้ วยปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นผู้ริเริ่ มทําเกษตรอินทรี ย์เป็ นคนแรกๆและปราชญ์
ชาวบ้ านเป็ นผู้ชอบแสวงหาความรู้ ใหม่ๆอยู่เสมอ ทําให้ ได้ รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับด้ านการทํา
เกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆ อันเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ อีก ทางหนึ่งให้ กบั เกษตรกรในหมู่บ้านได้ ปฏิบตั ิ
ตาม ปราชญ์ชาวบ้ านยังช่วยสร้ างรายได้ ให้ กบั เกษตรกร พร้ อมทังยั
้ งสนับสนุนการทําเกษตรแบบ
อินทรี ย์และผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากเกษตรอินทรี ย์อย่างเต็มที่ มองหาตลาดที่จะส่งผลิตภัณฑ์ขายให้ กบั
เกษตรกร อีกทังปราชญ์
้
ชาวบ้ านสามารถให้ คําแนะนํา ให้ คําปรึกษาปั ญหาด้ านการเกษตรได้ เป็ น
อย่างดี ประกอบกับมี ความกระตือรื อร้ นในการให้ คํ าปรึ กษาหรื อการดํา เนินกิ จ กรรมต่างๆใน
เครื อข่าย เพื่อต้ องการที่จะให้ เครื อข่ายขยายผลออกไปอย่างกว้ างขวางและประสบความสําเร็ จ
ปราชญ์ชาวบ้ านเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อนําความคิดเห็นนันมา
้
ปรับใช้ ในเครื อข่ายหรื อในหมู่บ้าน ตลอดจนพยายามทําให้ เกษตรกรได้ รับความรู้ มากที่สุดและ
สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
แต่ก็พบว่าเกษตรกรบางรายคิดว่าตนเองมีความรู้น้อย จึงเกิดความกลัว ทําให้ ไม่กล้ าที่จะ
แสดงความคิดเห็น
ผู้ใหญ่เป็ นผู้นําในหมู่บ้านอย่างแท้ จริ ง สร้ างชื่อเสียงให้ หมู่บ้าน
ของเรา ไม่มี ใครไม่ร้ ู จัก ไม่เ คารพแก เป็ นแบบอย่างให้ ลูกหลานเราได้ (พรเทพ สายพานิ ช
,สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
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อาช่วยให้ ป้าและผู้หญิงในหมู่บ้านมีรายได้ เพราะอามีสหกรณ์
ให้ นําผักผลไม้ มาขาย นําผลผลิ ตที่มีม าสร้ างคุณค่า อาเป็ นผู้นําด้ านอาชีพ และการทําเกษตร
อินทรี ย์ เพราะคนชําปลาไหลส่วนใหญ่ก็ทําสวนกันทังนั
้ น้ (ขวัญตา ปรี ดา, สัมภาษณ์, 23 เมษายน
2558)
ผู้ใหญ่คํานึงเขาเป็ นคนมีหวั คิดดี แก้ ปัญหาได้ ดี มองหาทางออก
ว่าการทําเกษตรเคมีไม่ได้ ผล แกก็เป็ นคนริ เริ่ มทําคนแรกๆเลยนะ แรกๆก็มองว่าแกบ้ า แต่แกก็ส้ จู น
ประสบความสําเร็ จมาได้ เมื่อก่อนหมู่บ้านเราก็เป็ นหนี ้เป็ นสินเยอะ แต่แกก็ช่วยจนแก้ ปัญหาได้
เท่าที่ผมเห็นแกมีสว่ นช่วยหมูบ่ ้ านมากๆ (สมโภชน์ พุม่ แก้ ว, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
ที่ศนู ย์ฯก็มีคนมาดูงานเยอะ มีนกั ศึกษา ชาวบ้ าน หรื อหน่วยงาน
มาดูง านที่ ศูน ย์ บ่อ ย ยิ่ง มี ค นมาดูง านบ่อ ยพวกเราก็ มี โอกาสได้ ขายของที่ ส หกรณ์ ผลไม้ ห รื อ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ เป็ นการสร้ างอาชีพให้ พวกเราเมื่อว่างเว้ นจากการทําสวน (รสสุคนธ์ ชูเดช,
สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
พอมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องส่ว นตัวหรื อปั ญหาการเกษตร
ก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่แกได้ แกต้ อนรับด้ วยหน้ าตายิ ้มแย้ มแจ่มใส ใครๆก็อยากเข้ าหาแก (อํานาจ นรา
กร, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
ผู้ใหญ่ไม่เคยปิ ดกัน้ ความเห็นพวกเรา เวลาทําประชาคมหรื อมี
การประชุมต่างๆทุกคนมีสิทธิ์ แสดงความเห็นได้ อย่างเต็มที่ (สุจิตรา ชนะสิทธ์ , สัมภาษณ์ , 23
เมษายน 2558)
“เมื่ อ ก่ อ นผลไม้ ล้ น ตลาด ป้ าก็ ไ ม่ ร้ ู จะเอาผลไม้ ไ ปขายที่ ไ หน
ตังแต่
้ ผ้ ใู หญ่ช่วยตังสหกรณ์
้
ขึน้ มา และให้ นําผลไม้ ไปขายที่ศนู ย์กสิกรรมได้ ป้าและชาวบ้ านคน
อื่นๆก็มีช่องทางขายผลไม้ ถามขายได้ ราคาดีกว่าให้ พ่อค้ าคนกลางอีก ” (นางสมนึก บุญศิริ ,
สัมภาษณ์วนั ที่ 23 เมษายน 2558)
ผู้ใหญ่ช่วยสร้ างรายได้ ให้ กับคนในหมูบ้านด้ วย แกชวนไปเป็ น
วิทยากร บรรยายตามที่ตา่ งๆ ทําให้ มีรายได้ หลังจากว่างเว้ นการทําสวนผลไม้ (บรรจง ชาตะเกาะ,
สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
ลุงจบ ป.4 เขียนอ่านไม่คอ่ ยคล่อง วันๆก็ทําสวนอย่างเดียว อายุ
ก็มากแล้ วด้ วย บางทีก็อายที่จะปรึ กษาปั ญหาอะไรต่างๆ กลัวเขาว่าเราโง่ (สมหมาย นิลสนธิ
,สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
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4.5.2 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเครือข่ ายเกษตรอินทรีย์
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํ าปลาไหล
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีต่อเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ ผู้วิจยั จะแบ่งความ
คิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เป็ น 2 ส่วน คือ 1) ความคิดเห็นของเกษตรกร
เกี่ ยวกับด้ านการเข้ าร่ วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ 2) ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับด้ าน
กิจกรรมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
(1) ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับด้ านการเข้ าร่วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
เกษตรกรเห็นด้ วยกับเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ที่เกิดขึน้ ในหมู่บ้าน ทัง้ นีอ้ าจเป็ น
เพราะว่าการเข้ าร่ วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เป็ นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน อีกทังยั
้ งช่วย
อนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมให้ ดีขึน้ ลดการใช้ สารเคมี ทางการเกษตรและช่วยลดสารพิษตกค้ างใน
ผลผลิตให้ น้อยลง ชาวบ้ านมีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น ไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรคต่างๆ รวมทังผลผลิ
้
ตที่ออกมาก็เป็ น
ที่ยอมรับของผู้บริ โภคและขายได้ ราคาดีกว่าการทําเกษตรเคมีแบบเก่า ตลาดต้ องการและยอมรับ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรี ย์มากขึ ้น มีช่องทางในการขายสินค้ าเกษตรมากขึ ้น ชาวบ้ านไม่เป็ น
หนี ้สิน ชุมชนก็พลิกฟื น้ คืนความอุดมสมบูรณ์
แต่ก็พบว่ามีเกษตรกรบางรายต้ องแบ่งเวลาในการประกอบอาชีพมาร่วมกิจกรรม
ของเครื อข่าย บางครัง้ ไม่สะดวกตามที่เครื อข่ายได้ จดั ทําขึ ้น และเกษตรกรบางส่วนเห็นว่าเกษตร
อินทรี ย์มีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ ้นทังนี
้ ้เป็ นเพราะต้ องมีการซื ้ออุปกรณ์เพิ่มขึ ้นจากเดิม ทําให้ การ
เริ่มต้ นการทําผลไม้ อินทรี ย์ตามกระบวนการปลอดสารพิษในระยะแรกต้ องมีต้นทุน
ตังแต่
้ มาทํ าเกษตรอินทรี ย์ต้นทุเรี ยนดีขึน้ จากที่ ใบเหลืองๆจะ
ตายๆ ใส่ป๋ ยอิ
ุ นทรี ย์ไปสองกระสอบ ฟื น้ ขึ ้นเลย (สุนทรี เชิงเทิน, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
เมื่อก่อนป้าก็ป่วยบ่อย บางทีก็ไม่ร้ ู สาเหตุ ทํางานหาเงินมาได้ ก็
ไปรักษาตัวหมด พอมาร่ วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ก็ไ ม่ได้ ฉีดยาฆ่าแมลง สวนข้ างๆเขาก็ไม่ฉีด
เดี๋ยวนี ้มาไม่คอ่ ยจะป่ วย (สุรสีรห์ แซ่เอี๋ย, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
ร่ ว มเครื อ ข่ า ยอิ น ทรี ย์ ม านานแล้ ว เอาผัก ปลอดสารพิ ษ กั บ
สมุนไพรไปขายที่สหกรณ์ ของลุงคํานึงเขา เมื่อก่อนก็ปลูกทุเรี ยนอย่างเดียว พอมาปลูกผักปลูก
สมุนไพร ก็ มี เ งิ นเหลือเก็ บมากขึน้ เหลื อก็เอาไว้ กินเอง ทํ าแบบเศรษฐกิ จ พอเพี ยง (กุหลาบ
ทรัพย์สิน, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
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ผมทํ า งานที่ เ ทศบาลด้ ว ยแต่ก็ มี ส วนนะบางที ก็ ไ ม่ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ประชุมต่างๆเท่าไหร่เพราะไม่คอ่ ยมีเวลา แล้ วสวนผมมีไม่เยอะ บางทีต้องซื ้ออุปกรณ์หมัก
นู้นนี่ บางทีมนั ก็ไม่ค้ มุ ทุน (เฉลิมชัย แซ่เอี๋ยว, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
ตังแต่
้ ร่วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ ชีวิตก็ดีขึน้ มีรายได้ จากการ
เป็ นวิทยากร มีชอ่ งทางการขายผลไม้ กิจกรรมต่างๆในเครื อข่ายก็นําไปปรับใช้ ที่สวนได้ จริ ง (บรรจง
ชาตะเกาะ, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
(2) ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับด้ านกิจกรรมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
เกษตรกรมี ความคิด เห็นว่า ทางเครื อ ข่ายมี การจัดกิ จ กรรมตลอดเวลา มี การ
รวมกลุม่ เกษตรกรและได้ จดั กิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรได้ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่างๆรวมทังร่้ วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นต่างๆในชุมชน
แต่ก็พบว่ามีเกษตรกรบางรายเห็นว่ากิจกรรมและความรู้ ต่างๆที่มาให้ ความรู้ แก่
เกษตรกรทังจากปราชญ์
้
ชาวบ้ านหรื อจากหน่วยงานต่างๆ บางกิจกรรมนันพบว่
้
าไม่สามารถนํามา
ปรับใช้ กับการเกษตรของชาวบ้ านได้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรมและความรู้ ที่ได้ จากกิจกรรม
บางกิจ กรรมที่จัดให้ ช าวบ้ านนัน้ ทํ าให้ ชาวบ้ านเกิดความสับสนและความยุ่ง ยากในการนํ ามา
ปฏิบตั ิ
ปกติถ้าลุงว่างจะเข้ าร่วมกิจกรรมตลอด มันก็เหมือนเราได้ มานัง่
คุยกัน ได้ พบปะกัน มีปัญหาอะไรเราจะมาหาทางออกร่วมกันได้ ช่วยกันคิด ช่วยกันทํา เพราะปกติ
ถ้ าไม่ได้ เข้ ากิจกรรมเราจะเจอกันน้ อยมากเพราะทุกคนก็จะอยู่ตามสวนของตัวเอง (ปั ญญา หงส์
รัตน์, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
ลุง จะไปนั่ง ฟั ง เขาทํ าประชาคมกันทุกเดื อน บางที มี ฝึ กอบรม
อะไรเพิ่มก็ไปกับเขาตลอด มีปัญหาอะไรในหมู่บ้านก็ใช้ ช่องทางนี ้ในการบอกให้ ชาวบ้ านฟั ง หรื อ
ต้ องการแจ้ งอะไรก็จะง่ายขึ ้น (จักรินทร์ ชูเดช, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
ป้าเข้ าร่วมกิจกรรมในเครื อข่ายบ่อยเพราะนอกจากจะได้ ความรู้
จากคํานึงแล้ ว ยังได้ พบเจอชาวบ้ านคนอื่นๆอีกด้ วย ทําให้ ได้ คยุ กันเกี่ยวกับปั ญหาสวนผลไม้ ของ
ตนเอง มาแลกเปลี่ ย นกัน มาทํ าปุ๋ยหมักด้ ว ยกัน ทํ า แล้ ว ก็ ไ ด้ เอาไปใช้ ด้ วย (สมนึก บุญ ศิริ ,
สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
บางทีเขาจัดอบรมการทําสบูฟ่ ั กข้ าว แต่ตอนนันผลฟั
้
กข้ าวยังไม่
ออก ป้าไปนัง่ อบรมก็ยงั นํากลับไปใช้ ไม่ได้ ทําให้ ลืม (บุญศรี ชูเดช, สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2558)
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ภาพที่ 4.30 สรุปกลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนา “เกษตรอินทรี ย์”
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ภาพที่ 4.31 คุณลักษณะบทบาทของการเป็ นผู้นําการพัฒนาที่ดี
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ภาพที่ 4.32 กลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ าน
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ภาพที่ 4.33 การมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
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ภาพที่ 4.34 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
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ภาพที่ 4.35 สรุปภาพรวมทังหมด
้
กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วมเพื่อพัฒนา ”เกษตรอินทรี ย์”

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย เรื่ อ ง กลยุท ธ์ สื่ อ บุ ค คลเพื่ อ สร้ างเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ
พัฒนาการเกษตร “เกษตรอินทรี ย์” มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของ
ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อศึกษากล
ยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตร
อินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจยั ได้ นําเสนอข้ อมูลดังนี ้
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้ อเสนอแนะ

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นวิจยั เชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ ยวข้ องกับหมู่บ้านชําปลา
ไหล ตํ า บลสองพี่ น้ อง อํ า เภอท่ า ใหม่ จั ง หวัด จั น ทบุ รี และการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-depth
Interview) โดยผู้ให้ สัม ภาษณ์ เชิ ง ลึกมี ปราชญ์ ช าวบ้ าน และผู้ประสานการขับเคลื่ อนกิ จ กรรม
เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ และสัมภาษณ์เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในบ้ านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 17 ท่าน โดยจะแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็ นกลุ่มของผู้นํา ทาง
ความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชน ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบไม่
มีสว่ นร่วม ได้ แก่ การสังเกตเกษตรกรในขณะร่วมกิจกรรม บทบาทหน้ าที่ของเกษตรกรในเครื อข่าย
ลักษณะการสื่อสาร การใช้ สื่อ ลักษณะการมีส่วนร่ วม รวมทังบริ
้ บทและปั จจัยอื่นๆที่พบเห็น โดย
การนําเสนอผลการวิจยั ครัง้ นี ้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วนดังนี ้
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5.1.1 บริบทของชุมชนบ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5.1.2 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5.1.3 กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5.1.4 การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล ตําบล
สองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5.1.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5.1.1 บริบทของชุมชนบ้ านชาปลาไหล ตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่ าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี
บ้ านชําปลาไหลตังอยู
้ ่ที่ หมู่ที่ 12 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การ
คมนาคมในหมูบ่ ้ านยังไม่สะดวก เนื่องจากถนนภายในหมูบ่ ้ านยังเป็ นถนนลูกรังเกือบทุกสาย
สภาพภูมิ ป ระเทศเป็ นที่ ร าบลุ่ม ล้ อ มรอบไปด้ ว ยทุ่ง นา และทุ่ง หญ้ า ดิน มี ความอุด ม
สมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร เพาะปลูก และเลี ้ยงสั ตว์ มีแหล่งนํ ้าธรรมชาติสําหรับทํา
การเกษตร 4แหล่ง คือสระยายเปี ย คลองชากเวช คลองชําปลาไหล และสระนํ ้าประชาสามัคคี
เดิมเป็ นแหล่งชุม ชนเล็กๆที่ มีลําลางนํา้ ที่แยกมาจากคลองเก่าเกี ยรติ (ปั จจุบนั เรี ยกว่ า
คลองเกียรติ ตังอยู
้ ห่ มูท่ ี่ 3 ตําบลสองพี่น้อง) ไหลผ่าน ชาวบ้ านเรี ยกลําลางเหล่านี ้ว่า “ชํา” และจาก
สภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทําให้ บริ เวณชําต่างๆมีปลาไหลชุกชุม เป็ นแหล่งอาหารของคนใน
ชุมชนตลอดปี เมื่อมีการจัดตังหมู
้ บ่ ้ าน จึงเรี ยกบ้ านนี ้ว่า บ้ านชําปลาไหล มาจนถึงปั จจุบนั
ประชากรในพื ้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ พืชที่ปลูกมากได้ แก่ ทุเรี ยน เงาะ
ลองกอง พริกไทย สละ แก้ วมังกร และพืชสมุนไพร
หมู่บ้านชําปลาไหล มีลกั ษณะเป็ นสังคมชนบท เป็ นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งคนในพื ้นที่ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในหมูบ่ ้ านมักมีความเกี่ยวพันเป็ นเครื อญาติกนั มีการไปมาหาสู่กนั
อย่างสมํ่าเสมอ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ การรับรู้ปัญหาต่างๆจึงเกิดขึ ้นอยู่เสมอ ประชากรในพื ้นที่
มีความรั กและสามัคคี กันเป็ นอย่างดี มีการร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดในชุมชนด้ วยการทํ าเวที
ประชาคม บ้ านเรื อนมีความมัน่ คงถาวร การศึกษาโดยเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง
ในหมู่บ้านนอกจากมี ศาลาประจํ าหมู่บ้าน ที่ ใช้ เป็ นจุดรวมของคนในหมู่บ้านเพื่ อการ
ประชุมหรื องานเชิงพิธีการแล้ ว การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และแก้ ไขปั ญหาต่างๆในชุมชน ยังมีการใช้

155
สภากาแฟ วัด และศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล เป็ นศูนย์รวมชาวบ้ าน เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้ อมูลข่าวสาร
ชาวบ้ านชําปลาไหล มีความรักสามัคคีกนั เป็ นอย่างดี อีกทังยั
้ งรักษาประเพณีอนั ดีงามสืบ
ต่อกันมา โดยจะมี การทํ าบุญ ส่งทุ่ง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ประเพณี ทําบุญส่ง ทุ่งจะทํ า
หลังจากการเก็บเกี่ ยวข้ าวแล้ ว ประมาณเดือนมกราคม เพื่อเป็ นการขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธ์ ที่ช่วย
อํานวยความอุดมสมบูรณ์ และอุทิศส่วนกุศลให้ กบั ผู้มีพระคุณที่ได้ ล่วงลับไปแล้ ว เมื่อกําหนดวัน
ทําบุญแล้ ว ชาวนาทุกคนจะพร้ อมกันที่ศาลากลางทุ่ง โดยตอนเย็นจะนิมนต์พระมาสวดพระพุทธ
มนต์เย็น หลังจากพิธีทางศาสนาเรี ยบร้ อยเเล้ ว ชาวบ้ านที่ยงั ไม่กลับจะพากันเล่นการละเล่น เช่นรํ า
วง แม่ศรี ฯลฯ แม่ศรี ที่ละเล่นในที่นี ้เป็ นแม่ศรี ลอบ ถ้ าแม่ศรี เข้ าลอบของใครจะทําให้ ลอบนัน้ ดัก
ปลาได้ มาก การเข้ าทรงแม่ ศรี ลอบนี ้ ชาวบ้ านจะต้ องเตรี ยมลอบของตนมาในพิธีด้วย การทําบุญ
วันสงกรานต์ /รดน้ าดําหัวผู้สงู อายุในหมู่บ้าน ในทุกวันที่ 13 เมษายนชาวบ้ านในชุมชนจะให้ ความ
เคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า โดยจะทําพิธีรดนํ ้าดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ทงหมู
ั ้ ่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์
การทํานาข้ าวแบบ นาข้ าว“วิถีพทุ ธ” ก่อนที่จะทํานาครัง้ แรกนัน้ ชาวบ้ านได้ ไปนมัสการหลวงปู่ ฟั ก
ซึ่งเป็ นพระที่ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถือ ท่านได้ ให้ แง่คิด และเตือนสติเรื่ องการทํานาว่าอย่าได้
ใช้ สารเคมีทกุ ชนิดในไร่นา เพราะจะเป็ นการทําร้ าย เบียดเบียนสัตว์และแมลง ซึง่ เป็ นเพื่อนร่วมโลก
โดยท่านได้ มีเมตตา บริ กรรมคาถาลงในนํ ้ามนต์ เพื่อให้ เอาไปพรมลงในนาป้องกันไม่ ให้ แมลงและ
สัตว์ตา่ งๆ มารบกวน โดยชาวบ้ านเชื่อว่านํ ้ามนต์ของหลวงปู่ ฟั ก จะช่วยไล่แมลงและทําให้ ผืนนามี
ความอุดมสมบูรณ์
สมาชิกในชุมชนมีลกั ษณะโยงใยกันเป็ นเครื อญาติ มีประเพณีอนั ดีงามผูกความสัมพันธ์
เอาไว้ ให้ แนบแน่น มีความเคารพผู้อาวุโส มีนํา้ ใจต่อกัน ใช้ ชีวิตอยู่แบบสั งคมชนบท รู้ จักกันทัง้
หมูบ่ ้ าน มีการขอแรงกันให้ ชว่ ยทํางานได้
การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา เพราะส่วนใหญ่ต้องออกมาช่วยครอบครัว
ชาวบ้ านที่ มีอาชี พเกษตรกรรมจะอ่านออกเขียนได้ แต่ในปั จ จุบัน เด็กและวัยรุ่ น มีโอกาสทาง
การศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัย
ศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติบ้านชาปลาไหล
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชําปลาไหล ตังอยู
้ ่หมู่ที่ 12 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็ น
จุดเรี ยนรู้ศกึ ษาดูงาน และเปิ ดอบรมให้ แก่กลุม่ เกษตรกรที่สนใจศึกษาในเรื่ องการทําเกษตรอินทรี ย์
โดยยึดหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงเป็ นหัว ใจสํ าคัญ ภายใต้ แนวคิดของ "คํา นึง ชนะสิ ทธิ์ "
ประธานศูนย์ฯ
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เป็ นศูนย์รวม การเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยมีพื ้นที่ 33 ไร่ ทําสวนผลไม้
เช่น ทุเรี ยน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง มะขามหวาน มีการปลูกพื ชสมุนไพร เช่น กระวาน การพลู
ชะพลู หน่อแดง ว่านสาวหลง ตะไคร้ หอม มีการอนุรักษ์ พืชท้ องถิ่น เช่น หญ้ างูแดง หญ้ ารามพระ
อินทร์ ให้ แมลงกิน เพื่อจะได้ ไม่รบกวนพืชเศรษฐกิจ วิธีการปลูกไม้ ผลต่างระดับในพื ้นที่เดียวกัน
เรี ยกว่า “ครอบครัวผลไม้ ” เพื่อเป็ นการประหยัดนํ ้า ปุ๋ย และใช้ สารสกัดจากธรรมชาติ ในการขับไล่
แมลง และบํารุงต้ นพืช และ ได้ รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ เป็ นศูนย์ปราชญ์
ชาวบ้ าน เป็ นสถานที่ศกึ ษาดูงานด้ านกสิกรรมและท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จากประสบการณ์ในการทําสวนผลไม้ และการทดลองทํากิจกรรมการเกษตรด้ วยระบบ
อินทรี ย์ต่างๆของนายคํานึง ที่เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป จนทําให้ ได้ รับการประกาศเกียรติคุณ
มากมายจากหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและภาคประชาชนให้ เป็ นต้ นแบบ ขยายผลไปยังหมู่บ้าน ชุมชน
อําเภอและจังหวัดมีเกษตรกรจากใน ประเทศและต่างประเทศ มาศึกษาดูงานในพื ้นที่ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้ พิจ ารณาเห็น ว่า เป็ นสถานที่ ที่ สามารถเป็ นต้ น แบบและเป็ นเครื อข่า ย
ปราชญ์ ชาวบ้ าน ที่ รวมตัวกันในการเผยแพร่ องค์ความรู้ ด้ านการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ แก่
บุคคลทัว่ ไป จึงจัดตังให้
้ เป็ นศูนย์ฝึกอบรมให้ กบั เกษตรกรที่สนใจ ทัว่ ไปทังในและต่
้
างประเทศ ด้ วย
หลัก สูต รการทํ า กสิ ก รรมธรรมชาติ ขัน้ พื น้ ฐาน การทํ า เกษตรแบบอิ น ทรี ย์ ตามแนว ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนําไปปฏิบตั ิ และขยายผลได้
5.1.2 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชาปลาไหล ตาบลสองพี่
น้ อง อาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
5.1.2.1 คุณลักษณะของปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) มีความเป็ นผู้นํา
ปราชญ์ชาวบ้ านมีความเป็ นผู้นําแบ่งได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ผู้นําโดย
โครงสร้ างและผู้นําโดยธรรมชาติ
ผู้นําโดยโครงสร้ าง คือ ผู้นําที่ ไ ด้ รับการแต่ง ตังจากเจ้
้
าหน้ าที่ ของทาง
ราชการ โดยนายคํานึงได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้ใหญ่บ้าน บ้ านชําปลาไหล ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2529- 2548
ซึง่ เป็ นการดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ยาวนานถึง 19 ปี
ส่วนผู้นําโดยธรรมชาตินนั ้ พบว่า นายคํานึงมีลกั ษณะความเป็ นผู้นําโดย
ธรรมชาติอยู่ด้วย เนื่องจาก นายคํานึงมีความคิดต้ องการจะพัฒ นาและแก้ ไขปั ญหาหนี ้สินให้ กับ
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ชาวบ้ านในชุมชน ด้ วยหัวใจที่มุ่งมัน่ อยากจะพัฒนาชุมชน เป็ นผู้ริเริ่ มการทําเกษตรแบบอินทรี ย์
และพร้ อมที่จะเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์ให้ กับชาวบ้ าน และคนอื่นๆ จนได้ รับ
การยอมรับนับถื อจากชาวบ้ าน ทําให้ เห็นว่าปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่เป็ นผู้นําการพัฒนา
อย่างชัดเจน
2) เข้ าถึงสื่อมวลชนได้ มากกว่าคนอื่นๆในหมูบ่ ้ าน
ปราชญ์ ชาวบ้ านมีนิสัยชอบการเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆ และจะแสวงหาความรู้
ใหม่ๆอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆเพื่อสร้ างความรู้ เพิ่มให้ กับตนเอง และพร้ อมที่จะรับ
ข้ อ มูล ต่า งๆมากมาย ช่อ งทางที่ ป ราชญ์ จ ะสามารถแสวงหาความรู้ ได้ ม ากและง่ า ยดาย คื อ
สื่อมวลชน
3) มี ม นุษ ยสัม พัน ธ์ สูง เป็ นผู้ค วบคุม ความสัม พัน ธ์ ภ ายใน และเป็ น
ตัวแทนของกลุม่ เพื่อติดต่อกับภายนอก
ปราชญ์ ชาวบ้ านมักจะติดต่อสื่อสารกับคนภายในและนอกหมู่บ้านอยู่
บ้ านอยูเ่ สมอ ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่ทรงอิทธิพลและได้ รับการยกย่องนับถือจากชาวบ้ าน
ชาวบ้ านจึงเข้ ามาปรึกษาตลอด ทําให้ ร้ ู เรื่ องในหมู่บ้านได้ เป็ นอย่างดี เพราะมีโอกาสติดต่อกับคน
จํานวนมาก นอกจากนี ้ปราชญ์ชาวบ้ านยังต้ องติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกหมู่บ้านมากมายหลาย
กลุม่ เช่น การติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่หน่วยงานการเกษตรต่างๆ คณะชาวบ้ านจังหวัดอื่นๆ
4) มีความชํานาญพิเศษ
ปราชญ์ชาวบ้ านแม้ มีการศึกษาที่น้อย แต่ไม่หยุดที่จะเรี ยนรู้ และพร้ อมที่
จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยูเ่ สมอ จึงทําให้ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถ นายคํานึง ชนะสิทธิ์ มีความ
เชี่ยวชาญทางด้ านการเกษตรอินทรี ย์ เนื่องจากเคยประสบปั ญหาการทําเกษตรแบบเคมี และจาก
การทําเกษตรอินทรี ย์มาเป็ นเวลานานจึงทําให้ เกิดความเชี่ยวชาญกว่าคนอื่นๆให้ หมู่บ้านมาก่อน
อีกทังปราชญ์
้
เป็ นสื่อบุคคลที่ได้ รับความน่าเชื่อถือ โดยเป็ นผู้นําที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญเฉพาะ
ด้ าน โดยเป็ นความชํานาญที่มาจากประสบการณ์มากกว่าการศึกษา
5) เคารพในความเห็นที่แตกต่าง
การยอมรับฟั งความคิดเห็นของปราชญ์ ชาวบ้ าน คือ รับฟั งคําติชมของ
ชาวบ้ านในชุมชน นอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรื อตํ่ากว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านจะให้
ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี ้ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงสิ่งที่ตนเองทําต่อไป
6) ยอมรับนวัตกรรม มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
ปราชญ์ชาวบ้ านชอบที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพราะได้ เรี ยนรู้แล้ วว่าสิ่งเก่าๆ
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นันมั
้ นไม่ดีพอ หรื อไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ เมื่อไตร่ ตรองดีแล้ วจากนัน้ จึงลงมือทํา นายคํานึง
เป็ นคนที่ริเริ่ มทําเกษตรอินทรี ย์คนแรกๆของหมู่บ้าน เพราะว่ามองเห็นปั ญหาก่อนใคร ขณะที่คน
อื่นๆยังไม่ยอมรับ และยังคงก้ มหน้ าทําเกษตรแบบเคมีตามระบบทุนนิยม จึงนับได้ ว่าปราชญ์
ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่ยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆและมีวิสยั ทัศน์กว้ างไกลกว่าคนอื่นๆในหมู่บ้าน
7) มีจิตใจมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนา
การพัฒนาของปราชญ์ ชาวบ้ านนัน้ ไม่ได้ เน้ นที่จะพัฒนาตนเองเท่านัน้
หากหมายรวมถึงการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศด้ วย เพราะว่าสื่อบุคคลอย่างปราชญ์
ชาวบ้ านนันเป็
้ นสื่อที่สามารถพัฒนาได้ เพราะนอกจากจะพัฒนาตนเองแล้ ว ยังช่วยพัฒนาชุ มชน
และก้ าวสูก่ ารพัฒนาประเทศต่อไป
5.1.2.2 บทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี
1) เป็ นสัญลักษณ์ของหมูบ่ ้ าน
ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั ของทุกคนในหมู่บ้าน
เนื่ อ งจากเคยเป็ นอดี ต ผู้ใ หญ่ บ้า น ชาวบ้ า นจะมาปรึ ก ษาปั ญ หาต่า งๆบ่อ ย การเป็ นผู้นํ า โดย
โครงสร้ างนี ้ก็เอื ้ออํานวยให้ ชาวบ้ านต้ องรู้จกั กับปราชญ์ชาวบ้ าน ประกอบกับปราชญ์ชาวบ้ านเป็ น
ผู้ที่สร้ างชื่อเสียงให้ กับหมู่บ้านด้ านการทําเกษตรอินทรี ย์ จึงเปรี ยบปราชญ์ ได้ กับสัญลักษณ์ของ
หมูบ่ ้ าน
2) ผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ปราชญ์ ช าวบ้ านเป็ นผู้ริ เริ่ ม นํ าแนวคิดเกษตรแบบทางเลื อ กเข้ ามาใน
หมู่บ้านนี ้ ซึ่งเป็ นการทําเกษตรกรรมแนวใหม่ ซึ่งถือเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพราะสมัยนัน้
ชาวบ้ านในหมูบ่ ้ านชําปลาไหล ยังคงปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวและใช้ สารเคมีอยู่ ทุกครัวเรื อนทําตามที่
รัฐบาลแนะนํา คือปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ปราชญ์ชาวบ้ าน
เป็ นผู้ค้นพบหนทาง โดยการหวนกลับคืนสู่ธรรมชาติและมาพบทางออกที่พอดี โดยการทําเกษตร
แบบอินทรี ย์
3) ผู้ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลมีคณ
ุ ลักษณะที่เป็ นนักพัฒนา เมื่อเห็นว่า
สามารถพัฒ นาตนเองให้ ป ระสบผลสํ าเร็ จ ได้ จึง ไม่รีรอที่ จ ะพัฒ นาชุม ชนต่อ ไป โดยแนะแนว
ทางการทําเกษตรแบบอินทรี ย์และผลักดันให้ ชาวบ้ านทําเกษตรแบบอินทรี ย์แทนเกษตรแบบเคมี
โดยเริ่ มจากเพื่อนบ้ าน ชาวบ้ านในหมู่บ้าน และเริ่ มออกนอกหมู่บ้านไปยังพื ้นที่ตา่ งๆเพื่อเผยแพร่
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ความรู้ ทางการเกษตรของตนให้ แก่เกษตรกรที่ สนใจ โดยจะมุ่งให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
ชาวบ้ านแก้ ปัญหาภาวะหนี ้สินจากการทําเกษตรแบบเคมีให้ ได้
4) ผู้จดั กิจกรรมของกลุม่ และผู้สร้ างเครื อข่ายการพัฒนา
ปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่มี บทบาทสําคัญในการก่อตังกลุ
้ ่มต่างๆ
ขึน้ ในหมู่บ้า น และมี ส่ว นสํ าคัญ ในการจัด กิ จ กรรมในกลุ่ม ๆนัน้ ได้ แ ก่ เกษตรอิ น ทรี ย์ / การใช้
พลังงานทดแทน วิสาหกิจชุมชนแปรรูปขนมไทย นาข้ าวเกษตรอินทรี ย์ เป็ นต้ น
5) ผู้เผยแพร่ความรู้ ความคิดต่างๆที่ได้ รับจากสื่อมวลชน และเจ้ าหน้ าที่
พัฒนาต่างๆสูช่ าวบ้ าน
ปราชญ์ ช าวบ้ า นมี ก ารติ ด ต่อ สื่ อ สารกับ ผู้ค นภายนอกชุม ชน รวมถึ ง
หน่วยงานราชการต่างๆมากกว่าชาวบ้ านในชุมชน ดังนันเมื
้ ่อเจ้ าหน้ าที่นําข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ
ที่เกี่ ยวข้ องกับการทําเกษตรอินทรี ย์ นอกจากนีป้ ราชญ์ ชาวบ้ านยังเป็ นผู้มีโอกาสสามารถเข้ าถึง
สื่อมวลชนได้ ก่อนคนอื่ น จึง เป็ นผู้มี ที่มี อิทธิ พ ลเหนื อคนอื่นด้ วย โดยเฉพาะอิทธิ พ ลด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร ปราชญ์ ช าวบ้ านจําทําหน้ าที่ เป็ นผู้กระจายข่าวสารนัน้ ไปยังชาวบ้ านคนอื่นๆในชุมชน
ต่อไป
5.1.3 กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครือข่ ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชาปลา
ไหล ตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
โดยจะแบ่งกลยุทธ์การสื่อสารได้ เป็ น 5.1.3.1 กลยุทธ์การสร้ างสาร 5.1.3.2 กลยุทธ์การ
ใช้ สื่อ 5.1.3.3 กลยุทธ์นําเสนอสาร
5.1.3.1 กลยุทธ์การสร้ างสาร
กลยุทธ์ การสร้ างสารเป็ นกลยุทธ์ ที่เป็ นเนื อ้ หาสารที่ เกิดจากสภาพปั ญหาหรื อ
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ ้นมารวบรวมและเรี ยบเรี ยงในลักษณะต่างๆถ่ายทอดไปยังเกษตรกรใน
หมูบ่ ้ าน เพราะฉะนันผู
้ ้ สง่ สารจึงมีความจําเป็ นต้ องสร้ างสารให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ งเป็ น
กลุ่มที่เฉพาะเจาะจง นั่นก็คือกลุ่มเกษตรซึ่งต้ องสร้ างให้ เหมาะสมกับวิธีถ่ายทอดและสื่อต่างๆ
เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหามากที่สดุ และเพื่อโน้ มน้ าวให้ ชาวบ้ านเข้ าร่วมกลุ่มเกษตร
อินทรี ย์และเป็ นการสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ให้ เกิดขึ ้น
กลยุทธ์การสร้ างสามารถแบ่งออกเป็ น 7 กลยุทธ์ ได้ แก่
1) กลยุทธ์ความเหมาะสมกับบริบทของภาษา
2) กลยุทธ์การปรับประสานเนื ้อหา
3) กลยุทธ์ประยุกต์สอนกับศาสนา
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4) กลยุทธ์การเล่าประสบการณ์ตรงและจูงใจด้ วยความกลัว
5) กลยุทธ์กระตุ้นการเรี ยนรู้ปัญหา
6) กลยุทธ์บรู ณาการภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับความรู้สากล
7) กลยุทธ์คําคมชีวิตสะกิดใจ
5.1.3.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อ
กลยุทธ์การใช้ สื่อเป็ นกลยุทธ์ที่กําหนดแนวทางการใช้ สื่อประเภทต่างๆที่ส่งเสริ ม
ให้ เกษตรกรเข้ าร่ วมกลุ่มการทําเกษตรอินทรี ย์ หรื อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการทําเกษตรแบบเคมี มา
ทําเกษตรแบบอินทรี ย์ พบว่าปราชญ์ชาวบ้ านมีการใช้ สื่อหลายประเภท เพื่อส่งเสริมการเรี ยนรู้ และ
ลดข้ อจํ าจัดของสื่ อ แต่ล ะประเภท และมี เทคนิ คการเลื อกใช้ ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ
กลุม่ เป้าหมาย
กลยุทธ์การใช้ สื่อสามารถแบ่งออกเป็ น 7 กลยุทธ์ ได้ แก่
1) กลยุทธ์การใช้ สื่อบุคคล
2) กลยุทธ์การใช้ สื่อเครื อข่าย
3) กลยุทธ์การใช้ สื่อมวลชน
4) กลยุทธ์การใช้ สื่อเฉพาะกิจ
5) กลยุทธ์การใช้ สื่อพื ้นบ้ าน
6) กลยุทธ์การใช้ สื่อเทคโนโลยี
7) กลยุทธ์การใช้ สื่อแบบบูรณาการ
5.1.3.3 กลยุทธ์นําเสนอสาร
กลยุทธ์ การนําเสนอสารเป็ นกลยุทธ์ที่มีหลากหลายวิธีการและมีความสําคัญต่อ
การนําเนื ้อหาสารเหล่านันไปถ่
้ ายทอดยังเกษตรกรในหมูบ่ ้ าน ปราชญ์ชาวบ้ านต้ องสร้ างสารซึ่ งเป็ น
เนื ้อหาเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบอินทรี ย์ และปราชญ์ชาวบ้ านจะเลือกวิธีการสื่อสารและช่องทาง
การสื่อสารทําให้ การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
กลยุทธ์การนําเสนอสามารถแบ่งออกเป็ น 8 กลยุทธ์ ได้ แก่
1) กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
2) กลยุทธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3) กลยุทธ์การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
4) กลยุทธ์เน้ นการสื่อสารกลุม่ ใหญ่
5) กลยุทธ์การเคาะประตูครัวเรื อน
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6) กลยุทธ์การลดความเครี ยด
7) กลยุทธ์การนําเสนอข้ อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย
8) กลยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ คอ่ ยเลิก
5.1.4 การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชาปลาไหล
ตาบลสองพี่น้องอาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การมีสว่ นร่วมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์หรื อในกิจกรรมต่างๆของเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
ของเกษตรกรทัง้ หมดในหมู่บ้าน ชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จั งหวัดจันทบุรี มี
ดังต่อไปนี ้
ผู้วิจยั ขอสรุปผลการศึกษาด้ านการมีสว่ นร่วม โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น
1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
3) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย
การมีส่วนร่วมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมของเกษตรกรทังหมดนั
้
น้ เกษตรกรในกลุ่มประชาชนยังคงมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร และ การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดงอยู่บ้างซึ่งยังคงเป็ น
ส่วนน้ อย ส่วนเกษตรกรกลุม่ ผู้นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง เกษตรกร
ที่อยู่ฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิ ต/ผู้ร่วมแสดง มีส่วนสํ าคัญในการแพร่ กระจายข่าวสารและช่วยขยาย
เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ ประกอบกับจะช่วยในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลยังคงดํารง
อยู่ต่อ ไปได้ แต่เ กษตรกรกลุ่ม ประชาชน อาจไม่ไ ด้ มี ส่ว นร่ ว มในฐานะผู้ว างแผนและกํ า หนด
นโยบายเลย ซึ่งการมีส่วนร่ วมในระดับนี ้ส่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของผู้นําความคิดเป็ น
ส่วนใหญ่
5.1.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ ายเกษตร
อินทรีย์บ้านชาปลาไหล ตาบลสองพี่น้องอาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน คือด้ านความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ านและด้ านความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
1) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ ปราชญ์ชาวบ้ าน
เกษตรกรในหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่มีความรู้
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ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์เป็ นอย่างดี เนื่องด้ วยปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นผู้ริเริ่ มทํ า
เกษตรอินทรี ย์เป็ นคนแรกๆและปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นผู้ชอบแสวงหาความรู้ ใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทัง้
ปราชญ์ ชาวบ้ านสามารถให้ คําแนะนําให้ คําปรึกษาปั ญหาด้ านการเกษตรได้ เป็ นอย่างดี ประกอบ
กับมีความกระตือรื อร้ นในการให้ คําปรึกษาหรื อการดําเนินกิจกรรมต่างๆในเครื อข่าย เพื่อต้ องการ
ที่จะให้ เครื อข่ายขยายผลออกไปอย่างกว้ างขวางและประสบความสําเร็ จ ปราชญ์ ชาวบ้ านเปิ ด
โอกาสให้ ชาวบ้ านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อนําความคิดเห็นนันมาปรั
้
บใช้ ในเครื อข่าย
หรื อในหมูบ่ ้ าน ตลอดจนพยายามทําให้ เกษตรกรได้ รับความรู้มากที่สดุ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
จริง
2) ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีตอ่ เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
ความคิดเห็นของเกษตรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้า นชําปลาไหล ตําบลสองพี่
น้ อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ที่มีต่อเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ ผู้วิจยั จะแบ่งความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่มีตอ่ เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เป็ น 2 ส่วน คือ
(1) ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับด้ านการเข้ าร่วมเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์
เกษตรกรเห็นด้ วยกับเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ที่เกิดขึน้ ในหมู่บ้าน ทัง้ นี ้
อาจเป็ นเพราะว่าการเข้ าร่วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เป็ นประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและชุมชน อีกทังยั
้ ง
ช่วยอนุรักษ์ สภาพแวดล้ อมให้ ดีขึ ้น ลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตรและช่วยลดสารพิษตกค้ างใน
ผลผลิตให้ น้อยลง ชาวบ้ านมีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น ไม่เจ็บป่ วยเป็ นโรคต่างๆ รวมทังผลผลิ
้
ตที่ออกมาก็เป็ น
ที่ยอมรับของผู้บริ โภคและขายได้ ราคาดีกว่าการทําเกษตรเคมีแบบเก่า ตลาดต้ องการและยอมรับ
ผลิตภัณฑ์จากเกษตรอินทรี ย์มากขึ ้น มีช่องทางในการขายสินค้ าเกษตรมากขึ ้น ชาวบ้ านไม่เป็ น
หนี ้สิน ชุมชนก็พลิกฟื น้ คืนความอุดมสมบูรณ์
(2) ความคิดเห็นของเกษตรกรเกี่ยวกับด้ านกิจกรรมในเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ทางเครื อข่ายมีการจัดกิจกรรมตลอดเวลา มี
การรวมกลุ่มเกษตรกรและได้ จัดกิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรได้ พบปะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่างๆรวมทังร่้ วมกันแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นต่างๆในชุมชน
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง พบว่า มีประเด็นต่างๆที่สอดคล้ อง
สัมพันธ์ กับงานวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั นําเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ในประเด็นต่างๆตามลําดับ คือ
คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน กลยุทธ์ ของปราชญ์ชาวบ้ านในการสร้ างเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชํา
ปลาไหล ความคิดเห็น ของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กลยุท ธ์ สื่ อ บุค คลเพื่ อ สร้ างเครื อ ข่า ยการสื่ อ สารอย่ า งมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ พัฒ นา “เกษตร
อินทรี ย์” คือภาพสะท้ อนบทบาทที่สําคัญของ “สื่อบุคคล” ในการพัฒนาชุมชนและทางด้ าน
การเกษตร ปราชญ์ ชาวบ้ านมี คุณลักษณะและบทบาทของความเป็ นผู้นําทางธรรมชาติอย่าง
เด่นชัด ในด้ านของการบริ หารหมู่บ้านผนวกกับการมีความสามารถทางด้ านการเกษตร ปราชญ์
ชาวบ้ านเป็ นผู้รับนวัตกรรมและความรู้ใหม่ๆอยูเ่ สมอจึงทําให้ เป็ นผู้นําผลักดันการเปลี่ยนแปลงการ
ทําเกษตร จากเกษตรแบบเคมีมาสู่การทําเกษตรอินทรี ย์และขยายผลเกิดเป็ นเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์ที่ประสบความสําเร็ จ ทําให้ ได้ รับความเคารพนับถือจากชาวบ้ าน และเป็ นผู้นําทางความ
คิดเห็นในท้ องถิ่น ซึ่งถือว่าเป็ นสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีคิดของชาวบ้ านสามารถสื่อสาร
ให้ ชาวบ้ านปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ซึ่งเคยชินกับการใช้ ป๋ ยและสารเคมี
ุ
มาช้ านานสลัดความคิดเดิมทิ ้ง
ไปหวนกลับมาทํ าเกษตรอินทรี ย์ตามวิถีแบบดัง้ เดิม นับได้ ว่าปราชญ์ ช าวบ้ านเป็ นบุคคลที่ ทรง
ประสิทธิ ภาพในการสื่อสาร จากอดีตถึงปั จจุบนั สื่อบุคคลยังมีอิทธิ พลต่อกลไกการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมทุกยุค ทุกสมัย สอดคล้ อง Lazarfeld and Menzel (1968, p. 45) กล่าวว่า ปั จจัยที่ทํา
ให้ การติดต่อสื่ อสารโดยผ่านสื่ อ บุค คลมี ป ระสิท ธิ ภ าพในการเปลี่ ยนแปลงทัศ นคติข องบุค คล
มากกว่าการติดต่อสื่อสารโดยผ่านสื่อมวลชน มี 4 ประการ คือ 1) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
สามารถจัดการเลือกรับสารของผู้ฟังได้ เนื่องจากการหลีกเลี่ยงการสนทนาหรื อรับฟั งเป็ นไปได้ ยาก
กว่าการรับข่าวสารจากสื่อมวลชน ซึ่งผู้รับสารหลีกเลี่ยงไม่รับฟั งเนื ้อหาที่ขดั แย้ งกับทัศนคติและ
ความเชื่อของตน หรื อเรื่ องที่ตนไม่สนใจได้ ง่าย 2) การติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ า เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ส่ง สารสามารถปรับปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงเนื อ้ หาที่ใช้ สนทนากันได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ถ้ าหาก
เนื ้อหาที่สนทนานันได้
้ รับการต่อต้ านจากคู่สนทนา 3) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้ จะมี
ลักษณะง่าย ๆ เป็ นกันเอง จึงง่ายต่อการชักจูงใจให้ คล้ อยตาม 4) ผู้รับสารส่วนใหญ่มกั จะเชื่อถือ
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ในข้ อตัดสิน และความคิดเห็นของผู้ที่เขารู้จกั และนับถือมากกว่าบุคคลที่เขาไม่ร้ ูจกั มาก่อนแล้ วมา
ติดต่อสื่อสาร
5.2.1 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ ชาวบ้ าน
จากการเข้ าไปศึก ษาหาข้ อ มูล จากปราชญ์ ช าวบ้ าน บ้ า นชํ าปลาไหล พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้ า นมี ค วามเป็ นผู้นําทัง้ โดยโครงสร้ างและผู้นํ าโดยธรรมชาติ โดยปราชญ์ ช าวบ้ า นได้ รั บ
ตําแหน่งอย่างเป็ นทางการ ได้ แก่ ตําแหน่งผู้ใหญ่บ้าน สอดคล้ องกับ Bell (1969 อ้ างถึงใน อรุ ณ
สูง ผอม,2534, น .15) ที่ ใ ห้ ค วามหมายผู้นํ า ว่ า เป็ นผู้นํ า ซึ่ ง อยู่ใ นอํ า นาจ หรื อ ตํ า แหน่ ง ที่ ถู ก
กําหนดให้ เป็ นผู้นํา ปราชญ์ชาวบ้ านยังเป็ นผู้นําโดยธรรมชาติ หลังจากที่เกษี ยณอายุจากการรับ
ตําแหน่งเป็ นผู้ใหญ่บ้าน และไม่ได้ รับตําแหน่งใดๆ ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่มีลกั ษณะของ
ความเป็ นผู้นํา มีความคิดอยากจะพัฒนาอยากจะแก้ ไขปั ญหาให้ กบั ชาวบ้ า นในชุมชนเป็ นผู้ริเริ่ ม
ด้ วยหัวใจที่ม่งุ มัน่ อยากจะพัฒนาชุมชน จนได้ รับการยอมรับนับถื อจากชาวบ้ าน สอดคล้ องกับ
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ ) 2548 (ที่ศึกษาความสามารถทางการสื่อสารของผู้นําท้ องถิ่นในการบริ หาร
จัดการชุมชน โดยอมรรัตน์ ทิพย์เลิศ (2548, น.13) ได้ ให้ ความหมายของผู้นําว่า ผู้นําคือบุคคลที่มี
บทบาทเป็ นผู้นําอาจเป็ นผู้นําแบบเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ เช่น ปราชญ์ ในชุมชน โดยมี
จิตสํานึก ไม่ต้องรอคําสัง่ ให้ ปฏิบตั ติ าม แม้ วา่ ปราชญ์ชาวบ้ านจะไม่ได้ มีตําแหน่งทางราชการแล้ วก็
ตาม แต่ก็ยงั คงมีหวั ใจมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาอยู่เต็มเปี่ ยม
ปราชญ์ ชาวบ้ านมีระดับการศึกษาที่ไ ม่สูงมาก แต่ด้วยการมีอุปนิสัยที่ใฝ่ เรี ยนรู้ เป็ นคน
ติดตามข่าวสารจากสื่ อต่างๆเพื่ อสร้ างความรู้ เพิ่ม ให้ กับตนเอง และพร้ อมที่ จ ะรั บข้ อมูลต่างๆ
มากมาย จากสื่อต่างๆเช่น สื่อมวลชน ชอบวิทยาการและยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆอยู่เสมอจึงทําให้
ปราชญ์ ชาวบ้ านนันมี
้ ความเชี่ยวชาญในเรื่ องต่างๆสูงกว่าชาวบ้ านทัว่ ไป จึงได้ รับการยกย่องจาก
ชาวบ้ า นให้ เ ป็ นผู้นํ า สอดคล้ อ งกับ (เกศินี จุฑาวิจิ ตร, 2542, น. 74) ซึ่ง ปราชญ์ ช าวบ้ านมี
คุณลักษณะที่ตรงกับกลุ่มนี ้ในเรื่ องการยอมรับความรู้ใหม่ๆ และมีทศั นคติที่ดีตอ่ การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีเหตุผล รอบคอบ คิดไตร่ ตรองก่อนเสมอ โดยบุคคลในกลุ่มนีจ้ ะเป็ นบุคคลที่ได้ รับความ
เคารพนับถือจากชาวบ้ าน และเป็ นผู้นําความคิดเห็นในท้ องถิ่น
นอกจากนี ้ปราชญ์ยงั เป็ นผู้มีมนุษยสัมพันธ์สงู เป็ นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ภายใน และเป็ น
ตัวแทนของกลุ่ม เพื่อติ ดต่อกับภายนอก ทําให้ ปราชญ์ ช าวบ้ านมีโอกาสที่ จะแลกเปลี่ ยนข้ อมูล
ข่าวสารกับคนนอกพื ้นที่อยู่ตลอดเวลา รวมทังยั
้ งได้ เผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในเรื่ อง
การเกษตรอีกด้ วย ซึง่ ดนัย เทียนพุฒ (2539, น. 191-192) ได้ อธิบายถึงผู้นําในองค์การสมัยใหม่ไว้
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ดังนี ้ ผู้นําต้ องมีมนุษยสัมพันธ์สงู มีข้อสังเกตว่า คนที่ตําแหน่งยิ่งสูงจะยิ่งอ่อนน้ อม สุภาพ พูดจาดี
เข้ า กับใครก็ ไ ด้ และที่ สํ า คัญ มี ความสามารถในการรวมคนให้ ทํางานร่ วมกันได้ ในลักษณะที่
ก่อให้ เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานกัน
คุณ ลัก ษณะที่ สํ า คัญ ที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นาศัก ยภาพของตัว ปราชญ์ เ องนั น้ คื อ เคารพใน
ความเห็นที่แตกต่าง คือการ ยอมรับฟั งความบกพร่องของตนเอง และยอมรับฟั งความคิดเห็นของ
คนอื่นรับฟั งคําติชมของชาวบ้ านในชุมชน นอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ที่มีตําแหน่งสูงกว่าหรื อตํ่ากว่า
ปราชญ์ชาวบ้ านจะให้ ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี ้ เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงสิ่ งที่ตนเองทําต่อไป
ในงานพัฒนาชุมชน (เรวดี ไชยพาน,2523, น. 91) ได้ กล่าวถึงคุณลักษณะทัว่ ไปของผู้นําท้ องถิ่นก็
เหมือนกับผู้นําอื่นๆ แต่ในงานพัฒนาชนบทผู้นําควรมีลกั ษณะอื่นๆประกอบด้ วย คือ ช่วยเหลือ
ผู้อื่นในการแก้ ไขปั ญหา ให้ คําแนะนําอย่างมีเหตุผล มีความเต็มใจที่จะยอมรับฟั งความบกพร่ อง
ของตนเอง และยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น
ส่วนบทบาทของปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี พบว่าปราชญ์ ช าวบ้ านคือสัญลักษณ์ ของชาวบ้ านชุม ชนบ้ านชํ าปลาไหลประกอบกับ
ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นสื่อบุคคลที่สร้ างชื่อเสียงให้ กบั หมู่บ้านด้ านการทําเกษตรอินทรี ย์ จึงได้ รับการ
ยกย่องจากชาวบ้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับ พรทิพย์ ชนะค้ า (2547, น. 131) ที่ศกึ ษากลยุทธ์การสื่อสาร
เรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นสัญลักษณ์
ของหมูบ่ ้ าน เนื่องด้ วยเป็ นบุคคลที่ทํางานเพื่อหมูบ่ ้ านอย่างแท้ จริง ทังทางด้
้
านเกษตรกรรมและการ
บริหารปกครองหมูบ่ ้ าน
และยัง พบว่า พบว่า ปราชญ์ ช าวบ้ า นมี บ ทบาทมากมายในหมู่บ้ า น เช่น เป็ นผู้นํา การ
เปลี่ยนแปลง และเป็ นผู้ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเป็ นผู้ริเริ่ มการทําเกษตรอินทรี ย์ขึ ้นใน
หมู่บ้าน พร้ อมทัง้ ช่วยเหลือชาวบ้ านในชุมชนโดยการช่วยเผยแพร่ แนวทางเกษตรอินทรี ย์ให้ กับ
ชาวบ้ านในชุมชน ปราชญ์มีบทบาทสําคัญในการก่อตังกลุ
้ ม่ ต่างๆขึ ้นในหมู่บ้าน พร้ อมกันนี ป้ ราชญ์
ชาวบ้ า นยัง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นเป็ นสื่ อ บุค คลผู้ กระจายข่า วสารจากเจ้ า หน้ า ที่ พัฒ นาต่า งๆและคน
ภายนอกไปยังชาวบ้ านในชุมชนอีกด้ วย บทบาทเหล่านีแ้ สดงให้ เห็นถึงการเป็ นผู้นําการพัฒนา
อย่างชัดเจน ซึ่ง สายใจ เรื อนใจหลัก (2554, น. 14) ได้ กล่าวว่าในการพัฒนาชุมชนให้ มีความเข็ม
แข็งอย่างยัง่ ยืนนัน้ ผู้นําชุมชนถือเป็ นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา ไม่วา่ ผู้นํานันจะเป็
้
นผู้นําที่
ทางราชการแต่ ง ตัง้ หรื อ เป็ นผู้นํ า ทางธรรมชาติก็ ต้ องมี ห น้ า ที่ ใ นการกระตุ้ น ริ เ ริ่ ม ช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุน และประสานงาน ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน เพื่อที่จะพัฒนาหมู่ บ้าน/ชุมชน ผล
การศึกษาดังกล่าวยังสอดคล้ องกับ พรทิพย์ ชนะค้ า (2548) ที่ ศึกษากลยุทธ์ การสื่อสารเรื่ องภูมิ
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ปั ญญาท้ องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าปราชญ์ชาวบ้ านมีบทบาทผู้นําความคิด
ทัง้ ทางด้ านเกษตรกรรมและการบริ หารปกครองหมู่บ้าน และด้ วยความสามารถนี เ้ องที่ ทําให้
ปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นผู้ที่ได้ รับความนับถือ ไว้ วางใจจากชาวบ้ าน แต่ปราชญ์ ชาวบ้ านไม่ได้ หยุด
เพียงแค่การริเริ่มเกษตรกรรมของตนเองเท่านัน้ เพราะเมื่อปราชญ์ชาวบ้ านประสบความสําเร็ จทาง
การเกษตรที่ตนริเริ่มแล้ วนัน้ ปราชญ์ชาวบ้ านก็มงุ่ มัน่ ในการพัฒนาชาวบ้ านคนอื่นๆด้ วยเช่นกัน
5.2.2 กลยุทธ์ ของปราชญ์ ชาวบ้ านในการสร้ างเครือข่ ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชาปลา
ไหล
ในประเด็นกลยุทธ์การสื่อสารสามารถแบ่งออกเป็ นกลยุทธ์เกี่ยวกับ โดยจะแบ่งกลยุทธ์การ
สื่อสารได้ เป็ น กลยุทธ์การสร้ างสาร กลยุทธ์การใช้ สื่อ และกลยุทธ์นําเสนอสาร
5.2.2.1 กลยุทธ์การสร้ างสาร ได้ แก่
1) กลยุทธ์ความเหมาะสมกับบริบทของภาษา
ผลการวิจัย พบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านจะใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่าย ไม่ ใช้ ศพั ท์
ทางราชการหรื อศัพท์เทคนิคต่างๆที่ทําให้ ชาวบ้ านสับสน และเป็ นภาษาที่ชดั เจนไม่พดู อ้ อมค้ อม มี
การใช้ ภาษาถิ่น เพราะปราชญ์ ชาวบ้ านคือสื่อบุคคล ซึ่ง สื่อบุคคลนันย่
้ อมสามารถปรับตัว และมี
การเรี ยนรู้ให้ เข้ ากับสถานการณ์การต่างๆได้ โดยปราชญ์ชาวบ้ านจะมีเทคนิคการเลือกใช้ ภาษาให้
เหมาะสมกับลักษณะงานและบุคคลที่มาเรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ รุ่งนภา
มุกดาอนันต์ (2544) โดยศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ านเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่น
พบว่า ปราชญ์ชาวบ้ านในเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้ านและพหุพาคีภาคอีสานนันใช้
้ ภาษาอีสาน หรื อ
ภาษาถิ่นในการสื่อสาร ซึ่งถือว่าเป็ นการสร้ างบรรยากาศความเป็ นกันเองให้ เกิดขึ ้นมากที่สุด เพื่อ
เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความใส่ใจ และสร้ างความคุ้นเคยให้ แก่ผ้ ูฝึกอบรม อันจะนําไปสู่ความ
เข้ าใจกันมากขึ ้น และยอมปฏิบตั ติ ามในที่สดุ
2) กลยุทธ์การปรับประสานเนื ้อหา
ผลการวิจยั พบว่าปราชญ์ชาวบ้ านจะมีวิธีคดั เลือกเนื ้อหาสารที่รับมาจาก
เจ้ าหน้ าที่การเกษตรต่างๆหรื อสื่อต่างๆก่อน เพื่อนํามาวิเคราะห์ คัดกรอง ปรับประสานเนื ้อหาให้
เหมาะกับชาวบ้ านหลากหลายกลุ่มในหมู่บ้านซึ่งสอดคล้ องกับ Power (1995 อ้ างถึงใน วิระชัย ตัง้
สกุล, 2549, น. 269) กล่าวว่าการกําหนดผู้รับสาร จําเป็ นต้ องวิ เคราะห์ ผู้รับสาร ลักษณะเนื ้อหา
หลักของสาร หลักฐานสนับสนุน ลีลาอารมณ์ของสาร เพื่อสื่อไปยังผู้รับสารให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ของการสื่ อสารที่ วางไว้ เช่น กลุ่ม ชาวบ้ านระดับล่าง ที่ มี การศึกษาน้ อย และกลุ่ม ชาวบ้ านที่ มี
การศึก ษาสูง เนื อ้ หาสารที่ ป ราชญ์ ใ ช้ ใ นการเผยแพร่ ความรู้ ด้ า นเกษตรอิน ทรี ย์ นัน้ จะมี ความ
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แตกต่างกัน แต่ก็ยังคงเน้ นภาษาที่ชัดเจน เรี ยบง่าย กลุ่มชาวบ้ านระดับล่างปราชญ์ จะเน้ นการ
สาธิตให้ และการทําดูเป็ นตัวอย่างเป็ นหลักเพราะทําให้ เกษตรเห็นภาพและเข้ าใจเนื ้อหาสารได้
ง่าย ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ปรมะ สตะเวทิน (2540, น. 171) “อธิบายเรื่ องการสาธิตว่า
การที่จะทําให้ ประชาชนเข้ าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนัน้ จําเป็ นที่จะต้ องอาศัยการสาธิตให้
เห็นได้ อย่างจริงจัง หรื ออาศัยบุคคลที่เปลี่ยนแปลงแล้ วเป็ นตัวอย่างเพราะคนเรานันมั
้ กจะเชื่อในสิ่ง
ที่ตนเห็นมากกว่าได้ ยินได้ ฟัง ” อาจมีการใช้ ภาพประกอบการบรรยายด้ วย ส่วนกลุ่มชาวบ้ านที่มี
การศึกษา ปราชญ์ จะเน้ นการพูดที่กระชับขึ ้น มีการแสดงเอกสารวิชาการต่างๆให้ เกษตรกรด้ วย
เพื่อให้ ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเปิ ดโอกาสให้ ได้ แสดงความคิดเห็น ผลการศึกษาดังกล่าว
วอดคล้ องกับ เกศินี จุฑาวิจิตร (2542, น. 53) กล่าวว่าหากเนื ้อหาสารที่ผ้ รู ับสารได้ รับมีความยาก
แก่ความเข้ าใจ หรื อนําไปใช้ อัตราการยอมรับและนําไปปฏิบตั จิ ะมีน้อย
3) กลยุทธ์ประยุกต์สอนกับศาสนา
ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ การบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนื ้อหาที่อ้างอิง
พระพุทธศาสนา โดยนําความรู้ ด้านเกษตรอินทรี ย์มาประยุกต์กับศาสนา เพราะชาวบ้ านชําปลา
ไหลจะมีวิถีชีวิตที่เคารพนับถือศาสนาและพระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้ านมีการสร้ างสารโดยคํานึงถึง
ผู้รับสารเป็ นหลัก โดยดึงความสนใจความเคารพและศรัทธาของชาวบ้ านมากําหนดเนื ้อหาสาร ซึ่ง
Gibson and Hanna (1992 อ้ างถึงในวิระชัย ตังสกุ
้ ล, 2549, น. 269) กล่าวว่าประเด็นที่ผ้ สู ร้ าง
สารต้ องคํานึงถึงนัน้ สารที่สื่อออกไปได้ ดี ต้ องมีความเกี่ยวข้ องหรื ออยู่ในความสนใจของผู้รับสาร
มีคุณ ค่า มี ความเกี่ ยวพันต่อผู้รับสาร และปราชญ์ ช าวบ้ านเคยผ่านการบวชเรี ยนมา ก็ นําเอา
ความรู้มาประยุกต์สอนกับศาสนา ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พรทิพย์ ชนะค้ า (2547) ที่ศกึ ษา
เรื่ องกลยุทธ์การสื่อสารเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้ า นใช้ ก ารบอกเล่ า การเผยแพร่ ถ่ า ยทอดความรู้ โดยเนื อ้ หาสารที่ เ ผยแพร่ จ ะอิ ง หลัก
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้ านที่ผา่ นการบวชเรี ยนมา และจะได้ รับการยอมรับนับถือ
จากชาวบ้ านในด้ านนี ้ ก็เอาความรู้มาประยุกต์สอนกับศาสนา
4) กลยุทธ์การเล่าประสบการณ์ตรงและจูงใจด้ วยความกลัว
ปราชญ์ ช าวบ้ านใช้ ต นเองเป็ นสื่ อ บุค คล โดยบอกเล่า บอกเล่า หรื อ
บรรยายความรู้ ด้านการเกษตรอินทรี ย์ จากประสบการณ์ตรงของตนที่ผ่านมา ที่เคยผ่านการลอง
ผิดลองถูกด้ วยตนเองมา จนสัง่ สมเป็ นประสบการณ์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ ว่าเคยทําอย่างไร สิ่ง
ใดได้ ผล สิ่งใดล้ มเหลว เช่น เคยทํา เกษตรเคมีลําบากมายังไง ส่งผลอะไรต่อสิ่งแวดล้ อม ส่งผลต่อ
สุขภาพยังไง พร้ อมทังเล่
้ าถึงความน่ากลัวที่เกิดขึ ้นกับสุขภาพว่าใช้ สารเคมีนนมี
ั ้ ผลต่อผู้ผลิตและ
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ผู้บ ริ โ ภคด้ ว ย เช่น การได้ รั บ สารเคมี ติด ต่อ กันเป็ นเวลานาน อาจทํ าให้ สุข ภาพแย่ลงทัง้ แบบ
เฉียบพลันและเรื อ้ รังได้ ทําให้ เกิดโรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และอาการที่รุนแรง
มากที่สดุ คือมะเร็ง พร้ อมทังยกตั
้ วอย่างชาวบ้ านที่เสียชีวิตจากสารเคมีให้ ฟังด้ วย ก็เป็ นการกระตุ้น
ให้ ชาวบ้ านเกิดการหวาดกลัวการทําเกษตรแบบเคมี ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้ องกับ กลุ่มทฤษฎีแรง
ขับ (drive theories) (Hovland, Janis, & Kelley, 1953; Janis, 1967; Janis & Feshbech,
1953; McGuire, 1968) โดยสรุปแล้ วนักทฤษฎีกลุ่มนี ้เสนอว่า ความกลัวเป็ นสิ่งจําเป็ นที่จะทําให้
เกิดแรงขับที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความกลัวในระดับสูงเกินไปจะเป็ นผลต่อการโน้ มน้ าวใจ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของรุ่ งนภา มุกดาอนันต์ (2544) ที่ ศึกษาเรื่ องกล
ยุทธ์ การสื่อสารของปราชญ์ ชาวบ้ านเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่น พบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านในเครื อข่า ย
ปราชญ์ ชาวบ้ านและพหุพาคีภาคอีสานใช้ ประสบการณ์ตรงของตนในการสื่อสารเรื่ องภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
5) กลยุทธ์กระตุ้นการเรี ยนรู้ปัญหา
เนื ้อหาที่ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ ในการสื่อสารส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาที่ชาวบ้ าน
กําลังประสบอยู่ ซึง่ บทบาทของสื่อบุคคลที่เป็ นนักพัฒนานัน้ จะต้ องเป็ นผู้สนับสนุนการเรี ยนรู้ และ
สนับสนุนให้ เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง จากปั ญหาที่ชาวบ้ านเข้ ามาปรึ กษาปราชญ์
ชาวบ้ านปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ วิธีการให้ ชาวบ้ านเรี ยนรู้ปัญหาของตนเองที่เกิดขึ ้นก่อน ว่ามีปัญหา
อะไรบ้ างที่ต้องแก้ ไข เช่น ปั ญหายากจน หนี ้สิน สุขภาพ ให้ ชาวบ้ านมองเห็นปั ญหาของตนเองก่อน
เพื่อให้ ได้ เ รี ยนรู้ ปั ญหาจึงจะเกิ ดการตระหนักถึงปั ญหา แล้ วมาปรึ กษาปราชญ์ เพื่อหาทางออก
ร่วมกัน ปราชญ์จะได้ ช่วยแก้ ไขปั ญหาได้ ตรงจุด ปราชญ์ ชาวบ้ านจะวิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้ าน
อย่างถี่ ถ้วน ซึ่งผลการวิจยั สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุมน อมรวิวฒ
ั น์ (2544, น. 1-2) ได้ พบว่า
“การเรี ยนรู้ ของบุคคลอาจไม่ได้ เกิดจากการศึกษาในโรงเรี ยนเท่านัน้ แต่การเรี ยนรู้สามารถเกิดขึ ้น
ได้ จากการดําเนินชีวิตและเรี ยนรู้ ได้ จากครอบครัว ชุมชน การทํามาหากิน และสิ่งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนเหตุการณ์ ต่างๆที่ สอนให้ ต้องปรั บตัวแก้ ไ ขปั ญหา นับว่าเป็ นการเรี ยนรู้ ได้
เช่นกัน เพราะชุมชนและธรรมชาติเป็ นขุมทรัพย์มหาศาลที่เราสามารถค้ นพบความรู้ได้ ไม่ร้ ูจกั หมด”
ในส่วนของทางแก้ ไขปั ญหาต่างๆของชาวบ้ านเหล่านันปราชญ์
้
จะนํามาเป็ นเนื ้อหาในการสื่อสาร
โดยเนื ้อหาเป็ นคําตอบให้ กับปั ญหาของชาวบ้ าน และเนื ้อหาต่างๆเหล่านี ้ก็สามารถนําไปพัฒนา
เพื่อหาทางออกให้ กับปั ญหาของเกษตรกรอื่นๆในชุมชนต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของซึ่ง
Gibson and Hanna (1992 อ้ างถึงในวิระชัย ตังสกุ
้ ล, 2549, น. 270) ที่กล่าวถึงประเด็นต่างๆที่ผ้ ู
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ส่ง สารต้ องคํา นึง ถึง ว่า การสร้ างสารต้ องคําถึ ง ถึง เนื อ้ หาสารที่ สื่ อออกไปว่ามี คุณค่า มี ความ
เกี่ยวพัน และมีความสําคัญต่อผู้รับสารหรื อไม่
6) กลยุทธ์บรู ณาการภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับความรู้สากล
ปราชญ์ชาวบ้ านได้ ดงึ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนออกมาให้ เกษตรกรได้
เรี ยนรู้ ได้ แก่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ มาผสมผสานกับความรู้ ใหม่ๆเกิดเป็ นการบูรณาการ
ความรู้ ขึ ้น ปราชญ์ ชาวบ้ านรื อ้ ฟื น้ มันขึ ้นมาและนํามาปรับประสานให้ เข้ ากันได้ ความคิดเรื่ องภูมิ
ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น จึง สามารถนํ า มาผสมผสานกับ การทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบใหม่ไ ด้ เ ป็ นอย่า งดี
ปราชญ์ ต้ อ งการเสริ ม สร้ างศัก ยภาพเกษตรอิ น ทรี ย์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ สู่ส ากล เกิ ด เป็ นการบูร ณา
การเกษตรอินทรี ย์แบบครบวงจร
เนื อ้ หาสารที่ ปราชญ์ ต้ อ งการให้ เ กษตรได้ รั บ คือ เรื่ องของภูมิ ปั ญ ญา
ท้ องถิ่นด้ านการทําเกษตรอินทรี ย์ที่มีมาตังแต่
้ สมัยก่อน มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆด้ านการทํา
เกษตรอินทรี ย์ ซึ่งสอดคล้ องกับการรื อ้ ฟื น้ การทําพิธีกรรมผีปยู่่ าขึ ้นมา กาญจนา แก้ วเทพ (2551,
น. 23) ตัวพิธีกรรมก็ต้องมีการดัดแปลง เช่น ต้ องมี “กระบวนการทําความเข้ าใจร่ วมกัน ” เพราะ
การทํ า เกษตรแบบอิน ทรี ย์ มี ม าตัง้ แต่ส มัย ก่ อน เพี ย งแต่ถูก หลงลื ม ไปตามกระแสปฏิ วัติเขี ย ว
ปราชญ์ ช าวบ้ านรื อ้ ฟื ้นมันขึน้ มาและนํ ามาปรับประสานให้ เข้ ากันได้ ความคิดเรื่ องภูมิ ปัญญา
ท้ องถิ่นจึงสามารถนํามาผสมผสานกับการทําเกษตรอินทรี ย์แบบใหม่ได้ เป็ นอย่างดี เนื ้อหาของการ
ปรับประสานทางวัฒนธรรมนี ้จะช่วยให้ เกษตรกรเรี ยนรู้ได้ เร็ วขึ ้น อีกทังยั
้ งเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ รัตนา โตสกุล และคณะ (2548, น. 5) จากหนังสือ เดินทีละก้ าว กินข้ าวทีละคํา ภูมิ
ปั ญญาในการจัดการความรู้ของชุมชน ได้ กล่าวว่า ชุมชนท้ องถิ่นใดที่สามารถปรับตัว กล่าวคือรู้จกั
ตนเองและภูมิใจในวัฒนธรรมของคนในท้ องถิ่น ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และความคิดในด้ านภูมิ
ปั ญญาที่สร้ างสรรค์และสัง่ สมกันมาเป็ นระยะเวลานาน และมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น รวมทัง้ มีการสืบทอดแนวคิดและอุดมการณ์ สู่คนรุ่ นใหม่จนทําให้ เกิดการพึ่งพา
ตนเองได้ ในที่สดุ ด้ วยการสร้ างแนวคิดพึง่ พาตนเองด้ วยภูมิปัญญาท้ องถิ่นนัน้ จะเป็ นชุมชนท้ องถิ่น
ที่สามารถรับมือกับกระแสโลกาภิวตั น์หรื อความเป็ นสังคมโลก กระบวนการที่คนหรื อชุมชนท้ องถิ่น
เลือกเฟ้นสิ่งที่ดีจากภายนอกมาผสมผสานกับสิ่งที่มีความหมายและความเหมาะสมจากภายใน
ถือว่าเป็ นกระบวนการพัฒนาชุมชนท้ องถิ่น
7) กลยุทธ์คําคมชีวิตสะกิดใจ
ปราชญ์มกั จะสร้ างเนื ้อหาสารเป็ นลักษณะของคําคมสันๆ
้ คือเป็ นถ้ อยคํา
ที่หลักแหลมชวนให้ คิด มีความหมายที่ดีอยู่ในตัว ชวนให้ ชาวบ้ านจดจําได้ ง่าย มีความลึกซึ ้งกินใจ

170
มุ่ง ให้ เ กิ ดความคิดที่ ดีแ ละอยากปฏิ บัติตาม โดยปราชญ์ จ ะใช้ คําคมทุกครั ง้ ที่ ขึน้ บรรยายตาม
สถานที่ตา่ งๆ พร้ อมทัง้ มีการเขียนติดไว้ ตามที่ตา่ งๆในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลเพื่อ
เป็ นการครอบงํ าชาวบ้ านแบบทางอ้ อมให้ อยากปฏิ บัติตาม สอดคล้ องกับ ขวัญตา เรื องเนตร
(2554:10) ที่กล่าวไว้ ว่าหลักการพูดโน้ มน้ าวใจ ต้ องพูดโดยคํานึงถึงผู้ฟังผู้พูดควรพูดให้ ผ้ ฟู ั งเกิด
ความรู้สกึ ที่สงู ส่งดีงามและชี ้ให้ เห็นถึงอุดมคติ หรื อให้ เห็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจะทําให้ ได้ รับ
คุณค่าและประโยชน์การฟั ง ใช้ ถ้อยคําภาษา อ้ างอิง คําคม หรื อยกตัวอย่างต่างๆ เป็ นอุทาหรณ์ที่
ชัดเจนและตรงกับประสบการณ์ ความสนใจ เพื่อให้ ผ้ ฟู ั งได้ แง่คิดและนําข้ อคิดต่าง ๆ ไปพิจารณา
หรื อนําไปปฏิบตั ติ อ่ ไป
เมื่อเปรี ยบเทียบกลยุทธ์ การสร้ างสารของปราชญ์ ชาวบ้ านกับงานวิจัย
ของพรทิพ ย์ ชนะค้ า (2547) ที่ศึกษา กลยุทธ์ การสื่อสารเรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่ นของปราชญ์
ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ทางด้ านเนื ้อหาสารที่ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ นนจะเป็
ั้
นเนื ้อหาที่มาจาก
ประสบการณ์ ของปราชญ์ ช าวบ้ า นในการทํ าเกษตรกรรม มี ความชัดเจน เข้ าใจง่ าย และชี ใ้ ห้
ชาวบ้ านเห็นปั ญหาของตนเอง รวมทังแนวทางแก้
้
ไขปั ญหาเหล่านัน้ แต่ผลการวิจยั นี ้ได้ ข้อค้ นพบที่
แตกต่างจากงาน พรทิพย์ ชนะค้ า (2547) โดยงานวิจัยนีแ้ สดงให้ เห็นว่า นอกจากจะมีการใช้
เนื ้อหาสารที่ให้ ชาวบ้ านเรี ยนรู้ ปัญ หาด้ วยตนเอง และมีความชัดเจน เข้ าใจง่าย ปราชญ์ ชาวบ้ าน
บ้ านชําปลาไหล ยังเน้ นกลยุทธ์ การสร้ างสารที่ เน้ นการปรับประยุกต์และบูรณาการใหม่จนเกิ ด
ประสิทธิภาพ โดยมีการปรับประสารเนือ้ หาสารต่างๆที่รับมาเพื่อให้ เหมาะสมกับเกษตรกรและ
บริ บทในชุมชน เพื่อให้ เกษตรกรเข้ าใจเนื ้อหาสารได้ ง่ายขึ ้น นอกจากนี ้ยังใช้ กลยุทธ์บูรณาการภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นกับความรู้ สากล ปราชญ์ ช าวบ้ านได้ ดึงภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชนออกมาให้
เกษตรกรได้ เรี ยนรู้ ได้ แก่ ประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ มาผสมผสานกับนวัตกรรมด้ านการทํ า
เกษตรอินทรี ย์เพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรี ย์ตามมาตรฐานระดับสากล และจะช่วย
เป็ นแนวทางให้ ปราชญ์ชาวบ้ านในบริบทอื่นๆสามารถนํากลยุทธ์ทางด้ านการบูรณาการเนื ้อหาสาร
นี ้ไปปรับใช้ ให้ เหมาะกับกลุม่ หรื อเครื อข่ายของตนเองได้
5.2.2.2 กลยุทธ์การใช้ สื่อ ได้ แก่
1) กลยุทธ์การใช้ สื่อบุคคล
ปราชญ์ ช าวบ้ านเป็ นสื่ อบุคคลที่ เกษตรกรมักยึดเป็ นหลักในการสร้ าง
ความเชื่อมัน่ ก่อนการตัดสินใจรับความรู้หรื อนวัตกรรมใดๆ สื่อบุคคลเป็ นสื่อที่สามารถสื่อสารไปยัง
ผู้รับสารได้ โดยตรง ทําให้ สามารถทราบความรู้สกึ นึกคิด (feedback) ของผู้รับสารได้ ทนั ที อีกทังยั
้ ง
สามารถปรับเนื ้อหาสาระให้ เหมาะกับกลุม่ เป้าหมาย สอดคล้ องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2526, น.48)
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ได้ ให้ ความหมายของสื่ อบุคคลว่า หมายถึง ตัวคนที่ นํามาใช้ สื่ อสารกับผู้รับสารในลักษณะ
เผชิญหน้ าทังในรู
้ ปของการสนทนาหรื อในรูปของการประชุมกลุ่ม ซึ่งการใช้ สื่อบุคคลในการสื่อสาร
ก่อให้ เกิดผลดีคือ สามารถนําข่าวที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผ้ รู ับสารได้ โดยตรง และทําให้ การเผยแพร่
ข่าวสารเป็ นไปในลักษณะที่ความยืดหยุ่นปรับให้ ผ้ รู ับสารเป็ นรายๆ ได้ และทราบความรู้ สึกของ
ผู้รับสารได้ ทนั ที
นอกจากนีง้ านวิจยั ของ ศริ นลักษณ์ สวัสดิมงคล (2542) ที่ได้ ศึกษากล
ยุทธ์ การสื่อสารของทหารในการพัฒนาชุมชน พบว่า กลยุทธ์ และรูปแบบการสื่อสารของทหารใน
การพัฒนาชุมชนนัน้ จะใช้ สื่อบุคคลในการเข้ าถึงประชาชน ใช้ ความสัมพันธ์อย่างไม่เป็ นทางการ
ในการรับ ส่งข่าวสารกับประชาชน ใช้ ความเป็ นมิตร ความจริ งจริ ง และความกระตือรื อร้ นในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ปราชญ์ ช าวบ้ านมีเทคนิคการเลือกใช้ สื่ อบุคคล โดยจะใช้ สื่อบุคคลทัง้
ภายนอกและภายในชุมชน
(1) สื่อบุคคลที่อยูภ่ ายในชุมชน (Insiders) เช่น ปราชญ์ชาวบ้ าน
พระ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําเกษตรกร หรื อเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญเนื่องด้ วยมีสถานภาพและบริ บท
พื ้นที่ใกล้ เคียงกันความคล้ ายคลึงกับผู้รับสาร สามารถทําหน้ าที่ในการเป็ นสื่อบุคคลในรู ปแบบ
ต่างๆได้ เช่น การสาธิ ตให้ ดู ไม่ว่าจะเป็ นแปลงนาสาธิ ต ไม่ว่าจะเป็ นสาธิ ตกระบวนการ หรื อ
ขันตอนต่
้
างๆ การขึ ้นเวทีบรรยาย ซึง่ สอดคล้ องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2526, น. 48) การนําบุคคลที่
อยูใ่ นชุมชนมาใช้ สื่อสารกับผู้รับสารในลักษณะเผชิญหน้ าหรื อในรูปของการประชุมกลุ่ม ซึ่งการใช้
สื่อบุคคลในการสื่อสารก่อให้ เกิดผลดีคือสามารถนําข่าวที่ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผ้ รู ับสารได้ โดยตรง
และทําให้ การเผยแพร่ ข่าวสารเป็ นไปในลักษณะที่มีความยืดหยุ่นปรับให้ เป็ นรายๆ ได้ ปราชญ์
ชาวบ้ านจะเลือกบุคคลให้ ถกู กับงาน ตามที่บคุ คลนันๆ
้ ถนัด ประกอบกับปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ สื่อ
บุคคลเหล่านี ้ในการกระจายข่าวสารเกษตรอินทรี ย์ ปราชญ์ชาวบ้ านยังสร้ างคนในหมู่บ้านรุ่นใหม่ๆ
ให้ รับช่วงแทนตน ให้ เป็ นวิทยากรในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล ให้ ขึ ้นบรรยายและให้
ความรู้ด้านเกษตรอินทรี ย์กบั ภายนอกและภายในหมูบ่ ้ าน
เกษตรกรที่ เป็ นผู้นําต่างๆในชุม ชนก็ จะได้ รับบทบาทหน้ าที่ใน
การถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจ ชักจูงใจ เกษตรกรคนอื่นให้ ร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรี ย์ และหน้ าที่
ที่สําคัญอีกประการหนึง่ คือ การเปลี่ยนบทบาทจากเกษตรกรมาเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ เกษตรกร
คนอื่นๆและหมูบ่ ้ านใกล้ เคียง
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(2) สื่ อ บุคคลจากภายนอก (outsiders) เช่น เกษตรตํ า บล
เกษตรจัง หวัด กรมพัฒ นาที่ดิน เจ้ าหน้ าจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ฯลฯ โดยปราชญ์ จ ะใช้ สื่อ
บุคคลจากภายนอกให้ ช่วยในเรื่ องข้ อมูลข่าวสารต่างๆ เนื่องด้ วยสื่อบุคคลจากภายนอกจะมีความ
น่าเชื่อถือด้ านเนือ้ หาสาร และเป็ นที่ปรึ กษาหรื อผู้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มโดยข้ อมูลข่ าวสาร
ต่างๆส่วนหนึง่ ก็รับมาจากบุคคลภายนอก พร้ อมทังเงิ
้ นสนับสนุนต่างๆ ที่จะนํามาพัฒนาชุมชน สื่อ
บุคคลจากภายนอกมาดูงานก็เปรี ยบเสมือนการได้ แพร่กระจายข่าวสารและประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน
ชําปลาไหลด้ วย ซึ่งลูวิส Lewis(1989 อ้ างถึงใน กลมรัฐ อินทรทัศน์ , 2553, น. 241) พบว่า ใน
กระบวนการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเกษตรนัน้ สื่อและช่องทางการสื่อสารที่ใช้ คือ นักส่งเสริ ม
การเกษตรต่างๆ หรื อองค์กรด้ านการส่งเสริ มการเกษตร นับว่าเป็ นสื่อบุคคลที่ได้ รับการยอมรับ
ร่วมกันว่าเป็ นสื่อบุคคลที่มีความสําคัญมากต่อการพัฒนาการเกษตร สื่อบุคคลเป็ นสื่อและช่องทาง
การสื่อสารที่เกษตรกรต่างให้ ความเห็นว่าเป็ นสื่อที่ให้ ความช่วยเหลือมากที่สุด และน่าไว้ วางใจ
มากที่สดุ
2) กลยุทธ์การใช้ สื่อเครื อข่าย
ผลการศึกษาพบว่าปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ สื่ อบุคคลในการสร้ างเครื อข่าย
โดยปรับบทบาทหน้ าที่ของสื่อบุคคลภายในชุมชน (insider) ให้ เป็ นไปในรู ปของ “กลุ่มบุคคล” ให้
รวมตัวกันในรู ปแบบของ “เครื อข่าย” นอกจากจะปรับบทบาทแล้ ว ปราชญ์ชาวบ้ านได้ มีการปรับ
กระบวนการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็ นการถ่ายทอดเทคโนโลยีข่าวสารนวัตกรรมการเกษตร การ
ถ่ า ยทอดงานพั ฒ นาต่ า งๆซึ่ ง จะเป็ นการปรั บ จากวิ ธี ก ารสื่ อ สารทางเดี ย ว (one
way
communication) มาเป็ นการสื่อสารแบบสองทาง(two way communication) และที่สําคัญที่สุด
คือการสื่อสารแบบมีสว่ นร่วม (participatory communication)
ปราชญ์ชาวบ้ านสร้ างเครื อข่ายกลุ่มปุ๋ยอินทรี ย์ กลุ่มสหกรณ์ผลไม้ กลุ่ม
แปรรู ป เพื่ อ ดึง ชาวบ้ านเข้ า มารวมกลุ่ม เกษตรอิน ทรี ย์ ทํ า ให้ ช าวบ้ านต้ องมาร่ ว มกิ จ กรรมกัน
ตลอดเวลา โดยมีอาชีพและเงินรางวัลเป็ นการตอบแทน กลุ่มเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหลนัน้ เกิ ด ขึน้ ได้ ง่ า ย เพราะมี พื น้ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน มี ค วามสัม พัน ธ์ เ ป็ นเพื่ อ นบ้ า นกัน มี ก ารทํ า
ประชาคมกัน บ่อยครั ง้ ทํ าให้ เ กิ ดการเรี ยนรู้ ร่ วมกันง่าย สามารถกระจายข่าวสารได้ ทั่วถึง และ
รวดเร็ ว ทําให้ เครื อข่ายมีพลังนําไปสู่การพัฒนาร่ วมกัน เครื อข่ายสามารถสื่อสารได้ ดีและเป็ นวง
กว้ าง เพราะเหล่าสมาชิกในเครื อข่ายจะเป็ นบุคคลที่บอกต่อๆกันไป สอดคล้ องกับ กาญจนา แก้ ว
เทพ (2538, น. 137) ที่กล่าวว่า เครื อข่าย เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการประสานงานบุคคล กลุ่ม หรื อ
องค์กรหลากหลายองค์กรเข้ ามาประสานกันอย่างมีระยะเวลานานพอสมควร แม้ อาจจะไม่ได้ มี
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กิจกรรมร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งมีความต้ องการ
ที่จะขอความช่วยเหลือ หรื อขอความร่ วมมือจากกลุ่มอื่นๆเพื่อแก้ ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ ผล
ศึกษาพบว่า รูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ ้นภายในเครื อข่ายเกษตรกรผู้ทําเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลา
ไหล มี 2 รูปแบบ โดยดูจากทิศทางการไหลของข้ อมูล (Information flow) ที่เกิดขึ ้นในภายใน
เครื อข่าย ซึ่งก็มีดงั นี ้ (1) การสื่อสารแบบวงล้ อ (Wheel Network) (2) การสื่อสารแบบทุกช่องทาง
(All Channel Network)
3) กลยุทธ์การใช้ สื่อมวลชน
ผลการศึ ก ษาพบว่ า สื่ อ มวลชน เช่ น รายการโทรทัศ น์ หนัง สื อ พิ ม พ์
นิตยสาร ต่างๆ เข้ ามาสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้ านเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆ ทําให้ ปราชญ์
ชาวบ้ านได้ ออกสื่อไปยังผู้รับสารจํานวนมากๆซึง่ สื่อมวลชนนับว่าเป็ นเครื่ องมือที่เข้ าถึงเกษตรกรได้
กลุ่มใหญ่ๆ การใช้ สื่ อมวลชนเป็ นกลยุทธ์ หนึ่งในแง่ ของการนํ าเสนอข้ อมูลข่าวสารด้ านเกษตร
อินทรี ย์ ไปสู่เกษตรกรได้ รวดเร็ วและยังเป็ นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชําปลาไหลด้ วย เกษตรกร
สามารถนําความรู้ที่ได้ จากการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ มาพูดคุย หรื อนํามาประยุกต์ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ สอดคล้ องกับ จันท์สดุ า ตันติวิชญาวานิช (2546, น. 21) ได้ กล่าวว่า สื่อที่สามารถ
นําสารจากผู้ส่งสาร ซึ่งประกอบด้ วยคนจํานวนมากได้ อย่างรวดเร็ วภายในเวลาเดียวกันหรื อใน
เวลาที่ใกล้ เ คียงกัน โดยทั่วไปแล้ ว สื่อมวลชน ได้ แก่ หนัง สื อพิมพ์ วิทยุกระจายเสี ยง โทรทัศน์
นิตยสารและภาพยนต์
4) กลยุทธ์การใช้ สื่อเฉพาะกิจ
ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ สื่อเฉพาะกิจเป็ นช่องทางในการสื่อสารกับเกษตรกร
สื่อเฉพาะกิจจัดว่ามีความสําคัญต่อการเผยแพร่ข่าวสารข้ อมูล เพราะสื่อเฉพาะกิจเป็ นสื่อที่จดั ทํา
ขึ ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (target audience) ที่
กําหนดไว้ แน่นอน สื่อเฉพาะกิจค่อนข้ างที่จะเข้ าถึงชาวบ้ านได้ โดยตรงและโดยง่ายและเป็ นสื่อที่
คงทนถาวรสามารถเก็บรักษาไว้ นานอย่างพวกเอกสารต่างๆ สื่อเฉพาะกิจที่ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ เป็ น
ช่องทางการสื่อสารนัน้ ได้ แก่ โปสเตอร์ แผ่นพับ วิดิทศั น์ รูปภาพ แปลงสาธิต ผู้วิจยั เห็นว่าโดยสรุป
แล้ วสื่อเฉพาะกิจที่เป็ นช่องทางการสื่อสารในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลนี ้จะสามารถ
ช่วยให้ เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู้ได้ เร็ วและสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ นนทยา หงส์รัตน์ (2550, น. 160-161) ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่ วมของเกษตรกรในโรงเรี ยนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า สื่อเฉพาะกิจเป็ น
สื่อที่เกิดขึน้ โดยมุ่งเนือ้ หาที่เฉพาะเจาะจงและมีเป้าหมายหลักอยู่ที่ผ้ ูรับสารเฉพาะกลุ่ม นั่นคือ

174
เนือ้ หาในสื่ อต้ องเหมาะสมกับเกษตรกร สื่อเฉพาะกิ จใช้ เป็ นช่องทางในการสื่ อสารในโรงเรี ยน
ชาวนา การใช้ สื่อเฉพาะกิจในการพัฒนาย่อมสามารถทําให้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
พัฒนาได้ รับทราบข่าวสาร ความรู้ที่ถกู ต้ อง
5) กลยุทธ์การใช้ สื่อพื ้นบ้ าน
ปราชญ์ชาวบ้ านเห็นว่าสื่อพื ้นบ้ าน เป็ นสิ่งสําคัญ และเข้ าถึงชาวบ้ านได้
ง่าย เป็ นความเชื่อของชาวบ้ าน ปราชญ์ชาวบ้ านจึงเล็งเห็นว่าจะใช้ สื่อพื ้นบ้ านในการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ และทอดแทรกการพัฒนาการเกษตรอินทรี ย์ อันจะ
ส่งประโยชน์ตอ่ เครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชําปลาไหล สื่อพื ้นบ้ านที่ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ ได้ แก่ สื่อ
การปลูกข้ าว สื่อการทําบุญส่ง
ผู้วิจยั เห็นว่าสื่อพื ้นบ้ านนันเป็
้ นสื่อที่ชาวบ้ านเข้ าถึงกันได้ มากและง่าย ใน
ที่นี ้อาจมาจากในเรื่ องของจิตใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทังสื
้ ่อบ้ านบ้ านก็ทําให้ ชาวบ้ านใน
ชุมชนเกิดความสามัคคีด้วย
ดังคํากล่าวของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2546, น. 5) ว่า “สื่อพืน้ บ้ านเป็ นสื่อที่ได้ รับ
ความนิยมจากคนหมู่ม าก และสามารถแสดงได้ บ่อยๆ เปิ ดโอกาสให้ คนดูไ ด้ มีส่วนร่ วมได้ มาก
ตลอดจนสามารถเปิ ดโอกาสให้ สอดแทรกข่าวสารตามที่ต้องการได้ ” นอกจากนี ้ จุมพล รอดคําดี
และคณะ (2527, น. 1) กล่าวถึงสื่อพื ้นบ้ านว่า “สื่อพื ้นบ้ าน” เป็ นสื่อที่นิยมชองประชาชนได้ ดีกว่า
สื่อสมัยใหม่ และมีราคาถูก ในแง่ต้นทุนการผลิต เนื่องจากเป็ นสื่อที่มีอยู่แล้ วส่วนใหญ่ใช้ ในด้ าน
บัน เทิ ง นั น้ การสอดแทรกเนื อ้ หาในงานพั ฒ นาถ้ าหากทํ า ได้ จะเป็ นประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ในแผนพัฒนามากที่สดุ นอกจากนี ้ สยาม พาร์ มาร์ (อ้ างถึงใน จุมพล รอดคําดี
2527, น. 3) กล่าวถึงข้ อดีของสื่อพื ้นบ้ านว่า
(1) สื่อพื ้นบ้ านเป็ นสื่อที่หาง่าย
(2) สื่อพืน้ บ้ านเป็ นสื่อที่ใกล้ ชิดกับมวลชนทัง้ ประเทศ และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ มากกว่าการใช้ เหตุผลในเชิงวิชาการ
(3) สื่อพื ้นบ้ านสามารถดัดแปลงการแสดงได้ หลายรู ปแบบเพื่อ
สนองความต้ องการในด้ านการสื่อสารกับมวลชนทุกหมูเ่ หล่า
(4) สื่อพื ้นบ้ านเป็ นของท้ องถิ่นและมีชีวิต สามารถสร้ างความ
สามัคคีในกลุม่ ผู้ฟังหรื อผู้ดไู ด้ ดีกว่าสื่อมวลชนสมัยใหม่
(5) สื่อพื ้นบ้ านสามารถปรับตัวเข้ ากับเนื ้อหาใหม่ได้ เสมอ
(6) สื่อพื ้นบ้ าน เป็ นสิ่งที่ชื่นชอบแก่คนทุกเพศทุกวัย
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(7) สื่ อ พื น้ บ้ าน เป็ นสื่ อ ที่ มี ร าคาถู ก เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ
สื่อมวลชนสมัยใหม่
6) กลยุทธ์การใช้ สื่อเทคโนโลยี
ผลกการศึกษาพบว่า เทคโนโลยี นับว่าเป็ นสื่ อที่ มี ความจํ าเป็ นมากใน
ปั จ จุ บัน เพราะได้ ข้ อมู ล ข่ า วสารที่ ส ะดวก สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ นั บ ว่ า เป็ นสื่ อ ที่ เ ป็ นเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทวั่ โลก มีมาตรฐานการรับส่งข้ อมูลระหว่างกันเป็ นหนึ่งเดียว
และสามารถรับส่งข้ อมูลได้ หลายรู ปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นภาพและเสียง รวมทัง้ ยังสามารถค้ นหา
ข้ อมูลจากที่ต่างๆได้ อย่างรวดเร็ ว สามารถที่จะเป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
หลายรูปแบบ เช่น อินเตอร์ เน็ตประเภท world wide web ที่เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการหาข้ อมูล
ข่าวสารต่างๆ
นอกจากนี ย้ ัง พบว่าเกษตรกรสมัยนีเ้ ข้ าถึง เทคโนโลยี ได้ ม ากขึน้ กว่าสมัยก่อน
เนื่ อ งด้ ว ยใช้ งายขึ น้ มี ร าคาถูก ขึ น้ และข้ อมู ล ข่ า วสารก็ ร วดเร็ ว ปราชญ์ ช าวบ้ า นจึ ง นํ า สื่ อ
อินเตอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ ในการเผยแพร่ขา่ วสารด้ านเกษตรอินทรี ย์ โดยจัดตัง้ Facebook ภายใต้ ชื่อว่า
Chumplalai Project โดยจะนําเสนอข้ อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรี ย์ ตอบข้ อสงสัยต่างๆ
เกี่ ย วกับ การทํ า เกษตรแบบอิ น ทรี ย์ และการทํ า กิ จ กรรมต่า งๆที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายในศูน ย์ ก สิ ก รรม
ธรรมชาติบ้านชําปลาไหล โดยจะมุ่งเป้าหมายไปที่เกษตรกรรุ่ นใหม่ และเกษตรกรที่อยู่ภายนอก
ชุมชนที่ต้องการเข้ ามาศึกษาดูงานก็จะสะดวกสบายมากขึ ้นในการติดต่อสื่อสาร และรับข่าวสาร
ซึ่งสอดคล้ องกับ ณัฎฐา อุ่ยมานะชัย(2553, น. 1) ได้ กล่าวว่า ในระยะเวลาที่ผ่านมาจวบจนถึง
ปั จจุบนั สื่อออนไลน์จดั ได้ วา่ เป็ นสื่อที่ได้ รับความนิยม และมีความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง อีกทังยั
้ ง
มีแนวโน้ มว่าจะยิ่งได้ รับความนิยมสูงขึน้ ในอนาคต เนื่องด้ วยสื่อออนไลน์มีอิทธิ พลต่อผู้คนและ
สังคมเพิ่มมากขึ ้น ทําให้ ธุรกิจต่างๆ ต่างหันมาใช้ สื่อออนไลน์ในการโฆษณาสินค้ าและบริ การของ
ตนเพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแบรนด์และขยายโอกาสทางธุรกิจ ทังนี
้ ้สื่อออนไลน์มีจุดเด่นใน
เรื่ องการแพร่ กระจายได้ ง่ายและรวดเร็ ว มีต้นทุนที่ ตํ่าทัง้ ยังเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ทุกที่ทุกเวลา
และสามารถใช้ ได้ กับสินค้ าและบริ การเกื อบทุกประเภท จากเหตุผลดัง กล่าวทํา ให้ สื่อโฆษณา
ออนไลน์ได้ รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
7) กลยุทธ์การใช้ สื่อแบบบูรณาการ
ปราชญ์ ช าวบ้ านมี การใช้ สื่ อ หลายๆประเภทที่ มี การเชื่ อมประสานกัน
เพื่อให้ สามารถถ่ายทอดความรู้ และนวัตกรรมต่างๆสู่เกษตรกรได้ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
และเป็ นการลดข้ อด้ อยของสื่อแต่ละประเภท และสื่อแต่ละสื่อนันจะส่
้ งเสริ มกันได้ เป็ นอย่างดี โดย
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ปราชญ์ ชาวบ้ านได้ ก่อตัง้ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึ ้น เพื่อเป็ นการถ่ายทอดข้ อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีหรื อนวัตกรรมต่างๆมีการจัดอบรม ประชุม ที่เกี่ยวข้ องกับเกษตรอินทรี ย์ ซึ่ง
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล จะทําหน้ าที่เป็ นศูนย์บริ การที่เบ็ดเสร็ จ ที่เกษตรกรสามารถ
มาสืบค้ น มาหาข้ อมูลข่าวสาร รวมทัง้ มาปรึ กษาปราชญ์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ต่างๆได้ สื่อที่ใช้ ในศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล ได้ แก่ สื่อบุคคล หนังสือ สื่อเฉพาะกิจ สื่อพิธีกรรมต่างๆ สื่อ
กิจกรรมต่างๆ สื่อศึกษาดูงาน
ผู้วิจยั มีความเห็นว่าการใช้ สื่อที่หลากหลายรูปแบบนี ้ ทําให้ เกษตรกรที่มี
ความแตกต่างกัน สามารถเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างทัดเทียม เช่น บางคนอ่านหนังสือไม่ออกก็
สามารถใช้ สื่อกิจกรรม สื่อศึกษาดูงานได้ สอดคล้ องกับ พนม คลี่ฉายา(2549, น. 22) ได้ กล่าวถึง
การบูรณาการสื่อ ว่าเป็ นแนวทางในการใช้ สื่อหลายๆประเภทผสมผสานกัน เกื อ้ หนุนกัน เพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ทงนี
ั ้ ้เพราะสื่อแต่ละประเภททีธรรมชาติ ข้ อดี ข้ อจํากัดแตกต่างกัน หากนําสื่อ
ต่างๆมาใช้ ผสมผสานกันก็จะช่วยเสริมกันและกัน
เมื่อเปรี ยบเทียบกลยุทธ์การใช้ สื่อของปราชญ์ ชาวบ้ านกับงานวิจยั ของ
นนทยา หงส์รัตน์ (2550) ที่ศกึ ษา กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในโรงเรี ยนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า กลยุทธ์การใช้ สื่อของเจ้ าหน้ าที่กบั เกษตรกรได้ แก่ การ
ใช้ สื่อบุคคล การใช้ สื่อมวลชน การใช้ สื่อเฉพาะกิจ การใช้ สื่อพิธีกรรมและกลยุทธ์ การใช้ สื่อแบบ
บูรณาการ แต่ผ ลการวิจัยนี ไ้ ด้ ข้อค้ นพบที่ แตกต่างจากงานของ นทยา หงส์ รัตน์ (2550) โดย
งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นว่า นอกจากจะมีการใช้ สื่อบุคคลและสื่อแบบบูรณาการ ฯลฯ ที่สอดคล้ อง
กันแล้ ว ยังมี การใช้ สื่อเทคโนโลยีอย่าง facebook เพื่อให้ ก้าวทันยุคสมัย สื่ อสารกันได้ เร็ วขึน้
ครอบคลุมเกษตรกรจากต่างพื ้นที่ เป็ นการสร้ างเครื อข่ายที่เป็ นสังคมออนไลน์ เพื่อเป็ นช่องทางการ
เสาะแสวงหาสมาชิกเพิ่มขึ ้น และยังตอบโจทย์เกษตรกรรุ่ นใหม่ ให้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในเครื อข่าย
เกษตรอินทรี ย์มากขึ ้น กลยุทธ์การใช้ สื่อเทคโนโลยีนี ้ยังเป็ นแนวทางให้ ปราชญ์ชาวบ้ านในยุคเก่าได้
เป็ นแนวทางในการพัฒ นาตนเองให้ ทันยุคสมัย อันจะส่งผลต่อการพัฒ นาเครื อข่ายและขยาย
เครื อข่ายสูเ่ กษตรกรรุ่นใหม่ๆต่อไป
5.2.2.3 กลยุทธ์นําเสนอสาร ได้ แก่
1) กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
ปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการโดยการเล่าสู่กนั ฟั ง
โดยใช้ ตนเองทําหน้ าที่เป็ นสื่อบุคคลที่เป็ นตัวกลางสําคัญในการสื่อสาร และปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้
วัด เป็ นช่องทางในการสื่อสาร เนื่องด้ วยว่าชาวบ้ านชําปลาไหลยังเป็ นพื ้นที่ชนบทที่ชาวบ้ านยัง
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เคารพและศรัทธาในวัดและพระอยู่มาก มีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากัน หรื อแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่ องการเกษตรใหม่ๆอยู่ตลอด ซึ่งสอดคล้ อง ฉวีวรรณ สุวรรณาภา (2555, น. 1) ที่กล่าวว่า วัด
เปรี ยบเสมือนเป็ นสโมสร ชาวบ้ านมาพบปะสังสรรค์ พักผ่อนหย่อนใจ หาความรู้ เป็ นที่ปรึกษาการ
ครองตน การครองชี พ แก้ ปั ญหาชี วิ ต ครอบครั ว และความทุ ก ข์ ต่ า ง ๆ และเป็ นศูน ย์ ก ลาง
ศิลปวัฒนธรรม ที่รวบรวมศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ
ผู้วิจยั เห็นว่าการเล่าสู่กันฟั งนี ้ก็เป็ นกลยุทธ์ที่ปราชญ์ ใช้ นําเสนอสารโดย
การโน้ มน้ าวใจแบบทางอ้ อม และเป็ นการสื่อสารกลุ่มเล็กจึงทําง่ายต่อการทําให้ ชาวบ้ านเกิดความ
สนใจอยากรู้ และชาวบ้ านจะได้ รับความรู้เรื่ องประสิทธิภาพของเกษตรอินทรี ย์ด้วย สอดคล้ องกับ
พลชัย เพชรปลอด (2555, น. 211) ที่ศึกษาเรื่ องกระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเกษตรอินทรี ย์ของปราชญ์ ชาวบ้ าน ศูนย์เครื อข่ายบ้ านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี ที่
อธิบาย การสื่อสารกลุ่มเล็กของสภากาแฟบ้ านดอนผิงแดด อาจเรี ยกว่า กลุ่มบําบัด (encounter
or therapeutic group) เป้าประสงค์ของกลุ่มคือช่วยสมาชิกระบุและจัดการปั ญหา ช่วยหาแนว
ทางแก้ ไขปั ญหาและสิ่งใหม่ๆเพื่อส่งเสริมความช่วยเหลือกัน
2) กลยุทธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์
ปราชญ์ ชาวบ้ านใช้ รูปแบบให้ ชาวบ้ านเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิโดยปราชญ์
จะใช้ การเรี ยนรู้แบบกลุ่ม ควบคูไ่ ปกับการแนะนําโดยผ่านการทํากิจกรรมเสริ มประสบการณ์ตา่ งๆ
ในกรณีที่เกษตรกรผู้เข้ าอบรม ต้ องการความรู้ที่นําไปปฏิบตั ิได้ จริ ง ปราชญ์ชาวบ้ านมักจะลงพื ้นที่
ปฏิบตั ิ โดยหัวข้ อกิจกรรมก็มกั จะเป็ น การทําปุ๋ยชีวภาพ การทําไบแก๊ ส การทํานํ ้าส้ มควันไม้ การ
ปลูกผัก การเลี ้ยงเป็ ด การเลี ้ยงปลา การทําไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลง การแปรรู ปผลไม้ ต่างๆ
หลังจากได้ ฟังขันตอนการบรรยายแล้
้
ว เกษตรกรจะได้ ลงพื ้นที่ปฏิบตั ิจริ ง โดยมีปราชญ์ ชาวบ้ าน
คอยแนะนําทุกขันตอน
้
ดูแลอย่างใกล้ ชิด ขณะลงมือปฏิบตั ิสอดคล้ องกับงานวิจยั ของพลชัย เพชร
ปลอด (2555) ที่ ศึกษาเรื่ องกระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้ านเกษตร
อินทรี ย์ของปราชญ์ชาวบ้ าน ศูนย์เครื อข่ายบ้ านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี พบว่า กลยุทธ์ที่ทําให้
การสื่ อ สารเพื่ อถ่ า ยทอดองค์ความรู้ บรรลุผล คือ ผู้รับ สารสามารถนํ าความรู้ ไปปฏิ บัติไ ด้ จ ริ ง
ปราชญ์ชาวบ้ านพบว่า “กระบวนการเรี ยนรู้แบบกลุ่ม” สามารถช่วยได้ โดยการสร้ างแรงจูงใจด้ วย
ปั จจัยชีวภาพ ที่เป็ นเนื ้อหาความรู้ ในช่วงเวลานัน้ เป็ นรางวัลล่อใจ ทุกกลุ่มต้ องช่วยกันลงมือทํา
เมื่อได้ ผลผลิตแล้ วนํากลับไปใช้ ซึง่ ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จอย่างมาก
ผู้วิจัยมี ความเห็นว่ากลยุทธ์ กิจ กรรมเสริ มประสบการณ์ จะช่วยทํ าให้
เกษตรกรผู้เข้ าอบรมมีความรู้ความเข้ าใจได้ เร็วขึ ้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ อันจะนําไปสู่
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พฤติกรรมหรื อการยอมรับปฏิบตั ิในที่สุด สอดคล้ องกับปิ ยพักตร์ สินบัวทอง (2544, น. 203) ซึ่ง
กล่าวว่า จากการปฏิบตั ิเมื่อพิจารณาจากกระบวนการที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติแล้ ว
พบว่าจะต้ องมีสิ่งเร้ าหรื อสิ่งกระตุ้นให้ บคุ คลเกิดการเปลี่ยนแปลง กระบวนการสื่อสารมีส่วนในการ
เป็ นสิ่งเร้ าที่สํา คัญในการให้ ความรู้ และประสบการณ์ ทางตรงและทางอ้ อมเพิ่มเติม เพื่อให้ เกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
3) กลยุทธ์การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ปราชญ์ ช าวบ้ านได้ ส่ง เสริ ม ให้ เกษตรกรได้ มี ก ารเรี ย นรู้ และได้ พัฒ นา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรี ยนรู้จะไม่หยุดแค่ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้ านเท่านัน้ ปราชญ์ชาวบ้ าน
ได้ ให้ ชาวบ้ านรับรู้คณ
ุ ค่าของตนเองและความต้ องการในชีวิตและการทํางาน แสดงออกถึงความ
ตังใจในการเรี
้
ยนรู้ ประยุกต์ใช้ ข้อมูลและทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง มีการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และส่งเสริมให้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ มีความรู้และความสามารถในการจัดการกับ
ปั ญหา ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การทําเกษตรแบบอินทรี ย์นนั ้ ต้ องเจอกับปั ญหาที่เข้ ามาทุกวัน
เช่น ปั ญหาโรคและแมลงที่เกิดทุกช่วงฤดู เกษตรกรต้ องมีการเรี ยนรู้ และนํามาปรับใช้ เองเพื่อให้
เหมาะกับสภาพพื ้นที่ของตน สอดคล้ องกับ นนทยา หงส์รัตน์ (2550) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ องกลยุทธ์การ
สื่ อสารเพื่ อ การพัฒ นาแบบมี ส่วนร่ วมของเกษตรกร พบว่า การเรี ยนรู้ เป็ นเป้าหมายหลักของ
เกษตรกรที่เข้ าศึกษาในโรงเรี ยนชาวนาและการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ นัน้ จะไม่หยุดนิ่งแค่การเรี ยนรู้ ใน
หลักสูตรเท่านัน้ นัน่ คือต้ องมีการส่งเสริมให้ เกษตรกรเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลให้ เกษตรกร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้วิ จัยเห็น ว่า การเรี ยนรู้ เพื่ อพัฒ นาตนเองนัน้ ไม่มี วันสิ น้ สุด และไม่มี
กฏเกณฑ์แน่นอนตายตัว เกษตรกรจึงจําเป็ นต้ องเรี ยนรู้ที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา กลยุทธ์การ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนันก็
้ เปรี ยบเสมือนการปลุกฝั งรากฐานการพัฒนาตนเองให้ กบั ชาวบ้ าน
และทําให้ เกษตรกรสามารถเรี ยนรู้ที่จะประยุกต์ใช้ ความรู้ตา่ งๆได้
4) กลยุทธ์เน้ นการสื่อสารกลุม่ ใหญ่
ปราชญ์ ช าวบ้ านมักใช้ การสื่ อสารกลุ่ม ใหญ่ เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่
สําคัญที่จะสื่อสารกับคนในชุมชน เพื่อให้ เข้ าถึงเกษตรกรจํานวนมาก จึงใช้ วาระการประชุมต่างๆ
ของหมูบ่ ้ าน เช่น การทําประชาคม เวทีเสวนา
ผู้วิจยั เห็นว่าการสื่อสารกลุ่มใหญ่สามารถเข้ าถึงเกษตรกรได้ เป็ นจํานวน
มาก นอกจากนี ้การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ยงั สามารถทําให้ เกษตรกรได้ อภิปราย อันส่งผลไปสู่การ
พัฒนา สอดคล้ องกับ พรทิพย์ ชนะค้ า (2547) ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง พบว่า การสื่อสารในลักษณะกลุ่ม
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ใหญ่เป็ นการสื่อสารที่สําคัญของปราชญ์ชาวบ้ านจังหวัดบุรีรัมย์ใช้ ในการสื่อสารภูมิปัญญาท้ องถิ่น
โดยปราชญ์จะใช้ เวทีการประชุมในหมูบ่ ้ านใช้ ในการเผยแพร่ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปราชญ์ ชาวบ้ านที่ดํารงตําแหน่งผู้นําอย่างเป็ นทางการ มักจะต้ องพูด หรื อเป็ นผุ้ นําในการประชุม
ดังนันปราชญ์
้
ชาวบ้ านจึงอาศัยการประชุมเหล่านี ้ให้ เป็ นประโยชน์ในการแนะแนวทางการเกษตร
แก่ชาวบ้ าน
5) กลยุทธ์การเคาะประตูครัวเรื อน
ปราชญ์ ชาวบ้ านจะเลือกใช้ การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็ นการนําเสนอ
สาร เพราะสื่อบุคคลจัดได้ ว่าเป็ นสื่อที่ มีประสิทธิ ภาพสูง ในการสื่อสาร ที่ จะทํ าหน้ าที่ ถ่ายทอด
เรื่ องราวข่าวสารต่างๆสู่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้ างความน่าเชื่อถื อ โน้ มน้ าวจิตใจ
เนื่องจากเป็ นการสื่อโดยตรง อาศัยการพูด โดยเลือกวิธีการเคาะประตูครัวเรื อนเพราะสื่อบุคคลจัด
ได้ ว่าเป็ นสื่อที่มีประสิทธิ ภาพสูงในการสื่อสาร อีกทังบริ
้ บทในหมู่บ้านชําปลาไหล เป็ นชุมชนที่มี
บ้ านเรื อนอยู่ค่อนข้ างอยู่ติดกัน ง่ายต่อการไปมาหาสู่ และคนในชุมชนก็เรี ยงร้ อยเครื อข่ายกันใน
ลักษณะของเครื อญาติกนั เป็ นส่วนใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้ านจึงใช้ วิธีบกุ บ้ านเพื่อให้ ข้อมูลโดยตรง และ
เป็ นการพูดคุยกับชาวบ้ านอย่างทั่วถึง เพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการทําเกษตรแบบ
ปราชญ์ ชาวบ้ านเลือกใช้ วิธีการนี ้เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กับเกษตรกร ที่ยงั ไม่เชื่อมัน่ ในการทํา
เกษตรแบบอินทรี ย์ แม้ บางคนจะอยู่ในเครื อข่ายและเคยเข้ าอบรมมาแล้ วก็ตาม การสื่อสารแบบ
เผชิญหน้ าจะให้ ผลมากกว่า ทําให้ ชาวบ้ านได้ สอบถามข้ อสงสัยได้ โดยตรง อันจะนําไปสู่ความรู้
ความเข้ าใจและยอมรับไปปฏิบตั ใิ นที่สดุ
ผู้วิจยั เห็นว่าการเคาะประตูครัวเรื อนบุกถึงบ้ านเกษตรกรนัน้ เป็ นกลยุทธ์
ที่น่าจะมีความคลาดเคลื่อนของสารน้ อย และกลยุทธ์ นี ้ยังสามารถทําให้ ปราชญ์ และเกษตรกรได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั และสามารถเข้ าใจกันได้ มากที่สดุ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ
ลาซาเฟลและแมนเซล Lazarsfeld and Manzel (1960, p. 97) ที่อธิบายว่า การสื่อสารระหว่าง
บุค คลมี บ ทบาทสํ า คัญ เพราะเป็ นการสื่ อ สารที่ มี ค วามเป็ นกัน เอง และส่ ว นตัว ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคุ้นเคย ซึง่ ช่วยให้ เกิดการยอมรับความคิดได้ ง่ายขึ ้น การพูดคุยอย่างเห็นหน้ าค่าตาทําให้ ผ้ รู ับ
สารสามารถซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็นของตนแก่ผ้ ูพูด ในทํ านองเดียวกันกับแนวคิดของ
แคทส์ และลาซาเฟล Katz and Lazarsfeld (1995, p. 44 ) ซึ่งพบว่า รูปแบบการสื่อสารระหว่าง
บุคคล หรื อการสื่อสารแบบตัวต่อตัว มีผลต่อการทําให้ ผ้ รู ับสารยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ยอมรับที่จะปฏิบตั มิ ากที่สดุ
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6) กลยุทธ์การลดความเครี ยด
ปราชญ์ ชาวบ้ านจะใช้ เทคนิคการใช้ อารมณ์ขนั ในการนํา เสนอสารแบบ
ไม่เป็ นทางการกับชาวบ้ าน โดยปราชญ์จะเป็ นสร้ างตนเองให้ เป็ นสื่อบุคคลที่มีความดึงดูดใจ การ
ใช้ อารมณ์ขันที่ปรากฏในการใช้ ถ้อยคําที่ทําให้ ผ้ ูฟังรู้ สึกตลกขบขัน ซึ่งปราชญ์ ชาวบ้ านสามารถ
สร้ างบรรยากาศให้ ครึกครื น้ สนุกสนานและสร้ างความบันเทิงใจและลดความเครี ยดให้ แก่เกษตรกร
ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ อารมณ์ขนั เป็ นเครื่ องมือทางการสื่อสารช่วยให้ เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจไป
จากทัศนคติที่ไม่ดีได้ สอดคล้ องกับ จารุณี มณีกลุ (2557, น. 12) กล่าวว่า การที่เราจะพูดแต่เนื ้อๆ
เน้ นๆ ติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินไป จะทําให้ ผ้ ฟู ั งเกิดอาการเบื่อ ความสนใจจะลดลง สุดท้ ายทัง้
ผู้พดู และผู้ฟังจะไม่ได้ อะไรเลย เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ดังนันระหว่
้
างที่พดู ก็ควรจะแทรก
อารมณ์ขนั เข้ าไปกับเนื ้อหาที่พดู ด้ วย ผู้ฟังจะได้ หวั เราะ ผ่อนคลาย และเกิดความเป็ นกันเองมาก
ขึ ้น ไม่ต้องอยูภ่ ายใต้ ภาวะกดดัน เหมือนโดนบังคับให้ มาฟั ง
อารมณ์ขันของปราชญ์ ชาวบ้ านสามารถเรี ยกความสนใจและสร้ างการ
ตอบรับได้ เป็ นอย่างดี ทังนี
้ ้อุปนิสยั ตลกนี ้ไม่ได้ เกิดจากลักษณะนิสยั ส่วนตัวของปราชญ์ ชาวบ้ าน
แต่เป็ นสิ่งที่ปราชญ์ชาวบ้ านฝึ กฝนขึ ้นมาเพื่อใช้ เป็ นเทคนิคในการนําเสนอเนื ้อหาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
ทําเกษตรอินทรี ย์ต่างๆให้ ชาวบ้ านสนใจ ซึ่งเป็ นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถของปราชญ์ ชาวบ้ าน
นัน่ คือ เทคนิคการพูดแบบร่ าเริ งและจะมีการสอดแทรกมุขตลกประกอบการบรรยายต่างๆ หรื อ
เวลาที่ได้ พบปะกับชาวบ้ านปราชญ์ชาวบ้ านจะร่าเริงและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ตลอดเวลา
ผู้วิจยั เห็นว่าการสอดแทรกอารมณ์ขนั ของปราชญ์ ชาวบ้ านเป็ นกลยุทธ์
สําคัญในการเข้ าถึงชาวบ้ าน ทําให้ ชาวบ้ านรู้สกึ เข้ าถึงตัวปราชญ์ชาวบ้ านได้ สร้ างความคุ้นเคย จึง
กล้ าที่จะเข้ ามาปรึกษาปั ญหาต่าง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พลชัย เพชรปลอด (2555, น. 195) ที่
ศึกษาเรื่ องกระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรี ย์ของปราชญ์
ชาวบ้ าน ศูนย์เครื อข่ายบ้ านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า การใช้ อารมณ์ขนั และเพลงลูกทุ่ง
เป็ นกลยุทธ์ในการกระตุ้นความสนใจ และเปลี่ยนบรรยากาศจากเนื ้อหาที่เครี ยดให้ เบาลง
นอกจากนี ้ ประสงค์ รายณสุข (อ้ างถึงในทัศนีย์ เจนวิถีสุข , 2548, น.
279) กล่าวว่า อารมณ์ขนั ทําให้ เกิดบรรยากาศที่เป็ นมิตร ช่วยผ่อนคลายความตึงเครี ยด และสร้ าง
กํ า ลัง ใจให้ แ ก่ ผ้ ูพูด และผู้ฟั ง ผู้พูด ที่ ส ามารถสอดแทรกอารมณ์ ขัน ในการพูด ของตนได้ อ ย่า ง
เหมาะสม จะเรี ยกร้ องความสนใจและความนิยมชมชอบจากผู้ฟังได้ เป็ นอย่างดี
7) กลยุทธ์การนําเสนอข้ อมูลข่าวสารที่ทนั สมัย
ปราชญ์ ชาวบ้ านมักใช้ การยกตัวอย่างในการประกอบการบรรยายหรื อ
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ถ่ า ยทอดความรู้ โดยมากเป็ นเรื่ อ งจริ ง ที่ เ ป็ นเหตุก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ แวดล้ อมชาวบ้ านอยู่ ใ น
ชี วิตประจํ าวัน ซึ่ง ทํ าให้ ช าวบ้ านรู้ สึกว่าเป็ นเรื่ องใกล้ ตัว และเป็ นข้ อมูลข่า วสารที่ ทันสมัยเป็ น
เหตุการณ์ปัจจุบนั และการใช้ เหตุการณ์ที่เป็ นปั จจุบนั นันเป็
้ นการย่นระยะทางการเล่าเรื่ อง ทําให้
ไม่ต้องอธิบายมาก นอกจากนี ้ปราชญ์ ชาวบ้ านยังได้ ใช้ เหตุการณ์ปัจจุบนั ในสื่อกิจกรรมต่างๆใน
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลด้ วย เช่น การรณรงค์ให้ เกษตรกรงดใช้ สารเคมีทุกชนิด
ปราชญ์ ชาวบ้ านก็ยกตัวอย่างข่าวสารที่ทนั สมัยตามหน้ าหนังสือพิมพ์ หรื อวารสารต่างๆ เช่นข่าว
เกษตรกรไทยที่ป่วยเพราะสารเคมีเกิน 4 ล้ านคน ผลกระทบสารเคมีกําจัดศัตรู พืชต่อสุขภาพ
ยกตัวอย่างของเกษตรกรในชุมชนที่ได้ รับรางวัลเกษตรอินทรี ย์ การประยุกต์ใช้ ค วามรู้ ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่น
ผู้วิจยั มีความเห็นว่าการนําเสนอสารที่เป็ นเหตุการณ์ปัจจุบนั จะช่วยสร้ าง
ความสนใจและดึงผู้รับสารให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมได้ ง่าย เนื่องจากเป็ นเรื่ องใกล้ ตวั และอยู่ในยุคสมัยที่
เราเข้ าใจได้ ไม่ต้องอธิบายมาก ผู้รับสารก็เข้ าใจเนื ้อหาได้ เป็ นอย่างดีสอดคล้ องกับทัศนีย์ เจนวิถี
สุข (2548, น. 278) ที่ศึกษาเรื่ อง ความสามารถด้ านการสื่อสารของพระพิศาลธรรมพาท ) พระ
พยอมกัลยาโณ) กับการระดมพลังการพัฒนาชุมชน ได้ อธิบายการเทศน์ของพระพะยอม มีพลัง
จากงานของไพโรจน์ (2534, น. 278) ว่า
“ในความทั น สมั ย ของพระพะยอมนัน้ มี ค วามลึ ก ซึ ง้ มาก คื อ มิ ใ ช่ ”
ทันสมัย” อย่างที่คนทังหลายเข้
้
าใจกันในความหมายว่า “ทันเหตุการณ์ ” ซึ่งหมายความว่า โลกเขา
มีอะไร ฉันรู้ หมด พูดได้ คล่อง แต่กรณี พระพะยอมนัน้ ท่าน “รู้ สมัย ” กล่าวคือ มิ เพี ยงเข้ าใจ
สถานการณ์ ข องโลกเป็ นอย่า งดี หากท่านยัง อาจนํ าธรรมะอันลึกซึง้ ของพระพุท ธเจ้ า มาปรั บ
ประยุกต์ให้ เ ข้ ากับทุกข์ ของประชาชนได้ อย่างกลมกลื น ท่านสามารถชี ค้ ุณแสดงโทษ อธิ บาย
เหตุผลของสิ่งทัง้ หลายให้ ร้ ู เห็นเป็ นประจักษ์ ได้ ดีเยี่ยม ประชาชนผู้ฟังสามารถนําไปใช้ ปฏิบตั ิใน
ชีวิตประจําวันได้ อย่างง่ายดาย
8) กลยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ คอ่ ยเลิก
ปราชญ์ ช าวบ้ านจะใช้ วิธี ให้ ช าวบ้ านทดลองทํ าเกษตรอินทรี ย์แบบใช้
พื ้นที่เพียงแค่ 1 ไร่ก่อน เพื่อให้ เห็นว่าการทําเกษตรอินทรี ย์สามารถให้ ผลผลิตที่ดีได้ จริ ง ถ้ าผลการ
ทดลองทําเกษตรอินทรี ย์บนพื ้นที่ 1 ไร่นนั ้ ไม่ได้ ผลตามที่เกษตรกรต้ องการ ปราชญ์ ชาวบ้ านจะให้
เกษตรกรเลิกทําได้ ทนั ที การให้ ทดลองปฏิบตั ิก่อนนันเป็
้ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ เกษตรกร ก่อนที่
จะตัดสินใจทําเกษตรอินทรี ย์แบบจริ งจังกับพื ้นที่ทงหมดของเกษตรกร
ั้
วิธีการให้ ทอดลองปฏิบตั ิ
ก่อนนีเ้ ป็ นวิธีที่จะทําให้ เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู้ โดยการเห็นผลประจักษ์ ชัดจากการคิดและการ
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กระทําของตนเอง ทําให้ เกษตรกรเข้ าใจ และเกิดความมัน่ ใจ ที่จะเข้ าร่วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์
สอดคล้ องกับ นัยนา ตรงประเสริ ฐ (2544, น. 25) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการทดลองว่า 1) ช่วย
เร้ าความสนใจและช่วยให้ เกิดคําถามหรื อเกิดปั ญหา 2) ช่วยแก้ ปัญหา 3) นําความรู้ที่ได้ ไปใช้ กบั
สถานการณ์ใหม่ 4) ช่วยกระตุ้นความสนใจ นอกจากนีย้ งั สอดคล้ องกับ สุรางคณา จันทร์ เรื อง
(2552, น. 2) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบทดลองว่า 1) ผู้เรี ยนสามารถค้ นพบความจริ ง
ด้ วยตนเอง และเข้ าใจเนื ้อหาดียิ่งขึ ้น 2) ผู้เรี ยนเกิดสนใจการเรี ยน 3) ผู้เรี ยนมีอิสระในการทํางาน
4) ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั การทํางานเป็ นกลุ่ม 5) เมื่อผู้เรี ยนประสบความสําเร็ จในการทดลองจะเกิด
กําลังใจในการเรี ยน 6) เป็ นการเปลี่ยนจากรูปธรรมไปสูน่ ามธรรม
เมื่อเปรี ยบเทียบการใช้ กลยุทธ์การนําเสนอสารของปราชญ์ ชาวบ้ านกับ
งานวิจยั ของ พลชัย เพชรปลอด (2555) ที่ศกึ ษา กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ ด้านเกษตรอินทรี ย์ของปราชญ์ ชาวบ้ าน ศูนย์เครื อข่ายปราชญ์ ชาวบ้ าน บ้ านดอนผิงแดด
จัง หวัด เพชรบุรี พบว่า ความสามารถทางการสื่ อสารที่ ป ราชญ์ ช าวบ้ านใช้ จ ะเน้ นการสื่ อ สาร
ระหว่างบุคคล และการสื่อสารกลุ่ มเล็ก ด้ วยอิทธิ พลของระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล ทําให้
เข้ าถึงชาวบ้ านได้ ดี แต่ผลการวิจยั นี ้ได้ ข้อค้ นพบที่แตกต่างจากงานของพลชัย เพชรปลอด (2555)
โดยงานวิจัยนี ้แสดงให้ เห็นว่า นอกจากจะจะเน้ นการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ ว ปราชญ์ ยังมีกล
ยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ ค่อยเลิก โดย วิ ธีการให้ ทอดลองปฏิบตั ิก่อน สอดแทรกไปพร้ อมๆกับการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เป็ นวิธีที่จะทําให้ เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู้โดยการเห็นผลประจักษ์ ชดั จากการคิดและ
การกระทําของตนเอง ทําให้ เกษตรกรเข้ าใจ และเกิดความมั่นใจ ที่จะเข้ าร่ วมเครื อข่ายเกษตร
อินทรี ย์ งานวิจยั นี ้ยังแสดงให้ เห็นว่าไม่เพียงแต่การสื่อสารกลุ่มเล็กจะประสบความสําเร็ จแต่เพียง
เท่านัน้ ปราชญ์ชาวบ้ านยังเน้ นการสื่อสารสารแบบกลุม่ ใหญ่ โดยปราชญ์ชาวบ้ านมักใช้ การสื่อสาร
กลุ่ม ใหญ่ เ ป็ นช่องทางการสื่ อสารที่ สํ าคัญที่ จ ะสื่ อสารกับคนในชุม ชน เพื่ อ ให้ เข้ าถึง เกษตรกร
จํานวนมากนอกจากนี ้การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ยงั สามารถทําให้ เกษตรกรได้ อภิปราย อันส่งผล
ไปสูก่ ารพัฒนา จึงใช้ วาระการประชุมต่างๆของหมูบ่ ้ าน เช่น การทําประชาคม เวทีเสวนา
5.2.3 การมีส่วนร่ วมของเกษตรกรที่เข้ าร่ วมกลุ่มเกษตรอินทรี ย์ บ้ านชา
ปลาไหล ตาบลสองพี่น้องอาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยจะแบ่งเกษตรออกเป็ น 2 กลุ่ม นันก็
้ คือกลุ่มแรก
เป็ นกลุ่มของผู้นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มที่ 2 กลุ่มประชาชน โดยแบ่ง
ออกเป็ น 3 ประเด็น 1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร 2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/
ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง 3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย ซึ่งสอดคล้ องกับ
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กาญจนา แก้ วเทพ (2543, น. 57) เนื่องจากการมีส่วนร่ วมในการสื่อสารเพื่อชุมชนนันกระทํ
้
าได้
หลายระดับในที่นี ้จะแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยเรี ยงจากระดับที่น้อยที่สดุ ไปหามากที่สดุ ดังนี ้
1) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร
2) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง
3) การมีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย
จากผลการศึกษาการมีสว่ นร่วมในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบล
สองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวมของเกษตรกรทังหมดโดยรวมทั
้
ง้ 2 กลุม่ นัน้
เกษตรกรในกลุ่มประชาชนยังคงมีส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สาร เป็ นส่วน
ใหญ่ เพราะฉะนันการมี
้
ส่วนร่ วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้ สารของเกษตรกรกลุ่มประชาชนจึงอยู่ใน
ระดับสูง คือการเป็ นแค่ผ้ รู ่ วมปฏิบตั ิเท่านัน้ โดยเกษตรกรจะเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่เครื อข่าย
จัดขึ ้นตามวาระต่างๆพร้ อมทังนํ
้ าความรู้ ที่ได้ ไปปฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้ องกับอัจฉรา มลิวงศ์ (2548) ที่ศึกษาวิจัยเรื่ อง การสื่อสารอย่างมี ส่วนร่ วมของเกษตรกร
เครื อข่ายเกษตรยัง่ ยืนแม่ทา ในตําบลแม่ทา กิ่งอําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า “ยิ่งระดับ
การมีส่วนร่วมในการสื่อสารสูง การมีส่วนร่วมในการสื่อสารยิ่งน้ อยลง กล่าวคือสมาชิกเครื อข่ายฯ
มีส่วนร่ วมในการสื่ อสารน้ อยลงเมื่ อระดับการมีส่วนร่ วมในการสื่ อสารอยู่ในระดับ ผู้วางแผน/
กํ าหนดนโยบาย โดยเฉพาะในเรื่ องของการประชุมคือ ประธานเครื อข่าย และอาสาฯ สมาชิ ก
เครื อข่ายที่เข้ าร่ วมประชุมไม่ได้ มีโอกาสได้ ร่วมกําหนดวาระการประชุม มีเพียงแด่เสนอประเด็นที่
ตนสนใจในระหว่างการประชุมประจําเดือน” และ การมีส่วนร่ วมในฐานะผู้ส่ง สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วม
แสดงของกลุ่มประชาชนก็จะมี อยู่บ้างซึ่งยังคงเป็ นส่วนน้ อย เพราะฉะนันจะอยู
้
่ในระดับปานกลาง
โดยประชาชนจะเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่า งๆในเครื อ ข่า ย การดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง ช่ว ย
แพร่กระจายข้ อมูลข่าวสาร
ส่วนเกษตรกรกลุม่ ผู้นําความคิดเห็นจะอยูใ่ นฐานะผู้สง่ สาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง จะ
พบเกษตรเกษตรกลุ่มผู้นําความคิดเห็นนี ้อยู่ทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ อยู่ในฐานะการมีส่วนร่ วมในฐานะ
ผู้รั บ สาร/ผู้ใ ช้ ส าร จนถึ ง การมี ส่ว นร่ ว มในฐานะผู้ว างแผนและกํ า หนดนโยบาย แต่ส่ว นใหญ่
เกษตรกรกลุ่มผู้นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง จะมีส่วนร่ วมอยู่ใน
ระดับสูง เกษตรกรที่อยู่ฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง มีบทบาทต้ องให้ การสนับสนุนในด้ าน
ต่างๆเพราะว่าเกษตรกรที่ อยู่ในกลุ่ม ผู้นําความคิดเห็นต่างมี ตําแหน่ง ต่างๆในเครื อข่ายเ กษตร
อินทรี ย์ ซึง่ จะต้ องมีหน้ าที่ในการร่วมกิจกรรม การดําเนินงานในเครื อข่าย และการช่วยแพร่กระจาย
ข่าวสารให้ เครื อข่ายอยู่แล้ ว เกษตรกรกลุ่ม ผู้นําความคิดเห็น มี ส่วนสํ าคัญในการแพร่ กระจาย
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ข่าวสารและช่วยขยายเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเครื อข่ายอย่า งเต็มที่
ประกอบกับจะช่วยในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลยังคงดํารงอยู่ตอ่ ไปได้ ซึ่งผลการวิจยั
นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของใจทิพย์ สอนดี (2543, น. 127) ซึง่ กล่าวว่า “การมีส่วนร่วมตามขันตอน
้
ของการทํางาน ได้ แก่ กลุ่มองค์การชาวบ้ านมีบทบาทในการดําเนินการและองค์กรพัฒนาเอกชน
(NGO) มีบทบาททังบทบาทหลั
้
ก บทบาทสนับสนุนและพบทุกขันตอน”
้
การมีสว่ นร่วมของเกษตรกรกลุม่ ประชาชน อาจไม่ได้ มีสว่ นร่วมในฐานะผู้วางแผน
และกํ าหนดนโยบาย ซึ่ง การมี ส่วนร่ ว มในระดับนี ส้ ่ว นใหญ่ ก็จ ะกระจุก ตัว อยู่ใ นกลุ่ม ของผู้นํ า
ความคิดเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้ องกับ นนทยา หงส์รัตน์ (2550) ที่ได้ ศกึ ษา กลยุทธ์การสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วมของเกษตรกรในโรงเรี ยนชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในโรงเรี ยนชาวนา ตําบลวัดดาวนัน้ การมีสว่ นร่วมในขันของการวางแผนนั
้
น้ ส่วน
ใหญ่จะเป็ นบทบาทของเจ้ าหน้ าที่ฯ มากกว่าเกษตรกร นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ รุจิรา สุภาษา
(2542) ที่ได้ ศกึ ษาการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่ องสิ่งแวดล้ อมขององค์กรพัฒนา
เอกชนสรุปว่า ยิ่งระดับการมีสว่ นร่วมสูงขึ ้น โอกาสในการเข้ าร่วมของประชาชนก็ยิ่งน้ อยลง
ข้ อสังเกตจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มประชาชน จะที่อยู่ในฐานะแค่ผ้ รู ับ
สาร/ผู้ใช้ สารเพียงเท่านัน้ อันเนื่องมาจากการศึกษาที่น้อยของเกษตรกลุ่มประชาชนที่เป็ นผู้สงู อายุ
เพราะการไม่ได้ รับการศึกษานัน้ ทําให้ เกษตรกรเกิดความไม่มนั่ ใจในตัวเองที่ จะแสดงความคิดเห็น
ในเครื อ ข่าย หรื อ การส่ง ข่า วสารต่อ และไม่มี ความสามารถพอที่ จ ะร่ วมวางแผนหรื อกํ าหนด
นโยบายต่างๆ ทัง้ นีค้ วรให้ การสนับสนุนการศึกษาแก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้ าน
การเกษตร เพื่อจะเป็ นแนวทางให้ เกษตรกรเกิดความมัน่ ใจ และกล้ าที่จะเข้ ามามีส่วนร่วมมากขึ ้น
อันจะส่งผลให้ เครื อข่ายก้ าวสูค่ วามสําเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ
5.2.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้ านและเครื อข่ าย
เกษตรอินทรีย์บ้านชาปลาไหล ตาบลสองพี่น้องอาเภอท่ าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ความคิดเห็นของเกษตรในเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่
น้ อง อําเภอท่าใหม่ จัง หวัดจันทบุรี ที่มี ต่อปราชญ์ ชาวบ้ านพบว่า เกษตรกรในหมู่บ้านมี ความ
คิดเห็นว่าปราชญ์ ชาวบ้ านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์เป็ นอย่างดี ปราชญ์
ชาวบ้ านเป็ นผู้ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ทําให้ ได้ รับรางวัลมากมายเกี่ยวกั บด้ านการทํา
เกษตรอินทรี ย์ตา่ งๆ อันเป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ อีกทางหนึ่งให้ กบั เกษตรกรในหมู่บ้านได้ ปฏิบตั ิ
ตาม อีกทังปราชญ์
้
ชาวบ้ านสามารถให้ คําแนะนําให้ คําปรึกษาปั ญหาด้ านการเกษตรได้ เป็ นอย่างดี
ประกอบกับมีความกระตือรื อร้ นในการให้ คําปรึกษาหรื อการดําเนินกิจกรรมต่างๆในเครื อข่าย เพื่อ

185
ต้ องการที่จะให้ เครื อข่ายขยายผลออกไปอย่างกว้ างขวางและประสบความสําเร็ จ ปราชญ์ชาวบ้ าน
เปิ ดโอกาสให้ ช าวบ้ านได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็ม ที่ เพื่ อนํ า ความคิดเห็นนัน้ มาปรั บใช้ ใ น
เครื อข่ายหรื อในหมูบ่ ้ าน ตลอดจนพยายามทําให้ เกษตรกรได้ รับความรู้มากที่สดุ และสามารถนําไป
ปฏิบตั ไิ ด้ จริง
ในด้ านของความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เกษตรกรมี
ความคิดเห็นว่า ทางเครื อข่ายมีการจัดกิ จกรรมตลอดเวลา มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและได้ จัด
กิจกรรมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรได้ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆรวมทังร่
้ วมกันแก้ ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นต่างๆในชุมชน เกษตรกรเห็นด้ วยกับเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์ที่เกิดขึน้ ในหมู่บ้าน
ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่าการเข้ าร่วมเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์เป็ นประโยชน์ตอ่ เกษตรกรและชุมชน อีก
ทัง้ ยังช่วยอนุรักษ์ ส ภาพแวดล้ อมให้ ดีขึน้ ลดการใช้ สารเคมีทางการเกษตรและช่วยลดสารพิ ษ
ตกค้ างในผลผลิตให้ น้อยลง ชาวบ้ านมีสุขภาพที่ดีขึน้ มีช่องทางในการขายสินค้ าเกษตรมากขึน้
ชาวบ้ านไม่เป็ นหนี ้สิน ชุมชนก็พลิกฟื น้ คืนความอุดมสมบูรณ์
ผู้วิจยั เห็นว่าการที่ปราชญ์ชาวบ้ านเปิ ดโอกาสให้ ชาวบ้ านได้ แสดงความคิดเห็นใน
ด้ านต่างๆ และเครื อข่ายมี การจัดกิ จ กรรม และเปิ ดโอกาสให้ เกษตรกรมี โอกาสได้ แสดงความ
คิดเห็นอยู่ตลอดเวลา แม้ ว่าเกษตรกรจะไม่ได้ แสดงความคิดเห็นถึงขันการวางแผนและกํ
้
าหนด
นโยบาย เป็ นเพียงแต่การแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมต่างๆของเครื อข่าย แต่ก็ จะเป็ นประโยชน์
ต่อการขับเคลื่อนเครื อข่ายและส่งผลต่อการวางนโยบายในเครื อข่ายของผู้นําต่อไป เพราะจะทําให้
การดําเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ซึ่งสอดคล้ องกับ ชัยอนันต์ สมุทวนิช (2537, น. 5) ได้
กล่าวว่า โครงการพัฒนาใดๆให้ สําเร็ จและบรรลุเป้าหมายอย่างแท้ จริ งแล้ ว ควรจะต้ องได้ รับความ
ร่วมมือจากประชาชน การเผยแพร่โครงการและการรับฟั งความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการ
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี คื อ จะช่ว ยให้ โ ครงการนัน้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น อัน เป็ น
สิ่งแวดล้ อมทางสังคมที่ใช้ ประเมินค่าของโครงการและทําให้ ประชาชนเกิดความรู้สึกในการเข้ ามา
มีสว่ นร่วมทําให้ ไม่เกิดการต่อต้ าน ถ้ าสาธารณะชนมีส่วนหรื อมีสิทธ์แสดงความคิดเห็นในโครงการ
พัฒนาใดๆก็จะทําให้ ประชาชนเกิดความสํานึกในการเป็ นเจ้ าของ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง หรื อ
รักษาไว้

5.3 ข้ อเสนอแนะทั่วไป
5.3.1 ข้ อเสนอแนะจากผลการศึกษา
1) จากการศึกษาพบว่าในด้ านของกลยุทธ์ การสร้ างสารนันปราชญ์
้
ชาวบ้ านใช้
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เนื ้อหาสารที่ทําให้ ชาวบ้ านเรี ยนรู้ปัญหาด้ วยตนเอง และมีความชัดเจนเข้ าใจง่าย นอกจากนี ้ยังเน้ น
การสร้ างสารที่ เ น้ น การปรั บ ประยุกต์ แ ละบูรณาการใหม่จ นเกิ ด ประสิ ทธิ ภ าพ โดยมี ก ารปรั บ
ประสานเนือ้ หาสารต่างๆให้ เ หมาะสมกับเกษตรกรและบริ บทในชุมชน ดังนัน้ ปราชญ์ หรื อผู้นํา
ชุมชนอื่นๆต้ องการสร้ างสารในเครื อข่าย สามารถนํากลยุทธ์ การสร้ างสารนีไ้ ปปรับประยุกต์ให้
เหมาะกับกลุ่มหรื อเครื อข่ายของตนได้ ซึ่งการสร้ างสารที่ดีนนควรจะต้
ั้
องมีการคํานึงผู้รับสารและ
บริบทของชุมชนด้ วย เพื่อให้ การสื่อสารนันได้
้ ประสิทธิภาพสูงสุด
2) จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ ชาวบ้ านจะใช้ การสื่อสารกลุ่มใหญ่ เป็ นส่วน
สําคัญในการสื่อสารที่สําคัญกับคนในชุมชน เพื่อให้ เข้ าถึงเกษตรกรจํานวนมากนอกจากนี ก้ าร
สื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ยงั สามารถทําให้ เกษตรกรได้ อภิปราย อันส่งผลไปสู่การพัฒนา จึง ใช้ วาระ
การประชุมต่างๆของหมู่บ้าน เช่น การทําประชาคม เวทีเสวนา ดังนัน้ ปราชญ์ ชาวบ้ านหรื อผู้นํา
ชุมชนอื่ นนําไปเป็ นช่องทางการในการเลือกการสื่ อสารเพื่อให้ เหมาะกับเครื อข่ายของตน และ
เพื่อให้ การสื่อสารนันเกิ
้ ดประโยชน์สงู สุด
3) จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้ านจะใช้ สื่อเทคโนโลยีมาใช้ ในการสื่อสาร
ทํ าให้ ทราบว่าเกษตรในยุค ใหม่ส ามารถเข้ าถึ ง เทคโนโลยี ไ ด้ ม ากขึน้ กว่า สมัย ก่อ น ดัง นัน้ หาก
ต้ องการสื่อสารกับเกษตรกรในยุคใหม่ สื่อเทคโนโลยีก็เป็ นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสื่อสารกับ
เกษตรกรได้ อย่างรวดเร็ว
4) ปราชญ์ชาวบ้ านชําปลาไหล มีการใช้ สื่อ ที่ครบวงจร แต่ยงั คงขาดสื่อในแง่ของ
การแพร่ กระจายข่าวสารในชุมชน อย่างเช่น สื่อ วิทยุกระจายเสียง การแจ้ งข่าวสารของปราชญ์
ชาวบ้ านจะเป็ นการไปบอกถึงบ้ าน ทําให้ การกระจายข่าวสารหรื อนัดประชุมต่างๆเป็ นไปด้ วยความ
ยากลําบากและเสียเวลา
5) การพัฒนาการเกษตรนันมิ
้ ใช่จะจัดการให้ สําเร็ จลงได้ เพียงชุมชนเดียว หาก
ต้ องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วน จึงจําเป็ นต้ องแสวงหาภาคีเครื อข่ายที่เป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน
หรื อผู้นําชุมชนใกล้ เคียง เพื่อถ่ายทอดกลยุทธ์ และกระบวนการสื่อสารที่ประสบความสําเร็ จของ
หมู่บ้ านชํ าปลาไหลให้ กับ ชุม ชนอื่ น และเพื่ อศึกษารู ปแบบการสื่ อสารของกันและกัน และนํ า
แนวทางมาปรับใช้ เพื่อให้ เหมาะสมกับลักษณะของชุมชนตนเอง อันจะนําไปสู่การมีอํานาจต่อรอง
เรื่ องราคาผลผลิตการเกษตร และนําไปสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6) บ้ านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็ นต้ นแบบ
ของการมีผ้ ูนําที่เข็มแข็งและชาวบ้ านในชุมชนก็มีความร่ วมมือร่ วมใจเป็ นอย่างดีในการช่วยกัน
พัฒ นาเกษตรอินทรี ย์ และผลผลิ ตทางด้ า นการเกษตรก็ อ อกมาได้ ผลดีเนื่ อ งจากมี ผ้ ูนํา ที่ คอย
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ควบคุมดูแลผลผลิตให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรี ย์อย่าง GAP และชาวบ้ านมีการ
บริ หารจัดการผลผลิตในหมู่บ้านได้ เป็ นอย่างดี แต่ควรมีการส่งเสริ มการตลาดให้ มากยิ่งขึ ้น เพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้ กบั เกษตรกร เพื่อให้ ผลผลิตของเกษตรกรสามารถส่งขายได้ ในระดับประเทศ
หรื อระดับโลก ควรส่งเสริ ม ความรู้ ทางด้ านการตลาดให้ กับเกษตรกรเพื่อให้ เกษตรกรมี ความรู้
ความสามารถในการแข่งขัน
7) ปราชญ์ ช าวบ้ า นมี ก ารติด ต่อ สื่ อ สารกับ คนนอกหมู่บ้ า นอยู่ต ลอดเวลา
อย่างเช่นเจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาการเกษตรต่างๆ เพื่อขอเข้ าร่ วมสัมมนาและการขอไปดูงานตามพื ้นที่
ต่างๆ แต่การจัดไปดูงานของทางภาครัฐนันยั
้ งคงไม่เพียงพอต่อความต้ องการของเกษตรกร ซึ่งการ
พาไปศึกษาดูงานต่างพื ้นที่หรื อต่างประเทศนันจะส่
้ งผลให้ เกษตรกรเกิดการพัฒนา เกิดแรงบันดาล
ใจ และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆในการทําการเกษตรขึ ้น เกิดการนํามาปรับใช้ กบั พื ้นที่การเกษตรของตน
นอกจากนี ้ยังได้ ฝึกคิดและพัฒนาตนเอง ดังนันสื
้ ่อศึกษาดูงานจึงควรได้ รับการสนับสนุนให้ มากขึ ้น
เพื่อเป็ นการพัฒนาตัวบุคคลให้ เกิดศักยภาพสูงสุด
8) จากการศึกษาพบว่าบรรยากาศของการประชุมหรื อการจัดอบรมต่างๆเป็ น
ปั จ จัยที่ เ อือ้ ให้ เกิ ดการมี ส่วนร่ วมมากขึน้ โดยเฉพาะบรรยากาศที่ไ ม่เป็ นทางการ โดยไม่มี การ
แบ่งแยกประธานหรื อสมาชิก ดังนันหากทางเครื
้
อข่ายต้ องจัดการบรรยายต่างๆในที่ประชุมที่เอื ้อ
ต่อการมีส่วนร่วมในการประชุมเพิ่มขึ ้น อาจเป็ นการประชุมในสถานที่ที่ไม่เป็ นทางการ ใช้ คําพูดที่
ไม่เป็ นทางการมากเกินไป มีการสอดแทรกอารมณ์ขนั หรื ออาจจัดประชุมโดยนัง่ กับพื ้น เพื่อให้ เกิด
บรรยากาศที่ดีเอื ้อให้ เกิดการมีสว่ นร่วมมากขึ ้น
9) จากการศึกษาพบว่ากลยุทธ์ที่ทําให้ ชาวบ้ านนําไปปฏิบตั ิตาม และมีผลต่อการ
โน้ มน้ าวใจมากที่สดุ คือ กลยุทธ์กิจกรรมเสริ มประสบการณ์ และกลยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ คอ่ ยเลิก ที่เน้ น
การสาธิ ต ให้ ดู ให้ เ กษตรกรได้ ล งพื น้ ที่ ปฏิ บัติจ ริ ง ได้ ทดลองปฏิ บัติด้วยตนเอง ดัง นัน้ หากทาง
เครื อข่ายต้ อ งมี การจัดกิ จ กรรมหรื อจัดอบรมต่างๆ อาจมี การสอดแทรกกิจ กรรมการลงปฏิ บัติ
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมอบรมเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น อันจะนําไปสูก่ ารนํากลับไปปฏิบตั ไิ ด้ จริง
10) ในประเด็นที่สมาชิกเครื อข่ายมีส่วนร่ วมในการสื่อสารน้ อย นอกจากปั จจัย
ทางด้ านการศึกษาแล้ ว สมาชิกบางส่วนรู้ สึ กไม่ได้ เป็ นเจ้ าของ ควรมีการปรับปรุ งในส่วนของการ
กํ าหนดวาระการประชุม ควรให้ สมาชิกมีส่วนร่ วมในการกํ าหนดวาระการกํ าหนดประเด็นหรื อ
วางแผนงานด้ วย ทังนี
้ ้การที่สมาชิกมีโอกาสเสนอประเด็นหรื อวาระการประชุมที่ตนเองสนใจเข้ า
เป็ นวาระการประชุมจะก่อให้ เกิดความต้ องการเข้ าไปมีส่ วนร่ วมในการสื่อสารในการประชุมมาก
ยิ่งขึ ้น
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11) ภาครัฐ และเอกชนควรเข้ าไปสนับสนุนทังด้
้ านความรู้และเงินทุน เพราะจาก
การที่เข้ าไปคุยกับปราชญ์ชาวบ้ านและเกษตรกร พบว่า ยังขาดเงินทุนในด้ านอุปกรณ์และสถานที่
ต่างๆมากมาย และอุปกรณ์ ต่างๆที่ใช้ ในกิจกรรมก็เริ่ มมีความเสี่ยมโทรมจากการใช้ งานมาเป็ น
ระยะเวลานาน ทําให้ ขาดโอกาสหลายๆอย่างไป และการเรี ยนรู้ก็ทําได้ อย่างไม่เต็มที่
12) ภาครัฐควรส่งเสริ มด้ านการศึกษาให้ กบั เกษตรกรในชนบท เพราะการศึกษา
เป็ นรากฐานของการร่วมกิจกรรมหลายๆอย่าง พบว่าเกษตรกรบางส่วนยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ทําให้ การเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็ นไปได้ อยาก และเกษตรขาดโอกาสหลายๆอย่างไป
13) ควรส่ง เสริ ม ให้ เกษตรกรในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร
เพราะเด็กรุ่นใหม่ๆมักเข้ ามาทํางานในเมืองหลวง โดยละเลยภูมิปัญญาท้ องถิ่นของตน
14) กลยุทธ์ สื่อบุคคลเพื่อสร้ างเครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่ วมนี ้ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ กับผู้นําชุมชนในบริ บทอื่นๆ เพื่อเป็ นตัวอย่างของการดําเนินงานและการสร้ าง
เครื อข่ายการสื่อสารอย่างมีสว่ นร่วม เพื่อให้ เกษตรกรสามารถพึง่ ตนเองเองและพึง่ พากันได้
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) ควรมี การศึกษาปราชญ์ ชาวบ้ านจังหวัดอื่นๆเพื่อเปรี ยบเที ยบกลยุทธ์ การ
สื่อสารแบบมีสว่ นร่วม ทังนี
้ ้เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อไป
2) ในการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไปอาจปรับข้ อมูลการสังเกตการณ์แบบไม่มีสว่ นร่วม
มาเป็ นการสังเกตการณ์แบบมีสว่ นร่วม เพราะจะทําให้ ถึงเกษตรกรได้ ดีกว่า ผู้วิจยั และเกษตรกรจะ
รู้สกึ ถึงความเป็ นกันเอง ทําให้ ง่ายต่อการสัมภาษณ์เชิงลึก
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นายคานึง ชนะสิทธิ์

ประวัตชิ ีวิต
นายคํานึง ชนะสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เป็ นชาวจังหวัดจันทบุรี ตังแต่
้
กํ าเนิ ด ครอบครั ว ชนะสิ ท ธิ์ ป ระกอบอาชี พ ทํ าไร่ ทํ านาเหมื อ นชาวบ้ านทั่ว ไปในเขตนัน้ มี ฐ านะ
ค่อนข้ างยากจน มีโอกาสได้ เข้ าเรี ยนจนจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 4 โดยวิถีชีวิตช่วงนันลํ
้ าบากมาก
จึงต้ องออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงิน นายคํานึงได้ คลุกคลีอยู่กับ การทําสวนช่วยบิดามารดา
ตังแต่
้ อายุเพียง 10 ปี
นายคํานึงเริ่ มทําอาชีพเกษตรอย่างจริ งจัง หลังสมรสกับ จรรยา ชนะสิทธิ์ เมื่ออายุ 22 ปี
เริ่มจากทําสวนยางพารา พริกไทย และส้ ม ในเนื ้อที่ 10 ไร่ แต่ตอ่ มาสวนยางพาราให้ ผลผลิตน้ อย

200
เนื่องจากเป็ นพันธุ์พื ้นเมือง จึงได้ เปลี่ยนมาปลูกทุเรี ยนพันธุ์หมอนทอง ชะนี และแซมทุเรี ยนในสวน
ส้ ม เนื่องจากส้ มมีอายุมากแล้ ว และเกิดปั ญหาเชื ้อรา
ด้ ว ยความใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ย น นายคํ า นึ ง จึ ง ตัด สิ น ใจศึก ษาต่อ ระดับ มัธ ยมศึก ษาโดยเรี ย น
การศึกษานอกโรงเรี ยนจนจบมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ด้ วยความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยนและมีทกั ษะการเป็ นผู้นําสูง
นายคํานึงจึงได้ รับเลือกให้ เป็ นผู้ใหญ่บ้านในปี 2529
นายคํานึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่ วมกับการเป็ นผู้ใหญ่บ้าน นายคํานึงได้ รับความ
เคารพนับถือจากชาวบ้ านมาก เนื่องด้ วยเป็ นคนขยัน อดทน ตังแต่
้ หนุ่มๆ ช่วยบริ หารและพัฒนา
หมู่บ้านมาตลอด นอกจากเรื่ องบริ หารแล้ วนัน้ นายคํานึง ยัง เปรี ยบเสมื อพ่อใหญ่ที่ช าวบ้ านใน
หมูบ่ ้ านจะแวะเวียนมาขอคําปรึกษาในเรื่ องๆต่างๆเสมอ รวมถึงเรื่ องอาชีพและการทําเกษตรกรรม
ด้ วย
การเกษตรกรรมของหมู่บ้านชําปลาไหลเข้ าขัน้ ช่วงวิกฤตเมื่อปี 2535 เนื่องจากได้ รับ
อิทธิพลจากกระแสปฏิวตั เิ ขียว และรัฐบาลสนับสนุนให้ ปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว เน้ นเพื่อการส่งออก
ชาวบ้ านชําปลาไหลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประสบปั ญหาความยากจนและมี
หนี ส้ ิ น ที่ เ กิ ด จากภาคเกษตร ซึ่ง เป็ นเกษตรเคมี ทํ า ให้ มี ต้ น ทุนการผลิ ต สูง แต่ร าคาผลผลิ ต ที่
จําหน่ายได้ กลับตกตํ่า/ผลผลิตล้ นตลาด อันเนื่องมาจากตลาดมหภาค ไม่สามารถส่งออกผลไม้ ไป
ต่างประเทศเพราะตรวจพบสารเคมีตกค้ างในผลผลิตทางการเกษตร ทังยั
้ งพบปั ญหาด้ านสุขภาพ
ร่างกาย จนชาวบ้ านล้ มป่ วยบางรายถึงขันแก่
้ ชีวิต ด้ วยพิษของสารเคมีที่ได้ สมั ผัสและสะสมไว้ เป็ น
เวลานาน สิ่งแวดล้ อมก็เริ่มเสื่อมโทรม นายคํานึงเป็ นผู้ริเริ่ มมองหาทางออกในการแก้ ปัญหาหนี ้สิน
จากการทําเกษตรกรรมให้ กบั ตนเองและชาวบ้ าน จึงได้ เข้ าร่วมการเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยไป
อบรมความรู้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรแบบอินทรี ย์ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบ
เอื ้อง จังหวัดชลบุรีโดยอาจารย์ วิวฒ
ั น์ ศัลยกําธร หลังกลับมาจากอบรมจึงได้ ทดลองทําเกษตรใน
ระบบอินทรี ย์ โดยประยุกต์ใช้ ทงทางด้
ั้
านเกษตรอินทรี ย์ -ชีวภาพและพืชสมุนไพร ผ่านการลองผิด
ลองถูกด้ วยตนเองหลายต่อหลายครัง้ ว่าจะสามารถให้ ผลเทียบเท่าหรื อใกล้ เคียงกับการทําเกษตร
เคมีอย่างเดิมหรื อไม่ ปรากฏผลผลิตที่ได้ มีคณ
ุ ภาพดี และปริ มาณของผลผลิตไม่ได้ แตกต่างจาก
การใช้ ส ารเคมี แ ต่อ ย่า งใด อี ก ทัง้ ต้ น ทุน ยัง ลดลงไปเหลื อ เพี ย งครึ่ ง เดี ย ว เมื่ อ เห็ น ว่ า ประสบ
ความสําเร็จ
จึงเป็ นผู้ริเริ่มความคิดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านเกษตรอินทรี ย์ส่ชู าวบ้ านชําปลาไหล
ในราวปี พ.ศ.2540 นายคํานึง ได้ ทําหน้ าที่สื่อสารเพื่อถ่ายถอดองค์ความรู้ให้ กบั ผู้อื่น มีการพัฒนา
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ความสามารถด้ า นการสื่ อสารที่ ดี ขึน้ เป็ นลํ าดับ มี การใช้ ก ลยุทธ์ ที่ห ลากหลายพลิ กแพลง จน
สามารถดึงชาวบ้ านเข้ ามามีสว่ นร่วมและสร้ างเครื อข่ายเกษตรอินทรี ย์บ้านชําปลาไหลขึ ้น
กระทัง่ ปี 2550 นายคํานึงได้ รับแต่งตังจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
้
ให้ เป็ นปราชญ์
ชาวบ้ าน เนื่ องด้ วยความมุ่ง มานะ และมี จิ ตใจที่จ ะพัฒ นาชุม ชนของนายคํานึง นัน้ เอง จึง มอง
หาทางออกที่จะขยายผลในระดับที่กว้ างออกไป
จึงได้ ก่อตังศู
้ นย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึ ้นเมื่อปี 2551 เป็ นจุดเรี ยนรู้ ศึกษาดู
งาน และเปิ ดอบรมให้ แก่กลุ่มเกษตรกรที่สนใจศึกษาในเรื่ องการทําเกษตรอินทรี ย์ ทุกวันนี ้ นาย
คํานึง ไม่เ พียงแต่เป็ นเกษตรกรเจ้ าของสวนผลไม้ และสมุนไพรเท่านัน้ แต่ยัง ทําหน้ าที่วิทยากร
เดินสายบรรยายการทําเกษตรอินทรี ย์ให้ กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนใจไม่เว้ น
แต่ละวัน
รางวัลที่ได้ รับจากความสาเร็จ
ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กปร. เมื่อ พ.ศ. 2540
ผู้นําอาชีพก้ าวหน้ า เมื่อ พ.ศ. 2540
คลังปั ญญาผู้สงู อายุชมุ ชน พ.ศ. 2548
เกษตรกรดีเด่นระดับเขต เมื่อ พ.ศ. 2548
เกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดด้ านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2549
ผู้นําการดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อ พ.ศ. 2549
ปราชญ์ชาวบ้ านและหมอดิน เมื่อ พ.ศ. 2550
ปั จจุบนั นายคํานึงอาศัยอยู่ปัจจุบนั อยู่บ้านเลขที่ 6/1 หมู่ที่ 12 ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี
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ภาพบรรยากาศภายในศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติบ้านชาปลาไหล

203
ฐานการเรี ยนรู้ ต่างๆในศูนย์ กสิกรรมธรรมชาติบ้านชาปลาไหล

204
สื่อประเภทต่ างๆที่ใช้ ในเครือข่ ายเกษตรอินทรีย์บ้านชาปลาไหล

205

206

207

208

209

ภาพการมาขอศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก
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การสังเกตการณ์ แบบไม่ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมของเกษตรกร
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
ชื่อ ชื่อสกุล
ประวัตกิ ารศึกษา

นางสาวรุจิรา จิตต์ตงตรง
ั้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ปี ที่สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554

