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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1)กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อ ถ่ายทอด
องค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้ าน แห่ งบ้ านถา้ รงค์ จังหวัดเพชรบุรี (2)ปั ญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้ าน แห่งบ้ านถา้ รงค์ จังหวัดเพชรบุรี และ
มีผ้ ูให้ ข้อมูลหลักที่สาคัญคือ นายถนอม ภู่เงินและนายอานาจ ภู่เงิน การศึกษาวิจัยใช้ เครื่องมือ (1)การสัมภาษณ์เชิงลึก
(2)การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม
ผลการวิจัยพบว่ า 1)กระบวนการพั ฒนาการสื่อสารเพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์
ชาวบ้ าน แห่ งบ้ านถา้ รงค์ จังหวัดเพชรบุรี แบ่งได้ เป็ น 3 ยุค คือ (1)ยุคของการเป็ นผู้สร้ างนวัตกรรมด้ านการปลูกตาล
โดยผู้นาชุมชน (2)ยุคของการเป็ นผู้เผยแพร่นวัตกรรม โดยการตั้งเป็ นศูนย์การเรียนรู้ภมู ปิ ัญญาตาลโตนด เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้ กบั เกษตรกรและผู้ท่สี นใจศึกษา (3)ยุคของการเป็ นผู้สบื สานและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยผู้สบื
สานได้ พัฒนานวัตกรรมการปลูกต้ นตาลและถ่ายทอดเป็ นองค์ความรู้ 2)ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร เกิด
จากข้ อจากัดทางด้ านเวลา ด้ านความรู้ท่ไี ม่ได้ รับการรับรองอย่ างเป็ นทางการ ทาให้ ผ้ ูรับสารขาดความเชื่อมั่น และใน
อนาคตยังขาดผู้สบื สานนวัตกรรมนี้ให้ คงอยู่ต่อไป
คาสาคัญ: กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร เกษตรสวนตาล ปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านถา้ รงค์
Abstract
This qualitative research aims to study (1)the development process of communication to convey agricultural
park Palmyra knowledge of local scholars at Ban Thamrong, Phetchaburi Province (2)problems and barriers of
communication development. This paper applies in-depth interview and non-participant observation.
The result found that 1)development process of communication can be identified into three periods. First,
the era of the creator is an innovative planting agricultural park Palmyra by community leaders. Second, the era of
the dissemination of innovation by setting up the learning center the wisdom of Palmyra. In order to transfer
knowledge to farmers and those interested in the study. Third, developer and transferring period by the successor
to develop innovative cultivation of palm trees and convey knowledge. 2)Problems and barriers of the
communication development occurred from limitations on the time the knowledge that is not certified official giving
the audience a lack of confidence as well as no successor in the future.
Keywords: Communication process Development, agricultural park Palmyra, Local scholar, Ban Thamrong
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บทนา
ประเทศไทย 4.0 เป็ นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา เศรษฐกิจ
ของรัฐบาล ภายใต้ การนาของพลเอกประยุ ทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหั วหน้ าคณะรักษาความ สงบแห่ งชาติ
(คสช.) ที่เข้ ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ท่วี ่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสาคัญในการ ขับเคลื่อนปฏิรูป
ประเทศด้ านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบปรับทิศทางและสร้ างหนทางพัฒนาประเทศให้ เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
เกษตรกรถือเป็ นตัวขับเคลื่อนหลั ก เพราะมีโอกาสที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรไทยจาก Smart Farmer สู่ประเทศ
ไทย 4.0 ที่จะสามารถยกระดับประเทศไทยในทุกมิตขิ องภาคเศรษฐกิจได้ ซึ่งสวนตาลของลุงถนอม ภู่เงิน ถือเป็ นหนึ่งใน
ด้ านการทาเกษตรกรรมที่ประสบความสาเร็จตามแบบการทาเกษตรยุค 4.0 ลุงมีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงใน
อาชีพเกษตรกร รวมถึงความพยายามที่จะสร้ างสรรค์และอนุรักษ์ต้นตาลให้ อยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาเป็ นเวลาหลายสิบปี แม้
ไม่ได้ ร่าเรียนสูงๆ แต่สงั คมก็ยกย่องว่าคุณลุงเป็ นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในเรื่องต้ นตาล จนได้ รับพระราชทานปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จนได้ รับฉายาเป็ น “ดร.ป.4”
บ้ านถา้ รงค์ ตั้งอยู่ท่ตี าบลตาหรุ อาเภอบ้ านลาด จังหวัดเพชรบุรี อดีตชาวบ้ านนิยมปลูกพืชหมุนเวียนทั่วไปไม
ว่าจะเป็ น มะนาว กล้ วย ชมพู่เพชรบุรี ซึ่งมีการใช้ สารเคมีท่กี ่อให้ เกิดสารพิษอันตราย ลุงถนอมจึงตั้งคาถามกับตนเองว่า
พืชอะไรที่คงทนถาวร และ พืชอะไรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ตาลโตนดจึงเป็ นคาตอบที่ชัดเจนที่สามารถตอบคาถามข้ างต้ น
ได้ เนื่องจากต้ นตาลเป็ นพืชที่คงทนมีอายุไม่น้อยกว่า 400 ปี และเป็ นพืชที่ไม่ต้องคอยดูแล ไม่ต้องรดนา้ ใส่ปุ๋ย ไม่ต้อง
ฉีดยา และสามารถเติบโตได้ เอง เมื่อถึงเวลาให้ ผลผลิตก็สามารถใช้ ประโยชน์จากต้ นตาลได้ ทุกส่วนตั้งแต่รากจรดยอด
และยังช่วยอนุรักษ์ต้นตาลให้ อยู่ค่กู บั จังหวัดเพชรบุรีสบื ต่อไป
เมื่อองค์ความรู้ของลุงถนอมปรากฏผลเชิงประจักษ์ ทาให้ สวนตาลประสบความสาเร็จในด้ านวิธกี ารดาเนินงาน
จึงได้ รับการพัฒนาเป็ น “ศูนย์การเรียนรู้ภมู ิปัญญาตาลโตนด” ลุงถนอมจึงได้ รับการยกย่องให้ เป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน ซึ่งมี
หน้ าที่ใ นการถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ด้ านตาลโตนด จากการเป็ นผู้ส ร้ า งนวัตกรรมการปลูกต้ นตาล ไปสู่การผู้เ ผยแพร่
นวัตกรรม การเป็ นผู้สบื สานและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้ง 3 ช่วงเวลาจะมีความแตกต่างกันทั้งด้ านความรู้ ความ
สารถ ทักษะ และกลยุทธ์ท่ใี ช้ ซ่งึ มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้ วยเหตุท่กี ล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่จี ะศึกษาถึง “กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้ าน แห่ งบ้ านถา้ รงค์ จังหวัดเพชรบุรี ” เพื่ อวิจัยหาข้ อสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล มาใช้ เป็ นแนวทางให้ กับเกษตรกรท่านอื่น หรือผู้ท่มี ีความสนใจเกิดองค์
ความรู้ใหม่ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนและการ
ดาเนินการสื่อสารเพื่อสร้ างการยอมรับโครงการอื่นๆ ที่มลี ักษณะคล้ ายคลึงกันได้ ด้วย
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีผ้ ูให้ ข้อมูลหลักคือ นายถนอม ภู่เงิน และ นายอานาจ ภู่เงิน โดยค้ นคว้ า
ข้ อมูล เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารเพื่อถ่านทอดองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้ าน จากบทความ บทสัมภาษณ์ ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้ อง ตลอดจนข่าวสารที่ปรากฏในเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และการศึกษาวิจัยใช้ เครื่องมือ (1)การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (2)การสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม
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ผลการศึกษา
ผู้ วิ จั ย จะน าเสนอภาพรวมของบริ บ ทชุ ม ชนบ้ า นถ้า รงค์ เ พื่ อ เป็ นพื้ นฐาน และน าไปสู่ก ารตอบค าถามถึ ง
กระบวนการพั ฒ นาการสื่อสารเพื่ อถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ข องปราชญ์ ช าวบ้ า น รวมถึง ปั ญ หาและอุป สรรคที่มีผ ลต่ อ
กระบวนการพัฒนาการสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นลาดับต่อไป
บริบทชุมชน บ้ านถา้ รงค์
บ้ านถา้ รงค์ เดิมขึ้นอยู่กบั ตาบลตาหรุ อาเภอบ้ านลาด แต่เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้ แยกออกมาเป็ นตาบลถา้ รงค์
โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 6 หมู่บ้าน ได้ แก่ หมู่ 1บ้ านท่ามะเฟื อง หมู่ 2 บ้ านม่วงงาม หมู่ 3 บ้ านถา้ รงค์ หมู่ 4
บ้ านไร่สะท้ อน หมู่ 5 บ้ านดอนตะโก หมู่ 6 บ้ านหนองช้ างตาย
ในสมัยที่บ้านถา้ รงค์ยังมีพ้ ืนที่เป็ นป่ า วันหนึ่งได้ มีเจ้ าเมืองไม่ปรากฏนามเสด็จประพาสผ่านมา ระหว่างที่กาลัง
ชื่นชมกับภูมปิ ระเทศ หญิงสาวชาวบ้ านเห็นว่าพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย จึงเข้ ามาถวายนา้ ดื่มแก้ กระหาย แต่ในขันนา้ มีใบ
หญ้ าคาลอยอยู่ เจ้ าเมืองเห็นทรงกริ้วมาก เรียกหญิงสาวเข้ าไปพบ เธอจึงอธิบายว่า ที่ต้องใส่หญ้ าคาลงไปเพื่อกันไม่ให้
พระองค์รีบเร่งเสวยนา้ เพราะกาลังเหน็ดเหนื่อยจะทาให้ จุกเสียดและอาจทรงพระประชวรได้ เจ้ าเมืองเมื่อฟังแล้ วซาบซึ้ง
ใจ จึงมอบแหวนตอบแทนต่อหญิงสาว ซึ่งสมัยก่อนเรียกว่า “ธรรมรงค์” ต่อมาชาวบ้ านจึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้ านธรรม
รงค์” ก่อนที่จะเพี้ยนเป็ น “ถา้ รงค์” มาจนถึงปัจจุบนั
ด้ วยศักยภาพด้ านทรัพยากรที่สมบูรณ์ ทาให้ ชุมชนถา้ รงค์ได้ รับเลือกจากนักวิชาการให้ เป็ นชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่
ปี 2544 โดยมีรถบริการพานักท่องเที่ยวชมสิ่งที่เป็ นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นน่าสนใจของชุมชน อาทิ หลวงพ่ อดา
และหลวงพ่อขาวที่ประดิษฐานอยู่ในเขาถา้ รงค์ วัดม่วงงาม พิพิธภัณฑ์ของเก่า ถา้ เขาน้ อย ป่ ายางนา ท้ องนาอันเขียวขจีใน
ฤดูปลูกข้ าว สวนเกษตรผสมผสาน บ้ านเรือนทรงไทยแบบดั้งเดิม แหล่ งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด และมีวัฒนธรรม
ประเพณีท่เี ป็ นเอกลักษณ์ เช่น การแห่เรือบก การละเล่นพื้นบ้ านหลังเกี่ยวข้ าว การละเล่นผีกระด้ ง เป็ นต้ น
กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของการเกษตรสวนตาล
ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์พัฒนาการของปราชญ์ชาวบ้ านใน 2 ด้ าน คือ “ด้ านระยะเวลา” และ “ด้ านความสามารถ”
โดยศึกษาการพัฒนาความรู้ของการเกษตรสวนตาลและความสามารถทางการสื่อสาร พบว่าด้ านระยะเวลาสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ช่วงเวลา เริ่มจากปี พ.ศ. 2534 เป็ นยุคแรก ประมาณปี พ.ศ. 2547 เป็ นยุคที่สอง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปัจจุบนั เป็ นยุคที่สาม ด้ านการพัฒนาความสามารถ คือ “ความรู้” และ “ความสามารถทางการสื่อสาร”ในแต่ละยุค
ความรู้ของการทาเกษตรสวนตาลถูกพัฒนาเพิ่มขึ้น นามาซึ่งเนื้อหาสาระที่ชัดเจนมากขึ้น ความสามารถทางการสื่อสารที่
พัฒนาเพิ่มขึ้น ทาให้ โอกาสบรรลุผลสาเร็จสูงขึ้น ซึ่งผลสาเร็จของการสื่อสารพิจารณาจากผู้รับสารว่าเกิดความรู้ นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และสุดท้ ายคือการยอมรับปฏิบตั ซิ ่งึ ปราชญ์ชาวบ้ านพัฒนาการสื่อสารในแต่ละยุคได้ สาเร็จ ดังนี้
ยุคที่ 1 ยุคของการเป็ นผูส้ ร้างนวัตกรรม
เริ่มจากปี พ.ศ. 2534 ลุงถนอม ภู่เงิน ผู้ใหญ่บ้านบ้ านถา้ รงค์ คือผู้มีบทบาทสาคัญ เริ่มจากการมองหาหนทาง
นาพาชุมชนไปสู่วิถกี ารดาเนินชีวิตที่ดีข้ นึ โดยการใช้ ประโยชน์จากพื้นที่ตามแนวลาห้ วย จึงเกิดความคิดที่ถูกประมวลด้ วย
การตั้งคาถาม ความคิดแรก คือ การทบทวนชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ลุงได้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตเกือบ
ทั้งหมดอยู่ภายใต้ การทาเกษตรแบบใช้ สารเคมี ซึ่งส่งผลอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงตระหนักว่าควรทาอย่างไรที่
จะไม่ส่งต่ออันตรายเหล่านี้ไปสู่ลูกหลาน ความคิดที่สอง เนื่องจากครอบครัวของลุงสืบทอดอาชีพด้ านการเกษตรแบบรุ่นสู่
รุ่นโดยการปลูกกล้ วยและมะนาว ที่เป็ นพืชหมุนเวียนมีวงจรชีวิตสั้น ทาให้ ต้องมีการเริ่มต้ นใหม่อยู่ตลอดเวลา ลุงถนอมจึง
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ผู้ส่งสาร

นายถนอม ภู่เงิน

ผู้รับสาร
เนื้อหาสาร

เกษตรกร บ้ านถา้ รงค์
- การปลูกตาล ไม่ต้องใช้ สารเคมี
- การปลูกตาลซึ่งเป็ นพืชที่คงทนถาวร

เป้ าหมายของการสื่อสาร

- สร้ างการรับรู้
- สร้ างการตระหนักถึงคุณค่า

ช่องทางการสื่อสาร

- สื่อบุคคล
- สื่อวัตถุ
- เกิดการรับรู้ในวงกว้ าง

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร
การพัฒนาความรู้

- ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การเรียนรู้

ความสามารถทางการ
สื่อสาร

- รู้จักวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร
- ช่างสังเกตและมีความเป็ นนัก
ทดลอง
- ทดลองให้ เห็น

กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้

ในยุคนี้มีเพียงนายถนอม ภู่เงิน ทาหน้ าที่ส่งสารเพียงคน
เดียว
เน้ นไปที่เกษตรกรทั่วไป
เพราะการปลูกพืชล้ มลุกโดยทั่วไปต้ องใช้ เงินลงทุนในการ
เริ่มปลูกใหม่อยู่บ่อยครั้งและใช้ สารเคมีในการดูแล ทาให้
เกษตรกรได้ รับอันตรายจากสารพิษ
เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีไม่ให้
ความสาคัญกับการปลูกตาล จึงต้ องทาให้ ผ้ คู นเหล่านี้เห็น
ผลลัพธ์จากการลงมือทา
ใช้ ตนเองเป็ นสื่อบุคคล และใช้ ตาลที่ปลูกทาหน้ าที่เป็ นสื่อ
วัตถุ
ชาวบ้ านถา้ รงค์ได้ รับรู้ถึงนวัตกรรมการปลูกต้ นตาล แต่ยัง
ไม่มีผ้ ทู ่สี นใจ
นายถนอม ภู่เงินเคยรับรู้เรื่องการปลูกตาลตามธรรมชาติ
มาก่อน แต่หลังจากสนใจที่จะปลูกตาลจึงแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเอง โดยการลองผิดลองถูก
นายถนอม ภู่เงิน รู้จักชาวบ้ านซึ่งเป็ นผู้รับสารเป็ นอย่างดี
และรู้ว่าควรใช้ วิธกี ารสื่อสารด้ วยการลงมือทา เพื่อทาให้
ชาวบ้ านเกิดความสนใจ
ทดลองให้ เห็น ปลูกต้ นตาลให้ ดูเพื่อต้ องการให้ เห็นผลเชิง
ประจักษ์ประสิทธิภาพของนวัตกรรมการปลูกต้ นตาล

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งคาถามว่ า ควรปลูกพืชอะไรที่มีความคงทนและปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งในยุคนั้นมีกระแสต้ นตาลเมืองเพชรเกิดขึ้น
เพราะว่าต้ นตาลโตนดถือเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีท่นี ับวันจะค่อยๆ เลือนหายไปจากการโดนโค่นทาลายเพื่อเอา
พื้นที่ไปทานา หรือใช้ ประโยชน์พ้ ืนที่ในเชิงอุตสาหกรรม จากที่กล่าวมาทาให้ ลุงได้ คาตอบว่าควรปลูกต้ นตาลโตนด ซึ่งเป็ น
ต้ นไม้ ท่มี ีอายุนับร้ อยปี และไม่ต้องใช้ สารเคมีในการเพาะปลูกเนื่องจากตาลโตนดสามารถเติบโตได้ ด้วยตัวเองอย่างค่อย
เป็ นค่ อยไป สมัยก่อนการปลูกต้ นตาลนับเป็ นเรื่องยากเพราะใน 100 คน มีเพี ยง 2 คนเท่านั้นที่คิดจะปลูกต้ นตาล
ส่วนมากแล้ วต้ นตาลที่เห็นขึ้นอยู่มากมายในเมืองเพชรนั้นเป็ นต้ นตาลที่ข้ นึ เองตามธรรมชาติ
เมื่อตัดสินใจได้ แล้ วว่าการปลูกตาลโตนดคือสิ่งที่ตอบคาถามได้ ดที ่สี ดุ จึงทาให้ เกิดการลงมือทาโดยการแบ่งพื้น
10 ไร่จาก 20 ไร่ เพื่อทาสวนตาลเริ่มปลูกวันที่ 12 สิงหาคม 2535 โดยมีเป้ าหมายเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ตาลเมืองเพชร
เอาไว้ ให้ ชนรุ่นหลังเรียนรู้ ด้ วยตระหนักถึงคุณค่า อีกทั้งต้ องการปลูกสวนตาลไว้ ให้ ครอบครัวและลูกหลานในรุ่นหลังได้ มี
งานทา ด้ วยมองถึงการณ์ไกลว่าในอนาคตข้ างหน้ าหากไม่มใี ครสานต่อ ต้ นตาลอาจเป็ นเพียงตานานที่เล่าขานให้ ชนรุ่นหลัง
ได้ ฟังเท่านั้น ในอดีตการเก็บตาลเป็ นสิ่งที่ยากเพราะต้ นสูงทาให้ เกิดอันตรายได้ ง่าย จึงทาให้ เกิดความคิดที่จะลดจานวน
ครั้งในการปี นตาลและใช้ พ้ ืนที่ให้ ค้ ุมค่ามากที่สุด การปลูกต้ นตาลให้ ชิดกันเป็ นแถวเป็ นแนวอย่างเป็ นระเบียบ จะทาให้
สามารถสร้ างสะพานเชื่อมถึงกันได้ ง่าย ไม่ต้องปี นขึ้นปี นลงแต่ปีนครั้งเดียวแล้ วสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ ลุงจึงเริ่มปลุก
ต้ นตาลโดยมีระยะระหว่างต้ น 4 x 4 เมตรและเมื่อผลผลิตออกมาลุงจึงรู้ว่าระยะปลูกที่เหมาะสมควรเป็ น 6 x 6 เมตร
เพราะจะทาให้ ใบชนกันพอดี ไม่เบียดเสียดกันจนเกินไป
ลุงถนอมไม่หยุดเรียนรู้แค่วิธกี ารปลูกเพียงเท่านั้นแต่ยังมีการค้ นหาความรู้จากการตั้งข้ อสงสัย แล้ วสังเกตเพื่อ
หาคาตอบออกมา อาศัยการศึกษาภูมิปัญญาของคนโบราณในอดีตรุ่นก่อนหน้ า จนเกิดเป็ นภูมิปัญญาเฉพาะตน โดยการ
ลองผิดลองถูก กล้ าคิดแตกต่างและลงมือทาตามความเชื่อ จนเกิดเป็ นนวัตกรรมการปลูกต้ นตาล การสื่อสารในยุคแรก
สรุปได้ ดงั นี้

821

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยุคที่ 2 ยุคของการเป็ นผูเ้ ผยแพร่นวัตกรรม
เริ่มต้ นจากประมาณปี พ.ศ. 2547 หลังจากที่ลุงถนอมได้ ลงมือปลูกต้ นตาล ความอดทนถือเป็ นสิ่งสาคัญของคน
ปลูกตาล ที่ต้องรอคอยให้ ต้นตาลเติบโตด้ วยตัวเองอย่ างค่อยเป็ นค่อยไป กว่ าที่จะสามารถใช้ ประโยชน์จากต้ นตาลได้
เต็มที่ไม่ว่าจะเป็ นทั้งประโยชน์ในเชิงรักษาโรค ประโยชน์ในด้ านอาหาร ประโยชน์ในด้ านการนาไปใช้ สอย ต้ องใช้ เวลาไม่
น้ อยกว่า 10 ปี เมื่อตาลเริ่มให้ ผลผลิตก็ทาให้ ผ้ คู นได้ เห็นวิสยั ทัศน์อนั ยาวไกลของลุงถนอมจากที่เคยคิดว่าลุงถนอมคิดผิด
ที่ผนั ชีวิตจากการเป็ นกานันหันมาทาสวนตาล แทนที่จะปลูกกล้ วย มะนาว หรือแม้ แต่ชมพู่เพชรบุรี
นา้ ตาลจากสวนของลุงถนอม เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ผี ้ บู ริโภคให้ การยืนยันว่าเป็ น “นา้ ตาลโตนดแท้ 100 %” ไม่มกี าร
เจือปนนา้ ตาลทรายเพื่อเพิ่มปริมาณ ไม่มีการใช้ สารฟอกขาวเพื่อให้ มีสที ่สี วยงาม เพราะถึงแม้ ปริมาณนา้ ตาลที่ได้ จะมีไม่
มาก แต่ส่งิ ที่ลุงถนอมให้ ความสาคัญคือต้ องการให้ ผ้ บู ริโภคได้ รับคือ คุณภาพ ที่แท้ จริงของนา้ ตาลโตนด
เมื่อวันเวลาผ่านไปองค์ความรู้ของลุงถนอมทาให้ สวนตาลประสบความสาเร็จในด้ านวิธีการดาเนินงาน จนมี
หน่วยงานด้ านการเกษตรกรรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปต่างก็ให้ ความสนใจอยากมา
ศึกษาเรียนรู้ สวนตาลของลุงถนอมจึงได้ รับ การพัฒนาเป็ น “ศูนย์การเรียนรู้ภมู ิปัญญาตาลโตนด” หรือกลุ่มอนุรักษ์และ
สืบสานตาลโตนดที่สาคัญ ซึ่งเป็ นแห่งเดียวของประเทศไทย
ลุงถนอมจึงเปลี่ยนบทบาทจากเกษตรกรกลายเป็ นปราชญ์ชาวบ้ านที่คอยให้ ความรู้แก่ผ้ ทู ่สี นใจ โดยการบอกเล่า
ถึงเรื่องราวต่างๆ ของสวนตาลที่เกิดจากการเรียนรู้ของตนเอง ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันครั้ง ลุงถนอมก็ยังมีความสุขทุกครั้งที่ได้
แบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ท่มี าเยือน ซึ่งปรากฏให้ เห็นผ่านแววตาคู่น้ันและนา้ เสียงที่สดใสดังไปทั่วทั้งสวน ซึ่ง
สรุปได้ ดงั นี้
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ผู้ส่งสาร

นายถนอม ภู่เงิน

ผู้รับสาร
เนื้อหาสาร

เกษตรกร บ้ านถา้ รงค์
- ประสิทธิภาพของการทาสวนตาล

เป้ าหมายของการสื่อสาร

- การทาสวนตาลให้ ผลผลิตที่ดี

ช่องทางการสื่อสาร

- สร้ างการรับรู้

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร

- ต้ องการให้ เปลี่ยนทัศนคติ

การพัฒนาความรู้

- สื่อบุคคล

ความสามารถทางการ
สื่อสาร

- สื่อวัตถุ

กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้

- สื่อกิจกรรม

ในยุคนายถนอมผู้เงินมีบทบาทเป็ นปราชญ์ชาวบ้ านที่มี
หน้ าที่ในการส่งสาร
เน้ นไปที่เกษตรกรทั่วไป
มุ่งเน้ นไปที่ประสิทธิภาพของการใช้ นวัตกรรมการปลูกต้ น
ตาล และผลผลิตที่จะได้ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น
ชาวบ้ านถา้ รงค์ได้ รับรู้ถึงนวัตกรรมการปลูกต้ นตาล และ
ตระหนักถึงความสาคัญและการอนุรักษ์ต้นตาล
ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ ตนเองเป็ นสื่อบุคคล และใช้ ผลผลิตที่ได้
จากการปลูกตาลมาเป็ นสื่อวัตถุ และใช้ ส่อื กิจกรรมชักชวน
ให้ มีส่วนร่วมในการทาสวน
ชาวบ้ านถา้ รงค์และบุคคลภายนอกได้ รับรู้ถึงนวัตกรรมการ
ปลูกต้ นตาล และชาวบ้ านเริ่มหันมาอนุรักษ์ต้นตาล
ปราชญ์ชาวบ้ านได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กบั หน่วยงาน
จากภาครัฐและเอกชนที่ไปศึกษาดูงาน และมีการจัดตั้ง
สวนตาลให้ เป็ นศูนย์การเรียนรู้ภมู ิปัญญาตาลโตนด
ปราชญ์ชาวบ้ านรู้จักที่จะใช้ เทคนิคในการเล่าถึงเรื่องราว
ต่างๆของสวนตาล เพื่อทาให้ ผ้ คู นเกิดความสนใจ และทา
ให้ ตระหนักถึงคุณค่าจนเกิดการสืบสานการปลูกตาล
คือรู้ว่าถ้ าให้ ข้อมูลตรงไปตรงมา หรือเป็ นทางการ ชาวบ้ าน
จะไม่ชอบ จึงใช้ วิธกี ารเล่าสู้กนั ฟัง ใช้ ข้อมูลแบบอ้ อมๆ ไม่
เป็ นทางการ

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ยุคที่ 3 ยุคของการเป็ นผูส้ ืบสานและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู ้
เริ่มต้ นจากประมาณปี พ.ศ. 2550 พี่อานาจ ภู่เงิน ได้ เป็ นไม้ ต่อทางความคิด และเป็ นผู้สบื สานการทาสวนตาล
อีกทั้งยังเก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนตาลนามาแปรรูป เพื่อสร้ างรายได้ เลี้ยงดูครอบครัว พี่อานาจใช้ ระยะเวลา 3 ปี ในการฝึ ก
ทาตาล โดยอาศัยการเรียนรู้จากทฤษฎีคาบอกเล่ าเพี ยงเล็กน้ อย แต่ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็ นส่วนใหญ่ พี่ อานาจ
ต้ องการเรียนรู้ในสิ่งที่รักและอยากทา เรียนรู้เพื่อพัฒนาในสิ่งที่ทา จนได้ รับการยกย่องว่าเป็ นผู้ท่มี คี วามรู้ความชานาญ
สวนตาลลุงถนอม ได้ ทาหน้ าที่ไปพร้ อมๆ กันทั้ง 4 อย่ าง คือ เป็ นแหล่ งอาชีพ ที่สร้ างรายได้ เชิงธุรกิจให้ กับ
ครอบครัวลุงถนอมโดยมีลูกชายเป็ นผู้สบื ทอด เป็ นแหล่งเรียนรู้ สวนตาลแห่งนี้เป็ นเหมือนมหาวิทยาลัยกลางแจ้ ง ที่ให้ คน
อื่นเข้ ามาเรียนรู้ หรือแม้ แต่ผ้ กู ่อตั้งและไม้ ต่อ ก็ได้ ใช้ สถานที่แห่งนี้เรียนรู้ต่อยอดอย่างไม่ร้ จู บ เป็ นแหล่งอนุรักษ์ เนื่องจาก
ต้ นตาลได้ ถูกโค่นทาลายไปเป็ นจานวนมาก ลุงถนอมจึงสร้ างแรงบันดาลใจให้ ผ้ ูคนหันมาสนใจตาล และกระตุ้นให้ ผ้ ูคน
อยากปลูกตาล เป็ นแหล่ งพั ฒนานวัตกรรมการเกษตร นวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ ท่ีเกิดขึ้นในสังคมใดสังคมหนึ่ง ณ
ช่วงเวลาหนึ่ง ลุงถนอมถือเป็ นผู้สร้ างนวัตกรรมการทาสวนตาล ซึ่งถือว่าเป็ นนวัตกรรมระดับประเทศ อีกทั้งลุงถนอมและ
พี่อานาจชอบเรียนรู้ ทดลอง จึงทาให้ นวัตกรรมทั้งหลายได้ ถูกพัฒนาต่อไปอย่างไม่มจี บสิ้น สรุปได้ ดงั นี้
นายอานาจ ภู่เงิน

ผู้รับสาร

เป้ าหมายของการสื่อสาร

เกษตรกรทั่วไปและผู้ท่สี นใจในเรื่อง
ของตาลโตนด
- การเป็ นผู้สานต่อปณิธานของนาย
ถนอม ภู่เงิน
- การถ่ายทอดองค์ความรู้

ช่องทางการสื่อสาร

- สร้ างการรับรู้

ผลลัพธ์ของการสื่อสาร

- ต้ องการให้ เปลี่ยนทัศนคติ

การพัฒนาความรู้

- ต้ องการให้ ยอมรับปฏิบัติ

ความสามารถทางการ
สื่อสาร

- สื่อบุคคล

กลยุทธ์การสื่อสารที่ใช้

- สื่อวัตถุ

เนื้อหาสาร

ในยุคนายถนอม ภู่เงินมีบทบาทเป็ นปราชญ์ชาวบ้ านที่มี
หน้ าที่ในการส่งสาร
เน้ นไปที่เกษตรกรทั่วไป
มุ่งเน้ นไปที่ประสิทธิภาพของการใช้ นวัตกรรมการปลูกต้ น
ตาล และผลผลิตที่จะได้ เพื่อสร้ างความเชื่อมั่น
ชาวบ้ านถา้ รงค์ได้ รับรู้ถึงนวัตกรรมการปลูกต้ นตาล และ
ตระหนักถึงความสาคัญและการอนุรักษ์ต้นตาล
ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ ตนเองเป็ นสื่อบุคคล และใช้ ผลผลิตที่ได้
จากการปลูกตาลมาเป็ นสื่อวัตถุ และใช้ ส่อื กิจกรรมชักชวน
ให้ มีส่วนร่วมในการทาสวน
ชาวบ้ านถา้ รงค์และบุคคลภายนอกได้ รับรู้ถึงนวัตกรรมการ
ปลูกต้ นตาล และชาวบ้ านเริ่มหันมาอนุรักษ์ต้นตาล
ปราชญ์ชาวบ้ านได้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้กบั หน่วยงาน
จากภาครัฐและเอกชนที่ไปศึกษาดูงาน และมีการจัดตั้ง
สวนตาลให้ เป็ นศูนย์การเรียนรู้ภมู ิปัญญาตาลโตนด
ปราชญ์ชาวบ้ านรู้จักที่จะใช้ เทคนิคในการเล่าถึงเรื่องราว
ต่างๆของสวนตาล เพื่อทาให้ ผ้ คู นเกิดความสนใจ และทา
ให้ ตระหนักถึงคุณค่าจนเกิดการสืบสานการปลูกตาล
คือรู้ว่าถ้ าให้ ข้อมูลตรงไปตรงมา หรือเป็ นทางการ ชาวบ้ าน
จะไม่ชอบ จึงใช้ วิธกี ารเล่าสู้กนั ฟัง ใช้ ข้อมูลแบบอ้ อมๆ ไม่
เป็ นทางการ

จาก 3 ยุค ข้ างต้ น ปราชญ์ชาวบ้ านมีความสามารถในการเป็ นผู้สร้ างนวัตกรรมการปลูกต้ นตาล จนเกิดเป็ นการ
สื่อสารไปยังผู้อ่นื ทาให้ เกิดการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ผ้ รู ับสาร การกาหนดวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร การ
ใช้ กลยุทธ์ในการนาเสนอสารมากขึ้นตามลาดับ ทั้งนี้เป็ นเพราะการแสวงหาความรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต
การทดลองทาเพื่อหาคาตอบให้ กบั ข้ อสงสัย จนเกิดเป็ นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ ประสบการณ์จากการเรียนรู้ทาให้ เกิดความ
ชานาญในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และมีการพัฒนาสื่อต่างๆ เพื่อนามาบูรณาการให้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ดขี ้ นึ ต่อไป

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ส่งสาร
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ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล
สรุปปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร ยุคที่ 1 นายถนอม ภู่เงิน เป็ นผู้ส่งสารเพียงผู้เดียว ทาให้ เกิด
ข้ อจากัดในด้ านต่างๆ ทั้งด้ านเวลา ด้ านความรู้ท่ตี ้ องเกิดจากการทดลองปฏิบัติด้วยตนเองซึ่งยากต่อการอธิบายให้ ผ้ ูรับ
สารได้ ทราบว่ าการปลูกตาลจะทาให้ มีผลผลิตที่ดีได้ และการปลูกตาลให้ ชิดกัน เรียงแถวกันอย่ างเป็ นระเบียบ จะ
เอื้ออานวยในการเก็บเกี่ยวนั้นจริงหรือไม่ ผู้รับสารได้ รับอิทธิพลจากการปลูกตาลตามธรรมชาติในอดีต จึงไม่เปิ ดรับ
ความรู้นวัตกรรมการปลูกต้ นตาล
สรุปปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร ยุคที่ 2 ผู้ส่งสารได้ รับการยอมรับในฐานะปราชญ์ชาวบ้ าน ใช้
การบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ตนเองได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ไี ด้ รับเป็ นหลัก ไม่มีหนังสือหรือตาราเล่มไหนที่จะรับรองคา
บอกเล่าดั่งกล่าวได้ นอกจากจะทดลองปฏิบัตดิ ้ วยตนเองซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลานานกว่าจะได้ มาซึ่งคาตอบหรือผลลัพธ์ท่ตี ้งั
ไว้ ดังนั้นจึงถือเป็ นจุดอ่อนที่ทาให้ ผ้ รู ับสารขาดความเชื่อมั่นในการรับเนื้อหารของสารได้
สรุปปั ญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการสื่อสาร ยุคที่ 3 ผู้ส่งสารซึ่งได้ รับการยอมรับว่าเป็ นผู้ท่มี ีความรู้ความ
ชานาญ ได้ นาภูมปิ ัญญาจากรุ่นสู่ร่นุ มาสานต่อและพัฒนาโดยใช้ การแสวงหาความรู้นอกตารา และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แต่
การลองผิดลองถูกทาให้ ส่งิ ที่ไม่ร้ มู กั จะเกิดความผิดพลาด ถึงแม้ คนรุ่นแรกจะสร้ างรากฐานที่แข็งแรงไว้ ให้ แล้ ว แต่ส่งิ ที่ยัง
ขาด คือ การเก็บรายละเอีย ดให้ สวยงามพร้ อมใช้ งานได้ อย่ างยั่ งยื นตลอดไป อีกทั้ง ในอนาคตใครจะเป็ นผู้ สืบสาน
นวัตกรรมนี้ให้ มกี ารพัฒนาต่อไป
อภิปรายผลการศึกษา
กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้ าน แห่งบ้ านถา้ รงค์
จังหวัดเพชรบุรี จะสะท้ อนให้ เห็นว่าบทบาทสาคัญของปราชญ์ชาวบ้ านในการเป็ นสื่อบุคคลที่ทาหน้ าที่ในการนาข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมไปเผยแพร่ส่เู กษตรกรโดยตรง ซึ่งนวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ท่เี กิดขึ้นในกลุ่มสังคมใดสังคม
หนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง นายถนอม ภู่เงิน ซึ่งเป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน และนายอานาจ ภู่เงิน ล้ วนเป็ นสื่อบุคคลที่มปี ระสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่ ข้อมูลและสอดคล้ องกับทฤษฎีท่วี ่ า สื่อบุคคลจัดได้ ว่าเป็ นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ที่จะทา
หน้ าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่ างๆ ขององค์กรสู่เป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการสร้ างความน่ าเชื่อถือ โน้ มน้ าวจิตใจ มี
ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล เนื่องจากเป็ นการสื่อโดยตรง ซึ่งต่างจากสื่อมวลชนที่เป็ นเพียงสิ่งที่ทา
ให้ เกิดการรับรู้ แต่ไม่ได้ มอี ทิ ธิพลต่อผู้คนโดยตรง (Rongers,1995)
จากยุคที่ 1 จนถึงยุคที่ 2 การเปลี่ยนแปลงจากสวนตาลเป็ นศูนย์เรียนรู้ภมู ปิ ัญญาคือตาลโตนดเป็ นผลมาจากสื่อ
บุคคลที่มีคุณภาพที่ได้ มีการพัฒนาความรู้และความสามารถทางการศึกษาควบคู่กนั ไป การพัฒนาความรู้จะเพิ่มพูนขึ้น
เกิดจากปัจจัยหลายประการสอดคล้ องกับ บูรชัย ศิริมหาสาคร และพัดชา กวางทอง (2552) ที่นิยามว่าการรวบรวมองค์
ความรู้ท่กี ระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้ เป็ นระบบ เพื่อให้ ทุกคนในองค์กรสามารถเข้ าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ร้ ู นาความรู้ท่ไี ด้ ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานให้ เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้ องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่ งขันสูงสุด มีการใช้ เครื่องมือจัดการความรู้หลายอย่ าง ซึ่งสอดคล้ องกับเครื่องมือและวิธีการ
บางส่วนของ บดินทร์ วิจารณ์ (2550) ตัวอย่างข้ อมูลที่สอดคล้ อง เช่น การเล่าเรื่อง (Story Telling) ฐานความรู้บทเรียน
และความสาเร็จ (Lessons Learner and Best Practices Databases) ซึ่งปราชญ์ชาวบ้ านนามาใช้ เพื่อพั ฒนาความรู้ของ
ตนเอง
การลงมือปฏิบตั ขิ องปราชญ์ชาวบ้ านคือแนวทางสาคัญที่ใช้ พัฒนาทั้งความรู้การเกษตรสวนตาล และความรู้ด้าน
การสื่อสาร เมื่อเกิดการพัฒนาความรู้จึงนาไปสู่การคิดกลยุทธ์การสื่อสารต่างๆ การสื่อสารไม่เพียงสร้ างความรู้เท่านั้นแต่
จะต้ องทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจนนาไปสู่การยอมรับปฏิบตั ิ
เมื่อเปรียบเทียบการใช้ กลยุทธ์ของสื่อบุคคลจากงานวิจัยอื่นกับปราชญ์ชาวบ้ านบ้ านถา้ รงค์ มีความแตกต่างกัน
ในเรื่องบทบาทของสื่อบุคคล ซึ่งวัตถุประสงค์ในการสื่อสารแตกต่างกันกลยุทธ์ท่ใี ช้ จึงไม่อาจเทียบเคียงกันได้ ท้งั หมด แต่มี
หลายกลยุทธ์ท่สี อดคล้ องกัน ดังนี้

จากงานวิจัยเรื่องกระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ของปราชญ์ชาวบ้ าน ศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี โดย พลชัย เพชรปลอด(2555) พบว่า ความสามารถของ
ทางการสื่อสารที่ปราชญ์ชาวบ้ านใช้ จะเน้ นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ทาให้ เข้ าถึงชาวบ้ านได้ ดี และใช้ กลยุทธ์ให้ ทดลอง
ปฏิบตั กิ ่อน สอดแทรกไปพร้ อมๆ กับการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านถา้ รงค์ท่ี
การใช้ ส่อื บุคคลในการให้ ความรู้เพื่อสร้ างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจนนาไปสู่การยอมรับปฏิบตั ิ และกลยุทธ์การทดลองให้
เห็น ที่ใช้ การลงมือทาให้ ดูเป็ นตัวอย่าง
งานวิจัยเรื่องกระบวนการถ่ ายทอดภูมิปัญญาท้ องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้ านเพื่ อพั ฒนาองค์รวมสุขภาพชุมชน
กรณีศึกษา: คุณภานุ พิทกั ษ์เผ่า ปราชญ์ชาวบ้ าน ตาบลบ้ านหาร อาเภอบางกล่า จังหวัดสงขลา (อ้ างถึงใน ธีรพงศ์ สังข์
ศิลป์ ชัย 2556) พบว่ า สื่อบุคคล คือ คุณภานุ พิทักษ์เผ่า ซึ่งเป็ นปราชญ์ชาวบ้ าน มีเป้ าหมายหลักของการถ่ายทอดภูมิ
ปั ญญา ในการสร้ างองค์ความรู้ให้ กับทุกภาคส่วนที่เห็นความสาคัญของการเกษตรเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้ อม โดยยึด
แนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และเป็ นส่วนหนึ่งของการแก้ ปัญหาสังคมที่เริ่ม
จากบุคคล ชุมชน เครือข่ายภาคต่างๆ ไปสู่สงั คมในระดับที่กว้ างขึ้น ซึ่งปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านถา้ รงค์ มีการทาเกษตรสวน
ตาลเพราะไม่ต้องการใช้ สารเคมีเนื่องจากต้ นตาลสามารถเติบโตได้ ด้วยตัวเอง ซึ่งจะทาให้ ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและ
ผู้บริโภค และยังสร้ างศูนย์การเรียนรู้ภมู ปิ ัญญาตาลโตนดเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้และสืบทอดความรู้นวัตกรรมตาลโตนด
งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้ างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา “เกษตรอินทรีย์” โดย
รุจิรา จิตต์ต้งั ตรง (2558) พบว่า สื่อบุคคลซึ่งก็คอื ปราชญ์ชาวบ้ านเป็ นส่วนสาคัญในการพัฒนาการทาเกษตรแบบอินทรีย์
และการพัฒนาชุมชน โดยปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านชาปลาไหล มีคุณลักษณะบทบาทความเป็ นผู้นาสูงและมีหัวใจที่ม่งุ มั่นที่จะ
พัฒนา ประกอบกับมีความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้ องกับปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านถา้ รงค์ ที่มีสามารถในการเป็ น
ผู้นา มีหน้ าที่ในการนาพาชุมชนไปสู่วิถีชีวิตที่ดีข้ นึ และเป็ นผู้ท่สี ร้ างการเปลี่ยนแปลงวิถีการเกษตรดั้งเดิมของบรรพชนให้
กลายเป็ นวิถใี หม่
ส่วนกลยุทธ์ท่โี ดดเด่น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ท่แี ตกต่างจากสื่อบุคคลในงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องข้ างต้ น คือ กลยุทธ์
การทดลองให้ เห็น ที่เป็ นการลงมือปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์และสร้ างแรงจูงใจ กลยุทธ์สอนเพื่อให้ ทาเป็ น
เป็ นกลยุทธ์ท่บี ูรณาการ ทั้งการฟั งบรรยาย ดูการสาธิต และให้ ลงมือทาเอง ปราชญ์ชาวบ้ านพบว่าคือแนวทางที่สร้ างการ
เรียนรู้ส่คู วามเข้ าใจได้ ง่ายและรวดเร็ว
จากการศึกษาพบว่า “การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้” เป็ นสิ่งที่พัฒนาได้ แต่บนเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
1. บริบทของชุมชน ด้ วยศักยภาพด้ านทรัพยากร วิถแี ห่งชนบท และวิถแี ห่งเกษตรกรรมที่สบื ทอดจากรุ่นสู่ร่นุ เพื่อการยัง
ชีพแบบดั้งเดิมเป็ นจุ ดแข็งและปั จจัยเริ่มต้ นที่สาคัญที่ทาให้ ชุมชนมีวิถีแห่ งการเกษตรแบบใหม่ท่นี าไปสู่การเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนอื่นอาจต้ องพิจารณาบริบทชุมชนของตนเองก่อนหากต้ องการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
2. การจัดการตนเองของผู้นา เป็ นสิ่งแรกที่ต้องจัดการ หากตนเองไม่ มีความพร้ อมย่ อมไม่ สามารถขับเคลื่อนความ
ปรารถนาให้ สาเร็จลุล่วงได้ และผู้ท่ขี ับเคลื่อนความปรารถนาได้ ดี ต้ องมีลักษณะของความเป็ นผู้นาอยู่ในตัว เพราะต้ อง
นาพาผู้คนในแวดล้ อมให้ เดินตามความคิดของตนไปสู่เป้ าหมาย 3. ความเสียสละของผู้นา การพัฒนาความรู้ การเรียนรู้
จากประสบการณ์ของตนเองโดยการทดลองเพื่อให้ เกิดความรู้เชิงประจักษ์ และนาความรู้ท่ไี ด้ มาแบ่งปั นให้ กบั ผู้อ่นื และ
เพื่ออนาคตของคนรุ่นต่อไป สะท้ อนให้ เห็นถึงความเสียสละของผู้นาในการทุ่มเทเวลา การมีความปรารถนาให้ ลูกหลาน
รุ่นต่ อไปปลอดภัยจากสารพิ ษ และไม่ ต้องใช้ ชีวิตอยู่ กับการเริ่ม ต้ นปลูกพืชใหม่ ๆ จนอาจก่อให้ เกิดหนี้สินได้ 4. การ
สนับสนุ นจากภายนอก คือการมีหน่ วยงานของรั ฐหรื อเอกชนเข้ า มาช่ ว ยส่งเสริ ม หลังจากที่พิสูจน์ได้ แ ล้ วว่ าประสบ
ความสาเร็จในวิธีการดาเนินงาน แต่ ในการเข้ ามาช่ วยส่งเสริมควรมีวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้ องกัน มิฉะนั้น การเข้ ามา
สนับสนุนจะกลายเป็ นการสร้ างภาระ
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สรุปผลการศึกษา
ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์
ชาวบ้ าน แห่งบ้ านถา้ รงค์ จังหวัดเพชรบุรี แบ่งได้ เป็ น 3 ยุค คือ (1) ยุคของการเป็ นผู้สร้ างนวัตกรรมด้ านการปลูกตาล
โดยผู้นาชุมชน (2) ยุคของการเป็ นผู้เผยแพร่นวัตกรรม โดยการตั้งเป็ นศูนย์การเรียนรู้ภมู ปิ ัญญาตาลโตนด เพื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กบั เกษตรกรและผู้ท่สี นใจศึกษา (3) ยุคของการเป็ นผู้สบื สานและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยผู้สบื สานได้ พัฒนานวัตกรรมการปลูกต้ นตาลและถ่ายทอดเป็ นองค์ความรู้ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการ
สื่อสาร เกิดจากข้ อจากัดทางด้ านเวลา ด้ านความรู้ท่ไี ม่ได้ รับการรับรองอย่างเป็ นทางการ ทาให้ ผ้ รู บั สารขาดความเชื่อมั่น
และในอนาคตยังขาดผู้สบื สานนวัตกรรมนี้ให้ คงอยู่ต่อไป
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พลชัย เพชรปลอด (2555) กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ ของปราชญ์ชาวบ้ าน
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้ าน บ้ านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี วารสารนิเทศศาสตร์ มสธ. 4, 6 (เมษายน) :
5-23.
รุจิรา จิตต์ต้งั ตรง (2558) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้ างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา “เกษตร
อินทรีย์”. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559) ไขรหัส "ประเทศไทย 4.0" สร้ างเศรษฐกิจใหม่ ก้ าวข้ ามกับดักรายได้ ปานกลาง ค้ นคืนวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://www.thairath.co.th/content/613903
Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of innovations. 5th ed. New York: FREE PRESS
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