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บทคดัย่อ 
 
การศกึษาเชิงคุณภาพครัง้นี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤติกรรมสารสนเทศของเครือข่ายปราชญ์

ชาวบา้นดา้นขา้ว โดยแบ่งประเดน็ศกึษาออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ความตอ้งการสารสนเทศ (2) การแสวงหา
สารสนเทศ และ (3) การใชส้ารสนเทศ รวมถงึปญัหาอปุสรรคของการใชแ้ละการเขา้ถงึสารสนเทศ เกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าว  11 ราย เครื่องมือวิจัย คือ แบบ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การเลือกผู้ใหข้อ้มูลส าคญัใช้วิธกีารเลอืกแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้วิธกีาร
วเิคราะหแ์บบอปุนยั ผลการศกึษาพบว่า (1) ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัตอ้งการสารสนเทศเกีย่วกบัเทคนิคการเพาะปลูก
ขา้วอนิทรยี์ และการฝึกอบรมจากทางราชการมากทีสุ่ด (2) การแสวงหาสารสนเทศส่วนใหญ่เลอืกจากแหล่ง
บุคคล คอื ตัวปราชญ์ชาวบ้าน โดยมาฝึกฝนด้วยตนเองที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนชาวนา จากนัน้จึงขอร่วมเป็น
เครือข่ายสมาชิกและใช้โทรศพัท์หรือแอพพลิเคชัน่ไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลที่ต้องการโดยตรง  (3) การใช้
สารสนเทศ สอดคลอ้งกบัการท างานตามบทบาทหน้าทีแ่ละภาระงานของปราชญ์ชาวบ้าน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การประกอบอาชพีท านา ดา้นการเป็นวทิยากรผูรู้ ้และดา้นการเป็นผูน้ าทางจติวญิญาณใหก้บัชมุชน 
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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 in-
depth 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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บทน า 
ขา้วเป็นพชืทีส่ าคญัของประเทศทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สิง่แวดลอ้ม และความมัน่คง 

(The Rice Department, 2018) เนื่องจากประเทศไทยมพีืน้ฐานมาจากการปลูกขา้ว จงึมพีฒันาการของความรู้
พืน้บ้านดา้นขา้วมายาวนานโดยอาศยัความรูด้ ัง้เดมิของกลุ่มชาตพินัธุ์ไท (Tai) ผสมผสานกบัภูมปิญัญาทาง
การเกษตรในแถบสุวรรณภูม ิท าใหช้าวนาไทยคน้พบวถิกีารเผลติขา้วทีใ่ชแ้รงงานน้อยมาก เริม่ตัง้แต่การที่
เมลด็ขา้วทีห่ว่านลงในพืน้ดนิทีเ่ปียกชืน้และงอกเป็นตน้ขา้ว และเมื่อเวลาผ่านไปไดม้กีารสรา้งคนันาเพื่อกกัน ้า
ท าใหไ้ดผ้ลผลติแน่นอนขึน้ และไดม้กีารใชค้วายพืน้บา้นเดนิเหยยีบย ่าดนิเพื่อลดการซมึผ่านของน ้า และต่อมา
ไดใ้ชค้วายช่วยไถนา แมแ้ต่มลูควายทีถ่่ายลงในนานัน้ถอืว่าเป็นปุ๋ ยบ ารุงดนิใหม้คีวามอุดมสมบูรณ์ กลายเป็น
ระบบการปลกูขา้วในทีลุ่่มซึง่ผสมผสานการปลกูขา้วแบบไถหว่านร่วมกบัการเลี้ยงปลาและปลูกมะพรา้ว จนใน
ศตวรรษที ่13 จงึไดแ้พร่กระจายจนเป็นภูมปิญัญาขา้ว (Indigenous rice culture knowledge) ไปทัว่ทัง้เอเชยี
ตะวนัออกเฉียงใต ้(Falvey, 2005)  

อย่างไรก็ตาม บุคคลที่เป็นผู้ส ัง่สมสบืทอดความรู้พื้นบ้านด้านข้าวต่อกนัมาแบบรุ่นต่อรุ่น จนองค์
ความรูไ้ดส้ง่ผา่นมาจนถงึตวัปราชญช์าวบา้นดา้นขา้ว (Indigenous Rice Philosopher) ซึง่ทา่นเหล่านี้ไดเ้รยีนรู้
ผ่านการลองผดิลองถูก การปรบัปรุง และการดดัแปลงภูมปิญัญาดัง้เดิมให้เหมาะสมกบับรบิทท้องถิ่น จน
ผลลพัธจ์ากการแกป้ญัหาในไรน่าเป็นทีป่ระจกัษ์แกช่าวนาทีอ่ยู่ใกลเ้คยีงแลว้ ย่อมเกดิกระบวนการเรยีนรูจ้ากผู้
ทรงภมูปิญัญาเพือ่ใหช้าวนาสามารถเพาะปลกูขา้วไดผ้ลด ีจนเกดิความสนิทสนมผกูพนักนัและก่อตวักลายเป็น
เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้นขา้ว (Indigenous Rice Philosopher Networks) ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าวถอื
เป็นรูปแบบพฤตกิรรมสารสนเทศของผูน้ าชุมชนชาวนาไทยทีค่วรค่าแก่การศกึษาวจิยัใหลุ้่มลกึ  ประกอบกบั
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารยุคดจิทิลัย่อมส่งผลโดยตรงต่อการ
พฒันาความรูแ้ละทกัษะของผูน้ าชุมชนชาวนาไทยทัง้ในแงค่วามตอ้งการ การแสวงหา และการใช ้ด้วยเหตุนี้ 
หากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในพฤตกิรรมสารสนเทศของเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้นขา้วและบรบิท
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมดงักล่าว ย่อมจะเป็นประโยชน์ในการออบแบบหรอืพฒันาบรกิารสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาพฤตกิรรมสารสนเทศของเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้วในประเทศไทย 
ซึง่ถอืเป็นโจทยว์จิยัทีส่ าคญัต่อการพฒันาประเทศไทยใหก้ลายเป็นสงัคมเศรษฐกจิฐานความรู้เพื่อน าไปสู่ความ
มัน่คง ความมัง่คัง่ และความยัง่ยนื หรอื Thailand 4.0 เนื่องจากในกระบวนการเรยีนรู ้ส ัง่สม และสบืทอดพรอ้ม
ทัง้บูรณาการสารสนเทศและความรูส้มยัใหม่กบัสารสนเทศภูมปิญัญาทอ้งถิน่ด้านขา้วต้องใชส้ารสนเทศเพื่อ
ตดัสนิใจและขบัเคลื่อนเครอืขา่ยชาวนาในแต่ละพืน้ทีใ่หด้ าเนินงานไปตามแนวทางการพฒันาทีส่รา้งสรรคข์ึน้ 
นอกจากนี้เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว  ยงัถอืเป็นบุคคลทีม่บีทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนการพฒันา
ของประเทศไทยจากฐานราก ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยนื และหนุนเสรมิให้
เยาวชนในทอ้งถิน่เกดิความภาคภมูใิจในวถิชีวีติ สงัคมและวฒันธรรมพืน้บา้นของตนเอง รวมทัง้ช่วยสะทอ้นให้
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนเหน็ถงึแนวทางในการพฒันาทีเ่หมาะสมกบัพืน้ความรูด้ ัง้เดมิของชมุชน เพือ่ใหก้าร
พฒันาชุมชนทอ้งถิน่แต่ละแห่งสามารถขบัเคลื่อนงานคู่ขนานกนัไประหว่างฐานความความรูส้มยัใหม่และฐาน
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ดว้ยเหตุนี้ การท าความเขา้ใจในพฤตกิรรมสารสนเทศของเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้ว 
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จงึเป็นการอธบิายบรบิทพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการพฒันาชุมชนทอ้งถิน่ไทยทีส่มดุล เพราะใชห้ลกัการพฒันาบนฐาน
ของภมูปิญัญาและวฒันธรรมขา้ว อนัจะกอ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ไทยสบืต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาพฤติกรรมสารสนเทศของเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว  ซึ่งมปีระเด็นวิจยัย่อย 3 

ประเด็น ได้แก่  (1) ความต้องการสารสนเทศ (2) การแสวงหาสารสนเทศ และ (3) การใช้สารสนเทศ และ
ปญัหาอปุสรรคในการใชแ้ละเขา้ถงึสารสนเทศของของเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้วในประเทศไทย  

 

ขอบเขตของการวิจยั 
การศกึษาพฤตกิรรมสารสนเทศของเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้นขา้วในประเทศไทย ผูว้จิยัไดเ้ลอืก

พืน้ทีว่จิยัแบบเฉพาะเจาะจงจาก 4 ภมูภิาคในประเทศไทย ซึง่มจีงัหวดัทีถู่กเลอืกจ านวน 4 จงัหวดั คอื จงัหวดั
น่าน (ตวัแทนภาคเหนือ) จงัหวดัสุพรรณบุร ี(ตวัแทนภาคกลาง) จงัหวดัจนัทบุร ี(ตวัแทนภาคตะวนัออก) และ
จงัหวดัรอ้ยเอด็ (ตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) โดยจงัหวดัเหล่านี้เป็นจงัหวดัทีม่ปีราชญ์ชาวบา้นดา้นขา้ว
อาศยัอยู ่ และยนิดเีป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญัของการวจิยัในครัง้นี้ ทัง้นี้ผูว้จิยัสามารถสอบถามขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มลู
ส าคญัซึง่เป็นสมาชกิของเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้วในประเทศไทย ไดจ้ านวนทัง้สิน้ 11 ราย  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  พฤตกิรรมสารสนเทศ เป็นพฤตกิรรมทัง้มวลของมนุษยท์ีเ่กีย่วกบัทรพัยากรสารสนเทศ ซึง่ครอบคลุม
พฤตกิรรมหรอืกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง คอื พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ และพฤตกิรรมการใช้สารสนเทศ 
รวมถงึการตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ืน่โดยอาจอยูใ่นรปูการสือ่สารแบบเผชญิหน้า และการไดร้บัสารสนเทศจากแหล่ง
สารสนเทศ (Wilson, 2000) พฤติกรรมสารสนเทศช่วยให้เหน็ขัน้ตอนของกจิกรรมต่าง ๆ ในการแสวงหา
สารสนเทศ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ และการใช้สารสนเทศ นอกจากนี้ ยงัช่วยให้ทราบถึงบริบททาง
สารสนเทศทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละคน (Savolainen, 2007) พฤตกิรรมสารสนเทศเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้เมื่อ
บุคคลมปีญัหาทีต่อ้งแกไ้ขหรอืมคี าถามทีต่อ้งการค าตอบ แต่พบว่าสารสนเทศหรอืความรูท้ีต่นมอียู่นัน้ไม่เพยีง
พอที่จะแก้ปญัหาหรอืตอบค าถาม (Cheunwattana, 2002) ตวัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของ 
Leckie, Pettigrew, & Sylvain (1996) ไดแ้สดงพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของบุคคลทีป่ระกอบอาชพี
ต่างๆ โดยแต่ละบุคคลยอ่มมคีวามตอ้งการสารสนเทศตามบทบาทหน้าทีข่องตนเองจนท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการ
แสวงหาสารสนเทศขึ้นตามอาชพีการงานที่แต่ละคนรบัผดิชอบ ในขณะที่ทฤษฎีพฤติกรรมสารสนเทศของ 
Willson (2000) ทีค่รอบคลุมกจิกรรมการคน้หาสารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศ โดยกจิกรรมเหล่านี้เกดิขึน้
จากความต้องการสารสนเทศ ซึ่งน ามาสู่กรอบแนวคดิของงานวิจยัครัง้นี้ประกอบด้วย (1) ลักษณะความ
ตอ้งการและการใชส้ารสนเทศ เป็นการศกึษาเพื่อหาลกัษณะความตอ้งการและการใชส้ารสนเทศในดา้นต่า งๆ 
ไดแ้ก ่วตัถุประสงคข์องการใช ้ความตอ้งการและการใชส้ารสนเทศในดา้นลกัษณะเนื้อหา ในดา้นรปูแบบ และ
ในดา้นความทนัสมยัของสารสนเทศว่าเป็นอย่างไร (2) การแสวงหาสารสนเทศ เป็นการศกึษาเพื่อใหท้ราบถงึ
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แหล่งสารสนเทศทีผู่ป้ระกอบการใชว้่ามแีหล่งใดบา้ง ไม่ว่าจะเป็นแหล่งบุคคล แหล่งสถาบนั แหล่งสื่อมวลชน 
แหล่งอนิเทอรเ์น็ต รวมไปถงึวธิกีารทีแ่ต่ละบุคคลใชเ้พื่อการเขา้ถงึแหล่งสารสนเทศเหล่านัน้ดว้ย และ (3) การ
ใชส้ารสนเทศ และปญัหาอุปสรรคในการใชแ้ละเขา้ถงึสารสนเทศ คือ การศกึษาถงึปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบั
ผูใ้ชท้ัง้ระหว่างการเขา้ถงึสารสนเทศ และการใชส้ารสนเทศทีไ่ดม้า โดยแบ่งปญัหาและอุปสรรคเหล่านี้ออกเป็น 
2 มติ ิไดแ้ก ่มติดิา้นลกัษณะสารสนเทศ และมติดิา้นปญัหาของตวัผูใ้ชเ้อง 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ผูว้จิยัด าเนินการศกึษาพฤตกิรรมสารสนเทศโดยการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key informants) ซึง่

เป็นเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว ในพื้นที่ศึกษาซึ่งเป็นจงัหวดัที่มภีูมิปญัญาขา้วไทยที่โดดเด่น การ
คดัเลอืกพื้นทีศ่กึษาใชห้ลกัเกณฑป์ระกอบการพจิารณา จ านวน 3 ด้าน คอื 1) เป็นพืน้ทีท่ีม่ปีราชญ์ชาวบ้าน
ดา้นขา้ว ซึ่งได้รบัการยอมรบัในระดบัชาติ 2) เป็นพืน้ทีท่ีน่ักวชิาการเคยใชเ้ป็นแหล่งศกึษาคน้คว้าเพื่อแกไ้ข
ปญัหาหรอืพฒันานวตักรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัภูมปิญัญาขา้วไทย และ 3) เป็นพื้นที่ทีจ่ดัการเรยีนการสอนหรอื
ฝึกอบรมใหก้บัชาวนาเกีย่วกบัภูมปิญัญาขา้วไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากหลกัเกณฑ์ดงักล่าวสามารถคดัเลอืก
พื้นที่วิจัยซึ่งเป็นตวัแทนของแต่ละภูมิภาค วิธีการคดัเลือกผู้ให้ขอ้มูลส าคญั เริ่มต้นจากการศกึษาประวัติ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านข้าวในจังหวัดต่างๆ และท าการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จากนัน้จึงเริ่ม
ประสานงานขอลงพืน้ทีแ่ละแนะน าใหผู้ใ้หข้อ้มลูส าคญัไดท้ราบถงึกรอบแนวคดิของพฤตกิรรมสารสนเทศ แลว้
จงึด าเนินการสมัภาษณ์โดยมเีครื่องมอืวจิยั คอื แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง (Semi-structure interview guide) 
ที่ผู้วิจัยอาศัยเป็นแนวในการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นส าคัญ คือ 1) สภาพทัว่ไปของผู้ใช้
สารสนเทศ 2) ความตอ้งการและการใชส้ารสนเทศ 3) การแสวงหาสารสนเทศ และ 4) ปญัหาและอุปสรรคใน
การใชส้ารสนเทศและการเขา้ถงึสารสนเทศ หลงัจากนัน้จงึใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snow ball 
sampling technique) โดยขอความอนุเคราะหจ์ากเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้วในพืน้ทีศ่กึษา เพื่อใหช้่วย
แนะน าผูใ้หข้อ้มลูส าคญัท่านอื่นๆ ต่อไป พรอ้มทัง้ใชว้ธิกีารตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) จาก
พืน้ทีศ่กึษาแต่ละแหง่ ซึง่ด าเนินการโดยตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มลู ไดแ้ก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที ่แหล่ง
บุคคล และตรวจสอบว่าขอ้มูลทีไ่ด้จากแหล่งเหล่านี้สอดคล้องตรงกนัแล้วท าการจดบนัทกึขอ้มูลเหล่านัน้ไว้ 
พรอ้มทัง้ตรวจสอบวธิกีารเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก ่การสงัเกตแบบมสีว่นรว่ม การสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ควบคู่
กบัการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทัง้นี้ เพื่อความครบถ้วน และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
(Chantawanich, 2008) โดยผูว้จิยัเริม่เกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2557 จนในทีสุ่ดสามารถสมัภาษณ์
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัไปจนกระทัง่ไดข้อ้มลูบรรลุถงึจุดอิม่ตวั (Theoretical saturation) กล่าวคอื แมจ้ะเกบ็ขอ้มลูโดย
การสมัภาษณ์ผูใ้ชท้่านต่อไป ขอ้มูลทีไ่ด้กจ็ะเป็นแบบเดมิซึ่งเป็นค าตอบทีซ่ ้าๆ กนั และไม่มปีระเด็นใหม่แล้ว 
ผูว้จิยัจงึยุตกิารเกบ็ขอ้มลูลงในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2557 ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั คอื เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้น
ขา้ว  จ านวน 11 คน ประกอบดว้ย (1) อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน ซึง่เป็นตวัแทนภาคเหนือ จ านวน 3 คน (2) 
อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ ซึง่เป็นตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 3 คน  (3) อ าเภอบางปลามา้ 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีซึ่งเป็นตวัแทนภาคกลาง จ านวน 3 คน และ (4) อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุร ีซึ่งเป็น
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ตวัแทนภาคตะวนัออก จ านวน 2 คน จากนัน้จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหต์คีวามและสรา้งขอ้สรุปแบบอุปนัย 
(Inductive analysis) และน าเสนอขอ้มลูดว้ยการบรรยาย (Qualitative description) 

ผลการวิจยั 
ผลการวจิยัสามารถสรปุตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ไดด้งันี้ 

1. ข้อมลูพื้นฐานของผู้ให้ข้อมลูส าคญั 

1.1 ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทัง้หมดเป็นเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้นขา้ว ในจงัหวดัน่าน จงัหวดัสุพรรณบุร ี
จงัหวดัจนัทบุร ีและจงัหวดัรอ้ยเอด็ ซึง่ไดต้อบรบัการสมัภาษณ์ จ านวน 11 ราย ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีท านา
โดยอาศยัอยู่ในเขตพื้นที่ชนบทหรอืต่างอ าเภอซึ่งตัง้อยู่ห่างไกลออกไปจากตวัเมอืง ส าเร็จการศกึษาระดบั
ประถมศกึษาปีที ่4 จ านวน 6 คน ส าเรจ็การศกึษาระดบัประถมศกึษาปีที ่6 จ านวน 4 คน และส าเรจ็การศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ จ านวน 1 คน ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัเหล่านี้ประกอบอาชพีท านามากทีสุ่ด รองลงมาเป็น
อาชพีเสรมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัภูมปิญัญาขา้วไทย เช่น การคา้ขายเมล็ดพนัธุ์ขา้ว การรบัเป็นวทิยากรกระบวนการ 
และการจดักจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตรในพืน้ทีไ่ร่นาสวนผสมของตน นอกจากนี้ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัเหล่านี้
ลว้นเคยมปีระสบการณ์ในอาชพีการท านามาเป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 ปี ส าหรบัประสบการณ์ในการใช้
สารสนเทศ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่ได้ร ับสารสนเทศจากระบบการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
สารสนเทศทีไ่ดส้ว่นใหญ่เป็นประสบการณ์ในการใชส้ารสนเทศผา่นชาวนาซึง่เป็นเพื่อนร่วมอาชพี และผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นรายวชิาต่างๆ ของหลกัสูตรฝึกอบรมของโรงเรยีนชาวนา เช่น การใชจุ้ลนิทรยี์เพื่อก าจดั
โรคและแมลงศตัรขูา้ว เป็นตน้ และหนึ่งในผูใ้หข้อ้มลูส าคญักลุ่มนี้ระบุว่าเคยมปีระสบการณ์เป็นอาจารยพ์เิศษ 
โดยได้รบัเชญิใหไ้ปถ่ายทอดประสบการณ์ภูมปิญัญาขา้วไทยทีต่นเองเชีย่วชาญใหแ้ก่พีน้่องชาวนาหรอืนิสติ
นกัศกึษาทีส่นใจไดเ้รยีนรู ้เชน่ การผลติฮอรโ์มนจากกลว้ยเพือ่เพิม่ผลผลติในนาขา้ว ภูมปิญัญาในการท าน ้าสม้
ควนัไมเ้พือ่ไล่แมลงและศตัรขูา้ว เป็นตน้ 

1.2 บรบิทของชมุชนชาวนาในแต่ละภมูภิาค 
(1) ภาคเหนือ ณ อ าเภอบ่อเกลอื จงัหวดัน่าน สภาพพืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วส่วนใหญ่เป็นเนินเขาสงูสลบั

กบัทีร่าบรมิดอยภูคา ท าใหพ้ืน้ทีม่คีวามลาดชนัเมื่อฝนตกจงึไม่ค่อยมนี ้าขงัในพืน้ทีน่า ดงันัน้ ชาวนาแถบนี้จงึ
ใชว้ธิกีารเพาะปลูกขา้วทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เรยีกว่า “การท าขา้วไร่” ซึง่มพีืน้ทีเ่พาะปลูกขา้วไร่ประมาณ 7,000 ไร ่
โดยมากนิยมปลูกขา้วเหนียวสายพนัธุ์ท้องถิ่น การเก็บเกี่ยวผลผลิตขา้วจะท าในระหว่างเดือนตุลาคมและ
พฤศจกิายน ส าหรบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ทีโ่ดดเด่น อาท ิประเพณีปลกูแฮก ประเพณีกนิดอกแดง พบว่ามรีากฐาน
มาจากความเป็นกลุ่มชาตพินัธุล์วัะซึง่นบัถอืผบีรรพบุรษุ รว่มกบัการนบัถอืศาสนาครสิต ์และพระพทุธศาสนา  

(2) ภาคกลาง ณ อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบุร ีมพีืน้ทีเ่ป็นนาขา้วประมาณ 200,000 ไร่ สภาพ
พืน้ทีใ่นอ าเภอบางปลามา้มลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่าบลุ่ม และมกัมฝีนตกชุกตดิต่อกนัเป็นเวลานานหลายวนั ส่งผล
ใหน้ ้าทว่มขงัอยูเ่ป็นเวลานาน ตัง้แต่ชว่งเดอืนกนัยายน–ธนัวาคมของทุกปี ชาวนาจงึท าการปลูกขา้วขึน้น ้าและ
โดยมากนิยมปลูกขา้วเจา้ ส่วนการท านาไดอ้าศยัน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาตคิวบคู่กบัระบบชลประทาน ชาวนา
ในอ าเภอบางปลาม้าจึงท าได้ทัง้นาปีและนาปรงั ส่วนการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีจะท าในระหว่างเดือนตุลาคม-
ธนัวาคม ในส่วนของขา้วนาปรงัจะออกรวงตามอายุซึ่งจะท าการเก็บเกี่ยวในช่วงที่มอีายุครบประมาณ 3-4 
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เดอืน ดา้นวฒันธรรมทอ้งถิน่พบว่ายงัคงรกัษาประเพณีดัง้เดมิทีส่บืทอดมาจากบรรพบุรษุ เชน่ การลงแขกเกีย่ว
ขา้ว การท าขวญัขา้ว และยงัได้ผสมผสานกบัวฒันธรรมของชาวไทยเชื้อสายจนี เช่น ระบบหลงจู้ ระบบกงส ี
เป็นตน้ 

(3) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ อ าเภอธวชับุร ีจงัหวดัรอ้ยเอด็ มพีื้นทีน่าขา้วประมาณ 110,000 ไร ่
สภาพของพืน้นาสว่นใหญ่เป็นนาลุ่ม การท านาอาศยัแหล่งน ้าจากธรรมชาต ิคอื น ้าฝน น ้าในแม่น ้าชี รวมถงึน ้า
จากอา่งเกบ็น ้าธวชัชยั ขา้วทีน่ิยมปลูกเป็นขา้วเจา้อายุเบาซึง่ปลูกเพื่อขายเป็นหลกั ส่วนขา้วเหนียวจะปลูกไว้
รบัประทานเอง ชุดดินของอ าเภอธวัชบุรีเป็นดินร่วนปนทรายและในบางพื้นที่เป็นดินเค็ม ชาวนาในพื้นที่
ดงักล่าวจงึมภีูมปิญัญาในการเพาะปลูกขา้วโดยใชห้ญา้แฝกเพื่อฟ้ืนฟูธาตุอาหารในดนิ อกีทัง้ยงัมีการท าไร่นา
สวนผสมเพื่อลดความเสีย่งในการผลติขา้วหอมมะลขิายเพยีงอย่างเดยีว ทัง้นี้การเกบ็เกีย่วขา้วนาปีในอ าเภอ
ธวชับุรจีะเริม่ท าในระหว่างเดอืนตุลาคม-ธนัวาคม ส าหรบัวฒันธรรมทอ้งถิน่พบว่าชาวนาในอ าเภอธวชับุรีมี
รากฐานวฒันธรรมมาจากประเพณีฮตีสบิสองคองสบิสี ่การบูชาผบีรรพบุรุษ การบูชาผแีฮกนา และการบูชา
พญาแถน รว่มกบัการนบัถอืพระพทุธศาสนาแบบเถรวาท 

(4) ภาคตะวนัออก ณ อ าเภอสอยดาว จงัหวดัจนัทบุร ีสภาพพืน้ทีน่าขา้วเป็นทีร่าบรมิเขาสอยดาวซึง่มี
พืน้ทีป่ระมาณ 2,000 ไร่ และมแีหล่งน ้า ไดแ้ก่ คลองทรายขาว คลองปะตง และคลองพระสะทงึ ชาวนาแถบนี้
โดยมากใชน้ ้าฝนในการท านาและนิยมปลูกขา้วเหนียวนาปีเนื่องจากมปีรมิาณน ้าฝนน้อย รวมทัง้ชุมชนชาวนา
เดมิเป็นกลุ่มชาตพินัธุล์าวซึง่อพยพมาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและฝ ัง่ซา้ยของแม่น ้าโขง เมื่อเขา้มาท านา
ปลูกขา้วในพืน้ที่จงึมกีารแลกเปลี่ยนความรูแ้ละทรพัยากรกบักลุ่มชาวไทยถิน่ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ 
และในบางครัง้มกีารว่าจา้งแรงงานทีเ่ป็นเกษตรกรชาวกมัพูชา ท าใหว้ฒันธรรมทอ้งถิน่ของชาวนาในอ าเภอ
สอยดาวมลีกัษณะผสมผสานกนั สว่นการเกบ็เกีย่วผลผลติขา้วจะท าในระหว่างเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 

1.3 บทบาทหน้าที่และภาระงานของเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้วมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ประกอบอาชพีท านา ดา้นการเป็นวทิยากรผูรู้ ้และดา้นการเป็นผูน้ าทางจติวญิญาณใหช้มุชน รายละเอยีด ดงันี้ 

(1) ดา้นการประกอบอาชพีท านา ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัทัง้หมดตอ้งท านาปลูกขา้วเป็นงานหลกั การท านา
ปรงัจะไม่มปีญัหาเรื่องแหล่งน ้า แต่การท านาปีนัน้จะตอ้งค านึงถงึเรื่องน ้าเป็นหลกั เพราะหากฝนตกน้อย หรอื
ฝนมาชา้กว่าปกต ิท าใหก้ารเพาะปลูกขา้วล่าชา้ออกไป ชาวนาสามารถเพาะปลูกขา้วได้เพยีงรอบเดยีว โดย
ปลูกมากในเดือนกรกฎาคม และบางรายเลื่อนมาปลูกในเดือนสิงหาคม หากปลูกช้ากว่านี้จะไม่สามารถ
เพาะปลูกขา้วได้แลว้ ต้องปล่อยทิง้แปลงนาใหว้่าง หรอือาจปรบัเปลี่ยนไปปลูกพชืทีต่้องการน ้าน้อย เช่น ถัว่
เขยีว ถัว่เหลอืง เป็นตน้ เพราะหากฝืนปลกูขา้วกจ็ะตอ้งเสีย่งกบัการระบาดของศตัรพูชื 

(2) ด้านการเป็นวทิยากรผูรู้้ ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัส่วนใหญ่ยงัรบัหน้าที่เป็นครูภูมปิญัญาซึ่งได้ถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท านาอนิทรยี์ และคอยเตือนภยัต่างๆ ให้กบัสมาชกิในเครอืข่ายฯ บางครัง้ต้องออกไป
แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บันักวชิาการเกษตร และอาจตอ้งรบัหน้าทีเ่ป็นวทิยากรหรอือาจารย์พเิศษเพื่อบรรยายให้
ความรู้แก่คนนอกพื้นที่ในต่างจังหวัดด้วย อย่างไรก็ดีผู้ให้ข้อมูลส าคญัยังต้องศึกษาสภาวะตลาดสินค้า
การเกษตร โดยเฉพาะผลผลติขา้วของโลกทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้จากเดมิทุกปี โดยเฉพาะขา้วจากกมัพูชา พม่า
และเวยีดนามซึง่มผีลผลติสูงมากจนท าใหร้าคาขา้วตกต ่าลง ดงันัน้ ในฐานะหวัหน้าเครอืข่ายปราชญ์ชาวบา้น
ดา้นขา้ว  จงึต้องหาข่าวสารเหล่านี้ไวเ้พื่อเตรยีมรบัมอืหรอืปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ตามทีต่ลาดต้องการ  เช่น การ
ขายขา้วกลอ้งอนิทรยีส์ง่ตรงถงึผูบ้รโิภค หรอืเน้นการขายเมลด็พนัธุข์า้วอนิทรยีซ์ึง่มรีาคาทีส่งูกว่า เป็นตน้ 
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(3) ด้านการเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณให้กบัชุมชน ผู้ให้ขอ้มูลส าคญัเฉพาะที่เป็นหวัหน้าเครอืข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกและคอยเชื่อมโยงจิตวิญญาณของธรรมชาติให้
กลายเป็นพลงัเพื่อขบัเคลื่อนงานผ่านทางพธิกีรรม เช่น “พธิที าขวญัขา้ว” ของภาคกลางเพื่อบวงสรวงพระแม่
โพสพใหม้าสถิตย์อยู่ในแปลงนา “พธินีาตาแฮก” ของภาคอสีาน ที่เป็นพธิีกรรมเลี้ยงเทพยดาอารกัษ์ประจ า
แปลงนาก่อนเริม่ลงมือเพาะปลูกขา้วในรอบปี “ประเพณีเอามอื” ของชาวนาภาคเหนือ ซึ่งเป็นการจัดสรร
แรงงานใหช้่วยเหลอืกนัในหมู่ชาวนา “พธิรีวบขา้ว” ของชาวนาภาคใต้และภาคตะวนัออก ซึ่งเป็นขัน้ตอนการ
เกบ็เกีย่วขา้วทีป่ลอดภยัและมเีอกลกัษณ์ทีง่ดงาม เป็นตน้ พธิกีรรมเหล่านี้มผีลต่อจติใจของชาวนาเพราะช่วย
ใหเ้กดิความความสามคัค ีซึง่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัตอ้งแสดงบทบาทหน้าทีเ่ป็นผูน้ าหรอืมสี่วนส าคญัในการประกอบ
พธิกีรรมเพือ่เป็นขวญัก าลงัใจใหกับัตนเองและเหล่าสมาชกิชมุชนชาวนาในเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้ว   
2.  พฤติกรรมสารสนเทศ 

ผลการศกึษาในส่วนนี้ประกอบด้วย ความต้องการสารสนเทศ การใช้สารสนเทศ และการแสวงหา
สารสนเทศ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

2.1 ความต้องการสารสนเทศ พบว่า เครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว มวีตัถุประสงค์ในการใช้
สารสนเทศเพือ่ส ารวจขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัขา้วทีใ่ชไ้ดผ้ลดใีนพืน้ทีอ่ ืน่ๆ หรอืมคีวามส าเรจ็ทีโ่ดดเด่น เช่น การ
ก าจดัหนอนและเพลีย้ไฟในแปลงนาโดยใชส้มนุไพรพืน้บา้น การเพิม่ปรมิาณผลผลติขา้วต่อไรด่ว้ยฮอรโ์มนจาก
ธรรมชาต ิเป็นตน้ รวมทัง้ใชเ้พือ่ตดิตามการฝึกอบรมเกีย่วกบัภมูปิญัญาขา้วจากทางราชการเพือ่น ามาถ่ายทอด
ต่อในศูนยก์ารเรยีนรู ้เช่น ภูมปิญัญาชาวบ้านในการท านาอนิทรยี์แบบลดต้นทุน เป็นต้น ส าหรบัผลการวจิยั
ดา้นความตอ้งการสารสนเทศ พบว่า เนื้อหาสารสนเทศทีผู่ใ้หข้อ้มลูส าคญัตอ้งการมากทีสุ่ด  คอื  “วธิกีารผลติ
ปุ๋ ยอนิทรยี์และน ้าหมกัชวีภาพ” รองลงมา ได้แก่ “การเพิม่ผลผลติในนาขา้ว” “การพฒันาพนัธุ์ขา้วพื้นเมอืง” 
“การแปรรปูขา้ว” และ “การประกอบพธิกีรรมของชาวนา” ตามล าดบั  

2.2 การแสวงหาสารสนเทศ พบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัแต่ละทา่นแสวงหาสารสนเทศดว้ยตนเองโดยใช้
การโทรศพัทส์อบถามหรอืตัง้ค าถามในกลุ่มไลน์ (LINE Application) เพื่อใหส้มาชกิเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้น
ดา้นขา้วช่วยแนะน าแนวทางแกป้ญัหาได้อย่างตรงจุด และบางส่วนได้ขอใหเ้จา้หน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรหรอื
ขอใหญ้าตแิละเพื่อนทีส่ามารใชร้ะบบสารสนเทศไดช้่วยท าการคน้คนืให ้ส าหรบัการก าหนดค าคน้ พบว่า โดย
สว่นใหญ่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัก าหนดค าคน้จากชือ่เรือ่งของเอกสาร คูม่อื หรอื ต ารา เช่น “คู่มอืชาวนาอาสา” “คู่มอื
ชาวนาชัน้น า” “การจดัการธาตุอาหารพชื” “ชาวนามอือาชพี” เป็นต้น ในบางครัง้ยงัเปลี่ยนไปใช้ค าส าคญัที่
สมัพนัธก์บัเรือ่งทีส่นใจ เชน่ “ฮอรโ์มนจากน ้าหมกัเศษปลา” “การตดัใบขา้วเพือ่เพิม่ผลผลติ” “การท าน ้าสม้ควนั
ไมไ้ล่แมลงและศตัรูขา้ว” เป็นต้น นอกจากนี้ยงัก าหนดวลทีีคุ่น้เคย เช่น “การหมกัฟาง” “การเลี้ยงปลาในนา
ขา้ว” “ตวัห า้ตวัเบยีน” เป็นตน้ ส าหรบัวธิปีระเมนิสารสนเทศทีไ่ดม้าโดยส่วนใหญ่คลา้ยคลงึกนั ไดแ้ก่ พจิารณา
ว่าชื่อเรื่องตรงกบัประเด็นที่ต้องการ พิจารณาจากบทคดัย่อและบทสรุปของเรื่องว่าตรงกบัที่ต้องการ ให้
ความส าคญักบัความรู้หรอืคู่มอืของวิทยากรโดยไม่เน้นเอกสารที่ทนัสมยัมากนัก หากเป็นเอกสารของทาง
ราชการเน้นรายการทีต่พีมิพ/์เผยแพรล่่าสดุกอ่น และหากพบว่าเจา้ของผลงานเป็นปราชญ์ชาวบา้นจะพจิารณา
เป็นพเิศษ รวมทัง้ใหค้วามส าคญักบัเอกสารจากองคก์รทีผ่ลติสิง่พมิพ์ซึ่งได้ท าวจิยัเกีย่วกบัภูมปิญัญาขา้วมา
อยา่งต่อเนื่อง 
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2.3 การใช้สารสนเทศ พบว่า ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัสว่นใหญ่ใชส้ารสนเทศทุกวนั จ านวน 8 คน รองลงมา
ใชส้ารสนเทศ 3-4 วนัต่อสปัดาห ์จ านวน 3 คน โดยสว่นใหญ่ไดร้บัสารสนเทศจากกลุ่มไลน์ (LINE Application) 
ของเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้ว ซึง่ใหส้ารสนเทศทีห่ลากหลาย เช่น ไฟล์เสยีงทีบ่นัทกึค าแนะน าในการ
แปรรปูผลผลติขา้ว ภาพถ่ายศตัรขูา้ว ภาพเคลื่อนไหวทีแ่สดงวธิกีารผลติปุ๋ ยอนิทรยี ์ไฟลค์ าสัง่หรอืประกาศของ
ทางราชการทีส่ าคญั เป็นต้น รองลงมาใชส้ารสนเทศจากเอกสารประกอบการบรรยายและฝึกอบรมทีไ่ด้จาก
ศูนย์เรยีนรูข้องทางราชการและจากโรงเรยีนชาวนาในพื้นทีใ่กล้เคยีง และใหค้วามส าคัญกบัสารสนเทศจาก
เวบ็ไซต/์อนิเทอรเ์น็ตน้อยทีส่ดุ ทัง้นี้การใชส้ารสนเทศแมจ้ะมลีกัษณะเป็นสารสนเทศดจิทิลั แต่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั
ระบุว่าตอ้งเป็นการแบ่งปนัสารสนเทศทีม่าจากแหล่งบุคคล คอื หวัหน้าเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว ที่
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัคุน้เคยจงึจะน าสารสนเทศไปใชจ้รงิและไดป้ระเมนิแหล่งสารสนเทศโดยมุ่งเน้นเนื้อหาทีต่รงกบั
สภาพปญัหาและสถานการณ์ปจัจุบนัทีต่อ้งการแกไ้ขมากทีส่ดุ 
3. ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะ 

3.1 ปัญหาในการค้นคืนและเข้าถึงสารสนเทศ ผลการศกึษา พบว่า เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้น
ขา้ว ประสบปญัหาในการใชค้ าคน้มากทีส่ดุ กล่าวคอื ค าคน้ทีใ่ชก้บัผลทีค่น้คนืออกมาไดย้งัขาดการเชือ่มโยงกบั
ขอ้มลูสมุนไพรพืน้บา้นทีช่าวนานิยมใชท้ดแทนสารเคมเีพื่อลดตน้ทุนและลดความเสีย่งต่ออาการเจบ็ป่วยหรอื
ลดปญัหาสารพษิตกคา้งไปยงัผูบ้รโิภค นอกจากนี้ศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละโรงเรยีนชาวนายงัมสีารสนเทศภูมปิญัญา
ขา้วทีม่คีุณค่าเป็นจ านวนมาก แต่ขาดการสนับสนุนใหม้รีะบบการจดัการทีด่หีรอืขาดการสนับสนุนเครื่องมอื
ชว่ยคน้ รวมทัง้ขาดการท าวจิยัร่วมกนัเพื่อน าสารสนเทศภูมปิญัญาขา้วไทยในแต่ละพืน้ทีม่าปรบัใชใ้นวงกวา้ง 
และผูใ้หข้อ้มลูส าคญัยงัเน้นว่าผูท้ีจ่ะน าสารสนเทศไปใชค้วรลงพืน้ทีเ่พือ่ฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง เพราะสารสนเทศ
ภมูปิญัญาขา้วไทยมรีายละเอยีดทีซ่บัซอ้นมากเกนิกว่าทีจ่ะสบืคน้ไดใ้นเวบ็ไซต ์

3.2 ข้อเสนอแนะต่อการพฒันาเคร่ืองมือค้นคืนสารสนเทศ ผู้ให้ข้อมูลส าคญัได้ให้เสนอแนะ
เกี่ยวกบัการการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศภูมปิญัญาขา้วไทย มากที่สุด จ านวน 5 คน รองลงมาเป็นการ
แสดงผลการคน้คนืสารสนเทศทีเ่ป็นคลปิขัน้ตอนการเพาะปลูกขา้วซึง่สะดวกต่อการรบั-ส่งในกลุ่มไลน์ จ านวน 
4 คน และการก าหนดค าคน้ด้วยภาษาถิน่ จ านวน 2 คน ตามล าดบั เมื่อพจิารณาขอ้เสนอแนะต่อการพฒันา
เครื่องมอืคน้คนืสารสนเทศของเครอืข่ายปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว  สรุปได้ว่าในการก าหนดค าคน้ควรแสดง
ค าคน้ทีเ่ป็นภาษาถิน่เพื่อสื่อความหมายใหต้รงกบับรบิทของชุมชาชาวนาแต่ะแห่งและเพื่อช่วยอนุรกัษ์มรดก
ทางวฒันธรรมและภมูปิญัญาขา้วจากบรรพบุรุษเอาไว ้นอกจากนี้ควรออกแบบบรกิารสารสนเทศให้สะดวกต่อ
การน าไปใชใ้นกจิกรรมการเรยีนรูห้รอืเวทชีาวบา้น ในดา้นการเชื่อมโยงแหล่งความรูค้วรเชื่อมโยงกบักจิกรรม
การเรยีนรูท้ีช่าวนาจดัขึน้ โดยเฉพาะเนื้อหาสารสนเทศในเชงิปฏบิตัทิีเ่ป็นภาษาทอ้งถิน่ เช่น การปลูกขา้วแบบ
ใช้น ้าน้อย เป็นต้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใหข้อ้มูลส าคญัระบุว่าควรจดักลุ่มด้วยภาษาถิ่นที่เขา้ใจได้ง่ายและชดัเจน 
 
อภิปรายผล 
1. ความต้องการสารสนเทศ 
 ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่าเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้ว มวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนในดา้นความตอ้งการ
สารสนเทศซึ่งเชื่อมโยงกบัสถานภาพ/อาชพี กล่าวคือ ใช้เพื่อติดตามข่าวการเกษตรโดยเฉพาะเนื้อหาภูมิ
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ปญัญาขา้วไทยทีใ่ชไ้ดผ้ลดใีนพืน้ทีอ่ ื่นเพื่อน ามาปรบัใชใ้นพืน้ทีน่าของตน รองลงมาเป็นการใชเ้พื่อตดิตามการ
ฝึกอบรมจากทางราชการเพื่อน ามาถ่ายทอดต่อในศนูยก์ารเรยีนรู ้และใชต้ามบทบาทผูน้ าทางจติวญิญาณซึ่ง
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัจะตอ้งเป็นผูน้ าประกอบพธิกีรรมเพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหกับัตนเอง และเพื่อสมาชกิชาวนาใน
เครอืขา่ยปราชญ์ชาวบ้านด้านขา้ว ตามล าดบั สอดคลอ้งกบั Suebsonthi (1987) ทีพ่บว่า เกษตรกรต้องการ
สารสนเทศเกีย่วกบัโรคพชื การป้องกนัและการบ ารุงรกัษาพชื ราคาปจัจยัทางการเกษตร วธิกีารคดัเลอืกพนัธุ์
พชื การใชย้าฆ่าแมลง การปราบวชัพชื เป็นตน้ และตรงกบั Loungmanee (2002) ทีพ่บว่าเครอืขา่ยปราชญ์
ชาวบา้นอสีานใชส้ารสนเทศเพือ่พฒันาชมุชนใหเ้ขม้แขง็ โดยการฟ้ืนฟูวถิชีวีติและประเพณีดัง้เดมิในชุมชนเพื่อ
น าไปสูก่ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงอยา่งยัง่ยนื  

2. การแสวงหาสารสนเทศ  
ผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ว่าผูใ้หข้อ้มลูส าคญัใชก้ลุ่มไลน์ (LINE Application) เป็นช่องทางในการแสวงหา

สารสนเทศ โดยเฉพาะการรบัส่งไฟล์เสยีงทีบ่นัทกึค าแนะน าในการเพาะปลูกขา้ว หรอืรบัส่งไฟล์เอกสารทีไ่ด้
จากศนูยเ์รยีนรูแ้ละจากโรงเรยีนชาวนาในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง โดยตอ้งเป็นสารสนเทศจากหวัหน้าเครอืขา่ยฯ ทีผู่ใ้ห้
ขอ้มลูส าคญัคุน้เคยจงึจะน าสารสนเทศไปใชจ้รงิ และการประเมนิแหล่งสารสนเทศไดมุ้่งเน้นไปยงัเนื้อหาทีต่รง
กบัสภาพปญัหาและสถานการณ์ปจัจุบนัทีต่อ้งการแกไ้ขมากทีสุ่ด ซึง่ตรงกบั Seenuankaew (2013) ทีพ่บว่า 
เกษตรกรสื่อสารสารสนเทศผ่านทางโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อขอค าแนะน าโดยตรงไปยงัผู้น าชุมชน ประธาน
วสิาหกจิชุมชน เกษตรกรดเีด่น ญาตพิี่น้อง และกลุ่มสมาชกิเพื่อปรกึษาหารอืในกระบวนการผลติและสรา้ง
เอกลกัษณ์ใหก้บัสนิคา้เกษตรเพือ่ใหเ้กษตรกรมรีายไดเ้พิม่ขึน้และคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ซึง่ปรากฏการณ์ดงักล่าว 
Wilson (1999) อธบิายว่าเกดิจากบรบิทความตอ้งการของผูใ้ชท้ีม่ที ัง้ปจัจยัพืน้ฐานดา้นอาชพีหรอืบทบาทหน้าที ่
และปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ภูมหิลงั และแรงจูงใจ ซึ่งผูใ้หข้อ้มูลส าคญัล้วนมปีระสบการณ์ตรงกนัในการใช้
สารสนเทศจากเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้นขา้ว เพื่อแกไ้ขปญัหาในแปลงนาอย่างไดผ้ล ดงันัน้การถ่ายทอด
เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมทางการเกษตรจงึควรเชือ่มโยงกบัหวัหน้าเครอืขา่ยฯ เป็นอนัดบัแรก  

3. การใช้สารสนเทศ 
3.1 การทีผู่ใ้หข้อ้มลูส าคญัยงัคงประสบปญัหาทีร่ะบุว่าเนื้อหาทีค่น้คนืไดบ้างส่วนเป็นภาษาไทยถิน่ซึง่

มคี าศพัท์ทีผู่ใ้หข้อ้มลูส าคญัไม่คุน้เคยหรอือาจไม่ทราบความหมายทีแ่ทจ้รงิ  เช่น “การเยีย้ะนา หมายถึง การ
ท านาของชาวนาในภาคเหนือ” “ข้าวค าผาย หมายถึง ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน ้ าขงัเป็นเวลานาน ” เป็นต้น 
นอกจากนี้ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัยงัตอ้งการชุดค าศพัท์ในแง่วฒันธรรมขา้ว โดยเฉพาะคตคิวามเชื่อ พธิกีรรม และ
แนวปฏบิตัทิางการเกษตรซึ่งเป็นค าศพัท์ภาษาไทยถิน่และค าศพัท์เฉพาะกลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ สอดคล้องกบั 
Srichai (2013) ทีพ่บว่าผูใ้ชบ้รกิารประสบปญัหาในการเขา้ถงึสารสนเทศเพราะจากขาดทกัษะทางภาษา และ 
Puttichaikul (2016) ทีพ่บว่าผูใ้ชบ้รกิารประสบปญัหาในการเขา้ถงึสารสนเทศเพราะขาดความสามารถในการ
สรา้งค าคน้ทีต่รงกบัเอกสารทีต่อ้งการ ซึง่ Wilson (1999) อธบิายว่าพืน้เพความรูแ้ละทกัษะทางภาษาของผูใ้ช้
สารสนเทศเป็นลกัษณะสว่นบุคคล (Personal characteristic) ทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการคน้คนืสารสนเทศได ้

3.2 ผลการวจิยัชีว้่าการเชื่อมโยงแหล่งสารสนเทศภูมปิญัญาขา้วไทยใหเ้ขา้กบักจิกรรมเวทชีาวบา้น
เป็นสิง่ทีผู่ใ้หข้อ้มลูส าคญัตอ้งการมากทีส่ดุ และควรจดัแสดงเนื้อหาสารสนเทศดว้ยภาษาถิน่ทีเ่ขา้ใจไดง้า่ยและ
ชดัเจน สอดคลอ้งกบั Seenuankaew (2013) ทีร่ะบุว่าเกษตรกรไทยน าสารสนเทศทีไ่ด้รบัไปใชท้นัท ีโดยไม่
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ประเมนิสารสนเทศเพราะเป็นสารสนเทศส าเรจ็รปูทีไ่ดจ้ากองคก์รภาครฐั ดงันัน้เจา้หน้าทีภ่าครฐัหรอืนักวจิยัที่
ท าหน้าทีเ่ป็นตวักลางสือ่สารสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้บัสมาชกิเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้ว 
จึงควรจัดเนื้อหาสารสนเทศภูมิปญัญาข้าวไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งสอดคลอ้งกับข้อค้นพบของ 
Loungmanee (2002) ทีร่ะบุว่า เครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นอสีานไดเ้สนอแนะใหร้วบรวมและจดัระบบสารสนเทศ
ภมูปิญัญาชาวบา้นโดยใชว้ธิกีารจดัหมวดหมูใ่หง้า่ยต่อการเขา้ถงึ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยันี้ ผลการวจิยัพฤตกิรรมสารสนเทศของเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้นดา้นขา้ว

ในประเทศไทย สามารถน าไปใชเ้ป็นความรูพ้ ืน้ฐานในการพฒันาฐานความรูเ้พื่ออนุรกัษ์สารสนเทศภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่และสง่เสรมิการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมสารสนเทศของผูใ้ชใ้นปจัจุบนั 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัในอนาคต ควรศกึษาพฤตกิรรมสารสนเทศของเครอืขา่ยปราชญ์ชาวบา้น
ดา้นขา้วโดยเน้นกลุ่มเฉพาะตามภาษาถิน่หรอืภาษาของกลุ่มชาตพินัธุ์ เพื่อใหส้ามารถออกแบบระบบความรู้
หรอืพฒันาบรกิารสารสนเทศทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมสารสนเทศของเครอืขา่ยปราชญช์าวบา้นดา้นขา้วเพื่อให้
ขบัเคลื่อนการพฒันาชมุชนในแต่ละทอ้งถิน่หรอืในแต่ละกลุ่มชาตพินัธข์องประเทศไทยไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
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