
 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

97 การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา: ปัญหาการเผาอ้อยในภาคอีสาน 

 
การสื่อสารเพื่อการพัฒนา: ปัญหาการเผาอ้อยในภาคอีสาน 

Development Communication: Sugarcane Burning Problems  

in Northeastern Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
รัตนา  จันทร์เทาว์ 1 / Rattana  Chanthao 

 
 

 
บทคัดย่อ 
 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหารูปแบบการส่ือสารเก่ียวกบัผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดจากการเผาอ้อย ในพืน้ท่ีอ าเภอกุมภวาปี 
จงัหวดัอดุรธานี คดัเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 300 คน โดยมีความ
หลากหลายด้าน อาย ุอาชีพ การศกึษา และทกัษะทางภาษา เคร่ืองมือในการวิจยั 
คือ การสนทนา การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามน าประกอบการสนทนา งานวิจัยนีใ้ช้วิธีวิจัยแบบผสม ใช้กรอบ
แนวคิด เร่ือง การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (development communication ) ของ 
Nora C. Quebral (1972) เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างการตระหนักรู้ของเกษตรกร
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และประชาชน (self-awareness) ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดจาก 
การเผาอ้อย 
 ผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญ คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
เก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุภาพท่ีเกิดจาการเผาอ้อย แตเ่กษตรกรต้องการ
ได้รับข้อมูลเก่ียวกับปัญหาสุขภาพเป็นล าดับแรก โดยใช้ช่องทางการส่ือสาร
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะส่ือพืน้บ้าน ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง เพลงหมอล าและ
การแสดงหมอล า  ส่ือบคุคล ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.) ครูใน
โรงเรียนของหมูบ้่าน พระสงฆ์ และผู้น าชมุชน โดยควรเลือกใช้ภาษาไทยถ่ินอีสาน
ในการส่ือสารแบบเผชิญหน้า นอกจากนีส่ื้อประเภทป้ายประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้านล้วนมีความส าคญัตอ่การให้ความรู้ ข้อมลู เพ่ือจะน าไปสู่การสร้างความ
ตระหนักรู้ อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาการเผาอ้อยจากปัจจัยท่ีเกิดขึน้กับ
เกษตรกร ได้แก่ ภาคแรงงาน ภาคเงินทนุ และภาคเง่ือนไขของโรงงานผลิตน า้ตาล 
จะส่งผลให้เกิดการลด เลิก การเผาอ้อย ควบคู่กับการให้ข้อมลูแก่เกษตรกรและ
ประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนีย้ังควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
โรงเรียน และระดบัชมุชน เพ่ือการสร้างความตระหนกัรู้ตอ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพในบริบทของชมุชนด้วยคนในชมุชน 
 
ค าส าคัญ:  การส่ือสารเพ่ือการพฒันา,  การเผาอ้อย,  ปัญหาสิ่งแวดล้อม, 

ภาคอีสาน  
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Abstract  
 

This research aims to investigate communication formats regarding 
environmental and health effect caused by sugarcane burning in Kumphawapi 
District of Udon Thani Province. Using purposive sampling technique, 300 
villagers having a variety of ages, occupations, educations, and dialectal skills 
were selected as participants of this study. Research instruments were 
consisted of conversation, non-participation observation, interview, and 
questionnaire. Based on mixed method and Nora C. Quebral (1972)’s 
conceptual framework relevant to development communication, enhancing 
farmers and villagers’ self-awareness in environmental and health problems 
caused by sugarcane burning was also involved.  
 The findings showed that most farmers had deficient knowledge 
of environmental and health problems caused by sugarcane burning. 
Basically, the farmers wanted more information about health problems 
towards various communication channels. These channels included: 1) local 
media, i.e. folk songs, and northeastern Thai music and performance, 
2) personal media, i.e. Primary Health Volunteers, village schools’ teachers, 
Buddhist monks, and village headmen, based on face to face communication 
and northeastern Thai dialect, and 3) villages’ billboards to promote the villagers’ 
knowledge and information acquisition which later led them to self-awareness. 
Eliminating factors affecting the farmers, i.e. labor sector, capital sector, and 
sugar refinery’s conditions and also giving information to the farmers and the 
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villagers had resulted in reducing and quitting sugarcane burning. Furthermore, 
it should have educational programs in school and community level in order to 
arise self-awareness of environmental and health problems in community 
context by people in their own villages. 
 
Keywords:  Development Communication,  Sugarcane Burning, 

Environmental Problems,  Northeastern Thailand 
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1. บทน า  
 
 ปัญหาประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยเกิดจากการเผาอ้อย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เผาอ้อยในทกุขัน้ตอนการ
ผลิตอ้อย ได้แก่ การเผาเพ่ือเตรียมดนิ การเผาในระยะการเก็บเก่ียว และการเผาซงั
อ้อยหลงัการเก็บเก่ียว การเผาอ้อยท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด คือ การเผา
ในชว่งการเก็บเก่ียวเพราะมีใบอ้อยเป็นเชือ้เพลิงท่ีในปริมาณมากกวา่การเผ่าอ้อย
หรือหญ้าในขัน้ตอนอ่ืน อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการเผาอ้อยจะลดลงหากเกษตรกรมี
ความตระหนกัรู้ตอ่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ส านกังานคณะกรรมการ
อ้อยและน า้ตาล กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) กล่าวถึงผลด าเนินงานการ
เสริมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอ้อย
และน า้ตาล โดยเผยแพร่ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ รวมทัง้การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัการสร้างจิตส านึกท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้กบัอตุสาหกรรมอ้อย น า้ตาล
ทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมถึงการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบสงัคม 
(Cooperate Social Responsibility: CSR) ให้เกิดขึน้กับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย ทัง้ชาวไร่อ้อย และผู้ประกอบการน า้ตาลทราย 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล (ส านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย, 2559: 41) ผลการด าเนินงานของส านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นถึงนโยบายและ
การให้ความส าคญักับการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดกับผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการท าไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน า้ตาล อย่างไรก็ตาม รายงาน
ฉบับนีย้ังไม่ได้ให้รายละเอียดและผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานและไม่ได้
กลา่วถึงพืน้ท่ีจดักิจกรรม  
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 งานวิจยัท่ีผา่นมาท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัการเผาอ้อย อาทิ ศกัรินทร์ เทศแก้ว 
(2546) ละอองดาว และธวชัชยั (2548) เจนจิรา ใจทาน และคณะ (2556) พบว่า 
การเผาอ้อยในขัน้ตอนการเก็บเก่ียวเกิดขึน้ในทุกพืน้ท่ีของประเทศไทยปัจจัย
ส าคญัท่ีท าให้เกิดการเผาอ้อย คือ การขาดแรงงานภาคเกษตร และการก าหนด
ช่วงเวลาการน าส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน นอกจากนีก้ารเผาอ้อยยงัเป็นการลดต้นทนุ 
ปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้เกษตรกรเลือกใช้วิธีการเผาอ้อยก่อนน าอ้อยส่งโรงงาน
น า้ตาล  นอกจากนีง้านวิจยัส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงผกกระทบจากการเผาอ้อยด้าน
สิ่งแวดล้อมมากกวา่การค้นหาวิธีการส่ือสารเพ่ือลดการเผาอ้อย  

ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเผาอ้อยใน
ตา่งประเทศ อาทิ Blair (2000) พบวา่ ผลจากการเผาอ้อยกระทบตอ่ความสมบรูณ์
ของโครงสร้างดนิในภาคเกษตรกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัระดบัคาร์บอน พืน้ท่ีตวัอยา่งได้
จากการปลูกอ้อยในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ท าให้ทราบว่าการปลกู
พืชอยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้สภาพดนิขาดความสมบรูณ์ทางโครงสร้าง โดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีเขตร้อน ผลการวิจัยของ Mh graham and others (2001) ในพืน้ท่ีทวีป
แอฟริกาท่ีกล่าวถึง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการเผาอ้อยโดยใช้ถงัและการ
เผาอ้อยแบบดัง้เดิมของเกษตรกรในเมือง Mount Edgecombe ทางตอนใต้ของ
ทวีปแอฟริกา พบว่า การเผาอ้อยโดยใช้ถงัเผาส่งผลกระทบตอ่ผิวดินน้อยกวา่การ
เผาอ้อยหน้าดิน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนีย้ังสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของ
เกษตรกรต่อการเผาอ้อยโดยใช้วิธีใหม่นีย้ังไม่ได้รับความสนใจมากนัก เพราะ
วิธีการเผาอ้อยหน้าดินแบบดัง้เดมิมีความสะดวกและงบประมาณน้อย 

ส่วนใหญ่งานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ผลกระทบการเผาอ้อย ให้ความส าคญักับการวิเคราะห์ผลเสียต่อสภาพดินและ
อากาศหรือเป็นงานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลกั งานวิจยัเก่ียวกบัการเผาอ้อย
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ด้านสังคมศาสตร์ซึ่งศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักรู้ด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการเผาอ้อยนัน้ยังมีอยู่น้อยมาก ดังนัน้ ควรมีการศึกษาใน
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการได้รับความรู้หรือผลกระทบด้านตา่ง ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้กบัตนเอง
และชุมชนจากการเผาอ้อย เพ่ือน าไปสู่การส่ือสารระหว่างภาครัฐ และเกษตรกร 
ให้มีความเข้าใจร่วมกนัเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ให้เกิดขึน้กบัเกษตรผู้ปลกู
อ้อยและสง่ผลตอ่การลดหรือเลิกการเผาอ้อยก่อนน าสง่โรงงานน า้ตาล 

งานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศข้างต้นจึงน ามาสู่การต่อยอด
งานวิจัยของผู้ วิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและสขุภาพจากการเผา่ อ้อยของเกษตรกร: กรณีศกึษาอ าเภอกมุภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี” โดยงานวิจัยนีไ้ม่ซ า้ซ้อนกับงานวิจัยในประเทศไทยท่ีมีการ
เผยแพร่แล้ว แต่เป็นการต่อยอดผลการวิจัยว่าจะค้นหารูปแบบ เนือ้หา ช่อง
ทางการส่ือสารอย่างไร จึงจะเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้
ตระหนกัรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเผาอ้อยในขัน้ตอนการ
เก็บเก่ียว โดยประเด็นเร่ือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุภาพนี ้ผู้วิจยัได้ปรับมาจาก
งานของ Daniela de Azeredo França and Others (2012) และ Andre Luis 
Squarize Chagas (2013) ผลของการวิจัยนีจ้ะท าให้เข้าใจสภาพปัจจุบันของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเพาะปลูกอ้อย ว่ามีความรู้
เก่ียวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันสืบเน่ืองจากการเผาอ้อย
หรือไม่ และหากไม่มี ควรจะมีการส่ือสารอย่างไร ในด้านรูปแบบการส่ือสาร 
เนือ้หาของสาร และช่องทางการส่ือสาร เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มาก
ท่ีสดุและประสบผลส าเร็จจากการส่ือสารเพ่ือสร้างความหนกัรู้ตอ่ปัญหาการเผา
อ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือค้นหารูปแบบการส่ือสารเก่ียวกับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเผาอ้อย ในพืน้ท่ีอ าเภอกมุภวาปี 
จงัหวดัอดุรธานี 
 
3. กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

แนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันา (development communication) ถูก
พฒันาขึน้มาจากการส่ือสารด้านการเกษตร (agriculture communication)ในการ
เรียนการสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ จนเกิดบูรณาการวิชาด้านการส่ือสาร 
(communication) และด้านการพฒันา (development) มาสู่การส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนาในด้านเกษตรศาสตร์ ประเด็นหลักของแนวคิดนี ใ้นเร่ิมแรก คือ 
ความส าคญัของการส่ือสารกบัเกษตรกรเพ่ือให้มีข้อมลู ความรู้ ท่ีถกูต้อง น าไปสู่
การพฒันาวิชาชีพเกษตรกรและพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองซึ่งเป็นผล
ส่วนหนึ่งของการได้รับข้อมลูจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
ต้องเป็นข้อมลูท่ีเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกบัอาชีพเกษตรแตล่ะประเภท  
 ผู้ ท่ีพฒันาแนวคิดนี ้คือ Nora C. Quebral (1972) เขาได้เขียน บทความ
เร่ือง What Do We Mean by Development Communication? โดยกล่าวว่าการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา หมายถึง การใช้การส่ือสารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาสังคม การส่ือสารด้านการพัฒนาเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้ก าหนดนโยบาย ก าหนดสภาพแวดล้อม ท่ีเอือ้อ านวยตลอดจนการ
ประเมินความเส่ียง โอกาส และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูเพ่ือน ามาซึง่
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การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในเชิงบวกผ่านการพฒันาท่ียัง่ยืน เทคนิคการส่ือสาร
เพ่ือการพฒันา ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลและการให้การศึกษา การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม การตลาดเพ่ือสังคม การสนับสนุนการส่ือสารเพ่ือให้การเกิด
เปล่ียนแปลงทางสงัคมแบบชมุชนมีสว่นร่วม  
 แนวคิดนีส้นบัสนนุให้เกิดการส่ือสารโดยมุง่ท่ีการส่ือสารระดบัภาครัฐไป
ยงัประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นความต้องการข้อมูลและเป็นข้อมลูท่ี
ผู้ รับสารในพืน้ท่ีชนบทต้องการจริง ๆ  ไม่ใช่การส่ือสารกบักลุ่มใหญ่โดยทัว่ไป โดย 
Quebral ได้ให้ค านิยามของ การส่ือสารเพ่ือการพฒันา วา่ 

“the art and science of human communication applied to 
the speedy transformation of a country and the mass of its people 
from poverty to a dynamic state of economic growth that makes 
possible greater social equality and the larger fulfilment of the human 
potential” 

 
กล่าวได้ว่า การส่ือสารนัน้มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีมา

จากฐานรากของเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเม่ือ
เศรษฐกิจของผู้ ท่ียากจนดีขึน้ ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศและความเท่า
เทียมกันทางสังคมก็จะเติมเต็มขึน้ด้วยศกัยภาพของการใช้การส่ือสารเพ่ือการ
พฒันา 

ผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในประเทศไทยไม่พบว่ามีการน า
แนวคิดด้านการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (development communication) ในการ
วิจัยด้านการเกษตรในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีงานของนักนิเทศศาสตร์ 
และนกัส่ือสารมวลชนท่ีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกบัการพฒันา
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ชนบทไว้บ้าง ซึ่งเป็นแนวคิดด้านนิเทศศาสตร์ เช่น การส่ือสารกับการพัฒนา 
(communication and development) อาทิ กุลิสรา กฤตวรกาญจน์ (2552) เขียน
บทความเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการพัฒนากับการพัฒนาชนบทไทย” โดยให้ 
ทัศนะว่าการพัฒนาชนบทจ าเป็นต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ และ 
นกัส่ือสารมวลชนสมยัใหม่ต้องเข้าใจบริบทของชนบทไทยแตล่ะพืน้ท่ี ซึ่งมีความ
แตกต่างหลายด้าน อาทิ การรับสาร การเข้าถึงสาร และช่องทางการส่ือสาร  
ดงันัน้ การใช้การส่ือสารเพ่ือพฒันาชนบทไทยในอนาคตควรจะใช้กระบวนการ
ส่ือสารแบบผสมผสาน (multiple processes of communication) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน ควรเป็นการส่ือสารแบบระยะยาว (long-term 
communication) และเป็นการส่ือสารแบบสองฝ่ายตลอดเวลา ( two-ways 
communication) ซึ่งการส่ือสารลกัษณะนีจ้ะน าไปสู่แนวคิดเร่ืองการส่ือสารเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงทางสงัคม (communication for social change: CSC) โดยเน้น
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการรับและให้ข้อมลูไปพร้อมกนั 

Rattana Chanthao (2016) เ ขี ยนบทความเ ร่ื อง  dialect power to 
communication for development โดยกลา่วถึงบริบทของสงัคมไทยวา่การส่ือสาร
ระหว่างภาครัฐไปยงัภาคประชาชนนัน้ควรตระหนกัถึงการใช้ภาษาในการส่ือสาร
ร่วมด้วย เพราะการใช้ภาษาของผู้ รับสารหรือภาษาท้องถ่ินในการส่ือสารจะ
สามารถสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีได้มากกว่าการท่ีรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ภาษาไทยกลาง และการส่ือสารของรัฐยงัเป็นเพียงการ
ส่ือสารทางเดียว (one-way communication) ขาดการส ารวจผลสมัฤทธ์ิของการ
ส่ือสาร ดงันัน้ การใช้ภาษาท้องถ่ินของผู้ รับสารในการส่ือสารนอกจากจะสามารถ
สร้างการมีสว่นร่วมได้แล้ว ยงัจะท าให้เกิดความเข้าใจสารได้อยา่งทอ่งแท้ ทัง้นีย้งั
พบว่าระดบัความเข้าใจสารของประชาชนในชนบทสมัพนัธ์กบัระดบัทกัษะภาษา
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ของผู้ รับสารด้วย ซึง่ประชาชนสว่นใหญ่ท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายของรัฐนัน้ยงัมีทกัษะ
ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน (standard Thai) ไมเ่พียงพอตอ่การเข้าใจ
สารและการโต้ตอบสารท่ีได้รับข้อมลูมาจากหนว่ยงานรัฐ 

นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัเก่ียวกับการส่ือสารในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย (ณัฏฐวรนนัท์ ชนเมธเตชสิทธ์, 2552 ; กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ และนิธิดา 
แสงสิงแก้ว, 2558) ท่ีแสดงให้เห็นบริบทความแตกต่างของการส่ือสาร อย่างไรก็
ตาม งานวิจยัเหลา่นัน้สว่นใหญ่มุง่หาแนวทางหรือกลยทุธการส่ือสารท่ีสอดคล้อง
กบัแตล่ะพืน้ท่ีเป็นส าคญั หรือมุง่อธิบายผลส าเร็จของการส่ือสารด้านใดด้านหนึ่ง 
ไม่ได้วิเคราะห์ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือท่ีเหมาะสมกับการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาเฉพาะประเดน็การเกษตร  
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัด้านการส่ือสารเพ่ือการพฒันา (Communication 
for development) ประเดน็การเสริมสร้างการตระหนกัรู้ (Awareness Enhancing) 
เร่ือง การเผาอ้อย (sugarcane burning) ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพ ประชากรกลุ่มตวัอย่างการวิจยั จ านวน 300 คน เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
จ านวน 200 คน และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อย จ านวน 100 คน 
พืน้ท่ีวิจัย คือ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี วิธีวิจัย คือ การวิจัยแบบผสม 
(mixed methods) ระหว่างงานวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ท่ีเกิดจาก
การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และการวิจยัในเชิงปริมาณ (quantitative research) 
ท่ีได้จากการแสดงอัตราส่วนร้อยละต่อประเด็นความรู้เก่ียวกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม กรอบแนวคดิท่ีปรับใช้การการวิจยั 
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คือ แนวคิดด้านการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (development for communication) 
ในเร่ือง การเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้ รับสารท่ีเสนอโดย Nora C. Quebral 
(1972) 

การวิจยันีเ้ลือกพืน้ท่ีตวัอย่างของวิจยัระดบัอ าเภอแบบเฉพาะ เจาะจง 
(Specified Sampling) เพราะ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลาง
ท่ีตัง้ของโรงงานผลิตน า้ตาล จ านวน 3 แห่ง และมีพืน้ท่ีปลกูอ้อยมากกว่าอ าเภอ
อ่ืน และจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดท่ี มีพื น้ท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันัน้ พืน้ท่ีวิจยันีจ้งึสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยัหรือ
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะจุดประสงค์ (Purposive Sampling) 
น าเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ด้วยการแสดง
อตัราส่วนร้อยละในเชิงสถิติอย่างง่ายประกอบการวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ใน
แตล่ะประเดน็ 

 
5. ผลการวิจัย 
 

ช่องทางการส่ือสาร หมายถึง ตวักลางของการน าสารจากผู้ส่งสารไปยงั
ผู้ รับสาร เปรียบเสมือนพาหนะในการเดินทางของสาร ได้แก่ ส่ือเอกสารและปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ส่ือบุคคล ส่ือพืน้บ้าน ส่ือมวลชน และส่ือออนไลน์ ผลการวิจยั 
พบว่า ช่องทางการส่ือสารข้อมลู เร่ืองผลกระทบการเผาอ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและประชาชนใน
พืน้ท่ี มีความแตกตา่งกนั ดงัแสดงใน ตารางท่ี 1 คือ จ านวนและร้อยละ จากกลุม่
ตวัอย่าง จ านวน 300 คน ท่ีเสนอว่าช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับการเข้าถึง
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ข้อมูล ความรู้ ผลกระทบการเผาอ้อย ในความคิดเห็นของแต่ละคน ซึ่งสามารถ
เลือกได้หลายชอ่งทาง ดงันี ้
 

ตารางท่ี 1 ชอ่งทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมตอ่การเข้าถึงข้อมลู 
 

ช่องทางการส่ือสาร จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

เอกสารและปา้ย 243 81 2 
ส่ือบคุคล 239 79.6 3 
ส่ือพืน้บ้าน (เพลงลกูทุง่/หมอล า) 281 93.6 1 
ส่ือสารมวลชน (วิทย/ุโทรทศัน์) 149 49.6 4 
ส่ือออนไลน์ 67 22.3 5 

 
ข้อมูลในตารางท่ี 1 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสมตอ่การให้ข้อมลูความรู้ เร่ือง ผลกระทบการเผาอ้อยไปยงักลุ่มเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยและประชาชนในอ าเภอกมุภวาปี หรือเป็นตวัแทนของภาคอีสาน มาก
ท่ีสุด คือ ส่ือพืน้บ้าน ประเภทเพลงลูกทุ่ง หมอล า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
จ านวน 281 คน (93.6%) รองลงมา คือ ส่ือเอกสารและปา้ยประชาสมัพนัธ์ จ านวน 
243 คน (81%) และส่ือบคุคล จ านวน 239 คน (79.6%) ดงันัน้ การผลิตข้อมลูหรือ
การผลิตสารควรต้องสอดคล้องกับช่องทางการส่ือสาร ส่วนช่องทางการส่ือสาร
ผ่าน ส่ือสารมวลชน ประเภทวิทยุและโทรทศัน์ มีผู้คิดว่าเหมาะสมเพียงจ านวน
คร่ึงหนึ่ง คือ จ านวน 149 คน (49.6 %) และส่ือออนไลน์ เป็นส่ือท่ีเข้าถึงเกษตรกร
น้อยท่ีสดุ เพียงจ านวน 67 คน (22.3%) เทา่นัน้ 
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ผลการวิจัยประเด็นนีแ้สดงให้เห็นว่า การใช้ส่ือ วิธีการส่ือสาร ให้
สอดคล้องกบัชอ่งทางการส่ือสารไปยงัเกษตรกรชาวไร่อ้อยนัน้ สมัพนัธ์กบัภมูิหลงั
ของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น มีทักษะ
ภาษาไทยกลางในระดับปานกลาง ใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานในชีวิตประจ าวัน 
เกษตรกรกลุม่นีเ้ป็นตวัแทนของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยขนาดกลาง และ รายยอ่ย ของ
พืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความคิดเห็นว่า ช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสมต่อการให้ข้อมูล ความรู้ ผลกระทบการเผาอ้อย ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ แก่พวกเขาได้อย่างมีสัมฤทธิผล คือ ส่ือพืน้บ้าน ส่ือเอกสารและป้าย
ประชาสมัพนัธ์ และส่ือบคุคล ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการวิจยัในล าดบัตอ่ไป จะน าเสนอการแสดงความคิดเห็นของ
เกษตรท่ีมีตอ่ความเหมาะสมของการใช้ส่ือและช่องทางการส่ือสารแตล่ะประเภท
ข้างต้น ส่ือแตล่ะประเภทมีการจดัแบง่เป็นส่ือยอ่ยและส่ือประเภทใดในแตล่ะกลุ่ม
มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการส่ือสารกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยมากหรือ
น้อยอยา่งไร ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.1 ส่ือเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ 
เกษตรกร จ านวน 243 คน (81%) จากตารางท่ี 1 ข้างต้น มีความคดิเห็นวา่

การส่ือสารโดยใช้เอกสารและป้ายประชาสมัพนัธ์ มีความเหมาะสมต่อการเข้าถึง
ข้อมูล การจัดแบ่งประเภทช่องทางการส่ือสารประเภทเอกสารและป้าย
ประชาสัมพันธ์เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน เน่ืองจากสัมพันธ์กับทักษะการอ่านของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ เกษตรกรกลุ่มท่ีแสดงความคิดเห็นในข้อนี ้มี
ทกัษะการอ่านภาษาไทยมาตรฐานอยู่ในระดบัดี การส่ือสารข้อมูลผลกระทบการ
เผาอ้อยตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพด้วยส่ือเอกสาร แบง่ออกเป็น การจดัท าหนงัสือ 
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คูมื่อขนาดสัน้ แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ และปา้ยประชาสมัพนัธ์ ผลการวิจยั พบว่า 
สว่นใหญ่ มีความคดิเห็นตอ่การใช้ส่ือประเภทตา่ง  ๆดงัแสดงตารางท่ี 2 ตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 2 ส่ือเอกสารและปา้ยประชาสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสม  
 
ประเภทส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

หนงัสือ 8 3.2 2 
คูมื่อ 1 0.4 4 
แผน่พบั 5 2.1 3 
ปา้ยประชาสมัพนัธ์ 229 94.3 1 

รวม 243 100  
 

ตารางท่ี 2 ข้างต้น เกษตรกร จ านวน 229 คน (94.3%) มีความเห็นวา่ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ เป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ส่ือประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ 
หนงัสือ คูมื่อ แผ่นพบั เข้าถึงเกษตรกรได้น้อยท่ีสดุ ปา้ยประชาสมัพนัธ์ควรจะตดิ
ตัง้อยู่ภายในหมู่บ้าน และพืน้ท่ีการปลูกอ้อยท่ีเห็นได้ชัด เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเกิดความคุ้นชินกับข้อมลูข่าวสารทุกวนั ติดตัง้ในจดุส าคญัของหมู่บ้าน 
อาทิ วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม หรือโรงพยาบาลสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น 
นอกจากนีป้า้ยประชาสมัพนัธ์ยงัมีความคงทนมากกว่าการใช้แผ่นพบั หรือคู่มือ 
ส่วนการใช้หนงัสือเป็นส่ือในการให้ข้อมลูนัน้ พบว่า ไม่เหมาะสม เน่ืองจากส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นแล้วเป็นเวลานาน ไม่ได้ใช้ทกัษะ
การอ่านอย่างสม ่าเสมอ และเกิดความขีเ้กียจในการศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ แต่
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ปา้ยประชาสมัพนัธ์สามารถใช้ข้อความขนาดสัน้ ดงึดดูความสนใจ และไม่ได้ใช้
เวลาอา่นมาก 
  

5.2 ส่ือบุคคล 
ช่องทางการใช้ส่ือบุคคล หรือการส่ือสารแบบเผชิญหน้า (face to face) 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ วิทยากรจากภาครัฐ วิทยากรในหมู่บ้าน ผู้ ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชมุชน ครู อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ 
โดยส่ือบุคคลเหล่านีมี้บทบาทต่อการให้ข้อคิดเห็นต่อในด้านต่าง ๆ ดงันัน้ การ
วิจยันีจ้ึงใช้ส่ือบคุคลเพ่ือสอบถามความคิดเห็นกบัเกษตรกรในตารางท่ี 1 จ านวน 
239 คน (79.6%) ท่ีเสนอว่าส่ือบคุคลกลุม่ใดมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบการเผาอ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ดงัตารางท่ี 3 
ตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 3 ส่ือบคุคลท่ีเหมาะสม  
 

ประเภทส่ือบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

วิทยากรภาครัฐ 14 5.8 5 
วิทยากรในหมูบ้่าน 3 1.6 6 
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชมุชน 45 18.8 4 
ครูในหมูบ้่าน / ชมุชน 66 27.5 2 
อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน. 53 22.1 3 
ปราชญ์ชาวบ้าน 0 0 - 
พระสงฆ์ 58 24.2 1 

รวม 239 100  
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ข้อมลูท่ีแสดงในตารางท่ี 3 ข้างต้น เกษตรกร จ านวน 66 คน (27.5%) มี
ความเห็นว่าส่ือบคุคล ประเภทครู ท่ีสอนในโรงเรียนของหมูบ้่านมีความเหมาะสม
ท่ีจะให้ข้อมูลเร่ืองผลกระทบการเผาอ้อยมากท่ีสุด เน่ืองจากประชากรกลุ่ม
ตวัอย่าง มีความคิดเห็นว่า ครู เป็นผู้ มีความรู้และมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนีย้งั
มีความต้องการให้ครูให้ข้อมูลผลกระทบและการรักษาสุขภาพแก่นักเรียนใน
ชุมชน หากสูดดมควันจากการเผาอ้อย รองลงมา คือ พระสงฆ์ โดยเกษตรกร 
จ านวน 58 คน (24.2%) มีความเห็นว่า พระสงฆ์ ในวัดของหมู่บ้านมีความ
เหมาะสมท่ีจะให้ข้อมลูผลกระทบการเผาอ้อย เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีประชาชนให้ความ
เคารพและเช่ือฟัง กอปรกับ ชาวบ้านยังมีกิจกรรมเก่ียวกับพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ดงันัน้ หากมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบก็จะสามารถ
กระตุ้นความตระหนกัรู้ต่อปัญหาการเผาอ้อยในด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพได้ 
รองลงมา เกษตรกร จ านวน 53 คน (22.1%) มีความเห็นวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ
มลูฐาน ท่ีท างานในหมูบ้่าน มีความเหมาะสมท่ีจะส่ือสารกบัประชาชนในหมู่บ้าน 
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีรัฐประเด็นเก่ียวกบั
การดแูลสขุภาพ ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการเข้าถึงข้อมลูผลกระทบด้านสขุภาพ 
มากกวา่ด้านสิ่งแวดล้อม ดงัท่ีกลา่วแล้วข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจยันี ้ปราชญ์พืน้บ้าน หรือผู้ ท่ีมีความรู้ด้าน
วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินในชมุชน ไมมี่บทบาทตอ่การให้ข้อมลู
แก่เกษตรกร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปราชญ์พืน้บ้านอีสานมีบทบาทลดลง อีกทัง้
เกษตรกรส่วนใหญ่มีรูปแบบวิถีชีวิตในแบบสมัยใหม่ แตกต่างจากอดีตท่ีให้
ความส าคัญกับปราชญ์ท้องถ่ิน โดยเฉพาะหมอยา หรือแพทย์แผนไทย ซึ่งมี
บทบาทลดลงเพราะเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการรักษาสขุภาพและสามารถหา
ซือ้ยามารับประทานได้ 
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เกษตรกรเกินกว่าคร่ึงหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ส่ือบุคคล ประเภท อสม. 
พระสงฆ์ ครู มีความเหมาะสมในการให้ข้อมลู ความรู้ ล าดบัถดัไป คือ ผู้ใหญ่บ้าน
หรือผู้น าชมุชน เพราะเกษตรกรมีความเห็นวา่ ผู้ใหญ่บ้านสามารถประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารและข้อมูลผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หรือแจ้งให้ชาวบ้านทราบถึง
ผลกระทบการเผาอ้อยในการประชุมหมู่บ้านประจ าแต่ละเดือนได้ นอกจากส่ือ
บคุคลทัง้ 3 ประเภทข้างต้นแล้ว ยงัมีส่ือบคุคลประเภทอ่ืน ได้แก่ วิทยากรภาครัฐ 
วิทยากรในหมูบ้่าน ซึ่งมีผู้คิดว่าเหมาะสมจ านวนไม่มากนกั ประเด็นนี ้สะท้อนให้
เห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการให้ความรู้โดยส่ือบุคคล จาก
หน่วยงานภาครัฐ และวิทยากรท่ีมีในชุมชน ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ 
ทัง้นี ้อาจจะมีสาเหตมุาจากการใช้ภาษาไทยกลางในการส่ือสาร ซึ่งสมัพนัธ์กับ
ทกัษะภาษาไทยกลางของเกษตรกรสว่นใหญ่  

 
5.3 ส่ือพืน้บ้าน 
นอกจากชอ่งทางการส่ือสารจะมีความหลากหลายแล้ว การเลือกใช้ส่ือใน

สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสารของผู้ รับสารย่อมจะมีผลต่อการสร้างความ
ตระหนกัรู้ได้มากกว่าการใช้ส่ือท่ีไม่สอดคล้องกบัพฤติกรรมการรับสาร เกษตรกร 
จ านวน 281 คน (93.6%) ท่ีต้องการรับข้อมลู ความรู้ ผลกระทบการเผาอ้อย ผ่าน
ส่ือพืน้บ้าน ได้แก่ เพลงพืน้บ้านประเภท เพลงลกูทุง่ หมอล า และการแสดงหมอล า 
ซึง่เป็นการแสดงท้องถ่ินของภาคอีสาน ดงัแสดง จ านวนในตารางท่ี 4 ตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 4 ส่ือพืน้บ้านท่ีเหมาะสมตอ่การให้ข้อมลู 
 

ประเภทส่ือพืน้บ้าน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

เพลงลกูทุง่ 154 54.8 1 
การแสดงหมอล า 127 45.2 2 

รวม 281 100  
 

เกษตรกรจ านวน 154 คน (54.8%) คิดว่าส่ือพืน้บ้านประเภทเพลงลกูทุ่ง 
เหมาะสมท่ีจะน ามาประยกุต์กบัการให้ข้อมลูมากท่ีสดุ ส่วนเกษตรกร จ านวน 127 
คน (45.2%) มีความคิดเห็นว่า การใช้ส่ือการแสดงพืน้บ้านประเภทการแสดง 
หมอล า เหมาะสมเพราะมีผู้ คนจ านวนมากมาชมการแสดงท าให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ดงันัน้ การให้ข้อมูลผลกระทบการเผาอ้อยผ่านการใช้ส่ือ
พืน้บ้าน ประเภทเพลง การแสดงพืน้บ้าน ท าให้เกษตรสว่นใหญ่เข้าถึงได้ง่าย เพราะ
ความนิยมฟังเพลงลกูทุ่งและชมการแสดงหมอล า ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับการ
ให้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ความรู้เร่ืองโรคเลป
โตสไปโรซีส หรือโรคฉ่ีหน ูแก่ประชาชนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ โดยการใช้
เพลงลกูทุง่และเพลงหมอล าเป็นส่ือให้ข้อมลู ท าให้ประชาชนเข้าใจวิธีการป้องกนั
การติดเชือ้ได้ กล่าวได้ว่า ส่ือพืน้บ้านมีความส าคญักบัการพฒันาชนบทของไทย
อยูม่าก โดยเฉพาะประเดน็การให้ข้อมลูขา่วสารแก่เกษตรกร  
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5.4 ส่ือสารมวลชน และส่ือออนไลน์ 
ส่ือสารมวลชนท่ีเกษตรกรเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วมากท่ีสุด คือ ส่ือ

วิทยชุมุชน เพราะสามารถเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและใช้ภาษาพดู
ในการส่ือสาร นอกจากนีย้งัมีส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรท่ีมีอายนุ้อยนิยมใช้ส่ือ
ประเภทนี ้ได้แก่ เฟซบุ๊ก (www.facebook.com) และยูทูบ (www.youtube.com) 
รวมทัง้ แอปพลิเคชนัไลน์ (Line Application) ผลการวิจยัตอ่ไปนีเ้กษตรกร จ านวน 
149 คน (49.6%) จากตารางท่ี 1 แสดงความคิดเห็นว่า ส่ือสารมวลชนและส่ือ
ออนไลน์ มีความเหมาะสมท่ีจะให้ความรู้ ข้อมลู ผลกระทบการเผาอ้อยดงัตารางท่ี 
5 ตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 5 ส่ือสารมวลชนท่ีเหมาะสม 
 

ประเภทส่ือสารมวลชน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

วิทยชุมุชน 102 68.5 1 
โทรทศัน์ 6 4 3 
ส่ือออนไลน์ 41 27.5 2 

รวม 149 100  
 
 ข้อมูลในตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ จ านวน 102 
คน (68.5%) มีความเห็นว่าส่ือประเภทวิทยุชุมชน ท่ีเผยแพร่ในระดบัอ าเภอ มี
ความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นส่ือเพ่ือให้ข้อมูลผลกระทบการเผาอ้อย โดยเฉพาะ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย นิยมรับฟังรายการวิทยเุม่ือไปท างานในไร่ หรือพกัผ่อนอยู่ท่ี
บ้าน ดงันัน้ ส่ือวิทยชุมุชนจงึเข้าถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ง่าย 
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แม้ว่า ส่ือประเภทวิทยุชุมชนจึงเข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย กว่าส่ือออนไลน์ 
อย่างไรก็ตาม เกษตรกร จ านวน 41 คน (27.5%) มีความคิดเห็นว่าส่ือออนไลน์ 
โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ สามารเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา และผู้ สูงอายุได้อย่างสะดวก อีกทัง้ยังสามารถรับชมภาพ เสียงได้ 
ผลการวิจยันี ้สะท้อนให้เห็นว่า ส่ือสารมวลชนประเภทโทรทศัน์ไมส่ามารถเข้าถึง
กลุ่มเกษตรกรได้ เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้โทรทัศน์เพ่ือรับชมละคร ข่าว 
และรายการอ่ืน การให้ข้อมลูผ่านส่ือประเภทโทรทศัน์เร่ืองผลกระทบการเผาอ้อย
จะไมไ่ด้รับความสนใจจากประชาชนหรือเกษตรกรท่ีมากนกั  
 
6. สรุปผลและอภปิรายผล  
 

6.1 สรุปผล 
 ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมต่อการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และ
สามารถเข้าถึงง่าย สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการรับสารของเกษตรกรและประชาชน 
มากท่ีสดุ คือ ส่ือพืน้บ้าน ทัง้เพลงลกูทุ่ง และการแสดงหมอล า รองลงมา คือ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ซึ่งต้องติดตัง้ในจุดท่ีสะดุดตาและมีความคงทน 
นอกจากนีช้่องทางการส่ือสารผ่าน ส่ือบุคคล โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสขุมลูฐาน ครูในโรงเรียนชมุน และพระสงฆ์ ตลอดจนผู้น าชมุชน ล้วนมี
ส่วนส าคญัตอ่การให้ข้อมลูแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนส่ือออนไลน์ ไม่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเท่ากบัการใช้ส่ือวิทยชุมุชน เพราะสามารถใช้
ภาษาไทยถ่ินอีสานในการส่ือสารได้ อย่างไรก็ตาม การส่ือสารแบบสองทาง หน้า
จะสามารถได้รับข้อเสนอแนะของผู้ รับสารได้ดีกว่าการส่ือสารแบบทางเดียว 
นอกจากนีผ้ลการวิจยันีพ้บว่า การใช้ส่ือบุคคลประเภทวิทยากรในการอบรม ส่ือ
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หนังสือ แผ่นพับ และปราชญ์ชาวบ้าน ไม่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร ซึ่ง
สมัพนัธ์กบัทกัษะการใช้ภาษาในการส่ือสารและการรับสารของเกษตรกร ท่ีนิยม
รับสารด้วยการใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานหรือภาษาพูดในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ จึง
สอดคล้องกับการเลือกรับสารผ่านส่ือบุคคลท่ีใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานและส่ือ
พืน้บ้านมากท่ีสดุ 
 กล่าวได้ว่า การเลือกช่องทางการส่ือสารและส่ือ มีผลตอ่การสร้างความ
ตระหนกัรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ในประชากรกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นตวัแทน
ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคอีสานท่ีใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานในชีวิตประจ าวัน 
โดยควรมุง่น าเสนอเนือ้หาด้าน “สขุภาพ” มากกวา่ด้าน “สิ่งแวดล้อม” เพราะจะท า
ให้เกษตรกรให้ความสนใจได้รวดเร็ว  
 

6.2 อภปิรายผล  
งานวิจยันีส้อดคล้องกบัแนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันา ของ Nora C. 

Quebral (1972) ท่ีค้นพบวา่ แนวทางการส่ือสารเพ่ือจดุประสงค์ให้เกิดการพฒันา
ประเทศ โดยมุ่งไปท่ีชนบท ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จ าต้องมี
ลกัษณะการส่ือสารท่ีแตกตา่งจากการส่ือสารเพ่ือการขายสินค้าหรือบริการ ทัง้นี ้
เน่ืองจาก การส่ือสารกับชุมชนแต่ละท้องถ่ินนัน้ ต้องค านึงถึงวิถีชีวิต พฤติกรรม
การรับสาร และรูปแบบการเข้าถึงส่ือประเภทตา่ง ๆ ตลอดจนผู้ ท่ีมีบทบาทตอ่วิถี
ชีวิตของชมุชน ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิด พฤตกิรรม 
ของเกษตรกร ท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาประเทศในด้านอ่ืน ๆ และเม่ือเกษตรกรได้รับ
การพฒันา ด้วยการได้รับความรู้ ข้อมลู ท่ีสามารถน าไปใช้กบัอาชีพได้ พวกเขาก็
จะเกิดการพัฒนา ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว และน าไปสู่การ
พฒันาทางเศรษฐกิจระดบัมหาภาคของประเทศในท้ายท่ีสดุ 
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 ดงันัน้ ตามแนวคิดดงักล่าวผลงานวิจยัเร่ืองนีส้ะท้อนให้เห็นว่า เกษตร
ชาวไร่อ้อยและประชาชนอีสานในพืน้ท่ีบริเวณปลูกอ้อยขาดการเข้าถึงข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่อการรับรู้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดจากการเผาอ้อย 
เน่ืองจากผลการวิจัยสะท้อนว่าการเข้าถึงข้อมูลนัน้สัมพันธ์กับอาชีพ ระดับ
การศกึษา และทกัษะทางภาษาร่วมด้วย นอกจากนีด้้านประเด็น รูปแบบ และได้
แนวทางการส่ือสารปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพจากการเผาอ้อย
ในพืน้ท่ีภาคอีสาน โดยใช้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เป็นพืน้ท่ีตวัอย่าง ท า
ให้ทราบวา่ การส่ือสารกบัประชาชนในวฒันธรรมอีสานนัน้ ควรใช้ส่ือพืน้บ้านมาก
ท่ีสุด เพราะเข้าถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยและประชาชนชาวอีสาน ซึ่งเป็นส่ือท่ีมี
ความแตกตา่งจากส่ือพืน้บ้านของภมูิภาคอ่ืน โดยผา่นการใช้ภาษาท้องถ่ิน  
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเผาอ้อยก่อนสง่ขายโรงงาน คงจะใช้การส่ือสาร
เพียงอย่างเดียวไมส่ าเร็จ รัฐหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องแก้ไขปัญหา ด้านปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการเผาอ้อยของเกษตรกร ควบคู่กับการให้ข้อมูล ความรู้ 
ไปพร้อมกนั เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วท่ีสดุ นอกจากนี ้งานวิจยันีย้งั
พบวา่ ปัจจยัท่ีจะสง่ผลให้เกษตรกรมีความตระหนกัรู้ตอ่ปัญหาผลกระทบของการ
เผาอ้อยท่ีส าคญั คือ การท่ีเด็กเล็กในครอบครัวหรือชุมชนได้รับผลกระทบด้าน
สุขภาพ ดงันัน้ โรงเรียนหรือครูควรจะมีหลกัสตูรท้องถ่ินหรือมีประเด็นการเรียน
การสอนเก่ียวกับผลกระทบของการเผาอ้อย ตลอดจนวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาสขุภาพอนัเกิดจากการสดูดมควนัพิษ การด่ืมน า้ท่ีไมส่ะอาดจากฝุ่ นละออง
ของการเผาอ้อย และการหลีกเล่ียงเส้นทางการจราจรท่ีมีการเผาอ้อยในฤดเูก็บ
เก่ียว ซึ่งหน้าท่ีเหล่านีส้มัพนัธ์กบัหน่วยงานรัฐ หลายหน่วยงาน อาทิ ต ารวจทาง
หลวงควรมีป้ายรณรงค์การเลิกเผาอ้อย และป้ายเตือนประชาชนผู้ขบัข่ีให้ระวัง
ควนัจากการเผาอ้อย โรงเรียนในชมุชนท่ีมีการเผาอ้อยควรมีหลกัสตูรท่ีสร้างความ
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ตระหนักรู้ผลกระทบการเผาอ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ในแต่ละพืน้ท่ีควรให้ความส าคัญกับการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมไปยงัเกษตรกรชาวไร่อ้อย นอกจากนี ้โรงงานรับซือ้อ้อยควรจะ
มีสว่นให้ความร่วมมือกบัการเผยแพร่ความรู้ผลกระทบการเผาอ้อยตอ่ชมุชน และ
ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการสร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรถึง
ผลกระทบด้านต่าง ๆ  จากการเผาอ้อย นอกจากนีค้วรจะพิจารณาการแก้สาเหตุ
เบือ้งต้นจากการส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานและลดการเผาอ้อยให้ได้มากท่ีสุด ก่อนท่ี
ปัญหานีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่นโยบายการสง่ออกน า้ตาลไปสูต่ลาดสากล 
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ขอนแก่น ท่ีสนบัสนนุทนุวิจยันี ้
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