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บทคัดย่อ
การศึกษาเชิงคุณภาพครัง้ นี้ มวี ัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่า ยปราชญ์
ชาวบ้านด้านข้าว โดยแบ่งประเด็นศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความต้องการสารสนเทศ (2) การแสวงหา
สารสนเทศ และ (3) การใช้สารสนเทศ รวมถึงปญั หาอุปสรรคของการใช้และการเข้าถึงสารสนเทศ เก็บรวบรวม
ข้อ มูล ด้ว ยการสัม ภาษณ์ เ ชิง ลึก จากเครือ ข่า ยปราชญ์ ช าวบ้า นด้า นข้า ว 11 ราย เครื่อ งมือ วิจ ัย คือ แบบ
สัมภาษณ์ ก่งึ โครงสร้าง การเลือกผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญใช้วิธกี ารเลือกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วิธกี าร
วิเคราะห์แบบอุปนัย ผลการศึกษาพบว่า (1) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องการสารสนเทศเกีย่ วกับเทคนิคการเพาะปลูก
ข้าวอินทรีย์ และการฝึ กอบรมจากทางราชการมากทีส่ ุด (2) การแสวงหาสารสนเทศส่วนใหญ่เลือกจากแหล่ง
บุคคล คือ ตัวปราชญ์ชาวบ้า น โดยมาฝึ กฝนด้วยตนเองที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวนา จากนัน้ จึงขอร่วมเป็ น
เครือข่า ยสมาชิกและใช้โ ทรศัพ ท์ห รือแอพพลิเ คชันไลน์
่
เ พื่อสอบถามข้อมูล ที่ต้องการโดยตรง (3) การใช้
สารสนเทศ สอดคล้องกับการทางานตามบทบาทหน้าทีแ่ ละภาระงานของปราชญ์ชาวบ้าน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การประกอบอาชีพทานา ด้านการเป็ นวิทยากรผูร้ ู้ และด้านการเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณให้กบั ชุมชน
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Information Behavior of Indigenous Rice Philosopher Networks
Chokthumrong Chongchorhor 1

Abstract
This qualitative study aimed to study the information behavior of Indigenous Rice Philosopher
Networks in three dimensions: (1) Information needs (2) Information seeking (3) Information use,
including problems and obstacles of the access and the use of information. Data were collected by indepth interviews from 11 Thai indigenous rice philosophers selected by purposive sampling. Data was
analized by the inductive analysis. The results showed that (1) They mostly needed information about
successful techniques on organic rice cultivation, and information about the government training
schedules on farming. (2) Most information resource was from the personal one by practicing
themselves at the Farmer Community Learning Center, then joining as a membership of rice farming
networks. They used their phone to ask for their needed information directly or via LINE application to
the resource person. (3) They used information in accordance with their work roles in 3 main jobs
responsibility: cultivating rice farming, being the rice farming expert, and being the spiritual leadership
for their community.
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บทนา
ข้าวเป็ นพืชทีส่ าคัญของประเทศทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม และความมันคง
่
(The Rice Department, 2018) เนื่องจากประเทศไทยมีพน้ื ฐานมาจากการปลูกข้าว จึงมีพฒ
ั นาการของความรู้
พืน้ บ้านด้านข้าวมายาวนานโดยอาศัยความรูด้ งั ้ เดิมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ไท (Tai) ผสมผสานกับภูมปิ ญั ญาทาง
การเกษตรในแถบสุวรรณภูม ิ ทาให้ชาวนาไทยค้นพบวิถกี ารเผลิตข้าวทีใ่ ช้แรงงานน้อยมาก เริม่ ตัง้ แต่การที่
เมล็ดข้าวทีห่ ว่านลงในพืน้ ดินทีเ่ ปี ยกชืน้ และงอกเป็ นต้นข้าว และเมื่อเวลาผ่านไปได้มกี ารสร้างคันนาเพื่อกักน้ า
ทาให้ได้ผลผลิตแน่นอนขึน้ และได้มกี ารใช้ควายพืน้ บ้านเดินเหยียบย่าดินเพื่อลดการซึมผ่านของน้ า และต่อมา
ได้ใช้ควายช่วยไถนา แม้แต่มลู ควายทีถ่ ่ายลงในนานัน้ ถือว่าเป็ นปุ๋ยบารุงดินให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ กลายเป็ น
ระบบการปลูกข้าวในทีล่ ุ่มซึง่ ผสมผสานการปลูกข้าวแบบไถหว่านร่วมกับการเลี้ยงปลาและปลูกมะพร้าว จนใน
ศตวรรษที่ 13 จึงได้แพร่กระจายจนเป็ นภูมปิ ญั ญาข้าว (Indigenous rice culture knowledge) ไปทัวทั
่ ง้ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Falvey, 2005)
อย่างไรก็ตาม บุค คลที่เ ป็ นผู้สงสมสื
ั่
บ ทอดความรู้พ้นื บ้านด้านข้าวต่อกัน มาแบบรุ่น ต่อรุ่น จนองค์
ความรูไ้ ด้สง่ ผ่านมาจนถึงตัวปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว (Indigenous Rice Philosopher) ซึง่ ท่านเหล่านี้ได้เรียนรู้
ผ่านการลองผิดลองถูก การปรับปรุ ง และการดัดแปลงภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น จน
ผลลัพธ์จากการแก้ปญั หาในไร่นาเป็ นทีป่ ระจักษ์แก่ชาวนาทีอ่ ยู่ใกล้เคียงแล้ว ย่อมเกิดกระบวนการเรียนรูจ้ ากผู้
ทรงภูมปิ ญั ญาเพือ่ ให้ชาวนาสามารถเพาะปลูกข้าวได้ผลดี จนเกิดความสนิทสนมผูกพันกันและก่อตัวกลายเป็ น
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว (Indigenous Rice Philosopher Networks) ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าวถือ
เป็ นรูปแบบพฤติกรรมสารสนเทศของผูน้ าชุมชนชาวนาไทยทีค่ วรค่าแก่การศึกษาวิจยั ให้ลุ่มลึก ประกอบกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุคดิจทิ ลั ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการ
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะของผูน้ าชุมชนชาวนาไทยทัง้ ในแง่ความต้องการ การแสวงหา และการใช้ ด้วยเหตุน้ี
หากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีความรูค้ วามเข้าใจในพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวและบริบท
ที่ส่งผลต่ อพฤติกรรมดังกล่ าว ย่อมจะเป็ นประโยชน์ ในการออบแบบหรือพัฒนาบริการสารสนเทศได้อย่า ง
เหมาะสม
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวในประเทศไทย
ซึง่ ถือเป็ นโจทย์วจิ ยั ทีส่ าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็ นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อนาไปสู่ความ
มันคง
่ ความมังคั
่ ง่ และความยังยื
่ น หรือ Thailand 4.0 เนื่องจากในกระบวนการเรียนรู้ สังสม
่ และสืบทอดพร้อม
ทัง้ บูรณาการสารสนเทศและความรูส้ มัยใหม่กบั สารสนเทศภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านข้าวต้องใช้สารสนเทศเพื่อ
ตัดสินใจและขับเคลื่อนเครือข่า ยชาวนาในแต่ละพืน้ ทีใ่ ห้ดาเนินงานไปตามแนวทางการพัฒนาทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ
นอกจากนี้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว ยังถือเป็ นบุคคลทีม่ บี ทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของประเทศไทยจากฐานราก ซึ่งช่วยให้คนในชุม ชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยื
่ น และหนุ นเสริมให้
เยาวชนในท้องถิน่ เกิดความภาคภูมใิ จในวิถชี วี ติ สังคมและวัฒนธรรมพืน้ บ้านของตนเอง รวมทัง้ ช่วยสะท้อนให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเห็นถึงแนวทางในการพัฒนาทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ความรูด้ งั ้ เดิมของชุมชน เพือ่ ให้การ
พัฒนาชุมชนท้องถิน่ แต่ละแห่งสามารถขับเคลื่อนงานคู่ขนานกันไประหว่างฐานความความรูส้ มัยใหม่และฐาน
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้วยเหตุน้ี การทาความเข้าใจในพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
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จึงเป็ นการอธิบายบริบทพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ไทยทีส่ มดุล เพราะใช้หลักการพัฒนาบนฐาน
ของภูมปิ ญั ญาและวัฒนธรรมข้าว อันจะก่อให้เกิดความยังยื
่ นในการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ ไทยสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่า ยปราชญ์ชาวบ้า นด้านข้า ว ซึ่งมีป ระเด็นวิจยั ย่อย 3
ประเด็น ได้แก่ (1) ความต้องการสารสนเทศ (2) การแสวงหาสารสนเทศ และ (3) การใช้สารสนเทศ และ
ปญั หาอุปสรรคในการใช้และเข้าถึงสารสนเทศของของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวในประเทศไทย

ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้เลือก
พืน้ ทีว่ จิ ยั แบบเฉพาะเจาะจงจาก 4 ภูมภิ าคในประเทศไทย ซึง่ มีจงั หวัดทีถ่ ูกเลือกจานวน 4 จังหวัด คือ จังหวัด
น่าน (ตัวแทนภาคเหนือ) จังหวัดสุพรรณบุร ี (ตัวแทนภาคกลาง) จังหวัดจันทบุร ี (ตัวแทนภาคตะวันออก) และ
จังหวัดร้อยเอ็ด (ตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยจังหวัดเหล่านี้เป็ นจังหวัดทีม่ ปี ราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
อาศัยอยู่ และยินดีเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญของการวิจยั ในครัง้ นี้ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั สามารถสอบถามข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญซึง่ เป็ นสมาชิกของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวในประเทศไทย ได้จานวนทัง้ สิน้ 11 ราย

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
พฤติกรรมสารสนเทศ เป็ นพฤติกรรมทัง้ มวลของมนุ ษย์ทเ่ี กีย่ วกับทรัพยากรสารสนเทศ ซึง่ ครอบคลุม
พฤติกรรมหรือกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง คือ พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ และพฤติกรรมการใช้สารสนเทศ
รวมถึงการติดต่อสือ่ สารกับผูอ้ น่ื โดยอาจอยูใ่ นรูปการสือ่ สารแบบเผชิญหน้า และการได้รบั สารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศ (Wilson, 2000) พฤติกรรมสารสนเทศช่วยให้เห็นขัน้ ตอนของกิจกรรมต่าง ๆ ในการแสวงหา
สารสนเทศ การแลกเปลี่ย นสารสนเทศ และการใช้ส ารสนเทศ นอกจากนี้ ยังช่ว ยให้ท ราบถึงบริบ ททาง
สารสนเทศทีแ่ ตกต่างกันไปในแต่ละคน (Savolainen, 2007) พฤติกรรมสารสนเทศเป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ เมื่อ
บุคคลมีปญั หาทีต่ อ้ งแก้ไขหรือมีคาถามทีต่ อ้ งการคาตอบ แต่พบว่าสารสนเทศหรือความรูท้ ต่ี นมีอยู่นนั ้ ไม่เพียง
พอที่จะแก้ปญั หาหรือตอบคาถาม (Cheunwattana, 2002) ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของ
Leckie, Pettigrew, & Sylvain (1996) ได้แสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลทีป่ ระกอบอาชีพ
ต่างๆ โดยแต่ละบุคคลย่อมมีความต้องการสารสนเทศตามบทบาทหน้าทีข่ องตนเองจนทาให้เกิดพฤติกรรมการ
แสวงหาสารสนเทศขึ้นตามอาชีพการงานที่แต่ละคนรับผิดชอบ ในขณะที่ทฤษฎีพฤติกรรมสารสนเทศของ
Willson (2000) ทีค่ รอบคลุมกิจกรรมการค้นหาสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ โดยกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึน้
จากความต้องการสารสนเทศ ซึ่งน ามาสู่กรอบแนวคิด ของงานวิจยั ครัง้ นี้ ป ระกอบด้วย ( 1) ลักษณะความ
ต้องการและการใช้สารสนเทศ เป็ นการศึกษาเพื่อหาลักษณะความต้องการและการใช้สารสนเทศในด้านต่า งๆ
ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการใช้ ความต้องการและการใช้สารสนเทศในด้านลักษณะเนื้อหา ในด้านรูปแบบ และ
ในด้านความทันสมัยของสารสนเทศว่าเป็ นอย่างไร (2) การแสวงหาสารสนเทศ เป็ นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึง
4
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แหล่งสารสนเทศทีผ่ ปู้ ระกอบการใช้ว่ามีแหล่งใดบ้าง ไม่ว่าจะเป็ นแหล่งบุค คล แหล่งสถาบัน แหล่งสื่อมวลชน
แหล่งอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงวิธกี ารทีแ่ ต่ละบุคคลใช้เพื่อการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศเหล่านัน้ ด้วย และ (3) การ
ใช้สารสนเทศ และปญั หาอุปสรรคในการใช้และเข้าถึงสารสนเทศ คือ การศึกษาถึงปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับ
ผูใ้ ช้ทงั ้ ระหว่างการเข้าถึงสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศทีไ่ ด้มา โดยแบ่งปญั หาและอุปสรรคเหล่านี้ออกเป็ น
2 มิติ ได้แก่ มิตดิ า้ นลักษณะสารสนเทศ และมิตดิ า้ นปญั หาของตัวผูใ้ ช้เอง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศโดยการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key informants) ซึง่
เป็ นเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว ในพื้นที่ศ ึกษาซึ่งเป็ นจังหวัดที่มภี ูม ิปญั ญาข้าวไทยที่โดดเด่น การ
คัดเลือกพื้นทีศ่ กึ ษาใช้หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา จานวน 3 ด้าน คือ 1) เป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ราชญ์ชาวบ้าน
ด้านข้าว ซึ่งได้รบั การยอมรับในระดับชาติ 2) เป็ นพืน้ ทีท่ น่ี ักวิชาการเคยใช้เป็ นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพื่อแก้ไข
ปญั หาหรือพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมปิ ญั ญาข้าวไทย และ 3) เป็ นพื้นที่ทจ่ี ดั การเรียนการสอนหรือ
ฝึ กอบรมให้กบั ชาวนาเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาข้าวไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสามารถคัดเลือก
พื้น ที่วิจ ัย ซึ่งเป็ น ตัว แทนของแต่ล ะภูม ิภ าค วิธีการคัดเลือกผู้ใ ห้ขอ้ มูล สาคัญ เริ่ม ต้น จากการศึกษาประวัติ
เครือ ข่า ยปราชญ์ ช าวบ้า นด้า นข้า วในจัง หวัด ต่ า งๆ และท าการคัด เลือ กตามหลัก เกณฑ์ จากนั น้ จึง เริ่ม
ประสานงานขอลงพืน้ ทีแ่ ละแนะนาให้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้ทราบถึงกรอบแนวคิด ของพฤติกรรมสารสนเทศ แล้ว
จึงดาเนินการสัมภาษณ์โดยมีเครื่องมือวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง (Semi-structure interview guide)
ที่ผู้วิจ ัย อาศัย เป็ น แนวในการสัม ภาษณ์ ซึ่ง ประกอบด้ว ย 4 ประเด็น ส าคัญ คือ 1) สภาพทัว่ ไปของผู้ใ ช้
สารสนเทศ 2) ความต้องการและการใช้สารสนเทศ 3) การแสวงหาสารสนเทศ และ 4) ปญั หาและอุปสรรคใน
การใช้สารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ หลังจากนัน้ จึงใช้วธิ กี ารเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snow ball
sampling technique) โดยขอความอนุเคราะห์จากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวในพืน้ ทีศ่ กึ ษา เพื่อให้ช่วย
แนะนาผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญท่านอื่นๆ ต่อไป พร้อมทัง้ ใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) จาก
พืน้ ทีศ่ กึ ษาแต่ละแห่ง ซึง่ ดาเนินการโดยตรวจสอบแหล่งทีม่ าของข้อมูล ได้แก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ แหล่ง
บุคคล และตรวจสอบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งเหล่านี้สอดคล้องตรงกันแล้ วทาการจดบันทึกข้อมูลเหล่านัน้ ไว้
พร้อมทัง้ ตรวจสอบวิธกี ารเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ควบคู่
กับ การตรวจสอบเอกสารที่เ กี่ย วข้อ ง ทัง้ นี้ เ พื่อ ความครบถ้ว น และครอบคลุ ม วัตถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ัย
(Chantawanich, 2008) โดยผูว้ จิ ยั เริม่ เก็บข้อมูลตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 จนในทีส่ ุดสามารถสัมภาษณ์
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญไปจนกระทังได้
่ ขอ้ มูลบรรลุถงึ จุดอิม่ ตัว (Theoretical saturation) กล่าวคือ แม้จะเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ผใู้ ช้ท่านต่อไป ข้อมูลทีไ่ ด้กจ็ ะเป็ นแบบเดิมซึ่งเป็ นคาตอบทีซ่ ้าๆ กัน และไม่มปี ระเด็นใหม่แล้ว
ผูว้ จิ ยั จึงยุตกิ ารเก็บข้อมูลลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ คือ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน
ข้าว จานวน 11 คน ประกอบด้วย (1) อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึง่ เป็ นตัวแทนภาคเหนือ จานวน 3 คน (2)
อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ เป็ นตัว แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3 คน (3) อาเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุ ร ี ซึ่งเป็ นตัวแทนภาคกลาง จานวน 3 คน และ (4) อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี ซึ่งเป็ น
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ตัวแทนภาคตะวันออก จานวน 2 คน จากนัน้ จึงนาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ตคี วามและสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย
(Inductive analysis) และนาเสนอข้อมูลด้วยการบรรยาย (Qualitative description)

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
1.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมดเป็ นเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว ในจังหวัดน่ าน จังหวัดสุพรรณบุร ี
จังหวัดจันทบุร ี และจังหวัดร้อยเอ็ด ซึง่ ได้ตอบรับการสัมภาษณ์ จานวน 11 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทานา
โดยอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทหรือต่างอาเภอซึ่งตั ง้ อยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเมือง สาเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 6 คน สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 4 คน และสาเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 1 คน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเหล่านี้ประกอบอาชีพทานามากทีส่ ุด รองลงมาเป็ น
อาชีพเสริมทีเ่ กีย่ วข้องกับภูมปิ ญั ญาข้าวไทย เช่น การค้าขายเมล็ดพันธุ์ขา้ ว การรับเป็ นวิทยากรกระบวนการ
และการจัดกิจกรรมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตรในพืน้ ทีไ่ ร่นาสวนผสมของตน นอกจากนี้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเหล่านี้
ล้วนเคยมีประสบการณ์ ในอาชีพการทานามาเป็ นระยะเวลาประมาณ 15-20 ปี สาหรับประสบการณ์ในการใช้
สารสนเทศ พบว่ า ผู้ใ ห้ข ้อ มู ล ส าคัญ ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ร ับ สารสนเทศจากระบบการศึก ษานอกระบบโรงเรีย น
สารสนเทศทีไ่ ด้สว่ นใหญ่เป็ นประสบการณ์ในการใช้สารสนเทศผ่านชาวนาซึง่ เป็ นเพื่อนร่วมอาชีพ และผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรฝึ กอบรมของโรงเรียนชาวนา เช่น การใช้จุลนิ ทรีย์เพื่อกาจัด
โรคและแมลงศัตรูขา้ ว เป็ นต้น และหนึ่งในผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกลุ่มนี้ระบุว่าเคยมีประสบการณ์เป็ นอาจารย์พเิ ศษ
โดยได้รบั เชิญให้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ ภูมปิ ญั ญาข้าวไทยทีต่ นเองเชีย่ วชาญให้แก่พน่ี ้องชาวนาหรือนิสติ
นักศึกษาทีส่ นใจได้เรียนรู้ เช่น การผลิตฮอร์โมนจากกล้วยเพือ่ เพิม่ ผลผลิตในนาข้าว ภูมปิ ญั ญาในการทาน้ าส้ม
ควันไม้เพือ่ ไล่แมลงและศัตรูขา้ ว เป็ นต้น
1.2 บริบทของชุมชนชาวนาในแต่ละภูมภิ าค
(1) ภาคเหนือ ณ อาเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ าน สภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูกข้าวส่วนใหญ่เป็ นเนินเขาสูงสลับ
กับทีร่ าบริมดอยภูคา ทาให้พน้ื ทีม่ คี วามลาดชันเมื่อฝนตกจึงไม่ค่อยมีน้ าขังในพืน้ ทีน่ า ดังนัน้ ชาวนาแถบนี้จงึ
ใช้วธิ กี ารเพาะปลูกข้าวทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์เรียกว่า “การทาข้าวไร่” ซึง่ มีพน้ื ทีเ่ พาะปลูกข้าวไร่ประมาณ 7,000 ไร่
โดยมากนิยมปลูกข้าวเหนียวสายพันธุ์ท้องถิ่น การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวจะทาในระหว่างเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายน สาหรับวัฒนธรรมท้องถิน่ ทีโ่ ดดเด่น อาทิ ประเพณีปลูกแฮก ประเพณีกนิ ดอกแดง พบว่ามีรากฐาน
มาจากความเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุล์ วั ะซึง่ นับถือผีบรรพบุรษุ ร่วมกับการนับถือศาสนาคริสต์ และพระพุทธศาสนา
(2) ภาคกลาง ณ อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุร ี มีพน้ื ทีเ่ ป็ นนาข้าวประมาณ 200,000 ไร่ สภาพ
พืน้ ทีใ่ นอาเภอบางปลาม้ามีลกั ษณะเป็ นพืน้ ทีร่ าบลุ่ม และมักมีฝนตกชุกติดต่อกันเป็ นเวลานานหลายวัน ส่งผล
ให้น้าท่วมขังอยูเ่ ป็ นเวลานาน ตัง้ แต่ชว่ งเดือนกันยายน–ธันวาคมของทุกปี ชาวนาจึงทาการปลูกข้าวขึน้ น้ าและ
โดยมากนิยมปลูกข้าวเจ้า ส่วนการทานาได้อาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติควบคู่กบั ระบบชลประทาน ชาวนา
ในอาเภอบางปลาม้าจึงทาได้ทงั ้ นาปี และนาปรัง ส่วนการเก็บเกี่ยวข้ าวนาปี จะทาในระหว่างเดือนตุลาคมธันวาคม ในส่วนของข้าวนาปรัง จะออกรวงตามอายุซ่งึ จะทาการเก็บเกี่ยวในช่วงที่มอี ายุครบประมาณ 3-4
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เดือน ด้านวัฒนธรรมท้องถิน่ พบว่ายังคงรักษาประเพณีดงั ้ เดิมทีส่ บื ทอดมาจากบรรพบุรษุ เช่น การลงแขกเกีย่ ว
ข้าว การทาขวัญข้าว และยังได้ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน เช่น ระบบหลงจู้ ระบบกงสี
เป็ นต้น
(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด มีพ้นื ทีน่ าข้าวประมาณ 110,000 ไร่
สภาพของพืน้ นาส่วนใหญ่เป็ นนาลุ่ม การทานาอาศัยแหล่งน้าจากธรรมชาติ คือ น้ าฝน น้ าในแม่น้ าชี รวมถึงน้ า
จากอ่างเก็บน้ าธวัชชัย ข้าวทีน่ ิยมปลูกเป็ นข้าวเจ้าอายุเบาซึง่ ปลูกเพื่อขายเป็ นหลัก ส่วนข้าวเหนียวจะปลูกไว้
รับประทานเอง ชุด ดินของอาเภอธวัชบุ ร ีเป็ นดินร่วนปนทรายและในบางพื้นที่เป็ นดิน เค็ม ชาวนาในพื้น ที่
ดังกล่าวจึงมีภูมปิ ญั ญาในการเพาะปลูกข้าวโดยใช้หญ้าแฝกเพื่อฟื้ นฟูธาตุอาหารในดิน อีกทัง้ ยังมีการทาไร่นา
สวนผสมเพื่อลดความเสีย่ งในการผลิตข้าวหอมมะลิขายเพียงอย่างเดียว ทัง้ นี้การเก็บเกีย่ วข้าวนาปี ในอาเภอ
ธวัชบุรจี ะเริม่ ทาในระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม สาหรับวัฒนธรรมท้องถิน่ พบว่าชาวนาในอาเภอธวัชบุร ีม ี
รากฐานวัฒนธรรมมาจากประเพณีฮตี สิบสองคองสิบสี่ การบูชาผีบรรพบุรุษ การบูชาผีแฮกนา และการบูชา
พญาแถน ร่วมกับการนับถือพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
(4) ภาคตะวันออก ณ อาเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุร ี สภาพพืน้ ทีน่ าข้าวเป็ นทีร่ าบริมเขาสอยดาวซึง่ มี
พืน้ ทีป่ ระมาณ 2,000 ไร่ และมีแหล่งน้ า ได้แก่ คลองทรายขาว คลองปะตง และคลองพระสะทึง ชาวนาแถบนี้
โดยมากใช้น้าฝนในการทานาและนิยมปลูกข้าวเหนียวนาปี เนื่องจากมีปริมาณน้ าฝนน้อย รวมทัง้ ชุมชนชาวนา
ั ่ ายของแม่น้ าโขง เมื่อเข้ามาทานา
เดิมเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุล์ าวซึง่ อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและฝงซ้
ปลูกข้าวในพืน้ ที่จงึ มีการแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละทรัพยากรกับกลุ่มชาวไทยถิน่ ซึ่งเป็ นเกษตรกรชาวสวนผลไม้
และในบางครัง้ มีการว่าจ้างแรงงานทีเ่ ป็ นเกษตรกรชาวกัมพูชา ทาให้วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ของชาวนาในอาเภอ
สอยดาวมีลกั ษณะผสมผสานกัน ส่วนการเก็บเกีย่ วผลผลิตข้าวจะทาในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
1.3 บทบาทหน้ า ที่และภาระงานของเครือข่า ยปราชญ์ช าวบ้านด้านข้า วมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้า นการ
ประกอบอาชีพทานา ด้านการเป็ นวิทยากรผูร้ ู้ และด้านการเป็ นผูน้ าทางจิตวิญญาณให้ชมุ ชน รายละเอียด ดังนี้
(1) ด้านการประกอบอาชีพทานา ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทัง้ หมดต้องทานาปลูกข้าวเป็ นงานหลัก การทานา
ปรังจะไม่มปี ญั หาเรื่องแหล่งน้ า แต่การทานาปี นนั ้ จะต้องคานึงถึงเรื่องน้ าเป็ นหลัก เพราะหากฝนตกน้อย หรือ
ฝนมาช้ากว่าปกติ ทาให้การเพาะปลูกข้าวล่าช้าออกไป ชาวนาสามารถเพาะปลูกข้าวได้เพียงรอบเดียว โดย
ปลูกมากในเดือนกรกฎาคม และบางรายเลื่อนมาปลูกในเดือนสิงหาคม หากปลูกช้า กว่ า นี้ จ ะไม่ส ามารถ
เพาะปลูกข้าวได้แล้ว ต้องปล่อยทิง้ แปลงนาให้ว่าง หรืออาจปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทีต่ ้องการน้ าน้อย เช่น ถัว่
เขียว ถัวเหลื
่ อง เป็ นต้น เพราะหากฝืนปลูกข้าวก็จะต้องเสีย่ งกับการระบาดของศัตรูพชื
(2) ด้านการเป็ นวิทยากรผูร้ ู้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่ยงั รับหน้าที่เป็ นครูภูมปิ ญั ญาซึ่งได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ในการทานาอินทรีย์ และคอยเตือนภัยต่างๆ ให้กบั สมาชิกในเครือข่ายฯ บางครัง้ ต้องออกไป
แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั นักวิชาการเกษตร และอาจต้องรับหน้าทีเ่ ป็ นวิทยากรหรืออาจารย์พเิ ศษเพื่อบรรยายให้
ความรู้แ ก่ ค นนอกพื้น ที่ใ นต่ า งจัง หวัด ด้ว ย อย่ า งไรก็ดีผู้ใ ห้ข ้อ มูล ส าคัญ ยัง ต้อ งศึก ษาสภาวะตลาดสิน ค้า
การเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตข้าวของโลกทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ จากเดิมทุกปี โดยเฉพาะข้าวจากกัมพูชา พม่า
และเวียดนามซึง่ มีผลผลิตสูงมากจนทาให้ราคาข้าวตกต่า ลง ดังนัน้ ในฐานะหัวหน้าเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านข้าว จึงต้องหาข่าวสารเหล่านี้ไว้เพื่อเตรียมรับมือหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามทีต่ ลาดต้องการ เช่น การ
ขายข้าวกล้องอินทรียส์ ง่ ตรงถึงผูบ้ ริโภค หรือเน้นการขายเมล็ดพันธุข์ า้ วอินทรียซ์ ง่ึ มีราคาทีส่ งู กว่า เป็ นต้น
7

TLA Research Journal

Vol 12 No. 1 Jan-June 2019

(3) ด้านการเป็ น ผู้นาทางจิตวิญญาณให้กบั ชุมชน ผู้ใ ห้ขอ้ มูลส าคัญเฉพาะที่เป็ น หัวหน้ าเครือข่า ย
ปราชญ์ชาวบ้านด้านข้า ว จะเป็ นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกและคอยเชื่อมโยงจิตวิญญาณของธรรมชาติใ ห้
กลายเป็ นพลังเพื่อขับเคลื่อนงานผ่านทางพิธกี รรม เช่น “พิธที าขวัญข้าว” ของภาคกลางเพื่อบวงสรวงพระแม่
โพสพให้มาสถิตย์อยู่ในแปลงนา “พิธนี าตาแฮก” ของภาคอีสาน ที่เป็ นพิธีกรรมเลี้ยงเทพยดาอารักษ์ ประจา
แปลงนาก่อนเริม่ ลงมือเพาะปลูกข้าวในรอบปี “ประเพณีเอามือ ” ของชาวนาภาคเหนือ ซึ่งเป็ น การจัดสรร
แรงงานให้ช่วยเหลือกันในหมู่ชาวนา “พิธรี วบข้าว” ของชาวนาภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งเป็ นขัน้ ตอนการ
เก็บเกีย่ วข้าวทีป่ ลอดภัยและมีเอกลักษณ์ทง่ี ดงาม เป็ นต้น พิธกี รรมเหล่านี้มผี ลต่อจิตใจของชาวนาเพราะช่วย
ให้เกิดความความสามัคคี ซึง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องแสดงบทบาทหน้าทีเ่ ป็ นผูน้ าหรือมีส่วนสาคัญในการประกอบ
พิธกี รรมเพือ่ เป็ นขวัญกาลังใจใหักบั ตนเองและเหล่าสมาชิกชุมชนชาวนาในเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
2. พฤติ กรรมสารสนเทศ
ผลการศึกษาในส่วนนี้ประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ และการแสวงหา
สารสนเทศ ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความต้ องการสารสนเทศ พบว่า เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว มีวตั ถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศเพือ่ สารวจข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับข้าวทีใ่ ช้ได้ผลดีในพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ หรือมีความสาเร็จทีโ่ ดดเด่น เช่น การ
กาจัดหนอนและเพลีย้ ไฟในแปลงนาโดยใช้สมุนไพรพืน้ บ้าน การเพิม่ ปริมาณผลผลิตข้าวต่อไร่ดว้ ยฮอร์โมนจาก
ธรรมชาติ เป็ นต้น รวมทัง้ ใช้เพือ่ ติดตามการฝึกอบรมเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาข้าวจากทางราชการเพือ่ นามาถ่ายทอด
ต่อในศูนย์การเรียนรู้ เช่น ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านในการทานาอินทรีย์แบบลดต้นทุน เป็ นต้น สาหรับผลการวิจยั
ด้านความต้องการสารสนเทศ พบว่า เนื้อหาสารสนเทศทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องการมากทีส่ ุด คือ “วิธกี ารผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และน้ าหมักชีวภาพ” รองลงมา ได้แก่ “การเพิม่ ผลผลิตในนาข้าว” “การพัฒนาพันธุ์ขา้ วพื้นเมือง”
“การแปรรูปข้าว” และ “การประกอบพิธกี รรมของชาวนา” ตามลาดับ
2.2 การแสวงหาสารสนเทศ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแต่ละท่านแสวงหาสารสนเทศด้วยตนเองโดยใช้
การโทรศัพท์สอบถามหรือตัง้ คาถามในกลุ่มไลน์ (LINE Application) เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านข้าวช่วยแนะนาแนวทางแก้ปญั หาได้อย่างตรงจุด และบางส่วนได้ขอให้เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการเกษตรหรือ
ขอให้ญาติและเพื่อนทีส่ ามารใช้ระบบสารสนเทศได้ช่วยทาการค้นคืนให้ สาหรับการกาหนดคาค้น พบว่า โดย
ส่วนใหญ่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญกาหนดคาค้นจากชือ่ เรือ่ งของเอกสาร คูม่ อื หรือ ตารา เช่น “คู่มอื ชาวนาอาสา” “คู่มอื
ชาวนาชัน้ นา” “การจัดการธาตุอาหารพืช ” “ชาวนามืออาชีพ ” เป็ นต้น ในบางครัง้ ยังเปลี่ยนไปใช้คาสาคัญที่
สัมพันธ์กบั เรือ่ งทีส่ นใจ เช่น “ฮอร์โมนจากน้าหมักเศษปลา” “การตัดใบข้าวเพือ่ เพิม่ ผลผลิต” “การทาน้ าส้มควัน
ไม้ไล่แมลงและศัตรูขา้ ว” เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั กาหนดวลีทค่ี ุน้ เคย เช่น “การหมักฟาง” “การเลี้ยงปลาในนา
ข้าว” “ตัวหา้ ตัวเบียน” เป็ นต้น สาหรับวิธปี ระเมินสารสนเทศทีไ่ ด้มาโดยส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ พิจารณา
ว่า ชื่อเรื่องตรงกับ ประเด็น ที่ต้องการ พิจ ารณาจากบทคัด ย่อและบทสรุป ของเรื่องว่ า ตรงกับ ที่ต้องการ ให้
ความสาคัญกับความรู้หรือคู่มอื ของวิทยากรโดยไม่เน้นเอกสารที่ทนั สมัยมากนัก หากเป็ นเอกสารของทาง
ราชการเน้นรายการทีต่ พี มิ พ์/เผยแพร่ล่าสุดก่อน และหากพบว่าเจ้าของผลงานเป็ นปราชญ์ชาวบ้านจะพิจารณา
เป็ นพิเศษ รวมทัง้ ให้ความสาคัญกับเอกสารจากองค์กรทีผ่ ลิตสิง่ พิมพ์ ซ่งึ ได้ทาวิจยั เกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาข้าวมา
อย่างต่อเนื่อง
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2.3 การใช้สารสนเทศ พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศทุกวัน จานวน 8 คน รองลงมา
ใช้สารสนเทศ 3-4 วันต่อสัปดาห์ จานวน 3 คน โดยส่วนใหญ่ได้รบั สารสนเทศจากกลุ่มไลน์ (LINE Application)
ของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว ซึง่ ให้สารสนเทศทีห่ ลากหลาย เช่น ไฟล์เสียงทีบ่ นั ทึกคาแนะนาในการ
แปรรูปผลผลิตข้าว ภาพถ่ายศัตรูขา้ ว ภาพเคลื่อนไหวทีแ่ สดงวิธกี ารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไฟล์คาสังหรื
่ อประกาศของ
ทางราชการทีส่ าคัญ เป็ นต้น รองลงมาใช้สารสนเทศจากเอกสารประกอบการบรรยายและฝึ กอบรมทีไ่ ด้จาก
ศูนย์เรียนรูข้ องทางราชการและจากโรงเรียนชาวนาในพื้นทีใ่ กล้เคียง และให้ความสาคั ญกับสารสนเทศจาก
เว็บไซต์/อินเทอร์เน็ตน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นี้การใช้สารสนเทศแม้จะมีลกั ษณะเป็ นสารสนเทศดิจทิ ลั แต่ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
ระบุว่าต้องเป็ นการแบ่งปนั สารสนเทศทีม่ าจากแหล่งบุคคล คือ หัวหน้าเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว ที่
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญคุน้ เคยจึงจะนาสารสนเทศไปใช้จริงและได้ประเมินแหล่งสารสนเทศโดยมุ่งเน้นเนื้อหาทีต่ รงกับ
สภาพปญั หาและสถานการณ์ปจั จุบนั ทีต่ อ้ งการแก้ไขมากทีส่ ดุ
3. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
3.1 ปัญหาในการค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ ผลการศึกษา พบว่า เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้าน
ข้าว ประสบปญั หาในการใช้คาค้นมากทีส่ ดุ กล่าวคือ คาค้นทีใ่ ช้กบั ผลทีค่ น้ คืนออกมาได้ยงั ขาดการเชือ่ มโยงกับ
ข้อมูลสมุนไพรพืน้ บ้านทีช่ าวนานิยมใช้ทดแทนสารเคมีเพื่อลดต้นทุนและลดความเสีย่ งต่ออาการเจ็บป่วยหรือ
ลดปญั หาสารพิษตกค้างไปยังผูบ้ ริโภค นอกจากนี้ศนู ย์การเรียนรูแ้ ละโรงเรียนชาวนายังมีสารสนเทศภูมปิ ญั ญา
ข้าวทีม่ คี ุณค่าเป็ นจานวนมาก แต่ขาดการสนับสนุ นให้มรี ะบบการจัดการทีด่ หี รือขาดการสนับสนุ นเครื่องมือ
ช่วยค้น รวมทัง้ ขาดการทาวิจยั ร่วมกันเพื่อนาสารสนเทศภูมปิ ญั ญาข้าวไทยในแต่ละพืน้ ทีม่ าปรับใช้ในวงกว้าง
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญยังเน้นว่าผูท้ จ่ี ะนาสารสนเทศไปใช้ควรลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เพราะสารสนเทศ
ภูมปิ ญั ญาข้าวไทยมีรายละเอียดทีซ่ บั ซ้อนมากเกินกว่าทีจ่ ะสืบค้นได้ในเว็บไซต์
3.2 ข้ อเสนอแนะต่ อการพัฒ นาเครื่องมื อค้ นคื นสารสนเทศ ผู้ใ ห้ข ้อมูล ส าคัญได้ให้เ สนอแนะ
เกี่ย วกับการการเชื่อมโยงแหล่ งสารสนเทศภูมปิ ญั ญาข้า วไทย มากที่สุด จ านวน 5 คน รองลงมาเป็ น การ
แสดงผลการค้นคืนสารสนเทศทีเ่ ป็ นคลิปขัน้ ตอนการเพาะปลูกข้าวซึง่ สะดวกต่อการรับ-ส่งในกลุ่มไลน์ จานวน
4 คน และการกาหนดคาค้นด้วยภาษาถิน่ จานวน 2 คน ตามลาดับ เมื่อพิจารณาข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
เครื่องมือค้นคืนสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว สรุปได้ ว่าในการกาหนดคาค้นควรแสดง
คาค้นทีเ่ ป็ นภาษาถิน่ เพื่อสื่อความหมายให้ตรงกับบริบทของชุมชาชาวนาแต่ะแห่งและเพื่อช่วยอนุ รกั ษ์มรดก
ทางวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาข้าวจากบรรพบุรุษเอาไว้ นอกจากนี้ควรออกแบบบริการสารสนเทศให้สะดวกต่อ
การนาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรูห้ รือเวทีชาวบ้าน ในด้านการเชื่อมโยงแหล่งความรูค้ วรเชื่อมโยงกับกิจกรรม
การเรียนรูท้ ช่ี าวนาจัดขึน้ โดยเฉพาะเนื้อหาสารสนเทศในเชิงปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นภาษาท้องถิน่ เช่น การปลูกข้าวแบบ
ใช้น้ าน้ อย เป็ นต้น ซึ่งในกรณีน้ีผู้ให้ขอ้ มูลสาคัญระบุว่า ควรจัดกลุ่มด้วยภาษาถิ่นที่เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน

อภิ ปรายผล
1. ความต้องการสารสนเทศ
ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว มีวตั ถุประสงค์ทช่ี ดั เจนในด้านความต้องการ
สารสนเทศซึ่งเชื่อมโยงกับ สถานภาพ/อาชีพ กล่าวคือ ใช้เพื่อติดตามข่าวการเกษตรโดยเฉพาะเนื้อหาภูม ิ
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ปญั ญาข้าวไทยทีใ่ ช้ได้ผลดีในพืน้ ทีอ่ ่นื เพื่อนามาปรับใช้ในพืน้ ทีน่ าของตน รองลงมาเป็ นการใช้เพื่อติดตามการ
ฝึ กอบรมจากทางราชการเพื่อนามาถ่ายทอดต่อในศูนย์การเรียนรู้ และใช้ตามบทบาทผูน้ าทางจิตวิญญาณซึ่ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญจะต้องเป็ นผูน้ าประกอบพิธกี รรมเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจใหักบั ตนเอง และเพื่อสมาชิกชาวนาใน
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว ตามลาดับ สอดคล้องกับ Suebsonthi (1987) ทีพ่ บว่า เกษตรกรต้องการ
สารสนเทศเกีย่ วกับโรคพืช การป้องกันและการบารุงรักษาพืช ราคาปจั จัยทางการเกษตร วิธกี ารคัดเลือกพันธุ์
พืช การใช้ยาฆ่าแมลง การปราบวัชพืช เป็ นต้น และตรงกับ Loungmanee (2002) ทีพ่ บว่าเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านอีสานใช้สารสนเทศเพือ่ พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยการฟื้นฟูวถิ ชี วี ติ และประเพณีดงั ้ เดิมในชุมชนเพื่อ
นาไปสูก่ ารอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองอย่างยังยื
่ น
2. การแสวงหาสารสนเทศ
ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญใช้กลุ่มไลน์ (LINE Application) เป็ นช่องทางในการแสวงหา
สารสนเทศ โดยเฉพาะการรับส่งไฟล์เสียงทีบ่ นั ทึกคาแนะนาในการเพาะปลูกข้าว หรือรับส่งไฟล์เอกสารทีไ่ ด้
จากศูนย์เรียนรูแ้ ละจากโรงเรียนชาวนาในพืน้ ทีใ่ กล้เคียง โดยต้องเป็ นสารสนเทศจากหัวหน้าเครือข่ายฯ ทีผ่ ใู้ ห้
ข้อมูลสาคัญคุน้ เคยจึงจะนาสารสนเทศไปใช้จริง และการประเมินแหล่งสารสนเทศได้มุ่งเน้นไปยังเนื้อหาทีต่ รง
กับสภาพปญั หาและสถานการณ์ปจั จุบนั ทีต่ อ้ งการแก้ไขมากทีส่ ุด ซึง่ ตรงกับ Seenuankaew (2013) ทีพ่ บว่า
เกษตรกรสื่อสารสารสนเทศผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อขอคาแนะนาโดยตรงไปยังผู้นาชุมชน ประธาน
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรดีเด่น ญาติพ่นี ้อง และกลุ่มสมาชิกเพื่อปรึกษาหารือในกระบวนการผลิตและสร้าง
เอกลักษณ์ให้กบั สินค้าเกษตรเพือ่ ให้เกษตรกรมีรายได้เพิม่ ขึน้ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ซึง่ ปรากฏการณ์ดงั กล่าว
Wilson (1999) อธิบายว่าเกิดจากบริบทความต้องการของผูใ้ ช้ทม่ี ที งั ้ ปจั จัยพืน้ ฐานด้านอาชีพหรือบทบาทหน้าที่
และปจั จัยลักษณะส่วนบุคคล ภูมหิ ลัง และแรงจูงใจ ซึ่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญล้วนมีประสบการณ์ตรงกันในการใช้
สารสนเทศจากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว เพื่อแก้ไขปญั หาในแปลงนาอย่างได้ผล ดังนัน้ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการเกษตรจึงควรเชือ่ มโยงกับหัวหน้าเครือข่ายฯ เป็ นอันดับแรก
3. การใช้สารสนเทศ
3.1 การทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญยังคงประสบปญั หาทีร่ ะบุว่าเนื้อหาทีค่ น้ คืนได้บางส่วนเป็ นภาษาไทยถิน่ ซึง่
มีคาศัพท์ทผ่ี ใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญไม่คุน้ เคยหรืออาจไม่ทราบความหมายทีแ่ ท้จริง เช่น “การเยีย้ ะนา หมายถึง การ
ทานาของชาวนาในภาคเหนื อ ” “ข้า วค าผาย หมายถึง ข้า วที่ป ลู ก ในนาที่ม ีน้ า ขังเป็ น เวลานาน” เป็ น ต้น
นอกจากนี้ผใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญยังต้องการชุดคาศัพท์ในแง่วฒ
ั นธรรมข้าว โดยเฉพาะคติความเชื่อ พิธกี รรม และ
แนวปฏิบตั ทิ างการเกษตรซึ่งเป็ นคาศัพท์ภาษาไทยถิน่ และคาศัพท์เฉพาะกลุ่ มชาติพนั ธุ์ต่างๆ สอดคล้องกับ
Srichai (2013) ทีพ่ บว่าผูใ้ ช้บริการประสบปญั หาในการเข้าถึงสารสนเทศเพราะจากขาดทักษะทางภาษา และ
Puttichaikul (2016) ทีพ่ บว่าผูใ้ ช้บริการประสบปญั หาในการเข้าถึงสารสนเทศเพราะขาดความสามารถในการ
สร้างคาค้นทีต่ รงกับเอกสารทีต่ อ้ งการ ซึง่ Wilson (1999) อธิบายว่าพืน้ เพความรูแ้ ละทักษะทางภาษาของผูใ้ ช้
สารสนเทศเป็ นลักษณะส่วนบุคคล (Personal characteristic) ทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อการค้นคืนสารสนเทศได้
3.2 ผลการวิจยั ชีว้ ่าการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศภูมปิ ญั ญาข้าวไทยให้เข้ากับกิจกรรมเวทีชาวบ้าน
เป็ นสิง่ ทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลสาคัญต้องการมากทีส่ ดุ และควรจัดแสดงเนื้อหาสารสนเทศด้วยภาษาถิน่ ทีเ่ ข้าใจได้งา่ ยและ
ชัดเจน สอดคล้องกับ Seenuankaew (2013) ทีร่ ะบุว่าเกษตรกรไทยนาสารสนเทศทีไ่ ด้รบั ไปใช้ทนั ที โดยไม่
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ประเมินสารสนเทศเพราะเป็ นสารสนเทศสาเร็จรูปทีไ่ ด้จากองค์กรภาครัฐ ดังนั น้ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐหรือนักวิจยั ที่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวกลางสือ่ สารสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั สมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
ั ญาข้า วไทยให้ถู ก ต้อ งและครบถ้ ว น ซึ่ง สอดคลอ้ง กับ ข้อ ค้น พบของ
จึง ควรจัด เนื้ อ หาสารสนเทศภู ม ิป ญ
Loungmanee (2002) ทีร่ ะบุว่า เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านอีสานได้เสนอแนะให้รวบรวมและจัดระบบสารสนเทศ
ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านโดยใช้วธิ กี ารจัดหมวดหมูใ่ ห้งา่ ยต่อการเข้าถึง

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั นี้ ผลการวิจยั พฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว
ในประเทศไทย สามารถนาไปใช้เป็ นความรูพ้ น้ื ฐานในการพัฒนาฐานความรูเ้ พื่ออนุ รกั ษ์สารสนเทศภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ และส่งเสริมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับพฤติกรรมสารสนเทศของผูใ้ ช้ในปจั จุบนั
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ในอนาคต ควรศึกษาพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านข้าวโดยเน้นกลุ่มเฉพาะตามภาษาถิน่ หรือภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เพื่อให้สามารถออกแบบระบบความรู้
หรือพัฒนาบริการสารสนเทศทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวเพื่อให้
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในแต่ละท้องถิน่ หรือในแต่ละกลุ่มชาติพนั ธ์ของประเทศไทยได้อย่างยังยื
่ น
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