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กลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ ส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรียอ์ ย่างมีสว่ นร่วม
ของชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
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                   ณัฐนันท์ วิริยะวิทย์
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านจ�ำรุง
อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research--PAR)
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือส�ำรวจชุมชน ได้แก่ โอ่งชีวิต ปฏิทินการผลิต และผู้รู้ในชุมชน นอกจาก
นั้นยังได้ใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนมี
ปัญหาในการท�ำเกษตรอินทรีย์ 3 ด้านส�ำคัญ ได้แก่ ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านแรงงาน ส่งผลให้เกษตรกรมี
ทัศนคติด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์ว่า “ยุ่งยาก ผลผลิตน้อย และมีความเสี่ยง” ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่ง
เสริมการเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 1) กลยุทธ์ “ลูกเป็ดขี้เหร่” เพื่อเน้นให้เห็นข้อดีของ “ผลผลิตตาม
วิถีอินทรีย์” 2) กลยุทธ์ “ความกลัว” เพื่อจัดการความเสี่ยงจากพ่อค้าคนกลาง 3) กลยุทธ์ “1 สวน 1 ต้น” เพื่อท�ำให้
เกษตรกรสวนผลไม้ตดั สินใจเปลีย่ นแปลงมาเริม่ ท�ำเกษตรอินทรียไ์ ด้งา่ ยขึน้ ส่งผลท�ำให้เกษตรกลุม่ หนึง่ ได้เปลีย่ นมาเริม่ ต้นท�ำ
สวนผลไม้อนิ ทรียข์ นึ้ มาภายในชุมชน
ค�ำส�ำคัญ: การเกษตรอินทรีย์ ผลไม้อินทรีย์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วม บ้านจ�ำรุง

Abstract

This research objective was communication strategies development to promote organic agriculture at Ban Jumrung community, Klaeng District, Rayong province. This research was Participatory
Action Research (PAR). The data collection instrument was community research instruments including to “Jar of life”, “Production Calendar” and “Local Wisdom Elite”. Another instrument was
qualitative research instruments including to interviewing, observation, and group discussion. The
research found that the organic agriculture of Ban Jumrung had three problems. It was consisted of production, marketing and labor. The farmers had negative attitude for organic agriculture that it’s difficult, low production and  high risk. Then the communication strategies consist of three strategies
1) “The Ugly Duckling” strategy to emphasize the advantage of organic fruit. 2) “Fear” strategy for risk
management on the middleman 3) “One Farm One Tree” strategy for easily decision making to start
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to change. After implement it was affective to the decision of a group of farmer in the community to start
to change their farm to organic farm in the name of “Organic Fruit Group”   
Key Words: Organic, Fruit organic, Communication strategy, Participation, Ban Jumrung

ความส�ำคัญของปัญหาการวิจัย

เป็นหลักและมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมด้วยบางส่วน เพื่อลด
ประเทศไทยมีการส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ ต้นทุนการผลิต ด้วยเหตุนี้ ชุมชนบ้านจ�ำรุง จึงเป็นชุมชน
มาอย่างต่อเนือ่ ง จากค�ำแถลงนโยบายของรัฐบาลเมือ่ ปี 2544 ที่ยังใช้สารเคมีในการปลูกผลไม้อยู่ การส่ ง เสริ ม ให้
ที่ ต ้ อ งการส่ ง เสริ ม การท� ำ เกษตรแบบผสมผสาน เกษตรกรสนใจและหันมาปลูกผลไม้อินทรีย์ จึงเป็นสิ่งที่
เกษตรกรรมทางเลือก และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริม ไม่ง่ายนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมาอย่างต่อ
กระบวนการเรี ย นรู ้ ใ ห้ แ ก่ เ กษตรกรและผลั ก ดั น ให้ เนื่องและยาวนาน
ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย ์
ดังนั้น การสื่ อ สารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท� ำ เกษตร
(กรมพัฒนาที่ดิน. ออนไลน์) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 อินทรียข์ องชุมชนจึงต้องมีการวางแผนการสือ่ สาร เพือ่ ให้การ
รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญโดยสนับสนุนให้มีเกษตรอินทรีย์ สื่อสารมีประสิทธิภาพในการผลักดันให้เกษตรกรหันมา
เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้าง ท�ำเกษตรอินทรีย์ ซึง่ ต้องมีการศึกษาสภาพของชุมชนและ
โอกาสให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและ ศึกษาปัญหาการท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ผ่านมา จนน�ำมาสู่การ
พร้อมที่จะเป็นครัวของโลกในอนาคต ได้มีการจัดท�ำแผน สร้างเนื้อหาสารที่เหมาะสมและสามารถจูงใจให้เกษตรกร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 หันมาท�ำเกษตรอินทรีย์ได้ เนื้ อ หาสารเหล่ า นั้ น ต้ อ ง
พ.ศ. 2551-2554 (คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหาของเกษตรกรได้อย่างดี
แห่งชาติ. 2551: ออนไลน์) และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีของผู้บริโภค เกษตรกร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดยุทธศาสตร์การพัฒนา และสิง่ แวดล้อมของชุมชน ทัง้ ยังจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
เกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 (กระทรวงเกษตร ท้องถิ่นให้เป็นชุมชนอินทรีย์ที่ยั่งยืนต่อไป
และสหกรณ์. 2558: ออนไลน์)
อย่างไรก็ตาม หลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศไทย วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลักเน้นการเจริญ
เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท�ำ
เติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ (จีดีพี) ทางด้าน เกษตรอิ น ทรี ย ์ อ ย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนบ้ า นจ� ำ รุ ง
เกษตรกรรมก็เช่นเดียวกัน ได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพการ อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ผลิตทีต่ อ้ งอาศัยสารเคมี ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
เป็นปัญหาด้านสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค การท�ำ การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
เกษตรอินทรียถ์ อื เป็นทางเลือกหนึง่ ในการแก้ปญ
ั หาดังกล่าว
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะของ
ที่ จ ะก่ อ ให้ เ กิ ด ความสมดุ ล และการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น การสื่ อ สารเกษตร พบว่ า ลั ก ษณะการสื่ อ สารเกษตรมี
แต่ ก ารด� ำ เนิ น การในขณะนี้ ยั ง มี อุ ป สรรคและข้ อ จ� ำ กั ด ลักษณะเฉพาะแตกต่างจากลักษณะการสื่อสารเพื่อการ
และจะน�ำไปสู่ความส�ำเร็จได้อย่างไรนั้น ต้องมีการศึกษา พัฒนาในประเด็นต่างๆ (กาญจนา แก้วเทพ. 2543) ดังนี้
อย่างจริงจัง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. 2554 : ออนไลน์)
1. ความหลากหลายของแหล่งข่าวสาร หมายความถึง
ชุมชนบ้านจ�ำรุง อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็น ผู ้ ส ่ ง สารด้ า นการเกษตรมิ ไ ด้ อ ยู ่ เ ฉพาะในภาครั ฐ หรื อ
ชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกยางพาราและผลไม้เป็น เฉพาะปราชญ์ชาวบ้านและผู้น�ำเท่านั้น แต่อาจมีแหล่ง
ส่วนใหญ่ พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด การ ข่ า วสารมากมายในด้ า นการเกษตรและทิ ศ ทางข้ อ มู ล
ปลู ก ผลไม้ ส ่ ว นใหญ่ ใ นชุ ม ชนเป็ น การปลู ก ที่ ใ ช้ ส ารเคมี ข่าวสารที่ให้มานั้นอาจขัดแย้งกัน
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2. เนื้ อ หาในการสื่ อ สารเป็ น แบบรางคู ่ ข นาน
หมายความถึง เป็นเนื้อหาที่มีทั้งระดับการเปลี่ยนแปลง
แนวคิดและการให้แนวทางการลงมือปฏิบัติ
3. ผู ้ รั บ สารมี ทั้ ง ด้ า น active และ passive
หมายความถึง ผู้รับสารด้านการเกษตรนั้น มิได้มีเพียง
ลักษณะตั้งรับหรือ passive เพื่อคอยรองรับสารจากผู้ส่ง
เท่านั้น แต่ยังมีผู้รับสารที่มีลักษณะ active หรือเอางาน
เอาการและแสวงหาข่าวสารหลายสื่อหลายช่องทางด้วย
นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้รับสารที่มีทั้งด้านที่ active และ
passive ไปพร้อมๆ กัน เพียงแต่จะเป็นไปในช่วงเวลาใด
และขั้นตอนใดเท่านั้น
4. วิธีการใช้สื่อมีความส�ำคัญกว่าประเภทของสื่อ
หมายความถึง ประเภทของสื่อและรูปแบบการสื่อสารที่
ใช้ในการสื่อสารการเกษตรนั้นอาจมีได้อย่างหลากหลาย
แต่ ค� ำ ถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเลื อ กประเภทของสื่ อ จะมี
ความส�ำคัญน้อยกว่าค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้สื่อ
จากการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือ
ข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(รุจิภา จิตต์ตั้งตรง และพัชนี เชยจรรยา. 2558 : 59-80)
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ลั ก ษณะและบทบาทของ
ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช�ำปลาไหล อ�ำเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี และศึกษากลยุทธ์การสือ่ สารเพือ่ พัฒนาแบบมีสว่ น
ร่วม พบว่า มีกลยุทธ์การสร้างสาร ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ความเหมาะสมกับบริบทของภาษา 2)
กลยุทธ์การปรับประสานเนื้อหา 3) กลยุทธ์ประยุกต์สอน
กับศาสนา 4) กลยุทธ์การเล่าประสบการณ์ตรงและจูงใจ
ด้วยความกลัว 5) กลยุทธ์กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยปัญหา
6) กลยุทธ์คำ� คมชีวติ สะกิดใจ 7) กลยุทธ์บรู ณาการภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ กับความรูส้ ากล
กลยุทธ์การน�ำเสนอเนื้อหาสาร ประกอบด้วย 8
กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน 2) กลยุทธ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3)
กลยุทธ์เน้นการสื่อสารกลุ่มใหญ่ 4) กลยุทธ์การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 5) กลยุทธ์การเคาะประตูครัวเรือน 6) กลยุทธ์
การน�ำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 7) กลยุทธ์การลด
ความเครียด 8) กลยุทธ์ 1 ไร่ ไม่ได้ค่อยเลิก
		การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การสือ่ สารทางเดียว (one-way communication)

และการสื่อสารสองทาง (two-way communication)
จะเลือกที่จะสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลทั้งหมด (entirely true)
และข้อมูลเพียงบางส่วน (complete truth not essential)
โดยแบ่งการสื่อสารเป็น 4 ลักษณะ (Gruning. 1992 อ้าง
ถึงใน van Riel และ Fombrun. 2010 : 33) ดังนี้
1. การสือ่ สารสาธารณชน (public information)
เป็ น การสื่ อ สารทางเดี ย วโดยให้ ข ้ อ มู ล ทั้ ง หมดกั บ
สาธารณชน ทั้งนี้จะจัดการให้ความรู้เรื่องเพื่อเกิดความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมตามที่ต้องการ เช่น การให้ความรู้
การให้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารทางสื่ อ มวลชน การรณรงค์ ผ ่ า น
สื่ อ มวลชน เป็ น ต้ น
2. การสื่ อ สารแบบชวนเชื่ อ (press agentry
communication/propaganda) เป็นการสื่อสารทาง
เดียวเพื่อให้ข้อมูลของเพียงบางส่วน เช่น การพูดเพื่อโน้ม
น้าวใจให้เห็นความส�ำคัญของงาน โดยใช้ข้อมูลบางส่วน
และปิดบังข้อมูลบางส่วน เพื่อให้การท�ำงานสามารถเดิน
ต่อไปได้ หรือบางครั้งอาจต้องใช้วาทศิลป์การเจรจากับ
ชุมชนเพื่อขอความร่วมมือ เป็นต้น
3. การสื่อสารสองทางแบบไม่สมดุล (two-way
asymmetrical communication) เป็นการสือ่ สารสองทาง
โดยให้ข้อมูลเพียงบางส่วน เพื่อโน้มน้าวใจเพื่อให้เกิด
อิทธิพลต่อผูร้ บั สารให้เกิดพฤติกรรมอย่างทีต่ อ้ งการ โดยการ
ให้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ผลงานวิ จั ย หรื อ ข้ อ มู ล ทางวิ ท ยาศาสตร์
ท�ำให้ผู้รับสารไม่มีข้อมูลในการโต้แย้งหรือหักล้าง
4. การสื่ อ สารสองทางแบบสมดุ ล (two-way
symmetrical communication) เป็นการสือ่ สารสองทาง
โดยให้ขอ้ มูลทัง้ หมด โดยเป็นการสือ่ สารเพือ่ ประนีประนอม
กับสาธารณชนในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เพื่อแก้ไขความ
ขัดแย้ง และสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้
มีสว่ นได้สว่ นเสีย เช่น การเจรจาซึง่ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ไปมาระหว่างองค์กรและสาธารณชน การอภิปรายแลกเปลีย่ น
เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น การสื่อสาร
ลักษณะนี้ เป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ เนื่องจากผู้ส่งสาร
และผู ้ รั บ สารสามารถแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ได้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ ซึ่งถือเป็นการสื่อสารที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
รศ.ดร.จันทร์จรัส เรีย่ วเดชะ (2559 : 103) ได้กล่าวถึง
การบูรณาการขับเคลือ่ นเชิงชุมชนพืน้ ทีเ่ พือ่ การเติบโตอย่าง
ยั่งยืนว่า “การพัฒนาประเทศที่มุ่งหน้าไปสู่การสร้างความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (inclusive growth)
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เป็นทิศทางทีม่ งุ่ หน้าสูเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน (sustainable growth)
ผ่านเครื่องมือและกลไกต่างๆ แต่ระหว่างทางของการขับ
เคลื่อน “การมีส่วนร่วม” ถือเป็นหัวใจที่ต้องให้ประชาชน
เข้ามาร่วมในกระบวนการคิดและการบริหารจัดการใน
แต่ละระดับ รวมทัง้ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ภายในชุมชน
พื้นที่ชนบทโดยจัดสรรตัดแต่งให้เ หมาะสมกั บ บริ บ ททั้ ง
ด้านวิถีวัฒนธรรม ภูมินิเวศ และการด�ำรงอยู่ที่หลากหลาย
รวมถึงศึกษาเงื่อนไขและข้อจ�ำกัดที่แตกต่างกันด้วย”
การวิจัยที่มีการใช้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของ
ศิรินาถ ทิพรัตน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
สือ่ สารด้านเกษตรอินทรียข์ องสวนปกาศิต (ส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์) อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้าน
หนองบั ว ต� ำ บลเมื อ งงาย อ� ำ เภอเชี ย งดาว จั ง หวั ด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสื่อสารและเพื่อ
พัฒนาการสื่อสารเรื่องเกษตรอินทรีย์อย่างมีส่วนร่วมของ
สวนปกาศิตกับชุมชนบ้านหนองบัว ผลวิจยั พบว่า การสือ่ สาร
อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มท� ำ ให้ ก ารพั ฒ นาการสื่ อ สารของชุ ม ชน
หนองบั ว มี ค ะแนนการตอบประเมิ น ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
เรื่องเกษตรอินทรีย์สูงขึ้นกว่าคะแนนการตอบค�ำถามครั้ง
แรกก่ อนการพั ฒนาการสื่อสาร ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าการ
พัฒนาการสื่ อ สารท� ำ ให้ ชุ ม ชนหนองบั ว มี ค วามรู ้ ค วาม
เข้ า ใจเรื่ อ งเกษตรอิ น ทรี ย ์ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม และชุ ม ชน
หนองบัวก็มีส่วนร่วมในการสื่อสารมากขึ้นเช่นกัน
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ของชุมชนบ้านจ�ำรุง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การ
จัดเวทีชมุ ชน มีเกษตรกรผูป้ ลูกผลไม้เข้าร่วม จ�ำนวน 13 คน
และใช้เครื่องมือส�ำรวจชุมชน ได้แก่ โอ่งชีวิต ปฏิทินการ
ผลิต และผู้รู้ในชุมชน นอกจากนี้ได้ใช้เครื่องมือการวิจัย
เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่
นักวิชาการส่งเสริมเกษตรอ�ำเภอแกลง ผูใ้ หญ่บา้ นจ�ำรุง และ
เกษตรกร รวมจ�ำนวน 11 คน ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2559 การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้การรวบรวมประเด็นและสรุปด้วยการ
บรรยาย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

		1. การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในชุมชนบ้านจ�ำรุง
ได้แก่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอ�ำเภอแกลง ผูใ้ หญ่บา้ น
และ เกษตรกรในชุมชน พบว่า เกษตรกรบ้านจ�ำรุง ท�ำเกษตร
แบบผสมผสาน มีเพียงบางส่วนที่ท�ำเกษตรเชิงเดี่ยว ส่วน
การใช้สารเคมี ยังคงใช้อยู่ แต่ลดน้อยกว่าเดิมมาก ซึ่งเป็น
ผลมาจากการส่งเสริมของราชการในแนวทางการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับพืช (Good Agricultural Practice--GAP) หรือที่เรียกว่าเกษตรปลอดภัย

จากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล สามารถสรุ ป การท� ำ
เกษตรของชุมชนบ้านจ�ำรุง ออกเป็น 4 ยุค ดังนี้
		1.1 จุดเริม่ ต้นของเกษตรอินทรียบ์ า้ นจ�ำรุง : ปัญหา
วิธีด�ำเนินการวิจัย
ด้านสุขภาพของชุมชน
6
6
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี 		 บ้านจ�ำรุง เป็นหนึง่ ในหมูบ่ า้ นทีเ่ คยมีปญ
ั หาทางด้าน
รา๙การในแนวทาง”การปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ท
างการเกษตรที
่
ด
ี
ส
าหรั
บ
พื
ช
(Good
Agricultural
Practice--GAP)
“หรื
อ
ที
่
ส่ ว นร่ ว ม (Participatory
Action Research--PAR)
เนื่องจากการใช้
สารเคมี
รา๙การในแนวทาง”การปฏิ
บัติทางการเกษตรที่ดีสาหรัสุบขพืภาพ
ช (Good Agricultural
Practice--GAP)
“หรือทีใ่ นการเกษตรมากเกิน
เรียกว่เรียาเกษตรปลอดภั
ย ย
กว่
า
เกษตรปลอดภั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ความจ�ำเป็น

วิชาการส่
งเสริ
มการเกษตรอาเภอแกลง
าเภอแกลง(สั(สัมมภาษณ์
าคม 2559)
ภาพภาพ
1 นั1กนัวิชกาการส่
งเสริ
มการเกษตรอ
มีมีนนาคม
2559)
ภาพ 1 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอ�
ำเภอแกลง
(สัมภาษณ์
. 16 มีนภาษณ์
าคม..16162559)
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปการทาเกษตรของชุมชนบ้านจารุง ออกเป็น 4 ยุค ดังนี้
จากการเก็
บรวบรวมข้อมูลสามารถสรุปการทาเกษตรของชุมชนบ้านจารุง ออกเป็น 4 ยุค ดังนี้
1.1 จุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์บ้านจารุง : ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน
1.1 จุดเริ่มต้นของเกษตรอินทรีย์บ้านจารุง : ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน
บ้ า นจ ารุ ง เป็ น หนึ่ ง ในหมู่ บ้ า นที่ เ คยมี ปั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากการใช้ ส ารเคมี ใ น
บ้ า นจ ารุ ง เป็ น หนึ่ ง ในหมู่ บ้ า นที่ เ คยมี ปั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพ เนื่ อ งจากการใช้ ส ารเคมี ใ น
การเกษตรมากเกินความจาเป็น
การเกษตรมากเกินความจาเป็น
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

“เมื่อก่อนเราท�ำเกษตรเราใช้สารเคมีเยอะมาก มี
คนป่วย มีอาการปวดหัว เป็นไข้ สุขภาพอ่อนแอ เลยอยาก
รู ้ ว ่ า มั น เป็ น ปั จ จั ย อะไรที่ ท� ำ ให้ ค นมี สุ ข ภาพไม่ แ ข็ ง แรง
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน มีโครงการสาธารณสุขมี
การตรวจเลือดของคนในชุมชน ตรวจแล้วพบว่า บางคน
มีถึงขั้นวิกฤต คนที่ไม่ปลูกก็เป็น คนที่ไม่ท�ำเกษตรจะเป็น
มากกว่ า คนที่ ท� ำด้ ว ยซ�้ ำ  เพราะกินสารเคมีเข้าไปเยอะ เรา
จึงจะปรับยังไงให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ไม่มีโรคภัย
ไข้เจ็บ และต้องมั่นคงและยั่งยืนด้วย” ผู้ใหญ่บ้าน ชาตรี
ก่อเกื้อ (สัมภาษณ์. 25 มีนาคม 2559)
“ต้ อ งยอมรั บ เพราะว่ า เราท� ำ เพื่ อ ต้ อ งการเงิ น
ยอมลงทุนเพือ่ ต้องการจะได้เงิน แต่พบว่าเรากลับมีสุขภาพ
ทีแ่ ย่ลง เราจึงจะปรับยังไงให้สามารถอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข
ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และต้องมั่นคงและยั่งยืนด้วย” ผู้ใหญ่
บ้าน ชาตรี ก่อเกื้อ (สัมภาษณ์. 25 มีนาคม 2559)
		1.2 การใช้สารเคมีให้นอ้ ยลงเพือ่ ให้อายุยนื ยาวขึน้
เกษตรกรเริ่ ม ตระหนั ก ถึ ง ผลเสี ย ของการใช้ ส าร
เคมีในปริมาณมาก ดังนั้น จึงมีการใช้สารเคมีน้อยลงจาก
เมือ่ ก่อนมาก เนือ่ งมาจากเหตุผลทางด้านสุขภาพทีป่ ระสบมา
และอีกสาเหตุคือ ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น
“เมื่อก่อนมีการใช้สารเคมีโดยไม่ดูความจ�ำเป็นว่า
ต้องใช้หรือเปล่า ฉีดยาทุกห้าวันเจ็ดวัน แต่ปัจจุบันใช้
ตามความจ�ำเป็น ไม่ใช้ตามความต้องการ เมือ่ ก่อนต้องการใช้
คือใช้ แต่ปจั จุบนั ก็ยงั ใช้อยู่ เพียงแต่ลดน้อยลงกว่าแต่กอ่ น”
ผู้ใหญ่บ้าน ชาตรี ก่อเกื้อ (สัมภาษณ์. 25 มีนาคม 2559)
“เหตุผลหลักที่เกษตรกรหันมาท�ำเกษตรอินทรีย์
เกษตรปลอดสารมากขึ้น ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ เรื่อง
สุขภาพและผลก�ำไรตอบแทน หากไม่ใช้สารเคมี จะท�ำให้
มีผลก�ำไรมากขึ้น...แต่ถ้าเป็นผลไม้นอกฤดูกาล เกษตรกร
จะใช้สารเคมีอย่างเต็มที่ เนื่องจากเกษตรกรมองว่าจะได้
ก�ำไรคุม้ ค่าแน่นอน จะไม่คดิ เรือ่ งสารอินทรีย์ ซึง่ จะค�ำนวณได้
ว่าแต่ละต้นจะมีกำ� ไรเท่าไหร่” สมควร พูลประดิษฐ์ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรอ�ำเภอแกลง (สัมภาษณ์. 16 มีนาคม
2559)
		1.3 การเดินทางไม่ถึงฝั่งฝันของเกษตรอินทรีย์
เกษตรกรบ้านจ�ำรุง จะท�ำเกษตรโดยใช้สารเคมีอย่าง
ปลอดภัยและเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นเกษตรที่ไม่ได้ใบรับ
รองการเกษตรอินทรีย์

“สถานภาพของบ้านจ�ำรุง มีแนวเกษตรปลอดสาร
อยากท�ำได้รับการรับรองก็ไปไม่ถึง เพราะติดที่แหล่งน�้ำ 
ปัจจัยการผลิต ควบคุมไม่ได้ ในสวนมีแหล่งน�้ำ  แต่ไม่พอ
ต้องชักน�้ำจากข้างนอกเข้ามาจึงมีลักษณะ “เกษตรปลอด
สารในวิถีเกษตรอินทรีย์” นั่นคือ เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ไม่
ได้ใบรับรอง เพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน�้ำและแนว
กันลม” คุณจินห์จุฑา สระศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรอ�ำเภอแกลง (สัมภาษณ์. 7 มีนาคม 2559)
สาเหตุที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ การก�ำหนดสเปคของ
การซื้อผลผลิตโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือ ล้ง เป็นแรง
สนับสนุนที่ส�ำคัญของการใช้สารเคมีในการเกษตร ท�ำให้
เกษตรกรติดหล่มของการการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส�ำหรับพืช (GAP) เพราะเชื่อว่าเป็นการสิ้นสุดขอบเขต
ของความเป็นไปได้ในการลดการใช้สารเคมีแล้ว
“ใครสามารถท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ไ ด้ ต ามหลั ก
วิชาการนั้น ก็คือ สุดยอดแล้ว เพราะมันก�ำหนดตั้งแต่ผล
ข้างเคียง แปลงข้างเคียง ถ้าฝั่งเรามีรั้วไม้ไผ่สูงๆ เป็นแนว
กันลมไว้...กรณีเดียวกัน ถ้าคุณใช้แหล่งน�้ำในคลองที่ผ่าน
โรงงานอุตสาหกรรม ผ่านโรงพยาบาล ผ่านแปลงที่ใช้สาร
เคมี คุณหมดสิทธิ์ มันก็รั่วไหลลงน�้ำไปอยู่ดี ค�ำว่า เกษตร
อินทรียเ์ ลยใช้ไม่ได้ ต้องท�ำเป็นผืนใหญ่ นัน่ คือ ทุกคนต้องท�ำ
พร้อมๆ กัน เจ้าของแหล่งน�้ำทุกคนต้องร่วมใจกันถึงจะได้
ค�ำว่า เกษตรอินทรียจ์ ริงๆ” (สมควร พูลประดิษฐ์. สัมภาษณ์
16 มีนาคม 2559)
		1.4		 เกษตรกรยังคงใช้สารเคมี...เนื่องจากยังไม่
เปิดใจหรือไม่เชื่อ
ที่ผ่านมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรอ�ำเภอ
แกลงได้มีการแนะน�ำการใช้สารชีวภาพ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์
ปุ๋ยน�้ำหมัก ใช้เชื้อราป้องกันแมลงและก�ำจัดแมลง ซึ่งได้มี
การแนะน�ำเกษตรกรมาหลายปีมาแล้ว แต่ยงั ไม่ประสบผล
ส�ำเร็จ เกษตรกรยังกังวลเรื่องความสวยงามของผลผลิต
โดยยั ง คงเชื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของสารเคมี แ ละปุ ๋ ย เคมี อ ยู ่
เนื่องจากข้อจ�ำกัดของสารธรรมชาติตอ้ งมีการเพาะเชือ้ เอง
และด้วยการเป็นเชือ้ ธรรมชาติ จึงต้องใช้เวลาตอนเย็น ถ้า
หากใช้ตอนแดดจัดเชื้อจะตายก่อนที่จะได้ตั้งตัว รวมถึง
ประสิทธิภาพของสารธรรมชาติซึ่งต้องใช้เวลา ไม่รวดเร็ว
ทันใจเท่ากับสารเคมี
“ขนาดยายั ง เอาไม่ อ ยู ่ แ ล้ ว มั น เป็ น แค่ เ ชื้ อ รา
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		 2. การจัดเวทีประชุมร่วมกับเกษตรกร เพื่ อ ให้
“ท�ำเกษตรอินทรีย์ 45 ต้น รายได้ประมาณ 5
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ หมื่นบาท เมื่อเทียบกับเกษตรสารเคมีซึ่งมีรายได้ค่อนข้าง
2. การจั2.ดเวที
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10 ต้น ท�ำกินเองนะใช่ ถ้าเป็นร้อยขึน้ ไปผมท�ำมา 4 ปี 5 ปี
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อมีเกษตรกรอยู
		2.2
ปัญหาแรงงาน
ทรี
ย์ คืวนอนใหญ่
งการตลาด
ทนาให้
่จานวนไม่
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จากการใช้เครือ่ งมือ “ปฏิทนิ การผลิต” ท�ำให้ทราบ
ทรี
้ามงเพื
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น นทุน่จ�ำนวนไม่น้อย
ที่ท�ำเกษตรโดยใช้สารเคมี และใช้ปุ๋ยอินทรีย์บ้างเพื่อลด กระบวนการปลูกทุเรียน ซึง่ ต้องใช้แรงงานมาก หากเป็นการ
ต้นทุน
ท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ท� ำ ให้ เ ป็ น ปั ญ หาในเรื่ อ งแรงงาน
		2.1 ปัญหาเรื่องการตลาด
เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก
คุณลุงสมชาย ไกรวงศ์ “การปลูกทุเรียน มีคา่ ใช้จา่ ย
“มันดีทีเดียวถ้าเรามีแรงท�ำ มันจะได้เกือบเท่ากับ
ไม่ว่าจะเป็นค่าเอ็มไซม์ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าวัสดุ ค่าแรงต่างๆ เกษตรเคมี ถ้ามีแรง ปัญหาคือ เราไม่มแี รง ทุกเรือ่ งดีหมด
ลงทุนไปประมาณ 1 แสนเศษๆ แต่พอขายได้ ยอดเงินอยู่ ไม่ดีอยู่อย่างเดียว คือ แรงมันไม่มีนะคะ ฉันไม่ได้ท�ำอะไร
ที่ 4 แสน หักแล้วได้ก�ำไรอยู่ที่ 3 แสน 3 หมื่นบาท คือ ยัง มาก ท�ำตามก�ำลัง ฉีดน�้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ตามแรง ตาม
ต้องใช้ทนุ หมุนเวียนต่อไป ต้องเหลือใช้อยูป่ ระมาณ 2 แสน ทุน ได้ก�ำไรก็ 80% ได้ความสุข ผสมผสานหมด แต่ไปล้ง
ซึ่งมาเฉลี่ยต่อเดือนก็ยังถือว่าน้อยอยู่ เพราะว่ามีค่าใช้จ่าย ทีเดียวไม่ได้ ขายอยู่กับบ้าน มาตัดไปได้ ราคา 40 บาท”
เช่น ส่งลูกเรียน ค่าน�้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องเอา ยายล�ำยอง กว้างขวาง

160

วารสาร

สมาคมนักวิจัย

ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

9

เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง ไรแดง หนอน ซึ่งจะมา
ช่วงใบอ่อน ออกดอก และใบแก่ หากมีสารมาช่วยก�ำจัด
เกษตรกรก็พร้อมจะท�ำเกษตรอินทรีย์ ส่วนปุ๋ยส่วนใหญ่
ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อยู่แล้วเพื่อลดต้นทุนการผลิต”
นอกจากนี้ การท�ำเกษตรอินทรียไ์ ม่ให้มกี ารใช้สารเคมี
แต่ ส ารบางอย่ า งสกั ด มาจากพื ช มี ส ารชนิ ด ใดบ้ า งที่
สามารถใช้ได้และสารใดบ้างที่ใช้ไม่ได้ เกษตรกรบอกว่า
“สะเดา ยาฉุน ป้องกันเพลี้ยได้ การรดน�้ำมากๆ เพื่อลด
ความอร่อยของใบ การตัดวงจรของแมลง การศึกษาความ
ชอบของแมลง จะท�ำให้ปอ้ งกันแมลงทีจ่ ะท�ำลายผลไม้ได้”

สรุปผลการวิจัย

10

การศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นสภาพการท� ำ เกษตรของ
ชุมชนและปัญหาการท�ำเกษตรอินทรีย์ของชุมชน ท�ำให้
ปุ๋ยอินทรีย์ ตามแรง ตามทุน ได้กาไรก็ 80% ได้ความสุข ผสมผสานหมด
ไปล้งทีนเทรี
ดียยวไม่
ขายอยู
ับแก่
พบปัญหาในการท�แต่ำเกษตรอิ
์ 3 ได้ด้านส�
ำคัญ ่กได้
ด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านแรงงาน ส่งผลให้
บ้าภาพ
น มาตั
ราคา
40 บาท”
ายอง
ภาพ
3สมชาย
ลุงสมชาย
ไกรวงศ์
(เวทียายล
ชมุมชน.
2626มิกว้
2559)
3 ลุดงไปได้
ไกรวงศ์
(เวที
ชน.
มิถนุ ถาายน
ุนงขวาง
ายน
2559)

ปัญหาเรื่องการตลาด
งสมชาย ไกรวงศ์ “การปลูกทุเรียน มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าเอ็มไซม์ ค่าปุ๋ยเคมี ค่าวัสดุ
นไปประมาณ 1 แสนเศษ ๆ แต่พอขายได้ ยอดเงินอยู่ที่ 4 แสน หักแล้วได้กาไรอยู่ที่ 3 แสน
งต้องใช้ทุนหมุนเวียนต่อไป ต้องเหลือใช้อยู่ประมาณ 2 แสน ซึ่งมาเฉลี่ยต่อเดือนก็ยังถือว่า
มีค่าใช้จ่าย เช่น ส่งลูกเรียน ค่าน้า ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะต้องเอามาประกอบกัน ทาให้
บว่าอยู่ได้”
ลองทาเกษตรอินทรีย์แล้ว มีข้อเสีย คือ ใบเสีย ต้นเน่า ลูกไม่สวย ขายยาก หนอนกิน และส่ง
อนข้างน้อย”
กษตรอินทรีย์ 45 ต้น รายได้ประมาณ 5 หมื่นบาท เมื่อเทียบกับเกษตรสารเคมีซึ่งมีรายได้
ว่า”
4ถ้ายายล
(เวที2559)
ชุมชน.
ุนายน
2559)า
ภาพ
4 ยายล�ำอยอง
างขวาง
ชุมชน.
ายน
มว่าอินทรีย์ผมว่
าจะเอาไม่
ยู่นภาพ
ะกว้แต่
5 ต้(เวที
นายอง
10
ต้กว้นา26
ทงขวาง
ากิมินถุนเองนะใช่
ถ้าเป็26นร้มิอถยขึ
้นไปผมท
ด้ฉีดยาเลย ลงมาหนามเหลือง หนามแดง หนอนกิน เลยเอามากวน ตอนนั้น เขาขาย 200
		2.3 ปัญหากระบวนการผลิต
เกษตรกรมีทัศนคติด้านการท�ำเกษตรอินทรีย์ว่า “ยุ่งยาก
2.3การท�ปัญ
หากระบวนการผลิ
ต
50 บาท”
ำเกษตรอินทรีย์ เป็นการใช้สารชีวภาพและ ผลผลิตน้อย และมีความเสี่ยง” ด้วยเหตุนี้ กลยุทธ์การ
ย์ เป็ซึน่งลุการใช้
นทรี
์แทนการใช้
สารเคมี
ซึ่งลุงปุ๋ยวยเจื3อกลยุ
จุน ทธ์
สารอิการท
นทรีย์แาเกษตรอิ
ทนการใช้นสทรี
ารเคมี
งปุ๋ย เจืสอารชี
จุน วกล่ภาพและสารอิ
าวว่า สือ่ สารเพื
อ่ ส่งยเสริ
มการเกษตรอิ
นทรีย์ ประกอบด้
กมังกคุมัดงกลั
2 ประเภท
ได้แก่ เพลี
มุ่งเน้นการตอบสนองความกั
กล่าวว่า“การปลู
“การปลู
คุดวแมลง
กลัวแมลง
2 ประเภท
ได้้ยแไฟและ
ก่ เพลี้ยไฟและไรแดง
ส่วนการปลูงกวลทุเรี“ยุยน่งยาก
กลัวผลผลิ
แมลงตน้5อย
ปัญหาแรงงาน
ไรแดง ส่วนการปลูกทุเรียน กลัวแมลง 5 ประเภท ได้แก่ ไม่อยากเสี่ยง” ด้วยกลยุทธ์การสื่อสารที่ได้น�ำมาใช้ ดังนี้
แก่ทเพลี
้ยไฟ เพลี
กจั่นทราบกระบวนการปลู
เพลี้ยแป้ง ไรแดง หนอน
งใบอ่
อน ออกดอก และใบแก่ หาก
ารใช้เประเภท
ครื่องมือได้“ปฏิ
ินการผลิ
ต” ้ยทจัาให้
กทุเรีซึย่งนจะมาช่
ซึ่งต้อวงใช้
แรงงาน
มีสารมาช่
าจัดเป็เกษตรกรก็
อมจะทาเกษตรอิ
นทรีย์ ส่วนปุวนใหญ่
๋ย ส่วนใหญ่
ทาเกษตรอิ
นทรียว์ ยก
ทาให้
นปัญหาในเรืพ่อร้งแรงงาน
เนื่องจากเกษตรกรส่
มีอายุมใช้ากปุ๋ยอินทรีย์ อยู่แล้วเพื่อลด
นทุานเรามี
การผลิ
ต”า มันจะได้เกื อบเท่า กับเกษตรเคมี ถ้ามีแรง ปัญหาคือ เราไม่มีแรง
ดีทีเดียต้วถ้
แรงท

Journal of the Association of Researchers
1. กลยุทธ์ “ลูกเป็ดขี้เหร่” เน้นการเปลี่ยนวิกฤต
ให้เป็นโอกาส จากผลผลิตทีย่ งั ไม่สวยงามเพียงพอ เนือ่ งจาก
ร่องรอยการท�ำลายของแมลง กลายเป็นหลักฐานยืนยันว่า
ไม่ได้มกี ารใช้ยาฆ่าแมลงจริง “ปรับเปลีย่ นมุมมอง สะท้อน
คุณค่าของความเป็นอินทรีย”์ แต่ ข ณะเดี ย วกั น ยั ง คงส่ ง
เสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตต่อไป
2. กลยุทธ์ “ความกลัว” ให้ตระหนักถึงความไม่
แน่นอนในการพึ่งพิง “ล้ง” หรือพ่อค้าคนกลาง และชี้ให้
เห็ น ถึ ง การแบกรั บความเสี่ยงแทน “ล้ง” ในโครงสร้ า ง
การก�ำหนดราคาผลผลิต การสร้างเนื้อหาสาระเพื่อให้
ตระหนักถึงการผูกโยงกับล้ง จึงเป็นการท�ำให้สงิ่ ทีเ่ กษตรกร
มี ค วามตระหนั ก อยู ่ แ ล้ ว ให้ เ ห็ น เป็ น ภาพชั ด เจนมากขึ้ น
เพือ่ ให้ใส่ใจในการสร้างช่องทางการจ�ำหน่ายอืน่ ๆ เพิม่ เติม
3. กลยุทธ์ “1 สวน 1 ต้น” เพื่อลดความเสี่ยง ให้
เกษตรกรในการเริ่มต้นแนวทางเกษตรอินทรีย์ แบบค่อย
ปรับเปลี่ยนไปทีละเล็กทีละน้อย เมื่อเกษตรกรมั่นใจแล้ว
จึงขยายการปลูกให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรลดความ
กังวลต่อความเสีย่ งให้นอ้ ยทีส่ ดุ ซึง่ จะท�ำให้เกษตรกรตัดสินใจ
ทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการได้งา่ ยขึน้
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การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมี
การสือ่ สารกับชุมชน (สัมภาษณ์ 9 ธันวาคม 2559) เหตุผล
ที่ เ กษตรกรชุ ม ชนบ้ า นจ� ำ รุ ง ได้ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะร่ ว มท� ำ
โครงการ “สวนผลไม้อินทรีย์” ดังนี้
คุณสุเนตร กล่าวว่า “การต้องพึง่ ล้งเพียงอย่างเดียว
อาจจะเสี่ยงและโอกาสที่ราคาจะตกต�่ำก็จะเกิดขึ้น เพราะ
ปัจจุบันมีคนท�ำสวนทุเรียนมาก ดังนั้น การเพิ่มช่องทาง
ให้กับการท�ำทุเรียน ก็จะเป็นโอกาสได้”
ลุงปุย๋ กล่าวว่า “เพราะให้ทำ 
� 3 ต้น ไม่ตอ้ งท�ำทัง้ หมด
ก็สามารถท�ำได้ เพราะถ้าให้ท�ำทั้งสวนก็คงไม่ท�ำ เพราะยัง
ต้องพึ่งพาช่องทางเดิมอยู่ การท�ำเกษตรอินทรีย์ ยังต้อง
ท�ำอีกหลายอย่าง”
ยายล�ำยอง กล่าวว่า “หากให้ทำ� เป็นกลุม่ ก็อยากจะท�ำ 
เพราะเวลาเดินไปหลายคน ก็ไม่เหงา ได้พูดคุยปรึกษา
หารือกัน ยายเห็นว่า เกษตรอินทรีย์ดีทุกอย่าง ไม่มีอะไร
เสียเลย”
		

ตาราง 1 เนื้อหาสารและผลกระทบของการสื่อสาร
		 กลยุทธ์การสื่อสาร					
กลยุทธ์ “ลูกเป็ดขี้เหร่”
กลยุทธ์ “ความกลัว”
กลยุทธ์ “1 สวน 1 ต้น”

ผลกระทบต่อการตัดสินใจ

ท�ำให้เปลี่ยนมุมมองและเห็นคุณค่าของผลผลิตอินทรีย์ที่ตนเองมีอยู่
การตระหนักถึงความเสีย่ งในการพึง่ พาพ่อค้าคนกลางเพียงอย่างเดียว
ท�ำให้ตัดสินใจได้ง่ายในการเริ่มต้นเกษตรอินทรีย์

การรวมตั ว กัน ของเกษตรกรเพื่อส่งเสริม การท� ำ
เกษตรอิ น ทรี ย ์ โ ดยท� ำ กั น หลายๆ คน ท� ำ ให้ เ กษตรกร
ไม่รสู้ กึ โดดเดีย่ ว มีการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยนักวิชาการ
เป็นคนประสานเพื่อให้เกิดการรวมตัวกัน
		การน�ำกลยุทธ์สื่อสารกับชุมชน
เมื่ อ น� ำ การสื่ อ สารไปใช้ กั บ เกษตรกรบ้ า นจ� ำ รุ ง
ท�ำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งได้สนใจมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
บางส่วน หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวพันธุ์ โดยไม่ใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีฆ่าแมลง

การอภิปรายผล

การสื่อสารมีบทบาทส�ำคัญต่อการส่งเสริมการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ จากการสัมภาษณ์และการจัดเวทีชุมชน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างทีมวิจัยและชุมชน
ด�ำเนินการมีอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผู้น�ำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรในชุมชน ในรูป
แบบต่างๆ ท�ำให้พบปัญหาของการท�ำเกษตรอินทรีย์ที่ว่า
“ยุ่งยาก ผลผลิตน้อย ไม่อยากเสี่ยง” การใช้การสื่อสาร
แบบสองทาง ท�ำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสร้าง
การมีส่วนร่วมกับชุมชน ซึ่งมีทั้งการสื่อสารสองทางแบบ
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ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

สมดุล (two-way symmetrical communication)  
(Cornelissen. 2011: 49) สามารถสรุปการใช้การสือ่ สาร ดังนี้
1. การสือ่ สารแบบสองทางไม่สมดุล นัน่ คือ “การ
สัมภาษณ์” เป็นการสือ่ สารทีแ่ ลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารแบบ
ไม่สมดุล เนื่องจากทีมผู้วิจัยได้มีการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยว
กั บ ปั ญ หาการท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ ข องชุ ม ชนกั บ ผู ้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องของชุมชน
2. การสือ่ สารสองทางแบบสมดุล ท�ำให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของชุมชน นั่นคือ “การจัดเวทีชุมชน” ท�ำให้ทีม
วิจยั ได้สง่ ข้อมูลคืนกลับให้กบั ชุมชนในทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ชุมชน
ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และท�ำให้ก ารสื่อสารมีลัก ษณะ
เป็นการสื่อสารแบบสองทาง
การสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพนั้น จะเกิด
ขึน้ หรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั ความน่าไว้วางใจ (trust-worthiness)
และความน่าเชื่อถือ (credibility) (กาญจนา แก้วเทพ.
2543 : 140-141) การเข้าไปส่งเสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์
ของทีมวิจัย นับว่าเป็นตัวกลางที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนมาก่อน ท�ำให้ชมุ ชนเกิดความไว้วางใจในความเป็นกลาง
รวมถึงการเป็นทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นสถาบันการ
ศึกษาทีม่ งุ่ เน้นการให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชน
นอกจากนี้ การให้เกษตรกรของชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ ร่วมประเมินผล
และร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ ท�ำให้เกษตรกรของชุม ชนได้
สื่ อ สารสองทาง โดยรับฟังความคิดเห็นและให้ขอ้ มูลกับทีม
วิจยั ท�ำให้สามารถสะท้อนความคิดเห็นนั้นเป็นกลยุทธ์การ
สื่ อ สารที่ ส อดคล้ องกับ ทัศนคติของเกษตรกร ส่งผลให้
เกษตรกรเข้าร่วมท�ำเกษตรอินทรียเ์ ป็นโครงการ “สวนผลไม้
อินทรียบ์ า้ นจ�ำรุง”
โดยพื้นฐานเกษตรกรล้วนตระหนักในปัญหาและ
มุ่งหาแนวทางที่ดีกว่าอยู่แล้ว แต่ถูกบดบังโดยมโนคติที่ว่า
เกษตรอินทรีย์เป็นไปไม่ได้ และการเกษตรแบบใช้สารเคมี
ก็ยงั ตอบรับได้กบั การด�ำรงชีพในปัจจุบนั ท�ำให้ละเลยแนวคิด
นี้ไปโดยพยายามมองข้ามปัญหาที่เกิดจากสารเคมีออกไป
การไม่ได้รับการหยิบยกปัญหาขึ้นมาพิจารณาอย่างจริงจัง
เพื่อค้นหาทางออกจึงท�ำให้แนวคิดนีถ้ กู ทอดทิง้ และดูไม่นา่
จะเป็นไปได้มากขึ้น ดังเช่น ผู้ใหญ่บ้านชาตรี ก่อเกื้อ ได้
กล่าวไว้ว่า “ต้องยอมรับเพราะว่าเราท�ำเพื่อต้องการเงิน
ยอมลงทุนเพือ่ ต้องการจะได้เงิน แต่พบว่าเรากลับมีสุขภาพ     

ที่แย่ลง เราจึงจะปรับยังไงให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความ
สุข ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และต้องมัน่ คงและยัง่ ยืนด้วย” ผูใ้ หญ่
บ้าน ชาตรี ก่อเกือ้ (สัมภาษณ์. 25 มีนาคม 2559) เมื่อได้
รั บ สารที่ ต อบสนองกั บ ปั ญ หาติ ด ค้ า งในความคิ ด ที่ ก ่ อ
ทั ศ นคติ ด ้ า นการท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์ จึ ง เป็ น การปลดล็ อ ค
ทางความคิดแบบแม่กญุ แจ และลูกกุญแจ (key and locked)
และน�ำไปสู่การตัดสินใจเริ่มต้นได้ทันที
ผูร้ บั สารซึง่ ก็คอื เกษตรกรบ้านจ�ำรุง มีทศั นคติดงั้ เดิม
ด้านการท�ำเกษตรอินทรียว์ า่ “ยุง่ ยาก ผลผลิตน้อย ไม่อยาก
เสี่ยง” เกษตรกรของชุมชนให้ความสนใจในเนื้อหาสาร
เนื่ อ งจากเนื้ อ หาสารนั้ น สามารถชี้ ป ั ญ หาและน� ำ เสนอ
แนวทางแก้ ป ั ญ หาให้ กั บ เกษตรกรได้ อ ย่ า งตอบตรงต่ อ
ทัศนคติของเกษตรกร ท�ำให้เกษตรกรตัดสินใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง
มาท�ำสวนผลไม้อินทรีย์ ซึ่งเนื้อหาสารที่จะน�ำเสนอให้กับ
เกษตรกรเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก ดังเช่นที่ รศ.ดร.กาญจนา
แก้วเทพ กล่าวไว้ว่า “เราใช้สื่ออะไรยังไม่ส�ำคัญเท่ากับเรา
ส่งสารอะไรไปให้เขา เขาถึงจะเกิดความต้องการเปลีย่ นแปลง
ไปสู่การท�ำเกษตรอินทรีย์” (กาญจนา แก้วเทพ. สัมภาษณ์.
25 สิงหาคม 2559) ท�ำให้เกษตรกรตัดสินใจมีส่วนร่วมใน
การท�ำโครงการสวนผลไม้อินทรีย์ขึ้นภายในชุมชน
ผู้รับสารมีความต้องการข่าวสารตามที่ตนเองสนใจ
มีประโยชน์แ ละเหมาะสมตามความนึ ก คิ ด ของผู ้ รั บ สาร
จะเป็นความส�ำเร็จในการสือ่ สาร ตามทฤษฎีกระบวนการ
เลื อ กรั บ สาร (selective process) เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก าร
เลือกเปิดรับข่าวสาร (selective exposure) การเลือก
ให้ความสนใจ (selective attention) การเลือกรับรู้
และตีความ (selective perception and interpretation)
และการเลือกจดจ�ำ  (selective intention) ซึ่งปัจจัยที่
ส� ำ คั ญที่ ท� ำ ให้ ผู้ รั บสารเลื อ กรั บข่ า วสาร ประกอบด้ ว ย
หลายปัจจัยด้วยกัน ปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ คือ ทัศนคติ

ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมี ก ารศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ส่ ง
เสริมการท�ำเกษตรอินทรีย์ในบริบทที่แตกต่างกัน
2. ควรพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารเพื่ อ ขยายการ
ท�ำเกษตรอินทรีย์ให้มีจ�ำนวนมากเพียงพอเพื่อให้มีพลังใน
การสร้างชุมชนเกษตรอินทรีย์
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