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ส่วนร่วมของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นัน้ พบว่าเกษตรกรในกลุ่มประชาชนยงัคงมีส่ วน
ร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร เป็นส่วนใหญ่ เกษตรกรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่ง
สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง และเป็นผู้ วางแผนและกําหนดนโยบาย ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรเห็นด้วยกบัเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ท่ีเกิดขึน้ในหมู่ บ้าน ทัง้นีเ้ป็น
เพราะว่าการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน  ทัง้นีผ้ลของ
งานวิจยัเก่ียวกบักลยทุธ์ส่ือบคุคลเพื่อสร้างเครือขา่ยการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพ่ือพฒันา “เกษตร
อินทรีย์” ซึ่งกลุ่มผู้ นํา หรือปราชญ์ชาวบ้านอ่ืนๆ สามารถนําไปเป็นแนวทาง ในการเผยแพร่ความรู้
ตา่งๆ สูเ่ครือขา่ยหรือชมุชนของตนเองตอ่ไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Creating Participatory Communication Network for Organic  
   Agricultural Development through Interpersonal Communication 
Author   Miss Rujira Chittangtong 
Degree   Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year   2014 
 
 
 The objectives of this research were (1) to study the characteristics and roles of 
local philosophers of Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, 
Chantaburi Province (2) to study the strategies of local philosopher in organic 
agriculture networks (3) to study the participations of farmers in joining the organic 
agriculture group (4) to study the opinions of farmers toward local philosophers and 
organic agriculture networks.        
 This research was qualitative research and received key information form 17 
informants by purposive sampling. They were divided to 2 groups (1) philosophers of 
Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, Chantaburi Province and 
driving coordinators of organic agriculture network activities (2) the farmers in organic 
agriculture networks of Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong Sub-district, Ta Mai District, 
Chantaburi Province. The tools used in this research include (1) in-depth interview (2) 
non-participant observation (3) group interview. The data analysis was descriptive 
analysis.
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 The results found that local philosophers of Ban Cham Pla Lhai, Songpeenong 
Sub-district, Ta Mai District, Chantaburi Province had characteristics and roles of natural 
leadership evidently in the way of village management which combined which the 
agricultural abilities and be the leader in pushing to change the agriculture from 
chemical agriculture to be organic agriculture in the village and extend to be the 
successful organic agriculture using the strategies of communication to develop the 
participations to allow the farmers to join in  organic agriculture networks of Ban Cham 
Pla Lhai. It was divided to be (1) strategy of media making (2) strategy of media using 
and (3) strategy of media presentation. The participations of farmers in organic 
agriculture networks found that the farmers in the population still participated were 
media receiver/ media user mostly. The farmers who were the leaders of opinion were 
the media sender/producer/presenter and the planner and policy maker. The opinions of 
farmers toward the organic agriculture networks, the farmers agreed with the organic 
agriculture networks occurred in the village because the participations of organic 
agriculture networks were useful to the farmers and communities as well as to provide 
the better environmental. 
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บทที่ 1 

 

บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
 

 ประเทศไทยนัน้ได้ช่ือวา่เป็นประเทศเกษตรกรรมมาตัง้แตอ่ดีต เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศ
และภูมิอากาศท่ีเหมาะสม มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งนํา้มากมายตลอด จนมี
พืน้ท่ีราบลุ่มกว้างใหญ่ไพศาลเหมาะแก่การทําการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง   (ประดิษฐ์ อตญัธี, 2542)
สมยัก่อนการเกษตรจึงเป็นแบบดัง้เดิมคือ การท่ีเกษตรกรเลือกท่ีจะทําการเกษตรตามวิถีชีวิตพอ
อยู่พอกิน เพ่ือดํารงชีวิตตามอตัภาพหรือใช้ชีวิตตามระบบเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองได้ การทํา
เกษตรแบบนีเ้กษตรกรจะปลูกพืช ผกัหลายประเภทหมุนเวียนตามฤดกูาล ตามความเหมาะสม 
โดยไมไ่ด้มุง่หวงัท่ีจะค้าขายทํากําไรมากมาย 
 เน่ืองจาก ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากตะวันตก จึงเร่ิมมีการกํา หนดนโยบายด้าน
การเกษตรท่ีชดัเจนคือนบัตัง้แตมี่การใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัแรก  (แผน 1)                
ในปี พ.ศ. 2504 โดยนโยบายชดัเจนท่ีดําเนินตอ่เน่ืองยาวนานถึง 30  ปี จากการได้รับอิทธิพลจาก 
“กระแสปฏิวตัเิขียว” ของชาตติะวนัตกท่ีเช่ือว่าการทําเกษตรแบบสมยัใหม่คือระบบท่ีดีท่ีสดุโดยวดั
จากรายได้เกษตรกรนัน่เองดงันัน้สาระสําคญัของแผนการพฒันาการเกษตรของประเทศจึงเน้นสู่
การผลิตส่งออกและการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตตอ่ไร่มากท่ีสุดดงันัน้รัฐบาลจึงได้ทําการส่งเสริมให้
เกษตรกรไทยปลกูพืชชนิดเดียว  (Mono cropping) แทนการปลกูพืชหลายชนิดเพ่ือการยงัชีพดงัท่ี
เคยทํามาก่อน และต้องเป็นพืชเศรษฐกิจ หรือชนิดท่ีสามารถส่งออกขายในตลาดโลกได้เป็นหลกั
เท่านัน้ ระบบการเกษตรแผนใหม่จําเป็นต้องปลูกพืชชนิดเดียวกนัในบริเวณกว้างๆและต้องได้ผล
ผลิตตอ่ไร่สงูสดุ ทําให้มีการใส่ปุ๋ ยเคมีและฉีดสารเคมีกําจดัศตัรูพืชแทบทกุระยะ ตัง้แตเ่ร่ิมเตรียม
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ดินจนถึงขัน้เก็บเก่ียว ทัง้เพ่ือป้องกันและกําจดัศตัรูพืช วัชพืช ดงันัน้ การสนบัสนุนการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดงักล่าวจึงมีการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรและสารเคมี แทนการใช้แรงงานคน
และสตัว์ แทนกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ เพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้เข้า
ประเทศ (กมลรัฐ อินทรทศัน์, 2553) 
 เพ่ือมุ่งผลักดนันโยบายดงักล่าว รัฐบาลได้ทุ่มสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่เพ่ือให้
เกษตรกรปลกูพืชได้ตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้งัยกเลิกการเก็บภาษีนําเข้าสารเคมีเกษตร ด้วยหวงัจะ
ให้เกษตรกรสามารถซือ้สารเคมีได้ถูกลง และมีการตัง้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เพ่ือ
ปล่อยกู้แก่เกษตรกรในอตัราดอกเบีย้ต่ํากว่าปกติ ไม่รวมถึงการจดัทํางบพิเศษรายปีราว 200-400 
ล้านตอ่ปี เพ่ือป้องกนัการระบาดของแมลงท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีตอ่เน่ืองยาวนาน 
 สารเคมีท่ีนํามาใช้ในการเกษตรส่วนใหญ่นัน้ อย่างเช่น ปุ๋ ยเคมี สารฆ่าแมลง สารปราบ
ศตัรูพืช ฮอร์โมนเร่งการเจริญเตบิโตของต้นพืช ฯลฯ ซึง่สารเหล่านีต้า่งก่อให้เกิดผลเสียอย่างรุนแรง
ตอ่ทรัพยากรดิน เกิดความไม่สมดลุในแร่ธาตแุละกายภาพของดิน ทําให้สิ่งมีชีวิตท่ีมีประโยชน์ใน
ดินนัน้สูญหาย ไร้สมรรถภาพ ซึ่งกระบวนการนีเ้ม่ือเกิดขึน้แล้วจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ตอ่เน่ือง ดินไม่สามารถดดูซบัแร่ธาตเุก็บไว้เพ่ือการเจริญเติบโตของต้นพืช ส่งผลให้ต้นพืชอ่อนแอ
ขาดภมูิต้านทานโรค ถกูแมลงและเชือ้โรคทําลายได้ง่าย เหตทุัง้หมดนีทํ้าให้เกษตรกรยงัใช้สารเคมี
ในการเกษตรตอ่ไปเร่ือยๆ จนกลายเป็นวิกฤตในหว่งโซอ่าหารและระบบการเกษตร นํามาซึ่งปัญหา
ทางสุขภาพของผู้บริโภคผลผลิตทางเกษตรท่ีใช้สารเคมีและปัญหาสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน       
(ศริิเมษ กลีบแก้ว, 2551) 
 รายงานการสํารวจขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ เม่ือ พ.ศ.2543 
พบว่า ประเทศไทยมีเนือ้ท่ีทําการเกษตรอบัดบัท่ี 48 ของโลก แตใ่ช้สารฆ่าแมลงเป็นอนัดบั 5 ของ
โลก นําเข้าสารเคมีสงัเคราะห์ทางการเกษตรเป็นจํานวนเงิน สามหม่ืนล้านบาทต่อปี เกษตรกรมี
ปัจจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมีสงัเคราะห์ในการเพาะปลกู ทําให้เกิดการลงทุนสงูและเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ขณะท่ีราคาผลผลิตในรอบย่ีสิบปีไม่ได้สูงขึน้ตามสัดส่วนของต้นทุนท่ีสูงขัน้ มีผลให้
เกษตรกรขาดทนุ มีหนีส้ิน (ศริิเมษ กลีบแก้ว, 2551)  
 ตวัเลขการสง่ออกพืชเศรษฐกิจเพิ่มสงูขึน้พร้อมๆกบัปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มขึน้หลายเท่าตวั 
แม้วา่การทําเกษตรกรรมตามแนวทางสมยัใหม่ จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้รวดเร็ว และมีปริมาณท่ี
มากพอต่อการป้อนสู่ระบบอุตสาหกรรม แตผ่ลกระทบท่ีตามมาก็เพิ่มเป็นเงาตามตวัเช่นกัน   (ธานี
ซิตี,้ 2550) ทัง้การลดลงของพืน้ท่ีป่า การตกค้างของสารเคมี อนัตรายเหล่านัน้ทัง้ในนํา้ ในดิน และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆรวมทัง้การตกค้างของสารพิษในผลผลิตอนัเป็นอนัตรายต่อผู้บริโภค ภูมิปัญญา
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ท้องถ่ินด้านการเกษตรหายไป และท่ีสําคัญเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในวังวนหนีถ้าวร 
เน่ืองจากต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้จนถึงจดุไม่คุ้มทุนและนอกจากนี ้การใช้สารเคมีและเคร่ืองจกัรใน
การทํางานเกษตรแผนใหม่ ยงัส่งผลตอ่การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรด้วย เพราะเคร่ืองจกัร
ดงักล่าวได้ทําหน้าท่ีเข้ามาแทนแรงงานคนและสตัว์ ทําให้แรงงานเดิมในภาคเกษตรต้องดิน้รนไป
หางานทําในเมืองและอุตสาหกรรมแทน ส่งผลให้แรงงานดงักล่าวหายากทําให้ค่าจ้างสูง อนัเป็น
การเพิ่มต้นทนุการผลิตแก่เกษตรกรอีกทางหนึง่ด้วย (กมลรัฐ อินทรทศัน์, 2553) 
 ผลกระทบต่างๆอันเกิดจากการใช้สารเคมีในการทําเกษตรกรรม เป็นปัญหาท่ีเกิดกับ
เกษตรกรทั่วประเทศไทย แม้กระทั่งเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี หนึ่งในตวัอย่างท่ีชัดเจนคือ กลุ่ม
เกษตรกร บ้านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 บ้านชําปลาไหล ตัง้อยู่หมู่ท่ี 12 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ลกัษณะ
ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม ประชากรในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ พืชท่ีปลกูได้แก่ 
ทุเรียน เงาะ ลองกอง พริกไทย สละ แก้วมงักร และพืชสมุนไพร ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจะประสบปัญหาความยากจนและมีหนีส้ินท่ีเกิดจากภาคเกษตร ซึ่งเป็นเกษตร
เคมี ทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตท่ีจําหน่ายได้กลับตกต่ํา/ผลผลิตล้นตลาด อัน
เน่ืองมาจากตลาดมหภาค ไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปตา่งประเทศเพราะตรวจพบสารเคมีตกค้าง
ในผลผลิตทางการเกษตร ทัง้ยงัพบปัญหาด้านสขุภาพร่างกาย จนชาวบ้านล้มป่วยบางรายถึงขัน้
แก่ชีวิต ด้วยพิษของสารเคมีท่ีได้สัมผัสและสะสมไว้เป็นเวลานาน สิ่งแวดล้อมก็เร่ิมเส่ือมโทรม
(สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ, 2552) 
 ภายใต้สภาพการณ์ดงักลา่ว ทําให้เกิดผู้ นําโดยธรรมชาตขิึน้ ซึ่งเรียกว่า ”ปราชญ์ชาวบ้าน” 
คือ นายคํานงึ ชนะสิทธ์ิ ซึง่เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านชําปลาไหลตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดั
จันทบุรี ในขณะนัน้ นายคํานึงเป็นผู้ ริเร่ิมมองหาทางออกในการแก้ปัญหาหนีส้ินจากการทํา
เกษตรกรรมให้กับตนเองและชาวบ้าน จึงได้เข้าร่วมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยไปอบรม
ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรแบบอินทรีย์ ณ ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอือ้ง 
จงัหวดัชลบรีุโดยอาจารย์ วิวฒัน์ ศลัยกําธร หลงักลบัมาจากอบรมจึงได้ทดลองทําเกษตรในระบบ
อินทรีย์ โดยประยกุต์ใช้ทัง้ทางด้านเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพและพืชสมนุไพร ผ่านการลองผิดลองถกู
ด้วยตนเองหลายต่อหลายครัง้ ว่าจะสามารถให้ผลเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการทําเกษตรเคมี
อยา่งเดมิหรือไม ่ปรากฏผลผลิตท่ีได้มีคณุภาพดี และปริมาณของผลผลิตไม่ได้แตกตา่งจากการใช้
สารเคมีแตอ่ยา่งใด อีกทัง้ต้นทนุยงัลดลงไปเหลือเพียงคร่ึงเดียว เม่ือเห็นว่าประสบความสําเร็จ จึง
เป็นผู้ ริเร่ิมความคดิและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้านเกษตรอินทรีย์สู่ชาวบ้านชําปลาไหล นายคํานึง 
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ได้ทําหน้าท่ีส่ือสารเพ่ือถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กบัผู้ อ่ืน มีการพฒันาความสามารถด้านการส่ือสารท่ี
ดีขึน้เป็นลําดบั มีการใช้กลยทุธ์ท่ีหลากหลายพลิกแพลง จนสามารถดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
และเกิดเป็นเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลขึน้ 
 ปัจจุบนั นายคํานึง ชนะสิทธ์ ได้กลายเป็นคลงัปัญญาผู้สูงอายุชุมชน และได้รับเลือกให้
เป็นเกษตรกรดีเด่น ระดบัเขต ปี 2548 และเกษตรดีเด่นระดบัจงัหวัดด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 
2549 ในด้านเกษตรอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล และระดมหุ้น
จากสมาชิก ผลิตปุ๋ ยอินทรีย์-ชีวภาพ จําหน่ายให้แก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง โดยมีนายคํานงึ ชนะสิทธ์ เป็นตวัแทนหลกัในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และ
นายพรเทพ สายพานิช ผู้ ใหญ่บ้าน นายสมโภชน์ พุ่มแก้ว ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล เป็นผู้ประสานการขับเคล่ือนกิจกรรม โดยแสวงหาภาคีการพัฒนาในลกัษณะของการเป็น
เครือขา่ย ปัจจบุนัเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ตําบลสองพ่ีน้อง เป็นเครือข่ายท่ีมีความเข้มแข็ง จนได้รับ
รางวลัพระราชทาน จากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ด้านเกษตรอินทรีย์ดีเดน่ ประจําปี  2550 และ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชมุชนเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล
เม่ือปี 2549 บ้านชําปลาไหลถือเป็นหมู่บ้านการทําเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ และได้ขยายผลการ
ดําเนินกิจกรรมไปยงัหมู่บ้านอ่ืนๆ ในตําบลสองพ่ีน้อง ครบทัง้17 หมู่บ้าน และยงัตัง้เป็นศนูย์      
กสิกรรมธรรมชาติชําปลาไหล เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับประชาชน กลุ่ม/องค์กร และ
ภาคเอกชน จากท่ีอ่ืนๆมาศกึษาเรียนรู้การดําเนินงาน ปัจจบุนัมีกลุ่ม/องค์กร/ประชาชนทัว่ไป เข้า
ศกึษาดงูานโดยเฉล่ียเดือนละ 3-10 คณะ (สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ, 

2552) 
 บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ถือเป็นหมู่บ้านท่ีประสบ
ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบอินทรีย์ โดยมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีเป็นผู้ นําท่ีเข้มแข็ง สามารถ
ส่ือสารให้ชาวบ้านปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ซึ่งเคยชินกบัการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีมาช้านานสลดัความคิด
เดิมทิง้ไป จากท่ีเคยตัง้เป้าหมายว่าจะเพิ่มผลผลิตให้ได้มากๆ ขายได้เงินมากๆ แต่ท้ายท่ีสุดกลบั
กลายเป็นทาสของสารเคมี ก็เร่ิมเปล่ียนแนวคิดมาเป็นการทําสวนเกษตรอินทรีย์ เน้นการพึ่งพา
ตวัเอง ไมห่วงัร่ํารวยจากการทําร้ายผืนดนิ หรือทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบนัมีครัวเรือนในบ้าน
ชําปลาไหลทําเกษตรแบบอินทรีย์ คดิเป็นร้อยละ 100 ทําให้ไม่เป็นหนีส้ิน และชมุชนพลิกฟืน้ความ
อดุมสมบรูณ์ 
 ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาคุณลกัษณะบทบาทและกลยุทธ์การส่ือสารของ
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีใช้ในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและกลยทุธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้าน
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วา่มีวิธีการใช้กลยทุธ์การส่ือสารอยา่งไรเพ่ือสง่เสริมให้เกษตรกรมีสว่นร่วมในการพฒันาการเกษตร 
และส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเรียนรู้และปรับเปล่ียนจากการทําเกษตรเคมี มาทําการเกษตรแบบ
อินทรีย์  และศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
รวมถึงความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี โดยเลือกท่ีจะศึกษากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านใน
บ้านชําปลาไหล โดยปราชญ์ชาวบ้านมีความเชียวชาญด้านเกษตรกรรม เน่ืองจากอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกัของจงัหวดัจนัทบรีุ รวมทัง้เป็นกลุ่มบคุคลท่ีเรียนรู้ตลอดเวลา คิดค้นภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ดําเนินการเกษตรโดยการทําเกษตรอินทรีย์ คิดค้นสิ่งใหม่ๆจากท่ีดินทํากินของตน 
จากนัน้เม่ือประสบความสําเร็จก็เผยแพร่การพฒันาตา่งๆไปสู่สมาชิกในชมุชน ส่งผลให้ชมุชนนัน้ๆ
มีผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้และพฒันาตนเองได้ 
 ซึง่ผลการศกึษาครัง้นีจ้ะนําไปสูก่ารแก้ไขปัญหาการเกษตรได้ โดยเร่ิมจากชมุชนท่ีเป็นราก
หญ้าท่ีเป็นฐานของการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือก้าวต่อไปในการพัฒนาประเทศ
ตอ่ไป 

 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
 

 1.2.1  เพ่ือศึกษาคุณลกัษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบล
สองพ่ีน้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 1.2.2  เพ่ือศึกษากลยทุธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 1.2.3 เพ่ือศกึษาการมีสว่นร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 1.2.4 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบุรี 

 
 

1.3 ปัญหาน าวิจัย 

 
 

 1.3.1 ปราชญ์ชาวบ้านมีคณุลกัษณะ และบทบาทในชมุชนอยา่งไร 
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 1.3.2 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ เป็นอยา่งไร 
 1.3.3 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล ตําบล
สองพ่ีน้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุเป็นอยา่งไร 
 1.3.4  ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุเป็นอยา่งไร 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  ศกึษาปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 ท่าน และผู้ประสานการขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ จํานวน 2 ท่าน โดย
ใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling ( และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ)In-depth interview)  
  ศึกษาจากกลุ่มเกษตรกร ในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอท่าใหม่จงัหวดัจนัทบุรี จํานวน 17 ท่าน โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของ
ผู้ นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มประชาชน  โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive sampling)  และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus 
group) 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ศึกษาเฉพาะ หมู่บ้านชําปลาไหล หมู่ท่ี 3 ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 1.4.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา   ศึกษากลยุทธ์ส่ือบุคคลคณุลกัษณะ และบทบาท เพ่ือสร้าง
เครือขา่ยการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมเพื่อพฒันาการเกษตร “เกษตรอินทรีย์” รวมถึงศกึษาการมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์และความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปราชญ์
ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัด
จนัทบรีุ 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ศึกษาการพฒันาท่ีเกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลาตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2540 จนถึงปัจจบุนั (ต้นปี 2558) 
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1.5 ค าจ ากัดความที่ใช้ในงานวิจัย 

 
 1.5.1 กลยทุธ์การส่ือสาร หมายถึง เทคนิควิธีในการกําหนดเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ และ
รูปแบบเอาไว้แล้ว ก่อนจะทําการส่ือสาร ของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ซึ่งกลยทุธ์การส่ือสารจะสามารถกําหนดได้ว่า จะใช้ท่ีไหน เม่ือไหร่ 
กับใคร การกําหนดกลยุทธ์ไว้ก่อนนัน้ จะช่วยให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
เป้าหมายสงูสดุท่ีตัง้ไว้ โดยกลยทุธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านจะแบง่ได้เป็น 
 - กลยทุธ์การสร้างสาร  คือ เทคนิควิธีการจดัการข้อมลูเพื่อส่ือสารไปยงัผู้ รับสาร 
 - กลยทุธ์การใช้ส่ือ คือ เทคนิควิธีการใช้ส่ือให้เหมาะสมกบัผู้ รับสาร  
 -  กลยุทธ์นําเสนอสาร คือ เทคนิควิธีหรือแนวทางการเลือกวิธีการส่ือสารและช่องทางการ
ส่ือสารทําให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 1.5.2 ส่ือบุคคล หมายถึง ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่า
ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่จะส่ือสารกบัเกษตรในชมุชนแบบเผชิญหน้าทัง้ในรูปของการสนทนาหรือใน
รูปของการประชุมกลุ่ม เป็นผู้ถ่ายทอดเร่ืองราวเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ต่างๆสู่เกษตรกรและเป็น
ตวักลางในการคดัเลือกข่าวสารต่างๆ ก่อนนําข่าวสารนัน้ไปเผยแพร่สู่ชุมชน เป็นผู้สานสัมพันธ์
ระหว่างคนในชมุชนและนอกชมุชนเพ่ือให้เกิดการพฒันาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ  
 1.5.3 เครือขา่ยการส่ือสาร หมายถึง เกษตรกรผู้ ทําเกษตรแบบอินทรีย์ ในบ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีรูปแบบการพูดคุยติดต่อประสานงาน
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารระหว่างกนัและกนั โดยเครือข่ายจะมีลกัษณะเช่ือมโยง รวมทัง้เกษตรกร
ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกันในชุมชนและนอกชุมชน มีการทํากิจกรรมต่างๆท่ี
สนบัสนนุเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
 1.5.4 การส่ือสารอยา่งมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล เข้ามามีสว่นร่วมในส่ือสารในเครือขา่ยเกษตรอินทรีบ้านชําปลาไหล 
เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการส่ือสารเพ่ือชุมชนนัน้กระทําได้หลายระดบัในท่ีนีจ้ะแบง่ออกเป็น 3 
ระดบั โดยเรียงจากระดบัท่ีน้อยท่ีสดุไปหามากท่ีสดุ ดงันี ้
  1.5.4.1 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร 
  1.5.4.2 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 
  1.5.4.3 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย 
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 1.5.5 ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปราชญ์ชาวบ้านและ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   ความ
คดิเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สกึ เป็นการแสดงทศันคติ โดยการพดูหรือเขียน อาศยัพืน้
ฐานความรู้ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมขณะนัน้เป็นพืน้ฐาน ความคิดเห็น ท่ีแสดงออกมานัน้
อาจเป็นท่ียอมรับหรือปฏิเสธจากบคุคลอ่ืนได้  
 1.5.6 บทบาท หมายถึง บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ซึ่งส่งผลในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล  ทัง้นี ้
ปราชญ์ชาวบ้านยงัมีบทบาทท่ีต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขหรือหน้าท่ีต่างๆ ในสงัคมและชุมชนเพ่ือให้
เป็นไปตามความคาดหวงัของสมาชิกอ่ืนๆในชมุชน  
 1.5.7 คณุลกัษณะ หมายถึง ลกัษณะของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ี
น้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะผู้ นําตามธรรมชาติหรือตามโครงสร้างก็
ตาม ท่ีเอือ้อํานวยตอ่การพฒันาเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่า
ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 1.5.8 เกษตรอินทรีย์ หมายถึง ระบบเกษตรทางเลือกระบบหนึ่ง เป็นการทําเกษตรแบบไม่
ใช้สารเคมีในการป้องกนัหรือกําจดัศตัรูพืช เป็นการรักษาสมดลุของระบบนิเวศและช่วยลดต้นทุน
การผลิต รวมถึงการนําภมูิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย 

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
 1.6.1 ข้อมูลเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สมาชิกใน
ชุมชน ซึ่งกลุ่มผู้ นํา หรือปราชญ์ชาวบ้านอ่ืนๆ สามารถนําไปเป็นแนวทาง ในการเผยแพร่ความรู้
ตา่งๆสูเ่ครือขา่ยหรือชมุชนของตนเองตอ่ไป 
 1.6.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของ
เกษตรในพืน้ท่ีและบริบทตา่งๆ 
 1.6.3 เกษตรกรในกลุม่อ่ืนๆอาจนําผลวิจยัไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการส่ือสาร
อยา่งมีสว่นร่วมในกลุม่หรือเครือข่ายของตน



 

 

บทที่ 2 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัเร่ืองกลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมี
ส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการเกษตร    “ เกษตรอินทรีย์  ”กรณีศึกษา บ้านชําปลาไหลตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ โดยผู้วิจยัได้ใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องตา่งๆมา
เป็นกรอบในการวิจยั ดงันี ้

 2.1 แนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการพฒันา 
 2.2 แนวคดิและทฤษฎีการส่ือสารระหวา่งบคุคลและผู้ นํา 
 2.3 ทฤษฎีการส่ือสารแบบสองขัน้ตอน 
 2.4 แนวคดิเก่ียวกบัเครือขา่ยทางการส่ือสาร 
 2.5 แนวคดิเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสาร 
 2.6 แนวคดิเก่ียวกบัการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม 
 2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 

 
 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารเพ่ือการพฒันา เป็นแนวคิดท่ีมีการเผยแพร่โดยแบง่ออกเป็น 3 
ได้แก่ ยุคแรก  (ช่วงทศวรรษ 1950) เป็นการพฒันาโดยมุ่งเน้นการใช้ส่ือมวลชนในการสร้างความ
ทนัสมยัมาช่วยทําให้สงัคมไทยทนัสมยัและอาศยัความเช่ือในพลงัอํานาจส่ือ  (Powerful Media) 
ในยุคท่ีสอง (ช่วงทศวรรษ1970) มุ่งเน้นแนวคิดท่ีว่าการพฒันาในยุคแรกเป็นตวัการสําคญัทําให้
ประเทศท่ีด้อยพฒันาต้องพึ่งพาประเทศท่ีพฒันาแล้ว และยุคท่ีสาม (ช่วงทศวรรษ1980) ซึ่งเป็น
แนวคิดท่ีสืบมาจนถึงปัจจุบนัโดยมุ่งเน้นการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมให้ความสําคญักับชุมชนใน
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ระดบัท้องถ่ิน พืน้ท่ีหลกัในการพฒันา คือชมุชน หรือท้องถ่ิน และมุง่เน้นการส่ือสารโดยอาศยั
การบรูณาการส่ือหลายประเภท (กาญจนา แก้วเทพ, 2549 อ้างถึงใน พนม คล่ีฉายา, 2549, น. 5) 
 

 
2.1.1 ความหมายและความส าคัญ      
 Schramm  (อ้างถึงใน ณรงค์ สมพงษ์, 2543, น. 17) กล่าวว่า การส่ือสารในการพฒันา
เป็นการส่ือสารท่ีมีบทบาทในการเฝ้ายามหรือบทบาทในการเสนอข่าวสาร บทบาทในการกําหนด
นโยบายและการตดัสินใจและบทบาทในการสอน การส่ือสารจะทําหน้าท่ีเหมือนกระจกสะท้อน
ภาพให้เห็นความต้องการของประชาชน ประชาชนเองก็จะทราบข่าวสารการพัฒนาประเทศได้
อยา่งทนัเหตกุารณ์และเวลา และยงัมีสว่นช่วยในการยกระดบัให้ประชาชนเกิดการร่วมแรง ร่วมใจ 
และเรียนรู้ทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การพฒันาด้วย 

 สรุสิทธ์ิ วิทยารัฐ (2549, น. 153) กล่าวว่า การส่ือสารเพ่ือการพฒันา หมายถึง การนําเอา
ส่ือสารทกุรูปแบบมาชว่ยสง่เสริมสนบัสนนุกระบวนการพฒันาประเทศ ได้แก่ การพฒันาเศรษฐกิจ 
การเมืองและวฒันธรรม 
 พนม คล่ีฉายา  (2549, น. 1) กล่าวว่า การส่ือสารพฒันาการ เป็นการใช้การส่ือสารเพ่ือ
เป้าหมายการพฒันา มุ่งเน้นการใช้การส่ือสารเพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง ปรับเปล่ียน รักษาความรู้ 
ทศันคต ิและพฤตกิรรมของบคุคล เพ่ือเป็นไปในทิศทางท่ีมุ่งหวงั อนันําไปสู่การพฒันาบคุคล กลุ่ม 
ชมุชน สงัคมและประเทศ 
 ณรงค์ สมพงษ์ (2543, น. 17) กล่าวว่า การส่ือสารและการพฒันาว่ามีส่วนเกือ้กลูซึ่งกัน
และกนั หรือการพฒันาด้านการส่ือสารและการพฒันาสงัคมตา่งมีอิทธิพลซึง่กนัและกนั 
 
 

2.1.2 หลักการส่ือสารเพื่อการพัฒนา       
 การส่ือสารเพ่ือการพฒันาเป็นการใช้การส่ือสารในการเปล่ียนแปลงสงัคมในด้านตา่งๆให้
เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ 

พนม คล่ีฉายา (2549, น. 1) ได้กลา่วถึงหลกัการส่ือสารเพ่ือการพฒันา ดงันี ้
 1)  ส่ือสารเพ่ือการพฒันา เป็นการนําหลกัการส่ือสารประยกุต์เพ่ือเร่ง กระตุ้น ส่งเสริม 
เพ่ือความกินดีอยูดี่ ความเทา่เทียมทางสงัคม พฒันาศกัยภาพความสามารถของคน 
 2)  การส่ือสารท่ีมีเป้าหมาย และจดุประสงค์ 
 3)  ส่ือสารกบักลุม่เป้าหมายให้มีการเปล่ียนแปลงตามท่ีกําหนด 
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  4)  การใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร ตามช่วงเวลาท่ีกําหนดเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย
เปล่ียนแปลงตามท่ีกําหนด 
  5)  การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปล่ียนสงัคม ท่ีกําหนดวิธีและดําเนินงาน
อยา่งชดัเจนในทกุระดบั เชน่ นานาชาต ิระดบัชาต ิภมูิภาคหรือโครงการ 
 
 

 2.1.3 หน้าที่ของการส่ือสารในการพัฒนา     
 การส่ือสารมีบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัในการพฒันาของการส่ือสารในการพฒันา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ การให้ข่าวสาร การชกัจงูใจและการให้ความรู้ (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, 
น. 146) 
พนม คล่ีฉายา (2549, น. 4) กลา่วถึงหน้าท่ีของการส่ือสารพฒันาการ ดงันี ้
 1)  แจ้งและกระตุ้นการเปล่ียนแปลง 
 2)  ปรับโครงการพฒันาตามปัญหาเศรษฐกิจและสงัคม 
 3)  สร้างหลกัสตูรการศกึษาและฝึกอบรม 
 4)  กระตุ้นกลไกสําหรับการวิจยัและเคร่ืองมือการพฒันาอ่ืนๆ 
 5)  เสริมสร้างการพฒันา 
 6)  เปล่ียนแปลงกลุม่เป้าหมายให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามท่ีกําหนด 
 
 2.1.4 ประสิทธิพลของการส่ือสารเพื่อการพัฒนา    
 ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 15) ได้ด้กล่าวถึงการส่ือสารเพ่ือการพัฒนาประเทศว่าจะ
ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ก็ตอ่เม่ือปฏิบตัติามเง่ือนไขตอ่ไปนี ้

  1)   การวางแผนอย่างเหมาะสม การส่ือสารเพ่ือการพฒันา เป็นการส่ือสารท่ีเน้น
ในเร่ืองการทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางจิตวิทยาและสังคม ซึ่งนําไปสู่การเปล่ียนแปลงทาง
พฤติกรรมของประชาชนตามปรารถนา ส่วนใหญ่ของทฤษฎีการส่ือสารจะมีลกัษณะทางจิตวิทยา
และสงัคมวิทยา เพราะทฤษฎีการส่ือสารเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมของบคุคลและกลุ่ม ในขณะท่ีการ
วางแผนเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล ก็ต้องคํานึงถึงเร่ืองสงัคมและจิตวิทยา เพ่ือท่ีจะสามารถ
ผลิตขา่วสารได้อยา่งเหมาะสม 
  2)  การเข้ากนัได้กับวฒันธรรมของประชาชน วฒันธรรม มีอิทธิพลตอ่ทศันคต ิ
ความเช่ือ และพฤติกรรมของคน ดงันัน้ การส่ือสารท่ีเสนอแนะให้คนเปล่ียนแปลงทศันะคติ ความ
เช่ือและพฤตกิรรม จงึต้องเข้าถึงและทําให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมของประชาชน 
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  3)  ทําให้การส่ือสารให้เข้าถึงประชาชนเป้าหมาย การส่ือสารเพ่ือการพฒันา ก็
ต้องอาศัยหลักการของการส่ือสาร โดยทั่วไป กล่าวคือ จะต้องทําการส่ือสารให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย เพราะประชาชนแต่ละกลุ่มย่อยมีความแตกต่าง ทัง้ในเร่ืองความต้องการ ปัญหา
สภาพเศรษฐกิจและสงัคม เป็นต้น ดงันัน้ จึงต้องมีการเตรียมเครือข่ายการส่ือสารให้เพียงพอแก่
การจะเผยแพร่ขา่วสารไปยงัประชาชนกลุม่เป้าหมายได้อย่างทัว่ถึงและเหมาะสม 
  4)  อาศยัการส่ือสารแบบสองทาง ในการพฒันาสงัคมนัน้ อาศยัการส่ือสารจาก
ฝ่ายรัฐบาลไปยงัประชาชนเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ ทัง้นีเ้พราะจะทําให้รัฐบาลไม่มีโอกาสได้รับ
ทราบความรู้สึกนึกคิด ความต้องการและปัญหาของประชาชน วิธีการส่ือสารท่ีดีท่ีสุด ก็ คือ 
ฝ่ายรัฐบาลจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนด้วย เพ่ือนํามาปรับปรุงพัฒนาและวิธีการ
ส่ือสารตอ่ไป 
  5)  ทําการส่ือสารบอ่ยๆและใช้ผู้สง่สารท่ีมีความนา่เช่ือถือ ท่ีอยู่ในความสนใจของ
ผู้ รับสาร หลกัข้อหนึ่งของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล คือ ผู้ส่งสารจะต้องสามารถทําใ ห้สารของตน
เด่นกว่าสารอ่ืนๆ โดยมีวิธีการอนัหนึ่ง คือ ผู้ส่งสารจะต้องทําการส่ือสารบ่อยๆ หรือใช้ส่ือหลายๆ
ชนิด และอีกวิธีหนึ่ง คือ ใช้ผู้ ส่งสารท่ีน่าเช่ือถือและอยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น ผู้ นํา
ประเทศ ผู้ นําท้องถ่ิน หมอ เป็นต้น 
  6)  การสาธิต การท่ีจะทําให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับการเปล่ียนแปลง จําเป็น
จะต้องอาศยัการสาธิตให้เห็นอย่างจริงจงั หรืออาศยับคุคลท่ีเปล่ียนแปลงแล้วเป็นตวัอย่าง 
  7)  การปฏิบตัิ การท่ีคนเราจะสามารถเปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือและ
พฤติกรรมของตนได้นัน้ บุคคลนัน้ต้องมีประสบการณ์ท่ีดีต่อสิ่งนัน้เสียก่อน ดงันัน้ หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าท่ีพฒันาต้องเตรียมการในเร่ืองการทดลองให้เห็นจริงๆ 
 
 

 2.1.5 การส่ือสารกับการพัฒนาการเกษตร     
  2.1.5.1 ความหมายของการพฒันาการเกษตร    
  การพฒันาการเกษตร ในพระราชบญัญัติเศรษฐกิจการเกษตร พทุธศกัราช 2522 
หมายความว่า การขยายกําลังและเพิ่มผลการผลิตทางการเกษตร การทําให้ดีขึน้ซึ่งภาวการณ์
ลงทุน การผลิต การตลาด ราคาสินค้าการเกษตรกรรม รายได้ของเกษตรกร โภชนาการและ
สวัสดิการอ่ืนของเกษตรกร  ตลอดจนกิจการท่ีเก่ียวเน่ืองกับการนัน้    (สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2540) 
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   2.1.5.2 พฒันาการเกษตรกรรมโลก 
      1)  อดีต ทําการเกษตรแบบพอเพียง มีอยูมี่กิน ทําไร่เล่ือนลอย ปัญหา ไม่
สามารถคํานวณ คะเนการผลิตได้  
      2)  ยุคการปฏิวัติเขียว การเปล่ียนแปลงระบบเกษตรกรรมจากแบบ
ดัง้ เดิมมาสู่การเกษตรแผนใหม่  ท่ีใ ห้ผลผลิตสูง โดยใช้พันธุกรรมท่ีผสมขึน้มาใหม่    ใ ช้
ปุ๋ ยเคมี    สารเคมีกําจดัศตัรูพืช  เคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร  ระบบชลประทานแผนใหม่ สามารถ
ทําการเกษตรได้ปริมาณมาก เลีย้งคนได้ 
      3)  ยคุอตุสาหกรรม การปฏิวตัิเกษตรกรรมคือการเปล่ียนแปลงและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตร 
              (1) การปฏิวตัไิด้เปล่ียนโฉมหน้าเทคโนโลยีและปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับกระบวนการผลิต เช่น การใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเต็มท่ี  การปรับปรุงชลประทาน การ
ระบายนํา้ การขนสง่ เพ่ือสง่เสริมกิจการทางการเกษตร 
          (2) การเพาะปลูกกลายเป็นอุตสาหกรรม เน้น การผลิตจํานวน
มาก และขนย้ายได้ พืชบางชนิดปลกูในยคุอดีตไมไ่ด้แตปั่จจบุนัทําได้ 
      2.1.5.3 การเกษตรสมยักรุงสโุขทยั กรุงศรีอยธุยา และสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
             ประเทศไทยได้ช่ือว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช้านาน เน่ืองจากตัง้อยู่ในเขต
มรสุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และภูมิอากาศ
เอือ้อํานวยตอ่การทําการเกษตร ประชากร ส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพทางการเกษตร
หรือเก่ียวข้องมาโดยตลอด แม้ว่าจะพยายามพฒันาไปสู่ความเป็นประเทศอตุสาหกรรมเพียงใดก็
ตาม แต่ก็ยังคงพึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมอยู่เช่นเดียวกับประเทศท่ีได้พัฒนาไปแล้วทัง้หลาย  
วิวฒันาการและพฒันาการเกษตรของไทยได้เปล่ียนแปลงได้ตามยุคสมยั  และตามกระแสการ
เปล่ียนแปลงตา่งๆ ของโลกมาตามลําดบั  
   1)  สมยักรุงสโุขทยั (พ.ศ.1781-1893) การเกษตรในประเทศไทยได้มีการ
พฒันามาตัง้แตส่มยักรุงสโุขทยัเป็นราชธานี ราว พ.ศ.1800 พ่อขนุรามคําแหงทรงมีรัฐประศาสโน
บายในทางส่งเสริมและบํารุงการเกษตร โดยประชาชนมีอิสระเสรีในการประกอบอาชีพตามถนดั 
ท่ีดนิท่ีได้ปลกูสร้างทําประโยชน์ขึน้ก็ให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่ผู้ปลกูสร้าง และให้เป็นมรดกตกทอดไปถึง
ลูกหลาน เป็นการให้กําลังใจแก่ประชาชนในอันท่ีจะหักร้างถางพงปลูกสร้างทําท่ีดินให้เกิด
ประโยชน์2 สมยันัน้มีระบบปลกูพืชเป็นแปลงขนาดใหญ่นกัโบราณคดีสนันิษฐานว่าคงมีระบบการ
ทดนํา้และระบายนํา้เป็นอย่างดี ทําให้สามารถปลกูพืชเป็นแปลงใหญ่ๆ ได้ เพราะเมืองสโุขทยัเป็น
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ท่ีดอน แปลงปลกูพืชท่ีเป็นป่าก็มีทัง้ ป่าหมาก ป่าตาล ป่าพล ู ป่าผลไม้ เช่น มะม่วง มะขาม 
มะพร้าว ตลอดไปจนถึงไร่และนาซึง่มีอยูม่ากมาย อีกทัง้ไมค่ดิภาษีจงักอบ เป็นการเพิ่มแรงจงูใจใน
การทําการเกษตร และทําให้การเกษตรพฒันามาโดยตลอด  
   2)  สมยักรุงศรีอยธุยา (พ.ศ. 1893 - 2310) ปรากฏว่ามีการบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบจตสุดมภ์ ประกอบด้วย กรมเมือง กรมวงั กรมคลงั และกรมนา กรมนามี
หน้าท่ีเก่ียวกบักิจการไร่นาและสตัว์พาหนะ ต่อมาได้ขยายหน้าท่ีไปประจําตามหวัเมืองด้วย มี
หน้าท่ีจดัการกบัท่ีดนิรกร้างวา่งเปลา่ให้มีการใช้ประโยชน์ จดัการเก่ียวกบัการชลประทาน และเก็บ
ภาษีเป็นหางข้าวขึน้ฉางหลวง แสดงวา่การเกษตรได้เจริญขึน้ในแผน่ดินนี ้ 
   การขยายตวัของกรมนาแสดงวา่ข้าวกลายเป็นพืชสําคญัท่ีมีการปลกูและ
ขยายตวัออกไปอย่างกว้างขวางในสมยักรุงศรีอยธุยา ข้าวได้มีส่วนทําให้กรุงศรีอยธุยามีความมัง่
คัง่เพราะเป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคญั นอกจากนี ้ ยงัมีพวกของป่า หนงัสตัว์ ไม้หอม และผลไม้ ใน
จดหมายเหตขุองลาลูแบร์ผู้ เดินทางมายงักรุงศรีอยุธยาในรัชสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมี
บนัทกึไว้วา่ เม่ือลอ่งเรือผา่นเมืองธนบรีุอนัเป็นเมืองหน้าดา่นในสมยันัน้ ได้เห็นสวนผลไม้ใหญ่น้อย
ของชาวบ้านท่ีปลกูกนัเป็นขนดัเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดทาง 
   3)  การเกษตรสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
   การเกษตรสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น อาชีพหลกัคือการทํากสิกรรม เป็น
เศรษฐกิจแบบเลีย้งตนเอง และมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ ภายหลังเศรษ ฐกิจของ
รัตนโกสินทร์ในรัชกาลท่ี 4 ได้ทําสนธิสญัญาเบาว์ริง มีเสรีในการค้าเพิ่มมากขึน้และทําให้การค้า
กบัต่างประเทศมีความคล่องตวั  ทําให้ข้าวจากสยามเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีต้องการของตลาดโลก 
ข้าวได้เป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคญัท่ีสดุ การเกษตรกรรมมีท่ีดินเป็นปัจจยัการผลิตท่ี สําคญั รัฐบาลมี
นโยบายเร่งเพิ่มปริมาณการผลิตข้าว จึงมีนโยบายส่งเสริมให้บุกเบิกท่ีดินใหม่เพ่ือเพาะปลูก 
ขณะเดียวกนัได้มีนโยบายการขดุคลองเพื่อเปิดป่าเป็นนา ระยะแรกของนโยบายนีก้ารขดุคลองเป็น
การลงทุนโดยรัฐบาล ( พ.ศ. 2403-2420) ให้เจ้านายและขนุนางเป็นหวัหน้าในการดําเนินการขุด
คลองโดยมีการตอบแทนในรูปของท่ีดินริมคลอง คลองท่ีขุดในช่วงนี ้ได้แก่ คลองดําเนินสะดวก 
คลองมหาสวสัดิ ์ เป็นต้น  
  2.1.5.4 นโยบายด้านการเกษตรท่ีชดัเจน 
  สําหรับการพฒันาการเกษตรของประเทศไทยแม้ว่าจะมีการทําการเกษตรมานบั
พนัปีแตป่ระเทศไทยเพิ่งจะมีนโยบายด้านการเกษตรท่ีชดัเจนเม่ือราว 53 ปีมานีเ้อง คือนบัตัง้แตมี่
การใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัแรก (แผน 1) ในปี  2504 โดยนโยบายชดัเจนท่ี
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ดําเนินตอ่เน่ืองตอ่เน่ืองยาวนานถึง 30  ปี จากการได้รับอิทธิพลจาก “กระแสปฏิวตัิเขียว” ของชาติ
ตะวนัตกท่ีเช่ือว่าการทําเกษตรแบบสมยัใหม่คือระบบท่ีดีท่ีสุดโดยวดัจากรายได้เกษตรกรนัน่เอง
ดงันัน้สาระสําคญัของแผนการพฒันาการเกษตรของประเทศจึงเน้นสู่การผลิตส่งออกและการผลิต
เพ่ือให้ได้ผลผลิตต่อไร่มากท่ีสุดดงันัน้รัฐบาลจึงได้ทําการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกพืชชนิด
เดียว (Mono cropping) แทนการปลกูพืชหลายชนิดเพ่ือเพ่ือการยงัชีพดงัท่ีเคยทํามาก่อน และต้อง
เป็นพืชเศรษฐกิจ หรือชนิดท่ีสามารถส่งออกขายในตลาดโลกได้เป็นหลกัเท่านัน้ ระบบการเกษตร
แผนใหม่จําเป็นต้องปลกูพืชชนิดเดียวกันในบริเวณกว้างๆและต้องได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุด ทําให้มี
การใสปุ่๋ ยเคมีและฉีดสารเคมีกําจดัศตัรูพืชแทบทกุระยะ ตัง้แตเ่ร่ิมเตรียมดินจนถึงขัน้เก็บเก่ียว ทัง้
เพ่ือป้องกนัและกําจดัศตัรูพืช วชัพืช สตัว์ศตัรูพืชอยา่งเชน่ หอยเชอร์ร่ี และโรคพืชท่ีมีความเสียงสงู
ท่ีจะเกิดการระบาดได้โดยง่าย ดงันัน้ การสนบัสนุนการผลิตเพ่ือตอบสนองนโยบายดงักล่าวจึงมี
การส่งเสริมการใช้เคร่ืองจกัรและสารเคมี แทนการใช้แรงงานคนและสตัว์ แทนกระบวนการผลิต
ตามธรรมชาต ิเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้เข้าประเทศ 
  เพ่ือมุ่งผลกัดนันโยบายดงักล่าว รัฐบาลได้ทุ่มสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่
เพ่ือให้เกษตรกรปลกูพืชได้ตลอดทัง้ปี นอกจากนีย้งัยกเลิกการเก็บภาษีนําเข้าสารเคมีเกษตร ด้วย
หวงัจะให้เกษตรกรสามารถซือ้สารเคมีได้ถูกลง และมีการตัง้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
เพ่ือปล่อยกู้แก่เกษตรกรในอตัราดอกเบีย้ต่ํากว่าปกติ ไม่รวมถึงการจดัทํางบพิเศษรายปีราว 200-
400 ล้านตอ่ปี เพ่ือป้องกนัการระบาดของแมลงท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีตอ่เน่ืองยาวนาน 
  สามสิบปีผา่นไป ตวัเลขการสง่ออกพืชเศรษฐกิจเพิ่มสงูขึน้พร้อมๆกบัปริมาณการ
ผลิตท่ีเพิ่มขึน้หลายเท่าตวั แต่ผลกระทบท่ีตามมาก็เพิ่มเป็นเงาตามตวัเช่นกัน ทัง้การลดลงของ
พืน้ท่ีป่า การตกค้างของสารเคมี อนัตรายเหล่านัน้ทัง้ในนํา้ ในดิน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆรวมทัง้การ
ตกค้างของสารพิษในผลผลิตอนัเป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภค ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านการเกษตรหายไป 
และท่ีสําคญัเกษตรกรส่วนใหญ่ต้องตกอยู่ในวงัวนหนีถ้าวร เน่ืองจากต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้จนถึง
จุดไม่คุ้ มทุน ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา ตัวเลขหนีส้ินต่อครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึน้กว่า 30เท่า 
ขณะเดียวกันจํานวนครอบครัวท่ีเป็นหนีก็้เพิ่มขึน้กว่าสองเท่าตวั จาก 1.7 ล้าน เป็น 3.1 ล้าน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55 ของครัวเรือนทัง้หมด จากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของ
ครัวเรือนไทยของสํานกัสถิติใน พ.ศ. 2542 พบว่า คนจนในประเทศไทยมีทัง้สิน้ 9.8 ล้านคน(ร้อย
ละ10) ของประชากรทัง้ประเทศ ในจํานวนนีร้้อยละ 69 มีอาชีพเกษตรกร และพบว่าเกษตรจํานวน 
118,467 ราย มีหนีส้ินรวมกนัมากขึน้เร่ือยๆ (ศกัดา ศรีนิเวศน์,  2546) ทัง้นีเ้พราะเกษตรกรต้องซือ้
แทบทุกอย่าง โดยเร่ิมจากสารเคมีท่ีเป็นเงินส่วนใหญ่แล้ว เกษตรกรยงัต้องจ่ายค่าเมล็ดพนัธุ์ ค่า
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อปุกรณ์ ค่านํา้มนัเชือ้เพลิง ค่าแรงงาน และอ่ืนๆอีกมากมาย ทําให้รายได้สุทธิเหลือน้อยมาก จึง
จําต้องไปหากู้ เงินมาเพ่ือลงทุนในการผลิตครัง้ต่อไป มีการประมาณการกันอีกว่า หากไม่ได้ใช้
สารเคมีเกษตร จะทําให้เกษตรกรนาข้าวมีกําไรจากการผลิตทนัที 3,000 บาทตอ่ไร่ หรือสามารถ
ลดต้นทนุการผลิตลงไปประมาณร้อยละ 70- 80 
  นอกจากนี ้การใช้สารเคมีและเคร่ืองจกัรในการทํางานเกษตรแผนใหม่ ยงัส่งผล
ต่อการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรด้วย เพราะเคร่ืองจักรดงักล่าวได้ทําหน้าท่ีเข้ามาแทน
แรงงานคนและสัตว์ ทําให้แรงงานเดิมในภาคเกษตรต้องดิน้รนไปหางานทําในเมืองแล ะ
อตุสาหกรรมแทน ส่งผลให้แรงงานดงักล่าวหายากทําให้คา่จ้างสงู อนัเป็นการเพิ่มต้นทนุการผลิต
แก่เกษตรกรอีกทางหนึง่ด้วย 
  วิกฤตปัญหาดังกล่าว ประกอบกับการเรียกร้องของภาคประชาสังคม ทําให้
รัฐบาลตดัสินใจปรับนโยบายใหม่ตัง้แตป่ลายแผนพฒันาฉบบัท่ี 7 (พ.ศ.2535-2539) เป็นต้นมา 
และมาเห็นความชดัเจนในแผนพฒันาฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) และแผนพฒันาฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) แผนพัฒนาฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
ปัจจุบนั)  โดยนโยบายใหม่มุ่งสู่การทําเกษตรแบบยัง่ยืน มีคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา และเน้น
เศรษฐกิจพอเพียง ตอ่เน่ืองจากแผนพฒันา ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันาฉบบัท่ี 9 และให้ความสําคญั
ต่อการรวมพลงัสงัคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดําเนินการในทุกขัน้ตอนของแผนฯ พร้อมทัง้
สร้างเครือข่ายการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบตัิ รวมทัง้การติดตามตรวจสอบผล
การดําเนินงานตามแผนอย่างตอ่เน่ือง โดยท่ียงัคงขีดความสามารถการแข่งขนัในตลาดโลกเอาไว้
(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาสงัคมแหง่ชาติ, 2557) 
  นับว่าเป็นมิติใหม่ของนโยบายพัฒนาการเกษตรของประเทศไทย ท่ีมุ่ง
ความสําเร็จและตัง้เป้าหมายมากกว่าตัวเลขรายได้ แต่ให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ผลกระทบตอ่สขุภาพ และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกนัด้วย 
  อยา่งไรก็ดี นโยบายใหมนี่ย้งัคงประสบปัญหาทัง้ทางด้านเทคนิคและการเมืองอยู่
มาก ทําให้การนําไปปฏิบตัจิริงยงัไมส่ามารถท่ีจะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนกั แม้ว่าจะมีการ
เขียนนโยบายไว้อย่างชัดเจน แต่การนํานโยบายไปกําหนดเป็นแผนปฏิบตัิการท่ีชัดเจนร่วมกัน 
ผนวกกบัข้อจํากดัของระบบราชการ ทําให้ผู้บริหารในแตล่ะระดบัท่ีเก่ียวข้องไม่ให้ความสําคญัมาก
เท่าท่ีควร ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณสู่นโยบายดังกล่าวในระดับค่อนข้างต่ํา ด้วยสาเหตุ
หลกัๆดงักลา่ว สง่ผลตอ่การเตรียมความพร้อมสูก่ารปฏิบตัใินแนวของการทําการเกษตรแบบยัง่ยืน 
ท่ีต่างยอมรับทั่วกันว่าอยู่ในช่วงของการเร่ิมต้น สิ่งท่ีต้องเร่งดําเนินการร่วมกันเพ่ือการผลักดัน
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นโยบายเกษตรดงักลา่ว จงึจําเป็นต้องมีการส่ือสารท่ีชดัเจนร่วมกนัระหว่างทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ต้อง
มีการสนับสนุนพิเศษในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคม และสามารถ
ตอบสนองกบัความหลากหลายของตวัเกษตรกร 
  อาจสรุปจากประวตัิความเป็นมาของการเกษตรหรือกสิกรรมของประเทศไทย  จะ
เห็นได้ว่ามีการพัฒนาตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สงัคมภายในประเทศในระยะแรกๆ และตามการเปล่ียนแปลงของภายนอกประเทศ ในระยะหลงัๆ 
ซึง่เกิดจากการท่ีมีการติดตอ่ทํามาค้าขายระหว่างประเทศมากขึน้  อิทธิพลจากภายนอกเหล่านัน้มี
ผลตอ่ทิศทางการพฒันาการเกษตรของไทยในปัจจบุนันีค้อ่นข้างมากประเทศไทยได้ใช้แผนพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีรับอิทธิพลจากชาติตะวนัตกมากจนเกินไป โดยรัฐบาลมุ่งแตผ่ลผลิต
ทางการเกษตรและมุ่งรายได้เข้าประเทศ โดยไม่คํานึงถึงด้านบริบทของสงัคมไทย ทําให้ส่งผลเสีย
กับเกษตรกรไทยมากกว่าผลดี ทําให้เกิดปัญหาหนีส้ินจํานวนมาก และปัญหาสุขภาพของ
เกษตรกร ด้วยวิกฤตปัญหาดงักล่าว ทําให้รัฐบาลปรับแผนนโยบายใหม่ โดยนโยบายจะมุ่งสู่การ
ทําเกษตรแบบยัง่ยืน มีคนเป็นศนูย์กลางและเน้นเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1.5.5 ประเภทของการเกษตรกรรม 
   1)  เกษตรแบบดัง้เดมิ เน้นการเกษตรแบบยงัชีพ/ ความหลากหลาย
ของชีวภาพ / การพึง่พิงธรรมชาต ิ
   2)  เกษตรสมยัใหม ่หรือบางทีเรียก ธุรกิจการเกษตรเน้นพืชเชิงเด่ียว เน้น
ความเช่ียวชาญ เน้น “ทนุ” (เงิน ท่ีดิน เคมี เคร่ืองจกัร) อนัเป็นผลของการพฒันาการเกษตรกรรม 
การปฏิวตัิเขียว (Green Revolution) ทําให้ใช้สารเคมีมากขึน้ พึ่งปุ๋ ย เคร่ืองจกัร เข่ือน ใช้พลงังาน
พึง่พิงมากขึน้ เกษตรยคุนี ้ยงัเรียกวา่ “เกษตรเคมี”  
    นอกจากนัน้ ยงัเน้น การขาย รัฐ เอกชน ก้าวเข้ามากําหนดระบบเกษตร 
(รวมถึงตลาดต่างประเทศ) ทัง้การผลิต การแพร่กระจาย (การขาย) ส่งผลต่อเกษตร ชีวิต และ
สงัคมเปล่ียนแปลงไป พึง่พิงมากขึน้กวา่เดมิ 
   3)  เกษตรยัง่ยืน  เน้นเกษตรต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และความพอเพียง อนึ่ง การเกษตรแบบยัง่ยืน ยงัอาจจําแนกได้เป็น เกษตรเชิงเด่ียว
อินทรีย์ / เกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) / วนเกษตร / เกษตรอินทรีย์ / เกษตรธรรมชาติ เช่น ไม่
ไถไมพ่รวนดนิ ไมใ่สปุ่๋ ยทกุชนิด แม้แตอิ่นทรีย์ ไมกํ่าจดัวชัพืช ไมกํ่าจดัโรคแมลง 
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 2.1.6 การใช้การส่ือสารในการพัฒนาการเกษตร    
 ปรมะ สตะเวทิน  (2539, น. 24) กล่าวว่า  การส่ือสารมีความสําคญัและมีความสมัพนัธ์
อย่างใกล้ชิดกับสังคมการส่ือสารเป็นสายใยของสังคมและเป็นส่วนประกอบท่ีแนบเน่ืองกับ
กระบวนการสังคมอย่างต่อเน่ือง วิวัฒนาการของสงัคมจากกําเนินจนถึงสภาพปัจจุบนัและการ
เปล่ียนแปลงไปสู่อนาคตอาศยัการส่ือสารเป็นปัจจยัพืน้ฐานทัง้สิ น้ อาจกล่าวได้ว่าเกิดสงัคมจาก
การส่ือสาร สงัคมดํารงอยู่ได้ด้วยการส่ือสาร และเม่ือสงัคมจะพฒันาตอ่ไปก็ต้องอาศยัการส่ือสาร
เป็นเคร่ืองมืออย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ หากปราศจากการส่ือสารสมาชิกของสังคมก็ไม่สามารถ
รับทราบขา่วสารเก่ียวกบัการพฒันาได้ ในขณะท่ีสงัคมกําลงัอยู่ในขัน้ตอนของกระบวนการพฒันา
นัน้การส่ือสารจะถกูนํามาใช้เพ่ือสง่เสริมและขยายการพฒันา ตลอดจนทําให้งานพฒันาดําเนินไป
ได้โดยสะดวก การส่ือสารจะทําหน้าท่ีเป็นกลไกสงัคมท่ีจะผลกัดนัให้สงัคมพฒันาไปตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการพฒันาอาชีพ การพฒันาเกษตรกรรมจากวิธีดงัเดิม มาเป็นการใช้วิธี
สมยัใหม ่

 ประเทศไทยซึ่งเป็นเช่นเดียวกับประเทศกําลงัพฒันาส่วนใหญ่ท่ีพบว่าปัญหาการเกษตร
เป็นปัญหาสําคญัประการหนึง่ในกลุม่ประเทศกําลงัพฒันาเหล่านี ้ในขณะท่ีคนส่วนมากต้องพึ่งพิง
ผลิตผลทางการเกษตรและใช้ภาคการเกษตรเป็นแหลง่ประกอบอาชีพหลกั ดงันัน้การใช้การส่ือสาร
เพ่ือการพฒันาการเกษตรจงึมีความจําเป็น 
 อาจกล่าวได้ว่าการส่ือสารสามารถมีบทบาทต่อการพัฒนาทางด้านการเกษตรของ
เกษตรกรได้ดงันี ้
  1)  ยกระดบัความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรหรือผู้ รับสาร ด้วยการแนะนะ
วิทยาการด้านการเกษตรใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมให้เกษตรกรได้รับและนําไปขบคิด 
  2)  ให้ขา่วสารการเคล่ือนไหวทางด้านการเกษตร เป็นรายงานความก้าวหน้าหรือ
ความเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาการและการตลาดให้เกษตรกรได้รับทราบอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่
การตดิตามวิทยาการสมยัใหมแ่ละการค้าผลผลิตด้านการเกษตรของเกษตรกร 
  3)  แนะนําส่งเสริมการพัฒนาการผลิตทางด้านการเกษตร เป็นการแนะนํา
สง่เสริม วิทยาการสมยัใหมโ่ดยจงูใจให้เกษตรกรเกิดความรู้สกึต้องการทดลองใช้วิทยาการใหม่ๆ  
  4)  กระตุ้นและสนบัสนุนให้เกษตรกรมีความสามารถในการผลิต โดยการนํา
ศกัยภาพท่ีมีอยู่ในตวัออกมาใช้เพ่ือการพัฒนาการผลิต เป็นการกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกษตรกรได้
มองเห็นบทบาทและความสามารถท่ีซ่อนอยู่ในตัวเกษตรกรท่ีสมควรนําออกมาใช้ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองและสว่นรวมในด้านการผลิต 
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  5)  ให้ข้อมลูแก่เกษตรกรในการเสริมสร้างความเข้าใจสู่สภาวการณ์ตา่งๆโดยรู้จกั
แก้ปัญหาความต้องการท่ีแท้จริง อนัจะเป็นผลให้มีการพฒันาการผลิตได้ผลตรงตามความต้องการ
เป็นลักษณะของการรายงานข้อมูลต่างๆด้านการเกษตรเพ่ือให้เกษตรกร ได้รับรู้ข้อมูลนัน้หรือ
เร่ืองราวนัน้และอาจเป็นประโยชน์ในโอกาสตอ่ไป 
  6)  การแลกเปล่ียนความรู้และข่าวสารตา่งๆทัง้ในชมุชนและตา่งชมุชน โดยให้
เกษตรกรได้รับรู้เร่ืองราวหรือวิทยากร ท่ีอาจเป็นประโยชน์และเหมาะสมแก่ระดบัการพัฒนาใน
สภาพสงัคมท่ีไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 
  7)  สร้างบรรยากาศให้เกษตรกรมีโอกาสในทางพฒันาปัญญาหรือความรอบรู้
ความสามารถโดยรู้จกัปฏิบตัิตนให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม มีวิธีการทํางาน ศิลปะการ
ปฏิบตัตินในการครองชีพและสงัคม 
  8)  ช่วยในการดํารงชีพของเกษตรกรเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการทําให้เกิดการ
พฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องเกษตรกรทัง้ในด้านการประกอบอาชีพและการดํารงอาชีพเป็นไปตาม
มาตรฐานเพราะส่ือมวลชนเป็นสว่นเช่ือมสําคญัท่ีจะก่อให้เกิดการยกระดบัมาตรฐานการดํารงชีพ 
  9)  ชว่ยให้สมาชิกในครอบครัวเกษตรกร มีโลกทศัน์ทางเกษตรกว้างขวางขึน้ ทัง้นี ้
เน่ืองจากส่ือมวลชนชว่ยให้เกิดการรับรู้เร่ืองราวกว้างขวางยิ่งขึน้ 
  10)  สร้างความภาคภมูิใจในความเป็นอยู่และอาชีพ ความอิสระและพึ่งตนเอง มี
ความรักตอ่ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและประเทศชาตอินัจะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัตนเอง 
  11) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
ส่ือมวลชนจะช่วยให้เกษตรกรได้รับรู้และเข้าใจความจําเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ตลอดจนกานําทรัพยากรธรรมชาตไิปใช้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 ณรงค์ สมพงษ์  (2543, น. 219) กล่าวว่า การนําการส่ือสารเข้ามาใช้ในการพฒันาการ
เกษตร ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการติดต่อและประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร
กับเกษตรกรเพิ่มมากขึน้ การบริการส่งเสริมส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการวินิจฉัยความ
ต้องการท่ีแตกตา่งกนัของเกษตรกร 
 เกศินี จฑุาวิจิตร  (2542, น. 82) กล่าวว่า การพฒันาด้านการเกษตรท่ีสําคญั คือ การเพิ่ม
ผลผลิต การลดต้นทนุการผลิต และการพฒันาคณุภาพของผลผลิต การส่ือสารจะเป็นกระบวนการ
ในการส่ือข่าวสารและเช่ือมโยงแหล่งวิทยาการ เทคโนโลยีกับการเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถนําวิทยาการใหม่ๆตลอดจนเทคโนโลยีพืน้บ้านท่ีมีการแลกเปล่ียน
ไปใช้ในพืน้ท่ีของตน 
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 กลา่วโดยสรุป จากบทบาทของการส่ือสารเพ่ือการพฒันาการเกษตรข้างต้น จะเห็นว่าถ้ามี
การเผยแพร่ข่าวสาร หรือมีการจดัสรรช่องทางการส่ือสารท่ีเก่ียวข้องกบัด้านการเกษตรเพ่ือบริการ
ความรู้แก่เกษตรกรแล้วการส่ือสารจะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้กบัเกษตรไทยได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามการท่ีบทบาทของการส่ือสารนีจ้ะสมัฤทธ์ิผลได้นัน้ จําเป็น
ท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ จะต้องมีการบริการข่าวสารด้านการเกษตรกรรมแก่เกษตรกร
อยา่งทัว่ถึงและพอเพียง 
 การนําเอาแนวคิดเร่ืองการพฒันาและการส่ือสารสารเพ่ือพฒันาการเกษตรมาเป็นกรอบ
ในการศกึษาครัง้นีเ้พ่ือให้เห็นวา่มีการเปล่ียนแปลงแนวคดิและมมุมองเก่ียวกบัการพฒันาจากอดีต
ถึงปัจจบุนั แนวคดิในการพฒันาการเกษตรท่ีปราชญ์ชาวบ้านได้มีการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรนัน้ได้
มีการยดึแนวคดิการพฒันาแบบใด ปราชญ์ชาวบ้านได้มีการปรับบทบาท หรือปรับแนวทางในการ
ส่งเสริมการเกษตรมาสู่แนวทางของการพฒันาแบบใหม่อย่างไรบ้าง การพฒันาไม่ได้พึ่งพาแตส่ื่อ
หลักๆท่ีใช้เทคโนโลยีสูงๆในการดําเนินงานหากต้องมีการใช้ส่ือในทุกระดบัให้สอดคล้องแลเอือ้
ประโยชน์กัน แนวคิดเร่ืองการใช้การส่ือสารเพ่ือพัฒนาจะช่วยให้สามารถอธิบายและวิเคราะห์
ลกัษณะของการใช้การส่ือสารเพ่ือการพฒันาการเกษตรของปราชญ์ชาวบ้านได้อยา่งชดัเจน 
 
 

 2.1.7 แนวคิดเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์      
 ในการพฒันาการเกษตรนัน้จะแบง่ออกเป็น 3 ยคุด้วยกนั 

   1)  เกษตรแบบดัง้เดิม  เน้นการเกษตรแบบยงัชีพ/ ความหลากหลายของชีวภาพ/ 
การพึง่พิงธรรมชาติ 
  2)  เกษตรสมยัใหม่ หรือบางทีเรียก ธุรกิจการเกษตรเน้นพืชเชิงเด่ียว เน้นความ
เช่ียวชาญ เน้น “ทุน” (เงิน ท่ีดิน เคมี เคร่ืองจกัร) อนัเป็นผลของการพฒันาการเกษตรกรรม การ
ปฏิวตัิเขียว (Green Revolution) ทําให้ใช้สารเคมีมากขึน้ พึ่งปุ๋ ย เคร่ืองจกัร เข่ือน ใช้พลงังาน
พึง่พิงมากขึน้ เกษตรยคุนี ้ยงัเรียกวา่ “เกษตรเคมี”  
  นอกจากนัน้ ยงัเน้น การขาย รัฐ เอกชน ก้าวเข้ามากําหนดระบบเกษตร (รวมถึงตลาด
ตา่งประเทศ) ทัง้การผลิต การแพร่กระจาย (การขาย) สง่ผลตอ่เกษตร ชีวิต และสงัคมเปล่ียนแปลง
ไป พึง่พิงมากขึน้กวา่เดมิ 
  3)  เกษตรยัง่ยืน  เน้นเกษตรต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และความพอเพียง อนึ่ง การเกษตรแบบยั่งยืน ยังอาจจําแนกได้เป็น เกษตรเชิงเด่ียว



21 

อินทรีย์ / เกษตรผสมผสาน (ไร่นาสวนผสม) / วนเกษตร / เกษตรอินทรีย์ / เกษตรธรรมชาติ เช่น ไม่
ไถไมพ่รวนดนิ ไมใ่สปุ่๋ ยทกุชนิด แม้แตอิ่นทรีย์ ไมกํ่าจดัวชัพืช ไมกํ่าจดัโรคแมลง  
  2.1.7.1 ความหมายของเกษตรอินทรีย์ 
  กรมวิชาการเกษตร (2544, น. 1) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง 
ระบบการผลิตท่ีคํานึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเล่ียงการใช้สาร
สังเคราะห์ ท่ีอาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม รวมถึงการนําภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้
ประโยชน์ด้วย 
  สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท  (2544, น.10) ได้ให้ความหมายของ
เกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง ระบบการผลิตท่ีไม่มีการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีในการป้องกันกําจัด
ศตัรูพืช เป็นระบบผลิตท่ีปฏิบตัติามเง่ือนไข มกท. 
  ชนวน รัตนวราหะ  (2542, น. 28) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง 
การเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการเกษตรท่ีใช้พืน้ฐานของหลักการทางนิเวศวิทยามาประยุกต์เพ่ือ
การเกษตร โดยมีเป้าหมายท่ีจะได้ระบบการเกษตรท่ียัง่ยืน ในปัจจบุนัเป็นท่ีเช่ือกันว่าโดยวิธีการ
เกษตรอินทรีย์สามารถจะทําให้เกิดความยั่งยืนทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
ถึงแม้ว่าการเกษตรอินทรีย์จะเน้นการใช้วิทยาการ ส่วนใหญ่ได้มาจากภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้
จากประสบการณ์ของความสําเร็จท่ีประชาชนในแตล่ะท้องถ่ินได้สะสมและถ่ายทอดสืบตอ่กันมา
หลายชัว่อายคุน อยา่งไรก็ตามการเกษตรอินทรีย์ก็มิได้ปฏิเสธการยอมรับเอาเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ี
นกัวิจยัได้ทําการคิดค้นขึน้มาในปัจจุบนั โดยมีข้อแม้ของการยอมรับว่าเทคโนโลยีเหล่านัน้ต้องไม่
ทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพอนามยัของประชาชน ฉะนัน้
การท่ีมีผู้ ปักใจเช่ือว่าการทําเกษตรอินทรีย์คือการเกษตรท่ีล้าสมยัและถอยหลงัเข้าคลองนัน้จึงไม่
เป็นความจริงแต่ประการใด ในทางตรงข้ามการเกษตรอินทรีย์กลับเป็นเกษตรท่ีใช้วิทยาการ
ทนัสมยั โดยหลกัการของการพึง่พิงธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมท่ีสามารถจะทําให้คน สตัว์ พืช ต้นไม้ 
จุลินทรีย์ ร่วมกันอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด อุดมสมบูรณ์ มีความยั่งยืน มีความเอือ้อาทร
ระหวา่งมนษุย์ด้วยกนัเอง และความเอือ้อาทรระหว่างมนษุย์และสิ่งมีชีวิต รวมทัง้สิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาตโิดยรอบของตวัเอง 
  อจัฉรา สขุสมบรูณ์  (2544, น. 8) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง 
การทําเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ว่าสารพิษดงักล่าวจะมาจากทางดิน นํา้ ทางอากาศ หรือ
แม้แต่จากการตดัต่อพันธุกรรม เพ่ือให้ทัง้ผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษ 
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เป็นการช่วยรักษาความสมดลุทางธรรมชาติและลดต้นทุนการผลิต แล้วหนัมาใช้สารอินทรีย์ เช่น 
ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยพืช หรือใช้สารสกัดชีวภาพบํารุงพืชแทน โดยเร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนการเตรียมดิน
จนถึงการเก็บเก่ียว 
  กนกวรรณ มะโนรมย์  (2547,น. 1) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง 
การเกษตรอินทรีย์(Organic agricultures   (มุ่งเน้นกระบวนการผลิต เพ่ือรักษาระบบนิเวศ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การพึ่งตนเองของเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยรวมทัง้การ
คํานงึถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคด้านอาหารและสขุภาพ ให้ความสําคญัของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในความพยายามท่ีจะรักษาและเพิ่มพนูความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นกลไกบรรเทา
ปัญหาความจนของเกษตรกรรายยอ่ยเพราะเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มในการลดต้นทนุการผลิตและ
ให้ผลคุ้มคา่ในระยะยาว 
  วิทรูย์ ปัญญากลุ และเจษณี สขุจิรัตติกา  (2546, น.129) ได้ให้ความหมายเกษตร
อินทรีย์ไว้วา่ หมายถึง การเกษตรอินทรีย์ท่ีมีหลกัฐานบนัทึกเกิดขึน้ตัง้แตท่ศวรรษ 1920 เป็นต้นมา
แต่เป็นในลักษณะความเช่ือ  (ideology) มากกว่าการให้คํากําจัดความและแนวคิดปฏิบตัิท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์ หลงัจากนัน้ได้เกิดกลุ่มเกษตรกรในประเทศต่างๆในยุโรป สหรัฐอเมริกา ได้พฒันา
แนวทางเกษตรอินทรีย์ขึน้อย่างเป็นอิสระต่อกันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้านปรัชญาของ
เกษตรอินทรีย์มากกว่าเ พ่ือการค้า และสหพันธ์ เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ( International 
Federation of Organic Agriculture Movement: FOAM) ให้ความหมายไว้ว่า ระบบการเกษตรท่ี
ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักการ
ปรับปรุงดนิ การเคารพตอ่ศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สตัว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์
จึงลดการใช้ปัจจยัการผลิตภายนอก และหลีกเล่ียงการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ เช่น ปุ๋ ย สาร กําจัด
ศตัรูพืชและเวชภัณฑ์สําหรับสัตว์แต่ในขณะเดียวกันก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ่ม
ผลผลิต และพัฒนาความสามารถต้านโรคต่อพืชและสัตว์เลีย้งหลักการเกษตรอินทรีย์นีเ้ป็น
หลกัการสากลท่ีสอดคล้องกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สงัคม ภูมิอากาศ และวฒันธรรมของท้องถ่ิน
ด้วย 
  กล่าวสรุปได้ว่า การทําเกษตรแบบอินทรีย์นัน้ เป็นการทําเกษตรแบบไม่ใช้
สารเคมี หลีกเล่ียงการใช้สารสงัเคราะห์ เป็นมิตรต่อระบบนิเวศ ไม่ใช้สารท่ีทําร้าย คน สตัว์ และ
สิ่งแวดล้อม และพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสดุ ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ รวมถึงการ
นําภมูิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย 
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  2.1.7.2 หลกัการจดัการเกษตรอินทรีย์ 
  การจัดการเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สํานักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (2543) โดยสรุปมีดงันี ้
   1)  หลีกเล่ียงการปลกูพืชเชิงเด่ียว และมีแผนการชดัเจนในการจดัการไร่
นาเพ่ือเพิ่มศกัยภาพการผลิต 
   2 )  สง่เสริมการแพร่ขยายชนิดของแมลงท่ีมีประโยชน์(ตวัหํา้ ตวัเบียน) 

เพ่ือลดปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช 
   3)   เกษตรต้องพยายามอย่างเต็มท่ีในการป้องกัน และหลีกเล่ียงการ
ปนเปือ้นของสารเคมีและมลพิษ 
   4)  หลีกเล่ียงการปลกูพืชนอกฤด ู
   5)  เลือกใช้พนัธุ์พืชท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน และมีความ
ต้านทานตอ่โรคและแมลง 
   6)  คดัเลือกและพฒันาพนัธุ์พืชท่ีมีคณุภาพ รสชาตดีิ และให้ผลผลิตสงู 
   7)   ปรับปรุงความอดุมสมบูรณ์ของดินด้วยอินทรียวตัถ ุเช่น ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ย
หมกั และปุ๋ ยพืชสดอยา่งตอ่เน่ืองให้สม่ําเสมอ และมีการหมนุเวียนใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
   8)  ควรมีการพัฒนาระบบการผลิตท่ีพึ่งพาตนเอง ในเร่ืองของ
อินทรียวตัถแุละธาตอุาหารภายในฟาร์ม 
  2.1.7.3 หลกัการจดัการเกษตรอินทรีย์หลกัการเกษตรอินทรีย์ 
 หลักการพืน้ฐานของเกษตรอินทรีย์นัน้แตกต่างจากเกษตรปลอดสารเคมี ตรงท่ีเกษตร
อินทรีย์เน้นการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม  ด้วยการไม่ใช้สารเคมีสงัเคราะห์ในการผลิต (รวมถึง
ไมใ่ชปุ่๋ ยเคมีสงัเคราะห์) การปรับปรุงดินด้วยอินทรียวตัถ ุและเน้นการฟืน้ฟูระบบนิเวศ การเกษตร
ในขณะนีเ้กษตรปลอดสารเคมีจะสนใจแต่การควบคุมปริมาณการใช้สารเคมีกําจัดศตัรูพืชโดย
ไม่ได้ให้ความสําคญักบัการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด  นอกจากนีเ้พ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับ
ผู้บริโภค  เกษตรอินทรีย์ยงัมีการกําหนดมาตรฐานกระบวนการผลิตท่ีชดัเจน  มีการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน  จนถึงขัน้กําหนดเป็นระเบียบกฎเกณฑ์เก่ียวกับการผลิตและการติดฉลาก
โฆษณาผลิตภณัฑ์ “เกษตรอินทรีย์” 
   1) การอนุรักษ์นิเวศการเกษตร  คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่า  การ
ผลิตแบบเกษตรเคมีทําให้สิ่งแวดล้อมและนิเวศการเกษตรเส่ือมโทรมลงอย่างมากมาย  ปัญหาดิน
ขาดธาตอุาหาร  ดินเค็ม  ดินแข็ง  หน้าดินถูกชะล้างพงัทลาย  ความหลากหลายทางชีวภาพในไร่
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นาลดลง  ระดบันํา้ใต้ดินอยู่ในสภาพวิกฤติ  เป็นต้น  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านีกํ้าลงักลายเป็น
ปัญหาสําคญัท่ีคกุคามความยัง่ยืนของชนบทและภาคเกษตร 
   หลกัการสําคญัของเกษตรอินทรีย์  คือ การอนรัุกษ์ระบบนิเวศการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมด้วยการปฏิเสธการใช้สารเคมีสงัเคราะห์ทกุชนิด  ทัง้นีเ้พราะปัจจยัการผลิตท่ีเป็น
สารเคมีสงัเคราะห์ทําลายสมดลุของนิเวศการเกษตร  และส่งผลกระทบด้านลบตอ่สิ่งแวดล้อมการ
ใช้สารเคมีกําจดัศตัรูพืช  ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีฆ่าแมลง  สารเคมีป้องกนักําจดัเชือ้รา  และสารเคมี
กําจดัวชัพืช  มีผลตอ่สิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ ท่ีอยู่ในฟาร์ม ทัง้สตัว์  แมลง และจลุินทรีย์  ทัง้ท่ีอยู่บนผิวดิน
และใต้ดนิ  ในกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ เหล่านี ้ มีบทบาทสําคญัในการสร้างสมดลุของนิเวศ
การเกษตร  ไม่ว่าจะเป็นการช่วยในการควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศัตรูพืชหรือการพึ่งพาอาศัยกันในการดํารงชีวิต  เช่น  การผสมเกสรหรือการช่วยย่อยสลาย
อินทรียวตัถซุึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านีส้่วนใหญ่มีทัง้ท่ีเป็นประโยชน์  ในขณะท่ีตีและแมลงศตัรูพืชมกัจะมี
ความสามารถพิเศษในการพัฒนาภูมิต้านทานต่อสารเคมี  ดังนัน้  เม่ือมีการใช้สารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชแมลงท่ีเป็นประโยชน์จึงถูกทําลายได้โดยง่าย  ในขณะท่ีแมลงศตัรูพืชสามารถอยู่รอดได้  
โดยไม่เป็นอนัตราย  แม้แตปุ่๋ ยเคมีเองก็มีผลเสียต่อจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดิน ทําให้สมดลุของ
นิเวศดนิเสียดงันัน้  เกษตรอินทรีย์จึงห้ามให้ปัจจยัการผลิตท่ีเป็นสารเคมีสงัเคราะห์ทกุชนิดในการ
ผลิต 
   2)  การฟืน้ฟูนิเวศการเกษตร  นอกเหนือจากการอนรัุกษ์แล้ว  หลกัการ
ของเกษตรอินทรีย์ยงัเน้นให้เกษตรกรต้องฟืน้ฟูสมดลุและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศด้วย  
ซึ่งหลกัการนีทํ้าให้เกษตรอินทรีย์มีความแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรปลอดสารเคมีท่ีรู้จกั
กันในประเทศไทยแนวทางหลักการในการฟื้นฟูนิเวศการเกษตร  คือ  การปรับปรุงบํารุงดินด้วย
อินทรียวตัถ ุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ 
   ในระบบเกษตรอินทรีย์  ดินถือว่าเป็นปัจจยัสําคญัในการทําเกษตร  การ
ปรับปรุงบํารุงดนิทําให้ต้นไม้ได้รับธาตอุาหารอย่างครบถ้วนและสมดลุ  ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้แข็งแรง  
มีความต้านทานต่อการระบาดของโรคและแมลง  ช่วยให้เกษตรกรไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  นอกจากนีผ้ลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติท่ีดี  มีคุณค่าทาง
โภชนาการท่ีครบถ้วน  และยังสามารถเพิ่มผลผลิต ได้อย่างยั่งยืนกว่าการเพาะปลูกด้วยระบบ
เกษตรเคมีอีกด้วย 
   นอกเหนือจากการปรับปรุงบํารุงดินแล้ว  การเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพในไร่นาก็เป็นสิ่งจําเป็น  ทัง้นีเ้พราะความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกุญแจสําคญัของ
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ความยั่งยืนของระบบนิเวศการเกษตร  ทัง้นีก็้เพราะว่าการสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน  
ยอ่มก่อให้เกิดความเกือ้กลูและความสมดลุของระบบนิเวศ  ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการและ
พลวตัทางธรรมชาติท่ีเกือ้หนุนต่อการทําเกษตรอินทรีย์อีกต่อหนึ่ง  วิธีการเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพอาจทําได้ในหลายรูปแบบ  เช่น  การปลูกพืชร่วม  พืชแซม  พืชหมุนเวียน  ไม้ยืนต้น  
หรือการฟืน้ฟแูหลง่นิเวศธรรมชาตใินไร่นาหรือบริเวณใกล้เคียง 
   3)   การพึ่งพาธรรมชาติในการทําเกษตร  หลกัการเกษตรอินทรีย์ตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของปรัชญาท่ีว่า  การเกษตรท่ียั่งยืนต้องเป็นการเกษตรท่ีเป็นไปตามครรลองของ
ธรรมชาติ  ไม่ใช่การเกษตรท่ีฝืนวิถีธรรมชาติ  ดงันัน้การทําการเกษตรจึงไม่ใช่การพยายามจะ
เอาชนะธรรมชาติหรือดดัแปลงธรรมชาติเพ่ือการเพาะปลกู  แตเ่ป็นการเรียนรู้จากธรรมชาติ  และ
ปรับระบบการทําเกษตรให้เข้ากบัวิถีแหง่ธรรมชาติ 
   กลไกในธรรมชาติท่ีสําคัญต่อการทําเกษตรอินทรีย์  ได้แก่  วงจรการ
หมนุเวียนธาตอุาหาร (โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง วงจรไนโตรเจน  และคาร์บอน)  วงจรการหมนุเวียนของ
นํา้  พลวตัของภมูิอากาศและแสงแดด  รวมทัง้การพึง่พากนัของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดลุในระบบนิเวศ
(ทัง้ในเชิงของการเกือ้กลู  การพึง่พา  และหว่งโซอ่าหาร) 
   ในสถานท่ีต่าง ๆ  ทั่วโลกย่อมมีระบบนิเวศและกลไกตามธรรมชาติท่ี
แตกตา่งกนัออกไปเกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย์จึงจําเป็นต้องเรียนรู้ถึงสภาพเง่ือนไขของท้องถ่ินท่ี
ตนเองทําการเกษตรอยู ่ การหมัน่สงัเกต  เรียนรู้  วิเคราะห์ สงัเคราะห์  และการทําการทดลองเป็น
กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะต้องดําเนินการไปอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือท่ีว่าระบบฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของ
เกษตรกรแตล่ะรายจะได้ใช้ประโยชน์จากกลไกธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมท้องถ่ินอยา่งเตม็ท่ี 
   4)  การควบคมุและป้องกนัมลพิษ  แม้ว่าเกษตรอินทรีย์จะปฏิเสธการใช้
สารเคมีสงัเคราะห์ในฟาร์ม  แต่สภาพแวดล้อมท่ีฟาร์มเกษตรอินทรีย์  ต้องอยู่มีมลพิษตา่ง  ๆ  อยู่
ทัว่ไปท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การทําเกษตรอินทรีย์  ไมว่า่จะเป็นมลพิษจากในนํา้  อากาศ  หรือแม้แต่
ในดนิเอง  ดงันัน้เกษตรกรท่ีทําเกษตรอินทรีย์  จงึต้องพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการป้องกนัมลพิษตา่ง 
ๆ  จากภายนอกมิให้ปนเปือ้นกบัผลผลิต  การป้องกนันีอ้าจทําได้โดยการจดัทําแนวกนัชนและแนว
ป้องกนับริเวณริมฟาร์มแตอ่ยา่งไรก็ตามการป้องกนัมลพิษดงักล่าว  แม้ว่าจะกระทําด้วยวิธีใดก็ยงั
ไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากมลพิษได้อย่างสมบูรณ์  เน่ืองจากสารเคมีปะปนทั่วใน
สภาพแวดล้อมตวัอย่างเช่น  ฟาร์มเกษตรอินทรีย์  ยงัจําเป็นต้องใช้แหล่งนํา้ร่วมกบัเกษตรกรท่ีทํา
เกษตรเคมีอยู่ซึ่งอาจทําให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปนเปื้อนสารเคมีได้เช่นกัน  ดังนัน้  แนวทาง
ปฏิบตัิของเกษตรอินทรีย์  จึงเน้นความพยายามของเกษตรกรในการป้องกนัมลพิษ  โดยไม่กล่าว
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ว่าผลผลิตไม่มีสารเคมีปนเปื้อนจากมลพิษได้อย่างสมบรูณ์ เน่ืองจากสารเคมีปะปนทั่วไปใน
สภาพแวดล้อมตวัอย่างเช่น ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ยงัจําเป็นต้องใช้แหล่งนํา้ร่วมกับเกษตรกรท่ีทํา
เกษตรเคมีอยูซ่ึง่อาจทําให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ปนเปือ้นสารเคมีได้เช่นกนั ดงันัน้ แนวทางปฏิบตัิ
ของเกษตรอินทรีย์ จึงเน้น ความพยายามของเกษตรกรในการป้องกันมลพิษ โดยไม่กล่าวอ้างว่า
ผลผลิตไมมี่สารเคมีปนเปือ้น 
   นอกจากนีม้ลพิษจากภายนอกฟาร์มแล้ว เกษตรอินทรีย์ยังกําหนดให้
เกษตรกรต้องลดหรือป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดขึน้ในกระบวนการผลิตของฟาร์มเองด้วย เช่น  ให้มี
ระบบจดัการขยะและนํา้เสียก่อนท่ีจะปลอ่ยออกนอกฟาร์ม หรือการไม่ใช้วสัดบุรรจผุลผลิตท่ีอาจมี
สารพิษปนเปือ้นได้ 
   5)  การพึ่งพาตนเองด้านปัจจยัการผลิต  ในการทําฟาร์มเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรจําเป็นต้องใช้ปัจจยัการผลิตตา่ง ๆ  เช่น  ปุ๋ ยอินทรีย์  เมล็ดพนัธ์  เป็นต้น  เกษตรอินทรีย์ 
จงึมีหลกัการท่ีมุง่ให้เกษตรกรพยายามผลิตปัจจยัตา่ง ๆ  ด้วยตวัเองในฟาร์มให้ได้มากท่ีสดุ  แตใ่น
กรณีท่ีเกษตรกรไม่สามารถผลิตได้เอง  เช่น  มีพืน้ท่ีการผลิตไม่พอเพียงหรือต้องมีการลงทุนสูง  
สําหรับการผลิตปัจจัยการผลิตท่ีจําเป็นต้องใช้  เกษตรกรก็สามารถซือ้หาปัจจัยการผลิตจาก
ภายนอกฟาร์มได้แตปั่จจยัการผลิตนัน้ควรเป็นปัจจยัการผลิตท่ีมีอยูแ่ล้วในท้องถ่ิน 
   กลา่วโดยสรุป  หลกัการสําคญัของเกษตรอินทรีย์ คือ 
    (1)  ทําการเกษตร โดยคํานึงความสอดคล้องกบัวิถีธรรมชาต ิ 
เชน่  ปลกูพืชตามฤดกูาล 
    (2)   หลีกเล่ียงการใช้สารเคมีทางการเกษตร  และสารพิษทุก
ชนิด 
    (3)  บํารุงรักษาความอดุมุสมบรูณ์ของดิน  เช่น  ปลกูพืชตระกลู
ถัว่คลมุดนิและใช้ปุ๋ ยอินทรีย์อยา่งผสมผสาน 
    (4)   รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ปลกูพืชหลายชนิด
ร่วมกนัในฟาร์ม 
    (5)  สตัว์เลีย้งได้รับการดแูลท่ีเหมาะสม ไมก่กัขงั และทําทารุน 
    (6)  เกษตรกรมีความสขุ เสรีภาพ และรายได้ท่ีเป็นธรรม 
 กล่าวโดยสรุป แนวคิดเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ ถือว่าเป็นนวตักรรมในการทําเกษตร
แบบสมยัใหม่ เน้นการท่ีเกษตรกรก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการส่ือสาร และไม่เพียงแต่การผลิต แต่
ต้องขยายสู่การเผยแพร่และบริโภค การทําเกษตรแบบอินทรีย์เป็นการเกษตรแบบทางเลือก ท่ีเน้น
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การทําเกษตรแบบยัง่ยืน เน้นเกษตรท่ีต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความพอเพียง หวนกลบัไปสูภ่มูิปัญญาชาวบ้าน  
 แนวคิดการทําเกษตรแบบอินทรีย์ เป็น การทําเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ทัง้ในดิน นํา้ 
อากาศเพ่ือรักษาสมดลุทางธรรมชาติแล้วหนัมาใช้สารอินทรีย์ หรือใช้สารสกดัชีวภาพในการบํารุง
พืชแทน ตัง้แต่เร่ิมขัน้ตอนจนถึงขัน้เก็บเก่ียว เป็นการสร้างความสมบูรณ์ให้กับสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติโดยรอบตัว แนวคิดเกษตรอินทรีย์สามารถนํามาเป็นแนวทางเพ่ือวิเคราะห์การจัด
การเกษตรอินทรีย์ว่ามีวิธีการอย่างไร และปราชญ์ชาวบ้านมีการทําเกษตรอินทรีย์ในลกัษณะใด 
รวมถึงมีการนําภมูิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารระหว่างบุคคลและผู้น า 

 
 2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาท    
 สังคมมนุษย์ประกอบด้วยกลุ่มคนจํานวนมาก ท่ีดํารงชีวิตอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์
(Interaction) ซึง่กนัและกนั และในขณะเดียวกนัมนษุย์แตล่ะคนก็มีความต้องการของตนเอง ซึ่งถ้า
ปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการโดยไม่มีความควบคุมแล้วย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมได้ สงัคมจงึจําเป็นจะต้องจดัระเบียบด้วยการวางแบบพฤติกรรมให้มนษุย์ในสงัคม
ปฏิบตัติาม ซึง่ก็คือ การกําหนดบทบาทให้กบับคุคลในสงัคมนัน่เอง  การศกึษาเก่ียวกบับทบาทจึง
เป็นสิ่งสําคญัและจําเป็นอยา่งยิ่งในการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ 
 นกัวิชาการได้ให้ความหมายเก่ียวกบับทบาทไว้หลายทศันะด้วยกนั คือ 
  Krech (1962, p. 28) ได้ให้ความหมายวา่ “บทบาท” คือ แบบแผนของความต้องการและ
เป้าหมาย  (want and goal) ความเช่ือ (beliefs) ความรู้สึก  (feeling) ทศันคติ (attitude) คา่นิยม
(value) และการกระทํา  (action) ท่ีสมาชิกของชุมชนคาดหวังว่าจะเป็นไปตามลกัษณะชนิดของ
ตําแหนง่ท่ีมีอยู ่
  Cohen  (1979, p. 36) ได้ให้ความหมายของบทบาท ว่าหมายถึง สิ่งท่ีสงัคมได้กําหนด
เฉพาะเจาะจงให้บคุคลปฏิบตั ิและสิ่งท่ีบคุคลปฏิบตัิได้จริง 
 Seckord and Beckman  (1964,  p.  100) ได้ให้ความหมายว่า บทบาท คือ การมี
ปฏิสมัพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมท่ีเหมือนกันของบุคคลท่ีดํารงตําแหน่งเดียวกัน หรือ อยู่ในสงัคม
เดียวกันแล้ว ยงัหมายรวมถึงพฤติกรรมท่ีผูกพนั หรือขึน้อยู่กับความคาดหวงัของสมาชิกอ่ืนๆใน
สงัคมด้วย 
 Levinson (1971, pp. 284-285) ได้สรุปความหมายของบทบาทไว้ 3 ประการ คือ 
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  1)  บทบาท หมายถึง ปทสัถาน  (Norms) ความคาดหวงั  (Expectation) ข้อห้าม
(Taboos) ความรับผิดชอบ  (Responsibility) และอ่ืนๆท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งผูกพันกับ
ตําแหน่งทางสงัคมท่ีกําหนดให้ บทบาทตามความหมายนีคํ้านึงถึงตวับุคคลน้อยท่ีสุด แต่มุ่งไปท่ี
การบง่ชีห้น้าท่ีอนัควร 
  2)  บทบาท หมายถึง ความคิดเห็นของบุคคลผู้ ดํารงตําแหน่งเองท่ีจะคิดและ
กระทําเม่ือดํารงตําแหนง่นัน้ 
  3)     บทบาท หมายถึง การกระทําของบุคคลแต่ละคนท่ีจะกระทําโดยให้สัมพนัธ์
กบัโครงสร้างของสงัคม หรือ กลา่วอีกนยัหนึง่คือ แนวทางอนับคุคลพึงกระทําเม่ือตนดํารงตําแหน่ง
นัน้ๆ 
  Biddle (1979, p. 58) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของ
บุคคลหนึ่ง หรือมากกว่านัน้ ใน สิ่งแวดล้อมหนึ่งๆ ซึ่ง  Biddle ได้อธิบายว่า คําจํากัดความของ
บทบาท ขึน้อยูก่บั 4 คํา คือ 
  1)  พฤติกรรม  (Behavior) หมายความถึง การกระทําหรือการแสดงท่ีเราอาจ
สงัเกตได้ หรือสามารถจะกําหนดให้ผู้สงัเกตได้ 
  2)  บทบาทนัน้จํากดัเพียงพฤตกิรรมของมนษุย์  ) Person ( เทา่นัน้ 
  3)  บทบาทบางอย่างถูกกําหนดโดยอาศยัสิ่งแวดล้อม (Context  (แต่บทบาท
บางอยา่งถกูจํากดัการนํามาใช้โดยขอบเขตอนัเน่ืองมาจากสิ่งแวดล้อมเปล่ียน 
  4)  บทบาทเป็นลกัษณะเฉพาะ (Characteractics) ของแตล่ะบคุคล หรือกลุม่คน 
 วรรณณี ภานวุฒัน์สขุ  (2543, น. 31) กล่าวว่า บทบาทคือการกระทําตามหน้าท่ีท่ีกําหนด
ของบคุคล หรือพฤตกิรรมท่ีคาดหวงัและเห็นได้ ซึง่เป็นการกระทําของบคุคล 
 ทวี เขจรกลุ  (2547, น. 25-26) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรม หรือหน้าท่ีท่ีบคุคล
ในตําแหน่งต่างๆแสดงออกมาตามปทสัถานของสงัคมท่ีกําหนด และคาดหวงัให้บุคคลกระทําซึ่ง
บคุคลได้แสดงออกตามสถานภาพของตน 
 สนุทร กุญชร  (2545, น.  10) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง แนวทางของการแสดงออกหรือ
ปฏิบตัติามอํานาจท่ีกําหนดไว้ในตําแหนง่ทางสงัคม ทางหน้าท่ีการงาน ตามสภาพแวดล้อมของแต่
ละบคุคลท่ีเป็นอยู ่
 สญัญา สัญญาวิวัฒน์  (2542, น. 55-57) กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาทเป็นความสัมพันธ์
ระหวา่งสงัคมกบัปัจเจกบคุคลเป็นเครือข่ายของสถานภาพและความคาดหวงั ส่วนปัจเจกบคุคลผู้
ครองสถานภาพและแสดงบทบาทตามสถานท่ีครอบครอง จะมีลกัษณะท่ีสําคญั 2 อยา่ง คือ 
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  1)   ลกัษณะเก่ียวกบัตวัตน  (Self-related characteristics) ได้แก่ลกัษณะต่างๆ
ของบุคคลตามท่ีเขาคิดว่าเป็นหรือมีลกัษณะเช่นนัน้  (Self- conception) ลกัษณะนัน้จะมีผลต่อ
การประพฤตติามสถานภาพท่ีเขาดํารง และจะเป็นฐานในการเลือกความคาดหวงัประเภทตา่งๆมา
เป็นแนวทางในการประพฤตติามสถานภาพ 
  2) ความสามารถและทกัษะในการแสดงบทบาท  (Role playing skill and 
capacities) ความสามารถเป็นสิ่งท่ีติดตวัมาแตกํ่าเนิดของแต่ละบคุคล ส่วนทกัษะเป็นสิ่งท่ีเรียนรู้
ภายหลัง แต่ทัง้สองสิ่งก็เก่ียวพนัธ์กัน หากไม่มีความสามารถเป็นทุนทกัษะก็ไม่อาจเกิดได้ ด้วย
ทกัษะและความสามารถในการแสดงน่ีเองทําให้บคุคลแสดงบทบาทได้แตกตา่งกนั 
 กล่าวโดยสรุป บทบาท หมายถึง เง่ือนไขหรือหน้าท่ีต่างๆ ซึ่งทุกคนท่ีอยู่ในสงัคมจะต้อง
ประพฤติปฏิบตัิตามหน้าท่ีของตนเองในสังคม และผู้ ท่ีได้รับตําแหน่งต่างๆในสงัคม ก็ต้องแสดง
บทบาทตามตําแหน่งนัน้ๆออกมา เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวงัของสมาชิกอ่ืนๆในสงัคมด้วย 
บทบาทนัน้สามารถเป็นตวับง่บอกในงานวิจยัได้ว่าปราชญ์ชาวบ้านมีบทบาทอย่างไรบ้างในการมี
สว่นร่วมในเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ 
 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกับผู้น า       
 การเป็นผู้ นําหรือภาวะผู้ นํา (Leadership)  เป็นเร่ืองเก่ียวข้องกับ  “ตวัผู้ นํา” และการ
ทํางานของผู้ นํา  ในฐานะท่ีใช้อิทธิพลเพื่อตอ่พฤตกิรรมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในกลุม่ หรือผู้ตาม 
 การพฒันาชมุชนให้มีศกัยภาพเข้มแข็ง  และบรรลเุป้าหมายของชมุชนนัน้การดําเนินงาน
ดงักล่าวต้องอาศยับุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาทําหน้าท่ีในการกระตุ้น  สนบัสนุนให้สมาชิกของ
ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ในการแก้ปัญหาภายในชมุชน  และพฒันาชมุชนของตน
รวมทัง้เป็นผู้ประสานความร่วมมือระหวา่งชมุชน  กบัหนว่ยงานภายในองค์กรดําเนินงานดงักลา่ว 
  2.2.2.1 ความหมายของผู้ นํา 
  Bell (969 อ้างถึงใน อรุณ  สงูผอม,  2534, น. 15)  ให้ความหมายของผู้ นําว่า  
เป็นผู้ นําซึ่งอยู่ในอํานาจ  หรือตําแหน่งท่ีถูกกําหนดให้เป็นผู้ นําเป็นผู้ซึ่งสามารถมีอิทธิพลในการ
จดัการและจดัสรรต่อสิ่งท่ีมีคณุค่าต่าง ๆ มากกว่าคนอ่ืน ๆ ในชมุชนนัน้เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตาม
ความมุง่หมายท่ีปรารถนาทัง้ของตนและสมาชิกของชมุชน 
  Burdy (อ้างถึงใน อรรถวิทย์  ศิลาคปุต์,  2536, น. 42) กล่าวว่าผู้ นํา  คือ  บคุคลท่ี
สามารถชว่ยเหลือบคุคลอ่ืน  และยงัปฏิบตัิตามด้วยความเต็มใจ  ทําให้ผู้ตามมีความเช่ือมัน่ในตวั
เขา  สามารถชว่ยคล่ีคลายความตงึเครียดตา่งๆ  ลงได้  และสามารถนํากลุม่ให้บรรลเุป้าหมายได้ 
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  สมพนัธ์  เตชะอธิก  และคณะ  (2537, น. 3) ให้ความหมายว่า  ผู้ นําเป็นผู้ ท่ีมี
ความสามารถท่ีจะนําชาวบ้านในด้านท่ีผู้ นํานัน้มีความสามารถ  โดยมีจิตสํานึก  และอดุมการณ์ท่ี
จะยงัประโยชน์ให้เกิดแก่ชมุชน  โดยไมต้่องรอคําสัง่ให้ปฏิบตักิารใด ๆ จากอํานาจทางการ 
     กุสุมา  กูใหญ่  (2540, น. 47)  สรุปลกัษณะกว้างๆ ของความหมายผู้ นํา  6  
ประการ  คือ   
   1)  ผู้ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ นํา 
   2)  ผู้ นําท่ีเป็นจดุรวมของพฤตกิรรมในกลุม่ 
   3)  ผู้ นําท่ีถกูเลือกขึน้มาจากเหลา่สมาชิกในกลุม่ 
   4)  ผู้ นําท่ีมีอิทธิพลตอ่สมาชิกคนอ่ืน ๆ  โดยท่ีสมาชิกรู้ตวัหรือไมก็่ตาม 
   5)  ผู้ นําท่ีมีอิทธิพลตอ่การเคล่ือนไปสู้กลุม่เป้าหมาย 
  กวี  วงศ์พฒุ (2542, น. 14-15) ได้สรุปแนวคดิเก่ียวกบัผู้ นําไว้ 5 ประการ คือ 
   1)  ผู้ นํา หมายถึง  ผู้ซึ่งเป็นศนูย์กลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายใน
กลุ่ม เปรียบเสมือนแกนของกลุ่ม เป็นผู้ มีโอกาสติดต่อส่ือสารกับผู้ อ่ืนมากกว่าทุกคนในกลุ่ม มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจของกลุม่สงู 
   2)   ผู้ นํา  หมายถึง  บคุคลซึ่งนํากลุ่มหรือพากลุ่มไปสู่วตัถปุระสงค์หรือ
จุดหมายท่ีวางไว้  แม้แต่เพียงชีแ้นะให้กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็นผู้ นํา  ทัง้นีร้วมถึง
ผู้ นําท่ีนํากลุม่ออกนอกลูน่อกทางด้วย 
   3)  ผู้ นํา  หมายถึง  บคุคลซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่คดัเลือกหรือยกให้เขาเป็น
ผู้ นําของกลุ่ม  ซึ่งเป็นไปโดยอาศยัลกัษณะทางสงัคมมิติของบคุคลเป็นฐาน    และสามารถแสดง
พฤตกิรรมของผู้ นําได้ 
   4)  ผู้ นํา  หมายถึง  บุคคลซึ่งมีคณุสมบตัิเฉพาะบางอย่าง คือสามารถ
สอดแทรกอิทธิพลบางประการอนัก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของกลุม่ได้มากท่ีสดุ 
   5)   ผู้ นํา  หมายถึง  บุคคลผู้ซึ่งสามารถนํากลุ่มไปในทางท่ีต้องการ เป็น
บคุคลท่ีมีสว่นร่วมและเก่ียวข้องโดยตรงตอ่การแสดงบทบาทหรือพฤตกิรรมความเป็นผู้ นํา   
  ประสิทธ์ิ  ทองอุน่ (2542, น. 233) ได้ให้ความหมายของ “ผู้ นํา” ว่า  ผู้ นํา หมายถึง  
บุคคลท่ีได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้างาน โดยได้รับการคดัเลือกและการยอมรับ 
ได้รับการยกย่องให้เป็นหวัหน้างาน ให้เป็นผู้ตดัสินใจ เป็นผู้ ใช้อํานาจ ทัง้พระเดชและพระคณุใน
การปกครองบงัคบับญัชาและถือได้ว่ามีอิทธิพลเหนือจิตใจผู้ อ่ืนในการท่ีจะจูงใจให้บุคคลปฏิบตัิ
ตาม  ตามกระบวนการของการบริหาร 
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  2.2.2.2 คณุลกัษณะของผู้ นํา 
  ประเวศ  วะสี (2541, น. 13-16 ) กลา่ววา่ ลกัษณะผู้ นําตามธรรมชาตมีิดงันี ้
   1)  ฉลาด  ผู้ นําตามธรรมชาตจิะเป็นคนท่ีฉลาดเสมอ 
   2)  เป็นคนเห็นแก่สว่นรวม  คนเห็นแก่สว่นรวมทําให้สว่นรวมมีพลงั 
   3)  เป็นคนตดิตอ่ส่ือสารกบัผู้คนรู้เร่ือง 
   4)   เป็นท่ียอมรับของสมาชิกโดยอัตโนมัติ  ทําให้การทํางานมีความ
ราบร่ืน  มีความสขุ  และมีประสิทธิภาพ 
 ในงานพฒันาชุมชน  (เรวดี  ไชยพาน, 2523, น. 91) ได้กล่าวถึง คณุลักษณะทัว่ไปของ
ผู้ นําท้องถ่ินก็เหมือนกบัผู้ นําอ่ืนๆ แตใ่นงานพฒันาชนบทผู้ นําควรมีลกัษณะอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
   1)  ชว่ยเหลือผู้ อ่ืนในการแก้ปัญหา 
   2)  ให้คําแนะนําปรึกษาอยา่งมีเหตผุล 
   3)   ชีแ้นะทางท่ีจะทําให้เกิดการประสานงาน เกิดความร่วมมือ  ร่วม
ทํางานด้วยกนั  ระหวา่งประชาชนในการแก้ปัญหาตา่งๆ  
   4)  มีความเต็มใจท่ีจะยอมรับฟังความบกพร่องของตนเอง  และยอมรับ
ฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
   5)  คํานงึถึงสิทธิมนษุยชน 
   6)  ไมเ่ป็นบคุคลท่ีผกูขาดการตดัสินใจใดๆ  
   7)  คํานงึถึงประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 
  จิตจํานง  กิติกีรติ (2532, น. 5) แบง่คณุลกัษณะของผู้ นําท่ีเอือ้อํานวยต่องาน
พฒันาชมุชนไว้  8  ประการ  ได้แก ่
   1)  มีจิตในมุง่มัน่ท่ีจะพฒันา 
   2)  มีความซ่ือตรงตอ่เจ้าหน้าท่ี 
   3)  มีจิตใจเป็นกศุล 
   4)  การยอมรับวิทยาการแผนใหม ่
   5)  ความเช่ือมัน่ในตนเอง 
   6)  ทศันคตแิบบประชาธิปไตย 
   7)  มีความจงรักภกัดีตอ่สถาบนั 
   8)  มีความเป็นผู้ นํา 
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  กิตมิา  ปรีดีดลิก (2539, น. 268) กล่าวถึงลกัษณะท่ีดีของผู้ นําว่า จะหาบคุคลคน
เดียวท่ีเพียบพร้อมคณุลกัษณะของผู้ นําท่ีดีทัง้หมดนัน้เป็นการหายาก  เพราะลกัษณะอุปนิสยัใจ
คอ และวิธีการทํางานแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน  และยังแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ท่ี
บริหารด้วย แตพ่อสรุปได้ว่า ผู้ นําควรมีคณุสมบตัิ 3 ประการ ซึ่งเรียกว่า “ไตรภูมิ”  คือ ภูมิรู้  ภูมิ
ธรรม และภูมิฐาน  และนอกจากนีแ้ล้ว  ผู้ นําควรเป็นผู้ เฉลียวฉลาด  มีไหวพริบ  มีความสามารถ
รอบด้าน  มีความเช่ือมัน่ในตนเอง ทะเยอทะยาน และกระตือรือร้นท่ีจะก้าวหน้า  มีความสุภาพ
ออ่นน้อม จริงใจตอ่คนทัว่ไป  มีศีลสตัย์และศรัทธาตอ่ผู้ ร่วมงาน 
  ดนยั  เทียมพุฒ  (2539, น. 191-192) ได้อธิบายถึงผู้ นําในองค์การสมัยใหม่ไว้ 
ดงันี ้
   1)   มีความรู้ความสามารถทัง้จากการได้รับการสั่งสอนมา  จากการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์และกลัน่กรองสิ่งนัน้ให้สอดคล้องเหมาะสมกบัองค์การ 
   2)   มองการณ์ไกล  สามารถคาดการณ์ปัญหา หรือเหตุการณ์ต่างๆ ได้
อย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ และหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหา มีความรับผิดชอบ มี
ความกระตือรือร้น  ผู้ นําจะต้องมุง่มัน่ เอาจริงเอาจงัในการทํางาน แสวงหาหรือใฝ่หาวิธีการทํางาน
ท่ีทําให้รู้สึกสนุกในการทํางาน หาวิธีการทํางานจากผู้ ท่ีประสบความสําเร็จ  ตลอดจนความ
ทะเยอทะยาน เพ่ือความก้าวหน้าขององค์การและตนเอง 
   3)   กล้าตดัสินใจ  นบัเป็นหลกัการท่ีมีความสําคญัมากสําหรับผู้ นํา  การ
กล้าท่ีจะตดัสินใจก็แสดงถึงการเป็นคนท่ีมีความกล้าเส่ียงอยูใ่นตวัเอง 
   4)   มีมนุษยสัมพันธ์สูง  มีข้อสังเกตว่า  คนท่ีตําแหน่งยิ่งสูงจะยิ่งอ่อน
น้อมสภุาพ  พดูจาดี  เข้ากบัใครก็ได้  และท่ีสําคญัมีความสามารถในการรวมคนให้ทํางานร่วมกนั
ได้  ในลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ  ร่วมใจ  ประสานงานกนั 
   5)   มีคุณธรรม  ผู้ นําจะต้องรู้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรในการดําเนินงาน
รวมทัง้การดําเนินชีวิต  เพราะสิ่งท่ีผู้ นําปฏิบตัหิรือแสดงออก คือภาพลกัษณ์ขององค์การด้วย 
  2.2.2.3 ประเภทของผู้ นํา 
  จากลกัษณะของผู้ นําแบบตา่งๆ (Tead, 1963) ได้แจงลกัษณะการเกิดของผู้ นําไว้
ดงันี ้
   1)  ผู้ นําโดยการสร้างตนเอง  (The Self-constituted leader) เป็นภาวะ
ผู้ นําซึ่งผลกัดนัตนเองสู่ความเป็นผู้ นํา โดยบคุลิกลกัษณะเข้มแข็ง และความสํานึกในตนเองอย่าง
หนักแน่น กับมีกําลังใจแน่วแน่ท่ีจะกระทําสิ่ง ท่ีเขาเห็นว่าสําคัญให้บรรลุผลสําเร็จ ตาม
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ประวตัิศาสตร์มกัมีผู้คิดว่าผู้ นําประเภทนีเ้ป็นผู้ นํามาโดยกําเนิด และการท่ีบคุคลพวกนีเ้ ป็นพวกท่ี
สร้างตนเองขึน้มา จงึมีเจตนาในการแสดงอํานาจอยา่งมากมาย และไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
   2)   ผู้ นําซึ่งเลือกโดยหมู่คณะ  (The group-selected leader) เป็นผู้ นําท่ี
เกิดจากการเลือกบุคคลในหมู่คณะเดียวกัน แล้วเสริมสร้างอิทธิพลของเขาในฐานะท่ีเป็นผู้ นํา
ขึน้มา เพราะในสงัคมการเมืองระบอบประชาธิปไตย การเลือกผู้ นําเป็นวิธีท่ีมีผลในด้านการจงูใจผู้
ท่ีถกูนํา เน่ืองจากคนเหลา่นีต้า่งเช่ือวา่ เขาสามารถไว้วางใจการดําเนินนโยบายบริหารของผู้ นําได้ 
   3)  ผู้ นําท่ีได้รับแตง่ตัง้จากผู้ ท่ีมีอํานาจเหนือ  (The leader appointed 
from above) เป็นผู้ นําซึ่งเข้ามาสู่ตําแหน่งโดยการแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการอํานวยการ หรือ 
กรรมการการบริหาร หรือโดยหวัหน้าระดบัเหนือขึน้ไป ในกรณีเช่นนีก้ลุ่มมิได้เป็นผู้ เลือกผู้ นํา แต่
ผู้ นําเป็นผู้ รวบรวมบุคคลเข้าเป็นกลุ่ม โดยผู้ นําจะต้องแสดงให้คนเหล่านัน้เห็นว่า ในการรับใช้หมู่
คณะนัน้ เขาเหลา่นัน้เกิดความปรารถนาในสิ่งท่ีเป็นความปรารถนาในองค์การ 
   สามารถสรุป ลกัษณะของผู้ นําในลกัษณะตา่งๆ กนัได้เป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ 
   1)  ผู้ นําโดยโครงสร้าง (The Structure Leader) ผู้ นําในลกัษณะนีจ้ะเป็น
ผู้ นําท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากเจ้าหน้าท่ีของทางราชการ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีทางการได้
กําหนดไว้ดํารงอยู่ในตําแหน่งต่างๆ ได้แก่ บุคคลท่ีดํารงตําแหน่ง เช่น กํานัน ผู้ช่วยกํานนั ผู้ช่วย
ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการสภาตําบล และสารวตัรกํานนั เป็นต้น   ซึ่งผู้ นํา
โดยโครงสร้าง จะมีอํานาจหน้าท่ีเป็นไปตามกฎหมายบงัคบัให้มี และกระทําได้ตามกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของทางราชการ จะกระทําการนอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายมิได้ ทัง้นี ้
ผู้ นําโดยโครงสร้างดงักลา่ว คือ ลกัษณะของการเป็นผู้ นําแบบเป็นทางการนัน้เอง 
   2)  ผู้ นําโดยธรรมชาติ  (The Natural Leader) ผู้ นําในลกัษณะนีจ้ะเป็น
ผู้ นําท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การยอมรับ ให้เป็นผู้ตดสินใจในการแสดงความคิดเห็น หรือกระทํา
กิจกรรมใดๆ ซึ่งนอกเหนือจากบคุคลตา่งๆในข้อแรก จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ผู้ นําประเภทนีจ้ะเป็น
บคุคลท่ีมีอิทธิพลเหนือกว่าสมาชิกภายในกลุ่มชนโดยทัว่ๆ ไปการท่ีจะทราบว่าบคุคลท่ีมีอิทธิพล
คนใดท่ีเป็นผู้ นําประเภทนีน้ัน้ ก็โดยอาศยัการบอกเล่าจากชาวบ้าน การกล่าวขวญัถึง ตลอดถึง
จากการสงัเกตดพูฤติกรรมประกอบกนัในการพิจารณาตดัสินใจอนัเป็นคณุลกัษณะของผู้ นําแบบ
ไม่เป็นทางการ เป็นบุคคลท่ีชาวบ้านเคารพยกย่องว่าเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถท่ีจะทําให้ชาวบ้าน
เคารพเช่ือฟัง ซึ่งผู้ นําชนิดนีเ้องท่ีจะนํากลุ่มไปสู่จุดหมายได้เป็นผลสําเร็จ ผู้ นําประเภทนี ้ได้แก่ 
พอ่ค้าในหมูบ้่าน อดีตผู้ นําชมุชน ผู้ ท่ีเคยเป็นบคุคลท่ีมีอํานาจ ผู้ ท่ีมีฐานะทางการเงิน เป็นต้น 
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    ปัจจยัท่ีสง่เสริมสนบัสนนุให้เป็นผู้ นําโดยธรรมชาติ 
    (1)  ประสบการณ์ความรู้ความสามารถท่ีมีความรู้ความสามารถ
อยูใ่นระดบัท่ีสงูกวา่ชาวบ้านทัว่ไป 
    (2)  เป็นผู้ มีฐานะคอ่นข้างดี ซึง่มกัได้รับการยอมรับจากชาวบ้าน 
เพราะผู้ นําชนิดนีส้ามารถชว่ยเหลือแก่ชาวบ้านท่ีได้รับความเดือดร้อน เชน่ การให้กู้ ยืมเงิน เป็นต้น 
    (3)  การมีมนษุยสมัพนัธ์ ผู้ นําโดยธรรมชาตินีส้่วนใหญ่แล้วจะ
เป็นบคุคลท่ีมีมนษุยสมัพนัธ์ดีมาก คือ มีความเป็นกนัเองกบัทกุๆคน 
    (4)  ปัจจยัทางเครือญาติ เพราะมีความเก่ียวดองกับบุคคลใน
หมูบ้่านของตนเองด้วยเกิดท่ีนัน้ เติบโตท่ีนัน่ จึงทําให้มีระบบเครือญาติอยู่ในหมู่ บ้านัน้มากจนเป็น
ท่ียอมรับของบุคคลในหมู่บ้านโดยทัว่ไป จึงมีส่วนให้เกิดความร่วมมือกันในกลุ่มหมู่บ้านท่ีมีผู้ นํา
ชนิดนีอ้ยู ่
 กล่าวโดยสรุป ผู้ นําคือผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านใดด้านหนึ่งในชุมชน มีอิทธิพลต่อการ
จดัการสิ่งตา่งๆในชมุชน เพ่ือให้เกิดผลตามท่ีตนและสมาชิกในชมุชนมุ่งปรารถนาให้เกิดผลสําเร็จ 
ทําให้ชุมชนพัฒนาขึน้ ทัง้นีล้ักษณะของผู้ นําอาจมาได้จาก 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ ผู้ นําโดย
โครงสร้าง และผู้ นําโดยธรรมชาติ คณุลกัษณะของผู้ นําฉลาด  เป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม  คนเห็นแก่
ส่วนรวมทําให้ส่วนรวมมีพลงั เป็นคนติดต่อส่ือสารกับผู้คนรู้เร่ืองเป็นท่ียอมรับของสมาชิกโดย
อตัโนมตั ิ ทําให้การทํางานมีความราบร่ืน  มีความสขุ  และมีประสิทธิภาพ 
 ปราชญ์ชาวบ้านนัน้ก็เปรียบเสมือนผู้ นําในชมุชน เป็นผู้ นําทางความคิด ปราชญ์ชาวบ้าน
สามารถทําให้ชมุชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ เพราะฉะนัน้จึงจําเป็นท่ีต้องนําแนวคิดและทฤษฎีเร่ือง
คณุลกัษณะและบทบาทของผู้ นํา มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ตวัปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือให้ทราบภูมิ
หลังของตวัปราชญ์ชาวบ้านก่อน เพ่ือเป็นแนวทางในการวิเคราะห์กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้าน
ตอ่ไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด 
 
 

 2.2.3 แนวคิดเร่ืองส่ือบุคคล       
 โดยส่วนใหญ่แล้ว ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นเพียงชาวบ้านธรรมดา ดงันัน้การส่ือสารของ
ปราชญ์ชาวบ้านจึงจําเป็นต้องมีกลยทุธ์ท่ีน่าสนใจ เพ่ือดึงดดูให้ชาวบ้านในชมุชนคล้อยตาม หรือ
โน้มน้าวใจให้ผู้ รับสารเกิดความเช่ือ และเข้าใจสารท่ีปราชญ์ชาวบ้านส่งไป รวมทั ง้นําสารท่ีได้ไป
ปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุ 
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  2.2.3.1 ความหมายของส่ือบคุคล 
  ส่ือบุคคล  (Human Media) เป็นส่ือพืน้ฐานดัง้เดิมของมนุษย์ และเป็นช่องทาง
สําคัญในการส่ือสารระหว่างบุคคล จากอดีตถึงปัจจุบันส่ือบุคคลยังมีอิทธิพลต่อกลไกการ
เปล่ียนแปลง ทางสงัคมทกุยคุ ทกุสมยั 
  ส่ือบคุคล หมายถึง ตวัคนท่ีนํามาใช้ส่ือสารกบัผู้ รับสารในลกัษณะเผชิญหน้าทัง้
ในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชมุกลุม่ ซึง่การใช้ส่ือบคุคลในการส่ือสารก่อให้เกิดผลดี
คือ สามารถนําขา่วท่ีต้องการเผยแพร่ไปสูผู่้ รับสารได้โดยตรง และทําให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไป
ในลกัษณะท่ีความยืดหยุน่ปรับให้ผู้ รับสารเป็นราย ๆ ได้ และทราบความรู้สกึของผู้ รับสารได้ทนัที   
   (ปรมะ สตะเวทิน, 2526, น. 48) 
     การส่ือสารระหว่างบุคคล มีผลต่อการทําให้ผู้ รับสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลง
ทศันคต ิและยอมรับท่ีจะให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมตา่ง ๆ มากท่ีสดุ ดงันัน้ส่ือบคุคลจึง
มีความสําคญัมากกวา่ส่ือมวลชนในขัน้จงูใจ สว่นส่ือมวลชนจะมีความสําคญักว่าในขัน้ของการให้
ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้อง อาจมีผลบ้างในการสร้างทศันคติในเร่ืองท่ีบคุคลยงัไม่เคยรับรู้มาก่อน 
(Katz & Lazarfeld, 1955, p. 77) 
  ในกรณีท่ีต้องการให้บคุคลใด ๆ เกิดการยอมรับในสารท่ีเสนอออกไปหรือจะทํา
การส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือให้มีการยอมรับสารนัน้  ควรท่ีจะใช้การส่ือสารระหว่าง
บคุคล โดยใช้ส่ือบคุคลเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสาร ส่ือบคุคลนีจ้ะมีประโยชน์มากในกรณีท่ีผู้ส่งสารหวงั
ผลให้ผู้ รับเกิดการเปล่ียนแปลงในระดบัทศันคติและพฤติกรรมในการรับสาร  นอกจากนีย้งัเป็นวิธี
ชว่ยให้ผู้ รับสารมีความเข้าใจกระจ่างชดัและตดัสินใจรับสารได้อย่างมัน่ใจมากขึน้ (Rogers,1969, 
p.87) 
            ปัจจัย ท่ีทําให้การติดต่อส่ือสารโดยผ่านส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพในการ
เปล่ียนแปลงทศันคติของบุคคลมากกว่าการติดตอ่ส่ือสารโดยผ่านส่ือมวลชน  มี 4 ประการ คือ 
(Lazarfeld & Menzel,1968, p. 45)  
   1)  การตดิตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคล สามารถจดัการเลือกรับสารของผู้ ฟัง
ได้เน่ืองจากการหลีกเล่ียงการสนทนาหรือรับฟังเป็นไปได้ยากกวา่การรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ซึ่ง
ผู้ รับสารหลีกเล่ียงไม่รับฟังเนือ้หาท่ีขดัแย้งกบัทศันคติและความเช่ือของตน  หรือเร่ืองท่ีตนไม่สนใจ
ได้ง่าย 
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    2)  การติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารสามารถ
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงเนือ้หาท่ีใช้สนทนากนัได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ถ้าหากเนือ้หาท่ีสนทนานัน้
ได้รับการตอ่ต้านจากคูส่นทนา 
   3)  การติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคลนัน้ จะมีลกัษณะง่าย ๆ เป็นกนัเอง 
จงึง่ายตอ่การชกัจงูใจให้คล้อยตาม 
   4)   ผู้ รับสารส่วนใหญ่มกัจะเช่ือถือในข้อตดัสิน และความคิดเห็นของผู้ ท่ี
เขารู้จกัและนบัถือมากกวา่บคุคลท่ีเขาไมรู้่จกัมาก่อนแล้วมาติดตอ่ส่ือสาร            
      กลา่วโดยสรุป คือ ชอ่งทางการส่ือสารระหวา่งบคุคล นบัเป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีได้รับความ
สนใจในฐานะผู้ถ่ายทอดข่าวสาร เป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีเสถียรภาพและความน่าไว้วางใจสงู  แตม่กั
ไมไ่ด้รับความนา่เช่ือถือในแง่เนือ้หาของสาร 
 2.2.3.2 บทบาทของส่ือบคุคล 
 Roger and Meynen  (1969, p. 234) กล่าวว่า ส่ือบคุคลเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสดุท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจยอมรับนวตักรรม  
 Lazarsfeld and Manzel (1968, p. 97) กล่าวว่า การส่ือสารระหว่างบคุคลมีบทบาท
สําคญั เพราะเป็นการส่ือสารท่ีมีความเป็นกันเอง และเป็นส่วนตวั ก่อให้เกิดความคุ้นเคย ซึ่งช่วย
ให้เกิดการยอมรับความคดิได้ง่ายขึน้ การพดูคยุอยา่งเห็นหน้าคา่ตานีใ้นแง่จิตวิทยาแล้ว ทําให้ผู้ รับ
สารมีความรู้สึกว่าตนได้รับรางวลัทนัที อย่างน้อยท่ีสุดก็คือ ในด้านการแสดงความคิดเห็นของตน
ตอ่ผู้พดู 
 พรทิพย์ ชนะค้า  (2547, น. 40) ได้สรุปส่ือบคุคลมีลกัษณะท่ีเอือ้อํานวยต่อการชักจงูและ
โน้มน้าวใจ ดงันี ้
  1)  การติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคล ดําเนินไปอย่างง่ายๆ ไม่มีกฎเกณฑ์บงัคบัคู่
ส่ือสารมีความใกล้ชิดกนั ซึ่งกระบวนการกลุ่มสามารถมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติและ
พฤตกิรรมของบคุคลได้ 
  2)  การส่ือสารแบบเห็นหน้าคา่ตา หรือเผชิญหน้า เป็นการส่ือสารท่ีเปิดโอกาสให้
มีการซกัถามทนัที ทัง้ยงัสามารถยืดหยุ่นการนําเสนอเนือ้หาได้ หากผู้ส่งสารได้รับการตอ่ต้านจาก
ผู้ ฟังก็อาจเปล่ียนหวัข้อสนทนาได้ 
  3)  ผู้ รับสารบางคน มีแนวโน้มท่ีจะเช่ือถือ และยอมรับความคิดเห็น หรือ ทรรศนะ
ของส่ือบคุคลท่ีเขารู้จกัคุ้นเคย และนบัถือมากกวา่ท่ีจะเช่ือบคุคลท่ีเขาไมรู้่จกัคุ้นเคย 
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 สรุปได้ว่า ส่ือบุคคลเป็นการส่ือสารท่ีเป็นกันเอง จึงสามารถโน้มน้าวใจผู้ ฟังได้ดี เพราะ
สามารถเห็นหน้าคาดตากนัได้ และส่ือบคุคลก็สามารถมีโอกาสซกัถามได้ทนัที แสดงความคิดเห็น
ได้ทนัที ส่ือบคุคลจงึมีประโยชน์อยา่งมากในการให้ขา่วสารความรู้ 
 2.2.3.3 ส่ือบคุคลกบัการพฒันา 
  ปัจจยัของส่ือบคุคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การโน้มน้าวใจ 
ปัจจัยท่ีทําให้ส่ือบุคคลในฐานะท่ีเป็นผู้ส่งสารเหล่านีมี้อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงทศันคติ และ
พฤตกิรรมของผู้ รับสารเป้าหมาย ได้แก่ปัจจยัตา่งๆ ดงันี ้
   1)  ความนา่เช่ือถือ 
    ความนา่เช่ือถือ ความน่าเช่ือถือในท่ีนี ้คือ ระดบัของความรู้สึกท่ีผู้ รับสาร
รู้สกึวา่ ผู้สง่สารเป็นท่ีนา่วางใจ และมีความสามารถ ถ้าผู้ รับสารเป้าหมายมีความรู้สึกว่านกัพฒันา 
หรือผู้ นําความคิดเห็นมีความน่าเช่ือถือ ผู้ รับสารก็มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับสารจากพวกเขาเหล่านัน้ 
(Middlebrook, 1978, pp. 161-164) 
   2)  ความดงึดดูใจ 
   ผู้สง่สารท่ีมีความดงึดดูใจ ย่อมกระตุ้นให้ผู้ รับสารเกิดความสนใจหรือพึง
พอใจในการได้พบเห็นพูดคยุ เช่นเดียวกันกับการโฆษณาสินค้าท่ีนิยมนําดาราภาพยนตร์ศิลปิน
เพลง หรือนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นผู้ โฆษณาสินค้า ทัง้ๆท่ีบุคคลเหล่านัน้อาจไม่ใช่ผู้ ท่ีมีความ
นา่เช่ือถือ หรือผู้ เชียวชาญในตวัสินค้านัน้ๆโดยเฉพาะ แตเ่ป็นเพียงผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพน่าดงึดดูใจ ซึ่งก็
ทําให้ผู้ รับสารเกิดความสนใจ และคล้อยตามขา่วสารได้ 
   3) ความคล้ายคลงึ 
   ส่ือบุคคล หรือผู้ส่งสารท่ีมีความคล้ายคลึงกับผู้ รับสารเป้าหมายในด้าน
ตา่งๆ เชน่ อาย ุเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา ภาษา การแตง่กาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม เป็น
ต้น จะมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้ รับสาร เพราะความคล้ายคลึง
กนัเองนีจ้ะทําให้เกิดความรู้สกึเข้าใจกนั เห็นอกเห็นใจกนั ชอบพอ และไว้วางใจ 
 2.2.3.4 บทบาทนกัพฒันา 
 นกัพฒันา หมายถึง บคุคลภายนอกชมุชนท่ีเข้าไปมีส่วนร่วม บทบาทผลกัดนัให้บคุคลใน
ชุมชนเกิดความเคล่ือนไหว และเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ นักพัฒนา ในท่ีนี ้หมายรวมถึง
พฒันากร เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอาสาสมคัร หรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรพฒันา
เอกชน(Non-Governmental Organization: NGO) 
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 กรมสง่เสริมการเกษตร (2536, น. 10) ได้กลา่วถึงบทบาทหลกัของนกัพฒันาไว้ 4 ประการ 
คือ  
   1)   บทบาทผู้ วิจยั เป็นบทบาทท่ีแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ในการ
ทํางานกับเกษตรกรเร่ิมตัง้แต่การศึกษาชุมชน จนกระทัง่สุดท้ายคือการประเมินผล เป็นการวิจัย
เพ่ือมุง่หาข้อเท็จจริง เพ่ือนําข้อมลูมาวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงานพฒันาได้อย่างรวดเร็ว 
   2)  บทบาทผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ ในบทบาทท่ีสนบัสนนุให้เกษตรกรราย
ย่อย เกิดการเรียนรู้เร่ืองตา่งๆ โดยเป็นวิทยากรเองหรือเชิญวิทยากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน
จากท่ีอ่ืนๆ 
   3)  บทบาทกระตุ้นและจัดตัง้กลุ่ม เป็นบทบาทท่ีกระตุ้นให้เกิดการ
ตระหนกัถึงปัญหาเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหต ุและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยระบบกลุม่ 
   4)  บทบาทผู้ประสานงาน เป็นบทบาทท่ีเอือ้อํานวยความสะดวกให้
คําปรึกษาเสนอแนะ และประสานงานตา่งๆท่ีเอือ้อํานวยแก่เกษตรกร 
  2.2.3.5 บทบาทของผู้ นําความคดิเห็น 
  ผู้ นําความคิดเห็น (opinion Leader) ในท่ีนีแ้ตกต่างจากผู้ นํา(Leaders) ตาม
ความเข้าใจทัว่ไป คือ มิได้เป็นผู้ นําโดยตําแหน่ง หรือแตง่ตัง้เป็นทางการ ดงันัน้ ผู้ นําความคิดเห็น
จงึไมไ่ด้มีอิทธิพลโดยตําแหนง่ 
  ผู้ นําความคิดเห็น เป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสําคญัต่อการพฒันา ด้วยเป็นบุคคลท่ี
สามารถมีอิทธิพลตอ่ทศันคติ และพฤติกรรมของบคุคลอ่ืนๆ ตามท่ีบคุคลนัน้ๆต้องการ โดย อาศยั
วิธีท่ีไม่เป็นทางการ และสามารถมีอิทธิพลเช่นนีไ้ด้ค่อนข้างบ่อย (สถียร เชยประทบั, 2528, น. 
177) 
  ประสิทธิภาพของส่ือบคุคล 
  เสถียร เชยประทบั (2525, น. 149) กลา่วถึงประสิทธิภาพของส่ือบคุคลไว้ ดงันี ้
   1)  สามารถทําให้เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสารแบบยคุลวิถี ถ้าผู้ รับสารไม่
เข้าใจในสารก็สามารถไตถ่าม หรือขอข่าวสารเพิ่มเติมจากผู้ส่งสารได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ส่วนตวัผู้
ส่งสารก็สามารถปรับปรุงแก้ไขสารท่ีส่งออกไปให้เข้ากับความต้องการ และความเข้าใจของผู้ รับ
สารได้ในเวลาอนัรวดเร็วเช่นกนั การท่ีช่องทางท่ีเป็นส่ือระหว่างบุคคลมีปฏิกิริยาตอบสนอง หรือ
ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ สามารถทําให้ลดอุปสรรคของการส่ือสารท่ีเกิดจากการเลือกรับสาร การ
เลือกแปล หรือตีความสาร และเลือกจําสารได้ 
   2)  สามารถท่ีจะจงูใจบคุคลให้เปล่ียนทศันคตท่ีิฝังรากลึกได้ 
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  Lazarsfeld and Manzel  (1968, p. 116) ให้เหตผุลในความมีประสิทธิภาพของ
ส่ือบคุคลวา่ 
    (1)  การพดูคยุเป็นกนัเอง เป็นส่วนตวั ทําให้ผู้พดู และผู้ ฟังเกิด
ความเป็นกนัเอง และทําให้ผู้ ฟังยอมรับความคดิเห็นของผู้พดูได้ง่ายขึน้ 
    (2)  การส่ือสารแบบเผชิญหน้า ทําให้ผู้พดูสามารถดดัแปลงเร่ือง
ตา่งๆให้ตรงกบัความต้องการของผู้ ฟังได้อยา่งเหมาะสม 
    (3)   การส่ือสารแบบนีทํ้าให้ผู้ ฟังรู้สึกว่าตนได้รับรางวัล หรือมี
สว่นร่วมในเร่ืองท่ีวา่สามารถแสดงความเห็นกบัผู้พดูได้ 
  กล่าวโดยสรุป ส่ือบุคคล เป็นส่ือท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาท้องถ่ินในด้าน
การโน้มน้าวใจ และถ่ายทอดเนือ้หาข่าวสารท่ีรับจากส่ือมวลชนไปสู่เกษตรกร ส่ือบุคคลจึง
เปรียบเสมือนผู้ นําทางความคดิเห็น และเป็นผู้ ใฝ่แสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ เรียกได้ว่าเป็นผู้ รับ
นวัตกรรม ดงันัน้ ผู้ นําความคิดเห็นส่วนใหญ่จึงมักเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ เป็น ปราชญ์
ชาวบ้าน สามารถคิดค้น และนําภูมิปัญญาท้องถ่ินไปใช้ในการแก้ปัญหา เพราะการสนทนากับ
ปราชญ์ชาวบ้านนัน้ เป็นการส่ือสารท่ีผู้ รับสารและผู้ส่งสาร สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัได้
ทนัที จงึเหมาะกบัการส่ือสารของชาวบ้านในชนบท 
  ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีสําคญั ทัง้ในแง่ของการคิดค้น ประยกุต์ความคิด
ตา่งๆเพ่ือก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเผยแพร่ไปสู่ชุมชน จึงจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องนําแนวคิด
เร่ืองส่ือบคุคลมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้
 
2.2.4 ทฤษฎีการส่ือสารระหว่างบุคคล 
 2.2.4.1 ความหมายการส่ือสารระหวา่งบคุคล 
  สรุพงษ์ โสธนะเสถียร  (2533, น. 118) กล่าวว่า การส่ือสารระหว่างบคุคลเป็นการส่ือสาร
ท่ีมีผู้ ส่ือสารมากกว่าหนึ่งคน แต่ก็ไม่ใช่จํานวนท่ีมาก โดยบุคคลเหล่านัน้สามารถจะมีอนัตรกิริยา
กนัแบบซึ่งหน้า การส่ือสารระหว่างบุคคลจึงเป็นพฤติกรรมของบุคคลอนัเป็นผลพวงของการรับรู้ 
และทศันคติของบคุคลนัน้ๆท่ีมีอนัตรกิริยาตอ่กนัในกระบวนการส่ือสารไม่ว่าจะครบวงจรหรือไม่ก็
ตาม 
 ปรมะ สตะเวทิน  (2543, น. 74) ให้คํานิยามว่า การส่ือสารระหว่างบุคคล หมายถึง การ
ส่ือสารท่ีประกอบด้วยบคุคลตัง้แตส่องคนขึน้ไป มาทําการส่ือสารกนัในลกัษณะตวัตอ่ตวั  (person 
to person) กล่าวคือ ทัง้ฝ่ายผู้ ส่งสาร และผู้ รับสาร สามารถท่ีจะติดต่อแลกเปล่ียนสารกันได้
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โดยตรง ในขณะท่ีคนหนึ่งจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ส่งสาร คนอ่ืนๆจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ รับสาร ในทํานอง
เดียวกนั การส่ือสารระหวา่งบคุคลก็เกิดขึน้ได้ในกรณีของกลุม่ย่อย 
 รจิตลกัษณ์ แสงอุไร  (2548, น. 113) กล่าวว่า การส่ือสารระหว่างบุคคล หมายถึง การ
ส่ือสารระหวา่งบคุคลสองคน หรืออาจเรียกวา่ การส่ือสารแบบเผชิญหน้ากนั ซึ่งการส่ือสารระหว่าง
บคุคลสองคน หรือท่ีอาจเรียกว่า การส่ือสารแบบเผชิญหน้ากนั ซึ่งการส่ือสารระหว่างบุคคลสอง
คนนัน้เป็นการส่ือสารขัน้พืน้ฐานท่ีสุดของสงัคมมนษุย์ เป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดของการสร้างมนุษย์
สมัพนัธ์ และอาจกลา่วได้วา่เป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 
 บษุบา สธีุธร (2531, น. 251) ให้ความหมายของการส่ือสารระหว่างระหว่างบคุคลว่า เป็น
กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารอย่างน้องสองคน หรือเป็นการส่ือสารระหว่าง
บคุคลในกลุ่มเล็กๆก็ได้ ทัง้นีมี้ข้อแม้ว่าบุคคลในกลุ่มทกุคนสามารถร่วมมีบทบาทเป็นทัง้ผู้ส่งสาร
และผู้ รับสาร 
 กล่าวโดยสรุปความหมายของ การส่ือสารระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการส่ือสารท่ี
ประกอบด้วย 2 บุคคลขึน้ไป มีการติดตอ่ส่ือสารกนัตวัต่อตวั ทัง้นีอ้าจเป็นกระบวนการส่ือสารใน
กลุม่ของเกษตรกร และการส่ือสารระหวา่งปราชญ์ชาวบ้านกบัเกษตรในเครือขา่ย 
  2.2.4.2 ลกัษณะของการส่ือสารระหวา่งบคุคล 
  ชิตาพา สุขพลํา  (2548, น. 19) ได้แบ่งลักษณะของการส่ือสารระหว่างบุคคล
ออกเป็น 8 ลกัษณะ 
   1)  การส่ือสารระหวา่งบคุคลเป็นกระบวนการของการติดตอ่กนั แนวทาง
วิธีการ หรือผล ท่ีเกิดขึน้จงึอยูก่บับคุลทัง้ 2 ฝ่าย 
   2)   การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ เพราะ
คนเราต้องสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆอยูเ่สมอ 
   3)  การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการท่ีไม่สามารถย้อนกลบัได้
หรือซํา้ไปซํา้มาไมไ่ด้ 
   4)   การส่ือสารระหว่างบุคคลเกิดขึน้ภายใต้บริบททางวฒันธรรม ซึ่งจะ
เป็นแนวกําหนดลกัษณะและวิธีการในการส่ือสารของบคุคลแตล่ะคนด้วย 
   5)   การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นกระบวนการของการปรับตวัเข้าหากัน
ของบคุคล ซึง่อาจจะมีความแตกตา่งกนัเพ่ือให้ส่ือสมัพนัธ์กนัได้ 
   6)   การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นชุดของเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้จริงสลับกัน
อยา่งตอ่เน่ืองทัง้ 2 ฝ่าย 



41 

   7)   รูปแบบความสัมพันธ์ของคู่ส่ือสารในกระบวนการส่ือสารระหว่าง
บคุคลอาจเป็นแบบเสมอภาคกนัหรือแบบประกอบกนัก็ได้ 
   8)   การส่ือสารแต่ละครัง้จะประกอบไปด้วยมิติด้านเนือ้หา และมิติด้าน
ความสมัพนัธ์ควบคูก่นัไปเสมอ 
  ประเภทของการส่ือสารระหวา่งบคุคล 
  เสถียร เชยประทบั (2525) แบง่การส่ือสารระหวา่งบคุคลออกเป็น 2 ประเภท ดงันี ้
   1)  การตดิตอ่โดยตรง  (Direct Contact) การติดตอ่โดยตรงนีใ้ช้ส่ือบคุคล
ในการเผยแพร่ข่าวสาร โดยวิธีเย่ียมท่ีบ้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน วิธีนีห้าก
ประชาชน หรือผู้ รับสารไมเ่ข้าใจก็สามารถซกัถามทําความเข้าใจได้เป็นอยา่งดี 
  นอกจากนีผู้้ เผยแพร่ข่าวสารยงัสามารถสํารวจข้อเท็จจริงเก่ียวกบัผู้ รับสารได้ด้วย 
ฉะนัน้ในกิจการเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือชักจูงใจ โน้มน้าวใจ จึงนิยมใช้การ
ติดต่อส่ือสารโดยตรง แต่มีข้อจํากัด คือ การส่ือสารประเภทนีต้้องใช้ส่ือบุคคลเป็นจํานวนมาก 
สิน้เปลืองเวลา คา่ใช้จา่ย และแรงงานในการเผยแพร่ขา่วสาร 
  2)  การติดตอ่โดยกลุ่ม  (Group Contact of Community Public) คือ การติดตอ่
โดยผ่านกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม กลุ่มต่างๆช่วยให้การส่ือสารของบุคคลบรรลุ
เป้าหมายได้ 
  2.2.4.3 ระดบัของการส่ือสารระหวา่งบคุคล 
  ชิตาภา สุขพลํา (2548, น. 24) ได้แบ่งระดบัของการส่ือสารระหว่างบุคคลแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ 
   1)  การส่ือสารท่ีเป็นแบบแผนเป็นทางการ มกัจะใช้ในกรณีท่ีต้องการให้
เกิดความรู้สกึถึงการมีแบบแผนเป็นพิธีการ นา่ภาคภมูิใจ น่าเกรงขาม หรือแสดงการให้เกียรติแก่คู่
สนทนา สถานท่ี และโอกาสแห่งการส่ือสารนัน้ๆ เช่น การสมัภาษณ์เพ่ือกิจธุระ การสนทนาทาง
วิชาการต่างๆหรือการส่ือสารในพิธีการต่างๆ เป็นต้น การส่ือสารในระดับนีใ้ห้ความสําคัญท่ี
เป้าหมายการส่ือสารมาก เป้าหมายต้องชดัเจน 
   2) การส่ือสารกึ่งทางการ เป็นการส่ือสารท่ีลดระดบัความเคร่งเครียดจาก
ระดับแรกลงโดยมีการสอดแทรกสาระท่ีมีความเก่ียวข้องน้อย หรือมีความสําคัญน้อย แต่ให้
ความรู้สึกเป็นกันเองมากขึน้ มีบรรยากาศท่ีทําให้รู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังคงรักษารูปแบบและ
ขัน้ตอน รวมทัง้เป้าหมายของการส่ือสารไว้อย่างครบถ้วน เช่น การสมัภาษณ์ หรือการสนทนาทาง
ส่ือมวลชน การสนทนากบัคนแปลกหน้าหรือสนทนาในท่ีสาธารณะ 
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   3)  การส่ือสารแบบเป็นกนัเองไมมี่แบบแผน เป็นรูปแบบท่ีใช้กนัมากท่ีสดุ
ในชีวิตประจําวนัของคนเรา ตัง้แตก่ารพดูคยุเร่ืองราวท่ีเป็นสาระไปจนถึงการซุบซิบนินทา พบเห็น
ได้โดยทัว่ไป มกัจะเป็นเป็นการพูดคยุกันในกลุ่มคนท่ีคุ้นเคย กลุ่มเพ่ือนฝูง เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือน
สนิท ฯลฯ การส่ือสารในระดบันีไ้ม่สามารถกําหนดได้ว่าควรจะเร่ิมด้วยเร่ืองอะไร เพราะความคิด
ของคู่ส่ือสารทัง้สองฝ่ายมีความเคล่ือนไหว และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตนเองอยู่
ตลอดเวลาจนบางครัง้เราไม่อาจจดจําเร่ืองท่ีส่ือสารได้ว่าเป็นเร่ืองอะไรบ้าง จนมีคําพดูติดปากว่า 
พดูกนัด้วยเร่ืองสพัเพเหระ แตท่ี่น่าสงัเกตคือ ทกุเร่ืองมีจดุเช่ือมโยงกนัอาจจะแม้เพียงน้อยนิด แต่
สามารถนําไปแตกแขนงเป็นเร่ืองราวใหมไ่ด้อยา่งนา่อศัจรรย์ 
   กล่าวโดยสรุป ในการวิจัยเร่ืองกลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา  “เกษตรอินทรีย์ ” มีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเช่ือมโยง
แนวคดิและทฤษฎี การส่ือสารระหวา่งบคุคล เพราะการส่ือสารระหว่างบคุคลถือเป็นกลยทุธ์หนึ่งท่ี
ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหลใช้การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในชมุชนด้านเกษตร
อินทรีย์ นอกจากนีย้ังเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในการส่ือสารและสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรด้วย
กนัเอง และการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งบคุคล Person to Person นีย้งัเป็นการส่ือสารในลกัษณะการ
พดูคยุ อบรม แนะนํา ให้คําปรึกษา ดงันัน้ผลการวิจยันีจ้ะสามารถดึงกลยุทธ์และการส่ือสารของ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 
 2.2.5 แนวความคิดเก่ียวกับความคิดเหน็ 
  2.2.5.1 ความหมายความคดิเห็น 
  ราชบณัฑิตสถาน ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็นหมายถึง เป็นข้อพิจารณา
เห็นว่าเป็นจริงจากการใช้ปัญญาและความคิดประกอบ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อาศยัหลักฐานพิสูจน์
ยืนยนัได้เสมอไปก็ตาม 
  บุญเรียง ขจรศิลป์  (2534, น. 78) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น หมายถึง 
การแสดงออกทางวจาของเจตคติ การท่ีบุคคลกล่าวว่าเขามีความเช่ือหรือความรู้สึกอย่างไรนัน้ 
เป็นการแสดงความคดิเห็นของบคุคลนัน้ ดงันัน้ การวดัความคิดเห็นของบคุคลนัน้ เป็นสิ่งท่ีเป็นไป
ได้ 
  Anonymus  (1996,  pp . 12-15) ได้กล่าวว่า ความคิดเห็น มีหลายความหมาย
ได้แก่ 1) ความเช่ือ ทศันคต ิการพิจารณา หรือการวินิจฉัย หรือการประเมินผลอย่างมีรูปแบบในใจ
เก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ 2) ความเช่ือท่ีมีนํา้หนกัมากกว่าความรู้สึกในใจและมีนํา้หนกั
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น้อยกว่าความรู้สึกท่ีแท้จริง หรือมุมมองท่ีเกิดขึน้ทัว่ๆไป 3) การแสดงออกถึงการพิจารณาหรือ
คําแนะนําอยา่งมีรูปแบบโดยเฉพาะผู้ เช่ียวชาญหรือการแสดงออก เช่น การตดัสินใจ การพิจารณา
คดี หรือการวินิจฉยัอยา่งมีรูปแบบด้วยเหตผุลกฎหมาย หรือหลกัเกณฑ์ท่ีขึน้อยู่กบัการตดัสินใจท่ีมี
กฏหมายรองรับ 
  Luthans  (1995, p. 609) ได้ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความ
พร้อมทางด้านจิตใจท่ีจะตอบสนองต่อบคุคล สถานการณ์ วตัถแุละความคิดเห็น โดยมีลกัษณะท่ี
คงท่ีแนน่อน ซึง่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ และมีรูปแบบการตอบสนองอยา่งเดียวกนั 
  Good (2006, p. 17) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็น  (Opinion) ไว้หลาย
ความหมาย ได้แก่ 
   1) ความหมายทั่วไป หมายถึง ความเช่ือ ความคิดเห็น ข้อพิจารณา 
ความรู้สึก หรือทศันะท่ียงัไม่ได้รับการพิสจูน์อย่างแน่นอน และยงัขาดนํา้หนกัทางเหตผุลหรือการ
วิเคราะห์ หรือ กลา่วกว้างๆได้วา่มีความเป็นไปได้มากกวา่ความรู้ 
   2) ความหมายเฉพาะ หมายถึง การพิจารณาหรือข้อวินิจฉัยอย่างมีแบบ
แผนจากแหลง่ข้อมลู หรือบคุคลท่ีเช่ือถือได้ 
   3) ความคดิเห็นสาธารณะ (Public Opinion) หมายถึง การพิจารณาหรือ
ข้อวินิจฉยัรวมๆของกลุม่คนในสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ หรือข้อเท็จจริง 
  2.2.5.2 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความคดิเห็น 
  Foster  (1952, p. 119) ได้กล่าวถึงปัจจยัเก่ียวกับความคิดเห็นว่ามีมูลเหต ุ2 
ประการ คือ 
   1) ประสบการณ์ท่ีบคุคลมีตอ่สิ่งของ บคุคล หมู่คณะ เร่ืองราวต่างๆหรือ
สถานการณ์ความคิดเห็นท่ีเกิดขึน้ในตวับุคคลจากการได้พบเห็น ความคุ้นเคย อาจถือได้ว่าเป็น
ประสบการณ์ตรง และจากการได้ยินได้ฟัง ได้ถ่ายรูปหรืออ่านจากหนงัสือ โดยไม่ได้พบเห็นถือว่า
เป็นประสบการณ์ทางอ้อม 
   2) ระบบคา่นิยม และการตดัสินคา่นิยม เน่ืองมาจากกลุ่มชนแตล่ะกลุ่มมี
คา่นิยมและการตดัสินใจ คา่นิยมไม่เหมือนกนั คนแตล่ะกลุ่มจึงมีความคิดเห็นในสิ่งตา่งๆแตกตา่ง
กนั 
  Oskamp  (1977, pp. 119-133) ได้กล่าว สรุปถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
ความคดิเห็นไว้ดงันี ้
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   1) ปัจจัยทางพันธุกรรมและสรีระ คือ อวัยวะต่างๆของบุคคลท่ีใช้รับรู้
ความผิดปกติของอวัยวะ ความบกพร่องของอวัยวะสัมผัส ซึ่งมีผลต่อความคิดเห็นท่ีไม่ดีของ
บคุคลภายนอก 
   2) ประสบการณ์โดยตรงของบุคคล คือ บุคคลได้ประสบกับเหตุการณ์
ด้วยตนเอง การกระทําด้วยตนเองหรือได้พบเห็นทําให้บุคคลมีความฝังใจและเกิดความคิดต่อ
ประสบการณ์นัน้แตกตา่งกนั 
   3) อิทธิพลของผู้ปกครอง คือ เม่ือเป็นเด็ก ผู้ปกครองจะเป็นท่ีอยู่ใกล้ชิด
และให้ข้อมลูแก่เดก็ได้มาก ซึง่จะมีผลตอ่พฤตกิรรมและความคดิเห็นของเดก็ด้วย 
   4) ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุ่ม คือ เม่ือบุคคลเจริญเติบโตย่อม
จะต้องมีกลุม่และสงัคม ดงันัน้ ความคิดเห็นของกลุ่มเพ่ือน กลุ่มอ้างอิง หรือการอบรมสัง่สอนของ
โรงเรียน หน่วยงานท่ีมีความคิดเห็นเหมือนกัน หรือแตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อความคิดเห็นของ
บคุคลด้วย 
   5) ส่ือมวลชน คือ ส่ือต่างๆท่ีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเรา 
ดงันัน้ส่ือเหล่านีไ้ด้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อความ
คดิเห็นของบคุคล 
  2.2.5.3 ความสําคญัของคดิเห็น 
  การสํารวจความคิดเห็นเป็นการศกึษาความรู้สึกของบุคคล กลุ่มคน ท่ีมีตอ่สิ่งใด
สิ่งหนึ่งแต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใดๆออกมาโดยการพูด การเขียน เป็นต้น การ
สํารวจความคดิเห็น จะเป็นประโยชน์ตอ่การวางนโยบายตา่งๆ เพราะจะทําให้การดําเนินงานตา่งๆ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (Feldman, 1971 อ้างถึงใน สชุา จนัทร์เอม, 2527) โครงการพฒันาใดๆ
ให้สําเร็จและบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว ควรจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน การ
เผยแพร่โครงการและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อโครงการจะก่อให้เกิดผลดี คือ จะ
ช่วยให้โครงการนัน้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินอันเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีใช้
ประเมินคา่ของโครงการและทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกในการเข้ามามีส่วนร่วมทําให้ไม่เกิดการ
ต่อต้าน ถ้าสาธารณะชนมีส่วนหรือมีสิทธ์แสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาใดๆก็จะทําให้
ประชาชนเกิดความสํานึกในการเป็นเจ้าของ เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือรักษาไว้  (ชัยอนันต์ 
สมทุวนิช, 2537) 
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 กล่าวโดยสรุป ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางด้านความรู้สึก เป็นการแสดงทศันคต ิ
โดยการพูดหรือเขียน อาศยัพืน้ฐานความรู้ประสบการณ์และสภาพแวดล้อมขณะนัน้เป็นพืน้ฐาน 
ความคดิเห็นท่ีแสดงออกมานัน้อาจเป็นท่ียอมรับหรือปฏิเสธจากบคุคลอ่ืนได้ 
 ในงานวิจัย กลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
“เกษตรอินทรีย์” เกษตรกรเป็นผู้ มีส่วนสําคญัในเครือข่าย ความคิดเห็นของเกษตรกรนัน้จะทําให้
เกิดผลดี ทําให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และความคิดเห็นของชาวบ้านต่อ
ตวัปราชญ์ชาวบ้านเองด้วย การสอบถามความคิดเห็นในการดําเนินงานต่างๆจะสอดคล้องกับ
ความต้องการของชาวบ้านอยา่งแท้จริง เพราะจะนัน้จึงจําเป็นต้องนําแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น
มาเป็นกรอบในการวิจยัครัง้นี ้ 
 
2.3  ทฤษฎีการส่ือสารแบบสองขัน้ตอน 
 
 
 

 
 
 
 

  
 คือประชาชน 

 
 
ภาพท่ี 2.1 แผนภมูิแสดงการส่ือสารแบบสองขัน้ตอน 

แหล่งท่ีมา: พชันี เชยจรรยา และคณะ, 2538, น, 189 
  
 ทฤษฎีนีค้้นพบโดย ลาซาเฟลด์ และคณะ (Lazarsfeld et al.) สาระสําคญัของทฤษฎี คือ 
การแพร่กระจายขา่วสารโดยผา่นส่ือมวลชนนัน้ จะผา่นขัน้ตอนสองขัน้ตอน กล่าวคือ ข่าวสารจะไป
ถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้รับการยอมยอมรับให้เป็นผู้ นําความคิดเห็น (opinion leaders) ในขัน้
แรก และกลุม่ผู้ นําความคดิเห็นจะเป็นผู้ เผยแพร่ข่าวสารตอ่ไปยงัประชาชนอ่ืนๆ ในขัน้ท่ีสอง (พชันี 
เชยจรรยา และคณะ, 2538, น. 189) 
 แนวคดิสําคญัของทฤษฎีนีเ้ช่ือวา่ บคุคลทกุคนไมไ่ด้อยู่โดดเด่ียวในสงัคม แตท่กุคนจะต้อง
มีกิจกรรมร่วมกันในสงัคม ซึ่งทําให้แต่ละคนมีความสมัพนัธ์กัน และในทุกๆสังคมจะต้องมีกลุ่ม

      

ส่ือมวลชน 
ผู้น าทาง
ความคิด 
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บุคคลกลุ่มหนึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นกลุ่มผู้ นําทางความคิด ซึ่งมักจะได้รับข่าวสารก่อนผู้ อ่ืน 
และทําหน้าท่ีเผยแพร่ขา่วสารท่ีได้รับไปยงับคุคลอ่ืนๆในสงัคม 
 จุดเด่นของทฤษฎีการส่ือสารแบบสองทอด คือ การท่ีได้พิจารณาความจริงท่ีว่ามนุษย์
ไมไ่ด้อยูโ่ดดเดี่ยวในสงัคม แตไ่ด้มีการตดิตอ่สมัพันธ์กบับคุคลอ่ืนในลกัษณะเป็นกลุ่มปฐมภูมิ หรือ
ทุติยภูมิเสมอ ซึ่งความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลเป็นกลุ่มต่างๆในสังคมนีไ้ด้ก่อให้เกิดเป็นเครือข่าย 
(interpersonal network) ในการส่ือสารมวลชน ซึง่มีหน้าท่ี คือ (พีระ จิรโสภณ, 2539) 
  1)  เป็นชอ่งทางการถ่ายทอดขา่วสารในสงัคม 
  2)  เป็นแหล่งของอิทธิพลของกลุ่ม หรืออิทธิพลบคุคลท่ีมีผลกระทบตอ่ความคิด
และการกระทําของสมาชิกในสงัคม 
 แบบจําลองการส่ือสารแบบสองขัน้ตอนนี ้เน้นบทบาท และความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ือมวลชน และระหว่างส่ือบุคคล คือ แทนท่ีจะมองว่ามวลชน คือ บุคคลจํานวนมากท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์ ไม่มีการเช่ือมโยงเข้าด้วยกนั ตา่งคนต่างอยู่ ตา่งถกูเช่ือมเข้ากับส่ือมวลชนแตไ่ม่มี
การเช่ือมระหว่างกันเอง แบบจําลองของการส่ือสารแบบสองขัน้ตอนมองมวลชนว่า ประกอบไป
ด้วยบคุคลจํานวนมาก ซึง่มีปฏิสมัพนัธ์ หรือมีการโต้ตอบซึง่กนัและกนั การส่ือสารแบบสองขัน้ตอน
ให้ความสําคญักบัประชาชนในการส่ือสารมากขึน้ และเห็นวา่ส่ือมวลชนไม่ได้มีพลงัอย่างยิ่ง หรือมี
อํานาจโดยตรง คนๆหนึ่งอาจได้รับข่าวสารแล้ว บุคคลนัน้อาจแลกเปล่ียนความคิด หรือ
ปรึกษาหารือเก่ียวกบัขา่วสารนัน้ๆ กบับคุคลอ่ืนๆ (เสถียร เชยประทบั, 2530, น. 150) 
 ผลของการวิจยัของลาซาร์สเฟลด์และคณะ นอกจากจะชีใ้ห้เห็นว่าข่าวสารจากส่ือมวลชน
มิได้เข้าถึงหรือมีอิทธิพลโดยตรงตอ่ผู้ รับสารแล้ว ยงัได้มีการค้นพบปัจจยัแทรกท่ีสําคญัระหว่างผู้ส่ง
สารกบัผู้ รับสาร คือ อิทธิพลของบคุคล (personal influence) หรือความเป็นผู้ นําทางความคิดเห็น 
ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับอิทธิพลของบุคคลท่ีเรียกว่า “ผู้ นําทางความคิดเห็น” วิจยัในหลายสาขาวิชา 
นอกเหนือจากการส่ือสาร เช่น สังคมวิทยาชนบท การตลาด การศึกษา และการแพทย์ เป็นต้น 
ทัง้นีโ้ดยเน้นในเร่ืองอิทธิพลและบทบาทของผู้ นําทางความคิดเป็นการชกัจงูใจให้ยอมรับนวตักรรม 
หรือสิ่งใหม่ๆ  
 จากการศึกษาความหมายของ  “ทฤษฎีการส่ือสารแบบสองขัน้ตอน” จากนกัวิจยัหลายๆ
ท่านทําให้ผู้ วิจัยสามารถสรุปความหมายท่ีใช้ในการวิจยัเร่ืองนีไ้ด้ว่าทฤษฎีการส่ือสารแบบสอง
ขัน้ตอนหมายถึงการแพร่ข้อมูลข่าวสารของส่ือมวลชนประกอบด้วย   2  ขัน้ตอนด้วยกันโดย
ส่ือมวลชนจะแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยงักลุ่มกลุ่มหนึ่งโดยกลุ่มนัน้จะมีสมาชิกท่ีเป็นผู้ นําทางความ
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คิดเห็นเป็นผู้ รับนวัตกรรมและนํามาปรับใช้กับตนเองก่อนเม่ือเห็นว่าได้ผลจึงนําไปเผยแพร่ต่อ
สมาชิกภายในกลุม่ ทฤษฎีนีจ้ะทําให้เห็นวา่ ส่ือมวลชนไมไ่ด้มีอิทธิพลโดยตรงเสมอไป 
 กลา่วโดยสรุป  แนวคิดเร่ืองการส่ือสารแบบสองขัน้ตอนนีส้ามารถนํามาเป็นกรอบของการ
วิเคราะห์เร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านเป็นอย่างดี เน่ืองจากปราชญ์ชาวบ้าน
เปรียบเสมือนผู้ นําทางความคิด ท่ีรับข่าวสารจากภายนอก โดยข่าวสารจากภายนอกในงานวิจยันี ้
คือส่ือมวลชน รวมไปถึงเจ้าหน้าพฒันาต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชน เม่ือรับข่าวสารจากภายนอก
แล้วปราชญ์จะนํามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ และบอกต่อไปยังชาวบ้านในชุมชน  ส่วน
บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุนัน้
พบวา่ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหลมีบทบาทด้านตา่งๆมากมาย อาทิ เป็นผู้ ริเร่ิมเกษตรกรรม
ทางเลือกใหม่ในหมู่บ้าน และแนะแนวทางเกษตรทางเลือกให้แก่ชาวบ้าน  และเป็นผู้ นําเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงการก่อตัง้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้เป็นผู้กระจายข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ีพฒันาไป
ยงัชาวบ้าน บทบาทเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้ นําในการพฒันาของปราชญ์ชาวบ้าน
ของบ้านชําปลาไหลอยา่งชดัเจน 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางการส่ือสาร 
 
 การเกิดระบบสังคมนัน้ ไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงสองคนท่ีมีปฏิสัมพันธ์กัน แต่เกิดจาก
เครือข่ายของการกระทํา ซึ่งประกอบด้วยผู้กระทําหลายๆคน โดยมีแผนการกระทําร่วมกันท่ีอาจ
เกิดขึน้จากระบบวัฒนธรรม ดงันัน้ การส่ือสารจึงถือเป็นตวัเช่ือมระบบสังคม เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจท่ีจะเรียนรู้พฤตกิรรมของคนในสงัคมนัน้ๆ 
 แนวคดิเก่ียวกบัเครือขา่ยการส่ือสาร นบัวา่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการส่ือสารท่ีมีการใช้ใน
การส่ือสารร่วมกนัมาตลอดระหว่างผู้คนในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นในลกัษณะใดก็ตาม ทัง้นีเ้ป็นเพราะ
มนุษย์ทุกคนต่างต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการการยอมรับจากกลุ่ม จากองค์กร หรือ
จากสังคมใดๆท่ีตนเองเ ก่ียวข้องอยู่  โดยทั่วไปแล้วโครงสร้างการส่ือสา รหรือเครือข่าย
(Communication network) เกิดจากการติดต่อส่ือสารระหว่างกันจนเกิดเป็นรูปแบบ(Pattent) 
ขึน้มา การวิเคราะห์เครือขา่ยการส่ือสาร จะชีใ้ห้เห็นถึงความเก่ียวพนั และความสมัพนัธ์ซึ่งกนัและ
กนัขององค์ประกอบท่ีอยู่ในโครงสร้างการส่ือสารระหว่างชุมชนและส่ือท่ี นําเสนอประเด็นตา่งๆท่ี
เก่ียวข้องกบัการพฒันาด้านการเกษตร ดงันัน้เครือข่ายการส่ือสารจึงประกอบไปด้วยสมาชิกท่ีอยู่
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ในเครือขา่ยและนอกเครือข่ายของชมุชน โดยเครือข่ายดงักล่าวจะมีลกัษณะเช่ือมโยง หรือมีความ
เก่ียวพนัในการถ่ายทอดข้อมลูขา่วสารระหวา่งกนัและกนันัน่เอง 
 Fischer et al.  (อ้างถึงใน Rogers and Kincaid, 1981: 86) สรุปว่า การเช่ือมโยง
เครือข่ายทางการส่ือสารมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมของมนุษย์และในทางกลบักนัจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบสังคมท่ีใหญ่ขึน้ สงัคมมีผลต่อมนุษย์เป็นอย่างมากในการกําหนดทศันคติ ให้โอกาส และ
สร้างความต้องการตา่งๆ ให้แก่มนษุย์ ซึ่งแตล่ะบคุคลก็สามารถสร้างผลกระทบให้เกิดขึน้กบัสงัคม
ได้ โดยการมีอิทธิพลตอ่ความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
 Roger and  Kinciad  (1981,  p.  42) ได้ให้ความเห็นเก่ียวกับการวิเคราะห์เครือข่าย
ทางการส่ือสารวา่ คือ วิธีการศกึษาเพ่ือระบถุึงโครงสร้างการส่ือสารในระบบ โดยวิเคราะห์การไหล
ของข้อมลูขา่วสาร ซึง่อาจอาศยัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลเป็นหนว่ยในการวิเคราะห์ 
 รณชาติ บุตรแสนคน และคณะ  (2547) ได้สรุปว่า เครือข่ายการส่ือสารสามารถแบ่งได้ 2 
ประเภทใหญ่ คือ  
  1)  เครือข่ายการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ  (Informal Network) หรือเครือข่าย
การส่ือสารท่ีเกิดขึน้เอง  (Emergent Communication Nework) เกิดขึน้จากการส่ือสารระหว่าง
บุคคลซึ่งไม่มีใครได้รับมอบหมาย หรือบงัคบัให้ใช้การติดต่อผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งอย่าง
ตัง้ใจ ตรงกนัข้ามเครือข่ายเหล่านีเ้ม่ือสมาชิกปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลอ่ืนอย่างอิสระในอตัราความถ่ี
และความเข้มข้นของการส่ือสารท่ีแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าเม่ือเวลาผ่านไป เครือข่ายท่ี
เกิดขึน้นีจ้ะคอ่ยๆกลายเป็นแหลง่ข้อมลูท่ีไมเ่ป็นระเบียบ (Unstructured) 
  2)  เครือข่ายการส่ือสารแบบเป็นทางการ  (Formal Network) หรือเครือข่ายการ
ส่ือสารท่ีได้ถูกกําหนดไว้ (Prescribed Communication Network) เป็นประเภทของการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลซึ่งเกิดปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายท่ีได้มีการวางแผนอย่างแน่นอน ดังนัน้ เครือข่าย
เหล่านีมี้โครงสร้างท่ีมีแบบแผน บทบาทและสถานภาพของสมาชิกจึงเป็นสิ่งท่ีควรพิจารณาอย่าง
มากชีวิตในสงัคมสว่นใหญ่ทกุวนันีต้้องการวางรูปแบบเครือขา่ยการส่ือสารแทบทัง้สิน้ 
เครือข่ายทัง้สองประเภทต่างมีตาข่ายต่อเน่ืองกัน (Net Connectivity) คือ เส้นทางการติดต่อท่ี
สมาชิกสามารถส่ือสารเข้าถึงสมาชิกอ่ืนในแบบเครือข่ายแบบ “All Channel Net” นัน้ สมาชิกบาง
คนมีทางส่ือสารถึงบคุคลอ่ืนๆในเครือขา่ยได้อยา่งจํากดั หรืออาจไมมี่ทางส่ือสารถึงบคุคลอ่ืนเลย 
 วินิจ เกตขํุา (2522 อ้างถึงใน พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547, น. 28) จากลกัษณะของการ
วิเคราะห์เครือขา่ยของการส่ือสาร ท่ีใช้ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลเป็นหลกัในการวิเคราะห์ ดงันัน้
สถานภาพของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจึงต้องสมัพนัธ์กบัการส่ือสารระหว่างบคุคล ยิ่งบุคคลใดมี
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สถานภาพทางสงัคมสงู เชน่ เป็นหวัหน้า การส่ือสารมกัจะออกมาในรูปการเสนอความคิดเห็น และ
รับเอาความคิดเห็นจากสมาชิกอ่ืนๆ ความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร และสถานภาพของสมาชิก 
ลกัษณะเครือขา่ยของการส่ือสารดงักลา่วอาจแยกได้เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
  1)  การส่ือสารมกัมีแนวโน้มไปสู่บคุคลท่ีมีสถานภาพสงูในกลุ่ม เช่น หวัหน้า หรือ
ประธานกลุ่ม จะมีการส่ือสารกับคนอ่ืนในกลุ่มมากกว่าลูกน้องหรือสมาชิก เพราะอย่างน้อย
หวัหน้าจะต้องคอยตดิตอ่ประสานงานรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ 
  2)  การส่ือสารจะมีแนวโน้มไปสู่บุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมเท่าเทียมกัน 
มากกว่าคนท่ีมีสถานภาพทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนั เช่น กลุ่มท่ีมีคนหลายฐานะ ตา่งวยัวฒุิ คณุวฒุิ
กนัมากๆ จะมีการส่ือสารน้อยกวา่ในกลุม่ท่ีมีฐานะ วยัวฒุิ หรือคณุวฒุิเทา่เทียมกนั 
  3)  การส่ือสารมกัจะไมค่อ่ยเกิดขึน้ในกลุม่บคุคลท่ีมีสถานภาพเหล่ือมลํา้สงูต่ํากนั
กวา่มาก หรือกลุม่คนท่ีมีสถานภาพไมเ่ป็นท่ีบง่ชดั 
การส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีเกิดขึน้เป็นเครือข่ายนัน้ จะต้องมีความสัมพัน ธ์ของคู่ส่ือสารภายใน
เครือขา่ยเกิดขึน้ การตดิตอ่สมัพนัธ์กนัของคูส่ื่อสารภายในเครือข่ายจะมี 2 ลกัษณะ คือ 
  1)  เครือข่ายความสมัพนัธ์ส่วนบคุคลแบบกระจาย  (Radial personal network)
หมายถึง การท่ีบคุคลหนึ่งมีการติดตอ่สมัพนัธ์กนัหลายๆคน ซึ่งในกลุ่มท่ีเขาติดตอ่ด้วยกันนี ้จะไม่
มีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันเลย ส่วนใหญ่บุคคลท่ีติดต่อด้วยจะมีความผูกพันแบบผิวเผิน  
(weak tie) เชน่ เป็นเพียงคนรู้จกัและจะเป็นการตดิตอ่สมัพนัธ์ของบคุคลท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
  2) เครือข่ายความสัมพันธ์ส่วนบุคคลแบบเก่ียวติดซ้อนกัน   (Interlocking 
personal network) หมายถึง การท่ีบคุคลหนึ่งมีการติดตอ่สมัพนัธ์กบัหลายๆคน โดยท่ีกลุ่มคนใน
เครือข่ายความสมัพนัธ์แบบนีจ้ะมีการติดต่อสมัพนัธ์ถึงกันหมด และมีความสมัพนัธ์กนัสนิทสนม
แน่นแฟ้น (strong tie) เช่น เพ่ือนสนิทหรือเครือญาติ โดยท่ีจะมีลกัษณะท่ีเหมือนกนัหรือคล้ายกนั
มาก 
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เครือขา่ยความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลสามารถแสดงเป็นแบบจําลองได้ตามภาพ ดงันี ้
 
แบบจําลองเครือขา่ยความสมัพนัธ์                                      แบบจําลองเครือขา่ยความสมัพนัธ์ 
            แบบกระจาย                                                                 แบบเก่ียวข้องตดิกนั 
 
 
บคุคล                                                                     บคุคล 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  เครือขา่ยความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
แหล่งท่ีมา: Roger and Kincaid ,1981, p. 42 (อ้างถึงใน พรทิพย์ เย็นจะบก, 2547) 
 
 ในการท่ีคู่ส่ือสารมีการติดต่อสมัพนัธ์กัน จะมีความผูกพนักนัมากน้อยแค่ไหนหรือเป็นไป
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ย่อมขึน้อยู่กับพลงัของข่าวสาร (Strength of weak tie) ซึ่งในทาง
ทฤษฎีทางสังคมวิทยาได้มีการใช้เคร่ืองมืออย่างหนึ่งสําหรับเช่ือมโยงสังคมระดบัย่อยกับสงัคม
ระดบัใหญ่คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางสังคม โดยใช้ปฏิกิริยาสัมพันธ์ในระดับย่อย คือ 
“พลงั” หรือ “กําลงั” ( Strenght) ของหนว่ยความสมัพนัธ์แตล่ะคู ่(Dyadic ties) 
 Leavitt  (อ้างถึงใน อรอนนัต์ วฒุิเสน, 2543) ได้ทดลองเก่ียวกบัเครือข่ายการส่ือสาร โดย
ใช้แบบของการส่ือสารหลายแบบ พบว่า การส่ือสารแยกออกได้เป็น 2 แบบคือ แบบท่ีมีศนูย์กลาง
กบัแบบกระจายอํานาจ  
  พรทิพย์ เย็นจะบก (2547, น. 10) รูปแบบการส่ือสารแบบเครือข่ายหลกัๆท่ีใช้ในการ
ส่ือสารทัว่ไป พบวา่ มี 2 รูปแบบหลกัๆ คือ รูปแบบท่ีมีศนูย์กลาง กบัรูปแบบกระจายอํานาจ 
  1)  การส่ือสารแบบมีศนูย์กลาง  (central communication) เป็นการส่ือสารท่ีมี
ใครคนใดคนหนึ่งเป็นศนูย์กลางหรือทางผ่าน โดยท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆไม่มีการติดต่อกันโดยตรง แต่
ต้องผา่นคนกลางหรือศนูย์กลางคนนี ้
  2)  การส่ือสารแบบกระจายอํานาจ  (decentralized communication) เป็นการ
ส่ือสารท่ีสมาชิกในกลุ่มติดต่อส่ือสารกันได้โดยอิสระ ไม่มีใครตัดสินใจคนเดียว แต่จะเป็นการ

    
น
บ
บ
บึ
ค
ค
ล 

ฟ

a
a
a 

  
a
a
a
a
a
a
a
a
a
A
A
a
a
A 

  
B
B
B 



51 

ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา เป็นวิธีท่ีใช้ได้ตรงกับกระบวนการกลุ่มมาก เพราะทุกคนมีโอกาสใน
การปฏิสัมพันธ์กัน ( interaction)  ผลท่ีได้มาจะได้ทัง้ผลผลิต   (product) และกระบวนการ
(process) ของกลุ่ม หมายถึง รูปแบบการส่ือสารแบบนีจ้ะคํานึงถึงการเอาใจใส่สมาชิกทกุคนของ
กลุม่ผู้ ทํางาน เอาใจใสส่ิ่งแวดล้อมในการทํางาน ขวญัและกําลงัใจของสมาชิกกลุม่ด้วย 
 
 

 2.4.1 การส่ือสารแบบมีศูนย์กลาง (Centralized Communication)  
 เครือข่ายการส่ือสารแบบลกูโซ่  (Chain Network) ได้แก่ เครือข่ายการส่ือสารท่ีสมาชิกแต่
ละคนจะติดต่อไปยังสมาชิกคนอ่ืนท่ีอยู่ถัดไปเท่านัน้ เน่ืองจากมีข้อจํากัดในแง่การประสานงาน
และการตดิตอ่ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ บางครัง้จงึเป็นความยากลําบากท่ีกลุ่มจะทํางานให้สําเร็จได้
ตามท่ีต้องการ การขาดความเป็นอิสระในการติดตอ่ส่ือสาร เพราะสมาชิกจะติดตอ่กบับคุคลอ่ืนได้
เพียง 1 คน หรือ 2 คน ท่ีตอ่จากเขาเทา่นัน้ จงึทําให้ความพอใจของสมาชิกในกลุม่คอ่นข้างตํ่า 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 เครือขา่ยการส่ือสารแบบลกูโซ่ 
แหล่งท่ีมา: Leavitt อ้างถึงใน อรอนนัต์ วฒุิเสน, 2543 
 
 เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย  (Y Network) ได้แก่ เครือข่ายการส่ือสารท่ีมีสมาชิกท่ีอยู่
ตรงกลางเพียง 2 คน ทําหน้าท่ีประสานงานและส่งข้อมลูท่ีได้รับจากสมาชิกคนอ่ืนๆท่ีอยู่รอบนอก
การส่ือสารแบบนีมี้ความเหมาะสมกว่าแบบลูกโซ่ในแง่ท่ีทําให้งานสําเร็จได้ดีกว่าเพราะข้อมูล
สามารถผ่านทิศทางต่างๆได้มากกว่า แทนท่ีจะอาศยัท่ีอยู่ถัดไปเท่านัน้ โดยปกติบุคคลท่ีอยู่ตรง
กลางคน หรือสองคนเท่านัน้ท่ีมีความพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารแบบนี ้แต่ส่วนท่ีเหลือของกลุ่ม
หรือผู้ ท่ีอยู่รอบนอกมีความพอใจต่ํารูปแบบของเครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวายนีม้กัจะเกิดขึน้ใน
กลุ่มท่ีมีสมาชิกเพียง 1 คนหรือ 2 คน เท่านัน้ท่ีเต็มใจจะรับทํางานและรับผิดชอบตอ่ผลสําเร็จของ
งาน ในขณะท่ีสว่นท่ีเหลือของกลุม่ไมย่อมรับผิดชอบ 
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ภาพท่ี 2.4 เครือข่ายการส่ือสารแบบตวัวาย 
แหล่งท่ีมา: Leavitt อ้างถึงใน อรอนนัต์ วฒุิเสน, 2543 
 
 เครือข่ายการส่ือสารแบบวงล้อ (Wheel network) ได้แก่ เครือข่ายการส่ือสารท่ีมีสมาชิก
คนหนึง่เป็นผู้ รับข่าวสารจากสมาชิกคนใดคนหนึง่แล้วสง่ขา่วสารนัน้ไปยงัสมาชิกคนอ่ืนๆ บคุคลท่ี
อยูต่รงกลางของกลุม่จะเป็นผู้ ท่ีมีอํานาจอยา่งแท้จริงและเป็นผู้ นําของกลุม่ เพราะเป็นผู้ เดียวท่ีจะ
รับผิดชอบผลสําเร็จของงาน 
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ภาพท่ี 2.5 เครือขา่ยการส่ือสารแบบวงล้อ 
แหล่งท่ีมา: Leavitt อ้างถึงใน อรอนนัต์ วฒุิเสน, 2543 

 

  
 2.4.2 การส่ือสารแบบกระจายอ านาจ (Decentralized Communication) 
 เครือขา่ยการส่ือสารแบบวงกลม  (Circle Network) ได้แก่เครือข่ายการส่ือสารท่ีสมาชิกใน
กลุ่มทกุคนสามารถติดต่อกบัสมาชิกท่ีอยู่ถัดจากคนทัง้สองข้าง สถานภาพของทกุคนมีความเท่า
เทียมกนัและทกุคนมีความพึงพอใจ อย่างไรก็ตามปัญหาเร่ืองความรับผิดชอบจะเกิดขึน้เพราะจะ
หาคนรับผดิชอบไมไ่ด้ เพราะแตล่ะคนมีฐานะเทา่เทียมกนั จะหาใครมาเป็นศนูย์รวมของกลุม่ไมไ่ด้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6 เครือขา่ยการส่ือสารแบบวงกลม 
แหล่งท่ีมา: Leavitt อ้างถึงใน อรอนนัต์ วฒุิเสน, 2543 
 
 เครือข่ายการส่ือสารแบบทกุช่องทาง  (All Channel Network) ได้แก่ เครือข่ายการส่ือสาร
ท่ีสมาชิกทกุคนสามารถตดิตอ่กบัสมาชิกคนอ่ืนได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านสมาชิกคนอ่ืนๆ ทัง้ในการรับ
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ข่าวสารและส่งข่าวสาร อาจถือได้ว่าเป็นเครือข่ายการติดต่อท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด เพราะไม่มีข้อจํากัด
การส่ือสารของสมาชิก โดยเครือขา่ยนีจ้ะเปิดโอกาสให้มีปฏิกิริยาย้อนกลบัสงูท่ีสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.7  เครือขา่ยการส่ือสารแบบทกุช่องทาง 
แหล่งท่ีมา: Leavitt อ้างถึงใน อรอนนัต์ วฒุิเสน, 2543 
 
 นอกเหนือจากรูปแบบของการไหลของข่าวสารภายในกลุ่มแล้ว ยังมีเร่ืองของความ
แตกตา่งของบคุคลในเครือข่ายการส่ือสาร ท่ีเป็นสว่นหนึง่ในการวิเคราะห์เครือขา่ยการส่ือสาร โดย 
  Monge (1987  อ้างถึงใน ตติยา เลาหตีรานนท์, 2543, น. 27) ได้แบง่บทบาทของคนใน
กลุม่ดงัตอ่ไปนี ้
 Membership Role คือ กลุม่บคุคลท่ีเป็นสมาชิกในกลุม่และพวกของเครือขา่ย 
 Liaison Role คือ ปัจเจกบคุคลท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มหนึ่งไปยงัอีกกลุ่ม
อีกกลุ่มหนึ่ง นกัวิชาการท่านหนึ่ง  (Hellweg,1997 อ้างถึงใน  ตติยา เลาหตีรานนท์, 2543 น. 27  ) 
ได้กล่าวว่า Liaison Role นัน้ ทําหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มตา่งๆ โดยไม่ได้เป็นสมาชิก
ของกลุ่มใดเลย ทําหน้าท่ีเช่นเดียวกับคนส่งข่าว และมักจะเป็นแหล่งเร่ิมต้นของข้อมูลข่าวสาร
ตา่งๆเป็นบคุคลท่ีมีความสําคญัเพราะเป็นผู้ควบคมุการไหลของข่าวสารภายในเครือขา่ย 
 Star Role คือ ปัจเจกบคุคลซึง่มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัคนอ่ืนๆเป็นจํานวนมาก 
 Isolate Role คือ ปัจเจกบคุคลท่ีทําการส่ือสารคอ่นข้างน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัสมาชิกคน
อ่ืนๆภายในเครือขา่ย ซึง่อาจเกิดจากการมีหน้าท่ีเฉพาะเจาะจงภายในเครือข่าย อนัเป็นหน้าท่ีท่ีไม่
จําเป็นต้องส่ือสารกบัสมาชิกคนอ่ืนๆภายในเครือข่ายมากนกั 
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 Boundary spanning Role คือ ปัจเจกบคุคลท่ีติดตอ่ระหว่างกลุ่มตวัเองกบักลุ่มภายนอก
สังคมเพ่ือนําสิ่งต่างๆภายในกลุ่มของตนเผยแพร่ออกไปสู่สังคมภายนอก ซึ่งเป็นลักษณะการ
ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารของกลุม่เพ่ือให้สงัคมภายนอกได้รับรู้ 
กล่าวโดยสรุป เครือข่ายการส่ือสารมีอิทธิพลตอ่การกระทําของสมาชิกในชมุชน โดยเครือข่ายการ
ส่ือสารจะมีลักษณะเช่ือมโยง ในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน การส่ือสารของ
ปราชญ์ชาวบ้านนัน้จะใช้การส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ในความจริงและมิได้มีเพียงแค่
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งเท่านัน้ แต่เป็นการส่ือสารระหว่างบุคคลจํานวน
หนึ่ง ซึ่งก็คือ ชาวบ้านในชุมชน ดงันัน้ในการศึกษาจึงจําเป็นต้องนําแนวคิด และทฤษฎีในเร่ือง
เครือข่ายเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านและ
วิเคราะห์ลกัษณะเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลว่าเป็นอย่างไร โดยดจูากรูปแบบการไหล
ของขา่วสารภายในเครือขา่ย 
 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การส่ือสาร 
 
 ในเร่ืองของการส่ือสารในการพฒันาด้านตา่งๆนัน้ นอกจากต้องศกึษากระบวนการส่ือสาร
แล้ว กลยุทธ์การส่ือสาร เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําให้การส่ือสารประสบความสําเร็จได้ง่ายขึน้ โดย
การศกึษาถึงปัจจยัตา่งๆท่ีก่อให้เกิดการสร้างกลยทุธ์ทัง้ 4 รูปแบบ ได้แก่ กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ส่งสาร 
กลยุทธ์การสร้างสาร กลยทุธ์การใช้ส่ือ และกลยุทธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการสร้าง
กลยทุธ์การส่ือสารรูปแบบตา่งๆ 
 
 

 2.5.1 ความหมายและความส าคัญ      
 กลยุทธ์การส่ือสาร(Communication Strategy) หมายถึง วิธีการส่ือสารท่ีกําหนดขึน้
เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละปัญหา แต่ละสถานการณ์ ไม่มีสูตร
สําเร็จ กลยทุธ์มกัจะสร้างขึน้จากการประยกุต์แนวคิดทฤษฎีและแนวทางปฏิบตัิท่ีเคยมีมา กลยทุธ์
ท่ีใช้จงึเป็นสิ่งกําหนดว่าจะใช้ส่ืออะไร เม่ือไหร่ อย่างไร (พนม คล่ีฉายา, 2549: 4) ซึ่งสอดคล้องกบั
การให้ความหมายของ (ชวรัตน์ เชิดชยั และคณะ, 2546: 285) เก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสาร ว่า
หมายถึง การผสมผสานระหว่างการใช้รูปแบบของส่ือ สาร และแนวทางการใช้ส่ือ ทัง้นีเ้พ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
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จากการศึกษา ความหมายของกลยุทธ์การส่ือสาร ทําให้ผู้ วิจยัสามารถนํากลยุทธ์การส่ือสารมา
เป็นแนวทางเพ่ือศกึษาปราชญ์ชาวบ้าน และวิเคราะห์การส่ือสารของสารของปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่ง
กลยทุธ์สารท่ีใช้คือ กลยทุธ์การสร้างสารและการใช้ส่ือ และการนําเสนอสาร 
 
 

 2.5.2 ประเภทของกลยุทธ์การส่ือสาร      
 กลยุทธ์การส่ือสารสามารถแบ่งประเภทได้ตามเกณฑ์ขององค์ประกอบของกระบวนการ
ส่ือสาร ได้ดังนี ้กลยุทธ์เก่ียวกับผู้ ส่งสาร กลยุทธ์การสร้างสาร กลยุทธ์การใช้ส่ือ และกลยุทธ์
เก่ียวกบัผู้ รับสาร โดยมีรายละเอียดแตล่ะกลยทุธ์ดงัตอ่ไปนี ้

  2.5.2.1 กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้สง่สาร 
อิทธิพลของผู้สง่สาร เป็นสิ่งจําเป็นในการวิเคราะห์ผู้ส่งสารเพราะจะเป็นแนวทางในการกําหนดกล
ยทุธ์ต่างๆ ซึ่งอิทธิพลท่ีสําคญัของผู้ส่งสาร นั่นคือความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสาร (อรวรรณ ปิลนัธน์
โอวาท, 2537 น. 83) ได้แก่ 
   1)   บุคลิกภาพของผู้ ส่งสาร ได้แก่ ความเป็นผู้ นํา ความมีอํานาจ 
ลกัษณะท่ีแสดงออก ลกัษณะนิสยัอ่ืนๆ เช่น ความนอบน้อม การปรับตวัเองให้เข้ากับบริบท วุฒิ
ภาวะ ความนา่ไว้วางใจเป็นต้น 
   2)  ความรู้และความสามารถของผู้ส่งสาร ได้แก่ ระดบัการศึกษาขัน้
สูงสุด ความรู้เ ก่ียวกับผู้ รับสาร ความเช่ียวชาญ ความรู้ เ ก่ียวกับบริบทและสิ่งแวดล้อม 
ประสบการณ์ในการทํางาน การฝึกอบรม เป็นต้น 
   3)   คุณสมบัติในการส่ือสาร หรือเช่ียมโยงสารไปยังผู้ รับสาร ได้แก่ 
ความสามารถในการส่ือสาร ไมว่า่จะเป็นการพดู การรับฟัง การโน้มน้าวใจ เป็นต้น 
   4)  ความมีพลัง หมายถึง ผู้ ส่งสารท่ีมองดูแล้วมีความชัดเจน 
กระตือรือร้น ความเช่ือมัน่ และความเข้าใจในตวัผู้ รับสาร 
   5)  การมีพืน้ฐานร่วมกนั หมายถึง พืน้ฐานร่วมกนัระหว่างแหล่งสารกับ
ผู้ รับสารในเร่ืองของค่านิยม ความเช่ือ ทัศนคติ ความน่าสนใจ เม่ือผู้ รับสารรู้ว่าสารมีพืน้ฐาน
ร่วมกนักบัตน จงึสามารถคล้อยตามได้ง่าย 
 นอกจากความน่าเช่ือถือของผู้ส่งสารแล้ว (วิระชยั ตัง้สกลุ, 2549, p. 297-298) ยงัได้
กลา่วถึงอิทธิพลของผู้สง่สารทางด้านความดงึดดูใจ ซึง่ประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ ได้แก่ 
   1)  การปรากฏกาย หมายถึง ลักษณะภายนอก ได้แก่ เพศ เช่ือชาต ิ
ขนาดรูปร่าง สีผิว การแตง่กาย เป็นต้น 
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   2)  ความน่าช่ืนชอบ หมายถึง ความรู้สึกดี หรือความรู้สึกทางบวกต่อ
ผู้ รับสาร อนัอาจเกิดจากการปรากฏกายหรือพฤตกิรรมของผู้สง่สารเอง 
   3)  ความคล้ายคลึง หมายถึง ความคล้ายคลึงระหว่างผู้ส่งสารกับผู้ รับ
สารทัง้ในด้านทศันคต ิพืน้ฐานชีวิตและการปรากฏกาย  
  2.5.2.2 กลยทุธ์การสร้างสาร 
  Power (1995 อ้างถึงใน วิระชยั ตัง้สกลุ, 2549, น. 269) กลยทุธ์การสร้างสาร 
หมายถึง การวางแผนในการจดัการเข้ารหสัของข้อมลู ซึง่ก็คือ สารไม่ว่าจะเป็นสญัลกัษณ์ใดๆ เช่น 
คํา ข้อความ รูปภาพ ท่าทาง เพ่ือส่ือไปยงัผู้ รับสารให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการส่ือสารท่ีวางไว้ ซึ่ง
กลยทุธ์การสร้างสารนีป้ระกอบด้วยสว่นสําคญั 2 สว่น คือ ตวัสาร และวิธีการนําเสนอสาร 
องค์ประกอบของกลยทุธ์การสร้างสาร ได้แก่ 
   1)  วตัถปุระสงค์ของการส่ือสาร ได้แก่ การสร้างสารเพ่ือเรียนรู้และค้นหา 
การสร้างสารเพ่ือสารความสมัพนัธ์ การสร้างสารเพ่ือช่วยเหลือ การสร้างสารเพ่ือโน้มน้าวใจ และ
การสร้างสารเพื่อความเพลิดเพลิน 
   2) การกําหนดผู้ รับสารเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์และทางจิตวิทยา 
   3)  เนือ้หาหลกัของสาร 
   4)  หลกัฐานสนบัสนนุ 
   5)  ลีลาอารมณ์ของสาร 
  2.5.2.3 กลยทุธ์การกําหนดเนือ้หาสาร 
  การกําหนดเนือ้หาหลกัของสาร เพ่ือส่งไปยงัผู้ รับสารเป้าหมาย ควรพิจารณาจาก
สิ่งสําคญั (พนม คล่ีฉายา, 2549, น. 6) ดงันี ้
    1)  อะไรบ้างท่ีกลุม่เป้าหมายต้องการทราบ 
   2)  ผู้ รับสารมีความรู้สกึอยา่งไรกบัเนือ้หานัน้ 
   3)  ทําไมผู้ รับสารจงึไมพ่ร้อมปฏิบตัติามแนวทางของสาร 
   4)  วิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
  2.5.2.4 กลยทุธ์การนําเสนอสาร 
  กลยทุธ์การนําเสนอสารนัน้มีอยู่หลากหลายกลยุทธ์ ซึ่งมีความสําคญัในการช่วย
ให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยกลยทุธ์การนําเสนอสารสามารถแบง่เป็นประเด็นหลกัๆ 
ดงันี ้คือ การนําเสนอสารแบบด้านเดียวและสารสองด้าน(One-Sided or Two-Sided Message)
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การนําเสนอสารเชิงเหตผุลหรืออารมณ์ (Rational or Emotional Message) การใช้ผลของสารต้น 
หรือผลของสารปลาย(Primacy or Recency Effect) และการใช้ข้อสรุปโดยนยั (Explicit or 
Implicit Conclusions) 
  2.5.2.5 กลยทุธ์การใช้ส่ือ 
  วิทยาธร ท่อแก้ว  (2549, น. 41-42) ได้กําหนดแนวทางการกําหนดกลยทุธ์การใช้
ส่ือไว้วา่เก่ียวกบัการวิเคราะห์ส่ือซึง่มกัจะพิจารณาในด้านตา่งๆ ดงันี ้
   1)   ด้านความสะดวกในการเข้าถึง โดยพิจารณาว่า ส่ือใดท่ีผู้ รับสาร
เป้าหมายจะเข้าถึงได้ง่ายท่ีสดุ 
   2)  ด้านการครอบคลมุส่ือ หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพของ
ส่ือท่ีจะไปถึงผู้ รับ โดยพิจารณาจากการครอบคลมุพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีผู้ รับสารอาศยัอยู่ 
   3)  ด้านประสิทธิภาพของส่ือ พิจารณาได้จากการเรียกความสนใจ การ
ให้ความเข้าใจ การชกัจงูใจ และการสร้างความจดจํา 
   4)  ด้านความน่าเช่ือถือ โดยทัว่ไปกล่าวกันว่า ส่ือโทรทศัน์เป็นส่ือท่ีมี
ความนา่เช่ือถือในแง่ของขา่วสารมากท่ีสดุ รองลงมาคือ ส่ือหนงัสือพิมพ์ 
  2.5.2.6 กลยทุธ์การใช้ส่ือแบบบรูณาการ 
   1)  การใช้จดุเดน่ของส่ือหนึ่งเพ่ือลดข้อจํากดัของส่ือหนึ่ง เป็นการใช้ส่ือ
ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์ หรือการใช้ส่ือผสมผสานเพ่ือนําเสนอเนือ้หาได้
อยา่งครบถ้วน 
   2)  การใช้ส่ือให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ซึ่ง
เป็นการใช้ส่ือหลากหลายประเภทให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มท่ีไม่รู้หนงัสือ ใช้ส่ือท่ีมี
เสียงและภาพประกอบ เป็นต้น 
   3)  การใช้ส่ือให้กระจายข่าวสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม 
กลุม่เป้าหมายอาจจะมีแหลง่ท่ีอยูก่ระจายกนัออกไป 
   4)  การใช้ส่ือหลายประเภทเสริมแรงกระตุ้นและเรียนรู้เร็ว เป็นการใช้ส่ือ
เพ่ือกระตุ้นให้กลุม่เป้าหมายเกิดการตอบสนองหลายๆทาง 
  2.5.2.7 กลยทุธ์เก่ียวกบัผู้ รับสาร 
  แนวทางการสร้างกลยทุธ์ด้านผู้ รับสาร ได้แก่ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย(Target 
Audienc) ซึ่งการวิเคราะห์ผู้ รับสารกลุ่มเป้าหมายนี ้จะทําให้ จะทําให้ผู้ ส่ือสารสามารถรู้จัก
ลกัษณะทางประชากรของผู้ รับสารและจะช่วยให้เข้าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมการรับ
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สารของผู้ รับสารไว้ล่วงหน้าได้ เพราะฉะนัน้การส่ือสารทกุครัง้ผู้ ส่ือสารควรวิเคราะห์ผู้ รับสารก่อน 
เพ่ือเลือกผู้ รับสาร เนือ้หาสารและช่องทางการส่ือสารได้ตรงกบัความสนใจ ความพอใจ และความ
ต้องการของผู้ รับสารแต่ละกลุ่ม (วิทยาธร ท่อแก้ว,2549:32) ซึ่งกลุ่มผู้ รับสารเป้าหมายในการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา คือ กลุ่มบุคคลท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีกําหนด
(พนม คล่ีฉายา,2549:5) 
  อรวรรณ ปิลนัธโอวาท  ( 2549, น. 70)   ลกัษณะการวิเคราะห์ผู้ รับสารเป้าหมาย 
ได้แก่ 
   1)  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  ประกอบด้วยปัจจยัด้านตา่งๆ ดงันี ้คือ 
เพศ อายุ ระดบั การศกึษา ศาสนา รายได้ ลกัษณะทางอาชีพ สถานะทางสงัคม สถานภาพสมรส 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล เชือ้ชาต ิวฒันธรรม เป็นต้น 
   2)   ลกัษณะทางจิตวิทยาลกัษณะทางจิตวิทยา ประกอบด้วยปัจจยัด้าน
ตา่งๆ ดงันี ้คือ ความเช่ือ ทศันคติ ความรู้ ความต้องการ คา่นิยม แรงจงูใจ บคุลิกภาพ แนวทางใน
การดําเนินชีวิต เป็นต้น 
   3)  ลกัษณะทางภูมิประเทศ และท่ีตัง้ชุมชน  ลกัษณะทางภูมิประเทศ 
และท่ีตัง้ชุมชน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆดงันี ้คือ ภูมิประเทศท่ีตัง้ของท่ีอาศยั ภูมิอากาศ 
เส้นทางคมนาคม ลกัษณะท่ีตัง้ชมุชนหรือการรวมกลุม่ชมุชน สภาพอากาศ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
   4)  ลกัษณะด้านความรู้ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยี และ
การปฏิบตัิเก่ียวกบัอาชีพท่ีเก่ียวข้อง ความสามารถในการอ่าน การเขียน แหล่งความรู้ในท้องถ่ิน 
ความรู้และทศันคตท่ีิมีตอ่ปัญหาหรือแนวทางการพฒันา 
   5)  ลกัษณะเก่ียวกับส่ือท่ีมีอยู่ในพืน้ท่ี ได้แก่ ส่ือมวลชน เช่น สถานี
วิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งควรทราบถึงแผนผังรายการท่ี
ออกอากาศ คอลมัน์ รวมทัง้นกัข่าว บรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ ส่ือในชมุชน เช่น หอกระจายข่าว 
แผน่ป้ายตดิประกาศ เป็นต้น 
 กลา่วโดยสรุป กลยทุธ์ส่ือบคุคลเพื่อสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันา  
 “เกษตรอินทรีย์  ”  ปราชญ์ชาวบ้านได้ใช้กลยุทธ์การสร้างสาร และการใช้ส่ือ และนําเสนอสาร  กล
ยทุธ์การนําเสนอสาร หมายถึง แนวทางในการจดัรวบรวมและเรียบเรียงเนือ้หาข้อมลูข่าวสารตา่งๆ
ในด้านเกษตรอินทรีย์ เพ่ือนําไปถ่ายทอดต่อไปยังเกษตรกรในชุมชนเป็นการเลือกวิธีการส่ือสาร
และช่องทางการส่ือสารทําให้เกิดประสิทธิภาพ และกลยทุธ์การใช้ส่ือ หมายถึง แนวทางการใช้ส่ือ
ประเภทตา่งๆในการส่ือสารเพ่ือเป็นแนวทางในการทําเกษตรอินทรีย์ และจดัทํากิจกรรมตา่งๆให้แก่
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เกษตรกรในชุมชน รวมทัง้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวบ้านภายใน
ชมุชนและภายนอกชมุชน เป็นการเลือกใช้ส่ือท่ีหลากหลายเหมาะสมกบัผู้ รับสาร กลยทุธ์การสร้าง
สาร  หมายถึง การวางแผนในการจดัการข้อมลูเพื่อส่ือสารไปยงัผู้ รับสาร 
  แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์การส่ือสารสามารถนํามาใช้เป็นกรอบวิจัยในการศึกษา
กลยทุธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านว่ามีวิธีการใช้กลยทุธ์ การใช้สาร ใช้ส่ือ นําเสนอสารอยา่งไร 
เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพฒันาการเกษตร และใช้กลยุทธ์ในการสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์นีข้ึน้มา และใช้กลยทุธ์อย่างไรเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรมีการเรียนรู้และปรับเปล่ียน
จากการทําเกษตรเคมี มาทําการเกษตรแบบอินทรีย์ 
 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 
 
 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนัน้อยู่ในยคุกระบวนทศัน์ยุคใหม่ท่ีเน้นคนเป็น
สําคญั การพฒันายคุใหม่จึงต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน (Participation) เพ่ือให้
การพัฒนาและการแก้ปัญหาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  
และวิธีการพฒันานัน้ต้องเป็นแบบจากล่างขึน้บน (Bottom Up) ไม่ใช่แบบบนลงล่าง (Top Down 
Management) เหมือนอยา่งในอดีต 
 แนวคิดเร่ืองการส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเกิดขึน้ในชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยมาช้านาน 
ตวัอย่างท่ีมองเห็นได้ง่ายๆและชดัเจน คือประเพณีลงแขกเก่ียวข้าว ท่ีเกิดขึน้ในหมู่บ้านเกษตรกร
ทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสาเหตุของการท่ีต้อง ”ร่วมกัน” ลงแขกเก่ียวข้าวนัน้เพราะ
ความเห็นพ้องต้องกนัว่า ถ้าจะเก็บเก่ียวผลผลิตโดยคนในครอบครัวเดียวกนัอาจไม่สําเร็จหรืออาจ
ใช้เวลามาก แตถ้่ามีการร่วมแรงร่วมใจกนั นอกจากจะทําให้ได้งานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งท่ีตามมาด้วยคือ
การได้กระชบัความสมัพนัธ์ของคนในหมูบ้่าน คนหนุม่ - สาวรู้รู้จกักนั คนแก่ได้ถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาให้แก่คนรุ่นหลงั ซึ่งทัง้หมดนีม้าจากการท่ี “คน” ได้ใช้ “การส่ือสาร” ในรูปแบบพิธีลงแขก
เก่ียวข้าวเพ่ือการ “มีส่วนร่วม” กันปฏิบตัิภารกิจภายในชุมชน หากจะตีความเร่ืองหนึ่งของการ
ส่ือสารแบบมีสว่นร่วมให้เกิดความชดัเจนยิ่งขึน้ว่า “การส่ือสาร” เข้าไปมีบทบาทอย่างไรใน “การมี
สว่นร่วม” และสดุท้ายทําไมจงึเข้าไปมีบทบาทในชมุชน (สนุทรี ลิลา, 2548, น. 11) 
 องค์การสหประชาชาติ  (1975) โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แหง่ชาติ  ( UNESCO) ได้ให้ความหมายของ “การมีสว่นร่วม” ไว้ว่า คือการเข้าร่วมไปของประชาชน
และมีจุดมุ่งหมายในการเข้าร่วม โดยแบ่งเป็นระดบัต่างๆ  ดงันี ้ กระบวนการการตดัสินใจ เพ่ือให้
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ผู้ เข้าร่วมได้ตดัสินใจกําหนดเป้าหมายของสงัคมชมุชนและจดัสรรทรัพยากรให้บรรลเุป้าหมายนัน้ๆ
ในการปฏิบตัติามแผนงานหรือร่วมกิจกรรมโครงการตา่งๆ ต้องเป็นไปโดยสมคัรใจ 
 Wertheim (1981, pp. 3-5) กลา่ววา่ การมีสว่นร่วม คือ การท่ีประชาชนจะเข้าไปมีส่วนใน
การตดัสินใจในระดบัต่างๆ ในการจดัการบริหารภายในชุมชนของตนและการเมือง เพ่อร่วมกัน
กําหนดความต้องการให้ชมุชนของตน 
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี  (2526, น. 20) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมการพิจารณาการตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และร่วม
รับผิดชอบในเร่ืองตา่งๆซึ่งมีผลกระทบถึงบคุคล การท่ีสามารถทําให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพฒันา เป็นการแก้ปัญหาและทําให้สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึน้ เป็นท่ียอมรับกนัว่า 
มนุษย์ทุกคนต่างมีความปรารถนาท่ีจะอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนอย่างเป็นสุข ได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็น
ธรรม และเป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน สงัคม รวมทัง้อทุิศตนเพ่ือกิจกรรมของชมุชน 
 ทวีทอง หงส์วิวฒัน์  (2527, น. 2) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชน
หรือชมุชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการ และควบคมุการใช้และกระจายทรัพยากร
และปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู่ในสงัคม เพ่ือประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตทางเศรษฐกิจและสงัคมตาม
ความจําเป็นอย่างสมศกัดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสงัคม ในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้พฒันาการ
รับรู้และภูมิปัญญา ซึ่งแสดงออกในรูปแบบการตดัสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอย่างเป็นตวั
ของตวัเอง 
 กาญจนา แก้วเทพ   (2548, น. 42) แนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกนํามาใช้
เป็นแนวคิดหลกัในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการส่ือสารเพ่ือพฒันา เรียกว่า “การส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วม” (Participatory Communication) ซึง่แนวคดิดงักลา่วมีอยู ่2 แนวทาง ดงันี ้
  1)  การท่ีประชาชนได้ใช้การส่ือสารทกุรูปแบบเพ่ือเป็นเคร่ืองมือเข้าไปสู่การมีส่วน
ร่วมในชีวิตสาธารณะ (Public life) เพ่ือจะนําไปสู่อํานาจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระของ
ประชาชน 
  2)  การท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการส่ือสาร เช่น การผลิตรายการ
วิทยชุมุชน ประชาชนจะเข้ามามีสว่นร่วมในการออกแบบเนือ้หาหรือผลิต เป็นต้น 
 จากการศึกษาความหมายของ “การมีส่วนร่วม” จากนักวิจัยหลายๆท่าน ทําให้ผู้ วิจัย
สามารถสรุปความหมายท่ีใช้ในการวิจยัเร่ืองนีไ้ด้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง  การท่ีชาวบ้านใน
ชมุชนร่วมแรงร่วมใจกนัปฏิบตัิภารกิจภายในชมุชน โดยประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
และมีสว่นร่วมในการประเมินผล ในทกุกระบวนการจึงจะเป็นการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือบรรลุ
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เป้าหมายสงูสดุได้ ทัง้นีก้ารส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วมอาจรวมถึง การส่ือสารเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันา
สภาพความเป็นอยูข่องชมุชน 
 บทบาทของเกษตรกรในบ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ท่ี
เข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในขัน้ตอนของกระบวนการเรียนรู้และดําเนินงาน ได้แก่ การริเร่ิม การ
วางแผน การดําเนินการ การประเมินผล 
 
 

 2.6.1 ลักษณะของการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม    
 ลกัษณะของการมีส่วนร่วมนัน้ ได้มีนกัวิจยัหลายท่านรวบรวมไว้แตกต่างกนัออกไป เพ่ือ
ความเข้าใจและครอบคลมุถึงเนือ้หาของการมีส่วนร่วม ผู้วิจยัจึงได้จดัลกัษณะโดยรวมของการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ เป้าหมายของการมีส่วนร่วม ขัน้ตอนหรือกระบวนการมีส่วนร่วมและรูปแบบการมี
สว่นร่วม ดงันี ้

 กาญจนา แก้วเทพ (2543, น. 54-55) กลา่วถึง เป้าหมายของการมีส่วนร่วมในระดบัชมุชน
มีดงัตอ่ไปนี ้
  1)  เพ่ือกระตุ้นให้ชมุชนมองเห็นคณุคา่ของตนเอง เช่นการนําเอาภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านมาเผยแพร่ในวงกว้าง 
  2)  เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัชาบ้านท่ีเข้ามามีส่วนร่วมและให้เห็นคณุคา่และ
ความเช่ือของเขา ตวัอย่างเช่น เม่ือมีการนําเอาความคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่ในวง
กว้าง คนทั่วไปยอมรับผ่านการแสดงทัศนะผ่านส่ือ ก็จะทําให้ชุมชนมีความมั่นใจในคุณค่าของ
ตนเอง 
  3)  เพ่ือพิสูจน์ความเช่ือของชมุชนท่ีเคยคิดว่า ตนเองไม่สามารถใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ท่ีซับซ้อนได้ การเข้ามาร่วมฝึกฝนอบรมการผลิตส่ือจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าพวก
สามารถใช้เทคโนโลยีตา่งๆได้หากมีโอกาส 
  4)  เพ่ือสร้างทกัษะในการสร้างส่ือให้กับชมุชน เพ่ือเป็นช่องทางท่ีชมุชนจะส่ง
ขา่วสารออกไปจากจดุยืน มมุมองและทศันะของตนเอง 
  5)  เพ่ือให้ชมุชนได้แสดงความรู้สึก ปัญหา วิธีการวิเคราะห์ปัญหา รวมทัง้วิธีการ
แก้ปัญหา จากทศันะของชมุชน 
  6) ผลการส่ือสารของชมุชนท่ีอาจจะเกิดจากการริเร่ิมของบางส่วนเสีย้วของชมุชน 
หรือจากชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จะช่วยยกระดบัความมีสติและความรับผิดชอบให้กบัทัง้ชุมชน หรือ
กบัชมุชนอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
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  7)  เน่ืองจากเนือ้หาของการส่ือสารเพ่ือชมุชนนัน้จะเน้นเร่ืองราวท่ีมีสารประโยชน์
ตอ่วิถีชีวิตชมุชนเอง ดงันัน้ส่ือประเภทนีจ้งึชว่ยเพิ่มสดัส่วนของการสร้างส่ือท่ีมีสาระให้กบัชมุชนให้
มีปริมาณเพิ่มมากขึน้ เพ่ือถ่วงดลุกบัการส่ือสารท่ีมุ่งเน้นแตค่วามบนัเทิงและการหลีกหนีปัญหา ท่ี
ส่ือจากภายนอกอดัฉีดเข้าไปในชมุชน 
อคนิ รพีพฒัน์ (2525, น. 78-79) กลา่วถึงขัน้ตอนการมีสว่นร่วมของชมุชนวา่มีขัน้ตอนดงันี ้
  1)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นปัญหา และความต้องการของชมุชน ตลอดจน
เรียงลําดบัความสําคญัของปัญหา ร่วมกบัผู้ปฏิบตังิานในภาคสนาม 
  2)  ประชาชนมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหาและแนวทางตา่งๆท่ี
นํามาใช้ในการแก้ปัญหา 
  3)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางการและวิธีการท่ีจะใช้ในการ
แก้ปัญหาและวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนักบัผู้ปฏิบตังิานในสนาม 
  4)  ประชาชนมีสว่นร่วมในการดําเนินงานตามแผนเพื่อแก้ปัญหา 
  5)  ประชาชนมีสว่นร่วมในการตดิตามผลการปฏิบตังิานในสนาม 
 นอกจากนีข้ัน้ตอนของการมีส่วนร่วมของคนในชมุชนแล้ว  (ปราณี หมอนทองแดง, 2533,
น. 28) ยงัได้ระบุถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีแท้จริงว่า ควรจะหมายถึงการมีส่วนร่วมทุก
ขัน้ตอน 
  1)   การมีส่วนร่วมในการศกึษาและวิเคราะห์ชมุชน เพ่ือนําไปสู่การค้นหาปัญหา
และความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและการ
คดัเลือกปัญหาท่ีจะแก้ไขตามลําดบั ก่อนหรือหลัง ชาวบ้านต้องรู้ถึงปัญหาของเขาเอง มิใช่คน
ภายนอกชีนํ้าปัญหา 
  2)  การมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์สาเหตขุองปัญหา 
  3)  การมีสว่นร่วมในการเลือกวิธีและวางแผนในการแก้ปัญหา 
  4)  การมีสว่นร่วมดําเนินการตามแผน เชน่ การสละแรงงานและทรัพยากรตา่งๆ 
  5)  การมีสว่นร่วมในการตดิตามและประเมินผล 
 
 

 2.6.2 ระดับการมีส่วนร่วม       
 สิ่งท่ีผู้ วิจัยจะทราบได้ว่าเกษตรกรในบ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม ่
จงัหวดัจนัทบรีุ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การถ่ายทอด เข้าร่วมกิจกรรม หรือนําความรู้ท่ีได้
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ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพมากน้อยแค่ไหน นั่นก็คือ การศึกษาระดบัการมีส่วนร่ วมใน
ชมุชน ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้รวบรวมระดบัของการมีสว่นร่วมจากนกัวิจยัหลายๆทา่น ดงันี ้

 กาญจนา แก้วเทพ  (2543, น. 57) เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการส่ือสารเพ่ือชุมชนนัน้
กระทําได้หลายระดบัในท่ีนีจ้ะแบง่ออกเป็น 3 ระดบั โดยเรียงจากระดบัท่ีน้อยท่ีสดุไปหามากท่ีสดุ 
ดงันี ้
  1)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร 
  2)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 
  3)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย 
 สถาบนัวิจยัสังคม และสถาบนัวิจยัสภาวะแวดล้อม  (2545 อ้างถึงในปาริชาติ สถาปิตา
นนท์และคณะ, 2549, น. 23) ได้จดักระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชนไว้ 5 ขัน้ตอน 
  1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน  (Participation in planning)ได้แก่ การท่ี
ประชาชนมีบทบาทในกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนโครงการ นบัตัง้แต่การวิเคราะห์
ปัญหา การกําหนดลําดบัความสําคญัของปัญหา การกําหนดเป้าหมาย การกําหนดแนวทางใน
การดําเนินงาน การกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
  2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม  (Participation in implementation) 
ได้แก่การสนบัสนนุด้านทรัพยากรตา่งๆและการประสานความร่วมมือในการจดักิจกรรมตา่งๆ 
  3)  การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์  (Participation in utilization) ได้แก่ การ
นําเอากิจกรรมตา่งๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มระดบัการพึ่งพาตนเองและ
การควบคมุทางสงัคม 
  4)   การมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์  (Participation in benefit- sharing)
ได้แก่ การแจกจา่ยประโยชน์ตา่งๆในการพฒันาอยา่งยตุธิรรม 
  5)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  (Participation in evaluation) ได้แก่ การให้
ประชาชนได้ทราบถึงสภาพปัญหาและอปุสรรคตา่งๆ เพ่ือร่วมกนัหาทางแก้ไขในลําดบัตอ่ไป 
กลา่วโดยสรุป การส่ือสารอยา่งมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล เข้ามามีสว่นร่วมในส่ือสารในเครือขา่ยเกษตรอินทรีบ้านชําปลาไหล 
 เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการส่ือสารเพ่ือชุมชนนัน้กระทําได้หลายระดบัในท่ีนีจ้ะแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั โดยเรียงจากระดบัท่ีน้อยท่ีสดุไปหามากท่ีสดุ ดงันี ้
  1)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร 
  2)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 
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  3)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย 
 สิ่งท่ีผู้วิจยัจะทราบได้วา่เกษตรกรในบ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม ่
จงัหวดัจนัทบรีุ ได้เข้ามามีสว่นร่วมในการเรียนรู้ การถ่ายทอด เข้าร่วมกิจกรรม หรือนําความรู้ท่ีได้
ไปประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพมากน้อยแคไ่หน นัน่ก็คือ การศกึษาระดบัการมีสว่นร่วมใน
ชมุชน 
  
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.7.1 กลยุทธ์ส่ือบุคคล        
 ศรินลกัษณ์ สวสัดิมงคล  (2542) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารของทหารในการพฒันาชุมชน 
พบว่า กลยุทธ์และรูปแบบการส่ือสารของทหารในการพัฒนาชุมชน ใช้ส่ือบุคคลในการเข้าถึง
ประชาชน โดยมีทหารระดบัปฏิบตัิการประจําอยู่ในพืน้ท่ีของกลุ่มเป้าหมาย ใช้ความสมัพนัธ์อย่าง
ไม่เป็นทางการในการรับ ส่งข่าวกับประชาชน และใช้ความเป็นมิตร ความจริงใจ และความ
กระตือรือร้นในการชว่ยเหลือประชาชน 

 รุ่งนภา มุกดาอนันต์  (2544) บทคดัย่อ  ศึกษามุมมองของปราชญ์ชาวบ้านในการจดัการ
ชมุชนท้องถ่ิน บทบาทของปราชญ์ชาวบ้านในการจดัการท้องถ่ิน และศกึษากลยทุธ์การส่ือสารของ
ปราชญ์ชาวบ้านในการจดัการท้องถ่ิน  โดยสมัภาษณ์แบบเจาะลึกปราชญ์ชาวบ้านจํานวน 9 คน 
พบวา่ มมุมองของปราชญ์ชาวบ้านในการจดัการชมุชนท้องถ่ิน ได้แก่ การจดัการชมุชนท้องถ่ินต้อง
เป็นการจัดการเองภายในชุมชนท้องถ่ินต้องเป็นการจัดการกันเองภายในชุมชน โดยมีรัฐบาล 
องค์กรเอกชน และปราชญ์ชาวบ้าน ทําหน้าท่ีเป็นผู้สนบัสนนุ นอกจากนัน้ยงัพบว่า ในการจดัการ
ชมุชนท้องถ่ินนัน้ปราชญ์ชาวบ้านมีบทบาทในด้านการเป็นผู้ นําทางความคิด ด้านเกษตรกรรมและ
ศีลธรรม ตลอดจนเป็นนกัพฒันาตวัอย่าง สําหรับกลยุทธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านเร่ืองภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินได้แก่ 1)  กลยุทธ์การส่ือสารโดยใช้ประสบการณ์ตรง 2) การทําให้ชาวบ้านรู้จัก
ตนเอง 3) การสมัมนาแลกเปล่ียนประสบการณ์ 4) การทําตนให้เป็นตวัอย่าง  5) การอิงหลกัเกณฑ์
ธรรมชาติ 6)  การอิงหลกัพระพทุธศาสนา 7) การเน้นความสําคญัท่ีปัญหาของชาวบ้าน  8) การใช้
ส่ือของจริง 9)  การส่ือสารในบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ 10) การใช้ภาษาท้องถ่ิน 11) การใช้
ส่ือสารแบบตวัตอ่ตวั 12) การส่ือสารในแนวนอน 13) กลยทุธ์การใช้ขา่วลือ 
 พรทิพย์ ชนะค้า (2547) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารภูมิปัญญาท้องถ่ินของปราชญ์
ชาวบ้านจงัหวดับรีุรัมย์  งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ และบทบาทของปราชญ์
ชาวบ้านจังหวดับุรีรัมย์อีกทัง้ยังศึกษากลยุทธ์การส่ือสารในการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
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ปราชญ์ชาวบ้านจงัหวดับรีุรัมย์ ซึง่ปราชญ์ชาวบ้านเหลา่นีมี้ความสําคญัอย่างยิ่งในการพฒันาของ
ชนบท 
        ผลการวิจัยพบว่าปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ นําโดย
ธรรมชาตอิยา่งเดน่ชดั ซึง่ความเป็นผู้ นําโดยธรรมชาตินีม้าจากคณุลกัษณะด้านตา่งๆ ของปราชญ์
ชาวบ้านท่ีทําให้ได้รับความเคารพนับถือจากชาวบ้าน คุณลักษณะเด่นๆ เหล่านัน้ ได้แก่ 
ความสามารถทางการเกษตร รวมทัง้ความสามารถทางด้านอ่ืนๆ อาทิ การบริหารหมู่ บ้าน 
ความสามารถทางการส่ือสาร เป็นต้น นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยงัยอมรับความรู้และวิทยาการ
ใหม่ๆ  แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ไม่ยึดติดกบัความคิดเก่าๆ และนําความรู้เหล่านัน้มาพฒันาตนเอง 
ครอบครัว และหมูบ้่านด้วยหวัใจท่ีมุง่มัน่ในการพฒันา 
 ส่วนบทบาทของปราชญ์ชาวบ้านจงัหวัดบรีุรัมย์นัน้พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านจงัหวดับรีุรัมย์
มีบทบาทด้านต่างๆมากมาย อาทิ เป็นผู้ ริเร่ิมเกษตรกรรมทางเลือกใหม่ในหมู่บ้าน และแนะ
แนวทางเกษตรทางเลือกให้แก่ชาวบ้าน รวมทัง้เป็นผู้กระจายข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ีพฒันาไปยงั
ชาวบ้าน บทบาทเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้ นําในการพัฒนาของปราชญ์ชาวบ้าน
จงัหวดับรีุรัมย์อยา่งชดัเจน 
 ทางด้านกลยุทธ์การส่ือสารเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินของปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า กลยทุธ์หลกัๆท่ีปราชญ์ชาวบ้านนํามาใช้ และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนัน้ ได้แก่ 
การสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองด้วยการส่ือสารระหว่างบุคคล การใช้ภาษาท้องถ่ิน 
นอกจากนีย้ังใ ช้การสาธิต และการเปิดพืน้ ท่ี เกษตรกรรมของตนเองให้ชาวบ้าน และ
บุคคลภายนอกเข้ามาดูงาน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านมากยิ่งขึน้ ทางด้านเนือ้หาท่ี
ปราชญ์ชาวบ้านใช้นัน้จะเป็นเนือ้หาท่ีมาจากประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการทํา
เกษตรกรรม มีความชดัเจน เข้าใจง่าย และชีใ้ห้ชาวบ้านเห็นปัญหาของตนเอง รวมทัง้แนวทางการ
แก้ไขปัญหาเหลา่นีด้้วย 
 พลชยั เพชรปลอด  (2555) ศกึษากระบวนการพฒันาการส่ือสารเพ่ือถ่ายถอดองค์ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด จงัหวดั
เพชรบรีุ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) กระบวนการพฒันาการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิง
แดด จงัหวดัเพชรบุรี 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาการส่ือสาร 3) ปัญหาและอุปสรรคในการ
พฒันาการส่ือสาร โดยผลการวิจยัพบว่า 1)  กระบวนการพฒันาการส่ือสารเพ่ือถ่ายองค์ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้านแบ่งเป็น 3 ยคุคือ 1) ยุคท่ีเป็นผู้ รับนวตักรรมด้านเกษตร
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อินทรีย์โดยผู้ นําชุมชน 2) ยุคท่ีเป็นผู้ เผยแพร่นวตักรรม 3) ยุคท่ีเป็นผู้พฒันาและถ่ายทอดองค์
ความรู้ กระบวนการพฒันาการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด คือ ภาพสะท้อนบทบาทท่ีสําคญัท่ีสําคญัของ ส่ือบคุคล ในการ
พฒันาชุมชนท้องถ่ิน ส่ือบุคคลสามารถทําหน้าท่ีในการแพร่กระจายนวตักรรมได้ดี ซึ่งนวตักรรม 
หมายถึง แนวทางปฏิบตัิท่ีชมุชนนัน้ยงัไม่เคยมีมาก่อน ผู้ ใหญ่ชาญ ทบัสี และปราชญ์ชาวบ้านทุก
คน ล้วนเป็นส่ือบคุคลท่ีทรงประสิทธิภาพ ส่ือบคุคลกับการแพร่กระจายนวตักรรม ส่ือมวลชนจะมี
ประสิทธิภาพเร่ืองการสร้าง  
 ความรู้เก่ียวกับนวตักรรม ขณะท่ีส่ือบุคคลจะมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงทศันคต ิ
ท่ีจะสง่ผลให้เกิดการยอมรับหรือปฏิเสธแนวคิดใหม่ๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินนวตักรรมจากด้าน
ข้อมูล แต่มกัประเมินจากคนใกล้ชิดท่ียอมรับนวัตกรรม บุคคลจึงมีอิทธิพลในฐานะคนต้นแบบ 
หรือส่ือบุคคลท่ีมีคณุภาพ ปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารตา่งๆมากมาย กลยทุธ์การ
แบ่งปัน กลยุทธ์จุดประกาย กลยุทธ์เย่ียมเยียน กลยุทธ์ขอแรงกลยุทธ์ทดลองให้เห็น กลยุทธ์  
แบ่งปัน กลยุทธ์แยกเล่า ร่วมกันลุย กลยุทธ์ฟังให้รู้ ดูให้จํา ทําให้เป็น กลยุทธ์ช่วยกันทําแล้ว
นําไปใช้ โดยกลยุทธ์ตา่งๆถูกเลือกมาอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมและบริบทของผู้ รับสาร ทําให้
การส่ือสารไม่เพียงสร้างความรู้เท่านัน้แตส่่งผลถึงการเปล่ียนแปลงทศันคติ  จนนําไปสู่การยอมรับ
ปฏิบตั ิ
 สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจยัท่ีผ่านมา จากงานวิจยัข้างต้นจะเห็นว่ากลยทุธ์ส่ือบคุคลท่ี
มกัพบคือ กลยุทธ์ความเป็นกนัเองในการส่ือสารระหว่างบุคคล กลยทุธ์การใช้ภาษาท้องถ่ิน       
กลยทุธ์การส่ือสารในบรรยากาศท่ีไมเ่ป็นทางการ และข้อแตกตา่งท่ีค้นพบคือส่ือบคุคลในยคุใหม่ๆ
เร่ิมเป็นผู้ ท่ีเปิดรับนวตักรรมใหม่ๆมากขึน้และสามารถทําหน้าท่ีในการแพร่กระจายนวตักรรมได้
ดีกว่ายุคก่อนๆ ซึ่งส่งผลให้ส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงทัศนคติของผู้ รับสารได้
ดีกวา่ยคุก่อน 
 
 2.7.2 เครือข่ายการส่ือสาร      
 พจน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล  (2545) ศึกษากลยุทธ์การส่ือสารของกลุ่มสันติอโศก พบว่า กล
ยทุธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างและธํารงรักษาเครือข่ายของกลุ่มสนัติอโศก ได้แก่ การใช้พทุธปฏิบตัิเป็น
จุดเร่ิมต้นในการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย การจัดช่องทางสําหรับสมาชิกในการพบปะกันอย่าง
สม่ําเสมอ การใช้วนัสําคญัทางศาสนาเป็นช่องทางในการพฒันาเครือข่ายและการส่ือสารผ่านส่ือ 
การส่ือสารแบบกลุ่ม และการส่ือสารแบบตวัตอ่ตวั เพ่ือสร้างเครือข่าย ด้านกลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือ
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ธํารงรักษาเครือข่ายของกลุ่ม ได้แก่ การใช้หนังสือเครือข่ายชุมชนชาวอโศกเป็นช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารระหว่างชาวอโศกกลุ่มต่างๆ การใช้สมุดตรวจศีลในการพัฒนาสมาชิก การเน้น
คณุภาพสมาชิกมากกว่าการขายปริมาณสมาชิก การใช้วนัสําคญัทางศาสนาเป็นช่องทางในการ
รักษาสมัพนัธ์เครือขา่ย และการใช้ส่ือหลากหลายชนิดเพ่ือการเผยแพร่ข่าวสารตา่งๆของกลุ่มสนัติ
อโศก และด้านกลยทุธ์การส่ือสารในการนําเสนออตัตลกัษณ์ของกลุ่ม ได้แก่ การกําหนดเป้าหมาย
ของกลุ่มท่ีชดัเจน การนําเสนอวิถีการปฏิบตัิในชีวิตประจําวนัของชาวอโศกผ่านส่ือบคุคล การตัง้
ช่ือของชาวอโศกท่ีเน้นความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทย การผลิตสินค้า และร้านค้าตาม
แนวคิดพาณิชย์ระบบทุนนิยม และการนําเสนอเร่ืองตา่งๆของกลุ่มสนัติอโศกผ่านส่ือสิ่งพิมพ์และ
ส่ือมวลชน 

 ศิริเมษ กลีบแก้ว  (2551) ศึกษาเร่ือง เครือข่ายการส่ือสารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสริุนทร์  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึง ลกัษณะเครือข่าย
การส่ือสารของเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กระบวนการส่ือสารระหว่างเครือข่าย
เกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ กบัหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน และปัจจยัท่ีมีผลตอ่
การดํารงอยู่ของเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์  เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ใช้วิธีการ
ศกึษาจากเอกสาร การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการร่วมกบัการ
สงัเกตการณ์ ผลการศกึษา ปรากฏดงันี ้

 1) ลกัษณะเครือข่ายการส่ือสารของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โครงการเกษตร
อินทรีย์ จงัหวดัสริุนทร์ ประกอบไปด้วย  2 เครือข่ายหลกัๆ ได้แก่ (1)เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลกูข้าว
หอมมะลิอินทรีย์ โครงการเกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสริุนทร์ มีลกัษณะภายในของเครือข่ายประกอบไป
ด้วย (1) เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มแบบเป็นทางการ (2) เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ (3) 
เกษตรกรท่ีเป็นเกษตรกรรายยอ่ย ซึง่สามารถจดัประเภทเครือข่ายได้ 4 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายใน
เชิงพืน้ท่ี เครือข่ายในเชิงประเด็นท่ีสนใจร่วม  เครือข่ายในเชิงวิชาชีพของสมาชิกกลุ่ม เครือข่ายใน
เชิงระดบัความเช่ือมโยง และรูปแบบการส่ือสารภายในเครือข่าย โดยดจูากทิศทางการไหลของ
ข้อมูล ท่ีเกิดขึน้ในภายในเครือข่าย ได้แก่ การส่ือสารแบบวงล้อและการส่ือสารแบบทุกช่องทาง  
(2) เครือข่ายคณะทํางานโครงการเกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสุรินทร์ มีลกัษณะภายในเครือข่ายหรือ
องค์ประกอบภายในเครือข่าย ประกอบไปด้วย  (1) ลุ่มแกนนําเครือข่ายคณะทํางาน    (2) กลุ่ม
สมาชิกเครือข่ายคณะทํางาน (3) กลุ่มพนัธมิตรของโครงการเกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสุรินทร์ ซึ่ง
สามารถจดัประเภทเครือขา่ยได้ 2 ประเภท ได้แก่ เครือขา่ยในเชิงประเด็นท่ีสนใจร่วมและเครือข่าย
ในเชิงลกัษณะภาคีท่ีร่วมในเครือข่าย รวมทัง้รูปแบบการส่ือสารภายในเครือข่าย โดยดูจากทิศ
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ทางการไหลของข้อมลู ท่ีเกิดขึน้ในภายในเครือข่าย ได้แก่ การส่ือสารแบบวงล้อและการส่ือสาร
แบบลกูโซ ่
 2) กระบวนการส่ือสารระหว่างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โครงการ
เกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสริุนทร์ กบัหนว่ยงานราชการและองค์กรเอกชน พบว่า ประเด็นการส่ือสาร มี
ทัง้หมด 5 ประเด็น ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ได้แก่ (1) ประเด็นด้าน
การประชาสมัพนัธ์ (2) ประเดน็ด้านการสง่เสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (3) ประเด็นด้านการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (4) ประเด็นด้านการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (5) ประเด็นด้าน
การตดิตามประเมินผลโครงการเกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสริุนทร์  
 3)  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการดํารงอยู่ของเครือข่ายเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
โครงการเกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสริุนทร์ ซึ่งแบง่ออกปัจจยัออกเป็น 2 กลุ่ม (1)  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การ
ดํารงอยู่ ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านโครงการเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์  อย่างเช่น  ผู้บริหารและ
นโยบาย , การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายคณะทํางาน  ,  กลยทุธ์ในการ
จูงใจให้เกษตรกรมาเข้าร่วมโครงการฯ  (2) ปัจจัยด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ อย่างเช่น การพึ่งพาตนเองในเร่ืองการลดต้นทุนการผลิต  การมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก
ภายในเครือข่าย การให้ความร่วมมือของเกษตรกรต่อกฎระเบียบและกิจกรรมของโครงการฯ(3) 
ปัจจยัด้านชมุชนและบริบทแวดล้อม อยา่งเชน่ ความปลอดภยัจากสารเคมีและการบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภยั กระแสความตื่นตวัของผู้ประกอบการและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์  และ (2) ปัจจยัท่ี
เป็นอปุสรรคตอ่การดํารงอยู ่ได้แก่ (1) ปัจจยัด้านโครงการเกษตรอินทรีย์ จงัหวดัสริุนทร์ อย่างเช่น 
การเปล่ียนแปลงผู้บริหารและนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกบัความต้องการของเกษตรกร   เจ้าหน้าท่ีไม่
พอตอ่จํานวนเกษตรกรและขาดการส่งเสริมอย่างตอ่เน่ือง  (2) ปัจจยัด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลกู
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ อย่างเช่น เกษตรกรยงัยึดติดอยู่กบัการใช้สารเคมีในการทํานาและยงัไม่เห็น
ประโยชน์ของการปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เกษตรกรยงัไมเ่ข้าในเร่ืองของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรกรไม่สามารถกําหนดราคาข้าวได้   (3) ปัจจัยด้านชุมชนและบริบทแวดล้อม ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมไมเ่อือ้อํานวยตอ่การปลกูข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 

 สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจยัท่ีผ่านมา จากงานวิจยัข้างต้นจะเห็นว่าในการดํารงรักษา
เครือขา่ยของกลุ่มนัน้จําเป็นท่ีจะต้องให้สมาชิกในเครือข่ายมีการพบปะกนัอย่างสม่ําเสมอ ต้องใช้
การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมเข้ามาช่วยด้วย เพ่ือให้สมาชิกในเครือข่ายมีกิจกรรมร่วมกัน มีช่องทาง
ในการติดต่อส่ือสารกัน เช่น การใช้วนัสําคญัทางศาสนาเป็นช่องทางในการรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือ
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รักษาความสมัพนัธ์ เครือข่ายยุคใหม่ๆมีการกําหนดเป้าหมายของกลุ่มท่ีชดัเจนขึน้ ซึ่งเป็นปัจจยั
หนึง่ซึง่สําคญัในการดํารงอยูข่องเครือขา่ย 
 
 2.7.3 การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วม 
 อจัฉรา มลิวงศ์  (2548) ศึกษาการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรเครือข่ายเกษตร
ยัง่ยืนแม่ทา ในตําบลแม่ทา ก่ิงอําเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  การวิจยัเร่ือง การส่ือสารอย่างมี
ส่วนร่วม ของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา ในตําบลแม่ทา ก่ิงอําเภอแม่ออน  จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์
เชิงลึก (in-depth-interview) โดยมีวตัถปุระสงค์ในการศกึษาดงันี ้1) ศกึษารูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการส่ือสารของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา 2) ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการ
ส่ือสารของเกษตรกรเครือข่ายยัง่ยืนแม่ทา และ 3) ศกึษาการพฒันาเครือข่ายเกษตรยัง่ยืนแม่ทาท่ี
เกิดจากการมีสว่นร่วมในการส่ือสารของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรยัง่ยืนแมท่า 
 จากการวิจยัพบวา่รูปแบบการมีสว่นร่วมในการส่ือสารของเกษตรกรเครือข่ายเกษตรยัง่ยืน
แมท่าในการประชมุเครือข่าย ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในการส่ือสารแบบทางอ้อม โดย
แตล่ะกลุ่มส่งตวัแทนเข้าร่วมประชมุเดือนของเครือข่าย หากเป็นการประชุมใหญ่เครือข่าย พบว่า
รูปแบบการมีสว่นร่วมในการส่ือสารแบบโดยตรง โดยสมาชิกทกุคนของเครือขา่ยเข้าร่วมประชมุ 
ทางด้านระดบัการมีส่วนร่วมในการส่ือสารของเกษตรเครือข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา จากการวิจัย
พบวา่การมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัมาก หรือในฐานะ ผู้สง่ ผู้ผลิต ผู้ ร่วมผลิต หรือผู้ ร่วมแสดง 
 และพบอีกว่า ปัจจัยท่ีเอือ้ต่อการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกรเครือข่ายเกษตร
ยัง่ยืนแม่ทานัน้ ได้แก่ บรรยากาศในการประชมุ ลกัษณะการส่ือสาร และช่องทางการส่ือสารท่ีคุ้น
เคน อีกทัง้ยงัพบวา่สมาชิกเครือขา่ยมีสว่นร่วมในการส่ือสารน้อยลงเม่ือระดบัการมีส่วนร่วมในการ
ส่ือสารอยู่ในระดบั ผู้ วางแผน หรือผู้ กําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในเร่ืองของการร่วมกําหนดวาระ
การประชมุ 
 ด้านการพฒันาเครือข่ายเกษตรยั่งยืนแม่ทา ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมในการส่ือสารของ
เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรในเครือข่ายยัง่ยืนแม่ทา ได้แก่ การร่วมกนักําหนดจุดมุ่งหมายของ
เครือข่าย การตัง้เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ของเครือข่าย โดยเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการ
ส่ือสารแบบโดยตรง ส่วนการสร้างและพฒันาแผนปฏิบตัิของเครือข่าย และการพฒันาทรัพยากร
และแหลง่ทนุของเครือขา่ย นัน้เป็นรูปแบบการมีสว่นร่วมทางการส่ือสารแบบทางอ้อม 
 นนทญา หงส์รัตน์  (2550) ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันาแบบมีส่วนร่วม
ของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนาจงัหวดัสุพรรณบรีุ  การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษากลยทุธ์
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การส่ือสารเพ่ือการพฒันาแบบมีสว่นร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จงัหวดัสพุรรณบรีุรวมทัง้
ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าศึกษาในโรงเรียนชาวนา
จงัหวดัสพุรรณบรีุเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพใช้วิธีการศกึษาจากเอกสารการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก
กบักลุ่มตวัอย่างคือเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิข้าวขวญัและเกษตรกรรวมทัง้การสงัเกตการณ์แบบไม่มี
ส่วนร่วมผลการศึกษาปรากฏดังนี ้1) กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมแบ่ง
ออกเป็น  3 กลยุทธ์ได้แก่ (1) กลยุทธ์เก่ียวกับผู้ส่งสารประกอบด้วยกลยุทธ์การส่ือสารระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีกับเกษตรกรกลยุทธ์การส่ือสารผ่านกระบวนการกลุ่มกลยุทธ์การเรียนรู้จากบุคคล
ต้นแบบกลยุทธ์การปฏิบตัิซํา้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมและกลยทุธ์การเปล่ียนบทบาท 2)  กลยทุธ์การ
สร้างสารแบง่ออกเป็น 2 วิธีการคือ (1)  การกําหนดเนือ้หาสาร ประกอบด้วยกลยทุธ์การเรียนรู้จาก
ปัญหาของชมุชนและกลยทุธ์การปรับประสานทางวฒันธรรม (2) การนําเสนอสารประกอบด้วยกล
ยทุธ์การจดัการความรู้กลยุทธ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ กลยทุธ์การเรียนรู้จากการปฏิบตัิและกล
ยทุธ์การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง  3) กลยทุธ์การใช้ส่ือประกอบด้วยกลยทุธ์การใช้ส่ือบคุคลกลยทุธ์การ
ใช้ส่ือมวลชนกลยทุธ์การใช้ส่ือเฉพาะกิจกลยทุธ์การใช้ส่ือพิธีกรรมและกลยทุธ์การใช้ส่ือแบบบรูณา
การ 2) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การมีส่วนร่วมแบง่ออกเป็น 3 ด้านคือ (1) ปัจจยัด้านผู้ส่งสารประกอบด้วย
กระบวนการเรียนรู้เจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิข้าวขวัญและการให้สิ่งล่อใจ (2) ปัจจัยด้านผู้ รับ
สารประกอบด้วยทศันคติของเกษตรกร ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการเรียนในโรงเรียนชาวนาและ
การส่งเสริมจากครอบครัว 3) ปัจจยัด้านการสนบัสนุนจากภายนอกในด้านตา่ง ๆ ประกอบด้วย
องค์กรสนบัสนุนงบประมาณเทคนิควิทยาการข้อมูลข่าวสารวดัและโรงเรียนและองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวดัดาว 3)  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ (1) การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนผา่นการเรียน (2) การมีสว่นร่วมในระดบัการดําเนินงานในขัน้ของการดําเนินงาน 
 สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากงานวิจยัท่ีผา่นมา จากงานวิจยัข้างต้นจะเห็นวา่การส่ือสารแบบมี
สว่นร่วมท่ีผา่นมาอดีตถึงปัจจบุนัสว่นใหญ่ผู้ รับสารจะอยู่ในฐานะ ผู้สง่ ผู้ผลิต ผู้ ร่วมผลิตหรือผู้ ร่วม
แสดงแตล่ะระดบัการมีสว่นร่วมในการส่ือสารจะน้อยลงเม่ือระดบัการส่ือสารอยูใ่นระดบัวางแผน
หรือกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในเร่ืองของการร่วมกําหนดวาระการประชมุ



 

 

บทที่ 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 การศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาการเกษตร “เกษตรอินทรีย์” ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการเก็บรวบรวมข้อมลูของงานวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์เชิงลึกและสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตอบปัญหาการทําวิจัย โดยมุ่ง
ศกึษากลยทุธ์ส่ือบคุคลคณุลกัษณะ และบทบาท เพ่ือสร้างเครือขา่ยการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาการเกษตร “เกษตรอินทรีย์” รวมถึงศกึษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์และความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี โดยผู้วิจยัได้แบ่งรายละเอียดเนือ้หาของ
ระเบียบวิธีวิจยัไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.4 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู 
 3.6 ระยะเวลาในการศกึษา 
 3.7 การวิเคราะห์ข้อมลู 
 3.8 ความเช่ือถือได้ของข้อมลู 
 3.9 การนําเสนอข้อมลู 
 3.10 กรอบแนวคดิการวิจยั 
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3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้มี 17 ทา่น การกําหนดกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเชิงคณุภาพ
นีแ้บง่กลุม่เป้าหมายเป็น 2 กลุม่ กลุม่แรก คือปราชญ์ชาวบ้านหมูบ้่านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง
อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี และผู้ประสานการขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  บ้าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มเกษตรกร  โดยต้องเป็น
เกษตรกรในหมู่บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ โดยทัง้ 2 กลุ่มจะ
ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น(Nonprobability sampling) โดยเลือกการสุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling)  โดยผู้ วิจยัจะเลือกกลุ่มเป้าหมายในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูท่ีสามารถให้ข้อมลูได้ตรงตามท่ีผู้วิจยัต้องการ 
 
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 3.2.1 ข้อมูล          
 แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
   3.2.1.1 ข้อมลูปฐมภมูิ คือ ข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมจากผู้ ให้ข้อมลูโดยตรง โดยได้จาก
การลงพืน้ท่ีภาคสนามในการศึกษา โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม   การ
สงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วม  
  3.2.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมลูท่ีอ้างอิงจากคนอ่ืนท่ีรวบรวมไว้ โดยศึกษาจาก
เอกสารตา่งๆและเป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่หนงัสือ วิทยานิพนธ์ เอกสารทาง
วิชาการ เอกสารราชการ  ข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ ส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น แผ่นพบัของโครงการ 
เป็นต้น  
 
 

 3.2.2 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)    
  เป็นการรวบรวมเอกสารตา่งๆซึ่งเป็นข้อมลูทตุิยภูมิท่ีมีผู้ รวบรวมไว้แล้วมาใช้ใหม่ และนํา
ข้อมูลต่างๆเหล่านัน้มาวิเคราะห์และตีความร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วม 
 
 

 3.2.3 การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) 
 เป็นการสงัเกตการณ์ในพืน้ท่ีหมู่บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จงัหวดั
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จันทบุรี  แบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆของชุมชน โดยผู้ วิจัยเป็นเพียงผู้ สังเกตการณ์
ปรากฏการณ์ตา่งๆท่ีเกิดขึน้มาภายในชมุชนจากภายนอกเทา่นัน้ 
 
 

 3.2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)      
 คือ การเน้นการซักถามแบบเน้นการสัมภาษณ์รายบุคคลแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้
สมัภาษณ์กับผู้ ให้สัมภาษณ์ โดยการกําหนดประเด็นคําถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ สัมภาษณ์
สามารถตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นตา่งๆได้อย่างอิสระ  โดยผู้ ให้สมัภาษณ์เชิง
ลึกมีปราชญ์ชาวบ้าน จํานวน 1 ท่าน ผู้ประสานการขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
จํานวน 2 ทา่น 
 ผู้ให้การสมัภาษณ์เชิงลกึมีจํานวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้
 1) คณุคํานงึ ชนะสิทธ์ิ    อดีตเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านชําปลาไหลตําบลสอง
      พ่ีน้อง  
      อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ ผอ.ศนูย์กสิกรรม
      ธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล คลงัปัญญาผู้สงูอายุ
      ชมุชนเกษตรกรดีเดน่ ปี 2549 ปราชญ์ชาวบ้าน 
      บ้านชําปลาไหลตําบลสองพี่น้อง อําเภอท่าใหม ่
      จงัหวดัจนัทบรีุ 
 2) นายพรเทพ สายพานิช   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง 
       อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ผู้ประสานการ
      ขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ 
 3) สมโภชน์ พุม่แก้ว    ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล
       ผู้ประสานการขบัเคล่ือนกิจกรรมเครือขา่ย 
      เกษตรอินทรีย์ 
  
 3.2.5 การสัมภาษณ์กลุ่ม (Focus group)     
 เป็นการจัดกลุ่มสนทนาร่วมกันในรูปแบบของการอภิปรายอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา
ประมาณ 30-60 นาที โดยสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในบ้านชําปลาไหลตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี โดยจะแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้ นําทางความ
คดิเห็น (Opinion leader) และกลุม่ท่ี 2 กลุม่ประชาชน มีดงัตอ่ไปนี ้
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  3.2.5.1 กลุ่มผู้ นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบเจาะจง(Purposive Sampling) กําหนดบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็น
ผู้ ริเร่ิมและมีบทบาทท่ีสําคญั มีตําแหนง่อยา่งเป็นทางการในเครือขา่ย จํานวน 8 ทา่น ดงันี ้
   1)  นายพรเทพ สายพานิช  ผู้ใหญ่บ้านชําปลาไหล 
   2)  นายสมโภชน์ พุม่แก้ว   ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์
        บ้านชําปลาไหล 
   3)  นางสจุิตรา ชนะสิทธ์ิ   ประธานวิสาหกิจฯ 
   4)  นางสนุทรี เชิงเทิน   ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
   5)  นายสรุสีห์ แซเ่อ๋ียว   ผู้ชว่ยผู้ใหญ่บ้าน 
   6)  นายปัญญา หงส์รัตน   กรรมการหมูบ้่าน 
   7)  นายจกัรรินทร์ ชเูดช   อาสาพฒันาชมุชน (อช.) 
   8)  นายเฉลิมชยั แซเ่อ๋ียว   สมาชิกสภาเทศบาล 
  3.2.5.2 กลุ่มประชาชน  โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling) กําหนดบคุคลท่ีเป็นเกษตรกรในหมู่บ้านชําปลาไหล ทําเกษตรกรรมมาไม่ต่ํากว่า 10 ปี 
และไมมี่ตําแหนง่ใดๆในเครือขา่ยทัง้ท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ จํานวน 8 ทา่น ดงันี ้
   1)  นายกหุลาบ ทรัพย์สิน  ครัวเรือน 
   2)  นางขวญัตา ปรีดา   ครัวเรือน 
   3)  นายสมหมาย นิลสินธิ  ครัวเรือน 
   4)  นางบญุศรี ชเูดช   ครัวเรือน 
   5)  นายอํานาจ นรากร   ครัวเรือน 
   6)  นางสาวรสสคุนธ์ ชเูดช  ครัวเรือน 
   7)  นางสมนกึ บญุศริิ   ครัวเรือน 
   8)  นายบรรจง ชาตะเกาะ  ครัวเรือน 
 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 3.3.1 การจดบันทกึภาคสนาม (Fieldnotes) 
 เป็นการจดบันทึกย่อขณะลงพืน้ท่ี อาจใช้การบันทึกข้อมูลร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการ
สมัภาษณ์ จากนัน้จงึกลบัมาสรุปอีกครัง้ โดยเขียนบรรยายว่า ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อย่างไร 
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กบัใคร และทําไม อาจมีการระบวุนั เวลา และสถานท่ีกบักบัไว้ ทัง้นีก้ารเขียนสรุปไม่ควรปล่อยทิง้
ไว้หลายวนัเพ่ือป้องกนัผู้วิจยัลืมข้อมลู 
  
 3.3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview guide) 
  เป็นการออกแบบคําถามในประเด็นต่างๆ ท่ีผู้สมัภาษณ์สนใจ โดยมีความสอดคล้องกับ
ปัญหานําวิจยัและวตัถปุระสงค์ของงานวิจยัเพ่ือให้ได้คําตอบท่ีครอบคลมุและตรงประเดน็ 
 
 3.3.3 เคร่ืองบันทกึเสียง (Voice Recorder) 
 ใช้ร่วมกับการจดบนัทึกภาคสนาม ใช้บนัทึกเสียงระหว่างการสนทนาของการสมัภาษณ์ 
เพ่ือเป็นการเก็บและตรวจสอบรายละเอียดความถกูต้องของข้อมลูและการสมัภาษณ์อีกครัง้หนึง่ 
 
3.4 การสร้างเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล 

 
 แบบสมัภาษณ์ (Interview guide) มีลกัษณะผสมกนัทัง้แบบสอบถามปลายปิด (Close 
ended questionnaire) และแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended questionnaire) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลหรือคําตอบในสิ่งท่ีผู้สมัภาษณ์ต้องการจากผู้ ถูกสมัภาษณ์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ ถูก
สมัภาษณ์มีโอกาสแสดงความคดิเห็น 
 
 3.4.1 ประเดน็ค าถามที่ก าหนดเพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย มีดงันี ้ 
  3.4.1.1 คณุลกัษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบล
สองพ่ีน้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
   1)  ปราชญ์ชาวบ้านมีการแสวงหาข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์
อยา่งไร  
   2)  ปราชญ์ชาวบ้านเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ทัง้จากภายใน
และภายนอกชมุชนจากท่ีใดและส่ือใดบ้าง 
   3)  ปราชญ์ชาวบ้านมีความเช่ียวชาญการทําเกษตรด้านอ่ืนอีกหรือไม ่
อยา่งไร 
   4)   ปราชญ์ชาวบ้านช่วยแนะแนวทางการทําเกษตรอินทรีย์ให้ชาวบ้าน
อยา่งไร 
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   5)   ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
อยา่งไร 
   6)  ในสายตาชาวบ้านคนอ่ืน ปราชญ์ชาวบ้านมีคณุลกัษณะอยา่งไร 
   7)  ในสายตาชาวบ้านคนอ่ืน บทบาทของปราชญ์ในเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์เป็นอยา่งไร 
   8)   การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้านใน
สายตาชาวบ้านคนอ่ืนเป็นอยา่งไร 
  3.4.1.2  กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
   1)  ความเป็นมาของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล เป็น
อยา่งไร 
   2)  รูปแบบการส่ือสารในเร่ืองการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของ
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นอยา่งไร 
   3)  กลยทุธ์การสร้างเครือขา่ยการส่ือสาร ทําอยา่งไรบ้าง 
   4)  กลยทุธ์การสร้างสาร ทําอยา่งไรบ้าง 
   5)  ปราชญ์ชาวบ้านเลือกใช้ส่ือในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
อะไรบ้าง 
   6) กลยทุธ์การนําเสนอสารทําอยา่งไรบ้าง 
   7)  มีชอ่งทางในการสร้างเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ใดบ้าง 
   8)  เนือ้หาท่ีใช้ในการส่ือสารเพ่ือสร้างเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์เป็นอยา่งไร 
  3.4.1.3 การมีสว่นร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
   1)   ในขณะท่ีเกษตรกรเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มีการ
กําหนดจุดมุ่งหมาย วตัถุประสงค์และกฎระเบียบของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แล้วหรือไม่ ทราบ
หรือไมว่า่มีการกําหนดจดุมุง่หมายวตัถปุระสงค์ และกฎระเบียบของเครือขา่ย 
   2)   เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการกําหนดวตัถุประสงค์ จุดมุ่งหมายและ
กฎระเบียบของเครือขา่ยหรือไม่ 
   3)  การประชมุเครือขา่ยมีการประชมุอะไรบ้าง 
   4)  เกษตรกรเคยร่วมประชมุดงักลา่วหรือไม่ 
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   5)   ในการประชุมดงักล่าวมีการกําหนดวาระการประชุมหรือไม่ ใคร
กําหนด 
   6)   ในการประชุมต่างๆของเครือข่าย มีการพูดคุยเพ่ือซักถาม หรือ
แลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัหรือไม ่และสว่นมากในเร่ืองใด ใครเป็นผู้แสดงความคิดเห็น(กรรมการ/
สมาชิก) 
   7)  เกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ตัง้ประเด็นในท่ีประชมุหรือไม ่
เป็นการตัง้ประเดน็ในเร่ืองใด 
   8)   ประธานเครือข่าย/กรรมการคนอ่ืนๆเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมใน
การส่ือสารมากพอหรือไม ่อยา่งไร 
   9)  ในการวางแผนปฏิบตัิงานของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ใครเป็นผู้
วางแผน และวางแผนกนัอยา่งไร 
   10)  คดิวา่การมีสว่นร่วมในการส่ือสารสง่ผลตอ่เครือขา่ยอย่างไร 
  3.4.1.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
   1)  เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์อยา่งไร 
   2)  เกษตรกรมีความคดิเห็นตอ่เครือขา่ยเกษตรอินทรีย์อยา่งไร 
   3)  เกษตรกรเห็นด้วยหรือไม่ท่ีมีการก่อตัง้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขึน้ใน
หมูบ้่าน 
   4)   เกษตรกรคิดว่าปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี
เก่ียวกบัการทําเกษตรอินทรีย์หรือไม่ 
   5)  คดิวา่ปราชญ์ชาวบ้านมีทกัษะการส่ือสารอย่างไร 
   6)  ปราชญ์ชาวบ้านสง่ผลให้เกิดเครือขา่ยหรือไม่ อยา่งไร 
   7)  กลยุทธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านส่งผลให้เครือข่ายเข้ามามี
สว่นร่วมในการทําเกษตรอินทรีย์หรือไม ่
   8)  คิดว่าเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ต้องมีการปรับปรุงอะไรอีกหรือไม ่
อยา่งไร 
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3.5 การตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 

 
 

 ผู้ วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ทัง้แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพ่ือให้ผู้ สัมภาษณ์ได้มี
โอกาสในการตอบคําถามได้ตามต้องการ เพ่ือเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายแสดงความคิดเห็นได้
เต็มท่ี ไม่มีการปิดกัน้ความคิดเห็น แต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวคําถามเพ่ือให้ผู้ วิจยัได้คําตอบท่ี
ตรงกบัปัญหานําวิจยัท่ีผู้วิจยัต้องการจะศกึษาด้วย โดยผู้วิจยัจะดําเนินการตรวจสอบคณุภาพของ
แบบสมัภาษณ์เพ่ือวดัความตรงในด้าน “ความตรงด้านเนือ้หาสาร”(Content Validity) ซึ่งผู้วิจยัจะ
ตรวจสอบว่าเนือ้หาในแบบสมัภาษณ์ท่ีจะใช้ในการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายนัน้มีความตรงและ
ครบถ้วนตามประเด็นท่ีต้องการวัดในงานวิจัย และมี “ความตรงด้านโครงสร้าง”(Construct  
Validity) หรือไม่ ซึ่งผู้วิจยัจะตรวจสอบว่าประเด็นตา่งๆในแบบสมัภาษณ์นัน้ครบถ้วนตามแนวคิด
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องตามท่ีผู้วิจยัได้ดําเนินการทบทวนวรรณกรรมมาหรือไม่ 
 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 

 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ระยะเวลาตัง้แต่ เดือนกุมภาพนัธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.
2558 

 
3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ วิจัยจะรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายรูปแบบมาวิเคราะห์เพ่ือ
ตีความหมาย ทัง้ข้อมลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์เจาะลึก การสมัภาษณ์กลุ่มและการสงัเกตแบบ
ไมมี่สว่นร่วม โดยการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพแบบสร้างข้อสรุป ได้แก่ การวิเคราะห์แบบอปุนยั
(Analytic introduction) ซึ่งเป็นการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนยัจากการจดบนัทึก การสงัเกต
และการสมัภาษณ์ของปรากฏการณ์ตา่งๆท่ีมองเห็น โดยใช้การบรรยายแบบพรรณนา 
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3.8 ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 

 
 ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้วิธีการตรวจสอบหลากหลายวิธี 
ดงันี ้การศกึษาค้นคว้าข้อมลูจากเอกสารตา่งๆ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และการสงัเกตแบบไม่
เข้าไปมีสว่นร่วม 
 ในส่วนของข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์นัน้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีได้ความเป็นจริง และ
นา่เช่ือถือ ผู้วิจยัปฏิบตั ิดงันี ้
 1)   ก่อนเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจยัจะแนะนําตวั พดูคยุเร่ืองทัว่ไป สร้างความคุ้นเคยและ
ความสมัพนัธ์อนัดีกบักลุ่มเป้าหมาย เพ่ือกลุ่มเป้าหมายจะได้ไว้วางใจ และให้ข้อมลูท่ีเป็นจริงไม่
ปิดบงั จากนัน้จงึบอกถึงวตัถปุระสงค์ในการมาสมัภาษณ์ 
 2)  หลงัจากเก็บข้อมลูภาคสนามแล้ว ผู้วิจยัต้องจดบนัทกึภาคสนามทกุครัง้ เพ่ือท่ีจะได้ไม่
ลืมข้อมลูท่ีได้ในการเก็บข้อมลู 
 3)  ผู้วิจยัตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูเบือ้งต้นและข้อมลูส่วนท่ีผู้ผู้วิจยัตีความไว้แล้ว 
โดยการให้บคุคลท่ีเป็นผู้ ให้ข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในปรากฏการณ์ศกึษาอ่านข้อมลูดงักล่าว พร้อมให้
ความคิดเห็น ทักท้วง หรือยอมรับข้อมูลท่ีนําเสนอ เพ่ือเป็นการยืนยันความถูกต้อง และความ
เช่ือถือได้ของข้อมลู 

 
3.9 การน าเสนอข้อมูล 
 
 ผู้ วิจัยใช้การพรรณนาวิเคราะห์ (Analysis Descriptive) และนําเสนอข้อมูลตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ 
 1)  ข้อมลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบล
สองพ่ีน้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 2)  ข้อมลูเก่ียวกลยทุธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 3)  ข้อมลูเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 4)  ข้อมลูเก่ียวกบัความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
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3.10 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 



 

 

บทที่ 4 

 

ผลการวจิัย 

 
 การวิจัยเ ร่ือง กลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาการเกษตร “เกษตรอินทรีย์” ครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) เพ่ือให้
ตอบวตัถปุระสงค์ดงันี ้
 1)  เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ี
น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 2)  เพ่ือศกึษากลยทุธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 3)  เพ่ือศกึษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 4)  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
ผู้วิจยัได้ศกึษางานจากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม(Non-Participant 
Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสัมภาษณ์กลุ่ม(Group 
Interview) ผู้ ให้สมัภาษณ์ท่ีเป็นผู้ให้ข้อมลูหลกัสําคญั จํานวน 17 คน ซึง่แบง่เป็น 2 กลุม่ คือ 
 1)  ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ ซึง่
เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้ และมีสว่นผลกัดนัให้ได้รับเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
 2)  เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในบ้านชําปลาไหลตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ 
ใช้วิธีเลือกสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
งานด้านเกษตรกรรม หรือมีอาชีพเป็นเกษตรกร 
 ผู้วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้
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 4.1 บริบทของชมุชนบ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 4.2  คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 4.3 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 4.4 การมีสว่นร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุม่เกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ี
น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 4.5 ความคดิเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 
4.1  บริบทของชุมชนบ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 
 4.1.1 สถานที่ตัง้ 
 บ้านชําปลาไหลตัง้อยู่ท่ี หมู่ท่ี 12 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี การ
คมนาคมในหมูบ้่านยงัไมส่ะดวก เน่ืองจากถนนภายในหมูบ้่านยงัเป็นถนนลกูรังเกือบทกุสาย ห่าง
จากท่ีทําการ อบต. คดิเป็นระยะทาง    3 กิโลเมตร 
 หา่งจากท่ีวา่การอําเภอทา่ใหม ่คดิเป็นระยะทาง  5 กิโลเมตร 
 หา่งจากศาลากลางจงัหวดัจนัทบรีุ   16 กิโลเมตร 
 มีเนือ้ท่ีประมาณ      2,500   ไร่  
 เป็นพืน้ท่ีการเกษตร     2,130 ไร่ 
 จํานวนครัวเรือน      110 ครัวเรือน 
 อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ตดิตอ่  หมูท่ี่ 3 ตําบลสองพี่น้อง 
 ทิศใต้  ตดิตอ่  เขตเทศบาลอําเภอทา่ใหม ่
 ทิศตะวนัออก ตดิตอ่  หมูที่ 8 ตําบลเขาบายศรี 
 ทิศตะวนัตก ตดิตอ่  หมูท่ี่ 9 ตําบลสองพี่น้อง 
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ภาพท่ี 4.1 ท่ีตัง้ของ บ้านชําปลาไหล 

 
 
ภาพท่ี 4.2 สถานท่ีสําคญัใน บ้านชําปลาไหล 
แหล่งท่ีมา: จากข้อมลู ฐปส .ปี 2553 
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ภาพท่ี 4.3 แผนท่ีสงัเขปตําบลสองพี่น้อง หมูท่ี่ 12 คือหมูบ้่านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง จงัหวดั
จนัทบรีุ 
แหล่งท่ีมา: สภาชมุชนตําบลสองพี่น้อง, 2557 
 
 4.1.2 สภาพแวดล้อม        
 สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา และทุ่งหญ้า ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร เพาะปลูก และเลีย้งสตัว์ มีแหล่งนํา้ธรรมชาติสําหรับทํา
การเกษตร 4แหลง่ คือสระยายเปีย คลองชากเวช คลองชําปลาไหล และสระนํา้ประชาสามคัคี 
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ภาพท่ี 4.4 สภาพพืน้ท่ีท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ของ บ้านชําปลาไหล 
 
 4.1.3 ความเป็นมาของชุมชน       
 เดิมเป็นแหล่งชุมชนเล็กๆท่ีมีลําลางนํา้ท่ีแยกมาจากคลองเก่าเกียรติ   (ปัจจุบนัเรียกว่า 
คลองเกียรต ิตัง้อยูห่มูท่ี่ 3 ตําบลสองพี่น้อง) ไหลผา่น ชาวบ้านเรียกลําลางเหลา่นีว้่า “ชํา” และจาก
สภาพดนิท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ ทําให้บริเวณชําตา่งๆมีปลาไหลชกุชมุ เป็นแหล่งอาหารของคนใน
ชมุชนตลอดปี เม่ือมีการจดัตัง้หมูบ้่าน จงึเรียกบ้านนีว้า่ บ้านชําปลาไหล มาจนถึงปัจจบุนั 
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 4.1.4 การประกอบอาชีพ      
 ประชากรในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ พืชท่ีปลูกมากได้แก่ ทเุรียน เงาะ 
ลองกอง พริกไทย สละ แก้วมงักร และพืชสมนุไพร  มีผู้ประกอบอาชีพหลกั  ทําสวน 177 คน อาชีพ
รอง รับราชการ 13 คน รับจ้าง 47 คน ค้าขาย  18 คนธุรกิจสว่นตวั   1   คน อ่ืนๆ  23  คน 

 
 
ภาพท่ี 4.5 ชาวบ้านสว่นใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ 
 
 4.1.5 ระบบสังคม       
 หมู่บ้านชําปลาไหล มีลกัษณะเป็นสงัคมชนบท เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งคนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในหมูบ้่านมกัมีความเก่ียวพนัเป็นเครือญาติกนั มีการไปมาหาสู่กนั
อยา่งสมํ่าเสมอ มีการแลกเปล่ียนความรู้ การรับรู้ปัญหาตา่งๆจึงเกิดขึน้อยู่เสมอ ประชากรในพืน้ท่ี
มีความรักและสามัคคี กันเป็นอย่างดี มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดในชุมชนด้วยการทําเวที
ประชาคม บ้านเรือนมีความมัน่คงถาวร การศกึษาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ในหมู่บ้านนอกจากมีศาลาประจําหมู่บ้าน ท่ีใช้เป็นจุดรวมของคนในหมู่บ้านเพ่ือการ
ประชมุหรืองานเชิงพิธีการแล้ว การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน ยงัมีการใช้
สภากาแฟ วดั และศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล เป็นศนูย์รวมชาวบ้าน เพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร 
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 4.1.6 ขนบธรรมเนียมประเพณี       
  1)  การทําบุญส่งทุ่ง ช่วงเดือนมกราคมของทกุปี ประเพณีทําบุญส่งทุ่งจะทํา
หลังจากการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ประมาณเดือนมกราคม เพ่ือเป็นการขอบคุณสิ่งศกัดิ์สิทธ์ท่ีช่วย
อํานวยความอดุมสมบรูณ์ และอทุิศส่วนกศุลให้กบัผู้ มีพระคณุท่ีได้ล่วงลบัไปแล้ว  เม่ือกําหนดวนั
ทําบญุแล้ว ชาวนาทกุคนจะพร้อมกนัท่ีศาลากลางทุ่ง โดยตอนเย็นจะนิมนต์พระมาสวดพระพทุธ
มนต์เย็น หลงัจากพิธีทางศาสนาเรียบร้อยเเล้ว ชาวบ้านท่ียงัไมก่ลบัจะพากนัเล่นการละเล่น เช่นรํา
วง แม่ศรี ฯลฯ แม่ศรีท่ีละเล่นในท่ีนีเ้ป็นแม่ศรีลอบ ถ้าแม่ศรีเข้าลอบของใครจะทําให้ลอบนัน้ดกั
ปลาได้มาก การเข้าทรงแม ่ศรีลอบนี ้ชาวบ้านจะต้องเตรียมลอบของตนมาในพิธีด้วย 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6 ประเพณีการทําบญุสง่ 
  2)  การทําบุญวนัสงกรานต์ /รดน้าดําหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ในทุกวันท่ี 13 
เมษายนชาวบ้านในชุมชนจะให้ความเคารพตอ่ผู้ ท่ีอาวุโสกว่า โดยจะทําพิธีรดนํา้ดําหวัผู้ เฒ่าผู้แก่
ทัง้หมูบ้่านในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 
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ภาพท่ี 4.7 รดนํา้ดําหวัผู้สงูอายใุนหมูบ้่าน 
 

 
 
ภาพท่ี 4.8 ชาวบ้านในชมุชนจะให้ความเคารพตอ่ผู้ ท่ีอาวโุสกวา่ 
   
  3) การปลูกข้าว นาข้าว“วิถีพุทธ”  ก่อนท่ีจะทํานาครัง้แรกนัน้ ชาวบ้านได้ไป
นมสัการหลวงปู่ ฟัก  ซึง่เป็นพระท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนบัถือ ท่านได้ให้แง่คิด และเตือนสติเร่ือง
การทํานาว่าอย่าได้ใช้สารเคมีทกุชนิดในไร่นา เพราะจะเป็นการทําร้าย เบียดเบียนสตัว์และแมลง 
ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมโลก โดยท่านได้มีเมตตา บริกรรมคาถาลงในนํา้มนต์ เพ่ือให้เอาไปพรมลงในนา
ป้องกนัไม่ให้แมลงและสตัว์ตา่งๆ มารบกวน โดยชาวบ้านเช่ือว่านํา้มนต์ของหลวงปู่ ฟัก จะช่วยไล่
แมลงและทําให้ผืนนามีความอดุมสมบรูณ์ 



90 

 
 
ภาพท่ี 4.9 ชาวบ้านร่วมปลกูข้าวใน นาข้าว วิถีพทุธ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.10 พระครูสนัตวีิรญาณ(หลวงปู่ ฟัก)แหง่วดัพิชยัพฒันาราม(วดัเขาน้อยสามผาน) 
แหล่งท่ีมา: สภาชมุชนตําบลสองพี่น้อง, 2557 
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ภาพท่ี 4.11 ผลผลิตนาข้าวจากฝีมือชาวสวน 
 
 4.1.7 สมาชิกในชุมชน       
 สมาชิกในชุมชนมีลกัษณะโยงใยกันเป็นเครือญาติ มีประเพณีอนัดีงามผูกความสมัพนัธ์
เอาไว้ให้แนบแน่น มีความเคารพผู้อาวุโส มีนํา้ใจต่อกัน ใช้ชีวิตอยู่แบบสังคมชนบท รู้จักกันทัง้
หมูบ้่าน มีการขอแรงกนัให้ชว่ยทํางานได้ 

 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษา เพราะส่วนใหญ่ต้องออกมาช่วยครอบครัว 
ชาวบ้านท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมจะอ่านออกเขียนได้ แต่ในปัจจุบนั เด็กและวัยรุ่น มีโอกาสทาง
การศกึษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั 

 
 4.1.8 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานช าปลาไหล     

  (1)  สถานท่ีตัง้        

  ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติชําปลาไหล ตัง้อยู่หมู่ท่ี 12 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ จ.
จนัทบรีุ เป็นจดุเรียนรู้ศึกษาดงูาน และเปิดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจศกึษาในเร่ืองการทํา
เกษตรอินทรีย์ โดยยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหวัใจสําคญั ภายใต้แนวคิดของ "คํานึง 
ชนะสิทธ์ิ" ประธานศนูย์ฯ  
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ภาพท่ี 4.12 ศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล 
 

 
 
ภาพท่ี 4.13 ภาพบรรยากาศภายในศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล 
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ภาพท่ี 4.14 สถานท่ีอบรมเกษตรกร และต้อนรับผู้ เย่ียมชม 
   
  (2)  ความชํานาญ/จดุเดน่ของศนูย์     

  เป็นศนูย์รวม การเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยมีพืน้ท่ี 33 ไร่ ทํา
สวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด สละ ลองกอง มะขามหวาน มีการปลูกพืชสมุนไพร เช่น 
กระวาน การพลู ชะพลู  หน่อแดง  ว่านสาวหลง ตะไคร้หอม มีการอนุรักษ์พืชท้องถ่ิน เช่น หญ้างู
แดง หญ้ารามพระอินทร์ ให้แมลงกิน เพ่ือจะได้ ไมร่บกวนพืชเศรษฐกิจ วิธีการปลกูไม้ผลตา่งระดบั
ในพืน้ท่ีเดียวกัน เรียกว่า “ครอบครัวผลไม้” เพ่ือเป็นการประหยัดนํา้ ปุ๋ ย และใช้สารสกัดจาก
ธรรมชาติ ในการขับไล่แมลง และบํารุงต้นพืช และ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ให้เป็นศนูย์ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นสถานท่ีศกึษาดงูานด้านกสิกรรมและท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
  (3)  ประวตักิารก่อตัง้และความเป็นมาของศนูย์     
  จากประสบการณ์ในการทําสวนผลไม้และการทดลองทํากิจกรรมการเกษตรด้วย
ระบบอินทรีย์ต่างๆของนายคํานึง ท่ีเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป จนทําให้ ได้รับการประกาศเกียรติ
คณุมากมายจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นต้นแบบ ขยายผลไปยังหมู่บ้าน 
ชุมชน อําเภอและจังหวัดมีเกษตรกรจากใน ประเทศและต่างประเทศ มาศึกษาดูงานในพืน้ท่ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานท่ี ท่ีสามารถเป็นต้นแบบและเป็น
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีรวมตัวกันในการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการพัฒนากสิกรรม
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ธรรมชาติ แก่บุคคลทั่วไป จึงจัดตัง้ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมให้กับเกษตรกรท่ีสนใจ ทั่วไปทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ด้วยหลกัสตูรการทํากสิกรรมธรรมชาตขิัน้พืน้ฐาน การทําเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถนําไปปฏิบตั ิและขยายผลได้    
  ทัง้นีศู้นย์ฯ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัง้แตปี่ 2551 
  (4)  หลกัสตูรท่ีจดัฝึกอบรม       
  การพฒันากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบตั ิการทําเกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การพฒันาผู้ นําการเปล่ียนแปลง และ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย การทําไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลง สบู่
สมนุไพรวา่นสาวหลง ถัว่เคลือบสมนุไพร โลชัน่มะพร้าว นํา้ยาเอนกประสงค์ ถัว่งอกคอนโด นํา้ยา
ปรับผ้านุ่ม การเลีย้งสตัว์ ปลา ไก่ เป็ด หมู การเลีย้งผึง้ การเลีย้งเพ่ือขยายพันธุ์ชนัโรง การเพาะ
เห็นฟาง การทํานาข้าวในยางในรถยนต์ การอนุรักษ์พืชผกัสมุนไพรพืน้บ้าน การทําจุลินทรีย์นํา้
หมักชีวภาพ การทําปุ๋ ยอินทรีย์ แก๊สชีวภาพ นํา้ส้มควันไม้ หมูหลุม สมุนไพรใกล้ตัว สมุนไพร
ควบคมุศตัรูพืชไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โรงสีข้าวเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม การใช้เทคโนโลยี
พลงังานนํา้ทดแทนผลิตกระแสไฟฟ้า การขยายพนัธุ์พืชและอนุรักษ์ไม้ท้องถ่ิน การแปรรูปผลไม้
ตลอดฤดกูาล การผลิตผลไม้คณุภาพปลอดสารพิษ 
 

 
 
ภาพท่ี 4.15 แปลงสาธิต ฐานกรองนํา้ส้มควนัไม้ 
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ภาพท่ี 4.16 แปลงสาธิต ฐานไบโอแก๊ส  
 

 
ภาพท่ี 4.17 แปลงสาธิต ฐานเลีย้งปลา 
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ภาพท่ี 4.18 แปลงสาธิต ฐานปุ๋ ยหมกัจลุินทรีย์ชีวภาพ 
 
  (5)  ความพร้อมของศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล   
   สถานท่ีฝึกอบรมรองรับผู้ เข้าอบรมประมาณ 100 คน ห้องนํา้ 10 ห้อง ห้อง
อาบนํา้ 10 ห้อง แยกชาย- หญิง มีสถานท่ีพกัสามารถรองรับผู้ เข้าอบรมได้รุ่นละ 100 คน ลกัษณะ
ท่ีพกัเป็นแบบอาคารหลงัใหญ่ จํานวน 3 หลงั และบ้านแบบรีสอร์ท จํานวน 5 หลงั และมีเต็นท์
สํารองกรณีมีผู้ เข้ารับการอบรมมากกว่า 100 คน อีกจํานวน10 หลงั มีทีมวิทยากร26 คน และ
ทีมงานชว่ยปฏิบตังิานในศนูย์เป็นชาวบ้านในชมุชน มีฐานการเรียนรู้ ส่วนโสตทศันปูกรณ์และวสัดุ
สํานกังาน ประกอบด้วย เคร่ืองเสียง ไมโครโฟนเคร่ืองเล่น DVD/VCD และทีวีสี 29 นิว้ จอ LCD 
โปรเจคเตอร์พร้อมเคร่ืองฉาย 
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ภาพท่ี 4.19 แผนท่ีศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล 
 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลในวัตถุประสงค์ข้อท่ีหนึ่งนัน้ต้องอาศัยข้อมูล ต้องอาศัยข้อมูล
ประวตัิชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน จากอดีตถึงปัจจุบนัท่ีได้จากการสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเอง 
และสมัภาษณ์บคุคลรอบข้างปราชญ์ชาวบ้าน 
 ประวตัเิบือ้งต้นของปราชญ์ชาวบ้าน 
 คณุคํานงึ ชนะสิทธ์ิ 
 นายคํานึง ชนะสิทธ์ิ เกิดเม่ือวนัท่ี  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เป็นชาวจงัหวดัจนัทบรีุ ตัง้แต่
กําเนิดครอบครัวชนะสิทธ์ิประกอบอาชีพทําไร่ทํานาเหมือนชาวบ้านทั่วไปในเขตนัน้ มีฐานะ
คอ่นข้างยากจน มีโอกาสได้เข้าเรียนจนจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 โดยวิถีชีวิตช่วงนัน้ลําบากมาก 
จึงต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงิน นายคํานึงได้คลุกคลีอยู่กับการทําสวนช่วยบิดามารดา
ตัง้แตอ่ายเุพียง 10 ปี 
 นายคํานึงเร่ิมทําอาชีพเกษตรอย่างจริงจงั หลงัสมรสกับ จรรยา ชนะสิทธ์ิ เม่ืออายุ 22  ปี 
เร่ิมจากทําสวนยางพารา พริกไทย และส้ม ในเนือ้ท่ี 10 ไร่ แตต่อ่มาสวนยางพาราให้ผลผลิตน้อย 
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เน่ืองจากเป็นพนัธุ์พืน้เมือง จงึได้เปล่ียนมาปลกูทเุรียนพนัธุ์หมอนทอง ชะนี และแซมทเุรียนในสวน
ส้ม เน่ืองจากส้มมีอายมุากแล้ว และเกิดปัญหาเชือ้รา 
 ด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นายคํานึงจึงตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาโดย เรียน
การศกึษานอกโรงเรียนจนจบมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีทกัษะการเป็นผู้ นําสงู 
นายคํานงึจงึได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในปี 2529 
 นายคํานึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการเป็นผู้ ใหญ่บ้าน  นายคํานึงได้รับ
ความเคารพนับถือจากชาวบ้านมาก เน่ืองด้วยเป็นคนขยนั อดทน ตัง้แต่หนุ่มๆ ช่วยบริหารและ
พฒันาหมูบ้่านมาตลอด นอกจากเร่ืองบริหารแล้วนัน้นายคํานึงยงัเปรียบเสมือนพ่อใหญ่ท่ีชาวบ้าน
ในหมู่บ้านจะแวะเวียนมาขอคําปรึกษาในเร่ืองๆต่างๆเสมอ รวมถึงเร่ืองอาชีพและการทํา
เกษตรกรรมด้วย 
  การเกษตรกรรมของหมู่บ้านชําปลาไหลเข้าขัน้ช่วงวิกฤตเม่ือปี 2535 เน่ืองจากได้รับ
อิทธิพลจากกระแสปฏิวตัเิขียว และรัฐบาลสนบัสนนุให้ปลกูพืชแบบเชิงเดี่ยว เน้นเพ่ือการสง่ออก 
 ชาวบ้านชําปลาไหลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประสบปัญหาความยากจนและมี
หนีส้ินท่ีเกิดจากภาคเกษตร ซึ่งเป็นเกษตรเคมี ทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตท่ี
จําหนา่ยได้กลบัตกต่ํา/ผลผลิตล้นตลาด อนัเน่ืองมาจากตลาดมหภาค ไม่สามารถส่งออกผลไม้ไป
ตา่งประเทศเพราะตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ทัง้ยงัพบปัญหาด้านสขุภาพ
ร่างกาย จนชาวบ้านล้มป่วยบางรายถึงขัน้แก่ชีวิต ด้วยพิษของสารเคมีท่ีได้สมัผสัและสะสมไว้เป็น
เวลานาน สิ่งแวดล้อมก็เร่ิมเส่ือมโทรม นายคํานงึเป็นผู้ ริเร่ิมมองหาทางออกในการแก้ปัญหาหนีส้ิน
จากการทําเกษตรกรรมให้กบัตนเองและชาวบ้าน จงึได้เข้าร่วมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยไป
อบรมความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรแบบอินทรีย์ ณ ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติมาบ
เอือ้ง จงัหวดัชลบรีุโดยอาจารย์ วิวฒัน์ ศลัยกําธร หลงักลบัมาจากอบรมจึงได้ทดลองทําเกษตรใน
ระบบอินทรีย์ โดยประยกุต์ใช้ทัง้ทางด้านเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพและพืชสมุนไพร ผ่านการลองผิด
ลองถกูด้วยตนเองหลายตอ่หลายครัง้ ว่าจะสามารถให้ผลเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับการทําเกษตร
เคมีอย่างเดิมหรือไม่ ปรากฏผลผลิตท่ีได้มีคณุภาพดี และปริมาณของผลผลิตไม่ได้แตกต่างจาก
การใช้สารเคมีแต่อย่างใด อีกทัง้ต้นทุนยังลดลงไปเหลือเพียงคร่ึงเดียว เม่ือเห็นว่าประสบ
ความสําเร็จ จงึเป็นผู้ ริเร่ิมความคดิและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์สู่ชาวบ้านชําปลา
ไหลในราวปี พ.ศ.2540 นายคํานึง ได้ทําหน้าท่ีส่ือสารเพ่ือถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กับผู้ อ่ืน มีการ
พฒันาความสามารถด้านการส่ือสารท่ีดีขึน้เป็นลําดบั มีการใช้กลยทุธ์ท่ีหลากหลายพลิกแพลง จน
สามารถดงึชาวบ้านเข้ามามีสว่นร่วมและสร้างเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลขึน้ 



99 

 กระทัง่ปี 2550 นายคํานึงได้รับแต่งตัง้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน เน่ืองด้วยความมุ่งมานะ และมีจิตใจท่ีจะพัฒนาชุมชนของนายคํานึงนัน้เอง จึงมอง
หาทางออกท่ีจะขยายผลในระดบัท่ีกว้างออกไป จงึได้ก่อตัง้ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล
ขึน้เม่ือปี  2551 เป็นจดุเรียนรู้ศกึษาดงูาน และเปิดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจศกึษาในเร่ือง
การทําเกษตรอินทรีย์ ทกุวนันี ้นายคํานึง ไม่เพียงแตเ่ป็นเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้และสมนุไพร
เท่านัน้ แตย่งัทําหน้าท่ีวิทยากรเดินสายบรรยายการทําเกษตรอินทรีย์ให้กลุ่มเกษตรกร หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจไมเ่ว้นแตล่ะวนั พร้อมกบัรางวลัท่ีได้รับจากความสําเร็จมากมาย ดงันี ้

- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กปร.   เม่ือ พ.ศ. 2540 
- ผู้ นําอาชีพก้าวหน้า    เม่ือ พ.ศ. 2540 
- คลงัปัญญาผู้สงูอายชุมุชน พ.ศ. 2548 
- เกษตรกรดีเดน่ระดบัเขต เม่ือ พ.ศ. 2548 
- เกษตรกรดีเดน่ระดบัจงัหวดัด้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2549 
- ผู้ นําการดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือ พ.ศ. 2549 
- ปราชญ์ชาวบ้านและหมอดนิ เม่ือ พ.ศ. 2550 

 ปัจจบุนันายคํานึงอาศยัอยู่ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขท่ี6 /1 หมู่ท่ี 12 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่า
ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 
4.2 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่
น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 
 การศึกษาในประเด็นคุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ปราชญ์ชาวบ้าน  จากข้อมูลของนายคํานึง ชนะสิทธ์ิ ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีในข้างต้น พบว่าปราชญ์ชาวบ้านมีคุณลักษณะ 
และบทบาทในชมุชน ดงันี ้
 

 4.2.1 คุณลักษณะของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอ
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
  1)  มีความเป็นผู้ นํา       

  จากการศกึษาพบวา่ ปราชญ์ชาวบ้านมีความเป็นผู้ นําในลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้
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   (1)  ผู้ นําโดยโครงสร้าง 
    ผู้ นําโดยโครงสร้าง คือ ผู้ นําท่ีได้รับการแต่งตัง้จากเจ้าหน้าท่ีของทาง
ราชการ โดยนายคํานึงได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ ใหญ่บ้าน บ้านชําปลาไหล ตัง้แตปี่ พ.ศ.2529- 2548 
ซึง่เป็นการดํารงตําแหนง่ผู้ใหญ่บ้านท่ียาวนานถึง 19 ปี 
    เม่ือก่อนเคยเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ทํางานมาเกือบ20ปี ก็ช่วยคิด ช่วย
พฒันาหมู่บ้าน มาเลิกเป็นตอนเกษียณอายน่ีุแหละ แต่ก็ยงัช่วยผู้ ใหญ่คนใหม่ดแูลชาวสวนอยู่นะ 
ชาวบ้านมกัจะมาปรึกษาบอ่ยๆ (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 28 มีนาคม 2558) 
   (2)  ผู้ นําโดยธรรมชาติ 
   ผู้ นําโดยธรรมชาติ คือ ผู้ นําท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การยอมรับ ให้เป็นผู้
ตดัสินใจในการแสดงความคิดเห็น หรือกระทํากิจกรรมใดๆซึ่งนอกเหนือจากผู้ นําโดยโครงสร้าง 
   จากการศกึษาพบวา่ นายคํานงึมีลกัษณะความเป็นผู้ นําโดยธรรมชาติอยู่
ด้วย เน่ืองจาก นายคํานึงมีความคิดต้องการจะพฒันาและแก้ไขปัญหาหนีส้ินให้กับชาวบ้านใน
ชมุชนเป็นผู้ ริเร่ิมด้วยหวัใจท่ีมุง่มัน่อยากจะพฒันาชมุชน การทําเกษตรแบบอินทรีย์ และพร้อมท่ีจะ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการทําเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวบ้าน และคนอ่ืนๆ จนได้รับการยอมรับนบั
ถือจากชาวบ้าน จากการเป็นผู้ นําโดยธรรมชาตินีทํ้าให้เห็นว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีเป็น
ผู้ นําการพฒันาอยา่งชดัเจน 
    ก็เป็นผู้ นํา ในด้านการทําเกษตรอินทรีย์ ตอนนัน้มองเห็นปัญหา
ก่อนใคร สงสารตวัเอง สงสารชาวบ้าน เม่ือเร่ิมทําแล้วเห็นผล ก็ต้องเผยแพร่ให้ชาวบ้านได้รู้ด้วย 
ใครมีอะไรก็มาปรึกษาได้ พร้อมจะช่วยเหลือตลอด (คํานึง ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์,  28 มีนาคม 
2558) 
   ความคดิเห็นของชาวบ้านในหมูบ้่านชําปลาไหลเป็นสิ่งสะท้อนความเป็น
ผู้ นําของปราชญ์ชาวบ้านได้ดี 
    อาคํานึง เค้าเป็นผู้ นําเกษตรอินทรีย์ มีอะไรก็ไปปรึกษาเขาได้ 
เขาทําเกษตรแบบครบวงจร คยุกับอาได้ความรู้หลายอย่าง  (สมโภชณ์ พุ่มแก้ว, สมัภาษณ์,  29 
มีนาคม 2558) 
    ผู้ ใหญ่คํานึง เขาช่วยหมู่บ้านเยอะ ไม่เพียงเป็นท่ีปรึกษาเร่ือง
เกษตร ยงัเป็นท่ีนบัถือของพวกเรา สร้างอาชีพให้พวกเราด้วย  (กหุลาบ ทรัพย์สิน,  สมัภาษณ์,  29 
มีนาคม 2558) 
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    “ผู้ใหญ่คํานงึ สร้างฐานเกษตรอินทรีย์ไว้ได้ดี ผมจึงชอบไปหาแก 
ตอนนีแ้กไม่ได้เป็นผู้ ใหญ่แล้ว แต่ทุกคนก็นบัถือแก และเรียกแกว่าผู้ ใหญ่เหมือนเดิม (สมนึก   
บญุศริิ, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
  2) เข้าถึงส่ือมวลชนได้มากกวา่คนอ่ืนๆในหมูบ้่าน    

  จากการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้านมีนิสัยชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจะแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆเพ่ือสร้างความรู้เพิ่มให้กบัตนเอง และพร้อมท่ี
จะรับข้อมลูตา่งๆมากมาย ส่ือตา่งๆท่ีปราชญ์ชาวบ้านเปิดรับข่าวสารจากภายนอก ดงันี ้

   (1)  โทรทศัน์ จากการศกึษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านมีการศกึษาน้อย แต่
เร่ืองการแสวงหาข้อมูลข่าวสารไม่น้อยตาม ส่ือโทรทัศน์จึงเป็นสิ่งเข้าถึงตวัปราชญ์ชาวบ้านได้ดี
ท่ีสุด เพราะไม่ต้องใช้ทกัษะการอ่านอะไรมากมาย ปราชญ์ชาวบ้านมกัจะชอบดขู่าวสารต่างๆท่ี
เกิดขึน้ทุกวัน รายการข่าวเก่ียวกับการเกษตร โดยเฉพาะข่าวเพราะราชสํานัก โดยจะติดตาม
โครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการทําการเกษตร โดยปราชญ์
ชาวบ้านจะตดิตามโครงการ จนเกิดการจดุประกายค้นพบทางออกในการทําเกษตรอินทรีย์ขึน้มา 
    ชอบติดตามข่าวทางโทรทัศน์ ซึ่งชาวบ้านโดยทั่วไปมักชอบดู
ละครดงัๆ แต่ไม่มีใครสนใจข่าวสารเลย แต่ลุงชอบดโูครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สนใจโครงการท่ีพระองค์ทํา ติดตามทกุโครงการท่ีเก่ียวกบัเกษตร (คํานึง ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์,  28 
มีนาคม 2558) 
   (2)   หนังสือพิมพ์ ปราชญ์ชาวบ้านมักอ่านหนงัสือพิมพ์ทุกเช้าก่อน
ออกไปทํางาน โดยหัวข้อข่าวท่ีมักอ่านก็จะเป็นโครงการต่างๆของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
คอลัมน์เก่ียวกับการเกษตร วิทยาการใหม่ๆเก่ียวกับการทําเกษตรต่างๆ รวมถึงราคาผลผลผลิต
ทางการเกษตรอีกด้วย 
   (3)  วิทยุ  ปราชญ์ชาวบ้านมกัจะฟังวิทยุ เวลาท่ีเข้าไปทํางานในสวน 
เพราะสามารถทํางานไปด้วยและฟังไปด้วยได้ โดยรายการท่ีปราชญ์ชาวบ้านเลือกฟังมักเป็น 
รายการเก่ียวกบัการเกษตร เพ่ือหาข้อมลูความรู้เพิ่มเตมิ  

  3)  มีมนษุยสมัพนัธ์สงู เป็นผู้ควบคมุความสมัพนัธ์ภายใน และเป็นตวัแทนของ
กลุม่เพ่ือตดิตอ่กบัภายนอก 
  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ นําโดยโครงสร้างและผู้ นําโดย
ธรรมชาติในคนเดียวกัน การเป็นผู้ นําโดยโครงสร้างแล้วนัน้ต้องมีหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับลูกบ้าน
เพราะเป็นสว่นหนึง่ของการปกครอง หลงัจากเกษียณอายจุากการเป็นผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
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ก็ยงัคงเป็นส่ือบุคคลท่ีทรงอิทธิพลและได้รับการยกย่องนบัถือจากชาวบ้าน ด้วยความท่ีปราชญ์
เป็นผู้ นําท่ีดี รับฟังความคดิเห็นของชาวบ้าน ชาวบ้านจึงเข้ามาปรึกษา นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้าน
ยงัเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญในการทําเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านจงึเข้ามาปรึกษาตลอด ทําให้รู้เร่ืองใน
หมูบ้่านได้เป็นอยา่งดี เพราะมีโอกาสตดิตอ่กบัคนจํานวนมาก 

    ตอนเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ลูกบ้านก็มาปรึกษาทุกเร่ือง จะบวช จะ
แตง่งาน ขอสถานท่ีบ้าง ก็ต้องปรึกษาลงุเป็นหลกั (คํานึง ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์,  28 มีนาคม 2558)
  
 แผนภาพแสดงให้เห็นการตดิตอ่ส่ือสารซึง่ชาวบ้านเข้าหาปราชญ์เพ่ือปรึกษา ปัญหาตา่งๆ 
ขอคําแนะนํา หรือเลา่เร่ืองตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              แสดงถึงปราชญ์ชาวบ้าน 
 
             แสดงถึงบคุคลภายในชมุชน 
 
             แสดงถึงชาวบ้านท่ีเข้ามาตดิตอ่ส่ือสารกบัปราชญ์ชาวบ้าน 
 
ภาพท่ี 4.20 การตดิตอ่ส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านกบัคนภายในหมูบ้่าน 
  นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านเน่ืองด้วยเป็นส่ือบคุคลท่ีเป็นทัง้ผู้ นําทัง้โครงสร้างและ
ธรรมชาตจิงึทําให้ต้องตดิตอ่ส่ือสารกบัคนภายนอกหมู่บ้านมากมายหลายกลุม่ ดงันี  ้
   (1)  เจ้าหน้าท่ีเกษตรอําเภอ และจงัหวดัจนัทบรีุ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมพฒันาท่ีดิน  สํานกังานพฒันาชุมชนอําเภอท่าใหม่ เจ้าหน้าท่ีเหล่านีม้กัจะเข้าไปหา
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ปราชญ์เพ่ือดูงาน และเรียนรู้เทคนิคการทําเกษตรอินทรีย์ และให้คําปรึกษาปราชญ์ในเร่ือง
การเกษตรตา่งๆ ปราชญ์จะถือโอกาสซกัถามข้อมลูท่ีเก่ียวกบัการเกษตรจากเจ้าหน้าท่ีเกษตรตา่งๆ
ตามท่ีตนสงสยั 
    เจ้าหน้าท่ีเกษตรเข้ามาบ่อย มาดูงานบ้าง ให้คําปรึกษาบ้าง 
ตรวจสอบคณุภาพดนิให้บ้าง ลงุก็ถือโอกาสถามเร่ืองการทําเกษตรตา่งๆ บางท่ีก็สนบัสนนุเงินเพ่ือ
ซือ้โต๊ะ เก้าอี ้ในศนูย์บ้าง เขารู้จกัลงุหมดแหละ (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 28 มีนาคม 2558) 
   (2) ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอ่ืนๆ คณะชาวบ้านจังหวัดอ่ืนๆ  กลุ่ม
นกัศกึษา อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีสถาบนัตา่งๆ ขอเข้ามาดงูานยงัพืน้ท่ีของปราชญ์ชาวบ้าน ปัจจบุนั มี
คนเข้ามาขอดงูานเฉล่ียเดือนละ 3-10 คณะ ทําให้ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมลู
ข่าวสารกับคนนอกพืน้ท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ยงัได้เผยแพร่แลกเปล่ียนประสบการณ์กันในเร่ือง
การเกษตรอีกด้วย  
 แผนภาพแสดงให้เห็นการติดต่อส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านท่ีแสดงให้เห็นถึงการส่ือสาร 
ตดิตอ่ส่ือสารแบบสองทาง (Two way Communication) กบัคนภายนอกหมูบ้่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
             แสดงถึงปราชญ์ชาวบ้าน 
 
             แสดงถึงบคุคลภายนอกชมุชน 
 
             แสดงถึงเส้นทางการตดิตอ่ส่ือสารแบบสองทาง (Two way Communication) 
 
ภาพท่ี 4.21 การตดิตอ่ส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านกบัคนภายนอกหมู่บ้าน 
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  4)  มีความชํานาญพิเศษ       

  จากการศกึษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านแม้มีการศกึษาท่ีน้อย แตไ่ม่หยดุท่ีจะเรียนรู้ 
และพร้อมท่ีจะแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ จึงทําให้เป็นส่ือบุคคลท่ีมีความสามารถ นายคํานึง 
ชนะสิทธ์ิ มีความเช่ียวชาญทางด้านการเกษตรอินทรีย์ เน่ืองจากเคยประสบปัญหาการทําเกษตร
แบบเคมีมาก่อน จึงคิดหาทางออกทําให้อยู่รอด ไม่เป็นหนีส้ิน ก็มาพบทางออกท่ีการทําเกษตร
แบบอินทรีย์และจากการทําเกษตรอินทรีย์มาเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดความเช่ียวชาญกว่าคน
อ่ืนๆให้หมู่บ้าน แต่การเรียนรู้ไม่ได้หยุดเพียงพืน้ท่ีเกษตรของตน แต่ยังมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านและผู้สนใจอย่างกว้างขวาง ทัง้ก่อตัง้ศนูย์การเรียนรู้บ้านชําปลา
ไหล และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ท่ีเป็นต้นแบบ  ทัง้นีเ้พราะปราชญ์เป็นส่ือบุคคลท่ีได้รับความ
น่าเช่ือถือ โดยเป็นผู้ นําท่ีมีความเช่ียวชาญชํานาญเฉพาะด้าน โดยเป็นความชํานาญท่ีมาจาก
ประสบการณ์มากกวา่การศกึษา 
    ลงุจบการศกึษาแคป่.4 จากนัน้ก็มาเรียน กศน.เอา ความรู้เร่ือง
การเกษตรก็ได้รับถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ อาศยัว่าชอบเรียนรู้ เค้าจดัอบรมท่ีไหนก็ไปตลอด เค้ามี
ไปดงูานท่ีตา่งจงัหวดัก็ขอไปตลอดยงัไงลงุก็จะขอทางหน่วยงานเกษตรเค้า 1 ท่ีนัง่เสมอ พอดงูาน
เสร็จก็มาลงมือปฏิบตัิเอง ลองผิดลองถกู เปิดรับคําแนะนําของคนอ่ืน การไปดงูานต่างๆ ก็นํามา
ปรับใช้กบัสวนของตนเองได้ (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 28 มีนาคม 2558) 
  5)  เคารพในความเห็นท่ีแตกตา่ง    
  จากการศึกษาพบว่า การยอมรับฟังความคิดเห็นของปราชญ์ชาวบ้าน คือ รับฟัง
คําติชมของชาวบ้านในชุมชน นอกชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีตําแหน่งสูงกว่าหรือต่ํากว่า ปราชญ์
ชาวบ้านจะให้ความสําคญักบัสิ่งเหลา่นี ้เพ่ือนํามาพฒันาและปรับปรุงสิ่งท่ีตนเองทําตอ่ไป 
    ใครมาแนะนําข้อมูลเก่ียวกับเร่ืองการเกษตร ลุงจะรับฟังไว้ทุก
อย่าง และนําไปคิดไตร่ตรอง แล้วนํามาแก้ไขข้อบกพร่องของเรา  (คํานึง ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์,  28 
มีนาคม 2558) 
  6)  ยอมรับนวตักรรม มีวิสยัทศัน์กว้างไกล     

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านชอบท่ีจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพราะได้เรียนรู้
แล้ววา่สิ่งเก่าๆนัน้มนัไมดี่พอ หรือไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้ เม่ือไตร่ตรองดีแล้วจากนัน้จึงลงมือทํา 
นายคํานึง ชนะสิทธ์ิ เป็นบุคคลท่ีริเร่ิมทําเกษตรอินทรีย์คนแรกๆของหมู่บ้าน เพราะว่ามองเห็น
ปัญหาก่อนใคร ขณะท่ีคนอ่ืนๆยังไม่ยอมรับ และยงัคงก้มหน้าทําเกษตรแบบเคมีตามระบบทุน



105 

นิยม จึงนบัได้ว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ียอมรับนวตักรรมใหม่ๆและมีวิสยัทศัน์กว้างไกล
กวา่คนอ่ืนๆในหมูบ้่าน 
    ตอนลงุเร่ิมทําเกษตรอินทรีย์ ชาวบ้านยงัใช้สารเคมีอยู่เลย แตล่งุ
มองว่าถ้าใช้สารเคมีแล้วขาดทุนแบบนี ้อยู่ไม่ได้แน่ๆ ไหนจะต้องส่งลูกเรียนอีก ความรู้ต่างๆก็
ศึกษาจากโทรทัศน์บ้าง ไปดูงานบ้าง มันก็มีความรู้ใหม่ๆ ค่อยๆทํา ค่อยๆเรียนรู้ไป จนประสบ
ความสําเร็จ ถ้าลงุไมเ่ป็นคนเร่ิมนะ ป่านนีห้มู่บ้านกลายเป็นร้านขายสารเคมีหมดแล้ว  (คํานึง ชนะ
สิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 28 มีนาคม 2558) 
  7) มีจิตใจมุง่มัน่ท่ีจะพฒันา      

  จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาของปราชญ์ชาวบ้านนัน้ไม่ได้เน้นท่ีจะพัฒนา
ตนเองเทา่นัน้ หากหมายรวมถึงการพฒันาครอบครัว ชมุชน และประเทศด้วย 

 
 
 
 
 

พฒันาประเทศ 
                                                             
                                                          พฒันาชมุชน 
 
  
                                                 พฒันาตนเอง 
 
 
 
ภาพท่ี 4.22 การพฒันาของปราชญ์ชาวบ้าน 
 
  การพฒันาตนเองของปราชญ์ชาวบ้าน คือ การไม่ยอมแพ้ตอ่อปุสรรค มีการเรียน
รู้อยูต่ลอดเวลา ทดลองกบัตนเอง ลองผิดลองถกูเร่ือยมา จนประสบผลสําเร็จในการทําเกษตรแบบ
อินทรีย์ สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทัง้ยงัได้รับการยกย่องจากชาวบ้าน และได้รับรางวลัมากมาย

พฒันาครอบครัว 
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จากภาครัฐและภาคเอกชน        
  เม่ือตนเองและครอบครัวสามารถอยู่รอดได้แล้ว จึงเผยแพร่ความรู้การทําเกษตร
อินทรีย์สูช่าวบ้านในชมุชนนัน้ สง่ผลให้ชาวบ้านในชมุชนพึ่งตนเองได้ มีรายได้จนุเจือครอบครัว ไม่
เป็นหนีส้ิน ปัญหาสขุภาพตา่งๆก็ดีขึน้ ธรรมชาตพิลิกฟืน้คืนความอดุมสมบรูณ์  
  การพัฒนายังคงก้าวต่อไปด้วยการออกนอกหมู่บ้าน นอกจังหวัดเพ่ือเผยแพร่
ความรู้สู่ระดบัประเทศต่อไป เช่น การบรรยายตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ การตัง้ศนูย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือเปิดโอกาสให้จังหวดัอ่ืนๆมาดงูาน เป็นต้น น่ีคือจุดสูงสุดของเกตรกรอย่าง
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพฒันาประเทศ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆก็ตาม  จะ
เห็นได้ว่าส่ือบคุคลอย่างปราชญ์ชาวบ้านนัน้เป็นส่ือท่ีสามารถพฒันาได้ เพราะนอกจากจะพฒันา
ตนเองแล้ว ยงัชว่ยพฒันาชมุชนและก้าวสูก่ารพฒันาประเทศด้วย 
สรุปคณุลกัษณะความเป็นผู้ นําของปราชญ์ชาวบ้าน สามารถแสดงได้ดงัแผนภมูิด้านลา่งนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.23 คณุลกัษณะของปราชญ์ชาวบ้าน 

  
 

คุณลักษณะของ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

 มีจิตใจมุ่งม่ันที่จะพัฒนา 
 

ยอมรับนวัตกรรม มี
วิสัยทศัน์กว้างไกล 

มีความเป็นผู้น า 

 

เ ข้ า ถึ ง ส่ื อม วลชน ไ ด้
ม า ก ก ว่ า คน อื่ น ๆ ใ น
หมู่บ้าน 

 
มีมนุษยสัมพันธ์สูง เป็นผู้
ค วบ คุมความ สัมพั น ธ์
ภายใน และเป็นตัวแทน
ของก ลุ่มเพื่ อติด ต่อกับ
ภายนอก 

 

 มีความช านาญพิเศษ 

เคารพในความเหน็ที่แตกต่าง 

ผู้ นําโดยโครงสร้าง 

ผู้ นําโดยธรรมชาต ิ
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 4.2.2 บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่า
ใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

  1)  เป็นสญัลกัษณ์ของหมูบ้่าน      

  จากการศกึษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของทุก
คนในหมู่บ้าน เน่ืองจากเคยเป็นอดีตผู้ ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจะมาปรึกษาปัญหาตา่งๆบ่อย การเป็น
ผู้ นําโดยโครงสร้างนีก็้เอือ้อํานวยให้ชาวบ้านต้องรู้จักกับปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบกับปราชญ์
ชาวบ้านเป็นผู้ ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับหมู่บ้านด้านการทําเกษตรอินทรีย์ จึงเปรียบปราชญ์ได้กับ
สญัลกัษณ์ของหมูบ้่าน ตวัอยา่งท่ีเห็นได้เดน่ชดั คือ นายคํานึงได้สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล พร้อมกบัจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ขึน้ ช่ือว่าศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชํา
ปลาไหล ให้โด่งดงัไปทัว่ประเทศ ปัจจุบนันีมี้คนเข้าดงูานเก่ียวกับโดยเฉล่ียต่อเดือน  3-10 คณะ 
ส่งผลให้เม่ือกล่าวถึง นายคํานึง ก็นึกถึงหมู่บ้านชําปลาไหล เม่ือกล่าวถึงบ้านชําปลาไหล ก็คงหนี
ไมพ้่นอดีตผู้ใหญ่บ้านอยา่งนายคํานงึ ชนะสิทธ์ิ 

  2)  ผู้ นําการเปล่ียนแปลง       

 จากการศกึษาพบวา่ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ ริเร่ิมนําแนวคิดเกษตรแบบทางเลือกเข้ามาใน
หมู่บ้านนี ้ซึ่งเป็นการทําเกษตรกรรมแนวใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั เพราะสมยันัน้
ชาวบ้านในหมูบ้่านชําปลาไหล ยงัคงปลกูพืชแบบเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีอยู่ ทกุครัวเรือนทําตามท่ี
รัฐบาลแนะนํา คือปฏิบตัติามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 1  

 ปราชญ์ชาวบ้านมองว่าการปลูกพืชเชิงเด่ียวและใช้สารเคมีนัน้ ไม่สามารถเลีย้งตนเองได้ 
อีกทัง้ยงัประสบกับปัญหาขาดทนุแทบทุกปี ผลไม้เม่ือปลูกเหมือนกนัทกุครัวเรือน ทําให้ผลไม้ล้น
ตลาด ราคาก็ตกต่ํา ราคาปุ๋ ยเคมีก็ขึน้ทุกปี ชาวบ้านทุกครัวเรือนเป็นหนีเ้ป็นสิน อีกทัง้ยงัประสบ
ปัญหาสุขภาพอีกด้วย ปราชญ์ชาวบ้านจึงเป็นผู้ ค้นพบหนทางการเปล่ียนแปลง โดยการหวน
กลบัคืนสูธ่รรมชาตแิละมาพบทางออกท่ีพอดี โดยการทําเกษตรแบบอินทรีย์ 

     เม่ือก่อนคนแถวนีก็้ปลกูแตทุ่เรียน ท่ีน่ีจึงเต็มไปด้วยเคมี ทกุคน
เป็นทนุนิยมเน้นสะดวกสบาย แรกๆก็มีกําไร หลงัๆมาขาดทนุเป็นหนีเ้ป็นสินกันทกุบ้าน ลงุมองว่า
อยูแ่บบนีไ้มไ่ด้แล้ว ได้มีโอกาสตดิตามขา่วการเกษตร และได้ไปอบรมท่ีมาบเอือ้งก็ค้นพบวิธีการทํา
เกษตรอินทรีย์ แรกๆก็ลองผิดลองถกูอยู่นาน กว่าจะประสบความสําเร็จจนถึงทกุวนันี  ้(คํานึง ชนะ
สิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 28 มีนาคม 2558) 
  3)  ผู้ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง     

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบุคคลท่ีมี คุณลักษณะท่ีเป็น
นักพัฒนาอย่างชัดเจน เม่ือเห็นว่าสามารถพัฒนาตนเองให้ประสบผลสําเร็จได้ จึงไม่รีรอท่ีจะ
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พฒันาชุมชนตอ่ไป โดยแนะแนวทางการทําเกษตรแบบอินทรีย์และผลกัดนัให้ชาวบ้านทําเกษตร
แบบอินทรีย์แทนเกษตรแบบเคมี โดยเร่ิมจากเพ่ือนบ้าน ชาวบ้านในหมู่บ้าน และเร่ิมออกนอก
หมูบ้่านไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรของตนให้แก่เกษตรกรท่ีสนใจ โดยจะมุ่ง
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้ชาวบ้านแก้ปัญหาภาวะหนีส้ินจากการทําเกษตรแบบเคมีให้ได้ โดย
ปราชญ์ได้จดัตัง้เป็นเครือข่ายในหมู่บ้านขึน้ โดยมีนาย พรเทพ สายปัญญา และนายสมโภชน์ พุ่ม
แก้ว เป็นผู้ประสานการขับเคล่ือนกิจกรรม โดยแสวงหาภาคีการพัฒนาในลกัษณะของการเป็น
เครือขา่ย เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรในอําเภอท่าใหมแ่ละจงัหวดัจนัทบรีุ  

  นอกจากนีร้ายการโทรทศัน์จากสถานีต่างๆ รายการวิทยุ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 
เว็บไซด์ต่างๆ ต่างติดต่อเพ่ือขอสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเก่ียวกับเร่ืองการทําเกษตรอินทรีย์ 
เผยแพร่ไปทั่วประเทศ เช่น หนังสือพิมพ์ คมชดัลึก ฉบบัวันท่ี 17 มีนาคม 2558 หนงัสือพิมพ์ 
เดลินิวส์ ฉบบัวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 หนงัสือพิมพ์แนวหน้า ฉบบัวนัท่ี 5 มิถนุายน 2551 เว็บ
ไซด์ รักบ้านเกิด.คอม หนงัสือ เทคโนโลยีชาวบ้าน วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2551 ฉบบัท่ี 430 หน้า 42 

  4) ผู้จดักิจกรรมของกลุม่ และผู้สร้างเครือขา่ยการพฒันา   

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการ
ก่อตัง้กลุม่ตา่งๆขึน้ในหมูบ้่าน และมีสว่นสําคญัในการจดักิจกรรมในกลุม่ๆนัน้ ได้แก่ 
  เกษตรอินทรีย์/การใช้พลงังานทดแทน 
   - วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และผกัผลไม้ปลอดสารพิษบ้านชําปลา
ไหล 
   -กลุม่ปลกูผกัเกษตรอินทรีย์ 
   -การใช้พลงังานทดแทน ไบโอแก๊ส 
  ศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล 
   -การปลกูพืชสมนุไพรแบบผสมผสาน 
   -นํา้ส้มควนัไม้/แก๊สชีวภาพ 
   -ไขเ่คม็สมนุไพร/สบูส่มนุไพร 
  วิสาหกิจชมุชนแปรรูปขนมไทย 
   -การแปรรูปขนมไทย 
   -การเพาะเห็นฟางในตระกร้า 
   -นํา้ยาล้างจาน/สบู/่แชมพสูมนุไพร 
   -การจดัทําบญัชีครัวเรือน 
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  นาข้าวเกษตรอินทรีย์ 
   -นาข้าวเกษตรอินทรีย์ 
   -โรงสีข้าวชมุชน 
   5) ผู้ เผยแพร่ความรู้ ความคิดต่างๆท่ีได้รับจากส่ือมวลชน และเจ้าหน้าท่ีพฒันา
ตา่งๆสูช่าวบ้าน          

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านมีการติดตอ่ส่ือสารกับผู้คนภายนอกชมุชน 
รวมถึงหนว่ยงานราชการตา่งๆมากกวา่ชาวบ้านในชมุชน ดงันัน้เม่ือเจ้าหน้าท่ีนําข่าวสาร วิทยาการ
ใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทําเกษตรอินทรีย์ เข้ามาเผยแพร่ก็จะผ่านปราชญ์ชาวบ้านก่อน นอกจากนี ้
ปราชญ์ชาวบ้านยงัเป็นผู้ มีโอกาสสามารถเข้าถึงส่ือมวลชนได้ก่อนคนอ่ืน จึงเป็นส่ือบุคคลผู้ มีท่ีมี
อิทธิพลเหนือคนอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอิทธิพลด้านข้อมลูข่าวสาร  อิทธิพลของการส่ือสารสารมวลชน
ตอ่ประชาชนนัน้ เป็นลกัษณะของการส่ือสารแบบสองขัน้ตอนก็จริง แตอิ่ทธิพลของส่ือมวลชนจะ
ถกูสกดักัน้จากอิทธิพลของส่ือบคุคล  ดงันัน้ปราชญ์ชาวบ้านจึงทําหน้าท่ีเป็นผู้กระจายข่าวสารนัน้
ไปยงัชาวบ้านคนอ่ืนๆในชมุชนตอ่ไป  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  คือชาวบ้านในชมุชน 

 
ภาพท่ี 4.24 การกระจายขา่วสารจากส่ือมวลชน เจ้าหน้าท่ีพฒันาตา่งๆไปยงัชาวบ้านโดยปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

 
 
 
 
 

ส่ือมวลชนและเจ้าหน้าที่
พัฒนาต่างๆ 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
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สรุปบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน สามารถแสดงได้ดงัแผนภมูิด้านลา่งนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.25 บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน 
 
4.3 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช า
ปลาไหล ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 
 การศกึษาในประเดน็กลยทุธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูจากการสัมภาษณ์
เชิงลกึปราชญ์ชาวบ้าน รวมทัง้สงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆของเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านชําปลาไหลด้วย โดยจะแบง่กลยทุธ์การส่ือสารได้เป็น 
 4.3.1 กลยทุธ์การสร้างสาร   
 4.3.2 กลยทุธ์การใช้ส่ือ 
 4.3.3 กลยทุธ์นําเสนอสาร 
 
 

บทบาทของ 
ปราชญ์ชาวบ้าน 

เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน 
 

ผู้ เผยแพร่ความรู้ ความคิด
ต่างๆที่ได้รับจากส่ือมวลชน
และเจ้าหน้าที่พัฒนาต่างๆสู่
ชาวบ้าน 

 
 

 ผู้น าการเปล่ียนแปลง 

ผู้ จัดกิจกรรมของกลุ่ม และ
ผู้สร้างเครือข่ายการพัฒนา 

 

ผู้ผลักดันให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง  
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 4.3.1 กลยุทธ์การสร้างสาร        
 กลยทุธ์การสร้างสารเป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นเนือ้หาสารท่ีเกิดจากสภาพปัญหาหรือสถานการณ์
ต่างๆท่ีเกิดขึน้มารวบรวมและเรียบเรียงในลักษณะต่างๆถ่ายทอดไปยังเกษตรกรในหมู่บ้าน 
เพราะฉะนัน้ผู้ส่งสารจึงมีความจําเป็นต้องสร้างสารให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ี
เฉพาะเจาะจง นัน่ก็คือกลุม่เกษตรซึ่งต้องสร้างให้เหมาะสมกบัวิธีถ่ายทอดและส่ือตา่งๆเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเนือ้หามากท่ีสดุ และเพ่ือโน้มน้าวให้ชาวบ้านเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์และ
เป็นการสร้างเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึน้มา 

  1)  กลยทุธ์ความเหมาะสมกบับริบทของภาษา    

  จาการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ ใช้ศัพท์ทาง
ราชการหรือศพัท์เทคนิคตา่งๆท่ีทําให้ชาวบ้านสบัสน และเป็นภาษาท่ีชดัเจนไม่พดูอ้อมค้อม มีการ
ใช้ภาษาถ่ิน เพราะปราชญ์ชาวบ้านคือส่ือบุคคล ซึ่งส่ือบุคคลนัน้ย่อมสามารถปรับตวั และมีการ
เรียนรู้ให้เข้ากับสถานการณ์การต่างๆได้โดยปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
ลกัษณะงาน เช่น งานประชุม หรือ การพูดคยุปรึกษาปัญหาต่างๆกบัชาวบ้านทัว่ไป การใช้ระดบั
ภาษาก็จะตา่งกนั         
  ปราชญ์ชาวบ้านจะมีเทคนิคการใช้ภาษาให้เหมาะกบัลกัษณะการส่ือสาร เหมาะ
กบัเวลา สถานท่ี และบุคคล โดยปราชญ์จะต้องพิจารณาว่าจะส่ือสารกบับคุคลใด หรือว่าส่ือสาร
เป็นกลุ่ม เพราะขนาดของกลุ่มมีผลตอ่การใช้ภาษา และจะเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกบัผู้ รับสาร
เป้าหมาย โดยปราชญ์จะวิเคราะห์ผู้ รับสารเป้าหมายเป็นอย่างดี เพ่ือเลือกใช้ภาษาให้เหมาะกับ
ผู้ รับสารนัน้ๆ เช่น ถ้าเป็นชาวบ้านชําปลาไหล ก็จะให้ภาษาท้องถ่ินของจนัทบรีุ แต่ถ้าเป็นคนท่ีมา
จากจงัหวดัอ่ืนมาขออบรมในศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล เพ่ือขอศกึษาวิธีการทําเกษตร
อินทรีย์ต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้านก็จะปรับตัวโดยจะใช้ภาษาท้องถ่ินนัน้ทันที เช่นมาจากจังหวัด
ขอนแก่น ปราชญ์ชาวบ้านก็จะพยายามพูดโดยใช้ภาษาอีสานและพยายามเรียนรู้ศพัท์ของภาษา
อีสานด้วย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ ฝึกอบรม อนัจะ
นําไปสูค่วามเข้าใจกนัมากขึน้ และยอมปฏิบตัติามในท่ีสดุ 
    ชาวบ้านก็คยุกนัแบบภาษาง่ายๆ เขาเข้าใจกนัดี ไม่ต้องพดูมาก
เหมือนพวกเจ้าหน้าท่ีตา่งๆหรอก ส่วนคนท่ีมาจากตา่งจงัหวดั ก็ไปหดัพดูเอา พืน้ฐานก็มีอยู่หลาย
ภาษา เพราะเดินทางบ่อย คนแถวนีก็้มาจากหลายจงัหวดั สงสยัอะไร คําไหน ก็ไปถามเขาเอาได้ 
พดูผิดพดูถกู ก็ดีกวา่ไมพ่ยายามอะไรเลย (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
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  2)  กลยทุธ์การปรับประสานเนือ้หา     

  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านจะมีวิธีคัดเลือกเนือ้หาสารท่ีรับมาจาก
เจ้าหน้าท่ีการเกษตรต่างๆหรือส่ือต่างๆก่อน เพ่ือนํามาวิเคราะห์ คดักรอง ปรับประสานเนือ้หาให้
เหมาะกบัชาวบ้านหลากหลายกลุม่ในหมูบ้่าน เชน่ กลุม่ชาวบ้านระดบัล่าง ท่ีมีการศกึษาน้อย และ
กลุม่ชาวบ้านท่ีมีการศกึษาสงู เนือ้หาสารท่ีปราชญ์ใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์นัน้
จะมีความแตกตา่งกัน แตก็่ยงัคงเน้นภาษาท่ีชดัเจน เรียบง่าย กลุ่มชาวบ้านระดบัล่างปราชญ์จะ
เน้นการสาธิตให้ และการทําดเูป็นตวัอย่างเป็นหลกัเพราะทําให้เกษตรเห็นภาพและเข้าใจเนือ้หา
สารได้ง่าย อาจมีการใช้ภาพประกอบการบรรยายด้วย ส่วนกลุ่มชาวบ้านท่ีมีการศกึษา ปราชญ์จะ
เน้นการพูดท่ีกระชับขึน้ มีการแสดงเอกสารวิชาการต่างๆให้เกษตรกรด้วย เพ่ือให้ไปศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเตมิ และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น 

  3)  กลยทุธ์ประยกุต์สอนกบัศาสนา     

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านใช้การบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ โดยมี
เนือ้หาท่ีอ้างอิงพระพุทธศาสนา โดยนําความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์กับศาสนา เพ ราะ
ชาวบ้านชําปลาไหลจะมีวิถีชีวิตท่ีเคารพนบัถือศาสนาและพระสงฆ์ ชาวบ้านยงัพทุธศาสนาเป็นท่ี
พึ่งทางจิตใจ  และปราชญ์ชาวบ้านเคยผ่านการบวชเรียนมา ก็นําเอาความรู้มาประยุกต์สอนกับ
ศาสนา เชน่ จะใช้หลกัคําสอนเร่ืองอิทธิบาท4 อนัได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา เป็นคติเตือนใจ
ให้ชาวบ้านมีความอตุสาหะและพฒันาตนเอง เพราะศาสนาสอนให้คนมีความเพียร อดทน ขยนั
ขนัแข็ง และมีความอุตสาหพยายาม อนัจะช่วยให้ชาวบ้านประสบความสําเร็จทัง้ในเร่ืองการทํา
การเกษตรหรือการดําเนินชีวิตทําให้ชาวบ้านรู้จักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ นอกจากนีป้ราชญ์
ชาวบ้านยงัสง่เสริมให้เกษตรกรนําคําสอนของพทุธศาสนามาเป็นหลกัในการดําเนินชีวิตด้วย 
  4)  กลยทุธ์การเลา่ประสบการณ์ตรงและจงูใจด้วยความกลวั  

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านใช้ตนเองเป็นส่ือบุคคลโดยบอกเล่า หรือ
บรรยายความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ จากประสบการณ์ตรงของตนท่ีผ่านมา ท่ีเคยผ่านการลอง
ผิดลองถกูด้วยตนเองมา จนสัง่สมเป็นประสบการณ์ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนได้ ว่าเคยทําอย่างไร สิ่ง
ใดได้ผล สิ่งใดล้มเหลว เช่น เคยทําเกษตรเคมีลําบากมายงัไง ส่งผลอะไรตอ่สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
สขุภาพยงัไง พร้อมทัง้จงูใจโดยการบอกเล่าถึงความน่ากลวัท่ีเกิดขึน้กับสขุภาพว่าใช้สารเคมีนัน้มี
ผลตอ่ผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างไร เช่น การได้รับสารเคมีติดตอ่กันเป็นเวลานาน อาจทําให้สขุภาพ
แย่ลงทัง้แบบเฉียบพลนัและเรือ้รังได้ ทําให้เกิดโรคผิวหนงั โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ และ
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อาการท่ีรุนแรงมากท่ีสุดคือมะเร็ง อีกทัง้ใช้ตัวอย่างชาวบ้านท่ีเสียชีวิตจากสารเคมี ก็เป็นการ
กระตุ้นให้ชาวบ้านเกิดการหวาดกลวัการทําเกษตรแบบเคมี 

    เวลาเล่าเร่ืองน่ากลวัแล้วชาวบ้านเขาจะตัง้ใจฟังมาก เวลากลวั
แล้วเขาจะฟังลงุมากขึน้ (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
  5) กลยทุธ์กระตุ้นการเรียนรู้ปัญหา     

  จากการศึกษาพบว่า เนือ้หาท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้ในการส่ือสารส่วนใหญ่เป็น
ปัญหาท่ีชาวบ้านกําลังประสบอยู่ ซึ่งบทบาทของส่ือบุคคลท่ีเป็นนักพัฒนานัน้ จะต้องเป็น
ผู้สนบัสนุนการเรียนรู้ และสนบัสนุนให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซึ่งการเรียนรู้นัน้ก็มา
จากปัญหาท่ีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วิธีการให้ชาวบ้านเรียนรู้
ปัญหาของตนเองท่ีเกิดขึน้ก่อน วา่มีปัญหาอะไรบ้างท่ีต้องแก้ไข เชน่ ปัญหายากจน หนีส้ิน สขุภาพ 
ให้ชาวบ้านมองเห็นปัญหาของตนเองก่อน เพ่ือให้ได้เรียนรู้ปัญหาจึงจะเกิดการตระหนกัถึงปัญหา 
แล้วมาปรึกษาปราชญ์เพ่ือหาทางออกร่วมกัน ปราชญ์จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ปราชญ์
ชาวบ้านจะวิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้านอย่างถ่ีถ้วน  แนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวบ้าน
เหล่านัน้ปราชญ์จะนํามาเป็นเนือ้หาในการส่ือสาร โดยเนือ้หาเป็นคําตอบให้กับปัญหาของ
ชาวบ้าน และเนือ้หาตา่งๆเหลา่นีก็้สามารถนําไปพฒันาเพ่ือหาทางออกให้กบัปัญหาของเกษตรกร
อ่ืนๆในชมุชนตอ่ไปได้ 

    ชาวบ้านแถวนีพู้ดไป ก็ไม่ค่อยทําตาม เพราะว่าการทําเกษตร
อินทรีย์มนัเห็นผลช้า ลงุก็คดิวา่ต้องทํายงัไง ก็เลยสรุปวา่ให้เขากลบัไปมองตนเองก่อน แล้วก็พดูสิ่ง
ท่ีเขามองเห็น (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
  6) กลยทุธ์บรูณาการภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัความรู้สากล   

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านใช้หลักบูรณาการความรู้ โดยได้ดึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินของชมุชนออกมาให้เกษตรกรได้เรียนรู้ ผสมผสาน ความเช่ือ พิธีกรรม  นวตักรรม
ด้านเกษตรอินทรีย์เข้ากบัวิถีชีวิต รวมทัง้การนําทรัพยากรท้องถ่ินมาปรับใช้ในการสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยังให้ความสําคญักับการดําเนินงานขับเคล่ือนการ
ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดใช้สารเคมีทางการเกษตรและตัง้เป้าในการพฒันาไปสู่การผลิต
ระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับท้องถ่ิน ระดบัประเทศ และระดับ
สากล  โดยได้ทํางานด้านพฒันาเร่ืองเกษตรอินทรีย์มาอย่างตอ่เน่ืองโดยผสมผสาน การเสริมสร้าง
และจดัการองค์ความรู้และนวตักรรม การพฒันาการเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพืน้บ้าน การเสริมสร้าง
ศกัยภาพเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สูส่ากล เกิดเป็นการบรูณาการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 
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  เนือ้หาการเรียนรู้แบบบูรณาการนีจ้ะช่วยให้เกษตรกรรู้จักนําความรู้เก่าๆมา
ประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ๆ นอกจากนีย้งัได้เรียนรู้และรับนวตักรรมใหม่ๆ มาทดลองพร้อมทัง้นํา
ความรู้เหลา่นัน้ไปปฏิบตัไิด้จริง 
    ก็จะเอาความรู้ท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ิน เชน่ประเพณีการปลกูข้าว ซึ่งคน
รุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีใครทํากัน มาผนวกกับความรู้ใหม่ๆด้านเกษตรอินทรีย์เกิดเป็นนาข้าวเกษตร
อินทรีย์วิถีพุทธขึน้มา นอกจากนีก็้จะช่วยหาข้อมูลด้านเมล็ดพันธุ์ ข้าวเพ่ือให้ตอบโจทย์ความ
ต้องการของตลาด ไมว่า่จะเป็นนาข้าว หรือหรือสวนเกษตรลงุก็จะต้องให้ทกุบ้านได้มาตรฐานGAP 
เพ่ือให้ได้ผลผลิตท่ีได้มาตรฐาน ปลอดสารพิษตกค้าง ผู้บริโภคยอมรับ ผู้ผลิตปลอดภยั สามารถทํา
เกษตรอินทรีย์เชิงพานิชย์ (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
  7) กลยทุธ์คําคมชีวิตสะกิดใจ      

  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์มักจะสร้างเนือ้หาสารเป็นลกัษณะของคําคมสัน้ๆ 
คือเป็นถ้อยคําท่ีหลกัแหลมชวนให้คิด มีความหมายท่ีดีอยู่ในตวั ชวนให้ชาวบ้านจดจําได้ง่าย มี
ความลึกซึง้กินใจ มุ่งให้เกิดความคิดท่ีดีและอยากปฏิบตัิตาม โดยปราชญ์จะใช้คําคมทกุครัง้ท่ีขึน้
บรรยายตามสถานท่ีตา่งๆ พร้อมทัง้มีการเขียนติดไว้ตามท่ีตา่งๆในศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชํา
ปลาไหลเพ่ือเป็นการครอบงําชาวบ้านแบบทางอ้อมให้อยากปฏิบตัิตาม เชน่ 

   การใช้หลกั 5 พ คือ พอเพียง พึ่งพาตนเอง พอใจ พออยู่พอกิน พระคณุ คือการ
สอนให้ชาวบ้านทําเกษตรแบบอินทรีย์และกินอยู่อยา่งพอเพียงพอใจในอาชีพเกษตรกรของตน 
  การใช้หลกั 5 ร คือ รัก ริเร่ิม เรียนรู้ รวดเร็ว รอบคอบ คือการสอนให้ชาวบ้าน
เรียนรู้และชวนให้มาริเร่ิมทําเกษตรแบบอินทรีย์ด้วยกนั 
  การใช้กลกั 5 อ คือ อ่ิมท้อง อ่ิมหู อ่ิมอารมณ์ อ่ิมตา อ่ิมใจ คือ การสอนให้ทีม
วิทยากรท่ีมาร่วมงานในศนูย์กสิกรรมธรรมชาตชํิาปลาไหลดแูลผู้ เข้าอบรมทกุคนให้ดีตามหลกั 5 อ 
  
 4.3.2 กลยุทธ์การใช้ส่ือ 
 กลยุทธ์การใช้ส่ือเป็นกลยุทธ์ท่ีกําหนดแนวทางการใช้ส่ือประเภทต่างๆท่ีส่งเสริมให้
เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มการทําเกษตรอินทรีย์ หรือปรับเปล่ียนวิถีชีวิตการทําเกษตรแบบเคมี มาทํา
เกษตรแบบอินทรีย์ พบว่าปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้ส่ือหลายประเภท เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และ
ลดข้อจําจัดของส่ือแต่ละประเภท และมีเทคนิคการเลือกใช้ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
กลุม่เป้าหมาย 
  1) กลยทุธ์การใช้ส่ือบคุคล      
  จากการศกึษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีเกษตรกรมกัยึดเป็นหลกัใน
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การสร้างความเช่ือมัน่ก่อนการตดัสินใจรับความรู้หรือนวตักรรมใดๆ ส่ือบุคคลเป็นส่ือท่ีสามารถ
ส่ือสารไปยงัผู้ รับสารได้โดยตรง ทําให้สามารถทราบความรู้สึกนึกคิด (feedback) ของผู้ รับสารได้
ทนัที อีกทัง้ยงัสามารถปรับเนือ้หาสาระให้เหมาะกบักลุ่มเป้าหมาย ปราชญ์ชาวบ้านมีเทคนิคการ
เลือกใช้ส่ือบคุคล โดยจะใช้ส่ือบคุคลทัง้ภายนอกและภายในชมุชน 

   (1)   ส่ือบุคคลท่ีอยู่ภายในชุมชน   (Insiders) เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน พระ 
ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นําเกษตรกร หรือเกษตรท่ีมีความเช่ียวชาญ ท่ีสามารถทําหน้าท่ีในการเป็นส่ือบคุคล
ในรูปแบบตา่งๆได้ เช่น การสาธิตให้ด ูไม่ว่าจะเป็นแปลงนาสาธิต ไม่ว่าจะเป็นสาธิตกระบวนการ 
หรือขัน้ตอนต่างๆ การขึน้เวทีบรรยาย ปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกบุคคลให้ถกูกับงาน ตามท่ีบุคคล
นัน้ๆถนดั ประกอบกบัปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ส่ือบคุคลเหล่านีใ้นการกระจายข่าวสารเกษตรอินทรีย์ 
ปราชญ์ชาวบ้านยงัสร้างคนในหมู่บ้านรุ่นใหม่ๆให้รับช่วงแทนตน ให้เป็นวิทยากรในศนูย์กสิกรรม
ธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล ให้ขึน้บรรยายและให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กบัภายนอกและภายใน
หมูบ้่าน  
  เกษตรกรท่ีเป็นผู้ นําตา่งๆในชมุชนก็จะได้รับบทบาทหน้าท่ีในการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ชกัจงูใจ เกษตรกรคนอ่ืนให้ร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และหน้าท่ีท่ีสําคญัอีกประการ
หนึ่ง คือ การเปล่ียนบทบาทจากเกษตรกรมาเป็นผู้ ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรคนอ่ืนๆและ
หมูบ้่านใกล้เคียง  
   (2)  ส่ือบคุคลจากภายนอก (outsiders) เชน่ เกษตรตําบล เกษตรจงัหวดั 
กรมพฒันาท่ีดนิ เจ้าหน้าจากหนว่ยงานเอกชนตา่งๆ ฯลฯ  โดยปราชญ์จะใช้ส่ือบคุคลจากภายนอก
ให้ช่วยในเร่ืองข้อมูลข่าวสารตา่งๆ และเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้สนบัสนนุกิจกรรมของกลุ่มโดยข้อมูล
ข่าวสารต่างๆส่วนหนึ่งก็รับมาจากบุคคลภายนอก พร้อมทัง้เงินสนบัสนุนต่างๆท่ีจะนํามาพฒันา
ชุมชน ส่ือบุคคลจากภายนอกมาดูงานก็เปรียบเสมือนการได้แพร่กระจายข่าวสารและ
ประชาสมัพนัธ์หมูบ้่านชําปลาไหลด้วย 
  2) กลยทุธ์การใช้ส่ือเครือขา่ย      

  จากการศกึษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านใช้ส่ือบุคคลในการสร้างเครือข่าย โดยปรับ
บทบาทหน้าท่ีของส่ือบคุคลภายในชมุชน (Insider) ให้เป็นไปในรูปของ “กลุ่มบคุคล” ให้รวมตวักนั
ในรูปแบบของ “เครือขา่ย” นอกจากจะปรับบทบาทแล้ว ปราชญ์ชาวบ้านได้มีการปรับกระบวนการ
ดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีข่าวสารนวตักรรมการเกษตร การถ่ายทอดงาน
พฒันาต่างๆซึ่งจะเป็นการปรับจากวิธีการส่ือสารทางเดียว  (one way communication) มาเป็น
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การส่ือสารแบบสองทาง  (two way communication) และท่ีสําคญัท่ีสดุคือการส่ือสารแบบมีส่วน
ร่วม (participatory communication) 
  เกิดการรวมกลุม่เกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลขึน้ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน เป็นตวั
หลกัในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม และมีนายพรเทพ สายพานิช ผู้ ใหญ่บ้าน นาย
สมโภชน์ พุ่มแก้ว ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล เป็นผู้ ประสานการขับเคล่ือน
กิจกรรม โดยแสวงหาภาคีการพฒันาในลกัษณะของการเป็นเครือขา่ย 
  ปราชญ์ชาวบ้านสร้างเครือข่ายกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ กลุ่มสหกรณ์ผลไม้ กลุ่มแปรรูป 
ฯลฯ เพ่ือดึงชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทําให้ชาวบ้านต้องมาร่วม กิจกรรมกัน
ตลอดเวลา โดยมีอาชีพและเงินรางวลัเป็นการตอบแทน กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหลนัน้เกิดขึน้ได้ง่าย เพราะมีพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์เป็นเพ่ือนบ้านกัน มีการทํา
ประชาคมกันบ่อยครัง้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันง่าย สามารถกระจายข่าวสารได้ทั่วถึงและ
รวดเร็ว ทําให้เครือขา่ยมีพลงันําไปสูก่ารพฒันาร่วมกนั 
  รูปแบบการส่ือสารภายในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ี
น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ       
  จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ภายในเครือข่ายเกษตรกรผู้ ทํา
เกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล มี 2 รูปแบบ โดยดูจากทิศทางการไหลของข้อมูล (Information 
flow) ท่ีเกิดขึน้ในภายในเครือขา่ย ซึง่ก็มีดงันี ้
   (1)  การส่ือสารแบบวงล้อ  (Wheel Network) 
   เป็นการส่ือสารแบบมีศนูย์กลาง  (central communication) เป็นการส่ือสารท่ีมี
ใครคนใดคนหนึ่งเป็นศนูย์กลางหรือทางผ่าน โดยท่ีสมาชิกคนอ่ืนๆไม่มีการติดต่อกันโดยตรง แต่
ต้องผา่นคนกลางหรือศนูย์กลางคนนี ้       
  จากลักษณะภายในเครือข่ายเกษตรกรผู้ ทําเกษตรแบบอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสอพ่ีน้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ พบวา่ เกษตรกรท่ีมีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มปุ๋ ยเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มสหกรณ์ผลไม้ กลุ่มแปรรูป กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ มีรูปแบบการส่ือสารภายใน
กลุ่มเป็นแบบวงล้อ ซึ่งแกนนําเป็นศูนย์กลางในการส่ือสารและเป็นผู้ ประสานเช่ือมโยงข้อมูล
เก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ตา่งๆกบัสมาชิกภายในกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มก็จะเป็นผู้ส่งตอ่ข้อมลูไปยงั
สมาชิกคนอ่ืนๆในกลุม่ 
   จากการสังเกตการณ์พบว่า เกษตรกรในบ้านชําปลาไหลมีปราชญ์เป็น
แกนนํา และเป็นศูนย์กลางในการส่ือสาร เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกษตรอินทรีย์และเป็นผู้ เช่ือม
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ประสานกบัสมาชิกภายในกลุ่ม เพราะว่าปราชญ์เคยดํารงตําแหน่งเป็นผู้ ใหญ่บ้านมานาน และยงั
ได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน จึงได้รับความเคารพและนบัถือจากชาวบ้านมาตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั ทําให้สารมีความเช่ือถือ และเกิดความสะดวกในการติดตอ่ส่ือสารกบัสมาชิกภายใน
กลุ่ม สามารถแสดงเป็นภาพท่ีแสดงถึงรูปแบบการส่ือสารและทิศทางการไหลของข้อมูลภายใน
เครือขา่ย ได้ดงัภาพนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.26  ลกัษณะเครือข่ายของเกษตรกรท่ีมีการรวมกลุ่มในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านชํา
ปลาไหล 
   (2) การส่ือสารแบบทกุชอ่งทาง  (All Channel Network) 
   เป็นการส่ือสารแบบกระจายอํานาจ (decentralized communication)
เป็นการส่ือสารท่ีสมาชิกในกลุ่มติดตอ่ส่ือสารกนัได้โดยอิสระ ไม่มีใครตดัสินใจคนเดียว แตจ่ะเป็น
การร่วมกนัคิด ร่วมกนัแก้ปัญหา เป็นวิธีท่ีใช้ได้ตรงกบักระบวนการกลุ่มมาก เพราะทกุคนมีโอกาส
ในการปฏิสมัพนัธ์กนั (interaction) 
   จากการศึกษาพบว่า ภาพรวมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกรท่ีเป็นทัง้เกษตรรายกลุ่มและ
เกษตรกรรายย่อย รูปแบบการส่ือสารจะเป็นการส่ือสารแบบทกุช่องทาง เกษตรกรทกุคนสามารถ

การสื่อสารระหวา่งเกษตรกร 
สมาชิกกลุม่เกษตรกร 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
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ส่ือสารกันได้หมด โดยไม่จําเป็นต้องผ่านตวัปราชญ์ชาวบ้านหรอแกนนํากลุ่มใดๆ ในการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง เน่ืองจากว่า เกษตรกรมีอาชีพทําเกษตรกรรม
เหมือนกนั มีบ้านเรือนท่ีอยูร่ะแวกเดียวกนั และเกษตรกรแตล่ะคนตา่งก็เคยมีประสบการณ์ในเ ร่ือง
การทําเกษตรมาเหมือนกนั มีการติดต่อส่ือสารกันในหมู่เกษตรกรภายในพืน้ท่ีอยู่เป็นประจํา เช่น 
เร่ืองปัญหาการขาดแคลนนํา้ท่ีใช้ในการเกษตร ปัญหาราคาผลผลิต การประสบภัยธรรมชาติใน
การทําเกษตร ฯลฯ 
   ประเด็นหลักสําคัญท่ีชาวบ้านใช้การส่ือสารแบบทุกช่องทางคือ เม่ือ
ปราชญ์ชาวบ้านสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขึน้ ท่ีหมู่บ้านชําปลาไหล ก็เกิดเป็นประเด็นใหม่ใน
ขณะนัน้ ทําให้ชาวบ้านเกิดการพูดคยุ ปรึกษาหารือกนั ในเร่ืองการยอมรับการทําเกษตรอินทรีย์นี ้
มีการตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งเกษตรกนกบัเกษตรกรด้วยกนัเอง และเร่ิมทดลองทําเกษตรอินทรีย์ จน
การทําเกษตรอินทรีย์แพร่ขยายไปทัว่หมู่บ้าน และการติดตอ่ส่ือสารในประเด็นนีเ้องก็ได้กลายเป็น
รูปแบบการส่ือสารแบบทกุช่องทางในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล สามารถแสดงเป็น
ภาพท่ีแสดงถึงรูปแบบการส่ือสารและทิศทางการไหลของข้อมลูภายในเครือขา่ย ได้ดงัภาพนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.27 ภาพรวมของเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
 
 นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยังมีการสร้างเครือข่ายกับชุมชนภายนอก โดยจากการ
สัมภาษณ์และศึกษาจากเอกสารพบว่า เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ได้ขอความ

การสื่อสารระหวา่งเกษตรกร 
 
สมาชิกกลุม่เกษตรกร 
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ร่วมมือจากทัง้หนว่ยงานราชการและหมูบ้่านท่ีเป็นพนัธมิตรของเครือขา่ย ดงันี ้ 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายในด้านคณะทํางานฝ่าย
ปรึกษาโครงการ และในเร่ืองการพิจารณาการผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือรับรองเบือ้งต้น
ก่อนส่งไปยงัสํานกังานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  (มกท.) เพ่ือพิจารณาการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ให้กบัเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
 สํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอท่าใหม่ โดยบทบาทหน้าท่ีของสํานกังานชุมชนอําเภอท่า
ใหม ่มีดงันี ้
  (1)  ผลิตส่ือและบริการข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการทําเกษตรอินทรีย์ 
  (2)  ส่งเสริมการจดัอบรมต่างๆท่ีเก่ียวกับการทําเกษตรให้กบัเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
  (3)  สง่เสริมการพฒันาเกษตรและเครือขา่ยให้เกิดความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน 
  (4)  ประชาสมัพนัธ์เครือขา่ยให้เป็นท่ีรู้จกัของบคุคลภายนอก 
  (5)  สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในโครงการบางสว่น 
 กรมพัฒนาท่ีดินจังหวัดจันทบุรี มีส่วนช่วยในการตรวจสอบคุณภาพดินให้กับเกษตรกร 
โดยมีการจดัรถโมบายเคล่ือนท่ีเพ่ือออกตรวจคณุภาพดินให้กบัเกษตรกรถึงบ้าน และยงัสร้างหมอ
ดินอาสาท่ีเป็นคนในชมุชน เพ่ือออกตรวจคณุภาพดินให้กับเกษตรกร เป็นการสร้างความ รู้ให้กับ
เกษตรนําไปใช้กบัพืน้ท่ีเกษตรของตน อีกทัง้ยงัสามารถช่วยเหลือเพ่ือนบ้านอีกทางหนึ่ง นอกจากนี ้
ก็ยงัชว่ยสง่เสริมการปลกูพืชบํารุง 
 สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จันทบุรี  เป็นองค์กรเอกชน นอกจาก
เกษตรกรจะมีสหกรณ์ภายในเครือข่ายเองแล้วในการข่ายผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ตา่งๆ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้ายงัรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกร นอกจากนีก็้ยงัสนบัสนนุส่ือตา่งๆในเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลด้วย 
 สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่ มีส่วนช่วยสนับสนุนส่ือต่างๆในเครือข่า ย สนับสนุน
อปุกรณ์ตา่งๆภายในเครือข่าย ส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์เครือข่ายให้เป็นท่ีรู้จกั สนบัสนุนข้อมูล
เก่ียวกบันวตักรรมเกษตรอินทรีย์ตา่งๆให้กบัเกษตรกร อีกทัง้ยงัช่วยตรวจสอบคณุภาพผลผลิตของ
เกษตรกรให้อยู่ในมาตรฐาน จี เอ พี (GAP : Good Agricultural Practice) แปลว่าเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม)คือ วิธีปฏิบตักิารผลิตข้าวให้ได้คณุภาพดี เพ่ือผู้บริโภคยอบรับ ผู้ผลิตปลอดภยั 
 กลุม่พนัธมิตรของเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล    
 เป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงบ้านชําปลาไหล เป็นเครือข่ายท่ีเป็นพันธมิตรกัน มีส่วนช่วย
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สนับสนุนในการดําเนินงานในโครงการเกษตรอินทรีย์ และในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการ
ตดิตอ่ส่ือสารผา่นกลุม่แกนนําเครือข่ายและกลุม่สมาชิกเพ่ือส่ือสารระหวา่งกนั 
   (1)  หมู่บ้านไทรนอง หมู่ท่ี 15 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดั
จนัทบรีุ หมู่บ้านไทรนอง เป็นเครือข่ายพันธมิตรในด้านการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ชีวภาพ เพราะว่า
หมูบ้่านไทรนองมีบริบทและทรัพยากรในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีครบถ้วนและเอือ้อํานวยตอ่การผลิต 
หลังจากท่ีแกนนําของหมู่บ้านไทรนองเข้ามาอบรมท่ีหมู่บ้านชําปลาไหล ก็กลับไปสร้างกลุ่มปุ๋ ย
อินทรีย์เป็นของชมุชนเอง จนได้ก่อตัง้เป็นวิสาหกิจชมุชนผลิตปุ๋ ยบ้านไทรนอง เพ่ือนําไปใช้ในไร่นา 
สวนของตน หมู่บ้านไทรนองยงัมีส่วนช่วยในการผลิตปุ๋ ยอินทรีย์ส่งให้กบัหมู่บ้านชําปลาไหล และ
ยงัส่งแกนนําในหมู่บ้านมาช่วยเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้ เข้าอบรมในศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ
บ้านชําปลาไหลอีกด้วย 
   (2)   หมู่บ้านวงัเวียง หมู่ท่ี 13 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวัด
จนัทบรีุ หมูบ้่านวงัเวียง เป็นเครือขา่ยพนัธมิตรในด้านของการทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์ของหมู่บ้าน
เน่ืองด้วยหมู่บ้านชําปลาไหลเป็นหมู่บ้านเล็กๆจึงไม่มีพืน้ท่ีมากพอท่ีจะให้เกษตรกรเข้ามามีส่วน
ร่วมในการทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์ร่วมกนัในชมุชน ปราชญ์ชาวบ้านจงึมองเห็นพืน้ท่ีรกร้างในหมู่ท่ี 
13 ซึ่งมีพืน้ท่ีรกร้างแปลงหนึ่งมีเนือ้ท่ีรวมประมาณ 300 ไร่ ปราชญ์ชาวบ้านจึงประสานงานขอ
ความร่วมมือจากหมูบ้่านวงัเวียง เกิดการรวมหุ้นกนัเกิดขึน้ระหว่างสองหมู่บ้าน ภายใต้แกนนําของ
หมู่บ้านวงัเวียงและปราชญ์ชาวบ้านบ้านชําปลาไหล ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสอง
หมูบ้่านในการทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์ 
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 สามารถแสดงเป็นภาพการติดต่อส่ือสารของเครือข่ายบ้านชําปลาไหลกับชมุชนภายนอก 
ดงันี ้
 
   
 
   
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.28 ภาพการตดิตอ่ส่ือสารของเครือขา่ยบ้านชําปลาไหลกบัชมุชนภายนอก 
  3) กลยทุธ์การใช้ส่ือมวลชน 
  จากการศกึษาพบว่าจะมีส่ือมวลชน เช่น รายการโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร 
ต่างๆ เข้ามาสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ต่างๆ  นอกจากนีป้ราชญ์
ชาวบ้านยังใช้ช่องทางนีแ้นะนําเร่ืองราวของหมู่บ้าน รวมทัง้นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกับชีวิตของ
เกษตรกรคนอ่ืนๆในหมูบ้่าน จงึทําให้มีหนงัสือพิมพ์ รายการโทรทศัน์ มานําเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัวิถี

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล 

สํานกังานเกษตร
จงัหวดัจนัทบรีุ 

กรมพฒันาที่ดิน
จงัหวดัจนัทบรีุ 

สํานกังานพฒันาชมุชน
อําเภอทา่ใหม ่

ธ .ก.ส.  
สํานกังานเกษตร

อําเภอทา่ใหม ่

หมูบ้่านไทรนอง 

หมูบ้่านวงัเวียง 

การสื่อสารสองทางภายนอกเครือข่าย 

เครือข่ายจากภายนอก 

พนัธมิตรของเครือข่าย 
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ชีวิตของเกษตรกร ภูมิปัญญาชาวบ้านและการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีประสบความสําเร็จ กลยทุธ์การ
ให้เกษตรกรออกส่ือมวลชนนีส้ามารถทําให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและในอาชีพ
เกษตรกรและเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจให้พฒันาตนเองจนประสบความสําเร็จ และในฐานะผู้ รับ
สารเกษตรกรสามารถนําความรู้ท่ีได้จากการเปิดรับข่าวสารจากส่ือต่างๆ มาพูดคุย หรือนํา มา
ประยกุต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  
  นอกจากนีย้งัทําให้เกิดการส่ือสารภายนอกเครือข่าย เพราะการได้ออกส่ือไปยงั
ผู้ รับสารจํานวนมากๆซึ่งส่ือมวลชนนับว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีเข้าถึงเกษตรกรได้กลุ่มใหญ่ๆ การใช้
ส่ือมวลชนเป็นกลยทุธ์หนึง่ในแง่ของการนําเสนอข้อมลูขา่วสาร ไปสู่เกษตรกรได้รวดเร็วและยงัเป็น
การประชาสมัพนัธ์หมูบ้่านชําปลาไหลด้วย  
    “ส่ือมวลชนเข้ามามีบทบาทในการขยายเครือข่ายของลงุมาก มี
นกัข่าวมาทําข่าวมากมาย เช่น นกัข่าว CNN จากอเมริกา ผู้ ส่ือข่าว ช่อง 3 5 7 9  นิตยสารตา่งๆ
มากมายก็มาสมัภาษณ์พร้อมทัง้มาถ่ายแปลงสาธิตตา่งๆด้วย” (นายคํานึง ชนะสิทธ์ิ- สมัภาษณ์
วนัท่ี 29 มีนาคม 2558) 
  4) กลยทุธ์การใช้ส่ือเฉพาะกิจ      
  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านใช้ส่ือเฉพาะกิจเป็นช่องทางในการส่ือสาร
กบัเกษตรกร ส่ือเฉพาะกิจในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อินทรีย์บ้านชําปลาไหลนัน้เป็นส่ือท่ีปราชญ์
ชาวบ้านและชาวบ้านร่วมกันผลิต นอกจากนีย้ังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายท่ีเป็นชุมชน
ภายนอก คือหน่วยงานทางราชการต่างๆทัง้ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัด
จันทบุรี  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอท่าใหม่  สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
จนัทบุรี  สํานักงานเกษตรอําเภอท่าใหม่ฯลฯ ส่ือเฉพาะกิจจัดว่ามีความสําคญัต่อการเผยแพร่
ข่าวสารข้อมูล เพราะส่ือเฉพาะกิจเป็นส่ือท่ีจัดทําขึน้เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยมีกลุม่เป้าหมาย (target audience) ท่ีกําหนดไว้แน่นอน ส่ือเฉพาะกิจคอ่นข้างท่ีจะ
เข้าถึงชาวบ้านได้โดยตรงและโดยง่ายและเป็นส่ือท่ีคงทนถาวรสามารถเก็บรักษาไว้นานอย่างพวก
เอกสารต่างๆ ส่ือเฉพาะกิจท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้เป็นช่องทางการส่ือสารนัน้ ได้แก่ โปสเตอร์ แผ่น
พบั วิดทิศัน์ รูปภาพ แปลงสาธิต  
   (1) โปสเตอร์        
   โปสเตอร์เป็น เป็นส่ือท่ีให้รายละเอียดไม่มาก แตป่ราชญ์จะเน้นท่ีรูปภาพ
และตวัหนงัสือท่ีสวยงามและสีสนัมากกว่า ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ส่ือโปสเตอร์เพ่ือกระตุ้นความจํา
และให้เกษตรกรสนใจ โดยปราชญ์ชาวบ้านและผู้ประสานกิจกรรมเครือข่ายจะร่วมกันผลิตป้าย
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โปสเตอร์ตา่งๆนีข้ึน้มา โดยปราชญ์จะใช้ป้ายโปสเตอร์ในสถานท่ีจดักิจกรรม เช่น ตัง้ไว้ท่ีศนูย์กสิกร
รมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล โดยเนือ้หาของโปสเตอร์จะเป็นข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ ข้อมูล
เก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีเกษตรกรจัดทําขึน้  โดยปราชญ์จะเลือก
สถานท่ีตดิตัง้ป้ายไว้ในท่ีท่ีคนมองเห็นง่ายและเป็นจดุสนใจ 
   (2) แผน่พบั       
   แผ่นพับ เป็นส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีจัดทําขึน้เพ่ือเผยแพร่ข่าวเก่ียวกับเกษตร
อินทรีย์ ส่ือแผ่นพบัเป็นส่ือท่ีมีขนาดเล็ก และพกพาง่าย โดยแผ่นพับต่างๆจะได้รับการสนบัสนุน
จากเครือข่ายภายนอกคือ สํานกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบุรี โดยการออกแบบแผ่นพบัต่างๆจะใช้
ความร่วมมือของปราชญ์กับสํานกังานเกษตร ปราชญ์ชาวบ้านจึงใช้ส่ือแผ่นพบัแจกให้เกษตรกร
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแจก เป็นแผ่นกระดาษท่ีพิมพ์แผ่นเดียวแต่พับเป็นหลายหน้า บรรจุ
เนือ้หาสรุปสัน้ ๆ เพ่ือข่าว แนะนํา หรือเตือนความจํา เนือ้หาในแผ่นพบัก็จะเป็นข่าวสารเก่ียวกับ
การทําเกษตรอินทรีย์ การทําบญัชีครัวเรือน และขัน้ตอนการทําเกษตรอินทรีย์ตา่งๆ เช่น การทําปุ๋ ย
หมกั การทํานํา้ส้มควนัไม้ เพ่ือป้องกนัเกษตรกรลืมข้อมลู และสามารถนําข้อมลูมาใช้ได้ตลอดเวลา  
    เข้าร่วมกิจกรรมตอนทําปุ๋ ยหมกั เค้าก็แจกแผน่พบัมาให้ด้วย เอา
กลบัมาทําเองท่ีบ้านได้ อนัไหนไม่เข้าใจก็มาอ่านเองอีกที ป้าก็ทําตามบ้าง ให้คนอ่ืนดบู้าง  (บญุศรี 
ชเูดช, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558)   
   (3) วิดทิศัน์ 
   วิดิทัศน์ เป็นส่ือท่ีผู้ รับสามารถรับได้ทัง้ภาพ และหรือเสียง โดยวิดิทศัน์
ต่างๆจะได้รับการสนบัสนุนด้านงบประมาณจากเครือข่ายภายนอก คือ สํานักงานพฒันาชุมชน
อําเภอทา่ใหม ่สว่นเนือ้หาในวิดทิศัน์ปราชญ์ชาวบ้านจะเป็นผู้ออกแบบเอง  โดยปราชญ์ชาวบ้านจะ
ใช้ส่ือวิดทิศัน์นําเสนอเนือ้หาท่ีให้ความรู้และขัน้ตอนการทําเกษตรอินทรีย์ตา่งๆ เสนอเป็นวิดีโอบ้าง 
เพ่ือให้ชาวบ้านเข้าใจมากขึน้ เน่ืองจากชาวบ้านในชนบทจะมีการศกึษาไม่สงู บางท่านอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ ปราชญ์ชาวบ้านจึงมองว่าส่ือวิดิทัศน์น่าจะเป็นส่ือท่ีตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านกลุ่มนี ้
โดยส่ือวิดิทัศน์จะมีประโยชน์มากในการให้เห็นถึงขัน้ตอนวิธีการลงมือปฏิบตัิ เม่ือเกษตรกรได้
ศกึษาจากส่ือวิดทิศัน์จะสามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริง 
    ลุงมักจะใช้วิดิทศัน์นําเสนอขัน้ตอนต่างๆประกอบการบรรยาย 
บางทีก็เป็นเร่ืองเขามาสัมมนากันบ้าง ทดลองอะไรให้ดูบ้าง เพราะมันเห็นภาพจริง บางที
สอดแทรกก็มีวิดโิอท่ีเป็นเร่ืองตลกบ้าง ชาวบ้านท่ีมาฟังจะชอบ ไม่เบื่อ (คํานึง ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์
, 29 มีนาคม 2558) 
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    “ตอนไปอบรมก็ชอบดเูป็นวิดิโอมากกว่า ฟังบรรยายนานๆก็น่า
เบื่อ ลงุวา่ได้ความรู้ดีนะ ดแูล้วลงุก็เอาไปทําตามได้ด้วย”  (นายบรรจง ชาตะเกาะ  - สมัภาษณ์วนัท่ี 
29 มีนาคม 2558) 
   (4) รูปภาพ       
   รูปภาพ เป็นส่ือท่ีสามารถทําให้เห็นภาพจริงได้ ปราชญ์จะใช้รูปภาพท่ี
ถ่ายจากของจริงด้วยตนเอง เพ่ือให้คงความสมจริงเห็นภาพได้ชดัเจน โดยปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ส่ือ
รูปภาพในระหว่างการบรรยาย ก่อนลงพืน้ท่ีปฏิบตัิทํากิจกรรมจริงๆ เช่น ก่อนจะลงแปลงสาธิตนัน้
จําเป็นต้องให้เกษตรกรเห็นภาพจริงๆคร่าวๆก่อน เช่น การเรียนรู้เร่ืองแมลง การให้รู้จกัวตัถดุิบการ
ผสมปุ๋ ยก่อนลงพืน้ท่ีจริง เพราะวตัถดุบินัน้คอ่นข้างเป็นสิ่งเฉพาะ  เชน่ ฮิวมสั   ฟอสเฟต   เพอร์ไลท์   
ปนูมาร์ล การให้เห็นภาพโดยคร่าวๆก็เพ่ือหลีกเล่ียงการทําให้เกษตรกรสบัสน 
    จะมีภาพมาให้ดกู่อนการลงแปลงสาธิตนะ เช่น แมลงอนัไหนดี
ไม่ดี เราควรกําจดัหรือไม่ แล้วก็พวกธาตตุา่งๆท่ีไม่รู้จกัก็จะมีภาพให้เราดกู่อน รวมถึงขัน้ตอนการ
ใช้เคร่ือง และวิธีทําด้วย พอลงไปทําก็ทําได้เลย ไม่เสียเวลา  (สุรสีห์ แซ่เอ๋ียว, สัมภาษณ์,  29 
มีนาคม 2558) 
   (5) แปลงสาธิต       
   แปลงสาธิต เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ทดลองปฏิบตัิด้วยตนเอง 
ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้การสาธิตประกอบการบรรยาย โดยแปลงสาธิตนีไ้ด้รับงบประมาณจาก
เครือข่ายภายนอกหลายหน่วยงาน เช่น สํานกังานเกษตรจงัหวดัจนัทบรีุ สํานกังานพฒันาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลกูค้า ธ.ก.ส. จนัทบุรี สํานกังานเกษตรอําเภอท่า
ใหม่  เพ่ือจดัทําแปลงสาธิตเป็นฐานต่างๆให้เกษตรกรได้เรียนรู้จึงต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวน
มาก  ส่วนในการดําเนินการสาธิตนัน้ปราชญ์ชาวบ้านจะทําหน้าท่ีเป็นส่ือบุคคลท่ีรวมกลุ่ม
เกษตรกรท่ีเข้าอบรมในศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหลเป็นกลุม่เล็กๆ และให้ลงพืน้ท่ีจริงไป
ดกูารสาธิตภายในศนูย์ โดยปราชญ์จะมีฐานต่างๆจัดเตรียมไว้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ จะได้เห็น
วิธีการทําท่ีชดัเจน เชน่ วิธีการสาธิต ฐานการทําปุ๋ ยอินทรีย์ ฐานเลีย้งปลา ฐานไบโอแก๊ส ฯลฯ 
    นอกจากฟังการบรรยายแล้ว มีการสาธิตให้ด ูป้าได้ลงพืน้ท่ีจริงๆ 
มนัก็ทําให้จําได้ กลบับ้านมาทําได้ (ขวญัตา ปรีดา, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
  5) กลยทุธ์การใช้ส่ือพืน้บ้าน      

  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านเห็นว่าส่ือพืน้บ้าน เป็นสิ่งสําคญัและเข้าถึง
ชาวบ้านได้ง่าย เป็นความเช่ือของชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านจึงเล็งเห็นว่าจะใช้ส่ือพืน้บ้านในการ
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ถ่ายทอดและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์และทอดแทรกการพฒันาการเกษตร
อินทรีย์อันจะส่งประโยชน์ต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล    ส่ือพืน้บ้านท่ีปราชญ์
ชาวบ้านใช้ได้แก่ ส่ือการปลกูข้าว ส่ือการทําบญุสง่  
   (1) ส่ือการปลูกข้าว (การทํานาข้าว “วิถีพุทธ” ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้
นํา้มนต์ขบัไลแ่มลง) 
   ส่ือการปลูกข้าว เป็นส่ือท่ีเก่าแก่อยู่ในหมู่บ้านและสงัคมเป็นระยะเวลา
อนัยาวนานและส่ือการปลกูข้าวเป็นการร่วมแรงร่วมใจกนั โดยปราชญ์ชาวบ้านจะรือ้ฟืน้ประเพณี
การปลูกข้าวขึน้มา โดยระดมชาวบ้านให้มาทํานาร่วมกันโดยใช้พืน้พ่ีรกร้างในหมู่บ้าน โดยจะ
ระดมหุ้นจากชาวบ้านเพ่ือใช้เป็นทนุในการทํานา หุ้นละ 100 บาท ซึ่งถือว่าซึ่งถือว่าเป็นครัง้แรกใน
รอบหลายสิบปีท่ีชาวตําบลสองพ่ีน้องจะได้กลบัมาทํานาอีกครัง้ แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านในรุ่น
หลงัๆ ตา่งก็ไมเ่คยทํานากนัเลย เพราะหนัมาทําสวนผลไม้และสวนยางพารากนัหมด  

   โดยปราชญ์ชาวบ้านจะใช้เทคนิคการดึงความเช่ือและความเคารพของ
ชาวบ้านท่ีมีต่อหลวงปู่ ฟักมาเป็นตวัส่ือสารและโน้มน้าวชาวบ้าน โดยก่อนจะทํานาครัง้แรกนัน้ 
ปราชญ์ได้ไปนมสัการหลวงปู่ ฟัก ซึ่งเป็นพระท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนบัถือ หลวงปู่ ฟักจะชอบ
เร่ืองการทําเกษตรอินทรีย์มาก และสนบัสนนุให้ทกุครัวเรือนทําเกษตรแบบอินทรีย์ท่านได้ให้แง่คิด 
และเตือนสติเร่ืองการทํานาว่าอย่าได้ใช้สารเคมีทุกชนิดในไร่นา เพราะจะเป็นการทําร้าย 
เบียดเบียนสตัว์และแมลง ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมโลก โดยท่านได้มีเมตตา บริกรรมคาถาลงในนํา้มนต์ 
เพ่ือให้เอาไปพรมลงในนาป้องกนัไมใ่ห้แมลงและสตัว์ตา่งๆ มารบกวน   

   เกิดเป็นการทํานาข้าว“วิถีพทุธ” ไม่ใช้สารเคมี แตใ่ช้นํา้มนต์ขบัไล่แมลง
เป็นการทํานาแบบใหม่ท่ีไม่เบียดเบียนสัตว์เล็กสตัว์น้อย เม่ือถึงวันทํานาจริงๆ จึงมีชาวบ้านทัง้
ตําบลหลายร้อยคนมาช่วยกันหว่านข้าว เป็นการลงแรงร่วมกัน ทุกคนรู้สึกต่ืนเต้นและดีใจท่ีได้
ชว่ยกนัทํานา อีกทัง้นํา้มนต์จากหลวงปู่ ฟักถือวา่เป็นนํา้ทิพย์ท่ีคอ่ยๆ หลัง่ชโลมใจทําให้ชาวบ้านไม่
รู้สึกอ่อนล้าแม้แสงแดด และอากาศจะร้อน ส่วนวิธีการใช้นํา้พุทธมนต์แทนสารเคมีนัน้ เร่ิมแรก
หลวงปู่ ฟักท่านจะนํานํา้มนต์มารดพนัธุ์ ข้าวท่ีเตรียมจะหว่าน หลงัจากท่ีหว่านข้าวแล้ว เม่ือครบ
ระยะเวลา 7 วนั 10 วนั 15 วนั 20 วนั 25 วนั และ 30 วนั ชาวบ้านก็จะนํานํา้มนต์ไปพรมลงในนา 
หลงัจากนัน้ทกุๆ 30 วนัก็จะนํานํา้มนต์ไปพรมอีกครัง้จนกระทัง่ข้าวในนาสกุ ส่วนการใส่ปุ๋ ยก็จะใช้
ปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีผลิตเองมาหว่านลงในนา และใช้นํา้หมักจุลินทรีย์มาฉีดพ่นช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง
สมบรูณ์      
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   การทํานาอินทรีย์ว่า นอกจากชาวบ้านจะได้กินข้าวท่ีปลอดภัยจาก
สารเคมี ไม่มีสารอบมอด และไม่ได้ขัดข้าวให้ขาวจนแร่ธาตแุละวิตามินท่ีมีประโยชน์ต่างๆ หลุด
ออกหมดแล้ว ชาวบ้านยงัได้เรียนรู้วิธีการทํานาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ มีการเรียนรู้โดยการสอน
กนัเองระหวา่งชาวบ้านในหมูบ้่านในเร่ืองการทําปุ๋ ยและนํา้หมกัจลุินทรีย์ เพ่ือนํามาใช้ในนาข้าว ยงั
มีผลดีในแง่ของการสร้างความรัก ความสามคัคีให้เกิดขึน้ในตําบล ซึ่งต่างจากการทําสวนผลไม้ 
เพราะการทําสวนเป็นการทําของใครของมนั แต่การปลูกข้าวเป็นการร่วมแรงร่วมใจกัน เป็นการ
ฟืน้ฟูประเพณีลงแขกเอาแรง และฟืน้ฟูวิถีชีวิตชาวนาให้กลบัคืนมา เม่ือได้ข้าวมาก็ร่วมกันนําไป
ทําบญุถวายพระ เสร็จแล้วจงึกินข้าวหม้อเดียวกนั นอกจากนีเ้รายงัให้เดก็รุ่นหลงัได้มาศกึษาเรียนรู้ 
เพ่ือสืบทอดการทํานา 

    ชาวบ้านจะได้กินข้าวท่ีปราศจาคสารเคมี และทกุคนก็ได้ร่วมใจ
กันด้วย หลงัจากท่ีเก็บเก่ียวข้าวได้เป็นฤดกูาลแรกแล้ว ชาวบ้านได้ร่วมกันหุงข้าวท่ีปลูกเองแล้ว
นําไปทําบญุร่วมกนัท่ีวดั เป็นการทําบญุท่ีทกุคนรู้สึกอ่ิมบญุ อ่ิมใจอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน คงจะ
เป็นเพราะชาวบ้านรู้กนัดีวา่ ข้าวท่ีเอามาหงุถวายพระสงฆ์นัน้เป็นข้าวท่ีปลอดภยั ไม่ได้เอาสารเคมี
มาถวายพระเหมือนแตก่่อน และท่ีสําคญัก็คือ ไม่ได้มีการเบียดเบียนสตัว์โลก สมดงักบัเจตนาของ
หลวงปู่ ฟัก (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
   ไม่เคยปลกูข้าวทํานามาก่อน จึงต้องไปเรียนรู้จากคนท่ีเคยทํานา ทัง้การ
หวา่น การดํานา การเก่ียวข้าว พอได้ลงมือทํานาแล้วก็เกิดความสนกุ ได้รู้จกัเพ่ือนใหม่ๆ ในตําบล 
และรู้สึกภูมิใจท่ีได้ปลกูข้าวเอาไว้กินเอง “เม่ือก่อนเวลาหิวข้าว เราจะไปกินข้าวท่ีไหนก็ได้ แตเ่ม่ือ
ได้ทํานาเองแล้ว เราก็ต้องกลับมากินข้าวของเรา เพราะเรารู้ว่าข้าวท่ีเราปลูกปลอดจากสารเคมี
ต่างๆ ไม่ต้องไปซือ้คนอ่ืน กินแล้วปลอดภัย แถมยงัหอมอร่อย ไม่เคยเหลือข้าวในจานแม้แต่เม็ด
เดียว เพราะมนัเป็นหยาดเหง่ือแรงงานของเรา (สมลกัษณ์ ขุนแฉล้ม สมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 
หมูท่ี่ 2, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
   (2) การทําบญุสง่ทุง่  
   นอกจากการรักษาประเพณีการปลูกข้าวเอาไว้แล้ว ปราชญ์ชาวบ้าน
ยงัคงให้การสนับสนุนประเพณีการทําบุญส่งทุ่ง ซึ่งประเพณีการทําบุญส่งทุ่งนัน้ยงัเป็นพิธีกรรม
ตอ่เน่ืองจากการปลูกข้าว การทําบญุส่งยงัเป็นส่ือกลางทําให้ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน เป็นการ
ช่วยรักษาความสมัพนัธ์ของเครือข่ายเอาไว้ นอกจากนีย้งัทําให้ชาวบ้านมีความสนกุสนานและได้
รือ้ฟืน้การละเลน่พืน้บ้านตา่งๆด้วย       
   โดยการทําบญุสง่ชว่งเดือนมกราคมของทกุปี ประเพณีทําบญุส่งทุ่งจะทํา
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หลังจากการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ประมาณเดือนมกราคม เพ่ือเป็นการขอบคุณสิ่งศกัดิ์สิทธ์ท่ีช่วย
อํานวยความอดุมสมบรูณ์ และอทุิศส่วนกศุลให้กบัผู้ มีพระคณุท่ีได้ล่วงลบัไปแล้ว  เม่ือกําหนดวนั
ทําบญุแล้ว ชาวนาทกุคนจะพร้อมกนัท่ีศาลากลางทุ่ง โดยตอนเย็นจะนิมนต์พระมาสวดพระพทุธ
มนต์เย็น หลงัจากพิธีทางศาสนาเรียบร้อยเเล้ว ชาวบ้านท่ียงัไมก่ลบัจะพากนัเล่นการละเล่น เช่นรํา
วง แม่ศรี ฯลฯ แม่ศรีท่ีละเล่นในท่ีนีเ้ป็นแม่ศรีลอบ ถ้าแม่ศรีเข้าลอบของใครจะทําให้ลอบนัน้ดกั
ปลาได้มาก การเข้าทรงแม ่ศรีลอบนี ้ชาวบ้านจะต้องเตรียมลอบของตนมาในพิธีด้วย 
  6) กลยทุธ์การใช้ส่ือเทคโนโลยี      

  จากการศึกษาพบว่าเทคโนโลยี นับว่าเป็นส่ือท่ีมีความจําเป็นมากในปัจจุบัน 
เพราะได้ข้อมูลข่าวสารท่ีสะดวก ส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีนับว่าเป็นส่ือท่ีเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
สามารถเช่ือมตอ่กนัได้ทัว่โลก มีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลระหว่างกันเป็นหนึ่งเดียว และสามารถ
รับสง่ข้อมลูได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียง รวมทัง้ยงัสามารถค้นหาข้อมลูจากท่ีตา่งๆ
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันได้หลายรูปแบบ เช่น 
อินเตอร์เน็ตประเภท world  wide web ท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการหาข้อมลูข่าวสารตา่งๆ  และ
พบว่าเกษตรกรสมยันีเ้ข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึน้กว่าสมยัก่อน เน่ืองด้วยใช้งานง่ายขึน้ มีราคาถูก
ขึน้ และข้อมูลข่าวสารก็รวดเร็ว ปราชญ์ชาวบ้านจึงนําส่ืออินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการเผยแพร่
ข่าวสารด้านเกษตรอินทรีย์ โดยจดัตัง้ Facebook ภายใต้ช่ือว่า  Chumplalai Project โดยจะ
นําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์  ตอบข้อสงสัยต่างๆเก่ียวกับการทําเกษตรแบบ
อินทรีย์ และการทํากิจกรรมตา่งๆท่ีเกิดขึน้ภายในศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล โดยจะมุ่ง
เป้าหมายไปท่ีเกษตรกรรุ่นใหม่ และทําให้เกษตรกรภายในเครือข่ายบ้านชําปลาไหลมีโอกาส
ตดิตอ่ส่ือสารกนัได้รวดเร็วขึน้ ทัง้ยงัเป็นประโยชน์ในการแจ้งข้อมลูขา่วสารภายในเครือขา่ย  

  นอกจากนีย้ังทําให้เกิดการส่ือสารภายนอกเครือข่าย   เกษตรกรท่ีอยู่ภายนอก
ชมุชนท่ีต้องการเข้ามาศึกษาดงูานก็จะสะดวกสบายมากขึน้ในการติดต่อส่ือสาร และรับข่าวสาร
ส่ือเทคโนโลยียังเป็นช่องทางการเสาะแสวงหาสมาชิกเพิ่มขึน้ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์ 

  7) กลยทุธ์การใช้ส่ือแบบบรูณาการ     

  จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้ส่ือหลายๆประเภทท่ีมีการเช่ือม
ประสานกันเพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรมต่างๆสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการลดข้อด้อยของส่ือแต่ละประเภท และส่ือแต่ละส่ือนัน้จะส่งเสริมกันได้
เป็นอย่างดี โดยปราชญ์ชาวบ้านได้ก่อตัง้ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึน้ เพ่ือเป็นการ
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ถ่ายทอดข้อมลูขา่วสาร เทคโนโลยีหรือนวตักรรมตา่งๆมีการจดัอบรม ประชมุ ท่ีเก่ียวข้องกบัเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล จะทําหน้าท่ีเป็นศูนย์บริการท่ีเบ็ดเสร็จ ท่ี
เกษตรกรสามารถมาสืบค้น มาหาข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้มาปรึกษาปราชญ์หรือเจ้าหน้าท่ีต่างๆได้ 
ส่ือท่ีใช้ในศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล ได้แก่ 
   (1) ส่ือบคุคล คือ ตวัปราชญ์ชาวบ้าน วิทยากรท่ีปราชญ์ชาวบ้านสร้างขึน้ 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรต่างๆท่ีแวะมาเป็นครัง้คราว ซึ่งจะช่วยเผยแพร่ ให้คําปรึกษา และ
แก้ปัญหาด้านการทําเกษตรใช้กบัชาวบ้านได้ 
   (2) หนังสือ หนังสือท่ีเก่ียวกับการทําเกษตรต่างๆท่ีจัดไว้อย่างเป็น
หมวดหมูภ่ายในศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล 
   (3) ส่ือเฉพาะกิจ ได้แก่ ส่ือวิดิทัศน์ โปรเตอร์ แผ่นพับ พาวเวอร์พ้อย 
รูปภาพ 
   (4) ส่ือพิธีกรรมตา่งๆ เชน่ ประเพณีสงกรานต์ การทําบญุสง่ 
   (5)  ส่ือกิจกรรมต่างๆ มีการฝึกอบรมเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์อยู่
ตลอดเวลา เน้นการอบรมในเชิงกิจกรรม 
   (6) ส่ือศึกษาดงูาน ชาวบ้านและผู้ ท่ีสนใจทัว่ไปสามารถเข้ามาดงูานท่ี
ศูนย์นีไ้ด้ มีแปลงสาธิต เพ่ือเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทัง้มีการบรรยายจาก
ปราชญ์ชาวบ้าน          

  ปราชญ์ชาวบ้านเปิดพืน้ท่ีของตนเองให้เป็นพืน้ท่ีการศึกษาดงูานให้กับชาวบ้าน
และบคุคลภายนอกท่ีสนใจ เข้ามาศกึษา พร้อมกนันีก็้ยงัเปิดอบรมอย่างต่อเน่ือง จนได้ก่อตัง้เป็น
ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึน้ บนเนือ้ท่ีของปราชญ์ชาวบ้านเอง กว่า 33 ไร่ ซึ่งเป็น
ช่องทางให้ปราชญ์ได้เผยแพร่ความรู้ นอกจากนีป้ราชญ์จะแนะนําสิ่งต่างๆให้กับผู้ เย่ียมชมด้วย
ตนเองแล้ว ยงัจดัตัง้วิทยากรขึน้ ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านอีกจํานวน 29 ท่าน ทําหน้าท่ีสลบัสบัเปล่ียน
หมุนเวียนกันเข้ามาบรรยาย เป็นการสร้างรายได้ให้ในชุมชน และเป็นการสร้างคนรุ่นหลงัขึน้มา
ทดแทน โดยปราชญ์หวังว่าความรู้ของตนจะเป็นประโยชน์ และเผยแพร่ของไปอย่างกว้างขวาง 
และสามารถชว่ยให้เกษตรกรมีอาชีพทํากินและพึง่ตนเองได้ 

  นอกจากการเปิดพืน้ท่ีของตนเองให้เป็นท่ีศกึษาดงูานแล้ว ปราชญ์ชาวบ้านยงัให้
โอกาสเกษตรกร ไปด ูไปรู้ ไปเห็น ไปสมัผสัในเร่ืองหรือประเด็นท่ีคล้ายกัน หรือเหมือนกับตนเอง 
ในจงัหวดัอ่ืนๆหรือบริบทอ่ืนๆด้วย เพ่ือให้นําความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาปรับใช้กับพืน้ท่ีของ
ตนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและเทา่ทนัในเชิงของการแขง่ขนั และเพื่อให้เกษตรกรในชมุชนได้เปิดรับ
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นวตักรรมใหม่ๆ ด้วย ซึง่มาชว่ยกนัพฒันาหมูบ้่านตอ่ไป โดยปราชญ์ชาวบ้านจะติดตอ่กบัสํานกังาน
เกษตรจังหวัดจันทบุรี หรือหน่วยงานราชการต่างๆให้ตามท่ีมีการจัดอบรม เน่ืองด้วยปราชญ์มี
เครือขา่ยกบัหนว่ยงานตา่งๆอยู่แล้ว จงึง่ายตอ่การประสานงาน 
    ลุงคิดว่า สิบปากว่า ก็ไม่เท่าตาเห็น ก็เลยเปิดพืน้ท่ีของตนให้
ชาวบ้านมาด ูให้คนนอกมาด ูเขาจะเห็นเองว่าลงุทําได้จริง ประสบความสําเร็จจริงๆ มนัก็ง่ายท่ีจะ
โน้มน้าวใจละ เพราะมนัมีความสําเร็จวางอยู่ตรงหน้า (คํานึง ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์,  29 มีนาคม 
2558) 
  นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้ศกึษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานกังานพฒันา
ชมุชนอําเภอท่าใหม่ จงัหวดัหวดัจนัทบุรี ชุด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่มีศรีสขุ ดินแดนแห่ง
เกษตรอินทรีย์ พลิกฟืน้วิถีชมุชน” พบว่า การขยายผลการของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหลนัน้ โดยใช้พืน้ท่ีศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลเป็นต้นแบบ และได้ขยายผลการ
ดําเนินงานไปยงัหมู่บ้านอ่ืนๆในตําบลสองพ่ีน้องครบทัง้ 17 หมู่บ้าน และยงัเป็นศนูย์การเรียนรู้ท่ีมี
ประชาชน กลุม่/องค์กร และภาคเอกชน จากท่ีอ่ืนๆมาศกึษาเรียนรู้การดําเนินงาน จนได้รับแตง่ตัง้
ให้เป็นศนูย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง ของอําเภอท่าใหม่และจงัหวดัจนัทบุรี 
มีกลุ่ม/องค์กร/ประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงานโดยเฉล่ีย 3-10 คณะ  (สํานักงานพัฒนาชุมชน
อําเภอทา่ใหม,่ 2552) 
  การใช้ส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบนี ้ทําให้เกษตรกรท่ีมีความแตกต่างกัน สามารถ
เข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้อย่างทดัเทียม เช่น บางคนอ่านหนงัสือไม่ออกก็สามารถใช้ส่ือกิจกรรม ส่ือ
ศกึษาดงูานได้  
 
 4.3.3 กลยุทธ์น าเสนอสาร       
 กลยุทธ์การนําเสนอสารเป็นกลยุทธ์ท่ีมีหลากหลายวิธีการและมีความสําคญัต่อการนํา
เนือ้หาสารเหลา่นัน้ไปถ่ายทอดยงัเกษตรกรในหมูบ้่าน ปราชญ์ชาวบ้านต้องสร้างสารซึ่งเป็นเนือ้หา
เก่ียวกับการทําเกษตรแบบอินทรีย์ และปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกวิธีการส่ือสารและช่องทางการ
ส่ือสารทําให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  1) กลยทุธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั   

  จากการศกึษาพบวา่ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการโดยการ
เลา่สูก่นัฟัง โดยปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วดั เป็นช่องทางในการส่ือสาร โดยใช้ตนเองทําหน้าท่ีเป็นส่ือ
บุคคลท่ีเป็นตวักลางสําคญัในการส่ือสาร เน่ืองด้วยว่าชาวบ้านชําปลาไหลยังเป็นพืน้ท่ีชนบทท่ี
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ชาวบ้านยงัเคารพและศรัทธาในวดัและพระอยูม่าก โดยเฉพาะหลวงปู่ ฟัก แหง่วดัสามผานจะเป็นท่ี
นบัถือและเคารพกับชาวบ้านชําปลาไหล และในตําบลสองพ่ีน้องมาก ชาวบ้านจึงนิยมการไปวดั
ทําบุญกันทุกวันพระ จึงทําให้วัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนอีกสถานท่ีหนึ่ง และเป็นสถานท่ี
แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารในการประกอบอาชีพ ชีวิตความเป็นอยู่ และข่าวคราวความเคล่ือนไหว
ของสมาชิกในชมุชน โดยเนือ้หาท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้มกัเป็นความสําเร็จ และพืชผลของตนเอง ท่ี
ได้จากการทําเกษตรอินทรีย์ ทําให้ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ซึ่งกันและกนั พร้อมทัง้นําผลผลิต
เหลา่นัน้มาถวายพระด้วย เพ่ือให้ชาวบ้านเห็นเป็นตวัอยา่ง ชาวบ้านจะเห็นวา่การทําเกษตรอินทรีย์
นัน้ทําได้จริงได้ผลผลิตลกูใหญ่ และขายได้ราคาสงูด้วย ชาวบ้านก็สนใจท่ีจะทําเกษตรแบบอินทรีย์ 
เพราะมีตวัอย่างความสําเร็จให้เห็นชดัเจน เม่ือเครือข่ายเร่ิมก่อตวัขึน้ หวัข้อสนทนาก็จะเปล่ียนไป
ส่วนมากก็จะเป็น การสนทนาจะเป็นการกล่าวถึงความสําเร็จของชาวบ้านคนอ่ืนท่ีเร่ิมทําเกษตร
อินทรีย์ มีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากนั หรือแลกเปล่ียนความรู้เร่ืองการเกษตรใหม่ๆ อยู่ตลอด  
  กลยทุธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนีก็้เป็นกลยุทธ์ท่ีปราชญ์ใช้
นําเสนอสารโดยการโน้มน้าวใจแบบทางอ้อม ทําให้ชาวบ้านเกิดความสนใจอยากรู้ และชาวบ้าน
จะได้รับความรู้เร่ืองประสิทธิภาพของเกษตรอินทรีย์ด้วย นอกจากนีต้วัส่ือบุคคลอย่างปราชญ์
ชาวบ้านเป็นตวัคนท่ีนํามาใช้ส่ือสารกับเกษตรกรในลกัษณะเผชิญหน้าทัง้ในรูปของการสนทนา
แลกเปล่ียนประสบการณ์กัน การใช้ส่ือบุคคลในการส่ือสารก่อให้เกิดผลดีคือ สามารถนําข่าวท่ี
ต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้ รับสารได้โดยตรง และทําให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลกัษณะท่ีความ
ยืดหยุน่ปรับให้ผู้ รับสารเป็นราย ๆ ได้ และทราบความรู้สกึของผู้ รับสารได้ทนัที       
    ตอนไปวัดทําบุญก็จะเอาผลไม้ในสวนของตนเองไป ชาวบ้าน
เห็นก็ตกใจว่าทําไมลูกใหญ่กว่า และให้ผลสวยงามกว่า ตอนนัน้ก็เป็นท่ีสนใจของชาวบ้านมาก 
ชาวบ้านก็เกิดอยากจะมาทําเกษตรอินทรีย์ตาม ตอ่มาระยะหลงัๆทําเกษตรอินทรีย์ทกุบ้านแล้ว ก็
จะคุยกันเร่ืองปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึน้ในสวนหรือเร่ืองใหม่ๆท่ีเก่ียวข้องกับการทําเกษตรอินทรีย์
มากกวา่ (คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 29 มีนาคม 2558) 
  2) กลยทุธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์     

  จากการศกึษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านใช้รูปแบบให้ชาวบ้านเรียนรู้จากการปฏิบตัิ
โดยปราชญ์จะใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม ควบคู่ไปกับการแนะนําโดยผ่านการทํากิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ต่างๆ ในกรณีท่ีเกษตรกรผู้ เข้าอบรม ต้องการความรู้ท่ีนําไปปฏิบตัิได้จริง ปราชญ์
ชาวบ้านมกัจะลงพืน้ท่ีปฏิบตั ิโดยหวัข้อกิจกรรมก็มกัจะเป็น การทําปุ๋ ยชีวภาพ การทําไบแก๊ส การ
ทํานํา้ส้มควนัไม้ การปลกูผกั การเลีย้งเป็ด การเลีย้งปลา การทําไข่เค็มสมนุไพรว่านสาวหลง การ
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แปรรูปผลไม้ตา่งๆ หลงัจากได้ฟังขัน้ตอนการบรรยายแล้ว เกษตรกรจะได้ลงพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง โดยมี
ปราชญ์ชาวบ้านคอยแนะนําทกุขัน้ตอน ดแูลอยา่งใกล้ชิด ขณะลงมือปฏิบตัิ พร้อมทัง้สอดแทรกวิธี
ปฏิบตัิท่ีถูกต้อง ปัญหาท่ีอาจพบได้ในกระบวนการผลิต วิธีการแก้ปัญหา เกษตรกรผู้ เข้ารับการ
อบรมสามารถสอบถาม หรือทดลองปฏิบตัเิองจนกว่าจะเข้าใจ หลงัเสร็จสิน้การอบรม ผู้ เข้ารับการ
อบรมทกุคนจะได้รับผลผลิตท่ีทําเองและนํากลบัไปใช้ท่ีบ้าน 

  3) กลยทุธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต      

  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้พฒันาตนเองอยู่
ตลอดเวลา การเรียนรู้จะไม่หยุดแค่ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านเท่านัน้ ปราชญ์ชาวบ้านได้ให้
ชาวบ้านรับรู้คณุคา่ของตนเองและความต้องการในชีวิตและการทํางาน แสดงออกถึงความตัง้ใจ
ในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ข้อมูลและทกัษะใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองมีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหา ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป การทําเกษตรแบบอินทรีย์นัน้ ต้องเจอกบัปัญหาท่ีเข้ามาทกุวนั 
เช่น ปัญหาโรคและแมลงท่ีเกิดทุกช่วงฤดู เกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และนํามาปรับใช้เองเพ่ือให้
เหมาะกบัสภาพพืน้ท่ีของตน (สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอทา่ใหม่,2552) 
  นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านก็ได้มีการจดักิจกรรมตา่งๆอยู่ตลอดเวลา เช่น มีกลุ่ม
สหกรณ์ผลไม้ กลุ่มปุ๋ ยเกษตรอินทรีย์ กลุ่มแปรรูป กลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิทยากร 
ประเพณีการปลกูข้าว ซึ่งกิจกรรมเหล่านีจ้ะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา การมีกิจกรรมร่วมกันทําให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือ ช่วยเหลือกันและ
เรียนรู้ร่วมกนั 
    ป้าจะเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ท่ีเขาจัด เพราะได้มาร่วมกลุ่มกัน
ทํากิจกรรมตา่งๆ ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่ม บางทีความรู้ก็มาจากประสบการณ์ของเราเองท่ีไปเจอๆกัน
มา ไมไ่ด้มาจากผู้ใหญ่คํานงึก็มี (สจุิตรา ชนะสิทธ์, สมัภาษณ์, 30 มีนาคม 2558) 
  4) กลยทุธ์เน้นการส่ือสารกลุม่ใหญ่     

  ผู้วิจยัได้ศกึษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอ
ท่าใหม่ จงัหวดัหวดัจนัทบรีุ ชดุ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่มีศรีสุข ดินแดนแห่งเกษตรอินทรีย์ 
พลิกฟืน้วิถีชมุชน” ในด้านของการสง่เสริมการเรียนรู้และตดิตามผล พบว่าเกษตรกรในหมู่บ้านชํา
ปลาไหลจะต้องนําผลจากการดําเนินกิจกรรม มาพดูคยุปรึกษาหารือและหาแนวทางแก้ไขในกรณี
ท่ีมีปัญหาในเวทีประชาคมหมู่บ้านในวาระตา่งๆ ซึ่งทําให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาชมุชนด้วย
คนในชมุชนอย่างเหมาะสม การทําเวทีประชาคมแตล่ะครัง้ก็จะนําโดยปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ นํา
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ชุมชนด้านต่างๆ  และจากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านมกัใช้การส่ือสารกลุ่มใหญ่เป็นช่อง
ทางการส่ือสารท่ีสําคญัท่ีจะส่ือสารกบัคนในชมุชน เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกรจํานวนมาก จึงใช้วาระ
การประชมุตา่งๆของหมูบ้่าน เชน่ การทําประชาคม เวทีเสวนา 
   (1)  การทําประชาคม      
   หมู่บ้านชําปลาไหลจะมีการจดัประชาคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ หรือ
เม่ือมีเหตกุารณ์สําคญัเร่งดว่นก็จะจดัการประชมุ ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้เวทีการจดัประชาคมนีเ้ป็น
เวทีการเผยแพร่ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราชญ์ชาวบ้านท่ีได้รับตําแหน่งผู้ นํา 
มกัจะต้องพดู หรือเป็นผู้ นําในการกระชมุ ดงันัน้ปราชญ์ชาวบ้านจะอาศยัการทําประชาคมนีใ้ห้เป็น
ประโยชน์ในการแนะแนวทางเกษตรให้แก่ชาวบ้านพร้อมทัง้แสวงหาเครือขา่ยเพิ่มเตมิ 
   นอกจากการทําประชาคมแล้วปราชญ์ชาวบ้านยังจัดการประชุมด้วย
ตนเอง ท่ีศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล โดยจะจดัประชมุเม่ือมีคนจากภายนอกพืน้ท่ีเข้า
มาขอดงูาน โดยปราชญ์ชาวบ้านจะแบง่ทีมกนัทํางานในชมุชนเพ่ือสร้างอาชีพและกระจายรายได้
ในชุมชนระหว่างว่างเว้นการเกษตร โดยจะแบ่งเป็นทีมโภชนาการจดัทําหารเลีย้งแขกท่ีมาอบรม 
ทีมเคร่ืองเสียง ทีมทําความสะอาด ทีมวิทยากร ทีมนํา้ด่ืม ทีมวิทยากร แล้วให้ชาวบ้านนําผลิตผล
ของตนเองมาจําหน่ายด้วย ปราชญ์ชาวบ้านก็จะใช้โอกาสท่ีชาวบ้านมารวมตวันี ้ทําประชาคมไป
ด้วย เป็นการทําให้ชาวบ้านมีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสนใจให้กับชาวบ้านด้วยอาชีพและเงิน
คา่ตอบแทน ทําให้ชาวบ้านสนใจท่ีจะเข้าร่วมกิจกรรมกนัมาก 
     ลุงจะแบ่งทีมให้ชาวบ้านเขาทํางานกันเอง แรกๆก็จะมีการนัด
หมาย เด๋ียวนีม้ากันอัตโนมัติ ชาวบ้านก็บอกกันปากต่อปาก ก็เลยถือโอกาสนีทํ้าประชาคมเลย  
(คํานงึ ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 28 มีนาคม 2558) 
   (2)  เวทีเสวนา       
   ปราชญ์ชาวบ้านจะเดินทางไปร่วมเสวนา ตามพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีสถาบัน 
หน่วยงานรัฐหรือเอกชนตา่งๆจดัขึน้ เป็นอีกเวทีท่ีปราชญ์ชาวบ้านจะได้ส่ือสารความรู้ของตนไปสู่
ชาวบ้าน และบคุคลท่ีสนใจ 
  5) กลยทุธ์การเคาะประตคูรัวเรือน     

  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกใช้การส่ือสารระหว่างบุคคล เป็น
การนําเสนอสารด้วย โดยเลือกวิธีการเคาะประตูครัวเรือน เพราะส่ือบุคคลจัดได้ว่าเป็นส่ือท่ีมี
ประสิทธิภาพสงูในการส่ือสาร ท่ีจะทําหน้าท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวข่าวสารตา่งๆสู่เกษตรกร โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งการสร้างความนา่เช่ือถือ โน้มน้าวจิตใจ เน่ืองจากเป็นการส่ือโดยตรง อาศยัการพดู   อีกทัง้
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บริบทในหมู่บ้านชําปลาไหล เป็นชุมชนท่ีมีบ้านเรือนอยู่ค่อนข้างอยู่ติดกัน ง่ายต่อการไปมาหาสู ่
และคนในชุมชนก็เรียงร้อยเครือข่ายกันในลักษณะของเครือญาติกันเป็นส่วนใหญ่ ปราชญ์
ชาวบ้านจึงใช้วิธีบกุบ้านเพ่ือให้ข้อมูลโดยตรง และเป็นการพดูคยุกบัชาวบ้านอย่างทัว่ถึง เพ่ือเป็น
การให้ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกบัการทําเกษตรแบบอินทรีย์ การเผยแพร่ข่าวสารเกษตรอินทรีย์ใหม่ๆ 
ประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์ว่าสามารถช่วยลดต้นทุนพร้อมแก้ปัญหาหนีส้ินให้กับเกษตรกรได้ 
ปราชญ์ชาวบ้านเลือกใช้วิธีการนีเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กับเกษตรกร ท่ียงัไม่เช่ือมัน่ ในการทํา
เกษตรแบบอินทรีย์ แม้บางคนจะอยู่ในเครือข่ายและเคยเข้าอบรมมาแล้วก็ตาม การส่ือสารแบบ
เผชิญหน้าจะให้ผลมากกว่า ทําให้ชาวบ้านได้สอบถามข้อสงสยัได้โดยตรง อนัจะนําไปสู่ความรู้
ความเข้าใจและยอมรับไปปฏิบตัใินท่ีสดุ 

 นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ศึกษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานกังานพฒันาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัหวดัจนัทบรีุ ชุด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่มีศรีสุข ดินแดนแห่งเกษตร
อินทรีย์ พลิกฟืน้วิถีชมุชน” ในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนของหมู่บ้านชําปลาไหลนัน้ จะมี
ชดุปฏิบตัิการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเข้าถึงทุกครัวเรือน อนัประกอบด้วยปราชญ์ชาวบ้าน
และผู้ นําอาสาพัฒนาชุมชนประจําตําบล ออกปฏิบตัิการเข้าหาตามบ้าน ถ่ายทอดความรู้ด้าน
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือหาทางออกให้แก่ครัวเรือนยากจน จนได้รับการคดัเลือกเป็นจุดปฏิบตัิการท่ีดี
(Best Practice) ของอําเภอทา่ใหม ่(สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอทา่ใหม่, 2552, น. 8) 
  6) กลยทุธ์การลดความเครียด      

  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านจะใช้เทคนิคการใช้อารมณ์ขันในการ
นําเสนอสารแบบไม่เป็นทางการกบัชาวบ้าน โดยปราชญ์จะเป็นสร้างตนเองให้เป็นส่ือบุคคลท่ีมี
ความดงึดดูใจ ซึ่งนัน่ย่อมกระตุ้นให้เกษตรกรเกิดความสนใจหรือพึงพอใจในการได้พบเห็นพดูคยุ 
โดยการใช้อารมณ์ขันท่ีปรากฏในการใช้ถ้อยคําท่ีทําให้ผู้ ฟังรู้สึกตลกขบขัน ซึ่งปราชญ์ชาวบ้าน
สามารถสร้างบรรยากาศให้ครึกครืน้สนกุสนานและสร้างความบนัเทิงใจและลดความเครียดให้แก่
เกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้านใช้อารมณ์ขันเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารช่วยให้เกิดการเบี่ยงเบน
ความสนใจไปจากทศันคติท่ีไม่ดีได้ อารมณ์ขนัของปราชญ์ชาวบ้านสามารถเรียกความสนใจและ
สร้างการตอบรับได้เป็นอย่างดี ทัง้นีอ้ปุนิสยัตลกนีไ้ม่ได้เกิดจากลกัษณะนิสยัส่วนตวัของปราชญ์
ชาวบ้าน แต่เป็นสิ่งท่ีปราชญ์ชาวบ้านฝึกฝนขึน้มาเพ่ือใช้เป็นเทคนิคในการนําเสนอเนือ้หาข้อมูล
เก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์ต่างๆให้ชาวบ้านสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความสามารถของ
ปราชญ์ชาวบ้าน นั่นคือ เทคนิคการพูดแบบร่าเริงและจะมีการสอดแทรกมุขตลกประกอบการ
บรรยายต่างๆ หรือเวลาท่ีได้พบปะกับชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านจะร่าเริงและควบคมุอารมณ์ของ
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ตนเองได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกลยุทธ์สําคัญในการเข้าถึงชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านรู้สึกเข้าถึงตัว
ปราชญ์ชาวบ้านได้ จงึกล้าท่ีจะเข้ามาปรึกษาปัญหาตา่งๆ 

    อาแกยิม้แย้มแจม่ใส ตลอดเวลา ชอบพดูติดตลก อาไม่เคยโกรธ
ใครหรือตําหนิใครเลยนะ มากท่ีสดุก็บอกให้ปรับอีกนิด ใกล้จะดีแล้ว เวลาคยุกบัอาแก ก็จะไม่เบื่อ 
และไมเ่กร็ง (พรเทพ สายพานิช, สมัภาษณ์, 30 มีนาคม 2558)   
  7) กลยทุธ์การนําเสนอข้อมลูขา่วสารท่ีทนัสมยั    

  จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านมักใช้การยกตวัอย่างในการประกอบการ
บรรยายหรือถ่ายทอดความรู้ โดยมากเป็นเร่ืองจริงท่ีเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้แวดล้อมชาวบ้านอยู่ใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นเร่ืองใกล้ตัว และเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยเป็น
เหตกุารณ์ปัจจุบนั และการใช้เหตกุารณ์ท่ีเป็นปัจจบุนันัน้เป็นการย่นระยะทางการเล่าเร่ือง ทําให้
ไม่ต้องอธิบายมาก นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยังได้ใช้เหตุการณ์ปัจจุบนัในส่ือกิจกรรมต่างๆใน
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลด้วย เช่น การรณรงค์ให้เกษตรกรงดใช้สารเคมีทุกชนิด 
ปราชญ์ชาวบ้านก็ยกตวัอย่างข่าวสารท่ีทนัสมยัตามหน้าหนงัสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ เช่นข่าว
เกษตรกรไทยท่ีป่วยเพราะสารเคมีเกิน 4 ล้านคน ผลกระทบสารเคมีกําจัดศตัรูพืชต่อสุขภาพ 
ยกตวัอย่างของเกษตรกรในชมุชนท่ีได้รับรางวลัเกษตรอินทรีย์ การประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน   

  8) กลยทุธ์ 1 ไร่ ไมไ่ด้คอ่ยเลิก      

  จากการศกึษาพบวา่ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วิธีให้ชาวบ้านทดลองทําเกษตรอินทรีย์
แบบใช้พืน้ท่ีเพียงแค ่1 ไร่ก่อน เพ่ือให้เห็นว่าการทําเกษตรอินทรีย์สามารถให้ผลผลิตท่ีดีได้จริง ถ้า
ผลการทดลองทําเกษตรอินทรีย์บนพืน้ท่ี 1 ไร่นัน้ ไมไ่ด้ผลตามท่ีเกษตรกรต้องการ ปราชญ์ชาวบ้าน
จะให้เกษตรกรเลิกทําได้ทนัที การให้ทดลองปฏิบตัิก่อนนัน้เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกษตรกร 
ก่อนท่ีจะตดัสินใจทําเกษตรอินทรีย์แบบจริงจังกับพืน้ท่ีทัง้หมดของเกษตรกร  วิธีการให้ทดลอง
ปฏิบตัิก่อนนีเ้ป็นวิธีท่ีจะทําให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลประจกัษ์ชดัจากการคิดและ
การกระทําของตนเอง ทําให้เกษตรกรเข้าใจ และเกิดความมั่นใจ ท่ีจะเข้าร่วมเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ 
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4.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านช าปลาไหล 
ต าบลสองพี่น้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 
 การศกึษาในประเดน็การมีสว่นร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  ผู้ วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารรายงานการพฒันาหมู่บ้าน บ้านชําปลาไหล หมู่ท่ี 12 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม ่
จังหวัดจันทบุรี และสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ มีส่วนสําคญัในเครือข่าย สัมภาษณ์เกษตรกร
จํานวน 16 ท่านโดยจะแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้ นําทางความคิดเห็น (Opinion 
leader) และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มประชาชน เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์กลุ่ม (Focus group) 
และสงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆของเกษตรกรกบัเครือขา่ย 
 ผู้วิจยัขอนําเสนอรายละเอียดการมีสว่นร่วม โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเดน็ 
 4.4.1 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร 
 4.4.2 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 
 4.4.3 การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย 
 จากการศกึษาจากเอกสารเอกสารรายงานการพฒันาหมู่บ้าน บ้านชําปลาไหล หมู่ท่ี 12 
ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี บ้านชําปลาไหล พบว่า เป็นหมู่บ้านท่ีใช้
กระบวนการพฒันาแบบมีสว่นร่วมโดยมีเวทีประชาคมหมู่บ้าน และศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชํา
ปลาไหลเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองทําให้หมู่บ้านท่ีนบัว่าเป็นหมู่บ้านล้าหลงัพฒันา
มาเป็นหมู่บ้านต้นแบบของตําบลเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง การพลิกฟืน้วิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์ หรือ
แม้กระทัง่กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่คนในชุมชน และเป็นศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรอินทรีย์ของอําเภอทา่ใหมใ่นปัจจบุนั 
 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลนัน้จะ
ทําร่วมกนัระหว่างผู้ นําชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และภาค
การพฒันาอ่ืนๆ โดยจะทําไปพร้อมๆกันในทุกมิติ ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
อ่ืนๆเน่ืองจากกิจกรรมจะสร้างความเช่ือมโยงในทุกๆด้าน แต่เน้นท่ีการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ชมุชน เป็นเบือ้งต้น เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมตัง้แตก่ารคิด การเข้าร่วมกิจกรรม 
จนกระทั่งร่วมกันลงมือปฏิบตัิ และร่วมกันรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด  (สํานักงานพัฒนา
ชมุชนอําเภอทา่ใหม่, 2554) 
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 4.4.1 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้รับสาร/ผู้ใช้สาร     
 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร ได้แก่ การท่ีเกษตรเกษตรมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่งๆของเครือขา่ยขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล พร้อมทัง้เป็นผู้ นําความรู้ตา่งๆท่ีได้ไปปฏิบตัิ
ด้วย 

     พ่ีเข้าอบรมเร่ืองปุ๋ ยครัง้หนึ่ง ตอนนัน้ก็มีการไปเรียนตามแปลง
สาธิตต่างๆ บางทีก็ไม่ได้ไป เพราะติดธุระ คนอ่ืนๆเขาก็วนเวียนกันมา แต่การทําประชาคมของ
หมู่บ้านป้าก็จะไปทุกครัง้ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่ครัวให้กับคนท่ีมีขอดูงานจากจังหวัดอ่ืน ท่ีศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล บางทีก็นําผลไม้อินทรีย์ไปขายท่ีศนูย์ฯด้วย  (รสสคุนธ์ ชูเดช, 
สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 
    ลงุก็เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์อินทรียตัง้แตปี่ 2545 แล้ว 
เห็นผู้ ใหญ่เขาทําแล้วดีก็ลองทําบ้าง ทุเรียนก็ฟืน้ขึน้จริงๆ จากเดิมท่ีเคยใกล้จะตาย ตอนไปร่วม
ประชุมต่างๆเขาก็มีซกัถามบ้าง ออกไปพูดหน้าห้องบ้าง ลุงก็ไม่กล้าออกไป ไปเรียนไปฟังอย่าง
เดียว (สมหมาย นิลสนธิ, สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 
    ลุงเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มานานแล้ว ร่วมกิจกรรมกับ
เครือข่ายทกุอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการทํานาข้าวเกษตรอินทรีย์ การทําปุ๋ ยหมกั หรือการทําประชาคม
ตา่งๆ บางทีผู้ ใหญ่เรียกประชมุท่ีศนูย์ก็จะไปตลอดไม่เคยพลาด แตไ่ม่เคยได้วางแผนหรือกําหนด
นโยบายกบัเขาหรอก (จกัรินทร์ ชเูดช, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2558) 
     ตัง้แต่ไปเรียนท่ีศนูย์ฯ ก็นํากลบัมาใช้เองท่ีบ้าน ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ย 
เป็นนํา้หมกั บางครัง้ก็ออกไปแปลงนาสาธิต ไปบ้านคนอ่ืนๆ ป้าก็ไปกับเขาตลอด ส่วนมากก็จะ
เรียนรู้จากแปลงสาธิตของผู้ใหญ่คํานงึเขา เวลาไปอบรมก็ไม่คอ่ยได้จด เพราะเขียนหนงัสือไม่คอ่ย
จะถกู (ขวญัตา ปรีดา, สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 
     พ่ีก็ทําสวนเกษตรอินทรีย์มาสักพักหนึ่งแล้ว พ่ีทํางานท่ี อบต 
ด้วย จึงไม่คอ่ยได้มีเวลาไปร่วมกิจกรรมกับเขาเท่าไหร่ งานทางนีค้่อนข้างยุ่ง  (เฉลิมชยั แซ่เอ๋ียว, 
สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2558) 
    ตอนนีลุ้งก็ทําเกษตรอินทรีย์ตามผู้ ใหญ่คํานึงเขา แต่ไม่ค่อยไม่
เข้าร่วมกิจกรรมเทา่ไหร่ เพราะวา่แก่แล้ว เด๋ียวนีเ้ดินทางไม่สะดวก (อํานาจ นรากร, สมัภาษณ์,  18 
เมษายน 2558) 
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    น้าก็ทําเกษตรแบบอินทรีย์ แต่ไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
เครือข่าย ส่วนใหญ่ถ้ามีปัญหาอะไร ก็ชอบไปคยุกับผู้ ใหญ่คํานึงแบบตวัต่อตวัมากกว่า  (สมนึก 
บญุศริิ, สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 
    ลุงก็เข้าร่วมกิจกรรมตลอด เพราะชอบหาความรู้ใหม่ๆ มาทุก
วนันีท้เุรียนโรคมนัเยอะ เราก็ต้องหาวิธีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เพ่ือแก้ปัญหา ได้ความรู้อะไรจากการ
อบรม ก็นํามาประยกุต์ใช้กบัสวนน่ีแหละ (บรรจง ชาตะเกาะ, สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 
 
 4.4.2 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ร่วมแสดง   
 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ ส่งสาร/ผู้ ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง  ได้แก่ การท่ีเกษตรกรมีส่วนร่วม
มากกว่าการเป็นแค่ผู้ ใช้สาร หรือผู้ ยอมรับนําไปปฏิบัติ แต่จะเป็นผู้ ช่วยเผยแพร่ความรู้ และมี
ตําแหนง่สว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
      ป้าไปเรียนพร้อมลูกสาว ลูกสาวก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ในเมือง 
แรกๆก็เข้าอบรมอย่างเดียว พอทําเป็นแล้ว ก็เผยแพร่ให้คนอ่ืนตอ่ ป้าชอบแนะนําให้ชาวบ้านท่ียงั
ไมร่่วมเครือขา่ยให้มาเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยกนั เพราะสวนผลไม้มนัดีขึน้จริงๆบางทีก็ข่ีรถเคร่ืองไป
สอนเขาถึงบ้าน ชาวบ้านเขาวา่ป้าหวัไว ชอบจด ชอบจําด้วย ใครมีอะไรก็จะมาถามป้าตลอด (บญุ
ศรี ชเูดช, สมัภาษณ์, 18 เมษายน 2558) 
    ลงุมีสวนอยู่ท่ีอําเภอโป่งนํา้ร้อน ทําสวนแล้วก็ค้าขายด้วย อาศยั
ว่าบ้านค้าขายจึงมีคนไปมาหาสู่ตลอด ตอนแรกอาคํานึงเขาชวนไปดงูานเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ 
สอนให้ทําสวนแบบปลอดสารพิษ ลุงก็สนใจเพราะชอบเร่ืองสมุนไพรอยู่ก่อนแล้ว จากนัน้ก็ทํา
เกษตรอินทรีย์มาตลอด หลงัๆมานีก็้ช่วยเป็นวิทยากรให้เขาท่ีศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลา
ไหล ให้กบัคนนอกพืน้ท่ีท่ีขอมาดงูาน แล้วก็สอนเร่ืองสมนุไพรด้วย (กหุลาบ ทรัพย์สิน, สมัภาษณ์, 
18 เมษายน 2558) 
    ตัง้แต่เป็นผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านมาก็ช่วยกิจกรรมในเครือข่ายตลอด 
บางทีก็มีคนมาขอดผูลไมท่ี่สวนบ้าง ผมก็เปิดสวนผมให้ด ูเป็นการช่วยเหลือกนัไปในชมุชน (สรุสีห์ 
แซเ่อ๋ียว, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2558) 
    เป็นสมาชิกกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ด้วย ช่วยเขาทําแล้วนํามาใช้กบัสวน
ตนเอง นอกจากนีก็้ชว่ยเขานําไปขายด้วย โดยจะมีชาวบ้านจากท่ีอ่ืนมาขอซือ้ ก็จะช่วยลงุดูแลเร่ือง
เงินให้ นอกจากนีก็้ยงัดแูลเร่ืองบญัชีครัวเรือนของหมู่บ้านด้วย  (ปัญญา หงส์รัตน์, สมัภาษณ์,  19 
เมษายน 2558) 
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      พ่ีเคยเข้าร่วมอบรมตัง้แต่ศูนย์กสิกรรมเปิดใหม่ๆยังไม่มี
ช่ือเสียง จนกระทัง้ตอนนีไ้ด้เป็นประธานวิสาหกิจแปรรูปชมุชนของหมู่บ้านไปแล้ว ผลผลิตก็ นํามา
จากสวนเกษตรของชาวบ้านทัง้นัน้ แรงงานก็เป็นชาวบ้านในชุมชน ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากวิสาหกิจ
ชมุชน เชน่ การแปรรูปขนมไทย นํา้ยาล้างจาน สบู ่แชมพสูมนุไพร ก็นําไปขายท่ีศนูย์ฯด้วย ส่งขาย
ตา่งจงัหวดัด้วย ตอนนีก็้เปิดสอนให้คนในหมู่บ้าน และคนนอกชมุชนท่ีสนใจก็มาเรียนได้  (สจุิตรา 
ชนะสิทธ์ิ, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2558) 
    ลุงจะนําผักเกษตรอินทรีย์ไปขายท่ีสหกรณ์ตลอดเพราะว่าได้
ราคาดี มีคนมารับซือ้ถึงท่ีไม่ต้องหาตลาดส่งเอง สวนทุเรียนก็ทําเป็นแบบอินทรีย์ด้วย   ตอนท่ีมี
คณะมาอบรมจากจังหวัดอ่ืนก็จะช่วยแจ้งข่าวสารให้ชาวบ้านคนอ่ืนๆทราบ เพ่ื อจัดเตรียมวัสดุ
อปุกรณ์ เตรียมกิจกรรมตา่งๆ และลงุก็ช่วยเขาจดัสถานท่ี และหานํา้ด่ืม เสร็จงานอาเค้าก็จะแบ่ง
เงินให้กบัชาวบ้านท่ีมาร่วม มาชว่ยงานด้วย (สนุทรี เชิงเทิน, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2558)  
 
 4.4.3 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและก าหนดนโยบาย   
 การมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย ได้แก่ การท่ีเกษตรกรมีส่วนร่วมใน
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในด้านของการวางแผนล่วงหน้าเก่ียวกับการดําเนินงาน เร่ืองของเวลา 
กิจกรรม บุคลากร สถานท่ี การติดต่อประสานงานหรือกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้ภายในเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์รวมทัง้มีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบายให้เครือขา่ยเกษตรอินทรีย์เดินหน้าตอ่ไป 
     ส่วนใหญ่จะปรึกษาหารือกับ  สมโภชน์  และ  อาคํานึงตลอด ว่า
ตอนนีเ้ครือข่ายของเราตอนนีไ้ม่มีอะไร ก็ว่าจะชวนชาวสวนไปดงูานท่ีจงัหวดัอ่ืนๆบ้าง บางทีก็ไป 
3-4 คน บางทีก็ไปกลุ่มใหญ่ ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะว่างไม่ตรงกัน เร่ืองส่วนใหญ่บางทีผมก็เปิด
หวัข้อประชาคมเลย อยา่งนาข้าวเกษตรอินทรีย์วิถีพทุธน่ี ผมก็เป็นตวัตัง้ตวัตีในการสร้างมนัมาเลย
นะ (พรเทพ สายพานิช, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2558) 
    พ่ีก็จะชว่ยอาคาคํานงึวางแผนเก่ียวกบัการทําปุ๋ ยอินทรีย์เพราะพ่ี
ถนดัด้านนี ้อาก็เลยให้พ่ีเป็นประธาน พ่ีก็จะช่วยวางแผน และควบคมุดแูลการผลิต แล้วก็จะช่วย
ลงุวางแผนว่าช่วงนีค้วรทําอะไร มีประเพณีอะไร เราทํากิจกรรมอะไรได้บ้าง ช่วงไหนชาวบ้านว่าง
หรือไมว่า่ง ก็จะมาชว่ยกนักําหนดได้ถกู (สมโภชน์ พุม่แก้ว, สมัภาษณ์, 19 เมษายน 2558) 
 นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัได้ศึกษาจากเอกสารแผนการดําเนินงานของสํานกังานพฒันาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัหวดัจนัทบรีุ ชุด “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มัง่มีศรีสุข ดินแดนแห่งเกษตร
อินทรีย์ พลิกฟื้นวิถีชุมชน”พบว่า การมีส่วนร่วมในฐานะวางแผนและกําหนดนโยบายเป็นการ
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ดําเนินงานของปราชญ์ชาวบ้านและผู้ นําชุมชนบ้านชําปลาไหล ร่วมกับสํานักงานพฒันาชุมชน
อําเภอท่าใหม่ เพ่ือร่วมกนัแก้ไขปัญหาตา่งๆให้กับชาวบ้านในชมุชน และร่วมกันถอดบทเรียนการ
แก้ไขปัญหา เป็นองค์ความรู้ เพ่ือนําไปใช้ในการปฏิบตัิการครัง้ตอ่ๆไป และเผยแพร่กระบวนการท่ี
ประสบความสําเร็จให้เป็นตวัอยา่งกบัชมุชนอ่ืน (สํานกังานพฒันาชมุชนอําเภอทา่ใหม่, 2552) 
 จากการศึกษาในประเด็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ จากเกษตรกรผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 16 คน 
แบง่เป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้ นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มท่ี 2 
กลุม่ประชาชน ผู้วิจยัสามารถสรุปจํานวนเกษตรกรท่ีมีสว่นร่วมในทัง้ 3 ขัน้ตอน ได้ดงันี ้
ตารางท่ี 4.1 จํานวนเกษตรกร (กลุม่ประชาชน) ผู้ให้ข้อมลูการมีสว่นร่วมทัง้ 3 ระดบั 
 

              
       การมีส่วนร่วม                            จ านวนเกษตรกร(คน) 

 
ผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร                                                   6 คน 
 
ผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง                                    2 คน 
 
ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย                                  - 

 
 จากการศึกษาพบว่าในประเด็นของการมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ในส่วนของกลุ่มประชาชนนัน้ ผู้วิจยัสามารถ
สรุปได้ว่าเกษตรกรในบ้านชําปลาไหลส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร คือการท่ี
เกษตรกรจะเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆตามท่ีเครือข่ายจดัขึน้ตามวาระตา่งๆพร้อมทัง้นําความรู้ท่ีได้ไป
ปฏิบตัิหรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสม เพราะฉะนัน้การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้
สารของเกษตรกรจึงอยู่ในระดบัสงู แตก็่จะมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้
ร่วมแสดง ท่ีมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ความรู้ มีส่วนร่วมมากกว่าแค่เป็นผู้ ใช้สาร พร้อมทัง้ร่วมมือ
กันจดักิจกรรมในเครือข่ายด้วย เพราะฉะนัน้การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ ผลิต ผู้ ร่วมแสดง 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในขัน้นีจ้ะอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนในขัน้การมีส่วนร่วมในฐานะผู้
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วางแผนและกําหนดนโยบายนัน้ ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรท่ีมีตําแหน่งและเป็นผู้ นําความคิดเห็น
ในหมู่บ้าน เพราะฉะนัน้การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและกําหนดนโยบายของกลุ่มประชาชน
จะอยูใ่นขัน้ต่ํา 
ตารางท่ี 4.2 จํานวนเกษตรกร (กลุม่ผู้ นําความคดิเห็น) ผู้ให้ข้อมลูการมีสว่นร่วมทัง้ 3 ระดบั 
 

              
       การมีส่วนร่วม                            จ านวนเกษตรกร(คน) 

 
ผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร                                                   2 คน 
 
ผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง                                    4 คน 
 
ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย                                2 คน 

 
 จากการศึกษาพบว่าในประเด็นของการมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ในส่วนของกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นนัน้ ผู้ วิจยั
สามารถสรุปได้ว่าเกษตรกรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นในบ้านชําปลาไหลส่วนใหญ่จะมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง ซึง่จะมีส่วนร่วมมากกว่าการแคฟั่งแล้วนําไปปฏิบตัิ แตเ่กษตรกร
กลุ่มผู้ นําความคิดเห็นกลบัมีส่วนช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนสําคญัในการสร้าง
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ กลุ่มผู้ นําความคิดเห็นส่วนใหญ่จะมีตําแหน่งต่างๆในหมู่บ้านหรือใน
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ จึงต้องมีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือน
เครือข่ายอย่างเต็มท่ี ประกอบกับการมีคุณลักษณะท่ีมีความเป็นผู้ นํา และมีจิตใจมุ่งมั่นท่ีจะ
พฒันา การชว่ยเหลือ การเข้าร่วมกิจกรรม จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ นําความเห็นกลุ่มนีจ้ะทําด้วยความเต็มใจ 
เพราะฉะนัน้การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ ส่งสาร/ผู้ ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง ของเกษตรกรกลุ่มผู้ นําความ
คดิเห็นจะอยูใ่นระดบัสงู ส่วนการมีส่วนร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายก็จะอยู่ในกลุ่ม
ผู้ นําท่ีเป็นผู้ ริเร่ิมเครือข่ายในช่วงแรกๆ คือผู้ นําเหล่านีจ้ะมีส่วนร่วมตัง้แต่การวางแผนล่วงหน้า
เก่ียวกับการดําเนินงาน เร่ืองของเวลา กิจกรรม บคุลากร สถานท่ี การติดตอ่ประสานงาน การทํา
กิจกรรมต่างๆ เพราะฉะนัน้การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและกําหนดนโยบายของกลุ่มผู้ นํา



141 

ความคิดเห็นจะอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนในระดบัผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร กลุ่มผู้ นําความคิดเห็นจะอยู่
ในระดบัต่ํา 
ตารางท่ี 4.3 จํานวนเกษตรกรทัง้หมด ผู้ให้ข้อมลูการมีสว่นร่วมทัง้ 3 ระดบั 
 

              
       การมีส่วนร่วม                            จ านวนเกษตรกร(คน) 

 
ผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร                                                   8 คน 
 
ผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง                                    6 คน 
 
ผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย                                2 คน 

 
 จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ี
น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ ในภาพรวมของเกษตรกรทัง้หมดโดยรวมทัง้ 2 กลุม่นัน้  
 เกษตรกรในกลุ่มประชาชนยังคงมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร เป็นส่วนใหญ่ 
เพราะฉะนัน้การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สารของเกษตรกรกลุ่มประชาชนจึงอยู่ในระดบัสงู 
คือการเป็นแคผู่้ ร่วมปฏิบตัเิทา่นัน้ โดยเกษตรกรจะเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆตามท่ีเครือข่ายจดัขึน้ตาม
วาระต่างๆพร้อมทัง้นําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบตัิหรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสม  และ การมี
สว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดงของกลุ่มประชาชนก็จะมีอยู่บ้างซึ่งยงัคงเป็นส่วนน้อย 
เพราะฉะนัน้จะอยู่ในระดับปานกลาง โดยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆใน
เครือขา่ย การดําเนินงาน รวมถึงชว่ยแพร่กระจายข้อมลูขา่วสาร  
 ส่วนเกษตรกรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดงแสดง จะ
พบเกษตรเกษตรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นนีอ้ยู่ทุกขัน้ตอนตัง้แต่อยู่ในฐานะการมีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร จนถึงการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและกําหนดนโยบาย แต่ส่วนใหญ่
เกษตรกรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ ส่งสาร/ผู้ ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง จะมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัสูง เกษตรกรท่ีอยู่ฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง มีบทบาทต้องให้การสนบัสนุนในด้าน
ต่างๆเพราะว่าเกษตรกรท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นต่างมีตําแหน่งต่างๆในเครือข่ายเกษตร
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อินทรีย์ ซึง่จะต้องมีหน้าท่ีในการร่วมกิจกรรม การดําเนินงานในเครือขา่ย และการช่วยแพร่กระจาย
ข่าวสารให้เครือข่ายอยู่แล้ว เกษตรกรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นมีส่วนสําคญัในการแพร่กระจาย
ขา่วสารและชว่ยขยายเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเครือข่ายอย่างเต็มท่ี 
ประกอบกบัจะช่วยให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลยงัคงดํารงอยู่ตอ่ไปได้ แตเ่กษตรกร
กลุม่ประชาชน อาจไมไ่ด้มีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบายเลย ซึ่งการมีส่วนร่วมใน
ระดบันีส้ว่นใหญ่ก็จะกระจกุตวัอยูใ่นกลุม่ของผู้ นําความคิดเป็นสว่นใหญ่  
 แผนภาพแสดงให้เห็นการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เกษตรกร
ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐานผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร และจะมีส่วนร่วมน้อยเม่ือต้องอยู่ในฐานะผู้ วางแผน
กําหนดนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.29 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล ตําบลสอง
พ่ีน้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 

ผู้รับสาร /ผู้ใช้สาร  

ผู้ส่งสาร /ผู้ผลิต/ผู้
ร่วมแสดง 

ผู้วางแผนและ
ก าหนดนโยบาย 

การมีส่วนร่วมของ
เกษตร 

ระดับการมีส่วนร่วม 
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4.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่น้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 

 การศึกษาในประเด็นความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ผู้วิจยัได้เก็บข้อมูล
โดยสมัภาษณ์สมัภาษณ์เกษตรกรจํานวน 16 ท่าน และสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่งๆของเกษตรกรกบัเครือข่าย การสํารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนนโยบาย
ตา่งๆเพราะจะทําให้สําเร็จบรรลตุามเป้าหมายอยา่งแท้จริง 
 
 4.5.1 ความคิดเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ชาวบ้าน   
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านพบว่า เกษตรกรในหมู่บ้าน
มีความคิดเห็นว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบุคคลท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการทําเกษตร
อินทรีย์เป็นอยา่งดี เน่ืองด้วยปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ ริเร่ิมทําเกษตรอินทรีย์เป็นคนแรกๆและปราชญ์
ชาวบ้านเป็นผู้ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ทําให้ได้รับรางวลัมากมายเก่ียวกับด้านการทํา
เกษตรอินทรีย์ตา่งๆ อนัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่อีกทางหนึ่งให้กบัเกษตรกรในหมู่บ้านได้ปฏิบตัิ
ตาม ปราชญ์ชาวบ้านยงัช่วยสร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร พร้อมทัง้ยงัสนบัสนุนการทําเกษตรแบบ
อินทรีย์และผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากเกษตรอินทรีย์อยา่งเตม็ท่ี มองหาตลาดท่ีจะส่งผลิตภณัฑ์ขายให้กบั
เกษตรกร  อีกทัง้ปราชญ์ชาวบ้านสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรได้เป็น
อย่างดี ประกอบกับมีความกระตือรือร้นในการให้คําปรึกษาหรือการดําเนินกิจกรรมต่างๆใน
เครือข่าย เพ่ือต้องการท่ีจะให้เครือข่ายขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางและประสบความสําเร็จ 
ปราชญ์ชาวบ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคดิเห็นอยา่งเต็มท่ี เพ่ือนําความคิดเห็นนัน้มา
ปรับใช้ในเครือข่ายหรือในหมู่บ้าน ตลอดจนพยายามทําให้เกษตรกรได้รับความรู้มากท่ีสุดและ
สามารถนําไปปฏิบตัไิด้จริง 
 แตก็่พบวา่เกษตรกรบางรายคดิวา่ตนเองมีความรู้น้อย จึงเกิดความกลวั ทําให้ไม่กล้าท่ีจะ
แสดงความคดิเห็น 
    ผู้ ใหญ่เป็นผู้ นําในหมู่บ้านอย่างแท้จริง สร้างช่ือเสียงให้หมู่บ้าน
ของเรา ไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่เคารพแก เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานเราได้  (พรเทพ สายพานิช
,สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
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    อาช่วยให้ป้าและผู้หญิงในหมู่บ้านมีรายได้ เพราะอามีสหกรณ์
ให้นําผักผลไม้มาขาย นําผลผลิตท่ีมีมาสร้างคุณค่า อาเป็นผู้ นําด้านอาชีพ และการทําเกษตร
อินทรีย์ เพราะคนชําปลาไหลสว่นใหญ่ก็ทําสวนกนัทัง้นัน้ (ขวญัตา ปรีดา, สมัภาษณ์,  23 เมษายน 
2558) 
    ผู้ใหญ่คํานงึเขาเป็นคนมีหวัคิดดี แก้ปัญหาได้ดี มองหาทางออก
วา่การทําเกษตรเคมีไมไ่ด้ผล แกก็เป็นคนริเร่ิมทําคนแรกๆเลยนะ แรกๆก็มองว่าแกบ้า แตแ่กก็สู้จน
ประสบความสําเร็จมาได้  เม่ือก่อนหมู่บ้านเราก็เป็นหนีเ้ป็นสินเยอะ แต่แกก็ช่วยจนแก้ปัญหาได้ 
เทา่ท่ีผมเห็นแกมีสว่นชว่ยหมูบ้่านมากๆ (สมโภชน์ พุม่แก้ว, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    ท่ีศนูย์ฯก็มีคนมาดงูานเยอะ มีนกัศกึษา ชาวบ้าน หรือหน่วยงาน
มาดูงานท่ีศูนย์บ่อย ยิ่งมีคนมาดูงานบ่อยพวกเราก็มีโอกาสได้ขายของท่ีสหกรณ์ ผลไม้หรือ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปตา่งๆ เป็นการสร้างอาชีพให้พวกเราเม่ือวา่งเว้นจากการทําสวน (รสสคุนธ์ ชเูดช, 
สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    พอมีปัญหาตา่งๆไม่ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตวัหรือปัญหาการเกษตร
ก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่แกได้ แกต้อนรับด้วยหน้าตายิม้แย้มแจ่มใส ใครๆก็อยากเข้าหาแก (อํานาจ นรา
กร, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    ผู้ ใหญ่ไม่เคยปิดกัน้ความเห็นพวกเรา เวลาทําประชาคมหรือมี
การประชุมต่างๆทุกคนมีสิทธ์ิแสดงความเห็นได้อย่างเต็มท่ี (สุจิตรา ชนะสิทธ์, สมัภาษณ์,  23 
เมษายน 2558) 
    “เม่ือก่อนผลไม้ล้นตลาด ป้าก็ไม่รู้จะเอาผลไม้ไปขายท่ีไหน 
ตัง้แต่ผู้ ใหญ่ช่วยตัง้สหกรณ์ขึน้มา และให้นําผลไม้ไปขายท่ีศนูย์กสิกรรมได้ ป้าและชาวบ้านคน
อ่ืนๆก็มีช่องทางขายผลไม้ ถามขายได้ราคาดีกว่าให้พ่อค้าคนกลางอีก ” (นางสมนึก บุญศิริ, 
สมัภาษณ์วนัท่ี 23 เมษายน 2558) 
    ผู้ ใหญ่ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในหมูบ้านด้วย แกชวนไปเป็น
วิทยากร บรรยายตามท่ีตา่งๆ ทําให้มีรายได้ หลงัจากว่างเว้นการทําสวนผลไม้ (บรรจง ชาตะเกาะ,  
สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    ลงุจบ ป.4 เขียนอ่านไม่คอ่ยคล่อง วนัๆก็ทําสวนอย่างเดียว อายุ
ก็มากแล้วด้วย บางทีก็อายท่ีจะปรึกษาปัญหาอะไรต่างๆ กลัวเขาว่าเราโง่  (สมหมาย นิลสนธิ
,สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
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 4.5.2 ความคิดเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  
 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ท่ีมีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้วิจยัจะแบ่งความ
คิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็น 2 ส่วน คือ 1) ความคิดเห็นของเกษตรกร
เก่ียวกับด้านการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 2) ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับด้าน
กิจกรรมในเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ 

   (1) ความคดิเห็นของเกษตรกรเก่ียวกบัด้านการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 
  เกษตรกรเห็นด้วยกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ท่ีเกิดขึน้ในหมู่บ้าน ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่าการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและชุมชน อีกทัง้ยังช่วย
อนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและช่วยลดสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตให้น้อยลง ชาวบ้านมีสขุภาพท่ีดีขึน้ ไมเ่จ็บป่วยเป็นโรคตา่งๆ รวมทัง้ผลผลิตท่ีออกมาก็เป็น
ท่ียอมรับของผู้บริโภคและขายได้ราคาดีกว่าการทําเกษตรเคมีแบบเก่า ตลาดต้องการและยอมรับ
ผลิตภณัฑ์จากเกษตรอินทรีย์มากขึน้ มีช่องทางในการขายสินค้าเกษตรมากขึน้ ชาวบ้านไม่เป็น
หนีส้ิน ชมุชนก็พลิกฟืน้ คืนความอดุมสมบรูณ์ 
  แตก็่พบวา่มีเกษตรกรบางรายต้องแบง่เวลาในการประกอบอาชีพมาร่วมกิจกรรม
ของเครือข่าย บางครัง้ไม่สะดวกตามท่ีเครือข่ายได้จดัทําขึน้ และเกษตรกรบางส่วนเห็นว่าเกษตร
อินทรีย์มีต้นทนุในการผลิตเพิ่มขึน้ทัง้นีเ้ป็นเพราะต้องมีการซือ้อุปกรณ์เพิ่มขึน้จากเดิม ทําให้การ
เร่ิมต้นการทําผลไม้อินทรีย์ตามกระบวนการปลอดสารพิษในระยะแรกต้องมีต้นทนุ 
    ตัง้แต่มาทําเกษตรอินทรีย์ต้นทุเรียนดีขึน้ จากท่ีใบเหลืองๆจะ
ตายๆ ใสปุ่๋ ยอินทรีย์ไปสองกระสอบ ฟืน้ขึน้เลย (สนุทรี เชิงเทิน, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    เม่ือก่อนป้าก็ป่วยบอ่ย บางทีก็ไม่รู้สาเหต ุทํางานหาเงินมาได้ก็
ไปรักษาตวัหมด พอมาร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลง สวนข้างๆเขาก็ไม่ฉีด 
เดี๋ยวนีม้าไมค่อ่ยจะป่วย (สรุสีรห์ แซเ่อ๋ีย, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    ร่วมเครือข่ายอินทรีย์มานานแล้ว เอาผักปลอดสารพิษ กับ
สมุนไพรไปขายท่ีสหกรณ์ของลุงคํานึงเขา เม่ือก่อนก็ปลูกทุเรียนอย่างเดียว พอมาปลูกผกัปลูก
สมุนไพร ก็มีเงินเหลือเก็บมากขึน้ เหลือก็เอาไว้กินเอง ทําแบบเศรษฐกิจพอเพียง  (กุหลาบ 
ทรัพย์สิน, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
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    ผมทํางานท่ีเทศบาลด้วยแต่ก็มีสวนนะบางทีก็ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ประชมุตา่งๆเทา่ไหร่เพราะไมค่อ่ยมีเวลา แล้วสวนผมมีไมเ่ยอะ บางทีต้องซือ้อปุกรณ์หมัก
นู้นน่ี บางทีมนัก็ไมคุ่้มทนุ (เฉลิมชยั แซเ่อ๋ียว, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    ตัง้แต่ร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ชีวิตก็ดีขึน้ มีรายได้จากการ
เป็นวิทยากร มีชอ่งทางการขายผลไม้ กิจกรรมตา่งๆในเครือขา่ยก็นําไปปรับใช้ท่ีสวนได้จริง (บรรจง 
ชาตะเกาะ, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
  (2) ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกับด้านกิจกรรมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
  เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ทางเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมตลอดเวลา มีการ
รวมกลุม่เกษตรกรและได้จดักิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ตา่งๆรวมทัง้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ตา่งๆในชมุชน 
  แต่ก็พบว่ามีเกษตรกรบางรายเห็นว่ากิจกรรมและความรู้ต่างๆท่ีมาให้ความรู้แก่
เกษตรกรทัง้จากปราชญ์ชาวบ้านหรือจากหน่วยงานตา่งๆ บางกิจกรรมนัน้พบว่าไม่สามารถนํามา
ปรับใช้กับการเกษตรของชาวบ้านได้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่ากิจกรรมและความรู้ ท่ีได้จากกิจกรรม
บางกิจกรรมท่ีจัดให้ชาวบ้านนัน้ทําให้ชาวบ้านเกิดความสับสนและความยุ่งยากในการนํามา
ปฏิบตั ิ
    ปกตถ้ิาลงุว่างจะเข้าร่วมกิจกรรมตลอด มนัก็เหมือนเราได้มานัง่
คยุกนั ได้พบปะกนั มีปัญหาอะไรเราจะมาหาทางออกร่วมกนัได้ ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทํา เพราะปกติ
ถ้าไม่ได้เข้ากิจกรรมเราจะเจอกันน้อยมากเพราะทกุคนก็จะอยู่ตามสวนของตวัเอง  (ปัญญา หงส์
รัตน์, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    ลุงจะไปนั่งฟังเขาทําประชาคมกันทุกเดือน บางทีมีฝึกอบรม
อะไรเพิ่มก็ไปกบัเขาตลอด มีปัญหาอะไรในหมู่บ้านก็ใช้ช่องทางนีใ้นการบอกให้ชาวบ้านฟัง หรือ
ต้องการแจ้งอะไรก็จะง่ายขึน้ (จกัรินทร์ ชเูดช, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    ป้าเข้าร่วมกิจกรรมในเครือข่ายบอ่ยเพราะนอกจากจะได้ความรู้
จากคํานึงแล้ว ยงัได้พบเจอชาวบ้านคนอ่ืนๆอีกด้วย ทําให้ได้คยุกันเก่ียวกบัปัญหาสวนผลไม้ของ
ตนเอง มาแลกเปล่ียนกัน มาทําปุ๋ ยหมักด้วยกัน ทําแล้วก็ได้เอาไปใช้ด้วย (สมนึก บุญศิริ, 
สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 
    บางทีเขาจดัอบรมการทําสบูฟั่กข้าว แตต่อนนัน้ผลฟักข้าวยงัไม่
ออก ป้าไปนัง่อบรมก็ยงันํากลบัไปใช้ไมไ่ด้ ทําให้ลืม (บญุศรี ชเูดช, สมัภาษณ์, 23 เมษายน 2558) 



147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147 
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 ภาพท่ี 4.32 กลยทุธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้าน 
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 ภาพท่ี 4.33 การมีสว่นร่วมของเกษตรกรในเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ 

 

150 



151 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.34 ความคดิเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ 
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ภาพท่ี 4.35 สรุปภาพรวมทัง้หมด กลยทุธ์ส่ือบคุคลเพื่อสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมเพื่อพฒันา ”เกษตรอินทรีย์” 



 

บทที่ 5 

 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเ ร่ือง กลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
พฒันาการเกษตร “เกษตรอินทรีย์” มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1)  เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ และบทบาทของ
ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ  2)  เพ่ือศกึษากล
ยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอท่าใหม่ จังหวดัจนัทบุรี 3) เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์ บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ 4) เพ่ือศกึษาความคิดเห็น
ของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง
อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ โดยผู้วิจยัได้นําเสนอข้อมลูดงันี ้
 5.1 สรุปผลการวิจยั 
 5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นวิจยัเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหมู่บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth 
Interview) โดยผู้ ให้สัมภาษณ์เชิงลึกมีปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ ประสานการขับเคล่ือนกิจกรรม
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  และสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีอาศยัอยู่ในบ้านชําปลาไหลตําบลสองพ่ีน้อง
อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ  17 ท่าน โดยจะแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของผู้ นําทาง
ความคดิเห็น (Opinion leader) และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มประชาชน ประกอบกบัการสงัเกตการณ์แบบไม่
มีสว่นร่วม ได้แก่ การสงัเกตเกษตรกรในขณะร่วมกิจกรรม บทบาทหน้าท่ีของเกษตรกรในเครือข่าย 
ลกัษณะการส่ือสาร การใช้ส่ือ ลกัษณะการมีส่วนร่วม รวมทัง้บริบทและปัจจยัอ่ืนๆท่ีพบเห็น โดย
การนําเสนอผลการวิจยัครัง้นีแ้บง่ออกเป็น 5 สว่นดงันี ้

ภาพท่ี 4.35 สรุปภาพรวมทัง้หมด กลยทุธ์ส่ือบคุคลเพื่อสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีสว่นร่วมเพื่อพฒันา ”เกษตรอินทรีย์” 
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 5.1.1 บริบทของชมุชนบ้านชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 5.1.2  คุณลกัษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 5.1.3 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล 
ตําบลสองพี่น้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 5.1.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล ตําบล
สองพ่ีน้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 5.1.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้าน
ชําปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 
 5.1.1 บริบทของชุมชนบ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี          
 บ้านชําปลาไหลตัง้อยู่ท่ี หมู่ท่ี 12 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวัดจนัทบุรี  การ
คมนาคมในหมูบ้่านยงัไมส่ะดวก เน่ืองจากถนนภายในหมูบ้่านยงัเป็นถนนลกูรังเกือบทกุสาย 

 สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนา และทุ่งหญ้า ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ จึงเหมาะแก่การทําการเกษตร เพาะปลกู และเลีย้งสัตว์ มีแหล่งนํา้ธรรมชาติสําหรับทํา
การเกษตร 4แหลง่ คือสระยายเปีย คลองชากเวช คลองชําปลาไหล และสระนํา้ประชาสามคัคี 

 เดิมเป็นแหล่งชุมชนเล็กๆท่ีมีลําลางนํา้ท่ีแยกมาจากคลองเก่าเกียรติ  (ปัจจุบนัเรียกว่า 
คลองเกียรต ิตัง้อยูห่มูท่ี่ 3 ตําบลสองพี่น้อง) ไหลผา่น ชาวบ้านเรียกลําลางเหล่านีว้่า “ชํา” และจาก
สภาพดนิท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ ทําให้บริเวณชําตา่งๆมีปลาไหลชกุชมุ เป็นแหล่งอาหารของคนใน
ชมุชนตลอดปี เม่ือมีการจดัตัง้หมูบ้่าน จงึเรียกบ้านนีว้า่ บ้านชําปลาไหล มาจนถึงปัจจบุนั 

 ประชากรในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทําสวนผลไม้ พืชท่ีปลกูมากได้แก่ ทเุรียน เงาะ 
ลองกอง พริกไทย สละ แก้วมงักร และพืชสมนุไพร 
 หมู่บ้านชําปลาไหล มีลกัษณะเป็นสงัคมชนบท เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งคนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คนในหมูบ้่านมกัมีความเก่ียวพนัเป็นเครือญาติกนั มีการไปมาหาสู่กนั
อยา่งสมํ่าเสมอ มีการแลกเปล่ียนความรู้ การรับรู้ปัญหาตา่งๆจึงเกิดขึน้อยู่เสมอ ประชากรในพืน้ท่ี
มีความรักและสามัคคี กันเป็นอย่างดี มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดในชุมชนด้วยการทําเวที
ประชาคม บ้านเรือนมีความมัน่คงถาวร การศกึษาโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 ในหมู่บ้านนอกจากมีศาลาประจําหมู่บ้าน ท่ีใช้เป็นจุดรวมของคนในหมู่บ้านเพ่ือการ
ประชมุหรืองานเชิงพิธีการแล้ว การแลกเปล่ียนเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชน ยงัมีการใช้
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สภากาแฟ วดั และศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล เป็นศนูย์รวมชาวบ้าน เพ่ือแลกเปล่ียน
ข้อมลูขา่วสาร 
 ชาวบ้านชําปลาไหล มีความรักสามคัคีกนัเป็นอย่างดี อีกทัง้ยงัรักษาประเพณีอนัดีงามสืบ
ต่อกันมา โดยจะมีการทําบุญส่งทุ่ง ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ประเพณีทําบุญส่งทุ่งจะทํา
หลังจากการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว ประมาณเดือนมกราคม เพ่ือเป็นการขอบคุณสิ่งศกัดิ์สิทธ์ท่ีช่วย
อํานวยความอุดมสมบูรณ์ และอทุิศส่วนกศุลให้กบัผู้ มีพระคณุท่ีได้ล่วงลบัไปแล้ว  เม่ือกําหนดวนั
ทําบุญแล้ว ชาวนาทกุคนจะพร้อมกันท่ีศาลากลางทุ่ง โดยตอนเย็นจะนิมนต์พระมาสวดพระพทุธ
มนต์เย็น หลงัจากพิธีทางศาสนาเรียบร้อยเเล้ว ชาวบ้านท่ียงัไมก่ลบัจะพากนัเล่นการละเล่น เช่นรํา
วง แม่ศรี ฯลฯ แม่ศรีท่ีละเล่นในท่ีนีเ้ป็นแม่ศรีลอบ ถ้าแม่ศรีเข้าลอบของใครจะทําให้ลอบนัน้ดกั
ปลาได้มาก การเข้าทรงแม่ ศรีลอบนี ้ชาวบ้านจะต้องเตรียมลอบของตนมาในพิธีด้วย   การทําบญุ
วนัสงกรานต์ /รดน้าดําหวัผู้สงูอายใุนหมู่บ้าน ในทกุวนัท่ี 13 เมษายนชาวบ้านในชมุชนจะให้ความ
เคารพต่อผู้ ท่ีอาวุโสกว่า โดยจะทําพิธีรดนํา้ดําหวัผู้ เฒ่าผู้ แก่ทัง้หมู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
การทํานาข้าวแบบ นาข้าว“วิถีพทุธ”  ก่อนท่ีจะทํานาครัง้แรกนัน้ ชาวบ้านได้ไปนมสัการหลวงปู่ ฟัก  
ซึ่งเป็นพระท่ีชาวบ้านให้ความเคารพนบัถือ ท่านได้ให้แง่คิด และเตือนสติเร่ืองการทํานาว่าอย่าได้
ใช้สารเคมีทกุชนิดในไร่นา เพราะจะเป็นการทําร้าย เบียดเบียนสตัว์และแมลง ซึง่เป็นเพ่ือนร่วมโลก 
โดยทา่นได้มีเมตตา บริกรรมคาถาลงในนํา้มนต์ เพ่ือให้เอาไปพรมลงในนาป้องกนัไม่ให้แมลงและ
สตัว์ตา่งๆ มารบกวน โดยชาวบ้านเช่ือว่านํา้มนต์ของหลวงปู่ ฟัก จะช่วยไล่แมลงและทําให้ผืนนามี
ความอดุมสมบรูณ์ 
 สมาชิกในชุมชนมีลกัษณะโยงใยกันเป็นเครือญาติ มีประเพณีอนัดีงามผูกความสมัพนัธ์
เอาไว้ให้แนบแน่น มีความเคารพผู้อาวุโส มีนํา้ใจต่อกัน ใช้ชีวิตอยู่แบบสังคมชนบท รู้จักกันทัง้
หมูบ้่าน มีการขอแรงกนัให้ชว่ยทํางานได้ 

 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศึกษา เพราะส่วนใหญ่ต้องออกมาช่วยครอบครัว 
ชาวบ้านท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมจะอ่านออกเขียนได้ แต่ในปัจจุบัน เด็กและวัยรุ่น มีโอกาสทาง
การศกึษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั 

 ศูนย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานช าปลาไหล 
 ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติชําปลาไหล ตัง้อยู่หมู่ท่ี 12 ต.สองพ่ีน้อง อ.ท่าใหม่ จ.จนัทบรีุ เป็น
จดุเรียนรู้ศกึษาดงูาน และเปิดอบรมให้แก่กลุม่เกษตรกรท่ีสนใจศกึษาในเร่ืองการทําเกษตรอินทรีย์ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจสําคัญ ภายใต้แนวคิดของ "คํานึง ชนะสิทธ์ิ" 
ประธานศนูย์ฯ  
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 เป็นศนูย์รวม การเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ โดยมีพืน้ท่ี 33 ไร่ ทําสวนผลไม้ 
เช่น ทุเรียน เงาะ มงัคดุ สละ ลองกอง มะขามหวาน มีการปลกูพืชสมนุไพร เช่น กระวาน การพล ู
ชะพล ู หน่อแดง  ว่านสาวหลง ตะไคร้หอม มีการอนรัุกษ์พืชท้องถ่ิน เช่น หญ้างูแดง หญ้ารามพระ
อินทร์ ให้แมลงกิน เพ่ือจะได้ ไม่รบกวนพืชเศรษฐกิจ วิธีการปลกูไม้ผลตา่งระดบัในพืน้ท่ีเดียวกัน 
เรียกวา่ “ครอบครัวผลไม้” เพ่ือเป็นการประหยดันํา้ ปุ๋ ย และใช้สารสกดัจากธรรมชาติ ในการขบัไล่
แมลง และบํารุงต้นพืช และ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นศนูย์ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นสถานท่ีศกึษาดงูานด้านกสิกรรมและทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร 
 จากประสบการณ์ในการทําสวนผลไม้และการทดลองทํากิจกรรมการเกษตรด้วยระบบ
อินทรีย์ต่างๆของนายคํานึง ท่ีเป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป จนทําให้ ได้รับการประกาศเกียรติคุณ
มากมายจากหน่วยงานทัง้ภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นต้นแบบ ขยายผลไปยงัหมู่บ้าน ชมุชน 
อําเภอและจงัหวดัมีเกษตรกรจากใน ประเทศและต่างประเทศ มาศึกษาดงูานในพืน้ท่ี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาเห็นว่าเป็นสถานท่ี ท่ีสามารถเป็นต้นแบบแ ละเป็นเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน ท่ีรวมตวักันในการเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ แก่
บคุคลทัว่ไป จงึจดัตัง้ให้เป็นศนูย์ฝึกอบรมให้กบัเกษตรกรท่ีสนใจ ทัว่ไปทัง้ในและตา่งประเทศ ด้วย
หลักสูตรการทํากสิกรรมธรรมชาติขัน้พืน้ฐาน การทําเกษตรแบบอินทรีย์ ตามแนว ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสามารถนําไปปฏิบตั ิและขยายผลได้ 
         
 5.1.2 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพี่
น้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 

  5.1.2.1 คุณลักษณะของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง 
อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
   1) มีความเป็นผู้ นํา      

   ปราชญ์ชาวบ้านมีความเป็นผู้ นําแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ นําโดย
โครงสร้างและผู้ นําโดยธรรมชาติ 
   ผู้ นําโดยโครงสร้าง คือ ผู้ นําท่ีได้รับการแต่งตัง้จากเจ้าหน้าท่ีของทาง
ราชการ โดยนายคํานึงได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ ใหญ่บ้าน บ้านชําปลาไหล ตัง้แตปี่ พ.ศ.2529- 2548 
ซึง่เป็นการดํารงตําแหนง่ผู้ใหญ่บ้านท่ียาวนานถึง 19 ปี 
   สว่นผู้ นําโดยธรรมชาตินัน้ พบว่า นายคํานึงมีลกัษณะความเป็นผู้ นําโดย
ธรรมชาติอยู่ด้วย เน่ืองจาก นายคํานึงมีความคิดต้องการจะพฒันาและแก้ไขปัญหาหนีส้ินให้กับ
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ชาวบ้านในชุมชน ด้วยหวัใจท่ีมุ่งมัน่อยากจะพฒันาชุมชน เป็นผู้ ริเร่ิมการทําเกษตรแบบอินทรีย์ 
และพร้อมท่ีจะเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการทําเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวบ้าน และคนอ่ืนๆ จนได้รับ
การยอมรับนบัถือจากชาวบ้าน  ทําให้เห็นว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบุคคลท่ีเป็นผู้ นําการพฒันา
อยา่งชดัเจน 
   2) เข้าถึงส่ือมวลชนได้มากกวา่คนอ่ืนๆในหมูบ้่าน   
   ปราชญ์ชาวบ้านมีนิสัยชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และจะแสวงหาความรู้
ใหม่ๆอยู่เสมอ ติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆเพ่ือสร้างความรู้เพิ่มให้กับตนเอง และพร้อมท่ีจะรับ
ข้อมูลต่างๆมากมาย ช่องทางท่ีปราชญ์จะสามารถแสวงหาความรู้ได้มากและง่ายดาย คือ 
ส่ือมวลชน 
   3)  มีมนุษยสัมพันธ์สูง เป็นผู้ ควบคุมความสัมพันธ์ภายใน และเป็น
ตวัแทนของกลุม่เพ่ือตดิตอ่กบัภายนอก   
   ปราชญ์ชาวบ้านมักจะติดต่อส่ือสารกับคนภายในและนอกหมู่บ้านอยู่
บ้านอยูเ่สมอ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีทรงอิทธิพลและได้รับการยกย่องนบัถือจากชาวบ้าน 
ชาวบ้านจึงเข้ามาปรึกษาตลอด ทําให้รู้เร่ืองในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี เพราะมีโอกาสติดตอ่กบัคน
จํานวนมาก นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยงัต้องตดิตอ่ส่ือสารกบัคนภายนอกหมู่บ้านมากมายหลาย
กลุม่ เชน่ การตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีหนว่ยงานการเกษตรตา่งๆ คณะชาวบ้านจงัหวดัอ่ืนๆ  
   4) มีความชํานาญพิเศษ      

   ปราชญ์ชาวบ้านแม้มีการศกึษาท่ีน้อย แต่ไม่หยดุท่ีจะเรียนรู้ และพร้อมท่ี
จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ จงึทําให้เป็นบคุคลท่ีมีความสามารถ นายคํานึง ชนะสิทธ์ิ มีความ
เช่ียวชาญทางด้านการเกษตรอินทรีย์ เน่ืองจากเคยประสบปัญหาการทําเกษตรแบบเคมีและจาก
การทําเกษตรอินทรีย์มาเป็นเวลานานจึงทําให้เกิดความเช่ียวชาญกว่าคนอ่ืนๆให้หมู่บ้านมาก่อน
อีกทัง้ปราชญ์เป็นส่ือบคุคลท่ีได้รับความน่าเช่ือถือ โดยเป็นผู้ นําท่ีมีความเช่ียวชาญชํานาญเฉพาะ
ด้าน โดยเป็นความชํานาญท่ีมาจากประสบการณ์มากกวา่การศกึษา   

   5) เคารพในความเห็นท่ีแตกตา่ง     

   การยอมรับฟังความคิดเห็นของปราชญ์ชาวบ้าน คือ รับฟังคําติชมของ
ชาวบ้านในชมุชน นอกชมุชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีตําแหน่งสงูกว่าหรือต่ํากว่า ปราชญ์ชาวบ้านจะให้
ความสําคญักบัสิ่งเหลา่นี ้เพ่ือนํามาพฒันาและปรับปรุงสิ่งท่ีตนเองทําตอ่ไป 

   6) ยอมรับนวตักรรม มีวิสยัทศัน์กว้างไกล    

   ปราชญ์ชาวบ้านชอบท่ีจะยอมรับสิ่งใหม่ๆ เพราะได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งเก่าๆ
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นัน้มันไม่ดีพอ หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เม่ือไตร่ตรองดีแล้วจากนัน้จึงลงมือทํา นายคํานึง 
เป็นคนท่ีริเร่ิมทําเกษตรอินทรีย์คนแรกๆของหมู่บ้าน เพราะว่ามองเห็นปัญหาก่อนใคร ขณะท่ีคน
อ่ืนๆยงัไม่ยอมรับ และยงัคงก้มหน้าทําเกษตรแบบเคมีตามระบบทุนนิยม  จึงนบัได้ว่าปราชญ์
ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ียอมรับนวตักรรมใหม่ๆ และมีวิสยัทศัน์กว้างไกลกวา่คนอ่ืนๆในหมู่บ้าน 
   7) มีจิตใจมุง่มัน่ท่ีจะพฒันา     

   การพัฒนาของปราชญ์ชาวบ้านนัน้ไม่ได้เน้นท่ีจะพัฒนาตนเองเท่านัน้ 
หากหมายรวมถึงการพฒันาครอบครัว ชุมชน และประเทศด้วย เพราะว่าส่ือบุคคลอย่างปราชญ์
ชาวบ้านนัน้เป็นส่ือท่ีสามารถพฒันาได้ เพราะนอกจากจะพฒันาตนเองแล้ว ยงัช่วยพฒันาชุมชน
และก้าวสูก่ารพฒันาประเทศตอ่ไป 
  5.1.2.2 บทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่า
ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 

   1) เป็นสญัลกัษณ์ของหมูบ้่าน     

   ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัของทกุคนในหมู่บ้าน 
เน่ืองจากเคยเป็นอดีตผู้ ใหญ่บ้าน ชาวบ้านจะมาปรึกษาปัญหาต่างๆบ่อย การเป็นผู้ นําโดย
โครงสร้างนีก็้เอือ้อํานวยให้ชาวบ้านต้องรู้จกักบัปราชญ์ชาวบ้าน ประกอบกบัปราชญ์ชาวบ้านเป็น
ผู้ ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับหมู่บ้านด้านการทําเกษตรอินทรีย์ จึงเปรียบปราชญ์ได้กับสัญลกัษณ์ของ
หมูบ้่าน  
   2) ผู้ นําการเปล่ียนแปลง      

   ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ ริเร่ิมนําแนวคิดเกษตรแบบทางเลือกเข้ามาใน
หมู่บ้านนี ้ซึ่งเป็นการทําเกษตรกรรมแนวใหม่ ซึ่งถือเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญั เพราะสมยันัน้
ชาวบ้านในหมูบ้่านชําปลาไหล ยงัคงปลกูพืชแบบเชิงเดี่ยวและใช้สารเคมีอยู่ ทกุครัวเรือนทําตามท่ี
รัฐบาลแนะนํา คือปฏิบตัิตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี  1  ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็นผู้ ค้นพบหนทาง โดยการหวนกลบัคืนสู่ธรรมชาติและมาพบทางออกท่ีพอดี โดยการทําเกษตร
แบบอินทรีย์ 

   3) ผู้ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง    

    ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลมีคณุลกัษณะท่ีเป็นนกัพฒันา เม่ือเห็นว่า
สามารถพัฒนาตนเองให้ประสบผลสําเร็จได้ จึงไม่รีรอท่ีจะพัฒนาชุมชนต่อไป โดยแนะแนว
ทางการทําเกษตรแบบอินทรีย์และผลกัดนัให้ชาวบ้านทําเกษตรแบบอินทรีย์แทนเกษตรแบบเคมี 
โดยเร่ิมจากเพ่ือนบ้าน ชาวบ้านในหมู่บ้าน และเร่ิมออกนอกหมู่บ้านไปยงัพืน้ท่ีตา่งๆเพ่ือเผยแพร่
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ความรู้ทางการเกษตรของตนให้แก่เกษตรกรท่ีสนใจ โดยจะมุ่งให้เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือให้
ชาวบ้านแก้ปัญหาภาวะหนีส้ินจากการทําเกษตรแบบเคมีให้ได้ 
   4) ผู้จดักิจกรรมของกลุม่ และผู้สร้างเครือขา่ยการพฒันา  

   ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบุคคลท่ีมีบทบาทสําคญัในการก่อตัง้กลุ่มต่างๆ
ขึน้ในหมู่บ้าน และมีส่วนสําคัญในการจัดกิจกรรมในกลุ่มๆนัน้ ได้แก่   เกษตรอินทรีย์/การใช้
พลงังานทดแทน วิสาหกิจชมุชนแปรรูปขนมไทย นาข้าวเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
   5)  ผู้ เผยแพร่ความรู้ ความคิดตา่งๆท่ีได้รับจากส่ือมวลชน และเจ้าหน้าท่ี
พฒันาตา่งๆสูช่าวบ้าน         

   ปราชญ์ชาวบ้านมีการติดต่อส่ือสารกับผู้ คนภายนอกชุมชน รวมถึง
หนว่ยงานราชการตา่งๆมากกว่าชาวบ้านในชมุชน ดงันัน้เม่ือเจ้าหน้าท่ีนําข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ
ท่ีเก่ียวข้องกับการทําเกษตรอินทรีย์ นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยังเป็นผู้ มีโอกาสสามารถเข้าถึง
ส่ือมวลชนได้ก่อนคนอ่ืน จึงเป็นผู้ มีท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนด้วย โดยเฉพาะอิทธิพลด้านข้อมูล
ข่าวสาร ปราชญ์ชาวบ้านจําทําหน้าท่ีเป็นผู้ กระจายข่าวสารนัน้ไปยังชาวบ้านคนอ่ืนๆในชุมชน
ตอ่ไป 
 
 5.1.3 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลา
ไหล ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 โดยจะแบง่กลยทุธ์การส่ือสารได้เป็น  5.1.3.1 กลยทุธ์การสร้างสาร  5.1.3.2 กลยทุธ์การ
ใช้ส่ือ 5.1.3.3 กลยทุธ์นําเสนอสาร 
  5.1.3.1 กลยทุธ์การสร้างสาร 
   กลยุทธ์การสร้างสารเป็นกลยุทธ์ท่ีเป็นเนือ้หาสารท่ีเกิดจากสภาพปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้มารวบรวมและเรียบเรียงในลกัษณะต่างๆถ่ายทอดไปยงัเกษตรกรใน
หมูบ้่าน เพราะฉะนัน้ผู้สง่สารจงึมีความจําเป็นต้องสร้างสารให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีเฉพาะเจาะจง นั่นก็คือกลุ่มเกษตรซึ่งต้องสร้างให้เหมาะสมกับวิธีถ่ายทอดและส่ือต่างๆ
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนือ้หามากท่ีสดุ และเพ่ือโน้มน้าวให้ชาวบ้านเข้าร่วมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์และเป็นการสร้างเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ให้เกิดขึน้ 

  กลยทุธ์การสร้างสามารถแบง่ออกเป็น 7 กลยทุธ์ ได้แก่ 
   1)  กลยทุธ์ความเหมาะสมกบับริบทของภาษา 
   2)  กลยทุธ์การปรับประสานเนือ้หา 
   3)  กลยทุธ์ประยกุต์สอนกบัศาสนา  
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   4) กลยทุธ์การเลา่ประสบการณ์ตรงและจงูใจด้วยความกลวั  
   5)  กลยทุธ์กระตุ้นการเรียนรู้ปัญหา 
   6) กลยทุธ์บรูณาการภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัความรู้สากล 
   7) กลยทุธ์คําคมชีวิตสะกิดใจ 
  5.1.3.2 กลยทุธ์การใช้ส่ือ       
  กลยทุธ์การใช้ส่ือเป็นกลยทุธ์ท่ีกําหนดแนวทางการใช้ส่ือประเภทต่างๆท่ีส่งเสริม
ให้เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มการทําเกษตรอินทรีย์ หรือปรับเปล่ียนวิถีชีวิตการทําเกษตรแบบเคมี มา
ทําเกษตรแบบอินทรีย์ พบวา่ปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้ส่ือหลายประเภท เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ และ
ลดข้อจําจัดของส่ือแต่ละประเภท และมีเทคนิคการเลือกใช้ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
กลุม่เป้าหมาย 
  กลยทุธ์การใช้ส่ือสามารถแบง่ออกเป็น 7 กลยทุธ์ ได้แก่ 
   1)  กลยทุธ์การใช้ส่ือบคุคล 
   2)  กลยทุธ์การใช้ส่ือเครือขา่ย 
   3)  กลยทุธ์การใช้ส่ือมวลชน 
   4)  กลยทุธ์การใช้ส่ือเฉพาะกิจ 
   5)  กลยทุธ์การใช้ส่ือพืน้บ้าน 
   6)  กลยทุธ์การใช้ส่ือเทคโนโลยี 
   7)  กลยทุธ์การใช้ส่ือแบบบรูณาการ    

  5.1.3.3 กลยทุธ์นําเสนอสาร 
  กลยุทธ์การนําเสนอสารเป็นกลยุทธ์ท่ีมีหลากหลายวิธีการและมีความสําคญัต่อ
การนําเนือ้หาสารเหลา่นัน้ไปถ่ายทอดยงัเกษตรกรในหมูบ้่าน ปราชญ์ชาวบ้านต้องสร้างสารซึ่งเป็น
เนือ้หาเก่ียวกบัการทําเกษตรแบบอินทรีย์ และปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกวิธีการส่ือสารและช่องทาง
การส่ือสารทําให้การส่ือสารเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
  กลยทุธ์การนําเสนอสามารถแบง่ออกเป็น 8 กลยทุธ์ ได้แก่ 
   1)  กลยทุธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  
   2)  กลยทุธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
   3)  กลยทุธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4)  กลยทุธ์เน้นการส่ือสารกลุม่ใหญ่ 
   5)  กลยทุธ์การเคาะประตคูรัวเรือน 
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   6)  กลยทุธ์การลดความเครียด 
   7)  กลยทุธ์การนําเสนอข้อมลูขา่วสารท่ีทนัสมยั 
   8)  กลยทุธ์ 1 ไร่ ไมไ่ด้คอ่ยเลิก 
 
 5.1.4 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านช าปลาไหล 
ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 การมีสว่นร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์หรือในกิจกรรมตา่งๆของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
ของเกษตรกรทัง้หมดในหมู่บ้าน ชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจนัทบุรี มี
ดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้วิจยัขอสรุปผลการศกึษาด้านการมีสว่นร่วม โดยแบง่ออกเป็น 3 ประเดน็ 
  1)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร  
  2)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 
  3)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย 
 การมีส่วนร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม ่
จงัหวดัจนัทบรีุ ในภาพรวมของเกษตรกรทัง้หมดนัน้ เกษตรกรในกลุ่มประชาชนยงัคงมีส่วนร่วมใน
ฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร และ การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดงอยู่บ้างซึ่งยงัคงเป็น
สว่นน้อย สว่นเกษตรกรกลุม่ผู้ นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง เกษตรกร
ท่ีอยู่ฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง มีส่วนสําคญัในการแพร่กระจายข่าวสารและช่วยขยาย
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ประกอบกับจะช่วยในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลยงัคงดํารง
อยู่ต่อไปได้ แต่เกษตรกรกลุ่มประชาชน อาจไม่ได้มีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและกําหนด
นโยบายเลย ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดบันีส้่วนใหญ่ก็จะกระจุกตวัอยู่ในกลุ่มของผู้ นําความคิดเป็น
สว่นใหญ่ 
 
 5.1.5 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
 ความคดิเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล ตําบลสองพ่ีน้องอําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ แบง่ออกเป็น 2 ด้าน คือด้านความคิดเห็นของ
เกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้านและด้านความคดิเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ 

  1)  ความคดิเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่ปราชญ์ชาวบ้าน   
  เกษตรกรในหมู่บ้านมีความคิดเห็นว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบุคคลท่ีมีความรู้
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ความเข้าใจเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี เน่ืองด้วยปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ ริเร่ิมทํา
เกษตรอินทรีย์เป็นคนแรกๆและปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ อีกทัง้
ปราชญ์ชาวบ้านสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี ประกอบ
กบัมีความกระตือรือร้นในการให้คําปรึกษาหรือการดําเนินกิจกรรมตา่งๆในเครือข่าย เพ่ือต้องการ
ท่ีจะให้เครือข่ายขยายผลออกไปอย่างกว้างขวางและประสบความสําเร็จ ปราชญ์ชาวบ้านเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี เพ่ือนําความคิดเห็นนัน้มาปรับใช้ในเครือข่าย
หรือในหมูบ้่าน ตลอดจนพยายามทําให้เกษตรกรได้รับความรู้มากท่ีสดุและสามารถนําไปปฏิบตัิได้
จริง 
  2)  ความคดิเห็นของเกษตรกรท่ีมีตอ่เครือข่ายเกษตรอินทรีย์  
  ความคิดเห็นของเกษตรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ี
น้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ ท่ีมีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้ วิจยัจะแบ่งความคิดเห็นของ
เกษตรกรท่ีมีตอ่เครือขา่ยเกษตรอินทรีย์เป็น 2 สว่น คือ  
   (1)  ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกบัด้านการเข้าร่วมเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์           
   เกษตรกรเห็นด้วยกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ท่ีเกิดขึน้ในหมู่บ้าน ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะวา่การเข้าร่วมเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรและชมุชน อีกทัง้ยงั
ช่วยอนรัุกษ์สภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและช่วยลดสารพิษตกค้างใน
ผลผลิตให้น้อยลง ชาวบ้านมีสขุภาพท่ีดีขึน้ ไมเ่จ็บป่วยเป็นโรคตา่งๆ รวมทัง้ผลผลิตท่ีออกมาก็เป็น
ท่ียอมรับของผู้บริโภคและขายได้ราคาดีกว่าการทําเกษตรเคมีแบบเก่า ตลาดต้องการและยอมรับ
ผลิตภณัฑ์จากเกษตรอินทรีย์มากขึน้ มีช่องทางในการขายสินค้าเกษตรมากขึน้ ชาวบ้านไม่เป็น
หนีส้ิน ชมุชนก็พลิกฟืน้ คืนความอดุมสมบรูณ์ 
   (2)  ความคิดเห็นของเกษตรกรเก่ียวกบัด้านกิจกรรมในเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ 

   เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ทางเครือข่ายมีการจดักิจกรรมตลอดเวลา มี
การรวมกลุ่มเกษตรกรและได้จัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะแลกเปล่ียนความ
คดิเห็นตา่งๆรวมทัง้ร่วมกนัแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ตา่งๆในชมุชน 
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5.2 อภปิรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่า มีประเด็นต่างๆท่ีสอดคล้อง
สมัพนัธ์กับงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยันําเสนอการอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นต่างๆตามลําดบั คือ
คณุลกัษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล การมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านชํา
ปลาไหล ความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชํา
ปลาไหล ตําบลสองพี่น้องอําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
 กลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา “เกษตร
อินทรีย์” คือภาพสะท้อนบทบาทท่ีสําคญัของ “ส่ือบุคคล” ในการพัฒนาชุมชนและทางด้าน
การเกษตร ปราชญ์ชาวบ้านมีคุณลักษณะและบทบาทของความเป็นผู้ นําทางธรรมชาติอย่าง
เด่นชดั ในด้านของการบริหารหมู่บ้านผนวกกับการมีความสามารถทางด้านการเกษตร ปราชญ์
ชาวบ้านเป็นผู้ รับนวตักรรมและความรู้ใหม่ๆอยูเ่สมอจงึทําให้เป็นผู้ นําผลกัดนัการเปล่ียนแปลงการ
ทําเกษตร จากเกษตรแบบเคมีมาสู่การทําเกษตรอินทรีย์และขยายผลเกิดเป็นเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ท่ีประสบความสําเร็จ ทําให้ได้รับความเคารพนบัถือจากชาวบ้าน และเป็นผู้ นําทางความ
คิดเห็นในท้องถ่ิน ซึ่งถือว่าเป็นส่ือบคุคลท่ีเปล่ียนแปลงทศันคติวิธีคิดของชาวบ้านสามารถส่ือสาร
ให้ชาวบ้านปรับเปล่ียนวิถีชีวิต ซึ่งเคยชินกับการใช้ปุ๋ ยและสารเคมีมาช้านานสลดัความคิดเดิมทิง้
ไปหวนกลับมาทําเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแบบดัง้เดิมนับได้ว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นบุคคลท่ีทรง
ประสิทธิภาพในการส่ือสาร จากอดีตถึงปัจจุบนัส่ือบุคคลยงัมีอิทธิพลต่อกลไกการเปล่ียนแปลง 
ทางสงัคมทกุยคุ ทกุสมยั สอดคล้อง  Lazarfeld and Menzel (1968, p. 45) กล่าวว่า  ปัจจยัท่ีทํา
ให้การติดต่อส่ือสารโดยผ่านส่ือบุคคลมีประสิทธิภาพในการเปล่ียนแปลงทัศนคติของบุคคล
มากกวา่การตดิตอ่ส่ือสารโดยผา่นส่ือมวลชน มี 4 ประการ คือ  1) การติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคล 
สามารถจดัการเลือกรับสารของผู้ ฟังได้เน่ืองจากการหลีกเล่ียงการสนทนาหรือรับฟังเป็นไปได้ยาก
กว่าการรับข่าวสารจากส่ือมวลชน ซึ่งผู้ รับสารหลีกเล่ียงไม่รับฟังเนือ้หาท่ีขดัแย้งกับทศันคติและ
ความเช่ือของตน หรือเร่ืองท่ีตนไมส่นใจได้ง่าย 2) การตดิตอ่ส่ือสารแบบเผชิญหน้า เปิดโอกาสให้ผู้
ส่งสารสามารถปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงเนือ้หาท่ีใช้สนทนากันได้ในเวลาอันรวดเร็ว ถ้าหาก
เนือ้หาท่ีสนทนานัน้ได้รับการต่อต้านจากคู่สนทนา  3) การติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคลนัน้ จะมี
ลกัษณะง่าย ๆ เป็นกนัเอง จึงง่ายตอ่การชกัจงูใจให้คล้อยตาม 4) ผู้ รับสารส่วนใหญ่มกัจะเช่ือถือ
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ในข้อตดัสิน และความคิดเห็นของผู้ ท่ีเขารู้จกัและนบัถือมากกว่าบคุคลท่ีเขาไม่รู้จกัมาก่อนแล้วมา
ตดิตอ่ส่ือสาร 
  
 5.2.1 คุณลักษณะ และบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน 
 จากการเข้าไปศึกษาหาข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้านมีความเป็นผู้ นําทัง้โดยโครงสร้างและผู้ นําโดยธรรมชาติ โดยปราชญ์ชาวบ้านได้รับ
ตําแหน่งอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ตําแหน่งผู้ ใหญ่บ้าน สอดคล้องกบั  Bell (1969  อ้างถึงใน อรุณ 
สูงผอม ,2534, น .15) ท่ีให้ความหมายผู้ นําว่า เป็นผู้ นําซึ่งอยู่ใน อํานาจ หรือ ตําแหน่งท่ีถูก
กําหนดให้เป็นผู้ นํา ปราชญ์ชาวบ้านยงัเป็นผู้ นําโดยธรรมชาติ  หลงัจากท่ีเกษียณอายุจากการรับ
ตําแหน่งเป็นผู้ ใหญ่บ้าน และไม่ได้รับตําแหน่งใดๆ ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีมีลกัษณะของ
ความเป็นผู้ นํา มีความคิดอยากจะพฒันาอยากจะแก้ไขปัญหาให้กบัชาวบ้านในชมุชนเป็นผู้ ริเร่ิม
ด้วยหวัใจท่ีมุ่งมัน่อยากจะพัฒนาชุมชน จนได้รับการยอมรับนับถือจากชาวบ้าน สอดคล้องกับ  
อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ    ) 2548  (ท่ีศึกษาความสามารถทางการส่ือสารของผู้ นําท้องถ่ินในการบริหาร
จดัการชมุชน โดยอมรรัตน์ ทิพย์เลิศ  (2548, น.13) ได้ให้ความหมายของผู้ นําว่า ผู้ นําคือบคุคลท่ีมี
บทบาทเป็นผู้ นําอาจเป็นผู้ นําแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เช่น ปราชญ์ในชุมชน โดยมี
จิตสํานกึ ไมต้่องรอคําสัง่ให้ปฏิบตัติาม แม้วา่ปราชญ์ชาวบ้านจะไม่ได้มีตําแหน่งทางราชการแล้วก็
ตาม แตก็่ยงัคงมีหวัใจมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาอยู่เตม็เป่ียม  
 ปราชญ์ชาวบ้านมีระดับการศึกษาท่ีไม่สูงมาก แต่ด้วยการมีอุปนิสัยท่ีใฝ่เรียนรู้เป็นคน
ติดตามข่าวสารจากส่ือต่างๆเพ่ือสร้างความรู้เพิ่มให้กับตนเอง และพร้อมท่ีจะรับข้อมูลต่างๆ
มากมาย จากส่ือตา่งๆเช่น ส่ือมวลชน ชอบวิทยาการและยอมรับนวตักรรมใหม่ๆอยู่เสมอจึงทําให้
ปราชญ์ชาวบ้านนัน้มีความเช่ียวชาญในเร่ืองต่างๆสูงกว่าชาวบ้านทัว่ไป จึงได้รับการยกย่องจาก
ชาวบ้านให้เป็นผู้ นํา สอดคล้องกับ  (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2542, น. 74) ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านมี
คณุลกัษณะท่ีตรงกบักลุ่มนีใ้นเร่ืองการยอมรับความรู้ใหม่ๆ และมีทศันคติท่ีดีตอ่การเปล่ียนแปลง
อย่างมีเหตุผล รอบคอบ คิดไตร่ตรองก่อนเสมอ โดยบุคคลในกลุ่มนีจ้ะเป็นบุคคลท่ีได้รับความ
เคารพนบัถือจากชาวบ้าน และเป็นผู้ นําความคดิเห็นในท้องถ่ิน 
 นอกจากนีป้ราชญ์ยงัเป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์สงู เป็นผู้ควบคมุความสมัพนัธ์ภายใน และเป็น
ตวัแทนของกลุ่มเพ่ือติดต่อกับภายนอก  ทําให้ปราชญ์ชาวบ้านมีโอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสารกับคนนอกพืน้ท่ีอยู่ตลอดเวลา รวมทัง้ยังได้เผยแพร่แลกเปล่ียนประสบการณ์กันในเร่ือง
การเกษตรอีกด้วย ซึง่ดนยั เทียนพฒุ (2539, น. 191-192) ได้อธิบายถึงผู้ นําในองค์การสมยัใหม่ไว้ 
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ดงันี ้ผู้ นําต้องมีมนษุยสมัพนัธ์สงู มีข้อสงัเกตว่า คนท่ีตําแหน่งยิ่งสงูจะยิ่งอ่อนน้อม สภุาพ พดูจาดี 
เข้ากับใครก็ได้ และท่ีสําคัญมีความสามารถในการรวมคนให้ทํางานร่วมกันได้ ในลักษณะท่ี
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ ประสานงานกนั 
 คุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวปราชญ์เองนั น้คือ เคารพใน
ความเห็นท่ีแตกตา่ง คือการ ยอมรับฟังความบกพร่องของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
คนอ่ืนรับฟังคําตชิมของชาวบ้านในชมุชน นอกชมุชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ท่ีมีตําแหน่งสงูกว่าหรือต่ํากว่า 
ปราชญ์ชาวบ้านจะให้ความสําคญักบัสิ่งเหลา่นี ้เพ่ือนํามาพฒันาและปรับปรุงสิ่งท่ีตนเองทําตอ่ไป 
ในงานพฒันาชมุชน  (เรวดี ไชยพาน,2523, น. 91) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะทัว่ไปของผู้ นําท้องถ่ินก็
เหมือนกับผู้ นําอ่ืนๆ แต่ในงานพัฒนาชนบทผู้ นําควรมีลกัษณะอ่ืนๆประกอบด้วย คือ ช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนในการแก้ไขปัญหา ให้คําแนะนําอย่างมีเหตผุล มีความเต็มใจท่ีจะยอมรับฟังความบกพร่อง
ของตนเอง และยอมรับฟังความคดิเห็นของผู้ อ่ืน 
 สว่นบทบาทของปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดั
จันทบุรี พบว่าปราชญ์ชาวบ้านคือสัญลักษณ์ของชาวบ้านชุมชนบ้านชําปลาไหลประกอบกับ
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบคุคลท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัหมู่บ้านด้านการทําเกษตรอินทรีย์ จึงได้รับการ
ยกย่องจากชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกบั พรทิพย์ ชนะค้า  (2547, น. 131) ท่ีศกึษากลยทุธ์การส่ือสาร
เร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินของปราชญ์ชาวบ้านจงัหวดับุรีรัมย์ พบว่าปราชญ์ชาวบ้านเป็นสญัลกัษณ์
ของหมูบ้่าน เน่ืองด้วยเป็นบคุคลท่ีทํางานเพ่ือหมูบ้่านอยา่งแท้จริง ทัง้ทางด้านเกษตรกรรมและการ
บริหารปกครองหมูบ้่าน 
 และยังพบว่าพบว่าปราชญ์ชาวบ้านมีบทบาทมากมายในหมู่บ้าน เช่น เป็นผู้ นําการ
เปล่ียนแปลง และเป็นผู้ผลกัดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลง โดยเป็นผู้ ริเร่ิมการทําเกษตรอินทรีย์ขึน้ใน
หมู่บ้าน พร้อมทัง้ช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนโดยการช่วยเผยแพร่แนวทางเกษตรอินทรีย์ให้กับ
ชาวบ้านในชมุชน ปราชญ์มีบทบาทสําคญัในการก่อตัง้กลุม่ตา่งๆขึน้ในหมู่บ้าน พร้อมกนันีป้ราชญ์
ชาวบ้านยังทําหน้าท่ีเป็นเป็นส่ือบุคคลผู้ กระจายข่าวสารจากเจ้าหน้าท่ีพัฒนาต่างๆและคน
ภายนอกไปยังชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย บทบาทเหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ นําการพัฒนา
อย่างชดัเจน  ซึ่ง สายใจ เรือนใจหลกั  (2554, น. 14) ได้กล่าวว่าในการพฒันาชุมชนให้มีความเข็ม
แข็งอย่างยัง่ยืนนัน้ ผู้ นําชมุชนถือเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการพฒันา ไม่วา่ผู้ นํานัน้จะเป็นผู้ นําท่ี
ทางราชการแต่งตัง้ หรือเป็นผู้ นําทางธรรมชาติก็ต้องมีหน้าท่ีในการกระตุ้ น ริเร่ิม ช่วยเหลือ 
สนับสนุน และประสานงาน ทัง้ภายในและภายนอกชุมชน เพ่ือท่ีจะพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  ผล
การศึกษาดงักล่าวยงัสอดคล้องกับ พรทิพย์ ชนะค้า  (2548) ท่ีศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเร่ืองภูมิ
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ปัญญาท้องถ่ินของปราชญ์ชาวบ้านจงัหวดับรีุรัมย์ พบว่าปราชญ์ชาวบ้านมีบทบาทผู้ นําความคิด
ทัง้ทางด้านเกษตรกรรมและการบริหารปกครองหมู่บ้าน และด้วยความสามารถนีเ้องท่ีทําให้
ปราชญ์ชาวบ้านเป็นผู้ ท่ีได้รับความนับถือ ไว้วางใจจากชาวบ้าน แต่ปราชญ์ชาวบ้านไม่ได้หยุด
เพียงแคก่ารริเร่ิมเกษตรกรรมของตนเองเทา่นัน้ เพราะเม่ือปราชญ์ชาวบ้านประสบความสําเร็จทาง
การเกษตรท่ีตนริเร่ิมแล้วนัน้ ปราชญ์ชาวบ้านก็มุง่มัน่ในการพฒันาชาวบ้านคนอ่ืนๆด้วยเชน่กนั 
  
 5.2.2 กลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลา
ไหล 

 ในประเดน็กลยทุธ์การส่ือสารสามารถแบง่ออกเป็นกลยทุธ์เก่ียวกบัโดยจะแบง่กลยทุธ์การ
ส่ือสารได้เป็น กลยทุธ์การสร้างสาร  กลยทุธ์การใช้ส่ือ และกลยทุธ์นําเสนอสาร   
  5.2.2.1 กลยทุธ์การสร้างสาร ได้แก่    
   1) กลยทุธ์ความเหมาะสมกบับริบทของภาษา  
   ผลการวิจัย พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ไม่ใช้ศพัท์
ทางราชการหรือศพัท์เทคนิคตา่งๆท่ีทําให้ชาวบ้านสบัสน และเป็นภาษาท่ีชดัเจนไม่พดูอ้อมค้อม  มี
การใช้ภาษาถ่ิน เพราะปราชญ์ชาวบ้านคือส่ือบุคคล ซึ่งส่ือบุคคลนัน้ย่อมสามารถปรับตวั และมี
การเรียนรู้ให้เข้ากบัสถานการณ์การตา่งๆได้  โดยปราชญ์ชาวบ้านจะมีเทคนิคการเลือกใช้ภาษาให้
เหมาะสมกบัลกัษณะงานและบคุคลท่ีมาเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ รุ่งนภา 
มกุดาอนนัต์ (2544) โดยศกึษาเร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
พบวา่ ปราชญ์ชาวบ้านในเครือขา่ยปราชญ์ชาวบ้านและพหพุาคีภาคอีสานนัน้ใช้ภาษาอีสาน หรือ
ภาษาถ่ินในการส่ือสาร  ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองให้เกิดขึน้มากท่ีสุด เพ่ือ
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจ และสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้ ฝึกอบรม อันจะนําไปสู่ความ
เข้าใจกนัมากขึน้ และยอมปฏิบตัติามในท่ีสดุ    
   2) กลยทุธ์การปรับประสานเนือ้หา  
   ผลการวิจยั พบวา่ปราชญ์ชาวบ้านจะมีวิธีคดัเลือกเนือ้หาสารท่ีรับมาจาก
เจ้าหน้าท่ีการเกษตรต่างๆหรือส่ือตา่งๆก่อน เพ่ือนํามาวิเคราะห์ คดักรอง ปรับประสานเนือ้หาให้
เหมาะกบัชาวบ้านหลากหลายกลุ่มในหมู่บ้านซึ่งสอดคล้องกบั Power  (1995 อ้างถึงใน วิระชยั ตัง้
สกลุ, 2549, น. 269) กล่าวว่าการกําหนดผู้ รับสาร จําเป็นต้องวิเคราะห์ ผู้ รับสาร ลกัษณะเนือ้หา
หลกัของสาร หลกัฐานสนบัสนุน ลีลาอารมณ์ของสาร เพ่ือส่ือไปยงัผู้ รับสารให้บรรลวุตัถุประสงค์
ของการส่ือสารท่ีวางไว้  เช่น กลุ่มชาวบ้านระดับล่าง ท่ีมีการศึกษาน้อย และกลุ่มชาวบ้านท่ีมี
การศึกษาสูง เนือ้หาสารท่ีปราชญ์ใช้ในการเผยแพร่ความ รู้ด้านเกษตรอินทรีย์นัน้จะมีความ
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แตกต่างกัน แต่ก็ยังคงเน้นภาษาท่ีชัดเจน เรียบง่าย กลุ่มชาวบ้านระดบัล่างปราชญ์จะเน้นการ
สาธิตให้ และการทําดเูป็นตวัอย่างเป็นหลักเพราะทําให้เกษตรเห็นภาพและเข้าใจเนือ้หาสารได้
ง่าย ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ ปรมะ สตะเวทิน  (2540, น. 171) “อธิบายเร่ืองการสาธิตว่า 
การท่ีจะทําให้ประชาชนเข้าใจและยอมรับการเปล่ียนแปลงนัน้ จําเป็นท่ีจะต้องอาศยัการสาธิตให้
เห็นได้อยา่งจริงจงั หรืออาศยับคุคลท่ีเปล่ียนแปลงแล้วเป็นตวัอยา่งเพราะคนเรานัน้มกัจะเช่ือในสิ่ง
ท่ีตนเห็นมากกว่าได้ยินได้ฟัง” อาจมีการใช้ภาพประกอบการบรรยายด้วย ส่วนกลุ่มชาวบ้านท่ีมี
การศึกษา ปราชญ์จะเน้นการพูดท่ีกระชับขึน้ มีการแสดงเอกสารวิชาการต่างๆให้เกษตรกรด้วย 
เพ่ือให้ไปศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็น  ผลการศึกษาดงักล่าว
วอดคล้องกบั  เกศินี จฑุาวิจิตร (2542, น. 53) กล่าวว่าหากเนือ้หาสารท่ีผู้ รับสารได้รับมีความยาก
แก่ความเข้าใจ หรือนําไปใช้ อตัราการยอมรับและนําไปปฏิบตัจิะมีน้อย 
   3) กลยทุธ์ประยกุต์สอนกบัศาสนา    

   ปราชญ์ชาวบ้านใช้การบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ โดยมีเนือ้หาท่ีอ้างอิง
พระพุทธศาสนา โดยนําความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์มาประยุกต์กับศาสนา เพราะชาวบ้านชําปลา
ไหลจะมีวิถีชีวิตท่ีเคารพนบัถือศาสนาและพระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้านมีการสร้างสารโดยคํานึงถึง
ผู้ รับสารเป็นหลกั โดยดงึความสนใจความเคารพและศรัทธาของชาวบ้านมากําหนดเนือ้หาสาร ซึ่ง 
Gibson and Hanna (1992 อ้างถึงในวิระชยั ตัง้สกลุ, 2549, น. 269) กล่าวว่าประเด็นท่ีผู้สร้าง
สารต้องคํานึงถึงนัน้ สารท่ีส่ือออกไปได้ดี ต้องมีความเก่ียวข้องหรืออยู่ในความสนใจของผู้ รับสาร 
มีคุณค่า มีความเก่ียวพันต่อผู้ รับสาร และปราชญ์ชาวบ้านเคยผ่านการบวชเรียนมา ก็นําเอา
ความรู้มาประยกุต์สอนกบัศาสนา ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ พรทิพย์ ชนะค้า  (2547) ท่ีศกึษา
เร่ืองกลยทุธ์การส่ือสารเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินของปราชญ์ชาวบ้านจงัหวดับุรีรัมย์ พบว่า ปราชญ์
ชาวบ้านใช้การบอกเล่า การเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ โดยเนือ้หาสารท่ีเผยแพร่จะอิงหลัก
พระพทุธศาสนา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชาวบ้านท่ีผา่นการบวชเรียนมา และจะได้รับการยอมรับนบัถือ
จากชาวบ้านในด้านนี ้ก็เอาความรู้มาประยกุต์สอนกบัศาสนา 
   4)  กลยทุธ์การเลา่ประสบการณ์ตรงและจงูใจด้วยความกลวั 
    ปราชญ์ชาวบ้านใช้ตนเองเป็นส่ือบุคคล  โดยบอกเล่า บอกเล่า หรือ
บรรยายความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ จากประสบการณ์ตรงของตนท่ีผ่านมา ท่ีเคยผ่านการลอง
ผิดลองถกูด้วยตนเองมา จนสัง่สมเป็นประสบการณ์ท่ีสามารถสอนคนอ่ืนได้ ว่าเคยทําอย่างไร สิ่ง
ใดได้ผล สิ่งใดล้มเหลว เช่น เคยทําเกษตรเคมีลําบากมายงัไง ส่งผลอะไรตอ่สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อ
สขุภาพยงัไง พร้อมทัง้เล่าถึงความน่ากลวัท่ีเกิดขึน้กบัสขุภาพว่าใช้สารเคมีนัน้มีผลต่อผู้ผลิตและ
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ผู้บริโภคด้วย เช่น การได้รับสารเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทําให้สุขภาพแย่ลงทัง้แบบ
เฉียบพลนัและเรือ้รังได้ ทําให้เกิดโรคผิวหนงั โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ และอาการท่ีรุนแรง
มากท่ีสดุคือมะเร็ง พร้อมทัง้ยกตวัอยา่งชาวบ้านท่ีเสียชีวิตจากสารเคมีให้ฟังด้วย ก็เป็นการกระตุ้น
ให้ชาวบ้านเกิดการหวาดกลวัการทําเกษตรแบบเคมี ซึ่งผลดงักล่าวสอดคล้องกบั กลุ่มทฤษฎีแรง
ขบั (drive theories) (Hovland, Janis, & Kelley, 1953; Janis, 1967; Janis & Feshbech, 
1953; McGuire, 1968) โดยสรุปแล้วนกัทฤษฎีกลุ่มนีเ้สนอว่า ความกลวัเป็นสิ่งจําเป็นท่ีจะทําให้
เกิดแรงขบัท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความกลวัในระดบัสูงเกินไปจะเป็นผลต่อการโน้มน้าวใจ
   สอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา มุกดาอนันต์  (2544) ท่ีศึกษาเร่ืองกล
ยทุธ์การส่ือสารของปราชญ์ชาวบ้านเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ิน พบว่า ปราชญ์ชาวบ้านในเครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านและพหุพาคีภาคอีสานใช้ประสบการณ์ตรงของตนในการส่ือสารเร่ืองภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
   5) กลยทุธ์กระตุ้นการเรียนรู้ปัญหา    

   เนือ้หาท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้ในการส่ือสารส่วนใหญ่เป็นปัญหาท่ีชาวบ้าน
กําลงัประสบอยู ่ซึง่บทบาทของส่ือบคุคลท่ีเป็นนกัพฒันานัน้ จะต้องเป็นผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ และ
สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จากปัญหาท่ีชาวบ้านเข้ามาปรึกษาปราชญ์
ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วิธีการให้ชาวบ้านเรียนรู้ปัญหาของตนเองท่ีเกิดขึน้ก่อน ว่ามีปัญหา
อะไรบ้างท่ีต้องแก้ไข เชน่ ปัญหายากจน หนีส้ิน สขุภาพ ให้ชาวบ้านมองเห็นปัญหาของตนเองก่อน 
เพ่ือให้ได้เรียนรู้ปัญหาจึงจะเกิดการตระหนักถึงปัญหา แล้วมาปรึกษาปราชญ์เพ่ือหาทางออก
ร่วมกนั ปราชญ์จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ ปราชญ์ชาวบ้านจะวิเคราะห์ปัญหาของชาวบ้าน
อย่างถ่ีถ้วน ซึ่งผลการวิจยัสอดคล้องกับงานวิจยัของ สุมน อมรวิวฒัน์   (2544, น. 1-2) ได้พบว่า 
“การเรียนรู้ของบคุคลอาจไม่ได้เกิดจากการศึกษาในโรงเรียนเท่านัน้ แตก่ารเรียนรู้สามารถเกิดขึน้
ได้จากการดําเนินชีวิตและเรียนรู้ได้จากครอบครัว ชุมชน การทํามาหากิน และสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ตลอดจนเหตุการณ์ต่างๆท่ีสอนให้ต้องปรับตัวแก้ไขปัญหา นับว่าเป็นการเรียนรู้ได้
เชน่กนั เพราะชมุชนและธรรมชาตเิป็นขมุทรัพย์มหาศาลท่ีเราสามารถค้นพบความรู้ได้ไม่รู้จกัหมด”  
ในส่วนของทางแก้ไขปัญหาต่างๆของชาวบ้านเหล่านัน้ปราชญ์จะนํามาเป็นเนือ้หาในการส่ือสาร 
โดยเนือ้หาเป็นคําตอบให้กับปัญหาของชาวบ้าน และเนือ้หาต่างๆเหล่านีก็้สามารถนําไปพฒันา
เพ่ือหาทางออกให้กับปัญหาของเกษตรกรอ่ืนๆในชุมชนต่อไปได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของซึ่ง 
Gibson and Hanna (1992 อ้างถึงในวิระชยั ตัง้สกลุ, 2549, น. 270) ท่ีกล่าวถึงประเด็นตา่งๆท่ีผู้
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ส่งสารต้องคํานึงถึงว่า การสร้างสารต้องคําถึงถึง เนือ้หาสารท่ีส่ือออกไปว่ามีคุณค่า มีความ
เก่ียวพนั และมีความสําคญัตอ่ผู้ รับสารหรือไม่ 
   6) กลยทุธ์บรูณาการภมูิปัญญาท้องถ่ินกบัความรู้สากล  

   ปราชญ์ชาวบ้านได้ดงึภมูิปัญญาท้องถ่ินของชมุชนออกมาให้เกษตรกรได้
เรียนรู้ ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ มาผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆเกิดเป็นการบูรณาการ
ความรู้ขึน้ ปราชญ์ชาวบ้านรือ้ฟืน้มนัขึน้มาและนํามาปรับประสานให้เข้ากันได้ ความคิดเร่ืองภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินจึงสามารถนํามาผสมผสานกับการทําเกษตรอินทรีย์แบบใหม่ได้เป็นอย่างดี 
ปราชญ์ต้องการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สู่สากล เกิดเป็นการบูรณา
การเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร 
   เนือ้หาสารท่ีปราชญ์ต้องการให้เกษตรได้รับ คือเร่ืองของภูมิปัญญา
ท้องถ่ินด้านการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีมีมาตัง้แตส่มยัก่อน มาผสมผสานกบัความรู้ใหม่ๆด้านการทํา
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกบัการรือ้ฟืน้การทําพิธีกรรมผีปู่ ย่าขึน้มา กาญจนา แก้วเทพ  (2551, 
น. 23) ตวัพิธีกรรมก็ต้องมีการดดัแปลง เช่น ต้องมี “กระบวนการทําความเข้าใจร่วมกัน” เพราะ
การทําเกษตรแบบอินทรีย์มีมาตัง้แต่สมัยก่อน เพียงแต่ถูกหลงลืมไปตามกระแสปฏิวัติเขียว 
ปราชญ์ชาวบ้านรือ้ฟื้นมันขึน้มาและนํามาปรับประสานให้เข้ากันได้ ความคิดเร่ืองภูมิปัญญา
ท้องถ่ินจงึสามารถนํามาผสมผสานกบัการทําเกษตรอินทรีย์แบบใหม่ได้เป็นอย่างดี เนือ้หาของการ
ปรับประสานทางวฒันธรรมนีจ้ะชว่ยให้เกษตรกรเรียนรู้ได้เร็วขึน้ อีกทัง้ยงัเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  ซึ่ง
สอดคล้องกบั  รัตนา โตสกลุ  และคณะ  (2548, น. 5) จากหนงัสือ เดินทีละก้าว กินข้าวทีละคํา ภูมิ
ปัญญาในการจดัการความรู้ของชมุชน ได้กลา่ววา่ ชมุชนท้องถ่ินใดท่ีสามารถปรับตวั กล่าวคือรู้จกั
ตนเองและภูมิใจในวฒันธรรมของคนในท้องถ่ิน ซึ่งเกิดจากประสบการณ์และความคิดในด้านภูมิ
ปัญญาท่ีสร้างสรรค์และสัง่สมกนัมาเป็นระยะเวลานาน และมีความเช่ือมั่นและภาคภูมิใจในภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้มีการสืบทอดแนวคิดและอุดมการณ์สู่คนรุ่นใหม่จนทําให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองได้ในท่ีสดุ ด้วยการสร้างแนวคดิพึง่พาตนเองด้วยภมูิปัญญาท้องถ่ินนัน้ จะเป็นชมุชนท้องถ่ิน
ท่ีสามารถรับมือกบักระแสโลกาภิวตัน์หรือความเป็นสงัคมโลก กระบวนการท่ีคนหรือชมุชนท้องถ่ิน
เลือกเฟ้นสิ่งท่ีดีจากภายนอกมาผสมผสานกับสิ่งท่ีมีความหมายและความเหมาะสมจากภายใน 
ถือวา่เป็นกระบวนการพฒันาชมุชนท้องถ่ิน 
   7) กลยทุธ์คําคมชีวิตสะกิดใจ 
   ปราชญ์มกัจะสร้างเนือ้หาสารเป็นลกัษณะของคําคมสัน้ๆ คือเป็นถ้อยคํา
ท่ีหลกัแหลมชวนให้คิด มีความหมายท่ีดีอยู่ในตวั ชวนให้ชาวบ้านจดจําได้ง่าย มีความลึกซึง้กินใจ 
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มุ่งให้เกิดความคิดท่ีดีและอยากปฏิบัติตาม โดยปราชญ์จะใช้คําคมทุกครัง้ท่ีขึน้บรรยายตาม
สถานท่ีตา่งๆ พร้อมทัง้มีการเขียนติดไว้ตามท่ีตา่งๆในศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลเพ่ือ
เป็นการครอบงําชาวบ้านแบบทางอ้อมให้อยากปฏิบัติตาม สอดคล้องกับ ขวัญตา เรืองเนตร
(2554:10) ท่ีกล่าวไว้ว่าหลกัการพูดโน้มน้าวใจ ต้องพูดโดยคํานึงถึงผู้ ฟังผู้พูดควรพดูให้ผู้ ฟังเกิด
ความรู้สกึท่ีสงูสง่ดีงามและชีใ้ห้เห็นถึงอดุมคต ิหรือให้เห็นแนวทางในการดําเนินชีวิตจะทําให้ได้รับ
คณุคา่และประโยชน์การฟัง ใช้ถ้อยคําภาษา อ้างอิง คําคม หรือยกตวัอย่างตา่งๆ เป็นอทุาหรณ์ท่ี
ชดัเจนและตรงกบัประสบการณ์ ความสนใจ เพ่ือให้ผู้ ฟังได้แง่คิดและนําข้อคิดตา่ง ๆ ไปพิจารณา 
หรือนําไปปฏิบตัติอ่ไป 
   เม่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การสร้างสารของปราชญ์ชาวบ้านกับงานวิจัย
ของพรทิพย์ ชนะค้า  (2547) ท่ีศึกษา กลยุทธ์การส่ือสารเร่ืองภูมิปัญญาท้องถ่ินของปราชญ์
ชาวบ้านจงัหวดับรีุรัมย์ พบว่า ทางด้านเนือ้หาสารท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้นัน้จะเป็นเนือ้หาท่ีมาจาก
ประสบการณ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการทําเกษตรกรรม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และชีใ้ห้
ชาวบ้านเห็นปัญหาของตนเอง รวมทัง้แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านัน้ แตผ่ลการวิจยันีไ้ด้ข้อค้นพบท่ี
แตกต่างจากงาน พรทิพย์ ชนะค้า (2547) โดยงานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า นอกจากจะมีการใช้
เนือ้หาสารท่ีให้ชาวบ้านเรียนรู้ปัญหาด้วยตนเอง และมีความชดัเจน เข้าใจง่าย ปราชญ์ชาวบ้าน 
บ้านชําปลาไหล ยังเน้นกลยุทธ์การสร้างสารท่ีเน้นการปรับประยุกต์และบูรณาการใหม่จนเกิด
ประสิทธิภาพ โดยมีการปรับประสารเนือ้หาสารต่างๆท่ีรับมาเพ่ือให้เหมาะสมกับเกษตรกรและ
บริบทในชมุชน เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจเนือ้หาสารได้ง่ายขึน้ นอกจากนีย้งัใช้กลยุทธ์บูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินกับความรู้สากล  ปราชญ์ชาวบ้านได้ดึงภูมิปัญญาท้องถ่ินของชุมชนออกมาให้
เกษตรกรได้เรียนรู้ ได้แก่ ประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ มาผสมผสานกับนวัตกรรมด้านการทํา
เกษตรอินทรีย์เพ่ือพฒันาไปสู่การผลิตระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานระดบัสากล และจะช่วย
เป็นแนวทางให้ปราชญ์ชาวบ้านในบริบทอ่ืนๆสามารถนํากลยทุธ์ทางด้านการบรูณาการเนือ้หาสาร
นีไ้ปปรับใช้ให้เหมาะกบักลุม่หรือเครือขา่ยของตนเองได้    
  5.2.2.2 กลยทุธ์การใช้ส่ือ ได้แก่ 
   1) กลยทุธ์การใช้ส่ือบคุคล     

   ปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่ือบุคคลท่ีเกษตรกรมักยึดเป็นหลักในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ก่อนการตดัสินใจรับความรู้หรือนวตักรรมใดๆ ส่ือบคุคลเป็นส่ือท่ีสามารถส่ือสารไปยงั
ผู้ รับสารได้โดยตรง ทําให้สามารถทราบความรู้สกึนกึคดิ (feedback) ของผู้ รับสารได้ทนัที อีกทัง้ยงั
สามารถปรับเนือ้หาสาระให้เหมาะกบักลุม่เป้าหมาย  สอดคล้องกบั ปรมะ สตะเวทิน  (2526, น.48)
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ได้ให้ความหมายของส่ือบุคคลว่า หมายถึง ตัวคนท่ีนํามาใช้ส่ือสารกับผู้ รับสารในลักษณะ
เผชิญหน้าทัง้ในรูปของการสนทนาหรือในรูปของการประชมุกลุ่ม ซึ่งการใช้ส่ือบคุคลในการส่ือสาร
ก่อให้เกิดผลดีคือ สามารถนําข่าวท่ีต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้ รับสารได้โดยตรง  และทําให้การเผยแพร่
ข่าวสารเป็นไปในลกัษณะท่ีความยืดหยุ่นปรับให้ผู้ รับสารเป็นรายๆ ได้ และทราบความรู้สึกของ
ผู้ รับสารได้ทนัที       
   นอกจากนีง้านวิจยัของ ศรินลักษณ์ สวสัดิมงคล  (2542) ท่ีได้ศึกษากล
ยทุธ์การส่ือสารของทหารในการพฒันาชมุชน พบว่า กลยทุธ์และรูปแบบการส่ือสารของทหารใน
การพฒันาชุมชนนัน้ จะใช้ส่ือบุคคลในการเข้าถึงประชาชน ใช้ความสมัพนัธ์อย่างไม่เป็นทางการ
ในการรับ ส่งข่าวสารกบัประชาชน ใช้ความเป็นมิตร ความจริงจริง และความกระตือรือร้นในการ
ชว่ยเหลือประชาชน  
   ปราชญ์ชาวบ้านมีเทคนิคการเลือกใช้ส่ือบุคคล โดยจะใช้ส่ือบุคคลทัง้
ภายนอกและภายในชมุชน 
    (1) ส่ือบคุคลท่ีอยูภ่ายในชมุชน (Insiders) เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
พระ ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ นําเกษตรกร หรือเกษตรท่ีมีความเช่ียวชาญเน่ืองด้วยมีสถานภาพและบริบท
พืน้ท่ีใกล้เคียงกันความคล้ายคลึงกับผู้ รับสาร สามารถทําหน้าท่ีในการเป็นส่ือบุคคลในรูปแบบ
ต่างๆได้ เช่น การสาธิตให้ดู ไม่ว่าจะเป็นแปลงนาสาธิต ไม่ว่าจะเป็นสาธิตกระบวนการ หรือ
ขัน้ตอนตา่งๆ การขึน้เวทีบรรยาย  ซึง่สอดคล้องกบั ปรมะ สตะเวทิน (2526,  น. 48) การนําบคุคลท่ี
อยูใ่นชมุชนมาใช้ส่ือสารกบัผู้ รับสารในลกัษณะเผชิญหน้าหรือในรูปของการประชมุกลุ่ม ซึ่งการใช้
ส่ือบคุคลในการส่ือสารก่อให้เกิดผลดีคือสามารถนําข่าวท่ีต้องการเผยแพร่ไปสู่ผู้ รับสารได้โดยตรง 
และทําให้การเผยแพร่ข่าวสารเป็นไปในลกัษณะท่ีมีความยืดหยุ่นปรับให้เป็นรายๆ ได้    ปราชญ์
ชาวบ้านจะเลือกบคุคลให้ถกูกบังาน ตามท่ีบคุคลนัน้ๆ  ถนดั ประกอบกบัปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ส่ือ
บคุคลเหลา่นีใ้นการกระจายขา่วสารเกษตรอินทรีย์ ปราชญ์ชาวบ้านยงัสร้างคนในหมู่บ้านรุ่นใหม่ๆ
ให้รับช่วงแทนตน ให้เป็นวิทยากรในศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล ให้ขึน้บรรยายและให้
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กบัภายนอกและภายในหมูบ้่าน  
    เกษตรกรท่ีเป็นผู้ นําต่างๆในชุมชนก็จะได้รับบทบาทหน้าท่ีใน
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ชกัจงูใจ เกษตรกรคนอ่ืนให้ร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ และหน้าท่ี
ท่ีสําคญัอีกประการหนึง่ คือ การเปล่ียนบทบาทจากเกษตรกรมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร
คนอ่ืนๆและหมูบ้่านใกล้เคียง  
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    (2) ส่ือบุคคลจากภายนอก (outsiders) เช่น เกษตรตําบล 
เกษตรจังหวัด กรมพัฒนาท่ีดิน เจ้าหน้าจากหน่วยงานเอกชนต่างๆ ฯลฯ โดยปราชญ์จะใช้ส่ือ
บคุคลจากภายนอกให้ช่วยในเร่ืองข้อมลูข่าวสารตา่งๆ เน่ืองด้วยส่ือบคุคลจากภายนอกจะมีความ
น่าเช่ือถือด้านเนือ้หาสาร และเป็นท่ีปรึกษาหรือผู้สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มโดยข้อมูลข่ าวสาร
ตา่งๆสว่นหนึง่ก็รับมาจากบคุคลภายนอก พร้อมทัง้เงินสนบัสนนุตา่งๆ  ท่ีจะนํามาพฒันาชมุชน ส่ือ
บคุคลจากภายนอกมาดงูานก็เปรียบเสมือนการได้แพร่กระจายขา่วสารและประชาสมัพนัธ์หมู่บ้าน
ชําปลาไหลด้วย ซึ่งลูวิส Lewis(1989  อ้างถึงใน กลมรัฐ อินทรทศัน์, 2553, น. 241) พบว่า ใน
กระบวนการส่ือสารเพ่ือการพฒันาการเกษตรนัน้ ส่ือและช่องทางการส่ือสารท่ีใช้คือ  นกัส่งเสริม
การเกษตรต่างๆ หรือองค์กรด้านการส่งเสริมการเกษตร นับว่าเป็นส่ือบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ
ร่วมกนัวา่เป็นส่ือบคุคลท่ีมีความสําคญัมากตอ่การพฒันาการเกษตร ส่ือบคุคลเป็นส่ือและช่องทาง
การส่ือสารท่ีเกษตรกรต่างให้ความเห็นว่าเป็นส่ือท่ีให้ความช่วยเหลือมากท่ีสุด และน่าไว้วางใจ
มากท่ีสดุ 
   2) กลยทุธ์การใช้ส่ือเครือขา่ย     

   ผลการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านใช้ส่ือบุคคลในการสร้างเครือข่าย 
โดยปรับบทบาทหน้าท่ีของส่ือบคุคลภายในชมุชน ( insider) ให้เป็นไปในรูปของ “กลุ่มบุคคล” ให้
รวมตวักนัในรูปแบบของ “เครือข่าย” นอกจากจะปรับบทบาทแล้ว ปราชญ์ชาวบ้านได้มีการปรับ
กระบวนการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีข่าวสารนวัตกรรมการเกษตร การ
ถ่ายทอดงานพัฒนาต่างๆซึ่งจะเป็นการปรับจากวิ ธีการส่ือสารทางเดียว  (one way 
communication) มาเป็นการส่ือสารแบบสองทาง(two way communication) และท่ีสําคญัท่ีสุด
คือการส่ือสารแบบมีสว่นร่วม (participatory communication)    
   ปราชญ์ชาวบ้านสร้างเครือข่ายกลุ่มปุ๋ ยอินทรีย์ กลุ่มสหกรณ์ผลไม้ กลุ่ม
แปรรูป เพ่ือดึงชาวบ้านเข้ามารวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทําให้ชาวบ้านต้องมาร่วมกิจกรรมกัน
ตลอดเวลา โดยมีอาชีพและเงินรางวลัเป็นการตอบแทน กลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหลนัน้เกิดขึน้ได้ง่าย เพราะมีพืน้ท่ีใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์เป็นเพ่ือนบ้านกัน มีการทํา
ประชาคมกันบ่อยครัง้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันง่าย สามารถกระจายข่าวสารได้ทั่วถึงและ
รวดเร็ว ทําให้เครือข่ายมีพลงันําไปสู่การพฒันาร่วมกัน เครือข่ายสามารถส่ือสารได้ดีและเป็นวง
กว้าง เพราะเหล่าสมาชิกในเครือข่ายจะเป็นบคุคลท่ีบอกตอ่ๆกนัไป สอดคล้องกบั   กาญจนา แก้ว
เทพ (2538, น. 137) ท่ีกล่าวว่า เครือข่าย เป็นรูปแบบหนึ่งของการประสานงานบุคคล กลุ่ม หรือ
องค์กรหลากหลายองค์กรเข้ามาประสานกันอย่างมีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่ได้มี
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กิจกรรมร่วมกนัอยา่งสม่ําเสมอก็ตาม แตก็่จะมีรากฐานเอาไว้ เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความต้องการ
ท่ีจะขอความช่วยเหลือ หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืนๆเพ่ือแก้ปัญหาก็สามารถติดตอ่ไปได้  ผล
ศกึษาพบว่า รูปแบบการส่ือสารท่ีเกิดขึน้ภายในเครือข่ายเกษตรกรผู้ ทําเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลา
ไหล มี 2 รูปแบบ โดยดจูากทิศทางการไหลของข้อมูล (Information flow) ท่ีเกิดขึน้ในภายใน
เครือข่าย ซึ่งก็มีดงันี ้(1) การส่ือสารแบบวงล้อ  (Wheel Network) (2) การส่ือสารแบบทกุช่องทาง  
(All Channel Network) 
   3) กลยทุธ์การใช้ส่ือมวลชน     

   ผลการศึกษาพบว่าส่ือมวลชน เช่น รายการโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร ตา่งๆ เข้ามาสมัภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านเก่ียวกบัการทําเกษตรอินทรีย์ตา่งๆ ทําให้ปราชญ์
ชาวบ้านได้ออกส่ือไปยงัผู้ รับสารจํานวนมากๆซึง่ส่ือมวลชนนบัวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีเข้าถึงเกษตรกรได้
กลุ่มใหญ่ๆ การใช้ส่ือมวลชนเป็นกลยุทธ์หนึ่งในแง่ของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารด้านเกษตร
อินทรีย์ ไปสู่เกษตรกรได้รวดเร็วและยงัเป็นการประชาสมัพนัธ์หมู่บ้านชําปลาไหลด้วย เกษตรกร
สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการเปิดรับข่าวสารจากส่ือตา่งๆ มาพดูคยุ หรือนํามาประยกุต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  สอดคล้องกบั  จนัท์สดุา ตนัติวิชญาวานิช  (2546, น. 21) ได้กล่าวว่า ส่ือท่ีสามารถ
นําสารจากผู้ส่งสาร ซึ่งประกอบด้วยคนจํานวนมากได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเดียวกันหรือใน
เวลาท่ีใกล้เคียงกัน โดยทั่วไปแล้ว ส่ือมวลชน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ 
นิตยสารและภาพยนต์ 
   4) กลยทุธ์การใช้ส่ือเฉพาะกิจ     
   ปราชญ์ชาวบ้านใช้ส่ือเฉพาะกิจเป็นช่องทางในการส่ือสารกับเกษตรกร 
ส่ือเฉพาะกิจจดัว่ามีความสําคญัตอ่การเผยแพร่ข่าวสารข้อมลู เพราะส่ือเฉพาะกิจเป็นส่ือท่ีจดัทํา
ขึน้เพ่ือสนบัสนนุกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ( target audience) ท่ี
กําหนดไว้แน่นอน ส่ือเฉพาะกิจค่อนข้างท่ีจะเข้าถึงชาวบ้านได้โดยตรงและโดยง่ายและเป็นส่ือท่ี
คงทนถาวรสามารถเก็บรักษาไว้นานอยา่งพวกเอกสารตา่งๆ ส่ือเฉพาะกิจท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้เป็น
ชอ่งทางการส่ือสารนัน้ ได้แก่ โปสเตอร์ แผน่พบั วิดิทศัน์ รูปภาพ แปลงสาธิต ผู้วิจยัเห็นว่าโดยสรุป
แล้วส่ือเฉพาะกิจท่ีเป็นช่องทางการส่ือสารในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลนีจ้ะสามารถ
ช่วยให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างเท่าเทียมกนั  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ  นนทยา หงส์รัตน์  (2550, น. 160-161) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จงัหวดัสพุรรณบรีุ   พบว่า ส่ือเฉพาะกิจเป็น
ส่ือท่ีเกิดขึน้โดยมุ่งเนือ้หาท่ีเฉพาะเจาะจงและมีเป้าหมายหลักอยู่ท่ีผู้ รับสารเฉพาะกลุ่ม นั่นคือ 
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เนือ้หาในส่ือต้องเหมาะสมกับเกษตรกร ส่ือเฉพาะกิจใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารในโรงเรียน
ชาวนา การใช้ส่ือเฉพาะกิจในการพฒันาย่อมสามารถทําให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการ
พฒันาได้รับทราบขา่วสาร ความรู้ท่ีถกูต้อง 
   5) กลยทุธ์การใช้ส่ือพืน้บ้าน     

    ปราชญ์ชาวบ้านเห็นว่าส่ือพืน้บ้าน เป็นสิ่งสําคญัและเข้าถึงชาวบ้านได้
ง่าย เป็นความเช่ือของชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้านจึงเล็งเห็นว่าจะใช้ส่ือพืน้บ้านในการถ่ายทอดและ
เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์  และทอดแทรกการพฒันาการเกษตรอินทรีย์   อนัจะ
สง่ประโยชน์ตอ่เครือขา่ยเกษตรอินทรีย์ บ้านชําปลาไหล  ส่ือพืน้บ้านท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้ได้แก่ ส่ือ
การปลกูข้าว ส่ือการทําบญุสง่ 
    ผู้วิจยัเห็นวา่ส่ือพืน้บ้านนัน้เป็นส่ือท่ีชาวบ้านเข้าถึงกนัได้มากและง่าย ใน
ท่ีนีอ้าจมาจากในเร่ืองของจิตใจ ความสนกุสนานเพลิดเพลิน อีกทัง้ส่ือบ้านบ้านก็ทําให้ชาวบ้านใน
ชมุชนเกิดความสามคัคีด้วย 
  ดงัคํากล่าวของ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2546, น. 5) ว่า “ส่ือพืน้บ้านเป็นส่ือท่ีได้รับ
ความนิยมจากคนหมู่มาก และสามารถแสดงได้บ่อยๆ เปิดโอกาสให้คนดูได้มีส่วนร่วมได้มาก 
ตลอดจนสามารถเปิดโอกาสให้สอดแทรกข่าวสารตามท่ีต้องการได้” นอกจากนี ้จุมพล รอดคําดี 
และคณะ (2527, น. 1) กล่าวถึงส่ือพืน้บ้านว่า “ส่ือพืน้บ้าน” เป็นส่ือท่ีนิยมชองประชาชนได้ดีกว่า
ส่ือสมยัใหม่ และมีราคาถูก ในแง่ต้นทุนการผลิตเน่ืองจากเป็นส่ือท่ีมีอยู่แล้วส่วนใหญ่ใช้ในด้าน
บันเทิงนัน้การสอดแทรกเนือ้หาในงานพัฒนาถ้าหากทําได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ในแผนพฒันามากท่ีสดุ นอกจากนี ้สยาม พาร์มาร์ (อ้างถึงใน จมุพล รอดคําดี 
2527, น. 3) กลา่วถึงข้อดีของส่ือพืน้บ้านวา่  
    (1)  ส่ือพืน้บ้านเป็นส่ือท่ีหาง่าย 
    (2)  ส่ือพืน้บ้านเป็นส่ือท่ีใกล้ชิดกับมวลชนทัง้ประเทศ และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้มากกวา่การใช้เหตผุลในเชิงวิชาการ 
    (3)   ส่ือพืน้บ้านสามารถดดัแปลงการแสดงได้หลายรูปแบบเพ่ือ
สนองความต้องการในด้านการส่ือสารกบัมวลชนทกุหมูเ่หลา่ 
    (4)  ส่ือพืน้บ้านเป็นของท้องถ่ินและมีชีวิต สามารถสร้างความ
สามคัคีในกลุม่ผู้ ฟังหรือผู้ดไูด้ดีกวา่ส่ือมวลชนสมยัใหม่ 
    (5)  ส่ือพืน้บ้านสามารถปรับตวัเข้ากบัเนือ้หาใหมไ่ด้เสมอ 
    (6)  ส่ือพืน้บ้าน เป็นสิ่งท่ีช่ืนชอบแก่คนทกุเพศทกุวยั 
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    (7)   ส่ือพืน้บ้าน เป็นส่ือท่ีมีราคาถูก เ ม่ือเปรียบเทียบกับ
ส่ือมวลชนสมยัใหม ่                                                                            

   6) กลยทุธ์การใช้ส่ือเทคโนโลยี     

   ผลกการศึกษาพบว่าเทคโนโลยี นับว่าเป็นส่ือท่ีมีความจําเป็นมากใน
ปัจจุบัน เพราะได้ข้อมูลข่าวสารท่ีสะดวก ส่ืออินเตอร์เน็ตท่ีนับว่าเป็นส่ือท่ีเป็นเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถเช่ือมตอ่กนัได้ทัว่โลก มีมาตรฐานการรับส่งข้อมลูระหว่างกนัเป็นหนึ่งเดียว 
และสามารถรับส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพและเสียง รวมทัง้ยังสามารถค้นหา
ข้อมูลจากท่ีต่างๆได้อย่างรวดเร็ว สามารถท่ีจะเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันได้
หลายรูปแบบ เช่น อินเตอร์เน็ตประเภท world  wide web ท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการหาข้อมลู
ขา่วสารตา่งๆ 

  นอกจากนีย้ัง พบว่าเกษตรกรสมัยนีเ้ข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึน้กว่าสมัยก่อน 
เน่ืองด้วยใช้งายขึน้ มีราคาถูกขึน้ และข้อมูลข่าวสารก็รวดเร็ว ปราชญ์ชาวบ้านจึงนําส่ือ
อินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการเผยแพร่ขา่วสารด้านเกษตรอินทรีย์ โดยจดัตัง้ Facebook ภายใต้ช่ือวา่ 
Chumplalai Project โดยจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ ตอบข้อสงสยัต่างๆ
เก่ียวกับการทําเกษตรแบบอินทรีย์  และการทํากิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้ภายในศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติบ้านชําปลาไหล โดยจะมุ่งเป้าหมายไปท่ีเกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรกรท่ีอยู่ภายนอก
ชมุชนท่ีต้องการเข้ามาศึกษาดงูานก็จะสะดวกสบายมากขึน้ในการติดต่อส่ือสาร และรับข่าวสาร 
ซึ่งสอดคล้องกับ  ณัฎฐา อุ่ยมานะชยั(2553, น. 1) ได้กล่าวว่า ในระยะเวลาท่ีผ่านมาจวบจนถึง
ปัจจบุนั ส่ือออนไลน์จดัได้วา่เป็นส่ือท่ีได้รับความนิยม และมีความก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง อีกทัง้ยงั
มีแนวโน้มว่าจะยิ่งได้รับความนิยมสูงขึน้ในอนาคต เน่ืองด้วยส่ือออนไลน์มีอิทธิพลต่อผู้คนและ
สงัคมเพิ่มมากขึน้ ทําให้ธุรกิจตา่งๆ ตา่งหนัมาใช้ส่ือออนไลน์ในการโฆษณาสินค้าและบริการของ
ตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแบรนด์และขยายโอกาสทางธุรกิจ  ทัง้นีส่ื้อออนไลน์มีจุดเด่นใน
เร่ืองการแพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร็ว มีต้นทุนท่ีต่ําทัง้ยงัเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกท่ีทุกเวลา 
และสามารถใช้ได้กับสินค้าและบริการเกือบทุกประเภท จากเหตุผลดงักล่าวทําให้ส่ือโฆษณา
ออนไลน์ได้รับการพฒันาอยา่งไมห่ยดุยัง้ 
   7) กลยทุธ์การใช้ส่ือแบบบรูณาการ    

   ปราชญ์ชาวบ้านมีการใช้ส่ือหลายๆประเภทท่ีมีการเช่ือมประสานกัน
เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้และนวตักรรมต่างๆสู่เกษตรกรได้อย่างทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
และเป็นการลดข้อด้อยของส่ือแตล่ะประเภท และส่ือแตล่ะส่ือนัน้จะส่งเสริมกนัได้เป็นอย่างดี โดย
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ปราชญ์ชาวบ้านได้ก่อตัง้ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึน้ เพ่ือเป็นการถ่ายทอดข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีหรือนวตักรรมต่างๆมีการจัดอบรม ประชุม ท่ีเก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง
ศนูย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานชําปลาไหล จะทําหน้าท่ีเป็นศนูย์บริการท่ีเบ็ดเสร็จ ท่ีเกษตรกรสามารถ
มาสืบค้น มาหาข้อมูลข่าวสาร รวมทัง้มาปรึกษาปราชญ์หรือเจ้าหน้าท่ีต่างๆได้ ส่ือท่ีใช้ในศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหล ได้แก่  ส่ือบคุคล หนงัสือ ส่ือเฉพาะกิจ ส่ือพิธีกรรมตา่งๆ ส่ือ
กิจกรรมตา่งๆ  ส่ือศกึษาดงูาน  
   ผู้วิจยัมีความเห็นว่าการใช้ส่ือท่ีหลากหลายรูปแบบนี ้ทําให้เกษตรกรท่ีมี
ความแตกตา่งกนั สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้อย่างทดัเทียม เช่น บางคนอ่านหนงัสือไม่ออกก็
สามารถใช้ส่ือกิจกรรม ส่ือศึกษาดงูานได้สอดคล้องกับ  พนม คล่ีฉายา(2549, น. 22) ได้กล่าวถึง
การบูรณาการส่ือ ว่าเป็นแนวทางในการใช้ส่ือหลายๆประเภทผสมผสานกัน เกื อ้หนุนกัน เพ่ือให้
บรรลุวตัถุประสงค์ทัง้นีเ้พราะส่ือแต่ละประเภททีธรรมชาติ ข้อดี ข้อจํากัดแตกตา่งกัน หากนําส่ือ
ตา่งๆมาใช้ผสมผสานกนัก็จะชว่ยเสริมกนัและกนั 
   เม่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การใช้ส่ือของปราชญ์ชาวบ้านกับงานวิจยัของ 
นนทยา หงส์รัตน์  (2550) ท่ีศกึษา กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการพฒันาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในโรงเรียนชาวนา จงัหวดัสพุรรณบรีุ พบวา่ กลยทุธ์การใช้ส่ือของเจ้าหน้าท่ีกบัเกษตรกรได้แก่ การ
ใช้ส่ือบุคคล การใช้ส่ือมวลชน การใช้ส่ือเฉพาะกิจ การใช้ส่ือพิธีกรรมและกลยุทธ์การใช้ส่ือแบบ
บูรณาการ แต่ผลการวิจัยนีไ้ด้ข้อค้นพบท่ีแตกต่างจากงานของ  นทยา หงส์รัตน์ (2550) โดย
งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นว่า นอกจากจะมีการใช้ส่ือบุคคลและส่ือแบบบูรณาการ ฯลฯ ท่ีสอดคล้อง
กันแล้ว ยังมีการใช้ส่ือเทคโนโลยีอย่าง facebook เพ่ือให้ก้าวทันยุคสมัย ส่ือสารกันได้เร็วขึน้ 
ครอบคลมุเกษตรกรจากตา่งพืน้ท่ี เป็นการสร้างเครือขา่ยท่ีเป็นสงัคมออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางการ
เสาะแสวงหาสมาชิกเพิ่มขึน้ และยงัตอบโจทย์เกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์มากขึน้ กลยทุธ์การใช้ส่ือเทคโนโลยีนีย้งัเป็นแนวทางให้ปราชญ์ชาวบ้านในยคุเก่าได้
เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเครือข่ายและขยาย
เครือขา่ยสูเ่กษตรกรรุ่นใหม่ๆ ตอ่ไป 
  5.2.2.3 กลยทุธ์นําเสนอสาร ได้แก่ 
   1) กลยทุธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ซึง่กนัและกนั  
   ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้การส่ือสารแบบไมเ่ป็นทางการโดยการเล่าสู่กนัฟัง 
โดยใช้ตนเองทําหน้าท่ีเป็นส่ือบคุคลท่ีเป็นตวักลางสําคญัในการส่ือสาร และปราชญ์ชาวบ้านจะใช้
วดั เป็นช่องทางในการส่ือสาร เน่ืองด้วยว่าชาวบ้านชําปลาไหลยังเป็นพืน้ท่ีชนบทท่ีชาวบ้านยัง
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เคารพและศรัทธาในวดัและพระอยู่มาก  มีปัญหาอะไรก็จะมาปรึกษากนั หรือแลกเปล่ียนความรู้
เร่ืองการเกษตรใหม่ๆอยู่ตลอด ซึ่งสอดคล้อง  ฉวีวรรณ สุวรรณาภา  (2555, น. 1) ท่ีกล่าวว่า วัด
เปรียบเสมือนเป็นสโมสร ชาวบ้านมาพบปะสงัสรรค์ พกัผ่อนหย่อนใจ หาความรู้  เป็นท่ีปรึกษาการ
ครองตน การครองชีพ แก้ปัญหาชีวิตครอบครัวและความทุกข์ต่าง ๆ และเป็นศูนย์กลาง
ศลิปวฒันธรรม ท่ีรวบรวมศลิปกรรมตา่งๆ ของชาต ิ
   ผู้วิจยัเห็นว่าการเล่าสู่กันฟังนีก็้เป็นกลยุทธ์ท่ีปราชญ์ใช้นําเสนอสารโดย
การโน้มน้าวใจแบบทางอ้อม และเป็นการส่ือสารกลุ่มเล็กจึงทําง่ายตอ่การทําให้ชาวบ้านเกิดความ
สนใจอยากรู้ และชาวบ้านจะได้รับความรู้เร่ืองประสิทธิภาพของเกษตรอินทรีย์ด้วย สอดคล้องกบั
พลชยั เพชรปลอด  (2555, น. 211) ท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการพฒันาการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์เครือข่ายบ้านดอนผิงแดด จงัหวดัเพชรบรีุ ท่ี
อธิบาย การส่ือสารกลุ่มเล็กของสภากาแฟบ้านดอนผิงแดด อาจเรียกว่า กลุ่มบําบดั  (encounter 
or therapeutic group) เป้าประสงค์ของกลุ่มคือช่วยสมาชิกระบุและจดัการปัญหา ช่วยหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและสิ่งใหม่ๆ เพ่ือสง่เสริมความชว่ยเหลือกนั   
   2) กลยทุธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์    

   ปราชญ์ชาวบ้านใช้รูปแบบให้ชาวบ้านเรียนรู้จากการปฏิบตัิโดยปราชญ์
จะใช้การเรียนรู้แบบกลุ่ม ควบคูไ่ปกบัการแนะนําโดยผ่านการทํากิจกรรมเสริมประสบการณ์ตา่งๆ 
ในกรณีท่ีเกษตรกรผู้ เข้าอบรม ต้องการความรู้ท่ีนําไปปฏิบตัิได้จริง ปราชญ์ชาวบ้านมกัจะลงพืน้ท่ี
ปฏิบตัิ โดยหวัข้อกิจกรรมก็มกัจะเป็น การทําปุ๋ ยชีวภาพ การทําไบแก๊ส การทํานํา้ส้มควนัไม้ การ
ปลูกผกั การเลีย้งเป็ด การเลีย้งปลา การทําไข่เค็มสมุนไพรว่านสาวหลง การแปรรูปผลไม้ต่างๆ 
หลงัจากได้ฟังขัน้ตอนการบรรยายแล้ว เกษตรกรจะได้ลงพืน้ท่ีปฏิบตัิจริง โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน
คอยแนะนําทกุขัน้ตอน ดแูลอย่างใกล้ชิด ขณะลงมือปฏิบตัิสอดคล้องกับงานวิจยัของพลชยั เพชร
ปลอด  (2555) ท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการพัฒนาการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์เครือข่ายบ้านดอนผิงแดด จงัหวดัเพชรบรีุ พบว่า กลยทุธ์ท่ีทําให้
การส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้บรรลุผล คือ ผู้ รับสารสามารถนําความรู้ไปปฏิบัติได้จริง 
ปราชญ์ชาวบ้านพบวา่  “กระบวนการเรียนรู้แบบกลุ่ม” สามารถช่วยได้ โดยการสร้างแรงจงูใจด้วย
ปัจจยัชีวภาพ ท่ีเป็นเนือ้หาความรู้ในช่วงเวลานัน้ เป็นรางวลัล่อใจ ทุกกลุ่มต้องช่วยกันลงมือทํา 
เม่ือได้ผลผลิตแล้วนํากลบัไปใช้ ซึง่ถือวา่เป็นกลยทุธ์ท่ีประสบความสําเร็จอยา่งมาก 
   ผู้ วิจัยมีความเห็นว่ากลยุทธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ จะช่วยทําให้
เกษตรกรผู้ เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจได้เร็วขึน้ สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงทศันคติ อนัจะนําไปสู่
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พฤติกรรมหรือการยอมรับปฏิบตัิในท่ีสุด สอดคล้องกับปิยพกัตร์ สินบวัทอง  (2544, น. 203) ซึ่ง
กล่าวว่า จากการปฏิบตัิเม่ือพิจารณาจากกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทศันคติแล้ว 
พบวา่จะต้องมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้บคุคลเกิดการเปล่ียนแปลง กระบวนการส่ือสารมีส่วนในการ
เป็นสิ่งเร้าท่ีสําคญัในการให้ความรู้และประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมเพิ่มเติม  เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเปล่ียนแปลง 
   3) กลยทุธ์การเรียนรู้ตลอดชีวิต     

   ปราชญ์ชาวบ้านได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีการเรียนรู้และได้พัฒนา
ตนเองอยู่ตลอดเวลา การเรียนรู้จะไม่หยดุแคข้่อมลูจากปราชญ์ชาวบ้านเท่านัน้ ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้ให้ชาวบ้านรับรู้คณุคา่ของตนเองและความต้องการในชีวิตและการทํางาน แสดงออกถึงความ
ตัง้ใจในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ข้อมูลและทกัษะใหม่ๆอย่างตอ่เน่ือง มีการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต และสง่เสริมให้มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆเพ่ือให้มีความรู้และความสามารถในการจดัการกบั
ปัญหา ในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป การทําเกษตรแบบอินทรีย์นัน้ ต้องเจอกบัปัญหาท่ีเข้ามาทกุวนั 
เช่น ปัญหาโรคและแมลงท่ีเกิดทุกช่วงฤด ูเกษตรกรต้องมีการเรียนรู้และนํามาปรับใช้เองเพ่ือให้
เหมาะกบัสภาพพืน้ท่ีของตน สอดคล้องกบั นนทยา หงส์รัตน์  (2550) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองกลยทุธ์การ
ส่ือสารเพ่ือการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร พบว่า การเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลักของ
เกษตรกรท่ีเข้าศึกษาในโรงเรียนชาวนาและการเรียนรู้ท่ีเกิดขึน้นัน้จะไม่หยุดนิ่งแค่การเรียนรู้ใน
หลกัสตูรเทา่นัน้ นัน่คือต้องมีการสง่เสริมให้เกษตรกรเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง และจะส่งผลให้เกษตรกร
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
   ผู้ วิจัยเห็นว่าการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองนัน้ ไม่มีวันสิน้สุด และไม่มี
กฏเกณฑ์แน่นอนตายตวั เกษตรกรจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะพฒันาตนเองตลอดเวลา กลยทุธ์การ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองนัน้ก็เปรียบเสมือนการปลกุฝังรากฐานการพฒันาตนเองให้กบัชาวบ้าน 
และทําให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ท่ีจะประยกุต์ใช้ความรู้ตา่งๆได้    

   4) กลยทุธ์เน้นการส่ือสารกลุม่ใหญ่    

   ปราชญ์ชาวบ้านมักใช้การส่ือสารกลุ่มใหญ่เป็นช่องทางการส่ือสารท่ี
สําคญัท่ีจะส่ือสารกบัคนในชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกรจํานวนมาก จึงใช้วาระการประชมุต่างๆ
ของหมูบ้่าน เชน่ การทําประชาคม เวทีเสวนา 

   ผู้วิจยัเห็นว่าการส่ือสารกลุ่มใหญ่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้เป็นจํานวน
มาก นอกจากนีก้ารส่ือสารแบบกลุ่มใหญ่ยงัสามารถทําให้เกษตรกรได้อภิปราย อนัส่งผลไปสู่การ
พฒันา สอดคล้องกบั พรทิพย์ ชนะค้า  (2547) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง พบว่า การส่ือสารในลกัษณะกลุ่ม
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ใหญ่เป็นการส่ือสารท่ีสําคญัของปราชญ์ชาวบ้านจงัหวดับรีุรัมย์ใช้ในการส่ือสารภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยปราชญ์จะใช้เวทีการประชมุในหมูบ้่านใช้ในการเผยแพร่ภมูิปัญญาท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปราชญ์ชาวบ้านท่ีดํารงตําแหน่งผู้ นําอย่างเป็นทางการ มกัจะต้องพดู หรือเป็นผุ้ นําในการประชุม 
ดงันัน้ปราชญ์ชาวบ้านจึงอาศยัการประชุมเหล่านีใ้ห้เป็นประโยชน์ในการแนะแนวทางการเกษตร
แก่ชาวบ้าน 
   5) กลยทุธ์การเคาะประตคูรัวเรือน    

   ปราชญ์ชาวบ้านจะเลือกใช้การส่ือสารระหว่างบุคคล เป็นการนําเสนอ
สาร  เพราะส่ือบุคคลจัดได้ว่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการส่ือสาร ท่ีจะทําหน้าท่ีถ่ายทอด
เร่ืองราวข่าวสารต่างๆสู่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความน่าเช่ือถือ โน้มน้าวจิตใจ 
เน่ืองจากเป็นการส่ือโดยตรง อาศยัการพดู  โดยเลือกวิธีการเคาะประตคูรัวเรือนเพราะส่ือบคุคลจดั
ได้ว่าเป็นส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการส่ือสาร อีกทัง้บริบทในหมู่บ้านชําปลาไหล เป็นชุมชนท่ีมี
บ้านเรือนอยู่ค่อนข้างอยู่ติดกัน ง่ายต่อการไปมาหาสู่ และคนในชุมชนก็เรียงร้อยเครือข่ายกันใน
ลกัษณะของเครือญาตกินัเป็นสว่นใหญ่ ปราชญ์ชาวบ้านจงึใช้วิธีบกุบ้านเพ่ือให้ข้อมลูโดยตรง และ
เป็นการพูดคยุกับชาวบ้านอย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับการทําเกษตรแบบ 
ปราชญ์ชาวบ้านเลือกใช้วิธีการนีเ้พ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กับเกษตรกร ท่ียงัไม่เช่ือมัน่ในการทํา
เกษตรแบบอินทรีย์ แม้บางคนจะอยู่ในเครือข่ายและเคยเข้าอบรมมาแล้วก็ตาม การส่ือสารแบบ
เผชิญหน้าจะให้ผลมากกว่า ทําให้ชาวบ้านได้สอบถามข้อสงสยัได้โดยตรง อันจะนําไปสู่ความรู้
ความเข้าใจและยอมรับไปปฏิบตัใินท่ีสดุ 

   ผู้วิจยัเห็นว่าการเคาะประตคูรัวเรือนบกุถึงบ้านเกษตรกรนัน้ เป็นกลยทุธ์
ท่ีน่าจะมีความคลาดเคล่ือนของสารน้อย และกลยุทธ์นีย้งัสามารถทําให้ปราชญ์และเกษตรกรได้
พดูคยุแลกเปล่ียนประสบการณ์กนั และสามารถเข้าใจกนัได้มากท่ีสดุ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ
ลาซาเฟลและแมนเซล    Lazarsfeld and Manzel (1960, p. 97) ท่ีอธิบายว่า การส่ือสารระหว่าง
บุคคลมีบทบาทสําคัญ เพราะเป็นการส่ือสารท่ีมีความเป็นกันเอง และส่วนตัว ก่อให้เกิด
ความคุ้นเคย ซึง่ชว่ยให้เกิดการยอมรับความคดิได้ง่ายขึน้ การพดูคยุอย่างเห็นหน้าคา่ตาทําให้ผู้ รับ
สารสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นของตนแก่ผู้ พูด ในทํานองเดียวกันกับแนวคิดของ
แคทส์ และลาซาเฟล  Katz and Lazarsfeld (1995, p. 44 ) ซึ่งพบว่า รูปแบบการส่ือสารระหว่าง
บคุคล หรือการส่ือสารแบบตวัต่อตวั มีผลต่อการทําให้ผู้ รับสารยอมรับท่ีจะเปล่ียนแปลงทศันคต ิ
ยอมรับท่ีจะปฏิบตัมิากท่ีสดุ  
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   6) กลยทุธ์การลดความเครียด     

   ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้เทคนิคการใช้อารมณ์ขนัในการนําเสนอสารแบบ
ไม่เป็นทางการกบัชาวบ้าน โดยปราชญ์จะเป็นสร้างตนเองให้เป็นส่ือบคุคลท่ีมีความดงึดดูใจ  การ
ใช้อารมณ์ขันท่ีปรากฏในการใช้ถ้อยคําท่ีทําให้ผู้ ฟังรู้สึกตลกขบขัน ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านสามารถ
สร้างบรรยากาศให้ครึกครืน้สนกุสนานและสร้างความบนัเทิงใจและลดความเครียดให้แก่เกษตรกร 
ปราชญ์ชาวบ้านใช้อารมณ์ขนัเป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารช่วยให้เกิดการเบี่ยงเบนความสนใจไป
จากทศันคตท่ีิไมดี่ได้  สอดคล้องกบั จารุณี มณีกลุ (2557, น. 12) กล่าวว่า การท่ีเราจะพดูแตเ่นือ้ๆ 
เน้นๆ ตดิตอ่กนัเป็นเวลานานเกินไป  จะทําให้ผู้ ฟังเกิดอาการเบื่อ  ความสนใจจะลดลง  สดุท้ายทัง้
ผู้พดูและผู้ ฟังจะไม่ได้อะไรเลย เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์  ดงันัน้ระหว่างท่ีพดูก็ควรจะแทรก
อารมณ์ขนัเข้าไปกบัเนือ้หาท่ีพดูด้วย  ผู้ ฟังจะได้หวัเราะ ผ่อนคลาย และเกิดความเป็นกนัเองมาก
ขึน้  ไมต้่องอยูภ่ายใต้ภาวะกดดนั เหมือนโดนบงัคบัให้มาฟัง 
    อารมณ์ขันของปราชญ์ชาวบ้านสามารถเรียกความสนใจและสร้างการ
ตอบรับได้เป็นอย่างดี ทัง้นีอุ้ปนิสยัตลกนีไ้ม่ได้เกิดจากลกัษณะนิสยัส่วนตวัของปราชญ์ชาวบ้าน 
แตเ่ป็นสิ่งท่ีปราชญ์ชาวบ้านฝึกฝนขึน้มาเพื่อใช้เป็นเทคนิคในการนําเสนอเนือ้หาข้อมลูเก่ียวกบัการ
ทําเกษตรอินทรีย์ต่างๆให้ชาวบ้านสนใจ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงความสามารถของปราชญ์ชาวบ้าน 
นัน่คือ เทคนิคการพูดแบบร่าเริงและจะมีการสอดแทรกมุขตลกประกอบการบรรยายต่างๆ หรือ
เวลาท่ีได้พบปะกบัชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านจะร่าเริงและควบคมุอารมณ์ของตนเองได้ตลอดเวลา 
   ผู้วิจยัเห็นว่าการสอดแทรกอารมณ์ขนัของปราชญ์ชาวบ้านเป็นกลยุทธ์
สําคญัในการเข้าถึงชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านรู้สกึเข้าถึงตวัปราชญ์ชาวบ้านได้ สร้างความคุ้นเคย จึง
กล้าท่ีจะเข้ามาปรึกษาปัญหาตา่ง สอดคล้องกบังานวิจยัของ พลชยั เพชรปลอด  (2555, น. 195) ท่ี
ศกึษาเร่ืองกระบวนการพฒันาการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของปราชญ์
ชาวบ้าน ศนูย์เครือขา่ยบ้านดอนผิงแดด จงัหวดัเพชรบรีุ กลา่ววา่ การใช้อารมณ์ขนัและเพลงลกูทุ่ง 
เป็นกลยทุธ์ในการกระตุ้นความสนใจ และเปล่ียนบรรยากาศจากเนือ้หาท่ีเครียดให้เบาลง 
   นอกจากนี ้ประสงค์ รายณสุข  (อ้างถึงในทัศนีย์ เจนวิถีสุข, 2548, น. 
279) กลา่ววา่ อารมณ์ขนัทําให้เกิดบรรยากาศท่ีเป็นมิตร ช่วยผ่อนคลายความตงึเครียด และสร้าง
กําลังใจให้แก่ผู้ พูดและผู้ ฟัง ผู้ พูดท่ีสามารถสอดแทรกอารมณ์ขันในการพูดของตนได้อย่าง
เหมาะสม จะเรียกร้องความสนใจและความนิยมชมชอบจากผู้ ฟังได้เป็นอยา่งดี 
   7) กลยทุธ์การนําเสนอข้อมลูขา่วสารท่ีทนัสมยั   

   ปราชญ์ชาวบ้านมกัใช้การยกตวัอย่างในการประกอบการบรรยายหรือ
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ถ่ายทอดความรู้ โดยมากเป็นเร่ืองจริงท่ีเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้แวดล้อมชาวบ้านอยู่ใน
ชีวิตประจําวัน ซึ่งทําให้ชาวบ้านรู้สึกว่าเป็นเร่ืองใกล้ตัว และเป็นข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยเป็น
เหตกุารณ์ปัจจบุนั และการใช้เหตกุารณ์ท่ีเป็นปัจจบุนันัน้เป็นการย่นระยะทางการเล่าเร่ือง ทําให้
ไม่ต้องอธิบายมาก นอกจากนีป้ราชญ์ชาวบ้านยงัได้ใช้เหตกุารณ์ปัจจุบนัในส่ือกิจกรรมต่างๆใน
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลด้วย เช่น การรณรงค์ให้เกษตรกรงดใช้สารเคมีทุกชนิด 
ปราชญ์ชาวบ้านก็ยกตวัอย่างข่าวสารท่ีทนัสมยัตามหน้าหนงัสือพิมพ์ หรือวารสารต่างๆ เช่นข่าว
เกษตรกรไทยท่ีป่วยเพราะสารเคมีเกิน 4 ล้านคน ผลกระทบสารเคมีกําจัดศตัรูพืชต่อสุขภาพ 
ยกตวัอย่างของเกษตรกรในชุมชนท่ีได้รับรางวลัเกษตรอินทรีย์ การประยุกต์ใช้ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

   ผู้วิจยัมีความเห็นวา่การนําเสนอสารท่ีเป็นเหตกุารณ์ปัจจบุนัจะช่วยสร้าง
ความสนใจและดงึผู้ รับสารให้เข้ามามีสว่นร่วมได้ง่าย เน่ืองจากเป็นเร่ืองใกล้ตวัและอยู่ในยคุสมยัท่ี
เราเข้าใจได้ ไม่ต้องอธิบายมาก ผู้ รับสารก็เข้าใจเนือ้หาได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับทศันีย์ เจนวิถี
สุข  (2548, น. 278) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสามารถด้านการส่ือสารของพระพิศาลธรรมพาท    ) พระ
พยอมกัลยาโณ)  กับการระดมพลงัการพฒันาชุมชน ได้อธิบายการเทศน์ของพระพะยอม มีพลัง 
จากงานของไพโรจน์ (2534, น. 278) วา่ 
   “ในความทันสมัยของพระพะยอมนัน้มีความลึกซึง้มาก คือ มิใช่”
ทนัสมยั” อยา่งท่ีคนทัง้หลายเข้าใจกนัในความหมายว่า “ทนัเหตกุารณ์” ซึ่งหมายความว่า โลกเขา
มีอะไร ฉันรู้หมด พูดได้คล่อง แต่กรณีพระพะยอมนัน้ ท่าน “รู้สมัย” กล่าวคือ มิเพียงเข้าใจ
สถานการณ์ของโลกเป็นอย่างดี หากท่านยังอาจนําธรรมะอันลึกซึง้ของพระพุทธเจ้ามาปรับ
ประยุกต์ให้เข้ากับทุกข์ของประชาชนได้อย่างกลมกลืน ท่านสามารถชีคุ้ณแสดงโทษ อธิบาย
เหตุผลของสิ่งทัง้หลายให้รู้เห็นเป็นประจกัษ์ได้ดีเย่ียม ประชาชนผู้ ฟังสามารถนําไปใช้ปฏิบตัิใน
ชีวิตประจําวนัได้อยา่งง่ายดาย 
   8) กลยทุธ์ 1 ไร่ ไมไ่ด้คอ่ยเลิก 
   ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้วิธีให้ชาวบ้านทดลองทําเกษตรอินทรีย์แบบใช้
พืน้ท่ีเพียงแค ่1 ไร่ก่อน เพ่ือให้เห็นว่าการทําเกษตรอินทรีย์สามารถให้ผลผลิตท่ีดีได้จริง ถ้าผลการ
ทดลองทําเกษตรอินทรีย์บนพืน้ท่ี1 ไร่นัน้ ไม่ได้ผลตามท่ีเกษตรกรต้องการ ปราชญ์ชาวบ้านจะให้
เกษตรกรเลิกทําได้ทนัที การให้ทดลองปฏิบตัิก่อนนัน้เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกษตรกร ก่อนท่ี
จะตดัสินใจทําเกษตรอินทรีย์แบบจริงจงักับพืน้ท่ีทัง้หมดของเกษตรกร วิธีการให้ทอดลองปฏิบตัิ
ก่อนนีเ้ป็นวิธีท่ีจะทําให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลประจักษ์ชัดจากการคิดและการ
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กระทําของตนเอง ทําให้เกษตรกรเข้าใจ และเกิดความมัน่ใจ ท่ีจะเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์  
สอดคล้องกบั  นยันา ตรงประเสริฐ (2544, น. 25)  ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการทดลองว่า 1) ช่วย
เร้าความสนใจและช่วยให้เกิดคําถามหรือเกิดปัญหา 2) ช่วยแก้ปัญหา  3) นําความรู้ท่ีได้ไปใช้กบั
สถานการณ์ใหม่ 4) ช่วยกระตุ้นความสนใจ  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ  สุรางคณา จนัทร์เรือง
(2552, น. 2)  ท่ีกล่าวถึงประโยชน์ของการสอนแบบทดลองว่า  1) ผู้ เรียนสามารถค้นพบความจริง
ด้วยตนเอง และเข้าใจเนือ้หาดียิ่งขึน้  2) ผู้ เรียนเกิดสนใจการเรียน  3) ผู้ เรียนมีอิสระในการทํางาน 
4) ช่วยให้ผู้ เรียนรู้จกัการทํางานเป็นกลุ่ม  5) เม่ือผู้ เรียนประสบความสําเร็จในการทดลองจะเกิด
กําลงัใจในการเรียน 6) เป็นการเปล่ียนจากรูปธรรมไปสูน่ามธรรม 
   เม่ือเปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์การนําเสนอสารของปราชญ์ชาวบ้านกับ
งานวิจยัของ  พลชยั เพชรปลอด  (2555) ท่ีศกึษา กระบวนการพฒันาการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ของปราชญ์ชาวบ้าน ศนูย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด 
จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ความสามารถทางการส่ือสารท่ีปราชญ์ชาวบ้านใช้จะเน้นการส่ือสาร
ระหว่างบุคคล และการส่ือสารกลุ่มเล็ก ด้วยอิทธิพลของระดบัการส่ือสารระหว่างบุคคล ทําให้
เข้าถึงชาวบ้านได้ดี แตผ่ลการวิจยันีไ้ด้ข้อค้นพบท่ีแตกตา่งจากงานของพลชยั เพชรปลอด  (2555) 
โดยงานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า นอกจากจะจะเน้นการส่ือสารระหว่างบุคคลแล้ว ปราชญ์ยังมีกล
ยทุธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ค่อยเลิก โดย วิธีการให้ทอดลองปฏิบตัิก่อน สอดแทรกไปพร้อมๆกับการส่ือสาร
ระหวา่งบคุคล เป็นวิธีท่ีจะทําให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้โดยการเห็นผลประจกัษ์ชดัจากการคิดและ
การกระทําของตนเอง ทําให้เกษตรกรเข้าใจ และเกิดความมั่นใจ ท่ีจะเข้าร่วมเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ งานวิจยันีย้งัแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแตก่ารส่ือสารกลุ่มเล็กจะประสบความสําเร็จแตเ่พียง
เทา่นัน้ ปราชญ์ชาวบ้านยงัเน้นการส่ือสารสารแบบกลุม่ใหญ่ โดยปราชญ์ชาวบ้านมกัใช้การส่ือสาร
กลุ่มใหญ่เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีสําคัญท่ีจะส่ือสารกับคนในชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกร
จํานวนมากนอกจากนีก้ารส่ือสารแบบกลุ่มใหญ่ยงัสามารถทําให้เกษตรกรได้อภิปราย อนัส่งผล
ไปสูก่ารพฒันา จงึใช้วาระการประชมุตา่งๆของหมูบ้่าน เชน่ การทําประชาคม เวทีเสวนา 
 
  5.2.3 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ บ้านช า
ปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
  การมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยจะแบง่เกษตรออกเป็น 2 กลุ่ม นัน้ก็คือกลุ่มแรก
เป็นกลุ่มของผู้ นําทางความคิดเห็น (Opinion leader) และกลุ่มท่ี 2 กลุ่มประชาชน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเดน็ 1) การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร 2) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/
ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 3) การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและกําหนดนโยบาย ซึ่งสอดคล้องกับ 
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กาญจนา แก้วเทพ (2543, น. 57) เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการส่ือสารเพ่ือชุมชนนัน้กระทําได้
หลายระดบัในท่ีนีจ้ะแบง่ออกเป็น 3 ระดบั โดยเรียงจากระดบัท่ีน้อยท่ีสดุไปหามากท่ีสดุ ดงันี ้
  1)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ใช้สาร 
  2)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง 
  3)  การมีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผนและกําหนดนโยบาย  
  จากผลการศกึษาการมีสว่นร่วมในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบล
สองพ่ีน้อง อําเภอทา่ใหม ่จงัหวดัจนัทบุรี ในภาพรวมของเกษตรกรทัง้หมดโดยรวมทัง้ 2 กลุม่นัน้  
  เกษตรกรในกลุ่มประชาชนยังคงมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร  เป็นส่วน
ใหญ่  เพราะฉะนัน้การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สารของเกษตรกรกลุ่มประชาชนจึงอยู่ใน
ระดบัสูง คือการเป็นแคผู่้ ร่วมปฏิบตัิเท่านัน้ โดยเกษตรกรจะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามท่ีเครือข่าย
จดัขึน้ตามวาระตา่งๆพร้อมทัง้นําความรู้ท่ีได้ไปปฏิบตัิหรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้องกับอจัฉรา มลิวงศ์  (2548) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรกร
เครือข่ายเกษตรยัง่ยืนแม่ทา ในตําบลแม่ทา ก่ิงอําเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า “ยิ่งระดบั
การมีส่วนร่วมในการส่ือสารสงู การมีส่วนร่วมในการส่ือสารยิ่งน้อยลง กล่าวคือสมาชิกเครือข่ายฯ 
มีส่วนร่วมในการส่ือสารน้อยลงเม่ือระดับการมีส่วนร่วมในการส่ือสารอยู่ในระดับ ผู้ วางแผน/
กําหนดนโยบาย โดยเฉพาะในเร่ืองของการประชุมคือ ประธานเครือข่าย และอาสาฯ สมาชิก
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมประชุมไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมกําหนดวาระการประชมุ มีเพียงแดเ่สนอประเด็นท่ี
ตนสนใจในระหว่างการประชุมประจําเดือน”   และ การมีส่วนร่วมในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วม
แสดงของกลุ่มประชาชนก็จะมีอยู่บ้างซึ่งยงัคงเป็นส่วนน้อย  เพราะฉะนัน้จะอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในเครือข่าย การดําเนินงาน รวมถึงช่วย
แพร่กระจายข้อมลูขา่วสาร  
  สว่นเกษตรกรกลุม่ผู้ นําความคดิเห็นจะอยูใ่นฐานะผู้สง่สาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง จะ
พบเกษตรเกษตรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นนีอ้ยู่ทุกขัน้ตอนตัง้แต่อยู่ในฐานะการมีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้ รับสาร/ผู้ ใช้สาร จนถึงการมีส่วนร่วมในฐานะผู้ วางแผนและกําหนดนโยบาย แต่ส่วนใหญ่
เกษตรกรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นจะอยู่ในฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง  จะมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดบัสูง เกษตรกรท่ีอยู่ฐานะผู้ส่งสาร/ผู้ผลิต/ผู้ ร่วมแสดง มีบทบาทต้องให้การสนบัสนุนในด้าน
ต่างๆเพราะว่าเกษตรกรท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นต่างมีตําแหน่งต่างๆในเครือข่ายเ กษตร
อินทรีย์ ซึง่จะต้องมีหน้าท่ีในการร่วมกิจกรรม การดําเนินงานในเครือขา่ย และการช่วยแพร่กระจาย
ข่าวสารให้เครือข่ายอยู่แล้ว  เกษตรกรกลุ่มผู้ นําความคิดเห็นมีส่วนสําคัญในการแพร่กระจาย
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ขา่วสารและชว่ยขยายเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนเครือข่ายอย่างเต็มท่ี 
ประกอบกบัจะชว่ยในเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลยงัคงดํารงอยู่ตอ่ไปได้ ซึ่งผลการวิจยั
นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของใจทิพย์ สอนดี (2543, น. 127) ซึง่กลา่วว่า “การมีส่วนร่วมตามขัน้ตอน
ของการทํางาน ได้แก่ กลุ่มองค์การชาวบ้านมีบทบาทในการดําเนินการและองค์กรพฒันาเอกชน
(NGO) มีบทบาททัง้บทบาทหลกั บทบาทสนบัสนนุและพบทกุขัน้ตอน” 
  การมีสว่นร่วมของเกษตรกรกลุม่ประชาชน อาจไมไ่ด้มีสว่นร่วมในฐานะผู้วางแผน
และกําหนดนโยบาย ซึ่งการมีส่วนร่วมในระดับนีส้่วนใหญ่ก็จะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มของผู้ นํา
ความคิดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกบั  นนทยา หงส์รัตน์ (2550) ท่ีได้ศกึษา กลยุทธ์การส่ือสาร
เพ่ือการพฒันาแบบมีสว่นร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา จงัหวดัสพุรรณบรีุ พบว่า การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรในโรงเรียนชาวนา ตําบลวดัดาวนัน้ การมีสว่นร่วมในขัน้ของการวางแผนนัน้ ส่วน
ใหญ่จะเป็นบทบาทของเจ้าหน้าท่ีฯ  มากกว่าเกษตรกร นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบั  รุจิรา สุภาษา
(2542) ท่ีได้ศกึษาการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพฒันาความรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมขององค์กรพฒันา
เอกชนสรุปวา่ ยิ่งระดบัการมีสว่นร่วมสงูขึน้ โอกาสในการเข้าร่วมของประชาชนก็ยิ่งน้อยลง 
  ข้อสงัเกตจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มประชาชน จะท่ีอยู่ในฐานะแคผู่้ รับ
สาร/ผู้ใช้สารเพียงเทา่นัน้ อนัเน่ืองมาจากการศกึษาท่ีน้อยของเกษตรกลุ่มประชาชนท่ีเป็นผู้สงูอาย ุ
เพราะการไมไ่ด้รับการศกึษานัน้ ทําให้เกษตรกรเกิดความไม่มัน่ใจในตวัเองท่ีจะแสดงความคิดเห็น
ในเครือข่าย หรือการส่งข่าวสารต่อ และไม่มีความสามารถพอท่ีจะร่วมวางแผนหรือกําหนด
นโยบายต่างๆ ทัง้นีค้วรให้การสนับสนุนการศึกษาแก่เกษตรกรควบคู่ไปกับการพฒันาทางด้าน
การเกษตร เพ่ือจะเป็นแนวทางให้เกษตรกรเกิดความมัน่ใจ และกล้าท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ 
อนัจะสง่ผลให้เครือขา่ยก้าวสูค่วามสําเร็จอย่างสมบรูณ์แบบ 
  
  5.2.4 ความคิดเห็นของเกษตรกรที่ มีต่อปราชญ์ชาวบ้านและเครือข่าย
เกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล ต าบลสองพ่ีน้องอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
  ความคิดเห็นของเกษตรในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ี
น้อง อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ท่ีมีต่อปราชญ์ชาวบ้านพบว่า เกษตรกรในหมู่บ้านมีความ
คิดเห็นว่าปราชญ์ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการทําเกษตรอินทรีย์เป็นอย่างดี ปราชญ์
ชาวบ้านเป็นผู้ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ทําให้ได้รับรางวลัมากมายเก่ียวกับด้านการทํา
เกษตรอินทรีย์ตา่งๆ อนัเป็นการสร้างความเช่ือมัน่อีกทางหนึ่งให้กบัเกษตรกรในหมู่บ้านได้ปฏิบตัิ
ตาม อีกทัง้ปราชญ์ชาวบ้านสามารถให้คําแนะนําให้คําปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
ประกอบกบัมีความกระตือรือร้นในการให้คําปรึกษาหรือการดําเนินกิจกรรมตา่งๆในเครือข่าย เพ่ือ
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ต้องการท่ีจะให้เครือขา่ยขยายผลออกไปอยา่งกว้างขวางและประสบความสําเร็จ ปราชญ์ชาวบ้าน
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี เพ่ือนําความคิดเห็นนัน้มาปรับใช้ใน
เครือขา่ยหรือในหมูบ้่าน ตลอดจนพยายามทําให้เกษตรกรได้รับความรู้มากท่ีสดุและสามารถนําไป
ปฏิบตัไิด้จริง 
  ในด้านของความคิดเห็นของเกษตรกรท่ีมีต่อเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เกษตรกรมี
ความคิดเห็นว่า ทางเครือข่ายมีการจัดกิจกรรมตลอดเวลา มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและได้จัด
กิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่างๆรวมทัง้ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ต่างๆในชุมชน  เกษตรกรเห็นด้วยกับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ท่ีเกิดขึน้ในหมู่บ้าน 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่การเข้าร่วมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์ตอ่เกษตรกรและชมุชน อีก
ทัง้ยังช่วยอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้ดีขึน้ ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรและช่วยลดสารพิ ษ
ตกค้างในผลผลิตให้น้อยลง ชาวบ้านมีสุขภาพท่ีดีขึน้ มีช่องทางในการขายสินค้าเกษตรมากขึน้ 
ชาวบ้านไมเ่ป็นหนีส้ิน ชมุชนก็พลิกฟืน้ คืนความอดุมสมบรูณ์ 
  ผู้วิจยัเห็นวา่การท่ีปราชญ์ชาวบ้านเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นใน
ด้านต่างๆ และเครือข่ายมีการจัดกิจกรรม และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าเกษตรกรจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นถึงขัน้การวางแผนและกําหนด
นโยบาย เป็นเพียงแตก่ารแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมตา่งๆของเครือข่าย แต่ก็จะเป็นประโยชน์
ตอ่การขบัเคล่ือนเครือขา่ยและสง่ผลตอ่การวางนโยบายในเครือข่ายของผู้ นําตอ่ไป เพราะจะทําให้
การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับ ชยัอนนัต์ สมุทวนิช  (2537, น. 5) ได้
กลา่ววา่ โครงการพฒันาใดๆให้สําเร็จและบรรลเุป้าหมายอย่างแท้จริงแล้ว ควรจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน การเผยแพร่โครงการและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตอ่โครงการ
จะก่อให้เกิดผลดี คือ จะช่วยให้โครงการนัน้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินอันเป็น
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมท่ีใช้ประเมินคา่ของโครงการและทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกในการเข้ามา
มีสว่นร่วมทําให้ไมเ่กิดการตอ่ต้าน ถ้าสาธารณะชนมีส่วนหรือมีสิทธ์แสดงความคิดเห็นในโครงการ
พัฒนาใดๆก็จะทําให้ประชาชนเกิดความสํานึกในการเป็นเจ้าของ เป ล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือ
รักษาไว้  
 
5.3 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา       
  1) จากการศึกษาพบว่าในด้านของกลยทุธ์การสร้างสารนัน้ปราชญ์ชาวบ้านใช้
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เนือ้หาสารท่ีทําให้ชาวบ้านเรียนรู้ปัญหาด้วยตนเอง และมีความชดัเจนเข้าใจง่าย นอกจากนีย้งัเน้น
การสร้างสารท่ีเน้นการปรับประยุกต์และบูรณาการใหม่จนเกิดประสิทธิภาพ โดยมีการปรับ
ประสานเนือ้หาสารต่างๆให้เหมาะสมกับเกษตรกรและบริบทในชุมชน ดงันัน้ปราชญ์หรือผู้ นํา
ชุมชนอ่ืนๆต้องการสร้างสารในเครือข่าย  สามารถนํากลยุทธ์การสร้างสารนีไ้ปปรับประยุกต์ให้
เหมาะกบักลุ่มหรือเครือข่ายของตนได้ ซึ่งการสร้างสารท่ีดีนัน้ควรจะต้องมีการคํานึงผู้ รับสารและ
บริบทของชมุชนด้วย เพ่ือให้การส่ือสารนัน้ได้ประสิทธิภาพสงูสดุ 
  2) จากการศึกษาพบว่า ปราชญ์ชาวบ้านจะใช้การส่ือสารกลุ่มใหญ่ เป็นส่วน
สําคญัในการส่ือสารท่ีสําคญักับคนในชุมชน เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกรจํานวนมากนอกจากนี ก้าร
ส่ือสารแบบกลุ่มใหญ่ยงัสามารถทําให้เกษตรกรได้อภิปราย อนัส่งผลไปสู่การพฒันา จึง ใช้วาระ
การประชุมต่างๆของหมู่บ้าน เช่น การทําประชาคม เวทีเสวนา  ดงันัน้ปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้ นํา
ชุมชนอ่ืนนําไปเป็นช่องทางการในการเลือกการส่ือสารเพ่ือให้เหมาะกับเครือข่ายของตน และ
เพ่ือให้การส่ือสารนัน้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
  3) จากการศึกษาพบว่าปราชญ์ชาวบ้านจะใช้ส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการส่ือสาร 
ทําให้ทราบว่าเกษตรในยุคใหม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึน้กว่าสมัยก่อน ดังนัน้หาก
ต้องการส่ือสารกับเกษตรกรในยุคใหม่ ส่ือเทคโนโลยีก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีสามารถส่ือสารกับ
เกษตรกรได้อยา่งรวดเร็ว 
  4) ปราชญ์ชาวบ้านชําปลาไหล มีการใช้ส่ือท่ีครบวงจร แตย่งัคงขาดส่ือในแง่ของ
การแพร่กระจายข่าวสารในชุมชน อย่างเช่น ส่ือ วิทยุกระจายเสียง การแจ้งข่าวสารของปราชญ์
ชาวบ้านจะเป็นการไปบอกถึงบ้าน ทําให้การกระจายขา่วสารหรือนดัประชมุตา่งๆเป็นไปด้วยความ
ยากลําบากและเสียเวลา 
  5) การพฒันาการเกษตรนัน้มิใช่จะจดัการให้สําเร็จลงได้เพียงชุมชนเดียว หาก
ต้องอาศยัความร่วมมือในทกุภาคส่วน จึงจําเป็นต้องแสวงหาภาคีเครือข่ายท่ีเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
หรือผู้ นําชุมชนใกล้เคียง เพ่ือถ่ายทอดกลยุทธ์และกระบวนการส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จของ
หมู่บ้านชําปลาไหลให้กับชุมชนอ่ืน และเพ่ือศึกษารูปแบบการส่ือสารของกันและกัน และนํา
แนวทางมาปรับใช้เพ่ือให้เหมาะสมกบัลกัษณะของชมุชนตนเอง อนัจะนําไปสู่การมีอํานาจตอ่รอง
เร่ืองราคาผลผลิตการเกษตร และนําไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
  6) บ้านชําปลาไหล ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ เป็นต้นแบบ
ของการมีผู้ นําท่ีเข็มแข็งและชาวบ้านในชุมชนก็มีความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีในการช่วยกัน
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และผลผลิตทางด้านการเกษตรก็ออกมาได้ผลดีเน่ืองจากมีผู้ นําท่ีคอย
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ควบคมุดแูลผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่าง GAP และชาวบ้านมีการ
บริหารจดัการผลผลิตในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี แต่ควรมีการส่งเสริมการตลาดให้มากยิ่งขึน้ เพิ่ม
ชอ่งทางการตลาดให้กบัเกษตรกร เพ่ือให้ผลผลิตของเกษตรกรสามารถส่งขายได้ในระดบัประเทศ 
หรือระดบัโลก ควรส่งเสริมความรู้ทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรเพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถในการแขง่ขนั 
  7) ปราชญ์ชาวบ้านมีการติดต่อส่ือสารกับคนนอกหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลา 
อย่างเช่นเจ้าหน้าท่ีพฒันาการเกษตรต่างๆ เพ่ือขอเข้าร่วมสมัมนาและการขอไปดูงานตามพืน้ท่ี
ตา่งๆ แตก่ารจดัไปดงูานของทางภาครัฐนัน้ยงัคงไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของเกษตรกร ซึ่งการ
พาไปศกึษาดงูานตา่งพืน้ท่ีหรือตา่งประเทศนัน้จะสง่ผลให้เกษตรกรเกิดการพฒันา เกิดแรงบนัดาล
ใจ และเกิดนวตักรรมใหม่ๆ ในการทําการเกษตรขึน้ เกิดการนํามาปรับใช้กบัพืน้ท่ีการเกษตรของตน 
นอกจากนีย้งัได้ฝึกคดิและพฒันาตนเอง ดงันัน้ส่ือศกึษาดงูานจึงควรได้รับการสนบัสนนุให้มากขึน้  
เพ่ือเป็นการพฒันาตวับคุคลให้เกิดศกัยภาพสงูสดุ 
  8) จากการศึกษาพบว่าบรรยากาศของการประชุมหรือการจดัอบรมต่างๆเป็น
ปัจจัยท่ีเอือ้ให้เกิดการมีส่วนร่วมมากขึน้ โดยเฉพาะบรรยากาศท่ีไม่เป็นทางการ โดยไม่มีการ
แบ่งแยกประธานหรือสมาชิก ดงันัน้หากทางเครือข่ายต้องจดัการบรรยายต่างๆในท่ีประชุมท่ีเอือ้
ตอ่การมีส่วนร่วมในการประชุมเพิ่มขึน้ อาจเป็นการประชุมในสถานท่ีท่ีไม่เป็นทางการ ใช้คําพดูท่ี
ไมเ่ป็นทางการมากเกินไป มีการสอดแทรกอารมณ์ขนั หรืออาจจดัประชมุโดยนัง่กบัพืน้ เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศท่ีดีเอือ้ให้เกิดการมีสว่นร่วมมากขึน้ 
  9) จากการศกึษาพบว่ากลยทุธ์ท่ีทําให้ชาวบ้านนําไปปฏิบตัิตาม และมีผลตอ่การ
โน้มน้าวใจมากท่ีสดุคือ กลยทุธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และกลยทุธ์ 1 ไร่ ไม่ได้คอ่ยเลิก ท่ีเน้น
การสาธิตให้ดู ให้เกษตรกรได้ลงพืน้ท่ีปฏิบัติจริง ได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง ดังนัน้หากทาง
เครือข่ายต้องมีการจัดกิจกรรมหรือจัดอบรมต่างๆ อาจมีการสอดแทรกกิจกรรมการลงปฏิบัต ิ
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมอบรมเข้าใจได้ง่ายขึน้ อนัจะนําไปสูก่ารนํากลบัไปปฏิบตัไิด้จริง 
  10) ในประเด็นท่ีสมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่ือสารน้อย นอกจากปัจจยั
ทางด้านการศึกษาแล้ว สมาชิกบางส่วนรู้สึกไม่ได้เป็นเจ้าของ ควรมีการปรับปรุงในส่วนของการ
กําหนดวาระการประชุม ควรให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการกําหนดวาระการกําหนดประเด็นหรือ
วางแผนงานด้วย ทัง้นีก้ารท่ีสมาชิกมีโอกาสเสนอประเด็นหรือวาระการประชุมท่ีตนเองสนใจเข้า
เป็นวาระการประชุมจะก่อให้เกิดความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการส่ือสารในการประชมุมาก
ยิ่งขึน้ 
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  11) ภาครัฐ และเอกชนควรเข้าไปสนบัสนนุทัง้ด้านความรู้และเงินทนุ เพราะจาก
การท่ีเข้าไปคยุกบัปราชญ์ชาวบ้านและเกษตรกร พบว่า ยงัขาดเงินทนุในด้านอปุกรณ์และสถานท่ี
ต่างๆมากมาย และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ในกิจกรรมก็เร่ิมมีความเส่ียมโทรมจากการใช้งานมาเป็น
ระยะเวลานาน ทําให้ขาดโอกาสหลายๆอยา่งไป และการเรียนรู้ก็ทําได้อยา่งไมเ่ตม็ท่ี 
  12) ภาครัฐควรส่งเสริมด้านการศกึษาให้กบัเกษตรกรในชนบท เพราะการศกึษา
เป็นรากฐานของการร่วมกิจกรรมหลายๆอย่าง พบว่าเกษตรกรบางส่วนยงัอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 
ทําให้การเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆเป็นไปได้อยาก และเกษตรขาดโอกาสหลายๆอยา่งไป 
  13) ควรส่งเสริมให้เกษตรกรในหมู่บ้านมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร 
เพราะเดก็รุ่นใหม่ๆ มกัเข้ามาทํางานในเมืองหลวง โดยละเลยภมูิปัญญาท้องถ่ินของตน 
  14) กลยุทธ์ส่ือบุคคลเพ่ือสร้างเครือข่ายการส่ือสารอย่างมีส่วนร่วมนี ้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้กับผู้ นําชุมชนในบริบทอ่ืนๆ เพ่ือเป็นตวัอย่างของการดําเนินงานและการสร้าง
เครือขา่ยการส่ือสารอยา่งมีสว่นร่วม เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพึง่ตนเองเองและพึง่พากนัได้ 
 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดอ่ืนๆเพ่ือเปรียบเทียบกลยุทธ์การ
ส่ือสารแบบมีสว่นร่วม ทัง้นีเ้พ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาตอ่ไป 
  2) ในการศกึษาวิจยัครัง้ตอ่ไปอาจปรับข้อมลูการสงัเกตการณ์แบบไมมี่สว่นร่วม
มาเป็นการสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วม เพราะจะทําให้ถึงเกษตรกรได้ดีกว่า ผู้วิจยัและเกษตรกรจะ
รู้สกึถึงความเป็นกนัเอง ทําให้ง่ายตอ่การสมัภาษณ์เชิงลกึ
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นายค านึง ชนะสิทธ์ิ 

 
 

 
 
 
ประวัตชีิวิต 
 นายคํานึง ชนะสิทธ์ิ เกิดเม่ือวนัท่ี  5 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 เป็นชาวจงัหวดัจนัทบรีุ ตัง้แต่
กําเนิดครอบครัวชนะสิทธ์ิประกอบอาชีพทําไร่ทํานาเหมือนชาวบ้านทั่วไปในเขตนัน้ มีฐานะ
คอ่นข้างยากจน มีโอกาสได้เข้าเรียนจนจบชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยวิถีชีวิตช่วงนัน้ลําบากมาก 
จึงต้องออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานหาเงิน นายคํานึงได้คลุกคลีอยู่กับการทําสวนช่วยบิดามารดา
ตัง้แตอ่ายเุพียง 10 ปี 
 นายคํานึงเร่ิมทําอาชีพเกษตรอย่างจริงจงั หลงัสมรสกับ จรรยา ชนะสิทธ์ิ เม่ืออายุ 22 ปี 
เร่ิมจากทําสวนยางพารา พริกไทย และส้ม ในเนือ้ท่ี 10 ไร่ แตต่อ่มาสวนยางพาราให้ผลผลิตน้อย  
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เน่ืองจากเป็นพนัธุ์พืน้เมือง จงึได้เปล่ียนมาปลกูทเุรียนพนัธุ์หมอนทอง ชะนี และแซมทเุรียนในสวน
ส้ม เน่ืองจากส้มมีอายมุากแล้ว และเกิดปัญหาเชือ้รา 
 ด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียน นายคํานึงจึงตัดสินใจศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาโดยเรียน
การศกึษานอกโรงเรียนจนจบมธัยมศกึษาปีท่ี 3 ด้วยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีทกัษะการเป็นผู้ นําสงู 
นายคํานงึจงึได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านในปี 2529 
 นายคํานึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกับการเป็นผู้ ใหญ่บ้าน  นายคํานึงได้รับความ
เคารพนบัถือจากชาวบ้านมาก เน่ืองด้วยเป็นคนขยนั อดทน ตัง้แต่หนุ่มๆ ช่วยบริหารและพฒันา
หมู่บ้านมาตลอด นอกจากเร่ืองบริหารแล้วนัน้นายคํานึงยังเปรียบเสมือพ่อใหญ่ท่ีชาวบ้านใน
หมูบ้่านจะแวะเวียนมาขอคําปรึกษาในเร่ืองๆตา่งๆเสมอ รวมถึงเร่ืองอาชีพและการทําเกษตรกรรม
ด้วย 
  การเกษตรกรรมของหมู่บ้านชําปลาไหลเข้าขัน้ช่วงวิกฤตเม่ือปี 2535 เน่ืองจากได้รับ
อิทธิพลจากกระแสปฏิวตัเิขียว และรัฐบาลสนบัสนนุให้ปลกูพืชแบบเชิงเดี่ยว เน้นเพ่ือการสง่ออก 
 ชาวบ้านชําปลาไหลท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะประสบปัญหาความยากจนและมี
หนีส้ินท่ีเกิดจากภาคเกษตร ซึ่งเป็นเกษตรเคมี ทําให้มีต้นทุนการผลิตสูง แต่ราคาผลผลิตท่ี
จําหนา่ยได้กลบัตกต่ํา/ผลผลิตล้นตลาด อนัเน่ืองมาจากตลาดมหภาค ไม่สามารถส่งออกผลไม้ไป
ตา่งประเทศเพราะตรวจพบสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ทัง้ยงัพบปัญหาด้านสขุภาพ
ร่างกาย จนชาวบ้านล้มป่วยบางรายถึงขัน้แก่ชีวิต ด้วยพิษของสารเคมีท่ีได้สมัผสัและสะสมไว้เป็น
เวลานาน สิ่งแวดล้อมก็เร่ิมเส่ือมโทรม นายคํานงึเป็นผู้ ริเร่ิมมองหาทางออกในการแก้ปัญหาหนีส้ิน
จากการทําเกษตรกรรมให้กบัตนเองและชาวบ้าน จงึได้เข้าร่วมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยไป
อบรมความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง และการทําเกษตรแบบอินทรีย์ ณ ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติมาบ
เอือ้ง จงัหวดัชลบรีุโดยอาจารย์ วิวฒัน์ ศลัยกําธร หลงักลบัมาจากอบรมจึงได้ทดลองทําเกษตรใน
ระบบอินทรีย์ โดยประยกุต์ใช้ทัง้ทางด้านเกษตรอินทรีย์-ชีวภาพและพืชสมนุไพร ผ่านการลองผิด
ลองถกูด้วยตนเองหลายตอ่หลายครัง้ ว่าจะสามารถให้ผลเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกบัการทําเกษตร
เคมีอย่างเดิมหรือไม่ ปรากฏผลผลิตท่ีได้มีคณุภาพดี และปริมาณของผลผลิตไม่ได้แตกต่างจาก
การใช้สารเคมีแต่อย่างใด อีกทัง้ต้นทุนยังลดลงไปเหลือเพียงคร่ึงเดียว เม่ือเห็นว่าประสบ
ความสําเร็จ 
  จงึเป็นผู้ ริเร่ิมความคดิและเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารด้านเกษตรอินทรีย์สู่ชาวบ้านชําปลาไหล
ในราวปี พ.ศ.2540 นายคํานึง ได้ทําหน้าท่ีส่ือสารเพ่ือถ่ายถอดองค์ความรู้ให้กบัผู้ อ่ืน มีการพฒันา
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ความสามารถด้านการส่ือสารท่ีดีขึน้เป็นลําดับ มีการใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลายพลิกแพลง จน
สามารถดงึชาวบ้านเข้ามามีสว่นร่วมและสร้างเครือขา่ยเกษตรอินทรีย์บ้านชําปลาไหลขึน้ 
 กระทัง่ปี 2550 นายคํานึงได้รับแต่งตัง้จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นปราชญ์
ชาวบ้าน เน่ืองด้วยความมุ่งมานะ และมีจิตใจท่ีจะพัฒนาชุมชนของนายคํานึงนัน้เอง จึงมอง
หาทางออกท่ีจะขยายผลในระดบัท่ีกว้างออกไป 
 จึงได้ก่อตัง้ศนูย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านชําปลาไหลขึน้เม่ือปี 2551 เป็นจุดเรียนรู้ศึกษาดู
งาน และเปิดอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจศึกษาในเร่ืองการทําเกษตรอินทรีย์ ทุกวันนี ้นาย
คํานึง ไม่เพียงแต่เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้และสมุนไพรเท่านัน้ แต่ยังทําหน้าท่ีวิทยากร
เดนิสายบรรยายการทําเกษตรอินทรีย์ให้กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสนใจไม่เว้น
แตล่ะวนั  
รางวัลที่ได้รับจากความส าเร็จ 
 ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กปร.   เม่ือ พ.ศ. 2540 
 ผู้ นําอาชีพก้าวหน้า    เม่ือ พ.ศ. 2540 
คลงัปัญญาผู้สงูอายชุมุชน พ.ศ. 2548 
เกษตรกรดีเดน่ระดบัเขต เม่ือ พ.ศ. 2548 
เกษตรกรดีเดน่ระดบัจงัหวดัด้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2549 
 ผู้ นําการดํารงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  เม่ือ พ.ศ. 2549 
ปราชญ์ชาวบ้านและหมอดนิ เม่ือ พ.ศ. 2550 
 ปัจจบุนันายคํานึงอาศยัอยู่ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขท่ี6 /1 หมู่ท่ี 12 ตําบลสองพ่ีน้อง อําเภอท่า
ใหม ่จงัหวดัจนัทบรีุ 
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ภาพบรรยากาศภายในศูนย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานช าปลาไหล 
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ฐานการเรียนรู้ต่างๆในศูนย์กสิกรรมธรรมชาตบ้ิานช าปลาไหล 
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ส่ือประเภทต่างๆที่ใช้ในเครือข่ายเกษตรอินทรีย์บ้านช าปลาไหล 
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ภาพการมาขอศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก 
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การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเกษตรกร 
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ประวัตผู้ิเขียนวทิยานิพนธ์ 

 
ช่ือ ช่ือสกุล    นางสาวรุจิรา จิตต์ตัง้ตรง  
ประวัตกิารศึกษา   สาขาวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ  
     คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
     ปีท่ีสําเร็จการศกึษา พ.ศ. 2554 
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