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การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการสร้างเครือข่ายการสื่อสารของโครงการผูก
ปิ่ นโตข้าว กับกลุ่มทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง ศึกษากลยุทธ์การสื่อ สารของโครงการผูก
ปิ่นโตข้าวเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงศึกษาปจั จัยของโครงการผูกปิ่นโตข้าวทีส่ ่งผลให้กลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง เกิด การพัฒนาศัก ยภาพตลาดทางเลือก งานวิจยั นี้ เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาจากเอกสารข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง การศึกษาแบบสัมภาษณ์
เชิงลึก และการเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างไม่มสี ่วนร่วม
ผลการวิจยั พบว่า การสร้างเครือข่ายการสื่อสารของโครงการผูกปิ่ นโตข้าว กับกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วยสมาชิก 3 กลุ่มหลัก คือ แกนนําผูก้ ่อตัง้ โครงการผูก
ปิ่นโตข้าว (“แม่ส่อื ”) กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (“เจ้าบ่าว”) และผู้บริโภค (“เจ้าสาว”)
โดยมีก ารสร้างปฏิส ัมพัน ธ์ร ะหว่ า งกลุ่ มผ่ า นสื่อ สัง คมออนไลน์ อ ย่า ง เฟซบุ๊ ก ที่เ ป็ น สื่อ กลาง
ประชาสัมพันธ์โครงการ และไลน์ทใ่ี ช้เป็ นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกลุ่ม รวมถึงการสื่อสาร
แบบเผชิญหน้ าอย่าง การเยีย่ มเยียนนาของผูซ้ ้อื ข้าว และการประชุมร่วมกัน การมีปฏิสมั พันธ์
ร่วมกันระหว่างกลุ่มทําให้เกิดเครือข่ายทีม่ อี งค์ประกอบสําคัญคือ 1) การรับรูม้ ุมมองร่วมกัน 2)
การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน 3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน 4) การเสริมสร้างซึง่ กันและ
กัน และ 5) การมีปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลี่ยน สําหรับกลยุทธ์การสื่อสารของโครงการเพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วม มี 4 ประเด็นสําคัญ คือ กลยุทธ์ดา้ นผูส้ ่งสาร กลยุทธ์ดา้ นการวิเคราะห์ผรู้ บั สาร
กลยุทธ์ด้านการออกแบบสาร และกลยุทธ์ด้านการใช้ส่อื กลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าวสามารถ
ดึงดูดความสนใจให้เกิดการเข้าร่วมโครงการของสมาชิกและเป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
กันในเครือ ข่าย ส่ว นปจั จัยของโครงการผูก ปิ่ นโตข้าวที่ส่ ง ผลให้ก ลุ่ มทํา นาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่างทองเกิดการพัฒนา คือ ปจั จัยด้านความมีจติ อาสา ปจั จัยด้านการรวมตัวเป็ นเครือข่าย และ

(4)
ปจั จัยด้านการใช้ส่อื โดยปจั จัยดังกล่าวมานี้ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ทเ่ี กื้อกูลกันระหว่างผูผ้ ลิต
และผูบ้ ริโภค และการค้าขายทีเ่ ป็ นธรรมซึง่ สอดคล้องตามแนวทางตลาดทางเลือก
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The purposes of this research, Pook Pin To Kao Communication network for
The Development of Alternate Organic Rice Market in Aung Tong Province, is to study
the network, the strategy of communication leading to the participation of all parties
concerned, and the factors of the project Pook Pin To Kao affecting the development of
the organic rice farming. The research has been conducted in a qualitative method by
studying the concerned information, using in-depth interviews, and non–profit
observation in the meeting.
The result of the research reveals that the network of Pook Pin To Kao
comprises of 3 groups of people-the coordinators or “matchmakers”, the organic rice
farmers or “grooms”,the customers or “brides”. The Communication among the three
groups has been done by dispatching information through social networks such as
“www.facebook.com/pookpintokao”, LINE application used among groups, visiting
organic rice farms, and non-profit attending the meeting. The consequences of the
interaction create the perception of the common perspective, common vision, common
benefits and interests, common constructive attitude, and interaction in exchanging
ways. For the strategies of the communication leading to the participation, there are 4
important strategies − strategy for information dispatchers, the strategy for information
receivers, strategy for forming information, and strategy for using media. These
strategies could draw attention from people in various sectors to participate in the
project, and at the same time they work as the coordinator for interaction in the
network. For the factors of Pook Pin To Kao leading to the development of the organic

(6)
rice farming, there are factors of volunteers, factor of participation in the network, and
factor of using media. These factors create mutual–benefit relationship between the
organic rice farmers and the customers in addition to a proper trading, which coincide
with the concept of alternate marketing.
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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ตังแต่ แ ผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับ ที 1-7 (พ.ศ. 2504 จนถึง พ.ศ.
2539) ทีสาระสําคัญ มุ่งเน้ นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ กระตุ้นการส่งออกสินค้า รวมถึงนํ า
แนวคิด วิธกี าร ความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีอนั ทันสมัยมาใช้เพิมผลผลิตทางการเกษตรให้
สูงขึนทันต่อความต้องการของผู้บริโภคทังในและนอกประเทศ ภาคการเกษตรจึงต้องปรับตัว
จากการทําเกษตรแบบดังเดิมมาเป็ นเกษตรแผนใหม่รวมไปถึงภาคการผลิตข้าว และจากผลของ
การปรับเปลียนวิถีการผลิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับดังกล่าวข้างต้น
ส่งผลให้ขา้ วจัดเป็ นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ของประเทศไทย แต่เป็ นทีน่ าสนใจว่าเมือข้าวเป็ น
สิน ค้าส่ง ออกทีสําคัญ ของประเทศ ทําไมชาวนาไทยยังคงประสบปญั หาความยากจน ภาวะ
หนี สินท่ วมตัว ซึงจากผลการวิจยั เรืองปจั จัยด้านเศรษฐกิจของเกษตรกรกับ การพัฒ นาการ
เกษตรในเขตปฏิรปู ทีดินเพือเกษตรกรรม ตําบลลํานางรอง อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรรี มั ย์
ของ รัฐพงษ์ จันทคณานุ รกั ษ์, ศุภพร ไทยภักดี, และพันธจิตต์ สีเหนียง (2558, น. 314) กล่าว
ไว้ว่า เกษตรกรมีปญั หาภาระหนีสินทีส่วนใหญ่เกิดจากภาคการเกษตร ซึงมีจาํ นวนภาระหนีสิน
ทีค่อนข้างสูงเมือเทียบกับรายได้ โดยภาวะหนีสินนันมาจากการใช้ตน้ ทุนในการผลิตสูง ไม่ว่าจะ
เป็ นการเสียต้นทุ นไปให้ก ับเครืองจักรกลทางการเกษตร นํ ามันเชือเพลิง สารเคมีและยาฆ่ า
แมลง หรือไม่ว่าจะเป็ นค่ าเช่าทีดิน และความเสียงต่ อ สภาพดินฟ้ าอากาศหากเกิดภัยพิบตั ิที
ส่งผลกระทบต่อการผลิต อีกทัง ศจินทร์ ประชาสันติ J, ธนพร ศรีสุกใส, ณัฎฐาภรณ์ เลียมจรัสกุล,
พรรัตน์ วชิราชัย, นริศรา สายสงวนสัตย์, และภัทชา ด้วงกลัด (2556, น. 21) ได้กล่าวว่าต้นทุน
และความเสียงของชาวนาไม่ได้สะท้อนอยู่ในราคาข้าวทีชาวนาได้รบั เนืองจากชาวนาส่วนใหญ่
ขาดอํานาจการต่อรองทางการตลาด จึงทําให้เป็ นเพียงผูร้ บั ราคา (Price Takers) และขาดการมี
ส่วนร่วมในการกําหนดราคาและคุณลักษณะอืนๆ ทีเกียวข้อง
ต่ อ มาในแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ งชาติต ังแต่ ฉ บับที 8 (พ.ศ. 2540-2544)
จนถึงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติฉ บับ ที 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ปรับ เปลียน
วิธกี ารทําการเกษตรอีกครังโดยเนือหาสาระของแผนฯมุ่งเน้นให้ชาวนาได้น้อมนํากระแสพระราช
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ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห วั ในเรืองการทําเกษตรแบบพอเพียงหรือยังยืนมาช่ วย
ั หาทีผ่ านมาของชาวนา ส่ ง ผลให้ในป จั จุบ ัน ชาวนารายย่อ ยหัน มาสนใจการผลิต ข้าว
แก้ป ญ
อินทรียเ์ พิมสูงขึนเพือลดต้นทุนทางการผลิตข้าว แต่อย่างไรก็ตามชาวนายังได้เผชิญกับปญั หา
ใหม่ตามที จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ (2549, น. 110) กล่าวไว้คอื อุปสงค์
ความต้องการข้าวอินทรียใ์ นท้องตลาดตํา เกิดการผูกขาดสินค้าทางการเกษตรอินทรียก์ บั ตลาด
“โมเดิร์นเทรด” ซึงผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ มกั จะไปเลือกหาสินค้าต่ างๆ ในตลาดโมเดิรน์ เทรดเป็ น
หลัก แต่ ท ว่ าการนํ าสิน ค้าเกษตรอิน ทรีย์เข้าไปจําหน่ ายในช่ อ งทางเหล่ านี ย่ อ มมีต้ น ทุ น ทาง
การตลาดที ค่ อ นข้ า งสู ง ที ชาวนาต้ อ งรับ ภาระไม่ ว่ า จะเป็ นค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้ า ค่ า
ประชาสัมพันธ์/ค่าส่งเสริมการตลาดรายเดือน เป็ นต้น และยิงไปกว่านันห้างโมเดิรน์ เทรดจะเป็ น
ผูก้ ําหนดเรียกเก็บสัดส่วนรายได้จากผูผ้ ลิต ทําให้ผผู้ ลิตไม่มอี ํานาจในการต่อรองกับห้างโมเดิรน์
เทรดถึงแม้ผู้ผลิตข้าวจะปรับเปลียนวิธกี ารทางภาคการผลิตเพือแก้ไขปญั หาด้านต้นทุนในการ
ผลิตสูงด้วยวิธกี ารหันกลับมาใช้การผลิตแบบไม่พงพิ
ึ งสารเคมี และเทคโนโลยีต่างๆ เพือเร่งการ
เจริญเติบโต แต่ผผู้ ลิตข้าวอินทรียก์ ย็ งั คงประสบปญั หาทางด้านการตลาดทีไม่เป็ นธรรมทางด้าน
ราคา อีกทังจากการสรุปจากเอกสารร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาและส่งเสริมระบบ
เกษตรกรรมยังยืนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที 9 (พ.ศ. 2546-2549)
ได้ระบุปญั หาทางด้านการตลาดและมาตรฐานของระบบเกษตรกรรมแบบยังยืนว่า 1) ผลผลิต
จากระบบเกษตรกรรมยังยืนทีมีอยู่ในปจั จุบนั มีปริมาณน้ อยไม่สมําเสมอ 2) ผู้บริโภคยังไม่รจู้ กั
และไม่เข้าใจสินค้าระบบเกษตรกรรมยังยืนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 3) ผู้ดําเนินการด้าน
การตลาดขาดทักษะในการบริหารจัดการและการตลาด 4) ขาดการสนับสนุ นจากหน่ วยงานรัฐ
อย่างจริงจัง (ทัศนีย์ วีระกันต์, 2547, น. 19)
จากสาเหตุ ข้างต้นทังปญั หาด้านการตลาดของข้าวกระแสหลัก และตลาดของเกษตร
อินทรียท์ ผ่ี านมา ศจินทร์ ประชาสันติ J และคณะ (2556, บทคัดย่อ) จึงได้ทําการศึกษาวิจยั เรือง
“ทางเลือ กทางการตลาดของชาวนา: ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่ อ ความไม่เป็ นธรรมและการ
กระจายผลประโยชน์” ซึงศึกษาวิจยั กลุ่มชาวนาทีลุกขึนมาสร้างทางเลือกกับชีวติ ของตนเองและ
ชุมชน งานวิจยั เรืองนีได้นําเสนอแนวคิดและปฏิบตั กิ ารตลาดทางเลือกซึงจะสามารถสร้างความ
เป็ นธรรมในการค้าข้าวภายใต้ระบบทุนนิยมในปจั จุบนั ซึงการสร้างตลาดทางเลือกนีเป็ นการ
ปรับเปลียนความสัมพันธ์ทางการตลาดแบบใหม่ทจะสามารถช่
ี
วยยกระดับโอกาส อํานาจ และ
สิทธิชาวนาในระดับหนึง โดยเฉพาะอย่างยิงโอกาสทางเศรษฐกิจทีเพิมขึนทังทีเป็ นตัวเงินและใน
รูปทีไม่ใช่ตวั เงิน เช่น โอกาสในการเลือกวิถกี ารผลิต โอกาสเลือกช่องทางการตลาด หรือกลุ่มผู้
ซือทีตนพึงพอใจ สร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ โอกาสเรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ทางการตลาด
โอกาสรูจ้ กั และสือสารกับผูบ้ ริโภค และโอกาสเลือนขันในห่วงโซ่อุปาทาน เป็ นต้น
ในปี พ.ศ. 2557 กลุ่มผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครทีมีจติ อาสาร่วมกันก่อตังโครงการผูก
ปินโตข้าวขึนและใช้เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีชือ “ผูกปิ นโตข้าว” www.facebook.com/pookpintokao)

3
เป็ นเครืองมือในการสือสารแนวคิดและดําเนินกิจกรรมของโครงการโดยสมาชิกในโครงการมี
หน้ าทีเป็ น “แม่ ส ือ” ในการจับ คู่ ค วามสัม พัน ธ์ท างการซือขายระหว่ างผู้บ ริโภคหลัก ทีอยู่ใ น
กรุงเทพมหานคร และชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรียใ์ ห้ซอขายกั
ื
นโดยตรง และทางโครงการไม่ได้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียระหว่างการจับคู่ซอขายร่
ื
วมกันถือได้ว่าโครงการผูกปิ นโตข้าวเกิดขึนเพือมาปิ ด
ช่องว่างทางการตลาดทีไม่เป็ นธรรมทางด้านราคาเพือให้ชาวนาไทยเกิดการพัฒนาตนเองให้
เป็ นได้ทงผู
ั ้ผลิต ผู้จดั จําหน่ ายร่วมถึงสามารถกํ าหนดราคา และบริห ารการจัด การสินค้าของ
ตนเองได้ ซึงจากการศึก ษาเพิมเติมพบว่าโครงการผูก ปิ นโตข้าวมีวตั ถุ ประสงค์ในการจัด ตัง
โครงการคือ
1) เปิ ดโอกาสให้คนเมืองได้ให้กําลังใจชาวนาทังทีปลูกข้าวอินทรีย์ และเลิกใช้สารเคมี
พร้อมทังให้ความมันใจว่าจะมีผบู้ ริโภคข้าวอินทรียแ์ ละข้าวเลิกเคมีของชาวนาอย่างแน่ นอน
2) เพือต้องการลดช่องทางของพ่อค้าคนกลาง หรือช่องทางการส่งข้าวอินทรียไ์ ปขายยัง
ตลาดหลักซึงส่งผลให้ราคาข้าวหรือเกษตรอินทรียม์ รี าคาทีสูงขึน มาเป็ นการทีผูบ้ ริโภคสามารถ
ซือข้าวอินทรียจ์ ากชาวนาผู้ผลิตเอง สีขา้ วเองรวมถึงบรรจุหบี ห่อด้วยตัวเองโดยตรงก่อนส่งถึง
มือผูบ้ ริโภค ทําให้ชาวนาได้รบั ผลกําไรจากการผลิตข้าวโดยตรง
3) เพือลดช่องว่างระหว่างผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค
4) เพือเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่การเปิ ดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free
Trade Area: AFTA) หรือ สมาคมประชาชาติเอเซีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (The Association of
South East Asian Nations: ASEAN) โดยกลุ่มผูก้ ่อตังเล็งเห็นว่าข้าวจากประเทศเพือนบ้านจะ
สามารถเข้ามาขายได้อย่างเสรี และราคาจะถูกกว่าข้าวของประเทศไทยเอง เนืองจากต้นทุนทีใช้
ในการผลิตถูกกว่า ดังนันข้าวของคนไทยจะขายได้น้อยลง ส่งผลให้ในอนาคตจะมีผู้ประกอบ
อาชีพชาวนาลดน้อยลง จึงกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเห็นความสําคัญของข้าวอินทรียใ์ นประเทศ
ไทยมากยิงขึน
การก่อตังโครงการ “ผูกปินโตข้าว” นันเป็ นองค์กรจิตอาสาทีรวบรวมเหล่าอาสาสมัครทีมี
ใจอาสาทีจะเป็ นตัวกลางในการสือสารระหว่างผู้บริโภค กับผู้ผลิตเข้าด้วยกัน โดยเรียกแทน
ตัวเองว่าเป็ น “แม่สอ”
ื พร้อมทังกําหนดให้ชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรียส์ วมบทบาทเป็ น “เจ้าบ่าว”
และผูท้ ต้ี องการบริโภคข้าวอินทรียเ์ ป็ น “เจ้าสาว” ซึงการ “ผูกปิ นโตข้าว”นันหมายถึง แม่สอพา
ื
“เจ้าบ่าว” มารูจ้ กั กับ “เจ้าสาว” ดูใจ ดูคุณสมบัตแิ ละความต้องการของแต่ละฝ่าย ให้คําแนะนํ า
จนตกลงใจผูกปิ นโตกันในระยะเวลา 12 เดือน และผูกสัมพันธ์กนั ฉันญาติ โดยทีทางโครงการไม่
มีส่วนได้ส่วนเสียในการซือขาย เพราะเจ้าสาวจะจ่ายให้เจ้าบ่าวโดยตรง ซึงการผูกปิ นโตข้าวใน
ลักษณะนีคือการทําเกษตรแบบระบบสมาชิก เป็ นระบบทีมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยมีการตกลงกันล่วงหน้ าและแผนการผลิตร่วมกัน โดยผู้บริโภคทีสมัคร
เป็ นสมาชิกอาจต้องจ่ายเงินล่วงหน้า เพือเป็ นเงินทุนในการผลิต ดังนันผูผ้ ลิต กลุ่มผลผลิต หรือ
องค์กรทีทําหน้ าทีประสานงานจะต้องมีพาหนะในการบรรทุกผลผลิตไปสู่สมาชิก มีแรงงานใน
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การจัดการ ซึงหัวใจสําคัญของเกษตรระบบสมาชิกก็คอื การทุ่มเทความพยายามของผูผ้ ลิตและ
ความภัก ดีข องผู้ บ ริโ ภคทีมีต่ อ การสร้า งความสัม พัน ธ์ ใ นเชิง เศรษฐกิ จ ควบคู่ ก ับ คํ า นึ ง ถึ ง
สิงแวดล้อมในระบบนิเวศ (สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ [สสส.], 2553, น.
7) โดยโครงการผูกปิ นโตข้าวนัน แม่สอคื
ื อผู้ทมีี บทบาทสําคัญในการดําเนินงานตังแต่การดูแล
บริหารจัดการโครงการ การติดต่ อสือสารกลันกรองเจ้าสาว และคัดเลือกเจ้าบ่าวซึงถือว่าเป็ น
หน้ าทีสําคัญ ตลอดจนการหาแนวทางในการขยายโครงการให้เป็ นทีรูจ้ กั ด้วยการใช้การสือสาร
ช่องทางต่างๆ
ตังแต่เริมก่อตังโครงการผูกปิ นโตข้าวจนถึงปจั จุบนั (พ.ศ. 2557-2558) นันมีชาวนาที
เข้าร่วมเป็ นสมาชิกทังรายกลุ่ม และรายเดียวซึงแบ่งเป็ นชาวนาทีทํานาแบบเกษตรอินทรียร์ อ้ ย
ละ 100 และมีการรับรองตามมาตรฐานสากลว่าเป็ นนาอินทรีย์ เข้าร่วมทังหมด 7 ราย (แบบ
กลุ่ม 5 ราย และแบบเดียว 2 ราย) และชาวนาทีกําลังจะทํานาเลิกใช้สารเคมี หรือเลิกแล้วแต่ยงั
ไม่ได้รบั การรับรองจากมาตรฐานสากลว่าเป็ นนาอินทรีย์ เข้าร่วมทังหมด 59 ราย (แบบกลุ่ม 10
ราย แบบเดียว 49 ราย) รวมชาวนาทีเข้า ร่ว มโครงการทังสิน 66 ราย (ข้อ มู ล ณ วัน ที 12
สิงหาคม 2558) รวมไปถึงประธานกลุ่มทํานาเลิก เคมี จากจังหวัดอ่ างทอง ทีได้รบั ข้อมูลของ
โครงการจากการส่งต่อหน้ าเพจเฟซบุ๊ก ‘ผูกปิ นโตข้าว’ และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ พร้อมทัง
รวบรวมชาวนาในพืนทีจัดตังเป็ นกลุ่มทํานาเลิกเคมีขนอย่
ึ างเป็ นทางการ ซึงกลุ่มทํานาเลิกเคมีม ี
ความมุ่งหวังในการก่อตังกลุ่มคือ ต้องการให้ชาวนาหันมาทํานาอินทรียห์ รือเลิกใช้สารเคมีและ
สร้างเศรษฐกิจในระดับท้องถิน ลดการพึงพาจากภายนอก แต่ผนู้ ํากลุ่มเล็งเห็นว่าการดําเนินงาน
เพียงบุคคลเดียวคงไม่เข้มแข็งและยังยืนพอจึงนํ าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ใน
เรือง เศรษฐกิจชุมชน มุ่งเน้ นให้เกษตรกรร่วมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบสหกรณ์ หรือกลุ่ม
เพือร่วมแรง ร่วมใจในการผลิต การตลาด และความเป็ นอยู่พร้อมทังการสร้างเครือข่ายองค์กร
ชุมชน เพือให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน ภายหลัง
จากการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนัน กลุ่มได้ส่งข้าวของกลุ่มเอง
ให้กบั ผู้บริโภคทีอยู่ในโครงการผูกปิ นโตข้าวโดยตรงซึงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางดังเช่นทีผ่านมา
ซึงในป จั จุบ ัน กลุ่ มทํ านาเลิก เคมี “เจ้าสาว” หรือ ผู้ต้อ งการซือข้าวอิน ทรีย์ทีเข้าร่ว มโครงการ
ด้วยกันจํานวนทังสิน 12 ราย (ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์ , 18 มกราคม 2558) อีกทังประธาน
กลุ่มทํ านาเลิก เคมียงั นํ าแนวทางในการติด ต่ อสือสารโดยใช้ส ือสังคมออนไลน์ อ ย่าง เฟซบุ๊ ก
และไลน์ เพือการสร้างเครือ ข่ า ย แลกเปลียนข้อ มู ล ข่ าวสารทางการเกษตร ตลอดจนขยาย
ช่องทางทางการตลาดของโครงการผูกปิ นโตข้าวมาเป็ นแบบอย่างเพือพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนือง
ตลอดระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2557-2558) ในการดํ า เนิ น โครงการผู ก ปิ นโตข้ า วนั น
โครงการได้ขยายเครือข่ายและเติบโตเป็ นทีรูจ้ กั เพิมมากขึน โดยมียอดคนชืนชอบผ่านการกด
Likeในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) จํานวน 70,972
คน (ข้อ มูล เมือวัน ที 21 ส.ค. 2558) รวมถึง เป็ น ต้น แบบของโครงการจิต อาสาทีดี และเป็ น
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ประโยชน์ ดังใจความตอนหนึงของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้ า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กล่าวไว้ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทาง
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที 2 มกราคม 2558 เวลา 20.15 น.
...ผมคิดว่าเป็ นโครงการจิตอาสาทีคืนความสุขให้แก่พน้ี องชาวเกษตรกรจริงๆ
เป็ น โครงการทีได้ ร บั แรงบัน ดาลใจจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยู่ ห ัว ฯ เน้ น ความ
พอเพียง เน้ นความเป็ นชุมชนทีเข้มแข็ง เน้ นความเสียสละ เอือเฟื อเผือแผ่ และเป็ น
โครงการทีสามารถเข้าถึงประชาชนคนไทยทุก คนทีต้องการจะเห็นข้าวไทยกลับมามี
เอกลักษณ์ มีคุณ ภาพสะอาด และปลอดภัยสําหรับการบริโภค…โครงการนีเป็ นกลไก
เชือมระหว่างครอบครัว คนในเมือง กับครอบครัวชาวนาทีปลูก ข้าวอินทรีย์ หรือ ข้าว
ปลอดสารโดยตรง ซึงได้รบั ความนิ ยมมากขึนเรือยๆ ตามลําดับ… (ประยุทธ์ จันทร์
โอชา, 2558)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเห็นได้ว่าโครงการผูกปิ นโตข้าวเป็ นโครงการทีได้เริมก่อตัง
เมือ ปี พ.ศ. 2557 โดยใช้ ก ารสือสารผ่ า นเฟซบุ๊ ก (www.facebook.com) แต่ ใ ช้ เ วลาในการ
ขยายตัว ร่วมถึงมีทงชาวนาผู
ั
้ผลิตข้าวอินทรีย์ และผู้บริโภคข้าวอินทรียเ์ ข้าร่วมโครงการอย่าง
ต่ อเนื อง อีก ทังยังมีส่ ว นในการพัฒ นาด้านการตลาดของกลุ่มทํ านาเลิก เคมี จังหวัด อ่ างทอง
ดังนันการศึกษาในครังนีผู้วจิ ยั มุ่งศึกษาถึงเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว และ
กลุ่มทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง รวมถึงศึกษากลยุทธ์ก ารสือสารทีโครงการผูก ปิ นโตข้าว
เลือกใช้เพือสร้างการยอมรับ ส่งผลให้เกิดการเข้าร่วมโครงการของกลุ่มทํานาเลิกเคมีจงั หวัด
อ่างทอง และผูบ้ ริโภคข้าวของกลุ่ม อีกทังศึกษาถึงปจั จัยต่างๆ ของโครงการทีส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึงผลการวิจยั ในครังนีจะ
สามารถเป็ นแนวทางเพือการต่อยอดในการสร้างเครือข่ายการสือสารเพือการพัฒนาประเทศใน
มิตติ ่างๆ ต่อไป

1.2 ปัญหานําวิ จยั
1.2.1 โครงการผู ก ปิ นโตข้ า ว และกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทองมีก ารสร้า ง
เครือข่ายการสือสารอย่างไร
1.2.2 โครงการผูกปิ นโตข้าวมีกลยุทธ์การสือสารเพือสร้างการมีส่วนร่วมในเครือข่ายได้
อย่างไร

6
1.2.3 ปจั จัยใดของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีส่งผลให้กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
เกิดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือก

1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.3.1 เพือศึกษาการสร้างเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปินโตข้าว และกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
1.3.2 เพือศึกษากลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปินโตข้าวเพือสร้างการมีส่วนร่วม
1.3.3 เพือศึกษาปจั จัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีส่งผลให้กลุ่มทํานาเลิก เคมีจงั หวัด
อ่างทองเกิดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือก

1.4 ประโยชน์ ทีคาดว่าจะได้รบั
1.4.1 เพือทราบเครือ ข่ ายการสือสารของโครงการผู ก ปิ นโตข้าว อัน จะเป็ นแนวทาง
พัฒนากลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว
1.4.2 เพือทราบกลยุทธ์ของเครือข่ายผูกปิ นโตข้าวทีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง และสามารถนํ าผลการวิจยั ไปศึกษาต่ อยอด
เพือสร้างและพัฒนาให้เครือข่าย หรือองค์กรในสังคมต่อๆ ไป
1.4.3 เพื อเป็ นแนวทางในการศึ ก ษาและวิจ ัย เกี ยวกั บ เครือ ข่ า ยการสื อสารทาง
การเกษตรในรูปแบบใหม่ของสังคมไทยต่อไป

1.5 ขอบเขตของการศึกษา
การวิจยั เรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง” มีขอบเขตในการศึกษาดังนี
1.5.1 ขอบเขตด้านเนื2 อหา
ผู้วจิ ยั ได้กํ าหนดขอบเขตการวิจยั เป็ นการศึกษาเชิงคุ ณ ภาพ (Qualitative Research)
โดยการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง เพือให้ทราบถึงการสร้าง
เครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวกับกลุ่มทํานาเลิกเคมีจงั หวัดอ่างทอง และกลยุทธ์
การสือสารของโครงการเพือการมีส่วนเข้าร่วมในโครงการ รวมไปถึง เพือให้ทราบถึงปจั จัยของ
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โครงการผู ก ปิ นโตข้าวทีมีผ ลต่ อ การพัฒ นาศัก ยภาพตลาดทางเลือ กของกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี
จังหวัดอ่างทอง
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร
ผู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ก่อตังโครงการผูกปิ นโตข้าว รวมไปถึง กลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และผูซ้ อข้
ื าวเลิกเคมี จากชาวนากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ที
เข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว โดยใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยมี
ข้อคําถามซึงตรงกับวัตถุ ประสงค์ในการทําการวิจยั ประกอบกับผู้วจิ ยั ได้เข้าไปสังเกตการณ์
อย่ า งไม่ ม ีส่ ว นร่ ว ม (Non-Participant Observation) ในการประชุ ม ของกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี
จังหวัดอ่างทอง
1.5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วจิ ยั เริมเก็บข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนาม และวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพร้อมสรุปผล
ตังแต่เดือนมีนาคม–มิถุนายน 2558

1.6 นิ ยามศัพท์
โครงการผูกปิ นโตข้าว หมายถึง โครงการทีจัดตังขึนจากผู้มจี ติ อาสากลุ่มหนึงเปิ ดตัว
โครงการผ่ าน เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ใช้ชือว่า “ผูก ปิ นโตข้าว” โดยมีว ตั ถุ ประสงค์เพือให้กํ าลังใจ
ชาวนาทีทํานาอินทรียใ์ ห้เกิดความมันใจว่ามีผู้บริโภคข้าวอินทรียอ์ ย่างแน่ นอนด้วยการจับคู่กนั
ระหว่างผู้ผลิต และผู้บริโภค ทําการค้าขายข้าวอินทรียก์ นั โดยตรง เพือช่วยให้ชาวนาได้กําไร
จากการค้าข้าวอย่างเต็มที รวมถึงลดช่องว่างระหว่างผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคด้วยการเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริโภคได้รจู้ กั กับชาวนาผูผ้ ลิตข้าวส่งขายให้ตวั เองจากการติดต่อสือสารผ่านสือต่างๆ หรือการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน ซึงมีจุดประสงค์เพือสร้างสังคมแห่ งความเกือกูล แบ่งปนั ตังอยู่บนความ
พอเพียงนอกเหนื อ จากการเป็ น แค่ ผู้ซือผู้ข ายเท่ านั น โดยสมาชิก ในโครงการผูก ปิ นโตข้าว
ประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี
1) แม่สอื หมายถึง คนกลางผู้เชือมโยง ชาวนาผู้ผลิต และผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ผ่ าน
ทางการติดต่อสือสาร และจับคู่การค้าขายระหว่างกัน
2) เจ้ า บ่ า ว หมายถึ ง ชาวนาผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ซึ งงานวิจ ัย ชิ นนี “เจ้ า บ่ า ว” จะ
หมายความถึง กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ทีประธานกลุ่มได้สมัครเข้าร่วมโครงการเป็ น
เจ้าบ่าวมือใหม่ในลําดับที 11 ของโครงการ
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3) เจ้าสาว หมายถึง ผู้ทีสนใจเข้าร่ว มโครงการผู ก ปิ นโตข้าวเพือทีจะซือข้าวจากนา
อินทรีย์ ซึงงานวิจยั ชินนี “เจ้าสาว” จะหมายความถึง ผู้ซอข้
ื าวจากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง หมายถึง ชาวนาในพืนทีจังหวัดอ่างทองทีทํานาด้วย
การไม่ใช้สารเคมีในการผลิตข้าว แต่ยงั ไม่ถงึ ขันเป็ นนาอินทรีย์ 100% เนืองจากยังใช้นํา หรืออยู่
ติด กับ นาทียัง ใช้ส ารเคมี ร่ว มถึง ยัง ไม่ ไ ด้ก ารรับ รองมาตราฐานข้าวอิน ทรีย์จ ากหน่ ว ยงาน
ภายนอก รวมตัวกันเป็ นกลุ่ มโดยใช้ชอว่
ื า กลุ่ มทํานาเลิก เคมี จังหวัด อ่ างทอง ประกอบด้ว ย
สมาชิกจํานวนทังสิน 28 คน กลุ่มทํานาเลิกเคมีจงั หวัดอ่ างทองได้เข้าร่วมสมัครเป็ น เจ้าบ่าว
ประเภท ‘เจ้าบ่าวมือใหม่’ ลําดับที 11 ในโครงการผูกปิ นโตข้าว โดยทางกลุ่มมีช่องทางการจัด
จําหน่ ายข้าวเลิกเคมีผ่ านทาง 3 ช่อ งทางคือ จําหน่ ายผ่ านโครงการผูก ปิ นโตข้าว จําหน่ ายที
สถานทีตังกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และจําหน่ ายโดยผ่านสมาชิกของกลุ่มเอง
การสร้างเครือข่ายการสือสาร หมายถึง จุดเริมต้นของการติดต่อสือสารระหว่างโครงการ
ผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ผ่านสือ หรือช่องทางต่างๆ อาทิ เฟซบุ๊ก
หรือ ไลน์ ร่วมถึงการทํากิจกรรมร่วมกันเพือเชือมโยงเป็ นเครือข่าย พร้อมกับบทบาทหน้าทีของ
สมาชิก ภายในเครือ ข่ า ยเมือเริมผู ก ปิ นโตข้าวร่ว มกัน อีก ทังองค์ป ระกอบต่ างๆ ทีส่ ง ผลให้
โครงการผูกปินโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมเป็ นเครือข่าย
กลยุทธ์การสือสารเพือสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง แนวทางการสือสารของโครงการ
ผูกปิ นโตข้าวทีใช้ในการดําเนินงานเพือให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ทตัี งไว้ และสามารถทําให้ชาวนา
อินทรียใ์ นฐานะผู้ผลิต และผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ โดยศึกษากลยุทธ์การสือสาร
ของโครงการผูกปินโตข้าวในระยะก่อตัวและขยายตัว ซึงกลยุทธ์การสือสารจะประกอบด้วย
1) กลยุทธ์ผูส้ ่งสาร คือ “แม่สอ”
ื ผูส้ ร้างสาร เลือกใช้สอื ในโครงการผูกปิ นโตข้าวเพือให้
ผูร้ บั สารเข้ามามีส่วนร่วมเป็ นสมาชิกในโครงการ
2) กลยุทธ์การวิเคราะห์ผู้รบั สาร คือ การเก็บข้อมูล กลุ่มเป้าหมายทีเข้าร่วมโครงการ
ร่ ว มถึ ง การวิเ คราะห์ เ ครืองมือ การสือสารทีมีผ ลต่ อ การเข้ า ร่ ว มโครงการพร้อ มทังปรับ ให้
สอดคล้องกับกลุ่มผูร้ บั สาร
3) กลยุ ท ธ์ ใ นการออกแบบสาร คื อ โครงการผู ก ปิ นโตข้ า วได้ ทํ า การวิ เ คราะห์
กลุ่มเป้าหมายทีรับสารว่าต้องการอะไร มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร และส่งสารของโครงการทีมีผลต่อ
การเข้าร่วม อาทิ การตังชือโครงการ การใช้คําเรียกแทน ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค และผูก้ ่อตังโครงการ
ประเด็นต่างๆ ทีอยู่บนหน้ าแฟนเพจโครงการ “ผูกปิ นโตข้าว” www.facebook.com/pookpinto
kao) ร่วมถึง สารทีเกียวข้องกับเกษตรอินทรีย์ทเป็
ี นเรืองยากต่อความเข้าใจของผู้บริโภคทาง
โครงการก็ปรับสารให้เข้าใจง่ายขึนเพือความน่ าสนใจ และการรับรู้
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4) กลยุทธ์ในการเลือ กใช้ส ือ ช่ อ งทางการสือสารทีสําคัญ ของโครงการผูก ปิ นโตข้าว
เลือกใช้ เพือเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และส่งข้อมูลข่าวสารของโครงการ ไม่ว่าจะเป็ น
สือสังคมออนไลน์ สือบุคคล สือกิจกรรม และสือมวลชน สือคนดัง
ปจั จัยทีส่ งผลต่ อการพัฒนาศัก ยภาพตลาดทางเลือ ก หมายถึง ปจั จัยด้านความมีจติ
อาสา ปจั จัยด้านการรวมตัวเป็ นเครือข่าย และปจั จัยด้านการใช้สอในเครื
ื
อข่ายซึงทังสามปจั จัยนี
เป็ นปจั จัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีมีผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของผูผ้ ลิต
ข้าวเลิกเคมี กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
การผูกปิ นโตข้าว หมายถึง กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองและผู้ซอข้
ื าวร่วมพูดคุย
ตกลงเรีย บร้อ ยในเรืองราคาข้าว การจัด ส่ ง และผู้ ซือข้าวตัด สิน ใจซือขายข้า วกับ กลุ่ ม เป็ น
ระยะเวลา 1 ปี ซึงการผูกปิ นโตระหว่างชาวนา และผู้ซอนั
ื นทางโครงการผูกปิ นโตข้าวได้ให้
ความหมายลึกซึงมากกว่าการซือขายกันตามปกติ แต่จะหมายถึงความผูกพันระหว่างกัน การ
แบ่งปนั และความตังใจของชาวนาทีจะให้ผู้บริโภคได้ทานข้าวทีปลอดภัยมีคุณ ภาพ และผู้ซอื
ข้าวเกิด ความเห็นอกเห็นใจ เกือหนุ นช่วยเหลือ พร้อมทังสองฝ่ายต่ างร่วมสร้างสังคมให้เกิด
ความสุขอย่างยังยืนด้วยกัน
นาเลิกเคมี และข้าวเลิกเคมี หมายถึง นาทีผลิตข้าวด้วยการไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดแต่ยงั
ไม่ได้รบั การรับรอง หรือไม่สนใจทีจะได้รบั การรับรองจากองค์กรตรวจสอบ และเป็ นมาตราฐาน
ข้าวทีทางโครงการผูกปิ นโตข้าวตังขึนมา ซึงนาของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองจัดอยู่ใน
มาตราฐานนีเช่นเดียวกัน
กลุ่มสนทนาผ่านไลน์ “เจ้าบ่าวเกือกูล” หมายถึง กลุ่มสนทนาผ่านทางไลน์ ทีแม่สอใน
ื
โครงการจัดตังขึนมา ภายในประกอบด้วยชาวนาทีเข้าร่วมโครงการซึง แม่สอกํ
ื าหนดให้เรียกว่า
“เจ้าบ่ าว” วัต ถุ ป ระสงค์ในการจัด ตังกลุ่ มสนทนาเพือแลกเปลียนองค์ค วามรู้ท างด้านการทํ า
เกษตรอินทรียร์ ะหว่างกัน ร่วมถึงเป็ นช่องทางการสือสารระหว่างแม่สอในโครงการกั
ื
บชาวนาที
เข้าร่วมโครงการ

บทที 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง
ในการศึกษาเรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูก ปิ นโตข้าวกับการพัฒ นาศัยภาพ
ตลาดทางเลือ กของกลุ่ มทํานาเลิก เคมี จังหวัด อ่ างทอง” ได้นําแนวคิด ทฤษฎีแ ละงานวิจยั ที
เกียวข้องมาเป็ นกรอบในการศึกษาและวิเคราะห์ เพือนํ าเสนอผลวิจยั สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ต่อไป ตามลําดับดังนี
2.1 แนวคิดเรืองเครือข่ายการสือสาร
2.2 แนวคิดเรืองการสือสารผ่านสือสังคมออนไลน์
2.3 แนวคิดเรืองกลยุทธ์การสือสาร
2.4 แนวคิดเรืองสือบุคคล
2.5 แนวคิดเรืองจิตอาสา
2.6 แนวคิดเรืองผูน้ ํา
2.7 แนวคิดเรืองทุนทางสังคมในการรวมตัวเป็ นเครือข่าย
2.8 แนวคิดเรืองเกษตรอินทรีย์ และตลาดทางเลือก
2.9 งานวิจยั ทีเกียวข้อง

2.1 แนวคิ ดเรืองเครือข่ายการสือสาร
2.1.1 แนวคิ ดเรืองเครือข่าย
Marin and Wellmam (2011) เครือข่ายทางสังคม หมายถึง กลุ่มของสมาชิกเครือข่าย
(Nodes) ทีมีความเกียวข้องเชือมโยงกันโดยมีความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในรูปแบบ
ต่ างๆ เช่น ความเป็ นเพือน ญาติพ ีน้ อง ผู้ร่วมงาน การพูดคุย การให้คําแนะนํ า การให้ความ
ไว้วางใจ การแลกเปลียนสารสนเทศ การติดต่อสือสารผ่านอีเมล์และสือสังคมออนไลน์ (Social
Media) การให้ความร่วมมือ เป็ นต้น
ปาริชาติ สถาปิ ตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2546) “เครือข่าย” หมายถึง การทีคนมา
พบปะกัน มาประชุ มกัน และทํ าสิงทีเป็ น ประโยชน์ ต่ อ กัน เพราะมีส ิงทียึด โยงใจสมาชิก เข้า
ด้ว ยกัน คือ สัม พัน ธภาพของสมาชิก ในเครือ ข่ า ย โดยบุ ค คลจํา เป็ น ต้ อ งให้ ค วามสํ าคัญ กับ
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ความสัมพันธ์ระหว่างกันบนพืนฐานของความเท่าเทียมกันด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านโอกาสใน
การสือสาร การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร และการตัดสินใจในเรืองต่างๆ ร่วมกัน
นันทยา กัลยาศิร ิ และอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย (2553, น. 6) ให้ความหมาย “เครือข่าย”
ว่าคือความร่วมมืออย่างเป็ นระบบอันเกิดจากการรวมตัวกันของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือสถาบัน
ทางสังคมต่างๆ เพือการประสานเชือมโยงนํ าไปสู่การเพิมพลัง สรรพปจั จัย และการบรรลุผล
สําเร็จในเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน โดยต้องมีการแสดงออกเป็ นการลงมือทํากิจกรรมร่วมกัน โดย
อาจเป็ นการร่วมมือกันระหว่างปจั เจก/องค์กร ประเภทเดียวกัน หรืออาจจะเป็ นการเชือมระหว่าง
กลุ่มหรือองค์กรต่ างประเภทกัน ดังนันเครือข่ายจึงมีห ลายระดับ ตังแต่ การเชือมโยงระหว่าง
ปจั เจกต่อปจั เจก ปจั เจกกับกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม หรือแม้กระทังการเชือมโยงระหว่างเครือข่ายย่อย
ภายใต้เครือข่ายใหญ่
ดังนันเมือกล่าวถึง “เครือข่าย” จึงมีคํานิยามทีหลากหลายแตกต่างๆ กันไป ซึงสามารถ
สรุปได้ว่า “เครือข่าย” นันคือ บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร ทีมีวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมาย
เดียวกันมาอยู่ร่วมกันและมีการติดต่อประสานงาน แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารภายในเครือข่าย
ร่วมถึงช่วยเหลือเกือกูลกันภายในเครือข่าย สมาชิกทุกคนภายในเครือข่ายร่วมกันประสานพลัง
เพือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ในเครือข่ายให้บรรลุตามเป้าหมายทีตังไว้
ปจั จุบนั นี มีก ารสร้างเครือข่ายเกิด ขึนมากมาย โดย (เสรี พงศ์พ ิศ , 2548, น. 199) ได้
แบ่งประเภทของเครือข่ายไว้ 2 ประเภทด้วยกันคือ
1) เครือข่ายแนวราบโดยการประสานบุ ค คลทีอยู่ใน “ระดับ” เดียวกัน อาชีพ
เดีย วกัน ให้ ม าเชือมประสานเป็ น เครือ ข่ า ยกัน เช่ น เครือ ข่ ายเกษตร เครือ ข่ า ยนั ก พัฒ นา
เครือข่ายนักวิจยั เป็ นต้น
2) เครือ ข่ า ยทีมีล ัก ษณะแนวตัง เช่ น การนํ า ผู้ ค นจากหลากหลายอาชีพ ที
แตกต่างกันมาเป็ นเครือข่ายกัน เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง
องค์ก รทุ น เป็ น ต้น ทังนี เพือให้เกิด ความเข้าใจและความร่ว มมือ กัน โดยเน้ น ทีการให้ข้อ มูล
ข่ า วสารมากกว่ า การดํ า เนิ น กิจ กรรมร่ ว มกัน เครือ ข่ า ยนี มีม ากขึน เพราะการสือสารทาง
อินเทอร์เน็ ต ช่วยให้คนไม่ว่าอาชีพ อะไร ฐานะไหน ระดับใด สามารถเป็ นสมาชิกได้อย่างเท่ า
เทียมกัน เนืองจากโลกได้ก้าวผ่านยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมาก
ในการเกิดขึน และขยายออกของเครือข่ายต่างๆ ทัวโลก
จากนิยาม และลักษณะเครือข่ายในแต่ละรูปแบบการเกิดนันผูว้ จิ ยั ได้นํามาเป็ นแนวทาง
ในการให้ความหมาย และลักษณะของเครือข่ายโครงการผูกปินโตข้าว
2.1.2 แนวคิ ดเรืองเครือข่ายการสือสาร
เมือกล่าวถึง “เครือข่ายการสือสาร” นันย่อมต้องศึกษาทังในมุมมองของ “เครือข่าย” ซึง
สามารถวิเคราะห์ในเรืองของการรวมกลุ่ม การสร้างปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน
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ตลอดจนถึงองค์กร และศึกษาเรืองของการสือสารภายในเครือข่ายซึงการวิเคราะห์เครือข่ายการ
สือสารนันจึงจําเป็ นต้องศึกษาเกียวกับ ความหมาย การเกิดขึนของเครือข่ายการสือสาร รูปแบบ
การศึกษาหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเกียวกับการไหลทางการสือสาร ตลอดจนบทบาทหน้ าที
ของสมาชิกภายในเครือข่าย ซึงเบืองต้นนันผู้วจิ ยั ได้ทําการศึกษาถึงแนวคิดเรืองของเครือข่าย
ก่ อ นเพือให้ทราบถึงความเป็ นมา และการรวมตัวจนกลายเป็ นเครือข่ายการสือสาร (ประภา
พรรณ สุปรียาภรณ์, 2545)
การสือสารเป็ นเครืองมือสําคัญทีทําให้เกิดการเชือมโยงบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือ
สถาบันเข้าด้วยกันกลายเป็ นเครือข่าย อีกทังการสือสารก็ยงั เป็ นตัวกลางสําคัญทีจะขับเคลือนให้
เครือข่ายได้มกี ารพัฒนา และดํารงอยู่ ซึงได้มผี ู้ให้คํานิยามความหมาย “เครือข่ายการสือสาร”
ไว้หลากหลายดังนี
นฤมล นิ ร าทร (2543) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของคํ า ว่ า “เครือ ข่ า ยการสือสาร” ไว้ ด ัง นี
เครือข่ายการสือสารเป็ นรูปแบบการประสานงานกลุ่มของคน หรือองค์กรทีสมัครใจแลกเปลียน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันหรือทํากิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือกัน โดยการติดต่อสือสารนันอาจทํา
ได้ทงการผ่
ั
านศูนย์กลางหรือแม่ข่าย และการติดต่อโดยตรงระหว่างกลุ่มซึงมีการจัดรูปแบบหรือ
จัดระบบทียังคงความเป็ นอิสระโดยมีรปู แบบการรวมตัวแบบหลวมๆ ตามความจําเป็ น
Roger and Kincaid (1981 อ้ า งถึง ใน อรวรรณ ปิ ล ัน ธน์ โ อวาท, 2549, น. 12) ได้ ใ ห้
ความเห็ น เกี ยวกับ การวิเ คราะห์ เครือ ข่ า ยทางการสือสารว่ า คือ วิธ ีก ารศึ ก ษาเพื อระบุ ถึ ง
โครงสร้ า งการสื อสารในระบบ โดยการวิ เ คราะห์ ก ารไหลของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ซึ งอาศั ย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นหน่ วยในการวิเคราะห์
นัน ทยา กัล ยาศิร ิ และอภิชาติ พงษ์ ศ รีห ดุ ล ชัย (2553, น. 6) “เครือ ข่ายการสือสาร”
หมายถึง การเชือมโยงบุ คคล องค์กร กลุ่ม หรือ สถาบันทางสังคมต่ างๆ อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนืองด้วยการใช้การสือสารทังทีเป็ นคําพูด ไม่ใช่คาํ พูด ทังสือบุคคล กลุ่มคน สือมวลชน และ
สือพืนบ้านต่างๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกัน
กล่าวโดยสรุปได้ว่า “เครือข่ายการสือสาร” หมายถึง รูปแบบการประสานงานกลุ่มของ
คน หรือองค์กรทีสมัครใจแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และทํากิจกรรมร่วมกัน ผ่านการ
สือสารทังทีใช้คํ าพู ด และไม่ใช่ คํ าพู ด ทังสือบุ ค คล สือมวลชน เป็ น ต้ น โดยการวิเคราะห์ ถึง
เครือข่ายการสือสารนันคือการวิเคราะห์โครงสร้างการสือสารในระบบ วิเคราะห์การไหลของ
ข้อมูลข่าวสาร ซึงอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็ นหน่ วยในการวิเคราะห์
นอกจากนีผูว้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษาองค์ประกอบของเครือข่ายเพือเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ถงึ
การมาร่วมกันเป็ นเครือข่ายเนืองด้วยสาเหตุใด ซึงเกรียงศักดิ J เจริญวงศ์ศกั ดิ J (2543 อ้างถึงใน
นันทยา กัลป์ยาศิร ิ และอภิชาติ พงษ์ ศรีห ดุลชัย, 2553, น. 10) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของ
เครือข่ายการสือสารไว้ทงหมด
ั
7 องค์ประกอบดังนี
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1) การรับ รู้มุ ม มองร่ ว มกัน (Common Perception) การสือสารทีดีจ ะช่ ว ยให้
สมาชิกทีเข้ามาอยู่ในเครือข่ายมีความรูส้ กึ นึกคิด และการรับรูร้ ่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็ น
เครือข่าย เช่น มีการประชุมร่วมกันเพือพูดคุยระดมความคิดให้สมาชิกมีความเข้าใจในปญั หา
และมีสํานึกในการแก้ไขปญั หาร่วมกัน ส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรูสกึ ผูกพันในการ
ดําเนิ นกิจกรรมบางอย่างร่ว มกัน ซึงการรับรู้ร่วมกันถือว่ าเป็ นหัว ใจของเครือข่ายทีจะทํ าให้
เครือข่ายมีความต่อเนือง เพราะหากสมาชิกไม่มคี วามเข้าใจในการเข้าร่วมเป็ นเครือข่าย จะมีผล
ทําให้การประสานงานและการขอความร่วมมือในการดําเนินการเป็ นไปอย่างยากลําบาก แต่ทงนี
ั
มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายไม่สามารถจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมุมมองที
แตกต่างย่อมมีประโยชน์ ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการทํางาน แต่ความคิดทีแตกต่างนีต้อง
อยู่ภายใต้จุดร่วมของเครือข่ายทีสมาชิกยอมรับกัน มิฉะนันแล้วความแตกต่างทีมีอยู่จะนํ าไปสู่
ความแตกแยกและแตกหักในทีสุด
2) การมีวสิ ยั ทัศน์ ร่วมกัน (Commom Vision) การสือสารทีดีจะช่วยให้เกิดการ
มองเห็นภาพของจุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกัน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรูเ้ ข้าใจถึงทิศทาง
เดียวกัน และการเป้าหมายทีจะไปด้วยกัน จะช่วยทําให้ขบวนการเคลือนไหวมีพ ลังเอกภาพ
และช่วยบรรเทาความขัด แย้งอันเกิดจากมุมมองความคิดทีแตกต่ างลงไปได้ ในทางตรงข้าม
เมือใดทีวิสยั ทัศน์ หรือเป้าหมายส่วนตัวขัดแย้งกับวิสยั ทัศน์ หรือเป้าหมายเครือข่าย พฤติกรรม
การปฏิบ ัติข องสมาชิก จะเริมแตกต่ างจากสิงทีสมาชิก เครือ ข่ ายกระทํ าร่ว มกัน ดัง นั นแม้ว่ า
วิสยั ทัศน์ ร่วมจะเป็ นสิงทีต้องใช้เวลาในการสร้างให้เกิดขึน แต่ จาํ เป็ นต้องสร้างให้เกิดขึนให้ได้
และสมาชิกของเครือ ข่ายควรมีวสิ ยั ทัศ น์ ย่อยส่วนตัวทีสอดคล้องไปด้ว ยกันกับวิส ยั ทัศน์ ของ
เครือข่าย แม้อาจไม่ได้ซอ้ นทับอย่างแนบสนิทกับวิสยั ทัศน์ของเครือข่าย แต่อย่างน้อยควรสอด
รับไปในทิศทางเดียวกัน
3) การมีผลประโยชน์ และความสนใจร่วมกัน (Mutual Benefits) เครือข่ายเกิด
จากการทีสมาชิก แต่ ล ะคนต่ างมีค วามต้ อ งการของตนเอง แต่ ค วามต้ อ งการเหล่ านั นจะไม่
สามารถบรรลุผลสําเร็จได้หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ ความจํากัดนีทําให้เกิดการรวมตัวกันบน
ฐานของผลประโยชน์ ร่วมทีมากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็ นเครือข่าย ซึงผลประโยชน์ ในทีนี
ครอบคลุมทังผลประโยชน์ทเป็
ี นตัวเงินและผลประโยชน์ทไม่
ี เป็ นตัวเงิน อาทิ เกียรติยศ ชือเสียง
การยอมรับโอกาสในความก้าวหน้ า ความสุขความพึงพอใจ และประเด็นสําคัญอีกประการคือ
ผลประโยชน์ทจะได้
ี รบั ต้องมากเพียงพอในการจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในทางปฏิบตั ิ แต่อาจไม่
มีการเข้าร่วมปฏิบตั กิ ารจริงในเครือข่าย
4) การมีส่ ว นร่ ว มของสมาชิก เครือ ข่ า ยอย่ า งกว้ า งขวาง (All Stakeholders
Participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิก ในเครือ ข่ายนับเป็ นกระบวนการทีสําคัญ มากในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในเครือข่าย (All
Stakeholders in Network) ย่อมเป็ นเงือนไขทีทําให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และ
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ร่วมลงมือกระทําอย่างแข็งขัน ดังนัน สถานะของสมาชิกในเครือข่ายจึงควรเป็ นไปในลักษณะ
ของความเท่ าเทีย ม (Equal Status) ในฐานะของ “หุ้น ส่ ว น (Partner)” ของเครือ ข่ ายซึงเป็ น
ความสัม พัน ธ์ ใ นแนวราบ (Horizontal Relationship) ทีเท่ า เทีย มกัน แทนความสัม พัน ธ์ ใ น
แนวดิง (Vertical Relationship) อย่ า งไรก็ ต ามแม้ ส ิงนี จะยากในทางปฏิบ ัติใ นหลายๆกรณี
เพราะต้องอาศัยการเปลียนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายและการสร้างบริบทแวดล้อม
อืนๆเข้ามาประกอบด้วย แต่ยงั เป็ นสิงจําเป็ นต้องกระทําหากต้องการสร้างเครือข่ายทีเข้มแข็ง
5) การเสริมสร้างซึงกันและกัน (Complementary Relationship) องค์ประกอบ
ทีจะทําให้เครือข่ายดําเนินไปอย่างต่อเนืองคือการทีสมาชิกของเครือข่ายต่างต้องเสริมสร้างซึง
กั น และกั น โดยจุ ด แข็ ง ของฝ่ า ยหนึ งไปช่ ว ยแก้ ไ ขจุ ด อ่ อ นของอี ก ฝ่ า ยหนึ ง ซึ งจะทํ า ให้
ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ทเกิ
ี ดขึนจากการรวมตัวเป็ นเครือข่ายมีมากกว่าไม่สร้างเครือข่าย
6) การพึงพาอาศัยกัน (Interdependence) เนืองจากความจํากัดของสมาชิกใน
เครือข่าย ทังด้านทรัพยากร ความรู้ เงินทุน กําลังคน ฯลฯ สมาชิกของเครือข่ายจึงไม่สามารถ
ดํ า รงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ด้ ว ยตนเอง การจะทํ า ให้ เ ป้ าหมายร่ ว มสํ า เร็จ ได้ นั นสมาชิก ต่ า ง
จําเป็ นต้องพึงพากันระหว่างสมาชิกในเครือข่ายเพือให้เกิดการเสริมสร้างซึงกันและกัน การจะ
ทําให้สมาชิกหรือหุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันเหนียวแน่ นจําเป็ นต้องทําให้หุน้ ส่วนแต่ละราย
รูส้ กึ ว่า หากหุน้ ส่วนรายใดรายหนึงออกไปจะทําให้เครือข่ายล้มลงได้ การดํารงอยูข่ องหุน้ ส่วนแต่
ละรายจึงจําเป็ นต่อการดํารงอยูข่ องเครือข่าย ซึงการพึงพิงอิงร่วมกันนีจะส่งผลทําให้สมาชิกต้อง
มีการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ
7) การปฏิสมั พันธ์แลกเปลียน (Interaction) สมาชิกในเครือข่ายต้องทํากิจกรรม
ร่ว มกัน เพือให้เกิด การปฏิส ัมพัน ธ์ระหว่ างสมาชิก ด้ว ยกัน เช่ น มีก ารติด ต่ อ สือสารกัน ผ่ าน
ทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและกัน หรือมีกจิ กรรม
ประชุมสัมมนาร่วมกัน เป็ นต้น ปฏิสมั พันธ์ดงั กล่าวจะเป็ นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลียน
ระหว่างกัน ยิงสมาชิกมีการปฏิสมั พันธ์กนั มากเท่าใด ยิงทําให้เกิดความผูกพันและการเชือมโยง
ทีแน่ นแฟ้นยิงขึนเกิดการเรียนรูร้ ะหว่างกันมากขึน ซึงมีผลต่อความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย
นั น ทยา กัล ป์ ยาศิ ร ิ และอภิ ช าติ พงษ์ ศ รีห ดุ ล ชัย (2553, น. 26) การก่ อ รู ป ของเครือ ข่ า ย
(Network Forming) นันอาจเกิดได้ 2 แนวทางใหญ่ๆ แนวทางแรกคือ
(1) เครือ ข่ า ยทีเกิ ด จากรัฐ เข้า ไปมีส่ ว นร่ ว มเป็ น ผู้ ร ิเ ริม (State Initiative)
กล่าวคือ หน่ วยงานภาครัฐเป็ นผู้รเิ ริมเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนัก ในปญั หา
สร้างความตืนตัวให้เกิดความสนใจรวมตัวกัน และผลักดันให้เกิดการรวมตัวของประชาชน เช่น
การทีส่วนราชการพยายามผลักดันการสร้างหน่ วยเศรษฐกิจชุมชนพึงตนเอง
(2) เครือข่ายภาคประชาชนเป็ นแกนนํ าจัดตัง โดยเกิดการริเริมสร้างสรรค์
ของกลุ่มประชาชนเอง (Citizen Initiative) กล่าวคือ ประชาชนเกิดความตระหนักและตืนตัวใน
ปญั หาใดปญั หาหนึงทีเกิดขึน แล้วลงมือริเริมในการรวมตัวกันเข้าเป็ นกลุ่มเพือดําเนินการแก้ไข
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ปญั หาได้ลุล่วงหรือบรรเทาไปได้โดยทีองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรวิชาการ หรือสือมวลชน อาจ
มีส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุ นก็ได้ แต่ภาคประชาชนเป็ นแกนหลักในการดําเนินงาน
ซึงแนวทางแรกเป็ นแนวทางหลักทีประเทศไทยมักใช้ตงแต่
ั อดีตมาจนถึงปจั จุบนั ขณะที
มีความพยายามผลักดันการก่อรูปของเครือข่ายตามแนวทางทีสองให้เพิมมากขึน
หากกล่าวถึงวงจรชีวติ ของเครือข่ายนันเปรียบได้เสมือนกับสิงมีชวี ติ ในธรรมชาติ ทีมี
เกิด แก่ เจ็บ และตายเหมือนกัน หากต่างกันตรงทีเครือข่ายเมือผ่านช่วงเวลาของความรุ่งเรือง
เข้าสู่เวลาของความเสือมถอย แต่เครือข่ายก็จะสามารถเจริญเติบโตกลับมาดํารงอยูต่ ่อได้ หากมี
การปรับปรุงเปลียนแปลงวิธกี ารดําเนิ นงานอย่างเหมาะสม ซึงวงชีวติ ของเครือข่ายสามารถ
แบ่งเป็ นระยะได้ทงหมด
ั
5 ระยะ คือ ระยะก่อตัว ระยะขยายตัว ระยะรุ่งเรือง ระยะถดถอย และ
ระยะฟื นตัว (ประภาพรรณ สุปรียาภรณ์ , 2545) ซึงผู้วจิ ยั ได้ทําการศึก ษาแล้วพบว่าระยะทีมี
ความสอดคล้องกับงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการอธิบายบทบาทของสมาชิก และกลยุทธ์ที
โครงการใช้ในช่วงระยะของเครือข่าย คือ
1) ระยะก่อตัว ช่วงนีเป็ นระยะเริมต้นของเครือข่าย เริมจากการมีแกนนํ าเป็ นผู้
ริเริมเครือข่าย ซึงแกนนํ าอาจเป็ นได้ทงบุ
ั คคลหรือกลุ่มบุคคล แกนนําเหล่านีจะกําหนดประเด็นที
ตนเองสนใจและต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมจัดการและเป็ นผูจ้ ุดประกายให้บุคคลอืนๆ เริมรับรูใ้ น
ปญั หาร่วมกัน จนเกิดความตระหนักถึงความจําเป็ นทีต้องรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย วัตถุประสงค์
ของเครือข่ายอาจยังไม่ชดั เจนในระยะแรกนี ระบบบริหารภายในเครือข่ายมีลกั ษณะทีไม่เป็ น
ทางการ อีก ทังบุ ค คลภายนอกเครือ ข่ ายส่ ว นใหญ่ ย งั ไม่ รู้จ กั เครือ ข่ า ยเพราะข้อ มู ล ข่ าวสาร
เกียวกับเครือข่ายยังไม่แพร่ออกไปในวงกว้าง
2) ระยะขยายตัว ในระยะนี แนวคิด เกียวกับการดําเนิ นการของเครือ ข่ายเริม
ชัด เจนมากขึน รวมถึงวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายของเครือ ข่ ายก็ชดั เจนเมือเป้ าหมายและ
รูปแบบการทํางานทีชัดเจนนีส่งผลให้เกิดการดึงดูดความสนใจเข้าร่วมเป็ นสมาชิกเพิมมากขึน
ทําให้เครือข่ายเริมเกิดการขยายตัวในเชิงปริมาณ อีกทังแนวทางการดําเนินงานทีชัดเจนส่งผล
ทําให้เครือข่ายดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนือง สมาชิกรูส้ กึ ว่าตนเองได้รบั ประโยชน์จากการเข้า
ร่วมเครือข่าย
การมีป ริม าณสมาชิก เพิมจํา นวนขึน ประกอบกับ การมีกิจ กรรมจํา นวนมากทีต้ อ ง
ดําเนินการ เป็ นปจั จัยทีทําให้เครือข่ายเริมมีการจัดระบบและพัฒนาคุณภาพภายใน โดยมีการ
จัดสรรหน้าทีระหว่างสมาชิกของเครือข่าย มีการจัดโครงสร้างการทํางานทีชัดเจน มีการกําหนด
ผูน้ ํ าของเครือข่ายอย่างเป็ นทางการ เริมมีการวางแผนขยายเครือข่ายอย่างเป็ นระบบ การระดม
ทุนเปลียนจากการระดมทุ นจากภายในเป็ นการระดมทุ นจากภายนอก เนื องจากชือเสียงของ
เครือ ข่ า ยเริมเป็ น ที รู้จ ัก ของสัง คม สัง คมเริมรับ รู้เกี ยวกับ กิ จ กรรมทีเครือ ข่ า ยทํ า รับ รู้ถึ ง
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละประโยชน์ ข องเครือ ข่ า ย ทํ า ให้ ก ารระดมทุ น จากภายนอกกระทํ า ได้ ง่ า ย
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นอกจากนีการขอความร่วมมือหรือประสานงานกับหน่ วยงานอืนก็กระทําได้ง่ายขึน เนืองจาก
เหตุผลดังกล่าว (นันทยา กัลยาศิร,ิ 2553 และอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย, น. 29)
ปจั จัยสําคัญ ทีทําให้เครือ ข่ายพัฒนาสู่ระยะต่ อไปอยู่ทีภาวะผู้นํา ความเป็ นประโยชน์
และความต่ อ เนื องของกิจ กรรมตลอดจนการจัด ระบบบริห ารภายใน นอกจากนี การดํ าเนิ น
กิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ แก่สมาชิกอย่างต่อเนืองนัน ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมและเชือมสัมพันธ์
กับ เครือ ข่ายมากขึน รวมถึง การจัด ระบบเครือ ข่ ายทีดีจะช่ ว ยลดความสับ สนวุ่ น วายในการ
ดําเนินงาน และช่วยสนับสนุ นให้การดําเนินงานเป็ นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
อดิพล เอือจรัสพันธุ์ (2553, น. 26) การค้นหากลุ่มบุคคลในเครือข่ายการสือสาร เป็ น
ข้อ มูล เบืองต้นทีสามารถทําให้เข้าใจเกียวกับ “ภาพร่าง” ของเครือข่าย ซึงในการค้นหากลุ่ ม
บุคคลในเครือข่ายนัน นักวิชาการด้านการสือสารให้ความสนใจกับการค้นหาจุดต่างๆทีเชือมต่อ
กันในเครือข่าย (Nodes) ตัวต่อระหว่างจุดต่ างๆ (Hubs) กลุ่มย่อยต่ างๆ (Cliques/Subgroup)
ขนาดของเครือ ข่ าย (Size) และกฏเกณฑ์ ต่ างๆ (Rules) ของสมาชิก ในเครือ ข่ าย ซึงคํ าว่ า
Nodes หรือ “จุดต่างๆ ทีเชือมต่อกันในเครือข่าย” มักปรากฏคู่กบั คําว่า “เส้นทางในการติดต่อ”
(Line) โดยหากเปรีย บเทีย บระบบอิน เทอร์เน็ ต เป็ น เครือ ข่ ายหนึ ง Nodes หรือ จุ ด ต่ างๆ ที
เชือมต่อกันในเครือข่าย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ทีมีการเชือมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็ น
การเชือมต่ อผ่ านสายโทรศัพ ท์ สาย Lan หรือจะเป็ นการเชือมต่ อด้วยระบบ Wireless ซึงทํ า
หน้าทีเป็ นเส้นทางในการเชือมต่อนันเอง ในกรณีนี เราไม่ถอื ว่า เครืองคอมพิวเตอร์ทใช้
ี งานโดย
อิส ระ ไม่ ไ ด้เชือมต่ อ กับ ระบบอิน เทอร์เน็ ต เป็ น Nodes ส่ ว นตัว ต่ อ ระหว่ างจุ ด ต่ างๆ (Hubs)
ดังนันอาจกล่าวได้ว่า ตัวต่อระหว่างจุดต่างๆ (Hubs) หรือชุมทาง ก็คอื จุดทีมีศกั ยภาพในการ
เชือมต่อในเชิงการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังจุดอืนๆ อีกหลายๆ จุดนันเอง
อดิพล เอือจรัสพันธุ์ (2553, น. 29) การระบุบทบาทเชิงการสือสารของบุคคลต่างๆ ใน
เครือข่าย สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) แกนนํ าเครือข่าย มีบทบาทสําคัญ ในเครือข่ายในด้านต่ างๆ อาทิ เป็ นส่วน
หนึงของการริเริมเครือข่าย เป็ นบุคคลทีมีบทบาทในการตัดสินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย ฯลฯ
2) สมาชิก เครือ ข่ าย บุ ค คลทีเป็ น ส่ ว นหนึ งของเครือ ข่ าย ทังในด้ านการทํ า
กิจกรรมต่ างๆการร่วมเสนอความคิด เห็น และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่ างๆ ตลอดจนร่วม
รับ ผิด ชอบกับ ผลต่ างๆ ทีเกิด ขึนภายหลัง จากการตัด สิน ใจ โดยการทีบุ ค คลก้ าวเข้ามาเป็ น
สมาชิกของเครือข่ายๆ หนึงมิได้หมายความว่า บุคคลไม่สามารถเป็ นสมาชิกของเครือข่ายอืนๆ
ได้
3) พัน ธมิต ร ได้แ ก่ บุ ค คลทีมิไ ด้ เป็ น ส่ ว นหนึ งของเครือ ข่ าย แต่ ม ีส่ ว นช่ ว ย
สนับสนุ นเครือข่ายในเรืองต่างๆ อาทิ การแลกเปลียนข้อมูล หรือข้อคิดเห็นต่างๆ การอํานวย
ความสะดวกในด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลอืนๆ การสนับสนุ นนโยบาย ฯลฯ
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทังในส่วนของ ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ การก่ อรูป ระยะ
ของเครือข่าย ตลอดทังบทบาทหน้ าทีของสมาชิกในเครือข่ายนันผู้วจิ ยั ได้นํามาข้อมูลในส่วนนี
มาวิเคราะห์ในด้านลักษณะเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวกับกลุ่มทํานาเลิกเคมี
จังหวัดอ่างทอง รวมถึงบทบาทหน้าทีภายในเครือข่าย
2.1.3 แนวคิ ดเรืองเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
Mason and Rennie (2008) อธิบ ายว่ า เว็บ ไซต์ เครือ ข่ า ยทางสัง คมสามารถใช้ เป็ น
สือกลางในการแลกเปลียนความรูข้ องผู้ใช้ได้เป็ นอย่างดี เนืองจากมีความยืดหยุ่นต่อการเข้าถึง
สามารถเก็บบัน ทึก การสือสารทีเกิด ขึนได้ อีก ทังยังช่ วยให้ก ารสือสารระหว่ างบุ ค คลมีค วาม
เสมือนจริงเทียบได้กบั การสือสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face Communication)
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (2551) เรียกเครือข่ายสังคม
ผ่านอินเทอร์เน็ตว่า สังคมออนไลน์หรือชุมชนออนไลน์ โดยอธิบายว่า เป็ นการแลกเปลียนข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ทเป็
ี นจุดเชือมโยงระหว่างบุคคลแต่ละคนทีมีเครือข่ายสังคมของตนเองบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต รวมทังเชือมโยงบริการต่างๆ เช่น การรับส่งอีเมล์ เว็บบอร์ด บล็อก และอืนๆ เข้า
ด้วยกัน
กฤษณพร ประสิท ธิวJ ิเศษ (2557, น. 23) แนวคิด เครือ ข่ ายสัง คมได้ ถู ก นํ า มาใช้ ใ น
การศึกษาเรืองการสือสารผ่านสืออินเทอร์เน็ตเพราะสืออืนเทอร์เน็ตคือ สือกลางทีมีลกั ษณะเป็ น
โครงข่ายในการเชือมโยงผู้คนหรือผู้ใช้ทอยู
ี ่ในแต่ละมุมโลกเข้าหากัน ทําให้คนทัวโลกทีอยู่ต่าง
พืนที ต่ างเวลาสามารถทีจะทําการติดต่ อสือสารกัน สร้างความสัมพันธ์กนั โดยไม่มขี ้อจํากัด
เรืองเวลาและสถานที
ดังนันอาจกล่าวสรุปจากความหมายข้างต้นว่า “เว็บไซต์เครือข่ายสังคม” คือ การสือสาร
ทีมีตวั กลางคือ เว็บไซต์สงั คมออนไลน์ หรือ สือสังคมออนไลน์ ทีใช้แลกเปลียนข้อมูลความรู้
ผ่านเว็บไซต์ทเป็
ี นจุดเชือมระหว่างบุคคลแต่ละคนทีมีเคือข่ายสังคมของตนเองบนเครือข่ายอิน
เทอร์เนต ทําให้คนทีอยู่ต่างพืน ต่างเวลา สามารถทีจะติดต่อสือสารกัน สร้างความสัมพันธ์กนั
อย่างไม่มขี อ้ จํากัด
ธวัชพงษ์ พิทกั ษ์ (2552) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมดังนี
1) เพือน (Friend) หมายถึง บุคคลทีอยูบ่ นเครือข่ายเดียวกันกับผูใ้ ช้เอง มีระดับ
ความสัมพันธ์มากกว่า 1 ระดับ เช่น เพือนของเพือน เป็ นต้น โดยกิจกรรมทีเกียวข้องกับเพือน
เช่น การเพิมรายชือเพือนสําหรับการติดต่อ การตอบรับคําขอเป็ นเพือน การบอกเลิกคําขอเป็ น
เพือน เป็ นต้น
2) ประวัติย่อ (Profile) คือ การเผยแพร่ข้อมูลโดยสังเขปเกียวกับตนเอง เช่น
ชือเล่น เพศ อายุ ทีอยูป่ จั จุบนั ความสนใจพิเศษ งานอดิเรก เป็ นต้น
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3) การแสดงความคิด เห็ น หรือ การส่ ง ข้อ ความ (Comment/Message) เป็ น
รูป แบบการติด ต่ อ สือสารทีสํ าคัญ ของผู้ใช้เว็บ ไซต์ เครือ ข่ ายสัง คม ช่ ว ยให้ผู้ใช้บ นเครือ ข่ าย
เดียวกันแลกเปลียนความคิดเห็นผ่านการพิมพ์โต้ตอบกัน ซึงการสือสารทังหมดเกิดขึนจะถูก
เก็บบันทึกไว้และผูใ้ ช้สมารถเข้ามาอ่านย้อนหลังได้ตามต้องการ
ลักษณะของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม Lovetoknow (2011 อ้างถึงใน กฤษณพร ประสิทธิ J
วิเศษ, 2557, น. 23) ได้สรุปลักษณะสําคัญของเว็บไซต์เครือข่ายสังคมไว้ดงั นี
1) ยึดผู้ใช้เป็ นหลัก (User-Based) ก่อนที เฟซบุ๊ก และ มายเสปซ (Myspace)
จะกลายเป็ นเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมหลัก เนือหาบนเว็บไซต์ทวไปจะอั
ั
พเดตโดยผู้ใช้เพียง
คนเดียวและมีผูอ้ ่านเป็ นผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทัวไป การไหลของข้อมูลบนเครือข่ายเป็ นทิศทางเดียว
กําหนดโดยเจ้าของเว็บไซต์นันๆ แต่ต่อมาเนือหาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ถูกกําหนดเอง
โดยผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต ด้วยความคิดทีว่าถ้าไมม่มผี ใู้ ช้ ระบบเครือข่ายก็จะเป็ นเพียงพืนทีว่าง ไม่ม ี
แอพพลิเคชันและห้องสนทนา ผูใ้ ช้สามารถขยายเครือข่ายได้ดว้ ยบทสนทนาในห้องแชทรูมและ
ในเนือหา ผู้ใช้คนใดก็ได้ในกลุ่มสามารถกําหนดทิศทางของเนือหา ซึงถือเป็ นประเด็นทีทําให้
เครือข่ายสังคมออนไลน์มลี กู เล่นทีน่ าสนใจและมีพลวัตรสําหรับผูใ้ ช้บริการอิเทอร์เน็ต
2) การมี ป ฎิ ส ั ม พั น ธ์ (Interactive) ลั ก ษณะอี ก ประการหนึ งของเว็ บ ไซต์
เครือข่ายทางสังคมสมัยใหม่ คือ การมีปฎิสมั พันธ์ระหว่างผูใ้ ช้ เนืองจากเครือข่ายดังกล่าวไม่ได้
มีไว้เพือสร้างห้องแชทรูมและการแสดงความคิด เห็นเท่ านัน แต่ เว็บไซต์เหล่านี กลายเป็ นสิง
บันเทิงทีผู้คนเลือกใช้มากกว่าโทรทัศน์ เนืองจากเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมเป็ นมากกว่าสือ
บันเทิง เพราะเป็ นสือทีใช้ในการติดต่อและสานสัมพันธ์กบั กลุ่มเพือน
3) ขับเคลือนชุมชน (Community-Driven) เว็บไซต์เครือข่ายสังคมสร้างขึนและ
เติบโตมาจากแนวคิดของเว็บไซต์ชุมชน ซึงหมายความว่า ชุมชนหรือกลุ่มสังคมจะก่อตัวมาจาก
ความเชือหรือความสนใจทีคล้ายกัน รวมถึงติดต่อกับเพือนเก่าทีไม่ได้ตดิ ต่อกันเป็ นเวลานานได้
อีกด้วย
4) ความสัมพันธ์ (Relationship) เว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมถือว่ า ได้ก่อ ตัว
ขึนมาจากการสร้างความสัมพันธ์ของคนในเครือข่าย ยิงมีความสัมพันธ์มากย่อมส่งผลต่อความ
เป็ นศูนย์กลางของเครือข่าย และเป็ นการสนับสนุ นแนวคิดการสร้างความสัมพันธ์แบบพีระมิด ที
เน้ นพลังของเครือข่าย นันคือ เมือผูใ้ ช้มรี ายชือเพือน 20 รายชือ และต้องการจะเขียนข้อความ
ถึง ทังกลุ่ ม และอัพ เดตบนหน้ าโปรไฟล์ เนื อหาหนึ งๆ จะเพิมจํานวนอย่ างรวดเร็ว บนระบบ
เครือข่ายรายชือเพือนขณะเดียวกันเครือข่ายเพือนกลุ่มย่อย อาจช่วยขยายเนือหาออกไปเป็ น
ทอดได้อกี ด้วย
5) อารมณ์ เหนื อเนือหา (Emotion Over Content) คุณ ลักษณะสําคัญ อีกหนึ ง
ประการของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมคือ ปจั จัยด้านอารมณ์ ขณะทีเว็บไซต์ในอดีตมุ่งไปทีการ
จัดการเนือหาข้อมูลสําหรับผูอ้ ่านเพียงฝ่ายเดียว แต่เครือข่ายสังคมออนไลน์จะเน้นไปทีเรืองของ
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การใช้เรืองอารมณ์ (Emotional Security) และความรูส้ กึ (Sense) ทีมีต่อเรืองต่างๆ เช่น ปญั หา
หย่าร้าง มีความสัมพันธ์ทีไม่สู้ดีกบั คู่ครอง หรือเกิด วิก ฤตภายในครอบครัว โดยผู้ใช้จะใช้ส ือ
เว็บไซต์เครือ ข่ายทางสังคมเพือสือสารโดยตรงกับ เพือนในบัญ ชีรายชือในการให้คําแนะนํ า
สําหรับสถานทีไม่พงึ ประสงค์ เป็ นต้น
โครงการผูก ปิ นโตข้าว เป็ นโครงการหนึงทีเชือมโยงระหว่าง กลุ่มแม่สอื กลุ่ มชาวนา
อินทรีย์ และกลุ่ มผู้ซอข้
ื าวอินทรีย์ เข้าด้วยกันเป็ นรูปแบบเครือ ข่าย ซึงภายในเครือข่ายของ
โครงการผูกปิ นโตข้าวได้มกี ารกําหนดเป้าหมาย จุดยืนไว้อย่างชัดเจนในเนือหาสารทีสือสาร
ถ่ ายทอดกัน ภายในเครือ ข่าย ร่ว มถึง มีช่อ งทางในการติด ต่ อ สือสารกัน โดยการนํ าสือสัง คม
ออนไลน์ ม าใช้ และมีจุด เริมต้ น จากเว็บ ไซต์ เครือ ข่ายสัง คมอย่างเฟซบุ๊ ก ทังนี แนวคิด เรือง
เครือข่ายสังคม เครือข่ายการสือสาร ตลอดจนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม จึงมีความสําคัญต่อการ
วิจ ยั เป็ น อย่ า งมากในด้ านการวิเคราะห์ ถึง จุ ด เริมการสร้างเครือ ข่ าย รูป แบบของเครือ ข่ า ย
บทบาทหน้าที ตลอดจนองค์ประกอบทีทําให้เกิดการรวมตัวเป็ นเครือข่ายในยุคปจั จุบนั

2.2 แนวคิ ดเรืองการสือสารผ่านสือสังคมออนไลน์
ในปจั จุบนั สังคมมีค วามซับซ้อนเพิมมากยิงขึน วิถีชีวติ ของผู้ค นก็เปลียนไปจากเดิม
กลายเป็ นสังคมทีเร่งรีบ แข่งขัน ดังนันการสือสารจึงเปลียนแปลงไปตามยุคสมัย ซึงการสือสาร
ต้องมีประสิทธิภาพในการส่งต่อข้อมูลทีรวดเร็ว ครบถ้วน และถูกต้อง สือสังคมออนไลน์ (Social
Media) จึงเป็ นตัวเลือกหนึงของการสือสารทีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่ อระบบการสือสารใน
สมัยใหม่ รวมถึงสามารถเป็ นตัวช่วยในการพัฒนาในด้านต่างๆ หลากหลาย ซึงผูว้ จิ ยั ได้รวมรวบ
นิยามของสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนี
2.2.1 ความหมายของสือสังคมออนไลน์
สือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีค วามหมายทีใช้อ ย่างเป็ นทางการเกิดขึนจาก 2
แนวด้ว ยกัน ได้แก่ Web 2.0 และ User Generated Content (UGC) กล่ าวคือ Web 2.0 เป็ น
วิธกี ารทีผูพ้ ฒ
ั นาซอฟแวร์และผูใ้ ช้มกี ารใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต ซึงเป็ นเนือหาและรูปแบบ
การใช้ต่างๆ ถูกสร้างขึนและเผยแพร่โดยคนใดคนหนึง ในขณะทีสามารถปรับเปลียนรูปแบบ
โดยผู้ใช้จํานวนมากจากการเข้าร่ว ม ซึงมีอ ยู่ต ลอดเวลา ในขณะที UGC หมายถึง ผู้ใช้เป็ น
ผูส้ ร้างสือเนือหาขึนเอง ซึงมีรปู แบบทีหลากหลายและเผยแพร่ลงในพืนทีสาธารณะ เพราะฉะนัน
โดยสรุ ป แล้ ว สื อสั ง คมออนไลน์ (Social Media) คื อ กลุ่ ม รู ป แบบการใช้ ต่ า งๆ ที อยู่ บ น
อินเทอร์เน็ตซึงสามารถสร้างขึนบนฐานของเทคโนโลยีและความนึกคิดของ Web 2.0 และยอม
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ให้มกี ารเปลียนแปลง สร้างรูปแบบต่างๆ จากผูใ้ ช้นนเอง
ั
(Kaplan and Haenlein, 2010)
สือสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สือทีผู้ส่งสารแบ่งปนั สาร ซึงอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆ ไปยังผูร้ บั สารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ บั สาร
หรือ ผู้รบั สารด้วยกันเอง ซึงสามารถแบ่ งสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ออกเป็ นประเภท
ต่ า งๆ ที ใช้ ก ั น บ่ อ ยๆ คื อ บล็ อ ก (Blogging) ทวิ ต เตอร์ แ ละไมโครบล็ อ ก (Twiitter and
Microblogging) เครือ ข่ายสัง คมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่ งป นั ทางออนไลน์
(Media Sharing) การนํ า สือสัง คมออนไลน์ (Social Media) ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นต่ า งๆมี
มากมายไม่ว่าจะเป็ นการใช้สร้างชือเสียง การใช้เพือการศึกษา หรือแม้กระทังการใช้เพือการทํา
ธุรกิจ (พิชติ วิจติ รบุญยรักษ์, 2554, น. 99)
ปริศ นา เพชระบูรณิ น (2556) กล่ าวว่ า พืนฐานการเกิด สัง คมมออนไลน์ มลี กั ษณะที
เหมือนกับพืนฐานเกิดสังคมประเภทอืน กล่าวคือเกิดจากความต้องการพืนฐานทางสังคมนุ ษย์ที
ต้องการติดต่อสือสารหรือมีปฏิสมั พันธ์กนั แม้แรกเริมของยุคอินเทอร์เน็ต ผูใ้ ช้ไม่สามารถติดต่อ
หรือโต้ตอบกับผู้ใช้อนได้
ื มากนัก เพราะเว็บไซต์ (Website) ทีมีอยู่ช่วงนัน ยังเป็ นเว็บไซด์ทมีี
การสือสารทางเดียว การอ่านเพียงอย่างเดียว ซึงเรียกว่ายุคนันว่า ยุคเว็บ 1.0 ซึงในเวลาต่อมา
ได้มกี ารพัฒนาเว็บไซต์ให้สามารถมีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึนเรียกยุคนีว่า ยุคเว็บ 2.0 ทํา
ให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตกลายเป็ นสังคมรูปแบบหนึงขึนมา การสร้างชุมชนใหม่
บนอินเทอร์เน็ ตจึงกลายเป็ นสังคมรูปแบบหนึ งขึนมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ ตจึง
กลายเป็ นเครืองมือทีสําคัญในการติดต่อสือสาร แสดงความคิดเห็น หรือทํากิจกรรมต่างๆ ทัง
เพือการศึกษา เพือธุรกิจและเพือความบันเทิง
กล่าวโดยสรุปว่า สือสังคมออนไลน์ คือ สือทีผูส้ ่งสารแบ่งปนั สาร ซึงอยู่ในรูปแบบต่างๆ
ไปยังผูร้ บั สารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบั สาร หรือ
ผู้รบั สารด้ ว ยกัน เอง ซึงสือสัง คมออนไลน์ ม ีม ากมาย เช่ น บล็อ ก (Blogging) ทวิต เตอร์แ ละ
ไมโครบล็อก (Twiitter and Microblogging) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) และ
การแบ่งปนั ทางออนไลน์ (Media Sharing) และสามารถนํ าไปใช้ประโยชน์ ได้ทงการศึ
ั
กษา ใน
ด้านธุรกิจและความบันเทิง
โครงการผูกปิ นโตข้าวใช้ประโยชน์ จากสือสังคมออนไลน์ ในการสือสารประชาสัมพันธ์
โครงการให้ เป็ น ทีรู้จ กั อย่ า งกว้า งขวาง ไม่ ว่ าจะเป็ น การแบ่ ง ป นั เรืองราวข้อ มู ล ต่ างๆ ของ
โครงการผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ และเกิดการแบ่งปนั ออกไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ
แม้ก ระทังการนํ าสือคนดังมาช่วยประชาสัมพันธ์โดยการถือป้ายเจ้าสาวและเข้าร่วมโครงการ
พร้อ มถ่ ายภาพลงใน เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ก็มกี ารส่ งต่ อ ไปยังเว็บไซต์เครือ ข่ายสังคมอืนๆ อีก
มากมาย เช่ น เว็บ ไซต์ ก ระปุ ก ดอทคอม (http://www.kapook.com/) หรือ เว็บ ไซต์ พ ั น ทิ ป
(http://pantip.com/) เป็ น ต้ น ซึงการแบ่ ง ป นั เรืองราวของโครงการผ่ า นทางเครือ ข่ า ยสัง คม
ออนไลน์ หรือด้วยวิธบี อกเล่า ปากต่ อปากก็ตามส่ งผลให้เกิด การขยายเครือข่ายเพิมจํานวน
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สมาชิกมากยิงขึน ดังนันจึงจําเป็ นอย่างยิงทีต้องศึกษาแนวคิดการใช้สอสั
ื งคมออนไลน์เพือเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ปจั จัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
2.2.2 ข้อดี และข้อเสียของสือสังคมออนไลน์
สือสังคมออนไลน์ (Social Media) มีทงข้
ั อดี และข้อเสีย ซึงข้อดีของสือสังคมออนไลน์
(Social Media) นัน สามารถทําให้คน หรือ กลุ่มคนทีมีความสนใจเดียวกัน แลกเปลียนข้อมูล
ความรู้ในสิงทีสนใจร่วมกันได้ และยังเป็ นคลังข้อ มูลความรู้ขนาดย่อ มทีรวบรวมคําถามและ
คําตอบของผู้ทีสนใจร่ว มกัน ร่ว มถึง ประหยัด ค่ าใช้จ่ายในการติด ต่ อ สือสาร สะดวกรวดเร็ว
นอกจากนั นหากมองในแง่ ข องการค้ าขาย ข้อ ดีข องสือสัง คมออนไลน์ (Social Media) จะ
สามารถเป็ นทีสําหรับใช้ในการซือขายแลกเปลียนข้อ มูลสินค้าผ่ านทางเครือข่าย ร่วมถึงเป็ น
เครืองมือในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพราะสามารถสร้างความเป็ นกันเองกับลูกค้า อีก
ทังยังสามารถแลกเปลียนข้อมูล และเข้าถึงลูกค้าโดยไม่จําเป็ นต้องมาหายุ่งยาก เพราะความ
เป็ นกันเองทีมีให้กบั ลูกค้าผ่านการสือสารโดยสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ทําให้สามารถที
จะทราบความต้องการ รวมไปถึงความคิดของลูกค้าได้ง่ายเพราะลูกค้าจะกล้าทีจะเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัว (นพพร ชุบทอง, 2554, น. 69) ซึงสอดคล้องกับแนวคิดที McCarthy (2009 อ้างถึงใน
กฤษณพร ประสิทธิ Jวิเศษ, 2557, น. 36) อธิบายว่า การใช้เฟซบุ๊กในการสือสารถือได้ว่าเป็ นการ
ใช้พนที
ื ในการนําเสนอแลกเปลียน แบ่งปนั ข้อมูลข่าวสารเกียวกับตนเอง การเปิดเผยตนเองมาก
จะหมายถึ ง การลดความไม่ แ น่ ใ จ (ความเสียง) ในการสือสารระหว่ า งบุ ค คล สร้า งการ
แลกเปลียน และความสมดุลในการสือสารและส่วนใหญ่ มกั เป็ นการเปิ ดเผยเรืองราวในเชิงบวก
มากกว่าเชิงลบ เพราะจะสามารถสร้างและพัฒ นาความสัมพันธ์ให้ดีขนึ แต่ ในขณะเดียวกัน
ข้อเสียของสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ก็มเี ช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็ น อาจเกิดการละเมิด
สิทธิ Jส่วนบุคคลในการนํ าข้อมูล รูปภาพ ไปเผยแพร่ต่อในทางทีไม่ดกี ่อให้เกิดความเสียหาย อีก
ทังสือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นสังคมทีกว้าง ย่อมมีบุคคลทีไม่หวังดีแฝงตัวอยู่ ดังนัน
หากผู้ใช้รูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ หรือขาดวิจารณญาณอาจโดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ตได้ (นพพร
ชุ บ ทอง, 2554, น. 69) อีก ทังจากงานวิจ ยั ของดวงกมล ชาติป ระเสริฐ และศศิธ ร ยุ ว โกศล
(2555) เรือง “การรูเ้ ท่าทันสือใหม่ เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ” ซึงกล่าวว่า ผู้ใช้เฟซบุ๊ก มี
ความเห็นว่า ความสัมพันธ์บนเฟซบุ๊กไม่แนบแน่ นเท่าความสัมพันธ์ในโลกภายนอก แต่ก็เป็ น
ความสัมพันธ์ทไม่
ี ตอ้ งผูกมัด รวมถึงสอดคล้องกับ Lipschultz (2015, p. 39) กล่าวว่า การพึงพา
อาศัยและเต็มไปด้วยการแบ่งปนั และการเปิ ดเผยเป็ นลักษณะจําเพาะของความสัมพันธ์แบบ
ปจั เจกชน สือสังคมออนไลน์ มคี วามโน้ มเอียงไปทางการเน้ นการแบ่งปนั มากกว่าการเปิ ดเผย
เมือผู้คนพูดว่าต้องการความสัมพันธ์ทมากกว่
ี
านีในสือสังคมออนไลน์ พวกเขาอาจไม่เข้าใจว่า
ความสัมพันธ์ทแข็
ี งแกร่งถูกสร้างขึนบนความโปร่งใส
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จึงกล่าวได้ว่าสือสังคมออนไลน์ มที งข้
ั อดีในการเป็ นช่องทางติดต่อสือสารทีสามารถลด
ข้อจํากัดของเวลา สถานที และค่าใช้จ่ายได้ แต่ ยงั มีข้อเสียเนืองจากเป็ นการสือสารผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เนตทีเชือมต่อกันทัวโลก ข้อมูลทีเผยแพร่เป็ นสาธารณะอาจถูกละเมิดลิขสิทธิ J
หรือก่อให้เกิดการหลอกลวงผ่านทางสือสังคมออนไลน์ได้เนืองจากการติดต่อสือสารผ่านทางสือ
สังคมออนไลน์ เป็ นการสร้างความสัมพันธ์แบบรวดเร็ว ซึงอาจจะไม่ยนื ยาวหรือมันคงจริงใจได้
เท่ ากับความสัมพันธ์ในการพบปะเผชิญ หน้ ากันโดยตรง ดังนันการศึก ษาถึงข้อดีข้อเสียของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วจิ ยั สามารถนํ าไปวิเคราะห์ในหัวข้อการสร้างเครือข่ายการสือสาร
ระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าวกับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และปจั จัยของโครงการที
นําไปสู่การพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มได้
2.2.3 เฟซบุก๊ (Facebook)
ปจั จุบนั มีผู้ใช้สอสั
ื งคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นจํานวนมากขึนโดยการจัดอันดับ
และเก็บสถิตติ ่างๆ ของเว็บไซต์ Zocial inc. (2558) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 สือสังคมออนไลน์
(Social Media) อย่ างเฟซบุ๊ ก ประเทศไทยติด อัน ดับ ที 9 (ประชากรรวม 35 ล้านบัญ ชีผู้ ใ ช้
เฟซบุ๊ ก คิ ด เป็ น 51% ของประชากรในประเทศไทย) จาก 25 ประเทศที ใช้ บ ริก าร ซึ ง
กรุง เทพมหานครติด อัน ดับ 1 ทีมีผู้ใ ช้เฟซบุ๊ ก มากทีสุ ด (จํานวน 20 ล้านบัญ ชีผู้ใ ช้บ ริก าร)
รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม่ นครราชสีมา นนทบุร ี และชลบุร ี สําหรับช่วงอายุทใช้
ี เฟซบุ๊ก มาก
ทีสุ ด คือ 19 ปี โดยประชากรในกรุง เทพมหานครใช้เฟซบุ๊ ก มากในช่ ว งอายุ 24-28 ปี และ
ประชากรทีอาศัยอยู่ในต่ างจังหวัดใช้เฟซบุ๊ ก มากในช่ ว ง 18-20 ปี สําหรับช่ อ งทางสือสัง คม
ออนไลน์ (Social Media) ทีธุรกิจใช้มากทีสุดคือ เฟซบุ๊ก (คิดเป็ น 77% จากสือสังคมออนไลน์
(Social Media) อย่าง Youtube, Twitter, Instragram) ตามสถิตแิ ละการจัดอันดับเรียกได้ว่าสือ
สังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง เฟซบุ๊ก เป็ นทีนิยมอย่างมากในประเทศไทย โดยความ
เป็ นมาของเฟซบุ๊ก และเฟซบุ๊ก แฟนเพจ มีดงั ต่อไปนี
เอมิกา เหมมินทร์ (2556, น. 21) เฟซบุ๊ก คือ บริการบนอินเทอร์เน็ ตบริการหนึง ทีจะ
ทําให้ผใู้ ช้สามารถทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึงหรือหลายๆ กิจกรรมกับผู้ใช้เฟซบุ๊ก คนอืนๆ ไม่
ว่าจะเป็ นการตังประเด็นถามตอบในเรืองทีสนใจ โพสต์รปู ภาพ โพสต์คลิปวิดโี อ เขียนบทความ
หรือบล๊อกแชทคุยกันแบบสดๆ เล่นเกมส์เป็ นกลุ่ม (เป็ นทีนิยมกันอย่างมาก) และยังสามารถทํา
กิจกรรมอืนๆ ผ่านแอปพลิเคชันเสริมทีมีอยูอ่ ย่างมากมาย ซึงแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ถูกพัฒนา
เข้ามาเพิมเติมอยูเ่ รือยๆ
สําหรับเฟซบุ๊ก นันถือกําเนิดโดย Mark Elliot Zuckerberg ในปี ค.ศ. 2004 Mark Elliot
Zuckerberg นั นมี ค วามสามารถทางด้ า นการเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ ต ั งแต่ ช ั น
ประถมศึกษา ในขณะที Mark กําลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เขา
ได้ทําการ Hack เข้าไปในระบบทะเบียนของนักศึกษาเพือดึงรูปจากฐานข้มูลมาใส่ใน Website:
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Facemask.com จึงส่งผลให้เข้าถูกระงับการใช้อนิ เทอร์เน็ต ทังทีก่อนหน้ านีเขาได้เสนอให้ทาง
มหาวิทยาลัยจัด ทํา Web Directory สําหรับข้อมูล ทีรวบรวมรายชือ ภาพถ่ ายของนัก ศึก ษาที
เรีย กว่ า เฟซบุ๊ ก (Facebook) แต่ ท างมหาวิท ยาลัย ปฏิ เ สธ จากผลของการถู ก ลงโทษใน
มหาวิทยาลัยจึงทําให้ Mark เกิดความรูส้ กึ ท้าทาย อยากทําให้ Facebook.com ถือกําเนิดและ
เป็ น รูป เป็ น ร่ างขึนมาได้ ดัง นั นเขาจึง ได้เช่ า Hosting ในราคา 85 เหรีย ญ ในเวลา 3 เดือ น
หลังจากนัน และต่อมา เพือนๆ ของเขาได้แนะนํ าให้รูจ้ กั กับผู้บุกเบิกกิจการ Paypal เขาได้ใช้
เวลาในการนํ าเสนอไม่เกิน 15 นาที ก็ได้เงินมาลงทุน 500,000 เหรียญ Mark ตัดสินใจลาออก
จากมหาวิทยาลัย ภายในปี 2008 เฟซบุ๊ก มีสถิตผิ ูเ้ ข้าชม 5 ล้านคน และยอดทะลุถงึ 300 ล้าน
คนในปี 2009!!. ทังนิตยสาร Time ได้จดั ให้ Mark เป็ นหนึงในผูท้ รงอิทธิพลของโลกในปี 2008
ในส่วนของแฟนเพจ (Fan Page) ซึงถือว่าเป็ นแอปพลิเคชันหนึงในเฟซบุ๊กนัน สิทธิชยั
วิม าลา (ม.ป.ป., น. 1) กล่ าวว่ า ถู ก สร้างขึนเพือทีจะประชาสัม พัน ธ์ส ิงต่ างๆ เช่ น ข่ าวสาร
กิจกรรม ตลอดจนสินค้าและบริการต่างๆ ให้กบั เพือนๆ หรือบุคคลอืนๆ ทีกําลังมองหาหรือมี
ความสนใจในสิงทีประชาสัมพันธ์ เราสามารถใช้ประโยชน์ จากเพจ (Page) ได้ในหลายๆ ด้าน
เช่น การประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์กร โฆษณาสินค้า สร้างเพือติดตามดาราหรือตังเป็ นแฟน
คลับ เผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์และบริการต่ างๆ ในเชิงธุรกิจได้ และยังสามารถเข้าถึงกลุ่ ม
บุ ค คลต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ซึ งทังหมดที กล่ า วมานี สามารถทํ า ได้ โ ดยใช้ เพจ ซึ งจะ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและเป็ นอีกช่องทางทีเข้ากลุ่มเป้าหมายทีอยู่บนโลก
ออนไลน์ โดยวิธสี ร้าง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ให้เข้าไปที http://www.facebook.com/pages/create.
php จากนันก็เลือกตามประเภททีเราต้องการจะสร้าง
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ภาพที 2.1 หน้าตัวอย่างวิธกี ารสร้าง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
แหล่งทีมา: สิทธิชยั วิมาลา, ม.ป.ป., น. 1.
สําหรับแฟนเพจ (Fan Page) นัน คือ รูปแบบทีทางเฟซบุ๊กแนะนํ าว่าเหมาะสําหรับการ
ใช้งานเพือธุ รกิจมากทีสุ ด ร่ว มถึงแฟนเพจยังมีจุด เด่ น คือ นอกเหนื อ จากทีสามารถมี แฟน
(Fan) หรือ สมาชิก ได้ อ ย่ า งไม่ จํ า กัด จํ า นวนแล้ ว ก็ ย ัง มีร ะบบจัด เก็ บ สถิ ติ ผู้ เข้ า ชมและการ
ปฏิสมั พันธ์แฟนเพจ โดยสามารถเก็บข้อมูลเหล่านีไปวิเคราะห์ในเชิงการตลาดได้เป็ นอย่างดี
และยังมีแอปพลิเคชันเฉพาะสําหรับ Fan Page ทีสามารถนํ ามาใช้ปรับปรุงตกแต่ งเพือสร้าง
เอกลักษณ์ให้กบั หน้าธุรกิจองค์กรได้อกี ด้วย (รัชญา จันทะรัง, 2554, น. 18)
รัชญา จันทะรัง (2554, น. 19) ได้กล่าวถึง 10 ข้อดีใน Fan Page ต่ อธุรกิจทีผู้วจิ ยั ได้
สรุปดังนี
1) ถือเป็ นอีกช่องทางทีเจ้าของตราสินค้าสามารถโปรโมทธุรกิจได้บนเว็บไซต์
การมี Fan Page นันช่วยในการสร้างตราสินค้าธุรกิจของผูป้ ระกอบการหรือเจ้าของสินค้าไปใน
ตัว
2) ได้ยอดคนเข้าเว็บไซต์มากขึน กล่าวคือ เฟซบุ๊คให้เจ้าของสินค้าสามารถใส่
ลิงค์เว็บไซต์บริษัทหรือ ธุรกิจของเจ้าของตราสินค้าได้ ดังนันคนทีเข้ามาดูหน้ า Fan Page ที
สนใจและอยากจะรูเ้ กียวกับบริษทั หรือสินค้าและบริการของเจ้าของตราสินค้ามากขึนก็สามารถ
คลิกลิงค์ไปยังเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริษทั ตราสินค้านันๆ
3) เพิมประสิท ธิภ าพการปรับ แต่ ง เว็บ ไซต์ให้ม ีก ารค้น หาในกลุ่ ม คํ าค้น หาที
ต้องการติดต่ออยูใ่ นหน้าแรกของเสิรซ์ เอ็นจิน (Search Engine Optimize: SEQ)
4) สร้างคอมมิวนิตผูี บ้ ริโภคหรือกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและไม่ต้องเสียเงิน Fan Page
ถือเป็ นอีกทางเลือกในการทําให้กลุ่มลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมมากขึนกับเว็บไซต์หลักของสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ และทีสําคัญ เจ้าของตราสินค้ายังสามารถสนทนากับลูกค้า ถามคําถาม ความ
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คิดเห็น ความพึงพอใจ และอีกมากมาย ทีสามารถช่วยให้พฒ
ั นาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ สินค้า
และบริการ จากความคิดทีได้จากผูบ้ ริโภค
5) เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง ถ้าสมาชิกคนนันมาเป็ น Fan ของ Fan Page
แล้ว เจ้าของสินค้าก็สามารถส่งข้อความถึงพวกเขาเหล่านันได้โดยตรง โดยสามารถเลือกได้ว่า
จะส่งให้ใครบ้าง
6) เสริมสร้างความสัมพันธ์กบั ลูก ค้าให้แน่ นแฟ้ นยิงขึน การคุยกันหรือแสดง
ความคิด เห็น เล็ก ๆน้ อ ยๆ นั นสามารถทําให้ค วามสัม พัน ธ์ก ับลูก ค้าแกร่ง ขึน เพราะเป็ น การ
โต้ตอบกันโดยทีลูกค้าไม่ได้รูส้ กึ ว่าถูกบีบบังคับให้ซอสิ
ื นค้า แต่เป็ นการคุยแบบไม่เป็ นทางการ
ซึงทําให้ทศั นคติของลูกค้าต่อตราสินค้านันๆ ดียงขึ
ิ น
7) สร้างพืนทีให้กบั ผูท้ ภัี กดีต่อตราสินค้าได้บอกต่อ แม้ผใู้ ช้จาํ นวน 25% จะไม่
ชอบการป่าวประกาศบอกคนอืนๆ ว่าตนเองชอบหรือใช้ผลิตภัณฑ์ไหน แต่ผู้ใช้จํานวนทีเหลือ
อีกมากมายนันพร้อมทีจะแนะนํ าหรือแสดงความชืนชอบสินค้าหรือบริการทีตนเองประทับใจ
รวมถึงบอกต่อไปยังเพือนๆ หรือคนรูจ้ กั ในเฟซบุ๊ก อีกด้วย
8) การรับฟงั และการจับตาดูพฤติกรรมจะช่วยพัฒนาธุรกิจของคุณ
9) เป็ นเครืองมือวัดผลทีแม่นยํา หากต้องการทราบว่า Fan Page ทีทําไปได้ผล
อย่างไรบ้างเฟซบุ๊ก จะมี Page Insight (เพจ อินไซทส์) ซึงเป็ นเครืองมือ รายงานและวัดสถิติ
เช่น มีคนเข้ามาคอมเมนต์ หรือโพสต์มากน้ อยขนาดไหน รวมถึงข้อมูลเกียวกับแฟนๆ ทีหน้ า
Fan Page
10) ให้เจ้าของตราสินค้าติดตามคู่แข่งได้ทนั
2.2.4 ไลน์ (LINE)
การสือสารผ่านสือสังคมออนไลน์ (Social Media) อีกช่องทางหนึงคือไลน์ ซงในป
ึ จั จุบนั
ก็มผี ใู้ ช้โปรแกรมนีในการติดต่อสือสารเพิมสูงขึนเช่นเดียวกับเฟซบุ๊ก โดยการจัดอันดับและเก็บ
สถิตเิ ว็บไซต์ Zocial inc. (2558) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าใช้โปรแกรม ไลน์ มากกว่า 560
ล้านคนทัวโลก โดยผูเ้ ข้าใช้ในประเทศไทยมีจาํ นวนทังสิน 33 ล้านผูใ้ ช้งาน
ตามที ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556, น. 43) ได้สรุปความหมายของ ไลน์ (LINE) คือ
แอปพลิเคชัน สํา หรับ รับ การสนทนาบนอุ ป กรณ์ ก ารสือสารรูป แบบต่ างๆ เช่ น สมาร์ท โฟน
คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสือสารด้วยการพิมพ์ขอ้ ความจากอุปกรณ์ การ
สือสารเครืองหนึ งไปสู่อีก เครืองหนึ งไลน์ ได้รบั การพัฒ นาให้มคี วามสามารถหลากหลายเพือ
รองรับการใช้งานของผูใ้ ช้หลายๆ ด้าน จุดเด่นทีทําให้ไลน์แตกต่างกับแอปพลิเคชันสําหรับการ
สนทนารูปแบบอืนๆ คือ รูปแบบของ“สติกเกอร์” (Sticker) ทีแสดงอารมณ์และความรูส้ กึ ของผูใ้ ช้
ทีหลากหลาย เช่น สติกเกอร์แสดงความรูส้ กึ ขันพืนฐาน สติกเกอร์ตามเทศกาลและวันสําคัญ
สติกเกอร์ของตราสินค้าต่างๆ และสติกเกอร์การ์ตูนทีมีชอเสี
ื ยง เป็ นต้น โดยทีไลน์ นันได้รบั การ
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พัฒ นาขึนครังแรกเมือปี 2554 ณ ประเทศญี ปุ่ น โดยบริษั ท NHN Japan ซึงเป็ น บริษั ท ที
ให้บริก ารอินเทอร์เน็ ต เกม และระบบการสืบค้นข้อ มูล (SearchEngine) ได้ร่ว มมือกับบริษัท
Naver Japan Corporationและบริษัท livedoor ร่ว มกันพัฒ นาขึนโดยปรับ ปรุงรูปแบบการใช้
งานทีหลากหลายเพือรองรับการใช้งานของผูใ้ ช้อย่างต่อเนือง
นอกจากนัน ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556, น. 44 ) กล่าวไว้ว่า ไลน์ ครองใจกลุ่มคน
วัยทํางานในเมือง โดยวิเคราะห์จากการอ้างอิง ผลการสํารวจของเอแบคโพลล์ อาร์วายทีไนท์
(2556 อ้ า งถึ ง ใน ศุ ภ ศิ ล ป์ กุ ล จิต ต์ เ จือ วงศ์ 2556, น. 44 ) เรืองพฤติ ก รรมการใช้ ไ ลน์ ข อง
ประชาชน ในกลุ่ ม ประชาชนอายุ 18 ปี ข ึนไปในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.3 ระบุว่า มักจะใช้ไลน์มากสุดในช่วงเวลา
ทํางาน ร้อยละ 70.0 ใช้เพือการติดต่อเรืองงานธุรกิจ ค้าขาย และร้องเรียน ร้อยละ 62.1 ใช้เพือ
ส่งรูปภาพ/คลิปวิดีโอ และร้อยละ 53.7 ใช้แทนโทรศัพ ท์/ใช้โทรออนไลน์ ต ามลําดับ จากสถิติ
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กลุ่มคนวัยทํางานทีนิยมใช้ไลน์ นัน นอกเหนือจากการใช้ตดิ ต่อสือสาร
ทัวไปแล้วยังสามารถใช้ไลน์ เพือช่วยสนับสนุ นการทํางานของตนในด้านต่ างๆ เช่น การเจรจา
ทางธุรกิจด้วยวิธกี ารส่งข้อความ ภาพประกอบ หรือการเชือมต่ อไปยังแหล่งข้อมูลอืนๆ เพือ
สนับสนุ นการทํางานของตนเอง ซึงมัก จะพบมากในชุ มชนเมือ งอย่างกรุงเทพมหานคร ทังนี
เพราะกรุงเทพมหานครเป็ นศูนย์รวมทีตังของสถานทีทํางานและกลุ่มคนทํางานทีหลากหลาย
และมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก

ภาพที 2.2 ตัวอย่างการสือสารผ่านทางไลน์
แหล่งทีมา: LINE, 2558.
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ลักษณะบทบาทหน้าทีของ LINE ตามที ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556, น. 48) ได้แบ่งบทบาท
ออกเป็ น 10 ลักษณะดังนี
1) เป็ นการสือสารสองทาง (Two-Way Communication) ไลน์ เป็ น การสือสาร
โดยตรงจากผูส้ ่งสารไปยังผูร้ บั สาร โดยผูส้ ่งสารสามารถส่งข้อความ รูปภาพ เอกสาร หรือข้อมูล
ข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารเพือก่ อให้เกิดการรับรู้ และพฤติกรรมทีผู้ส่งสารต้องการ
อีกทังผู้รบั สารยังสามารถแสดงปฏิกริยาตอบกลับ (Feedback) โดยตรงได้ทนั ทีทําให้ผู้ส่งสาร
สามารถวัดผลของการสือสารได้ทนั ที
2) สามารถสร้างกลุ่มการสือสารได้เฉพาะกลุ่ม (Group Communication) เมือ
ผู้ใช้ต้องการพืนทีสําหรับสมาชิกทีคุ้นเคยกันโดยเฉพาะ ผู้ใช้สามารถตังค่าการใช้งานของไลน์
ด้วยวิธกี ารสร้างกลุ่มเฉพาะในแวดวงสนทนาทีมีความเกียวข้องกันระหว่างบุคคลหลายบุคคลให้
สามารถเชือมต่ อ และสือสารกัน ภายในกลุ่ ม ซึงเมือสมาชิก ภายในกลุ่ ม คนใดคนหนึ งส่ ง สาร
ออกไป จะถึงผู้รบั สารทีเป็ นสมาชิกในกลุ่มได้ทุกคน ซึงมักเป็ นเรืองทีสมาชิกภายในกลุ่มล้วนมี
ประสบการณ์ ร่วมกัน ทําให้สามารถสือสารโต้ตอบกันภายใต้หวั ข้อทีสมาชิกภายในกลุ่มเข้าใจ
ร่วมกันได้
3) สามารถเลือ กกลุ่ ม เป้ าหมายได้อ ย่ างเฉพาะเจาะจง หลัง จากทีผู้ส่ ง สารมี
ข้อมูลเกียวกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้รบั สารเป้าหมายหลัก และลักษณะของสารทีกลุ่มเป้าหมาย
สนใจ ผูส้ ่งสารสามารถส่งข้อมูลข่าวสารเหล่านันไปยังผู้รบั สารได้ตรงใจตามทีผู้รบั สารต้องการ
ซึงในปจั จุบนั มีหลายองค์กรนํ าคุณสมบัตใิ นการสือสารของไลน์มาประยุกต์ใช้กบั การสือสารทาง
การตลาด
4) สามารถสือสารได้ตลอดเวลา (Anytime) ผู้ส่งสารสามารถสือสารไปยังผู้รบั
สารได้ตลอดเวลาโดยไม่จํากัดช่วงเวลาและระยะเวลาในการสือสารโดยสามารถส่งสารรูปแบบ
ต่ างๆ เช่ น ข้อ ความ ภาพ คลิป วิด ีโอ และสติก เกอร์ไ ปยังผู้รบั สารได้ห ากยังมีก ารเชือมต่ อ
เครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคู่สอสารยั
ื
งคงมีสถานะเป็ นเพือนกัน
5) สามารถส่งรูปแบบสารได้หลากหลาย (Multi-Media) ลักษณะเฉพาะของไลน์
สามารถส่ ง สารทีมีรูป แบบหลากหลายแตกต่ า งกัน โดยผู้ ส่ ง สารสามารถเลือ กสรรสารให้
เหมาะสมกับรูปแบบ และกลุ่มเป้าหมายในการสือสารได้ เช่น ข้อความ รูปภาพ โปสเตอร์ การ
ส่งลิงค์เพือเชือมต่อเว็บไซด์จากภายนอก แอพพลิเคชัน โลโก้ (Logo) คลิปวิดโี อ รายการสินค้า
สติกเกอร์ ตราสินค้า และข้อความเสียง เป็ นต้น
6) สามารถเลือกปิ ดกันการสนทนาได้ (Block) เมือผูร้ บั สารไม่มคี วามประสงค์ที
จะรับสารนันอีกต่อไป หรือข้อความทีส่งมานันรบกวนให้กบั ผูร้ บั สาร ผู้รบั สารสามารถเลือกปิ ด
การสนทนากับผูส้ ่งสารรายนันได้อย่างเฉพาะเจาะจง
7) สามารถสนทนาด้วยเสียงผ่านไลน์ (Voice Call) ลักษณะเฉพาะอีกประการ
หนึงทีเพิมความโดดเด่นของไลน์ คือ ความสามารถในการสนทนาผ่านไลน์ เสมือนการพูดคุย
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ทางโทรศัพท์ไปยังสมาชิกบนเครือข่ายไลน์โดยไม่เสียค่าบริการขณะสนทนา ถึงแม้ว่าปลายทาง
ของคู่สนทนานันจะอยูไ่ กลถึงต่างประเทศ
8) มีส ติ‘ก เกอร์รูปแบบการ์ตู น ทีช่ ว ยเพิมการสนทนาให้ชดั เจนขึน สติ‘ก เกอร์
รูป แบบการ์ตู น ของไลน์ จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ข้อ ความระหว่ างคู่ ส ือสารให้ช ัด เจนมากขึน เพราะ
ข้อ ความไม่ส ามารถอธิบายได้ด้วยนํ าเสียง ทําให้ไม่ทราบอารมณ์ ผ่านนํ าเสียงของคู่ส นทนา
สติก‘ เกอร์จงึ เป็ นสัญลักษณ์ในการแสดงออกแทนอารมณ์และความรูส้ กึ ของคู่สนทนาได้
9) สามารถสร้างไทม์ไลน์ ได้ เช่นเดียวกับสังคมออนไลน์ อืนๆ อย่าง เฟซบุ๊ ก
และ ทวิตเตอร์ผใู้ ช้สามารถโพสต์ขอ้ ความ รูปภาพ หรือคลิปวิดโี อบนหน้าไทม์ไลน์ของตนเองได้
ตามความต้องการ
10) รองรับไฟล์ขอ้ มูลได้หลากหลาย (Files Support) ในกล่องสนทนาของไลน์
นอกจากการส่งข้อความสนทนาเป็ นตัวอักษร ภาพ หรือสติก‘ เกอร์แล้ว ผู้ใช้ยงั สามารถส่งแฟ้ม
งานเอกสารในรูปแบบของนามสกุลไฟล์ต่างๆ ได้ มีลกั ษณะคล้ายกับการรับ-อีเมล์ (E-Mail)
หากสรุป จากบทบาท และลัก ษณะการทํ างานของไลน์ สามารถสรุป ได้ว่ า เป็ น ช่ อ ง
ทางการสือสารทีมีประสิทธิภาพทางการส่งสาร รับสาร เนืองจากลดข้อจํากัดด้านเวลา ระยะทาง
ค่าใช้จา่ ย อีกทังยังมีแอพพลิเคชันเสริมต่างๆ มาเพิมให้บทสนทนาน่ าสนใจมากยิงขึน แต่ไลน์ ก็
ยังคงมีข้อ จํากัด ทางด้านเทคนิ ค เช่ นเดียวกัน ตามทีศุ ภ ศิล ป์ กุ ล จิต ต์เจือ วงศ์ (2556, น. 52)
กล่าวไว้ ดังนี
1) ต้องอาศัยการเชือมต่อของระบบอินเทอร์เน็ตทีมีประสิทธิภาพเป็ นตัวกลาง
ในการรับ-ส่งข้อมูล โดยเฉพาะในรูปแบบของ Voice Call ทีต้องใช้อนิ เทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงจะ
สามารถทํางานได้อย่างไม่ตดิ ขัด ข้อจํากัดในเรืองนีทําให้ไลน์ สามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้เฉพาะบาง
พืนทีทีมีระบบอินเทอร์เน็ตเท่านัน
2) สินเปลืองพลังงานแบตเตอรี (Battery Consuming)
3) มีข้อ จํากัด ในเรืองของการลงทะเบีย น ทีแอพพลิเคชันได้กํ าหนดให้ ผู้ใ ช้
สามารถลงทะเบียนโดยผ่านสมาร์ทโฟนเท่านัน กล่าวคือ สมาร์ทโฟน 1 เครือง จะมีไอดีไลน์
สําหรับการเข้าใช้ (Log in) เพียง 1 ไอดี และไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยวิธอี ืน ซึงต่ างจาก
โปรแกรมสนทนาอืนๆ ทีเปิดโอกาสให้ผใู้ ช้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ได้
อย่างไรก็ตามการเข้าถึงสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ก็ยงั มีขอ้ จํากัดทังทางด้าน
พืนที กลุ่มประชากรทีมีโอกาสเข้าถึง และปจั จัยอืนๆ อีกมากมาย โดยงานวิจยั ชินนีโครงการผูก
ปิ นโตข้า วได้ นํ าสือสัง คมออนไลน์ (Social Media) อย่ างเฟซบุ๊ ก และไลน์ ม าเชือมโยงการ
ติดต่อสือสารระหว่างเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวทีอาศัยอยู่ในเมือง กับเจ้าบ่าวชาวนาผู้ผลิตทีอาศัยอยู่ใน
สัง คมเกษตรกรซึงมีค วามแตกต่ างในการใช้ง านสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ผู้วจิ ยั จึง
ศึกษาเพิมเติมเกียวกับข้อจํากัดการเข้าถึงสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนี
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2.2.5 ข้อจํากัดการเข้าถึงสือสังคมออนไลน์ ของสังคมเกษตร
นพพร ชุบทอง (2554, น. 69) ได้กล่าวถึงข้อจํากัดการเข้าถึงสือสังคมออนไลน์ (Social
Media) ไว้ดงั นี
1) สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมทีแตกต่ างกันมาก เห็นได้จากสังคมไทย
ยังคงเป็ นสังคมเกษตรกรรม ระดับการศึกษา ความรูค้ วามสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยงั ไม่
ทัวถึงระดับของรายได้กแ็ ตกต่างกันมาก การให้ความสําคัญ หรือความจําเป็ นในการใช้สอสั
ื งคม
ออนไลน์ (Social Media) คงมีแต่ คนในสังคมเมืองเท่านันทีสามารถเข้าถึงช่องทางการสือสาร
รูปแบบนี
2) สือมวลชนยังคงเป็ นสือหลักในการนํ าเสนอข่าวสาร สือมวลชน (Mass Media)
อย่างโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ยังคงถูกนํ ามาใช้ในการสือสารเป็ นหลัก
ไม่ว่าจะเป็ นการนําเสนอข่าวสาร การให้ความรู้ การรับชมรายการโทรทัศน์ ฟงั วิทยุ การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าหรือบริการต่างๆ การนํ าเสนอข้อมูลข่าวสารเหล่านียังคงทุ่มค่าใช้จ่ายไปที
สือมวลชนเป็ นหลัก โดยมีการนํ า Social Networking อย่าง YouTube Wikipedia หรือ Twitter
มาใช้เป็ นสือเสริมหรือสือทางเลือก (Alternative Media) ควบคู่กนั ไป
3) ความเชือถือในสือหลัก คนส่วนใหญ่ในสังคมยังคงมีพฤติกรรมในการเปิ ดรับ
ข้อมูลข่าวสารต่ างๆ จากสือหลักหรือสือมวลชนอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ เนืองจากสือหลัก
สามารถเข้าถึง สร้างความครอบคลุมคนในทุกระดับชันทัวประเทศ และเป็ นสือทีมีมานาน คนใน
สังคมจึงยังคงให้ความเชือถือแหล่งข้อมูลข่าวสารทีผ่านมาจากสือหลักมากกว่า อีกทัง คนกลุ่ม
หนึงในสังคมไทยยังคงปิ ดกันและต่อต้านนวัตกรรมใหม่ทอาจมี
ี
ผลกระทบต่อวิถกี ารดําเนินชีวติ
แบบไทย
4) อินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมทุกพืนที แม้ว่าพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ ตใน
สังคมไทยจะมีอตั ราเพิมมากขึน จนกลายเป็ นช่องทางขยายการตลาดออนไลน์ ทังบอร์ดแบนด์
อินเทอร์เน็ ตและเครือข่ายโทรศัพ ท์มอื ถือ แต่ ศกั ยภาพของเครือ ข่ายก็ยงั ไม่ครอบคลุ มไปทัว
ประเทศ ยังคงมีอกี หลายพืนทีทียังไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือหากเข้าถึงแล้ว ก็ยงั ไม่สามารถใช้
ศักยภาพของเครือข่ายเหล่านีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) อุ ปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ขาดแคลน คอมพิวเตอร์ยงั กระจายไม่ทวถึ
ั งในชนบท
ครอบครัวเกษตรกรบางครอบครัวไม่มคี อมพิวเตอร์ ทํา ให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีทาํ ได้
ยาก การเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ ไม่สามารถทําได้
โครงการผูก ปิ นโตข้าวนันใช้ส ือสังคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง เฟซบุ๊ ก ในการ
สร้างโครงการให้เป็ นรูจ้ กั ด้วยประสิทธิภาพของสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ทีเชือมโยง
คนทุกมุมโลกเข้าหากัน มีความรวดเร็วในการสือสารระหว่างกัน เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการการสือสาร อีกทังสามารถหลอมรวมเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเพือการศึกษาข้อมูล และ
เข้าถึงโครงการได้ง่าย ทําให้โครงการผูกปิ นโตข้าวสามารถขยายเครือข่ายได้ภายในเวลาอันสัน
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พร้อมทังโครงการได้นําเทคโนโลยีสอสั
ื งคมออนไลน์ (Social Media) อย่าง ไลน์ เข้ามาใช้ในการ
ติดต่อสือสารกันภายในเครือข่าย เช่น การตังกลุ่มสนทนาระหว่างกลุ่มแม่สอื แม่สออาสา
ื
ชาวนา
อินทรีย์ และผู้ซอข้
ื าวอินทรียผ์ ่านไลน์ เป็ นต้น ทําให้การสือสารภายในเครือข่ายรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน อีกทังแนวความคิดเครือข่ายสือสังคมออนไลน์ (Social Network) นัน
ยังเป็ นข้อมูลสําหรับใช้วเิ คราะห์ถึงการสร้างเครือข่าย และปจั จัยของโครงการทีส่งผลต่ อการ
พัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมีจงั หวัดอ่างทองอีกด้วย

2.3 แนวคิ ดเรืองกลยุทธ์การสือสาร
2.3.1 ความหมายกลยุทธ์การสือสาร
กาญจนา แก้วเทพ และคณะ (2549, น. 110) กลยุทธ์การสือสาร หมายถึง การเลือกสือ
และการเลือกสารและออกแบบสาร เป็ นการนํ าเสนอเนือหาผ่านสือทีอาศัยกลยุทธ์การสือสาร
หลายประการ เพือให้การสือสารบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยมีความสอดคล้องกับกลุ่มผู้รบั
สารและบริบทด้วย
จากการศึก ษาความหมายของกลยุทธ์ก ารสือสารนันสามารถสรุป ได้ว่า กลยุท ธ์ก าร
สือสารนันคือการกําหนด วางแผน ออกแบบ ในกระบวนการสือสารทังหมดตังแต่ ผูส้ ่งสาร สาร
สือ และผู้รบั สาร ให้สอดคล้องกัน เพือให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ทตัี งไว้ ซึงกลยุทธ์การสือสารนัน
สามารถจําแนกตามองค์ประกอบของการสือสารได้ทงหมด
ั
4 องค์ประกอบคือ กลยุทธ์เกียวกับผู้
ส่งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้สอื และกลยุทธ์เกียวกับผูร้ บั สาร
2.3.2 กลยุทธ์เกียวกับผูส้ ่งสาร
กลยุทธ์เกียวกับผู้ส่งสาร (S) ในปจั จุบนั เทคโนโลยีมคี วามเจริญก้าวหน้ าเป็ นอย่างมาก
มีสอชนิ
ื ดต่างๆ มาช่วย แม้มนุ ษย์รบั สารจากเทคโนโลยีแล้วมนุ ษย์ยงั มีการส่งสารนันต่อไป และ
มีผู้รบั สารบางคนไม่ได้รบั สารโดยตรงจากเครืองมือสือสารชนิดใหม่ก็ยงั ต้องอาศัยผู้อืนส่งต่ อ
ข่าวสารนันมาให้ ฉะนันผู้สอสารส่
ื
งต่ อจึงมีอิทธิพ ลอย่างมากในการทีจะสร้างความน่ าเชือถือ
ให้ แ ก่ ส ารด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะของผู้ ส ือสารเอง (อรวรรณ ปิ ล ัน ธน์ โอวาท, 2549, น. 119) การ
กําหนดกลยุทธ์ต่างๆ ซึงอิทธิพลทีสําคัญของผู้ส่งสารนันคือความน่ าเชือถือของผู้ส่งสารนันเอง
ได้แก่
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1) บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร ได้แก่ ความเป็ นผูน้ ํ า ความมีอํานาจ ลักษณะทีการ
แสดงออก ลักษณะนิสยั อืนๆ เช่น ความนอบน้ อม การปรับตัวเองให้เข้ากับบริบท วุฒภิ าวะ
ความน่ าไว้วางใจ เป็ นต้น
2) ความรูแ้ ละความสามารถของผูส้ ่งสาร ได้ แ ก่ ระดั บ การศึ ก ษ าขั น สู ง สุ ด
ความรูเ้ กียวกับผู้รบั สาร ความเชียวชาญ ความรูเ้ กียวกับบริบทและสิงแวดล้อม ประสบการณ์
การทํางาน การฝึกอบรม เป็ นต้น
3) คุ ณ สม บั ติ ใ น การสื อสาร ห รื อ เชื อ มโยงสารไป ยั ง ผู้ ร ั บ สาร ได้ แ ก่
ความสามารถในการสือสาร ไม่ว่าจะเป็ นการพูด การรับฟงั การโน้มน้าวใจ เป็ นต้น
4) ความมีพลัง หมายถึง ผูส้ ่งสารทีมองดูแล้วมีความชัดเจน กระตือรือร้น ความ
เชือมัน และความเข้าใจในตัวผูร้ บั สาร
5) การมีพนฐานร่
ื
วมกัน ระหว่างแหล่งสารกับผูร้ บั สารในเรืองค่านิยม ความเชือ
ทัศนคติ ฯลฯ เมือผูร้ บั สารรูว้ ่าผูส้ ่งสารมีพนฐานร่
ื
วมกันกับตน จึงสามารถคล้อยตามได้งา่ ย
นอกจากองค์ประกอบทางด้านความน่ าเชือถือของผู้ส่งสารแล้วนัน (อรวรรณ ปิ ลนั ธน์
โอวาท, 2549, น. 124) ได้ ทํ า การวิจ ัย เกี ยวกับ ผู้ ส่ ง สารทีมีอิ ท ธิพ ลต่ อ การโน้ ม น้ า วใจ ซึ ง
ประกอบด้วย
1) ด้ า นสถานภาพ บุ ค คลแต่ ล ะคนย่ อ มจะมีตํ า แหน่ ง ของบทบาท (Role
Position) ในสัง คมแตกต่ างกัน ออกไป ในการโน้ มน้ าวใจนันสิงสําคัญ ไม่ใช่ บ ทบาททีแท้จริง
(Actual Role) ซึงผูส้ ่งสารหรือผูร้ บั สารมีอยู่ แต่เป็ นสภาพความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผูส้ ่ง
สารกั บ ผู้ ร ับ สารซึ งบทบาทเหล่ า นี เรีย กว่ า สถานภาพ (Status) หรือ เรีย กว่ า เกี ย รติ ย ศ
(Prestige) ซึงเกียวข้อ งกับ บทบาทนั น เช่ น นายกรัฐ มนตรีย่ อ มมีส ถานภาพหรือ เกีย รติย ศ
เหนือกว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ เพราะมีตําแหน่ งบทบาทเหนือกว่า เป็ นต้น
2) ด้านผูน้ ําความคิดเห็น มิได้เป็ นบุคคลทีมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าบุคคลที
เขามีอิทธิพลเหนืออยู่แต่อย่างใด อาจจะไม่ได้มหี น้ าทีการงานทีดีกว่า อาจจะไม่ได้มตี ําแหน่ ง
เป็ นประธานหรือ หัว หน้ ากลุ่ มใดๆ แต่ ท รรศนะของเขาได้รบั การรับ ฟ งั และมีอิทธิพ ลในการ
เปลียนทัศ นคติ เบอเรลสัน ลาชาร์ล เฟลด์แ ละแมคฟี ได้ศึก ษาและอธิบายลัก ษณะผู้นํ าทาง
ความคิดไว้ คือ
(1) เป็ น ต้ น แบบ (Model) ของสมาชิก ในกลุ่ ม เป็ น ผู้ทีสมาชิก ตามความ
คิดเห็นของเขาและเขาจะให้คาํ แนะนํา
(2) มักมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผูต้ ามความคิด
(3) ได้รบั การถ่ายทอดข่าวสารทีเขาเป็ นผูน้ ํ าความคิดในเรืองนันซึงเขาเป็ น
ผูน้ ําดีกว่าบุคคลอืนๆ
(4) รับสือมวลชนมากกว่าบุคคลอืนๆ
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(5) ได้ร บั ความรู้จ ากเนื อหาของสือมวลชนทีเกียวกับ หัว ข้อ หรือ เรืองที
สมาชิกได้รบั อิทธิพลอยูด่ กี ว่าสมาชิก
(6) ในสถานการณ์ทมีี การเลือกตังผูน้ ํ าทางความคิดจะให้ความสนใจกับการ
เลือกตังมากกว่าบุคคลอืน และมีขอ้ มูลในการเลือกตังดีกว่าบุคคลอืนๆ และเขารูส้ กึ ว่าเขามีส่วน
ร่วมในการเลือกตังมากกว่าบุคคลอืน
(7) มักมีการศึกสูงกว่าสมาชิกคนอืนๆ
3) ความคล้ายคลึงกัน ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ระหว่างผู้ส่งสาร และ
ผู้รบั สารอาจจะเกิด ขึนในลัก ษณะใดก็ ไ ด้ เช่ น ความคล้ายคลึง กัน ด้ านอายุ แ ละเพศ ความ
คล้ายคลึง กัน ด้านการศึก ษา หรือ ความคล้ายคลึง กัน ด้านทัศ นคติ แต่ อ ย่ างไรก็ ต าม ความ
คล้ายคลึงกันด้านประชากรศาสตร์ มีความสําคัญ น้ อยกว่าความคล้ายคลึงกันในด้านทัศนคติ
และต้องระลึกอยู่เสมอว่าความคล้ายคลึงนันจะต้องเป็ นความเห็นของผูร้ บั สารมิใช่ความเห็นของ
ผูส้ ่งสาร
4) อํานาจ (Power) อํานาจเป็ นเรืองทีบุคคลคนหนึงเห็นหรือรับรูแ้ ละยอมรับว่า
บุคคลอีกคนหนึงมีเหนือตน ถ้าผูส้ ่งสารหรือผู้รบั สารฝ่ายใดฝ่ายหนึงไม่ยอมรับว่า ฝ่ายหนึงฝ่าย
ใดมีอํานาจเหนือตน ก็จะไม่มตี วั แปรด้านอํานาจในการสือสาร พูดอย่างง่ายๆ คือ ผู้ส่งสารจะมี
อํานาจเหนือผูร้ บั สารก็ต่อเมือผูร้ บั สารยอมรับความสัมพันธ์นันๆ
5) การโน้มน้าวใจตนเอง แนวคิดของการโน้มน้าวใจตนเองมีว่า บุคคลทีจะโน้ม
น้าวใจตนเองนันจะอยู่ในสภาวะทีมีการเล่นบทบาทหนึงบทบาทใด (Role-Play) ยกตัวอย่างเช่น
การให้คนติดบุหรีพยายามเลิกสูบบุหรี นักวิจยั ชือ เจนิส และแมนน์ บอกให้ผูร้ บั การทดลองเล่น
บทบาทว่า พวกเขามีหน้ าทีบอกคนอืนๆพวกเขาต้องอดบุหรีเนืองจากเป็ นมะเร็งในปอด พวก
ผู้รบั การทดลองต้องพยายามหาถ้อยคําและกริยาท่ าทางทีเหมาะสมกับสถานการณ์ ผลการ
ทดลองปรากฏว่า บุคคลทีถูกขอให้เล่นบทบาททีมีการเปลียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมมาก
ยิงกว่าผูร้ บั การทดลองทีนังฟงั การโน้มน้าวใจเฉยๆ แต่การโน้มน้าวใจตนเองมีขอ้ ยากทีว่าจะหา
สถานกาณ์ทเหมาะสมมาเล่
ี
นบทบาทได้ค่อนข้างยาก
จากทีกล่าวมาข้างต้นนันกลยุทธ์เกียวกับผู้ส่งสารนันถือว่ามีความสําคัญอย่างมากต่ อ
โครงการผูกปิ นโตข้าว และการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของกลุ่มชาวนาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทองเนืองสามารถนํ าไปวิเคราะห์ถงึ การเลือกผูส้ ่งสาร หรือถ่ายทอดเรืองราวของโครงการได้
ว่ามีผลต่อการยอมรับจากผู้รบั สารได้มากน้ อยเพียงใด เนืองจากผู้ส่งสารทีมีความน่ าเชือถือ มี
ทัศนคติทดีี เป็ นผูน้ ําทางความคิด มีความดึงดูดใจ และมีพลังมากพอจึงจะสามารถโน้มน้าวใจให้
สมาชิกในเครือข่ายปฏิบตั ติ ามแนวทาง และส่งผลดีต่อการพัฒนาตนเองต่อไปได้
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2.3.3 กลยุทธ์การสร้างสาร
กลยุทธ์การสร้างสาร (M) (อดิพล เอือจรัสพันธุ,์ 2553, น. 39) หมายถึง การวางแผนใน
การเข้ารหัส ของข้อ มูล ซึงก็ค ือ สาร ไม่ ว่ าจะเป็ น สัญ ลัก ษณ์ ใดๆ เช่ น คํ า ข้อ ความ รูป ภาพ
ท่าทาง เพือสือไปยังผูร้ บั สารให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการสือสารทีวางไว้ ซึงกลยุทธ์การสร้างนี
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ ตัวสาร และวิธกี ารนําเสนอสาร ซึงองค์ประกอบของกลยุทธ์
การสร้างสาร ได้แก่ วัตถุ ประสงค์ของการสือสาร และการกําหนดผู้รบั สารเป้าหมาย จากการ
วิเคราะห์ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทางจิตวิทยาเนื อหาหลักของสารหลักฐาน
สนับสนุ นและลีลาอารมณ์ของสาร
องค์ประกอบของกลยุทธ์การสร้างสาร ได้แก่
1) วัตถุประสงค์ของการสือสาร ได้แก่ การสร้างสารเพือเรียนรูแ้ ละค้นหา การ
สร้างสารเพือสร้างความสัมพันธ์ การสร้างสารเพือช่วยเหลือ การสร้างสารเพือโน้ มน้ าวใจ และ
การสร้างสารเพือความเพลิดเพลิน
2) ก ารกํ าห น ด ผู้ รั บ ส ารเป้ าห ม าย โด ย ก ารวิ เ ค ราะห์ ลั ก ษ ณ ะท าง
ประชากรศาสตร์และลักษณะทางจิตวิทยา
3) เนือหาหลักของสาร
4) หลักฐานสนับสนุ น
5) ลีลาอารมณ์ของสาร
กลยุทธ์การกําหนดเนือหาของสาร ในการกําหนดเนื อหาหลักของสาร (Theme) เพือ
ส่งไปยังผูร้ บั สารเป้าหมาย ควรพิจารณาจากสิงสําคัญ (พนม คลีฉายา, 2549) ดังนี
1) อะไรบ้างทีกลุ่มเป้าหมายต้องการทราบ
2) ผูร้ บั สารมีความรูส้ กึ อย่างไรกับเนือหานัน
3) ทําไมผูร้ บั สารจึงไม่พร้อมปฏิบตั ติ ามแนวทางของสาร
4) วิธกี ารแก้ปญั หาทีเหมาะทีสุด
กลยุทธ์ในการนํ าเสนอสาร ทีสามารถจะช่วยให้การสือสารระหว่างคนในเครือข่ายให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิงขึนนัน สามารถนํ าเสนอเป็ นประเด็นหลักๆ ดังนี วิระชัย ตังสกุล (2549) ได้
แบ่งกลยุทธ์ในการนําเสนอสารเป็ น 2 ประเด็นหลักคือ
1) การนํ าเสนอสารแบบด้านเดียวและสารสองด้าน (One-Sided or Two-Sided
Message) ซึงการนํ า เสนอสารด้ า นเดีย วจะเป็ น การนํ า เสนอเฉพาะข้อ มู ล ทีสอดคล้ อ งเป็ น
ประโยชน์หรือสนับสนุ นประเด็นทีต้องการสือสาร ส่วนนํ าการนํ าเสนอสารสองด้านจะมีทงข้
ั อมูล
สนับสนุ นและข้อมูลโต้แย้งหรือข้อมูลทีนําเสนอมุมมองในทางตรงกันข้ามกับประเด็นทีจะสือสาร
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2) การนํ าเสนอสารเชิงเหตุ ผ ลหรือ ารมณ์ (Rational or Emotional Message)
การสร้างสารโดยเลือ กกลยุ ท ธ์ส ารว่ าจะใช้ส ารเชิงเหตุ ผ ล (Rational Message) หรือ สารเชิง
อารมณ์ (Emotional Message) โดยใช้หลักของการโน้มน้าวใจ (Persuasion)
3) การใช้ผ ลของสารต้นหรือ ผลของสารปลาย (Primacy or Recency Effect)
เกิดขึนในกรณีทผูี ้รบั สารมีแนวโน้ มทีจะให้ความสําคัญหรือประทับใจกับเนือหาทีปรากฏก่ อน
มากกว่าเนือหาทีปรากฏในลําดับต่อๆ มา ในขณะทีผลของสารปลาย (Recency Effect) เป็ นไป
ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือ ผูร้ บั สารมีแนวโน้มทีจะให้ความสําคัญหรือประทับใจกับเนือหาที
ได้รบั ในลําดับสุดท้ายมากกว่าเนือหาทีปรากฏลําดับแรกๆ
4) การใช้ขอ้ สรุปทีชัดเจนหรือข้อสรุปโดยนัย (Explicit or Implicit Conclusion)
การสร้า งสารต้ อ งพิ จ ารณาว่ า สารที สร้า งขึนจะประกอบไปด้ ว ยข้ อ สรุ ป ที ชัด เจน (Explicit
Conclusion) หรือข้อสรุปโดยนัย (Implicit Conclusion) ทีจะให้ผูร้ บั สารตีความหมาย หาข้อสรุป
จากสารนันเอง
การจูงใจในสาร (Message Appeals) จุด จูงใจทีใช้ก ันทัวไปและมีค วามสอดคล้อ งกับ
การสร้างสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวนัน ได้แก่ (อรวรรณ ปิลนั ธน์โอวาท, 2549, น. 229)
1) จุด จูงใจโดยใช้ค วามกลัว (Fear Appeals) ตัว อย่างของจุด จูงใจประเภทนี
เช่น เลิกสูบบุรเสี
ี ยเถิดเพราะการสูบบุหรีจะทําให้เกิดมะเร็งปอด มีการศึกษาด้านการใช้จงู ใจโดย
ใช้ค วามกลัว ปรากฏว่ าความกลัว ในระดับ ตํ ามีผ ลในทางโน้ ม น้ าวใจมากกว่ า ความกลัว ใน
ระดับสูง ถ้าความกลัวมีมากเกินไปแล้ว ผู้รบั สารอาจจะเกิดความกระวนกระวาย ฉะนันแทนที
เขาจะสนใจในสารเข้าจะสนใจในความกระวนกระวายของเขาแทน ในการวิจยั ทีสหรัฐในยุคต่อๆ
มา นักวิจยั ค้นพบว่า ระดับของการใช้ความกลัวแปรไปในทางเดียวกับความน่ าเชือถือของผูส้ ่ง
สาร นันก็คอื ถ้าผูส้ ่งสารมีความน่ าเชือถือสูง เข้าสามารถใช้ความกลัวในระดับสูงมาโน้มน้าวใจ
ถ้ า ผู้ ส่ ง สารมีค วามน่ า เชือถื อ ตํ า ผู้ ส่ ง สารสามารถใช้ ค วามกลัว ในระดับ ตํ ามาโน้ ม น้ า วใจ
นอกจากนีนักวิจยั ยังค้นพบว่า ความสัมพันธ์ของหัวข้อของการโน้ มน้ าวใจก็สมั พันธ์กบั ระดับ
ของความกลัวทีจะใช้กบั ผู้รบั สาร คือ ถ้าผู้รบั สารรูส้ กึ ว่าตัวเองเกียวข้องกับหัวข้อนัน ผู้ส่งสาร
อาจใช้ความกลัวในระดับสูงมาโน้ มน้ าวใจได้ เช่น ถ้าผู้ส่งสารพูดถึงอันตรายจากโคเลสเตอรอล
และผู้ฟงั เป็ นผู้สูงอายุ การใช้ความกลัวในระดับสูงมาโน้ มน้ าวใจจะได้ผลมากกว่าถ้าผู้ฟ งั เป็ น
เพียงเด็กๆ
2) จูงใจโดยใช้อ ารมณ์ (Emotional Appeals) นัก วิจยั ชาวตะวันตกได้ทํ าการ
ทดลองและพบว่า สารทีใช้อารมณ์จะโน้มน้าวใจได้มากกว่าสารทีไม่ใช้อารมณ์ตามปกติ การโน้ม
น้าวใจโดยใช้อารมณ์จะมีวธิ กี ารดังต่อไปนี
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(1) การใช้ภาษาทีเจืออารมณ์ เพือบรรยายสถานการณ์ หนึงสถานการณ์ ใด
ซึงการใช้ภาษาเจืออารมณ์นัน จะก่อให้เกิดความตระหนัก (Awareness) ในตัวผู้รบั สาร แต่อาจ
สร้างทัศนคติได้ทงบวกและลบ
ั
(2) การเชือมโยงความคิด ทีเราเสนอใหม่ ก ับ ความคิด เก่ า ความคิด เก่ า
บางอย่างเป็ นทีรังเกียจเดียดฉันท์ ถ้าผูส้ ่งสารสามารถเชือมโยงความคิดใหม่นีได้กบั ความคิดเก่า
ก็อาจจะจูงใจทางอารมณ์ให้ผูร้ บั สารคล้อยตามได้ ไม่ว่าจะเลือกความคิดเก่าทีเป็ นบวกหรือลบก็
ได้
(3) การเชือมโยงความคิด ทีเสนอเข้ากับอวัจสารทีสามารถเร้าอารมณ์ ได้
เช่น การพูดปลุกใจให้รกั ชาติ อาจจะมีรปู นํา ธงชาติ เพือสร้างบรรยากาศ
(4) การทําให้วจั นสารและอวัจนสารสอดคล้องกันโดยผู้ส่งสาร กรณีนีเป็ น
กรณีพเิ ศษสําหรับการพูด ถ้าผู้พูดพูดเรืองทีต้องใช้อารมณ์ เข้าเจือปน ผู้พูดต้องมีอากัปกริยา
ท่าทางนําเสียงประกอบด้วย ผูฟ้ งั จึงจะคล้อยตาม ถ้าผูพ้ ดู พูดด้วยเนือหาทีเจืออารมณ์และมีท่าที
เฉยเมย ผูฟ้ งั ก็คงจะถูกโน้มน้าวใจได้ยาก
3) จุด จูง ใจโดยใช้แ รงจูง ใจ (Motivational Appeals) แท้ทีจริง แล้ว จุง จูง ใจทุ ก
ชนิดทีกล่าวมาแล้วถือเป็ นแรงจูงใจ แต่มแี รงจูงใจบางอย่างทีมนุ ษย์เรียนรูเ้ มือมีประสบการณ์
ผ่านเข้ามาในชีวติ แรงจูงใจเหล่านีได้แก่ ความรักชาติ ความรักเพือนมนุ ษย์ ศาสนา ค่านิยม
ต่างๆ การทีจะสือสารโดยใช้แรงจูงใจต้องมีการวิเคราะห์ผูฟ้ งั อย่างมาก เพราะคุณธรรม ค่านิยม
หรือแรงจูงใจอย่างหนึงอาจจะมีความหมายมากต่อผูฟ้ งั คนหนึงในขณะทีผูฟ้ งั อีกคนหนึงอาจจะ
ไม่รสู้ กึ อะไรเลย
“แม่ ส ือ” ในโครงการผู ก ปิ นโตข้ า วได้ ใ ช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสร้า งสารด้ ว ยวิธ ีก ารจู ง ใจใน
หลากหลายรูปแบบเพือผูร้ บั สาร ทังทีเป็ นชาวนาอินทรีย์ และผูซ้ อข้
ื าวอินทรีย์ เกิดความเชือถือ
เห็นถึงประโยชน์ และเข้าร่วมโครงการ ดังนันผู้วจิ ยั จึงได้นําแนวคิดการสร้างสารโดยใช้จุดจูงใจ
มาวิเคราะห์ถงึ กลยุทธ์ในการสร้างสารของโครงการผูกปินโตข้าว
การเล่าเรือง (Storytelling) Albrighton and Bacon (2013 อ้างถึงใน มหาวิทยาลัย
มหิดล, วิทยาลัยการจัดการ, 2557, น. 14) กล่าวว่า Story (เรืองราว) คือ ลําดับของเหตุการณ์ที
มีความสัมพันธ์กนั และ Storytelling ในความหมายของนักการตลาด สามารถแบ่งออกเป็ น
Brand Storytelling คือ การเล่ า เรืองราวทีเกี ยวข้ อ งกั บ สิน ค้ า หรือ บริก าร เพื อเป็ น
องค์ประกอบหลักส่วนหนึงของแบรนด์
Storytelling Marketing นั ก การตลาดใช้ Storytelling เป็ นเครืองมื อ สร้ า งทั ศ นคติ
ทางบวก ผ่านการสัมผัสด้านอารมณ์
Storytelling เป็ นรูปแบบการเล่าเรืองแบบหนึง ทีใช้กระบวนการเล่าเหมือนนิทานหรือ
เรืองราวนิยาย เรืองเล่า ร้อยต่อกัน และสร้างอารมณ์ร่วมให้คนนันสนใจ ให้ความตังใจและจดจํา
เรืองราวเหล่านันขึนมา การเล่าเรืองแบบ Storytelling ทําให้ผู้บริโภคนันรูส้ กึ เหมือนได้เดินทาง
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ไปกับเรืองเล่านัน ทําให้คนนันจดจําเรืองราวของเนือหานันได้มากกว่า และทีส่งผลคือการทําให้
คนทีบริโภคการเล่าเรืองนันสามารถกลับมาดูหรือฟงั ใหม่ได้ ส่งต่อข้อความหรือเอาไปเล่าต่อได้
และสร้างความผูกพันเพิมเติม (Molek, 2558)
จากความหมายของการเล่าเรือง (Storytelling) ขอกล่าวสรุปได้ว่า เป็ นการลําดับของ
เหตุการณ์ทมีี ความสัมพันธ์กนั เป็ นกระบวนการเหมือนการเล่านิทาน หรือเรืองราวนิยาย เรือง
เล่ า ร้อ ยต่ อ กัน เพือสร้า งอารมณ์ ร่ว มให้ค นนั นสนใจให้ ค วามตังใจและจดจํา ส่ ง ผลคือ ทํ าให้
ผูบ้ ริโภคเรืองราวส่งต่อข้องความหรือเอาไปเล่าต่อได้และสร้างความผูกพัน โดยความสําคัญของ
การเล่าเรืองตามแนวคิดของ Thomas (2012) ทีกล่าวไว้ในบทความหัวข้อ เหตุผล 7 ประการ
ของการเล่าเรืองเป็ นสิงสําคัญสําหรับ Branded Content ดังนี
1) เรืองเล่ า ที สร้ า งจากประสบการณ์ ประสบการณ์ ที หลงเหลือ ความน่ า
ประทับใจไว้ มันฝงั ลึกลงไปยิงกว่าความเป็ นจริง เรืองสร้างจากประสบการ์ณจริง ทําให้ผูร้ บั ฟงั
ได้รบั ความตราตรึงใจโดยไม่รลู้ มื
2) เรืองราวหลากหลายแสดงให้เห็นว่าอะไรทีทําให้สารของคุณโดดเด่นเป็ นไป
ได้ทว่ี าถ้าคุณมีนวัตกรรมหรือสร้างความแตกต่าง แต่มนั ก็จะไม่ได้คงอยู่นานนัก ความสําเร็จไม่
ว่าจะมากน้ อยก็จะทําให้มคี นทําตามแต่สงที
ิ ไม่สามารถเลียนแบบได้ว่าคุณเป็ นใคร เรืองจริงๆ
คืออะไร แบรนด์มาจากไหน และมันพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการอย่างไร เมือความจริง องค์ประกอบ
ลงตัวเรืองราวของคุณก็จะแตกต่างจากผูอ้ นื
3) เรืองราวเปรียบดังกาวใจทีเชือมโยงคุณกับลูกค้าของคุณ ถ้าไม่มเี รืองราวแบ
รนด์กไ็ ม่มคี วามหมายมากนักกับผูฟ้ งั เฟซบุ๊กตอนนีอุทศิ พืนทีทังเว็บไซด์เพือเรืองราว เจ้าของ
บัญ ชีผู้ใช้เฟซบุ๊ กสามารถบอกเล่าเรืองราวส่วนตัว ร่วมถึงทัมเบลอร์ (Tumblr) และทวิต เตอร์
(Twitter) ก็สามารถทําได้เช่นกันผ่านทางสตอรีบอร์ด และทวิตเตอร์สตอรี
4) เรืองราวเปลียนข้อ มูล ให้ม ีค วามหมาย นั ก การตลาดทีแท้จริง สร้างสรรค์
ข้อ มูลสู่ค วามหมายทีมีค่ ากับผู้ฟ งั Hans Rolsling กล่ าวไว้ว่า “การมีข้อ มูล มันไม่พ อ แต่ ต้อ ง
นําเสนอในทางทีผูค้ นสนใจ”
5) เรืองราวสามารถกระตุ้น ผู้ชมให้ไ ปถึงจุด มุ่ง หมายของคุ ณ ได้เรืองราวทีมี
ความโดดเด่นสามารถสะกดหัวใจของผู้คน จิตใจ เท้า หรือแม้กระทังกระเป๋าสตางค์ให้เดินไป
ตามทีผู้ เ ล่ า กํ า หนดได้ ไม่ ม ีใ ครเป็ น ผู้ นํ า เสนอเรืองได้ เก่ ง เกิ น Steve Jobs ผู้ พ ลิก โฉมการ
นํ าเสนอการขายไปสู่มติ ใิ หม่ การนํ าเสนอเรืองราวของเขามีผลให้บรรดาแฟนๆ สินค้าของเขา
ต่างพูดถึงตัวสินค้า
6) เรืองราวเป็ นสิงทีต้องแบ่งปนั ครังสุดท้ายทีเพือนคุณ มาบอกเรืองสินค้าตัว
ใหม่ทน่ี าสนใจมันเมือไหร่กนั หรือราคาคูปองส่วนลด อาจจะไม่ใช่เร็วๆ นีแต่การแบ่งปนั เรืองราว
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เราทํากันทุกวันทําได้เพราะสือสังคมออนไลน์ ทเพี
ี ยงแค่กดปุ่มเท่านัน เมือเรืองราวไปโดนใจคน
พวกเขาจะบอกต่อๆ กัน นับครังไม่ถว้ น
7) เรืองราวแทบจะต้านทานไม่ได้เมือเรารูต้ วั ว่าเรากําลังจะถูกทําการตลาด เรา
จะไม่รบั ฟงั ไม่มแี ม้แต่เวลา 30 วินาทีเพือหยุดฟงั แต่ถ้าเปลียนเป็ นฟงั เรืองราวน่ าอัศจรรย์ทเรา
ี
จะมีเวลาถึง 30 นาทีในการรับฟงั
นอกจากนี มหาวิทยาลัยมหิดล, วิทยาลัยการจัดการ (2557, น. 23) ยังได้สรุปพลังของ
เรืองเล่าตาม The Great Storytelling Model ดังนี
1) Gain Attention (ดึงดูดความสนใจ) ด้วยเรืองราว (Story) เพราะสมองมนุ ษย์
ตืนตัวต่อเรืองราวได้มากกว่าข้อมูลทัวไป กระบวนการจดจําสมองมนุ ษย์ถูกสร้างให้จดจําลําดับ
ของเหตุการณ์ทมีี ความสัมพันธ์กนั และการเล่าเรืองทําให้คนจดจําเรืองราวของแบรนด์ได้ดกี ว่า
การให้ขอ้ มูลธรรมดา
2) Emotional (สั ม ผั ส อารมณ์ ) และ Attitude (ทั ศ นคติ ) นั ก การตลาดใช้
Storytelling เป็ นเครืองมือให้เกิดการสัมผัสทางอารมณ์ จากอารมณ์ นําไปสู่ทศั นคติต่อแบรนด์
นันๆ
3) Top of Mind (ส่งแบรนด์เข้าสู่กลางใจ) การใช้พลังของเรืองราวสร้างให้เกิด
อารมณ์ตามแนวคิด Be a Hero
นอกจากนี ยัง มีแ นวคิด ป จั จัย สู่ค วามสํ าเร็จของเรืองเล่ าตาม The Great Storytelling
Model ดังนี
1) Sensation (สัมผัสอารมณ์ ) ต้องเล่าเรืองให้เกิดอารมณ์ ทําให้อยากเข้าไป
ค้นหาอยากแลกเปลียนประสบการณ์
2) Timeless (ไร้กาลเวลา) ใช้หลักการยํา ซํา ทวน โดยสามารถนํ าเรืองราวที
เคยถ่ายทอดไปแล้วนํากลับมาเล่าใหม่เพือทวนความทรงจํา
3) One Main Idea (มีประเด็นเดียว) ประเด็นของเรืองราว ควรมีประเด็นเดียว
และเป็ นประเด็นทีโดดเด่นและแตกต่าง ร่วมถึงประเด็นทีสือสารต้องกระชับไม่ยาวจนเกินไป
4) Real (เรืองจริง ) Storytelling ควรเป็ น เรืองจริงมีเค้าโครงมาจากเรืองจริง
หรือตรงกับคุณค่าหลักของแบรนด์ โดยทีข้อควรระวังคือ เรืองจริงทีถูกถ่ายทอด อาจกลายเป็ น
เรืองเกินจริงหากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย
5) Your Audience (เรืองราวมีคุณ ค่าต่ อผู้ฟงั ) ต้องทราบว่าผู้ฟ งั หรือผู้รบั สาร
ต้องการรับรูเ้ รืองใด และสิงทีถ่ายทอดเกียวข้องและมีคุณค่าต่อผูร้ บั สารหรือไม่ ซึงข้อควรระวัง
คุณค่าทีนํ าเสนอในเรืองเล่า ควรเกิดจากมุมมองของลูกค้าไม่ใช่คดิ จากมุมมองของแบรนด์เพียง
ลําพัง
จากทีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าความสําคัญในการเล่าเรือง ซึงถือได้ว่ามีความสําคัญต่อ
การถ่ายทอดแนวคิด กิจกรรม และเรืองราวต่างๆ ไปสู่ผูฟ้ งั ผูอ้ ่าน โดยโครงการผูกปินโตข้าวแม่
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สือทีมสือสารรับบทบาทหน้ าทีนีในการนํ าหลักการเล่าเรืองมาถ่ ายทอดแนวคิด วัต ถุ ประสงค์
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการตลอดทังนํ าการเล่าเรืองมานํ าเสนอวิถชี วี ติ ของชาวนาอินทรีย์ ให้
คนในกรุงเทพมหานครได้รบั รู้ รวมถึงถ่ายทอดเรืองราวข้อมูลของข้าวอินทรียม์ านํ าเสนอผ่าน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ซึงแนวทางนีสอดคล้องกับแนวคิดของ ฤทัยชนก จริงจิตร (2556, น. 3) ใน
บทความเรืองเจาะลึก “Smart Farmer” แค่แนวคิดใหม่ หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย ทีกล่าว
ว่ า ในมุ ม มองของศู น ย์ เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ (NECTEC)
สํ านั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ สํ าหรับ การจัด ทํ า นโยบายและการ
ดําเนินการร่วมระหว่างหน่ วยงาน แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์มคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในการพัฒนาทัง
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิต สินค้าเกษตร ไปจนถึงผู้บริโภค (From
Farmer to Market) เพือยกระดับผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุน รวมทังพัฒนามาตรฐานสินค้า ซึง
ครอบคลุมด้านการตลาดทีเน้ นความสําคัญ ของการสร้างมูลค่าเพิมผ่านการส่งเสริมตราสินค้า
ไทย (Branding) และยกระดับความน่ าเชือถือของสินค้า โดยยึดมาตรฐานสากลในการกําหนด
คุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในระบบการสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ซึงเป็ นการสร้าง
ความมันใจในสินค้าให้กบั ผูซ้ อได้
ื อกี ทางหนึง นอกจากนันยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสร้างเรืองราว (Story) เพือเพิมมูลค่าให้กบั สินค้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Network) เป็ น สือในการสร้างตราสินค้าและพัฒ นาความสัม พัน ธ์ก ับ
ลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุน่ ใหม่
2.3.4 กลยุทธ์การใช้สือ
กลยุทธ์การใช้สอื (C) วิทยาธร ท่อแก้ว (2549) ได้กําหนดแนวทางการกําหนดกลยุทธ์
การใช้สอไว้
ื ว่าเกียวกับการวิเคราะห์สอซึ
ื งมักจะพิจารณาด้านต่างๆ ดังนี
1) ด้านความสะดวกในการเข้าถึง โดยพิจารณาว่า สือใดทีผู้รบั สารเป้าหมายจะ
เข้าถึงได้งา่ ยทีสุด
2) ด้านการครอบคลุมสือ หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพของสือทีจะ
ไปถึงผูร้ บั โดยพิจารณาจากการคลอบคลุมพืนทีหรือบริเวณทีผูร้ บั สารอาศัยอยู่
3) ด้านประสิท ธิผ ลของสือ พิจารณาได้จากการเรียกความสนใจ การให้ความ
เข้าใจ การชักจูงใจ และการสร้างความจดจํา
4) ด้า นความน่ า เชือถือ โดยทัวไปกล่ า วกัน ว่ า สือโทรทัศ น์ เป็ น สือทีมีค วาม
น่ าเชือถือในแง่ของข่าวสารมากทีสุด รองลงมาคือ สิอหนังสือพิมพ์
เกศินี จุฑาวิจติ ร (2540, น. 47) ได้เสนอเกณฑ์ในการเลือกช่องทางการสือสาร หรือสือ
ทีผูส้ ่งสารสามารถตัดสินใจในการเลือกดังนี
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1) มีส ืออะไรให้เลือ กบ้าง เช่ น ในชนบทบางพืนทีอาจไม่ ม ีก ระแสไฟฟ้ า ไม่ ม ี
โทรศัพท์ หรือชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มเี ครืองรับโทรทัศน์ ผูส้ ่งสารจะต้องเลือกใช้สอประเภทอื
ื
นๆ
แทนที
2) มีง บประมาณมากน้ อ ยเพียงไร ผู้ส่ ง สารจะถู ก จํากัด การเลือ กโดยเงิน หรือ
งบประมาณ เพราะสือแต่ละชนิดย่อมมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแตกต่างกันไป เช่น โฆษณา
ทางโทรทัศน์ยอ่ มแพงกว่าโฆษณาทางวิทยุ
3) ความนิยมของผูส้ ่งสาร ผู้ส่งสารบางคนอาจมีความผูกพัน หรือนิยมทีจะใช้สอื
ชนิ ดใดชนิ ดหนึ งโดยเฉพาะ เช่ น เลือกใช้สถานี โทรทัศ น์ ช่องหนึ งมากกว่าช่ องอืนๆ เพราะมี
ความพอใจในเจ้าหน้าที พิธกี ร หรือรายการของสถานีนนั
4) สือใดเข้าถึงประชาชนมากทีสุดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้ อยทีสุด ในการสือสารโดย
อาศัยสือมวลชนเพือให้สารไปถึงคนจํานวนมากนัน ผู้ส่งสารจะต้องคํานึงถึงสมรรถนะในการ
เข้าถึงคนจํานวนมาก โดยเสียค่าใช้จา่ ยน้อยทีสุดเป็ นเกณฑ์ดว้ ย
5) สือใดมีอทิ ธิพลมากทีสุด คือการพิจารณาดูอทิ ธิพลของสือแต่ละชนิดว่าสือใดมี
อิทธิพลมากกว่ากัน ทังนีย่อมขึนอยูก่ บั สถานการณ์ สถานที และผูร้ บั สารด้วย
6) สือใดมีความเหมาะสมกับวัตถุ ประสงค์ของผู้ส่งสารมากทีสุด ผู้ส่งสารอาจมี
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึง เช่น ให้ความรู้ ให้ขา่ วสาร ให้ความบันเทิง หรือชักจูงใจ ผูส้ ่งสาร
ต้องพิจารณาดูว่า สือใดจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของตนมากทีสุด
7) สือใดเหมาะสมกับเนือหาของสารมากทีสุด เนือหาของสารก็มสี ่วนทีผู้ส่งสาร
จะสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้สอของตนได้
ื
ด้วย เนือหาของสารประเภทหนึง
อาจต้องใช้สอประเภทหนึ
ื
ง ในขณะทีเนือหาของสารอีกประเภทหนึง สามารถใช้สออี
ื กประเภท
หนึงหรือประเภทอืนๆ ได้
โครงการผูกปิ นโตข้าวนีได้มกี ารเลือกใช้สอต่
ื างๆ ในการสร้างเครือข่าย และการขยาย
เครือข่าย รวมถึงนํ ามาใช้ติดต่ อสือสารกันภายในเครือข่ายเพือการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร
และการซือขายข้าว ระหว่างผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคเอง ดังนันการศึกษาเรืองการเลือกใช้สอจึ
ื งเป็ น
แนวทางทีจะทําให้ผู้วจิ ยั ได้ทราบถึงกลยุทธ์การใช้สอของโครงการผู
ื
กปิ นโตข้าวทีนํ ามาใช้และ
ก่อให้เกิดการเติบโต และพัฒนาของเครือข่าย อีกทังยังเป็ นแนวทางศึกษาหาปจั จัยทีสําคัญของ
การพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของชาวนาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
2.3.5 กลยุทธ์เกียวกับผูร้ บั สาร
กลยุทธ์เกียวกับผู้รบั สาร (R) วิทยาธร ท่อแก้ว (2549) แนวทางการสร้างกลยุทธ์ด้าน
ผู้รบั สาร ได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) ซึงการวิเคราะห์กลุ่มผู้รบั สาร
เป้าหมายนี จะทําให้ผสู้ อสารสามารถรู
ื
จ้ กั ลักษณะทางประชากรของผูร้ บั สารและจะช่วยให้เข้าใจ
และสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับสารของผูร้ บั สารไว้ล่วงหน้ าได้ เพราะฉะนันการสือสาร
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ทุกครังผูส้ อสารควรวิ
ื
เคราะห์ผูร้ บั สารก่อน เพือเลือกผูร้ บั สาร เนือหาการสือสารและช่องทางการ
สือสารได้ตรงกับความสนใจ
การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายโดยทัวไปนันจะสามารถพิจาณาข้อมูล 2 ลักษณะสําคัญ คือ
ลัก ษณะทางด้านประชากรศาสตร์ (Demographic Characteristics) และลักษณะทางจิตวิทยา
(Phycographic Characteristics) เพือทีผูส้ ร้างสรรค์สารจะได้นําข้อมูลไปใช้ในการออกแบบสาร
การเลือกใช้สอและการผลิ
ื
ตสือเพือการพัฒนาต่อไป (ธิตพิ ฒ
ั น์ เอียมนิรนั ดร์, 2558, น. 214)
การวิเ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายตามลัก ษณะทางด้ า นประชากรศาสตร์( Demographic
Characteristics) (เสรี วงษ์มณฑา และสุมน อยูส่ นิ , 2540)
1) เพศ ผู้ ห ญิ ง และผู้ ช ายมีล ัก ษณะทางจิต วิท ยาแตกต่ า งกัน มีโ ลกทัศ น์ ไ ม่
เหมือนกัน ทําให้รสนิยม การมอง การยอมรับ และความพอใจกับสิงต่างๆ แตกต่างกัน
2) อายุ วัย ทีแตกต่ า งกัน เช่ น วัย เด็ก วัย รุ่ น วัย กลางคน วัย ชรา มีผ ลทํ าให้
รสนิยม การมอง การยอมรับและความพอใจกับสิงต่างๆ แตกต่างกัน
3) รายได้ ผู้มฐี านะทางเศรษฐกิจแตกต่ างกันทําให้อํานาจซือและการตัด สินใจ
แตกต่างกัน
4) อาชีพ เป็ นตัวกําหนดบทบาทรายได้ของคนในสังคม จากบทบาทนีจะทําให้
เกิดการเรียนรู้ ค่านิยม ทัศนคติ และโลกทัศน์แตกต่างกัน
5) การศึก ษา การศึก ษาจะช่ ว ยให้ เคนเรามีพ ื นฐานความรู้แ ละประสบกาณ์
แตกต่างกันไป และทําให้ความสามารถในการรับสารของแต่ละคนแตกต่างกัน
6) ภูมลิ ําเนา ผู้ทีอยู่ในเมือง และในส่วนภูมภิ าคจะมีค วามคิดและการมองโลก
แตกต่างกัน
7) สถานภาพการสมรส ผูท้ เป็
ี นโสด กับผูท้ สมรสแล้
ี
วจะมีความต้องการแตกต่าง
กัน คนทีสมรสแล้วจะสร้างฐานะในขณะทีคนโสดจะมีการตัดสินใจใช้จา่ ยได้ง่ายกว่า
8) วัฏจักรชีวติ ครอบครัว ผู้ทอยู
ี ่ในวัยทีแตกต่างกัน คนโสด ผู้ใหญ่ มีครอบครัว
คนในแต่ ล ะช่ วงชีว ิต มีค วามคิด ความปรารถนา ความทะเยอทะยาน และกิจกรรมในชีว ิต ที
แตกต่างกันไป
9) ขนาดครอบครัว ครอบครัวขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก จะมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอย
ครอบครัว ขนาดใหญ่ จะประหยัด และออมมากกว่ าครอบครัว ขนาดเล็ก และการบริโภคของ
ครอบครัวใหญ่จะบริโภคมากกว่า
ก ารวิ เ ค ราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย ต าม ลั ก ษ ณ ะท างด้ า น จิ ต วิ ท ย า(Phycographic
Characteristics) (เสรี วงษ์มณฑา และสุมน อยูส่ นิ , 2540)
1) ความต้องการ (Needs) เป็ นสิงทีติดตัวมาแต่กําเนิดไม่ว่าความต้องการนันจะ
เป็ นเรืองทางร่างกายหรือความต้องการทางด้านจิตใจก็ตาม ไม่ได้เกิดจาการเรียนรูข้ องมนุ ษย์
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แต่เป็ นธรรมชาติทมีี อยู่ในตัวมนุ ษย์ทจะเรี
ี ยนรูแ้ ละตอบสนองความต้องการ ซึงนักจิตวิทยาใช้
ลําดับขันของความต้องการ (History 0f Needs) ของ มาสโลว์ (Maslow) ดังนี
(1) ความต้องการทางกาย
(2) ความต้องการด้านความปลอดภัย
(3) ความต้องการทางสังคม
(4) ความต้องการการยอมรับและการยกย่อง
(5) ความต้องการรูจ้ กั ตนเองตามความเป็ นจริง
2) แรงจูงใจ (Motive) คือ สิงทีมากระตุ้นให้คนเราแสดงพฤติกรรมออกมาเพือให้
บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ ง โดยแบ่งเป็ น แรงจูงใจภายใน เป็ นแรงจูงใจทีเกิด ขึนในตัว
บุคคลเอง เช่น ความต้องการ ความพอใจ ความสนใจ แจงจูงใจประเภทนีจะกระตุ้นให้มนุ ษย์
แสดงพฤติกรรมเพือตอบสนองความต้องการของตน และแรงจูงใจภายนอก เป็ นแรงจูงใจทีเกิด
จากสิงเร้าภายนอกมากระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย โดยสิงเร้าภายนอกทีมี
อิท ธิพ ลต่ อ การแสดงพฤติก รรมโดยใช้ก ระบวนการเสริม แรง 2 ลัก ษณะ คือ การเสริม แรง
ทางบวก คือ การทําให้พ ฤติก รรมเกิด ขึนอันเป็ นผลจากการได้รบั สิงเร้าทีพึงพอใจ เช่น การ
ได้รบั รางวัล การชมเชย เป็ นต้น และการเสริมแรงทางลบ คือ การทําให้พฤติกรรมเกิดขึนอัน
เป็ นผลจากการได้รบั สิงไม่พงึ พอใจ เช่น การลงโทษ การตําหนิ เป็ นต้น
3) การรับรู้ (Preception) เป็ นกระบวนการทีร่างกายสัมผัสสิงเร้าจากสิงแวดล้อม
ภายนอกโดยประสาทสัมผัสแล้วสิงเร้าสู่ระบบประสาทส่ วนกลางทีจะแปลความหมายโดยใช้
ความรูเ้ ดิม และประสบกาณ์เดิมเป็ นเครืองช่วยแปลความหมาย สิงนันออกมาเป็ นความรู้ ความ
เข้า ใจ จนเป็ น ประสบกาณ์ ทีมีค วามหมาย โดยการรับ รู้นั นจะทํ า ให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายรับ รู้ว่ า
แนวความคิดหลักทีจะทําการสือสารกับกลุ่มเป้าหมายคืออะไร ผูท้ ทํี าการสือสารจะต้องทําการ
รับรูน้ ันมีคุณค่าแก่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การปลูกป่าจะช่วยให้ดนิ อุม้ นํ าไว้ใช้ตลอดปี และจะเป็ นที
อยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ ประชาชนจะสามารถใช้ปา่ เป็ นแหล่งอาหารและทํามาหากิน
4) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง กระบวนการทีทําให้เกิด การเปลียนแปลง
พฤติก รรมอัน เนื องมาจากการได้รบั ประสบการณ์ ท ังทางตรง และทางอ้อ มแล้ว สามารถนํ า
ประสบการณ์ นั น มาเปลี ยนแปลงพฤติ ก รรม (สมร ทองดี , 2544) ดั ง นั นวิ ธ ี ก ารสร้ า ง
ประสบการณ์ แก่ผู้รบ้ สารทังทางตรงทางอ้อมจะก่ อให้เกิดการเปลียนแปลงพฤติกรรมหรือการ
เรียนรูน้ นเอง
ั
ซึงการเรียนรูเ้ กิดจาก 2 ประเภทด้วยกันคือ
(1) การเรีย นรู้จากการสังเกต (Observational Learning) มนุ ษ ย์เรีย นรู้ก าร
แสดงพฤติกรรมจากการสังเกตต้นแบบ (Model) โดยอาศัยสือต่ างๆ ซึงสือของตัวแบบในการ
เรียนรูน้ ันได้จากการสังเกต ได้แก่ การมีตวั แบบทางพฤติกรรม การมีตวั แบบทางวาจา การมีตวั
แบบทางสัญลักษณ์ และการมีแบบทางสัมผัส
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(2) การเรีย นรู้จากการกระทํ า (Enactive Learning) หมายถึง การเรีย นรู้ที
เกิด จากบุ ค คลสัง เกตจากผลของพฤติก รรมหนึ งๆทีแสดงออกมา ถ้ าผลของการกระทํ านั น
ประสบความสําเร็จก็จะจดจําการกระทํานันไว้ เพือจะทําในโอกาสต่อไป ในทางตรงกันข้าม ถ้า
หากการกระทําส่งผลทีไม่พงึ ประสงค์กอ็ าจจะไม่ทําเช่นนันซําอีก หรืออาจดัดแปลงพฤติกรรมสิง
ใหม่ ดังนัน การเรียนรูจ้ ากการกระทําจึงเป็ นการเรียนรูจ้ ากผลของการกระทําหรือผลของกรรม
นันๆ
5) ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ท่ าทีห รือ ความรู้สกึ ของบุ ค คลต่ อสิงใดสิงหนึ ง
ทัศนคติของผูร้ บั สารคือ การเปลียนแปลงองค์ประกอบ 3 ประการ คือ
(1) ความรู้ (Cognitive) การทีจะมีทศั นคติอย่างใดอย่างหนึง เข้าต้องมีความรู้
เกียวกับสิงนัน
(2) ความรูส้ กึ (Affective) บุคคลต้องมีความรูส้ กึ ต่อสิงนันว่าชอบหรือไม่ชอบ
เห็นคุณค่าหรือไม่
(3) พฤติกรรม (Behavioral) เมือบุคคลมีความรูส้ กึ ต่อสิงนัน กํจะมีแนวโน้มที
จะแสดงพฤติกรรมออกมา
ดังนัน การสือสารเพือการพัฒนาต้องเปลียนแปลงพฤติกรรมของผู้รบั สารก็ค ือ
การเปลียนแปลงทัศ นคติท ัง 3 ประการคือ การให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายมีค วามรู้ ความรู้ส ึก และ
พฤติกรรม
6) ความเชือ (Belief) หมายถึง ความคิดและความเข้าใจของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิง
หนึงอันเป็ นสาเหตุให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
โรคีช อธิบายว่า ความเชือของบุคคลแบ่งเป็ น 4 ประเภท (สมร ทองดี, 2544)
(1) ความเชือตามทีเป็ นอยู่ เป็ นการเชือในสิงหนึงสิงใดว่า เท็จ-จริง ถูก-ผิด
เช่น เชือว่าโลกกลม พระอาทิตย์ขนทางทิ
ึ
ศตะวันออก เป็ นต้น
(2) ความเชือเชิงประเมินค่ า เป็ น ความเชือทีแฝงความรู้ส ึก รวมทังมีก าร
ประเมินในขณะเดียวกัน เช่น เชือว่าบุหรีเป็ นสิงทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ เป็ นต้น
(3) ความเชือเกี ยวกั บ สิงที ควรทํ า ไม่ ค วรทํ า เป็ น ความเชื อว่ า สิงใดพึ ง
ปรารถนา-ไม่พงึ ปรารถนา เช่น เชือว่าเด็กควรต้องเชือฟงั ผูใ้ หญ่
(4) ความเชือเกียวกับสาเหตุ เป็ นความเชือในสภาพทีก่ อให้เกิดผลอย่างใด
อย่างหนึงตามมา เช่น เชือว่าการตัดไม้ทําลายป่าทําให้เกิดภัยแล้ง การสร้างรถไฟใต้ดนิ จะช่วย
ลดปญั หาการจราจรในกรุงเทพฯ เป็ นต้น
7) ค่านิยม หมายถึง ความคิดของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ว่าสิงนันเป็ นสิงทีมี
คุณค่า ซึงเป็ นผลให้บุคคลใช้เป็ นเกณฑ์มาตรฐานทีนํามาประเมินหรือตัดสินสิงใดสิงหนึง อันเป็ น
สิงทีกําหนดพฤติกรรม (สมร ทองดี, 2544)
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8) บุคลิกภาพ (Personality) คือ ผลรวมของความคิด ท่าที และนิสยั ทีสร้างสม
จากข้อมูลฐานองค์ประกอบทางจิตและทางกายภาพของบุคคล อันถ่ายทอดชีววิทยาและจาก
แบบวัฒนธรรมทีถ่ ายทอดทางสังคม รวมถึงการปรับเหตุ จูงใจ ความปรารถนา และความมุ่ง
ประสงค์ของบุคคลนันให้เข้ากับความต้องการและสิงแวดล้อมทังทางสังคมและไม่เกียวกับสังคม
การออกแบบสารทีนํ าเรืองบุ ค ลิก ภาพมาใช้เช่ น การออกแบบเสือผ้า ทรงผม การแต่ งตัวให้
เหมาะสมกับ กลุ่ มเป้าหมาย การวางบุ ค ลิก ภาพของผู้นํ าเสนอชินในชินงานให้เหมาะสมกับ
บทบาททีนํ าเสนอ เช่น การใช้สายตาทีมองดูเด็กด้วยความเอ็นดู การแต่งตัวให้ดูภูมฐิ านของ
ผูบ้ ริหาร
ธิติพ ัฒ น์ เอียมนิ ร นั ดร์ (2558, น. 218) นอกจากการวิเ คราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์และลักษณะทางจิตวิทยาแล้ว ยังสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายตาม
แนวคิดการยอมรับนวัตกรรมได้
จันทิมา เขียวแก้ว (2554) การศึกษาเกียวกับการแพร่กระจายนวัตกรรม (Innovation
Diffusion) ของโรเจอร์แ ละชูเมกเกอร์ โดยการศึก ษาบทบาทของการสือสารมวลชนและการ
สือสารระหว่างบุคลต่อการยอมรับนวัตกรรม สามารถจําแนกผูร้ บั สารตวามความรวดเร็วในการ
ยอมรับนวัตกรรมได้ 5 ประเภท ดังตารางต่อไปนี
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ตารางที 2.1 ตารางแสดงการจําแนกผูร้ บั สารตามลักษณะผูร้ บั นวัตกรรม
ประเภท

ค่านิ ยม

ลักษณะทางบุคลิ กภาพ

พฤติ กรรมในการ
สือสาร
มีการติดต่ออย่าง
ใกล้ชดิ ทีสุดกับ
แหล่งข่าวสารทาง
วิทยาศาสตร์ใช้แหล่ง
สารทีไม่เป็ นส่วนตัว
มากกว่ามีปฏิสมั พันธ์
กับพวกชอบของใหม่
อืนๆ

ความสัมพันธ์
ในทางสังคม
มีระดับของการ
เป็ นผูน้ ําทาง
ความคิดบ้างมี
การติดต่อกับ
บุคคลหรือ
สถาบันทีอยู่
นอกระบบ
สังคมอย่างมาก

1. ผูร้ บั สารที
ชอบลองของใหม่
(Innovation)
เป็ นผูท้ ชอบการ
ี
เปลียนแปลง
กระตือรือร้น
เป็ นกลุ่มแรกที
ยอมรับ
นวัตกรรม และ
ยังเป็ นผูแ้ นะนํา
นวัตกรรมแก่
ผูอ้ นด้
ื วย
2. ผูร้ บั สารทีรับ
เร็วส่วนแรก
(Influentail) เป็ น
ผูน้ ําความ
คิดเห็นทีมี
อิทธิพลต่อการ
ยอมรับ
นวัตกรรมของ
กลุ่มอืนๆ
3. เป็ นผูร้ บั สาร
กลุ่มทีรับเร็ว
ส่วนมาก (Early
Majority) เป็ น
กลุ่มทีจะมีการ
เปลียนแปลง
พฤติกรรมหลับ
จากการยอมรับ
นวัตกรรมได้
รวดเร็วกว่ากลุ่ม
อืน

ชอบเสียงภัย
กระหายทีจะ
ทดลองของใหม่
มีความเป็ น
วิทยาศาสตร์

มีสถานะทางสังคมสูง
ทีสุด เป็ นเจ้าของกิจการ
ทีใหญ่ทสุี ด และใช้ความ
เชียวชาญมากทีสุด มี
ระดับการศึกษาสูง
รํารวย

น่าเชือถือ น่า
เคารพ เป็ น
แบบอย่างทีดี
สําหรับบุคคล
อืนๆ ในระบบ
สังคม

มีสถานะทางสังคมสูง
ทีสุด เป็ นเจ้าของกิจการ
ทีใหญ่และใช้ความ
เชียวชาญมาก มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าระดับ
เฉลียเล็กน้อย

มีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีส่งเสริมใน
ท้องถินมากทีสุด เป็ น
ผูน้ ําขององค์กรท้องถิน

มีระดับของการ
เป็ นผูน้ ําทาง
ความคิดมาก
ทีสุด มีลกั ษณะ
เป็ นท้องถิน
อย่างมาก

รอบคอบ
ระมัดระวัง เต็ม
ใจทีจะพิจารณา
นวัตกรรม
ภายหลังจากที
เพือนๆ ยอมรับ
นวัตกรรมแล้ว

มีสถานะทางสังคมสูง
กว่า ระดับเฉลียเป็ น
เจ้าของกิจการทีมีขนาด
ธุรกิจในระดับเฉลียมี
ระดับการศึกษากว่า
ระดับเฉลียเล็กน้อย

มีการติดต่ออย่างมาก มีระดับของการ
กับเจ้าหน้าทีส่งเสริม ผู้ เป็ นผูน้ ําทาง
ทียอมรับนวัตกรรม
ความคิดบ้าง
และองค์กรของชุมชน
ในท้องถิน
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ตารางที 2.1 (ต่อ)
ประเภท
4. ผูร้ บั สารกลุ่มที
รับช้าส่วนมาก
(Late Majopity)
เป็ นผูท้ มีี การ
ยอมรับนวัตกรรม
ช้า หรือ
ระดับกลาง
หลังจากเห็น
ตัวอย่างจากกลุ่ม
ผูน้ ําทางความ
คิดเห็นหรือกลุ่ม
ผูร้ บั เร็วส่วนมาก
5. ผูร้ บั สารกลุ่มที
ล้าหลัง
(Laggard) ผู้
ยอมรับช้าทีสุด
พวกนีต้องรอดู
ผลของการ
ยอมรับนสัตกรรม
จากลุ่มผูน้ ําความ
คิดเห็น กลุ่มผูร้ บั
เร็วและกลุ่มผูร้ บั
ช้าเสียก่อน จึงจะ
ตัดสินใจยอมรับ
นวัตกรรม ซึงจะ
ใช้เวลามา

ค่านิ ยม

ลักษณะทาง
บุคลิ กภาพ
ช่างสงสัย ไม่
มีสถานะทาง
ค่อยไว้ใจก่อนที สังคมตํากว่า
จะยอมรับ
ระดับเฉลีย เป็ น
นวัตกรรม
เจ้าของกิจการที
จะต้องมีแรง
มีขนาดเล็กมี
กดดันมากจาก ความเชียวชาญ
ความจําเป็ น
น้อยมาก มี
ทางเศรษฐกิจ
รายได้ตํา มี
หรืออิทธิพลที ระดับการศึกษา
เกิดจากการ
ตํากว่าระดับ
เผยแพร่
เฉลียเล็กน้อย
นวัตกรรม
ยึดถือประเพณี มีเชียวชาญน้อย
ั ว
อย่างฝงหั
มากมีสถานะ
ยึดถืออดีตเป็ น ทางสังคมและมี
แนวทางในการ รายได้ตําทีสุด
ดําเนินชีวติ
เป็ นเจ้าของ
กิจการทีขนาด
เล็กทีสุด

พฤติ กรรมใน
การสือสาร
แสวงหาข่าวสาร
จากกลุ่มเพือน
(ส่วนใหญ่จาก
พวกรับช้า
ส่วนมาก หรือ
พวกรับเร็ว
ส่วนมาก) ใช้
สือมวลชนน้อย
กว่ามีกจิ กรรม
ในองค์กรทีเป็ น
ทางการน้อย
มาก
แหล่งข่าวสารที
สําคัญทีสุดของ
บุคคลกลุ่มนีคือ
เพือน เพือน
บ้าน และญาติที
มีค่านิยมคล้ายๆ
กัน อยู่ค่อนข้าง
โดดเดียว
ห่างไกลขากคน
อืนๆ และเข้า
ร่วมกิจกรรม
ขององค์กรที
เป็ นทางกาน้อย
ทีสุด

ความสัมพันธ์ในทางสังคม
มีระดับของการเป็ นผูน้ ําทาง
ความคิดเพียงเล็กน้อย

มีระดับของการเป็ นผูน้ ําทาง
ความคิดน้อยทีสุด

แหล่งทีมา: จันทิมา เขียวแก้ว, 2554, น. 156-157.
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษากลยุทธ์การสือสารเพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ถงึ กลยุทธ์การสือสาร
ทีโครงการผูกปิ นโตข้าวได้นํามาใช้ซงประกอบด้
ึ
วยกลยุทธ์ผสู้ ่งสารทีมีอทิ ธิพลต่อการรับสารของ
ผูร้ บั สาร กลยุทธ์การวิเคราะห์กลุ่มผูร้ บั สารว่ามีคุณลักษณะแบบใด ซึงในโครงการผูกปิ นโตข้าว
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มีผู้ รบั สารหลากหลายและมีค วามแตกต่ า งทางคุ ณ ลัก ษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ และ
ทางด้านจิต วิทยาเป็ นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ นกลุ่ มผู้บริโภคในเมือ งหลวง กลุ่ มชาวนาอินทรีย์
ผู้ผลิต และองค์กรต่ างๆ ดังนันทางโครงการจึงต้องมีการกําหนดแนวทางในการสร้างสรรสาร
และเลือกใช้สอที
ื จะมีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้ และสามารถโน้ มน้ าวใจผู้รบั สารให้ความร่วมมือ และ
ร่วมดําเนินแนวทางเดียวกันเพือให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ ดังนันผูว้ จิ ยั จึงสรุปแนวคิดเรือง
กลยุทธ์การสือสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพือใช้เป็ นกรอบแนวทางการวิจยั กลยุทธ์การสือสารที
โครงการผูกปินโตข้าวใช้ในการสร้างเครือข่ายและส่งผลต่อการพัฒนา

2.4 แนวคิ ดเรืองสือบุคคล
สมิทธิ J บุญชุตมิ า (ม.ป.ป., น. 1) ได้ให้ความหมายของสือบุคคลว่าเป็ นสือทีมีคุณประโยชน์
มากทีสุดในงานเครือข่าย รวมทังงานพัฒนาทุกประเภท สือบุคคลนันสามารถทําหน้ าทีแบบที
วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ทําได้ (แม้จะไม่เท่าเทียมทังหมด) และยังทําหน้าทีปลอบ
ขวัญให้กําลังใจ พูดให้คดิ ดัดแปลงข่าวสารจากต้นตอให้งา่ ยขึน เป็ นต้น
โรเจอร์สลูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1969 อ้างถึงใน วีรายา อัก กะโชติกุ ล
2552, น. 34) กล่าวไว้ว่าในกรณีทต้ี องการให้บุคคลใดๆ เกิดการยอมรับในสารทีเสนอไป หรือ
ให้การสือสารมีประสิทธิภาพทีสุด สือทีใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจยอมรับสารนัน ควร
ใช้การสือสารระหว่างบุคคล โดยใช้สอบุ
ื คคลเป็ นผูเ้ ผยแพร่ขา่ วสาร สือบุคคลนันจะเป็ นประโยชน์
มากในกรณีทผูี ส้ ่งสารหวังผลให้ผูร้ บั เกิดการเปลียนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมในการยอมรับ
สารนัน นอกจากนียังเป็ นวิธที ช่ี วยให้ผู้รบั สารมีความเข้าใจกระจ่างชัดต่อสาร และตัดสินใจรับ
สารได้อย่างมันใจยิงขึนด้วย
การสือสารระหว่างบุ คคลนันสามารถแบ่งออกเป็ น การติดต่ อสือสารโดยตรงและการ
ติดต่อสือสารโดยกลุ่ม (เสถียร เชยประทับ, 2530 อ้างถึงใน วีรายา อักกะโชติกุล, 2552, น. 35)
ซึงมีรายละเอียดดังนี
1) การติดต่อสือสารโดยตรง (Direct Contact) คือ การติดต่อโดยตรงนีใช้สอบุ
ื คคลใน
การเผยแพร่ข่าวสารโดยตรง เช่ น วิธเี ยียมบ้าน วิธ ีนีหากผู้รบั สารสงสัย ไม่เข้าใจก็ส ามารถ
ซักถามทําความเข้าใจได้เป็ นอย่างดี นอกจากนีผู้เผยแพร่ข่าวสารเพือสร้างความเข้าใจ หหรือ
ชักจูงโน้ มน้าวใจจึงนิยมใช้การติดต่อสือสารโดยตรง แต่มขี อ้ จํากัดคือ การสือสารประเภทนีต้อง
ใช้สอบุ
ื คคลเป็ นจํานวนมาก สินเปลืองเวลา และแรงงานในการเผยแพร่ขา่ วสาร
2) การติดต่อโดยกลุ่ม (Group Contact of Community Public) คือ การติดต่อโดยผ่าน
กลุ่ ม กลุ่ ม จะมีอิท ธิพ ลต่ อ บุ ค คลส่ ว นร่ว ม กลุ่ ม ต่ างๆ จะช่ ว ยให้ ก ารสือสารของบุ ค คลบรรลุ
เป้าหมายได้ การติดต่ อโดยกลุ่มนีอาจทําได้โดยการประชุม อภิปราย และสนทนาภายในกลุ่ม
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คือ จัด กลุ่ ม คนทีมีค วามสนใจกัน ตังแต่ 2 คนขึนไปให้ ส นทนาแลกเปลียนความคิด เห็น มี
ปฏิกริ ยิ าโต้ตอ้ บกัน ซึงจะมีส่วนใหญ่ในการตัดสินใจยอมรับ หรือปฏิเสธข่าวสารนัน
สือบุคคล ถือว่าเป็ นช่องทางทีสําคัญมากสําหรับโครงการผูกปิ นโตข้าว เนืองจากผู้ทมีี
บทบาทสําคัญคือ “แม่สอ”
ื ผูท้ เป็
ี นตัวกลางความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาผู้ผลิต และผูบ้ ริโภคซึง
การศึกษาถึงลักษณะของสือบุคคลนันจะสามารถเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ผู้ส่งสารซึงเป็ น
“แม่ ส ือ” ได้ อีก ทังทางโครงการได้นํ าสือบุ ค คลทีเป็ น คนดัง อย่าง นั ก ร้อ ง นั ก แสดงมาช่ ว ย
ประชาสัมพันธ์โครงการดังนันผู้วจิ ยั จึงได้ทําการศึกษาสือคนดังซึงมีความหมาย รวมถึงข้อดี
และผลกระทบของสือคนดังเพือเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ดงั นี
พีรพัฒน์ ฉัตรศิรกิ ุลชัย (2553, น. 53) สือ Celebrity หมายถึง บุคคลทีเป็ นทีรูจ้ กั เพราะ
ความมีชื อเสี ย งในความสํ า เร็จ ในเรืองใดเรืองหนึ ง โดยความสํ า เร็จ นั นจะรวมความถึ ง
ความสําเร็จในทุกสาขาอาชีพเช่นการแสดงละครหรือภาพยนตร์ ดนตรี กีฬา การเมือง ธุรกิจ
ศาสนา ฯลฯ ซึงการโฆษณาโดยใช้ Celebrity ถือว่าเป็ นทีนิยมอีกสือหนึง เนืองมาจาก
1) Celebrity เป็ น ผู้ทีมีบ ทบาทในฐานะผู้นํ ากระแส (Trend Setters) ในด้าน ต่ างๆ
ให้แก่ สงั คม เช่น การแต่ งกาย การใช้สนิ ค้าและบริการ หรือการดําเนิ นชีวติ ประจําวัน เพราะ
ผูบ้ ริโภคสนใจและเฝ้าติดตามดูผู้ทมีี ชอเสี
ื ยงทีเขาชืนชอบอย่างใกล้ชดิ และมีโอกาสทีจะปฏิบตั ิ
ตามบุ ค คลเหล่ านี ทัน ที เช่ น นั ก กีฬ าเหรียญทองโอลิมปิ ก ยกนํ าหนัก หญิงไทยทีกลายเป็ น ผู้
นํากระแสความนิยมในกีฬายกนําหนักของนักเรียนหญิงทัวประเทศ
2) Celebrity เป็ น บุ ค คลทีมีล ัก ษณะเป็ น ผู้ นํ า ทางความคิด (Opinion Leaders) ของ
กลุ่มเป้าหมาย การกระทําใดๆ ของผู้ทมีี ชอเสี
ื ยงจะมีอทิ ธิพลทางความคิดทีสําคัญต่อผู้บริโภค
ก่ อ ให้เกิด พฤติก รรมเลียนแบบตาม ผู้ทีมีชือเสียงจึงเหมาะทีจะเป็ น ผู้นํ าและผู้รบั รองในการ
โฆษณารณรงค์ต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ให้คนไทยดืมนมมากขึน
3) ผูท้ มี ชี อเสี
ื ยงเป็ นเหมือนกระจกทีสะท้อนความใฝฝ่ นั ของผูบ้ ริโภคผ่านทางตัวของผูท้ ี
มีชอเสี
ื ยง (The Miror of Self-Aspiration) ส่วนใหญ่ผูบ้ ริโภคมักจะเป็ นบุคคลทีมีวถิ ชี วี ติ ธรรมดา
สามัญ ทัวไป แต่ ทุกคนก็ปรารถนาจะมีชวี ติ ความเป็ นอยู่ทีสวยงามรํารวยหรูห รา มีเกียรติยศ
ชือเสียง ผู้บริโภคมักมีความสุขทีเห็น Celebrity ทีผู้บริโภคสมมติว่าเป็ นตัวเอง พฤติกรรมของ
Celebrity จึงมีอทิ ธิพลมากต่อความคิดและการกระทําของผูบ้ ริโภค งานโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ทีมีการรับรองโดย Celebrity ก็จะประสบความสําเร็จได้ง่าย
(1) ข้อดีของสือ Celebrity
(1.1) สร้าง Awareness ได้เร็ว
(1.2) สร้าง Brand Positioning & Brand image ได้ชดั เจนในระยะสันๆ
(1.3) ช่วยการกระจายสินค้าตามช่องทางต่างๆ ได้งา่ ยขึน
(1.4) เกิดการทดลองสินค้าโดยกลุ่มเป้าหมาย
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(2) ข้อเสียของสือ Celebrity
(2.1) ความเสือมความนิยมใน Celebrity
(2.2) Brand image ทีถูกผูกติดกับ แคแรกเตอร์ของ Celebrity อย่างแนบแน่ น
(2.3) จํากัดในลูกค้าเป้าหมายทีเป็ นเฉพาะกลุ่ม
นอกจากนี ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุ ล (2553, น.13) ได้กล่าวถึง ผลกระทบของการใช้
บุคคลทีมีชอเสี
ื ยง (Celebrity) เป็ นผู้นําเสนอในการโฆษณา ซึงผู้วจิ ยั ขอนํ ามาเฉพาะในส่วนที
สอดคล้องกับงานวิจยั ชินนี ดังนี
1) สามารถกระตุ้ น ความสนใจสู ง (Attention Increasing) เนื องจากผู้ บ ริโ ภคมีค วาม
สนใจเป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว การเห็นบุคคลทีมีชอเสี
ื ยงในโฆษณาจะทําให้ตงใจดู
ั
ติดตามอย่างสนใจ
และจดจํา
2) สร้างความน่ าเชือถือได้สูง (Creditability Building) แสดงว่าสินค้านันต้องมีคุณภาพ
เป็ นทีน่ าเชือถือสําหรับผูบ้ ริโภค
3) แนะนําตราผลิตภัณฑ์ใหม่ (Brand Introduction) สินค้าใหม่ทต้ี องการให้เป็ นทีรูจ้ กั ใน
กลุ่มผูบ้ ริโภคได้ในระยะเวลาอันสัน นิยมใช้บุคคลทีมีชอเสี
ื ยงมารับรองสินค้า โดยอาศัยการเป็ น
ทีรูจ้ กั ของบุคคลทีมีชอเสี
ื ยงมาทําหน้ าทีเป็ นใบเบิกทางให้ผู้บริโภครูจ้ กั สินค้าและตรายีห้อมาก
ขึน
การศึกษาแนวคิดของสือบุคคลทีมีอทิ ธิพลต่อการโน้มน้าวใจนันเป็ นแนวทางทีผูว้ จิ ยั ได้
นํ าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการวิเคราะห์ปจั จัยทีส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง

2.5 แนวคิ ดเรืองจิ ตอาสา
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะนัน เป็ นคําทีได้ยนิ กันมานานเพราะการมีจติ อาสาหรือจิตที
คิด เห็ น ถึ ง ผลประโยชน์ ส่ ว นร่ ว มนั นเป็ น สิงจํ า เป็ น อย่ า งมากในสัง คมไทยในป จั จุ บ ัน ที ยึด
ผลประโยชน์ทตนพึ
ี งได้เป็ นหลัก และเป็ นสังคมแห่งการแข่งขันสูง ดังนันผูว้ จิ ยั จึงได้รวบรวมคํา
นิยามของ จิตอาสา มาพอสังเขปดังนี
ประวิตร พิสุทธิโสภณ (2552) กล่าวไว้ว่า จิตอาสา คือ ผู้ทีมีจติ ใจทีเป็ นผู้ให้ เช่น ให้
สิงของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกําลังแรงกาย แรงสมอง ซึงเป็ นการเสียสละ สิงทีตนเองมี
แม้กระทังเวลา เพือเผือแผ่ให้กบั ส่วนร่วม…อีกทังยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็ นตัว เป็ นตน
ของตนเองลงได้ บ้ า ง นอกจากนั น ประวิ ต ร พิ สุ ท ธิ โ สภณ (2552) ยัง กล่ า วถึ ง การเป็ น
“อาสาสมัคร” ซึงเป็ นงานทีเกิดจากผู้ทมีี จิตอาสา ซึงมีความหมายอย่างมากกับสังคมส่วนร่วม
เป็ นผู้ทเอื
ี อเฟื อ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพือช่วยเหลือผู้อนื หรือสังคมให้เกิดประโยชน์
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และความสุ ข มากขึน การเป็ น อาสาสมัค รไม่ ว่ า จะเป็ น งานใดๆ ก็ ล้ ว นแล้ ว แต่ ทีทํ า ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็ นสิงทีเราควรทําทังสิน คนทีจะเป็ นอาสาสมัครได้นนั ไม่ได้จาํ กัด
ทีวัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือข้อจํากัดใดๆทังสิน หากแต่ต้องมีจติ ใจทีเป็ น “จิตอาสา”
ทีอยากจะช่วยเหลือผูอ้ นื หรือสังคมเท่านัน
จารุณี แก้วประภา (ม.ป.ป. อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และเณริศา ชัยศุภมงคล
ลาภ, 2556, น. 28) กล่าวว่า จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทัง
ปวงแก่ เพือนมนุ ษ ย์ โดยเต็ม ใจ สมัค รใจ อิมใจ ซาบซึงใจ ปิ ติสุ ข ทีพร้อ มจะเสีย สละเวลา
แรงกาย และสติปญั ญา เพือสาธารณะประโยชน์ ในการทํากิจกรรม หรือสิงทีเป็ นประโยชน์ แก่
ผูอ้ นโดยไม่
ื
หวังผลตอบแทน และมีความสุขทีได้ช่วยเหลือผูอ้ นื เป็ นจิตทีไม่นิงดูดาย เมือพบเห็น
ปญั หา หรือความทุกข์ยากทีเกิดขึนกับผูค้ น เป็ นจิตทีมีความสุขเมือได้ทาํ ความดี…อีกทังยังช่วย
ลด “อัตตา” หรือความเป็ นตัวเป็ นตนของตนเองลงได้บา้ ง
สรุปจากคํานิยามของคําว่าจิตอาสา นันคือ ผูท้ มีี จติ ใจแห่งการให้และเสียสละทังสิงของ
เงิน แรงกาย แรงใจ แรงสมอง เพือสาธารณะประโยชน์ในการทํากิจกรรมและสิงทีเป็ นประโยชน์
ต่ อผู้อนโดยไม่
ื
หวังสิงตอบแทน อีกทังมีจติ ไม่นิงดูดายเมือพบเห็นปญั ญาหรือความทุ กข์ของ
ผูอ้ นื การมีจติ อาสาช่วยลดการมีอตั ตาหรือความเป็ นตัวเป็ นตนของตนเองลงได้บา้ ง
การศึกษาแนวคิดเรืองจิตอาสานัน เนืองจากการร่วมตัวของเหล่าแม่สอที
ื ผู้ก่อตังเกิด
จาก ความตระหนักถึงความทุกข์ของชาวนา ร่วมถึงต้องการให้เกิดสิงดีงาม และการพัฒนาขึน
ในสัง คมไทยซึงสอดคล้ อ งกับ ความหมายของการมีจ ิต อาสา ดัง นั นผู้ ว ิจ ัย จึง ทํ าการศึก ษา
ความหมายของแนวคิดข้างต้นเพือเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ปจั จัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวที
ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง

2.6 แนวคิ ดเรืองผูน้ ํา
พรนพ พุกกะพันธุ์ (2544) ให้ความหมายของ ผู้นําว่า “คือ บุคคลทีจะมาประสานช่วย
ให้คนทังหลายรวมกัน โดยทีว่าจะเป็ นการอยู่รวมกันก็ตาม หรือทําร่วมกันก็ตาม ให้พากันไป
ด้วยดี สู่จดุ หมายทีดีงาม
สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์ (2550) ให้ความหมายของ ผูน้ ํา ว่า “คือบุคคลทีได้รบั มอบหมาย ซึง
อาจโดยเลือกตังหรือแต่ งตังและเป็ นทียอมรับของสมาชิก ให้มอี ิทธิพ ลและบทบาทเหนื อกลุ่ ม
สามารถจูงใจชักนํ า หรือชีนํ าให้สมาชิกของกลุ่มรวมพลังเพือปฏิบตั ิภารกิจต่างๆ ของกลุ่มให้
สําเร็จ”
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จากความหมายข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า ผูน้ ํ า คือ บุคคลทีได้รบั มอบหมาย ซึงอาจจะโดย
เลือกตังหรือแต่ งตังก็ตาม หรือเป็ นบุคคลทีจะมาประสานช่วยให้คนทังหลายรวมกัน พร้อมทัง
สามารถจูงใจชักนํา ชีนําสมาชิกในกลุ่มรวมพลังเพือปฏิบตั ภิ ารกิจให้สาํ เร็จ
Zenger and Folkman (2007) กล่าวถึงการเป็ นผูน้ ําทีดี ต้องมีจดุ แข็ง 5 ประการ ดังนี
1) ลักษณะนิสยั ผูน้ ําทีดีจะต้องมีอุปนิสยั ต่อไปนี
(1) เป็ นคนรักษาคําพูด ยึดมันในสัญญาทีได้ให้ไว้กบั ผูอ้ นื
(2) เป็ นคนปฏิบตั ติ ่อผูอ้ นอย่
ื างให้เกียรติ โดยไม่เลือกชัน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน
(3) เป็ นคนทีเรียนรู้อ ย่างต่ อเนื อง ชอบทดลองสิงใหม่ๆ และปรับ ตัวไปกับความ
เปลียนแปลง
2) ความสามารถส่วนบุคคล เป็ นทักษะของบุคคลทีสามารถพัฒนาตนเองและผูอ้ นื
(1) เป็ นคนทีสามารถเรียนรู้ มีความรู้ มีทกั ษะในงานทีทํา มีความเชียวชาญ
(2) เป็ นคนทีมีทกั ษะในการวิเคราะห์ปญั หา การแก้ปญั หา
(3) เป็ นคนทีสามารถเป็ นพีเลียง คือพัฒนาคนอืนต่อไปได้
(4) เป็ นคนทีมีทกั ษะในด้านการสือสารกับผูอ้ นได้
ื อย่างประสิทธิภาพ
(5) เป็ นคนทีมีความพร้อมในการริเริมสิงใหม่ๆ ไม่ยดึ ติดอยูก่ บั สิงเก่า
3) การมุ่งเน้นทีผลลัพธ์ ผู้นําทีดีสามารถเปลียนความคิดทีเป็ นนามธรรมให้ออกมาเป็ น
รูปธรรมได้ และผลักดันให้เกิดพลัง เกิดความกระตือรือร้น ให้กจิ กรรมดําเนินต่อไปได้
(1) เป็ นคนทีรูว้ ่าหน่ วยงานมีความคาดหวังอะไร
(2) เป็ นคนทีมุ่งผลประโยชน์ในระยะยาว โดยทนต่อความเย้ายวนของผลประโยชน์
ในระยะสันทีจะส่งผลให้สญ
ู เสียประโยชน์ในระยะยาว
(3) เป็ นคนทีลงมือทําอย่างรวดเร็ว จริงจัง เพือให้บรรลุผลตามเป้าหมายทีวางไว้
4) ทักษะด้านมนุ ษ ย์สมั พันธ์ เป็ นทักษะสําคัญ ทีจะช่วยให้ทกั ษะด้านอืนๆ ดําเนิ นไป
อย่างราบรืน
(1) เป็ นผู้ทสืี อสารอย่างมีพ ลังและกระจายไปได้อย่างทัวถึง เพือให้คนอืนในกลุ่ม
ทราบทิศทาง และเข้าใจวัตถุประสงค์
(2) เป็ นผู้ทกระตุ
ี
้นผู้อนให้
ื มผี ลงานยอดเยียม จูงใจผู้อนปฏิ
ื บตั ติ ามเป้าหมายทีวาง
ไว้
(3) เป็ นผูท้ สามารถสร้
ี
างความไว้เนือเชือใจให้กบั กลุ่ม โดยใส่ใจในความรูส้ กึ ของคน
มากพอๆ กับการแก้ปญั หาในเรืองงาน
(4) เป็ นผูท้ ส่ี งเสริมพัฒนาผูอ้ นื เพือให้เกิดทักษะทีดีขนึ
(5) เป็ นผู้ทให้
ี ความร่วมมือเพือพัฒนาทีมงานให้แข็งแกร่งโดยไม่แยกตัวออกจาก
สมาชิกคนอืนๆ กระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่ม
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5) การนํ าการเปลียนแปลงทีเกิด ขึนในองค์ก ร โดยการสร้างวิสยั ทัศน์ และวัฒ นธรรม
องค์กรใหม่ๆ ให้เกิดขึน
(1) เป็ นผูท้ มีี วสิ ยั ทัศน์กว้างไกล
(2) เป็ นผูท้ สามารถเปลี
ี
ยนวิสยั ทัศน์เป็ นวัตถุประสงค์ทชัี ดเจน
(3) เป็ นผูท้ สามารถสร้
ี
างสมดุลได้ดรี ะหว่างความต้องการทีจะนํ าและความต้องการ
ให้ผอู้ นมี
ื ส่วนร่วม
โครงการผูกปิ นโตข้าวมีทมี แม่สอผู
ื ก้ ่อตังโครงการทีมีศกั ยภาพในการเป็ นผูน้ ํ าให้สมาชิก
ในเครือ ข่ า ยสามารถดํ า เนิ น ตาม คล้ อ ยตามได้ เ ป็ น อย่ า งดี ไม่ ว่ า จะเป็ น การนํ า เอาความรู้
ความสามารถมาใช้ในการปฏิบตั งิ านในโครงการซึงส่งผลต่อการพัฒนา รวมถึงประธานของกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองเองนันก็เป็ นบุคคลแรกทีเริมต้นเข้าร่วมในโครงการ และจัดตังขึน
กลุ่ มพร้อ มทังมีแ นวทางในการพัฒ นา และนํ ากลุ่ ม ไปในทางทีด ี ดัง นันแนวคิด ของผู้นํ าจึง มี
ความสําคัญเพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ถงึ ปจั จัยของโครงการในการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง

2.7 แนวคิ ดเรืองทุนทางสังคมในการรวมตัวเป็ นเครือข่าย
ความหมายของทุนทางสังคม มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ซงสอดคล้
ึ
องกับงานวิจยั
มีดงั นี

Lin (1999) อธิบ ายว่ า ทุ น ทางสัง คม คือ ทรัพ ยากรทีฝ งั ตัว อยู่ใ นเครือ ข่ ายสัง คมจะ
กลายเป็ นทุนทีสนับสนุ นให้เกิดผลประโยชน์จากการกระทําร่วมกัน ประกอบด้วย (1) เครือข่าย
สังคมจะช่วยให้การไหลของข้อมูลข่าวสารง่ายขึนผ่านเครือข่ายทีติดต่อกัน ช่วยลดต้นทุนในการ
ถ่ายโอน เพราะเกิดความไว้ใจระหว่างกันในสังคม (2) ความเกียวพันในสังคมจะมีอทิ ธิพลต่ อ
การตัดสินใจกํ าหนดกลยุทธ์ของสังคม (3) ปจั เจกบุ ค คลสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพ ยากรผ่ าน
เครือข่ายสังคม และ (4) ความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช่แค่เพียงการใช้อารมณ์ ในการสนับสนุ น
กิจกรรมทางสังคมเท่านัน แต่ความสัมพันธ์นนยั
ั งเป็ นการได้มาซึงความรูท้ เป็
ี นประโยชน์อกี ด้วย
Hanifan (n.d. อ้างถึงใน กฤษณพร ประสิทธิ Jวิเศษ, 2557, น. 49) กล่าวไว้ว่า ปจั เจกชน
นันค่ อนข้างทีจะมีทุนทางสังคมน้ อยโดยเฉพาะถ้าเข้าแยกตัวออกจากสังคม แต่ ถ้าเขามีก าร
ติดต่อสัมพันธ์กบั ญาติพน้ี องของเขาและญาติพน้ี องก็มกี ารติดต่อกับญาติคนอืนๆ อีก ก็จะเกิด
การสะสมทุ นทางสังคม ซึงอาจจะตอบสนองความจําเป็ นทางสังคมให้ก ับเขาได้อ ย่างดี และ
อาจจะทําให้เกิดศักยภาพทางสังคม ซึงนํ าไปสู่การปรับปรุงสภาวะความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชน
รวมให้ดขี นอย่
ึ างมีประสิทธิภาพ ชุมชนจะได้รบั ผลประโยชน์จากความร่วมมือของคนในชุมชน
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แต่ละส่วน ในขณะทีปจั เจกนัน ก็ได้รบั ประโยชน์จากการช่วยเหลือกัน (Help) มีความคิดอกเห็น
ใจ และมีความร่วมมือกันในหมูญ
่ าติพน้ี อง
จากความหมาย ของทังสองนิยามสรุปได้ว่า ทุนทางสังคม คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลทีร่วมตัวกัน เป็ นเครือข่ายทางสังคมและมีการระดมทุนทีตนมีอยู่ร่วมกัน
ช่วยเหลือเกือกูลกันภายในเครือข่ายเพือให้เกิดประโยชน์
นอกจากนีตามที กฤษณพร ประสิทธิ Jวิเศษ (2557, น. 51) ได้กล่าวสรุปบทบาทหน้ าที
ของทุนทางสังคมไว้ดงั นี
1) บทบาทในฐานะตัวเชือมให้กลุ่มสมาชิก (Bonding Social Capital) โดยจะสนับสนุ น
ครอบครัว กลุ่มเพือนและกลุ่มเพือนบ้านทีมีลกั ษณะความเป็ นพีน้ องชาติพนั ธุ์และมีอตั ลักษณ์
ทางสังคมทีใกล้ชดิ และรูจ้ กั กันแล้วมาร่วมมือสร้างสายสัมพันธ์ให้เข้มแข้ง (Strong Ties)
2) บทบาทการประสานสัม พัน ธ์ระหว่ างกลุ่ ม ภายในและภายนอก (Bridging Social
Capital) ซึงเป็ นกลุ่มทีมีความแตกต่ างกันทางสังคมทีก่ อนหน้ านี ไม่รู้จกั กันมาก่ อนและมีสาย
สัมพันธ์ทอ่ี อนแอ (Weal Ties) มาร่วมมือเพือเพิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
3) บทบาทในฐานะความคาดหวัง และความไว้วางใจต่อโครงสร้างสังคม ซึงสมาชิกของ
สังคมต่างมีความคาดหวังต่อกันว่า สมาชิกนันจะปฏิบตั ติ ่อตนเองเป็ นไปตามภาระผูกพันทีมอบ
แก่กนั ไว้ ซึงหากสมาชิกสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามทีคาดหวังก็จะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน
4) บทบาทในฐานะเป็ นช่องทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เนืองจากข้อมูลข่าวสาร
มีความสําคัญต่อการกระทําทางสังคม การแสวงหาและการได้มาซึงข้อมูลจําเป็ นต้องอาศัยเวลา
และต้นทุน ดังนัน ระบบความสัมพันธ์ในสังคมทีมีจะช่วยอํานวยความสะดวกและลดต้นทุนใน
การแสวงหาและการได้มาของข้อมูลข่าวสาร
5) บทบาทในการสร้างบรรทัดฐานและข้อตกลงในการอยูร่ ่วมกันในสังคม (การให้รางวัล
และการลงโทษ) นันคือ สังคมจําเป็ นต้องมีกฏระเบียบ หรือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันสมาชิกใน
สังคมจึงจําเป็ นต้องให้ความร่วมมือในการกําหนดกรอบ จารีต หรือข้อปฏิบตั ริ ว่ มกัน
เนืองจากการรวมตัวกันภายในโครงการผูกปิ นโตข้าวนันเริมต้นจากสมาชิกรูจ้ กั ผ่านทางเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ จึงมาร่วมตัวทํากิจกรรม และรวบร่วมทุนทีแต่ ละปจั เจกบุคคลมีเพือให้เกิดประโยชน์
และบรรลุตามเป้าหมายทีวางไว้ ด้วยเหตุนีผู้วจิ ยั จึงได้ทําการศึกษาเพิมเติมในส่วนของทุนทาง
สังคมออนไลน์ ซึงมีความหมาย และองค์ประกอบดังนี
กฤษณพร ประสิทธิ Jวิเศษ (2557, น. 71) ได้ สรุปทุ นทางสังคมออนไลน์ ไว้ว่ า เป็ นปรากฏการณ์
ความสัมพันธ์ของสังคมทีเกิดขึนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคม ลักษณะการก่อ
ตัวของทุนทางสังคมเกิดจากการสือสารเพือการแลกเปลียนและการมีปฏิสมั พันธ์กบั สมาชิกใน
เครือข่าย ซึงอาจเป็ นเพือน ครอบครัว คนแปลกหน้า หรือคนทีรูจ้ กั อยูแ่ ล้วในโลกแห่งความเป็ น
จริง ผ่านเครืองมือทีให้บริการของเว็บไซด์ เช่น การกดไลท์ (Click Like) การแสดงความคิดเห็น
(Comment) การแบ่ ง ป นั ข้ อ มู ล (Share) การสร้า งข้ อ มู ล ตนเอง (Profile) และการสนทนา
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ออนไลน์ (Chat) เป็ นต้น เพือสร้าง พัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กบั สมาชิกทีอยู่ในเครือข่าย
โดยมีเป้าหมายเพือแลกเปลียนผลประโยชน์ ร่วมกัน โดยมีอ งค์ประกอบทีสําคัญ ของทุ นทาง
สังคมออนไลน์ดงั นี
พีระ ลิวลม (2542) กล่าวไว้มดี งั นี
1) ความไว้ใจ (Trust) คือ ความเชือมันในผู้อืนหรือ กลุ่ ม ทีปฏิส ัม พัน ธ์ก ับ เราตามที
คาดหวัง โดยมีบทบาทในการเป็ นทุนทางสังคมคือ เป็ นองค์ประกอบทีอํานวยให้เกิดกิจกรรม
ใหม่ๆ ร่วมกัน โดยลดเวลาและลดการใช้ทรัพ ยากรในการสือสารตรวจสอบก่ อนเกิดกิจกรรม
ร่วมกัน (Knack & Keefer, 1997) โดยพีระ ลิวลม (2542) ยังได้แบ่งแยกองค์ประกอบของความ
ไว้ใจการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในเครือข่ายสังคมไว้ 4 องค์ประกอบ คือ
(1) ความไว้ใจในตนเอง หรือการแสดงออกของตนเองต่ อ ผู้อืนว่ามีความซือตรง
เพียงใด
(2) ความไว้ใจในบุคคลอืนหรือความไว้วางใจในบุคคลอืนทีมีปฏิสมั พันธ์กบั ตนว่าจะ
สามารถเชือใจได้เพียงใด แตกต่างจากการพบปะบุคคลแปลกหน้าในชีวติ ประจําวันหรือไม่
(3) ความไว้ใจในความสัมพันธ์ทเกิ
ี ดขึนหรือความรูส้ กึ จริงใจในความสัมพันธ์ทเกิ
ี ด
ผ่านสืออินเทอร์เน็ตว่าเป็ นความสัมพันธ์ทเกิ
ี ดขึนจริงเพียงใด หรือรูส้ กึ เป็ นเพียวความสัมพันธ์
เสมือนจริง
(4) ความไว้ว างใจในสารทีสือระหว่ างกัน หรือ ความไว้ใจในสารทีสือถึงกันว่ า มี
ความจริง เพีย งใด ทังนี เพราะอิน เทอร์เน็ ต มีเพีย งตัว อัก ษรเพีย งมิติเดีย ว ต่ า งจากสือแบบ
เผชิญหน้าโดยตรงระดับความไว้ใจอาจต่างกัน
2) บรรทัดฐาน (Norms) คือ หลักเกณฑ์ความเข้าใจร่วมกันของสังคม
3) เครือข่ายความสัมพันธ์ (Social Network) คือ การมีปฏิสมั พันธาระหว่างบุคคลใน
ลัก ษณะใยแมงมุ ม ทีเรีย กว่ า “ความสัม พัน ธ์ท างสัง คมแบบใยแมงมุ ม ” (WEBS of Social
Relationship) เป็ นความสัมพันธ์ทงทางตรงและทางอ้
ั
อม ซึงมีปฏิสมั พันธ์กนั หลายรูปแบบ
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นของทังทุ นทางสังคม และปรากฏการณ์ ใหม่ทุนทางสังคม
ออนไลน์ ผู้วจิ ยั ได้นําในส่วนของความหมาย บทบาท และองค์ประกอบมาเป็ นข้อมูลในการ
วิเคราะห์ปจั จัยของโครงการทีส่งผลต่อการพัฒนาในส่วนของการรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย

2.8 แนวคิ ดเรืองเกษตรอิ นทรีย์ และตลาดทางเลือก
รัฐบาลได้กํ าหนดแผนบูรณาการ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ขนระหว่
ึ
างปี พ.ศ. 25492552 เพือเป็ น กรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ใ นการดํ า เนิ น งานทังภาครัฐและเอกชน ซึงรัฐ บาลได้
กําหนดให้เกษตรอินทรียเ์ ป็ นวาระแห่งชาติ โดยให้ทุกส่วนราชการร่วมปฏิบตั อิ ย่างจริงจังและ
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ต่อเนือง เพือดําเนินการปรับเปลียนระบบการผลิต ทีพึงพาการใช้ป๋ ุยเคมีและสารเคมี มาเป็ น
การพึ งตนเองในการผลิต ปุ๋ ยอิน ทรีย์ต ามแนวเศรษฐกิจ พอเพีย งของพระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยูห่ วั
เกษตรอิ น ทรีย์ (Organic Farming or Organic Agriculture) ตามความหมายของ
สหพันธ์เกษตรนานาชาติ (Internationnal Federation of Agriculture Movement (IFOAM) นัน
คือ ระบบการเกษตรทีผลิต อาหารและเส้น ใย ด้ว ยความยังยืน ทางสิงแวดล้อ ม สัง คมและ
เศรษฐกิจ โดยเน้ นการปรับปรุงบํารุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืชสัตว์และ
ระบบนิ เวศ การเกษตรอินทรีย์จงึ ลดการใช้ปจั จัยการผลิต จากภายนอกและหลีกเลียงการใช้
สารเคมีส งั เคราะห์ เช่ น ปุ๋ย สารเคมีกํ าจัด ศัต รูพ ืชและเวชภัณ ฑ์สําหรับสัต ว์ ขณะเดียวกันก็
ประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิมผลผลิตและพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลียง
(กรีนเนท, ม.ป.ป.)
หลัก การเกษตรอิน ทรีย์ต ามมติรบั รองจากสหพัน ธ์เกษตรนานาชาติ (Internationnal
Federation of Agriculture Movement (IFOAM) กํ าหนดหลัก การ 4 ข้อสําคัญ คือ (กรีนเนท,
ม.ป.ป.)
1) มิตดิ า้ นสุขภาพเกษตรอินทรียค์ วรจะต้องส่งเสริมและสร้างความยังยืนให้กบั สุขภาพ
อย่างเป็ นองค์รวมของดิน พืช สัตว์ มนุ ษย์ และโลก โดยทีบทบาทของเกษตรอินทรียต์ ลอดทัง
กระบวนการต่ างก็มเี ป้าหมายเพือเสริมสร้างสุขภาวะทีดีของระบบนิ เวศและสิงมีชวี ติ ทังปวง
เกษตรอินทรียจ์ งึ มุ่งทีจะผลิตอาหารทีมีคุณ ภาพสูง และมีคุณ ค่าทางโภชนาการ ดังนันเกษตร
อินทรียจ์ งึ เป็ นการทําการเกษตรทีไม่ใช้สารเคมี สารกําจัดศัตรูพชื เวชภัณฑ์สตั ว์ และสารปรุง
แต่งอาหารทีอาจมีอนั ตรายต่อสุขภาพ
2) มิตดิ า้ นนิเวศวิทยา หลักการเกษตรอินทรียใ์ นเรืองนีตังอยูบ่ นกระบวนการทัศน์ทมอง
ี
เกษตรอินทรียใ์ นฐานะองค์ประกอบหนึงของระบบนิเวศทีมีชวี ติ ดังนันการผลิตการเกษตรจึงต้อง
พึงพาอาศัยกระบวนการทางนิเวศวิทยาและวงจรของธรรมชาติโดยการเรียนรูแ้ ละสร้างระบบ
นิเวศให้เหมาะสมกับการผลิตแต่ละชนิด
3) มิติด้ านความเป็ น ธรรมในหลัก การด้ านนี ความสัม พัน ธ์ข องผู้ ค นทีเกียวข้อ งกับ
กระบวนการผลิตและการจัดการผลผลิตเกษตรอินทรียใ์ นทุกระดับควรมีความสัมพันธ์กนั อย่าง
เป็ นธรรม ทังเกษตรกร คนงาน ผู้แปรรูป ผู้จดั จําหน่ าย ผู้ค้า และผู้บริโภค ทุกผู้คนควรได้รบั
โอกาสในการมีคุณภาพชีวติทดีี และมีส่วนช่วยในการรักษาอธิปไตยทางอาหาร และช่วยแก้ไข
ปญั หาความยากจน เกษตรอินทรีย์ควรมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและผลผลิต การเกษตร
อืนๆ ทีเพียงพอ และมีคุณภาพทีดี
4) มิติ ด้ า นการดู แ ลเอาใจใส่ ห ลัก การในข้ อ นี การดํ า เนิ น การอย่ า งระมัด ระวัง และ
รับผิดชอบเป็ นหัวใจสําคัญของการบริหารจัดการ การพัฒนา และการคัดเลือกเทคโนโลยีทจะ
ี
นํ ามาในเกษตรอินทรีย์ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์เป็ นสิงจําเป็ นเพือสร้างหลักประกันความมันใจ
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ว่าเกษตรอินทรียน์ นปลอดภั
ั
ยและเหมาะกับสิงแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามความรูท้ างวิทยาศาสตร์
แต่เพียงอย่างไม่เพียงพอ ประสบการณ์จากการปฏิบตั แิ ละภูมปิ ญั ญาท้องถินทีสะสมถ่ายทอดกัน
มาก็อ าจมีบทบาทในการแก้ ปญั หาต่ างๆ ได้เช่ น กัน เกษตรกรและผู้ป ระกอบการควรมีก าร
ประเมินความเสียงและเตรียมการป้องกันจากนํ าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ รวมถึงจําเป็ นจะต้องมี
การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและมีส่วนร่วม
2.8.1 แนวคิ ดตลาดทางเลือก
ความหมายการตลาดทางเลือก มีผู้นิยามความหมายของตลาดทางเลือกไว้หลากหลาย
ซึงผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมมาดังนี
Schoell and Guiltinan (1990) การตลาด (Marketing) เป็ นกระบวนการวางแผนและ
บริห ารความคิ ด (Planning) and Execulting the Conception) การตั งราคา (Pricing) การ
ส่ ง เสริม การตลาด (Promotion) การจัด จํ า หน่ าย (Distribution) สิ น ค้ า (Goods) บริก าร
(Services) และความคิด (Ideas) เพือสร้างให้เกิดการเปลียนแปลง (Exchange) โดยสามารถ
สนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุวตั ถุ ประสงค์ขององค์การ ดังนันการตลาดจึงเป็ นการ
ทํางานของธุ รกิจทีทําให้เกิด การเคลือนย้ายสินค้าและบริก ารจากกผู้ผ ลิต (Producer) ไปยัง
ผู้บริโภค (Consumer) หรือผู้ใช้ (User) ซึงประเด็นสําคัญของการตลาด คือ (1) การตลาดเป็ น
กิจกรรมของธุรกิจ ซึงก็คอื กิจกรรมการตลาด หรือหน้าทีการตลาด (2) กิจกรรมธุรกิจทีทําให้เกิด
การเคลือนย้ายสินค้าและบริก ารจากผู้ผ ลิต ไปยังผู้บริโภค ทําให้เกิด การแลกเปลียนระหว่ าง
สินค้าหรือบริการกับเงินหรือสิงมีค่าแทนเงิน
แนวคิด ตลาดทางเลือ กทีชาวนาในสมัยปจั จุบนั หันมาสนใจเพือต้อ งการปรับ เปลียน
ความสัมพันธ์ทางการตลาดใหม่ซงแต่
ึ เดิมเกิดความไม่เป็ นธรรมของระบบตลาดกระแสหลักต่อ
ชาวนาผูผ้ ลิตซึงสาเหตุของความไม่เป็ นธรรมเกิดจากการพึงพิงทังระบบกระบวนการผลิตตังแต่
ชาวนาต้องสูญ เสียต้นทุนจํานวนมากไปกับค่าปุ๋ยเคมี รถไถ เมล็ดพันธุ์ หนํ าซํากระบวนการ
ขนส่ ง และการจัด จําหน่ ายยังต้อ งผ่ านพ่ อ ค้าคนกลางซึงเรีย กได้ว่ าเป็ น ผู้เข้ามาควบคุ ม และ
กําหนดกระบวนการผลิตแทบจะทังหมด ไม่ว่าจะเป็ น ใช้พนั ธุ์อะไร สารเคมีชนิดใด เก็บเกียว
เมือใด ราคาเท่าไหร่ ผูบ้ ริโภคคือใคร การบรรจุภณ
ั ฑ์และขนาดเป็ นอย่างไรโดยเกษตรกรแทบจะ
ไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ สุดท้ายชาวนายังไม่สามารถขายสินค้าได้ในราคาทีเป็ นธรรม
ส่งผลเชือมโยงปญั หาในครอบครัว หนีสิน การอพยพแรงงานและปญั หาอืนๆ อีกมากมาย ดังนัน
จึง จํ า เป็ น ต้ อ งค้ น หาตลาดทางเลือ กใหม่ ๆ โดยมีผู้ ใ ห้ ค วามหมายของตลาดทางเลือ กไว้
หลากหลายดังนี
เสน่ ห์ จามริก (2536) ตลาดทางเลือก หมายถึง ตลาดแบบใหม่ทผูี บ้ ริโภคไม่ถูกยัดเหยีด
ข้อมูล ซือเฉพาะในสิงทีควรซือ มิใช่ซอเมื
ื อได้รบั โฆษณาชวนเชือ ในขณะทีผูผ้ ลิตก็ไม่ควรตกอยู่
ในระบบการเกษตรแผนใหม่ทต้ี นทุนสูง และควรมีบทบาทในการกําหนดราคา มีอํานาจต่อรอง
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เพิมมากขึน สร้างให้เกิดความสัมพันธ์เกือกูลกันระหว่างผูผ้ ลิต ผูบ้ ริโภค ตลาดทางเลือกเป็ นสือ
ในการทําหน้าเชือมโยง ผูผ้ ลิตและผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เป็ นระบบตลาดทีสร้างให้เกิดความเป็ น
ธรรมด้านราคา เสนอสินค้าทีมีคุณภาพ ไม่ทาํ ลายสิงแวดล้อม และสุขภาพคน
ประพจน์ เภตรากาศ และรัชนี จันทร์เกษ (2553) ได้ให้ความหมายของตลาดทางเลือก
โดยผู้วจิ ยั ได้สรุปใจความสําคัญดังนี ตลาดทางเลือก “…คือองค์ประกอบทีเชือมโยงไปถึงเรือง
ของวิถชี วี ติ ของเกษตรกรทีจะไม่ผกู พันกับระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมจนเกินไปและโยงไป
ถึงสุขภาพของผูบ้ ริโภค และโยงไปถึงสิงแวดล้อมด้วยคือเป็ นความหมายทีกว้างขึน ลึกซึงขึนคือ
ถ้าเราจะมีชวี ติ อยู่ร่วมกัน จะต้องมีลกั ษณะทีเอือซึงกันและกัน และไม่ทําลายสิงแวดล้อม ตลาด
ทางเลือกนีจึงหมายถึง ชีวติ ของคนทังสังคมรวมกัน ผูบ้ ริโภค และผูผ้ ลิตก็เอือกันทังสองส่วนนีก็
เอือกับระบบการผลิต และระบบสังคมและสิงแวดล้อม…”
ดังนั นจึง อาจสรุปได้ว่ า ตลาดทางเลือ ก คือ การตลาดแบบใหม่ทีปรับ ความสัม พัน ธ์
ระหว่างผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคให้ใกล้ชดิ กันมากขึน ต่างฝ่ายต่างเคารพบทบาทหน้าทีซึงกันและกัน
สร้างสังคมแห่งการแบ่งปนั เอือเฟื อเผือแผ่และเข้าใจกันในการซือขาย อีกทังเป็ นระบบตลาดที
สร้างความเป็ นธรรมทังในแง่การค้าขาย การผลิตทีคํานึงถึงมิตดิ ้านสิงแวดล้อม สุขภาพของทัง
ผู้ผ ลิต และผู้ บ ริโ ภคเอง โดยผู้ บ ริโ ภคต้ อ งปรับ วิถีก ารผลิต ใหม่ จ ากเดิม เน้ น การผลิต แบบ
อุ ตสาหกรรม ใช้ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงมาเป็ นการผลิต เพือเน้ นคุณ ภาพ ลดต้นทุ น และคํานึ งถึง
สิงแวดล้อม
เป้าหมายร่วมของการทําตลาดทางเลือก ประกอบด้วยเป้าหมายทัง 6 ข้อดังนี (โอกามา
จ่าแกะ, 2550, น. 14)
1) การปรับปรุงวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ของผู้ผลิต ต้องสนับสนุ นให้เกิดการทําใน
แนวทางทีสอดคล้องและเป็ นประโยชน์กบั มาตราฐานการผลิตสินค้าทางเลือก และสอดคล้องกับ
สภาพสังคม วัฒนธรรมท้องถิน ซึงผสมผสานกับการดํารงชีวติ มนุ ษย์ในชุมชนนันๆ
2) สร้างเสริมปริมาณอาหารพืนเมือง และสนับสนุ นให้เกิดความปลอดภัยทาง
อาหารในระดับท้องถินและภาค
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เทคนิค/การตลาด ระบบความรูท้ เกี
ี ยวข้อง
กับเกษตรกรรมอินทรีย์ ต้องได้รบั การเผยแพร่สนับสนุ นและเสริมสร้างเครือข่ายชาวบ้าน เพือให้
เกิดการประสานร่วมมือกัน
4) เสริมความเข้มแข็ง ศักยภาพในท้อ งถิน มีการพัฒ นากลไกการตรวจสอบ
และรับรองขึนในท้อ งถิน ควรสร้างเครืองหมายทางการค้าทีเกียวโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจ
สังคมของผูผ้ ลิต เพือแสดงให้เห็นนถึงความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทวๆ
ั ไป
5) สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์สงแวดล้
ิ
อมอย่างต่อเนือง ต้องสอดคล้องกับสิงแวดล้อม
มิใช่แค่ปลอดการใช้สารเคมีเท่านัน
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6) สนับสนุ นการค้า และราคาสินค้าทีเป็ นธรรม การค้าทีเป็ นธรรมหมายรวมไป
ถึงการควบคุมพฤติกรรมของพ่อค้า ซึงควบคุมด้วยระบบค่านิยมของผู้บริโภค มีการเปิ ดเผย
หรือสนับสนุ นให้เกิดการแลกเปลียนพูดคุยในหมู่ผู้บริโภค ทีจะได้รบั ผลกระทบจากการค้าทีไม่
เป็ นธรรม ต้องสนับสนุ นนโยบายเปิ ดเผยข้อมูลในหมู่ผผู้ ลิต ผูแ้ ปรรูป พ่อค้าและผูบ้ ริโภค ผูผ้ ลิต
จะต้องได้รบั ราคาผลผลิตทีเป็ นธรรมทีสามารถรักษาระบบเกษตร และนโยบายราคาทีแน่ นอน ก็
คือราคาทีมาจากต้นทุนการผลิตจริง มิใช่มลี กั ษณะขึนลงอันเนืองมาจากการผูกขาดทางการค้า
นอกจากนีในเรืองของราคาสินค้าทีเป็ นธรรมยังสอดคล้องกับ สาวิตรี สะอาดเทียน, เกรียงกมล
ธีระศักดิ Jโสภณ, อภัย มูลสาร, แสงเงิน ไกรนคร, และสนัน กัลปา (2553, น. 12) ทีกล่าวไว้ใน
ความสําคัญของการสร้างตลาดข้าวของการทําเกษตรกรรมไว้ว่า การทีเกษตรกรเป็ นผู้กําหนด
ราคาเอง หรือ มีส่ วนร่วมในการกํ าหนดราคา หรือรู้ราคาล่ว งหน้ าอย่างน้ อยสามเดือ น ทําให้
เกษตรกรไม่เสียงต่อการขาดทุน ทําให้เกษตรกรมีความมันใจว่าหากเขาปลูกหรือเลียงสัตว์แล้ว
จะขายได้ในราคาเท่าใด เป็ นการสร้างความมันคงทางรายได้แก่เกษตรกร
2.8.2 ทางเลือกทางการตลาดกับความเป็ นธรรม
ศจินทร์ ประชาสันติ J และคณะ (2556, น. 37) กล่าวถึงหลักการของการค้าตามแนวทาง
ของตลาดทางเลือกว่ามีอยู่ 5 ข้อสําคัญด้วยกันโดยอ้างอิงจากกรีนเนท ดังนี
1) ช่วยให้ผผู้ ลิตทีด้อยโอกาสได้เข้าถึงตลาดทําให้ห่วงโซ่การค้าสันลง
2) ความสัม พัน ธ์ ท างการค้ า ทีเท่ า เทีย มและยังยืน โดยพิ จ ารณาถึง ต้ น ทุ น
ทังหมดของการผลิต รวมถึงต้นทุนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และการลงทุนเพืออนาคต
ให้ค่าตอบแทนกับผูผ้ ลิตและแรงงานทีเป็ นธรรม ซึงต้องสูงพอทีจะตอบสนองต่อความจําเป็ นทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล้อมสามารถยกระดับชีวติ ความเป็ นอยูใ่ นอนาคตได้
3) การเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งให้กบั องค์กรผูผ้ ลิตให้มโี อกาส
เรียนรูก้ ารค้าและการตลาดเพือให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทรัพยากรทีจะช่วยให้องค์กร
ผูผ้ ลิตสามารถควบคุมและจัดการวิถชี วี ติ ของตัวเองได้มากขึน
4) การสร้างการรับรูก้ ับผู้บริโภคและการรณรงค์ โดยการเชือมโยงผู้ผ ลิต กับ
ผู้บริโภคได้รบั ทราบถึงความยุติธรรมทางสังคม และแนวทางในการสร้างความเป็ นธรรมทาง
สังคม
5) การค้าทีเป็ นธรรมในฐานะ “สัญญาทางสังคม” ซึงตังอยู่บนพืนฐานของการ
พูดคุยแลกเปลียน ความโปร่งใสและการเคารพซึงกันและกัน โดยผูซ้ อตกลงที
ื
จะช่วยกลุ่มผูผ้ ลิต
และกลุ่มผูผ้ ลิตตกลงทีจะใช้รายได้เพิมจากการค้าทีเป็ นธรรมในการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมของสมาชิกในกลุ่ม โดยเฉพาะสมาชิกทีเป็ นผูผ้ ลิตทีด้อยโอกาสในกลุ่ม

58

ภาพที 2.3 หลักการค้าทีเป็ นธรรม
แหล่งทีมา: ศจินทร์ ประชาสันติ J และคณะ, 2556, น. 38.
จากการศึกษาเพิมเติมได้มขี อ้ มูลทีศึกษาเกียวกับโซ่อุปทานในแบบเดิมของสินค้าทาง
การเกษตรซึงเป็ นสาเหตุของปญั หาความยากจน หนีสิน และสิงแวดล้อมเสือมโทรมจากการทํา
เกษตรกรรมแบบเดิม อีก ทังยังมีก ารสร้างโมเดลในรูปแบบใหม่ทีสามารถเป็ นทางออกของ
ปญั หาโดยโมเดลดังกล่าวนันเป็ นไปตามแนวคิดของโครงการสามพรานโมเดล ทีผูว้ จิ ยั ของยกมา
เป็ น รูป แบบตัว อย่ า งในการเปรีย บเทีย บรูป แบบการตลาดแบบเดิม และรูป แบบการตลาด
ทางเลือกสําหรับสินค้าข้าวอินทรีย/์ เลิกเคมี
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ภาพที 2.4 ปญั หา-โซ่อุปทานแบบเดิม
แหล่งทีมา: ศูนย์พฒ
ั นาเกษตรอินทรียส์ ุขใจ, 2557.
จากภาพที 2.4 นํ าเสนอโมเดลการตลาดในรูปแบบเดิม กล่าวคือ เกษตรกรเป็ นผูผ้ ลิตที
ยังคงใช้วถิ กี ารผลิตแบบเดิมเพือให้ผลผลิตทีมากทันต่อความต้องการร่วมถึงนํ าสารเคมีมาใช้ใน
กระบวนการผลิตส่งผลให้เกิดต้นทุนในการผลิต ทีสูงขึน สารเคมีส่งผลกระทบต่ อสิงแวดล้อ ม
แมลงและศัตรูพชื มีแนวโน้ มดือยาดังนันเกษตรกรก็ต้องใช้สารเคมีเพิมมากขึนทุกปี กระทบต่ อ
สุขภาพทังผูบ้ ริโภค และเกษตรกรเอง อีกทังเมือได้ผลผลิตมาก็ส่งขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง หรือ
ตลาดในกระแสหลักทีค้ากําไรเกินควรอิงราคาตามกระแสโลก เมือผลผลิตถึงมือผู้บริโภคทีขาด
ความรูแ้ ละผลกระทบของสารเคมี อีกทังในตลาดกระแสหลักแหล่งซือสินค้าเกษตรอินทรีย์ม ี
น้อย และมีราคาสูง ให้เปลียนไปเป็ นวงจรการตลาดสินค้าเกษตรอินทรียแ์ นวใหม่ (ศูนย์พฒ
ั นา
เกษตรอินทรียส์ ุขใจ, 2557)
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ภาพที 2.5 ทางออก-โซ่คุณค่า
แหล่งทีมา: ศูนย์พฒ
ั นาเกษตรอินทรียส์ ุขใจ, 2557.
จากภาพที 2.5 นํ าเสนอโมเดลซึงเป็ นการเปลียนแปลงวงจรการตลาดเกษตรอินทรีย์
แนวใหม่ซงถื
ึ อได้ว่าเป็ นทางออกของปญั หา และถือได้ว่าเป็ นโซ่ อุปทานทีมีคุ ณ ค่า กล่าวคือ
เกษตรกรดําเนินแนวทางวิถีการเกษตรแบบยังยืนเพือคืนความสมดุลกับสิงแวดล้อม ส่งต่ อ
ผลผลิตให้คนกลางทีมีความเป็ นธรรม หรือเป็ นให้เกษตรกรได้มโี อกาสนํ าผลผลิตของตนไปขาย
ต่อยังผู้บริโภคเองโดยตรง ผู้บริโภคเองสามารถเข้าถึงผลผลิตอินทรียไ์ ด้ในราคาทีเป็ นธรรม มี
องค์ค วามรู้เรืองมาตราฐานและคุ ณ ประโยชน์ ของสินค้าเกษตรอิน ทรีย์ (ศู น ย์พ ัฒ นาเกษตร
อินทรียส์ ุขใจ, 2557)
จากการศึก ษาข้อ มู ล ข้า งต้ น ผู้ว ิจ ยั ได้ นํ ามาเป็ น แนวทางในการวิเคราะห์ ป จั จัย ของ
โครงการทีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึง
เป็ นปจั จัยทางด้านการปรับเปลียนความสัมพันธ์จากการตลาดรูปแบบเดิมทีผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค
ตัดขาดความสัมพันธ์และการเพาะปลูกข้าวตามกระแสหลักเพือการค้ายังมุ่งเน้ นการใช้สารเคมี
ส่งผลกระทบในหลากหลายส่วน สู่การตลาดในรูปแบบใหม่ทเน้
ี นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริโภคทีมีความสัมพันธ์กนั นอกเหนือจากการค้าขาย มีการเห็นอกเห็นใจ ผูผ้ ลิตคํานึงถึง
ผู้บริโภคและสิงแวดล้อมโดยการหันมาดําเนิ นการเพาะปลูก ตามแนววิถีอินทรีย์ ร่วมถึงเป็ น
รูปแบบการตลาดทีจัดสมดุลให้เกิดความเป็ นธรรมทังผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค
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2.8.3 แนวทางความอยู่รอดของสิ นค้าเกษตรอิ นทรีย์
อาศิรา พนาราม (2552) ทําการสรุปจากการระดมสมองของผูป้ ระกอบการธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ ประกอบด้วย คุณ พูลเพ็ชร สีเหลืองอ่ อน แกนนํ ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ อําเภอสนามชัย
เขต คุณพฤฒิ เกิดชูชนผู
ื จ้ ดั การบริษทั แดรีโฮม จํากัด และคุณหมอพัฒนา กิจไกรลาศ เจ้าของ
ร้าน Health Me Organic Home Delivery ในหัว ข้อ “เมือได้ผ ลผลิต มาแล้ว จะเอาไปขายใคร
(ขายทีไหน ขายอย่างไร)” ไว้ดงั นี
1) สินค้าต้องดีและมีคุณภาพจริงๆ ข้อนีคือหัวใจสําคัญอันดับแรกของการทํา
ธุรกิจเกษตรอินทรียซ์ งจะทํ
ึ
าให้ผู้บริโภคและตัวแทนจําหน่ ายเปิ ดรับสินค้าได้ง่าย และเกิดการ
บอกต่อไปเรือยๆ
2) เปลียนผู้ผ ลิต ให้เป็ นผู้บริโภค เริมต้นจากภายในชุมชนก่ อนประสบการณ์
จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์อําเภอสนามชัยเขตทีเคยพบปญั หาการไม่มตี ลาดใหญ่ รอบรับในช่วง
เริมต้นจึงได้ปรับทิศทางมาสู่การผลิตเพือบริโภคและซือขายหมุนเวียนกันในกลุ่มก่ อนจากนัน
เมือผู้บริโภคภายนอกเริมเห็นความเคลือนไหวก็จะเริมทยอยเข้ามาหา ทําให้เครือข่ายค่อยๆ
ขยายออกไปเอง ทุกวันนีกลุ่มของอําเภอสนามชัยเขตเติบโตจนมีฐานการผลิตและเครือข่าย
ตลาดทีแข็งแรงมาก
3) จากผู้บริโภคกลายเป็ นผู้ผลิต ธุรกิจบริการส่งสินค้าออร์แกนิก สินค้าปลอด
เคมี และสินค้าเพือสุขภาพของร้าน ‘Health Me Organic Home Delivery’ ไม่ได้จู่ๆ ก็เปิ ดร้าน
ขึนมาได้พวกเขาเริมต้นจากการเป็ นผูบ้ ริโภคพืชผักและผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกก่อน ต่อมาจึงเริม
ปลูกรับประทานเองในบ้านเมือทังซือทังปลูกเองเยอะขึน ก็เริมมีเพือนบ้านมาฝากซือ ไม่นาน
คุณหมอพัฒนาและภรรยา (เจ้าของร้าน HealthMe) ก็พบว่าในละแวกบ้านมีผูบ้ ริโภคทีต้องการ
บริโภคสินค้าเหล่านีอยู่พอสมควรจึงอาสาเป็ นตัวแทนส่งสินค้าออร์แกนิกให้กบั สมาชิกแบบถึง
บ้าน (ปจั จุบนั มีสมาชิกอยู่ 300 กว่าครอบครัวแล้ว) จากนันก็ได้เปิ ดร้านอาหาร Health Me ขึน
เพือเพิมช่องทางการจําหน่ ายรวมทังเป็ นจุดประชาสัมพันธ์ทพวกเขาสามารถสาธิ
ี
ตให้ลูกค้าเห็น
ว่าพืชผลออร์แกนิกนันสามารถนําไปปรุงอาหารได้มากกว่าทีคิด
4) ผลิตแล้วราคาต้องเป็ นธรรม คําว่า “เป็ นธรรม” ในทีนีไม่ได้หมายความว่า
ต้อง ‘ราคาถูก’ เสมอไปแต่ หมายถึงการมีราคาทีสมเหตุสมผลสําหรับทังผู้ผลิต คนกลาง และ
ร้านค้าปลีกทุกฝ่ายต้องพอมีกําไรให้ดําเนินธุรกิจต่ อไปได้ เราอาจจะมองว่าสินค้าออร์แกนิกมี
ราคาสูงแต่ทงนี
ั ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็ นสินค้าทีผลิตน้อย และเมือผลิตน้อยจึงมีค่าใช้จา่ ยประจํา
ต่อหน่ วยสูง (เมือเทียบกับสินค้าทีผลิตในระบบเกษตรอุตสาหกรรม) ผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้อง
อธิบายข้อมูลเหล่านีให้รา้ นค้าและลูกค้าเข้าใจเสียก่อน
5) ทําตลาดสวนกระแส แต่ไม่ปฏิเสธ Modern Trade แม้ว่า Modern Trade จะ
เป็ นช่องทางการจําหน่ ายทีเข้าถึงผูบ้ ริโภคเป้าหมายได้ในวงกว้าง แต่ผูผ้ ลิตก็จาํ เป็ นต้องมีความ
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พร้อ มในระดับ สูง เสียก่ อ น เพราะการตลาดช่ อ งทางนี มีต้น ทุ นสู งและมีเงือนไขทางการขาย
เพิมขึนมากมาย
ฉะนันผู้ผลิตควรต้องพิจารณาให้รอบด้านก่อนว่าตนจะได้ประโยชน์ คุ้มค่าไหม หากไม่
คุม้ ก็อย่าเพิงทํา เพราะยังมีช่องทางอืนๆ อีกมากทีเหมาะสมกับสินค้าออร์แกนิก เหมาะกับกําลัง
การผลิต และเหมาะกับระดับของธุรกิจประเภทนีในปจั จุบนั
6) ต่ อ รอง (แกมขอร้อ ง) เพือให้ ได้ก ารค้าทีเป็ น ธรรม เงือนไขของ Modern
Trade โดยทัวไปอาจไม่เอือต่อผู้ผลิตรายย่อย (เช่น วางขาย 3 เดือนหรือ 6 เดือนจึงจะวางบิล
ได้) ดังนันผูป้ ระกอบการจําเป็ นต้องพัฒนาทักษะการต่อรองควบคู่ไปกับการนํ าเสนอข้อมูลด้าน
คุณภาพของสินค้า แน่ นอนว่าผูป้ ระกอบการรายเล็กย่อมไม่มอี ํานาจต่อรอง จึงควรบอกไปตรงๆ
ถึงเงือนไขการอยู่รอดและข้อจํากัดทางการผลิต (เช่น ขอวางบิลภายใน 1 เดือน) ในช่วงแรก
อาจจะยากมากแต่ ห ากสินค้าได้ว างขายใน Modern Trade สัก ทีหนึ งแล้ว ทีอืนๆ ก็จะค่ อ ยๆ
ตามมาเอง ยิงในตอนนี ทีกระแสการสนับ สนุ นสินค้าชุ มชนและการอนุ รกั ษ์ สงแวดล้
ิ
อ มเริมมี
บทบาทมากในสังคมโอกาสการเข้าสู่ Modern Trade ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ก็น่าจะเป็ นไป
ได้มากขึน
7) เข้าถึงใจผู้บริโภคด้วยการสือสารแม้ทุกวันนีผู้บริโภคจะรู้ถึงประโยชน์ ของ
การบริโภคสินค้าเกษตรอินทรียอ์ ยู่แล้วพอควรแต่การให้ขอ้ มูลเชิงลึกและการสือสารก็ยงั คงเป็ น
สิงสํ า คัญ เสมอ ฉะนั นนอกเหนื อ จากการออกแบบฉลากสิน ค้ า หรือ ชันวางสิน ค้ า ให้ ดีแ ล้ ว
ผูป้ ระกอบการควรหาโอกาสพาสินค้าไปออกร้านและพบปะพูดคุยกับลูกค้าตัวจริงบ้างเพราะการ
ให้ขอ้ มูลโดยตรงกับลูกค้านันจะทําให้เกิดความประทับใจ และลูกค้าจะช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลของ
เราต่อไปแบบปากต่อปาก
8) หาผู้บริโภคให้เจอ ผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไม่ควรพึงพาช่องทางการ
ขายเพียงช่องทางเดียวแต่ ควรกระจายไปหลายๆ แห่งให้มากทีสุดเท่าทีจะเป็ นไปได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นการนํ าสินค้าไปออกร้านการเสนอสินค้าไปยังช่องทางการขายใหม่ๆ ฯลฯ เราต้องวิงหา
ผูบ้ ริโภคของตัวเองอย่างต่อเนืองสมําเสมอ
9) สร้างเครือข่ายผู้บริโภคทีรับสินค้าของเราประจําสินค้าของแดรีโฮมนันนอก
จากจะวางขายทีหน้ าร้านตัวเองและตาม Modern Trade แล้วเขายังมีสมาชิกทีรับสินค้าส่งตรง
ถึงบ้านด้วย วิธกี ารนีทําให้แดรีโฮมมีลูกค้าใหม่เพิมขึนทุกวัน และในขณะเดียวกันก็ไม่สูญเสีย
ลูกค้าเก่าด้วย
10) รวมตัวกันเป็ นเครือข่ายธุรกิจสีเขียว เพือแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร ให้การ
สนับสนุ นและช่วยเหลือซึงกันและกันเครือข่ายทีเข้มแข็งสามารถสร้างสรรค์ทงกิ
ั จกรรมการค้า
และกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ ต่อสังคมเกิดเป็ นความเคลือนไหวทีมีพ ลังทังในระดับชุมชนและ
ระดับประเทศได้
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จากข้อมูลการศึกษาในเรืองเกษตรอินทรีย์ และตลาดทางเลือกนันสามารถนํ าไปเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของโครงการเนืองจากวัตถุ ประสงค์หลักของโครงการผูกปิ นโต
ข้าวนันคือรณรงค์ให้ชาวนาทํานาข้าวอินทรีย์ หรือเลิกเคมี พร้อมทังให้ผู้บริโภคเห็นถึงความ
ปลอดภัยในการบริโภคข้าวอินทรีย์ และมุ่งเน้นช่องทางการตลาดข้าวอินทรียแ์ บบระบบสมาชิก
หรือการผูกปิ นโตข้าว ดังนันข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจึงสามารถนํ ามาเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์
ถึงปจั จัยของโครงการทีมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี
จังหวัดอ่างทอง

2.9 งานวิ จยั ทีเกียวข้อง
2.9.1 งานวิ จยั ด้านเครือข่ายและกลยุทธ์การสือสาร
ในส่วนของงานวิจยั ด้านเครือข่ายนัน ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาถึงบทบาทหน้ าทีภายในเครือข่าย
และองค์ประกอบทีทําให้เกิดเครือข่ายซึงมีงานวิจยั ทีเกียวข้อง คือ งานวิจยั ของ สิญาทิพย์ เพียน
ภักตร์ (2554) ได้ศึกษาเรือง “เครือข่ายการสือสารกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตลาดนํ า
อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม” การศึกษาวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) ศึกษาลักษณะเครือข่าย
เพือพัฒนาตลาดนํ าอัมพวา 2) ศึกษารูปแบบการสือสารเพือสร้างและขยายเครือข่ายเพือพัฒนา
ตลาดนําอัมพวา 3) ศึกษาบทบาทของเครือข่ายการสือสารต่อการพัฒนาตลาดนําอัมพวา โดยใช้
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกผู้ให้
ข้อมูลทีสําคัญ จํานวน 28 คน ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะเครือข่ายเพือพัฒนาตลาดนํ าอัมพวา
พบว่า สมาชิกในเครือข่ายประกอบด้วยกลุ่มหลักๆ 8 กลุ่ม คือ แกนนํ าหลัก นายกเทศมนตรี
เทศบาลตําบลอัมพวา กลุ่มแกนนํ าและกลุ่มสมาชิกประกอบด้วย เทศบาลตําบลอัมพวา ชุมชน
ตลาดอัมพวา ชุมชนวัดอัมพวัน ชุมชนคลองอัมพวา ชุมชนบางอัมพวา มีองค์ประกอบทีสําคัญ
ของความเป็ น เครือ ข่ ายคือ 1) การรับ รู้มุ ม มองร่ว มกัน 2) การมีว ิส ัย ทัศ น์ ร่ว มกัน 3) การมี
ผลประโยชน์ และความสนในร่วมกัน 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายอย่างกว้างขวาง
5) การเสริมสร้างซึงกันและกัน 6) การพึงพิงกัน 7) การปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลียน โดยแกนนํ า
หลักได้มกี ารจัดประชุมร่วมกับกลุ่มแกนนํ า และเปิ ดเวทีสาธารณะเพือรับฟงั แนวคิดและความ
คิดเห็นจากหลายๆ ฝ่ายซึงเป็ นจุดเริมของการรวมกลุ่มและขยายเป็ นเครือข่ายเพือพัฒนาตลาด
นําอัมพวาต่อไป
นอกจากงานวิจยั ทางด้านเครือข่ายแล้วนันผู้วจิ ยั ยังศึกษาเพิมเติมในส่วนของกลยุทธ์
การสือสารทีโครงการผู ก ปิ นโตข้าวนํ ามาใช้เพือให้เกิด การเข้าร่ว มโครงการ ซึงมีง านวิจยั ที
สอดคล้องด้านกลยุทธ์คอื งานวิจยั ของ อดิพล เอือจรัสพันธุ์ (2553) ทีได้ศกึ ษาเรือง “เครือข่าย
และกลยุทธ์การสือสารของสถาบันพัฒนาการเรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี มูลนิธกิ สิ
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กรรมธรรมชาติ” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษา 1) เพือทราบถึงกลยุทธ์การสือสารของสถาบัน
พัฒนาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพรรณบุร ี มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ 2) เพือทราบถึง
ลัก ษณะเครือ ข่ายการสือสารของสถาบันพัฒ นาการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์จงั หวัด สุ พ รรณบุ ร ี
มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ 3) เพือทราบถึงปจั จัยทีมีผลต่อการดํารงอยูแ่ ละการพัฒนาของสถาบัน
พัฒนาการเรียนรูเ้ กษตรอินทรีย์ จังหวัดสุพ รรณบุร ี มูลนิธกิ สิกรรมธรรมชาติ งานวิจยั นีได้ใช้
ระเบียบวิจยั เชิงคุณ ภาพ ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ แ บบเจาะลึก การ
สัง เกตการณ์ ทีมีผู้ ว ิจ ัย มีส่ ว นร่ ว มในฐานะผู้ ส ัง เกตการณ์ และการศึก ษาจากเอกสาร โดย
ผลการวิจยั ทีมีความสอดคล้องกับงานวิจยั ชินนี และผูว้ จิ ยั นํ ามาเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อคือ
กลยุทธ์การสือสารทีสถาบันพัฒนาการเรียนรูเ้ กษตรอินทรียใ์ ห้แบ่งออกเป็ น 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กล
ยุทธ์เกียวกับผูส้ ่งสาร กลยุทธ์เกียวกับสาร กลยุทธ์เกียวกับการใช้สอื
จากภาพรวมงานวิจยั ด้านเครือข่ายและกลยุทธ์การสือสารดังกล่าวข้างต้นผู้วจิ ยั ได้นํา
ประเด็นทีเกียวข้องมาศึกษาเพือให้สอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี ลักษณะของเครือข่าย บทบาท
หน้าทีภายในเครือข่าย องค์ประกอบในการรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย และกลยุทธ์ในการสือสารที
เครือข่ายนํามาใช้
2.9.2 งานวิ จยั ด้านตลาดทางเลือกสิ นค้าเกษตรอิ นทรีย์
ในส่ ว นของงานวิจ ัย ด้ า นตลาดทางเลือ กนั น ผู้ ว ิจ ัย ได้ มุ่ ง ศึ ก ษาแนวคิด เรืองตลาด
ทางเลือกกับสินค้าด้านเกษตรอินทรียว์ ่ามีนิยาม ลักษณะอย่างไร ซึงมีงานวิจยั ทีสอดคล้องดังนี
ศจินทร์ ประชาสันติ J และคณะ (2556) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือง “ทางเลือกทางการตลาดของชาวนา:
ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อความไม่เป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์” จากผลการวิจยั ชินนี
ได้แ สดงรูปแบบความสัมพัน ธ์ทางการตลาดแบบใหม่ ซึงมาจากความพยายามในการสร้าง
ทางเลือกด้านการตลาดของกลุ่มชาวนาในทัง 4 พืนทีศึกษา แบ่งได้เป็ น 4 รูปแบบหลัก ตาม
ลักษณะคู่สมั พันธ์ทางการตลาดได้แก่ 1) การปรับเปลียนความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับคน
กลาง 2) การเชือมและกระชับความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรง 3) การเปิ ดพืนทีความสัมพันธ์
ทางการตลาดกับชาวนาทีแปลงนา และ 4) การปรับเปลียนอัตลักษณ์ของชาวนาเพือสร้างการ
ยอมรับจากหน่ วยงานภาครัฐ ภายใต้รูปแบบทางการตลาดเหล่านีชาวนาได้ให้ความหมายใหม่
กับความสัมพันธ์ทเกิ
ี ดขึนว่าเป็ นความสัมพันธืทยืี ดหยุ่น มีส่วนร่วมเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวนา และคู่ส มั พันธ์มรี ะบบคุ ณ ค่าทีสอดคล้อ งหรือ ใก้เคียงกัน การสร้างความสัมพันธ์ใหม่
ดังกล่าวเกิดขึนจากองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) การจัดองค์กรเศรษฐกิจชาวนาใหม่ 2) การ
ใช้กลไกทางสังคมควบคู่กบั กลไกตลาด 3) การปรับเปลียนสมดุลของการพึงพาบนฐานการ
เรีย นรู้แ ละพั ฒ นาศั ก ยภาพของชาวนา และ 4) การสร้า งความหลากหลายของรู ป แบบ
ความสัมพันธ์
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โอกามา จ่าแกะ (2550) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือง “การจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์:
กรณี ศึก ษาสหกรณ์ ก ารเกษตรยังยืน แม่ ท า จํา กัด ตํ า บลแม่ ท า กิงอํ าเภอแม่ อ อน จัง หวัด
เชียงใหม่” มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาวิธกี ารจัดการตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย์ ลักษณะของ
ผูข้ ายและผูบ้ ริโภคผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนปญั หาและอุปสรรคในการดําเนินงานตลาด
ทางเลือกเกษตรอินทรียข์ องสหกรณ์ฯ และผลทีได้รบั จากการดําเนินงานตลาดทางเลือกเกษตร
อินทรีย์ วิธกี ารศึกษาเน้ นการศึกษาเชิงคุณ ภาพ ผู้ศกึ ษาเป็ นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วย
วิธกี ารสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และเข้าร่วมสังเกตการณ์ อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมตลาด
ทางเลือกทุกขันตอนสําหรับผลการวิจยั นํ ามาเป็ นข้อมูลการวิเคราะห์หาปจั จัยของโครงการผูก
ปิ นโตข้าวกับการพัฒนาของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนัน เป็ นในส่วนของ ปญั หาและ
อุ ปสรรคทีผู้วจิ ยั ค้นพบว่า ปญั หาและอุ ปสรรคในการดําเนิ นงานตลาดทางเลือกคือ 1) สินค้า
เกษตรอินทรียม์ เี ฉพาะตามฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิตนอกฤดูกาลได้ 2) จุดจําหน่ ายหรือ
ตลาดนัดเกษตรอินทรียอ์ ยู่ห่างไกลจากตลาดสดปกติ 3) การประชาสัมพันธ์ยงั ไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าทีควร อีกทังผู้ศึกษามีขอ้ เสนอแนะต่ อสหกรณ์ ฯ คือ สหกรณ์ ฯ ควรมีการส่งเสริมการผลิต
เกษตรอินทรียเ์ พิมมากขึน เพราะตลาดยังมีความต้องการอีกมาก ควรจัดการเรืองการมีหบี ห่อ
ผลผลิตเกษตรอินทรียใ์ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยใช้วสั ดุธรรมชาติ และควร
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประเภทเนือสัตว์ เพิมขึน สหกรณ์ ฯ
ควรผลัก ดัน เครือ ข่ ายแม่ ก าดเกษตรอิน ทรีย์ หน่ ว ยงานภาครัฐและเอกชนทีมีห น้ าทีในการ
ส่งเสริมสนับสนุ นด้านเกษตรอินทรียใ์ ห้จดั หาสถานทีจําหน่ ายผลผลิตเกษตรอินทรียท์ มัี นคงเป็ น
หลัก แหล่ ง ให้ ก ับ สมาชิก เครือ ข่ ายแม่ ก าดเกษตรอิน ทรีย์ และการทบทวนยุ ท ธศาสตร์ก าร
ประชาสัมพันธ์สนิ ค้าเกษตรอินทรีย์
จากภาพรวมงานวิจยั ด้านการตลาด และตลาดทางเลือกสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังกล่าว
ข้างต้นผู้วจิ ยั ได้นําประเด็นทีเกียวข้องมาศึกษาเพือให้สอดคล้องกับงานวิจยั และเพือเป็ นข้อมูล
ในการศึกษาวิเคราะห์ปจั จัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีเกียวข้องกับการพัฒนาของกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ตามแนวทางของตลาดทางเลือก

บทที 3
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการวิจยั ในครังนี เพือศึกษาลักษณะเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโต
ข้าว ศึกษากลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว ตลอดทังเพือศึกษาปจั จัยทีส่งผลต่ อ
การพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึงในงานวิจยั นีได้
ดําเนินการตามขันตอนดังต่อไปนี
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
3.2 แหล่งข้อมูลวิจยั ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
3.3 วิธกี ารรวบรวมข้อมูล
3.4 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
3.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
3.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการนําเสนอข้อมูล

3.1 กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
การศึกษาวิจยั เรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดทางเลือ กของกลุ่ มทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง” มุ่งศึก ษาลักษณะของเครือ ข่ายการ
สือสาร และกลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว รวมถึงปจั จัยทีส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ผู้วจิ ยั จึงใช้แนวทางการศึกษา
ตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี
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1. การสร้ างเครื อข่ ายระหว่ างโครงการผูก
ปิ นโตข้ าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่ างทองในระยะก่ อตัว และขยายตัว
2. กลยุทธ์ การสือสารของโครงการผูกปิ นโต
ข้ าว ในระยะก่ อตัว และขยายตัว
1. กลยุทธ์ ด้านผู้สง่ สาร
- การสร้ างความน่าเชือถือ
- การถ่ายทอดเรื องราวข้ าวอินทรี ย์
2. กลยุทธ์ ด้านการวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร
- การวิเคราะห์กลุม่ เป้าหมายเข้ าร่วมโครงการ
- การวิเคราะห์เครื องมือทีใช้ สือสารตามความ
ต้ องการของกลุม่ เป้าหมาย
3. กลยุทธ์ ด้านการออกแบบสาร
- การตั -งชือโครงการ และใช้ ชือเรี ยกแทนชาวนา
(‘เจ้ าบ่าว’) และผู้บริ โภค (‘เจ้ าสาว’)
- การกําหนดประเด็นสารทีนําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ โครงการผูกปิ นโตข้ าว
(https://www.facebook.com/pookpintokao)
- การปรับสารให้ เข้ าถึงคนเมือง
4. กลยุทธ์ ด้านการเลือกใช้ สือ
4.1 สือสังคมออนไลน์
- เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
(https://www.facebook.com/pookpintokao)
- เว็บไซด์ (http://www.pookpintokao.com/)
4.2 สือบุคคล
- แม่สือ
4.3 สือกิจกรรม
4.4 สือมวลชน และสือคนดัง

3.ปั จจัยของโครงการผูกปิ นโตข้ าว
1. ปั จจัยด้ านความมีจิตอาสา
2. ปั จจัยด้ านการรวมตัวเป็ นเครื อข่าย
3. ปั จจัยด้ านการใช้ สือในเครื อข่าย

ภาพที 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

การพั ฒ นาทางด้ านศักยภาพตลาดทางเลือก
ของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง
1. ผลจากความสัมพันธ์ โดยตรงระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริ โภคทางด้ านการค้ า
1.1 การค้ าขายทีเป็ นธรรม
1.2 การบริ หารจัดการสินค้ าของตนได้
1.3 การขยายช่องทางโดยการบอกต่อ
2. ผลจากความสัมพันธ์ โดยตรงระหว่างผู้ผลิต
และผู้บริ โภคด้ านความสัมพันธ์ อืนๆนอกเหนือ
ทางการค้ า
2.1 กําลังใจ
2.2 ความภูมิใจ
2.3 การปรับปรุงคุณภาพสินค้ าของตน
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3.2 แหล่งข้อมูลวิ จยั ประชากรผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญ
3.2.1 แหล่งข้อมูลวิ จยั (Research Resources)
แหล่งข้อมูลทีใช้ในการวิจยั ครังนีแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่
3.2.1.1 ประเภทรายงาน วิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาจาก
แหล่ งข้อ มูล ต่ างๆ ทีเกียวข้อ งกับ โครงการผู ก ปิ นโตข้าว และของกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมีจงั หวัด
อ่างทอง
1) เอกสารข้อมูลของโครงการผูกปินโตข้าว
(1) https://www.facebook.com/pookpintokao
(2) http://www.pookpintokao.com/
(3) บทสัม ภาษณ์ เกียวกับ โครงการผู ก ปิ นโตข้าว ทีปรากฏอยู่ใ น
เอกสารสิงพิม พ์ ชีว จิต นิ ต ยสารรายป กั ษ์ 381 ปี ที 16 วัน ที 16 สิง หาคม 2557 ซึงมีเนื อหา
เกียวข้องกับการสือสารแนวคิด ความเป็ นมา ของโครงการผูกปินโตข้าว
(4) รายการทางโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ได้แก่
(4.1) รายการตลาดสดสนามเป้า ออกอากาศวันที 27 กรกฎาคม
2557 ทางททบ.5
(4.2) รายการกาละแมร์ ออกอากาศวัน ที 16 กัน ยายน 2557
ทางช่อง 3 HD
(4.3) รายการครอบครัวข่ าว 3 ในช่ วงบ้านพระรามสี ออกอากาศวันที
9 ธันวาคม 2557
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ตารางที 3.1 ตารางแสดงสรุป ประเด็น จากแหล่ งข้อ มูล ของโครงการผูก ปิ นโตข้าว ประเภท
รายการโทรทัศน์
รายการ
ตลาดสดสนาม
เป้ าช่วงคนดีศรี
ตลาด
ออกอากาศวันที
27 ก.ค. 2557

ประเด็น
1. แนะนําโครงการผูกปิ นโตข้าว
- เจ้าบ่าว คือ ชาวนาเลิกอินทรีย/์ เลิกเคมี
- เจ้าสาว คือ คนกินข้าวทุกคนทัวประเทศ
- แม่สอื คือ จิตอาสาเข้ามาทํางานในโครงการ จับคู่เจ้าบ่าวกับ
เจ้าสาวและผูกสัมพันธ์ ซือขายข้าวกันโดยตรง
2. ความตังใจในการก่อตังโครงการ
- เกิดจากความมุง่ มันจะทําให้อาชีพชาวนาไทยอยูไ่ ด้อย่างยังยืน
3. บทบาทหน้าทีของแม่สอื
- แนะนํ า ชีแจงโทษของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก
4. ขันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- เจ้าบ่าว เจ้าสาวสามารถเข้าไปสมัครได้ใน Fan Page “ผูกปินโต
ข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao)
- เถ้าแก่อาสาทําการตรวจเยียมนาเจ้าบ่าว รับรองผลและเป็ น
เจ้าบ่าวในโครงการ
- แม่สอจั
ื บคู่เจ้าบ่าวทีเหมาะสมให้เจ้าสาว
5. ช่องทางติดต่อสือสารระหว่างกัน
- ไลน์ และ เฟซบุ๊ก
6. กิจกรรมเจ้าสาวเยียมเยียนนาเจ้าบ่าว
- ความรูส้ กึ ของเจ้าบ่าวทีมีความสุข ทีมีเจ้าสาวมาหาถึงทีนา
7. ราคาขายข้าว
- เจ้าบ่าวเป็ นผูต้ งราคาเองจากต้
ั
นทุนตังแต่ทาํ การเพาะปลูก ราคา
ถูกกว่าท้องตลาด ชาวนาอยู่ได้ ผูบ้ ริโภคอยูไ่ ด้
8. สิงทีได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการ
- แม่สอ:
ื เติมเต็มชีวติ ทําให้มคี วามสุข ไม่เหนือยเพราะเป็ นผูส้ ร้าง
ความสุข
- ชาวนา: รูส้ กึ มีคุณค่า ใจสาวมาเยียมนารูส้ กึ ภูมใิ จ และใส่ใจใน
การผลิตข้าวทุกขันตอนเพราะรูว้ ่าทําให้ใครทาน
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ตารางที 3.1 (ต่อ)
รายการ
กาละแมร์ ทาง
ช่อง 3 HD
ออกอากาศวันที
16 ก.ย. 2557

ประเด็น
1. แนะนําโครงการ
- เจ้าบ่าว คือ ชาวนาทัวประเทศทีอยากจะเดินตามวิถอี นิ ทรีย์
- เจ้าสาว คือ คนกินข้าวทังประเทศ
- โครงการผูกปินโตข้าวเป็ นโครงการจิตอาสา ทีมีเหล่าอาสาสมัคร
สถาปนาตัวเองเป็ นแม่สอื จับชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ผูกกับ เจ้าสาวผู้
กินข้าว เพือ ซือขายกันโดยตรง และผูกสัมพันธ์ไปมาหาสู่กนั
2. ชีแจงโทษของสารเคมีทใช้
ี กําจัดแมลง และการเพาะปลูก โดยชาวนา
ในโครงการทีมาร่วมออกอากาศ และแม่สอผู
ื ก้ ่อตังโครงการ ว่า ประเทศ
ไทยนํ าเข้าสารเคมีเป็ นอันดับที – ของโลก และเป็ นเหตุผลทีชาวนาไทย
ใช้ตน้ ทุนการผลิตทีสูง
3. เรืองราววิถชี วี ติ การทํานาแบบเดิมทีส่งข้าวขายโรงสี
4. เรืองราวของชาวนาอินทรีย์ ทีมีลกู ค้าเป็ นกลุ่มนิยมทานข้าวแบบ
อินทรีย์
5. นําข้าวอินทรียท์ หุี งใหม่ออกมาโชว์ในรายการ
6. ขันตอนและวิธกี ารสมัคร ให้ผทู้ สนใจเข้
ี
าไปใน Fan Page “ผูกปิ นโต
ข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) เจ้าสาวกรอกใบ
สมัครออนไลน์ เจ้าบ่าวบอกเล่าเรืองราวของตนใน Inbox ใน Fan Page
7. ขันตอนการทํางานของแม่สอเบื
ื องต้น คือ จับคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวใน
โครงการ และให้เจ้าบ่าว เจ้าสาวเชือมสัมพันธ์ระหว่างกัน
8. การสือสารระหว่างเจ้าบ่าว เจ้าสาว
- สือสารผ่านทางไลน์
- การเยียมนาของเจ้าสาว
9. เป้าหมายของโครงการ
- ผูกชีวติ ผูกหัวใจ ให้เป็ นหนึงเดียวกันด้วยข้าวไทย
- ให้คนรุน่ หลัง กลับมาช่วยพ่อแม่ทาํ นา และภูมใิ จในอาชีพนี
- เป็ นหน้าทีของคนไทยทีต้องตอบแทนชาวนา และตอบแทน
แผ่นดินไทย
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ตารางที 3.1 (ต่อ)
รายการ
ครอบครัวข่าว 3
ช่วงบ้านพระราม
สี
ออกอากาศวันที
9 ธ.ค. 2557

ประเด็น
1. ทีมาของโครงการ
- วิกฤตการณ์จาํ นําข้าว ชาวนาเดือดร้อน คุณนภนีรา รักษาสุขได้
แนวคิดจากโรงเรียนปญั โญทัย ของลูก ทีโรงเรียนผูกปิ นโตข้าวกับ
ชาวนา เริมเขียนแนวคิดลงใน เฟซบุ๊กส่วนตัว เพือนๆเข้ามาอ่านแล้ว
สนใจจึงร่วมกลุ่มอาสาสมัครเพือนๆ ลงมือทําโครงการขึน
2. บทบาทหน้าทีของแม่สอื คือ คนกลางแนะนํ าให้คนปลูกข้าว และคน
กินข้าวมาเจอกัน
3. ขันตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ
- เจ้าบ่าวเข้าไปสมัครใน Inbox Fan Page “ผูกปินโตข้าว”
(https://www.facebook.com/pookpintokao) เถ้าแก่อาสาออกตรวจ
เยียมนาเพือรับรองผล พร้อมทังเป็ นเจ้าบ่าวในโครงการ
- เจ้าสาว กรอกใบสมัครออนไลน์ใน Fan Page “ผูกปินโตข้าว”
- แม่สอื จับคู่เจ้าบ่าว เจ้าสาว ตามความเหมาะสม
4. ประเภทของเจ้าบ่าว เจ้าสาว ในโครงการ
- เจ้าบ่าวเข้มแข็ง คือ เจ้าบ่าวทีปลูกข้าวอินทรียพ์ ร้อมทังได้การ
รับรองมาตรฐานสากล คู่กบั เจ้าสาวเอาชัวร์
- เจ้าบ่าวมือใหม่ คือ เจ้าบ่าวทีเพิงเริมปลูกข้าวเลิกสารเคมี หรือ
ปลูกข้าวอินทรีย์ หรือเลิกเคมีมานานแล้ว แต่ไม่มใี บรับรอง
มาตรฐานสากล คู่กบั เจ้าสาวใจถึง
5. ขันตอนในการติดต่อหากัน
- แม่สออาสาจะโทรแจ้
ื
งเจ้าสาวเมือทําการจับคู่ได้แล้ว ให้เจ้าสาว
โทรติดต่อกับเจ้าบ่าวของตน
- เจ้าบ่าวมี กลุ่มสนทนาในไลน์ เพือพูดคุยเชือมความสัมพันธ์กบั
เจ้าสาว
6. ความสัมพันธ์ทเกิ
ี ดขึน
- เจ้าบ่าวมีการส่งข้าวตัวอย่างเป็ นของขวัญให้เจ้าสาวของตน
ทดลองชิม
7. สิงทีได้รบั จากการทําโครงการผูกปินโตข้าว
- แม่สอ:
ื ได้ลงมือทํา สุขใจ
- แม่สอ:
ื เราทําโครงการนีเราก็คดิ ใหญ่ เราก็คดิ ว่าเราอยากจะให้
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ตารางที 3.1 (ต่อ)
รายการ

ประเด็น
คนไทยทานข้าวอินทรียท์ งประเทศ
ั
ชาวนาเลิกใช้สารเคมีทงประเทศ
ั
และความสัมพันธ์ช่องว่างทีเคยมีให้กลับเข้ามาแน่ นแฟ้นรักใคร่กนั
เหมือนเดิม
8. เจ้าสาวองค์กร ทีเข้ามาช่วยเหลือเป็ นบริษทั หรือองค์กรหลายๆ แห่ง
เชิญให้ไปแนะนําโครงการ และผูกปินโตข้าวรวมกัน —˜˜ -™˜˜ กิโล ให้
เจ้าบ่าวไปส่ง
9. คนมีชอเสี
ื ยงชืนชอบแนวคิดโครงการจึงมาช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการให้
10. แผนในอนาคต
- ต้องการให้ประเทศเป็ นประเทศอินทรียท์ งประเทศ
ั
เริมต้นจาก
ข้าว

2) เอกสารข้อมูลของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
(1) บทสัม ภาษณ์ เกียวกับ กลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทอง ที
ปรากฏอยู่ในเอกสารสิงพิมพ์ ข้าวเศรษฐกิจ รหัส 4/55/2558 ปี ที 4 ซึงมีเนือหาเกียวข้องกับการ
สือสารแนวคิด ความเป็ นมา และการเข้าร่ว มโครงการผู ก ปิ นโตข้าวของกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี
จังหวัดอ่างทอง
(2) บทสัมภาษณ์ ผู้นํากลุ่มทํานาเลิกเคมีจงั หวัดอ่างทอง คุณภราดา
อําไพ ใน รายการห้องข่าว NBT ช่วงวิถีเกษตร วิถีพอเพียงออกอากาศวันที 13 พฤศจิกายน
2557 ทางช่อง 11
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ตารางที 3.2 ตารางแสดงสรุปประเด็นจากแหล่งข้อมูลของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ประเภทรายการโทรทัศน์
รายการ

ชือรายการ

ห้องข่าว NBT
ช่วงวิ ถีเกษตร วิ ถี
พอเพียง
ออกอากาศวันที
13 พ.ค. 2557

1. แนะนําชาวนาเลิกเคมี และการเข้าร่วมโครงการ
- คุณภราดา อําไพ: โครงการผูกปินโตข้าวเกิดขึน เรารูว้ ่านีเป็ นสิง
เร้าทางบวก ทีสําคัญทีสุดก็มคี วามหวังตังใจว่าการทํานาแบบไม่ใช้
สารเคมีมนั จะช่วยยกลําดับคุณภาพชีวติ ยกระดับเศรษฐกิจ รายได้ก็
จะมากขึนเมือหักค่าใช้จ่ายทีไม่ตอ้ งใช้สารเคมีแล้ว เราสามารถทํานา
แบบนีทีไม่ตอ้ งใช้สารเคมี แล้วได้ผลผลิตด้วย และมีความสุข
2. แนะนําแม่สอผู
ื ก้ ่อตังโครงการ
- คุณนภนีรา รักษาสุข: ต่อยอดความคิดจากโรงเรียนของลูกทีผูก
ปินโตข้าวกับชาวนาทีทํานาอินทรีย์ พร้อมทังริเริมโครงการในเดือน
กุมภาพันธ์ โดยหัวใจสําคัญของโครงการคือ ให้เจ้าสาวทีผูกปินโตข้าว
มาเป็ นกําลังใจ อยูเ่ คียงข้าวชาวนา เป็ นผูย้ นื ยันว่าถึงอย่างไรก็จะซือ
ข้าวอินทรีย์ หรือเลิกเคมีของชาวนาแน่ นอน
3. แนะนําขันตอนการผูกปิ นโตข้าว

(3) ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
(4) รายงานการประชุมประจําเดือน ของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง ประจําเดือน ตุ ลาคม พ.ศ 2557-มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึงมีวาระการประชุมทีเกียวข้อง
กับโครงการผูกปินโตข้าวดังนี
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ตารางที 3.3 ตารางแสดงวาระการประชุมของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ทีเกียวข้อง
กับโครงการผูกปินโตข้าว ระหว่างวันที 18 ตุลาคม 2557-20 มี.ค. 2558
วัน/เดือน/ปี
วาระทีเกียวข้อง
ทีประชุม
18 ต.ค. 2557 ระเบียบวาระที 1: ประธานแจ้งให้ทประชุ
ี มทราบ
- เจ้าสาวจะมาถีบจักรยานเพือสุขภาพ จะมาดูนา โดยจะมาในวันที 14
ธันวาคม 2557 จํานวน 10 คน โดยเป็ นทีมคุณหมอจากกรุงเทพฯ โดยทาง
เราจะจัดทริปแบบบ้านทุ่งกับบ้านท่า
- ผูกปินโตข้าว ให้ทางกลุ่มเราไปออกบู๊ท อาคาร SCB ทีกรุงเทพฯ ในวัน
ศุกร์ที 31 ธันวาคม 2557 โดยจะมีขา้ วทีนําไปขาย
ระเบียบวาระที 3: เรืองเพือทราบ หรือ พิจารณา
- เจ้าสาวเสนอให้ทางกลุ่มทําแผ่นไวนิล บอกประโยชน์ของข้าว โดยบอกว่า
ข้าวมีจาํ นวนเท่าไร เพือกระตุน้ แรงจูงใจในการซือข้าว
- ราคาข้าวทีจะนํ าไปขายที SCB
- หอมปทุมเทพ 50 กิโล ๆ ละ 50 บาท (แบบแพ็ค) 40 บาทแบบถุง
ธรรมดา
- ข้าวไรซ์เบอรี 50 กิโล ๆ ละ 80 บาท
- ข้าวขาวตาเคลือบ5 กิโล ๆ ละ 60 บาท
- ข้าวหอมมะลิแดง เอาไปโชว์ ขายกิโลละ 90 บาทแบบแพ็ค 80
บาทแบบถุงธรรมดา
- ข้าวหอมนิล เอาไปโชว์ ขายกิโลละ 70 บาทแบบแพ็ค 60 บาทแบบ
ถุงธรรมดา
- การตรวจแปลงนา จะใช้วธิ ี
- สังคมรอบข้าง สอบถามคนข้างนา
- กรรมการกลุ่ม
- เถ้าแก่ผกู ปินโต เยียมเยียนดูแปลงนา
- เก็บเกียวเข้ายุง้
- เจ้าสาวมาเยียมดูนา
- คุณธรรม
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ตารางที 3.3 (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
ทีประชุม
15 พ.ย.
2557

วาระทีเกียวข้อง

ระเบียบวาระที 1: ประธานแจ้งให้ทประชุ
ี มทราบ
- ผลการไปออกร้านที ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงาน (SCB)
- มีเจ้าบ่าว 5 รายทีไปร่วม พิจติ ร ชัยนาท นครปฐม โดยในงานจะมี
อาหารสุขภาพ การทีเราไปร่วมงานทําให้เจอแพ็กเก็จสวยๆ หลายแบบ โดย
ทางพิจติ ร กับชัยนาท จะมีกลยุทธ์ในการเรียกลูกค้า ทางกลุ่มของเรามีการ
แจกโบว์ชวั ร์ให้ลกู ค้าเพือเป็ นการประชาสัมพันธ์
- คุณภราดา ขอบคุณคนทีไปร่วมออกร้าน แสดงให้เห็นถึงความ
เสียสละให้กบั กลุ่ม ซึงประกอบไปด้วย คุณภราดา คุณรังสรรค์ คุณเหว่า คุณ
โอ๋ คุณจ๋า
ั กรยาน เพือสุขภาพ แจ้งมาว่ากลับจากประเทศ
- ทีมคุณหมอทีจะมาปนจั
ั กรยาน โดยจะให้คุณเฉลิมวุฒ ิ เป็ นแม่งาน
พม่าจะมาคุยเรืองทีจะมาปนจั
12 ธ.ค. 2557 ระเบียบวาระที 3: เรืองเพือทราบ หรือ พิจารณา
ั กรยานเพือสุขภาพ ชมนา ชมสวน ไหว้พระ ของกลุ่มเจ้าสาว
- กิจกรรมปนจั
จาก กทม. กลุ่มเจ้าสาวมา 8 คน เส้นทางถีบจักรยานจะไปไหว้พระวัดม่วง
ตอนเช้าทานข้าวต้มบ้านคุณฉลวย ไปดูนา จ๋า โอ๋ แวะโรงสี ไปวัดม่วง ไปวัด
วิเศษไชยชาญ แวะกินข้าวร้านนิรมิต กลับมาบ้านคุณฉลวย
20 มี.ค. 2558 ระเบียบวาระที 1: ประธานแจ้งให้ทประชุ
ี มทราบ
-หมอทีมาถีบจักรยาน หาตลาดข้าวให้กบั กลุ่มเรา
- ผูล้ ภัี ยชาวปากีสถาน ส่งทุก 2 เดือน ๆ ละ 500 กิโลกรัม
- โรงเรียนอนุ บาลครูแอน ใช้กล้อง 6 เดือนๆ ละ 10 กิโลกรัม
หมายเหตุ: วาระการประชุมของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที 18 ตุลาคม
2557-20 มี.ค. 2558 ฉบับเต็มเพิมเติมอยูใ่ นภาคผนวก ก
3.2.1.2 ประเภทบุคคล ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) กลุ่ม
ตัวอย่างทีเลือกผู้ให้ข้อมูลเป็ นแบบเจาะจง (Purposive Key Informants) จํานวน 8 คน และแบบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling) ทังหมด 3 คน จาก 11 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี
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1) แม่ ส ือในโครงการผู ก ปิ นโตข้า ว ใช้ ว ิธ ีแ บบเจาะจง (Purposive Key
Informants) รวมทังหมด 4 คน
(1) ริเริมโครงการผูกปิ นโตข้าว และมีหน้ าทีดูแลงานด้านการสือสาร
ในโครงการจํานวน 1 คน
(2) ผู้ ดู แ ลเจ้าบ่ าวโดยเฉพาะกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทอง
จํานวน 2 คน
(3) ผู้ดูแลข้อมูล จัดการระบบข้อมูล และประสานงานของโครงการ
จํานวน 1 คน
2) คณะกรรมการกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง ใช้วธิ แี บบเจาะจง
(Purposive Key Informants) รวมทังหมดจํานวน 4 คน
(1) ผูเ้ ริมต้นสมัครเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว และได้รบั ตําแหน่ ง
ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง 1 คน
(2) รองประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง 2 คน โดยเป็ น
แกนนําในการรวบร่วมสมาชิก และจัดตังเป็ นกลุ่ม จํานวน 1 คน และเป็ นผูเ้ ชียวชาญด้านการทํา
นาไม่ใช้สารเคมี จํานวน 1 คน
(3) เลขานุ การกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ทําหน้าทีจดบันทึก
การประชุม และเคยเข้าเป็ นตัวแทนร่วมกิจกรรมของโครงการผูกปินโตข้าว จํานวน 1 คน
3) เจ้าสาวผู้ซือข้าวของกลุ่ มทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง ใช้วธิ แี บบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling) โดยได้รบั ข้อมูลจากประธานกลุ่ม ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ว่าเป็ นเจ้าสาวผู้ซือข้าวเป็ น รายๆ แรกทีโครงการผู ก ปิ นโตข้าวส่ ง รายชือมา พร้อ มทังได้ม า
ดํ าเนิ น กิจ กรรมเยียมเยีย นนากับ กลุ่ ม อีก ทังเป็ น ผู้ ม ีส่ ว นร่ว มกับ กิจ กรรมทีโครงการจัด ขึน
จํานวน 3 คน
3.2.1.3 ก ารเข้ า ร่ ว ม สั ง เก ต ก ารณ์ อ ย่ างไม่ มี ส่ ว น ร่ ว ม (Non-participant
Observation) ในการประชุ ม ของลุ่ มทํ านาเลิก เคมี จังหวัด อ่ างทอง ประจําวันที 18 เมษายน
2558 ณ โรงสีชุมชนวัดน้อย จังหวัดอ่างทอง โดยประเด็นในการสังเกตการณ์มดี งั นี
1) วาระหรือประเด็นทีเกียวข้องกับเครือข่ายการสือสารของโครงการผูก
ปินโตข้าว
2) บทบาทหน้ าทีของประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองในการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารของโครงการผูกปินโตข้าว
3.2.2 ประชากร (Population)
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้อ มูล ทีใช้ใ นการวิจ ยั ครังนี ผู้ ว ิจ ยั ได้ ค ัด เลือ กกลุ่ ม ผู้ใ ห้ ข้อ มู ล แบบเจาะจง
(Purposive Key Informants) และแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากคําแนะนํ าจากประธาน
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กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง เพือทําการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) โดย
ได้เลือกตัวแทนจากโครงการผูกปิ นโตข้าว และจากกลุ่มทํานาเลิกเคมี ประกอบด้วย 3 กลุ่มดังนี
1) แม่สอผู
ื ก้ ่อตังโครงการและรับหน้าทีดูแลงานด้านๆ ของโครงการผูกปิ นโตข้าว
ดังนี
(1) ทีม สือสาร (Communication Center) และทีม เจ้า สาว (Bride Center):
คุ ณ นภนี รา รัก ษาสุ ข (ผู้รเิ ริมโครงการผู ก ปิ นโตข้าว) จบการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี คณะ
มัณ ฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Former Landmark Communication Course Leader
Candidate ปจั จุบนั ทํางานที Yindee Design
(2) ที ม เจ้ า บ่ า ว (Groom Center): คุ ณ ร่ ม ฉั ต ร พั ฒ นศิ ร ิ บุ ญ เจริญ จบ
การศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปจั จุบนั ทํางาน
ที แมจิค มิราเคิล
(3) ทีม เจ้าบ่ าว (Groom Center): คุ ณ จัน ทนา เชาวน์ ว ิจ ิต ร จบการศึก ษา
ระดับปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทที Oklahoma
City University ปจั จุบนั ทํางานที บริษทั คิด ดีดี
(4) ผู้ดูแลข้อมูลของโครงการ (Data Center): คุณชุตมิ า ชาลี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปจั จุบนั ทํางานที บริษัท
ยินดีออกแบบ จํากัด
2) คณะกรรมการกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
(1) คุณ ภราดา อําไพ (ประธานกลุ่ม) เพศชาย อายุ 61 ปี สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(2) คุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์ (รองประธานกลุ่ม คนที 1) เพศชาย อายุ 47 ปี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
(3) คุณ เฉลิมวุฒ ิ พรมทอง (รองประธานกลุ่ม คนที 2) เพศชาย อายุ 64 ปี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะส่งเสริมเกษตร วิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา
(4) คุ ณ ปรมาภรณ์ โตสวัส ดิ J (เลขานุ ก าร) เพศหญิ ง อายุ 37 ปี สํ า เร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3) เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวเลิกเคมี ของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง จํานวน 3 คน
(1) คุณจุฑามาศ อัคควัสกุล เพศ หญิง อายุ 27 ปี อาชีพ นักคอมพิวเตอร์
(2) คุณรัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์ เพศ หญิง อายุ 37 ปี อาชีพ นักวิจยั
(3) พญ.วิม ลวรรณ รัต นธราธร เพศ หญิง อายุ 56 ปี อาชีพ แพทย์ (รัง สี
แพทย์) โรงพยาบาลกรุงเทพ
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3.2.3 การได้มาของผูใ้ ห้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant)
การได้มาของผู้ให้ขอ้ มูลสําคัญ คือ ทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และแบบลูก โซ่ (Snowball Sampling) จากคําแนะนํ าโดยประธานกลุ่ มทํ านาเลิก เคมี จังหวัด
อ่างทอง โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์เชิงลึก 3 กลุ่มดังทีกล่าวมาข้างต้น โดยสัมภาษณ์แบบทางการ
(Formal Interview) เพือนํ ามารวบรวมเป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ถงึ ลักษณะของเครือข่ายการ
สือสาร และกลยุทธ์ทโครงการผู
ี
กปิ นโตข้าวใช้ รวมถึงปจั จัยทีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง

3.3 วิ ธีการรวบรวมข้อมูล
การวิจยั เรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือก กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง” มีลําดับขันตอนในการเข้าถึงข้อมูลในการวิจยั
ดังนี คือ
1) ทําการศึก ษาข้อ มูล เบืองต้น เกียวกับเรืองทีจะทําการวิจยั โดยศึก ษาจากเอกสาร
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ และสือต่างๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผูกปินโตข้าว และของกลุ่มทํานาเลิกเคมี
จังหวัดอ่างทอง
2) ทบทวนแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจยั ทีเกียวข้องกับเรืองทีจะทําการศึกษาเพือ
ใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาข้อมูลจริงภาคสนาม
3) เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ทีใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการออก
สังเกตการณ์ภาคสนามเพือเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ กรอบการสังเกตการณ์ เป็ นต้น
4) เตรียมคําถามทีจะใช้ในการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก
และเตรียมกรอบสังเกตการณ์ในการศึกษาภาคสนาม
5) ติดต่อประสานงานในการลงพืนทีสัมภาษณ์เชิงลึก กับกลุ่มเป้าหมาย š กลุ่มทีผู้วจิ ยั
กําหนดไว้ โดยผู้วจิ ยั จะนัดหมายก่อนล่วงหน้ าพร้อมทังชีแจงประเด็นคําถามก่อนลงสัมภาษณ์
จริง
6) ลงพืนทีสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ ม ได้แ ก่ กลุ่ ม
ตัวแทนแม่สอจากโครงการผู
ื
กปิ นโตข้าวจาก 3 ฝ่ายสําคัญของโครงการ คณะกรรมการกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และตัวแทนผูซ้ อข้
ื าวเลิกเคมีของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
7) ติด ต่ อ ประสานงานขอเข้า ร่ว มสัง เกตการณ์ อ ย่ างไม่ ม ีส่ ว นร่ว ม (Non-Participant
Observation) ในการประชุมของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
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8) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ (Document Study) การ
สัมภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) และการเข้าร่วมสังเกตการณ์ อย่างไม่มสี ่วนร่วม (NonParticipant Observation) เพือนําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

3.4 เครืองมือทีใช้ในงานวิ จยั
3.4.1 แบบสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview)
เป็ นเครืองมือทีผูว้ จิ ยั ใช้สมั ภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ซึงได้ออกแบบจากการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี งานวิจยั ทีเกียวข้อง เป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open Ended Question) เพือผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สํ า คัญ ได้ ม ี อิ ส ระในการแสดงคํ า ตอบ ซึ งแนวคํ า ถามการสัม ภาษณ์ จ ะครอบคลุ ม กรอบ
แนวความคิด รวมถึงทฤษฎีและอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุ ประสงค์งานวิจยั ทัง 3 ข้อ โดยมีแนว
คําถาม ดังนี
ตารางที 3.4 ตารางแสดงแนวคําถามสําหรับกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง
แนวคําถาม
แม่สือ
1. ที ม สื อสาร และที ม - ด้ านกลยุทธ์การสื อสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่ อ
ดูแลเจ้าสาว
ตัว และระยะขยาย
- คุณนภนีรา รักษาสุข 1. นโยบายและแผนการดําเนินงานของโครงการผูกปินโตข้าว
2. นโยบายและแผนประชาสัมพันธ์โครงการผูกปิ นโตข้าว
3. กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปินโตข้าว
4. แนวทางการสร้างการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการผูกปิ นโตข้าว
5. ปญั หาด้านการสือสารของโครงการผูกปินโตข้าว
6. แผนการดําเนินงานในอนาคตของโครงการผูกปิ นโตข้าว
- ด้านเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
ตัว และระยะขยาย
1. วิสยั ทัศน์ของโครงการผูกปินโตข้าว
2. วัตถุประสงค์และสาเหตุการก่อตังโครงการผูกปินโตข้าว
3. บทบาทหน้าทีในโครงการผูกปินโตข้าว
4. สิงทีได้รบั จากการเข้าร่วมเครือข่ายการสือสาร
5. การบริหารจัดการโครงการ
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ตารางที 3.4 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง

2. ทีมดูแลเจ้าบ่าว
- คุณร่มฉัตร พัฒนศิร ิ
บุญเจริญ
- คุณจันทนา เชาวน์
วิจติ ร

แนวคําถาม
6. การติดต่อสือสารภายในเครือข่าย
7. ปญั หาและอุปสรรคของโครงการผูกปินโตข้าว
8. แผนการดําเนินงานในอนาคตของโครงการผูกปิ นโตข้าว
- ด้านเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
ตัว และระยะขยาย
1. วิสยั ทัศน์ของโครงการผูกปินโตข้าว
2. วัตถุประสงค์และสาเหตุการก่อตังโครงการผูกปินโตข้าว
3. บทบาทหน้าทีในโครงการผูกปินโตข้าว
4. บทบาทหน้าทีระหว่างโครงการกับกลุ่มทําเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
5. สิงทีได้รบั จากการเข้าร่วมเครือข่ายการ
6. การติ ด ต่ อ สือสารภายในเครือ ข่ า ย และกับ กลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี
จังหวัดอ่างทอง
7. ปญั หาและอุ ปสรรคของโครงการและกลุ่ มทํานาเลิก เคมี จังหวัด
อ่างทอง
8. ปญั หาและอุปสรรคของโครงการผูกปินโตข้าว
9. แผนการดําเนินงานในอนาคตของโครงการผูกปิ นโตข้าว
- ด้ านกลยุทธ์การสื อสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่ อ
ตัว และระยะขยาย
1. กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปินโตข้าว

- ด้านเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
3.ผูด้ แู ลข้อมูลของ
โครงการ (Data Center) ตัว และระยะขยาย
1. การบริหารจัดการภายในโครงการผูกปินโตข้าว
- คุณชุตมิ า ชาลี
ก ลุ่ ม ทํ าน าเลิ ก เค มี
จังหวัดอ่างทอง
1.คุ ณ ภ ร า ด า อํ า ไ พ
(ประธานกลุ่ม)

- ด้านเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
ตัว และระยะขยาย
1. ประวัตคิ วามเป็ นมาของกลุ่ม
2. วัตถุประสงค์และสาเหตุการก่อตังกลุ่ม
3. บทบาทหน้าทีภายในกลุ่ม
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ตารางที 3.4 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง

แนวคําถาม
4. ความเป็ นมาในการเข้าร่วมโครงการผูกปินโตข้าว
5. สิงทีได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการผูกปินโตข้าว
6. บทบาทหน้าทีภายในเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโต
ข้าว
7. การบริหารจัดการของกลุ่ม
8. การติดต่อสือสารภายในกลุ่ม
9. การติดต่อสือสารภายในเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปินโต
ข้าว และกลุ่ม
10. ปญั หาและอุปสรรคของกลุ่ม
11. แผนการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่ม
- ด้านกลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
ตัว และระยะขยาย
1. กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการเข้าร่วม
โครงการ
- ด้านปัจจัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพตลาดทางเลือก
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อและผู
ื
บ้ ริโภค
2. ช่องทางการจัดจําหน่ ายข้าวเลิกเคมีของกลุ่ม
3. ความเป็ นธรรมทางด้านราคา
4. ปจั จัยทีมีผลต่อการพัฒนาเมือเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว
5. ปญั หาและอุปสรรคทีส่งผลต่อการพัฒนา
- ด้านเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
2. คณะกรรมการกลุ่ม
ตัว และระยะขยาย
- คุณรังสรรค์ คล้าย
พันธ์ (รองประธานกลุ่ม 1. วัตถุประสงค์และสาเหตุการเข้าร่วมกลุ่ม
2. บทบาทหน้าทีภายในกลุ่ม
คนที 1)
3. บทบาทหน้าทีภายในเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโต
- คุณเฉลิมวุฒ ิ พรหม
ทอง (รองประธานกลุ่ม ข้าว
4. การบริหารจัดการของกลุ่ม
คนที 2)
5. การติดต่อสือสารภายในกลุ่ม
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ตารางที 3.4 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่าง
- คุณปรมาภรณ์ โต
สวัสดิ J
(เลขานุ การกลุ่ม)

แนวคําถาม
6. การติดต่อสือสารภายในเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปินโต
ข้าว และกลุ่ม
7. ปญั หาและอุปสรรคของกลุ่ม
8. แผนการดําเนินงานในอนาคตของกลุ่ม
- ด้านปัจจัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพตลาดทางเลือก
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อและผู
ื
บ้ ริโภค
2. ช่องทางการจัดจําหน่ ายข้าวเลิกเคมีของกลุ่ม
3. ความเป็ นธรรมทางด้านราคา
4. ปจั จัยทีมีผลต่อการพัฒนาเมือเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว
5. ปญั หาและอุปสรรคทีส่งผลต่อการพัฒนา
เจ้าสาวผูซ้ ื2อข้าวของ - ด้านเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
กลุ่มทํานาเลิ กเคมี
ตัว และระยะขยาย
จังหวัดอ่างทอง
1. วัตถุประสงค์และสาเหตุการเข้าร่วมโครงการผูกปินโตข้าว
1. คุณจุฑามาศ อัคควัส 2. บทบาทหน้าทีภายในเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโต
ข้าว
กุล
2. รัชนีกร เจวประเสริฐ 3. การติดต่อสือสารภายในเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปินโต
ข้าว
พันธุ์
4. ปญั หาและอุปสรรคภายในเครือข่ายการสือสาร
3. พญ.วิมลวรรณ รัต
5. สิงทีได้รบั จากการเข้าร่วมโครงการผูกปินโตข้าว
นธราธร
- ด้านกลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวในระยะก่อ
ตัว และระยะขยาย
1. กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการเข้าร่วม
โครงการ
- ด้านปัจจัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพตลาดทางเลือก
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อและผู
ื
บ้ ริโภค
2. ความเป็ นธรรมทางด้านราคา
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3.4.2 แบบสังเกตการณ์ อย่างไม่มีส่วนร่วม
ซึงเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง โดยแบบ
สังเกตการณ์ นันจะคลอบคลุมกรอบแนวความคิด ทฤษฎีและอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุ ประสงค์
งานวิจยั ทัง 3 ข้อ โดยแบบสังเกตการณ์ประกอบด้วยหัวข้อในการสังเกตการณ์ 2 หัวข้อดังนี
1) วาระหรือประเด็นทีเกียวข้องกับเครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าว
2) บทบาทหน้าทีของประธานกลุ่มในการสือสารข้อมูลของโครงการต่อสมาชิก

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ
งานวิจยั เรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพตลาด
ทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง” ก่อนทีผู้วจิ ยั จะนํ าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลนัน ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือเพือความเป็ นจริงและน่ าเชือถือ
ดังนี
3.5.1 แบบสัม ภาษณ์ ทีใช้ ในการวิจ ยั ได้ ผ่ า นการตรวจสอบแนวทางการสัม ภาษณ์
รวมถึงข้อคําถามทีใช้ในการสัมภาษณ์จากอาจารย์ทปรึ
ี กษา และผูเ้ ชียวชาญ เป็ นผู้พจิ ารณาถึง
ความครอบคลุมของคําถาม การสือความหมายถึงประเด็นและตรงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ทีตัง
ไว้
3.5.2 การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธกี ารรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation)
เป็ นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการดําเนินกิจกรรมของโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทอง จากเอกสารต่ างๆ และการสัมภาษณ์ เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย เพือเป็ นการ
ตรวจสอบข้อมูลซึงกันและกัน และพิจารณาข้อมูลว่าข้อมูลทีได้รบั นันมีความสอดคล้อง ถูกต้อง
ตรงกันหรือไม่ รวมถึงการใช้วธิ สี งั เกตแบบไม่มสี ่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไป
กับการเก็บข้อมูลด้วย ซึงจะสามารถช่วยเพิมความน่ าเชือถือให้ผลการวิจยั ได้มากทีสุด
3.5.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) โดยพิจารณาจากแหล่ง
บุคคลทีสัมภาษณ์ โดยบุคคลทีให้ขอ้ มูลนันมีบทบาทหน้ าทีในการดําเนินกิจกรรมครอบคลุมใน
ประเด็นทีเกียวข้องกับงานวิจยั
3.5.4 การตรวจสอบโดยการส่งผลการวิจยั กลับไปยังผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องแม่นยํา
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3.6 การวิ เคราะห์และการนําเสนอข้อมูล
งานวิจยั ชินนี เป็ น งานวิจยั เชิงคุ ณ ภาพ โดยผู้ว ิจยั นํ าข้อ มูล ทีได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งทีมาหลากหลายรูปแบบมาวิเคราะห์ ทังข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึก และการสังเกตการณ์ อย่างไม่มสี ่วนร่วม ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีต่ างๆ ทังนี
ข้อมูลทังหมดเป็ นเชิงคุณ ภาพจึงไม่สามารถแจกแจงนับได้ จึงต้องสรุปแต่ ละประเด็นทีศึกษา
แล้วนํ ามาวิเคราะห์สรุปรวม และนํ าสาระสําคัญของแต่ละประเด็นมาพิจารณาและตีความหมาย
ข้อมูล เพือนํ าไปสู่ก ารสรุปผลการวิจยั และอภิป รายผลการวิจยั ต่ อไป ทังนี สามารถแจกแจง
ขันตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ได้ดงั นี
1) จากข้อมูลทีเก็บรวบรวมมา สามารถนํ ามาพิจารณาว่าเป็ นไปตามแนวคิดและทฤษฎี
ทีมีอยูห่ รือไม่อย่างไร
2) ตรวจสอบข้อมูลจากการสรุปประเด็นสําคัญ ว่าครบถ้วนเพียงพอทีจะสามารถตอบ
ปญั หานําวิจยั ทีได้ตงไว้
ั หรือไม่
3) จัดกลุ่มข้อมูลทีได้มาให้อยู่ในประเด็นต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ทีกําหนด
ไว้
4) สร้างข้อสรุปชัวคราวโดยนํ าแนวคิด และทฤษฎีมาเชือมโยงกับข้อมูลทีได้จดั กลุ่มไว้
แล้ว เพือแสดงให้ ไ ด้ เห็น ผลของการพิสู จ น์ ข้อ ค้ น พบเบืองต้ น ว่ าเป็ น ไปตามทฤษฎีห รือ ไม่
อย่างไร
ในงานวิจยั ชินนีเป็ นการเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive) โดยนํ าข้อมูลทีได้มาเขียนสรุป
รายงานการวิจยั ให้อยูใ่ นประเด็นต่างๆ ตามทีตังวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี
1) ข้อมูลเกียวกับการสร้างเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
2) ข้อมูลเกียวกับกลยุทธ์การสือสารทีโครงการผูกปิ นโตข้าวใช้เพือการสร้างการมีส่วน
ร่วมในโครงการ
3) ข้อมูลเกียวกับปจั จัยต่างๆ ของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง

บทที 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรือง“เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยการวิจยั ในครังนีมีวตั ถุ ประสงค์เพือทราบถึงลักษณะเครือข่ายการสือสารของ
โครงการผูก ปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง ศึก ษากลยุทธ์การสือสารของ
โครงการผูกปิ นโตข้าวเพือสร้างการมีส่วนร่วม ตลอดทังเพือศึกษาปจั จัยของโครงการผูกปิ นโต
ข้าวทีส่งผลให้กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองเกิดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือกผู้วจิ ยั
ขอนําเสนอผลการวิจยั โดยแบ่งการนําเสนอผลการวิจยั ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี
4.1 ส่วนที 1 โครงการผูกปินโตข้าว
4.2 ส่วนที 2 กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
4.3 ส่วนที 3 ผลการวิจยั ตามปญั หาการนําวิจยั ดังนี
4.3.1 ผลการวิจยั ข้อที 1 การสร้างเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว
และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
4.3.2 ผลการวิจยั ข้อที 2 กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวเพือสร้าง
การมีส่วนร่วมในเครือข่าย
4.3.3 ผลการวิจยั ข้อที 3 ปจั จัยของโครงการผูกปินโตข้าวทีส่งผลให้กลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทองเกิดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือก

4.1 ส่วนที 1 โครงการผูกปิ นโตข้าว
4.1.1 ทีมาของโครงการผูกปิ นโตข้าว
การศึก ษาประวัติ ทีมา บทบาทหน้ าที และการบริห ารจัด การ ตลอดทังช่อ งทางการ
สือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวนัน ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโต
ข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทีมแม่สอผู
ื ้
ก่ อ ตังโครงการ ผลการวิจยั พบว่า โครงการผูก ปิ นโตข้าวมีแนวคิด ทีได้แรงบัน ดาลใจมาจาก
โรงเรียนของลูกสาวคุณ นภนี รา รักษาสุข ชือว่าโรงเรียนปญั โญทัย ซึงเป็ นโรงเรียนทางเลือก
แนวมนุ ษย์ปรัชญา น.พ. พร พันธุโ์ อสถ ผูอ้ ํานวยการโรงเรียน ได้นําทุนของโรงเรียนไปเป็ นทุน
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ทํานาทีจังหวัดบุรรี มั ย์ โดยใช้ทนาร้
ี างซึงมีผใู้ จดีมอบให้ใช้ประโยชน์ทางโรงเรียนจึงจ้างให้ชาวนา
ครอบครัวหนึงใช้ทแปลงนี
ี
ปลูกข้าวแบบโอไดนามิค (Biodynamic) หรือเกษตรชีวพลวัตรค้นพบ
โดยรูดอล์ฟ สไตเนอร์ เมือปี 1924 ซึงเป็ นแนวทางทีสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน ซึงมีครู
ผูเ้ ชียวชาญเป็ นผูด้ ูแล โดยความตังใจของโรงเรียนคือ ให้นกั เรียนได้มที นาไปปลู
ี
กข้าวเนืองจาก
เป็ นหนึงในหลักสูต รทีนัก เรียนต้องเข้าค่ายเรียนรูก้ ารปลูก ข้าว รวมถึงอีก หนึงความตังใจคือ
ครอบครัวของชุมชนโรงเรียนก็จะได้บริโภคข้าวทีปลอดภัย มีพลังชีวติ และภูมใิ จกับข้าวทีปลูก
ด้วยมือลูกหลานของตัวเอง ผลผลิตทีได้จากนาข้าวทางโรงเรียนจะรับซือจากชาวนาครอบครัวนี
มาทังหมด เอามาขายทีสหกรณ์ โรงเรียน โดยจํากัดผู้ซอให้
ื ครอบครัวละ 1 กิโลเท่านัน เพราะ
ผลผลิตออกมาไม่ได้มากนัก น.พ. พร พันธุโ์ อสถ กล่าวไว้ในวันงานปี ใหม่ของโรงเรียนว่า (พ.ศ.
2557) ในละแวกทีนาแถวนันมีครอบครัวเดียวทีได้เงินจากการขายข้าว นอกนันไม่มใี ครได้เงิน
เลย เพราะเอาไปเข้าโครงการจํานํ าข้าวหมด
จากแรงบันดาลใจ และแนวคิดของโรงเรียนปญั โญทัยส่งผลให้ คุณ นภนีรา รักษาสุ ข
(คุ ณ ฝน) ได้ เ ป็ น ผู้ ร ิเ ริมโครงการ รวบรวมอาสาสมัค รทั งหมดที มาจากหลายอาชี พ ใน
กรุงเทพมหานคร 13 คน ดําเนินการก่อตังโครงการ “ผูกปิ นโตข้าว” ขึนในวันที 14 กุมภาพันธ์
2557 ภายใต้แนวคิด การจับคู่กนั ระหว่างครอบครัวคนในเมืองทีต้องการบริโภคข้าวอินทรีย/์ เลิก
เคมีให้ ผู ก ปิ นโตซือขายข้าวกับ ครอบครัว ชาวนาผู้ผ ลิต ข้าวอิน ทรีย์/เลิก เคมีก ัน โดยตรง ซึง
โครงการผูกปินโตข้าวนันมีวตั ถุประสงค์หลักของโครงการทังหมด 4 ข้อด้วยกันคือ
1) เปิ ดโอกาสให้คนเมืองได้ให้กําลังใจชาวนาทังทีปลูกข้าวอินทรีย์ และเลิกใช้
สารเคมี พร้อมทังให้ความมันใจว่าจะมีผู้บริโภคข้าวอินทรีย์และข้าวเลิกเคมีของชาวนาอย่าง
แน่ นอน
2) เพือต้องการลดช่องทางของพ่อค้าคนกลาง หรือช่องทางการส่งข้าวอินทรีย์
ไปขายยัง ตลาดหลัก ซึงส่ ง ผลให้ ราคาข้า วหรือ เกษตรอิน ทรีย์ม ีร าคาทีสู ง ขึน มาเป็ น การที
ผูบ้ ริโภคสามารถซือข้าวอินทรียจ์ ากชาวนาผู้ผลิตเอง สีขา้ วเอง รวมถึงบรรจุหบี ห่อด้วยตัวเอง
โดยตรงก่อนส่งถึงมือผูบ้ ริโภค ทําให้ชาวนาได้รบั ผลกําไรจากการผลิตข้าวโดยตรง
3) เพือลดช่องว่างระหว่างผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค
4) เพือเตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN
Free Trade Area: AFTA) หรือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association
of South East Asian Nations: ASEAN) โดยกลุ่มผู้ก่อตังเล็งเห็นว่าข้าวจากประเทศเพือนบ้าน
จะสามารถเข้ามาขายได้อย่างเสรี และราคาจะถูกกว่าข้าวของประเทศไทยเอง เนืองจากต้นทุนที
ใช้ในการผลิตถูกกว่า ดังนันข้าวของคนไทยจะขายได้น้อยลง ส่งผลให้ในอนาคตจะมีผูป้ ระกอบ
อาชีพชาวนาลดน้อยลง จึงกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาเห็นความสําคัญของข้าวอินทรียใ์ นประเทศ
ไทยมากยิงขึน
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4.1.2 บทบาทของ “แม่สือ” ในโครงการผูกปิ นโตข้าว
“แม่ ส ื อ” สํ า หรับ โครงการผู ก ปิ นโตข้ า วนั น มีบ ทบาทหน้ า ที เป็ น ตั ว กลางในการ
ติดต่อสือสาร และจับคู่ระหว่างคนเมืองทีต้องการบริโภคข้าวอินทรีย/์ เลิกเคมี กับชาวนาอินทรีย/์
เลิกเคมี มาพบกัน ซือขายกัน และผูกสัมพันธ์กนั โดย “แม่สอ”
ื ในโครงการนีไม่มสี ่วนได้ส่วนเสีย
หรือ ผลประโยชน์ ก ับ การซือขายไม่ ว่ ากรณี ใดๆ เป็ น เพีย งผู้เริมบทสนทนาระหว่ างเจ้าบ่ าว
เจ้าสาวเท่านัน เมือเริมการผูกปินโตข้าวกันแล้ว แม่สอจะมี
ื
หน้าทีเพียงเฝ้าดูอยู่ห่างๆ เมือใดเกิด
ปญั หา หรือฝ่ายใดต้องการความช่วยเหลือจึงเข้าไปร่วมช่วยแก้ปญั หา ดังที ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ
บุญเจริญ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2558) แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว กล่าวไว้ว่า
ประเด็ น สํ า คัญ พอเราเชื อมความสัม พั น ธ์ ก ั บ เจ้ า บ่ า วเจ้า สาวแล้ ว พอเขา
ติดต่อกันโดยตรงแล้วเนีย เราจะไม่เข้าไปยุ่งนะ อาจจะเป็ นสิงทีคนไม่คุ้นเคย เพราะจะ
เข้าใจว่าแม่สอเป็
ื นคนกลางคอยประสาน จัดการตลอด อันนีไม่ เราไม่ได้เป็ นงัน เราอยู่
ใกล้แบบไร้ตวั ตน ในเมือเจ้าบ่าวชาวนา กับเจ้าสาวคนเมืองรูจ้ กั กันแล้ว เป็ นเพือนกัน
แล้ว ก็คุ ยกันโดยตรง มีอะไรจะเปลียน เรียนรูก้ ันไปแก้ไขกันไป…แต่ ว่าถ้า มีปญั หา
อะไรพิเศษ เหนือบ่ากว่าแรงพวกเขา ก็แจ้งมาทีเรา เราไม่ไปไหน อยู่แล้วล่ะ เพราะเรา
อยู่ในกรุ๊ปไลน์เราก็รอู้ ยู่แล้วล่ะความเป็ นไปของกลุ่ม นี กลุ่มนี แต่ไม่ใช่เรืองทีเราต้องไป
แสดงตัวตน
สําหรับ “แม่สอ”
ื ในโครงการผูกปิ นโตข้าวนัน แรกเริมก่อตังโครงการมีทงหมด
ั
13 คน
(ปี พ.ศ. 2557) ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 คงเหลือแม่สอในที
ื
มหลักทังหมด 8 คน (จันทนา เชาวน์
วิจติ ร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) เนืองจากมีบางส่วนติดภาระไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้
โดยแม่สอหลั
ื ก ผู้ดําเนิ นโครงการนันนํ าโดยคุณ นภีรา รักษาสุข และเพือนๆ จากหลากหลาย
อาชีพทังทีเป็ นเจ้าของธุรกิจ พนักงานองค์กร นักโฆษณา นักสร้างแบรนด์ นักฝึ กอบรม นักการ
ตลาด NGO คนในวงการเพลง และหมอ เป็ นต้น
ต่ อมาเมือโครงการขยายตัวและเติบโตขึนได้มกี ารเปิ ดรับอาสาสมัครเพือเป็ น “แม่สอื
อาสา” และ “เถ้าแก่อาสา” โดยมีบทบาทหน้าทีดังนี
บทบาทของ “แม่สออาสา”
ื
นันจะทําหน้าทีโทรติดต่อกับเจ้าสาวทีสมัครเข้าร่วมโครงการ
(ผู้ซือข้าวอินทรีย์/เลิก เคมี) เพือพู ด คุ ยถึงความต้ อ งการบริโภคข้าวประเภทไหน อะไร และ
ต้องการผูกปิ นโตในลักษณะใด ฯลฯ เพือจับคู่ให้เหมาะสมลงตัวกับเจ้าบ่าว (ชาวนาอินทรีย/์ เลิก
เคมี) ซึงคุณสมบัตเิ บืองต้นของ “แม่สออาสา”
ื
ตามที เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โครงการผูกปิ นโตข้าว
ระบุไว้ มีดงั นี (ผูกปินโตข้าวอํานาจเจริญ, 2558)
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1) มีใจอาสา
2) มีเวลา ทีจะสามารถโทรคุยกับเจ้าสาว (ผู้ซอข้
ื าวอินทรีย์/เลิกเคมี) ทีสมัคร
เข้าร่วมโครงการ ซึงจะมีการตกลงกันภายในทีมงานในเรืองของตารางการโทรติดต่อกับเจ้าสาว
ทีสมัครเข้าร่วมโครงการ (ผูซ้ อข้
ื าวอินทรีย/์ เลิกเคมี)
3) สามารถจัดเวลาเพือไปรับสมัครเจ้าสาว (ผู้ซอข้
ื าวอินทรีย/์ เลิกเคมี) ทีอยู่ใน
องค์กรต่างๆ ในวันธรรมดาได้
บทบาทของ “เถ้าแก่อาสา” นันจะเป็ นผูส้ มั ภาษณ์พูดคุยทําความรูจ้ กั นิสยั ใจคอของ ‘ว่า
ทีเจ้าบ่าว’ (ชาวนาอินทรีย์/เลิกเคมี) ทีสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมถึงเป็ นผู้ร่วมตรวจเยียมนา
อินทรีย/์ เลิกเคมี เพือคัดสรรเจ้าบ่าว (ชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี) ก่ อนจับคู่กบั เจ้าสาว (ผู้ซอข้
ื าว
อินทรีย์/เลิก เคมี) ทีสมัค รเข้าร่วมโครงการ ซึงคุ ณ สมบัติเบืองต้ นของ “เถ้าแก่ อ าสา” ตามที
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ โครงการผูกปินโตข้าวระบุไว้ มีดงั นี (ผูกปินโตข้าวอํานาจเจริญ, 2558)
1) มีใจอาสา
2) มีเวลา และชืนชอบการเดินทางไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะเพือท่องเทียวหรือไป
ทํางาน
3) เป็ น ผู้ ติ ด ตาม เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผู ก ปิ นโตข้ า ว” ร่ ว มถึ ง เข้ า ใจ และมี
อุดมการณ์เดียวกันกับโครงการผูกปินโตข้าว และต้องการเข้ามาเป็ นส่วนหนึงของโครงการ
4.1.3 “เจ้าบ่าว เจ้าสาว” และการผูกปิ นโตในโครงการผูกปิ นโตข้าว
จากวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ผูม้ จี ติ อาสาทัง 13 คน จึงได้ช่วยกันคิดสร้างสรรค์แนว
ทางการสร้างโครงการเพือหวังจะช่วยชาวนา และช่วยผู้บริโภคข้าวในประเทศไทยขึนโดยการ
กําหนดบทบาทตัวเองเป็ น “แม่สอ”
ื ซึงเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ที
ถูกสวมบทบาทเป็ น “เจ้าบ่าว” และมี “เจ้าสาว” ทีรับบทโดยคนเมืองทีใส่ใจสุขภาพหันมาบริโภค
ข้าวอินทรีย/์ ข้าวเลิกเคมี เพือสุขภาพ มาเป็ นผูเ้ ลือกเจ้าบ่าวและพร้อมจะผูกปิ นโตทําการส่งข้าว
ซึงเป็ นของแทนใจทังสองฝา่ ย
“เจ้าบ่าว” คือชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ทีเข้าร่วมโครงการ ซึงทางโครงการจะแบ่งชาวนา
ออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) เจ้าบ่าวมือใหม่ คือ ชาวนาทีกําลังจะทํานาโดยเลิกใช้สารเคมี หรือเลิกแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้รบั การับรองจากมาตราฐานสากลว่าเป็ นนาอินทรีย์
2) เจ้าบ่ าวเข้มแข็ง คือ ชาวนาทีทํ านาแบบเกษตรอิน ทรีย์ 100% และมีก าร
รับรองตามมาตราฐานสากลว่าเป็ นนาอินทรีย์
“เจ้าสาว” คือ คนเมือง หรือผูท้ สนใจซื
ี
อข้าวจากนาอินทรียแ์ ละนาเลิกเคมี ทางโครงการ
แบ่งเจ้าสาวออกเป็ น 2 ประเภท
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1) เจ้าสาวใจถึง คือ ผู้ซอข้
ื าวทีต้องการให้กําลังใจชาวนาทีกําลังเลิกใช้เคมีใน
การทํานา หรือเลิกใช้มาระยะหนึงแต่ยงั ไม่ได้การรับรองจากมาตรฐานสากล
2) เจ้าสาวเอาชัวร์ คือ ผู้ซอข้
ื าวทีต้องการให้กําลังใจชาวนาทีทํานาอินทรียอ์ ยู่
แล้วให้ขยายชุมชนการทํานาอินทรียใ์ ห้เข้มแข็งยังยืนมากยิงขึน รวมถึงต้องการบริโภคข้าวจาก
นาอินทรียท์ ได้
ี การรับรองจากมาตราฐานสากล
“การผูกปิ นโตข้าว” คือ ชาวนาและผูซ้ อข้
ื าวร่วมพูดคุยตกลงเรียบร้อยในเรืองราคาข้าว
การจัดส่ง และผู้ซอข้
ื าวตัดสินใจซือขายข้าวกับชาวนาเป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยทางโครงการฯมี
การแบ่งประเภทการผูกปินโตออกเป็ น 3 ประภทดังนี
1) แบบผู ก เป็ น ทีม คือ โดยผู้ซือข้าวทีกรอกใบสมัค รเป็ น หัว หน้ าแก๊ งค์ และ
ชักชวนเพือและญาติมาร่วมกลุ่มและผูกปินโตข้าวกับชาวนาหนึงครอบครัว
2) แบบผู ก เป็ น ธุ ร กิจ คือ ผู้ ซือข้าวเป็ น เจ้า ของธุ รกิจ ทีต้ อ งการใช้ ข้า ว เช่ น
ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ฯลฯ โดยมีตวั แทนของหน่ วยงานเป็ นผู้ดูแลบริหาร
จัดการ
3) แบบผูกเดียว คือ กรณีผูซ้ อข้
ื าวไม่สะดวกร่วมกลุ่ม หรืออยู่ต่างประเทศ ทาง
ทีมงานโครงการผูก ปิ นโตข้าวจะเป็ นผู้จดั ส่งข้าวไทยจากนาอินทรีย์ หรือนาเลิกเคมีผ่ านทาง
ไปรษณีย์
4.1.4 ขัน2 ตอนการผูกปิ นโตข้าว
จากการศึกษาข้อมูลจากสือสังคมออนไลน์ ประเภท เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”
(www.facebook.com/pookpintokao) พบว่ าขันตอนในการดําเนิ น การของโครงการผูก ปิ นโต
ข้าวนันสามารถสรุปได้ 8 ขันตอนดังนี
1) “เจ้าสาว” กรอกใบสมัคร ออนไลน์ผ่านทาง เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว”
(www.facebook.com/pookpintokao) หรื อ ผ่ า นทาง Webpage ของโครงการ (http://www.
pookpintokao.com/brideregister/)
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ภาพที 4.1 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 1
2) “เจ้าสาว” กรอกข้อมูลส่วนตัว พร้อมทังข้อมูลเกียวข้องกับกับการผูกปิ นโต
ข้าว เช่น ประเภทการผูกปินโต ID LINE และพันธุข์ า้ วทีต้องการ เป็ นต้น

ภาพที 4.2 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 2
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3) “เจ้าบ่ าว” ส่งรายละเอียด ชือ ปลูก ทีไหน ปลูก ข้าวพันธุ์อ ะไร จํานวนกีไร่
พร้อมเบอร์ตดิ ต่อกลับเข้ามาทางข้อความอินบ๊อกซ์ (Inbox) ที เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”
(www.facebook.com/pookpintokao)

ภาพที 4.3 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 3
4) ทีมงานติดต่อ “เจ้าสาว” พูดคุยถึงความต้องการและความตังใจทีแท้จริงใน
การสมัครเข้าร่วมโครงการ ร่วมถึงความเหมาะสมในการจับคู่กบั “เจ้าบ่าว”

ภาพที 4.4 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 4
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5) ทีมงานติดต่อ “เจ้าบ่าว” สัมภาษณ์ ให้มนใจถึ
ั
งความต้องการในการเข้าร่วม
โครงการ

ภาพที 4.5 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 5
6) ทีมงานจะเดินทางไปตรวจเยียมนาของ “เจ้าบ่าว” ว่าทํานาด้วยวิถีอินทรีย์
และนาเลิกเคมี รวมถึงร่วมพูดคุยและดูวธิ กี ารทํานาไปพร้อมกับเรียนรูช้ วี ติ ของ “เจ้าบ่าว” (พืนที
ทํานาในโครงการ)

ภาพที 4.6 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 6
7) เมือผลการตรวจเยียมนาทีแม่สอที
ื มเจ้าบ่าวลงข้อสรุปว่าผ่าน ว่าทีเจ้าบ่าวจะ
ได้ขนทํ
ึ าเนียบเป็ น “เจ้าบ่าว” ตามประเภททีสมัครมา
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ภาพที 4.7 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 7
8) ทีมงานทําหน้ าที จับคู่ “เจ้าบ่ าว” “เจ้าสาว” แนะนํ าให้ทงสองรู
ั
้จกั กัน เปิ ด
โอกาสให้ทงคู
ั ่พูดคุย โดยเริมจากเจ้าสาวโทรศัพท์ตดิ ต่อหาเจ้าบ่าวก่อนเพือตกลงกันเรืองราคา
และการจัดส่ง พร้อมโอนเงินค่าข้าว และค่าขนส่งให้เจ้าบ่าว

ภาพที 4.8 ภาพตัวอย่างแสดงแผนภาพขันตอนการผูกปินโตข้าวขันที 8
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4.1.5 บทบาทหน้ าทีในการทํางานของโครงการผูกปิ นโตข้าว
โครงการผูกปิ นโตข้าวได้แบ่งบทบาทหน้ าทีในการทํางานหลักเป็ น 4 ทีม ทีมีความสําคัญ
โดยเริมจาก
1) ทีมสือสาร (Communication Center) มีหน้ าทีหลักในการดูแล เฟซบุ๊ก แฟน
เพจ “ผูก ปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) เมือชาวนาอิน ทรีย์/เลิก เคมี
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ก็จะรับข้อมูลการสมัคร และโทรศัพท์สมั ภาษณ์เบืองต้นกับชาวนา
อินทรีย/์ เลิกเคมีทสนใจก่
ี
อนส่งข้อมูลชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมีต่อไปยัง แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว เพือทํา
การตรวจเยียมเยีย นนาต่ อ ไป และเมือการตรวจเยียมดู น าเสร็จสิน แม่ ส ือทีม เจ้าบ่ าวจะส่ ง
เรืองราวแนะนําเจ้าบ่าว ข้อมูลข้าว และราคา มาให้ทมี สือสารเพือทําการเขียนเรียบเรียงเรืองราว
ของเจ้าบ่าวลงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” นอกจากนีทีมสือสารยังมีบทบาทหน้ าทีที
สําคัญคือการสือสารระหว่างสมาชิกภายในโครงการทังแม่สอที
ื มต่างๆ ร่วมทังชาวนา เจ้าสาวที
เข้าร่วมโครงการ และบุคคลภายนอกโครงการให้เข้าใจถึงวัตถุ ประสงค์ การดําเนินงานต่ างๆ
ของโครงการผูกปิ นโตข้าว ร่วมถึงประชาสัมพันธ์โครงการผูกปินโตข้าวผ่านสือต่าง เช่น เฟซบุ๊ก
รายการโทรทัศน์ และสิงสิงพิมพ์ประเภทต่างๆ เป็ นต้น ให้เป็ นทีรูจ้ กั มากยิงขึน โดยทีมสือสารจะ
ประกอบด้วย คุณนภนีรา รักษาสุข และคุณปรารถนา จริยวิลาศกุล ซึงทังสองมีประสบการณ์ใน
การทํางานด้านการสือสารโดยที คุณนภนีรา รักษาสุข เป็ นผูร้ เิ ริมโครงการผูกปิ นโตข้าว ปจั จุบนั
ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการผู้ จ ดั การ (Managing Director) บริษั ท ยิน ดีอ อกแบบ จํา กัด จาก
การศึกษาเพิมเติมในส่วนของประสบการณ์ทางด้านการสือสารพบว่า คุณนภนีรา รักษาสุข จบ
การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี คณะมัณ ฑนศิล ป์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร พร้อมทังเข้าทํางานใน
บริษทั โฆษณาทีมีชอเสี
ื ยง อาทิ Chuo Senko และ Ogilvy หลังจากนันได้ออกจากงานประจํามา
ดําเนินธุรกิจทางด้านการออกแบบสร้างสรรค์ และการสร้างแบรนด์แบบองค์รวมให้กบั กลุ่มธุรกิจ
ต่างๆ รวมทัง คุณนภนีรา รักษาสุข และทีมงาน ยินดีออกแบบ ได้มโี อกาสเข้าร่วมพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ให้ผู้ประกอบการทีเข้าร่วมโครงการ Innovative House อาทิ Banana Society,Bau Bau,
บ้านเฮา เป็ นต้น (สุวทิ ย์ วงศ์รุจริ าวาณิชย์, 2558ก) และ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ขนาด 110
กรัม ให้ก ับแบรนด์ Banana Society ซึงเป็ นแบรนด์ผลิต ภัณ ฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วย
ตากบุปผา จังหวัดพิษณุ โลก ได้รบั รางวัล Demark และ รางวัล G Mark ในปี พ.ศ 2556 ส่งผล
ให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ในราคามากกว่าเดิมถึง 3 เท่า และธุรกิจขยายกว่า 7 เท่าภายใน
เวลาไม่ ถึง 2 ปี (สุ ว ิท ย์ วงศ์ รุจ ิราวาณิ ช ย์, 2558ข) นอกจากผลงานทีโดดเด่ น ทางด้า นการ
ออกแบบแล้วนัน คุณนภนีรา รักษาสุข ยังมีผลงานทางด้านการเขียน โดยการเรียบเรียงเนือหา
จากการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารโดย คุณชินริณี วีระวุฒวิ งศ์ ในหัวข้อ “คุณคือหมอ คนแรก
ของลูก” ออกมาเพือให้ผู้ทไม่
ี ได้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาเป็ นข้อมูลเพิมเติม (นภนีรา รักษาสุข,
2550)
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สํา หรับ สมาชิก ในทีม สือสารอีก หนึ งคน คือ คุ ณ ปรารถนา จริย วิล าศกุ ล ที
ปรึกษาและผูเ้ ชียวชาญอิสระด้านการสร้างแบรนด์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิเทศ
ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลั ย พร้อ มทั งศึ ก ษาต่ อ ที Imperial College, University of
London โดยคุณปรารถนา จริยวิลาศกุล ได้รบั เชิญให้รว่ มเป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเกียวกับ
การสร้างแบรนด์มากมาย อาทิ การสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารในหัวข้อ Creative Space Workshop:
“Big Idea” เบื องหลัง ความสํ า เร็จ ของทุ ก แบรนด์ โดย บริษั ท โฆษณา Nude JEH (นู้ ด เจ๊ )
(ชัชรพล เพ็ญโฉม, 2555) และ สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร ในหัวข้อ “องค์กรทางสังคม: ไม่มุ่งกําไร
ทําไมต้องมีแบรนด์” จัดโดย หลักสูต รนิ เทศศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขานิ เทศศาสตร์การตลาด
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมือวันที 8 พฤษภาคม 2558 (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คณะ
นิเทศศาสตร์, 2558) นอกจากผลงานทางด้านวิทยากรแล้ว คุณ ปรารถนา จริยวิลาศกุ ล ยังมี
ผลงานทางด้ า นการเขีย นกับ หนั ง สือ “Memory Box” จากสํ า นั ก พิ ม พ์ ฟรีม ายด์ พับ ลิช ชิง
(ปรารถนา จริยวิลาศกุล, 2549)
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล จากเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผู ก ปิ นโตข้ า ว” (https://www.
facebook.com/pookpintokao) พบว่า ทังคุณนภนีรา รักษาสุข และคุณปรารถนา จริยวิลาศกุ ล
ได้มบี ทบาทหน้าทีในการเป็ นผูส้ อสารประชาสั
ื
มพันธ์โครงการผูกปิ นโตข้าวสู่องค์กรภายนอกใน
หลายๆ ครัง อาทิ การเข้าร่วมเป็ นผู้เสวนาในงาน Sustainable Brand 2015 Bangkok ในวันที
19 มีนาคม 2558 (ผูกปินโตข้าว, 2558ข) ร่วมเสวนา

ภาพที 4.9 แม่สอโครงการผู
ื
กปิ นโตข้าวเข้าร่วมเสวนาในงาน Sustainable Brand 2015
Bangkok
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2558ข.
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2) ที ม เจ้ า บ่ า ว (Groom Center) แม่ ส ื อผู้ ดู แ ล และประสานงานกั บ เจ้ า บ่ า ว
(ชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี) ซึงมีหน้ าทีหลักในระยะเริมก่ อตังโครงการ คือการรับข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เบืองต้นของชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการ เพือลงพืนทีในการตรวจ
เยียมนาอินทรีย์/เลิกเคมี พร้อมทังสัมภาษณ์ เชิงลึกถึงข้อมูลในการทํานาอินทรีย/์ เลิกเคมี และ
ประวัตคิ วามเป็ นมา ความตังใจ ฯลฯ ของชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ต่อมาเมือโครงการขยายเพิม
มากขึนได้มกี ารรับสมัครเถ้าแก่อาสา เพือมาร่วมงานในโครงการ ซึงเถ้าแก่อาสาจะเป็ นผูช้ ่วยลง
พืนทีตรวจเยียมนา และจะส่งผลการตรวจเยียมและสัมภาษณ์เชิงลึกให้กบั แม่สอที
ื มเจ้าบ่าวเป็ น
ผู้ต รวจสอบก่ อ นส่งเรืองราวของชาวนาอินทรีย์/เลิก เคมี ทีผ่านเกณฑ์เข้าร่วมเป็ นเจ้าบ่ าวใน
ประเภทต่ างๆ ของโครงการต่ อไปยังทีมสือสารเพือทําการเผยแพร่ในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูก
ปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) นอกจากนีแม่สอที
ื มเจ้าบ่าวยังเป็ นผู้
ส่ ง ต่ อ ข้อ มู ล ของเจ้า บ่ า วให้ ที ม อื นๆ ในโครงการ อาทิ ปริม าณข้ า วทีพร้อ มจํ า หน่ า ย และ
สถานะการมีเจ้าสาวมาผูก ปิ นโตของเจ้าบ่ าวแต่ ล ะรายเพือส่ ง ข้อ มูล นี ต่ อ ไปยัง ผู้ดู แ ลข้อ มูล
(Data Center) ของโครงการผู ก ปิ นโตข้าว เป็ น ต้น สําหรับ สมาชิก ทีทํ าหน้ าทีเป็ น แม่ส ือทีม
เจ้าบ่าว ประกอบด้วย คุณ จันทนา เชาวน์ วจิ ติ ร จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะวารสาร
ศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และ ศึ ก ษาต่ อ ในระดับ ปริญ ญาโทด้ า นการตลาด ที
Oklahoma City University ปจั จุบนั ดํารงตําแหน่ ง Business Director บริษัทโฆษณา คิด ดีดี
จํากัด (จันทนา เชาวน์ วจิ ติ ร, สัมภาษณ์ , 9 พฤษภาคม 2558) คุณ จอมทรัพ ย์ วงศาโรจน์ จบ
การศึก ษาระดับปริญ ญาตรี คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปจั จุบนั ทํางานที
บริษัท อาร์เอส จํากัด และ คุณร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก
คณะครุศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย และปริญ ญาโท สถาบัน วิจยั ประชากรและสัง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล ปจั จุบนั ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการจัดฝึ กอบรม บริษทั แมจิค มิรา
เคิล จํากัด (ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2558)
3) ทีมเจ้าสาว (Bride Center) แม่สอทํ
ื าหน้ าทีดูแลสมาชิกในทีมเจ้าสาวนันเป็ น
ทีมเดียวกันกับทีมสือสาร ซึงทําหน้าทีหลักในระยะแรกเริมโครงการคือการรับข้อมูลจากเจ้าสาว
ผูส้ มัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางใบสมัครในเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” (https://www.
facebook.com/pookpintokao) ร่วมถึงเป็ นผูโ้ ทรศัพท์สมั ภาษณ์ขอ้ มูลเชิงลึกถึงความต้องการซือ
ข้าวจากนาอินทรีย/์ เลิกเคมี และเป็ นผูจ้ บั คู่ระหว่างเจ้าบ่าวและเจ้าสาว ต่อมาเมือโครงการขยาย
ขึน จึงรับสมัครแม่สออาสาเพื
ื
อมาร่วมงานในโครงการ ดังนันเมือแม่สอที
ื มเจ้าสาวรับข้อมูลใบ
สมัครจากทาง เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” หรือจากข้อมูลแจ้งสถานะการผูกปิ นโตของ
เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวทีเข้าร่วมโครงการว่าเจ้าบ่าวรายใดสามารถรับเจ้าสาวได้เพิมนัน แม่สอที
ื ม
เจ้าสาวจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี แล้วทําการจับคู่ผูกปิ นโตกับเจ้าบ่าวทีเข้าร่วมโครงการ พร้อม
ทังส่งข้อมูลการจับคู่ต่อไปยังผูด้ ูแลข้อมูล (Data Center) ของโครงการผูกปิ นโตข้าวเพือทําการ
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แจกจ่ายให้กบั ทีมแม่สออาสาเพื
ื
อโทรศัพท์พูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิมเติมพร้อมทังแจ้งผล
การจับคู่ และข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อหาเจ้าบ่าวให้เจ้าสาวทีเข้าร่วมโครงการ
นอกจากนันทีมเจ้าสาวยังทําหน้ าทีติดต่ อกับองค์กรทังภาครัฐและเอกชน อาทิ
บริษทั LOWE THAILAND บริษทั บ้านปู จํากัด (มหาชน) และ กรมประชาสัมพันธ์ ทีสนใจเข้า
ร่วมโครงการในฐานะเจ้าสาวองค์กรเมือโครงการผูกปิ นโตข้าวเข้าสู่ระยะการขยายตัวอีกด้วย ซึง
ทีมเจ้าสาวประกอบด้วย คุณนภนีรา รักษาสุข คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล และ คุณเพ็ญวลี ธารี
จิตต์
4) ผูด้ ูแลข้อมูล (Data Center) ของโครงการผูกปิ นโตข้าว ซึงเป็ นตัวกลางในการ
จัด ระบบข้อ มูล อาทิ ปริมาณข้าวทีพร้อ มจําหน่ าย และสถานะการมีเจ้าสาวมาผูก ปิ นโตของ
เจ้าบ่าวแต่ละรายจากแม่สอที
ื มเจ้าบ่าว และ ข้อมูลการจับคู่ผกู ปิ นโตของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวจาก
แม่สอที
ื มเจ้าสาว เป็ นต้น หลังจากนันก็จะส่งต่อให้กบั หน่ วยงานทีเกียวข้อง เช่น ส่งข้อมูลการ
จับคู่ระหว่างเจ้าบ่าวเจ้าสาวแจกจ่ายให้ทมี แม่สออาสาโทรศั
ื
พท์แจ้งผลพร้อมรายละเอียดเจ้าบ่าว
ให้เจ้าสาวติดต่อกลับหาเจ้าบ่าว รวมถึงรวบรวมข้อมูลเจ้าสาวทีทีมแม่สออาสาสามารถติ
ื
ดต่ อ
แจ้งผลการผูกปินโตได้แล้วสรุปส่งให้เจ้าบ่าวผ่านทาง E-mail ของเจ้าบ่าวแต่ละรายเพือรับทราบ
รายชือเจ้าสาวของตน เป็ นต้น ผู้ททํี าหน้ าทีนี คือ คุณ ชุติมา ชาลี ซึงเคยทําหน้ าทีเป็ นแม่สอื
อาสาของโครงการผูกปิ นโตข้าว โดยในปจั จุบนั คุณชุตมิ า ชาลี เป็ นผู้ประสานงานบริษทั ยินดี
ออกแบบ จํากัด ของคุณนภนีรา รักษาสุข (ชุตมิ า ชาลี, สัมภาษณ์, 13 มิถุนายน 2558)
นอกจากการแบ่งบทบาทหน้าทีออกเป็ น 4 ส่วนสําคัญแล้วนัน โครงการผูกปิ นโต
ข้าวยังมีผู้ททํี าหน้ าทีต่างๆในโครงการอีกทีม คือ ทีมสนับสนุ น (Support Center) ซึง มีหน้ าที
ให้ความช่ วยเหลือในทุ ก เรือง เช่น การเป็ นผู้ไปนํ าเสนอโครงการให้ว่ าทีเจ้าสาวองค์กร การ
ติดต่อสือสารเรืองราวการจับคู่ให้เจ้าสาวรายใหม่ๆ ฯลฯ โดยในทีมสนับสนุ นประกอบด้วย คุณ
ศรีส รรพ์ ธเนสวิว ัฒ น์ และคุ ณ อนุ ส รา แสงละออง (จัน ทนา เชาวน์ ว ิจ ิต ร, สัม ภาษณ์ , 9
พฤษภาคม 2558)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก กับแม่สอในโครงการผู
ื
กปิ นโตข้าว พบว่า ถึงบทบาท
หน้ าทีของแต่ละแผนกในโครงการผูกปิ นโตข้าวนันมีจะมีการแบ่งเป็ นทีมอย่างชัดเจน แต่เมือมี
การประชุมวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนการสร้างแนวทางของโครงการ ทีมแม่สอหลั
ื กจะมาทํางาน
ร่วมกัน และเอาความรูท้ มีี ในสายงานมาใช้ เพือการดําเนินงานของโครงการจะได้ไปในแนวทาง
เดียวกันดังที จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว กล่าวไว้
ว่า
ในผูกปิ นโตข้าว จริงๆ หลักๆ เราก็แบ่งเป็ นแผนกเจ้าบ่าว เจ้าสาว แล้วก็แม่สอื
ในส่วนของการทํางานมันจะมีสองแบบ เวลาเราลงรายละเอียดของเราก็จะลงตามทีมัน
ถูกแบ่ง แต่เวลาเราประชุมกันในระดับทีทําอะไรให้กลุ่ม ทําแบรนด์ของกลุ่มเราก็จะเอา
ความรูท้ เรามี
ี ในอาชีพมารวมกัน วางแผนระดับกลยุทธ์ดว้ ย ถ้าเราจะมองว่าแบรนด์ของ
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ผูกปิ นโตข้าวจะเป็ นยังไง แล้วในลักษณะ ของกลยุทธ์ ของมันเป็ นยังไง แต่ละช่องทีเรา
แบ่งโครงสร้างไว้มนั จะได้เดินตามทางเดียวกัน

4.2 ส่วนที 2 กลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
4.2.1 ทีมาของกลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
การศึกษาประวัติ ทีมา บทบาทหน้ าที การบริหารจัดการ และช่องทางการสือสารของ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนัน ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาค้นคว้าจากเอกสารระเบียบข้อบังคับของ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างประธานกลุ่มทํานา
เลิก เคมี จังหวัด อ่ างทอง ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ มทํ านาเลิก เคมี จังหวัด อ่ างทอง เกิด จากการ
รวมกลุ่มของเกษตรกร และผูท้ มีี ส่วนเกียวข้องกับภาคการเกษตรในพืนทีจังหวัดอ่างทอง โดยมี
ผู้นํ ากลุ่ ม 2 คน คือ คุ ณ ภราดา อํ าไพ และคุ ณ รังสรรค์ คล้ายพัน ธ์ เกษตรกรผู้ม ีแ นวคิด ทํ า
การเกษตรแบบวิถอี นิ ทรีย์ ซึงมีการปลูกข้าวแบบไม่ใช้สารเคมีบริโภคเองในครอบครัวพร้อมทัง
ขายมาตังแต่ แ รก ซึงมีก ารค้าขายแบบวิถีของตนเอง เมือเกิดโครงการผูก ปิ นโตข้าวขึนคุ ณ
ภราดา อําไพ ได้สมัครเข้าร่วมเป็ นเจ้าบ่าวในโครงการ เพราะเล็งเห็นถึงแนวคิดของโครงการซึง
ตรงกับความตังใจของตนและคุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์
อารังสรรค์จะพูดเสมอว่าอยากให้เกิดการร่วมกลุ่มกัน อารังสรรค์มแี นวคิดเรือง
กลุ่ม สหกรณ์ นะ สามารถร่วมกันก่ อตังสหกรณ์ เครดิตยูเนียนของบ้านบ่ อแร่ขนมาได้
ึ
เพราะคิดว่านอกเหนือจากนันมันก็เป็ นเรืองของชาวนาทีจะร่วมกลุ่มกันได้ แล้วสิงทีอา
รังสรรค์เขาทําด้วยตัวเขาเองอยู่คอื เรืองของผูกปิ นโต เค้าใช้คําว่าผูกปิ นโตเลยนะก่อน
โครงการผูกปิ นโตข้าวเกิดอีก อารังสรรค์ใช้คาํ นีก่อนด้วยซําไป ลุงก็ไม่รวู้ ่าอารังสรรค์ไป
รับคํานีมาจากใครนะ รูแ้ ต่ว่ามันโดนใจลุง ประทับใจคําตัวนี ผูกปิ นโตเนีย… (ประธาน
กลุ่มทํานาเลิกเคมี ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558)
หลังจากนั นจึง ชัก ชวนเกษตรกรและผู้ทีมีส่ ว นเกียวข้อ งกับ ภาคการเกษตรในพืนที
จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมจัดตังกลุ่มทํานาเลิกเคมี ขึนอย่างเป็ นทางการ หลังจากเริมประชุมพูดคุย
ถึงแนวคิด การร่วมกลุ่ มครังแรก ในวันที 17 สิงหาคม 2557 โดยความมุ่งหวังของคุ ณ ภราดา
อําไพ และคุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์ทต้ี องการให้ชาวนาหันมาทํานาอินทรียห์ รือนาเลิกเคมี และ
สร้างเศรษฐกิจในระดับท้องถิน ลดการพึงพาจากภายนอก แต่การดําเนินงานเพียงบุคคลเดียว
คงไม่เข้มแข็งและยังยืนพอจึงนํ าแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในเรือง เศรษฐกิจ
ชุมชน มุ่งเน้นให้เกษตรกรร่วมกลุ่มกันไม่ว่าจะเป็ นในรูปแบบสหกรณ์หรือกลุ่มเพือร่วมแรง ร่วม
ใจในการผลิต การตลาด และความเป็ นอยู่พร้อมทังการสร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน เพือให้คน
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ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน สําหรับสมาชิกของกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัด อ่ างทองนันมีจํานวนสมาชิก ทังหมด 28 คน (ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์ , 4
พฤษภาคม 2558)
4.2.2 วัตถุประสงค์ของกลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
จากการศึก ษาจากเอกสารข้อ บัง คับ ของกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทองพบว่ า
วัตถุประสงค์ของกลุ่ม มีดงั นี
1) ไม่ใช้สารเคมีอนั ตรายในการทํานา 100%
2) ลดต้นทุนในการทํานา เพือร่วมกันช่วยเหลือกัน แบ่งปนั กันด้วยความสามัคคี
3) ปลอดภัยทังผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค สร้างจิตสํานึกทีดีของเกษตรกร
4) เกษตรทีทํานา สามารถพึงพาตนเองได้อย่างยังยืน
5) เชือมโยงเครือข่ายการผลิต และการบริโภค
6) ปลูกข้าวเพือบริโภคและจําหน่ าย
7) ผลิตพันธุข์ า้ วปลอดสารพิษ

4.3 ส่วนที 3 ผลการวิ จยั ในการสร้างเครือข่ายของโครงการผูกปิ นโตข้าว และ
กลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
จากการศึก ษาวิจยั โดยวิธ ีก ารค้น คว้าจากเอกสาร และการสัม ภาษณ์ เชิงลึก กับกลุ่ ม
ตัวอย่างทังแม่สอื ประธานกลุ่ มทํานาเลิก เคมี และเจ้าสาวผู้ซือข้าวของกลุ่ มพบว่า การสร้าง
เครือข่ายนันเริมทีคุณภราดา อําไพ สมัครเข้าร่วมเป็ นเจ้าบ่าวในโครงการผูกปิ นโตข้าว ผ่านทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) เมือได้รบั การคัดเลือก
เป็ นเจ้าบ่ าวมือ ใหม่ห มายเลข 11 ในโครงการผูก ปิ นโตข้าว พร้อ มทังมีเป้ าหมายร่วมกับ คุ ณ
รังสรรค์ คล้ายพันธ์ ในการจัดตังกลุ่ม จึงใช้ตวั โครงการเป็ นสิงเร้าทางบวกทังในแง่ของการสร้าง
ความน่ าเชือถือให้กบั สมาชิก และยังการันตีกบั ผู้เข้าร่วมกลุ่มถึงช่องทางการขายข้าวอีกหนึ ง
ช่องทาง จึงส่งผลให้เกิดกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองขึนมา ซึงการรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย
การสือสารระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ผูว้ จิ ยั ขอสรุป
เป็ นประเด็นทีศึกษา ดังนี ระยะก่อตัวของเครือข่ายโครงการผูกปินโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี
จังหวัด อ่ างทอง บทบาทหน้ าทีของแต่ ละกลุ่ มในเครือข่าย องค์ป ระกอบทีสามารถทําให้เกิด
เครือข่าย
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4.3.1 ผลการวิ จยั ข้อที 1 การสร้างเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าว
และกลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง

ภาพที 4.10 แผนภาพแสดงระยะก่อตัวของเครือข่ายโครงการผูกปินโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทอง
จากภาพที 4.10 แสดงให้เห็นถึงเครือข่ายโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี
จังหวัดอ่างทอง โดยระยะก่อตัวของเครือข่าย จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทีมแม่สอื
แกนนํากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ขอสรุปได้ดงั นี
1) คุณภราดา อําไพ (ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง) เป็ นผู้สมัคร
เข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว ผ่ านทาง เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ เนืองจากได้รบั การส่งต่ อหน้ าเพจ
“ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) มาจากเพือนทีเข้าร่วมอบรมในมูลนิธขิ า้ ว
ขวัญ โดยคุณภราดา อําไพ ได้บอกเล่าเรืองราวของตนเอง วิถชี วี ติ การทํานาเลิกเคมี ผ่านทาง
อินบ๊อกซ์ (Inbox) หน้า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ หลังจากนัน คุณปราถนา จริยวิลาศกุล หนึงในแม่สอื
ทีมสือสารติดต่ อกลับไปยังคุณ ภราดา อําไพ ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือเพือสัมภาษณ์ พูดคุยถึง
ความตังใจในการเข้าร่วมโครงการ เมือผ่านการสัมภาษณ์ ทางโทรศัพท์แล้วนันทางโครงการจึง
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ได้ ส่ ง แม่ ส ือที ม เจ้ า บ่ า วลงมาตรวจเยียมดู น าของคุ ณ ภราดา อํ า ไพ ดัง ที ภราดา อํ า ไพ
(สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
สมัครเข้าไปแจ้งในอินบ๊อกซ์เท่านันเองว่าอยากเป็ นเจ้าบ่าว เขาก็ติดต่อมา…
คนทีโทรคุยกับลุงคือคุณบี› (ปรารถนา จริยวิลาศกุล) สัมภาษณ์ลุงนะ เพราะลุงไม่ได้ลง
รายละเอีย ดในใบสมัค รอะไรเลย ลุ ง เพีย งแต่ บ อกเบอร์โทร ข้อ มูล นิ ด หน่ อ ยไปทาง
อินบ๊อกซ์แล้วคุณบี› (ปรารถนา จริยวิลาศกุล) คงจะสัมภาษณ์และลงข้อมูลในแบบฟอร์ม
เสร็จแล้วก็ให้คุณเกด ทีเป็ นหนึงในแม่สอกั
ื บเพือนเขามาสองคนมาดูนา
2) การตรวจเยียมดูนาของแม่สอที
ื มเจ้าบ่ าว แม่ส ือทีมเจ้าบ่ าวจะเดิน ทางมา
เยียมนาและร่ว มพู ด คุ ยเพือตรวจสอบอีก ครังว่ านาของคุ ณ ภราดา อํ าไพเป็ น นาเลิก เคมีจริง
หลังจากนันจึงได้เข้าร่วมเป็ นเจ้าบ่าวมือใหม่หมายเลข 11 ของโครงการผูกปิ นโตข้าว ประเภท
กลุ่ม (ในตอนนันยังไม่ได้จดั ตังเป็ นกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองอย่างเป็ นทางการ) ซึงทีม
ั าบ่าวผู้ทําการมาเยียมเยียนนาจะเป็ นผู้เขียนถ่ายทอดเรืองราวความเป็ นมาของกลุ่ม
แม่สอฝ
ื งเจ้
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และส่งให้กบั ทีมสือสารเพือทําการประกาศขึน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
ของโครงการในส่วนของ ‘รายละเอียดเจ้าบ่าว (Profile ชาวนา)
3) แม่ส ือทีมเจ้าสาวจับ คู่เจ้าสาว (ผู้ซือข้าวทีสมัค รเข้าร่ว มโครงการ) ให้ก ับ
เจ้าบ่าว (คุณภราดา อําไพ) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่า มีเจ้าสาวสองรายทีกรอกใบสมัครผ่านทาง เฟซบุ๊ก แฟน
เพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) ส่วนอีกหนึงรายสมัครผ่านทางแม่สอื
อาสาทีทํางานในโครงการผูกปิ นโตข้าวโดยตรง “ตอนแรก search ไปเจอในเฟซบุ๊ก เนียแหล่ะ
เห็นเพือนส่งต่อมาแล้วก็เลยเข้าไปอ่านโครงการ ก็เลยทดลอง กรอกใบสมัครไป” (จุฑามาศ อัคค
วัสกุ ล, สัมภาษณ์ , 25 เมษายน 2558) “ยืนความจํานงไปในเฟซบุ๊กผ่านแม่สอื และก็รอให้เขา
ติดต่อกลับมา พอเขาติดต่อกลับมาจะมีขนตอนต่
ั
างๆ เขาจะให้ไลน์ ทางเจ้าบ่าวมาแล้วก็ตกลง
กัน” (วิมลวรรณ รัตนธราธร, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558) “ติดต่อผ่านแม่สอซึ
ื งเป็ นเพือนพี
เอง แม่สอก็
ื ตดิ ต่อลุงเจีย› บ (ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี) ให้ลุงเจีย› บ (ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี)
ติดต่อกลับมาผ่านทางไลน์พูดคุยกันว่ามีขา้ วแบบไหน ราคาอย่างไร จัดส่งแบบไหน เพือนเป็ น
แม่สออาสาที
ื
เข้าร่วมโครงการ” (รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
เมือเจ้าสาวแสดงความจํานงขอสมัครเข้าร่วมโครงการ แม่สอที
ื มเจ้าสาวก็จะเป็ น
ผูค้ ดั เลือกเจ้าสาวทีเหมาะสม หลังจากนันจะเป็ นผูโ้ ทรศัพท์ไปหาเจ้าสาวเพือถามข้อมูลทีแน่ ชดั
อีกครังพร้อมทังให้นามบัตรซึงมีขอ้ มูลรายละเอียดต่างๆ ของเจ้าบ่าว เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ
ID LINE เป็ นต้น เพือให้เจ้าสาวเป็ นผู้เริมการสนทนากับเจ้าบ่าวในการตกลงราคาการซือขาย
ข้าว และระยะเวลาในการผูก ปิ นโตข้าวโดยตรง ซึงจะไม่ผ่านแม่ส ือในเรืองนี พร้อ มทังเชือม
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สัมพันธ์ฉัน ท์ญ าติมติ รระหว่ างกัน ดัง ที รัชนี ก ร เจวประเสริฐพัน ธุ์ (สัมภาษณ์ , 16 เมษายน
2558) เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว กล่าวไว้ว่า
พอเริมต้นผูกปิ นโตข้าวแล้ว ก็เปลียนไปคุยกับประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมีเลย
แม่สอพี
ื อาจจะถามบ้างนิดๆ หน่ อยตามประสาทียังไม่เคยซืออ่ะนะว่าควรจะซือกีโลดี แต่
ว่ าพอมาเข้าถึงชนิ ด ข้าวแล้ว เนี ย จะซือข้าวอะไรยัง ไง กีปี เนี ย กีเดือ น จะไปคุ ย กับ
เจ้าบ่าวโดยตรง…
ดังนันจากขันตอนข้างต้นเป็ นระยะก่อตัวของเครือข่ายหรือเป็ นจุดเริมต้นของการเข้า
ร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึงผู้วจิ ยั ขอสรุปช่องทางใน
การสร้างเครือ ข่ายในขันตอนแรก คือ การสร้างเครือ ข่ายโดยผ่ านทางเฟซบุ๊ ก แฟนเพจของ
โครงการทีทังเจ้าบ่าว และเจ้าสาวสมัครมา มีการใช้โทรศัพท์เพือโทรสัมภาษณ์ ยนื ยันข้อมูลที
ได้รบั จากพืนทีออนไลน์ หลังจากนันมีการลงพืนทีจริงพร้อมทังใช้การสนทนากันโดยตรงผ่าน
การตรวจเยียมดูนาทีแม่สอที
ื มเจ้าบ่าวจัดขึนเพือตรวจสอบให้แน่ ชดั ว่าตรงตามข้อมูลทีได้จาก
การโทรสัมภาษณ์ ห รือ ไม่ ต่ อ จากนันก็เกิด การจับคู่ระหว่ างเจ้าบ่ าวและเจ้าสาว พร้อ มทังใช้
ช่องทางสือสังคมออนไลน์อย่าง ไลน์เพือเป็ นช่องทางเริมบทสนทนาระหว่างเจ้าสาว และเจ้าบ่าว
ในการซือขายข้าว หรือเชือมความสัมพันธ์ฉนั ท์ญาติมติ รด้วยการร่วมพูดคุยให้กําลังใจ เป็ นต้น
เมือแม่สอทํ
ื าหน้ าทีจับคู่ระหว่างเจ้าบ่าว เจ้าสาวได้แล้วนันก็จะเข้าสู่ระยะของการผูก
ปินโตข้าว ซึงผูว้ จิ ยั จะขอกล่าวสรุปบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในเครือข่ายเมือถึงระยะของการ
ผูกปินโตข้าวดังนี
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ภาพที 4.11 แผนภาพแสดงระยะการผูกปิ นโตข้าว
จากภาพที 4.11 แสดงให้เห็นถึงระยะการผูกปิ นโตข้าว ซึงเป็ นระยะต่ อจากการสร้าง
เครือข่ายเสร็จสิน เมือสามารถจับคู่ระหว่างประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี และเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวได้
แล้วนันก็เข้าสู่ระยะของการผูกปิ นโตข้าว ผู้วจิ ยั จึงขอสรุปวิธกี ารดําเนินงานของสมาชิกภายใน
เครือข่าย ซึงประกอบด้วย 1) แกนนํ าหลัก 2) แกนนํ าและกลุ่มสมาชิก และ 3) กลุ่มพันธมิตร
โดยมีบทบาทสําคัญดังนี
4.3.1.1 แกนนําหลัก
ทีมแม่สอื ภายใต้การนํ าของคุณนภนีรา รักษาสุข ซึงถือว่าเป็ นแกนนํ าหลักของ
เครือข่ายเนืองจากมีบทบาทสําคัญในการริเริมก่อตังโครงการผูกปิ นโตข้าวขึน และถือได้ว่าเป็ น
จุดเริมต้นของเครือข่ายการสือสารระหว่างโครงการผูกปินโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง ซึงจากผลการวิจยั พบว่า หลังจากแม่สอทํ
ื าหน้าทีในการคัดเลือกคุณภราดา อําไพ เข้า
ร่วมเป็ นเจ้าบ่าวมือใหม่ หมายเลข 11 ของโครงการแล้วนัน พบว่า แม่สอในโครงการผู
ื
กปิ นโต
ข้าวมีบทบาททีเกียวข้องกับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง โดยสามารถแบ่งตามพัฒนาการ
ของเครือข่ายการสือสารระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ดังนี
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ตารางที 4.1 ตารางแสดงบทบาทหน้าทีของทีมแม่สอแบ่
ื งตามพัฒนาการของเครือข่าย
บทบาทหน้ าที ในระยะก่อตัว (พ.ศ. 25572558) ระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าวและ
กลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง

บทบาทหน้ าที ในระยะขยายตัว (พ.ศ.
2558-ปัจจุบนั ) ระหว่างโครงการผูก
ปิ นโตข้าวและกลุ่มทํานาเลิ กเคมี
จังหวัดอ่างทอง
1. แม่สอเป็
ื นผูใ้ ห้คําแนะนํ าและจัด
1. แม่สอทํ
ื าหน้าที “คอยเฝ้าดู อยูห่ ่าง” เมือ
เชือมความสัมพันธ์ให้กบั คู่ของเจ้าบ่าว เจ้าสาว อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ผูกปิ นโตข้าว
โมเดล” ให้กบั กลุ่มทํานาเลิกเคมี
ได้แล้ว
2. แม่สอเป็
ื นผูแ้ นะนํา คุณภราดา อําไพ เข้า จังหวัดอ่างทอง
ร่วมกลุ่มสนทนาในไลน์ชอว่
ื ากลุ่ม “เจ้าบ่าว
2. ทีมแม่สอติ
ื ดต่อเจ้าสาวองค์กร เพือ
ผูกปินโตข้าว
เกือกูล”
3. ทีมแม่สอดํ
ื าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการ อาทิ “เรียนรู้ ดูนา” ออกบูธแสดง
สินค้า และ “ปนั ปนั ข้าว”
บทบาทหน้ าทีของ “แม่สอ”
ื ในระยะก่ อตัว (พ.ศ. 2557-2558) ระหว่างโครงการ
ผูกปินโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
1) แม่สอทํ
ื าหน้ าที “คอยเฝ้าดู อยู่ห่ าง” เมือเชือมความสัมพันธ์ให้กบั คู่
ของเจ้าบ่าว เจ้าสาวได้แล้ว
ผู้ว ิจ ยั ได้ส ัม ภาษณ์ เชิง ลึก กับ กลุ่ ม ตัว อย่ างแม่ ส ือทีม เจ้าบ่ าว 2 คนถึง
บทบาทหน้ าทีเมือจับคู่ กันระหว่างคุ ณ ภราดา อํ าไพ และเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวเลิกเคมีได้แล้วนัน
พบว่าแม่สอจะคอยดู
ื
อยู่ห่างๆ หากมีปญั หาถ้าเจ้าบ่าวสามารถจัดการเองได้ก็จบเรือง หากไม่
สามารถจัดการเองได้แม่สอก็
ื จะเข้าไปช่วยแก้ไขข้อขัดแย้งให้ ซึงโดยส่วนใหญ่ เจ้าสาวหากพบ
ปญั หา เช่น ข้าวส่งไม่ตรงเวลา เจ้าสาวจะเป็ นผู้แจ้งผ่านทางอินบ๊อกซ์ (Inbox) ในเฟซบุ๊ก แฟน
เพจ เพือให้ แ ม่ ส ือช่ ว ยติด ต่ อ สือสารกับ เจ้าบ่ าว “เราดู อ ยู่ห่ า งๆ จนกระทังเราเริมเห็น อะไร
บางอย่ างทีมัน ผิด ปกตินั นแหล่ ะ เราก็จ ะมีก ารโทรหากับ เจ้าบ่ าว มีอ ะไรยัง ไงช่ ว งนี ไหมถ้ า
เจ้าบ่าวเคลียร์ก ันเองได้ก ับเจ้าสาวมันก็จะจบ แต่ ถ้าไม่ได้เราก็ต้องเข้าเคลียร์กบั เจ้าสาวเอง”
(จันทนา เชาวน์ วจิ ติ ร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558) “เจ้าสาวก็จะอินบ๊อกซ์ (Inbox) มาแจ้ง
ให้เราทราบว่าเกิดปญั หาอะไรขึน อย่างติดต่อเจ้าบ่าวไม่ได้ หรือส่งข้าวไม่ตรงเวลา เราก็จะไป
เคลียร์กบั เจ้าบ่าวให้” (ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 11 ตุลาคม 2558)
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2) แม่สอเป็
ื นผู้แนะนํ า คุณภราดา อําไพ เข้าร่วมกลุ่มสนทนาในไลน์ ชอื
ว่า กลุ่ม“เจ้าบ่าวเกือกูล” “เจ้าบ่าวเกือกูลจะเป็ นกลุ่มหนึงทีเรารวบรวมเจ้าบ่าวทุกคนให้มาอยู่
ด้วยกันเพือจะเกือกูลในลักษณะของให้ขอ้ มูลให้ความรู้ เพราะว่าจะมีเจ้าบ่าวทีชํานาญในเรือง
อินทรียแ์ ตกต่างกันเพราะฉะนันเขาสามารถขอข้อมูลความรูไ้ ด้ในกลุ่ม” (จันทนา เชาวน์ วจิ ติ ร,
สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)
ั าบ่ าวแนะนํ าให้คุ ณ ภราดา อํ าไพ เข้าร่ว มกลุ่ มสนทนา
ทีม แม่ ส ือฝ งเจ้
ในไลน์โดยใช้ชอกลุ
ื ่มว่า “เจ้าบ่าวเกือกูล” เพือเป็ นการแลกเปลียนข้อมูลความรูข้ า่ วสารในการทํา
นาอินทรีย์ระหว่างกัน ร่วมถึงการส่งต่ อข้อมูลข่าวสารของโครงการ โดยในกลุ่มสนทนานีจะมี
กลุ่มเจ้าบ่าวในโครงการผูกปินโตข้าว และแม่สอที
ื มเจ้าบ่าวเข้าร่วมด้วย

ภาพที 4.12 ตัวอย่างบทสนทนาในโปรแกรมไลน์ “เจ้าบ่าวเกือกูล”
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ซ.
3) ทีมแม่สอดํ
ื าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการผูกปินโตข้าว
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
และศึกษาข้อมูลจากเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” พบว่า กิจกรรมทีทางโครงการผูกปิ นโต
ข้าวได้ม าจัด ร่ว มไปถึง ทางโครงการถู ก เชิญ ให้เข้าร่ว มจากหน่ ว ยงานภายนอกเครือ ข่ ายมี
หลากหลายกิจกรรม อาทิ
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(1) กิจกรรม “เรียนรู้ ดูนา”
จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”
พบว่า เกิดขึนในวันที 7 กันยายน 2557 ณ โรงสีขา้ วชุมชนวัดน้อย และพืนทีนาของคุณรังสรรค์
คล้ายพันธ์ และคุณภราดา อําไพ โดยรายละเอียดเกียวกับกิจกรรมนันมีวตั ถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรมเพือ การให้ความรูเ้ รืองข้าว นาอินทรีย์ และนาเลิกเคมี ให้แก่ แม่สออาสา
ื
และเถ้าแก่
อาสา ซึงวิทยากรผูใ้ ห้ความรูค้ อื คุณภราดา อําไพ และคุณรังสรรค์ คล้ายพันธุ์

ภาพที 4.13 ภาพกิจกรรม “เรียนรู้ ดูนา”
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ญ.
(2) กิจกรรม ออกบูธแสดงสินค้า
จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”
พบว่า โครงการผูกปิ นโตข้าวได้ออกบูธแสดงสินค้าในงาน Chevron Women Network ซึงเป็ น
งานภายในของบริษัท เซฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด โดยภายในงานจะมีสนิ ค้า
สุขภาพของสุภาพสตรีมาร่วมแสดง และบูธแสดงสินค้าข้าวอินทรีย์ ข้าวเลิกเคมีจากเจ้าบ่าวที
ร่วมโครงการผูกปินโตข้าว ร่วมไปถึงข้าวเลิกเคมีจากลุ่มทํานาเลิกอินทรีย์ จังหวัดอ่างทอง
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ภาพที 4.14 ภาพกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้า ในงาน Chevron Women Network
แหล่งทีมา: ผูกปิ นโตข้าว, 2557ก.
(3) กิจกรรม “ปนั ปนั ข้าว”
จากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”
พบว่า เมือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2558 ทางโครงการผูกปิ นโตข้าวได้รบั เชิญให้ไปร่วมออกบูธ ณ
สนามเขียว สุวรรณภูม ิ พร้อมทังเข้าร่วมกิจกรรมในงาน ปนั ปนั ข้าว ซึงเกิดจากความร่วมมือ
ของ สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมจักรยานเพือสุขภาพไทย
การท่ าอากาศยานแห่ งประเทศไทย กลุ่มบิ‘กทรี และ Bangkok Bicycle Campagin (จิต เหนื อ
อารมณ์, 2558) ในงานนีทางโครงการได้เชิญคุณภราดา อําไพ เข้าร่วมกิจกรรมนีในนามเจ้าบ่าว
หมายเลข 11 กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
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ภาพที 4.15 ภาพกิจกรรม “ปนั ปนั ข้าว”
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ก.
สําหรับบทบาทหน้ าทีของแกนนํ าหลักอย่างแม่สอในช่
ื
วงระยะก่ อตัวซึงสามารถ
ผูกปิ นโตข้าวระหว่างเจ้าบ่าว ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง กับเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว
ของกลุ่มได้แล้วนัน แม่สอที
ื มเจ้าบ่าวเองจะชักชวนให้ประธานกลุ่มเชือมโยงเข้ากับเจ้าบ่าวราย
อืนๆ ทีเข้าร่วมโครงการด้วยการสือสารแลกเปลียนความรู้ ข้อ มูล ประสบการณ์ ด้านเกษตร
อินทรียผ์ ่านทางไลน์ ร่วมถึงสร้างเครือข่ายให้ขยายออกไปด้วยการใช้สอกิ
ื จกรรมอย่างทีได้กล่าว
มาข้างต้น
บทบาทหน้ า ทีของ “แม่ ส ือ” ในระยะขยายตัว (พ.ศ. 2558-ป จั จุ บ ัน ) ระหว่ า ง
โครงการผูกปินโตข้าวและกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
1) แม่สอเป็
ื นผู้ให้คําแนะนํ าและจัด อบรมเชิงปฏิบตั ิการ “ผูกปิ นโตข้าว
โมเดล” ให้กบั กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
จากการศึกษาวิจยั ด้วยวิธกี ารค้นคว้าจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับกลุ่มตัวอย่างทีมแม่สอพบว่
ื
า เนืองจากแนวทางดําเนินงานปี พ.ศ. 2558 ของโครงการผูก
ปินโตข้าวในเรือง “ผูกปิ นโตข้าวโมเดล” ด้วยความตังใจของโครงการทีต้องการให้คนไทยผูกกัน
ทังประเทศ และรณรงค์ให้ทํานาตามแนววิถีอนิ ทรีย์ ซึงการดําเนินงานนันยึดหลักการ ”สร้าง
ผู้นํา ให้พลัง นํ าชุมชน” (จันทนา เชาวน์ วจิ ติ ร, 2558) ด้วยวิธกี ารถ่ ายทอดความรูเ้ รืองการทํา

109
โครงการผูกปินโตข้าว ให้กบั เจ้าบ่าวทีเข้มแข็งและมีศกั ยภาพพอทีจะสามารถนําเอาแนวคิดของ
การซือขายกัน โดยตรง การผู ก สัม พัน ธ์ระหว่ างผู้ผ ลิต และผู้บ ริโภค ตลอดทังแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์การสือสารเพือขยายช่ อ งทางการตลาด นํ าไปปรับใช้ให้เข้ากับชุ มชนของตน
ดังนันจึงเริมทําการทดลองในพืนทีจังหวัดอ่างทองเป็ นทีแรก ดังที นภนีรา รักษาสุข (สัมภาษณ์,
30 พฤษภาคม 2558) แม่สอที
ื มสือสาร กล่าวไว้ว่า
มันก็เริมเอาโมเดลอันนี ค่ะ เจ้าบ่าวทีไหน ชุมชนเข้มแข้งในจังหวัดไหนเนีย เรา
อยากให้อนั นีมันเกิดขึนในจังหวัดเขา…ให้เขาเกิดแรงบันดาลใจกับโมเดลนีโดยทีเขาไม่
จําเป็ นต้องทําเหมือนเลยก็ตามนะ คือมันจะเป็ นแบบของเขาเอง จะทํายังไงก็ได้แหล่ะ
แต่ว่าเขาเห็นว่ามันเป็ นลู่ทางทีจะทําให้เขาทุกอย่างมันดีขนได้
ึ
ตอนนี เราเริมผูกปิ นโตข้าวโมเดล อย่างของกลุ่มทํานาเลิกเคมีก็จะเป็ น
โมเดลแบบหนึง…มันไม่จาํ เป็ นต้องเป๊ะ เอาแบบนีไปใส่ยงั งัน แต่เขาทําในแบบนันแล้ว
สามารถทีจะผูกกันเองในจังหวัดให้เชือมกันได้ ให้เป็ นหนึงเดียวกันได้นันคือความตังใจ
ของเราอ่ะ… เราก็อยากให้เจ้าบ่าวเป็ นศูนย์กลางโดยทีเราจะทํางานร่วมกับผู้นําอาสา
ให้ตวั เขาหาจิตอาสา หรือจะเป็ นเจ้าสาวก็ได้…ทีอยากจะสนุ บสนุ นอยู่ทท้ี องถิน เราก็จะ
ทํางานร่วมกันกับผู้นํ าจิต อาสานัน ถ้ าอยากให้เขาเข้าใจช่ ว งแรกเราก็จะไปอบรมให้
(จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)
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ภาพที 4.16 ภาพจําลองการทํางานของแม่สอในโครงการเรื
ื
อง “ผูกปิ นโตข้าวโมเดล”
แหล่งทีมา: จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร, 2558.
ดังนันทางทีมแม่สอจึ
ื งแนะนํ าให้ทางแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง ได้ทดลองนํ าแนวคิดนีไปใช้ โดยแม่สอที
ื มเจ้าบ่าว คุณร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ และ
คุณจันทนา เชาวน์วจิ ติ ร มาเป็ นผูใ้ ห้คําแนะนําในทุกขันตอนร่วมถึงจัดอบรมแนวทางของการทํา
“ผู ก ปิ นโตข้าวโมเดล” ซึงจัด ขึนเมือวัน ที 7 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ณ พืนทีจัง หวัด อ่ างทอง เป็ น
จํานวน 1 วัน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกัน
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ภาพที 4.17 การประชุมและอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในวันที 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนตําบลยีล้น จังหวัดอ่างทอง
สําหรับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนันได้รวบรวมคณะกรรมการ
ของกลุ่มเข้าร่วมรับฟงั การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “ผูกปิ นโตข้าวโมเดล” และได้นําแนวคิดการซือ
ขายโดยตรงมาปรับใช้กบั กลุ่ม ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกนํ าข้าวเลิกเคมีทตนนํ
ี ามาขายให้กบั
กลุ่มสามารถนํ าไปจําหน่ ายได้ด้วยตนเอง ทําให้เพิมช่องทางในการจําหน่ ายข้าวของกลุ่มทังส่ง
ขายให้เจ้าสาวในโครงการผูก ปิ นโตข้าว และจําหน่ ายด้วยสมาชิก ของกลุ่ มเอง ร่วมถึงจัดทํ า
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “เกษตรคนกล้า ชาวนาอ่างทอง” ขึนมาเพือเป็ นการประชาสัมพันธ์กลุ่มให้เป็ น
ทีรูจ้ กั
นั บ ตังแต่ ก ารประชุ ม และอบรมเชิง ปฏิบ ัติ ก ารเสร็จ สินลงเมือวัน ที 7
กุมภาพันธ์ 2558 จนมาถึงในวันที 20 มิถุนายน 2558 ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง อีกครังพบว่า การนํ าแนวคิดผผุกปิ นโตข้าว
โมเดลมาปรับใช้นันหลังจากทีประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง ได้สรุปในทีประชุม
ประจําเดือนมิถุนายนของกลุ่มนัน พบว่า สมาชิกภายในกลุ่มสามารถนํ าข้าวออกจําหน่ ายเองได้
ดัวยตนเอง แต่ ผลตอบรับในการทําเฟซบุ๊ก แฟนเพจของกลุ่มขึนมายังไม่ประสบผลสําเร็จนัก
เนืองจากจํานวนผูใ้ ช้งานอินเตอร์เน็ตในจังหวัดอ่างทองมีน้อย จึงไม่สามารถใช้ช่องทางสือสังคม
ออนไลน์แบบผูกปิ นโตข้าวได้ในจังหวัดอ่างทอง แต่การขายข้าวของสมาชิกภายในกลุ่มด้วยวิธ ี
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ปากต่อปากนันได้ผลมากกว่า ดังที ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
ผูกปิ นโตข้าวโมเดล วันนีเราสรุปในทีประชุม ข้าวเราก็ขายได้ ทีอ่างทอง เราสี
ไปเราก็ขายได้ ขายตรงเลย ก็ให้สมาชิกรูจ้ กั ใครก็ให้ไปขายคนนัน คือทําทุกวิถที างทํา
ยังไงก็ได้ให้ขายข้าวในจังหวัดของตัวเองให้ได้ ตามทีคุยในโครงการอ่างทองโมเดลอ่ะนะ
เจ้าสาวสักตันหนนึง และขายเองในอ่างทองสัก 5 ตัน แต่ทนีี ดูท่าแล้วว่าปี หนึงเจ้าสาว
เกินตัน ขายเองน่ าจะเกิน 5 ตัน ทีทําแฟนเพจขึนมายังไม่ได้ผ ล สู่ก ารใช้สอขายตรง
ื
ไม่ได้ ใช้ประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากดีกว่า อาจจะเพราะ ประเด็นของการใช้ IT ใน
จังหวัดอ่ างทองมันน้ อย…ใช้สอแบบมุ
ื
ขปาฐะ ใช้ปาก ซึงตัวนียังใช้ได้ดอี ยู่ในพืนทีกึง
ชนบท กึงเมือง เรามองในแง่การใช้สอื อ่างทองไม่สามารถเอาโมเดลของผูกปิ นโตข้าว
มาใช้ได้หมด
นอกจากนันยังสอดคล้องกับคุณปรมาภรณ์ โตสวัสดิ J เลขากลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทอง ทีผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลเพิมเติมพบว่า “คือจริงๆ ถ้าเกิดต่อนี ใช้ลกั ษณะปาก
ต่อปากบอก อย่างพีไปทีทํางาน หรือเพือน ก็จะบอกทีกลุ่มมีข้าวแล้วนะ เอาไปขายทีทํางาน
เหมือนเป็ นประชาสัมพันธ์ขา้ วของกลุ่ม ไปด้วยว่าเป็ นยังไง เจอใครก็บอกว่ามีขา้ วขายแล้วนะ
ของกลุ่ม” (ปรมาภรณ์ โตสวัสดิ J, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558)
2) ทีมแม่สอติ
ื ดต่อเจ้าสาวองค์กร เพือผูกปินโตข้าว
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างตัวแทนแม่สอื พบว่า ในปี พ.ศ.
2558 ทางโครงการผูกปินโตข้าวได้มุ่งเน้นการผูกประเภท “เจ้าสาวองค์กร” ให้มากขึนเพราะเป็ น
การทํางานเชิงรุก โดยทีแม่สอจะมี
ื
หน้ าทีเหมือนฝ่ายขายคอยติดต่ อหาองค์กรทีสนใจเข้าร่วม
โครงการ เมือได้องค์กรทีสนใจแล้วจะติดต่อประสานงานกับตัวแทนขององค์กรนันๆ พร้อมทัง
นัดวันเพือพาว่าทีเจ้าบ่าวทีแม่สอได้
ื พจิ ารณาแล้วว่าเหมาะสมกับองค์กรนี เพือเข้าไปนํ าเสนอ
ผลงานการทํานาตามแนววิถอี นิ ทรีย์ หรือนาเลิกเคมี พร้อมทังนํ าเสนอพันธุข์ า้ วทีมี ในขันตอนนี
ทีมแม่สอก็
ื จะนํ าใบสมัครไปเตรียมไว้เพือให้พนักงานภายในองค์กรทีสนใจจะผูกปิ นโตข้าว เมือ
ผูกปิ นโตกันได้แล้วแม่สอก็
ื จะคอนแนะนํ าให้ตงกลุ
ั ่มสนทนาผ่านทางไลน์ ระหว่างเจ้าบ่าว และ
เจ้าสาวองค์กร เพือเป็ นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซือและผู้ขายโดยตรง ดังที จันทนา
เชาวน์ วจิ ติ ร (สัมภาษณ์ , 9 พฤษภาคม 2558) แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว กล่าวไว้ว่า “การเป็ นเจ้าสาว
องค์กรเหมือนเราบุกออกไปคือเราเห็นโอกาส หรือองค์กรนี สมมุตวิ ่ามีคน 100 คนขึนไปนี เวลา
เราไปพูดทีหนึ งมันก็มโี อกาสว่าผูกทีเดียวได้จํานวนเยอะ เหมือนเราทํางานเหนือยครังเดียว
จํานวนมันเยอะ มันได้นานด้วย”
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ดังนันจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับคุณจันทนา เชาวน์วจิ ติ ร ตัวแทนแม่สอื
และ แกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่า แม่สอได้
ื ตดิ ต่อองค์กรทีสนใจเข้าร่วมผูก
ปิ นโตข้าวไว้แล้ว พร้อมทังเล็งเห็นถึงศักยภาพของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง จึงอยู่ใน
ระหว่างการดําเนินงานติดต่อประสานงาน และกิจกรรมดูตวั ระหว่างองค์กร และกลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทองดังที ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิก
เคมี กล่าวไว้ว่า
แม่สอผู
ื กปิ นโตข้าว เขามองเห็นว่ากลุ่มของเราเนียมีศกั ยภาพพอทีจะส่งข้าวให้
เจ้า สาวในลัก ษณะขององค์ ก รได้ นั นหมายความว่ า เรามีผ ลิต ภัณ ฑ์ คือ ข้า วหลาย
ประเภทให้เลือกสรร และมีปริมาณพอทีจะรับใบสังได้ ก็ถงึ ได้เกิดเป็ นการมีโครงการที
ให้เราเนียเป็ นเจ้าบ่าวขององค์กร
4.3.1.2 แกนนําและกลุ่มสมาชิก
จากการศึกษาวิจยั พบว่า สามารถแบ่งแกนนํ าออกเป็ น ประธานกลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มสมาชิก ได้แก่ กลุ่มเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง ซึงได้ดาํ เนินกิจกรรมต่าง ๆ เพือส่งผลให้เกิดการพัฒนา โดยมีรายละเอียดดังนี
1) แกนนํ า คือ ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึงกลุ่มทํา
นาเลิกเคมีประกอบด้วยจํานวนสมาชิกทังหมด 28 คน โดยการบริหารจัดการของกลุ่มได้จดั ตัง
ประธานกลุ่ม และคณะกรรมการเพือทําหน้าทีขับเคลือนกลุ่มให้ดาํ เนินงานได้อย่างสมบูรณ์
ซึงมีร ายชือประธานและคณะกรรมการซึงได้ จ ากการเห็ น ชอบของ
สมาชิกกลุ่มในการจัดตังซึงมีรายชือดังนี
คณะกรรมการกลุ่ม จํานวน 11 คน ประกอบด้วย
(1) นายภราดา อําไพ
ประธานกลุ่ม
(2) นายเฉลิมวุฒ ิ พรหมทอง
รองประธานคนที 1
(3) นายรังสรรค์ คล้ายพันธ์
รองประธานคนที 2
(4) นายสิรภพ โอสถกระพันธุ์
เหรัญญิก
(5) นายสามารถ ชํานาญ
กรรมการ
(6) นายอนุ สรณ์ ภูมสา
กรรมการ
(7) นางสาวพิไลวรรณ โตสวัสดิ J กรรมการ
(8) นายธนวัต แจ่มวิมล
กรรมการ
(9) นายอุดม สนธิเทศ
กรรมการ
(10) นายธนิสร แจ่มวิมล
กรรมการ
(11) นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ J เลขากลุ่ม
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กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ถือได้ว่าเป็ นการรวมกลุ่มกันในชุมชน
เพือหวังผลให้เกิดการพัฒนาทีมันคง และสามารถอยู่ได้อย่างยังยืน โดยการจัดตังการค้าขาย
ข้าวเลิกเคมีทตนปลู
ี
กไว้เพือบริโภค ออกมาจําหน่ ายในรูปแบบของกลุ่มนันเกิดจากแนวคิดของ
แกนนํ าหลักของกลุ่ม 2 คน คือ คุณภราดา อําไพ และคุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์ ทีมีแนวคิดในการ
ทําเกษตรอินทรีย์มาอยู่แล้ว พร้อ มทังเป็ นช่ วงเวลาทีคุ ณ ภราดา อํ าไพ ได้สมัค รเข้าร่วมเป็ น
เจ้าบ่าวในโครงการผูกปิ นโตข้าวพอดี ทังสองจึงหารือกันและมีความคิดจะตังกลุ่มเพือค้าขาย
ข้าวเลิกเคมี โดยรวบรวมสมาชิกกลุ่มทีเป็ นเกษตรกรในพืนทีจังหวัดอ่างทอง รวมถึงผู้ทมีี ส่วน
เกียวข้องทางด้านการเกษตรและการทํานาเข้ามาช่วยกัน ดังที รังสรรค์ คล้ายพันธ์ (สัมภาษณ์,
18 เมษายน 2558) รองประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า “ผลพวงจากผูกปินโตข้าว แต่เดิม
พอพีเจีย› บเชือมกับผูก ปิ นโตข้าวได้ใช่ ไหม ก็ชวนกันคุ ย เป็ น ไปได้ไหมถ้าจะทําเป็ นรูป กลุ่ ม
เพราะถ้าทําคนเดียวกับผูกปินโตข้าวก็น่าจะไปได้แหล่ะ ไปก็ไปคนเดียว”
จากทีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองมีแกน
นํ าของกลุ่มคือคุณภราดา อําไพ และคุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์ ซึงเป็ นผู้รเิ ริมก่อตังกลุ่มขึน ทังนี
คุณภราดา อําไพเป็ นผู้มบี ทบาทสําคัญในฐานะผูส้ มัครเข้าร่วมเป็ นเจ้าบ่าว (ชาวนาอินทรีย)์ ใน
โครงการผูกปิ นโตข้าว ซึงหลังจากการได้ขนทะเบี
ึ
ยนเป็ นเจ้าบ่ าวมือใหม่ หมายเลข 11 ของ
โครงการแล้วนัน ก็ได้ทําหน้าทีเชือมโยงระหว่างโครงการ และกลุ่มมาโดยตลอด ดังนันผู้วจิ ยั จึง
ขอสรุ ป บทบาทของประธานกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทอง (คุ ณ ภารดา อํ า ไพ) ที มี
ความสําคัญ หลังจากทีได้เข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว โดยแบ่งตามพัฒนาการของเครือข่าย
ดังนี
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ตารางที 4.2 ตารางแสดงบทบาทหน้ าทีของประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองแบ่ ง
ตามพัฒนาการของกลุ่ม
บทบาทหน้ าที ในระยะก่อตัว (พ.ศ.25572558) เมือเข้าร่วมในโครงการผูกปิ นโต
ข้าว
1. ประธานกลุ่มเป็ นผูเ้ ริมสร้างความสัมพันธ์
กับผูซ้ อข้
ื าวในโครงการผูกปินโตข้าว
2. ประธานกลุ่ม เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วม
กลุ่มและเกิดกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทองอย่างเป็ นทางการ
3. ประธานกลุ่มเป็ นตัวกลางสือสารส่งทอด
ข้อมูลข่าวสารระหว่างโครงการและกลุ่ม
4. ประธานกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
โครงการผูกปินโตข้าวในนามของตัวแทน
กลุ่ม

บทบาทหน้ าที ในระยะขยายตัว (พ.ศ.2558ปัจจุบนั ) เมือเข้าร่วมในโครงการผูกปิ นโต
ข้าว
1. ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี พัฒนากลุ่มโดย
ผลักดันให้สมาชิกในกลุ่มเป็ นทังผูผ้ ลิต และผู้
จัดจําหน่ ายได้ดว้ ยตนเอง

บทบาทหน้ าทีในระยะก่อตัว (พ.ศ. 2557-2558) ของประธานกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง เมือเข้าร่วมในโครงการผูกปินโตข้าว
(1) ประธานกลุ่มเป็ นผูเ้ ริมสร้างความสัมพันธ์กบั ผูซ้ อข้
ื าวในโครงการ
ผูกปินโตข้าว
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ในส่วนของการสร้างความสัมพันธ์กบั
ผูซ้ อข้
ื าวนันเป็ นหน้ าทีหลักของประธานกลุ่มอย่าง คุณภราดา อําไพ ทีทําหน้าทีนีมาตังแต่เกิด
การรวมกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองขึนอย่างเป็ นทางการ โดยการสร้างความสัมพันธ์กบั ผู้
ซือข้าว มีดงั นี
(1.1) สร้างความรูส้ กึ เสมือนว่าเป็ นความผูกพันแบบเครือญาติ
สร้างความไว้วางใจให้ความรูส้ กึ ว่าไม่ใช่พ่อค้าหวังผลกําไร ด้วยวิธกี ารสนทนาผ่านทางไลน์ กับ
เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของตน จะใช้บทสนทนาแบบญาติ มีความปรารถนาทีดีในการให้ข่าวสารข้อมูล
ความรูต้ ่างๆทีอยากจะทราบ ร่วมถึงเมือมีโอกาสพิเศษหรือช่วงเทศกาล คุณภราดา อําไพ ก็จะ
จัด ส่ ง ข้าวเลิก เคมีพ ัน ธุ์ทีเจ้าสาวไม่ ได้ส ังแถมไปด้ว ยเพือเป็ น ของขวัญ ดัง ที ภราดา อํ าไพ
(สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
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พยายามทําให้เหมือนญาติ ก็เราคิด ว่าเจ้าสาวเหมือนลูก หลานเรา เขาอยาก
ทานอะไร คุยอะไร ทานข้าวอะไร หรือต้องการความรูเ้ รืองข้าวอะไร ลุงก็จะตอบเขาโดย
อาศัย ช่ อ งทางทาง ไลน์ นะ … ในใจเราคิด ดีก ับ เขา เราก็ ค ิด ว่ า เขาเป็ น ญาติ เป็ น
ลูกหลานทีเราต้องดูแล มันต้องมาจากการเสวนา อย่างการพูดในไลน์ …บางคนทีเขา
อ่านก็ต้องพิจารณาตรงนีด้วยว่าคําตอบทีเราเขียนไป เพราะคําพูดมันสือได้เนอะ มัน
สามารถทีจะสือให้เกิดความรูส้ กึ ได้ สุภาพ และไม่มาก ไม่เยอะเกิน และแสดงออกถึง
ความมีมติ รจิต มิต รใจ ความเป็ นมิต รนะ ไม่ใช่ พ่ อ ค้าไม่ให้เค้ารู้สกึ เหมือนเป็ นการค้า
ขาย…อย่างปีใหม่เราก็จะมีขา้ วในพันธุท์ เค้
ี าไม่ได้สงเป็
ั นของขวัญช่วงปีใหม่ไปให้
รวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ วิม ลวรรณ รัต นธราธร (สัม ภาษณ์ , 2
พฤษภาคม 2558) เจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวกับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ทีกล่าวไว้ว่า “ว่างๆ
อยากจะคุ ย อะไร อยากจะถามความรู้ส ึก ลึก ๆ ของชาวนาไทยก็ คุ ย กัน แลกเปลียน กัน นะ
ส่วนมากคุยกันในไลน์เขียนถามไป เพราะในไลน์เขาว่างเขาก็อ่าน…บางทีกเ็ คยคุยเรืองการเมือง
กับชาวนาไทย”
นอกจากนันการสร้างความสัมพันธ์ให้เสมือนญาติมติ รเพือการค้า
ขายในระยะยาวด้วยวิธ ีก ารสนทนากันผ่ านทางไลน์ แ ล้ว นัน สิงทีประธานกลุ่มทํ านาเลิก เคมี
จังหวัดอ่างทองต้องการมากทีสุดคือการเยียมเยียนนาและการมาทํากิจกรรมร่วมกันของเจ้าสาว
เพือเป็ น การผูก สัมพัน ธ์ฉั นท์เครือ ญาติ อีก ทังเป็ น การสร้างความมันใจให้ก ับ ผู้ซือว่ าข้าวที
บริโภคจากนาของกลุ่ ม นันปลอดสารเคมีจริง ดัง ที ภราดา อํ าไพ (สัมภาษณ์ , 20 มิถุ น ายน
2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
เป้าหมายของเราคือให้คนกินข้าวมาเยียมเยือนนะ ถ้าเขามาเยียมเยือนก็จะเกิด
ความมันใจและเกิดความภักดีต่อสินค้า รวมถึงให้เรืองของวัฒนธรรมข้าวของไทยให้มนั
กลับไปสู่ยุคดังเดิมคือความผูกพันกันเหมือนญาติ ฉันต้องกินข้าวของญาติฉัน กินข้าว
ของแม่ ฉั น กิน ข้าวของลุ ง ฉัน ตรงนี มัน จะยืน ยาวถ้ าวัน ใดทีคนกินข้าวเขามองลุ ง ว่ า
เหมือนเป็ นญาตินะ เป็ นพีป้าน้ าอาลุง นับถือเป็ นญาติ ถ้าเกิดเขาเกิดความรูส้ กึ ตรงนัน
ได้ รวมถึงสมาชิกไม่ว่าจะเป็ นลุง เป็ นอารังสรรค์หรือสมาชิกคนไหนทีถ้าเจ้าสาวเขามา
หาต้องให้เขาเกิดความรูส้ กึ แบบนันให้ได้ว่าจริงใจกับเขาเหมือนญาติ มันก็จะเกิดความ
ผูกพัน ถามว่าต้องใช้เวลาไหม มันก็ได้เกิดการพิสูจน์แล้วอย่างทีมคุณหมอยังเงีย เขาก็
สามารถขยาย เอาสิงทีเขารับรูข้ ยายให้คนอืนมาผูกปิ นโตกับเราได้ แล้วยังคุณไอรีนที
กินข้าวกับเราจาก งานปนั ปนั ข้าว ก็ตามไปดูถงึ ทีและก็ผกู พันกับเรา…
(1.2) มีค วามซือสัต ย์ ความรับ ผิด ชอบในการทํ าการค้า ด้ว ย
วิธกี ารสือสารให้เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวทราบถึงข้อจํากัด เนืองจากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
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ใช้การสีขา้ วโดยโรงสีชุมชน ยังไม่มเี ครืองจักรทีทันสมัย ดังนันคุณภาพของข้าวทีส่งไปอาจมีสงิ
ปลอมปน เม็ดข้าวแตกหัก ลีบ ซึงถือว่าเป็ นข้อเสียเปรียบและเป็ นปญั หาใหญ่ของกลุ่ม ซึงทาง
กลุ่มจึงมีการชีแจงผ่านทางฉลากและติดไปกับข้าวทีส่งให้เจ้าสาวผูซ้ อทุ
ื กถุง ดังที ภราดา อําไพ
(สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า “…ลุงจะเขียนไว้เลย ว่า
เรามีขอ้ จํากัด ทีสติก‘ เกอร์ทเราติ
ี ดเขียนไว้เลยว่าข้อจํากัดเรืองการคัดสิงเจือปน ก่อนบริโภคต้อง
ตรวจดูให้แน่ นอนอีกครังหนึง ทุกถุง บอกเขาไว้เลย”

ภาพที 4.18 ภาพตัวอย่างฉลากติดถุงข้าวทีส่งให้กบั เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว
นอกจากนันเมือเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวเกิดข้อร้องเรียนถึงเรืองมดขึน
ข้าวในขณะขนส่งทางไปรษณียเ์ นืองจากการบรรจุหบี ห่อไม่รดั กุม คุณภราดา อําไพ จึงกล่าวขอ
โทษและจัดส่งข้าวถุงใหม่ไปให้ทนั ที โดยการบรรจุหบี ห่อทีแน่ นหนากว่าเดิมเพือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย ซึงถือว่าเป็ นความรับผิดชอบของผูค้ า้ ขายต่อข้อร้องเรียนของผูบ้ ริโภคที คุณ
ภราดา อําไพ ยึดหลักนีไว้ใช้เพือสร้างความสัมพันธ์ทยืี นยาวกับผู้บริโภค ดังที ภราดา อําไพ
(สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
มดเข้าไปกินข้าว มันหอม แล้วเราก็แก้ไขตอนหลังก็ไม่มปี ญั หาอะไร ก็แก้ไข
ด้ว ยถุ งพลาสติก สองชัน ห่ อ …. เราก็ขอโทษเขาแล้วก็ส่งชดเชยไปให้เขา เขาติงมา
ในไลน์ ว่าเจอมด แล้วเราก็ขอโทษเขาเรามีปญั หาเรืองการขนส่งต่ อไปเราจะห่อหุ้มให้
รัดกุมกว่านี
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(2) ประธานกลุ่ม เชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มและเกิดกลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัด อ่ างทองอย่างเป็ นทางการ “ยังไม่เกิดการรวมกลุ่มอะไร อารังสรรค์ก็ยงั ไมรู้เรือง
จนกระทังถึงก่อนวันนัดลุงถึงบอกอารังสรรค์ว่าจะมีคนมาดูนาเราเป็ นโครงการผูกปิ นโตข้าว อา
รัง สรรค์ ก็ ย ัง ไม่ รู้เ รือง…ลุ ง ก็ เ ล่ า คร่ า วๆ เกี ยวกับ โครงการเท่ า นั นเอง…” (ภราดา อํ า ไพ,
สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประธานกลุ่ม พบว่า ในตอนแรกยังไม่เกิด
การรวมกลุ่มกันจนคุณภราดา อําไพ ได้ลองสมัครเข้าร่วมกับโครงการ และทางทีมแม่สอจะเข้
ื
า
มาตรวจเยียมดูนาของตน จึงได้ถ่ ายทอดเรืองราวให้คุณ รังสรรค์ คล้ายพันธ์ท ราบ ทังสองมี
ความเห็นว่าควรจะจัดตังเป็ นกลุ่มเพือเข้าร่วมโครงการจึงได้เชิญชวนสมาชิกทีตนรูจ้ กั และเคย
ร่วมงานกันมาฟงั คําแนะนํ าในวันทีแม่สอมาตรวจเยี
ื
ยมดูนา พร้อมทังเข้าร่วมรับฟงั อีกครังเมือ
โครงการผูกปินโตข้าวเข้ามาจัดกิจกรรม “เรียนรู้ ดูนา”
ขณะทีลุงเล่นเฟซบุ๊กกับหลายๆ คน ก็มอี ยู่คนหนึง อาจารย์วรรณาทีอยู่ทวิี เศษ
ก็ชวนเขามาประชุมด้วย ลุงติดต่ออาจารย์ละเอียด เป็ นอาจารย์โรงเรียนมัธยม อาจารย์
ละเอียดก็ไปชวนพีแจ่มกับคุณมังกรเจ้าของโรงสี อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อ่างทอง อารังสรรค์ก็ไปเชิญพีฉลวยกับพีสุชาติทเป็
ี นคนดําเนินการโรงสีชุมชนวัดน้ อย
และลุงก็ไปเชิญคุณสามารถทีเป็ นผูร้ บั จ้างเตรียมนีลุงใช้บริการอยู่เขามีความสนใจ คุณ
สามารถก็ไปเชิญคุณหม่อง…มารับฟงั แนวคิดของคุณเกดในเรืองโครงการผูกปิ นโตข้าว
ว่าจะมีผลดีกบั ชาวนายังไง (ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558)
หลังจากทีเข้าร่วมกิจกรรม “เรียนรู้ ดูนา” กับทางโครงการ รวมถึงมี
สือมวลชนมาร่วมทําข่าวทําให้คุณภราดา อําไพ และคุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์เป็ นทีน่ าเชือถือของ
สมาชิก หลังจากนันจึงเกิดการรวมกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง อย่างเป็ นทางการ และมี
ข้าวเลิกเคมีจากนาของสมาชิกในกลุ่มส่งให้กบั เจ้าสาวเป็ นครังแรกในวันที 1 เมษายน 2558
พอเรียนรู้ ดูนามันก็เกิดคึกฮึกเหิมในหมูค่ นทีมาเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบกับลุง
มีเครือข่ายสือสารทางสือมวลชน ก็คอื หนังสือเอกราชนิวส์ เขาก็ช่วยส่งข่าวไปยังนักข่าว
หนั ง สือ พิม พ์ เดลินิ ว ส์ และนั ก ข่ าวโทรทัศ น์ ช่ อ ง 7 ตอนทีเราประชุ ม เช้า มาทํ า ข่ า ว
ระหว่างทีคุณใหญ่ คุณฉัตรมากันแล้วนะ และสมาชิกทีเราเรียกให้มาวันนันถ้าดูรายชือ
เยอะร่วม 30 คน (ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558)
(3) แกนนํ ากลุ่ มเป็ นตัว กลางสือสารส่ งทอดข้อ มูล ข่าวสารระหว่าง
โครงการและกลุ่ม
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกรองประธานของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง พบว่า ผูร้ บั บทบาทตัวกลางในการส่งถอดข้อมูลข่าวสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวนัน
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คือคุณภราดา อําไพ หรือประธานกลุ่ม ดังที เฉลิมวุฒ ิ พรหมทอง (สัมภาษณ์ , 31 พฤษภาคม
2558) รองประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี คนทีสอง กล่าวไว้ว่า “ทางประธานกลุ่มเป็ นผู้ประสาน
และมีขา่ วคร่าวอย่างไรเขาก็จะมาแจ้งในทีประชุม”
รวมถึงสอดคล้อ งกับ รังสรรค์ คล้ายพันธ์ (สัมภาษณ์ , 18 เมษายน
2558) รองประธานกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี คนทีหนึ ง กล่ า วไว้เช่ น เดีย วกัน “ตอนนี หนั ก สุ ด คือ
ประธานกลุ่มเป็ นผูเ้ ชือมต่ออยู…
่ ”
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
คุณภราดา อําไพ พบว่า บทบาทหน้าทีในการสือสารส่งถอดข้อมูลข่าวสารระหว่างโครงการและ
กลุ่มนันเป็ นหน้ าทีของตน โดยทีตนมีวธิ กี ารสือสารแนวคิด หรือแนวทางการดําเนิ นงานของ
โครงการผูก ปิ นโตข้าวให้ก ับสมาชิก ในกลุ่มด้ว ยวิธ ีก าร ประชุ ม ซึงในขณะประชุมนั น ตนจะ
อธิบายเป็ นลําดับขันตอน แสดงแผนภูมกิ ารดําเนินงานให้สมาชิกเห็นอย่างชัดเจน ร่วมถึงการ
อธิบ ายจากนามธรรมเป็ น รูป ธรรมสู่ ก ารปฏิบ ัติ ไ ด้ จ ริง ดัง ที ภราดา อํ า ไพ (สัม ภาษณ์ , 4
พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า “ประชุม อธิบายโดยใช้กระดานเนีย
แหล่ะ เป็ นสเต็ปๆ เป็ นแผนภูมวิ ่าเออ สเต็ปของมันเป็ นยังงันนะครับ... จากนามธรรมสู่การเป็ น
รูปธรรม ลุงสามารถมาสือสารให้สมาชิกเขาใช้ได้… มันจะเกิดผลยังงีเป็ นรูปธรรม”
นอกจากนัน จากการสังเกตุการณ์แบบไม่มสี ่วนร่วมในการประชุมของ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง เมือวันที 18 เมษายน 2558 พบว่า ประเด็นในการประชุม
ของกลุ่มนอกจากจะมีประเด็นต่างๆ ทีกลุ่มหารือร่วมกันแล้วนัน ยังมีประเด็นทีเกียวกับโครงการ
ผูกปินโตข้าว 2 ประเด็นด้วยกันคือ
(3.1) ประเด็ น การเข้ า ร่ ว มประชุ ม จัด ทํ า มาตรฐานร่ ว มของ
โครงการ
(3.2) ประเด็นปญั หาทีกําลังเกิด ขึนของโครงการผูกปิ นโตข้าว
สืบเนืองให้มกี ารหยุดรับเจ้าบ่าวเข้าร่วมโครงการ
ซึงประธานกลุ่มเป็ นผูน้ ํ าเสนอประเด็นพร้อมทังถ่ายทอดข้อมูลของทัง
สองประเด็นให้สมาชิกผูเ้ ข้าร่วมประชุมรับทราบร่วมกัน
(4) คณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการผูกปิ นโตข้าวใน
นามของตัวแทนกลุ่ม
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ทางโครงการผู ก ปิ นโตข้ า วนั น เมือทาง
โครงการมีกจิ กรรมทีต้องการให้เจ้าบ่าวเข้าร่วม เช่น การประชุมใหญ่ หรือกิจกรรมปนั ปนั ข้าว
เป็ นต้นนัน ก็จะพูดคุยผ่านมาทางคุณภราดา อําไพ หลังจากนันคุณ ภราดา อําไพ ก็จะสือสาร
ข้อมูลให้ทางกลุ่มรับทราบพร้อมทังเชิญ ชวนคณะกรรมการกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
หากคณะกรรมการกลุ่ ม ไม่ ส ามารถเข้าร่ว มกิจ กรรมได้ คุ ณ ภราดา อํ า ไพก็จะเป็ น ผู้เข้าร่ว ม
กิจกรรมนันแทนโดยมาในนามของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
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ภาพที 4.19 การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการผูกปินโตข้าวในนามตัวแทนกลุ่ม
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2558ญ.
บทบาทหน้ าทีในระยะขยายตัว (พ.ศ. 2558-ป จั จุ บ ัน ) เมือเข้าร่ว มใน
โครงการผูกปินโตข้าว
แกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี พัฒนากลุ่มโดยผลักดันให้สมาชิกในกลุ่มเป็ น
ทังผูผ้ ลิต และผูจ้ ดั จําหน่ ายได้ดว้ ยตนเอง
เมือโครงการผูกปิ นโตข้าวขยายออกจนเป็ นทีรูจ้ กั อย่างต่อเนืองแล้วนัน
รวมถึง กลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จังหวัด อ่ างทองก็ส ามารถขายข้าวเลิก เคมีจากนาของกลุ่ ม ส่ งให้
เจ้าสาวทีเข้าร่วมโครงการ และส่งขายช่องทางอืนๆ ได้แล้วนัน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า
คุณภราดา อําไพ ได้มแี นวทางทีจะผลักดันและพัฒนาศักยภาพของกลุ่มตลอดทังศักยภาพของ
สมาชิก ในกลุ่ ม เองให้ ส ามารถเป็ น ได้ ท ังผู้ ผ ลิต และผู้ จ ัด จํา หน่ ายได้ ในตัว ซึงเริมด้ ว ยการ
ดําเนินการดังนี
(1) สมาชิก กลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ างทอง เข้าร่ว มอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการ “ผูกปิ นโตข้าวโมเดล” โดยการนํ าแนวคิดการผลิตเอง ขายเอง รูจ้ กั การหาช่องทาง
การตลาดภายในชุมชนของตน ดังที ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์ , 4 พฤษภาคม 2558) ประธาน
กลุ่มทํานาเลิกเคมีกล่าวไว้ว่า “ทีนีพอถึงขันหนึงทางแม่สอก็
ื มองว่า ถ้าเขาจะรวบไว้ทส่ี วนกลางก็
คงไม่ ไ หวเขาควรจะกระจาย ไปตามจัง หวัด ต่ า งๆ เขาก็ เลือ กทดลองทีอ่ า งทอง ว่ าจะให้ ที
อ่างทองเนียยืนอยูไ่ ด้ดว้ ยลําแข้งตัวเองได้ไหม”
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(2) จัด ทํ าช่ อ งทางประชาสัม พันธ์ก ลุ่ ม และขยายช่ อ งทางการขาย
ข้าวผ่ านทางสือออนไลน์ โดยสร้างผ่ านเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ใช้ชือว่ า “เกษตรคนกล้า ชาวนา
อ่างทอง”

ภาพที 4.20 ตัวอย่างหน้าเฟซบุ๊ก แฟนเพจ “เกษตรคนกล้า ชาวนาอ่างทอง”
แหล่งทีมา: เกษตรคนกล้า ชาวนาอ่างทอง, 2558.
(3) สร้ า งแบรนด์ ข้ า วของกลุ่ ม ขึ นมา โดยใช้ ชื อว่ า “ข้ า วคุ ณ ”
ความหมายคือ ข้าวทีมีคุ ณ ประโยชน์ ข้าวทีผลิต ขึนมาโดยคุ ณ ธรรมและคุ ณ ประโยชน์ ต่ อ
ผูบ้ ริโภค รวมถึงได้มกี ารเปลียนชือกลุ่มใหม่เป็ น “เกษตรคนกล้า ชาวนาอ่างทอง” ซึงสมาชิกใน
ทีประชุมลงมติในการใช้ชอนี
ื เมือการประชุมกลุ่มในวันเสาร์ที 18 เมษายน 2558 ดังที ภราดา
อําไพ (สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
แบรนด์ ข้ า วคุ ณ เริมแล้ ว โดยใช้ ชือว่ า แบรนด์ ข้ า วคุ ณ ข้ า วคุ ณ มาจากข้า ว
คุณ ภาพ ข้าวทีมีคุ ณ ประโยชน์ ข้าวทีผลิต ขึนมาโดยคุณ ธรรมทีจะไม่ใช้ส ารเคมี และ
ประโยชน์ ก็คอื เราใช้ข้าวพันธุ์ดี เพือให้มคี ุ ณ ประโยชน์ ต่ อผู้บริโภค มีคุณ ค่ าทางใจ มี
คุณ ค่าทางความสัมพันธ์ และชือกลุ่มก็ปรับปรุงเป็ นชือเกษตรคนกล้าชาวนาอ่ างทอง
ตามชือเพจ
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ภาพที 4.21 แบรนด์ข้าวคุณ ของกลุ่มเกษตรคนกล้า ชาวนาอ่ างทอง (ทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง)
โดยกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองได้ใช้ชอแบรนด์
ื
“ข้าวคุณ” เป็ น
ชือสินค้าข้าวเลิกเคมีของกลุ่ม
(4) มุมมองในอนาคตของแกนนํ าในการพัฒนากลุ่มโดยมีแนวคิดว่า
ต่อไปจะสร้างเจ้าบ่าวขึนในกลุ่มของสมาชิกเอง โดยในขณะนีคุณ ภราดา อําไพ ได้มเี จ้าสาวที
ไม่ได้สมัครผ่านทางโครงการผูกปิ นโตข้าว แต่สมัครมาเป็ นเจ้าสาวและขอซือข้าวเลิกเคมีโดย
ผ่านทางเจ้าสาวในโครงการทีทําหน้ าทีเป็ นแม่สอให้
ื อยู่จํานวนหนึง ซึงในปจั จุบนั คุ ณ ภราดา
อําไพ เป็ นผู้ดูแลเจ้าสาวเหล่านีเอง แต่ในอนาคตจะจับคู่ให้กบั สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนเพือให้
สมาชิก ได้ทําหน้ าทีเป็ น เจ้าบ่ าวส่ งข้าวจากนาของตน และเชือมความสัมพันธ์ร่วมพู ด คุ ยกับ
เจ้าสาวได้ด้วยตนเองดังที ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์ , 4 พฤษภาคม 2558) ประธานกลุ่มทํานา
เลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
ต่อไปลุงก็มโี ครงการด้วยว่าถ้ามีเจ้าสาวทีเพิมเข้ามาจากโครงการผูกปิ นโตข้าว
หรือจากการทีเราหาเองนีนะ ลุงก็จะกระจายไปยังสมาชิกทีมีศกั ยภาพ 10 คนนีแหล่ะที
เล่นไลน์เป็ นนีแหล่ะ จะต้องรับดูแลเจ้าสาว เทคแคร์เจ้าสาว สือสารกับเจ้าสาว ผูกพันกับ
เจ้าสาว ให้เหมือนกับทีลุงทํา หรือดีกว่าทีลุงทําให้ได้
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2) กลุ่มสมาชิก มีความสําคัญอีกกลุ่มหนึงของเครือข่ายนันคือ เจ้าสาว
หรือผู้ซอข้
ื าวจากนาเลิกเคมี ของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึงเจ้าสาวของกลุ่มทีมา
จากการสมัครผ่านทางโครงการผูกปิ นโตข้าว และทีมแม่สอได้
ื จบั มาผูกกับกลุ่มทํานาเลิกเคมี มี
ทังหมด 12 คน (ข้อมูลณวันที 4 พฤษภาคม 2558) ทีสมัครเข้าร่วมในโครงการผูกปินโตข้าว ซึง
กลุ่มตัวอย่างทีทําการวิจยั ทังหมด 3 คน โดยมีวธิ กี ารสมัครเข้าร่วมทังแจ้งความจํานงยืนผ่านใบ
สมัค รออน์ ไ ลน์ ใน เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผู ก ปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpinto
kao) และสมัครโดยตรงกับแม่สออาสาในโครงการ
ื
ซึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง
เจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวของกลุ่มทํานาเลิกเคมี พบว่า การเป็ นสมาชิกในเครือข่ายนันต้องปฏิบตั ติ าม
เงือนไขข้อ ตกลงของทางโครงการนั นคือ การซือขายข้าวอิน ทรีย์/เลิก เคมี โดยการจ่ายเงิน
ล่วงหน้ าให้กบั ชาวนาเป็ นระยะเวลา 12 เดือน และมีขอ้ ตกลงร่วมกันในการจัดส่ง ดังนันจึงต้อง
อาศัยความเชือมัน และไว้วางใจซึงกันและกันจึงจะสามารถดํารงเครือข่ายต่อไปได้ “ตอนแรกคุย
กับทีบ้านว่าจะสังไหม ทีบ้านก็บอกว่าลองดูกไ็ ด้ ก็ไม่กบาทลองดู
ี
ว่ามันจะเป็ นจริงไหม จะได้ขา้ ว
จริง ๆไหม ปกติ ก็ ซือของออนไลน์ อ ยู่ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ เป็ น ไรลองดู ก่ อ น” (จุ ฑ ามาศ อัค ควัส กุ ล ,
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
เห็นว่ามีคนเข้าร่วมพอสมควร บางอย่างต้องไว้ใจเขาก่อนไม่งนก็
ั ไม่มอี ะไรเกิด
ขึนมาได้เลยใหม่ ต้องไว้ใจกันและกัน เพราะอันนีผูกเป็ นปี แต่ถ้ามีอะไรเปลียนแปลงก็
จะเปลียนหลังจากปี ต้องมีความเชือมันเริมจากแม่สอที
ื ออกมา Present มีคนออกมาพูด
ดารา ทีทํ า ให้ ค นเชือมัน แต่ ย ัง ก็ ต ามสํ าหรับ ตัว เองคิด ว่ าบางทีเราก็ ต้ อ งยอมเสียง
บางอย่าง เงินไม่กีพันบาท หรือหมืนหนึงอ่ะ ลองดูแล้วดูสวิ ่าเป็ นยังไง (วิมลวรรณ รัต
นธราธร, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
ส่วนการติดต่อกับเจ้าบ่าวก็จะเป็ นทางไลน์ เริมด้วยการคุยกับแม่สอื เพราะว่า
ครังแรกทีเราจะลองอ่ ะถ้ารูจ้ กั แบบ Face-to-Face จะเป็ นไรทีเกิดความมันใจมากกว่า
เผอิญ เพือนกลุ่มพีเป็ นแม่สอด้
ื วยแหล่ะ พีก็เลยเกิดความมันใจว่าเขาลองมาแล้ว มัน
โอเค ไม่น่ าจะเสียหายถ้าพีจะลองบ้าง ประกอบกับช่ ว งนันเขามี เฟซบุ๊ ก มีทีวเี ข้าไป
สัมภาษณ์ ทําให้พมัี นใจว่าเจ้าบ่าวทีเข้าร่วมโครงการนีเขาเคยขายข้าวให้คนอืนมาแล้ว
(รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
ดังนันจึงสามารถสรุปได้ว่าความเชือมันทีส่งผลให้ผู้ซอข้
ื าวตัดสินใจเข้า
โครงการและผูกปิ นโตข้าวนัน ส่วนหนึงเกิดจากสือทีทางโครงการสร้างขึนเพือมาการันตีทําให้
เกิดความมันใจ นอกจากนีหลังจากผูกปิ นโตข้าวระหว่างเจ้าสาวและกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทองแล้วนัน เจ้าสาวได้มบี ทบาทสําคัญ ในเครือข่ายอันก่ อให้เกิดการพัฒนาด้านศักยภาพ
ตลาดทางเลือก ซึงผูว้ จิ ยั สรุปได้ดงั นี
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(1) การเป็ นผูบ้ อกต่อ และแนะนําให้คนรูจ้ กั หันมาบริโภคข้าวอินทรีย์
และข้าวเลิกเคมี รวมถึงมีส่วนร่วมในการลงภาพใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เกียวกับข้าวเลิกเคมีทหุี ง
แล้ว หรือเมนู ทสามารถนํ
ี
าข้าวเลิกเคมีไปเป็ นส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงเป็ นผู้บอกต่อ แนะนํ า
ให้คนอืนๆ รูจ้ กั โครงการผูกปินโตข้าว
เข้า ร่ว มเป็ น เจ้าสาวบทบาทซือข้า ว คุ ย กับ เจ้า บ่ า วว่ า ต้ อ งการข้า วเดือ นละ
เท่าไหร่ แล้วเราก็เล่าต่อให้เพือนๆ เราฟงั ว่าข้าวอินทรียม์ นั ดียงั ไงเล่าถึงวิธกี ารซือทีไม่
ยุ่งยากเลย แต่ไม่ได้เข้าไปเป็ นแม่สอื มีการเผยแพร่ต่อ เช่น อย่างใน เฟซบุ๊ก เพือนที
เป็ นแม่สอหุ
ื งข้าวมาโชว์ใน เฟซบุ๊ก เราก็เอาของเราถ่ายโชว์ในเฟซบุ๊ก บ้าง ชวนเพือนๆ
มาลองเข้าร่วมโครงการบ้าง (รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
“ตอนหลังมีเพือนทีสนใจวันนันก็คุยกับลุงเจีย› บว่าต้องผ่านแม่สอไหม
ื
ตอนหลังลุงเจีย› บบอกว่าทีอ่างทองสามารถติดต่อได้เลยโดยตรง ก็เลยให้ไลน์ ไปคุยกับเพือนที
เค้าสนใจจะผูกปินโต” (วิมลวรรณ รัตนธราธร, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
(2) การเยียมเยีย นนาของเจ้ า บ่ า ว ซึ งถื อ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมหนึ งที
เจ้าสาวจะสามารถผูกสัมพันธ์กบั เจ้าบ่าวมากยิงขึน อีกทังยังเป็ นช่องทางในการเรียนรูว้ ถิ กี ารทํา
นาได้จากเจ้าบ่าว ดังเช่น คุณวิมลวรรณ รัตนธราธร หนึงในเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่มทํานาเลิก
ั กรยานเชิงท่องเทียว
เคมี จังหวัดอ่างทอง ได้มโี อกาสพากลุ่มจักรยานทีตนเป็ นสมาชิกอยู่ไปปนจั
ณ จัง หวัด อ่ างทอง เมือวัน ที 14 ธัน วาคม 2557 ดังที วิมลวรรณ รัต นธราธร (สัม ภาษณ์ , 2
พฤษภาคม 2558)
เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว กล่าวไว้ว่า
จากการทีรูจ้ กั ก็คุยกันเองกับทางเจ้าบ่าวแล้วเราก็ทํากิจกรรมในกลุ่มของเราเอง
หนหนึงคือไปเยียมนา และก็อย่างทีชอบขีจักรยานก็บอกประธานกลุ่มว่าอยากเอากลุ่มขี
จักรยานไป ไปเทียวทีนัน ประธานก็เลยจัดให้ มีคนดูแล มีทมี ก็สนุ กสนานดี ก็ได้ไป
เยียมนอกจากนาไร้สารแล้วก็ยงั ไปดูผกั ด้วย ไปเทียวตามสถานทีสําคัญต่างๆ ด้วย
นอกจากนีผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาจากบันทึกการประชุมของกลุ่มทํานาเลิกเคมี
ั กรยานเชิงท่องเทียว มีกําหนดการ
จังหวัดอ่างทอง เมือวันที 12 ธันวาคม 2557 พบว่า การปนจั
ดังนี
ั กรยานเพือสุขภาพ ชมนา ชมสวน ไหว้พระ ของกลุ่มเจ้าสาวจาก
กิจกรรมปนจั
กทม.กลุ่ มเจ้าสาวมา 8 คน เส้น ทางถีบ จัก รยานจะไปไหว้พ ระวัด ม่ ว ง ตอนเช้าทาน
ข้าวต้มบ้านคุณฉลวย ไปดูนา จ๋า โอ๋ แวะโรงสี ไปวัดม่วง ไปวัดวิเศษไชยชาญ แวะกิน
ข้าวร้านนิรมิต กลับมาบ้านคุณฉลวย (ปรมาภรณ์ โตสวัสดิ J, สัมภาษณ์, 2558)
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ซึงกิจกรรมในครังนีเจ้าสาวสามารถติด ต่ อกับทางเจ้าบ่าวเองได้
ด้ว ยตนเองไม่เป็ นต้องผ่ านทีมแม่ส ือในโครงการ ดังที วิมลวรรณ รัต นธราธร (สัมภาษณ์ , 2
พฤษภาคม 2558) เจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว กล่าวไว้ว่า “ติดต่อโดยตรงเลยค่ะ อันนีไม่ได้ผ่านโครงการ
คุยเอง ไปกันเอง คุยกันเองหมดเลย ไม่ต้องผ่านแม่สอื มีความรูส้ กึ ว่าแม่สองานเขาเยอะเนอะ
ื
ไม่มเี วลา”
4.3.1.3 กลุ่มพันธมิตร
พัน ธมิต ร คือ หน่ ว ยงาน หรือ องค์ ก ร บุ ค คล กลุ่ ม บุ ค คลทีให้ ก ารสนั บ สนุ น
เครือข่ายในเรืองต่างๆ สําหรับกลุ่มพันธมิตรทีมีช่วยสนับสนุ นกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ทีอยู่ในช่วงเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว และพันธมิตรทีเกิดขึนเนืองมาจากกลุ่มสมาชิกเป็ นผู้
แนะนํามีดงั นี
จากการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก กับ กลุ่ ม ตัว อย่ างประธานกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จังหวัด
อ่ างทอง พบว่ า พัน ธมิต รทีเข้าช่ ว ยสนั บ สนุ น มีท ังหน่ ว ยงานราชการอย่ าง พาณิ ช ย์จงั หวัด
อ่ างทอง และสือสิงพิม พ์ ป ระเภทนิ ต ยสารด้านการเกษตรอย่ าง นิ ต ยสารข้าวเศรษฐกิจ ซึง
บทบาทของพันธมิตร มีดงั นี
1) พาณิชย์จงั หวัด
หน่ วยงานราชการทีเข้ามาเป็ นพันธมิตร คือ พาณิชย์จงั หวัด โดยทีเชิญ
กลุ่มทํานาเลิกเคมีเข้าร่วมเป็ นคณะทํางานขับเคลือนการผลิตและการตลาดข้าวคุณภาพดี และ
การสร้างแบรนด์ข้าวอ่ างทอง (Angthong Rice) ภายใต้ก ารควบคุ มดูแ ลโดยพาณิ ชย์จงั หวัด
อ่างทอง ซึงการเข้าร่วมเป็ นคณะทํางานนันเนืองจากทางพาณิชย์จงั หวัดได้เล็งเห็นถึงศักยภาพ
การผลิต ข้าวของกลุ่ ม ทีมีค วามปลอดภัย ต่ อ ผู้บ ริโภค ร่ว มถึง มีช่ อ งทางการตลาดผ่ านทาง
โครงการผูกปิ นโตข้าวอยู่แล้ว(ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558) โดยบทบาทหน้าที
ของพาณิชย์จงั หวัด คือการมอบหมายให้ผูช้ ่วยพาณิชย์จงั หวัดดําเนินการติดต่อประสานงานกับ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง เมือมีการจัดอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมดูงานต่างๆ เพือเป็ น
การเพิมพูนศัก ยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กบั กลุ่ ม ดังที ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์ , 20
มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
ผู้ช่วยพาณิชย์จงั หวัดมาประสานงานตัวพาณิชย์ จังหวัดเองไม่ได้มาเองหรอก
ผู้ช่วยพาณิชย์จงั หวัดมาดีลกับกลุ่มว่า มีประชุม มีดูงานอะไรเนีย ผู้ช่วยก็จะโทรมา มี
จิปาถะ มีอบรมอะไรก็เราไป มีงานอะไรทีพอจะเกียวข้องเขาก็ให้เราไปบางครังไม่เกียว
กับข้าวก็เชิญ เราไป เพือความพร้อม เพือให้เกิดความเข้มแข็ง อย่างเขาให้เราไปร่วม
ประชุ ม ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น จัด โดยกรมการค้า ระหว่ างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ ทีจังหวัดสุพรรณบุร ี ในหัวข้อบทบาทข้าวไทยในตลาดอาเซียน เขาก็เชิญเรา
มาแล้วเราไป
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2) นิตยสารข้าวเศรษฐกิจ
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
พบว่า สําหรับนิตยสารข้าวเศรษฐกิจนัน ติดต่อมาขอสัมภาษณ์แกนนํ ากลุ่มโดยรูจ้ กั ผ่านทาง เฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจ ของแกนนํ าเอง ทีใช้ชอว่
ื า “ข้าวโยนกล้า นาปลอดสาร” แกนนํ ากลุ่มจึง ขอให้
ทางนิตยสารเขียนประชาสัมพันธ์โครงการผูกปิ นโตข้าวให้ดว้ ย ดังที ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์,
20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
รูจ้ กั ลุงจากแฟนเพจส่วนตัวของลุง เจอลุงก่อนทีลุงจะเป็ นส่วนหนึงของโครงการ
ผูกปิ นโตข้าว พอลุงเข้าโครงการ เป็ นจังหวะเดียวกัน เขาจะมาสัมภาษณ์ เรืองข้าวโยน
กล้า ลุงเลยบอกว่าจะมารวมกลุ่ม แล้วเข้าโครงการผูกปิ นโตข้าว ให้ช่วยประชาสัมพันธ์
เราเลยอาศัยเขาเป็ นสือในการประชาสัมพันธ์ไปด้วย
องค์ประกอบของเครือข่าย ในงานวิจยั ชินนีมุ่งศึกษาเครือข่ายการสือสารระหว่าง
โครงการผูกปิ นโตข้าว กับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึงมีสมาชิกแบ่งเป็ นแกนนํ าหลัก
คือ ทีมแม่สอื แกนนํ าและสมาชิก คือ กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และเจ้าสาวของกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ร่วมถึงกลุ่มพันธมิตร คือ พาณิชย์จงั หวัดอ่างทอง และนิตยสาร
ข้าวเศรษฐกิจ ซึงแต่และกลุ่มมารวมตัวเป็ นเครือข่ายได้อย่างไรตามองค์ประกอบดังนี
1) การรับรูม้ มุ มองร่วมกัน (Common Perception)
จากการศึก ษาวิจยั โดยการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก และการค้น คว้าวิจยั จาก
เอกสารข้อมูลต่ างๆ ทีเกียวข้องพบว่า จากวัตถุ ประสงค์ของการก่ อตังโครงการผูกปิ นโตข้าว
วัตถุประสงค์การก่อตังกลุ่ม และวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการของผูซ้ อข้
ื าวนันมีส่วนหนึง
ทีตรงกันนันคือ ความต้องการช่วยเหลือชาวนาไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตพร้อมทังสามารถประกอบ
อาชีพได้อย่างมันคงยังยืนโดยทีชาวนาสามารถเป็ นทังผูผ้ ลิต ผูแ้ ปรรูป และผูจ้ ดั จําหน่ ายได้ดว้ ย
ตนเองเพือลดช่ องทางการค้าขายทีไม่เป็ นธรรมจากพ่ อค้าคนกลาง และต้อ งการเห็นวิถีชวี ิต
การค้าขายแบบดังเดิมทีให้ผูบ้ ริโภคและชาวนามาพบกัน เชือมความสัมพันธ์ ช่วยเหลือเกือกูล
กัน มากกว่ า การซือขายข้าว อีก ทังเครือ ข่ ายผู ก ปิ นโตข้าวและกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมีม ีมุ ม มอง
เดียวกันคือต้องการรณรงค์ให้ชาวนาไทยหันมาให้ความสําคัญ ของการทํานาอินทรีย์ เพือลด
ต้นทุนจากการใช้สารเคมี ร่วมถึงเพือสุขภาพทีดีของทังผูบ้ ริโภค ชาวนา ตลอดทังสิงแวดล้อมที
จะดีตามมาอีกด้วย ดังทีกลุ่มตัวอย่างทีมแม่สอกล่
ื าวไว้ดงั นี
ความตังใจเลิกเคมี แต่ไม่มตี ลาดรองรับเลยล้มเลิก เพราะปลูกเสร็จก็ขายโรงสี
ไป ขายให้พ่อค้าคนกลางไป โดยทีเขาไม่รวู้ ่าตลาดของเขาอยู่ทไี หน …เราก็เหมือนเป็ น
กําลังใจให้เขา เป็ นคนทีจะช่วยให้เขามันใจได้ว่า เขาทําดี ทําถูกต้อง ทําทีมันปลอดภัย
ก็จะมีคนทีรักสุขภาพเขาก็อยากทีจะ สนับสนุ นด้วย (จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร, สัมภาษณ์, 9
พฤษภาคม 2558)
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เราจะไม่ใช้คําว่าพ่อค้าคนกลาง เราไม่ได้แอนตีพ่อค้าคนกลาง พวกเราแม่สอจะ
ื
ใช้คําว่าตัดขันตอนทีไม่เป็ นธรรม ถ้ามาเป็ นคนกลางแล้วทําด้วยมิตรจิตมิตรใจทีดีโอเค
แต่ ไม่เป็ นธรรมเราไม่โอเค ลึกๆเราอยากให้คนไทยกลับมารัก กันโดยทีมีข้าวเป็ นสือ
เพราะว่าใครๆก็กนิ ข้าว ไม่ว่าจะสีไหน จะคุยเรืองอะไร ยังไงก็กินข้าวเราเอาข้าวเป็ น
สืออ่ะค่ะ (ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2558)
ซึงสอดคล้อ งกับวัต ถุ ประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการของรองประธาน
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
เราต่างคนต่างมีความเห็นตรงกันบ้างเรือง 1. เราอยากให้ขา้ ว ทีมาของข้าวเนีย
ปลอดสารเคมี… ทีเราเห็นตรงกันนะกับผูกปิ นโตข้าว อันต่ อมาทาง 2. กลุ่มผูกปิ นโต
ข้าวอยู่ในฐานะผู้บริโภค ก็ต้องการความมันใจแหล่งทีมาของข้าว ทีเขากิน การซือหา
ตามตลาดเขาไม่มนใจ
ั เขามันใจตรงทีเห็นคนปลูก คนแปรรูปโดยตรง นันส่วนหนึงทีเขา
ทํา ส่วนของเรานะ เราก็ไม่อยากให้คนกลางทําแล้วเอาไปให้คนกินกิน เพราะเรารูว้ ่ามัน
มูลค่าในนัน แล้วมูลค่าในนันน่ าจะเอากลับมาให้พวกเราในฐานะคนปลูก เพราะฉะนัน
เราต้ อ งพัฒ นาตั ว เองมาเป็ น ผู้ แ ปรรู ป ให้ ไ ด้ (รัง สรรค์ คล้ า ยพัน ธ์ , สัม ภาษณ์ , 18
เมษายน 2558)
ในส่วนของเจ้าสาวผู้ซือข้าวจากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด อ่ างทองก็ม ี
วัต ถุ ประสงค์ในการเข้าร่ว มเครือ ข่ายเพือทีจะช่ ว ยเหลือชาวนา ใส่ ใจในสุ ขภาพและต้องการ
บริโภคข้าวทีปลอดสารเคมี ร่วมถึงใส่ใจสิงแวดล้อม ดังทีเจ้าสาวผู้ซือข้าวกล่าวไว้ด งั นี “เพือ
ช่วยเหลือชาวนาเพือทีจะได้ไม่ผ่านคนกลางเพือทําให้ทุกอย่างมัน ง่ายขึนดีขนึ บวกกับว่านาที
เค้ามาเอาโครงการ เป็ นนาทีไม่มสี ารเคมีดว้ ย ก็เลยสนใจ” (วิมลวรรณ รัตนธราธร, สัมภาษณ์, 2
พฤษภาคม 2558)
“ส่วนตัวอยากลองกินข้าวอินทรียเ์ พราะ 1) ช่วยชาวนา 2) ดีต่อสุขภาพ ก็
เลยติด ต่ อ ผ่ านแม่ส ือซึงเป็ นเพือนพีเอง” (รัชนี กร เจวประเสริฐพันธุ์, สัมภาษณ์ , 16 เมษายน
2558)
“ตอนแรกเซริจส์ (Search) ไปเจอใน เฟซบุ๊ ก เนียแหล่ ะ เห็นเพือนแชร์
แล้ว ก็เลยเข้า ไปอ่ านโครงการ แล้ว ก็เลยรู้ส ึก ว่ าน่ าสนใจ ทีว่ าเราจะได้ กิน ข้าวทีปลอดภัย ”
(จุฑามาศ อัคควัสกุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
“มีผลต่อสิงแวดล้อม ดินนํ า มันก็ปนเปือน ถือว่าเราช่วยสิงแวดล้อมอย่าง
หนึง” (รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์ 16 เมษายน 2558)
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2) การมีวสิ ยั ทัศน์รว่ มกัน (Commom Vision)
จากการศึก ษาวิจยั โดยการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก และการค้น คว้าวิจยั จาก
เอกสารข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องพบว่า เป้าหมายในอนาคต และการรับรูเ้ พือจะเดินไปในทิศทาง
เดีย วกัน ของทังโครงการผู ก ปิ นโตข้า ว และกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทองที มีค วาม
สอดคล้องกัน ซึงส่งผลให้มารวมตัวกันเป็ นเครือข่าย ดังนี
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ผ่ า นรายการโทรทั ศ น์ บ้ า นพระรามสี ทาง
สถานี โทรทัศ น์ ไทยทีวสี ชี ่ อง 3 ของคุณ ร่มฉัต ร พัฒ นศิร ิ บุญ เจริญ และคุ ณ นภนี รา รักษาสุ ข
ความว่า “ความตังใจจริงๆ คืออยากให้ทงประเทศเป็
ั
นประเทศอินทรีย์ เริมต้นจากข้าว” (ร่มฉัตร
พัฒนศิร ิ บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2557) “เราทําโครงการนีเราก็คดิ ใหญ่นะคะ เราก็คดิ
ว่าเราอยากจะให้ค นไทยทานข้าวอินทรีย์ท ังประเทศ ชาวนาเลิก ใช้ส ารเคมีท ังประเทศ และ
ความสัมพันธ์ช่องว่างทีเคยมีให้กลับเข้ามาแน่ นแฟ้นรักใคร่กนั เหมือนเดิม” (นภนีรา รักษาสุข,
สัมภาษณ์, 8 ธันวาคม 2557)
แต่ละกลุ่มเขาจะมีการพูดคุยใกล้ชดิ กันแต่ อยู่ในไลน์ แต่ถ้าเกิดเขาไปเยียมนา
กันมันจะทําให้ใกล้ชดิ สนิทกันมากขึนเพราะความตังใจของเราอยากให้กลุ่มของเจ้าบ่าว
เจ้าสาวจะสร้างสายสัมพันธ์ต่อกันได้เองโดยไม่ต้องผ่านเรา คือมันเหมือนกับเราเป็ นแม่
สือให้เค้าสองคนได้เจอกัน การทีเขาจะรักกันต่อมันต้องเกิดจากการเขาไว้วางใจกัน เขา
เชือใจกัน ความผูกพันเหล่านีเขาต้องสร้างขึนมาเองไง บางทีเราไม่คดิ ว่าตัวเราจะอยู่
ด้วยตลอดแต่อยากให้ความสัมพันธ์เนียอยู่ดว้ ยตลอด (จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร, สัมภาษณ์,
9 พฤษภาคม 2558)
วิส ัย ทัศ น์ ข องทีม แม่ ส ือจากโครงการผู ก ปิ นโตข้า วนั นต้ อ งการให้ ท ัง
ประเทศเป็ นประเทศทีมีการทําการเกษตรแบบอินทรีย์ ปลอดภัยทังผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภค รวมถึง
เป็ นประเทศทีผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคเกิดการซือขายกันโดยตรงและสามารถผูกกันเองได้ทงประเทศ
ั
ซึงก็สอดคล้องกับทางเจ้าบ่าว ชาวนาผู้ผลิตกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองทีมีความมุ่งหวัง
อยากให้เป็ นการค้าขายทีมีการผูกสัมพันธ์กนั โดยตรง รวมถึงสามารถขยายผลการทําการค้าไป
ทีผลผลิต ทางการเกษตรอืนๆ ของเกษตรกรทีปลูก เอง และมีค วามมุ่งหวังจะพัฒ นาการทํ า
การตลาดให้กบั เกษตรกรทีมาร่วมกลุ่ม พร้อมทังพัฒนามาตรฐานข้าวของกลุ่มให้ตรงใจเจ้าสาว
ผูซ้ อข้
ื าวอินทรีย/์ เลิกเคมีมากทีสุด
ถ้าเมือใดนะ ผู้ผ ลิต กับ ผู้บ ริโภคมีค วามสัม พัน ธ์ก ัน โดยตรงมากขึน รูป แบบ
การค้าการขายก็จะเปลียนไป มันอาจจะไม่ตอ้ งมีตลาดกลางแล้ว อย่างกลุ่มเราถือว่าเป็ น
ผู้ผลิต เป็ นพ่อค้า เป็ นคนกลางเลยเป็ นการตกลงกันใหม่ไม่ต้องเอาข้าวไปวางขาย ถึง
เวลาก็ส่งทีบ้านเลยยังงี แล้วถ้าความสัมพันธ์มนั เจริญมากขึน พูดถึงการพัฒนาต่อไปนะ
คนปลูกข้าวบ้านเราไม่ได้ปลูกข้าวร้อยเปอร์เซนต์หรอก บ้านอาก็มมี ะละกอ มีสายบัว มี
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มะเขือ มีด อกสลิด เอาไหม เนี ยมันจะเกิด ความสัมพันธ์เชือมต่ อกันไปอีก พ่ อค้าคน
กลางมันจะลดลง (รังสรรค์ คล้ายพันธ์, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
สอดคล้องจากการสัมภาษณ์ ผ่านรายการโทรทัศน์ ห้องข่าว NBT ทาง
สถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง 11 ของคุณภราดา อําไพ ความว่า
พอโครงการผูกปิ นโตข้าวเกิดขึน เรารู้ว่านี เป็ นสิงเร้าทางบวก ทีสําคัญ ทีสุดก็ม ี
ความหวังตังใจว่าการทํานาแบบไม่ใช้สารเคมีมนั จะช่วยยกลําดับคุณภาพชีวติ ยกระดับ
เศรษฐกิจ รายได้กจ็ ะมากขึนเมือหักค่าใช้จ่ายทีไม่ต้องใช้สารเคมีแล้ว เราสามารถทํานา
แบบนี ทีไม่ ต้ อ งใช้ส ารเคมี แล้ว ได้ผ ลผลิต ด้ ว ย และมีค วามสุ ข ด้ว ย (ภราดา อํ าไพ,
สัมภาษณ์, 13 พฤศจิกายน 2557)
3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Benefits)
จากการศึกษาวิจยั โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าการเข้า
ร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวของเจ้าบ่าวกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว และ
ทีมแม่สอผู
ื ด้ าํ เนินโครงการ ได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกันดังนี
การรวมกลุ่มชาวนาทีมีอุดมการณ์ มแี นวคิดทํานาแบบลดต้นทุน ภายใน
พืนทีจังหวัดอ่างทองเป็ นเรืองยาก เพราะคนในพืนทีไม่เชือกันเอง ร่วมถึงการเปลียนวิถชี วี ติ ที
เคยทํากันมานันหากไม่มตี วั กระตุ้น หรือสิงเร้าจากภายนอกก็เป็ นเรืองยากเช่นกัน ดังนันคุณ
ภราดา อํ าไพ จึงขอความช่ว ยเหลือจากแม่สอให้
ื มาเป็ นผู้จุดกระแสในพืนที ร่ว มถึงนํ าเสนอ
แนวคิด ของโครงการผูกปิ นโตข้าวให้ส มาชิกได้รบั รู้ร่วมกัน เพือสร้างความเชือมันให้สมาชิก
ดังนันโครงการผูกปิ นโตข้าวจึงได้ตดั สินใจจัดกิจกรรม “เรียนรู้ ดูนา” ในพืนทีขึน อีกทังยังมีการ
เชิญสือมวลชนทีติดต่อขอสัมภาษณ์เกียวกับโครงการมาทําข่าวในวันจัดกิจกรรม จากกิจกรรมนี
ทําให้เกิดกระแสฮึกเหิมให้กบั สมาชิกทีคุณภราดา อําไพ และคุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์ชวนมาร่วม
กิจกรรม ส่งผลให้เกิดการร่วมกลุ่มอย่างรวดเร็ว
มันไม่เกิดแน่ ถ้าไม่มแี ม่สอื ชาวนาไม่เชือกันเอง ต้องอาศัยสิงเร้าภายนอก …
ต้องยอมรับว่ากลุ่มของลุงเนียมันขยับแล้วเติบโตขึนมาได้เนียส่วนหนึงเป็ นการใช้สอเข้
ื า
ไปมีส่วนในการกระตุ้น การรวมกลุ่ม …หลังจากประชุมแล้วได้เดลินิวไ์ ด้ช่อง 7 แล้วใช่
มะ ก็ได้ ทางกลุ่มแม่สอเนี
ื ย ก็ตดิ ต่อโดยแม่สอป
ื ๋ อมแป๋ม ไปให้ช่อง 11 NBT ไปทําข่าว
เกษตร Hotnewsไปสัมภาษณ์ ลุงไปดูนาลุงอีก มันก็ยงทํ
ิ าให้เกิดความเชือมันมากขึน
(ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558)
อีกทังยังได้รบั ประโยชน์ในด้านของโครงการผูกปินโตข้าวจะเป็ นตัวการัน
ตี และสร้างความน่ าเชือถือให้กบั ข้าวของกลุ่มเนืองจากโครงการผูกปิ นโตข้าวเป็ นทีรูจ้ กั ของคน
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ในสังคมเพิมมากขึน ดังที รังสรรค์ คล้ายพันธ์ (สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558) รองประธานกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี คนทีหนึง กล่าวไว้ว่า
ผูกปิ นโตรู้จกั เราไว้วางใจเราหาเจ้าสาวมาให้เรา…เราก็ได้ผ ลพวงนะ อย่างคน
รูจ้ กั ผูกปินโตข้าวมากๆ เราได้โลโก้ของผูกปินโตข้าวมาการันตีตวั พวกเราอีกทีหนึง …..
ผูกปิ นโตข้าวเป็ นแม่เหล็ก เราทําตัวเป็ นแม่เหล็กในเรืองเดียวกัน ดึงดูดพาณิชย์จงั หวัด
ดึงอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมถึงคนอืน กลุ่มอืนมารูจ้ กั เรามากขึนมันก็เป็ นช่องทางทีทํา
ให้เราพัฒนาตนเองได้ในเรืองการผลิต การแปรรูป การขาย การบริโภค เชือมกันเป็ น
องค์รวม
ในส่ ว นของเจ้าสาว หรือ ผู้ซือข้าวนั นจะได้รบั ความสุ ข ทีได้ช่ ว ยเหลือ
ชาวนา ได้เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาวนาเรียนรูก้ ารทํานาจากทีได้ไปร่วมพูดคุยเยียมเยียน อีกทังยัง
ได้บริโภคข้าวทีมีคุณภาพและปลอดภัย “พีว่าเป็ นความสุขนะ สุขทังทีเห็นชาวนาเค้ามีความสุข
และก็สุขทังทีเรา และคนในครอบครัวได้กนิ ข้าวทีแบบมีคุณภาพไม่มสี ารเคมี” (รัชนีกร เจวประ
เสริฐพันธุ์, สัมภาษณ์ , 16 เมษายน 2558) “เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาวนามากขึน คือขันตอนกว่าที
จะทํามาให้เรา ปกติเราก็กนิ ข้าว เราไม่ได้อะไรเท่าไหร่ แต่พอเข้ามาโครงการได้คุย ได้มอง เห็น
รู้ส ึ ก ว่ า เป็ น ชีว ิติ ที น่ า สนใจ จริง ๆ เราควรจะลงไปช่ ว ยเขาจริง ๆ” (จุ ฑ ามาศ อัค ควัส กุ ล ,
สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
ในส่วนของทีมแม่สอนั
ื น ได้รบั ความสุข สนุ กสนาน ความอบอุ่น และได้
เติมเต็มชีวติ จากการทํางานจิต อาสาในครังนี ร่วมถึงได้เปิ ดโลกทัศ น์ ใหม่ๆ ได้ร่วมพูด คุยกับ
ชาวนาทีมีวถิ ีชีวติ ความคิด ทีน่ าสนใจ ดังที จันทนา เชาวน์ วจิ ติ ร (สัมภาษณ์ , 9 พฤษภาคม
2558) แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว กล่าวไว้ว่า
ไปนาแล้วมีความสุข รูส้ กึ สนุ ก เหมือนเราเจอญาติ มีญาติอยู่ทุกจังหวัด เรามี
อะไรเราก็สามารถไปคุยไปเยียมไปอะไร ได้ความสุขทีหาทีไหนไม่ได้ในการทีทําตรงนี
ขึนมา ได้พลัง ได้เติมเต็มสิงทีเรามีตงใจว่
ั า วันหนึงของมนนุ ษย์ทมัี นต้องไป จากโลกนี
มีส ิงทีเราจะสามารถคิด ถึง ได้ ใ นโมเมนต์ ทีเราจากโลกนี เราได้ ทํ า อะไรคืน กลับ ให้
ประเทศชาติเราบ้าง…
4) การเสริมสร้างซึงกันและกัน (Complementary Relationship)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่า การเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวของ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และเชือมโยงเป็ นเครือข่ายนัน สิงทีได้รบั จากการเข้าร่วมคือ
การทีโครงการสามารถช่วยส่งเสริมในสิงทีถือว่าเป็ นจุดอ่ อนของกลุ่มนันคือ การทําการตลาด
กําลังใจในการดําเนินแนวทางตามวิถอี นิ ทรีย์ ร่วมถึงความมันใจว่าจะมีผูท้ ต้ี องการสินค้าเกษตร
อินทรียห์ รือไม่ ซึงในการเข้าร่วมเป็ นเครือข่ายผูกปิ นโตข้าวนันช่วยส่งเสริมในเรืองช่องทางด้าน
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การตลาดทีขยายฐานเพิมขึนจากการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มแม่สอื และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว อีกทัง
ได้ ค วามน่ า เชือถื อ จากผู้ บ ริโ ภคในระดับ หนึ งผ่ า นทางโครงการ และการที แม่ ส ือเป็ น ผู้ ม ี
ประสบการณ์ทางด้านการสือสารนันมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจกับชาวนาให้เกิดความเชือมัน
มันใจว่าการดําเนินตามแนววิถอี นิ ทรีย์ และการทําตลาดด้วยการผลิตเองขายเองนันเป็ นสิงทีดี
แล้ว
คือเขามีความรูเ้ รืองของประชาสัมพันธ์อย่างหนึง และก็อกี อย่างหนึงเขาจะผูก
เรืองราวให้มนั น่ าเชือถือ ทังทีจริงๆมันก็น่าเชือถือได้ เขาพยายามทีจะเชือมโยงกันให้ได้
อย่างไรเราไม่มปี ญั ญาหรอกทําอย่างเดียว เพราะว่าบางครังการขายสินค้ามันต้อ งมี
เรืองราวความเป็ นมาอะไร ความเชือถือมันจะมีมากกว่าของเราดี แต่ว่าดียงั ไงเล่าให้เขา
ฟงั ไม่ได้…มันเชือถือ และถ้าเราไปดูตอนนี ทัวไปมันการตลาดมากกว่าบางทีของชินนี
แค่ 20 บาทแต่บรรจุภณ
ั ฑ์กบั เรืองราวนีมันเกิน (เฉลิมวุฒ ิ พรหมทอง, สัมภาษณ์ , 31
พฤษภาคม 2558)
“ตรงนีแต่รากแต่ ฐานเราก็ไม่ต้องห่วง เพราะคุณภาพตอบได้ในกลุ่มเรา
ถ้าไปถึงคนกิน คนกินทีมีตวั กลางคือผูกปินโตข้าว มาการันตีมารับรองเราอีกเนียก็เสริมให้มนใจ
ั
ได้ว่ าทังสองฝ่ าย เราก็มนใจคนกิ
ั
น คนกิน ก็ม นใจเรา”
ั
(รัง สรรค์ คล้ายพัน ธ์, สัมภาษณ์ , 18
เมษายน 2558)
คือชาวนารูไ้ หมว่าปลูกอินทรียแ์ ล้วดี เขาเคยได้ยนิ ถามว่าเชือไหมส่วนใหญ่ ไม่
เชือไม่งนคงเลิ
ั
กกันไปหมดแล้ว แม้ว่าเขาจะอยู่นาข้างๆคนทีปลูกอินทรีย์ ก็ตามเขาก็จะ
ไม่เชือ เขาเชือเมือมีคนมาบอกว่าฉันซือนะ ผูกดิ ฉันซือนะ ต้องมีคนมาบอกว่าเฮ้ยจริงๆ
ทํามาแล้ว จริงเดือนๆนึง ได้เยอะ เริมมีคนซือ เริมมีเจ้าสาว เริมมีบทสนทนา เริมแบบ
ออกทีวเี ฮ้ยออกทีวลี ุงตู่พดู …มีแม่ชาวนาท่านหนึงเล่าฟงั ว่า ลุงตู่ออกทีว ี เนียไปคุยสาม
บ้านแปดบ้านเนียลูกชายฉัน อยู่ในรายการนี ชาวนาทีอยู่ในโครงการเขาสามารถเป็ น
ตัวอย่าง ให้ชาวนาคนอืนๆดําเนินรอยตามได้ เขาเป็ นตัวอย่าง เหมือนเป็ น Success
Case อ่ะค่ะ (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
5) การปฏิสมั พันธ์แลกเปลียน (Interaction)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทีมแม่สอื คณะกรรมการกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่า
การมีปฏิสมั พันธ์แลกเปลียนระหว่างกันในเครือข่ายนันผ่านทางการติดต่ อสือสารในช่องทาง
ต่างๆ การประชุมสัมมนาร่วมกัน และการทํากิจกรรม ซึงผู้วจิ ยั ขอสรุปเพือให้เห็นภาพชัดเจน
โดยแบ่งการติดต่อสือสารระหว่างกันตังแต่ช่องทางการสือสารหลักภายในโครงการผูกปิ นโตข้าว
ซึงประกอบด้วยการติดต่อสือสารระหว่างแม่สอื เจ้าบ่าวกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และ
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เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ช่องทางการสือสารหลักของกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ร่วมถึงการติดต่อสือสารกันโดยตรงระหว่างกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทองกับเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่ม ดังนี
(1) ช่ อ งทางการสื อสารหลั ก ของโครงการผู ก ปิ นโตข้ า ว จาก
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทีมแม่สอื แกนนํ ากลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่ม พบว่าช่องทางการสือสารหลักของ
โครงการผูกปินโตข้าวมีดงั นี
(1.1) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
โครงการผูก ปิ นโตข้าวดําเนิ น การเปิ ด ช่ อ งทางการสือสารผ่ าน
ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ โดยแบ่งการสือสารผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็ นแบบสาธารณะ หรือกลุ่ม
เปิดเผย (Open Group) และกลุ่มลับ (Secret Group) โดยมีรายละเอียดดังนี
(1.1.1) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็ นแบบสาธารณะ เกิดขึนเมือ
วันที 16 กุ มภาพันธ์ 2557 โดยใช้ชือว่ า “ผูก ปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao)
เพือใช้สอสารกั
ื
บสมาชิกภายในโครงการ และคนภายนอกโครงการ สําหรับช่องทางการสือสาร
ผ่ า นทาง เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผู ก ปิ นโตข้ า ว” (www.facebook.com/pookpintokao) นั นเป็ น
ช่องทางสําคัญในการรับทราบข่าวสาร นโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ของทางโครงการทีทีมแม่สอื
ใช้เป็ นช่องทางการสือสารทีสมาชิกสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลาดังที รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์
(สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558) เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว กล่าวไว้ว่า “เฟซบุ๊ก มากกว่าใน เฟซบุ๊ก เขา
อัพกิจกรรมเขาตลอดเวลา แนะนําอะไรใหม่ๆ”
(1.1.2) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ แบบเฉพาะกลุ่ม ทีใช้สอสารกั
ื
น
ระหว่ างทีม แม่ส ือหลัก โดยใช้ชือว่ า “ตังบุ๊ ป ชนะบัป‘ ” มีว ตั ถุ ป ระสงค์เพือติด ต่ อ สือสาร และ
รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับโครงการเอาไว้ใช้รว่ มกันอีกด้วย
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ภาพที 4.22 ภาพตัวอย่างหน้า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว”
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2558ก.
(1.2) ไลน์ (LINE)
โครงการผูกปิ นโตข้าวมีการติดต่อสือสารกันภายในกลุ่มสมาชิก
ของโครงการ ซึงสามารถแบ่งกลุ่มการสือสารได้ดงั นี
(1.2.1) กลุ่ ม สือสารของแม่ ส ือในโครงการผู ก ปิ นโตข้าว
อาทิ “กลุ่มรุมใจใส่เพจ” เป็ นกลุ่มทีแม่สอสร้
ื างขึนมาเพือช่วยกันสร้างไอเดียในการลงเรืองราวใน
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ของโครงการ รวมถึงแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารทีเกิดขึนภายในเครือข่าย
(1.2.2) กลุ่มสือสารของเจ้าบ่าว (ชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี)
ทีเข้าร่ว มโครงการ และ แม่ ส ือ (ทีมเจ้าบ่ าว) อย่ าง “กลุ่ มเจ้าบ่ าวเกือกู ล ” ทีสร้างขึนมาเพือ
แลกเปลียนข้อมูล ข่าวสาร ในการทํานาอินทรีย/์ เลิกเคมี หรือเพือการช่วยเหลือแบ่งปนั ซึงกัน
และกัน
(1.2.3) กลุ่ ม สือสารระหว่ า งกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่ า งทอง และแม่ ส ือ (ที ม เจ้ า บ่ า ว) อย่ า ง “กลุ่ ม ผู ก อ่ า งทอง” โดยภายในห้ อ งสนทนานี จะ
ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง เพียง 6 คน นําโดยคุณภราดา อําไพ
และคุณ รังสรรค์ คล้ายพันธ์ และแม่สอที
ื มเจ้าบ่าวจํานวน 3 คน คือ คุณ ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุ ญ
เจริญ คุณจันทนา เชาวน์วจิ ติ ร และคุณจอมทรัพย์ วงศาโรจน์
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ภาพที 4.23 ตัวอย่างบทสนทนาในโปรแกรมไลน์
(1.3) การประชุม
โครงการผูกปิ นโตข้าวจะมีการนัดประชุมทังทีเป็ นทางการ และ
ไม่เป็ นทางการ โดยแบ่งเป็ นการประชุมร่วมอย่างเป็ นทางการของโครงการ ซึงระยะแรกนันจะมี
ขึนในวันจันทร์ที 2 (ข้อมูล ณ วันที 22 เมษายน 2558) หลังเวลาเลิกงานของสมาชิกแต่ ละคน
ต่อมาเมือโครงการขยายขึนมีสมาชิกเพิมมากขึนอีกทังเป็ นการไม่สะดวกของสมาชิกแต่ละคนใน
การเข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน จึงแบ่งกลุ่มในการประชุมเป็ นกลุ่มย่อยบ้าง เช่น การประชุม
ภายในทีม แม่ส ือหลัก กัน เอง การประชุ มกลุ่ มย่อ ยของทีม แม่ส ืออาสา หรือ เถ้าแก่ อ าสาทังนี
ประเด็นต่ างๆ ทีประชุมกันทีมแม่สอหลั
ื กจะเป็ นผู้รบั ทราบโดยทัวกันเพราะสามารถติดต่อกัน
ผ่านทางไลน์
ต่อมาภายหลังปรับเปลียนการประชุมเป็ นวันศุกร์ที 2 ของเดือน
(ข้อ มูล ณ วันที 3 ตุ ล าคม 2558) หลังเวลาเลิก งานของสมาชิก โดยเป็ น การประชุ มร่ว มกัน
ระหว่างทีมแม่สอหลั
ื กผูก้ ่อตัง และแกนนําแม่สออาสา
ื
(1.4) การประชุมสายผ่านโทรศัพท์มอื ถือ
ในระยะแรกเริมกลุ่มแม่สอจะมี
ื
การนัดหมายประชุมสายร่วมกัน
ในทุกๆ คืนวันจันทร์ (ยกเว้นจันทร์ที 2 ของทุกเดือนทีมีการนัดประชุมตามปกติ) ส่วนในระยะ
หลังเมือมีการพูด คุยผ่ านไลน์ แล้วก็มกี ารยกเลิกการประชุ มสายลง แต่ มแี ม่สอื (ทีมเจ้าบ่ าว)
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เท่านันทียังมีการนัดประชุมสายทุกคืนวันศุ กร์ เวลา 22.00 น. โดยจะเป็ นการประชุมผ่านทาง
โทรศัพท์มอื ถือ ทีสามารถเชือมต่อสายโทรศัพท์ได้มากกว่า 2 คนขึนไป ซึงการประชุมสายในแต่
ละครังจะประกอบด้วย คุ ณ จันทนา เชาวน์ ว ิจติ ร คุ ณ จอมทรัพ ย์ วงศาโรจน์ และคุ ณ ร่มฉัต ร
พัฒ นศิร ิ บุ ญ เจริญ แม่ ส ือทีม เจ้า บ่ า ว สนทนาร่ว มกัน ผ่ านโทรศัพ ท์ ม ือ ถือ ในทุ ก ประเด็น ที
เกียวข้องเจ้าบ่าวในโครงการเพือเป็ นการแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบและติดตามผลการทํางาน
ร่วมถึงหากมีประเด็นทีสําคัญก็จะรวบรวมเพือทีจะนํ าเข้าทีประชุมใหญ่ร่วมกันระหว่างแม่สอทุ
ื ก
ทีม
(1.5) สือกิจกรรม
กิจกรรมต่างๆ ทีทางโครงการผูกปิ นโตข้าวจัดขึน หรือหน่ วยงาน
ภายนอกเป็ นผูจ้ ดั และขอความสนับสนุ นจากทางโครงการ ทังนีจุดประสงค์ในการติดต่อสือสาร
กันผ่านทางกิจกรรมนันมีทงเพื
ั อประชาสัมพันธ์โครงการให้หน่ วยงานภายนอกรับทราบ ขยาย
ช่องทางการตลาด และการแลกเปลียนเรียนรูข้ อ้ มูลซึงกันและกัน โดยกิจกรรมทีเป็ นช่องทางใน
การติดต่ อสือสารกันระหว่างทีมแม่สอื และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง อาทิ กิจกรรม
“เรียนรู้ ดูนา” ร่วมถึงออกบูธแสดงสินค้าในนามของโครงการผูกปิ นโตข้าว และกิจกรรม “ปนั
ปนั ข้าว” เป็ นต้น
จะเห็นได้ว่าช่องทางหลักในการติดต่อสือสารภายในโครงการผูก
ปิ นโตข้าวนั นมีท ังการใช้ส ือสังคมออนไลน์ อย่ างเฟซบุ๊ ก และ ไลน์ ร่ว มถึงมีก ารประชุ ม ซึง
ภายหลังได้มกี ารปรับเปลียนจากการประชุมเป็ นการสือสารผ่านทางไลน์แทน เพือตอบสนองวิถี
การสือสารของคนในเมืองหลวง ร่วมถึงเพือประหยัดเวลา ลดค่ าใช้จ่าย และทําให้เกิด ความ
รวดเร็วในการสือสาร นอกจากนียังมีช่องทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันภายในเครือข่ายอย่าง
การทํ ากิจ กรรมร่ว มกัน ทังทีเป็ น กิจ กรรมทีโครงการผู ก ปิ นโตข้าวเป็ น ผู้จ ดั ขึนโดยตรงหรือ
หน่ วยงานภายนอกเป็ นผูจ้ ดั
(2) ช่องทางการสือสารหลักของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่า
การสือสารหลักของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองมีดงั นี
(2.1) การประชุม
ช่ อ งทางการติด ต่ อ สือสารหลัก ของกลุ่ ม ทํานาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่างทอง คือการประชุม ซึงมีทงการประชุ
ั
มใหญ่ สามัญ ประจําปี ปี ละ 1 ครัง และมีการประชุม
ย่อยทุกวันเสาร์ที 3 ของทุกเดือน ซึงจัดที โรงสีชุมชนวัดน้อย จังหวัดอ่างทอง โดยใช้เวลาตังแต่
13.00 น. เป็ นต้ น ไปในการประชุ ม กลุ่ ม รวมถึ ง มี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเฉพาะกิ จ ของ
คณะกรรมการกลุ่มทํานาเลิกเคมี ดังที ปรมาภรณ์ โตสวัสดิ J (สัมภาษณ์ , 20 มิถุนายน 2558)
เลขากลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า “ประชุมทุกเดือนและนอกรอบเฉพาะกิจ เฉพาะกรรมการ
ต่างหาก อย่าง ลุงเจีย› บ พีรังสรรค์ พี ป้าแจ่ม…”
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ภาพที 4.24 การประชุมกลุ่มทํานาเลิกเคมี วันเสาร์ที 18 เมษายน 2558
(2.2) โทรศัพท์
ช่องทางการติด ต่ อสือสารต่ อมาของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง คือ ติดต่อผ่านทางการโทรศัพท์ติดต่ อกันโดยตรงกับสมาชิกในแต่ ละคน เพราะส่วน
ใหญ่ สมาชิกจะอยู่คนละพืนที ซึงโทรศัพท์ของสมาชิกแต่ละคนก็มที งโทรศั
ั
พท์เคลือนทีส่วนตัว
ทัวไปหรือ Basic Phone และแบบ Smart Phone (สมาร์ทโฟน) ทีสามารถใช้การติดต่อสือสาร
ผ่านไลน์ ได้ โดยทีข้อมูล ข่าวสาร การนัดหมายของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ก็มที งั
การติด ต่ อ สือสารผ่ านทางไลน์ สําหรับ สมาชิก ทีอยู่ในกลุ่ ม ไลน์ “ทํ านาเลิก เคมี อ่ างทอง” แต่
สมาชิก ทีไม่มไี ลน์ ก็จะติด ต่ อ สือสารผ่ านทางโทรศัพ ท์เคลือนทีส่ว นตัวทัวไป ดังที เฉลิมวุ ฒ ิ
พรหมทอง (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2558) รองประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี คนทีสอง กล่าวไว้
ว่า “ส่วนใหญ่ ใช้โทรศัพท์ แต่บางคนเค้าใช้ไลน์ แต่ผมไม่มไี ลน์ ใช้โทรศัพท์”
(2.3) ไลน์ (LINE)
ช่องทางการติดต่อสือสารกันภายในกลุ่มอีกช่องทางหนึงคือการ
ใช้ไลน์ ซึงได้ตงกลุ
ั ่มสนทนาชือว่า “ทํานาเลิกเคมี อ่างทอง” เพือติดต่อสือสารแลกเปลียนข้อมูล
หรือ แจ้ง ข่ าวสารของกลุ่ ม ตลอดทังแจ้ง วาระในการประชุ ม ของกลุ่ ม ในแต่ ล ะเดือ น แต่ ก าร
ติด ต่ อ สือสารทางช่ อ งทางนี มีเพีย งสมาชิก บางคนเท่ านั นทีเข้าร่ว มกลุ่ ม ซึงยัง เป็ น ข้อ จํากัด
ทางด้านการติดต่ อสือสารอย่างหนึงระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง
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ดัง ทีภราดา อํ าไพ (สัม ภาษณ์ , 20 มิถุ นายน 2558) ประธานกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี กล่ าวไว้ว่ า
“คราวเนียลุงทําวาระไปในไลน์ ก่อน คราวนีในไลน์ ก็จะมีอยู่ประมาณ 10 คนอ่ะนะทีเราพอจะ
สือสารกับเขาได้ พอเราตังวาระประชุมขึนมาสือสารกับเขาแล้ว เราก็ต้องไปทําไงให้คนทีเหลือ
เขารับรู…
้ ไอ้ทเล่
ี นไลน์มนั ก็มไี ม่กคน”
ี

ภาพที 4.25 ตัวอย่างบทสนทนาในไลน์ของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
จะเห็นได้ว่า ช่องทางการสือสารหลักของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนัน
ยังคงเป็ นวิธกี ารประชุมจะเป็ นการติดต่อสือสารทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด ส่วนการใช้สอสั
ื งคม
ออนไลน์อย่างไลน์นนจะมี
ั
สมาชิกเพียงไม่กคนในกลุ
ี
่มนันใช้ช่องทางนีในการติดต่อสือสาร
(3) ช่องทางการสือสารระหว่างกลุ่มทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง
และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่ม จากการศึกษาโดยวิธกี ารสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแกนนํ า
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่มพบว่า มีการใช้การสือสารผ่าน
ช่องทางดังต่อไปนี
(3.1) ไลน์ (LINE)
สําหรับบทบาทหน้าทีในการติดต่อสือสารกับเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองโดยตรงนันจะเป็ นหน้าทีของแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี โดย
ผ่านทางไลน์ ซงนอกจากการติ
ึ
ดต่ อตกลงการซือ-ขาย ข้าวเลิกเคมีแล้วนัน ยังมีการพูดคุยใน
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ประเด็นทีแตกต่างกันไป เช่น การส่งภาพนาเลิกเคมี ของทางกลุ่มทํานาเลิกเคมี มาให้เจ้าสาวดู
เพือเห็นความคืบหน้า การพูดคุยแลกเปลียนข้อมูลความรูต้ ่างๆ ร่วมถึงการให้กําลังใจ ฯลฯ
ส่วนมากคุยกันในไลน์ เขียนถามไป เพราะในไลน์ เขาว่างเขาก็อ่าน ไม่ว่างก็ไม่
อ่าน ไม่เหมือนโทร บางทีก็ไม่รเู้ ขาทําอะไรอยู่ บางทีก็เคยคุยเรืองการเมืองกับชาวนา
ไทย ก็ยงั รูส้ กึ ประหลาดใจ ว่าลุงเจีย› บมีความรูเ้ ยอะนะ หลายอย่างเขายังแนะนํ าหนังสือ
ให้ไปอ่านเกียวกับเรือง ประวัตศิ าสตร์ กับชาวนาไทยการเมือง (วิมลวรรณ รัตนธราธร,
สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
“ยังไม่มกี ารไปดูนา แต่ว่าในไลน์บางทีลุงก็จะ เพิม รูปนามาให้ดู
บ้างหรือว่า เล่าให้ฟงั โน่ นนีนันบ้าง” (รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
“คุยช่วงแรก เวลาลุงไปอบรมแล้วได้รางวัลก็ดใี จด้วยนะคะบอกให้เขาสูๆ้ อะไรยังเงีย” (จุฑามาศ
อัคควัสกุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
(3.2) กิจกรรม
นอกจากการติดต่อสือสารทางไลน์ ทดํี าเนินการโดยแกนนํ ากลุ่ม
แล้วนัน ยังมีการสือสารโดยผ่านทางกิจกรรม เช่น การเดินทางมาเยียมดูนาของเจ้าสาว หรือ
ั กรยานของกลุ่มนักปนจั
ั กรยานของคุณวิมลวรรณ รัตนธราธร เจ้าสาวผูซ้ อข้
กิจกรรมปนจั
ื าวของ
กลุ่ม “เมือเจ้าสาวเจ้าบ่าวเจอกันบางครังเขาก็ มาเทียวดูเราทํานามาช่วยเราโยนข้าว เคยมาแล้ว
สองรอบสามรอบ มาไม่เกียวกับนาก็มมี าขอถีบจักรยาน มาขอให้เราพาไปเทียว มาขอข้อมูล
บางอย่างจากเรา” (รังสรรค์ คล้ายพันธ์, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
กิจกรรมในกลุ่มของเราเองหนหนึงคือไปเยียมนา และก็ อย่างทีชอบขีจักรยานก็
บอกลุงเจีย› บว่าอยากเอากลุ่มขีจักรยานไป ไปเทียวทีนัน ลุงเจีย› บก็เลยจัดให้ มีคนดูแล
มีทมี ก็สนุ กสนานดี ก็ได้ไปเยียมนอกจากนาไร้สารแล้วก็ยงั ไปดูผกั ด้วย ไปเทียวตาม
สถานทีสําคัญต่างๆ ด้วย (วิมลวรรณ รัตนธราธร, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
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ั กรยานและเยียมนาของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง กับกลุ่ม
ภาพที 4.26 กิจกรรมปนจั
ั
นักปนของคุ
ณวิมลวรรณ รัตนธราธร
แหล่งทีมา: “ผูกปิ นโตข้าว,” 2557ซ.
ซึงการได้มาทํากิจกรรมร่วมกับเจ้าบ่าวกลุ่มทํานาเลิกเคมีนันทํา
ให้เกิดการติดต่ อ สือสารกันไม่ใช่ เพียงแค่ เจ้าสาวผู้ซือข้าวของกลุ่มกับแกนนํ าของกลุ่ มเพียง
เท่านัน เจ้าสาวยังได้รวมพบปะพูดคุยกับสมาชิกคนอืนๆของกลุ่มอีกด้วย
(3.3) สือเฉพาะกิจ
ช่องทางการติดต่อสือสารอีกช่องทางหนึงเพือการประชาสัมพันธ์
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนันคือ การใช้สอเฉพาะกิ
ื
จอย่าง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ขนาด
A4 ทีกลุ่มทํานาเลิกเคมีจดั ทําขึนมาและจัดส่งไปพร้อมข้าวทีส่งเจ้าสาว โดยแรกเริมการจัดทํา
แผ่นพับขึนมานีเพือใช้ในการแจกเพือการประชาสัมพันธ์กลุ่มฯ เมือตอนทีเข้าร่วมกิจกรรมการ
ออกบูธกับโครงการผูกปิ นโตข้าวที บริษัท เซฟรอนประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด ต่ อมา
ภายหลังยังไม่ได้มกี ารเข้าร่วมกิจกรรมออกบูธร่วมกับโครงการทางกลุ่มเลยนํ าแผ่นพับนีส่งไป
พร้อมกับข้าวทีทางเจ้าสาวเป็ นผูส้ งั ส่งผลให้เจ้าสาวบางรายได้นําใบประชาสัมพันธ์นีไปบอกต่อ
กับผูท้ สนใจ
ี
ซึงทําให้ทางกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองได้ลูกค้าเองโดยตรงเพิมขึน “บางที
ก็จะมีเป็ นเอกสารแผ่นพับมาว่ามีข้าวอะไรบ้างยังไง ของลุงเองก็จะมีเหมือนเป็ นแผ่นพับหรือ
เอกสารมา” (รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
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“แผ่นพับ ระยะหลังเนียไม่ได้ไปโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทไหนก็
ี
ไม่ได้ใช้ มีใช้ไปเยอะก็ตอนช่วงทีเอาแผ่นพับมาแล้วก็ใส่ไปให้กบั เจ้าสาวด้วย ซึงก็มเี จ้าสาวบาง
ท่านช่วยเอาไปประชาสัมพันธ์ต่อก็ทําให้ได้ขอ้ มูล ได้ลูกค้าเพิม” (ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์ , 4
พฤษภาคม 2558)
โดยรายละเอี ย ดเนื อหาภายในของแผ่ น พั บ ประกอบด้ ว ย
1) นิยามของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และเบอร์โทรติดต่อ 2) ความเป็ นมาของกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง เจ้าบ่าวมือใหม่หมายเลข 11 3) ข้าวพันธุต์ ่างๆ ทีกลุ่มฯ มีจาํ หน่ าย
4) รูจ้ กั ทีมาของข้าวเลิกเคมีและการผูกปินโตข้าวในโครงการผูกปินโตข้าว และ 5) คุณประโยชน์
ของข้าว 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวขาวตาเคลือบ ข้าวกล้องหอมนิล และ
ข้าวกล้อง Rice Berry

ภาพที 4.27 ตัวอย่างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ทส่ี งไปพร้อมกับข้าวเลิกเคมีเพือให้เจ้าสาว
จะเห็นได้ว่าการปฏิสมั พันธ์แลกเปลียนภายในเครือข่ายนัน มีทงผ่
ั านทางการพูดคุยผ่าน
โทรศัพ ท์มอื ถือ การพู ด คุ ยโดยตรงในสถานทีจริง การติด ต่ อ ผ่ างทางสือสังคมออนไลน์ การ
ถ่ายทอดผ่านทางบุคคล การประชุม การอบรม การใช้สอเฉพาะกิ
ื
จ และการทํากิจกรรมร่วมกัน
ซึงส่งผลให้เครือข่ายสามารถดํารงอยูต่ ่อไปได้
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4.3.2 ผลการวิ จยั ข้อที 2 กลยุทธ์การสื อสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวเพือสร้าง
การมีส่วนร่วมในเครือข่าย
การศึกษาในประเด็นกลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีสร้างให้ทงเจ้
ั าบ่าว
(กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง) และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวจากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
สนใจเข้าร่ว มโครงการตลอดทังมีส่ วนร่วมในการสร้างเครือ ข่าย รวมถึงปฏิบ ัติต ามข้อ ตกลง
ภายในเครือข่ายร่วมกัน ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผูกปิ นโต
ข้าว ได้แก่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao) รายการทาง
โทรทั ศ น์ ป ระเภทต่ า งๆ รวมถึ ง การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก กั บ ผู้ ก่ อ ตั งโครงการผู ก ปิ นโตข้ า ว
คุณ นภนี รา รัก ษาสุข และทีมแม่ส ือผู้ดูแ ลเจ้าบ่ าว รวมทังสัมภาษณ์ เชิงลึก กับกลุ่ มตัวอย่าง
คณะกรรมการกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และกลุ่มตัวอย่างจากเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปินโตข้าวสามารถแบ่งออกได้เป็ น
4 ประเด็นคือ กลยุทธ์ด้านผู้ส่งสาร กลยุทธ์ในการวิเคราะห์ผู้รบั สาร กลยุทธ์การออกแบบสาร
และกลยุทธ์ในการเลือกใช้สอื ทังนีผู้วจิ ยั ได้ทําการสรุปข้อมูลกลยุทธ์การสือสารตามพัฒนาการ
ของเครือข่ายในระยะก่อตัว และระยะขยาย ดังนี
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ตารางที 4.3 ตารางสรุปข้อมูลกลยุทธ์การสือสารตามพัฒนาการของเครือข่าย

ประเด็น
1. กลยุทธ์ดา้ นผูส้ ่งสาร

กลยุทธ์แบ่งตามพัฒนาการของเครือข่าย
ในปี พ.ศ. 2557 -2558
ระยะก่อตัว
ระยะขยายตัว

- การสร้างความน่ าเชือถือ
- การถ่ายทอดเรืองราวของข้าว
อินทรียท์ คนเมื
ี องควรรูใ้ ห้เข้าใจ
ง่ายขึน
2. กลยุทธ์ดา้ นการวิเคราะห์ - การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที
ผูร้ บั สาร
เข้าร่วมโครงการโดยมุ่งเน้น
สร้างต้นแบบเพือเป็ นแรง
บันดาลใจให้ชาวนาอินทรียร์ าย
อืนๆ เข้าร่วมโครงการ
3. กลยุทธ์ดา้ นการออกแบบ - การตังชือโครงการฯ และการ
สาร
ใช้ชอเรี
ื ยก แทน ชาวนา
(“เจ้าบ่าว”) และผูบ้ ริโภค
(“เจ้าสาว”)เพือเป็ นจุดดึงดูด
ความสนใจ รวมถึงเป็ น
ตัวกําหนดบทบาททีชัดเจน
- การกําหนดประเด็นสารที
นําเสนอผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
เพือเป็ นจุดจูงใจให้เข้าร่วม
- การปรับสารให้เข้าถึงคนเมือง
- สือสังคมออนไลน์ อย่าง
เฟซบุ๊ก เว็บไซต์
4. กลยุทธ์ดา้ นการเลือกใช้ - สือบุคคล อย่าง แม่สอื
สือ
-สือกิจกรรม อย่าง กิจกรรม
เยียมเยียนนา กิจกรรมออกบูธ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ

(ดําเนินการตามกลยุทธ์
ในระยะก่อตัว)

- การวิเคราะห์เครืองมือทีใช้
สือสารตามความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทีอยูใ่ น
กรุงเทพมหานคร
(ดําเนินการตามกลยุทธ์
ในระยะก่อตัว)

- สือมวลชน และสือคนดัง
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4.3.2.1 กลยุทธ์ดา้ นผูส้ ่งสาร
จากการศึกษาพบว่าผูส้ ่งสารของโครงการนี อย่างทีมแม่สอหลั
ื กจํานวน 8 คน คือ
คุณนภนีรา รักษาสุข คุณปรารถนา จริยวิลาศกุล คุณจันทนา เชาวน์วจิ ติ ร คุณจอมทรัพย์ วงศา
โรจน์ คุณร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ คุณเพ็ญวลี สารีจติ ต์ คุณศรีสรรพ์ ธเนสวิวฒ
ั น์ คุณอนุ สรา
แสงละออง ทีมีบทบาทสําคัญ เป็ นผู้รเิ ริมโครงการ ซึงผู้ส่ งสารหลัก นี มีคุ ณ สมบัติเฉพาะตัว ที
สามารถเป็ นตัวขับเคลือนให้เกิดการออกแบบสาร และการเลือกใช้สอที
ื เหมาะสม เพือยังผลให้
เกิด การเข้าร่ว มโครงการ โดยการสัม ภาษณ์ เชิงลึก พบว่ าทีม แม่ส ือใช้ก ลยุ ท ธ์ในการส่ ง สาร
ดังต่อไปนี
1) การสร้างความน่ าเชือถือ
จากการศึกษาพบว่า การสร้างความน่ าเชือถือของแม่สอนั
ื นเกิดจากตัว
ของแม่สอเองเนื
ื
องด้วยอาชีพ หลัก และประสบการณ์ ทางด้านงานสือสารของทีมแม่สอหลั
ื กผู้
ริเริมโครงการจึงทําให้ทมี แม่สอหลั
ื กมีทกั ษะทางด้านการสือสาร การโน้ มน้ าวใจ การสร้างสาร
และการเลือกใช้สอได้
ื เป็ นอย่างดี
มันเป็ นสิงทีเราเอาจากงานโฆษณาทีเราทําเรืองแบรนด์เวลาทีเราหาแกน ของ
brand vision สิงทีคนอยากได้แล้วมันยังไม่ส นองกลับสิงทีเรานํ าเสนอให้เขาได้ เราก็
สร้างตัวนีขึนมาทําให้เรา ยูนีค กว่าคนอืน… เรามีภาพจบเดียวกัน begin with the end
in mind เป็ นภาพทีอยากให้คนไทยเค้ารักกัน เป็ นหนึงเดียวกันเชือมโยงรากเหง้าของ
คนไทยของเรา ให้ใจถึงใจกัน มันไปถึงลูกหลานเรา เราเป็ นแรงบันดาลใจให้คนได้เวลา
ทีคนต่างประเทศมา เฮ้ย เขาทําแบบนี คุณก็สามารถเอากลับไปทําทีประเทศคุณได้...”
(จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)
นอกจากอาชีพหลัก และประสบการณ์งานด้านการสือสารทีแม่สอหลั
ื กทํา
แล้วนันยังมีส่วนต่างๆ ทีส่งผลทําให้เกิดความน่ าเชือถือของผูส้ ่งสารดังนี
(1) การเปิ ด เผยตัว ตนของทีม แม่ส ือผู้ปฏิบ ัติงานในทีม ต่ างๆ ของ
โครงการผูกปินโตข้าว
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแม่ส ือพบว่า ทีมแม่สอได้
ื
จัดทําข้อความแนะนําตัวเองลงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” (https://www.facebook.
com/pookpintokao) และถ่ายรูปพร้อมกับข้อความแนะนําสันๆ เพือบอกข้อมูลของตัวเองเพือให้
คนภายนอกได้รวู้ ่าทีมแม่สอมี
ื ตวั ตนจริง เป็ นใครมาจากไหน และทําหน้าทีอะไรในโครงการฯ
เป็ นเรืองของการสือสาร จะได้ตอบคําถามว่าเป็ นใคร เพราะหลายคนก็สงสัยว่า
เป็ นใคร มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่า เพราะฉะนันจะได้เคลียร์ว่าใครเป็ นใครยัง ไง มีตวั ตน
เป็ นคนธรรมดาๆ ทีแบบก็อยูใ่ นสังคมปกติ ทํางานปกติ ก็เหมือนเจ้าสาวนันแหล่ะดังนัน
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คุณก็สามารถทําอะไรแบบนีได้เหมือนกัน (ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ, สัมภาษณ์ , 22
เมษายน 2558)
“แม่สอคื
ื อใคร ไม่ได้บอกอะไรเกียวกับตัวเราเลยอ่ะค่ะ แต่ทลงเนี
ี ย คือเราก็แบบ
เป็ น คนในเมือ งแหล่ ะ ทํ า มาหากิน แต่ ม าทํ า งานจิต อาสา ไม่ ต้ อ งกลัว ” (นภนี รา รัก ษาสุ ข ,
สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)

ภาพที 4.28 รายชือทีมแม่สอในโครงการผู
ื
กปินโตข้าว
แหล่งทีมา: จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร, 2558.
(2) การสร้างพลัง และการสร้างจุดเด่นทีแตกต่างจากโครงการอืน
จากการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก กับ กลุ่ ม ตัว อย่างแม่ ส ือพบว่ า ทีม แม่ส ือมี
เป้าหมาย และวิสยั ทัศน์ ในการจัดตังโครงการชัดเจน ทําให้มพี ลังขับเคลือนในตัว อีกทังมีความ
มันใจในศักยภาพของสมาชิกในเครือข่ายว่าสามารถพัฒนาตนเองได้ ซึงถือได้ว่าเป็ นจุดเด่นทีทํา
ให้โครงการผูกปินข้าวแตกต่างจากโครงการการช่วยเหลืออืนๆ
ของเราคือเราไม่ได้ทําแบรนด์ข้าวแต่ ชาวนาเขามีแ บรนด์ของเขาเองเราช่ว ย
สนับสนุ นให้เขา ทําแบรนด์ของเขาเองมันเข้มแข็ง เราเชือมัน เราเคารพ คือเราต้องการ
จะเชิดชูความเป็ นชาวนานันแหล่ะ เค้ามีสงที
ิ ดีอยู่แล้วไม่ต้องเอาความเป็ นชาวเมืองเข้า
ไปจับยัด เค้าดีอยู่แล้ว การทีชาวนากับคนเมือง รูจ้ กั กันมันมีความสัมพันธ์ทดีี เกิดขึน
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อะไรก็ตามทีหายไป จากประเทศเรา มันก็กลับคืนมาได้ (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์,
30 พฤษภาคม 2558)
2) การถ่ายทอดเรืองราวของข้าวอินทรียท์ คนเมื
ี องควรรูใ้ ห้เข้าใจง่ายขึน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า บทบาทหน้าทีของผูส้ ่งสารคือ แม่สอหลั
ื ก
จะมีหน้ าทีถ่ ายทอดเรืองราวของข้าวอินทรีย์ และโทษของสารเคมีให้คนเมืองได้รบั รูเ้ นืองจาก
ตามทัศนของคุณนภนีรา รักษาสุขเห็นว่าคนเมืองโดยทัวไปไม่ค่อยให้ความสนใจในเรืองของการ
บริโภคข้าวอินทรียห์ รือข้าวเลิกเคมีเท่าทีควร ด้วยอาจจะเป็ นเพราะเป็ นเรืองทีเข้าใจยาก ซึงทํา
ให้เป็ นอีกบทบาทหนึงของแม่สอเมื
ื อได้รว่ มพูดคุยกับชาวนาอินทรีย์ หรือเลิกเคมี ร่วมถึงการเข้า
รับฟงั การอบรมสัมนาในโอกาสต่างๆก็จะนํามาถ่ายทอดด้วยวิธกี ารใช้ภาษาทีเข้าใจง่ายลงใน เฟ
ซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao)
คือ ตัว พีเองกิน ข้า วกล้อ ง กิน ข้าวอิน ทรีย์อ ยู่ แ ล้ ว อ่ ะ ก็ ซือจากเลมอนฟาร์ม
โครงการหลวงไปเรือยๆ ก็จะรูอ้ ยูว่ ่ามันดีแต่สงที
ิ ไม่รเู้ ลยคือว่าคนจํานวนมากไม่รวู้ ่ามันดี
และข้าวกล้อง ต่างจากข้าวขาวยังไง และข้าวอินทรีย์ คืออะไร อ่ะไม่รูห้ รอ อ่ะไม่รเู้ ราก็
ต้ อ งบอก อย่ างเรืองยาฆ่ าแมลงในแต่ ล ะกระบวนการทีเขาทํ า โอ้ โ ห! ฟ งั แล้ว แบบ
บ้าป่ะเนีย คือคุณต้องรู…
้ ก็เป็ นเรืองใหม่หมดเลยนะสําหรับคนเมือง เพราะคนเมืองไม่
ค่อยรู้ (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
บางทีไปฟงั สัมมนามาอย่างที ม.เกษตร อ่ะ แบบได้ขอ้ มูลมาเยอะมาก พีฝนว่า
มันคงเป็ นบทสนทนาทีชาวอินทรียม์ กี นั อยู่แล้ว แต่เราไม่เคยได้ยนิ ไง เราไม่เคยเข้าไป
นังอยู่ในวงเขาพอเราเข้าไปนังในวงเขา โอ้โหเราได้ไอ้นีมาแล้ว มันเป็ นหน้าทีของเราที
เราขยายให้ค นข้างนอกรู้แ บบง่ายๆ ว้าย! น่ ากลัว ว่ะ ง่ายๆอ่ ะ… (นภนี รา รัก ษาสุ ข,
สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
จากข้อมูลข้างต้นนันสามารถสรุปได้ว่า ผู้ส่งสารของโครงการผูกปิ นโต
ข้าว คือ แม่ส ือหลัก ผู้ก่ อ ตังโครงการทัง 8 คน ทีมีห น้ าทีในการสือสารแนวคิด วิส ยั ทัศ น์ ข อง
โครงการไปยังผูร้ บั สารซึง ผูส้ ่งสารของโครงการนันสร้างความน่ าเชือถือจากการเปิ ดเผยตัวตน
บนพืนทีออนไลน์ รวมถึงเป็ นผู้สร้างพลัง และจุดเด่นทีแตกต่างจากโครงการอืนๆ ร่วมถึงผู้ส่ง
สารยังนํ าความรูค้ วามสามารถทีตนมีทางด้านการสือสารมาใช้ในการถ่ายทอดเรืองราวของข้าว
อินทรียอ์ ย่างง่ายเพือให้คนเมืองรับรู้
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4.3.2.2 กลยุทธ์ดา้ นการวิเคราะห์ผรู้ บั สาร
1) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่า เมือทีมแม่ส ือประชุมแนวคิดในการทํา
โครงการผูกปิ นโตข้าวและเริมลงมือ แต่ยงั ไม่มเี จ้าบ่าวผูท้ ํานาอินทรียเ์ ข้าร่วมโครงการ คุณนภนี
รา รักษาสุข ผูร้ เิ ริมโครงการจึงได้เดินทางไปหาชาวนาเพือเข้าร่วมโครงการ โดยเริมจากชาวนา
ทีมาชุมนุ มประท้วงในโครงการรับจํานํ าข้าวของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2557 ณ กระทรวงพาณิ ชย์
และสอบถามความคิดเห็นของชาวนาพร้อมทังชักชวนเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าว ซึงการได้
ร่วมสอบถามพูดคุยกับชาวนาทีมาประท้วงในครังนีทําให้คุณ นภนีรา รักษาสุข และทีมแม่สอื
พบว่ า ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายที จะสามารถจะเข้ า ร่ ว มโครงการผู ก ปิ นโตข้ า วได้ จึง เปลี ยน
กลุ่มเป้าหมายใหม่นันคือ กลุ่มชาวนาทีทํานาอินทรียอ์ ยู่แล้ว หรือมีความตังใจจะเปลียนจากนา
เคมีมาเป็ นนาเลิกเคมี หรือนาอินทรีย์ มาเข้าร่วมกลุ่มแทนด้วยการเสาะหาจากคนรูจ้ กั ใกล้ตวั
ของทีมแม่สอเองที
ื
เคยร่วมงานกัน หรือเป็ นเพือนเป็ นคนรูจ้ กั กันในทีมแม่สอื เพือมาเป็ นแรง
บันดาลใจให้ชาวนาคนอืนๆ แทน
ครังแรกเราไม่มเี จ้าบ่าว พีฝนก็ไปทีกระทรวงพาณิชย์ ไปสอบถามชาวนาทีมา
ประท้วง เป็ นชาวนาภาคกลางไปนังคุยกะเขา พีเปลียนเป็ นปลูกอินทรียส์ ิ ถ้ามีโครงการ
แบบนี หาคนมาช่ ว ยซือเอาไหม คือ อัน นั นทํ าให้พ ีรู้ว่ าเราจะไม่ ไ ปหาคนทีไม่ ส นใจ
เพราะว่ามันเป็ นโลกอีกโลกหนึง ในการทีคนทํานาเคมีแล้วบอกให้เขาทํานาอินทรีย์ ไกล
จากปากท้องมาก เขามาประท้วงมาชุมนุ มเพือทีเขาจะได้เงินไปเลียงปากเลียงท้อง แต่
อินทรียจ์ ะยิงทําให้เขาไม่ได้เงินเลียงปากเลียงท้องเข้าไปใหญ่ เขาก็ไม่สนใจฟงั สิงทีเรา
เสนอนะ แต่ เราได้ฟงั ว่าเขาเป็ นยังไงบ้าง… เขาก็เล่าให้เราฟงั หลายอย่าง เราก็เห็น
ปญั หาหลายอย่างมันเยอะมันสะสมจนเขายอมแพ้กนั ไปหมดแล้ว …คราวนี เราก็เลย
เคลียร์ว่าจะไม่ไปหาชาวนาทีไม่สนใจ ปลูกเคมีอยู่ เราจะไม่ไปโน้มน้าว (Convince) เขา
แบบนั นเลย เราจะหาคนทีปลู ก อิน ทรีย์อ ยู่เพือจะเอามาเป็ น แรงบัน ดาลใจว่ า ปลู ก
อินทรียม์ นั ขายได้ แล้วมันเชือมโยงกับคนกินได้ แล้วทุกคนมีความสุขมีชวี ติ ทีดีขนึ อันนี
มันจะเป็ นโมเดลมากขึนๆ จนกระทังเขาเห็น คนทีไม่ได้ทําอยากจะทําบ้างอะไรอย่างนี
ค่ะ… (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
ถ้ าเป็ น ภาษาฝรังมัน คือ กระบวนการสร้างแรงบัน ดาลใจ (Inspiration) ไม่ ใ ช่
กระบวนการโน้ มน้ าว (Convincing) เหมือน ถ้าเขาจะมาร่วม เขาต้องอยากมาด้วยตัว
เขาเองไม่ใช่ฟงั คนอืนแล้วแบบ คือถ้าเขายังไม่อยากมันจะมีป้อมอยู่ คือถ้าไม่อยากก็ไม่
เป็ นไรพี คือเราเอาผลลัพธ์มาคุยกัน เหมือนมีคนปลูกอินทรียอ์ ยู่นี แล้วเราเอาสปอรต์
ไลท์ ไปฉายทีผลลัพธ์ของคนทีปลูกอินทรีย์มานานแล้วก็คอื เข้มแข็งใช่ไหมคะ กับเพิง
เลิกเนีย เราเอาสปอรต์ไลท์ ไปส่อง เฮ้ยชีวติ เขามันไม่ธรรมดานะ ดีนะ ได้รบั การชืนชม
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เงินก็มชี วี ติ ดีงามมาก คนทีอยู่ทเฝ
ี ้ ามองทีสปอรต์ไลท์เนีย ใครลุกขึนมาก่อนคนนันอ่ะได้
(นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
2) การวิเคราะห์เครืองมือทีใช้สอสารตามความต้
ื
องการของกลุ่มเป้าหมาย
จากการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก พบว่ า เมือโครงการผู ก ปิ นโตข้าวเข้าสู่ระยะ
ขยายตัวเริมเป็ นทีรูจ้ กั มากยิงขึน มีเจ้าสาวผู้สนใช้ซอข้
ื าวอินทรีย์ และข้าวเลิกเคมีเข้ามาอ่าน
รายละเอียดและสนใจสมัครมากยิงขึน ทางทีมแม่สอก็
ื พบกับข้อเสนอแนะว่าใบสมัครในการเข้า
ร่วมเป็ นเจ้าสาวมีรายละเอียดมากมายและยุ่งยาก ทางทีมแม่สอจึ
ื งมีการปรับใบสมัครในการเป็ น
เจ้าสาวให้อ่านง่ายขึน รายละเอียดกระชับ และสามารถเข้าร่วมสมัครได้อย่างสะดวกมากยิงขึน
“ปรับ อย่างใบสมัคร แม่เจ้าโว้ย ยังกับอ่านวิทยานิพนธ์ ตอนหลังก็ปรับใบสมัคร อย่างใบสมัคร
ล่าสุดเป็ นรูปง่ายๆ อ่ะปรับ ใบสมัครอ่ะเป็ น impact เยอะสุด…” (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์ ,
30 พฤษภาคม 2558)

ภาพที 4.29 ตัวอย่างใบสมัครแบบเดิม
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ง.
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ภาพที 4.30 ตัวอย่างใบสมัครแบบใหม่
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557จ.
นอกจากนีเครืองมือทีใช้สอสารภายในเครื
ื
อข่ายอย่างไลน์ นันมีความจําเป็ นอย่าง
ยิงสําหรับเจ้าบ่าวผูผ้ ลิตข้าวอินทรีย์ เนืองจากเป็ นช่องทางหลักในการสือสารกันระหว่างเจ้าบ่าว
ผูผ้ ลิตข้าวอินทรีย์ กับ เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว ดังนันภายหลังแม่สอจึ
ื งคัดเลือกเจ้าบ่าวทีสามารถใช้ไลน์
ได้เพือใช้ตดิ ต่อระหว่างกัน “ถ้าพูดถึงเรืองไลน์เมือก่อนเราไม่ได้กําหนดว่าเจ้าบ่าวต้องเล่นไลน์
แต่ ต อนนี เรากํ า หนดเพราะเจ้า สาวเล่ น ไลน์ ” (ร่ ม ฉั ต ร พัฒ นศิร ิ บุ ญ เจริญ , สัม ภาษณ์ , 22
เมษายน 2558)
จากข้อ มู ล ดัง กล่ า วข้า งต้ น สามารถสรุ ป ได้ ว่ า กลยุ ท ธ์ เ กี ยวกับ ผู้ ร บั สารของ
โครงการผู ก ปิ นโตข้าวนั นคือ การวิเคราะห์ ก ลุ่ ม เป้ าหมายทีเข้าร่ว มโครงการ คือ ชาวนาผู้
เพาะปลูกข้าวอินทรีย์อยู่แล้วพร้อมทังได้ใบรับรองตามมาตราฐานสากล กับชาวนาทีเพิงเริม
เพาะปลูกข้าวอินทรียเ์ พือนํ ามาสร้างแรงบันดาลใจและเป็ นตัวอย่างให้ชาวนา หรือผูซ้ อข้
ื าวราย
อืนๆ ร่วมถึงมีการปรับเปลียนใบสมัครออนไลน์ แบบใหม่ให้สนั ง่าย กระชับ เพือตอบรับความ
ต้องการใช้งานของผู้รบั สาร ร่วมถึงมีการนํ าการสือสารผ่านทางไลน์ มาเป็ นช่องทางการสือสาร
หลัก ดังนันจึงมีการคัดเลือกชาวนาทีเข้าร่วมโครงการว่าต้องเป็ นชาวนาทีสามารถใช้โปรแกรม
ไลน์ได้เพือใช้ในการติดต่อกับผูซ้ อข้
ื าวทีอยูใ่ นเมือง
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4.3.2.3 กลยุทธ์ดา้ นการออกแบบสาร
1) การตังชือโครงการ และใช้ ชือเรีย กแทน ชาวนา (“เจ้า บ่ า ว”) และ
ผูบ้ ริโภค (“เจ้าสาว”)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกพบว่า การตังชือโครงการผูกปิ นโตข้าวนันเกิด
มาพร้อมกับแนวคิดของโครงการ และความคิดเห็นของกลุ่มทีชืนชอบความหมายของคําว่า “ผูก
ปิ นโต” “ผูกปิ นโตข้าวเป็ นชือทีแว่บขึนมาพร้อมกับภาพร่างของโครงการค่ะ ผูกปิ นโต เท่ากับ
สมัยก่อนเรามีการผูกปิ นโตฝากท้องไว้กบั ร้านอาหารทีเราไว้ใจ ผูกมันมีความหมายมากกว่าซือ
ขายแต่เป็ นการฝากท้อง ฝากชีวติ ฝากครอบครัวไว้ทุกวันค่ะ” (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30
พฤษภาคม 2558) “เริมทีคําว่าผูกนันแหล่ะ เราชอบคําว่าผูก ผูกกันทังประเทศ มีคําว่าข้าว นึก
ถึงสมัยเด็ก ๆ ทีผูกปิ นโตเจ้านันเจ้านี เราก็ได้คํานี มาอัตโนมัติ” (ร่มฉัต ร พัฒ นศิร ิ บุ ญ เจริญ ,
สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2558)
สําหรับคําว่า “ผูกปิ นโตข้าว” ยังมีส่วนทําให้คุณ ภราดา อําไพ ประธาน
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทองสนใจในความหมายของคํานี และสนใจเข้าร่วมสมัค รเป็ น
เจ้าบ่ าวในโครงการผูก ปิ นโตข้าว เนื องจากคําว่ า “ผู ก ปิ นโตข้าว” นันโดยส่ ว นตัวคุ ณ ภราดา
อําไพ ประทับใจอยู่แล้วหลังจากทีเคยได้ยนิ คํานีจากคุณรังสรรค์ คล้ายพันธ์ ร่วมถึงคุณรังสรรค์
คล้ายพันธ์ได้ใช้วธิ ผี กู ปินโตในการขายข้าวเลิกเคมีของตนอยูก่ ่อนแล้ว
ลุ ง ก็ จํา ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ว่ า มีเ พื อนในข้า วขวัญ คนไหนที Share Page นี มาทีหน้ า
Timeline ของลุง แล้วลุงก็สนใจเพราะว่ามันไปตรงกับคําว่าผูกปิ นโตข้าว ทีอารังสรรค์
พูดเสมอๆ ลุงก็เข้าไป Comment แล้วก้เข้าไปศึกษา ลุงก็เริมศึกษามาตังแต่เริมเปิ ดตัว
ตังแต่ปี 57… (ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558)
ส่ว นคําว่ า “แม่ส ือ” “เจ้าบ่ าว และ “เจ้าสาว” นันเป็ นคําทีคุ ณ ปรารถนา
จริยวิลาศกุล หนึงในทีมแม่สอเป็
ื นผูค้ ดิ ขึนเมือเพือให้มองเห็นถึงบทบาทของการเป็ นผูเ้ ริมบทสท
นาระหว่างชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ผู้ผลิต กับผู้ซอข้
ื าวทีอยู่ในเมือง รวมถึงคําว่า “เจ้าบ่าว” กับ
“เจ้าสาว” ก็ส อดคล้อ งกับ บทบาทในการเป็ น แม่ ส ือ และเป็ น จุด ดึง ดู ด ความสนใจให้เข้าร่ว ม
โครงการ “ส่ว นบ่ าวสาวมาจากบทบาทของโครงการเราทีเราเป็ นแม่สอค่
ื ะ ส่ วนบ่ าวสาวและ
ลูกเล่น อืนๆ ตามมาหลังจากนันค่ะ” (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30พฤษภาคม 2558) “ส่วน
ของ แม่สอื เจ้าบ่าว เจ้าสาวเนียก็เหมือนเราเป็ นแม่สอื พอเป็ นแม่สอก็
ื ตอ้ งมีเจ้าบ่าว เจ้าสาว มัน
ก็ง่ายในทางการสือสารในทาง Mass แล้วเราก็ไม่ใช้คนกินข้าว คนกิน คนปลูกข้าวมันเบือ เรา
มันต้องมีอะไรเก๋ คือทําเพือดึงดูด” (ฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2558)
นอกจากนันผู้วจิ ยั สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวจาก
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองถึงความคิดเห็นในการใช้คําว่า “แม่สอ”
ื “เจ้าบ่าว” “เจ้าสาว”
พบว่าการใช้คําเหล่านีเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจในโครงการ และแสดงถึงบทบาทหน้ าที
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ของแต่ ละคนในโครงการได้เป็ นอย่างดี รวมถึงเป็ นคําทีทังคนเมืองและคนชนบทก็รูจ้ กั เข้าใจ
ตรงกัน
งง ตอนเพือนพีมาชวนเรามาเป็ นเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันเถอะ คืออะไรหรอ แต่ว่าพอ
แม่สอเค้
ื าเล่าให้ฟงั ว่าเป็ นอะไร ก็เออเขาก็คดิ ดี … กระตุ้นอยากจะให้เรารูว้ ่ามันคืออะไร
ทําไมต้องเป็ นเจ้าสาว แม่สอื เจ้าบ่าว มีเจ้าบ่าวแบบไหนบ้างแล้วเราเป็ นเจ้าสาวแบบ
ไหนบ้าง พีว่าก็ดนี ะ เพราะเจ้าบ่าว เจ้าสาว แม่สอื เป็ นอะไรทีทุกคนรูจ้ กั ไม่ว่าจะเป็ นใน
เมืองหรือชนบททุกคนต้องรูจ้ กั เจ้าบ่าว เจ้าสาว แม่สอ…แม่
ื
สอเชื
ื อมระหว่างเจ้าบ่าว เจ้า
สาวเนอะ เจ้า บ่ า วก็ ค ือ คนให้ เจ้าสาวก็ ค ือ คนรับ มัน ก็ ค ือ ทํ า ให้ เรานํ า มาผู ก โยงกับ
ชีวติ ประจําวันได้เข้าใจมากขึน (รัชนี ก ร เจวประเสริฐพัน ธุ์, สัมภาษณ์ , 16 เมษายน
2558)
2) การกําหนดประเด็นสารทีนําเสนอผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า การสร้างสารใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูก
ปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) นัน คุณ นภนีรา รักษาสุข เน้ นการส่ง
สารให้คนในสังคมเมืองมากกว่าชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี เนืองจากต้องการดําเนินโครงการไปใน
แบบของ “ผูกปิ นโตข้าว” และเมือชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี เห็นถึงวัตถุประสงค์และความตังใจของ
การทําโครงการก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ “เราไม่ได้ตงใจส่
ั งสารอะไรให้เจ้าบ่าวอยาก
เข้าร่ว มโครงการเลย เราถือ ว่ า คนทีเขาเห็น เราทํ าแบบนี แล้ว แล้ว เขา เห็น ว่ าตัว เขาอยู่ใน
เส้นทางนีด้วย เต็มใจทีจะอยู่แบบว่า มันใช่สําหรับเขาจะมาเอง” (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์ ,
30 พฤษภาคม 2558)
นอกจากนั นสารทีแม่ส ือส่ ง ออกมานั น มีล ัก ษณะตรงไปตรงมา แสดง
เจตนารมย์ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจน และแสดงออกถึงความจริงใจ ตังใจในการทําโครงการ
ผุกปินโตข้าวเพือช่วยเหลือชาวนาไทยให้ดขี นึ ดังที
สิงทีเราทําออกไปช่ วงนันเป็ นสิงทีคนไทยหาอะไรบางอย่างทีเราปรับเป็ นจุด
เดียวกันเพือทีจะทําให้ประเทศไทยเราดีขนึ ทีนีสิงทีเราสร้างตรงนัน Mood and Tone ที
พูดตรงไปตรงมาจริงใจ ร้องขอกับคนไทยแบบตรงไปตรงมาเลยแหล่ะทีว่ามาช่วยกัน
ยังไง มันไม่ได้มอี ะไรซ่อนอยู่ พีว่า เขาก็สมั ผัสได้ว่าเราทําตรงนันคือ เราทําจริง ด้วย
ความจริงใจ… (จันทนา เชาวน์วจิ ติ ร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2558)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับแม่สอที
ื มสือสารพบว่า แม่สอได้
ื วางเนือหา
สารทีต้องการจะสือสารไว้ใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” (https://www. facebook.com/
pookpintokao) โดยแม่ ส ือมี 4 ประเด็น หลัก ทีนํ าเสนอในทุ ก ๆ วัน ซึงลัก ษณะการถ่ ายทอด
เนือหาสารทัง 4 ประเด็นทีมีความโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของโครงการ คือการเล่าเรืองราวทีมี

151
ความยาวของเนือหา แต่สามารถเข้าใจง่าย ซึงเนือหาสาร 4 ประเด็นหลักทีโครงการต้องการจะ
สือสารมีดงั ต่อไปนี
สารทีส่ งไปให้เจ้าสาวมีเรืองหลักๆ คือ 1 ขู่ให้ก ลัว เคมี ไม่ว่าจะเป็ นสิงทีเข้า
ปาก หรืออนาคตของชาวนาถ้าเรายังปล่อยให้เป็ นอย่างนีต่อไป หรือ ขันตอนอะไรบ้าง
ทีเคมีมนั ใช้อ่ะ คือเอาข้อมูลจริงๆ มันน่ ากลัวอยู่แล้ว พูดว่า ขู่ให้กลัวจะได้เห็นภาพชัดๆ
2. ความยอดเยียมของเจ้าบ่ า ว คือ เวลาเราลง แบบเจ้า บ่ าวเบอร์นี เบอร์นั นอ่ ะจะมี
เรืองราวของเขาอยู่ ซึงมันจะมีคนชอบอ่ าน ต่อสู้กนั มายังไง แต่ ละคนก็เล่ามายังงีโอ้ย
นําตาจะไหล 3. เป็ นเรืองทีแบบมันน่ ารักในสังคมไทยทีมันกิดขึน นอกนัน ก็จะเป็ นเรือง
ทีเราแชร์ว่าเราไปออกสือนีมา เอามา repost เพือให้แบบคนทีเขาเข้ามา แทนทีจะอ่าน
เยอะๆ ดูรายการสัก 10 นาทีก็จะเข้าใจ อ่ออีกเรืองหนึงคือ แม่สอคื
ื อใคร เจ้าสาวคนดัง
มีการขนส่งยังไง สันๆ (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
(1) ขูใ่ ห้กลัว
จุ ด เริมต้ น แรกของการส่ ง สารของโครงการผู ก ปิ นโตข้า ว คือ การ
นํ าเสนอความจริงในเรืองอันตรายจากสารเคมีทใช้
ี ในการทํานา คุณ ภาพของข้าวไทย อนาคต
ของข้าวไทยและชาวนาไทย รวมถึงประโยชน์ ของข้าวอินทรีย/์ ข้าวเลิกเคมี ด้วยการหาข้อมูลที
เป็ นสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนจริง ตามข่าวสารต่างๆ หรือข้อมูลสถิตจิ ากแหล่งข้อมูลทีน่ าเชือถือ
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ภาพที 4.31 ตัวอย่างภาพใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” นํ าเสนออันตรายจากสารเคมีที
ใช้ในการทํานา และประโยชน์ของข้าวอินทรีย/์ ข้าวเลิกเคมี
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ค, 2557ฉ.
(2) ความยอดเยียมของเจ้าบ่าว
เนือหาสารทีอยู่ใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” นันทีมแม่สอยั
ื ง
นํ าเสนอเรืองราวของเจ้าบ่าวทีเข้าร่วมโครงการ ซึงได้ขอ้ มูลมาจากการไปเยียมนาของเจ้าบ่าว
หรือการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนรูด้ นู า กิจกรรมออกบูธ ฯลฯ
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ภาพที 4.32 ตัวอย่างภาพใน เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผูก ปิ นโตข้าว” อัล บัม รายละเอียดเจ้าบ่ าว
(Profile ชาวนา)
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ช.
นอกจากนันผู้วจิ ยั สัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว
จากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ถึงความคิดเห็นว่าสารใดทีส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการ
ผูกปิ นโตข้าวมากทีสุด พบว่าการนํ าเสนอเรืองราวแบบเล่าเรืองของชาวนา ทําให้เกิดความรูส้ กึ
เข้าถึงวิถีชวี ติ ของชาวนามากยิงขึน และอีกส่วนหนึงการสือสารเรืองราวของชาวนา หรือว่าที
เจ้าบ่าวทีเข้าร่วมโครงการทําให้เกิดความเชือถือ และทําให้ผู้ซอเกิ
ื ดความไว้วางใจในโครงการ
และเจ้าบ่าวทีจะซือข้าวอินทรีย/์ เลิกเคมี อีกด้วย
การสือสารทีทําให้อยากเข้ามามีส่วนร่วมน่ าจะเป็ นเรืองของการเขียนเล่าเรือง
ของชาวนา คือเวลาเขาไปเยียมกันเขาจะกลับมาเล่าว่าเจออะไรบ้าง บางทีเราเข้าไป
อ่านแล้วรูส้ กึ ว่า มันทําให้เราเข้าถึงเขามากขึนเห็นวิธกี ารใช้ชวี ติ ของเขา การทํางานของ
เขา จากการดูภาพ ทําให้เราไว้ใจ ว่าได้มคี นไปเจอเขามาจริงๆ ทําให้เราไว้ใจได้ส่วน
หนึงว่าชาวนาคนนี โอเคนะ (จุฑามาศ อัคควัสกุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
(3) เรืองราวน่ ารักในสังคมไทยระหว่างเจ้าบ่าว และเจ้าสาว และแม่
สือในโครงการผูกปินโตข้าว
เนื อหาอีก ส่ ว นทีทีมแม่ ส ือนํ าเสนอนันเป็ นเรืองราวความผูก พันกัน
ระหว่างเจ้าบ่าว และเจ้าสาวในโครงการ หรือความมีนําใจ เอือเฟื อ ช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิก
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ในโครงการผูกปิ นโตข้าว เช่น ชาวนาอินทรีย์ จากจังหวัดลําปาง สกรีนเสือฟรีมามอบให้ทมี แม่
สือ หรือ ความสัมพันธ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างเจ้าบ่าว เจ้าสาว เป็ นต้น ดังที นภนีรา
รักษาสุข (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) แม่สอที
ื มสือสาร กล่าวไว้ว่า “พอ เขาเป็ นเจ้าบ่าว
เจ้าสาวกันแล้วพอเขาผูกกัน เอ้ยเอาข้าวมาฝากอันนีหรือแบบบางคนทีเขา…คุณชายทีลําปาง
สกรีนเสือมาให้เรา ฟรี คือ มันเป็ นความน่ ารัก และเป็ นนํ าใจทีมัน เกิด ขึน ระหว่ างทางการทํ า
โครงการ”

ภาพที 4.33 ตัวอย่างภาพแสดงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” อัลบัม เรืองเล่าประทับใจ
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ซ.
(4) เรืองราวทีทีมแม่สอเผยแพร่
ื
ลงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในการออก
สือต่างๆ และเรืองราวสันๆ ของแม่สอื เจ้าบ่าว เจ้าสาว และการจัดส่งข้าว ฯลฯ
ส่วนทีเหลือของเนือหาทีทีมแม่สอสื
ื อสารออกมานันคือ การเผยแพร่
ข้อมูลทีทางโครงการผูกปิ นโตข้าวได้ไปร่วมออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ และสือนิตยสาร
ต่างๆ เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็ นทีรูจ้ กั เพิมมากยิงขึน รวมถึงเนือหาแนะนํ าตัว
แม่สอื เจ้าบ่าว เจ้าสาว ว่าคือใครมีบทบาทหน้ าทีอย่างไร ขันตอนการผูกปิ นโต การจัดส่งข้าว
และเรืองราวจิปาถะต่างๆ
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ภาพที 4.34 ตัวอย่างภาพแสดงใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” อัลบัม สือต่ างๆ ทีช่วย
แชร์โครงการ
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557 ฌ.
3) การปรับสารให้เข้าถึงคนเมือง
การสือสารของโครงการผู ก ปิ นโตข้าว เกิด จากคนทีอาศัยอยู่ในสังคม
เมือง ซึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตัวอย่างแม่สอที
ื มสือสาร และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่า ทีมแม่สอออกแบบสารเพื
ื
อให้คนเมืองสามารถเข้าถึงเนือหา
ของข้าวอินทรีย์ ได้อย่างง่าย เนืองจากในทัศนของคุณนภนีรา รักษาสุข เห็นว่าการสือสารของ
ชาวนาทีเป็ นอินทรีย์ หรือพวก NGO เข้าถึงยากสําหรับคนในสังคมเมือง จึงนํ าข้อมูลข่าวสารที
ได้รบั มาถ่ ายทอดในแบบการสือสารแบบสังคมเมือ งส่ ง ผลให้ส ามารถเชือมการสือสารแบบ
เกษตรอินทรียใ์ ห้เข้าถึงคนในสังคมเมืองได้อย่างง่ายยิงขึน
เพราะว่าอย่างหนึงเนียความเป็ นอินทรีย์ ความเป็ น NGO หรือชาวนาเนีย บาง
ทีโดยส่วนใหญ่มนั จะมีท่าที ค่อนข้างส่วนตัว ปิดนิดนึง มันจะเป็ นสไตล์ๆ เดียวกันก็แบบ
ไม่ค่อยสนุ กมาแบบธรรมชาติๆ ซึงถ้าคนเมืองเห็นเขาจะตัดสินตังแต่แรกเนียไม่ใช่ฉัน
แต่ว่าพอเราทําเพจในฐานะทีคนเมืองทํา เออจะมีแบบตุ๊กกะตุ่นตุ๊กกะตา คําพูด คําจา ที
ทําให้เข้าถึงคนเมืองได้ มีคนดังมา สนุ กสนานเฮฮาโป็ งซึง คือคนอินทรีย์ แท้ๆ เขาไม่ได้
ั อนกันนะ
ยูเรก้าแบบนี ก็เหมือน กับท่าทีของเรามันก็เป็ นตัวเชือมระหว่างคนสองฝงเหมื
(นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
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สอดคล้องกับคุณรัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์ เจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวของกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง “พีชอบตัวการ์ตูนทีถือรวงข้าวสกรีนบนเสือยืด บางทีกเ็ ป็ นรูปหัวใจ
มันทําให้ดเู หมือนกับเชือมสัมพันธ์ระหว่างเราบางทีเป็ นรูปเจ้าบ่าวเจ้าสาวชาวนาอะไรเงีย มันทํา
ให้ ดู ว่ ารัก สามัค คี เชือมโยง ช่ ว ยเหลือ กัน …” (รัช นี ก ร เจวประเสริฐพัน ธุ์, สัม ภาษณ์ , 16
เมษายน 2558)
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า โครงการผูกปิ นโตข้าวใช้กล
ยุท ธ์ก ารออกแบบสารนั นเริมต้ น จากการตังชือโครงการ ใช้คํ าเรีย กแทนบทบาทหน้ าทีของ
สมาชิกเพือสร้างจุดดึงดูดความสนใจให้เข้าร่วมอีกทังมีการเล่าเรืองผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ร่วม
ถึงมีการปรับสาร ตกแต่งสารให้เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มผูร้ บั สารทีเป็ นคนในเมืองหลวง
4.3.2.4 กลยุทธ์ดา้ นการเลือกใช้สอื
1) สือสังคมออนไลน์
(1) เฟซบุ๊ก (Facebook)
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่ า จุด กํ าเนิ ด เริมแรกของโครงการผู ก
ปินโตข้าวคือการถ่ายทอดแนวคิดของคุณนภนีรา รักษาสุขลงไปใน เฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณนภนี
ราเอง เมือเพือนๆเข้ามาอ่านแนวคิดนีและมีความคิดทีตรงกัน ซึงคุณร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ
ได้เป็ นผู้ประสานติดต่อรวบรวมสมาชิกคนอืนๆเข้ามาร่วมประชุมเพือดําเนินงานโครงการนีให้
เกิดขึนเป็ นรูปเป็ นร่าง เมือโครงการผูกปิ นโตข้าวเกิดขึนสือทีทางทีมแม่สอเลื
ื อกมาใช้เป็ นสือแรก
จึงเป็ น เฟซบุ๊ ก เพราะเป็ น ช่ อ งทางทีสามารถขับ เคลือนกระแสต่ างๆ ในสังคมได้เป็ น อย่างดี
รวมถึงเป็ นสือทีเข้าถึงได้งา่ ย ไม่เสียค่าใช้จา่ ย
จุดเริมต้นแรก เราถ่ายทอดความคิด ไปใน เฟซบุ๊ก พีฉัตรเป็ นมือประสานเห็น
ว่าดีเลยคิดจะทําชวนคนโน้นคนนีมา นังประชุม เริมแรกในการทํา คิดถึง เฟซบุ๊ก เพราะ
คนรุ่นเราไม่ได้เล่น อินสตาแกรม (Instagram) แล้ว เฟซบุ๊ก มันขับเคลือนอะไรหลาย
อย่างในสังคมได้เยอะ ทุกคนมี บัญ ชีรายชือในเฟซบุ๊กอยู่แล้ว และมันก็ส่งต่ อง่าย อีก
อย่างเราไม่มเี งิน ก็เลยอะไรทีมันไม่เสียใจ ก็เริมจาก เฟซบุ๊ก ก่อน (นภนีรา รักษาสุข,
สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
“ในช่วงแรกเราก็ใช้ เฟซบุ๊ก เริมต้นจากแม่สอกระหนํ
ื
าดึงเพือนมากด
like ขึน เฟซบุ๊ กมันก็ง่ายใช่ป่ะ พวกพีทํากันเป็ น ง่ายทําเป็ น ไม่มตี ้นทุน” (ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ
บุญเจริญ, สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2558)
จากการศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากใน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว”
(https://www.facebook.com/pookpintokao) พบว่ า เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ของโครงการผูก ปิ นโต
ข้าวนีถือว่าเป็ นประเภท “ชุมชน” (Community) เป็ นช่องทางการสือสารหลักระหว่างโครงการ
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และผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดทังสังคมภายนอก โดยเนือหาของ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโต
ข้าว” ประกอบด้วย 1) บทความ “รูจ้ กั ผูกปินโตข้าว สันๆ ง่ายๆ เชิญทางนีค่ะ” (1) โครงการผูก
ปิ นโตข้าวคืออะไร (2) รายละเอียดของแม่สอื (3) ผูกปิ นโตข้าวมีความตังใจอย่างไร (4) ทําไม
ต้องเป็ นอินทรีย์ (5) ใครคือเจ้าบ่าว ใครคือเจ้าสาว (6) ทําไมต้องจับคู่ (7) อยากเป็ นเจ้าสาวต้อง
ทําอย่างไร (8) ขันตอนการผูกปินโตข้าว และ (9) งานนีรีบไหมไว้ค่อยทําได้รเึ ปล่า 2) เนือหาใบ
สมัครของเจ้าสาว และใบสมัคร 3) โทษของข้าวเคมี สารเคมี และ ประโยชน์ ของข้าวอินทรีย์
รวมถึงเรืองราวต่างๆของข้าวอินทรีย์ 4) ข้อมูลเจ้าบ่าวในโครงการ (1) ประวัตคิ วามเป็ นมาของ
เจ้าบ่าว (2) พันธ์ขา้ วและราคา (3) การรับรอง มี/ไม่ม ี และ (4) รายละเอียดและใบสมัครการเป็ น
เจ้าสาว 5) เจ้าสาวคนดัง 6) อาสาและพันธมิตร (1) บทบาทหน้ าทีของแม่สออาสา
ื
และเถ้าแก่
อาสา (2) คุณ สมบัติของแม่สออาสา
ื
และเถ้าแก่อาสา และ (3) แม่สออาสาองค์
ื
กร 7) อัตราค่า
ขนส่งไปรษณีย์ 8) สือทีช่วยแชร์โครงการ 9) กิจกรรม 10) เรืองเล่าประทับใจ และ 11) เมนู ขา้ ว
อินทรีย์
นอกจากนันผู้วจิ ยั สัมภาษณ์ เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว
จากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่าช่องทางการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวที
สามารถทําให้เกิดความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึงของโครงการ อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึงเป็ นการ
ลงภาพในทุกๆ วัน
เฟซบุ๊ก เราติดตามกด Like ในเพจผูก เราก็จะเห็นเขาอัพเดทเรืองราวของเขา
บ่อยๆ กิจกรรมเขาไปทําอย่างไรทีไหนบ้าง มีโครงการแม่สออาสา
ื
ทีต้องมาพบคุยกัน
แม่สอไปเยี
ื
ยมเจ้าบ่าว เห็น อัพเดท ทุกวัน เรืองราวทีน่ าประทับใจ ทําให้เราอยากเป็ น
ส่วนหนึง (รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
นอกจากนันผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแกนนํ ากลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่า การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของทางโครงการ และเป็ นจุดเริมต้นให้ตน
ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ก็ผ่านทางสือ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” (https://www.
facebook.com/pookpintokao) “เฟซบุ๊ ก ชัด เจน ตัว เดีย ว ไม่ ได้รบั รู้จากทางอืนเลยนอกจาก
เฟซบุ๊ก …สารของโครงการก็ตรงกับทีเราคิด ตรงกับวัตถุ ประสงค์ทีอยู่ในใจของเรา” (ภราดา
อําไพ, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2558)
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ภาพที 4.35 แสดงตัวอย่างหน้า เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว”
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2558ก.
(2) เว็บไซต์ (Website)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า นอกจาก เฟซบุ๊ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโต
ข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao) แล้วนันทางทีมแม่สอได้
ื มกี ารระดมทุนจัดทํา
เว็บไซต์ “ผูกปิ นโตข้าว” (http://www.pookpintokao.com/) ขึนมา เพือจัดสรรข้อมูลให้มรี ะบบ
และเพิมความน่ าเชือถือมากยิงขึน
พอมี เฟซบุ๊กข้อมูลมันกระจัดกระจาย ก็เลยมี เว็บไซต์ ขึนมา แต่ไม่ค่อยมีใคร
เข้าหรอก เพราะ เฟซบุ๊ ก มัน อ่ า นง่า ยกว่ า มัน มีค อมเม้น ท์ เราต้ อ งอ่ านคอมเม้น ท์
เว็บไซต์ มันต้องมีไว้เป็ นพืนฐานแหล่ะ เหมือนกับว่า ใครจะแบบอยากได้ขอ้ มูลทังหมด
พีไปดูในเว็บไซต์เลยค่ะ คือทําทีเดียว (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์ , 30 พฤษภาคม
2558)
“ต่อมาข้อมูลมันเยอะมันต้องมี เว็บไซต์เพือเพิมความน่ าเชือถือ และก็
ข้อมูลไม่กระจัดกระจาย จะได้รวมกลุ่มได้ ก็ลงทุนเรือง เว็บไซต์” (ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ,
สัมภาษณ์, 22 เมษายน 2558)
2) สือบุคคล
แม่สอื จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวจากกลุ่ม
ทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง พบว่ า ตัวแม่สอเองก็
ื
มบี ทบาทสําคัญ ในการเป็ นช่อ งทางการ
สือสารอย่ า งหนึ งของโครงการผู ก ปิ นโตข้า ว เนื องจากจุ ด เริมต้ น ของการตัด สิน ใจเข้า ร่ว ม
โครงการอย่างแรกคือ การได้ยนิ เรืองราวของโครงการจากแม่สอื และแม่สออาสา
ื
นอกจากการ
เล่าเรืองแล้วบางครังแม่สอยั
ื งเป็ นผูท้ ดลองหุงข้าวอินทรีย/์ เลิกเคมีจากชาวนามาให้ลองชิม หรือ
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การถ่ ายภาพทีไปร่วมกิจกรรมต่ างๆ ของโครงการ รวมถึงการทีแม่สอทํ
ื าหน้ าทีจับคู่ระหว่าง
เจ้าสาว เจ้าบ่าว ต้องใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีดีในการเลือกจับคู่ทเหมาะสม
ี
สิงต่างๆ เหล่านีจึง
ส่งผลให้เกิดแรงกระตุน้ ในการเข้าร่วมโครงการมากยิงขึน
เริมแรกจากเพือนพีเป็ น แม่ ส ืออยู่ ใ นโครงการนี แล้ ว มาเล่ า ให้ ฟ งั ทํ า
อะไรบ้างในโครงการนี ข้อดีของโครงการว่าจะสามารถช่วยชาวนาอย่างไร ข้าวทีเกิดจากอินทรีย์
มันมีขอ้ ดีอย่างไร ต่อสุขภาพ เขาก็หุงข้าวอินทรียม์ าให้ลองชิม….สําคัญตรงทีพีว่าเขาคอยมา
อัพเดทให้เราฟงั ด้วย มันเป็ นกิจกรรมทีดี ให้เล่าถึงความลําบากของชาวนาให้ฟงั ว่ากว่าจะทํานา
ได้อนั นีอันนัน…อยากให้กําลังใจ อยากสนับสนุ นให้เขาทําดีต่อไป ก็เลยทําให้เราอยากมาเข้า
มาร่วมโครงการเพิมมากขึน (รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
แม่สอนี
ื สําคัญนะ ถ้าเขาทํางานมีประสิทธิภาพ เขาจะช่วยแนะนําเราได้ บอกเรา
ว่าอะไรเป็ นยังไง ประชาสัมพันธ์ก่อน และก็อธิบายขันตอนว่าจะเลือกนาไหนอะไรยังไง
แม่สอนี
ื สําคัญ นะ ต้องดูออก อ่ ะว่าเจ้าสาวอันนีอาจจะเหมาะกับเจ้าบ่าวแบบนีนาข้าว
แบบไหนอะไรยัง ไง อัน นี สํ า คัญ (วิม ลวรรณ รัตนธราธร, สัม ภาษณ์ , 2 พฤษภาคม
2558)
นอกจากนีผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทองทีนอกจากเป็ นเจ้าสาวแล้วยังเข้าสมัค รเป็ นแม่สออาสาใน
ื
โครงการผูกปิ นโตข้าว ในเรืองสือทีมีส่วนทําให้เข้าร่วมโครงการ พบว่า บทบาทแม่สอยั
ื งมีผลต่อ
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของเจ้าสาว
สําคัญนะคะ เพราะว่าบางทีเจ้าสาวจะถามข้อมูลลึก เหมือนกับเช็ค ว่าเรารูเ้ รือง
จริง รึเปล่ าเราอยู่ในโครงการจริง รึเปล่ า การทีบางทีเจ้าสาวเขาลังเลแม่ ส ือก็ค อยคุ ย
เพือให้ความมันใจเขาอ่ะค่ะ เมือเขาเริมมันใจเขาก็จะเข้าร่วมโครงการ แล้วก็สมัครกับ
เจ้าบ่าวสูง เพราะว่า เขายังไม่เจอเจ้าบ่าว เขาได้แต่คุยกับเรา เห็นไลน์ เรา เขาเห็นเรา
เป็ นด่านแรกก่อน (จุฑามาศ อัคควัสกุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
3) สือกิจกรรม
จากการศึก ษาข้อมูลเพิมเติมจากใน เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”
(https://www.facebook.com/pookpintokao) พบว่ า นอกจากสื อๆที กล่ า วมาข้ า งต้ น แล้ ว นั น
โครงการผู ก ปิ นโตข้าวยังมีส ือกิจกรรมต่ างๆ ของโครงการ อาทิ การออกบูธ จัด กิจกรรมกับ
หน่ วยงานต่างๆเพือการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมประเภทให้ความรูอ้ บรมผูท้ สมั
ี ครเข้า
มาเป็ นเถ้าแก่ อาสา หรือ แม่สออาสา
ื
รวมถึงกิจกรรมทีแม่ส ือต้องการให้เกิด ขึนเองเพือเชือม
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ่าว เจ้าสาวในโครงการ อย่าง การเยียมนาของเจ้าสาว เป็ นต้น ซึง
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ตรงกับที ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ (สัมภาษณ์, 22 เมษายน2558) แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว กล่าวไว้
ว่า
แต่ สําหรับพีเจ้าบ่าวมาเจอเจ้าสาวทีอยู่ในเมืองโอเคมันก็ได้ออกงานทํา
กิจกรรมร่วมกัน แต่พมองว่
ี
าถ้าเจ้าสาวยกขโยงไปทีนาของเจ้าบ่าวมันง่ายมากกว่ามันได้เติมเต็ม
กัน มันมากกว่า มาออก event ในเมือง ได้ไปเหยียบดินจริงๆ อยากเป็ นยังงันมากกว่า”

ภาพที 4.36 ตัวอย่าง กิจกรรมทีหน่ วยงานภายนอกเชิญให้โครงการเข้าร่วม
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ก.
4) สือมวลชน และสือคนดัง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแม่สอที
ื มสือสารพบว่า สือทีทํา
ให้โครงการผูกปิ นโตข้าวเป็ นทีรูจ้ กั เพิมมากยิงขึน และขยายออกสู่วงกว้างคือ สือมวลชน ไม่ว่า
เป็ น ข่าว รายการโทรทัศน์ นิตยสารทังไทยและต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
โดยสือมวลชนแรกที เข้ า มา คือ สือโทรทัศ น์ Thai PBS ซึงส่ ง ผลให้
ชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ให้ความสนใจกับโครงการผูกปิ นโตข้าว และสมัครเข้าร่วมโครงการเป็ น
จํานวนมากดังที นภนีรา รักษาสุข (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) แม่สอที
ื มสือสาร กล่าวไว้
ว่า
พอโครงการนีออกไปสือก็เยอะตอนแรกก็จะเป็ นสือหัวเร็วมาขอสัมภาษณ์ ตอน
แรกก็ Thai PBS เป็ นสือแรกทีทําให้ชาวนารูจ้ กั เราเยอะมาก เขาก็เขียนมาหาบอกว่า
อยากร่วมโครงการทํายังไง ก็ชาวนาสมัครเข้ามาเยอะ ออกสือมากขึน ชาวนาก็เข้ามา
เยอะขึน
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ภาพที 4.37 ตัวอย่าง สือมวลชนทีให้ความสนใจในโครงการผูกปินโตข้าว
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ฌ.
เมือมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิมมากขึนทังผูต้ ้องการซือข้าว และ
ชาวนาผู้ผ ลิต แม่ ส ือจะทํ าการคัด เลือ กตามขันตอนการผู ก ปิ นโตข้าวของโครงการ โดยการ
คัดเลือกเจ้าบ่าวแม่สอจะทํ
ื
าการอ่านประวัติ และความต้องการเข้าร่วมโครงการทีเจ้าบ่าวพิมพ์ส่ง
มาในอินบ๊อกซ์ และโทรศัพท์สมั ภาษณ์พร้อมทังตรวจเยียมนา ส่วนเจ้าสาวนันแม่สอจะอ่
ื านจาก
ใบสมัครออนไลน์ถงึ ความต้องการข้าวของเจ้าสาว ร่วมถึงความตังใจสมัครเข้าร่วมโครงการหาก
ลงตัวกับสต๊อกข้าวทีในโครงการมีอยู่หรือตรงกับคุณสมบัตขิ องเจ้าบ่าวทีเข้าร่วมโครงการแม่สอื
ก็จบั คู่ให้ทนั ที โดยทีผ่านมาก็จะรับผูซ้ อข้
ื าวทีสมัครเข้ามาทังหมด
นอกจากนี ยังมีสอที
ื ทําให้เกิดความน่ าเชือถือ และเป็ นทีรับรู้ได้รวดเร็ว
ยิงขึนคือ สือคนดัง โดยทีการนํ าคนดังทังในวงการบันเทิง วงการเพลงมาช่วยประชาสัมพันธ์
โครงการนันส่วนใหญ่ จะเป็ นคนรูจ้ กั ของแม่สอเอง
ื
เช่น คุณพัชรศรี เบญจมาศ หรือ กาละแมร์
เป็ นรุ่นน้องของคุณปรารถนา จริยวิลาศกุล ทีนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ คุณ
ชนกวนันท์ รักชีพ หรือ ตุ๊ ก เป็ นเพือนของคุณ นภนีรา รักษาสุข แม่สอหลั
ื กทีทําหน้ าทีในทีม
สือสาร เป็ นต้น ซึงคนดังทีร่วมประชาสัมพันธ์โครงการบางรายก็เข้าร่วมเป็ นเจ้าสาวในโครงการ
ผูก ปิ นโตข้าวอีก ด้ว ย รวมถึงจากการส่ ง เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ของโครงการในเครือ ข่ ายสัง คม
ออนไลน์ ส่งผลให้โครงการผูกปิ นโตข้าวได้ถูกยกให้เป็ นประเด็นเพือให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
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โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดยเนือหาหลักเป็ นการกล่าว
ชมเชยถึงแนวคิดของโครงการผูกปินโตข้าว
ออกสือมากขึนเจ้าสาวก็เข้ามาเยอะขึน คือ เราก็ค ิด ว่าต้อ งมีค นดังมาช่ วยจุด
กระแส เพราะเวลาทีออกข่าวตามไรเนียอยู่แค่ในวงการของคนทีรูข้ ่าวไง แต่ ถ้า มันจะ
เป็ น Mass มันก็ต้องมีคนดัง คนแรกก็เป็ นพีบอย โกสิยพงศ์ คือไปหาพีบอย พีบอยช่วย
แต่งเพลงให้หน่ อย พีบอยบอกตายแล้วมันต้องช่วยกัน แกก็ดมี าก ให้แกถือป้ายเจ้าสาว
คนรูจ้ กั เยอะมาก…กาละแมร์ ก็เป็ นรุน่ น้องทีนิเทศ ก็ชวนเราไปออกรายการ พอไปออก
รายการก็เจอ หลังเวทีกเ็ จอชมพู่ เจอคริสหอวัง เจอครูลลิ ลี…ส่วนใหญ่คนดังทีได้มาก็คอื
รูจ้ กั อย่าง พีตุ๊กชนกวนันท์เนียพีฝนรูจ้ กั พีก้อง พีบีเ› คยทํางานด้วยในคอนเสิรต์ หรือเรา
รูจ้ กั กับใครก็ช่วยแชร์ให้หน่ อย (นภนีรา รักษาสุข, สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)
“…จนกระทังลุงตู่พูด ถึง เรารูม้ าทีห ลังว่าเสธของลุงตู่ คอื เขาเหมือ นกับ
แชร์ไปแชร์มาแล้วเขาก็เข้ามาอ่านในเพจ แล้วเขาก็เอาไปเลยไปให้ลุงตู่พดู ” (นภนีรา รักษาสุข,
สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558)

ภาพที 4.38 ตัวอย่าง สือคนดังทีช่วยประชาสัมพันธ์โครงการผูกปิ นโตข้าว
แหล่งทีมา: ผูกปินโตข้าว, 2557ข.
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จากการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก เพิ มเติ ม กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งตัว แทนแม่ ส ือใน
โครงการผูกปิ นโตข้าวในเรืองประสิทธิภาพของสือใดทีส่งผลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
พบว่ า สือทีมีป ระสิท ธิภ าพทีสุ ด คือ สือคนดัง และสือรายการโทรทัศ น์ “ตลาดสดสนามเป้า”
เนื องจากมีฐานผู้ชมรายการเยอะ ส่งผลให้เป็ นทีรู้จกั เพิมมากขึนในวงกว้าง ร่วมถึงมีผู้สนใจ
สมัครเข้าร่วมเป็ นเจ้าสาวในโครงการ ซึงถือว่าเป็ นกลุ่มเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวทีสมัครเข้าร่วมโครงการ
ในช่วงระยะขยายของโครงการ กลับกันสือโทรทัศน์อย่าง Thai PBS หรือ Nation เจ้าสาวผูซ้ อื
ข้าวทีสมัครเข้ามาจะเป็ นเจ้าสาวในช่วงระยะแรกเริมโครงการ และมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์
วิส ยั ทัศน์ ของโครงการ ดังที นภนี รา รักษาสุข (สัมภาษณ์ , 30 พฤษภาคม 2558) แม่ส ือทีม
สือสาร กล่าวไว้ว่า
สิงทีได้ผลทีสุดคือ Celeb อเมซิงอีก อันพอๆ กันคือตลาดสดสนามเป้า คือถ้า
เป็ นทีวมี นั ต้องเป็ นทีวที มีี ฐานคนดู เยอะมากซึงตลาดสดสนามเป้ามันสนุ กรายการดีม ี
คุณ ภาพจริงๆ ทําดีจริงๆ ทีมงานดีมากสมควรทีจะได้ ตลาดสดสนามเป้าปุ๊บคนรู้จกั
เยอะมาก พียกให้ตลาดสดสนามเป้า คือตอนแรกเรายังไม่ได้ Mass มากใช่ไหมทีวที ไป
ี
ออกเป็ น Thai PBS หรือว่า Nation ก็จะเป็ นคนทีแบบชอบศึกษาชอบความรู้ คนกลุ่ม
แรกจะเป็ นคนที Early Adopter คือคนทีมีความสนใจ เข้าไปอ่านไม่ขเกี
ี ยจอ่ าน …อิน
ชอบนีคือเจ้าสาวคุณภาพเลย กับ พอเริมจุดตัดเป็ นตลาดสดสนามเป้า เป็ น Mass และ
คนทีเริมเข้ามา อยากสังข้าวคะทําไงคะ เขียนมาในเพจ เราต้องเอา link แปะให้มนั เป็ น
ยังไง เราก็ไม่รหู้ รอกนะว่าเขาสมัครไหมนะ ด้วยความทีเขาไม่เต็มใจอ่านมันทังหมด….
สําหรับสือคนดังทีมีประสิทธิภาพสามารถส่งผลต่อการเข้าร่วมโครงการ
มากทีสุด คือ “ชมพู่” อารยา เอ ฮาร์เก็ต โดยทีสือคนดังมีส่วนช่วยในการสร้างความรับรูไ้ ด้เร็ว
และสร้า งความน่ า เชือถือ ให้ ก ับ โครงการผู ก ปิ นโตข้ า วมากยิงขึน ดัง ที นภนี ร า รัก ษาสุ ข
(สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2558) แม่สอที
ื มสือสาร กล่าวไว้ว่า
ส่วน Celeb เนียชมพู่ ลงเสร็จบุ๊ป มีคนเอาไปลง pantip กระปุก เพจโน้ นเพจนี
เอาไปลงชมพู่เป็ นเจ้าสาว โน่ นนีนัน ดังมาก คนก็เรียกว่าชมพู่เป็ นนางฟ้าของชาวนา
คนก็ชม ชมพู่ใจดีจงั เลยช่วยชาวนาไม่มขี ่าวลบเลยนะ ดีมาก ตอนแรกทีเขาสมัครใช่
ไหมเขาอาจจะรูค้ นเดียว คนอืนไม่รจู้ กั โครงการนี ให้เพือนไปอ่านโหยยาวไม่อ่านว่ะ แต่
พอชมพู่ออกมา เฮ้ยนีไงโครงการทีฉันกินอยู่ จริงหรือเปล่า สมัครบ้าง มันให้รบั รูไ้ ด้เร็ว
ขึนเข้าใจได้งา่ ยขึน น่ าเชือถือ
สําหรับการนํ าคนดังมาถือป้ายร่วมเป็ นเจ้าสาวในโครงการผูกปิ นโตข้าว
นัน คนดังอย่าง คุณบอย โกสิยพงศ์ และคุณ “ชมพู่” อารยา เอ ฮาร์เก็ต นันส่งผลต่อยอดคนชืน
ชอบผ่านการกดไลค์หน้า แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (https://www.facebook.com/pookpintokao)

164
เป็ น จํา นวนเพิ มขึนคนละ 10,000 ภายในระยะเวลา 2-3 วัน (ร่ ม ฉั ต ร พัฒ นศิร ิ บุ ญ เจริญ ,
สัมภาษณ์, 30 ตุลาคม 2558)
นอกจากนีผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวกลุ่ม
ทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง พบว่า เจ้าสาวผู้ซือข้าวบางรายสนใจเข้าร่วมโครงการเพราะ
สือมวลชน และสือคนดัง และบางรายคิดว่าไม่มผี ลต่อการเข้าร่วมโครงการ แต่แสดงทัศนว่าเป็ น
อีกช่อ งทางหนึงของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีจะช่วยประชาสัมพันธ์เพิมเติมเพือเป็ นจุดดึงดูด
ความสนใจ
เห็นการประชาสัมพันธ์ทมีี อยู่ในหนังสือพิมพ์ และก็หนังสือมติชนสุดสัปดาห์ ใน
คอลัมน์ทคุี ณกาละแมร์เขียน แล้วก็ไปเปิ ดอ่านต่อใน เฟซบุ๊กก็เห็นเรืองจุดประสงค์ของ
โครงการว่าเขาจัดเพืออะไร…อาจจะอยู่ทคนที
ี
Present ด้วยนะคะ อย่างคุณกาละแมร์
เขาก็พดู เก่ง เขาเขียนลงคอลัมน์ในมติชน ปกติอ่านมติชนสุดสัปดาห์ อยูแ่ ล้ว แล้วก็เจอ
ในคอลัมน์ ทเขาเขี
ี
ยน เขาก็พูดเชิญ ชวนก็เลยทําให้รู้จกั อันนี ก็มสี ่วน (วิมลวรรณ รัต
นธราธร, สัมภาษณ์, 2 พฤษภาคม 2558)
สือดาราไม่มอี ทิ ธิพล กับพี ก็แค่อ้อ คนนีเขาก็กนิ ข้าวอินทรียเ์ หมือนกัน แต่ไม่ม ี
ผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ แต่กบั คนอืนอาจจะมี …บางทีเขาไม่ได้อ่านเฟซบุ๊ก
ของผูกปิ นโตข้าวหรอก แต่ ตามดาราคนนี แล้วก็เห็น ก็รูว้ ่ามีโครงการนีอยู่นะ แล้วก็
สนใจเข้าไปดูว่ามันเป็ นอะไร นันอาจเป็ นอีกช่องทางหนึงเนอะ (รัชนีกร เจวประเสริฐ
พันธุ,์ สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558)
จากผลการวิจยั ทีกล่ าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า โครงการผูก ปิ นโตข้าวนันสามารถดึงดูด
ความสนใจให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการได้นันเนืองจากมีการนํ าสือสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กมา
ใช้พร้อมทังจับกลุ่มเป้าหมายในการส่งสารคือ คนในกรุงเทพมหานคร อีกทังนําสือคนดังมาสร้าง
กระแสการรับรู้มากยิงขึน ร่วมไปถึงการปรับสารทีเกียวกับเกษตรอินทรีย์ให้ผู้รบั สารทีไม่ใช่
เกษตรกรเข้าใจง่ายและได้รบั รูเ้ รืองราว แนวคิดของโครงการผ่านการเล่าเรืองบนพืนทีออนไลน์
ส่ว นชาวนาทีเข้าร่ว มโครงการนันเริมจากนํ าชาวนาทีดําเนิ น ตามวิถีชีว ิต เกษตรอินทรีย์แ ละ
ประสบความสําเร็จมาเป็ นเจ้าบ่าวในโครงการเพือสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวนาคนอืนๆสนใจเข้า
ร่วมโครงการ เมือเกิดการขยายตัวของโครงการเนืองจากพลังของสือสังคมออนไลน์ และจาก
ประสบการณ์ จริงของผู้เข้าร่วมโครงการทีนํ ามาบอกต่อนัน ส่งผลให้เป็ นทีสนใจของสือมวลชน
แขนงต่างๆ ทําให้โครงการผูกปินโตข้าวเป็ นทีรูจ้ กั เพิมมากยิงขึน
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4.3.3 ผลการวิ จยั ข้ อ ที 3 ปั จจัย ของโครงการผูกปิ นโตข้ าวที ส่ งผลให้ กลุ่มทํานา
เลิ กเคมี จังหวัดอ่างทองเกิ ดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือก
นั บ ตังแต่ แ กนนํ า กลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทองสมัค รเข้า ร่ ว มเป็ น เจ้า บ่ า วใน
โครงการผูกปิ นโตข้าว หลังจากนันก็เกิดกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองขึนอย่างเป็ นทางการ
ตลอดระยะเวลาตังแต่ ปี พ.ศ. 2557-2558 ทีอยู่ในโครงการผู ก ปิ นโตข้าว กลุ่ม ทํานาเลิก เคมี
จังหวัดอ่างทองเกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านตลาดหลายอย่าง เช่น การได้ตดิ ต่อผูกสัมพันธ์
โดยตรงกับผู้ซอข้
ื าว ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการการซือขายข้าวด้วยตนเอง การ
ได้รบั ความเชือถือ รวมถึงเกิดความมันใจในการทํานาแบบวิถีอนิ ทรีย์ และความภาคภูมใิ จใน
การเป็ นผูผ้ ลิตข้าวปลอดภัย และมีคุณภาพส่งถึงมือผูบ้ ริโภค ซึงการพัฒนาเหล่านีเกิดจากปจั จัย
ทีสําคัญ ของโครงการทีผู้ว ิจ ยั สรุป ข้อ มูล จากการศึก ษาด้ว ยวิธ ีก ารสัม ภาษณ์ เชิงลึก กับ กลุ่ ม
ตัวอย่าง และศึกษาเพิมเติมจากหน้าแฟนเพจ “ผูกปินโตข้าว” (www.facebook.com/pookpinto
kao) คือ ปจั จัยด้านความมีจติ อาสา ปจั จัยด้านการรวมตัวเป็ นเครือข่าย และปจั จัยด้านการใช้สอื
ในเครือข่าย โดยทังสามปจั จัยมีรายละเอียดดังนี
4.3.31 ปจั จัยด้านความมีจติ อาสา
จากการศึก ษาจากแฟนเพจ “ผู ก ปิ นโตข้า ว” (www.facebook.com/pookpinto
kao) พบว่า จุดเริมต้นของการเข้าร่วมกลุ่มและกลายเป็ นโครงการผูกปิ นโตข้าวนันแรกเริมเกิด
จากการรวมตัวกันของกลุ่มเพือน 13 คนทีมาจากหลากหลายอาชีพ แต่มวี ตั ถุประสงค์เดียวกัน
คือต้องการช่วยเหลือชาวนาให้สามารถพึงพาตัวเองได้โดยเป็ นผู้ผลิต แปรรูป และขนส่งสินค้า
ถึงมือผู้บริโภคด้วยตนเองเพือลดกระบวนการคนกลางทีไม่เป็ นธรรม รวมถึงต้องการรณรงค์ให้
ชาวนาปลูกข้าวอินทรียเ์ พือลดต้นทุนในการผลิต และเพือความปลอดภัยทังผูบ้ ริโภค และผูผ้ ลิต
เอง โดยทางกลุ่มผู้ดําเนินโครงการได้บอกเล่าความเป็ นมา บทบาทหน้ าที และความตังใจของ
กลุ่ มทีรวมตัวกันทําโครงการโดยทางกลุ่มไม่ได้มสี ่ วนได้ส่ว นเสียกับการซือขายข้าวระหว่ าง
“เจ้าบ่าว” “เจ้าสาว” ผ่านทางแฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว” (www.facebook.com/pookpintokao/) ซึง
ผูว้ จิ ยั ขอนํามาบางเนือหาทีมีความเกียวข้องกับงานวิจยั ดังนี
โครงการนี ไม่ได้อ ยู่ในรูปของบริษัท หรือ แม้แต่ Social Enterprise ไม่ได้เป็ น
CSR ของหน่ วยงานใดทังสิน โครงการเราอยู่ในรูปของชุมชนเล็กๆ ขนาด 13 คน ทีจัด
เวลามาทํางานนีร่วมกัน (ตอนนีงานโครงการเริมเยอะกว่างานประจําแว้ว) ประชุมหลัง
เลิกงาน สือสารกันทางไลน์ และมารวมตัวกันทํางานในวันหยุด
…เราเหล่านาง 13 รู้จกั กันมาก่ อน มากน้ อ ยคนละหลายปี เรียกว่าเป็ นเพือน
ตอนโต พวกเรามีทงเป็
ั นเจ้าของธุรกิจ ทังพนักงานองค์กร มีทงนั
ั กโฆษณา นักสร้างแบ
รนด์ นักฝึกอบรม นักการตลาด NGO หมอ วิศวกร คนในวงการเพลง คนทําไอที - สิงที
เรามีเหมือนกันคือ เรามีความตังใจทีจะทําอะไรให้ประเทศของเรามากกว่านี เราคุยกัน
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ว่ามารวมกันทําโครงการเพือบ้านเรากันเถอะ ใครมีอะไรน่ าสนใจเสนอมา และโครงการ
นีก็เป็ นโครงการแรกทีเราเริมทํา
…ค่าใช้จา่ ยทีเรามี เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง ไปลงพืนที พวกเรา
ออกกันเอง (พีๆ ทีมีทรัพย์หนากว่าน้องๆ ก็ออกมากกว่า) และได้รบั ความเอือเฟื อจาก
เพือนพีน้องทีสนิทกันสมทบทุนมาให้ ส่วนเงินค่าซือขายข้าวนัน คนเมืองและชาวนาจะ
จ่ายกันเองโดยตรง เราไม่ได้เป็ นตัวกลางในเรืองนัน เงินจะไม่ผ่านมือเราเลยค่ะ
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนันแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูด้ ําเนินโครงการผูกปิ นโตข้าว
นันมารวมตัวกันด้วยจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ ร่วมถึงสมาชิกทีเข้าร่วมโครงการอย่างเจ้าสาว
หรือ ผู้ซือข้าวของกลุ่ มทํ านาเลิก เคมี จังหวัด อ่ างทองนั น จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ในหัว ข้อ
คําถามถึงวัตถุประสงค์และสาเหตุการเข้าร่วมโครงการนันพบว่า กลุ่มตัวอย่างเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว
ของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง คําตอบสอดคล้องกันว่าวัตถุประสงค์ขอ้ แรกของการเข้า
ร่วมโครงการนันเพือต้องการช่วยเหลือชาวนา ต้องการให้กําลังใจชาวนา ดังนันจึงไม่ปฏิเสธการ
ซือขายข้าวกับ กลุ่ ม หากราคาข้าวของกลุ่ ม รวมค่ าขนส่ ง จะมีราคาสูง กว่ าในท้อ งตลาด ดัง ที
รัช นี ก ร เจวประเสริฐ พั น ธุ์ (สัม ภาษณ์ , 16 เมษายน 2558) เจ้ า สาวผู้ ซื อข้ า ว กล่ า วไว้ ว่ า
“เพือทีจะช่วยชาวนา พีไม่ชเี รียสกับเรืองราคาข้าวเนอะ คือลุงบอกราคามาเท่าไหร่พก็ี โอเคอ่ะ
ไม่ได้ ว่าจะต้องต่อ”
อีก ทังผู้ ว ิจ ยั ได้ ส อบถามกับ เจ้า สาวผู้ ซือข้า วของกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่างทองเพิมเติมในเรืองของการสังซือข้าวกับกลุ่มว่ามันใจได้อย่างไรว่าเป็ นข้าวปลอดสารเคมี
และน่ าเชือถือ พบว่า ทางโครงการมีทมี งานอาสาทีออกตรวจสอบมาตรฐานข้าวอยู่แล้ว อีกทัง
ตนมีความไว้วางใจเนืองจากเป็ นโครงการทีเกิดจากจิตอาสา และไม่แสวงหาผลกําไร ดังที วิมล
วรรณ รัตนธราธร (สัมภาษณ์ , 2 พฤษภาคม 2558) เจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว กล่าวไว้ว่า “เนืองจากว่า
ทางกลุ่มแม่สอเขาว่
ื
ามีเถ้าแก่ ทีออกไปตรวจสอบไปอะไรให้ เราก็ต้องไว้ใจเขาด้วยเพราะเป็ น
งานทีเขาทําโดยไม่ได้หวังผลกําไร เป็ นงานอาสาสมัคร”
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนันสามารถสรุปได้ว่า จุดเริมต้นของการมารวมตัวกัน
เป็ นกลุ่ มและดําเนิ นโครงการนันเกิด จากกลุ่ ม คนผู้ม ีจติ อาสา ต้อ งการช่ ว ยเหลือ ชาวนาและ
ประเทศชาติ อีก ทังเจ้าสาวหรือ ผู้ซือข้าวนั นเข้าร่ว มโครงการเพราะเล็ง เห็น ถึง แนวคิด ของ
โครงการทีสอดคล้องกับตนทีต้องการช่ วยเหลือชาวนา ดังนันจึงมีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ
และความไว้วางใจในการซือขายข้าวจากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ซึงเป็ นปจั จัยทีช่วย
ส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคในระบบการค้าโดยตรง
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4.3.3.2 ปจั จัยด้านการรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย
การเข้ามาร่วมตัวกันเป็ นเครือข่ายระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนันก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดทางเลือกให้กบั กลุ่ม ซึง
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และ
เจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว พบว่า กลุ่มสามารถพัฒนาทางด้านการตลาด และการค้าขายข้าวเลิกเคมีของ
กลุ่มได้นันเนืองจาก ความรูค้ วามสามารถของแกนนํ าเครือข่ายอย่าง แม่สอื และแกนนํ ากลุ่ม
ร่วมถึงเนืองจากการได้สร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ซอข้
ื าวของกลุ่ม ซึงรายละเอียดผู้วจิ ยั
สามารถสรุปได้ดงั นี
1) ความรูค้ วามสามารถของแกนนําเครือข่าย
แกนนํ า ของเครือ ข่ า ยประกอบด้ ว ย แกนนํ า หลัก อย่ า งที ม แม่ ส ือผู้ ก่ อ ตั ง
โครงการ และแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่ างทอง ซึงแกนนํ าทังสองนันมีคุ ณ ลักษณะ
ความเป็ นผู้นําทีดีในแง่ก ารนํ าเอาความรู้ค วามสามารถทางด้านการสือสารมาใช้เพือให้เกิด
ประโยชน์ ในการพัฒนาเครือข่าย รวมถึงการมีคุณลักษณะทีดีในการเป็ นผู้นําความคิดเห็น ซึง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านศักยภาพตลาดทางเลือกดังนี
(1) ความรูค้ วามสามารถของแม่สอื
จากการศึก ษาข้อ มูล เพิมเติมจากเอกสารข้อ มูล ประวัติผ ลงาน และ
ข้อ มูล การทํ างานของแม่ ส ือหรือ กลุ่ มแกนนํ าผู้ดํ าเนิ น โครงการ พบว่ า กลุ่ ม แกนนํ าผู้ดําเนิ น
โครงการส่วนใหญ่ เป็ นผู้ทมีี ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ทางด้านการสือสาร การทํา
การตลาด และการสร้างแบรนด์ร่วมถึงจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแม่สอที
ื มสือสาร
และผูก้ ่อตังโครงการ รวมถึงคณะกรรมการกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง พบว่า แม่สอได้
ื
นํ าเอาความรู้ และประสบการณ์ ทีตนประกอบอาชีพ มาใช้ในการสร้างการรับ รู้ให้ก ับ คนใน
กรุงเทพมหานครเกียวกับโครงการผูกปิ นโตข้าวโดยใช้สอทุ
ื กช่องทางเพือให้ง่ายต่อการเข้าถึง
ไม่ว่าจะเป็ น การใช้สอสั
ื งคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ส่งผลให้เกิดกระแสส่งต่อหน้าเฟซบุ๊กการนํ า
สือคนดังทีตนเคยร่วมงานมาช่วยประชาสัมพันธ์โครงการจนเป็ นทีสนใจของสือสังคมออนไลน์
และสือมวลชน ทําให้โครงการผูกปิ นโตข้าวเป็ นทีรูจ้ กั สิงนีทําให้ผู้ซอข้
ื าวเกิดความมันใจในตัว
เจ้าบ่ า วทีเข้า ร่ว มโครงการไปด้ ว ย ดัง นั น เมือกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทอง เข้า ร่ว ม
โครงการ ตราสัญลักษณ์ และชือของโครงการผูกปิ นโตข้าวสามารถนํามาการันตีขา้ วของกลุ่มทํา
นาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ได้ว่า สะอาด ปลอดภัย และเป็ นข้าวทีมีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดความ
น่ าเชือถือ ได้ในระดับหนึง ร่วมถึงเป็ นเครืองหมายการันตีในการทําตลาดข้าวของกลุ่มอีกด้วย
ซึงสอดคล้อ งกับ ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์ , 20 มิถุ นายน 2558) ประธานกลุ่ มทํ านาเลิก เคมี
กล่าวไว้ว่า
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ลูกค้าเราในเมือง เขาไม่ได้ซอเพราะว่
ื
ายีห้อข้าว แบรนด์ของเราหรอก เขาซือ
เพราะว่าเป็ นแบรนด์ผูกปิ นโตข้าว เขารับรูม้ ายังงัน การรับรูข้ องสังคม เพราะว่า เขาใช้
สือทุกอย่างออกมาให้สงั คมรับรู้ คนยอมรับไปแล้ว เราก็ต้องใช้ตรงนันมันเป็ นจุดแข็ง
ของข้าวของเรา ถ้าไม่มโี ครงการผูกปินโตข้าว มันก็ทาํ ตลาดยาก
รวมถึงสอดคล้องกับ ปรมาภรณ์ โตสวัสดิ J (สัมภาษณ์ , 20 มิถุนายน
2558)เลขากลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า
อันดับหนึงต้องบอกว่าภาพลักษณ์ ของเขา หรือแบรนด์ผูกปิ นโตข้าว เนียมันก็
เหมือนกับการันตีเราอย่างหนึงว่าข้าวเราเนียปลอดสารพิษ กินข้าวแล้วปลอดภัย การัน
ตีได้อย่างหนึงละ ชือเสียงของผูกปิ นโตตอนนี คนรู้จกั ทัวประเทศแล้วมันก็ช่วยเราได้
อย่างหนึงละ ก็ช่วยได้มากแหล่ะ เหมือนแบบมาจากผูกปิ นโตข้าวนะ เขาก็จะเริมอ๋อรูจ้ กั
แหล่ะ
นอกจากการนํ า เอาความรู้ท างด้ า นการสือสารมาสร้า งการรู้ จ ัก
ยอมรับ และน่ าเชือถือ ให้โครงการแล้วนัน แม่ส ือทีมเจ้าบ่ าวยังได้นําเอาความรู้ทางด้านการ
อบรมสัมมนามาใช้ในการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ความรู้ ประสบการณ์ในการทําโครงการผูก
ปิ นโตข้าวกับ สมาชิก กลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทอง ตามแนวทางการดํ าเนิ น งานของ
โครงการผู ก ปิ นโตข้าวในปี พ.ศ. 2558 ทีมุ่ ง เน้ น การทํ าผู ก ปิ นโตข้าวโมเดลในพืนทีจัง หวัด
อ่ างทอง ทังนีการดําเนินงานของอ่ างทองโมเดล นันประสบผลสําเร็จทางด้านการผลักดันให้
สมาชิกของกลุ่มจําหน่ ายข้าวภายในจังหวัดอ่างทองด้วยตนเอง ดังที ภราดา อําไพ (สัมภาษณ์,
20 มิถุนายน 2558) ประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี กล่าวไว้ว่า “หลังจากการอบรมเสร็จสิน วันนีเรา
สรุปในทีประชุม ข้าวเราก็ขายได้ ทีอ่างทอง เราสีไปเราก็ขายได้ ขายตรงเลย ก็ให้สมาชิกรูจ้ กั
ใครก็ให้ไปขายคนนัน คือทําทุกวิถที างทํายังไงก็ได้ให้ขายข้าวในจังหวัดของตัวเองให้ได้…”
(2) ความรู้ค วามสามารถของแกนนํ า กลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่างทอง
จากการสัม ภาษณ์ เชิง ลึก กับ คณะกรรมการทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่างทอง พบว่า แกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี มีคุณลักษณะทางด้านผูน้ ํ าทีมีความรู้ ประสบการณ์
เป็ นผูม้ เี ครือข่ายทีกว้างขวาง รวมถึงเป็ นผูม้ คี วามสามารถทางด้านการสือสารถ่ายทอดความคิด
ทีดี รวมถึงข้อมูลข่าวสารทีเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่ม และมีศกั ยภาพในการจัดการกลุ่มทีดีส่งผลให้
โครงการผูก ปิ นโตข้าวเล็งเห็นถึงความเข้มแข็งของกลุ่มจึงเลือกกลุ่มทํานาเลิกเคมี เป็ นพืนที
ตัวอย่างในการทํา “ผูกปินโตข้าวโมเดล”
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ประธานกลุ่มพยายามหาโน่ นหานี มาให้กลุ่มและก็จะส่งข้อมูล ทางไลน์ และก็
เป็ นผู้ตดิ ต่อประสานทางโน้ นทางนี แล้วก็จะมาอธิบาย ว่าอะไรเป็ นอะไร เขาทําให้เห็น
ทําให้เกิดความเชือมัน เช่น การจัดการ การติดต่ อ อย่างทีผ่านมาหลายๆ โครงการที
เขามีคนมาดูกลุ่มเราเหมือนเขาจะติดต่ อผ่านตัวประธานอยู่แล้ว มันก็แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของทางประธานเราว่าเขามีความสามารถ ขนาดผูกปิ นโตข้าวเขายังเลือกกลุ่ม
เราเลยทีมาทําโมเดลอ่ะ (ปรมาภรณ์ โตสวัสดิ J, สัมภาษณ์, 20 มิถุนายน 2558)
สอดคล้องกับ เฉลิมวุฒ ิ พรหมทอง (สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2558)
รองประธานคนทีสอง กล่าวไว้ว่า “ผูน้ ํากลุ่มมีประสบการณ์ มีความรู้ มีเครือข่ายทีกว้างขวาง”
2) ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผูผ้ ลิต และผูซ้ อื
จากการได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการผู ก ปิ นโตข้ า ว และเชื อมความสัม พั น ธ์ เ ป็ น
เครือข่ายระหว่างผูผ้ ลิต และผูซ้ อโดยการติ
ื
ดต่อสือสารกันโดยตรงซึงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแบบ
วิถีก ารค้าขายแบบเดิม ส่ ง ผลให้เกิด การพัฒ นาทางด้านศัก ยภาพตลาดทางเลือ กซึงผู้ ว ิจ ยั
สามารถสรุปได้ดงั นี
(1) ผู้ซือข้าวเข้าใจถึงกระบวนการผลิตทุ กขันตอนส่งผลต่ อราคาที
เป็ นธรรม
เมือแม่สอสามารถผู
ื
กเจ้าสาวให้กบั กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ได้แล้วนันจะเกิดการติดต่อซือขายกันโดยตรงในระบบสมาชิก ซึงการได้สอสารกั
ื
นโดยตรงนัน
ทําให้เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวสามารถพูดคุยต่อรองเรืองปริมาณการส่งข้าวในแต่ละเดือนได้ รวมถึงการ
ได้ไปเยียมนาของกลุ่มทําให้เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวเข้าใจถึงขันตอนทุกกระบวนการในการผลิตข้าวเลิก
เคมี ตังแต่การเพาะปลูก ดูแลผลผลิต กระบวนการแปรรูป ตลอดทังกระบวนการจัดส่ง ส่งผลต่อ
ความรูส้ กึ ทางด้านความคุม้ ค่าและเป็ นธรรมต่อราคา
บางทีเรามีคําถามเหมือนกันว่าทําไมข้าวแพง แต่กโ็ อเค เรายิงได้ไปดู มันทําให้
รูว้ ่าขันตอนในการทีเขาต้องดูแลผลผลิตเขา ซึงถ้าเขาทําเคมีเขาได้มาเลย 100% แล้ว
เขาก็ขายได้หมด อันนีมันยุง่ ยากกว่าเรากินแล้วมันก็ดกี ว่า โดยส่วนหนึงเราก็เข้าใจเรือง
ราคา อย่างค่าขนส่งเราก็เข้าใจนะ บางคนอาจจะไม่เข้าใจ อย่างเจ้าบ่าวอยู่ไกลๆ มันมี
ค่าขนส่ง เขาก็ตอ้ งแพ็คส่งมาดีๆ (จุฑามาศ อัคควัสกุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
(2) กลุ่ ม สามารถกํ าหนดราคาซือขายข้าวด้ว ยตนเอง และบริห าร
จัดการการส่งข้าวของตนเองได้
นอกจากนีกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองเองยังสามารถเป็ นผูก้ ําหนด
ราคาซือขายข้าวด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือหน่ วยงานต่างๆ เป็ นผู้กําหนด
ซึงอิงจากตลาดข้าวกลาง หรือตลาดข้าวของโลก อีกทังยังสร้างความมันใจให้เกษตรว่ามีผู้ซอื
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ข้าวเลิกเคมีของตนแน่ นอนในราคาทีตกลงกันไว้ รวมถึงสามารถบริหารจัดการข้าวในส่วนต่างๆ
ได้งา่ ยขึน
มันยังยืนกว่าประกันข้าว รับจํานํ าข้าว เพราะพวกนันต้องอิงตลาดโลกอิงตลาด
อะไรก็ไม่รู้ ไปอิงพ่อค้าคนกลางทีเป็ นคนกําหนดราคาอีก แต่ยงั เงีย ก็เราตกลงเชือมัน
แล้วกับคนทีกินข้าวเราทุกเดือน อย่างปี นีกําหนดได้เลยโลละ 40 บาททังปี ข้าวจะขึนจะ
ลงยังไงไม่รู้ เรามีข้าวเปลือกแล้วทีมันมังคงกว่านันคือเราในฐานะ คนปลูกมีข้าวของ
ตนเองกินทังปี เรามีทดิี น จับผลัดจับผลูหนู กนิ นํ าแห้งแล้งเราก็มขี า้ วกินเราจะวางแผน
ตัวเองได้ (รังสรรค์ คล้ายพันธ์, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558)
นอกจากสามารถบริห ารจัด การด้านราคา และด้านการผลิต ได้ด้ว ย
ตนเองแล้วนัน การพูดคุยโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้ซอนั
ื นยังส่งผลให้ทางกลุ่มทํานาเลิกเคมี
สามารถบริหารจัดการด้านการขนส่ง และจัดจําหน่ ายข้าวของกลุ่มได้อกี ด้วย ดังที รัชนีกร เจวป
ระเสริฐพันธุ์ (สัมภาษณ์, 16 เมษายน2558) เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว กล่าวไว้ว่า
บางทีเดือนเมษาหยุดเยอะ ปี ใหม่กนิ ข้าวนอกบ้านเยอะ พีก็บอกเจ้าบ่าวให้เลือน
ส่งเป็ นเดือนหน้ าแทนได้ไหม เขาก็โอเค คือ ถ้าเกิดเป็ นชือข้าวจากบริษัทอะไรยังเงีย
แล้วเราฟิ ตส่งต้องส่ง 5 กิโลทุกเดือนๆ เราคงต่อรองอะไรไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องเอามาเก็บ
สะสมไว้ แต่ เนี ย ทีเราซือโดยตรงจากชาวนาเราสามารถพู ด คุยได้ เดือ นนี ข้าวเหลือ
ปาร์ตี เยอะ เจ้าบ่าวก็จะหยุดการส่งเอาไว้ให้ แต่คอื ต้องบอกล่วงหน้าเกือบเดือน เดือนนี
ยังไม่ตอ้ งส่งขอเลือนไปอีกเดือน ก็โอเค
(3) เพิมช่องทางการขายข้าวด้วยการ “บอกต่อ”
เมือเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่มได้พูดคุย ผูกสัมพันธ์กบั เจ้าบ่าวกลุ่มทํา
นาเลิ ก เคมี จัง หวั ด อ่ า งทอง แล้ ว นั นก็ เ กิ ด กระแสการแนะนํ า หรือ การบอกต่ อ ให้ ก ั บ
บุคคลภายนอกเครือข่ายให้รจู้ กั กับโครงการผูกปินโตข้าว หรือรูจ้ กั กับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่างทอง ซึงส่งผลให้มผี ูส้ นใจเข้าร่วมสมัครเป็ นเจ้าสาวในโครงการ และกลุ่มได้ผูซ้ อข้
ื าวเพิมมาก
ขึนจากการแนะนํ าของเจ้าสาวของตน “บอกต่อ ก็มเี พือนหลายคน เล่าทังด้วยปาก ส่งไลน์ ไป
แบ่งปนั ก็มหี ลายคนมาสมัครเป็ นเจ้าสาว” (วิมลวรรณ รัตนธราธร, สัมภาษณ์ , 2 พฤษภาคม
2558)
“ครูแอน ครูแอนนี คุณ หมอเป็ นคนหาให้ อันนันก็ไม่ใช่โครงการผูกปิ นโตข้าว
เป็ นคนหาให้ มาจากเจ้าสาวเป็ นคนหาให้ก็มคี รูแอนเพิมเข้ามา” (ภราดา อําไพ, สัมภาษณ์ , 4
พฤษภาคม 2558)
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(4) สร้างกําลังใจให้ชาวนา และเพิมความมันใจให้ผบู้ ริโภค
หลังจากเกิดกิจกรรมทีเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวเป็ นคนจัดขึนคือการได้ไปเยียม
เยียนนาของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ส่งผลให้เกิดความเชือมัน มันใจในข้าวเลิกเคมี
ของกลุ่ม รวมถึงยังส่งผลให้เกิดกําลังใจ พร้อมทังความมันใจให้แก่ ชาวนากลุ่มทํานาเลิกเคมี
จังหวัดอ่างทองในระดับหนึงอีกด้วย ซึงถือได้ว่าเป็ นความตังใจสูงสุดของโครงการผูกปิ นโตข้าว
ทีต้องการให้เจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวได้ไปเยียมนา พบปะ และทํากิจกรรมระหว่างกันกับชาวนาอินทรีย/์
เลิกเคมี
เรามองว่าเหมือนเขาเป็ นคนรูจ้ กั กัน เพราะเหมือนเราไปดูนาด้วยยังไง เขาก็
มองเราเหมือนทําให้คนในบ้านกิน และก็ เรารูส้ กึ ว่าเราจ่ายเงินให้เขาโดยตรงเหมือนเรา
ให้เงินชาวนาโดยตรง ดีกว่าการทีมาซือข้างนอก รูล้ ่ะว่าเขาบวกแต่เราไม่รวู้ ่าชาวนาได้
จริง เท่ า ไหร่ … เขาทํ า มาเผือแผ่ เราด้ ว ย…ก่ อ นเข้าโครงการก็ ไ ม่ รู้จ ริง ๆ แต่ พ อเข้า
โครงการก็ รู้ …ทราบว่ า นาลุ ง ก็ ย ัง ไม่ ใ ช่ เ ป็ น อิ น ทรีย์ 100% แต่ ดู เ ขาตั งใจที จะทํ า
(จุฑามาศ อัคควัสกุล, สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
เขาก็มาเยียมบ่อยเหมือนกันนะ มีขจัี กรยานมาอะไรมา เขามาดูว่าเราทําจริง
อะไรจริง มาให้กําลังใจ เราทําถูกทางแล้วล่ะ มาทางนีก็ดใี จนะเขามาให้กําลังใจเรา มี
กําลังทีจะทําได้ เหมือนแลกเปลียนข้อมูลด้วย …เจ้าสาวเขามีการเคลือนไหวยังไงเพราะ
เขาก็พยายามทีจะหาสมาชิกเจ้าสาวให้มนั มากขึนเพือทีจะระบายของของเราให้มนั มาก
ด้ว ย... หาช่ อ งทางการตลาดให้ หาลู ก ค้ า อีก ทางถ้ า คิด อีก มุ ม เพือความมันใจของ
ผู้บริโภคเขาก็มาดูว่าเออ เราส่งไปของจริงหรือของปลอมอ่ะนะ (เฉลิมวุฒ ิ พรหมทอง,
สัมภาษณ์, 31 พฤษภาคม 2558)
(5) สร้างความภาคภูมใิ จให้แก่ชาวนา
นอกจากนันการได้สนทนากันโดยตรงเป็ นการสร้างความภูมใิ จให้กบั
ชาวนาทีได้เห็น ผู้ซือข้าวได้รบั ประทานข้าวทีปลอดสารเคมี รวมถึงผู้ซือเองสามารถทีจะให้
ข้อเสนอแนะ ชืนชม หรือแสดงความรูส้ กึ ได้โดยตรง เพือนํ าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง ผลิตภัณฑ์
ของตน ดังที รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์ (สัมภาษณ์, 16 เมษายน 2558) เจ้าสาวผู้ซอข้
ื าว กล่าว
ไว้ว่า
ความรูส้ กึ ทีเขาได้เล่าให้นะพีก็รสู้ กึ ไปกับเขาด้วยนะ ดูเขาภูมใิ จทีเขาได้เห็นนา
อินทรียข์ องเขา แล้วก็รสู้ กึ ดีใจทีเรากินข้าวเขา กินแล้วเป็ นยังไงช่วยกันคอมเมนท์ดว้ ย
นะครับ รูส้ กึ ว่าเขามีความสุขทีเห็นคนเหมือนพวกพีได้กนิ ข้าวอินทรีย์ ไม่ใช่ขายแล้วจบ
เลย ถามว่ากินเป็ นยังไง มีการบอกได้ ติได้ เพือปรับปรุง
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4.3.3.3 ปจั จัยด้านการใช้สอในเครื
ื
อข่าย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างทังทีมแม่สอื แกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี
จัง หวัด อ่ า งทอง และเจ้า สาวผู้ ซือข้าวของกลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทอง พบว่ า การ
เชือมโยงให้คนในกรุงเทพมหานครมาซือข้าว และผูกสัมพันธ์กบั ชาวนาอินทรีย/์ เลิกเคมี ผูผ้ ลิตที
ส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกรอยู่ในพืนทีชนบท วิธกี ารทีเอือต่อการสร้างปฏิสมั พันธ์ทง่ี าย รวดเร็ว และ
ไม่เสียค่าใช้จ่าย คือ การนํ าสือสังคมออนไลน์ มาใช้ ซึงทีมแม่สอผู
ื ้รเิ ริมโครงการจึงได้ออกแบบ
ช่องทางในการติดต่อสือสารระหว่างกันโดยใช้ การติดต่อสือสารผ่านทางไลน์ซงส่
ึ งผลให้เจ้าบ่าว
ชาวนาอินทรีย์/เลิกเคมีและเจ้าสาวผู้ซือข้าวสามารถพูด คุยซือขาย แลกเปลียนความคิด เห็น
ตลอดจนการแลกเปลียนความรูต้ ่างๆ กันได้โดยตรง ดังที จันทนา เชาวน์ วจิ ติ ร (สัมภาษณ์ ,9
พฤษภาคม 2558) แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว กล่าวไว้ว่า
ต่อไปนีถ้าไม่มไี ลน์ เราก็จะไม่รบั เจ้าบ่าว เพราะเรารูส้ กึ ว่าหลายคนเลยทีแบบ
เหมือนกับเขาไม่สามารถเชือมได้ เพราะเจ้าสาวก็ยงั ไม่ได้มเี วลาหรือตัดสินใจทีอยากจะ
ไปเยียมนาได้ทุกคน เพราะฉะนันเนียมันมีไลน์ ตามคอนเซปต์ มันยิงไลน์ ยงใกล้
ิ
พีว่า
มันใช่ ถ้ามีไลน์ มันจะทําให้สงที
ิ เราตังไว้ตรงนีบรรลุเร็วมากกว่า
นอกจากการติดต่อสือสารกันระหว่างผูซ้ อข้
ื าวในกรุงเทพมหานคร และชาวนาอินทรีย/์
เลิกเคมีในชนบทผ่านทางไลน์ แล้วนัน ทีมแม่สอก็
ื ได้นําวิธกี ารสือสารนีมาใช้เป็ นช่องทางการ
สือสารหลักระหว่างกันเครือข่าย อย่างการประชุมกันผ่านทางไลน์ของกลุ่มแม่สอื หรือการพูดคุย
แลกเปลียนความรู้ ข้อมูล การทําเกษตรอินทรียข์ องเจ้าบ่าวทีเข้าร่วมโครงการ ซึงการรวมกลุ่ม
สร้างห้องสนทนาร่วมกันในกลุ่มไลน์นันส่งผลต่อการพัฒนาในด้านการแลกเปลียนองค์ความรูใ้ น
การทําเกษตรอินทรีย์ รวมถึงยังเป็ นช่องทางหนึงทีทําให้ผูป้ ระกอบอาชีพเดียวกันได้ให้กําลังใจ
ซึงกันและกันหากเกิดปญั หา ดังที ร่มฉัตร พัฒนศิร ิ บุญเจริญ (สัมภาษณ์ , 22 เมษายน 2558)
แม่สอที
ื มเจ้าบ่าว กล่าวไว้ว่า “กลุ่มไลน์เจ้าบ่าวเกือกูล เป็ นกลุ่มไลน์ รวมเจ้าบ่าว เวลาคุยกันจะ
ทําให้เราทราบข้อมูลของเจ้าบ่าวว่าสามารถทําอะไรยังไงได้บา้ งเป็ นข้อดีของการตังกลุ่มไลน์คุย
กัน เพือเป็ นข้อมูลประโยชน์ในการช่วยเหลือกัน”
นอกจากนีสิงสําคัญทีทําให้โครงการผูกปิ นโตข้าวขยายเครือข่ายออกสู่วงกว้าง มีผสู้ นใจ
เข้าร่ว มโครงการเพิมขึน และทําให้ก ลุ่ มทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ างทองเป็ นทีรู้จกั รวมไปถึง
สามารถขยายช่องทางการค้าข้าวเลิกเคมีให้กลุ่มได้นัน คือ การสร้างโครงการผูกปิ นโตข้าวผ่าน
สือสังคมออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊ก ทําให้ผู้ทมีี แนวคิด ทัศนคติ และความนิยมเหมือนกันเข้าถึง
โครงการนีได้ง่าย อีกทังยังเป็ นการขยายช่องทางการขายข้าวทีประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวก
รวดเร็วอีกด้วย ดังที รังสรรค์ คล้ายพันธ์ (สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2558) รองประธานกลุ่มทํานา
เลิกเคมี คนทีหนึง กล่าวไว้ว่า
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โซเซีย ลมีป ระโยชน์ ต่ อ กลุ่ ม โครงการเขาจุ ด ประกายให้ ซึงแต่ เดิม ทีอาคิด
สมัยก่อนว่าจะทํา ต้องมีขา้ วตัวอย่าง ต้องไปเจาะหากลุ่มคนกิน หาโอกาสให้เราได้พูด
โปรโมทเอา ซึงอาไม่ทนั คิด เพราะไม่ค่อ ยได้เล่น พอรูก้ ็อ๋อ คนพวกเนี ยเดีย› วเนี ยเขา
โปรโมทผ่านโซเซียล เพราะเขาอ่านตลอด แทนทีเราจะทําเหมือนสมัยก่อนหิวข้าวสิบ
กว่าโลไปให้เขาดู นีรูปการมันเปลียนมีการโปรโมทผ่านโซเซียล
ในส่วนของปจั จัยด้านการใช้สอในเครื
ื
อข่ายนัน เป็ นทีน่ าสนใจว่าได้มกี ารนํ าสือสังคม
ออนไลน์ มาใช้ในการติดต่อสือสารภายในเครือข่ายระหว่างสมาชิก ร่วมถึงนํ าสือสังคมออนไลน์
มาเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็ นทีรูจ้ กั เพิมมากยิงขึน ซึงเอือต่อการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านการซือขายข้าวโดยตรงกับผูบ้ ริโภค
จากข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า ปจั จัยของโครงการผูก ปิ นโตข้าวทีส่งผลต่ อ การพัฒ นา
ศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมีนัน คือ ปจั จัยด้านความมีจติ อาสาของแกนนํ าซึง
ทําให้เกิดโครงการผูกปิ นโตข้าว และความมีจติ อาสาของเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวของกลุ่มซึงทําให้เกิด
ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจในการซือขายข้าวจากกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ร่วมถึงยังเป็ นปจั จัยทีช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูผ้ ลิตและผู้บริโภคในระบบการค้า
โดยตรง ปจั จัยด้านการรวมตัวเป็ นเครือข่ายซึงเป็ นการระดมความรูค้ วามสามารถของแกนนํ า
โครงการทางด้านการสือสารส่ งผลต่ อ ความน่ าเชือถือ ให้ก ับกลุ่ ม ร่วมถึงเกิด การพัฒ นาองค์
ความรู้ท างการตลาดให้ ก ั บ กลุ่ ม และการมีค วามเป็ น ผู้ นํ า ผู้ ม ีเ ครือ ข่ า ยกว้ า งขวาง และ
ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดของแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองส่งผลให้
กลุ่มเกิดการพัฒนาอย่างต่ อเนือง ตลอดจนการรวมตัวกันเป็ นเครือข่ายนันเปิ ดโอกาสในการ
สือสารกันโดยตรงระหว่างผูผ้ ลิต และผูซ้ อข้
ื าวซึงส่งผลต่อการพัฒนาตามแนวทางด้านการตลาด
ทางเลือก อีกทังปจั จัยด้านการใช้สอในเครื
ื
อข่าย เกิดจากประสบการ์ณทางด้านการสือสารของ
แกนนํ าโครงการผู ก ปิ นโตข้าวซึงนํ าเอาสือสังคมออนไลน์ มาใช้เป็ นช่ อ งทางการสือสารหลัก
ภายใน และภายนอกเครือข่ายส่ งผลให้เพิมประสิทธิภาพทางการสือสารและทําให้เครือ ข่าย
ขยายออกได้อย่างรวดเร็ว

บทที 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง” เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ทังนีได้สรุปผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ดงั นี
5.1 สรุปผลการวิจยั
5.1.1 การสร้างเครือข่ายการสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวและกลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทอง
5.1.2 กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปินโตข้าวเพือสร้างการมีส่วนร่วม
5.1.3 ป จั จัย ของโครงการผู ก ปิ นโตข้า วที ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมีจ ัง หวัด
อ่างทองเกิดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือก
5.2 อภิปรายผลการวิจยั
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิ จยั
5.1.1 การสร้างเครือข่ ายการสื อสารของโครงการผูกปิ นโตข้ าว และกลุ่มทํานา
เลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
1) จุดเริมต้นของเครือข่าย
พบว่ า โครงการผู ก ปิ นโตข้ า วเกิ ด จากกลุ่ ม ผู้ ม ี จ ิต อาสาที มี พ ื นฐานความรู้
ความสามารถในการ สร้างเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ “ผูกปิ นโตข้าว”(www.facebook.com/pookpinto
kao) ขึน และมีบทบาท “แม่สอ”
ื ในการจับคู่และเริมต้นบทสนทนาระหว่างผู้ผ ลิตข้าวอินทรีย์
(“เจ้าบ่าว”) กับผูบ้ ริโภค (“เจ้าสาว”) มาซือขายพร้อมทังสร้างสัมพันธ์ระหว่างกันนอกเหนือจาก
การซือขาย
สําหรับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองนันเกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ทีมีแนวคิดทํ าการเกษตรแบบวิถีอินทรีย์ และผู้ทีมีส่ วนเกียวข้อ งกับภาคการเกษตรในพืนที
จังหวัดอ่างทองจํานวนทังสิน 28 คน จัดตังเป็ นกลุ่มผลิตและจัดจําหน่ ายข้าวเลิกเคมีอย่างเป็ น
ทางการหลังจากทีแกนนํากลุ่มเข้าร่วมโครงการผูกปินโตข้าว โดยการเข้ารวมโครงการนันเริม
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จากประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (“เจ้าบ่าว”) ทีรูจ้ กั โครงการจากการส่งต่ อหน้ า
เพจของเพือนทีเข้าร่วมอบรมในมูลนิธขิ า้ วขวัญด้วยกัน
ในส่ วนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (“เจ้าสาว”) ทีสมัค รเข้าร่วมโครงการ
เพราะตระหนักถึงปญั หาของชาวนาไทยและต้องการช่วยเหลือ ร่วมถึงเพือรักษาสุขภาพ โดย
รูจ้ กั โครงการผูกปินโตข้าวจากการส่งต่อหน้าเพจของโครงการ ร่วมถึงจากสือบุคคลและสือคนดัง
2) บทบาทของสมาชิกในเครือข่าย
พบว่าบทบาททีสําคัญในการพัฒนา คือ กลุ่มแกนนํ า และสมาชิก โดยมีบทบาท
ดังนีกลุ่มแกนนําประกอบด้วยแม่สอื และประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (“เจ้าบ่าว”)
โดยแม่สอเป็
ื นตัวกลางเชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทํานาเลิกเคมีผูผ้ ลิตข้าวทีอยู่ในพืนที
จังหวัด อ่ างทอง และผู้บ ริโภคทีมีรายได้สู งในกรุง เทพมหานคร (“เจ้าสาว”) รวมถึง เป็ น ผู้ให้
คํ า แนะนํ า และถ่ า ยทอดความรู้ใ ห้ ก ลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี เ พื อเสริม สร้า งองค์ ค วามรู้แ ละเปิ ด
ประสบการณ์ในการทําการตลาด สําหรับประธานกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (“เจ้าบ่าว”)
มีบทบาทสําคัญคือสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผูบ้ ริโภค (“เจ้าสาว”) ทีมาจากโครงการผูก
ปินโตข้าวด้วยลักษณะฉันท์เครือญาติไม่มงุ่ ค้ากําไรเกินควร ร่วมถึงมีความซือสัตย์ในการค้าขาย
นอกจากนันยังมีห น้ าทีส่งทอดข้อมูลข่าวสารของโครงการให้กบั สมาชิกในกลุ่ม ร่วมถึงเป็ นผู้
ผลักดันให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเป็ นทังผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายได้ดว้ ยตนเอง
ส่วนบทบาทของสมาชิกในเครือข่ายอย่างกลุ่มบริโภค (“เจ้าสาว”) นันมีบทบาท
สําคัญคือเป็ นผู้แนะนํ าบอกต่ อให้สมาชิกภายนอกเครือข่ายซือขายข้าวของกลุ่ม รวมถึงมีการ
เยียมเยียนนาในพืนทีส่ งผลให้เกิดปฏิสมั พันธ์แ บบเผชิญ หน้ าซึงเป็ นปจั จัยทีสําคัญ ต่ อความ
ไว้วางใจ ความน่ าเชือถือ และการเห็นอกเห็นใจระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
3) องค์ประกอบในการรวมตัวเป็ นเครือข่าย
พบว่ามีทงหมด
ั
5 องค์ประกอบคือ การรับรูม้ มุ มองร่วมกัน การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน
การมีผลประโยชน์ และความสนใจร่วมกัน การเสริมสร้างซึงกันและกัน ร่วมถึงการมีปฏิสมั พันธ์
แลกเปลียนระหว่างกันในเครือข่าย ทัง 5 องค์ประกอบนีส่งผลต่อการขับเคลือนเครือข่ายให้ดาํ รง
อยู่และเกิดการพัฒนาโดยเฉพาะประเด็นทีสําคัญคือการมีปฏิสมั พันธ์แลกเปลียนระหว่างกันที
ช่ อ งทางการสือสารทีมีป ระสิท ธิภ าพแตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะกลุ่ ม โดยการสือสารผ่ านพืนที
ออนไลน์ อย่างเฟซบุ๊ ก และไลน์ มปี ระสิทธิภาพกับแกนนํ าผู้ดําเนินงานโครงการผูกปิ นโตข้าว
(“แม่สอ”)
ื ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (“เจ้าสาว”) และประธานกลุ่ มทํานาเลิก เคมี จังหวัด
อ่ างทอง (“เจ้าบ่ าว”) รวมถึงสมาชิก บางคนในกลุ่ มทีสามารถเข้าถึงสือสังคมออนไลน์ ในสอง
ประเภทนีได้ สําหรับการประชุมร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงสุดสําหรับการสือสารภายในของกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง นอกจากนีกิจกรรมเยียมเยียนนาทีผู้บริโภค (“เจ้าสาว”) พบปะ
ผู้ผลิต (“เจ้าบ่าว”) ในพืนทีนา ทําให้เกิด การติด ต่ อสือสารทีไม่ใช่เพียงผ่ านประธานกลุ่มเพียง
อย่างเดียวแต่ยงั ได้มปี ฏิสมั พันธ์รว่ มกับสมาชิกคนอืนๆ ในกลุ่มอีกด้วย

176
5.1.2 กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวเพือสร้างการมีส่วนร่วม
ผลการวิจยั พบว่า กลยุทธ์การสือสารของโครงการผูกปิ นโตข้าวเพือสร้างการมีส่วนร่วม
นั น มี 4 ประเด็ น คื อ กลยุ ท ธ์ ด้ า นผู้ ส่ ง สาร โดยการสร้ า งความน่ าเชื อถื อ จากความรู้
ความสามารถทางด้านการสือสารของแม่สอื ในส่วนของกลยุทธ์ดา้ นการวิเคราะห์ผรู้ บั สารนันจะ
มุ่งเน้ นการสือสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สําหรับกลุ่มผู้ผลิต (ชาวนาอินทรีย์/
เลิกเคมี) ใช้วธิ กี ารสร้างแรงบันดาลใจโดยการนํ าเอาชาวนาทีดําเนินชีวติ ตามวิถเี กษตรอินทรีย์
และประสบความสําเร็จมาเป็ นต้นแบบเจ้าบ่ าวในโครงการ ร่วมถึงเมือเข้าระยะขยายตัว ของ
โครงการได้มกี ารปรับใช้เครืองมือทีใช้สอสารของโครงการให้
ื
ตอบสนองกับการใช้งานมากทีสุด
เช่น การปรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการของผู้ซอข้
ื าว (เจ้าสาว) แบบออนไลน์ ให้เข้าถึงง่าย สัน
กระชับ เป็ นต้น สําหรับกลยุทธ์ดา้ นการออกแบบสารนันใช้วธิ กี ารสร้างสารให้ดงึ ดูดความสนใจ
ร่วมทังมีการกําหนดประเด็นสารทีใช้สอสารในพื
ื
นทีออนไลน์เพือเป็ นจุดจูงใจให้เข้าร่วม และปรับ
เนื อหาสารให้เข้าถึง กลุ่ ม ผู้บ ริโภคในกรุงเทพมหานคร ประเด็น สุ ด ท้ายคือ กลยุ ท ธ์ด้านการ
เลือกใช้สอโดยเน้
ื
นสือทีสามารถเข้าถึงกลุ่มผูร้ บั สารมากทีสุด และไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทังเอือ
ให้เกิดการมีปฏิสมั พันธ์โดยตรงระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคมากทีสุด
5.1.3 ปั จ จัย ของโครงการผูก ปิ นโตข้ า วที ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม ทํา นาเลิ ก เคมี จ งั หวัด
อ่างทองเกิ ดการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือก
พบว่าป จั จัยของโครงการทีมีผ ลต่ อ การพัฒ นาประกอบด้ว ย 3 ป จั จัย คือ ปจั จัยด้าน
ความมีจติ อาสา ของแกนนํ า (“แม่สอ”)
ื ทําให้เกิดโครงการผูกปิ นโตข้าวขึน ร่วมถึงการรวมตัว
ของผูม้ จี ติ อาสาหรือจิตสาธารณะของสมาชิกในเครือข่ายเป็ นปจั จัยหนึงซึงก่อให้เกิดความสมดุล
และความเป็ นธรรมทางด้านการค้า ปจั จัยด้านการรวมตัวเป็ นเครือข่าย โดยการระดมทุนทาง
สังคมทีปจั เจกชนมีไม่ว่าจะเป็ นความรูค้ วามสามารถทางด้านการสือสารของแกนนํ า (“แม่สอ”)
ื
ในโครงการส่งผลต่อความน่ าเชือถือให้กบั กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง (“เจ้าบ่าว”) ร่วมถึง
เกิดการพัฒนาองค์ความรูท้ างด้านการตลาดให้กบั กลุ่มด้วย อีกทังประธานของกลุ่มทํานาเลิก
เคมี จังหวัดอ่างทองมีความเป็ นผูน้ ํา มีเครือข่ายกว้างขวาง รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอด
ความคิด ส่งผลให้กลุ่มเกิดการพัฒนาได้อย่างต่ อเนือง ตลอดจนการรวมตัวเป็ นเครือข่ายเปิ ด
โอกาสและสร้างความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ปจั จัยด้านการใช้สอื ซึงเกิด
จากประสบการ์ณทางด้านการสือสารของแกนนํ าผู้ก่อตังโครงการ (“แม่สอ”)
ื ทีนํ าเอาสือสังคม
ออนไลน์มาใช้ส่งผลให้เพิมประสิทธิภาพทางการสือสาร
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5.2 อภิ ปรายผลการวิ จยั
การอภิปรายผลเรือง “เครือข่ายการสือสารโครงการผูกปิ นโตข้าวกับการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดทางเลือ กของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด อ่ างทอง” นันจากผลการวิจยั ในด้านการสร้าง
เครือข่ายระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว กับกลุ่มทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง ช่องทางการ
สือสารของเครือข่าย และกลยุทธ์ทางการสือสารของโครงการ รวมถึงปจั จัยของโครงการทีส่งผล
ต่ อการพัฒนาศักยภาพตลาดทางเลือ กนัน สามารถนํ ามาอภิปรายได้ทงหมด
ั
4 ประเด็น คือ
ประเด็น จิต อาสาของโครงการผู ก ปิ นโตข้า วกับ การระดมทุ น ทางสัง คมเพือสร้า งเครือ ข่ า ย
บทบาทในการรวมตัว เป็ น เครือ ข่าย การเลือ กใช้ส ือในเครือ ข่าย และความสัม พัน ธ์โดยตรง
ระหว่างผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค ทัง 4 ประเด็นนันส่งผลต่อการพัฒนาตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานา
เลิกเคมี จังหวัดอ่างทองดังนี

ภาพที 5.1 แผนภาพแสดงปจั จัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีส่งผลต่ อการพัฒนาในแนวทาง
ตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
5.2.1 จิ ตอาสากับการระดมทุนทางสังคมเพือสร้างเครือข่าย
การเกิด เครือ ข่ ายการสือสารระหว่ างโครงการผู ก ปิ นโตข้าว และกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี
จังหวัด อ่ างทองจากผลการวิจยั พบว่ า เกิด จากกลุ่ มผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครกลุ่ม หนึ งที
ตระหนัก ถึงปญั หาในวิกฤติการณ์ รบั จํานํ าข้าวในปี พ.ศ. 2557 ทีผ่านมา พร้อมทังร่วมตัวกัน
ดําเนินโครงการผูกปินโตข้าวโดยทําหน้าทีเป็ นผูเ้ ชือมโยงผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคเข้าหากัน (แม่สอ)
ื
ซึงการดําเนิ นงานในโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี (พ.ศ. 2557-2558) แม่สอผู
ื ้ทําหน้ าทีเป็ น
ตัวกลางการเชือมโยงการซือขายข้าวอินทรีย/์ เลิกเคมี ระหว่างกันนันไม่ได้มสี ่วนได้ส่วนเสีย หรือ
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ผลกําไรทีเป็ นตัวเงิน แต่การมาร่วมตัวกันนันเรียกได้ว่าเป็ นการรวมตัวกันด้วยการมีจติ อาสา
หรือจิตสาธารณะ ร่วมถึงมีจติ มุ่งหวังให้ได้เป็ นส่วนหนึงในการแก้ไข และบรรเทาปญั หาความ
เป็ นอยู่ของชาวนาในสังคมไทย ดังที นันทยา กัลป์ยาศิร ิ และอภิชาติ พงษ์ ศรีหดุลชัย (2553,
น. 26) ได้อธิบายถึงการก่อรูปของเครือข่าย (Network Forming) ทีเกิดจากภาคประชาชนเป็ น
แกนนํ าในการจัดตัง ซึงเกิดจากการริเริมสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเองทีเกิดความตระหนัก
และตืนตัวในปญั หา และรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเพือดําเนิ นการแก้ไขปญั หาให้ลุล่วงไป และจาก
การศึกษาวัตถุประสงค์ ในการก่อตังโครงการจากทีมแม่สอื และความตังใจเข้าร่วมโครงการของ
ผู้บริโภคทีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกันคือต้องการช่ วยเหลือสนับสนุ น
พร้อมทังให้กําลังใจชาวนาในสังคมไทย โดยการเข้าร่วมเป็ นเครือข่ายโครงการผูกปิ นโตข้าวนัน
เนืองมาจากความมีจติ อาสา หรือจิตสาธารณะ ของสมาชิกโดยตามความหมาย ของคําว่าจิต
อาสาทีสอดคล้องกับลักษณะของแกนนํ าผูก้ ่อตังโครงการ และสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมนันดังเช่น จารุณี
แก้วประภา (ม.ป.ป.อ้างถึงใน วิมลพรรณ อาภาเวท และเณริศา ชัยศุภมงคลลาภ, 2556, น. 39)
กล่าวว่า จิตอาสา (Volunteer Spirit) หมายถึง จิตแห่งการให้ความดีงามทังปวงแก่เพือนมนุ ษย์
โดยเต็มใจ สมัครใจ อิมใจ ซาบซึง ปิ ตสิ ุข ทีพร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปญั ญา เพือ
สาธารณะประโยชน์ ในการทํากิจกรรม หรือสิงทีเป็ นประโยชน์ แก่ผู้อืนโดยไม่หวังผลตอบแทน
และมีความสุขทีได้ช่วยเหลือผู้อนเป็
ื นจิตทีไม่นิงดูดาย เมือพบเห็นปญั หาหรือความทุกข์ยากที
เกิดขึนกับผูค้ น…อีกทังยังช่วยลด “อัตตา” หรือความเป็ นตัวเป็ นตนของตนเองลงได้บา้ ง
การเชือมโยงเครือ ข่ายระหว่ างโครงการผูก ปิ นโตข้าวกับ กลุ่ ม ทํานาเลิก เคมี จังหวัด
อ่างทองส่งผลเกิดประโยชน์ระหว่างกันโดยเฉพาะด้านการตลาดทีถือว่าเป็ นจุดอ่อนของภาคการ
ผลิต การร่วมเป็ นเครือข่ายส่งผลให้กลุ่มผูผ้ ลิตเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้รวดเร็ว ผูบ้ ริโภคมีความเชือมัน
ในผลผลิตในภาคอินทรีย์ เกิดความไว้วางใจเห็นอกเห็นใจซึงกันและกัน ทีสําคัญการระดมทุน
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์ได้ตรงตามความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคซึงเปิ ดโอกาสให้กลุ่มทํานาเลิกเคมีได้เข้าถึงวิธกี ารทําการตลาด สามารถบริหารจัดการ
ผลผลิตของตนเองได้เนืองจากสามารถรับรูข้ อ้ มูลการสังข้าวโดยตรงจากผูบ้ ริโภคเอง ข้อมูลองค์
ความรูท้ งการผลิ
ั
ต แปรรูป และจัดจําหน่ ายถูกส่งผ่านได้อย่างง่ายจากอีกพืนทีหนึงถึงอีกพืนที
มากกว่าการอยู่แยกเป็ นปจั เจก เช่น การเข้าร่วมสนทนาแลกเปลียนองค์ความรูร้ ะหว่างแกนนํ า
กลุ่มทํานาเลิกเคมีจงั หวัดอ่างทองกับชาวนาอินทรียใ์ นพืนทีต่างๆ ทีเข้าร่วมโครงการ สอดคล้อง
กับการสร้างทุนทางสังคมให้เกิดขึนเพือให้เกิดการพัฒนาตามความหมายของทุนทางสังคมที
Lin (1999) อธิบายว่า ทุนทางสังคมนันคือทรัพยากรทีฝงั ตัวอยู่ในเครือข่ายสังคมจะกลายเป็ น
ทุนทีสนับสนุ นให้เกิดผลประโยชน์ จากการกระทําร่วมกัน ประกอบด้วย (1) เครือข่ายสังคมจะ
ช่วยให้การไหลของข้อมูลข่าวสารง่ายขึนผ่านเครือข่ายทีติดต่อกัน ช่วยลดต้นทุนในการถ่ายโอน
เพราะเกิดความไว้ใจระหว่างกันในสังคม (2) ความเกียวพันในสังคมจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
กําหนดกลยุทธ์ของสังคม (3) ปจั เจกบุคคลสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรผ่านเครือข่ายสังคม
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และ (4) ความสัมพันธ์ทางสังคมไม่ใช่แค่เพียงการใช้อารมณ์ในการสนับสนุ นกิจกรรมทางสังคม
เท่านัน แต่ความสัมพันธ์นนยั
ั งเป็ นการได้มาซึงความรูท้ เป็
ี นประโยชน์อกี ด้วย
5.2.2 บทบาทในการรวมตัวเป็ นเครือข่าย
ในการรวมตัวเป็ นเครือข่ายระหว่างแม่สอในโครงการผู
ื
กปิ นโตข้าว กลุ่มทํานาเลิกเคมี
จังหวัดอ่างทองเจ้าบ่าวผู้ผลิตข้าวเลิกเคมี และเจ้าสาวทีเข้าร่วมโครงการผู้ซอข้
ื าวของกลุ่มนัน
สมาชิกทุก กลุ่มทีกล่าวมาต่ างมีบทบาทหน้ าทีทีสําคัญ ในเครือ ข่ายซึงสามารถทําให้เครือข่าย
ขยายตัวเพิมมากขึน ร่วมถึงดํารงอยู่ได้และพัฒนาต่อไป โดยลักษณะการรวมตัวเป็ นเครือข่ายนี
ตรงกั บ ความหมายของเครือ ข่ า ยทางสั ง คมที Marin and Wellmam (2011) กล่ า วไว้ ว่ า
เครือข่ายทางสังคม หมายถึง กลุ่มของสมาชิกเครือข่าย (Nodes) ทีมีความเกียวข้องเชือมโยง
กันโดยมีความสัมพันธ์และปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น ความเป็ นเพือน ญาติพ ี
น้ อง ผู้ร่วมงาน การพูดคุย การให้คําแนะนํ า การให้ความไว้วางใจ การแลกเปลียนสารสนเทศ
การติดต่อสือสารผ่านอีเมล์และสือสังคมออนไลน์ (Social Media) การให้ความร่วมมือ เป็ นต้น
องค์ประกอบทีสําคัญ ของการรวมตัวเป็ นเครือข่ายนีเมือเปรียบเทียบกับองค์ประกอบ
ของความเป็ นเครือข่ายทีสําคัญจากงานวิจยั ของ สิญาทิพย์ เพียนภักตร์ (2554) ทีได้ศกึ ษาเรือง
“เครือข่ายการสือสารกับการพัฒนาชุมชน กรณีศกึ ษา ตลาดนํ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”
ทีมีดว้ ยกัน 7 ข้อคือ 1) การรับรูม้ ุมมองร่วมกัน 2) การมีวสิ ยั ทัศน์ร่วมกัน 3) การมีผลประโยชน์
และความสนในร่ ว มกัน 4) การมีส่ ว นร่ว มของสมาชิก ในเครือ ข่ า ยอย่ างกว้างขวาง 5) การ
เสริมสร้างซึงกันและกัน 6) การพึงพิงกัน 7) การปฏิสมั พันธ์เชิงแลกเปลียน ผลการวิจยั ทีได้ใน
ครังนี มีอ งค์ประกอบไม่ค รบตามงานวิจยั ข้างต้น จึงไม่อ าจเทียบเคียงกันได้ห มด แต่ มหี ลาย
องค์ประกอบทีสอดคล้องกันดังนีโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
มารวมตัวกันได้นันจากผลการวิจยั พบว่า มีแนวทางการรับรู้มมี ุมมองและวิสยั ทัศน์ ร่วมกัน มี
ผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน เมือมาอยู่เป็ นเครือข่ายเกิดการเสริมสร้างซึงกันและกัน อีก
ทังมีปฏิสมั พันธ์แลกเปลียนกันอยูเ่ สมอภายในเครือข่าย
หากพิจารณาจากการวิเคราะห์บทบาทหน้าทีในเครือข่ายทางการสือสารนันผลการวิจยั
พบว่ า มีบ ทบาทหน้ าทีของการเป็ น จุด เชือมต่ อ (Nodes) ในเครือ ข่ายนี เป็ น ทีน่ าสัง เกตุ ว่ า
เครือข่ายผูก ปิ นโตข้าวมีจุด เชือมต่ อ (Nodes) ข้อมูล และปฏิส มั พันธ์ร่ว มกัน ทังผ่ านสือสังคม
ออนไลน์ ประเภท Web 2.0 อย่างเฟซบุ๊ก และไลน์ ร่วมถึงผ่านสือออฟไลน์ ประเภทต่างๆ เช่น
โทรศัพท์ การสนทนาโดยตรงในพืนทีนา การทํากิจกรรมร่วมกัน โดยเครือข่ายนีมีจุดเชือมต่ อ
(Nodes) ทีสําคัญคือ “แม่สอ”
ื ทีเป็ นผูเ้ ชือมต่อกับแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองทัง
สือออนไลน์ แ ละออฟไลน์ เป็ นผู้เชือมต่ อ กับกลุ่ ม ผู้ซือข้าวในโครงการผ่ านสือออนไลน์ และ
ออฟไลน์ประเภทโทรศัพท์สมั ภาษณ์ขอ้ มูลก่อนตัดสินใจจับคู่ซอขายระหว่
ื
างกัน อีกทังยังเป็ นจุด
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เชือมต่อสําคัญให้เกิดกิจกรรมเยียมพืนทีนาจริงของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ผ่านการ
เล่าเรือง พร้อมภาพประกอบกิจกรรมบนพืนทีหน้ าเพจเฟซบุ๊กของโครงการซึงเป็ นตัวกระตุ้น
ช่วยให้เกิดปฏิสมั พันธ์โดยตรงแบบเผชิญหน้าโดยไม่ผ่านพืนทีออนไลน์ลดความไม่แน่ ใจระหว่าง
กันลงได้ ต่ อจากนันทังแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง และผู้ซอข้
ื าวของกลุ่มต่างก็
เป็ น จุด เชือมต่ อ (Nodes) ในแต่ ล ะกลุ่ ม สมาชิก กล่ าวคือ แกนนํ ากลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่ างทองเป็ นผู้ส่งทอดข้อมูลข่าวสารทีได้รบั จากแม่ส ือมาถ่ ายทอดให้กบั สมาชิกทีอยู่ในสังคม
เกษตกรคนอืนๆ ภายในกลุ่ม ซึงข้อมูลบางส่วนสมาชิกทีสามารถเข้าถึงเฟซบุ๊กของโครงการ
หรือกลุ่มสนทนาระหว่างแม่สอกั
ื บกลุ่มผ่านทางไลน์ได้กพ็ อจะรับรู้ แต่เป็ นหน้าทีของแกนนํากลุ่ม
ทีต้องเป็ นผูน้ ํ าเสนอข้อมูลอย่างเป็ นทางการให้สมาชิกทุกคนได้รทู้ วกั
ั น อีกทังผูซ้ อข้
ื าวของกลุ่ม
ทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองยังเป็ นจุดเชือมต่อ (Nodes) ผ่านพืนทีในเฟซบุ๊ก และการแนะนํ า
บอกต่ อให้กบั สมาชิกคนอืนๆภายนอกเครือ ข่ายให้เข้ามาร่วมในเครือข่ายส่งผลให้ขนาดของ
เครือ ข่ายขยายออกอีก ด้ว ย ซึงมีค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิด การวิเคราะห์ห าจุด เชือมต่ อ ใน
เครือข่ายของ อดิพล เอือจรัสพันธุ์ (2553, น. 26) ทีกล่าวว่า การค้นหากลุ่มบุคคลในเครือข่าย
การสือสาร เป็ นข้อมูลเบืองต้นทีสามารถทําให้เข้าใจเกียวกับ “ภาพร่าง” ของเครือข่าย ซึงในการ
ค้นหากลุ่มบุคคลในเครือข่ายนัน นักวิชาการด้านการสือสารให้ความสนใจกับการค้นหาจุดต่างๆ
ที เชื อมต่ อกั น ในเครื อ ข่ า ย (Nodes) ตั ว ต่ อระหว่ า งจุ ด ต่ า งๆ (Hubs) กลุ่ ม ย่ อ ยต่ า งๆ
(Cliques/Subgroup) ขนาดของเครือ ข่าย (Size) และกฏเกณฑ์ต่ างๆ (Rules) ของสมาชิก ใน
เครือ ข่าย ซึงคําว่า Nodes หรือ “จุด ต่ างๆ ทีเชือมต่ อ กันในเครือ ข่าย” มัก ปรากฏคู่ ก ับ คําว่ า
“เส้นทางในการติดต่อ” (Line) เมือภาพร่างของเครือข่ายตรงกับข้อมูลข้างต้น ปจั จัยทีสําคัญอัน
ส่งผลในการพัฒนาศัก ยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่ มทํานาเลิกเคมีนันคือบทบาทหน้ าทีของ
สมาชิกภายในเครือข่ายตามผลการวิจยั นันพบว่า เครือข่ายนีประกอบไปด้วยบทบาทการเป็ น
แกนนํ าเครือข่าย สมาชิกเครือข่าย และพันธมิตร ซึงทังสามบทบาทนันสอดคล้องกับแนวคิด
ของ อดิพล เอือจรัสพันธุ์ (2553, น. 29) ทีได้กล่าวถึงบทบาทเชิงการสือสารของบุคคลต่างๆ ใน
เครือข่าย สามารถแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ 1) แกนนํ าเครือข่าย ซึงเป็ นส่วนหนึงของการริเริม
เครือข่าย เป็ นบุคคลทีมีบทบาทในการตัดสินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย 2) สมาชิกเครือข่าย
คือ บุ ค คลทีเป็ น ส่ ว นหนึ งของเครือ ข่ าย ทังในด้านการทํ ากิจกรรมต่ างๆการร่ว มเสนอความ
คิด เห็น และมีส่ ว นร่ว มในการตัด สิน ใจต่ างๆ ตลอดจนร่วมรับผิด ชอบกับ ผลต่ างๆ ทีเกิด ขึน
ภายหลังจากการตัดสินใจ 3) พันธมิตร บุคคลทีมิได้เป็ นส่วนหนึงของเครือข่าย แต่มสี ่วนช่วย
สนับสนุ นเครือข่ายในเรืองต่างๆ อาทิ การแลกเปลียนข้อมูล หรือข้อคิดเห็นต่างๆ การอํานวย
ความสะดวกในด้านการติดต่อประสานงานกับบุคคลอืนๆ การสนับสนุ นนโยบาย ฯลฯ
สําหรับบทบาททีสําคัญ ต่ อการพัฒนาในฐานะการเป็ นแกนนํ าของเครือข่ายทัง แม่สอื
และแกนนํ า กลุ่ ม ทํ า นาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ า งทอง นั นจากผลการวิจ ยั พบว่ า เกิด จากความรู้
ความสามารถของแกนนํ าทังสอง กล่าวคือ กลุ่มแม่สอผู
ื ้มบี ทบาทแกนนํ าหลักในเครือข่ายนัน
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เป็ นกลุ่ มคนชนชันกลาง เป็ น ผู้บริโภคหลัก ทีอาศัย อยู่ในกรุง เทพมหานคร อีก ทังจากข้อ มูล
การศึก ษาพบว่าเป็ นผู้มคี วามรู้แ ละประสบการณ์ ท างด้านการสือสารเป็ นอย่างมาก เช่ น นั ก
สือสารแบรนด์ ผู้สร้างแบรนด์ วิทยากร นักจัดอบรม ฯลฯ ดังนันจึงนํ าเอาความรูท้ ได้
ี จากการ
ประกอบอาชีพ มาใช้ในการ ดําเนิ น งานโครงการผูก ปิ นโตข้าว ทังการเป็ นผู้ส่ งสารทีมีค วาม
น่ าเชือถือ ตามที อรวรรณ ปิ ล ัน ธน์ โอวาท (2549) ได้ก ล่ าวถึง คุ ณ สมบัติในการสร้างความ
น่ าเชือถือของผู้ส่งสาร ได้แก่ 1) บุคลิกภาพของผู้ส่งสาร ได้แก่ ความเป็ นผู้นํา ความมีอํานาจ
ลักษณะทีการแสดงออก ลักษณะนิสยั อืนๆ เช่น ความนอบน้อม การปรับตัวเองให้เข้ากับบริบท
วุ ฒ ิภ าวะ ความน่ าไว้ว างใจ เป็ น ต้ น 2)ความรู้แ ละความสามารถของผู้ส่ ง สาร ได้แ ก่ ระดับ
การศึ ก ษาขันสู ง สุ ด ความรู้เ กียวกับ ผู้ รบั สาร ความเชียวชาญ ความรู้เกี ยวกับ บริบ ทและ
สิงแวดล้อม ประสบการณ์ การทํางาน การฝึ กอบรม เป็ นต้น 3) คุณ สมบัติในการสือสาร หรือ
เชือมโยงสารไปยังผู้รบั สาร ได้แก่ ความสามารถในการสือสาร ไม่ว่าจะเป็ นการพูด การรับฟงั
การโน้ ม น้ า วใจ เป็ น ต้ น 4) ความมี พ ลัง หมายถึ ง ผู้ ส่ ง สารที มองดู แ ล้ ว มี ค วามชั ด เจน
กระตือรือร้น ความเชือมัน และความเข้าใจในตัวผูร้ บั สาร 5) การมีพนฐานร่
ื
วมกัน ระหว่างแหล่ง
สารกับ ผู้รบั สารในเรืองค่ านิ ย ม ความเชือ ทัศ นคติ ฯลฯ เมือผู้รบั สารรู้ว่ าผู้ส่ ง สารมีพ ืนฐาน
ร่ ว มกัน กับ ตน จึง สามารถคล้ อ ยตามได้ ง่ า ย อี ก ทังยัง มีคุ ณ ลัก ษณะการเป็ น ผู้ นํ า อัน เป็ น
คุณลักษณะทีนํ ามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง
ซึงคุณลักษณะการเป็ นผูน้ ํ าทีแม่สอมี
ื และเห็นได้ชดั เจนจากข้อมูลการวิจยั นันซึงสอดคล้องตาม
ลัก ษณะจุด แข็งของผู้นําทีดีที Zenger and Folkman (2007) กล่ าวไว้ คือ ความสามารถส่ว น
บุคคลกล่าวคือ เป็ นผูท้ มีี ทกั ษะในด้านการสือสารกับผูอ้ นได้
ื อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็ นพี
เลียง และพัฒนาคนอืนต่ อไปได้ ร่วมถึงมีทกั ษะด้านมนุ ษยสัมพันธ์ทางด้านการสือสารอย่างมี
พลังและกระจายไปได้อย่างทัวถึง เพือให้คนอืนในกลุ่มทราบทิศทางและเข้าวัตถุประสงค์ และ
เป็ นผู้ทกระตุ
ี
้นผู้อนให้
ื มผี ลงานยอดเยียม จูงใจผู้อนปฏิ
ื บตั ิตามเป้าหมายทีวางไว้ โดยการเป็ น
ผู้ส นั บ สนุ น ความต้ อ งการในการเกิด กลุ่ ม อย่ างเป็ น ทางการของกลุ่ ม ทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด
อ่างทอง และการมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเป็ นทังผูผ้ ลิต ผูแ้ ปรรูป และขายข้าว
เลิกเคมีได้โดยไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง
ทางด้านความสามารถทางด้านการสือสารของแม่สอตามผลการวิ
ื
จยั ชีให้เห็นว่าแม่สอมี
ื
ความสามารถทางด้านการสร้างสาร ทีเป็ นจุดเด่นของโครงการคือการสร้างสารโดยการเล่าเรือง
ซึงส่งให้เกิดการเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึงของเครือข่าย ร่วมถึงเกิดการส่งต่อเรืองราวของโครงการ
จากสมาชิกภายในเครือข่ายเอง โดยสอดคล้องกับความหมายของการเล่าเรืองในแง่การตลาด
(Molek, 2558) ทีกล่าวไว้ว่า Storytelling เป็ นรูปแบบการเล่าเรืองแบบหนึง ทีใช้กระบวนการ
เล่าเหมือนนิทานหรือเรืองราวนิยาย เรืองเล่า ร้อยต่อกัน และสร้างอารมณ์รว่ มให้คนนันสนใจ ให้
ความตังใจและจดจําเรืองราวเหล่านันขึนมา ซึงการเล่าเรืองแบบ Storytelling ทําให้ผบู้ ริโภคนัน
รูส้ กึ เหมือนได้เดินทางไปกับเรืองเล่านัน ทําให้คนนันจดจําเรืองแล้วของเนือหานันได้มากกว่า
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และทีส่ง ผลคือ การทําให้ค นทีบริโภคการเล่ าเรืองนั นสามารถกลับ มาดูห รือ ฟ งั ใหม่ได้ ส่ งต่ อ
ข้อความหรือเอาไปเล่าต่อได้ และสร้างความผูกพันเพิมเติม โดยการสร้างสารจากการเล่าเรือง
นันดําเนินการโดยแม่สอที
ื มสือสารทีมีความสามารถทางการถ่ายทอดเนือหาเพือสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดการเข้าร่วมเครือข่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึงหากพิจารณาจากข้อมูลในงานวิจยั กลยุทธ์
การสร้างสารทีแม่สอที
ื มสือสารดําเนินการนันมีอยู่ 3 ประเด็นหลักคือ 1) ขูใ่ ห้กลัวโทษของการใช้
สารเคมีในการทํานา 2) ความยอดเยียมของเจ้าบ่าวซึงเป็ นการนํ าเสนอเรืองราวของเจ้าบ่าวที
เข้าร่วมโครงการ 3) เรืองราวความน่ ารัก ในสังคมไทยระหว่างเจ้าบ่ าว เจ้าสาว และแม่ส ือใน
โครงการ ทัง 3 ประเด็นหลักสอดคล้องกับการสร้างสารโดยใช้แรงจูงจูงใจในสารที อรวรรณ
ปิ ลนั ธน์ โอวาท (2549, น. 229) กล่าวไว้ว่า จุดจูงใจในสารทีใช้กนั ทัวไปมี จุดจูงใจโดยใช้ความ
กลัว จุดจูงใจโดยใช้อารมณ์ และจุดจูงใจโดยใช้แรงจูงใจในความรักชาติ ความรักเพือนมนุ ษย์
ค่านิยมมาใช้ อีกทังจากผลการวิจยั การถ่ายทอดเรืองราวภาษาทีโครงการผูกปิ นโตข้าวใช้นันมี
ผลให้สมาชิกเข้าร่วมเครือข่าย นอกจากนี การสือสารผ่านการเล่าเรืองจึงมีความสําคัญอย่างมาก
ต่ อ โครงการผู ก ปิ นโตข้าว เนื องจากทํ าให้ผู้บริโภคเกิด ความน่ าเชือถือ ต่ อ โครงการ และต่ อ
ชาวนาอินทรีย์/เลิกเคมี ทีเข้าร่วมโครงการ ทีสําคัญ ทีสุดเรืองเล่ายังสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ ข้าว
อินทรีย/์ เลิกเคมีได้อกี ด้วย โดยแนวทางนีสอดคล้องกับฤทัยชนก จริงจิตร (2556, น. 3) ทีกล่าว
ไว้ในบทความเรือง เจาะลึก “Smart Farmer” แค่แนวคิดใหม่ หรือจะพลิกโฉมการเกษตรไทย
ตอนหนึงว่าในมุมมองของศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
สํ านั ก งานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ ง ชาติ สํ าหรับ การจัด ทํ า นโยบายและการ
ดําเนินการร่วมระหว่างหน่ วยงาน แนวคิดหลักของสมาร์ทฟาร์มคือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในการพัฒนาทัง
ห่ ว งโซ่ อุ ปทาน (Supply Chain) ของกระบวนการผลิต สินค้าเกษตรรวมถึงการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างเรืองราว (Story) เพือเพิมมูลค่าให้กบั สินค้า ตลอดจนการใช้ประโยชน์
จากเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ (Social Network) เป็ น สือในการสร้า งตราสิน ค้ า และพั ฒ นา
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุน่ ใหม่
นอกจากความเชียวชาญทางด้านการสือสาร และทัก ษะทางด้านการเป็ นผู้นําในการ
พัฒนาแล้วนันแม่สอยั
ื งเป็ นผูม้ บี ทบาททีสําคัญในการเชือมโยงให้กลุ่มทํานาเลิกเคมี และเจ้าสาว
ผูซ้ อข้
ื าวมาพบกัน ร่วมถึงทําหน้าทีชักชวนแกนนําให้เข้าร่วมกลุ่ม “เจ้าบ่าวเกือกูล” กลุ่มสนทนา
ในไลน์เพือแลกเปลียนความรูท้ างด้านการทําเกษตรอินทรียร์ ะหว่างเจ้าบ่าวในโครงการ ซึงถือว่า
แม่สอื เป็ นผู้ทถืี อว่าแสดงบทบาทหน้าทีของการเป็ นทุนทางสังคม อันสอดคล้องกับ กฤษณพร
ประสิท ธิวJ ิเศษ (2557, น. 51) ได้ก ล่ าวสรุป บทบาทหน้ าทีของทุ น ทางสัง คมบางประการที
เกียวข้อ งกับ ผลการวิจ ยั ว่ า เป็ น บทบาทในฐานะตัว เชือมให้ ก ลุ่ ม สมาชิก (Bonding Social
Capital) โดยจะสนับสนุ นครอบครัว กลุ่มเพือนและกลุ่มเพือนบ้านทีมีลกั ษณะความเป็ นพีน้ อง
ชาติพ ัน ธุ์แ ละมีอ ัต ลัก ษณ์ ท างสัง คมทีใกล้ชิด และรู้จกั กันแล้ว มาร่ว มมือ สร้างสายสัม พัน ธ์ให้
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เข้ ม แข็ง (Strong Ties) บทบาทในการประสานสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ภายในและภายนอก
(Bridging Social Capital) ซึงเป็ นกลุ่มทีมีความแตกต่างกันทางสังคมทีก่อนหน้ านีไม่รจู้ กั กันมา
ก่อนและมีสายสัมพันธ์ทอ่ี อนแอ (Weal Ties) มาร่วมมือเพือเพิมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
บทบาทในฐานะความคาดหวัง และความไว้วางใจต่อโครงสร้างสังคม ซึงสมาชิกของสังคมต่างมี
ความคาดหวังต่อกันว่า สมาชิกนันจะปฏิบตั ติ ่อตนเองเป็ นไปตามภาระผูกพันทีมอบแก่กนั ไว้ ซึง
หากสมาชิกสามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามทีคาดหวังก็จะส่งผลให้เกิดความไว้วางใจต่อกัน และบทบาท
ในฐานะเป็ นช่องทางการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เนืองจากข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญต่ อ
การกระทําทางสังคม การแสวงหาและการได้มาซึงข้อมูลจําเป็ นต้องอาศัยเวลาและต้นทุน ดังนัน
ระบบความสัมพันธ์ในสังคมทีมีจะช่วยอํานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการแสวงหาและการ
ได้มาของข้อมูลข่าวสาร
สําหรับบทบาทหน้ าทีของแกนนํ าเครือ ข่ายอย่าง แกนนํ ากลุ่ มทํานาเลิก เคมี จังหวัด
อ่างทองตามผลการวิจยั พบว่า แกนนํ าเป็ นผูร้ เิ ริมสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟน
เพจ เป็ นผู้มคี วามคิดในการจัดตังกลุ่มและดําเนินการจัดกลุ่มในชุมชนได้สําเร็จ เป็ นผู้เชือมโยง
การสือสารระหว่างโครงการผูกปินโตข้าวกับกลุ่ม ร่วมถึงมีวสิ ยั ทัศน์ในอนาคตทีจะพัฒนาสมาชิก
ให้มศี กั ยภาพทางการตลาดทีเพิมขึน ซึงหากพิจารณาตามข้อมูลในผลการวิจยั นันพบว่า แกนนํ า
มีลกั ษณะของผูน้ ํ าทางความคิดเนืองจากเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ความรูท้ างด้านการเกษตรอินทรีย์
เป็ น ผู้ม ีเครือ ข่ ายกว้างขวางทังทีรู้จกั ผ่ านทางสือมวลชนท้อ งถิน และผ่ านสือสังคมออนไลน์
ประเภทเฟซบุ๊ ก โดยข้ อ มู ล ในส่ ว นนี หากศึก ษาตามแนวคิด ของผู้ ร บั สารตามการยอมรับ
นวัตกรรมจัดได้ว่าแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองเป็ นกลุ่มผู้รบั เร็ว (Influential) เป็ น
ผูน้ ํ าความคิดเห็นทีมีอทิ ธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมของกลุ่มอืนๆ ร่วมถึงความสัมพันธ์ในทาง
สังคมมีระดับของการเป็ นผูน้ ํ าทางความคิดมากทีสุด (จันทิมา เขียวแก้ว, 2554) จึงส่งผลให้เกิด
การเปิดรับสารทีโครงการผูกปินโตข้าวส่งมาผ่านทางเฟซบุ๊กได้ง่าย ซึงความรูค้ วามสามารถของ
แกนนํ ากลุ่มนีนํ าไปสู่การพัฒนาทางการตลาดของกลุ่มในแง่มมุ ของการเป็ นผูน้ ําความคิดเห็นทีมี
คุณลักษณะ บางประการทีสอดคล้องตามที เบอเรลสัน ลาชาร์ลเฟลด์ และแมคฟี (n.d. อ้างถึงใน
อรวรรณ ปิ ลนั ธน์ โอวาท, 2549, น. 124) ว่ามีลกั ษณะเป็ นต้นแบบ (Model) ของสมาชิกในกลุ่ม
เป็ นผูท้ สมาชิ
ี
กตามความคิดเห็นของเขาและเขาจะให้คาํ แนะนํา มักมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่า
ผู้ต ามความคิด ได้รบั การถ่ ายทอดข่าวสารทีเขาเป็ นผู้นําความคิดในเรืองนันซึงเขาเป็ นผู้นํา
ดีกว่าบุคคลอืนๆ รับสือมวลชนมากกว่าบุคคลอืนๆ ได้รบั ความรู้จากเนือหาของสือมวลชนที
เกียวกับหัวข้อหรือเรืองทีสมาชิกได้รบั อิทธิพลอยูด่ กี ว่าสมาชิก อีกทังยังมีคุณลักษณะในการเป็ น
ผูน้ ํ าสอดคล้องกับลักษณะจุดแข็งของผูน้ ํ าทีดีที Zenger and Folkman (2007) กล่าวไว้ คือ เป็ น
ผูน้ ํ าการเปลียนแปลงโดยการสร้างวิสยั ทัศน์ และวัฒนธรรมองค์กรใหม่ๆ ให้เกิดขึน ซึงเป็ นผูท้ มีี
วิสยั ทัศน์ กว้างไกล เป็ นผู้ทมีี ความสามารถส่วนบุคคลในด้านการสือสารกับบุคคลอืน เป็ นคนที
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สามารถเรียนรู้ มีความรูม้ ที กั ษะในงานทีทํามีความเชียวชาญร่วมถึงสามารถเป็ นพีเลียงและ
พัฒนาคนอืนๆ ต่อไปได้
5.2.3 การเลือกใช้สือในเครือข่าย
การเลือกใช้สอของเครื
ื
อข่ายนัน โดยโครงการผูกปิ นโตข้าวได้มกี ารเลือกใช้สอื เฟซบุ๊ก
ในการสร้างเครือข่ายเนืองจากเป็ นสือทีสามารถขับเคลือนกระแสสังคม สร้างชุมชน และทีสําคัญ
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนืองจากเป็ นโครงการจิตอาสา และจากผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างแกน
นํ ากลุ่ มทํ านาเลิก เคมี จัง หวัด อ่ างทองรู้จกั โครงการนี ผ่ าน แฟนเพจ เฟซบุ๊ ก ‘ผู ก ปิ นโตข้าว’
(https://www.facebook.com/pookpintokao) จากการส่ ง ต่ อ หน้ า เพจมาจากเพื อนที เข้ า ร่ ว ม
อบรมมูลนิธขิ ้าวขวัญ ร่วมถึงเฟซบุ๊ก แฟนเพจนีก็ยงั ถูกใช้เป็ นสือกลางทีแม่สอเลื
ื อกใช้ในการ
สมัครเข้าร่วมโครงการของสมาชิกทังแกนนํ ากลุ่ม และเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าว เป็ นช่องทางการสือสาร
หลักของโครงการกับสมาชิกในเครือข่าย ร่วมถึงประชาสัมพันธ์โครงการให้ภายนอกได้รบั รูถ้ งึ
แนวคิดของโครงการเพือให้ผทู้ สนใจและมี
ี
แนวคิดตรงกันเข้าร่วมเครือข่าย ซึงกล่าวได้ว่าเฟซบุ๊ก
แฟนเพจเป็ นจุดเริมต้นของเครือข่ายด้วยลักษณะของเว็บไซด์เครือข่ายอย่างเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ที
สําคัญ และสอดคล้องกับผลการวิจยั ตามที Lovetoknow (2011 อ้างถึงใน กฤษณพร ประสิทธิ J
วิเศษ, 2557, น. 23) กล่าวว่า เว็บไซด์เครือข่ายเป็ นตัวขับเคลือนชุมชน (Community-Driven)
เนื องจากเว็บ ไซต์ เครือ ข่ ายสังคมสร้างขึนและเติบ โตมาจากแนวคิด ของเว็บ ไซต์ ชุม ชน ซึง
หมายความว่า ชุมชนหรือกลุ่มสังคมจะก่ อตัวมาจากความเชือหรือความสนใจทีคล้ายกัน ตาม
ผลการวิจยั สมาชิกทีเข้าร่วมเครือข่ายนันต่างมีวตั ถุประสงค์ ทัศนคติเดียวกัน และเข้ามาร่วมตัว
กันในเครือข่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ก่อนทีจะได้มาพบปะพูดคุยพร้อมทํากิจกรรมร่วมกัน
ในฐานะทีเป็ นชุมชนชุมชนหนึง
นอกจากการใช้เฟซบุ๊ ก แฟนเพจ เพือสร้างเครือ ข่ายแล้ว นั นจากผลการวิจยั พบว่ า
ช่องทางการสือสารหลักของเครือข่ายทีน่ าสนใจคือ การสือสารผ่านทางไลน์ซงผลการวิ
ึ
จยั พบว่า
ไลน์ เป็ นช่องทางการสือสารทีสําคัญมากของเครือข่ายนีเพราะช่วยทําให้แกนนํ ากลุ่มและผู้ซอื
ข้าวได้ม ีโอกาสพู ด คุ ยและมีปฏิส มั พัน ธ์ก ัน ได้ต ลอดเวลา และไม่เสียค่ าใช้จ่าย อีก ทังยังเป็ น
ช่องทางช่วยทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการในการเชือมความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ อข้
ื าวกับ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง อีกทังไลน์ยงั เป็ นช่องทางการสือสารทีเปิ ดโอกาสให้แกนนํ า
กลุ่มใช้แลกเปลียนองค์ความรูด้ า้ นเกษตรอินทรียก์ บั เจ้าบ่าวรายอืนๆ ในพืนทีต่างๆ ทัวประเทศ
โดยการนํ าประโยชน์ในการสือสารทางไลน์มาใช้นันเรียกได้ว่าสอดคล้องกับ ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือ
วงศ์ (2556, น. 48) ทีได้ก ล่าวถึงบทบาทสําคัญ ของไลน์ และมีข้อทีสอดคล้องร่วมถึงสามารถ
อธิบายบทบาทหน้าทีของไลน์ตามผลการวิจยั ได้ว่า เป็ นการสือสารสองทางโดยผูส้ ่งสารสามารถ
ส่งข้อความ รูปภาพ เอกสาร หรือข้อมูลข่าวสารตามวัตถุประสงค์ของผูส้ ่งสารเพือก่อให้เกิดการ
รับ รู้ และพฤติก รรมทีผู้ส่ ง สารต้ อ งการ อีก ทังผู้ร บั สารยัง สามารถแสดงปฏิก ริย าตอบกลับ

185
(Feedback) โดยตรงได้ทนั ทีทําให้ผูส้ ่งสารสามารถวัดผลของการสือสารได้ทนั ที และยังสามารถ
สร้างกลุ่มการสือสารได้เฉพาะกลุ่ม เมือผูใ้ ช้ต้องการพืนทีสําหรับสมาชิกทีคุน้ เคยกันโดยเฉพาะ
ผู้ใช้สามารถตังค่าการใช้งานของไลน์ ด้วยวิธกี ารสร้างกลุ่มเฉพาะในแวดวงสนทนาทีมีค วาม
เกียวข้อ งกัน ระหว่ า งบุ ค คลหลายบุ ค คลให้ ส ามารถเชือมต่ อ และสือสารกัน ภายในกลุ่ ม ที
สําคัญไลน์นนสามารถสื
ั
อสารได้ตลอดเวลา ร่วมถึงสามารถส่งรูปแบบสารได้หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็ นข้อความ รูปภาพ เสียง เป็ นต้น
จากข้อมูลข้างต้นผู้วจิ ยั สรุปได้ว่าโครงการผูกปิ นโตข้าวนันได้ใช้ประโยชน์ ของสือสังคม
ออนไลน์ในประเด็นการสร้างเครือข่าย และอีกประเด็นทีน่ าสนใจคือการใช้สอสั
ื งคมออนไลน์ของ
โครงการผูกปิ นโตข้าวนันเป็ นปจั จัยหนึงทีช่วยพัฒนาศักยภาพทางด้านการทําตลาดทางเลือก
ของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองในส่วนการสร้างความสัมพันธ์กบั ผู้ซอข้
ื าว ตามทีสรกิจ
ธนสารโสภณ (2554, น. 6) กล่าวว่าการสือสารผ่านสือสังคมออนไลน์ (Social Media) นันเปิ ด
โอกาสให้ผู้รบั สารได้มกี ารโต้ต อบ มีปฏิส มั พันธ์ ซึงเป็ นรูปแบบของการสือสารแบบสองทาง
(Two-Way Communication) โดยเมือมีการโต้ตอบกันไปเรือยๆก็จะเกิดความสัมพันธ์ทคุี น้ เคย
ระหว่างกัน ดังนันจึงเห็นได้ว่า Social Media นันเป็ นเครืองมือทีมีประสิทธิภาพอย่างมากในการ
ช่วยเชือมโยงองค์กรธุรกิจกับผู้บริโภค ซึงจุดนีเององค์กรต่างๆสามารถนํ ามาใช้ในการบริหาร
ความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer Relationship Management) ได้ และสอดคล้องกับ นพพร ชุบ
ทอง (2554, น. 69) ทีได้กล่าวถึงข้อดีของสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในแง่ของการค้าไว้
ว่า จะสามารถเป็ นทีสําหรับใช้ในการซือขายแลกเปลียนข้อมูลสินค้าผ่านทางเครือข่าย ร่วมถึง
เป็ นเครืองมือในการสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า เพราะสามารถสร้างความเป็ นกันเองกับลูกค้า
อีกทังยังสามารถแลกเปลียนข้อมูล และเข้าถึงลูกค้าโดยไม่จาํ เป็ นต้องมาหายุ่งยาก เพราะความ
เป็ นกันเองทีมีให้กบั ลูกค้าผ่านการสือสารโดยสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ทําให้สามารถที
จะทราบความต้องการ รวมไปถึงความคิดของลูกค้าได้ง่ายเพราะลูกค้ากล้าทีจะเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนตัว
อีกทังการนํ าสือสังคมออนไลน์ มาใช้เป็ นช่องทางการสือสารกับผู้ซอข้
ื าวนีสามารถช่วย
ปิดช่องว่างผลการศึกษาในงานวิจยั ของ โอกามา จ่าแกะ (2550) ทําการศึกษาเรือง “การจัดการ
ตลาดทางเลือกเกษตรอินทรีย:์ กรณีศึกษาสหกรณ์ การเกษตรยังยืนแม่ทา จํากัด ตําบลแม่ทา
กิงอํ าเภอแม่อ อน จังหวัด เชียงใหม่” ในประเด็น ปญั หาและอุ ปสรรคในการดําเนิ นงานตลาด
ทางเลือกในส่วนของ จุดจําหน่ ายหรือตลาดนัดเกษตรอินทรียอ์ ยู่ห่างไกลจากตลาดสดปกติ และ
การประชาสัม พัน ธ์ย ัง ไม่ ม ีป ระสิท ธิภ าพเท่ า ทีควร โดยการนํ า เอาสือสัง คมออนไลน์ ม าใช้
ติดต่อสือสารเชือมโยงระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผูซ้ อด้
ื วยการสังซือข้าวเคมีผ่านการสนทนา
ในไลน์รวมถึงใช้ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ เป็ นช่องทางการสือสารประชาสัมพันธ์สนิ ค้าเกษตรอินทรีย์
ด้านของกลยุทธ์สออื
ื นๆ ทีโครงการผูกปิ นโตข้าวนํ ามาใช้เพือให้เกิดการเข้าร่วมโครงการของ
สมาชิกนัน นอกเหนือจากสือสังคมออนไลน์ และสือกิจกรรมนัน ยังมีสอดาราและคนดั
ื
ง ทีแม่สอื
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ทีมสือสารนํ ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ เนืองจากเป็ นโครงการจิตอาสา ดาราและคน
ดัง ทีมาช่ ว ยประชาสัม พัน ธ์ ก็ เป็ น คนทีรู้จ ัก กับ แม่ ส ือที ม สือสารอยู่ แ ล้ ว เมือฟ งั แนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของโครงการจึงอาสาช่วยเป็ นสือหนึงในการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยสือดารา
และคนดังนันมีส่วนช่วยเพิมความน่ าเชือถือของโครงการ ร่วมถึงทําให้เข้าถึงผู้รบั สารได้ง่าย
ยิงขึน อีกทังยังเป็ นสือทีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเช่นเดียวกัน ซึงสอดคล้องกับ
ผลดีของการนํ าสือคนดังมาใช้ตามที ภัสสรนันท์ เอนกธรรมกุล (2553, น. 13) กล่าวสรุปไว้ว่า
สือคนดังสามารถกระตุน้ ความสนใจสูงและเป็ นสือทีสร้างความน่ าเชือถือได้สงู อีกด้วย
ด้านสืออีกสือหนึงซึงถือว่ามีความสําคัญต่อการเข้าร่วมโครงการ และการขยายเครือข่าย
ของโครงการผูก ปิ นโตข้าวนันคือ “แม่ส ือ” ซึงถือ ว่าเป็ นสือบุ ค คล จากผลการวิจยั พบว่ ากลุ่ ม
ตัว อย่างผู้ซือข้าวของกลุ่ มทํานาเลิกเคมี จังหวัด อ่ างทอง 1 ใน 3 คน ตัด สินใจสมัค รเข้าร่ว ม
โครงการเพราะได้รบั ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนํ าจากเพือนทีเป็ นแม่สออาสาในโครงการ
ื
ดังที
สมิทธิ J บุญชุตมิ า (ม.ป.ป., น. 1) กล่าวไว้ว่า สือบุคคลเป็ นสือทีมีคุณประโยชน์ มากทีสุดในงาน
เครือข่าย รวมทังงานพัฒนาทุ กประเภท สือบุคคลนันสามารถทําหน้ าทีแบบทีวิทยุ โทรทัศ น์
โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ทําได้ (แม้จะไม่เท่าเทียมทังหมด) และยังทําหน้าทีปลอบขวัญให้กําลังใจ
พูดให้คดิ ดัดแปลงข่าวสารจากต้นตอให้ง่ายขึน เป็ นต้น ร่วมถึงสือบุคคลอย่างแม่สอยั
ื งเป็ นสือที
มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของผูซ้ อข้
ื าวอีกด้วย ซึงสอดคล้องกับ โรเจอร์สลู
เมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1969 อ้างถึงใน วีรายา อักกะโชติกุล 2552, น. 34) กล่าว
ไว้ว่ าในกรณี ทีต้ อ งการให้ บุ ค คลใดๆ เกิด การยอมรับ ในสารทีเสนอไป หรือ ให้ ก ารสือสารมี
ประสิทธิภาพทีสุด สือทีใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจยอมรับสารนัน ควรใช้การสือสาร
ระหว่างบุคคล โดยใช้สอบุ
ื คคลเป็ นผูเ้ ผยแพร่ข่าวสาร สือบุคคลนันจะเป็ นประโยชน์มากในกรณี
ทีผู้ส่ งสารหวังผลให้ผู้รบั เกิด การเปลียนแปลงทัศ นคติ และพฤติก รรมในการยอมรับ สารนั น
นอกจากนียังเป็ นวิธที ช่ี วยให้ผู้รบั สารมีความเข้าใจกระจ่างชัดต่ อสาร และตัดสินใจรับสารได้
อย่างมันใจยิงขึนด้วย
ด้านผลการวิจยั ทีเกียวกับช่องทางการสือสารในเครือข่ายทีมีความแตกต่างกัน และเป็ น
ประเด็นทีน่ าสนใจคือ ช่องทางการสือสารทีเป็ นทีนิยมใช้ระหว่างแม่สอและสมาชิ
ื
กในโครงการ
ผูกปิ นโตข้าวคือ การสนทนาผ่านไลน์ แต่ช่องทางการสือสารหลักและมีประสิทธิภาพมากทีสุด
ของกลุ่มทํานาเลิก เคมี จังหวัดอ่ างทอง คือ การประชุ ม โดยการสือสารผ่ านทางไลน์ นันยังมี
สมาชิก เพีย งไม่ กีคนในกลุ่ ม ใช้ก ารติด ต่ อ สือสารผ่ านทางไลน์ ร่ว มถึง ผลจากการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารในส่วนของการเพิมช่องทางการประชาสัมพันธ์กลุ่มและการขายข้าวเลิกเคมีผ่านทาง
เฟซบุ๊ก แฟนเพจนันในส่วนของพืนทีจังหวัดอ่างทองยังไม่ได้ผลเท่าการบอกปากต่อปาก และ
การขายเองโดยตรงของสมาชิกภายในกลุ่มเอง เนืองจากคนในพืนทีจังหวัดอ่างทองยังใช้เฟซบุ๊ก
กันน้อย ซึงผลการวิจยั ในส่วนนีน่ าจะเป็ นไปได้ตามที นพพร ชุบทอง (2554, น. 69) ได้กล่าวถึง
ข้อ จํากัด การเข้าถึงสือสังคมออนไลน์ (Social Media) ในสังคเกษตรว่า มีค วามแตกต่ างทาง
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สถานภาพทางเศรษฐกิจและสัง คม การให้ค วามสํ าคัญ หรือ ความจําเป็ น ในการใช้ส ือสัง คม
ออนไลน์ คงมีแต่ คนในสังคมเมืองเท่านันทีสามารถเข้าถึงช่องทางการสือสารรูปแบบนี อีกทัง
สือมวลชนยังคงเป็ นสือหลักในการนําเสนอข่าวสาร สือมวลชนอย่าง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
แผ่นพับ ใบปลิว ยังคงถูกนํ ามาใช้ในการสือสารเป็ นหลัก นอกจากนีความเชือถือในสือหลักคน
ส่วนใหญ่ในสังคมยังคงมีพฤติกรรมในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากสือหลักหรือสือมวลชน
อย่างต่ อ เนื องและสมําเสมอ เนื องจากสือหลักสามารถเข้าถึง สร้างความครอบคลุมคนในทุ ก
ระดับชันทัวประเทศ ร่วมไปถึงอินเทอร์เน็ ต ยังไม่ค ลอบคลุ มทุ ก พืนทีแม้ว่าพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตในสังคมไทยจะมีอตั ราเพิมมากขึน จนกลายเป็ นช่องทางขยายการตลาดออนไลน์
ทังบอร์ด แบนด์อินเทอร์เน็ ต และเครือ ข่ายโทรศัพ ท์มอื ถือ แต่ ศ ัก ยภาพของเครือ ข่ายก็ยงั ไม่
ครอบคลุมไปทัวประเทศ ยังคงมีอกี หลายพืนทีทียังไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือหากเข้าถึงแล้ว ก็
ยังไม่สามารถใช้ศกั ยภาพของเครือข่ายเหล่านีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันเพือให้สมาชิกใน
เครือ ข่ ายทุ ก คนโดยเฉพาะสมาชิก ทีอยู่ในสัง คมเกษตรได้รบั ข่ าวสารเท่ าเทีย มกัน ในเวลา
เหมือนกันจําเป็ นอย่างมากทีต้องฝึกการใช้สอออนไลน์
ื
ประเภท Web 2.0 ทีมีความจําเป็ นในการ
ติดต่อสือสารในสังคมสมัยนี
5.2.4 ความสัมพันธ์ในรูปแบบตลาดทางเลือก
การรวมตัวเป็ นเครือข่ายระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว และกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัด
อ่ างทองพร้อ มทังมีแ ม่สอเป็
ื นตัวกลางในการเชือมโยงเริมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ่ าวหรือ
ชาวนาเลิกเคมี กับเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวทีสมัครเข้าร่วมโครงการ จากข้อมูลงานวิจยั พบว่าการดําเนิน
โครงการผูกปิ นโตข้าวเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผูซ้ อข้
ื าวมาพบกับชาวนาผูผ้ ลิตโดยตรงตามแนวคิด
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ทีต้องการเปิดโอกาสให้คนเมืองได้ให้กําลังใจชาวนาทังทีปลูกข้าว
อินทรีย์ และเลิกใช้สารเคมีพร้อมทังให้ความมันใจว่าจะมีผู้บริโภคข้าวอินทรียแ์ ละข้าวเลิกเคมี
ของชาวนา พร้อมทังต้องการลดช่องทางคนกลางทีไม่เป็ นธรรมก่อนส่งข้าวอินทรีย/์ เลิกเคมี ถึง
มือ ผู้ บ ริโ ภคอั น ส่ ง ผลกระทบทางด้ า นต้ น ทุ น ต่ อ ชาวนา ร่ ว มถึ ง ผู้ บ ริโ ภคด้ ว ย อี ก ทังยัง มี
จุดประสงค์เพือทีให้ชาวนาได้เพิมศักยภาพของตัวเองจากเป็ นเพียงผู้ผลิตเพียงอย่างเดียวให้
สามารถเป็ นได้ทงผู
ั ้ผ ลิต ผู้แปรรูป และเป็ นผู้ส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคเอง โดยโครงการผูก
ปิ นโตข้าวได้เข้ามาปรับเปลียนลักษณะรูปแบบการตลาดแบบเดิมตามที ศู นย์พ ฒ
ั นาเกษตร
อินทรีย์สุ ขใจ (2557) ได้ก ล่ าวว่ า เกษตรกรเป็ นผู้ผ ลิต ทียังคงใช้ว ิถีก ารผลิต แบบเดิมเพือให้
ผลผลิตทีมากทันต่อความต้องการร่วมถึงนํ าสารเคมีมาใช้ในกระบวนการผลิตส่งผลให้เกิดต้นทุน
ในการผลิตทีสูงขึน สารเคมีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อม แมลงและศัตรูพชื มีแนวโน้มดือยาดังนัน
เกษตรกรก็ต้องใช้สารเคมีเพิมมากขึนทุกปี กระทบต่อสุขภาพทังผูบ้ ริโภค และเกษตรกรเอง อีก
ทังเมือได้ผลผลิตมาก็ส่งขายต่อให้พ่อค้าคนกลาง หรือตลาดในกระแสหลักทีค้ากําไรเกินควรอิง
ราคาตามกระแสโลก เมือผลผลิตถึงมือผู้บริโภคทีขาดความรูแ้ ละผลกระทบของสารเคมี อีกทัง
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ในตลาดกระแสหลัก แหล่ ง ซือสิน ค้าเกษตรอิน ทรีย์ม ีน้ อ ย มีราคาสูง ให้ เปลียนไปเป็ น วงจร
การตลาดสินค้าเกษตรอินทรียแ์ นวใหม่ ตามที ศูนย์พฒ
ั นาเกษตรอินทรียส์ ุขใจ (2557) ได้กล่าว
ว่า เกษตรกรดําเนินแนวทางวิถกี ารเกษตรแบบยังยืนเพือคืนความสมดุลกับสิงแวดล้อม ส่งต่อ
ผลผลิตให้คนกลางทีมีความเป็ นธรรม หรือเป็ นให้เกษตรกรได้มโี อกาสนํ าผลผลิตของตนไปขาย
ต่อยังผู้บริโภคเองโดยตรง ผู้บริโภคเองสามารถเข้าถึงผลผลิตอินทรียไ์ ด้ในราคาทีเป็ นธรรม มี
องค์ความรูเ้ รืองมาตราฐานและคุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์
เมือกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมโครงการผูกปิ นโตข้าวส่งผลให้กลุ่มมีช่อง
ทางการจัด จําหน่ ายข้าวเพิมขึนจากผู้ซือข้าวทีสมัค รผ่านโครงการ เมือมีก ารจับคู่ซือขายกัน
โดยตรงได้เกิดความสัมพันธ์ทนอกเหนื
ี
อจากการซือขายข้าวโดยทีผู้ซอข้
ื าวยังมีโอกาสได้ร่วม
พูดคุยแลกเปลียนเรืองราวต่างๆ เพิมมากขึน อีกทังเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวบางรายยังมีโอกาสได้มา
เยียมเยียนแกนนํ าและกลุ่มทีแปลงนาโดยตรง ซึงความสัมพันธ์ทเกิ
ี ดขึนระหว่างผูผ้ ลิตและผูซ้ อื
นันมีมากกว่าการค้าขายตามวิถกี ารตลาดแบบเดิมซือขายและจบไป แต่เป็ นความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติ เพือนฝูง พีน้ องในแบบความสัมพันธ์ใหม่ตามแนวทางของโครงการผูกปิ นโตข้าวซึง
สอดคล้อ งกับ แนวทางการตลาดทางเลือ กทีเสน่ ห์ จามริก (2536) ตลาดทางเลือ ก หมายถึง
ตลาดแบบใหม่ทีผู้บ ริโภคไม่ ถู ก ยัด เหยียดข้อ มูล ซือเฉพาะในสิงทีควรซือ มิใช่ ซือเมือได้รบั
โฆษณาชวนเชือ ในขณะทีผูผ้ ลิตก็ไม่ควรตกอยูใ่ นระบบการเกษตรแผนใหม่ทต้ี นทุนสูง และควร
มีบทบาทในการกําหนดราคา มีอํานาจต่อรองเพิมมากขึน สร้างให้เกิดความสัมพันธ์เกือกูลกัน
ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลาดทางเลือกเป็ นสือในการทําหน้ าเชือมโยง ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคเข้า
ด้วยกัน เป็ นระบบตลาดทีสร้างให้เกิด ความเป็ นธรรมด้านราคา เสนอสินค้าทีมีคุ ณ ภาพ ไม่
ทําลายสิงแวดล้อม และสุขภาพของคน
ด้านการปรับเปลียนความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างผูผ้ ลิตและผู้บริโภคนัน จากผลการวิจยั ที
แสดงให้เห็นว่าแกนนํ ากลุ่มเป็ นผูพ้ ูดคุยโดยตรงกับเจ้าสาวผูซ้ อข้
ื าวผ่านทางไลน์ ร่วมถึงเจ้าสาว
ั กรยานกับกลุ่มของเจ้าสาวเองทีพืนทีนา
ผูซ้ อข้
ื าวมีโอกาสได้มาเยียมเยียน และจัดกิจกรรมปนจั
และสถานทีท่องเทียวต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ซึงกิจกรรมเยียมเยียนนานันเป็ นความต้องการ
สูงสุดทีแกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมี และแม่สอโครงการผู
ื
กปินโตข้าวนันต้องการให้เกิด จากข้อมูล
ข้างต้นส่งผลให้กลุ่มเกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้านกล่าวคือ ผูซ้ อข้
ื าวเข้าใจถึงกระบวนการผลิต
ทุกขันตอนส่งผลต่ อราคาทีเป็ นธรรม ร่วมถึงกลุ่มสามารถกําหนดราคาซือขายด้วยตนเองและ
บริหารจัดการการส่งข้าวของตนเองได้ นันสอดคล้องกับความสําคัญของการสร้างตลาดข้าวใน
การทําเกษตรกรรมยังยืน ตามที สาวิตรี สอาดเทียน, เกรียงกมล ธีระศักดิ Jโสภณ, อภัย มูลสาร,
แสงเงิน ไกรนรา, และสนัน กัลปา (2553, น. 12) กล่าวไว้ใน รายงานวิจยั เรืองการพัฒนาตลาด
ทางเลือกอย่างมีส่วนร่วมตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศกึ ษาข้าวปลอดภัยบ้านวังหัว
เรือ ตําบลวังตะเคียน อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท การทีเกษตรเป็ นผู้กําหนดราคาเอง
หรือมีส่วนร่วมในการกําหนดราคา หรือรูร้ าคาล่วงหน้ าอย่างน้ อยสามเดือน ทําให้เกษตรกรไม่
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เสียงต่อการขาดทุน ทําให้เกษตรกรมีความมันใจว่าหากเขาปลูกหรือเลียงสัตว์แล้วจะขายได้ใน
ราคาเท่าใด เป็ นการสร้างความมันคงทางรายได้แก่เกษตรกร ร่วมถึง การเน้นรูปแบบการตลาด
แบบขายตรงนัน เพือให้เกษตรได้มโี อกาสในการแลกเปลียน เรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารภายนอก
ชุมชน ได้พบปะเพือนเกษตร ได้เรียนรูค้ วามต้องการของผูบ้ ริโภคเพือจะได้กลับไปพัฒนาความ
หลากหลายในไร่นา และในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็ได้เรียนรูป้ ญั หาของเกษตรกร ได้เรียนรูใ้ น
กระบวนการผลิต ความยากง่ายในการทําการเกษตร และเกิดความเข้าใจทีดีต่อกันมากขึนทําให้
เกษตรกรและผูบ้ ริโภคมีเพือนใหม่ เป็ นการเชือมโยงและหนุ นช่วยกันระหว่างคนในเมืองและคน
ในชนบท
นอกจากความสามารถในการบริห ารจัด การด้านการผลิต การกําหนดราคาเอง และ
ความเป็ นธรรมระหว่างกันในด้านราคาข้าวแล้วนันการรวมตัวกันเป็ นเครือข่ายก่ อให้เกิดการ
บอกต่ อ แบ่ งปนั และส่ งถอดข้อมูลของเจ้าสาวผู้ซอข้
ื าวหลังจากทีเข้าร่วมโครงการและมีก าร
ติดต่อสือสารพูดคุยระหว่างกัน ทํากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่ม ทําให้เกิดความประทับใจจึงชักชวน
สมาชิกทีอยู่นอกเครือข่ายมาเข้าร่วม ทําให้กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองมีลูกค้าผูซ้ อข้
ื าว
เพิมมากขึนจากการบอกต่อ ซึงสอดคล้องกับ อาศิรา พนาราม (2552) ได้ทําการสรุปจากการ
ระดมสมองของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ในหัวข้อ “เมือได้ผลผลิตมาแล้ว จะเอาไป
ขายใคร (ขายทีไหน ขายอย่างไร)” เป็ นทีน่ าสังเกตุว่า มีบางข้อทีสอดคล้องกัน คือ ผู้ผลิตต้อง
เข้าถึงใจผู้บริโภคด้วยการสือสาร แม้ทุกวันนีผู้บริโภคจะรู้ถึงประโยชน์ ของการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรียอ์ ยู่แล้วพอควร แต่การให้ขอ้ มูลเชิงลึกและการสือสารก็ยงั คงเป็ นสิงสําคัญเสมอ
ฉะนัน นอกเหนือจากการออกแบบฉลากสินค้าหรือชันวางสินค้าให้ดแี ล้ว ผูป้ ระกอบการควรหา
โอกาสพาสินค้าไปออกร้านและพบปะพูดคุยกับลูกค้าตัวจริงบ้าง เพราะการให้ขอ้ มูลโดยตรงกับ
ลูกค้านันจะทําให้เกิดความประทับใจ และลูกค้าจะช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลของเราต่อไปแบบปากต่อ
ปาก
สําหรับการทํากิจกรรมร่วมกันโดยตรงระหว่างเจ้าสาวผู้ซือข้าวกับกลุ่มทํานาเลิกเคมี
จัง หวัด อ่ างทองนั นถือ ได้ว่ า เป็ น ลัก ษณะการทํ า การตลาดในรูป แบบใหม่ ทีต่ า งจากการทํ า
การตลาดในกระแสหลักซึงสอดคล้องกับ ผลจากงานวิจยั ของ ศจินทร์ ประชาสันติ J และคณะ
(2556) ทีได้ศึกษาวิจยั เรือง “ทางเลือกทางการตลาดของชาวนา: ผลกระทบเชิงโครงสร้างต่ อ
ความไม่เป็ นธรรมและการกระจายผลประโยชน์ ” ผลการวิจยั ในส่วนของรูปแบบความสัมพันธ์
ทางการตลาดแบบใหม่ ซึงมาจากความพยายามในการสร้างทางเลือกด้านการตลาดของกลุ่ม
ชาวนาในทัง 4 พืนทีศึกษา ในส่วนของ 1) การปรับเปลียนความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับคน
กลาง 2) การเชือมและกระชับ ความสัม พั น ธ์ ก ั บ ผู้ บ ริโ ภคโดยตรง และ 3) การเปิ ด พื นที
ความสัมพันธ์ทางการตลาดกับชาวนาทีแปลงนา ร่วมถึงศจินทร์ ประชาสันติ J และคณะ (2556)
ได้ อ ธิ บ ายต่ อ ว่ า ภายใต้ รู ป แบบทางการตลาดเหล่ า นี ชาวนาได้ ใ ห้ ค วามหมายใหม่ ก ั บ
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ความสัมพันธ์ทเกิ
ี ดขึนว่าเป็ นความสัมพันธ์ทยืี ดหยุ่น มีส่วนร่วมเน้ นการพัฒนาศักยภาพของ
ชาวนา และคู่สมั พันธ์มรี ะบบคุณค่าทีสอดคล้องหรือใกล้เคียงกัน
จากผลการวิจยั พบว่า การเข้าร่วมเป็ นเครือข่ายร่วมระหว่างโครงการผูกปิ นโตข้าว กับ
กลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง นอกจากจะเกิดการปรับเปลียนความสัมพันธ์ทางการตลาด
แบบเดิมมาเป็ นการตลาดทางเลือกแล้วนัน กลุ่มยังเกิดการพัฒนาในอีกหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ น
เกิดการร่วมกลุ่มของเกษตรกร และผู้ทเกี
ี ยวข้องกับการทํานาเลิกเคมีในพืนทีจังหวัดอ่ างทอง
อย่างเป็ นทางการ เพิมช่องทางการตลาดข้าวเลิกเคมีให้กบั กลุ่มนอกจากขายข้าวเลิก เคมีใน
พืนที ยังส่งขายให้กบั เจ้าสาวในโครงการผูกปิ นโตข้าว และนอกโครงการทีสมัครซือข้าวโดยตรง
กับกลุ่ม อีกทังยังเพิมพูนความรูป้ ระสบการณ์ การทําการตลาด และการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ
สังคมออนไลน์ ซึงถือ ว่ าเป็ น จุด อ่ อ นของเกษตรกรด้ว ยการอบรมเชิงปฏิบตั ิก ารจากแม่ส ือใน
โครงการผูกปิ นโตข้าว ร่วมถึงเปิ ดโอกาสให้แกนนํ ากลุ่มทํานาเลิกเคมีได้แลกเปลียนองค์ความรู้
ด้านการทําเกษตรอินทรียก์ บั เจ้าบ่าวรายอืนๆ ในโครงการด้วยการเข้าร่วมสนทนาผ่านทางไลน์
กับกลุ่ ม “เจ้าบ่ าวเกือกู ล” จากผลดังกล่าวนันสอดคล้องกับแนวทางหลัก การของการค้าตาม
แนวทางของตลาดทางเลือ กของ ศจิน ทร์ ประชาสัน ติ J และคณะ (2556, น. 37) ในหัว ข้อ ที
เด่นชัดตามผลการวิจยั ดังนี การตลาดทางเลือกจะช่วยให้ผูด้ ้อยโอกาสได้เข้าถึงตลาดทําให้ห่วง
โซ่การค้าสันลง มีการเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งให้องค์กรผูผ้ ลิตให้ได้มโี อกาส
เรียนรูก้ ารค้าและการตลาดเพือให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะและทรัพยากรทีจะช่วยให้องค์กร
ผูผ้ ลิตสามารถควบคุมและจัดการวิถชี วี ติ ของตัวเองได้มากขึน สร้างการรับรูก้ บั ผูบ้ ริโภคและการ
รณรงค์ โดยการเชือมโยงผูผ้ ลิตกับผูบ้ ริโภคได้รบั ทราบถึงความยุตธิ รรมทางสังคม และแนวทาง
ในการสร้างความเป็ นธรรมทางสังคม
จากข้อ ค้น พบทัง 4 ประเด็น ดัง กล่ าวข้างต้ น สรุป ได้ว่ า ป จั จัย ทีส่ ง ผลต่ อ การพัฒ นา
ศักยภาพตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองทังด้านการค้า และนอกเหนือ
การค้ า นั นมีจุ ด เริมต้ น จากกลุ่ ม ผู้ ม ีจ ิต อาสามาร่ ว มกั น ระดมทุ น ทั งทางความคิ ด ความรู้
ความสามารถรวมตัวกันเป็ นเครือข่าย อีกทังนํ าความรูค้ วามสามารถทีมีในด้านการสือสารนํ า
ประโยชน์ของสือต่างๆ โดยเฉพาะสือสังคมออนไลน์ และสือบุคคลมาใช้ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางการสือสารของเครือข่าย ด้วยประสิทธิภาพของสือและการรวมกลุ่มเป็ นเครือข่ายนันเป็ น
ปจั จัยทีส่ งผลให้เกิด ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้ผ ลิต และผู้บริโภค ซึงนํ าไปสู่ก ารพัฒ นา
ดังกล่าว (ดังภาพที 5.1 แสดงปจั จัยของโครงการผูกปิ นโตข้าวทีส่งผลต่อการพัฒนาในแนวทาง
ตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง)
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิ จยั ไปประยุกต์ใช้
1) ผลการวิจยั พบว่า การมีจติ อาสาหรือ จิต สาธารณะของกลุ่ มผู ก ปิ นโตข้าวที
มาร่วมตัวกันเพือระดมทุนทีปจั เจกชนมีอยู่ เช่น ความรูค้ วามสามารถด้านการสือสาร และการ
ถ่ายทอดความรูท้ างด้านการตลาด ร่วมถึงการนํ าสือสังคมออนไลน์ ประเภท Web 2.0 อย่างเฟ
ซบุ๊ก และไลน์ มาใช้สอสารภายในเครื
ื
อข่ายร่วมถึงเป็ นสือช่วยประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดแนวคิด
ของโครงการและเป็ นพืนทีรวบรวมองค์ความรูเ้ รืองข้าวอินทรียต์ ลอดกระบวนการทังผลิต แปร
รูป ตลอดจนจัดส่งถึงมือผู้บริโภค ทีกล่าวมาข้างต้นเป็ นปจั จัยทีก่ อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ตลาดทางเลือกของกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทอง ดังนันในการพัฒนาตลาดทางเลือกให้กบั
สินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทต่ างๆ หรือสําหรับเครือ ข่ายอืนๆ ทีมีค วามเกียวข้องกับเกษตร
อินทรียส์ ามารถนําไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
2) ผลการวิจยั พบว่า สือสังคมออนไลน์ ประเภท Web 2.0 อย่างเฟซบุ๊ก และไลน์
มีค วามสํ าคัญ และเป็ น เครืองมือ ทีสามารถเชือมต่ อ ระหว่ างผู้ผ ลิต และผู้บ ริโภคได้ ส ะดวก
รวดเร็วยิงขึน แต่ยงั มีชาวนาในกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองบางส่วน ร่วมถึงชาวนาทัวๆ
ไปทีไม่มคี วามชํานาญ หรือความรูใ้ นการใช้สอสั
ื งคมออนไลน์ ดังนัน ควรให้ความรูเ้ พิมเติม หรือ
จัดฝึ กอบรมสัมมนา เพือถ่ ายทอดความรูใ้ ห้แก่ ชาวนาเรืองการใช้สอสั
ื งคมออนไลน์ ในการทํา
การตลาดเพิมขึน
3) ผลการวิจยั พบว่า การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติไม่ใช่พ่อค้าหวัง
ผลกําไร มีความซือสัตย์ความรับผิดชอบในการทําการค้า และปฏิสมั พันธ์รวมกันโดยตรงจาก
การเยียมเยียนนา ประเด็นดังกล่าวข้างต้นนีเป็ นปจั จัยสําคัญต่อการปรับสมดุลทางการค้าทีเป็ น
ธรรม ดังนันสามารถนํ าวิธกี ารดังกล่าวไปใช้เป็ นแนวทางในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่ าง
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคของการค้ารูปแบบต่างๆ ได้
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง2 ต่อไป
1) การศึก ษาในครังนี เป็ น การศึก ษาเฉพาะเครือ ข่ายการสือสารโครงการผู ก
ปิ นโตข้าว กับกลุ่มทํานาเลิกเคมี จังหวัดอ่างทองเท่านัน ในการศึกษาครังต่อไปจึงควรศึกษาถึง
เครือ ข่ายการสือสารโครงการผู ก ปิ นโตข้าวกับ ชาวนาทีเข้าร่ว มโครงการรายอืนๆ ในพืนที
จัง หวัด ต่ างๆ ด้วย เพือจะได้นํ าผลการศึก ษามาเปรียบเทียบเพือค้นหาแนวทางการพัฒ นา
เครือข่ายการสือสารและการทําการตลาดทางเลือกต่อไป
2) การศึก ษาครังนี มุ่ งเน้ นศึก ษาเฉพาะ บทบาทหน้ าทีของกลุ่ ม แม่ส ือผู้ก่ อ ตัง
โครงการผูกปิ นโตข้าว และกลยุทธ์การสือสารของโครงการต่ อการมีส่วนร่วมเท่านัน ซึงผู้วจิ ยั
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ค้นพบว่า ภายในโครงการยังมีการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ทีน่ าสนใจ รวมถึงบทบาทหน้ าที
ของแม่สออาสา
ื
เถ้าแก่อาสา ดังนัน การศึกษาครังต่อไปควรศึกษาเรืองการบริหารจัดการภายใน
พร้อมทังบทบาทหน้ าทีหน่ วยงานต่ างๆ ภายในโครงการผูกปิ นโตข้าวเพือให้ได้รายละเอียดที
ชัดเจนของโครงการมากยิงขึน
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จํานวน 10 คน โดยเป็ นทีมคุณหมอจากกรุงเทพฯ โดยทางเราจะจัดทริปแบบบ้านทุ่งกับบ้านท่า
ผูกปิ่ นโตข้าว ให้ทางกลุ่มเราไปออกบู๊ท อาคาร SCB ที่กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ท่ี 31
ธันวาคม 2557 โดยจะมีขา้ วทีน่ ําไปขาย
ประธานเอาแพ็คเก็จข้าว มาให้ดวู ่ามีหลายแบบ
ทําสติก๊ เกอร์สเี พื่อติดถุงข้าว
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา
ไม่ม ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อทราบ/พิจารณา
เจ้าสาวเสนอให้ทางกลุ่มทําแผ่นไวนิล บอกประโยชน์ของข้าว โดยบอกว่าข้าวมีจาํ นวน
เท่าไร เพื่อกระตุน้ แรงจูงใจในการซือ้ ข้าว
ราคาข้าวทีจ่ ะนําไปขายที่ SCB
- หอมปทุมเทพ 50 กิโลๆ ละ 50 บาท แบบแพ็ค 40 บาท แบบถุงธรรมดา
- ข้าวไรซ์เบอรี่ 50 กิโลๆ ละ 89 บาท
- ข้าวขาวตาเคลือบ 5 กิโลๆ ละ 60 บาท
- ข้าวหอมมะลิแดง เอาไปโชว์ ขายกิโลละ 90 บาท แบบแพ็ค 80 บาทแบบถุง
ธรรมดา
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- ข้าวหอมนิล เอาไปโชว์ ขายกิโลละ 70 บาท แบบแพ็ค 60 บาทแบบถุง
ธรรมดา

โรงพยาบาลอ่างทองจะสังข้
่ าวเดือนละ 1,475 กิโลกรัมต่อเดือน โดยเริม่ เดือนกุมภาพันธ์
2558) 6 เดือน–12 เดือน (โดยทางประธานได้สอบถามว่าใครสามารถปลูกข้าวหอมปทุม ได้คน
ละกีไ่ ร่
- โอ๋
5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- อนุ สรณ์ 5 ไร่ เริม่ ปลูก ต.ค.
- สามารถ 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- ประสาร 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- สิรภพ 2 ไร่ เริม่ ปลูก ธ.ค.
- สําอางค์ 5 ไร่ เริม่ ปลูก ธ.ค.
- หม่อง 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- เหว่า
5 ไร่ เริม่ ปลูก ธ.ค.
- อุไร
5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- ธนวัตร 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- อนุ สรณ์ 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- ทุเรียน 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- ประสาน 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
- ระวีวรรณ 5 ไร่ เริม่ ปลูก พ.ย.
การตรวจแปลงนา จะใช้วธิ ี
- สังคมรอบข้าง สอบถามคนข้างนา
- กรรมการกลุ่ม
- เถ้าแก่ผกู ปิ่นโต เยีย่ มเยียนดูแปลงนา
- เก็บเกีย่ วเข้ายุง้
- เจ้าสาวมาเยีย่ มดูนา
- คุณธรรม
การดําเนินงาน (การรับซือ้ ข้าว)
- ข้าวหอมปทุม
ความชืน้ 15 รับซือ้ %11,000 บาท
ความชืน้ 28 รับซือ้ %10,200 บาท
โดยคํานวณ ข้าวเปลือก 1,000 โล จะสีเป็ นข้าวกล้องได้ 500 โล โดยแจกแจง
รายละเอียด ต้นทุนต่างๆ ดังนี้
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ถุงธรรมดา แพ็คถุง
เก็บ (ใส่ถุง, ตาก)
400
400
บาท
จัดเก็บ, ทําความสะอาด 1,000
1,000 บาท
สีขา้ ว (2000 บาทต่อตัน)
2,000 2,000 บาท
บรรจุ (ธรรมดา) (สุญญากาศ) 3,500 5,000 บาท
สติก๊ เกอร์
1,000 1,000 บาท
รวมเป็ นเงิน
7,900 9,400 บาท
ดังนัน้ ต้นทุนเฉลีย่ ความเสีย่ ง +15 %= 8,650 +1,297 = 9,947
ขายข้าว – ราคาทุนเฉลีย่ = 20,000 – 9,947 = 10,053
เรื่องการถือหุน้ สามัญ สมาชิกจะต้องถือหุน้ ไม่ต่ํากว่า 3 ปี จึงจะถอนเงินคืนได้ และจะ
ถือหุน้ สูงสุดไม่เกิน 200 หุน้ เป็ นเงิน 20,000 บาท
มติ ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
ดร.ไพศาลเข้าร่วมประชุมกับผูว้ ่าราชการจังหวัด โดยในทีป่ ระชุมแจ้งว่าจะไม่มนี ้ํ าทํานา
ถ้าจะทํา ให้ทาํ น้อย
ประชุมครัง้ ต่อไปวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ปิดประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ ์)
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายภราดา อําไพ)
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รายงานการประชุม
กลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 15 พฤศจิ กายน 2557 เวลา 09.00 น.
เริม่ ประชุมเวลา

09.00 น .

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
ผลการไปออกร้านที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงาน) SCB)
- มีเจ้าบ่าว 5 รายที่ไปร่วม พิจติ ร ชัยนาท นครปฐม โดยในงานจะมีอาหาร
สุขภาพ การทีเ่ ราไปร่วมงานทําให้เจอแพ็กเก็จสวยๆ หลายแบบ โดยทางพิจติ ร กับชัยนาท จะมี
กลยุทธ์ในการเรียกลูกค้า ทางกลุ่มของเรามีการแจกโบว์ชวั ร์ให้ลกู ค้าเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
- คุณภราดา ขอบคุณคนที่ไปร่วมออกร้าน แสดงให้เห็นถึงความเสียสละให้กบั
กลุ่ม ซึง่ ประกอบไปด้วย คุณภราดา คุณรังสรรค์ คุณเหว่า คุณโอ๋ คุณจ๋า
ผลการติดต่อของการซื้อข้าวของโรงพยาบาลอ่างทอง โดยคุณภราดา และคุณรังสรรค์
เข้าไปคุยแล้ว ผลสรุปแล้วทางโรงพยาบาลต้องการข้าวขาว ราคากิโลละ 26 บาท แต่ทาง
โรงพยาบาลก็สงซื
ั ่ อ้ ข้าวกล้องหอมปทุม เดือนละ 20 กิโลกรัม
ั ่ กรยาน เพื่อสุขภาพ แจ้งมาว่ากลับจากประเทศพม่าจะมาคุย
ทีมคุณหมอที่จะมาปนจั
ั ่ กรยาน โดยจะให้คุณเฉลิมวุฒ ิ เป็นแม่งาน
เรือ่ งทีจ่ ะมาปนจั
นัก ศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตร ปี 4 จะมาขอข้อมูล เพื่อ ทําสารนิพ นธ์เ กี่ยวกับ
โครงการรับจํานํ าข้าว และทางรอดของชาวนา โดยจะมาสํารวจ และทําแบบสอบถาม โดย
แนะนําให้นกั ศึกษามาในวันประชุม และให้สมาชิกเรากรอกข้อมูลในแบบสอบถาม
คุณมังกรแจ้งว่ามีคนญี่ปุ่นสนใจการปลูกข้าวแบบกลุ่มเรา โดยต้องการให้กลุ่มเราปลูก
ข้าวญีป่ นุ่
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อทราบ/พิจารณา
ระเบียบและข้อบังคับกลุ่ม
แจ้งแปลงนาทีจ่ ะเข้าร่วม พร้อมทัง้ กําหนดวัน เวลา พันธุข์ า้ ว และทีต่ งั ้ แปลงนา
พาณิชย์จงั หวัดเชิญสมาชิกกลุ่มเราเข้าร่วมศึกษาดูงานจํานวน 2 คน ทีก่ ลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนหนองโสน อ.สามง่าม จังหวัดพิจติ ร วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2557
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- คุณรังสรรค์
- คุณธงชัย
ชีแ้ จงรายรับ และค่าใช้จ่ายประจําเดือน (ยกยอดไปเทีย่ วหน้า)
คุณรังสรรค์ แจ้งว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 40 ไร่ไพร่ฟ้า ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี โดยให้พวก
เราไปออกร้าน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
คุณเหว่า เสนอให้ทาํ ป้ายโฆษณาในจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้คน
ในจังหวัดอ่างทองได้รจู้ กั กลุ่มเรา และได้บอกว่าทางเกษตรจังหวัดมาติดต่อซือ้ พันธุข์ า้ วทีป่ ลอด
สารเคมี โดยข้าวหอมปทุม ราคาเกวียนละ 9,000 บาท โดยมีแนวทางให้คนทํานาซือ้ ข้าวเราไป
ปลูกโดยสร้างแบรนด์ให้กบั กลุ่มเราเอง
คุณเหว่าเสนอให้ทาํ ป้ายทีแ่ ปลงนาทุกแปลงทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ป้ายขนาด กว้าง 1
เมตร ยาว 2 เมตร
คุณรังสรรค์ แจ้งว่า เราจะต้องไปเข้ากลุ่ม และต้องยอมรับการตรวจของคณะกรรมการ
ของจังหวัด โดยเสนอให้เราทําพันธุข์ า้ วใช้กนั เองในกลุ่ม
คุณเฉลิมวุฒ ิ บอกว่า จังหวัดไม่ได้ทําข้อตกลง ดังนัน้ ไม่มนใจว่
ั ่ าเมือ่ ปลูกข้าวได้แล้ว
เดีย๋ วจะไม่มที ข่ี าย ทําให้ตอ้ งกลับไปขายโรงสีเหมือนเดิม
เปิดจุดขายข้าว
- โดยคุณมังกรเสนอให้ขายตามโรงพยาบาล
- คุณเฉลิมวุฒใิ ห้ตดิ ต่อพานิชย์จงั หวัดเพราะเขาจะมีการจัดบู๊ทตามทีต่ ่างๆ
เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาวิเศษชัยชาญ โดยมอบหมายให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผู้
มีอํานาจเบิกจ่ายเงินฝากธนาคาร
- นายรังสรรค์ คล้ายพันธ์
- นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ ์
- นายสิรภพ โอสถกระพันธ์
มติ ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
สมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
- วันนี้วนั สุดท้าย
ค่าใช้จา่ ยทีไ่ ปออกร้านที่ SCB
- ค่าตะกร้า
390 บาท
- ค่าป้ายไวนิล
90 บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร
110 บาท
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- ค่ากระดาษรักษ์โลก 240 บาท
- ค่าขาตัง้ ธงญีป่ นุ่
500 บาท
รวมเป็ นเงิน
1,330 บาท
ขอให้ช่วยพิจารณาแก้ไข แผ่นประชาสัมพันธ์
ครัง้ ต่อไปจะพิจารณาเรือ่ งแพ็คเก็จสุญญากาศทีจ่ ะใช้บรรจุขา้ ว
- เน้นถุงละ 1 กิโล เน้นราคาถูก
ปิดประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ ์)
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายภราดา อําไพ)
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รายงานการประชุม
กลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
เริม่ ประชุมเวลา

09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
1.1 ผลการไปสัมมนาทีป่ า่ โมก วันที่ 1 ธันวาคม 2557
พูดคุยกันเรือ่ งข้าว โดยจะทําให้ขา้ วของคนอ่างทองเป็นแบรนด์ของจังหวัดอ่างทอง โดย
มีก ลุ่มข้าวที่ไ ป เช่น วัด ขุมทอง กลุ่ มคลองครึม ถ้าโครงการนี้ สําเร็จ เราจะต้อ งปลูก ข้าวให้
โครงการของจัง หวัด ไม่ใ ช่ ปลูก ข้าวให้ผูก ปิ่ น โตข้าวอย่า งเดียว จะทําให้เ รามีต ลาดที่มนคง
ั่
ประธานเสนอว่า จะต้องแบ่งข้าวออกเป็น สองกลุ่ม ข้าวปลอดภัย กับข้าวไร้เคมี
1.2 ผลการไปช่วยออกร้าน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่วงเช้า ช่วงบ่าย ดร.สุนิตกับดร.นกกบมา
ระดมสมองสมองเพื่อกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นคู่มอื ในการตรวจนาข้าว
1.3 ผลการไปดูงานทีจ่ งั หวัดพิจติ ร
คุณรังสรรค์ ชี้แจง ให้ฟงั ว่า เป็ นสถาบันการเงินท้องถิน่ ที่จงั หวัดพิจติ ร โดยมีธนาคาร
ธกส. เป็ นพีเ่ ลีย้ งโดยเอา 90 หมู่บา้ นมาร่วมกันเป็ นสถาบันการเงิน โดยทําต่างกับทีอ่ ่นื คือเวลา
กูจ้ ะไม่ให้เงิน แต่จะให้เป็ นของ เช่น ปุ๋ย ข้าว โดยปจั จุบนั เขามีโรงสีขา้ ว ส่งขายออกต่างประเทศ
หลังจากนัน้ ก็พาไปรูจ้ กั สมาชิกกลุ่ม เขาเอาข้าวไปแปรรูป และพาไปดูการทํากล้วยตาก ทําขาย
วันหนึ่งเป็ นตันๆ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากข้าวเขาขายหมด ไม่ว่าจะเป็ นรําทีเ่ อามาหีบแล้วมาอัด
เป็นแคปซูล คล้ายๆ นํ้ามันตับปลา
ตาแจ่ม บอกว่าที่ตําบลวังกระทุ่ม เขาจะทํากล้ว ยตากพันธุ์มะลิอ่ อง มีโรงงาน 12
โรงงาน ใช้แบรนด์ แม่ตะเพียน เต้นท์ โรงงานกล้วยตาก เขาจะมีหน้าร้านเอง โดยมีสนิ ค้าอย่าง
อื่นมาขายด้วย เต้นท์เสนอให้กลุ่มเรามีหน้าร้านของเราเอง
1.4 คุณรังสรรค์ อธิบายถึงการไปที่ สีส่ บิ แปดไร่ไพร่ฟ้า จังหวัดปทุมธานี โดยมีการเปิ ด
พืน้ ทีข่ ายของ ทางกลุ่มก็เอาข้าว ผัก ไข่ ไปขาย
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา
รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อทราบ/พิจารณา
เลือกคณะกรรมการกลุ่มเพิม่ เติม
อุดม สนธิเทศ
กรรมการ
อนุสรณ์ ภูมลา
กรรมการ
ธนวัฒน์ แจ่มวิมล
กรรมการ
ธนิศร แจ่มวิมล
กรรมการ
เลือกหัวหน้าฝา่ ย
- ตรวจแปลงนา
ภราดา
- รับข้าว
- ตรวจข้าว
ตาก
เก็บ
- ตีราคาข้าว
- แปรรูป
รังสรรค์ ฉลวย สุชาติ
- บรรจุ
- การเงิน
ปรมาภรณ์ สิรภพ รังสรรค์
- เอกสาร
ปรมาภรณ์ พิไลวรรณ
- จัดส่ง
ภราดา
ั ่ กรยานเพื่อสุขภาพ ชมนา ชมสวน ไหว้พระ ของกลุ่มเจ้าสาวจาก กทม.
กิจกรรมปนจั
กลุ่มเจ้าสาวมา คน เส้นทางถีบจักรยานจะไปไหว้พระวัดม่วง ตอนเช้าทานข้าวต้มบ้านคุณ 8
ไปดูนา จ๋า โอ๋ แวะโรงสี ไปวัดม่วง ฉลวย ไปวัดวิเศษไชยชาญ แวะกินข้าวร้านนิรมิต กลับมา
บ้านคุณฉลวย
ข้อบังคับกลุ่ม (ต่อเนื่องจากครัง้ ทีแ่ ล้ว)
มติ ที่ประชุม
รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าใช้จา่ ยไปออกร้าน ปทุมธานี
ประธานไปประชุมทีเ่ ขาใหญ่เรือ่ ง เกษตรอินทรียก์ บั การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์วนั ที่
17-19 ธันวาคม 2557
คุณรังสรรค์ แจ้งว่าอยากให้กลุ่มเราแบ่งกันไปประชุมจะได้สลับกันไป
คุณรังสรรค์ เสนอว่าควรจะทํานํ้าหมักไว้ทต่ี รงกลาง นัดหมายกันมาทํา เช่น พืชสดหน่ อ
กล้วย ผลไม้ กล้วย เปลือกสับปะรด เปลือกมะม่วง แตงโม เปลือกไข่ นํ้ ามะพร้าว ไส้ปลา หัว
ปลา เกล็ดปลา
ประชุมครัง้ หน้า วันที่ 17 มกราคม 2557
ประชุมครัง้ ต่อไปจะเป็ นเสาร์ทส่ี ามของเดือน
ปิดประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ ์)
(ลงชื่อ)
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายภราดา อําไพ)

211
รายงานการประชุม
กลุ่มทํานาเลิ กเคมี จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น.
เริม่ ประชุมเวลา

09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ
1. คุณภาพของข้าว เปรียบเทียบกับของอาจารย์เชาวัฒน์ จะได้ไม่เท่ากันแต่ต้นทุนเรา
จะถูกกว่า
2. ประธานให้ดูหนังสือข้าวเศรษฐกิจ ที่มาสัมภาษณ์ประชาชนในฐานะกลุ่มทํานาเลิก
เคมี และแนะนําว่าจะใช้วธิ ี โดยจะลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ”ดําตุม้ “
3. มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จะมาทําการวิจยั โดยจะมาสัมภาษณ์สมาชิก 28 คน
4. หนังสือข้าวเศรษฐกิจขอรับการสนับสนุ นจากกลุ่ม 600 บาท
5. คุณหมอทีม่ าถีบจักรยาน หาตลาดข้าวให้กบั กลุ่มเรา
- ผูล้ ภ้ี ยั ชาวปากีสถาน ส่งทุก 2 เดือนๆ ละ 500 กิโลกรัม
- โรงเรียนอนุ บาลแอน ใช้กล้อง 10 เดือนๆ ละ 6 กิโลกรัม
6. โครงการผักเพื่อคนเมือง เนื่องจากปลูกข้าวแล้วมองหากับข้าวให้คนเมืองด้วย โดย
ประธานจะเป็ นคนเอาผักไปส่งลูกค้า ท่านใดสนใจปลูกแจ้งให้ทางกลุ่มทราบด้วย
7. ร่างมาตรฐานเกษตรอินทรียแ์ บบมีส่วนร่วม .(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
8. ท่านใดสนใจจะไปประชุมทีส่ ํานักงานเกษตรจังหวัดวันที่ 21 เมษายน 2558 เกีย่ วกับ
GAP จะได้รบั พันธุข์ า้ วปทุมธานี 20 กิโลกรัม
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพื่อทราบ/พิจารณา
การพิจารณาเกี่ยวกับการตัง้ ราคาขายข้าว โดยมีวธิ คี ดิ ดังนี้
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คิดต้นทุนต่อข้าว 1 กิโลกรัม
ต้นทุน

ถุงธรรมดา
5
5
2
5
2
19
22
42
41
61

ค่าสลาก
ค่าเก็บค่าขนมาสี ,
ค่าสีขา้ ว
ค่าถุงค่าแพ็ค ,
ค่าคัดข้าวสารแยกสิง่ ปลอมปน
รวม
ข้าวหอมปทุม (11,000 ÷500)
ข้าวไรซ์เบอรี่ (21,000 ÷500)
รวมต้นทุนทัง้ หมดข้าวหอมปทุม
รวมต้นทุนทัง้ หมดข้าวไรซ์เบอรี่
หมายเหตุ

ถุงแพ็ค
5
5
2
8
2
22
22
42
44
64

ต้นทุนข้าวหอมปทุมถุงธรรมดา (22+19) = 41 ถุงแพ็ค (22+22) = 44
ต้นทุนข้าวไรซ์เบอรีถ่ ุงธรรมดา (42+19) = 61 ถุงแพ็ค (42+22) = 64

มติ ที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
ประชุมครัง้ หน้า วันที่ 18 เมษายน 2558
ปิดประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ)
ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวปรมาภรณ์ โตสวัสดิ ์)
(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายภราดา อําไพ)

ประวัติผ้เู ขียน
ชื่อ ชื่อสกุล

นางสาวณภัสนันท์ อําไพ

ประวัติการศึกษา

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(สาขาเทคโนโลยีส่อื สารการศึกษา)
เกียรตินิยมอันดับ 1
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ปีทส่ี าํ เร็จการศึกษา พ.ศ. 2552

ประสบการณ์ การทํางาน

พ.ศ. 2552 – 2553
เจ้าหน้าทีห่ ลักสูตรสายการศึกษา
พ.ศ. 2553 – 2558
เจ้าหน้าทีฝ่ ึกอบรม ฝา่ ยฝึกอบรมการศึกษา
พ.ศ. 2559 – ปจั จุบนั
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส (ผช.) ฝา่ ยฝึกอบรมการศึกษา
บริษทั ปญั ญธารา จํากัด
(บริษทั ในเครือซีพอี อลล์ จํากัด (มหาชน)

