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บทคดัย่อ 

 
 การวิจยันี2 มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาถึงผลกระทบของการทาํเกษตรเคมี รูปแบบเกษตร
ทางเลือกที�พึงประสงค์ และมาตรการเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในตาํบลสะตอ 
ในทศันะของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด โดยใช้
วิจยัศึกษาเชิงบูรณาการ คือ การวิจยัเชิงสํารวจ และการสัมภาษณ์ในการวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั2ง
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา พบว่าประชาชนในเขตตาํบลสะตอ ไดต้ระหนกัถึง
ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมี และเห็นดว้ยกบัเกษตรทางเลือก ในประเด็นที�สําคญั คือ 1) การทาํ
เกษตรเคมี ถึงแมจ้ะทาํให้มีผลผลิตสูงกว่าการทาํเกษตรรูปแบบอื�น ๆ แต่ก็ทาํให้เกิดปัญหาเกี�ยวกับ
สุขภาพของประชาชน เกิดสารตกคา้งในตวัเกษตรกร เป็นการทาํลายดิน และไม่ช่วยให้ลดค่าใชจ่้าย
ในการใช้ยากาํจดัศตัรูพืช สําหรับการทาํเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภยัของชีวิตและสุขภาพ  
และให้ความสําคญัต่อธรรมชาติ มุ่งฟื2 นฟูสภาพดินและสิ�งแวดลอ้ม และเนน้การป้องกนัปัญหามากกว่า
การแกไ้ข  2) ส่วนมาตรการเกษตรทางเลือก ควรตอ้งรักษาวิถีชีวิตแบบชนบท ควรเนน้ความหลากหลาย
ของการปลูกพืชผล ควรปรับปรุงดินอยูเ่สมอ ควรใช้นํ2 าหมกัในการเกษตรมากกวา่การใช้ปุ๋ยเคมี 
ควรตอ้งผลิตพืชผลที�มีรสชาติตามธรรมชาติ ควรมีการจดัระบบสหกรณ์ ควรตอ้งเนน้การจดัการ
ทรัพยากรนํ2าในระดบัไร่นาเป็นหลกั และควรใชก้ารปลูกพืชคลุมดิน 
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Abstract 

 

 The purposes research were to study the impacts of chemical agriculture, desirable 

forms of alternative agriculture, and the regulations of alternative agriculture in the opinions       

of the locals who live in the area of Sator Subdistrict Administrative Organization, Khaosaming 

District, Trat Province. By applying the integrated research methods which were of the      

survey-based research method and the interview for the qualitative research approaches.            

The participatory observation method had also been used. The study found that the locals in Sator 

District did have some concerns regarding the impacts of the chemical agriculture and tended to 

accept the ways of the alternative agriculture in many key areas such as 1) although chemical 

agriculture might yield better rate of returns of investment than other forms of agriculture, it may 

deteriorated the health conditions of farmers and other people, could cause the toxic accumulation 

deposited within the bodies of farmers, reduced the quality of the ground, and might not help save 

expenses spent on pest and weed control chemicals. Whereas, the alternative agriculture aimed to 

promote health and safety and does concern about the nature as well as rejuvenate the conditions 

of the ground and the environment.  It also emphasized on the prevention the problems rather than 

solving them, 2) and for the regulations of the alternative agriculture, which were suggested that 

there should be as follows; the preservation of the countryside’s way of life, placing the emphasis 

on the variation of producing the crops, continuously improve the quality of the ground, using the 

preserved liquid or fertilizer rather than the chemical ones, producing only naturally tasted 

produces, setting up the co-operated system, devising better water-resource management for the 

farm level, and planting crops to cover the ground surface. 
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  บทที� 1 

บทนํา 
ความเป็นมา 
 ในประเทศไทย มีการเปลี�ยนแปลงของระบบเกษตรกรรมตามยุคสมยั การเปลี�ยนผ่าน 
ของระบบเกษตรกรรมภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ยุค คือ 
ยุคระบบเกษตรกรรมแบบยงัชีพ (Subsistence Agriculture) ในช่วงแผนฯ 1 ถึงตน้แผนฯ 3 (พ.ศ. 2504 -  
2516) โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื�อเลีH ยงชีพโดยใชต้น้ทุนตํ�า ปัจจยัที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลง เกิดจาก
การเริ�มใชแ้ผนฯ ต่อมายุคระบบเกษตรกรรมเชิงพาณิชย ์(Commercial Agriculture) ในช่วงปลาย
แผนฯ 3 ถึง ปลายแผนฯ 6 (พ.ศ. 2517-2533) โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื�อขายโดยใชปั้จจยัการผลิต
เต็มที�เพื�อให้ได้ ผลตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยพืHนที� ปัจจยัที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลง เกิดจาก
การปฏิวติัเขียวและการพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร และต่อมาคือยุคระบบเกษตรกรรมเชิงทวิลกัษณ์ 
(Dualistic Agriculture) ซึ� งหมายถึงระบบเกษตรกรรมที�มีทัHงการเกษตรเชิงแข่งขนัและการเกษตร
แบบยั�งยืน ในช่วงตน้แผนฯ 7 ถึงแผนฯ 9 (พ.ศ. 2534-2549) โดยมีเป้าหมายการผลิตเพื�อขายให้ได้
ผลตอบแทนสูงโดยลดตน้ทุน ปัจจยัที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลง เกิดจากกระแสการทาํการเกษตร
แบบยั �งยืน และในช่วงทา้ยนีH  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู ่ห ัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทาน
แนวคิดทฤษฎีใหม่ และในปี พ.ศ. 2542 ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตเผยแพร่ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งช่วยให้เกิดการเปลี�ยนแปลงสู่ระบบเกษตรทางเลือกขยายกวา้งขวางกลายเป็น
กระแสหลกัในประเทศไทย (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.)  
  การเกษตรแผนปัจจุบนั เป็นผลสืบเนื�องมาจากการปฏิวติัเขียวในราว ค.ศ.1960 (พ.ศ. 2503) 
โดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เกษตรและเทคโนโลยี มาใช้ในการเพิ�มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้ เช่น การใช้พนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสัตวที์�ให้ผลผลิตสูง การใช้เครื�องจกัรกลทางการเกษตรไถ
พรวนได้ลึกมากขึHนทดแทนแรงงานจากสัตว ์ทัH งนีH เพื�อให้สามารถผลิตได้ในทุกช่วงเวลาและมี
ผลผลิตอยา่งต่อเนื�อง รวมถึงการใชส้ารเคมีทางการเกษตรจาํพวกปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช และ
ฮอร์โมนพืชสังเคราะห์ ฯลฯ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ไดผ้ลผลิตที�สูงขึHนในการลงทุนที�เท่าเดิม 
ในระยะเวลาเดิม เพื�อจะไดมี้วตัถุดิบป้อนให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นการประหยดัแรงงาน 
เนื�องจากแรงงานส่วนใหญ่หลั�งไหลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมตามที�ไดม้ีการปฏิวตัิอุตสาหกรรม
ก่อนหนา้นีH  (อานฐั ตนัโช. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
        การปฏิวติัเขียว ไดก้ลายเป็นนโยบายและแนวทางหลกัของการพฒันาประเทศส่วนใหญ่
ในโลก นโยบายส่งเสริมการทาํการเกษตรรวมถึงเทคนิคการปลูกพืชและเลีHยงสัตวไ์ดถู้กกาํหนดให้ใช้
แนวทางเดียวกนัจนกลายเป็นระบบหลกัของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย เนื�องจากแนวคิด
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ในเรื� องผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที�เน้นความสามารถในการเพิ�มผลผลิตทางการเกษตร
เป็นจาํนวนมากมีผลตอบแทนสูง ส่วนผูผ้ลิตไดก้ลายเป็นแนวทางหลกัในการเลือกรูปแบบการผลิต
ทางการเกษตร (อานฐั ตนัโช. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
        การปฏิวติัเขียวไดเ้ขา้สู่ประเทศในเอเชียตัHงแต่สงครามโลกครัH งที� 2 ยุติลง โดยประเทศ
ผูช้นะสงครามได้นําการเกษตรกรรมที�ในยุคนัHนเรียกว่า “เกษตรกรรมแผนใหม่” ที�เน้นการใช้
สารเคมีสังเคราะห์เขา้มาสู่ประเทศญี�ปุ่น และไดแ้พร่ต่อไปยงัประเทศพนัธมิตร เช่น เกาหลีใต ้และ
อีกหลายประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เป็นตน้ 
รูปแบบการเกษตรแผนใหม่นีH ช่วยให้ประเทศญี�ปุ่นสามารถผลิตพืชผลได้ในปริมาณที�เท่ากบั
การเพาะปลูกแบบพืHนบา้นแบบดัHงเดิมแต่ใช้เวลาน้อยกว่า นอกจากนีH ยงัใช้แรงงานของเกษตรกร
นอ้ยลงไดม้ากกวา่ครึ� งหนึ�ง จึงทาํให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีสมยัใหม่ ๆ และไดพ้ฒันากลายเป็น
แนวทางหลกัในการผลิตทางการเกษตรหลกัของญี�ปุ่น และอีกหลายประเทศในเอเชียไปในที�สุด 
แต่อย่างไรก็ตามไดมี้การตัHงขอ้สังเกตว่ารูปแบบการผลิตแบบดัHงเดิมของการผลิตทางการเกษตร
ในญี�ปุ่นที�เนน้การปลูกพืชหมุนเวียนใชปุ๋้ยหมกัและปุ๋ยคอก มีการคลุมดินดงัเทคนิคที�ไดป้ฏิบติัมา
หลายร้อยปีที�ทาํใหร้ะดบัอินทรียวตัถุในดินมีความคงที� และส่งผลถึงระดบัความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ให้อยู่ในระดบัที�ให้ผลผลิตที�สามารถเลีH ยงชาวญี�ปุ่นไดต้ลอดมาเป็นเวลายาวนาน ไดถู้กละทิHงไป
ภายหลงัจากการใชส้ารเคมีทางการเกษตรและเครื�องจกัรกลทางการเกษตร สิ�งนีH มีผลให้ฮิวมสัในดิน
ถูกทาํลายหมดไปภายในชั�วอายุคนรุ่นเดียว โครงสร้างของดินเสื�อมโทรมลง พืชอ่อนแอลงและ
ตอ้งพึ�งพาการใชปั้จจยัการผลิตจากภายนอกที�เป็นสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ จาํนวนมากโดยจะขาด
เสียไม่ได ้ซึ� งถา้ขาดปัจจยัการผลิตจากภายนอกเมื�อใด ผลผลิตจะลดลงจนเกิดปัญหาความมั�นคง
ทางดา้นอาหารตามมาในทนัที (อานฐั ตนัโช. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 การทาํเกษตรแผนใหม่ไดน้าํไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี�ยว และการขยายพืHนที�ทาํการเกษตร
จากการเกษตรเพื�อปากทอ้งของตนเอง หรือการเกษตรแบบยงัชีพ และนาํไปสู่การทาํเกษตรเพื�อปากทอ้ง
ของผู ้อื�นโดยมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินค้าหรือเงินตรากับผลผลิตทางการเกษตร หรือระบบ
การเกษตรเชิงการคา้ทาํให้เกิดปัญหาการบุกรุกพืHนที�ป่าธรรมชาติ ทาํให้เกิดการสูญเสียพืHนที�ป่า
อนัเป็นทรัพยากรที�สําคญัในโลกและแหล่งต้นนํH าที�สําคญัลงด้วยการทาํเกษตรแผนใหม่เป็น
การสร้างรายไดใ้หแ้ก่บริษทัเอกชนขนาดใหญ่มากกวา่เกษตรกรที�แทจ้ริง (อานฐั ตนัโช. 2549 : 42) 
        อีกทัHงเกษตรกรรมแผนใหม่ทาํให้เกิดความเปลี�ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย 
พฒันาการของระบบ ทาํลายฐานการเกษตรแบบยงัชีพของเกษตรกร ทาํลายระบบสังคมของชุมชน 
และมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงความคิดที�มีต่อภูมิปัญญาพืHนบา้นของไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นถูกละเลย 
ดว้ยเขา้ใจวา่เป็นความเชื�อ หรือวิธีการปฏิบติัที�ไม่ทนัสมยั ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ และไม่มีประสิทธิภาพ 
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และยงัถูกครอบงาํดว้ยวฒันธรรมตะวนัตกซึ� งแฝงดว้ยผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยเฉพาะเทคโนโลยีเคมี
ซึ� งเป็นที�นิยมและเห็นอย่างชดัเจนได้ คือการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร รวมถึงปัจจยัผลิต
ทางการเกษตรอื�น ๆ เช่น  การใช้รถไถแทนการใช้แรงงานจากสัตวเ์ลีH ยง สิ� งเหล่านีH ตอ้งนาํเขา้
จากต่างประเทศทัHงสิHน ซึ� งถือเป็นการถ่ายทอดกนัมาแบบผิด ๆ กลายเป็นชีวิตประจาํวนัที�ตอ้งดาํเนิน
ไปแบบขาดไม่ได ้นานวนัเขา้สะสมกนันาํพาประเทศชาติเขา้สู่วกิฤติทางเศรษฐกิจและสังคมอนัยาก
ต่อการเยียวยาดงัเช่นทุกวนันีH  นอกจากนีH ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมียงัตกคา้ง 
ในสภาพแวดลอ้มทาํให้เกิดปัญหามลพิษทางดิน ทางนํH า และทางอากาศ ตามมาอีกดว้ย (อานฐั ตนัโช. 
2549 : 42) 
 ตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราดในปัจจุบนัเป็นชุมชนที�มีวิวฒันาการมายาวนาน
ตัHงแต่ยุคการเลีH ยงชีพดว้ยการเก็บของป่าไม่ว่าจะเป็นสมุนไพร สะตอ นํH าผึHง หน่อไม ้ จากการสัมภาษณ์
ประวติัศาสตร์จากคาํบอกเล่าโดยความทรงจาํของชาวบา้นที�เป็นพืHนเมืองดัHงเดิมที�เรียกวา่ชาว “ชอง” 
(เชืHอสายเขมร-มอญ/เขมร-ไทย) พบว่าชุมชนสะตอเท่าที�จาํความได้มีอายุมากกว่า 200  ปีขึHนไป 
(กลุ่มผูน้าํชาวชุมชนสะตอ. สัมภาษณ์. 2555)  
 ในยุคของการเก็บของป่าและล่าสัตว ์(Gathering Society) ของชาวชุมชนสะตอเท่าที�อยู่
ในความทรงจาํของชาวบา้น พบว่ามีการเก็บของป่าเก็บไวก้ินในครอบครัวเป็นหลกั ส่วนที�
เหลือจากการบริโภคจึงจะนาํไปแลกกบัสินคา้อื�น สินคา้ที�มีความตอ้งการของชุมชนคือจาํพวก
เครื�องนุ่งห่ม เนื�องจากชุมชนเองไม่สามารถทาํการผลิตสินคา้ประเภทนีH  จึงตอ้งนาํสินคา้ในชุมชน
ไปแลกเครื�องนุ่งห่มกบัชุมชนอื�น 
   ในการนาํของป่าไปแลกของกบัชุมชนอื�นนัHน ชาวชุมชนสะตอจะตอ้งเดินทางออกไป
ในเมืองหรือการเดินทางไปถิ�นอื�นค่อนขา้งยากลาํบาก โดยใชก้ารเดินเทา้ หรือเรือ จากการเดินทาง
ดงักล่าว จึงเริ�มมีการนาํเทคโนโลยีทางดา้นเกษตรทาํให้ชุมชนสะตอกา้วสู่สังคมแบบการเกษตร 
(Agricultural Society) การเกษตรของสะตอเริ�มตน้จากการปลูกขา้ว หรือปลูกผลไมไ้วกิ้นเอง 
ส่วนปัจจยัที�จาํเป็นต่อการยงัชีพอื�น ๆ ก็จะใช้แบบการพึ�งพากนัเองโดยการเอาแรงเป็นหลกั 
เช่น การช่วยกนัสร้างบา้นจากใบระกาํ การหาของป่าเพื�อประทงัชีวิต เวลาเจ็บป่วยก็ใชส้มุนไพร
ในการรักษาบรรเทาความเจบ็ป่วย เป็นตน้ 
 การทาํเกษตรของชุมชนสะตอไดมี้พลวตัการเปลี�ยนแปลงตัHงแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัโดย
เริ� มจากการเกษตรแบบยงัชีพ คือ การผลิตเพื�อมุ่งไวส้ําหรับบริโภคในครอบครัวเป็นหลักไปสู่
การเกษตรที�ผลิตเพื�อยงัชีพควบคู่ไปกบัการผลิตเพื�อขาย จนกระทั�งในปัจจุบนัเป็นการเกษตรเพื�อมุ่งผลิต
เพื�อขายเป็นหลกัโดยมีประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํสวนผลไม ้
เช่น เงาะ ลองกอง  มงัคุด ทุเรียน ยางพารา เป็นตน้ การทาํเกษตรเพื�อขายของชุมชนสะตอ ก็ตอ้ง
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ประสบปัญหาจนตรอกทางการเกษตรเช่นเดียวกบัการทาํเกษตรเคมีทั�วไป เช่น การตอ้งพึ�งตลาดจน
ประสบกบัปัญหาตน้ทุนการผลิตรวมถึงราคาผลผลิต การใชส้ารเคมีที�ทาํให้มีผลต่อคุณภาพของดิน
และนํHา รวมถึงสุขภาพ เป็นตน้ แต่ชุมชนสะตอก็เป็นชุมชนเกษตรที�มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงแตกต่าง
จากชุมชนอื�นก็คือการดํารงอยู่ของวฒันธรรมในยุคโบราณสมัยที�ยงัเป็นการเก็บของป่า คือ 
วฒันธรรมของชาวชอง เป็นวฒันธรรมของชนพืHนเมืองยุคโบราณในเขตจงัหวดัจนัทบุรี และตราด 
ที�ดาํรงชีวิตมามากกวา่พนัปีที�ผา่นมา โดยมีรูปแบบวฒันธรรมที�ดาํรงอยู ่ณ ปัจจุบนั ในตาํบลสะตอ 
เช่น การนับถือผีหิHง ผีหมอ้ เป็นตน้ ดงันัHน ผูว้ิจยัจึงศึกษาว่าชุมชนสะตอที�ใช้เกษตรแบบสารเคมีแต่
ยงัคงดาํรงวฒันธรรมชองโบราณเอาไวไ้ด ้นอกจากเกษตรอินทรีย ์ซึ� งเรียกกนัว่าเกษตรทางเลือก 
ผูว้ิจยัยงัทาํการวิจยัเรื�อง การพฒันาเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด โดยคาดหวงัว่าผลการศึกษาที�ไดจ้ะนาํไปใช้เพื�อเป็น
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการเกษตรต่อไป 
   
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัครัH งนีH  มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนีH  
 1. เพื�อศึกษาให้ทราบถึงผลกระทบของการทาํเกษตรเคมีในทศันะของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 2. เพื�อศึกษาใหท้ราบถึงรูปแบบเกษตรทางเลือกที�พึงประสงคข์องชุมชนสะตอในทศันะ
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 3. เพื�อศึกษาใหท้ราบถึงมาตรการเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 

ประโยชน์ของการวจัิย 
 1. คาดวา่จะสามารถนาํผลวิจยั เรื�อง การพฒันาเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชน
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ไปเป็นฐานขอ้มูลในการสนบัสนุน
นโยบายเกี�ยวกบัเกษตรทางเลือกสาํหรับประชาชนที�อาศยัอยูใ่นตาํบลสะตอ 
 2. คาดวา่จะนาํผลการศึกษาไปเสนอต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการสนบัสนุนการส่งเสริม
เกษตรทางเลือก 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ขอบเขตในด้านพื'นที�ของการศึกษา 
  พืHนที�ของการศึกษาในตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด จะประกอบด้วย 9 
หมู่บา้น 
 2. ขอบเขตในด้านช่วงเวลาของการศึกษา 
  ผูว้จิยัจะทาํการศึกษาการทาํเกษตรเคมีของชาวชุมชนสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
โดยเนน้ตัHงแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2555) เนื�องจากตัHงแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา  
พบว่าในการขยายตวัของการทาํเกษตรเคมีอย่างกวา้งขวางในเขตตาํบลสะตอ อนัเป็นผลมาจาก
ความตอ้งการผลไมส่้งออกนอกประเทศ 
 3. ขอบเขตในด้านเนื'อหาของการศึกษา 
  ในการศึกษานีH ผูว้ิจ ัยจะพิจารณาเนืHอหาของเกษตรทางเลือกใน 6 รูปแบบ ได้แก่ 
เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) เกษตรอินทรีย ์(Organic Farming) เกษตรย ั�งยืน (Sustainable 
Agriculture) เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture)  
และวนเกษตร (Agro Forestry) 
 4. ขอบเขตในด้านประชากรของการศึกษา 
  กลุ่มเป้าหมายที�ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนที�มีสิทธิn เลือกตัHงในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. เกษตรเคมี หมายถึง การทาํเกษตรเชิงเดี�ยวเพื�อการคา้ โดยพึ�งพิงสารเคมีเป็นปัจจยั
หลกัในกระบวนการผลิต 
 2. เกษตรทางเลือก หมายถึง การทาํเกษตรที�นอกเหนือจากที�ทาํกนัอยูส่่วนใหญ่ ต่างจาก
เกษตรกระแสหลกัซึ� งมีทัHงสารเคมีและเพื�อการคา้  
 3. เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) หมายถึง เกษตรที�ปล่อยตามธรรมชาติโดย
ไม่ใช้สารอินทรียแ์ละสารเคมี รวมถึง การใชเ้ทคโนโลยทีางการผลิตใหน้อ้ยที�สุด   
 4. เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) หมายถึง การเกษตรที�มีการแทรกแซงโดยใช้
สารอินทรีย ์เช่น ปุ๋ยหมกั  นํHาหมกั แต่ไม่ใชส้ารเคมี 
 5. เกษตรยั�งยนื (Sustainable Agriculture) หมายถึง การทาํการเกษตรแบบผสมผสานที�มี
ทัHงการปลูกพืชและการเลีH ยงสัตวห์ลายชนิดที�ผสมกนั มีความเกืHอกูลซึ� งกนัและกนัอย่างลงตวั 
ในการปลูกพืชจะมีการใชพ้ืHนที�ปลูกใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกพืชต่างระดบักนัเพื�อให้พืช
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แต่ละระดบัไดใ้ช้แสงโดยทั�วกนั และเกืHอกูลกนัระหว่างพืชแต่ละชนิด และในการเลือกพืชแต่ละ
ชนิดหรือรูปแบบการปลูกพืชจะพิจารณาจากสภาพพืHนที�แต่ละแห่งดว้ย สาํหรับการเลีHยงสัตวก์็จะใช้
หลกัการจดัการที�เกืHอกูลกนัระหวา่งสัตวเ์ลีH ยงดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งสัตวเ์ลีH ยงกบัพืชที�ปลูก โดยเนน้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกั เป็นเกษตรที�ทาํแลว้ใหลู้กหลานทาํต่อได ้ 
 6. เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) หมายถึง รูปแบบการทาํเกษตรที�มีกิจกรรม
ตัH งแต่สองชนิดขึH นไปในช่วงเวลาและพืHนที� เดียวกัน โดยกิจกรรมแต่ละชนิดสามารถเกืHอกูล
ประโยชน์ต่อกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่นไร่นา เช่น ดิน นํH า แสงแดด 
อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุลของสภาพแวดลอ้มและเพิ�มพูนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเกษตรที�ไม่ปลูกพืชเชิงเดี�ยว 
 7. เกษตรทฤษฎีใหม่ (New Theory Agriculture) หมายถึง เกษตรที�ทาํไวใ้ห้พอกินก่อน
เหลือจึงขาย ตอ้งพึ�งพาตนเองให้ไดก่้อนแลว้จึงพึ�งปัจจยัภายนอก เกษตรกรรายย่อยสามารถอยู่ได ้ 
เป็นเกษตรที�มีแนวคิดและทฤษฎีในการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั เกิดเป็นงานที�ดาํเนินการโดยง่ายไม่ยุง่ยากซบัซ้อนและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นอยู่
และระบบนิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชาติ ซึ� งเป็นแนวทางที�ได้ทรงคิด และคาํนวณตามหลัก
วิชาการ ถึงวิธีการบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสภาพทางสังคม
ของชุมชนนัHน ๆ  
 8. วนเกษตร (Agro Forestry) หมายถึง การใชที้�ดินในการผลิตพืชและสัตวใ์ห้มากชนิด 
หรือมีความซับซ้อนและหลากหลายทางชีวภาพใกลเ้คียงธรรมชาติมากที�สุด หรือกล่าวไดอี้กนัย
หนึ� งว่า การทาํเกษตรร่วมกนักบัการอนุรักษป่์าไม ้ไม่ทาํลายป่า โดยมีรากฐานหรือปัจจยัการผลิต
ที�มาจากท้องถิ�นเอง ทัH งนีH การทาํวนเกษตรจะมีลักษณะแตกต่างหรือผนัแปรไปตามสภาพพืHนที� 
รวมถึงทศันคติ ความเชื�อ วฒันธรรม ประเพณี และความรู้ ความสามารถในการจดัการของแต่ละ
ทอ้งถิ�นเอง 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 จากการสํารวจองค์ความรู้ที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยันาํมากาํหนดกรอบแนวคิดใน
การวจิยั ดงันีH  
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ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

สมมุติฐานการวจัิย 
 จากกรอบแนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัสามารถกาํหนดสมมุติฐานการวิจยัเชิงคุณภาพได้
ดงัต่อไปนีH  
 1. ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เห็นวา่
การทาํเกษตรเคมีส่งผลกระทบในเชิงลบเป็นหลกั 
 2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เห็นดว้ย
กบัการทาํเกษตรทางเลือกมากกวา่เกษตรเคมี 
  
 
 
 
 
 
   
 

ผลกระทบ 
ของการทาํเกษตรเคมี

ในทศันะ 
ของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลสะตอ 

อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 

 

รูปแบบเกษตร
ทางเลือกที�พึงประสงค์

ของชุมชนสะตอ 
ในทศันะของ

ประชาชนในเขต
องคก์ารบริหาร 

ส่วนตาํบลสะตอ 
อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 

มาตรการเกษตร
ทางเลือกในทศันะ

ของประชาชน 
ในตาํบลสะตอ 

ในทศันะ 
ของประชาชนในเขต

องคก์ารบริหาร 
ส่วนตาํบลสะตอ  

อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 



บทที� 2 

แนวคดิ  ทฤษฎแีละงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 
 ในการวิจยัครั งนี  ผูว้ิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง และได้นาํเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี  
 1.  เกษตรเคมี 
  1.1 แนวคิดและความหมายของเกษตรเคมี 
  1.2 รูปแบบและพฒันาการของเกษตรเคมี 
  1.3 ปัจจยัการพฒันาเกษตรเคมี 
  1.4 ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมี 
 2. เกษตรทางเลือก 
  2.1 ความหมายของเกษตรทางเลือก 
  2.2 รูปแบบและกระบวนการของการทาํเกษตรทางเลือก 
  2.3 ปัจจยัในการพฒันาเกษตรทางเลือก 
 3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
 
เกษตรเคมี 
 จากการที�มนุษยต์อ้งการเพิ�มผลผลิตทางการเพาะปลูก และไดรู้้จกัธาตุที�เกิดจากธรรมชาติ 
จึงมีการนาํธาตุต่าง ๆ ที�มีอยูม่ารวมตวัเพิ�มจาํนวน ดว้ยกระบวนการผลิตทางวิทยาศาสตร์ ที�เริ�มตน้ดว้ย
การผลิตธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เป็นส่วนใหญ่ที�ใชใ้นทางการทหารตังแต่สมยัก่อนสงครามโลก
ครั งที� 2 ซึ� งเคมีธาตุเหล่านีนาํมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบในการทาํอาวุธทางการทหาร เช่น 
เป็นส่วนประกอบในการทาํวตัถุระเบิด เมื�อสงครามโลกครั งที� 2 สินสุดลง จึงไดมี้การชาํระเคมีธาตุ
โดยการนาํไปทิงทาํลายในป่า ในทอ้งทุ่งที�รกร้าง จึงไดเ้กิดปรากฏการณ์มีพนัธ์ุพืชไมง้อกงามขึนมาก 
จึงไดน้าํมาแปรเปลี�ยนเป็นธาตุอาหารให้แก่พืชที�เรียกวา่ “ปุ๋ย” จนในที�สุดธาตุต่าง ๆ เหล่านี ไดเ้ขา้มา
สู่พืนที�ทางการเกษตรของประเทศไทยที�ถูกส่งมาจากต่างชาติ เกษตรกรจึงไดนิ้ยมปุ๋ยเคมีเพื�อเพิ�มผลผลิต
ไดค้รั งละมาก ๆ ในสมยัแรกใชเ้นื�องจากเป็นการเพิ�มธาตุอาหารให้แก่พืชที�ตอ้งการ ซึ� งเรียกวา่ธาตุ
อาหารหลกัของพืช ที�ประกอบดว้ยธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปรตสัเซียม เมื�อใช้กนัอย่าง
แพร่หลาย และปลูกพืชเหมือนเดิมตลอดเป็นเวลาต่อเนื�องไม่น้อยกว่า 5 ปี สภาพของดินหรือ
ความสมดุลของดินที� เป็นไปตามธรรมชาติ จึงเกิดแปรเปลี�ยนความเป็นกรด-ด่างของดิน
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เปลี�ยนแปลงไปมาก ดินเปรี ยว ดินเค็ม ดินมีความเป็นด่างจดั ดินจบัตวัแน่นเรียกว่าดินเสื�อม (เศวต 
ปั นโต. 2549 : 5) 
 แนวความคิดและความหมายของเกษตรเคมี 
 เกษตรเคมี (Chemical Agriculture) หมายถึง ระบบเกษตรหลงัยคุปฏิวติัเขียว ที�เนน้การใช้
เครื�องจกัร ปุ๋ยเคมี สารเคมีเพื�อเพิ�มผลผลิตทางเกษตรใหมี้ผลผลิตสูงขึน 
 เกษตรกรมีการตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการเกษตรทัง 4 ปัจจยั 
ประกอบดว้ย นโยบายของภาครัฐ ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และปัจจยัที�ตวัของเกษตรกรเอง 
ย่อมส่งผลทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร ซึ� งในการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตรนัน 
เกษตรกรจะเลือกให้มีความเหมาะสมกบัปัจจยัทังทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และปัจจยั
ทางดา้นเทคโนโลย ีการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตรมีอยูด่ว้ยกนัหลายชนิดดว้ยกนัประกอบดว้ย  
      การเปลี�ยนแปลงชนิดของพืชที�ปลูก ซึ� งเกษตรกรจะเลือกพืชให้มีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะทางกายภาพของพืนที� ความตอ้งการของตลาด หรือแมแ้ต่การขาดแคลนแรงงาน ส่งผลให้
เกษตรกรตอ้งหาแนวทางในการทาํการเกษตรเพื�อให้เกิดกาํไรสูงสุดในการดาํเนินการ เกษตรกร
อาจเลือกใชพ้ืชที�มีอายุเก็บเกี�ยวในระยะสั นมาปลูกแทนการปลูกพืชระยะยาว หรือเลือกใชพ้ืชที�มีอายุ
การเก็บเกี�ยวและสามารถเก็บเกี�ยวได้ระยะยาวมาปลูกแทนพืชที�ปลูกระยะสั น เช่น การปลูก
ยางพาราแทนการปลูกขา้ว การปลูกพืชสวนแทนการปลูกถั�วเขียวหรือถั�วเหลือง เป็นตน้ (ภาณุพงศ ์
บรรเทาทุกข.์ 2546 : 28)  
      การเพิ�มความเขม้ในการผลิต โดยการทาํให้เกิดความหลากหลายทางการเกษตรขึน 
ในพืนที�เดียวกนั เพื�อเป็นลดความเสี�ยงและประหยดัตน้ทุนทางการผลิตอนัเนื�องมาจากการขาดแรงงาน
ทางด้านการเกษตร เกษตรกรจึงมีการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทาํการเกษตรเพื�อลด
ขันตอนการทาํงานลง และสามารถที�จะมีรอบการผลิตเพิ�มขึนในแต่ละปี รวมทังผลผลิตที�ไดมี้คุณภาพ
ตามที�ตลาดตอ้งการอีกด้วย ส่งผลทาํให้เกษตรกรนอกจากลดความเสี�ยงจากปัจจยัทัง 4 แล้ว ยงั
สามารถสร้างผลกาํไรจากทาํการเกษตรเพิ�มขึนไดอี้กทางหนึ�งเช่นกนั (รัชฎา โสธนะ. 2546 : 25)  
      การปลูกพืชเฉพาะอย่าง (Special Crops) เป็นการทาํกิจกรรมทางการเกษตรเชิงเดี�ยว 
ซึ� งเกิดจากความไม่แน่นอนของผลผลิตที�จะได ้เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ดงันัน เกษตรกร
จึงปลูกพืชหรือทาํกิจกรรมเชิงเดี�ยว โดยที�เกษตรกรจะตอ้งแบกรับความเสี�ยงของปัจจยัที�มีอิทธิพล
ต่อการเกษตรทัง 4 ปัจจยั เนื�องจากเป็นการผลิตเพียงอย่างเดียว แต่เกษตรกรจะลดความเสี�ยงดว้ย
การเขา้ไปทาํการเกษตรแบบพนัธะสัญญา ทาํให้เกษตรกรมีการเปลี�ยนแปลงการปลูกพืชหรือ
การเลียงสัตวเ์ป็นเชิงเดี�ยวมากขึน เช่น การเลียงไก่พนัธ์ุเนือ การเลียงสุกร การทาํสวนยางพารา การ
ทาํไร่ชา การปลูกขา้วโพด และการทาํไร่ยาสูบ เป็นตน้ (Fellmann and et al. 2005 : 22)  
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      นอกจากนีแลว้การเปลี�ยนแปลงทางการเกษตรยงัสามารถใชแ้นวทางในการเปลี�ยนแปลง
พร้อมกนัดว้ย เช่น การเปลี�ยนชนิดของพืชหรือสัตว ์พร้อมกบัการเพิ�มขึนของความเขม้ในการผลิต 
การเพิ�มขึนของความเขม้ในการผลิตพร้อม ๆ กบัการปลูกพืชเชิงเดี�ยว เป็นตน้ ซึ� งตวัเกษตรกรจะเป็น
ผูต้ดัสินใจในการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อ
การเกษตร และผลกาํไรที�เกษตรกรจะไดรั้บ  
 รูปแบบและพฒันาการของเกษตรเคมี 
 การเกษตรในสมยัโบราณเป็ นการทาํการเกษตรเพื�อยงัชีพ หรือเพื�อตอบสนองความตอ้งการ
ของครอบครัว ส่ วนมากจะพึ�งพิงอาศยัธรรมชาติผลผลิตที�ได ้ไม่ มากนกั และผลกระทบต่ อสิ�งแวดล ้อม
มีน้อย แต่ ในยุคปั จจุบนัโลกมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน มีการพฒันาความรู้ทางเทคโนโลยี
อย่างต่ อเนื�องประกอบกับมีการเพิ�มจาํนวนของประชากรมากขึ น จึงส่งผลให้ มีการปฏิวติั
การทําการเกษตรแบบดั งเดิมมาสู่การเกษตรแผนใหม่ หรือที� เรียกว่ า เกษตรเคมี (Chemical  
Agriculture) ซึ� งเป็ นการทาํการเกษตรที�ให ้ผลตอบแทนสูงและสามารถทาํกาํไรให้ผูผ้ลิตต่อครั งเป็น
จาํนวนมาก 
 เกษตรกรรมแผนใหม่ ทาํให้ เกิดความเปลี�ยนแปลงในวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย ทาํลายฐาน
การเกษตรแบบยงัชีพของเกษตรกร ทาํลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการเปลี�ยนแปลง
ความคิดที�มีต่อภูมิปัญญาพืนบา้นของไทย ภูมิปัญญาท ้องถิ�นถูกละเลยด ้วยเข ้าใจว่าเป็ นความเชื�อ
หรือวธีิการปฏิบติัที�ไม่ทนัสมยั ไม่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่มีประสิทธิภาพ โดยลืมไปวา่ความรู้และ
ภูมิปัญญาที�ถูกถ่ ายทอดสืบต่อ ๆ กนัมาได ้มาจากประสบการณ์ ของคนรุ่นก่ อนมานานหลายรุ่น ที�อยู่
ในพืนที�ท ้องถิ�นที�พวกเขาอาศยัอยูซึ่� งความคิดนี ไดรุ้นแรงมากขึนเมื�อเริ�มเขา้สู่ยุคปฏิวติัเขียว ความรู้
และแนวทางการพฒันาการเกษตรจะถูกรวมไปอยู่ในสถาบนัการเกษตรต่าง ๆ ของรัฐ และบริษทั
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่  การพฒันาและแก้ไขปั ญหาของเกษตรกรกลายเป็นบทบาทของ
ผูเ้ชี�ยวชาญทางการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือบริษทัการเกษตรที�เขา้ไปเปลี�ยนแปลงความคิด
และวถีิชีวติของการทาํการเกษตรโดยที�เกษตรกรกลายเป็นเพียงผูรั้บเท่านันเอง  ซึ� งหากองคค์วามรู้ที�
ไดรั้บนันไม่ถูกตอ้งผูที้�ไดรั้บความเสียหายคือตวัของเกษตรกรเอง (อานฐั ตนัโช. 2549 : 37)  
 สังคมมนุษยมี์การพฒันาการทางการเกษตร แบ่งได ้3 ระยะ (ประวติัพฒันาทางการเกษตร. 
ออนไลน์. 2553) ดงันี  
 1. เกษตรแบบดังเดิม หรือเรียกวา่เกษตรยุคโบราณ เป็นการเพาะปลูกแบบดังเดิมที�อาศยั
ธรรมชาติ เพาะปลูกตามฤดูกาล ไถกลบดินในฤดูใบไมผ้ลิ หว่านเมล็ดปลูกในฤดูร้อนเก็บเกี�ยว
ผลผลิตในฤดูใบไมร่้วง และหยุดพกังดการงานในฤดูหนาว ดาํเนินมาเป็นเวลาไม่ตํ�ากวา่หลายพนัปี 
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ในเวลานันยงัไม่มียา และปุ๋ยเคมี ผลผลิตที�ไดต้ ํ�าซึ� งผลผลิตของการเพาะปลูกขึนอยูก่บัธรรมชาติ จึง
ทาํใหก้ารเก็บเกี�ยวเกิดภาวะขาดแคลนเสบียงอาหารขึน 
 2. เกษตรเคมีภณัฑ ์หรือเรียกกนัวา่ การปฏิวติัเขียว เป็นการเพาะปลูกที�ไดน้าํเอาสารตกคา้ง
หลงเหลือหลงัจากการกลั�นนํามนัดิบมาผลิตเป็นปุ๋ย ยาป้องกนั-กาํจดัศตัรูพืช และพลาสติกมาใชเ้พิ�ม
ผลผลิตทางการเพาะปลูกอยา่งกวา้งขวาง การเกษตรยุคสมยันี มีประวติัดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�อง
ไม่ตํ�ากวา่ 100 ปี วิทยาการ-ผลิตภณัฑ์เหล่านี ไดน้าํเขา้ไปใชใ้นประเทศจีนร่วม 50 ปี โดยที�ประเทศจีน
เป็นประเทศใหญ่ที�มีประชากรมากมายมหาศาล รัฐบาลจึงผลกัดนัส่งเสริมให้มีการใชปุ๋้ย ยาเคมีเหล่านี  
เพื�อเพิ�มผลผลิตซึ�งประสบกบัความสําเร็จในการเพิ�มผลผลิตไดถึ้ง 800 ชั�ง ต่อโหม่ว (166 กิโลกรัม/ไร่) 
และไดด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�องมาอีก 20 ปี โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงวธีิการแต่อยา่งใด ซึ� งก็สามารถ
คลี�คลายปัญหาความอดอยากของประชาชนจีนไดอ้ยา่งน่าพอใจ แต่ทวา่การใชปุ๋้ย ยา และผลิตภณัฑ์
พลาสติกเหล่านี ในปริมาณมาก ๆ เป็นเวลายาวนานนัน นาํมาซึ� งปัญหาที�ยากต่อการควบคุม ก่อเกิด
ความเสียหายในหลาย ๆ ดา้น เป็นการทาํลายระบบทางธรรมชาติ ก่อผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม 
โดยเฉพาะการแปดเปื อนที�เกิดขึนกบัผนืนําและอากาศ ทาํให้พืนดินก่อตวัแข็งกระดา้งและปนเปื อน
ดว้ยสารพิษ ทาํใหโ้รคและแมลงพฒันาสร้างภูมิตา้นทานต่อสารเคมีที�นาํมาใชอ้ยา่งพรํ� าเพรื�อ ทาํให้
ยากต่อการกาํจดั ผูค้นจึงโหมเพิ�มปริมาณการใชอ้ยา่งหนกัต่อเนื�องเป็นวงจรทวีทบัถมกนัตลอดเวลา 
ยิ�งใชย้ิ�งมากตน้ทุนก็ยิ�งเพิ�ม จนกระทั�งมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเราในทา้ยที�สุด  
 ดว้ยผลกระทบก่อเกิดในทางลบที�มีต่อสภาพแวดลอ้มอย่างรุนแรง ทาํให้ผลผลิตทาง
การเกษตรส่วนใหญ่ในประเทศจีน เช่น ธญัญาหาร นํ ามนั ผกั ผลไม ้ปศุสัตวแ์ละเนือสัตวบ์รรจุไม่ได้
มาตรฐานการส่งออก กรณีเกิดเป็นพิษอุบติัขึนบ่อยครั ง ทาํให้เกษตรกรผูผ้ลิตเองก็ยงัไม่กลา้บริโภค
พืชผลที�ตนเองผลิตขึน (เพราะรู้เห็นเป็นเอง) และในช่วงระยะเวลาใกล ้20 ปีมานี  โรคมะเร็งชนิด
ต่าง ๆ โรคเลือด โรคหวัใจ โรคเม็ดโลหิตขาว รวมทังโรคที�ไม่เคยเกิดขึนให้เห็นมาก่อน ก็ปรากฏ
มีให้เห็นกนัทาํให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก รวมทังองค์การอนามยัโลกไดใ้ห้ความสําคญัและ
เพ่งเล็งเป็นพิเศษต่อกรณีที�เกิดขึนนี  และเรียกร้องให้มีการประชุมถกถึงหนทางการเปลี�ยนแปลง
วถีิทางการเกษตรแผนใหม่ขึน ซึ� งก็คือเกษตรแสงอาทิตย ์ที�สนบัสนุนใหเ้ลิกใชย้าเคมี และมาตรการ
ลดการใชปุ๋้ยเคมีลงดว้ย (ที�เรียกวา่ เกษตรอินทรีย)์ การเผชิญหนา้กบัปัญหาแนวทางการเกษตรเคมี
ที�มีผลอนัเลวร้ายนี�เอง รัฐบาลทั�วโลกรวมทังนกัวิชาการทังหลายต่างทาํการวิจยัและหาหนทาง
ในการยกเลิกการใชส้ารเคมีเกษตรในการผลิตพืชผล และพยายามหาแนวทางเทคนิคใหม่ในการ
เพิ�มผลผลิตหลงัจากงดใช้สารเคมีลงไป จึงได้เน้นถึงการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพจาก
แสงแดดเป็นธงนาํหวัขอ้หลกัในการวิจยัคน้ควา้ ประเทศจีนเองก็ไดจ้ดัตังหน่วยงานวิจยั กลไกและ
ขบวนการแสงสังเคราะห์ เป็นกรณีพิเศษ องคก์รนี จดัตังอยูภ่ายในศูนยว์ิจยัพฤกษศาสตร์จงเคอยว่น 
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รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณ 5 ลา้นหยวน (สองร้อยห้าสิบลา้นบาท) เพื�อวิจยัคน้ควา้หาทางเพิ�ม
ประสิทธิภาพของกระบวนการแสงสังเคราะห์ในพืชไร่ 2 ชนิดที�ชาวจีนบริโภคเป็นหลกั นั�นก็คือ 
ขา้ว กบั ขา้วสาลี ใหมี้อตัราเพิ�มของแสงสังเคราะห์ขึนใหไ้ด ้20-30% เวลาล่วงผา่นมาหลายปียงัไม่มี
แววความคืบหนา้ใด ๆ ทังจากต่างประเทศและภายในประเทศ ท่านศาสตราจารย ์น่า จงหยวน ได้
ให้ความสนใจต่อสาระสําคญัอนัเป็นแก่นของหัวขอ้เรื� อง “ประสิทธิภาพของแสงในการตา้น
ความเครียด” นั�นก็คือปัญหาอนัเกี�ยวกับประสิทธิภาพของแสงสังเคราะห์กับวิธีการควบคุม
ความเครียดที�จะนาํมาประยุกต์ใช้กบัพืชพรรณธัญญาหารที�ปลูก เป็นหัวขอ้และแนวทางทาํการ
วิจยัที�สาํคญัยิ�ง จากความมุมานะบากบั�นไม่ยอ่ทอ้อยา่งขยนัขนัแขง็ต่อเนื�องกนัมาร่วม 14 ปี ผา่นการ
ทดสอบลองผดิลองถูกกวา่ 778 ครั ง จึงประสบกบัตน้แบบของความสาํเร็จ และไดรั้บลิขสิทธิf คน้คิด
ประดิษฐ์จากประเทศชาติในปี 1994 และในปี 1999 จึงไดท้าํการผลกัดนัผลิตภณัฑ์นี ออกสู่ตลาด
อย่างจริงจงั แต่ตอ้งประสบกบัปัญหาการยึดติดกบัความเชื�อเก่าที�ยงัสลดัไม่พน้จากความคิดที�ว่า 
เป็นไปไม่ไดที้�สารสมุนไพรจะใหผ้ลดีกวา่สารเคมี 
 ในเดือนกนัยายน ปี 1999 มีนกัวิชาการจากกระทรวงเกษตร ศูนยว์ิจยัการเกษตร ไดจ้ดั
ประชุมสัมมนาทาํการวจิารณ์และประเมินผลงานของท่านศาตราจารย ์น่า จงหยวน ไดล้งมติสรุปผลวา่ 
ผลงานวิจยัชินนี ถือเป็น ผลงานยอดเยี�ยมชันแนวหน้าของโลก นักวิชาการผูช้าํนาญการด้าน
แสงสังเคราะห์ของประเทศจีน ไดก้ล่าวยกยอ่งผลงานการคน้พบและผลิตภณัฑ์ที�ผลิตขึนมานันเป็น
สิ�งยิ�งใหญ่ที�น่าสรรเสริญเป็นยิ�งนกั และจากการตรวจสอบของศูนยว์ิจยัทางวิชาการของมณฑลยนูาน
ผ่านทางศูนยข์อ้มูลระหว่างประเทศแลว้ ยงัไม่มีรายงานผลการวิจยัทางดา้นนี ทังต่างประเทศและ
ในประเทศแต่อยา่งใด 
 3. เกษตรแสงอาทิตย ์และการปฏิวติัเขียว ครั งที� 2 การคน้พบครั งใหม่ของเทคโนโลย ี
GPIT (Gene Phenotype Induction Technique) เป็นการสร้างอาณาจกัรใหม่ของวงการเพาะปลูกเป็น
การปฏิวติัเขียวครั งที� 2  ที�เรียกกนัวา่ เกษตรแสงอาทิตย ์ 
 เทคโนโลยี GPIT ไดรั้บการเรียกขานวา่เป็นการปฏิวติัทางการเกษตร เทียบเท่ากบัเป็น
การปฏิวติัเขียวครั งที� 2 เนื�องจากเป็นการเปลี�ยนแปลงวิถีทางการเกษตรในระดบัแนวหนา้ที�ปลอด
สารพิษ ลดการใชส้ารเคมี ไม่ก่อมลภาวะ เสริมสร้างสุขภาพที�แข็งแรง เป็นหนทางกา้วสู่ความมั�งคั�ง
อยา่งมั�นคงของเกษตรกรอย่างแทจ้ริง เป็นเครื�องมือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนอาหารการกินของ
ประชากรในสากลโลก ซึ� งเป็นไปดั�งคาํพูดของเกษตรกรที�กล่าวว่า เมื�อใช้ GPIT แลว้จะไดรั้บ
ผลประโยชน์ 3,3,5 (สามสูง สามไม่ หา้ประหยดั) สามสูง หมายถึง ผลผลิตสูง คุณภาพสูง ตา้นทานโรคสูง 
สามไม่ คือ ไม่เป็นพิษ ไม่มีสารตกคา้ง ไม่ก่อมลภาวะ และห้าประหยดั คือ ประหยดัปุ๋ย ยา เมล็ดพนัธ์ุ 
เวลา และแรงงาน 



13 

 

 ปัจจัยการพฒันาเกษตรเคมี 
 วนัเพญ็ สุรฤกษ ์(2547 : ไม่ปรากฏเลขหนา้) เสนอวา่การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตร
จากการเกษตรแบบดังเดิมหรือแบบยงัชีพไปเป็นการเกษตรเพื�อการคา้นัน นอกจากปัจจยัทางกายภาพ
ที�ประกอบไปดว้ยสภาพภูมิอากาศ ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะของดิน ทรัพยากรและแหล่งนํ าที�มี
ความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตวแ์ลว้ ปัจจยัที�เขา้มามีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลง
รูปแบบการเกษตร ซึ� งทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงนัน ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั คือ นโยบายของภาครัฐ 
ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นเทคโนโลย ีและปัจจยัที�ตวัของเกษตรกรเอง  
 Mosher เสนอว่าปัจจัย 5 ประการที�มีอิทธิพลต่อการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตร 
(“แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร....,” ออนไลน์ : 2551) ประกอบดว้ย 
 1. ตลาดรองรับสินคา้การเกษตรอยา่งเพียงพอ     
 2. มีการพฒันาของเทคโนโลยีอยา่งสมํ�าเสมอ ต่อเนื�องเพื�อให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่
ใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพพืนที� สภาวะแวดลอ้ม และช่วยเพิ�มผลผลิตใหเ้พิ�มมากขึน  
 3. การมีพืนที�และโครงสร้างพืนฐานรองรับการพัฒนาการเกษตรอย่างเพียงพอ 
โดยเฉพาะโครงสร้างพืนฐานที�มีส่วนส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตร เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบชลประทาน เป็นตน้  
 4. การส่งเสริมดา้นการเกษตร เป็นวิธีการที�ทาํให้เกษตรกรไดรั้บรู้ข่าวสาร มีความเขา้ใจ
ในเทคโนโลยีใหม่มากขึน เกษตรกรสามารถตดัสินใจไดว้่าหากนาํเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในระบบ
การเกษตรแลว้สามารถที�จะมีตลาดรองรับสินคา้การเกษตรอยา่งแน่นอน 
 5. ระบบการขนส่งที�เพียงพอ ทาํให้การลาํเลียงผลผลิตทางการเกษตรสู่ตลาดมีอย่าง
สมํ�าเสมอ ทาํใหไ้ม่มีผลผลิตที�ตกคา้งก่อใหเ้กิดความเสียหายทาํใหร้ายไดข้องเกษตรกรลดลงดว้ย  
 นอกจากนี  Kulp (“แนวคิดการเปลี�ยนแปลงทางการเกษตร....,” ออนไลน์ : 2551)  ไดแ้บ่ง
ปัจจยัที�มีส่วนส่งเสริมใหมี้การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตร 3 กลุ่มประกอบดว้ย  
 1. ความสมบูรณ์ของนวตักรรมใหม่  
 2. ราคาของผลผลิตทางการเกษตรที�อยูใ่นระดบัที�สูง  
 3. ผลกาํไรที�ไดรั้บจากการขายผลิตผลทางการเกษตรอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ  
 การเปลี�ยนแปลงรูปแบบการเกษตรนันนอกจากปัจจยัพืนฐานและปัจจยัที�เป็นตวัเร่งแลว้ 
นอกจากนี ยงัมีปัจจยัอื�น ๆ ที�ส่งผลทาํให้มีการพฒันารูปแบบการเกษตรจากระบบเพื�อการยงัชีพไป
เป็นระบบการเกษตรเพื�อการคา้ ซึ� งประกอบดว้ย  
 1. การสร้างเทคโนโลยีทางการเกษตรขึ นมาใหม่ให้มีความเหมาะสมกับพืนที�และ
ลกัษณะของทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยูใ่นสภาพปัจจุบนั  
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 2. การนาํเอาความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่เขา้ไปเผยแพร่กบัตวัเกษตรกร ซึ� งนอกจากการ
เผยแพร่แล้วจะต้องทาํการฝึกฝนให้กบัเกษตรกร ฝึกให้ตวัเกษตรกรสร้างแนวความคิดที�จะใช้
เทคโนโลยแีละการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีหล่านัน  
 3. การเตรียมพร้อมรับกบัสิ�งใหม่ ซึ� งตวัเกษตรกรตอ้งพร้อมสําหรับการเปลี�ยนกระบวนการ
ในการผลิต พร้อมรับความเสี�ยงดา้นราคาและความน่าเชื�อถือของผลิตภณัฑ์ นอกจากนี โครงสร้าง
พืนฐานในการผลิตนันตอ้งมีรองรับอยา่งเพียงพอทังระบบชลประทาน ระบบขนส่ง สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการเพื�อให้ตวัเกษตรกรมีความมั�นใจต่อการเปลี�ยนรูปแบบการเกษตรและการ
เปลี�ยนแปลงทางสังคมไปพร้อมๆกนั  
 4. การเปลี�ยนแปลงอยา่งย ั�งยนืโดยการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลย ีโดยการเปลี�ยนแปลง
อยา่งมีแบบแผน มีการวางแผนเอาไวล่้วงหนา้ การตดัสินใจจะอยูบ่นพืนฐานของความย ั�งยืนทังดา้น
เศรษฐกิจและสังคม เป็นสิ�งที�ตอ้งคาํนึงถึงเป็นอนัดบัแรก  
 ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมี      
 การทาํการเกษตรแผนใหม่ได ้ก่ อให้เกิดปั ญหาต่ าง ๆ ตามมาอยา่งมากมาย เช่น การทาํลาย

พืนที�ป่าเพื�อทาํการเพาะปลูก ปั ญหาการตกค ้างของสารเคมี ยาฆ่ าแมลง รวมทังการปลูกพืชเชิงเดี�ยว  
(Monocrop) เช่ น การปลูกออ้ยอย่างเดียว  การปลูกมนัสําปะหลงัอย่างเดียว  การปลูกทานตะวนั
อยา่งเดียว ฯลฯ  ติดต่อเรียงรายกนันบัร้อยนบัพนัไร่ซึ� งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ�งแวดล ้อม
เป็ นอยา่งยิ�ง และทาํให ้เกษตรกรผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคขาดสัมพนัธ์ กนัโดยตรง  แม ้แต่ ตวัเกษตรกรเอง
ก็แปลงแยกกบัผลิตผลที�ตนผลิตได ้  ตวัอยา่งเช่น  เกษตรกรผูป้ลูกมนัสําปะหลงัเพื�อการส่งออกไม่
รับร องว่าผลผลิตจากไร่ นาของตนไปสู่ผูบ้ริโภคได้อย่างไร ผูบ้ริโภคเองก็ไม่คาํนึงว่าเกษตรกร
มีความสําคญัเช่นไรต่อวิถีชีวิตแบบทนัสมยัที�ตนดาํเนินอยู่ ดงันันทังสองฝ่ายต่างก็ขาดจิตสาํนึก
ที�จะต้องรับผิดชอบต่อกัน ผูบ้ริโภคไม่รับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากที�เกษตรกรได้รับ ในขณะที�
เกษตรกรก็มิไดค้าํนึงวา่ผลผลิตที�ปนเปื อนสารพิษนันเป็นอนัตรายแก่ผูบ้ริโภคเพียงใด  
 ผลของการทาํการเกษตรแบบใช้สารเคมีสังเคราะห์ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ (อาณัฐ ตนัโช, 
ออนไลน์. ม.ป.ป.) มี 4 ประการ ดงัต่อไปนี  
 1. ผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 
  การทําเกษตรแผนใหม่ทําให้เกิดปัญหาสิ� งแวดล้อมและความเสื� อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติตามมาที�เห็นได้ชัดเจนได้แก่ ปัญหาการพงัทลายของหน้าดิน ดินเสื�อม
ความอุดมสมบูรณ์ ปัญหามลพิษในสิ� งแวดล้อมและปัญหาการระบาดของโรคและแมลง 
ตวัอยา่งเช่น จากการสํารวจในประเทศไทยพบว่า ในพืนที�ลาดชนัของจงัหวดัน่านส่วนใหญ่ถูกชะลา้ง
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พงัทลายในอตัราที�มากกวา่ 16 ตนัต่อไร่ต่อปี ซึ� งเป็นอตัราสูงกวา่ที�ยอมให้มีไดถึ้ง 20 เท่า และที�จงัหวดั
เพชรบูรณ์ พืนที�ที�มีความลาดชนั 9% มีการสูญเสียหนา้ดินถึง 26 ตนัต่อไร่ต่อปี 
        เกษตรกรรมแผนใหม่ที�มุ่งเนน้เพิ�มผลผลิตทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจาํนวนมาก
และใช้ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานจะทาํให้เกิดปัญหาความเสื�อมโทรมของโครงสร้างดินและ
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื�องจากการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่การบาํรุงดิน แต่เป็นการอดัแร่ธาตุอาหาร
ให้แก่พืช โดยไม่มีการเติมอินทรียวตัถุเพิ�มลงในดิน และการใชปุ๋้ยเคมียงัเร่งอตัราการสลายตวัของ
อินทรียวตัถุในดิน ทาํใหโ้ครงสร้างของดินเสื�อมลง ดินจึงกระดา้งมีการอดัตวัแน่น ไม่อุม้นําในฤดูแลง้ 
        การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ทาํให้เกิดปัญหาสารพิษตกคา้งในสิ�งแวดลอ้ม ทังนี เนื�องจาก
การใชส้ารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืชในแต่ละครั งจะใชป้ระโยชน์ไดเ้พียง 25% ที�เหลืออีก 75% จะกระจาย
สะสมในดิน นํา และอากาศในสิ�งแวดลอ้ม ที�สําคญัคือคือ สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชไม่ไดท้าํลายเฉพาะ
ศตัรูพืชเท่านัน แต่ยงัทาํลายแมลงและจุลินทรียที์�เป็นประโยชน์ในธรรมชาติอีกดว้ย ซึ� งเป็นการทาํลาย
ความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ และผลที�ตามมาคือ การระบาดของโรคและแมลงศตัรูพืช
ที�รุนแรงมากขึน ตวัอยา่งเช่น การระบาดของเพลียกระโดดสีนํ าตาลที�ทาํลายผลผลิตขา้วในประเทศไทย 
เมื�อปี พ.ศ. 2533-2534 ซึ� งมีพืนที�การแพร่ระบาดมากถึง 3.5 ลา้นไร่ 
        การทาํเกษตรแผนใหม่ไดน้าํไปสู่การปลูกพืชเชิงเดี�ยว และการขยายพืนที�ทาํการเกษตร 
ทาํใหเ้กิดปัญหาการบุกรุกพืนที�ป่าธรรมชาติ ทาํใหเ้กิดการสูญเสียพืนที�ป่าอนัเป็นทรัพยากรที�สําคญั
ในโลกและแหล่งตน้นําที�สาํคญัลงดว้ย 
 2. ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
  การทาํเกษตรแผนใหม่เป็นการทาํการเกษตรที�ตอ้งพึ�งปัจจยัภายนอก เพื�อนาํมาเพิ�ม
ผลผลิตให้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก แต่ก็มิไดห้มายความวา่เกษตรกรจะประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจ
เสมอไป ในทางตรงกนัขา้มกลบัพบวา่เกษตรกรที�ทาํการเกษตรแผนใหม่จาํนวนมากประสบปัญหา
ภาวะขาดทุนและหนี สิน เกิดความลม้เหลวทางเศรษฐกิจ เนื�องมาจากตน้ทุนการผลิตที�สูงและราคา
ผลผลิตที�ตกตํ�า ในประเทศไทยการพฒันาการเกษตรแผนใหม่กลบัเป็นการผลกัดนัให้เกษตรกรตอ้ง
ตกอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของบริษทั เนื�องจากตอ้งพึ�งพาปัจจยัการผลิต และเทคโนโลยีต่าง ๆ จากบริษทั 
ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ย หรือสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช เป็นการทาํการเกษตรที�ถูกผูกขาดจากบริษทั
ขนาดใหญ่ ดงันัน จะเห็นไดว้า่การทาํเกษตรแผนใหม่เป็นการสร้างรายไดใ้ห้แก่บริษทัเอกชนขนาด
ใหญ่มากกวา่เกษตรกรที�แทจ้ริง 
 3. ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
  การใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืช นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มแลว้ยงัก่อให้เกิด
ปัญหาการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรผูใ้ช้ และยงัมีสารพิษตกค้างในผลผลิต
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ทางการเกษตรอีกดว้ย การใชส้ารเคมีทางการเกษตรนาน ๆ จนทาํให้พืชผกัมีพิษตกคา้งจาํนวนมาก 
ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของผูบ้ริโภค จากการตรวจพบสารพิษตกคา้งในผลผลิตทางการเกษตร
ของประเทศไทยพบว่า ผลผลิตมีสารพิษตกคา้งอยู่สูงจนในผลผลิตบางชนิดไม่ผ่านมาตรฐาน
มีผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้เกษตรของไทย นอกจากนีการที�คนไทยบริโภคผลผลิตที�มีสารพิษ
ตกคา้งอยู่ทาํให้มีการสะสมสารพิษในร่างกายเป็นระยะเวลานาน และเกิดการเจ็บป่วย เช่น โรคภูมิแพ ้
โรคเครียด โรคมะเร็ง ฯลฯ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ� งจะเห็นไดจ้ากสถิติคนไทยที�ป่วยเป็นโรคมะเร็ง
มีจาํนวนมากขึนทุกปี 
 4. ผลกระทบต่อวถีิชีวติและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
  เกษตรกรรมแผนใหม่ทาํใหเ้กิดความเปลี�ยนแปลงในวถีิชีวติของเกษตรกรไทย ทาํลาย
ฐานการเกษตรแบบยงัชีพของเกษตรกร ทาํลายระบบสังคมของชุมชน และมีผลต่อการเปลี�ยนแปลง
ความคิดที�มีต่อภูมิปัญญาพืนบา้นของไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นถูกละเลย ดว้ยเขา้ใจว่าเป็นความเชื�อ 
หรือวธีิการปฏิบติัที�ไม่ทนัสมยั ไม่เป็นวทิยาศาสตร์ และไม่มีประสิทธิภาพ โดยลืมไปวา่ความรู้และ
ภูมิปัญญาที�ถูกถ่ายทอดต่อ ๆ กนัมาได้มาจากประสบการณ์ของคนรุ่นก่อนมานานหลายรุ่นที�อยู่
ในพืนที�ทอ้งถิ�นที�พวกเขาอาศยัอยู ่ซึ� งความคิดนี ไดรุ้นแรงมากขึนเมื�อเริ�มเขา้สู่ยุคปฏิวติัเขียว ความรู้
และแนวทางการพฒันาการเกษตรจะถูกรวมไปอยู่ในสถาบนัการเกษตรต่าง ๆ ของรัฐ และบริษทั
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ การพฒันาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรกลายเป็นบทบาทของ
ผูเ้ชี�ยวชาญทางการเกษตรจากหน่วยงานของรัฐ หรือบริษทัการเกษตรที�เขา้ไปเปลี�ยนแปลงความคิด
และวิถีชีวิตของการทาํการเกษตร โดยที�เกษตรกรกลายเป็นเพียงผูรั้บเท่านันเอง ซึ� งหากองคค์วามรู้
ที�ไดรั้บนันไม่ถูกตอ้ง ผูที้�ไดรั้บความเสียหายคือตวัของเกษตรกรเอง 
 การเกษตรมีบทบาทสําคญัในการแกปั้ญหาความอดอยากของมวลมนุษยด์ว้ยการทาํหน้าที�
สร้างความมั�นคงทางอาหาร โดยอาศยัทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ไม่วา่จะเป็นดิน นํ า อากาศ แสงแดด 
มาใช้ในการผลิตอาหารเลี ยงพลโลก บทบาทดังกล่าวมีความเกี�ยวข้องกับธรรมชาติในฐานะ 
ทรัพยากรเพื�อการผลิต และมนุษยใ์นฐานะผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค  
 จากบทบาทขา้งตน้ทาํให้การเกษตรมีความเกี�ยวขอ้งกบัคุณธรรม ดว้ยคุณธรรมเป็นเรื�อง
ของความดีความถูกตอ้ง การเกษตรที�ดีที�ถูกตอ้งย่อมตังอยู่บนพืนฐานของคุณธรรม ตอ้งมีความ
รับผิดชอบต่อสิ�งแวดล้อมทางธรรมชาติและคุณภาพของผลผลิตที�จะไปสู่ผูบ้ริโภค หากการทาํ
การเกษตรมีความเกี�ยวขอ้งกนัเป็นระบบ หากมองการทาํการเกษตรแบบองค์รวมอาจเรียกการทาํ
การเกษตรทังหมดวา่เป็น “ระบบการเกษตร” ซึ� งจะเห็นไดว้า่พฒันาการของระบบ การเกษตรเริ�มมาจาก
การเกษตรเพื�อปากทอ้งของตนเอง หรือการเกษตรแบบยงัชีพ และนาํไปสู่การทาํเกษตรเพื�อ
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ปากทอ้งของผูอื้�นโดยมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินคา้หรือเงินตรากบัผลผลิตทางการเกษตร หรือระบบ
การเกษตรเชิงการคา้ 
  ปัญหาของระบบการเกษตรเชิงการคา้ไม่ไดอ้ยูที่�ระบบหรืออยูที่�เทคโนโลยี หากแต่อยูที่�คน
ภายในระบบเกษตรเกิดความโลภ อยากไดม้ากขึนและมากขึน จนกลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบ
มากเกินไป ขาดสํานึกในเรื�องคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 
ส่งผลต่อเพื�อนมนุษย ์และส่งผลต่อตนเอง 
 
เกษตรทางเลอืก 
 ผลของการพฒันาการเกษตรที�ผ่านมาขาดความสมดุลโดยมุ่งแต่ผลทางดา้นเศรษฐกิจ 
ยิ�งพฒันากลบัพบความยากจนมากขึน เนื�องจากเกิดความไม่เท่าเทียมกนัในการแบ่งสรรทรัพยากร 
ชาวบ้านทั�วไปถูกบีบคันให้ดินรนต้องบุกรุกผืนป่าและใช้ทรัพยากรอย่างมากเพื�อให้อยู่รอด
พอประทงัชีวิต เมื�อมีการใช้ทรัพยากรมากทาํให้ยิ�งเสื�อมโทรมเร็วมากขึน การดาํรงชีวิตตามปกติ
ตอ้งยากลาํบากขึน เกิดเป็นวงจรแห่งความยากจนอยา่งไม่สินสุด ทางออกที�มีนกัวิชาการเสนอไวคื้อ
การใช้แนวคิดของการพฒันาแบบยั�งยืนที�เน้นความสําคญัของการเสมอภาคทางสังคมและให้มี
ทรัพยากรใช้เพียงพอกบัความตอ้งการในอนาคตด้วยการใช้อย่างประหยดัและแบ่งปัน ไม่มีผูใ้ด
ผกูขาดเอารัดเอาเปรียบแต่ฝ่ายเดียว (ณรงค ์คงมาก และคณะ. 2541 : 8) 
 แนวทางการเกษตรเพื�อแสวงหาหนทางออกให้กับสังคมปัจจุบันที�กาํลังประสบกับ 
ปัญหาการพงัทลายของภาคเกษตรกรรม แนวทางการเกษตรนี กาํลงัได้รับการยอมรับมากขึน
ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศโลกที�สาม กล่าวสาํหรับประเทศไทย เกษตรกรรมทางเลือกได้
กลายเป็นคาํตอบสําคญัของปัญหาการเสื�อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหามลภาวะที�ก่อ
ผลกระทบต่อเกษตรกร และผู ้บริโภครวมทั งปัญหาที� เกี�ยวข้องกับความอยู่รอดของชุมชน 
เกษตรกรรมโดยตรง นบัตังแต่เกษตรกรรมทางเลือกไดก่้อรูปขึนในสังคมไทยเมื�อประมาณปี พ.ศ. 2527-
2528 ได้มีเกษตรกรเป็นจาํนวนมากที�ได้เขา้ร่วมขบวนการดงักล่าว ทังนี เกษตรกรดงักล่าวและ
องค์กรพัฒนาเอกชนที� เป็นฝ่ายสนับสนุน ต่างตระหนักดีถึงบทบาทและความสําคัญของ
เกษตรกรรมทางเลือกต่อการแก้ไขปัญหาที�ชุมชนของชนบทและสังคมไทยกาํลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบนั 
 การมีส่วนร่วมขององคก์รชุมชนในงานเกษตรทางเลือก ย่อมไม่อาจกา้วขา้มความสําคญั
ของเกษตรกรในลักษณะปัจเจกบุคคล เนื�องจากเกษตรกรรมทางเลือก เป็นงานซึ� งมีลักษณะ
ตอบสนองต่อการแกไ้ขปัญหาในระดบัครอบครัว การให้ความหมายและพิจารณาบริบทที�เกี�ยวขอ้ง
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ครอบคลุมงานที�เครือข่ายดาํเนินการ จึงตอ้งมีมิติของเกษตรกรรายครอบครัวและองค์กรชุมชน
ควบคู่กนัไป 
 ช่วงระยะที�ภาคเกษตรกรรมไทยตอ้งการความชัดเจนในทิศทางการพฒันา เหตุสําคญั
เนื�องจากความลม้เหลวในการพฒันาภาคเกษตรกรรมไดก่้อผลให้เห็นเป็นรูปธรรมชดัเจนมากขึน 
อาทิเช่น ปัญหาราคาผลผลิตตกตํ�า ปัญหาสารเคมีปนเปื อน ความเสื�อมโทรมของสภาพแวดล้อม 
กระทั�งปัญหาของชนบทที�เริ�มร้างคน เหล่านี ซึ� งลว้นแลว้แต่มีสาเหตุมาจากความไม่สมดุลเป็น
การพฒันาประเทศที�ละเลยด้านเกษตรกรรม อีกทังขาดการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและองค์กร
ชุมชนในชนบทในการกาํหนดนโยบายการพฒันาภาคเกษตรกรรม (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 ความหมายของเกษตรทางเลอืก 
 ระบบเกษตรแผนใหม่ซึ� งมุ่งเนน้การปรับเปลี�ยน และขยายการผลิตในภาคเกษตร จากเดิม
ที�เคยปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื�อการยงัชีพไปสู่การผลิตพืชเชิงเดี�ยว เพื�อการคา้และการส่งออก
ไดก่้อให้เกิดการผลกระทบต่อเกษตรกร สิ�งแวดลอ้ม และสังคมโดยรวมอย่างกวา้งขวางเนื�องจาก
เกษตรกรรมแผนใหม่เป็นการเกษตรที�ไม่ย ั �งยืน ทาํลายธรรมชาติ ทาํลายชุมชน และทาํลาย
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ด้วยเหตุนี เองเราจึงสังเกตได้ว่าในขณะที�การเติบโตทางด้าน
อุตสาหกรรมกาํลงัขยายตวัอยา่งรวดเร็ว เกษตรกรรายยอ่ยในประเทศโลกที�สามหลายแห่งรวมทัง
ประเทศไทยไดเ้สนอ “ระบบเกษตรกรรมทางเลือก” เป็นทางเลือกใหม่ของการเกษตร โดยปฏิเสธ
ระบบเกษตรกรรมและระบบตลาดกระแสหลกั ซึ� งอยูภ่ายใตก้ารครอบงาํของบรรษทัขา้มชาติและ
ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 เกษตรกรรมทางเลือกเป็นคาํใหม่ (Alternative Agriculture) เป็นคาํใหม่ที�หมายความถึง  
การผลิตทางการเกษตรและวิถีการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรที�เอืออาํนวยต่อการฟื นฟู และดาํรงรักษาไว้
ซึ� งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาวะแวดล้อม โดยมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
ที�เป็นธรรม ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูบ้ริโภค รวมทังพฒันาสถาบนัทางสังคม
ของชุมชนทอ้งถิ�น ทังนี เพื�อความผาสุกและความอยูร่อดของมวลมนุษยชาติโดยรวม (ชุมพรทริป. 
ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 เกษตรกรรมทางเลือกจึงมีความหมายค่อนขา้งกวา้ง กล่าวคือเกี�ยวขอ้งกบัทังระบบการผลิต 
การจดัการผลผลิต วฒันธรรม และวิถีการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ ที�กา้วพน้ไปจาก
เกษตรกรรมตามแนวทางการปฏิว ัติเขียว ซึ� งได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ นับตั งแต่
คริสตศ์ตวรรษที� 18  (ค.ศ. 1970) เป็นตน้มา (ชุมพรทริป. ออนไลน์. ม.ป.ป.) 
 ในประเทศไทยได้มีการให้คาํจดักดัความของคาํว่าเกษตรทางเลือกไวว้่า เกษตรกรรม
แนวใหม่ที�มีพืนฐานการดาํเนินกิจกรรมที�สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศวิทยา สามารถดาํเนินต่อไปได้
อยา่งย ั�งยนื โดยไม่ก่อผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มและคุณภาพชีวติของเกษตรกรและผูบ้ริโภค  
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 อย่างไรก็ตามไดม้ีการเสนอนิยามคาํว่าเกษตรทางเลือกในคณะที�ประชุมคณะทาํงาน
ฝ่ายวิชาการและที�ปรึกษาคณะกรรมการดาํเนินงานจดัสมชัชาเกษตรกรรมทางเลือกไวว้่า เกษตร
ทางเลือก คือ การผลิตทางการเกษตร และวิถีการดาํเนินชีวิตของเกษตรกรที�เอืออาํนวยต่อการฟื นฟู 
และดาํรงรักษาไว ้ซึ� งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม โดยมีผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสังคมที�เป็นธรรม ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และผูบ้ริโภครวมทัง
การพฒันาสถาบนัทางสังคมของชุมชนท้องถิ�น ทั งนี เพื �อความผาสุกและความอยู่รอดของ
มวลมนุษยชาติ (วฑูิรย ์ เลี�ยนจาํรูญ. 2539 : 12) 
 แนวทางเกษตรกรรมที�เป็นทางเลือกใหม่ไม่ใช่เป็นแค่เรื�องทางเทคนิคแต่เป็นเรื�องที�อยู่
ภายใตห้ลกัการที�คาํนึงถึงระบบนิเวศวิทยาเป็นการเชื�อมโยงระหวา่งมนุษย ์สังคม สิ�งแวดลอ้มทุกมิติ
เข้าด้วยกันอย่างเป็นบูรณาการ (Integration) ตั งแต่โลกทศัน์ ชีวทรรศน์ เศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
การเมือง วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้ม ซึ� งมีดว้ยกนัหลายระบบและรูปแบบ เช่น เกษตรผสมผสาน 
เกษตรกรรมอินทรีย ์เกษตรกรรมธรรมชาติ วนเกษตร เป็นตน้  
 รูปแบบและกระบวนการของการทาํเกษตรทางเลอืก   
 จากสภาพปัญหาการเกษตรที�เกิดขึน ทาํให้แนวคิดที�มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคม
ในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึนซึ� งปฏิเสธแนวคิดการทาํการเกษตรแผนใหม่ แมว้่า
เกษตรกรรมแบบเคมีจะยงัคงเป็นกระแสหลกัของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้ม
ของการทาํการเกษตรกรรมเช่นนีกาํลงัเสื�อมโทรมลง โดยปัจจุบนัเกษตรกรรมทางเลือกไดก้ลายเป็น
กระแสที�ไดรั้บความนิยมเพิ�มมากขึน เนื�องมาจากความลม้เหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ 
และไดก่้อใหเ้กิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกนัเกษตรกรรมทางเลือกก็เป็นที�สนใจ
ของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายองคก์ร 
 เกษตรทางเลือกเป็นการทาํการเกษตรอีกแบบหนึ�ง ที�นอกเหนือจากการเกษตรที�ทาํกนัอยู่
เป็นส่วนใหญ่ในปัจจุบนั แตกต่างจากเกษตรกระแสหลกัซึ� งมีทังสารเคมีและเพื�อการคา้เป็นการทาํ
การเกษตรที�เน้นการใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยคอก และวสัดุคลุมดิน การผสมผสานการปลูกพืชและสัตว ์
ลดการไถพรวนและงดเวน้หรือลดการใช้สารเคมีสังเคราะห์ และสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชให้น้อยลง
จนถึงขันไม่ใชเ้ลย 
  เกษตรทางเลือกมีเป้าหมายในการผลิตอาหารและปัจจยัที�จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตมากกวา่
ผลิตเพื�อการส่งออก เกษตรกรจึงไม่ตอ้งวิ�งไปตามกระแสของตลาดอาหารที�ผลิตไดก้็เป็นอาหารที�มี
คุณภาพปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง เกษตรทางเลือกมีการใชท้รัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ� งแวดล้อม และเปิดโอกาสให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทาํงาน
ร่วมกนัไดอ้ย่างมีความสุข และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัธรรมชาติไดอ้ย่างกลมกลืน ซึ� งปัจจุบนั
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เกษตรทางเลือกมีอยู่หลายกลุ่ม ส่วนใหญ่จะมีหลกัการและวิธีการที�ใกลเ้คียงกนั จะมีแตกต่างกนับา้ง
ตามแนวคิดและวธีิปฏิบติัไปตามสภาพทางสังคมและวฒันธรรม (“ระบบเกษตรในประเทศไทย...,” 
ออนไลน์ : 2550)  ดงันี  
 1. เกษตรธรรมชาติ (Natural Farming) 
  เกษตรธรรมชาติเป็นระบบเกษตรที�คาํนึงถึงระบบนิเวศและสภาพแวดลอ้ม หรือเป็น
การสร้างผลผลิตพืชและสัตวใ์ห้สอดคลอ้งกบันิเวศของพืนที� เป็นเกษตรที�ปล่อยตามธรรมชาติ
โดยไม่แทรกแซงการใชส้ารอินทรียแ์ละสารเคมีรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีทางการผลิตให้นอ้ยที�สุด  
เพื�อใหร้ะบบเกษตรกรรมและธรรมชาติสามารถเกือกูลซึ� งกนัและกนัเป็นองคร์วม ซึ� งมีหลายแนวคิด
ที�รู้จกักนัอย่างแพร่หลาย เช่น แนวคิดของ มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ แนวคิดเกษตรธรรมชาติคิวเซของ 
โมกิจิ โอกาดะ และแนวคิดเกษตรธรรมชาติเกาหลีของ ฮาน คิว โช ส่วนใหญ่แนวคิดของ
เกษตรธรรมชาติจะมีหลกัการที�คลา้ยคลึงกนั คือ การไม่ไถพรวนดิน ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่กาํจดัวชัพืช 
ใช้การคลุมดิน ใช้พลงัจากสิ�งต่าง ๆ ที�มีอยู่ในธรรมชาติ และให้ความสําคญักบัดินเป็นอนัดบัแรก
ด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูกเหมือนกับดินในป่าที�มีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ โดยการนาํทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ� งเป็นวิธีการที�
ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อม โดยไม่เป็นอนัตรายต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค สามารถ
ให้ผลผลิตที�มีทังปริมาณและคุณภาพ ถือไดว้า่เป็นระบบเกษตรที�มีความย ั�งยนืมั�นคง 
   แนวทางของเกษตรธรรมชาติ เป็นแนวทางที�จะทาํให้ดินเป็นดินที�มีความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นดินที�มีชีวติสามารถเพาะปลูกให้ไดผ้ลผลิตสูง และมีคุณภาพดีไม่วา่จะเป็นพืชไร่ นาขา้ว พืชผกั 
ไมผ้ล ไมด้อก ไมป้ระดบั และเป็นแนวทางการผลิตที�ปลอดภยัจากสารพิษทางการเกษตรทังต่อ
ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค ไม่มีผลเสียต่อสิ�งแวดลอ้ม 
 เป้าหมายของเกษตรธรรมชาติ   

1. ปรับปรุงดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และจดัระบบนิเวศใหเ้กือกลูกนั 
2. ผลิตอาหารที�มีรสชาติตามธรรมชาติ และไม่มีสารพิษ 

 3. ผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคปลอดภยัจากสารพิษจากกระบวนการผลิต 
 4. เกษตรธรรมชาติ เป็นระบบการเกษตรแบบยั�งยนื รักษาสมดุลธรรมชาติ 
 จุดเด่นของเกษตรธรรมชาติ  

1. การฟื นฟูความสมดุลของระบบนิเวศ 
2. การลดการพึ�งพาปัจจยัจากภายนอก 
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 2. เกษตรอนิทรีย์ (Organic Farming) 
  เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรทางเลือกที�หลีกเลี�ยงการใช้สารสังเคราะห์ไม่วา่จะ
เป็นปุ๋ยเคมี สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและฮอร์โมนต่าง ๆ ที�กระตุน้การเจริญเติบโตของพืชและสัตว ์
ตลอดจนไม่ใช้พืชหรือสัตวที์�เกิดจากการตดัต่อทางพนัธุกรรมที�อาจเกิดมลพิษในสภาพแวดลอ้ม 
เนน้การใชอิ้นทรียวตัถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบาํรุงดินให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทังใชห้ลกัการควบคุมศตัรูพืชโดยชีวภาพ และเน้น
การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
  สหพนัธ์เกษตรอินทรียน์านาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements) หรือ IFOM ไดใ้ห้ความหมายของเกษตรอินทรียไ์วว้า่ เป็นระบบเกษตรที�ผลิตอาหาร
และเส้นใยดว้ยความย ั�งยืนทางสิ�งแวดลอ้ม สังคม และเศรษฐกิจ โดยเนน้ที�หลกัการปรับปรุงบาํรุงดิน 
การเคารพต่อศกัยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว ์และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรียจึ์งลดการใช้
ปัจจยัจากภายนอก และหลีกเลี�ยงการใช้สารสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกาํจดัศตัรูพืช และเวชภณัฑ์
สําหรับสัตว ์แต่ในขณะเดียวกนัก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพิ�มผลผลิต และพฒันาความ
ตา้นทานต่อโรคของพืชและสัตวเ์ลี ยง หลกัการเกษตรอินทรียนี์ เป็นหลกัการสากลที�สอดคลอ้งกบั
เงื�อนไขทางดา้นสภาพภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมทอ้งถิ�นดว้ย 
 หลกัการทาํเกษตรอินทรีย ์ 
 1. ให้ความสาํคญักบัการป้องกนัการสูญเสียธาตุอาหารที�เกิดจากระบบการผลิต ลด
การพึ�งพาแหล่งธาตุอาหารจากนอกฟาร์มที�มากเกินไป 
 2. การคลุมดิน ถือเป็นหัวใจของเกษตรอินทรีย ์เกษตรกรตอ้งหาอินทรียวตัถุต่าง ๆ มาคลุม
หนา้ดินอยูเ่สมอไม่วา่จะเป็นฟาง ใบไม ้ซึ� งอินทรียวตัถุเหล่านี จะกลายเป็นอาหารของสิ�งมีชีวิตและ
จุลินทรีย์ในดิน ทาํให้ดินฟื นกลบัมามีชีวิตอีกครั งหนึ� ง นอกจากนี การไม่ใช้สารเคมีต่าง ๆ เช่น 
สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ยงัเป็นการช่วยทาํใหดิ้นสามารถฟื นความสมบูรณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซึ� งทาํให้พืช
ที�ปลูกมีความแขง็แรงตา้นทานโรคและแมลง รวมทังใหผ้ลผลิตสูง 
 3. สร้างความหลากหลายที�สัมพนัธ์กันอย่างสมดุลในระบบนิเวศ โดยการปลูกพืช
ร่วมกนัหลายชนิดในเวลาเดียวกนั หรือเหลื�อมเวลากนั การปลูกพืชหมุนเวียน รวมทังการเลียงสัตว ์
ซึ� งนับเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นการลดความเสี�ยงจาก
ปัญหาโรคและแมลงศตัรูพืชระบาดอีกดว้ย นอกจากนีการไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชจะมีส่วนช่วย
ใหศ้ตัรูธรรมชาติสามารถควบคุมศตัรูพืช ซึ� งเป็นการสร้างสมดุลนิเวศการเกษตรอีกวธีิหนึ�ง 
 รูปแบบเกษตรอินทรีย ์สามารถจาํแนกตามประเภทของพืชที�ปลูก ไดด้งันี   
 1. การปลูกพืชผกัในแบบเกษตรอินทรีย ์เป็นการปลูกผกัชนิดเดียวหรือปลูกผสมผสาน
กนัหลายชนิดในพืนที�เดียวกนั 
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 2. การปลูกพืชไร่ในแบบเกษตรอินทรีย ์เช่น ขา้ว ซึ� งมีการพฒันาเชื�อมโยงการผลิตและ
การตลาดเป็นระบบธุรกิจเกษตรอินทรียอ์าจจะมีการประยุกต์โดยเพิ�มพืชตระกูลถั�วหรือเลียงปลา
ในนาขา้วไปดว้ยก็ได ้
 3. การปลูกไมผ้ลในแบบเกษตรอินทรีย ์เป็นการหลีกเลี�ยงการใชส้ารเคมี ใชปุ๋้ยจากเศษเหลือ
ของพืช มูล และซากสัตว ์ ซึ� งเป็นอาหารของจุลินทรียเ์พื�อช่วยในการปรับปรุงดิน ไม่ใชส้ารเคมี 
กาํจดัศตัรูพืช เพื�อความปลอดภยัต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค 
 ขอ้เด่นของการเกษตรอินทรีย ์ 
 1. การก่อใหเ้กิดผลผลิตทางการเกษตรที�ปลอดภยัจากสารพิษ 
 2. การเพิ�มมูลค่าของผลผลิตและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
 3. การฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 3.  เกษตรยั�งยนื (Sustainable Agriculture) 
  ระบบเกษตรกรรมย ั�งยืนเป็นเกษตรทางเลือกอีกแนวทางหนึ� ง ที�เกษตรกรทาํแล้ว
สามารถให้ลูกหลานทาํสืบต่อไปได ้โดยเป็นแนวทางการพฒันาอาชีพดา้นการเกษตรที�สัมพนัธ์กบั
การดาํเนินชีวิตของเกษตรกรและสิ�งแวดล้อมที�สอดรับกบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบ
เกษตรกรรมย ั�งยืนเกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอยู่ของชุมชนหลายระดบั ตั งแต่ระดบัครัวเรือน ระดับ
ชุมชน จนถึงระดบัประเทศ ซึ� งความเคลื�อนไหวดา้นเกษตรกรรมย ั�งยืนของเกษตรกรและองค์กรที�
ก่อตวัขึนในสังคมไทยเริ�มตังแต่ปลายปี พ.ศ. 2520 เป็นตน้มา เกษตรกรรมย ั�งยืนจะมีแนวคิดและ
วิธีการปฏิบติัสวนทางกับการเกษตรแผนใหม่ที�ใช้ปัจจยัการผลิตจากภายนอกจาํนวนมากและ
ก่อให้เกิดสภาพเสื�อมโทรมของสิ�งแวดลอ้มในเวลาต่อมา แต่เกษตรกรรมย ั�งยืนจะมีรูปแบบการทาํ
การเกษตรที�สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศ มีความเป็นไปไดท้างเศรษฐกิจ เป็นธรรมทางสังคม และมี
มนุษยธรรม และระบบเกษตรกรรมย ั�งยืนจะเป็นระบบการเกษตรที�รักษาอตัราการผลิตพืชและสัตว์
ให้อยู่ในระดบัที�ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวติดต่อกนัภายใตส้ภาพแวดล้อมที�เลวร้าย
หรือไม่เหมาะสม นอกจากนี ในการทาํเกษตรกรรมย ั�งยืน เกษตรกรจะปรับเปลี�ยนวิถีชีวิตและ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริโภคให้สอดคล้องกับการทาํเกษตรกรรมย ั�งยืน ดังนันการทาํ
เกษตรกรรมย ั�งยืนจึงไม่ได้หมายความเพียงการปรับเปลี�ยนเทคนิควิธีการทาํการเกษตร หากยงั
หมายรวมถึงการสอนใหมี้การปรับเปลี�ยนคุณค่าและกฎเกณฑก์ารใชชี้วติไปในเวลาเดียวกนั 
   ในระบบเกษตรย ั�งยืนเป็นการทาํการเกษตรแบบผสมผสานที�มีทังการปลูกพืช และ
การเลี ยงสัตวห์ลายชนิดที�ผสมกนัและมีความเกือกูลซึ� งกนัและกนัอยา่งลงตวั ในการปลูกพืชจะมี
การใช้พืนที�ปลูกให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการปลูกพืชต่างระดบักนัเพื�อให้พืชแต่ละระดบัไดใ้ช้
แสงโดยทั�วกนั และเกือกูลกนัระหว่างพืชแต่ละชนิด และในการเลือกพืชแต่ละชนิดหรือรูปแบบ
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การปลูกพืชจะพิจารณาจากสภาพพืนที�แต่ละแห่งดว้ย สาํหรับการเลียงสัตวก์็จะใชห้ลกัการจดัการที�
เกือกลูกนัระหวา่งสัตวเ์ลียงดว้ยกนัเอง หรือระหวา่งสัตวเ์ลียงกบัพืชที�ปลูก เช่น การเลียงปลาในนาขา้ว 
ปลาจะกินสาหร่ายในนาขา้ว และถ่ายมูลออกมาเป็นปุ๋ยให้แก่นาขา้ว การเลี ยงไก่บนบ่อปลา ไก่จะ
ถ่ายมูลลงในบ่อปลาและมูลนันก็จะเป็นอาหารใหก้บัปลาในบ่อต่อไป 
  เนื�องจากระบบเกษตรย ั�งยืนเป็นระบบเกษตรที�มีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกับ
ระบบเกษตรผสมผสานแต่จะเน้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อความย ั�งยืน ดังนัน ระบบ
การเกษตรแบบใดก็ตามที�มีรูปแบบที�ทาํให้เกิดความมั�นคงต่อเกษตรกร และมีผลในระยะยาวจึงจะ
ถูกรวมเขา้มาอยูใ่นระบบเกษตรย ั�งยนื อาทิเช่น เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร และเกษตรผสมผสาน  
 4. เกษตรผสมผสาน (Integrated Farming)  
  เกษตรผสมผสานจดัเป็นเกษตรทางเลือกที�เป็นรูปแบบการทาํเกษตรที�มีกิจกรรมตังแต่
สองชนิดขึนไป ในช่วงเวลาและพืนที�เดียวกนั เช่น การปลูกพืชและมีการเลียงสัตวห์ลายชนิดในพืนที�
เดียวกนั มีการเกือกลูกนัอยา่งต่อเนื�องระหวา่งกิจกรรม เช่น ระหวา่งพืชกบัพืช พืชกบัปลา สัตวก์บัปลา 
พืชกบัสัตว ์สัตวก์บัสัตว ์ลกัษณะการเกือกลูกนัของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทาํให้ตน้ทุนการผลิต
ลดลง และลดการพึ�งพาปัจจยัภายนอกในที�สุด ซึ� งเป็นวิธีการเพิ�มประสิทธิภาพการใชที้�ดินเป็นการ
ใชท้รัพยากรที�มีอยูใ่นพืนที�อยา่งเหมาะสมเพื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
   ในดา้นเทคนิคและการจดัการพืนที�เกษตรนัน เกษตรผสมผสานให้ความสําคญัในเรื�อง
ของการสร้างความหลากหลายของพืช สัตว ์และทรัพยากรชีวภาพ การใช้ประโยชน์เกือกูลกัน
ระหว่างกิจกรรม การใช้วสัดุหรือพืชคลุมดิน การปลูกพืชหลายระดบั มีแหล่งนําในพืนที� ซึ� งจะ
ไม่เน้นหนักในขอ้ปฏิบติั เช่น มีการไถพรวน หรือใชปุ๋้ยเคมีร่วมกนัก็ได ้
   เกษตรผสมผสานเริ�มเป็นที�รู้จกัอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทยเมื�อประมาณปี พ.ศ. 2527-
2528 ซึ� งเกิดจากการที�เกษตรกรชาวนาของไทยประสบปัญหาราคาขา้วตกตํ�าอยา่งรุนแรง ส่งผลให้
ชาวนาที�ตอ้งพึ�งพารายได้จากการปลูกขา้วเพียงอย่างเดียวเกิดความเดือดร้อนอย่างหนัก ทาํให้
ตอ้งหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอื�น ๆ ก็ใช่ว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถาวร เพราะราคาผลผลิต
ขึนอยู่กับการส่งออกและราคาตลาดโลก เกษตรกรที�เลิกทาํนาแล้วหันไปปลูกพืชชนิดอื�น เช่น 
ขา้วโพด มนัสาํปะหลงั ออ้ย ฯลฯ ในที�สุดก็ประสบปัญหาเช่นเดิม ดงันัน จึงไดเ้กิดกระแสแนวคิด
ที�จะเปลี�ยนแปลงการทาํเกษตรแบบเดียวมาเป็นการทาํการเกษตรแบบผสมผสาน เพื�อป้องกนัปัญหา
ความเสี�ยงจากราคาผลผลิตตกตํ�าได ้
   การทาํเกษตรผสมผสาน มีความแตกต่างจากการทาํเกษตรหลาย ๆ อยา่งที�เรียกวา่ ไร่นา
สวนผสม (Mixed Farming) ตรงที�เกษตรผสมผสานมีการจดัการกิจกรรมการผลิตผสมผสานเกือกูล
กนัเพื�อลดตน้ทุนการผลิต และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างสูงสุด มิใช่มีกิจกรรมการผลิต
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หลาย ๆ อย่างเพื�อลดความเสี�ยงจากราคาผลผลิตที�ไม่แน่นอนเป็นหลกัอยา่งการทาํไร่นาสวนผสม 
แต่บางครั งการทาํไร่นาสวนผสมอาจมีกลไกการเกือกูลกนัจากกิจกรรมการผลิตได้บา้ง แต่ก็เป็น
เพียงเล็กนอ้ย มิใช่เกิดจากความรู้ความเขา้ใจและการจดัการของเกษตรกร อยา่งไรก็ตาม การทาํไร่นา
สวนผสมอาจเป็นบนัไดขันตน้ของการทาํเกษตรผสมผสานไดอี้กทางหนึ�ง  
 โดยเกษตรผสมผสาน เป็นระบบที�มีการปลูกพืชและเลี ยงสัตวห์ลายชนิดอยู่ในพืนที�
เดียวกนั โดยกิจกรรมแต่ละชนิดสามารถเกือกูลประโยชน์ต่อกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีการใช้
ทรัพยากรที�มีอยูใ่นไร่นา เช่น ดิน นํ า แสงแดด อยา่งเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุล
ของสภาพแวดลอ้มและเพิ�มพนูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  
 วตัถุประสงคข์องการเกษตรผสมผสาน  
 1. เพื�อใหเ้กิดความมั�นคงดา้นรายได ้
 2. เพื�อลดการพึ�งพาดา้นเงินทุน ปัจจยัการผลิต และอาหารจากภายนอก 
 3. เพื�อใหเ้กิดการประหยดัทางขอบข่าย 
 4. เพิ�มรายไดจ้ากพืนที�เกษตรขนาดยอ่ยที�จาํกดั 
 นอกจากนี  ยงัมีการเพิ�มพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทาํลาย
สิ�งแวดลอ้ม ทาํใหเ้กษตรกรมีความเป็นอิสระในการดาํรงชีวติ 
 หลกัการและเงื�อนไขของเกษตรผสานผสานมีหลกัการที�สาํคญั 2 ประการ คือ 
 1. มีกิจกรรมการเกษตรตังแต่ 2 ชนิดขึนไป และกิจกรรมการเกษตรทังสองชนิดตอ้งทาํ
เวลาและสถานที�เดียวกนั มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดมากกวา่ใหเ้กิดกาํไรสูงสุด 
 2. เกิดการเกือกลูกนัอยา่งต่อเนื�องระหวา่งกิจกรรมเกือกูลกนัระหวา่งพืชกบัพืช พืชกบัปลา 
สัตวก์บัปลา พืชกบัสัตว ์สัตวก์บัสัตว ์ซึ� งลกัษณะการเกือกลูกนัของระบบเกษตรผสมผสาน จึงทาํให้
ตน้ทุนการผลิตลดลง หรือที�เรียกว่า เป็นการประหยดัทางขอบข่าย (Economy of Scope) และ
ลดการพึ�งพิงปัจจยัจากภายนอกในที�สุด 
 จุดเด่นของการเกษตรผสมผสาน  
 1. การลดความเสี�ยงและความไม่แน่นอนของรายได ้
 2. รายไดส้มํ�าเสมอ 
 3. การประหยดัทางขอบข่าย ค่าใชจ่้ายในไร่นาลดลง มีรายไดสุ้ทธิเพิ�มมากขึน 
 4. ลดการพึ�งพิงจากภายนอก 
 5. ลดการวา่งงานตามฤดูกาล มีงานทาํทังปี ทาํใหล้ดการอพยพแรงงาน 
 5. เกษตรทฤษฎใีหม่ (New Theory Agriculture) 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง เกษตรที�ทาํไวใ้ห้พอกินก่อนเหลือจึงขาย พึ�งตนเองให้ได้
ก่อนแลว้จึงพึ�งปัจจยัภายนอก เกษตรกรรายยอ่ยสามารถอยูไ่ดโ้ดยมีแนวคิดและทฤษฎีในการพฒันา 
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อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เกิดจากพระอจัฉริยภาพ และพระปรีชา
สามารถในการที�ไดท้รงคิด ดดัแปลง ปรับปรุง และแก้ไขให้การพฒันาโครงการอนัเนื�องมาจาก
พระราชดาํริ เป็นงานที�ดาํเนินการไปได้โดยง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและสอดคล้องกบัสภาพความ
เป็นอยู่และระบบนิเวศโดยส่วนรวมของธรรมชาติ ซึ� งเป็นแนวทางที�ได้ทรงคิด และคาํนวณตาม
หลกัวชิา ถึงวธีิการบริหารทรัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนสภาพทางสังคมของ
ชุมชนนัน ๆ โครงการพฒันาอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริมีอยูม่ากมายหลายประเภท แตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะและวตัถุประสงคข์องโครงการนัน ๆ ซึ� งส่วนมากเป็นการแกไ้ขปัญหาและพฒันาดา้น
การทาํมาหากินของประชาชนเป็นสําคญั หลักสําคญัของทุกเรื� องก็คือ ความเรียบง่าย ทั งนี
ทรงใช้คาํว ่า  “Simplify” หรือ “Simplicity” ทั งในแนวคิดและด้านเทคนิควิชาการจะต ้อง
สมเหตุสมผล ทาํให้รวดเร็วและสามารถแกไ้ขปัญหาให้ก่อประโยชน์ไดจ้ริง ตลอดจนตอ้งมุ่งไปสู่
วถีิแห่งการพฒันาที�ย ั�งยนืซึ� งมีหลกัการ ดงันี  
 1. เป็นรูปแบบการทาํเกษตรเหมาะสาํหรับพืนที�ขนาดเล็กประมาณ 10-20 ไร่ 
 2. ใหเ้กษตรกรสามารถทาํการเกษตรเพื�อเลียงตนเองไดแ้บบค่อยเป็นค่อยไปตามกาํลงั 
 3. ทาํกิจกรรมการเกษตรหลายอย่าง เพื�อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที�  เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างสมดุลใหแ้ก่ระบบนิเวศ 
 4. แบ่งพืนที�การเกษตรออกเป็นส่วน ๆ ไดแ้ก่ 
  4.1 ใหมี้แหล่งนําในไร่นา เพื�อใชใ้นการปลูกพืช เลียงสัตว ์ประมง 30% ของพืนที� 
  4.2 ใหมี้พืนที�ทาํนาปลูกขา้วในฤดูฝนไวบ้ริโภค ใหพ้อเพียงตลอดปี 30% ของพืนที� 
  4.3 ใหมี้พืนที�เพื�อการเพราะปลูกพืชไร่ พืชผกั ไมผ้ล พืชสมุนไพร 30% ของพืนที� 
  4.4 ใหมี้พืนที�อยูอ่าศยั เลียงสัตว ์และโรงเรือนอื�น ๆ 10% ของพืนที� 
 ความสัมพนัธ์ของพืนที�ทัง 4 ในพืนที� 5 ไร่ 10 ไร่ หรือ 14 ไร่ การทาํให้เกิดประโยชน์
สูงสุดคือ การหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร ไดแ้ก่ ที�ดิน แรงงาน ทุน ปัจจยัการผลิต 
หรือเศษเหลือใช้จากพืนที�หนึ� งไปยงัอีกพืนที�หนึ� ง สะทอ้นให้เห็นถึงวิธีของการเกษตรแบบผสมผสาน 
โดยมีพืนฐานอยู่ที�เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื�อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแทจ้ริง และเป็นการเพิ�มเติมถึง
ความสัมพนัธ์ของพืนที�ทัง 4 ส่วน ที�พระองคท์่านไดมี้สายพระเนตรอนัยาวไกล เห็นถึงประโยชน์
จากการหมุนเวียนของวสัดุเหลือใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพที�สุด ตลอดจนการรักษาสภาพแวดลอ้มให้
ดีขึน  
 ขอ้เด่นของการเกษตรทฤษฎีใหม่ สรุปได ้5 ประการคือ  
 1. เป็นแนวทางที�เนน้ถึงวตัถุประสงคด์า้นความมั�นคงทางดา้นอาหารภายในครัวเรือน 
 2. เป็นแนวทางที�เนน้การจดัการทรัพยากรนําในระดบัไร่นา 
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 3. เป็นแนวทางที�ไม่ยดึติดกบัเทคนิคเฉพาะในการจดัการการผลิตในไร่นา 
 4. เป็นแนวทางที�เสนอแนวทางปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นลาํดบัขันตอน 
 5. เป็นแนวทางที�เนน้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายชดัเจน 
 6. วนเกษตร (Agro Forestry) 
  วนเกษตร คือ เกษตรทางเลือกรูปแบบหนึ�งโดยเป็นการทาํเกษตรที�มีการใชป้ระโยชน์
ที�ดินอย่างผสมผสานระหว่างกิจกรรมการเกษตร การป่าไม ้รวมถึงการเลี ยงสัตวใ์นพืนที�เดียวกนั
หรือสลบัเปลี�ยนหมุนเวียนกนัไป โดยเป็นกิจกรรมที�ความสอดคลอ้ง และเกือกูลกบัระบบนิเวศป่าไม ้
ในทอ้งถิ�น เพื�อให้ไดผ้ลผลิตอย่างสมํ�าเสมอตลอดไป คาํนึงถึงหลกัความสมดุลตามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศเป็นสําคญั เพื�อตอบสนองความตอ้งการ ในขณะที�ยงัคงรักษาวิถีชีวิตของสังคมชาวชนบท
ที�เกี�ยวขอ้งในพืนที�นัน ๆ ใหม้ากที�สุด 
  วนเกษตร มาจากคาํว่า วน ที�หมายถึง ป่าที�มีความหลากหลายของทรัพยากรที�มีชีวิต 
และไม่มีชีวติ และคาํวา่ เกษตร หมายถึง การใชที้�ดินในการผลิตพืช หรือสัตว ์เช่น การเพาะปลูกพืช 
การทาํป่าไม ้ประมง ปศุสัตว ์ต่าง ๆ ดงันัน วนเกษตร หมายถึง การใชที้�ดินในการผลิตพืช และสัตว์
ใหม้ากชนิด หรือมีความซบัซอ้นและหลากหลายทางชีวภาพใกลเ้คียงธรรมชาติมากที�สุด หรือกล่าว
ไดอี้กนยัหนึ�งวา่ การทาํประเพณี และความรู้ ความสามารถในการจดัการของแต่ละทอ้งถิ�นเอง  
 ระบบวนเกษตรสามารถแยกออกเป็น 4 รูปแบบ องคป์ระกอบของกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 
 1. ระบบป่าไมร่้วมกบัการปลูกพืชเกษตร (Agrisilvicultural System)  เป็นการปลูกพืชเกษตร
แทรกในพืนที�สวนป่า ซึ� งสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น ปลูกตน้ไมแ้นวขอบรอบนอกของแปลง
ปลูกพืชเกษตร ปลูกตน้ไมส้ลบัแถวเวน้แถว ปลูกสลบัเป็นแถบ ๆ หรือปลูกผสมกนัอย่างไม่เป็น
ระเบียบระหวา่งไมป่้ากบัพืชเกษตร 
 2. ระบบป่าไมร่้วมกบัการทาํปศุสัตว ์(Silvopastoral System)  เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ร่วมกนัระหว่างพืนที�ป่าไม ้และการเลี ยงสัตว ์โดยปลูกหญา้หรือพืชอาหารสัตวใ์นสวนป่า แล้ว
ปล่อยสัตวเ์ขา้ไปเลียงในสวนป่าโดยตรง 
 3. ระบบเกษตรป่าไมแ้ละปศุสัตว ์(Agrosilvopastoral System) เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ร่วมกนัระหว่างกิจกรรมหลกัทังสาม คือการป่าไม ้การเกษตร และการปศุสัตว ์ควบคู่ไปพร้อม ๆ กนั 
เป็นการรวมสองระบบขา้งตน้เขา้ดว้ยกนั 
 4. ระบบป่าไมร่้วมกบัการทาํประมง (Silvofisheries System)  เป็นการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
ร่วมกนัระหวา่งพืนที� ป่าไม ้และการประมง เช่น การทาํฟาร์มกุง้ และทาํฟาร์มหอยตามป่าชายเลน 
หรือการเลียงปลานําจืดตามร่องนําระหวา่งแถวหรือคนัคูของตน้ไม ้
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 ระบบวนเกษตรเป็นกลยุทธ์ เครื�องมือ หรือวิธีของการจดัรูปแบบการใชป้ระโยชน์ที�ดิน
อยา่งผสมผสานระหวา่งกิจกรรมดา้นการป่าไม ้การเกษตร รวมทังการเลียงสัตวพ์ืนที�เดียวกนั หรือ
สลบัเปลี�ยนหมุนเวียนกนัไปเพื�อให้ไดผ้ลผลิตอยา่งสมํ�าเสมอตลอดไป โดยเป็นศาสตร์ที�ประยุกต์
วชิาการแทบทุกดา้นที�สามารถอยา่งมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึงหลกัความสมดุลตามธรรมชาติของ
ระบบนิเวศเป็นสําคญัเพื�อตอบสนองความตอ้งการและความถนัดของสังคมมนุษยโ์ดยเฉพาะ
ชาวชนบทที�เกี�ยวขอ้งในพืนที�นัน ๆ ใหม้ากที�สุด  
 ปัจจัยในการพฒันาเกษตรทางเลอืก 
 แนวทางเลือกทางการเกษตรที�มีมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนั น ก็ยงัมีปัจจัยที�มี
ผลกระทบจากเกษตรเชิงเดี�ยวผลักดันให้เกษตรกรเปลี�ยนแปลงวิธีคิด และวิธีปฏิบัติมาเริ� มต้น
รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยใช้เองแบบไม่เป็นทางการ เรียนรู้เกษตรทางเลือกบนภูมิปัญหาของตนเองและลน
คาํแนะจาํจากผูรู้้ สร้างกระแสเกษตรทางเลือกผ่านการสื�อสารหลายระดบัและหลายรูปแบบจน
สามารถจดทะเบียนและดาํเนินการในรูปแบบกลุ่มเกษตรทางเลือกอย่างเป็นทางการได้ ซึ� งการ
พฒันาของกระบวนการเกษตรทางเลือกมีปัจจัยต่าง ๆ  (วนิดา ดุรงค์ฤทธิf ชัย. 2554 : 56-59) 
ดงัต่อไปนี  
 1. ปัจจยัเอือต่อการพฒันาการเกษตร 
  1.1 การบริหารจดัการตาํบลประกอบดว้ย 
   1.1.1 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น เทศบาลสนบัสนุนเกษตรทางเลือกทางออ้ม
ผ่านการพฒันาระบบเศรษฐกิจหลกัในพืนที�  
   1.1.2 เกษตรทางเลือกไดรั้บการยอมรับวา่เป็นปัญหาของชุมชนในเวทีประชาคม
และถูกบรรจุไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ตาํบล  
   1.1.3 เกษตรทางเลือกถูกแฝงอยู่ในวิสัยทศัน์ของตาํบลซึ� งเน้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจแบบยั�งยนื  
   1.1.4 กาํหนดแนวทางบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนตาํบล หรือองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูน้าํชุมชน และคนในชุมชนที�ส่งเสริมการพฒันา 
เกษตรทางเลือก  
   1.1.5 กิจกรรมการแกปั้ญหาของชุมชนทังระยะสั นและระยะยาวช่วยสนบัสนุนการ
พฒันาเกษตรทางเลือก  
   1.1.6 กาํหนดทิศทางและแนวโนม้การพฒันาชุมชนโดยมุ่งให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที�ยวเชิงเกษตร  
   1.1.7 พฒันาชุมชนใหเ้ป็นแหล่งสร้างผลผลิตทางการเกษตร  
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   1.1.8 มีการประสานร่วมมือขององคก์รบริหารส่วนตาํบล เทศบาลกบัองค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชนในการพฒันาเกษตรระบบหลกัและเกษตรทางเลือก 
  1.2 การสื�อสาร ผูส่้งสาร ขอ้มูลที�ใช้ในการสื�อสาร การได้รับขอ้มูล การให้ขอ้มูล 
และการเขา้ถึงขอ้มูลของเกษตรกรที�ใชเ้กษตรทางเลือก มี 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ คือ  
   1.2.1 การสื�อสารจากภาครัฐสู่เกษตรกรในหลายช่องทาง เช่น หอกระจายข่าว 
เสียงไร้สาย เสียงตามสาย รถประชาสัมพนัธ์ติดลาํโพง การทาํประชาคม จดหมาย เอกสารแผน่พบั 
การติดป้ายประกาศ และสื�อบุคคลภาครัฐที�ส่งขอ้มูลตรงไปยงัเกษตร หรือผ่านผูน้าํระดบัต่าง ๆ  
   1.2.2 การสื� อสารแบบทางการและไม่เป็นทางการระหว่างเกษตรกรหรือ
เกษตรกรกบัชุมชน เช่น การประชุม การทาํประชาคม การลงมือปฏิบติัจริง การบอกต่อเมื�อพบปะกนั
และการโทรศพัท ์
  1.3 การพฒันาเกษตรทางเลือกโดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและทุนทางสังคม โดยนาํ
ตน้แบบหรือผูที้�มีจิตอาสาเขา้สู่โครงสร้างผูน้าํอย่างเป็นทางการหรือให้เป็นผูน้าํธรรมชาติด้าน
เกษตรทางเลือกตามถนดั แลว้สร้างการมีส่วนร่วมในการใชเ้กษตรทางเลือกแบบลงมือทาํจริงไดรั้บ
ประโยชน์จริง  
  1.4 การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการของเกษตรทางเลือกภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงดว้ยการสนบัสนุนชุมชนปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ ผลิตปุ๋ยหมกัชีวภาพและสารกาํจดัศตัรูพืช
ที�สกดัจากธรรมชาติไวใ้ชใ้นพืนที�ของตนเอง 
  1.5 การส่งเสริมการจดัตังกลุ่มสวสัดิการดา้นการเกษตรที�มีเกษตรทางเลือกเป็นส่วนหนึ�ง
ของสินคา้หรือจดัตังกลุ่มอาชีพที�ต่อยอดจากเกษตรทางเลือก เพื�อเป็นช่องทางระบายสินคา้และ
สร้างรายได ้ซึ� งกระตุน้ใหมี้การผลิตสินคา้เกษตรทางเลือกสู่ตลาดชุมชนเพิ�มขึนและเป็นที�รู้จกั 
  1.6 ผูน้าํชุมชนและผูน้าํธรรมชาติ ซึ� งเป็นคนพืนที�ดังเดิมไดเ้ขา้สู่โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนและตาํบลใช้อาํนาจหน้าที�ที�มีดึงทรัพยากรภาครัฐมาใช้ประโยชน์ด้วยการผลกัดนัการใช้
ภูมิปัญญาดา้นเกษตรทางเลือกในทุกระบบทุกระดบัของตาํบล ขณะเดียวกนัผูน้าํชุมชนไดติ้ดอาวุธ
ทางปัญญาดา้นเกษตรทางเลือกให้กบัคนในชุมชนดว้ยการเป็นตน้แบบ สร้างรูปธรรมของการปฏิบติั
ที�ประสบความสําเร็จของคนในชุมชนให้มีความเชื�อมั�นและปฏิบติัตาม กลายเป็นการสร้างชุมชน
นกัปฏิบติัในพืนที�และเกิดการรวมกลุ่มแบบสร้างรายได ้ทาํให้หลายครัวเรือนและหลายกลุ่มทาํเกษตร
ทางเลือกไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมีรายไดที้�น่าพอใจ 
  1.7 ความเอืออาํนวยทางดา้นภูมิศาสตร์ของตาํบล ทุกตาํบลมีพืนที�ที�เอืออาํนวยต่อการทาํ
เกษตรกรรม บางตาํบลพืนที�ส่วนใหญ่เป็นที�นา บางตาํบลเป็นที�สวน บางตาํบลเป็นทังนาและสวน 
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บางตาํบลเป็นศูนยก์ลางการผลิตขา้ว บางตาํบลเป็นศูนยก์ลางส่งผลไม ้ทาํให้เอืออาํนวยที�จะทาํ
เกษตรทางเลือกไดง่้าย 
  1.8 เกษตรการเลือกดาํเนินการในรูปของคณะกรรมการบริหาร ทาํให้เกษตรทางเลือก
สร้างผลประโยชน์ใหก้บัผูที้�เป็นสมาชิกอยา่งต่อเนื�อง 
  1.9 การต่อยอดกิจกรรมเกษตรทางเลือกที�ช่วยสร้างรายได ้เช่น การขายนํ าส้มควนัไม ้
หญา้แฝก ถ่านแฟนซี หมูหลุม เป็นตน้ 
  1.10 แหล่งประโยชน์ในชุมชน หลายตาํบลได้รับการสนับสนุนจากนักวิชาการ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคี ความร่วมมือต่าง ๆ ในการทาํเกษตรทางเลือก โดยทาํหนา้ที�
เป็นภาคีหลกัและภาคีร่วมแบบประสานตามบทบาทอาํนาจหนา้ที�  
  1.11 การบริหารระบบชลประทานที�มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรทาํ
เกษตรทางเลือกไดง่้าย  
 2. ปัจจยัลบที�นาํมาซึ� งการพฒันาเกษตรทางเลือก 
  เป็นแรงผลักดันอีกด้านหนึ� งที� เสริมหนุนปัจจัยเอือแล้วทาํให้ตาํบลพฒันาเกษตร
ทางเลือก ซึ� งเป็นเพราะขาดการบริหารจดัการแหล่งนํ าธรรมชาติทาํให้นํ าไม่เพียงพอที�จะทาํเกษตร
ได้ตลอดปี มีการทาํเกษตรเชิงเดี�ยวที�ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตจาํนวนมาก แต่ผลผลิตที�ไดไ้ม่คุม้กบั
ค่าใชจ่้ายที�ลงทุนไป เกิดปัญหาหนี สินครัวเรือน ขณะเดียวกนัเกษตรกรขาดการจดัการดา้นการผลิต
และการตลาดที�ดี ทาํให้ราคาผลผลิตตกตํ�า พร้อม ๆ กบัดินถูกทาํลายและนํ าเสียเพิ�มขึน อีกทังขาด
ความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัตนเองจากพิษของปุ๋ยเคมีและสารกาํจดัศตัรูพืชทาํให้มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และหนี สินพอกพูนมากขึนจนไม่สามารถปลดตนเองออกจากวงจรหนี สินได ้ระบบ
บริหารจดัการตาํบลก็ไม่ไดร้องรับการพฒันาหรือสนบัสนุนเกษตรทางเลือก ทังนี เพราะบุคลากรที�
ช่วยพัฒนาการเกษตรไม่เพียงพอ ระบบฐานข้อมูลไม่สมบูรณ์และไม่ทันสมัย การจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ เกษตรเชิงเดี�ยวยงัส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนจากการชะลา้งของสารเคมีและ
ปุ๋ยเคมีจากผวิหนา้ดินลงสู่แหล่งนํ าธรรมชาติของตาํบล ทาํให้คนที�อาศยัอยูท่า้ยนํ าไดรั้บผลกระทบ 
ซึ� งประเด็นดงักล่าวถูกผลกัดนัเขา้สู่เวทีประชาคมและเกิดกระแสการสร้างวิถีเกษตรธรรมชาติที�ทาํ
ให้คนในชุมชนกลับมาให้ความสําคัญกับการพึ� งพาอาศัยกันได้เหมือนที� เคยเป็นมาในอดีต 
นอกจากนี  ผูน้าํชุมชนบางคนใช้ความสําคญักบัการแกไ้ขปัญหาการเกษตรน้อยและมกัมีช่องว่าง
ความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชนหรือมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในชุมชน ทาํให้เกษตรกรที�ประสบปัญหา
จากเกษตรเชิงเดี�ยวแสวงหาทางออกเองดว้ยการใชเ้กษตรทางเลือก 
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 วฑูิรย ์เลี�ยนจาํรูญ (2547 : 69) แมว้า่มีแนวคิดและแนวทางเกษตรทางเลือกมาเป็นเวลายนั
ยาวนานนัน ยงัมีปัจจยัที�มีผลต่อการพฒันาของขบวนการเกษตรทางเลือก ซึ� งมีทังปัจจยัทางบวก
และปัจจยัทางลบ ดงัต่อไปนี  
 1. การเปิดเสรีทางการคา้และการลงนามเอฟทีเอ (Free Trade Area = FTA)  กบัประเทศ
ต่าง ๆ 
  รัฐบาลมีนโยบายในการผลกัดนัให้มีการเปิดเสรีทางการคา้ที�ตังอยู่ภายใตก้รอบของ
องคก์รการคา้โลกและการเจรจาจดัตังขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่าง ๆ มากกวา่ 10 ประเทศ 
และกบัอีก 1 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
  การเปิดเสรีดงักล่าวตังอยู่บนฐานคิดของการนาํภาคเกษตรกรรมว่ามีฐานะเป็นเพียง
การผลิตสินคา้เพื�อแข่งขนักบัต่างประเทศ โดยสินคา้เกษตรใดที�ผลิตขายแข่งขนักบัต่างประเทศ
ไม่ไดก้็เลิกการผลิตและให้เปลี�ยนแปลงอาชีพ โดยมิไดม้องว่าเป็นการแข่งขนัที�เป็นธรรมเพียงใด
หรือไม่เพราะในหลายกรณีนัน สินคา้ราคาถูกจากต่างประเทศเกิดขึนจากการสนบัสนุนการผลิต
และการส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสาํคญั 
  ผลกระทบจากการเปิดเสรีกบัประเทศจีนนันทาํให้ผกัและผลไมเ้มืองหนาวราคาถูก
จากเมืองจีนไหลทะลกัเขา้มาท่วมตลาด จนเกษตรกรภาคเหนือที�ปลูกหอม กระเทียม ไมผ้ลเมือง
หนาว ตลอดจนเกษตรกรอื�น ๆ ที�ปลูกไมผ้ลไดรั้บผลกระทบมากกวา่ 1,000,000 ครอบครัว ในขณะที�
การเปิดเสรีกบัประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นันจะทาํให้นมและผลิตภณัฑ์เนือจากทังสองประเทศ
ไหลบ่าเขา้มายงัประเทศไทย ซึ� งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที�เลียงโคนมเป็นอยา่งมาก 
  การเปิดเสรีการคา้ดงักล่าวเป็นการทาํลายความมั�นคงทางดา้นอาหารของประเทศ อีกทัง
ทาํลายโอกาสในการทาํเกษตรอยา่งหลากหลาย สร้างผลกระทบต่อการหมุนเวยีนแร่ธาตุอาหาร 
 2. การอนุญาตให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms = GMO) หรือ
การอนุญาตใหมี้การทดลองจีเอม็โอ ในไร่นา 
  พืชจีเอ็มโอ เท่าที�ส่งเสริมให้มีการปลูกนันเกิดขึนจากการดดัแปลงหน่วยพนัธุกรรมเพื�อ
สร้างสิ�งมีชีวิตที�ไม่เคยปรากฏมาก่อนในธรรมชาติ การใช้พืชดงักล่าวจึงไม่มีใครสามารถยืนยนั
ความปลอดภยัและผลกระทบที�มีต่อสุขภาพและสิ�งแวดลอ้มได ้เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมย ั�งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งมาตรฐานเกษตรกรรมอินทรียท์ั�วโลกลว้นปฏิเสธการนาํพืชจีเอ็มโอเขา้มาใช้
ในระบบการเกษตร 
  การอนุญาตใหมี้การปลูกพืชจีเอม็โอร่วมกบัการทาํเกษตรโดยวิธีทั�วไปและการเกษตร
ทางเลือกนันก่อให้เกิดผลกระทบหลายประการกล่าวคือทาํให้เกิดการปนเปื อนในผลิตภณัฑ์เกษตร
ทั�วไป และเกษตรกรรมทางเลือก ซึ� งส่งผลกระทบต่อตลาดทาํให้เกิดการปนเปื อนแหล่งพนัธุกรรม
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ตามธรรมชาติ เมื�อยีนแปลกปลอมทังหลาย เช่น ยีนตา้นทานยาปฏิชีวนะ หรือยีนตา้นทานสารเคมี
ปราบวชัพืชกระจายไปสู่ฐานพนัธุกรรมของประเทศ การที�เกษตรกรและประเทศชาติจะตอ้ง
ตกอยู่ภายใตก้ารผกูขาดของบรรษทัขา้มชาติการเกษตร จนไม่สามารถพฒันาวิถีเกษตรกรรมที�เป็น
อิสระและย ั�งยนืไดใ้นที�สุด 
  เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมย ั�งยืนและการนาํเอาความหลากหลายทางชีวภาพซึ� งเป็น
จุดแข็งของประเทศมาใชป้ระโยชน์จึงเป็นทางเลือกที�ดีกวา่ของเกษตรกร ผูบ้ริโภค และสังคมไทย
รวมทังในปัจจุบนัและอนาคต 
 3. ภาคธุรกิจและบริษทัขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและค้าขายเกษตร
อินทรีย ์
  ปัญหาพิษภยัของสารเคมีการเกษตรที�ตกคา้งในอาหาร การกีดกนัทางการคา้ โดย
ยกเหตุผลเรื� องของความปลอดภยัอาหาร กระแสต่อตา้นผลิตภณัฑ์จีเอ็มโอในระหว่างประเทศ 
รวมทังตระหนกัถึงปัญหาต่อสุขภาพของกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศ ทาํให้เกิดกระแสความตอ้งการ
ผลิตภณัฑ์จากเกษตรอินทรีย ์อนัเป็นทางเลือกหนึ�งของเกษตรทางเลือก ทังในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศมากขึ นตามลําดับ ดังเป็นที�ทราบกันโดยทั�วไปว่าตลาดดังกล่าวมีอัตราเติบโต 
ประมาณ 20-30 % ต่อปี อตัราการเติบโตดังกล่าวทาํให้บริษทัธุรกิจการเกษตรจาํนวนมาก
ให้ความสาํคญักบัการส่งเสริมการผลิตและทาํตลาดผลิตภณัฑเ์กษตรอินทรีย ์
  จากแนวโนม้ดงักล่าวในดา้นหนึ�งถือวา่เป็นปัจจยัสนบัสนุนที�ทาํให้เกษตรกรหนัมาทาํ
เกษตรอินทรียก์นัมากขึน หน่วยงานของรัฐบาลและสถาบนัการศึกษาปรับบทบาทมาให้ความสําคญั
ต่อเกษตรกรรมทางเลือกมากขึน แต่ในอีกดา้นหนึ�งความสนใจเกษตรกรรมทางเลือก โดยใชต้ลาด
เป็นตวันาํนันอาจทาํลายเป้าหมายที�แทจ้ริงของเกษตรกรรมอินทรียใ์นบันปลายได้ เช่น การเน้น
เกษตรกรรมอินทรียที์�มีความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตนอ้ยลง เพื�อมุ่งเนน้การผลิตสินคา้ที�
เป็นความต้องการของตลาด การที�เกษตรกรรมอินทรีย์ไม่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
อาหารของครอบครัวและชุมชนเป็นวตัถุประสงคห์ลกัรวมทังแนวโนม้ที�บริษทัการเกษตรขนาดใหญ่ 
ซึ� งมิไดมี้ปรัชญาใด ๆ เกี�ยวกบัเกษตรทางเลือก หนัมาส่งเสริมการเกษตรอินทรียไ์ปพร้อม ๆ กบัการขาย
สารเคมีทางดา้นการเกษตร  
  บริษทัยกัษ์ใหญ่การเกษตรของไทยได้เริ�มตน้ส่งเสริมการเกษตรอินทรียต์ามระบบ
พนัธะสัญญา (Contract Farming) แบบครบวงจร เกษตรกรตอ้งซือเมล็ดพนัธ์ุ ปุ๋ยชีวภาพ เพื�อแลกเปลี�ยน
กบัการได้รับเงินกู้ โดยผลผลิตที�ได้จะตอ้งขายให้กบับริษทัในราคาที�กาํหนดไว ้การดาํเนินการ
เกษตรกรรมอินทรียโ์ดยที�เกษตรกรปราศจากอิสรภาพในการตดัสินใจ และมีอาํนาจการต่อรองนอ้ยกว่า
จะนาํไปสู่การทาํลายเป้าหมายของเกษตรกรรมที�ย ั�งยนื บริษทัยกัษใ์หญ่ทางการเกษตรยงัคงทาํกาํไร
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เป็นกอบเป็นกําจากภาคเกษตรกรรมเพียงแต่เปลี�ยนวิธีการค้าขายจากการทําเกษตรเคมีเป็น
การเกษตรที�ใชเ้ทคโนโลยปีลอดสารเคมีแทนเท่านันเอง 
 4. บทบาทบริษทัยกัษ์ใหญ่การเกษตรที�เขา้มีบทบาทในการควบคุมนโยบายการเกษตร
ของรัฐ 
  ในระยะเวลาที�ผ่านมา บริษทัยกัษ์ใหญ่การเกษตรของไทย ได้เขา้มามีอิทธิพลต่อ
การกาํหนดนโยบายทางการเกษตรของประเทศอยา่งเปิดเผย โดยทังรัฐมนตรีและผูบ้ริหารบางคน
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการเกษตรและการคา้มีสายสัมพนัธ์ที�ใกลชิ้ดและเป็นเครือญาติกบับริษทัยกัษ์ใหญ่
การเกษตรโดยตรง ซึ� งส่งผลให้การกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการเกษตรของประเทศเอืออาํนวยกบั
ธุรกิจการเกษตรรายใหญ่ ไม่วา่จะเป็นกรณีการแกปั้ญหาไขห้วดันก การประมูลกลา้ไม ้ฯลฯ รวมทัง
การเปิดเจรจาเขตการคา้เสรีกบัประเทศต่าง ๆ ที�เอืออาํนวยใหก้ลุ่มทุนไดรั้บผลประโยชน์  
  ขณะนี มีแนวโน้มอย่างชัดเจนว่าบริษัทยกัษ์ใหญ่การเกษตรซึ� งขณะนี ได้เข้ามา
ครอบครองผกูขาดธุรกิจเมล็ดพนัธ์ุพืชผกั พืชไร่ และสัตวปี์กนัน กาํลงักา้วเขา้มามีบทบาทในการผลิต
เมล็ดพนัธ์ุขา้วซึ� งมีขนาดตลาดมหาศาล ในขณะที�บทบาทของรัฐซึ� งเคยมีบทบาทในการผลิตเมล็ดพนัธ์ุ
ใหก้บัเกษตรกรในช่วง 3-4 ทศวรรษที�ผา่นมากาํลงัจะลดบทบาทลงโดยลาํดบั แนวโนม้เช่นนี จะทาํ
ใหบ้รรษทัขนาดใหญ่เขา้มาครอบงาํเกษตรกรของไทย และจะมีผลอยา่งสําคญัต่อการพฒันาเกษตร
ทางเลือกของไทย  
 ส่วนปัจจยัทางดา้นลบอีกปัจจยัหนึ�งที�นาํมาซึ� งการพฒันาเกษตรทางเลือก เป็นแรงผลกัดนั
อีกดา้นหนึ� งที�เสริมหนุนปัจจยัเอือแลว้ทาํให้พฒันาเกษตรทางเลือก เพราะขาดการบริหารจดัการ
แหล่งนําธรรมชาติ ทาํใหน้ําไม่เพียงพอที�จะทาํการเกษตรไดต้ลอดทังปี และมีการทาํเกษตรเชิงเดี�ยว
ที�ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตจาํนวนมาก แต่ผลผลิตที�ได้ไม่คุ ้มกับค่าใช้จ่ายที�ลงทุนไป จึงเกิดปัญหา
หนี สินในครัวเรือน ขณะเดียวกนัเกษตรกรขาดการจดัการดา้นการผลิตและการตลาดที�ดี ทาํให้ราคา
ผลผลิตตกตํ�า พร้อมกบัดินถูกทาํลายและนํ าเสียเพิ�มขึน อีกทังขาดความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนั
ตนเองจากพิษของปุ๋ยเคมีและสารกาํจดัศตัรูพืช ทาํให้มีผลกระทบต่อสุขภาพ และหนี สินพอกพูน
มากขึนจนไม่สามารถปลดตนเองออกจากวงจรหนี สินได ้ระบบบริหารจดัการตาํบลก็ไม่ไดร้องรับ
การพฒันาหรือสนบัสนุนเกษตรทางเลือก ทังนี เพราะบุคลากรที�ช่วยพฒันาการเกษตรไม่เพียงพอ 
ระบบฐานขอ้มูลไม่สมบูรณ์และไม่ทนัสมยั การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การเกษตรเชิงเดี�ยว
ยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาวะชุมชนจากการชะลา้งของสารเคมีและปุ๋ยเคมีจากผิวหนา้ดินลงสู่แหล่งนํ า
ธรรมชาติทาํให้คนที�อาศยัอยู่ทา้ยนําได้รับผลกระทบ ซึ� งประเด็นดงักล่าวถูกผลกัดนัให้เขา้สู่เวที
ประชาคมและเกิดกระแสการสร้างวิถีเกษตรธรรมชาติที�ทาํให้คนในชุมชนกลบัมาใหค้วามสาํคญั
กับการพึ� งพาอาศัยกันได้เหมือนดังที� เคยเป็นมาในอดีต นอกจากนี  ผู ้นําชุมชนบางคนก็ให้
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ความสําคญักบัแกไ้ขปัญหาการเกษตรน้อยและมกัมีช่องว่างความสัมพนัธ์กบัคนในชุมชน หรือมี
การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในชุมชน ทาํให้เกษตรกรที�ประสบปัญหาจากเกษตรเชิงเดี�ยวแสวงหาทางออก
เองดว้ยการใชเ้กษตรทางเลือก 
 

งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2554) ได้ศึกษาบริบทของการนาํมาสู่การพฒันาเกษตรทางเลือก 
ได้แก่ โครงสร้างทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม 
กระบวนการพฒันาระบบเกษตรทางเลือก แบ่งเป็น 5 ระยะ คือ ระยะเริ�มต ้น จุดนาํการพฒันาเกิดจาก
เกษตรกรไดรั้บผลกระทบจากเกษตรเชิงเดี�ยว ระยะก่ อร่ างสร้างระบบ ผูน้าํชุมชนหรือผูน้าํธรรมชาติ
ผลกัดนัเกษตรทางเลือกให้เป็นรูปธรรมและหวงัเพียงลดรายจ่ายในครัวเรือน ระยะวางรูปแบบ
การทาํงานมีการรวมตวักนัของเกษตรกรเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในรูปคณะทาํงานหรือสหกรณ์ ระยะรูปแบบ
การทาํงานมีความชัดเจน เกษตรกรขยายการดาํเนินกิจกรรมที�ใช้เกษตรทางเลือกจากการมุ่งลด
รายจ่ายมาเป็นมุ่งเพิ�มรายได ้ระยะขยายผล เกษตรกรมีการบริหารจดัการเกษตรทางเลือกแบบครบวงจร 
ผลผลิต ผลลพัธ์ของการดาํเนินการเกษตรทางเลือก คือ การใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ยึดเป็นอาชีพ
ที�สร้างรายได ้เกิดปราชญ์ชาวบา้น ตน้แบบ แกนนาํ  เป็นแหล่งเรียนรู้ เสริมหนุนการพฒันาตาํบล
สุขภาวะ เกิดกลุ่มกิจกรรมที�หลากหลาย มีผลดีต่อสุขภาพ ช่วยพฒันาความย ั�งยืนของระบบนิเวศ
ในพืนที� เงื�อนไขและปัจจยัสําเร็จ คือ การเห็นพอ้งกนัว่าเกษตรเชิงเดี�ยวเป็นปัญหาร่วมที�ตอ้งแกไ้ข 
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของผู ้นําและแกนนําชุมชน การผลักดันของ
ครอบครัว การมีเครือข่ายเพื�อนช่วยเพื�อน การมีทรัพยากรดา้นเกษตรเป็นทุนเดิม การใชก้ารสื�อสาร
หลายรูปแบบ การประสานร่วมมือระหว่างหน่วยงานเสริมหนุนและชุมชน องค์ความรู้สําคญัที�ได ้
คือ รูปแบบของกระบวนการพฒันาเกษตรทางเลือก ปัจจยัเอือ ปัจจยัลบที�นาํมาซึ� งการพฒันาเกษตร
ทางเลือก เป้าหมายการพฒันา ทุนที�เกี�ยวขอ้ง เงื�อนไข ปัจจยัแห่งความสําเร็จและปัจจยัอุปสรรค 
ขอ้เสนอแนะ คือ ขยายผลการพฒันาเกษตรทางเลือกในตาํบลที�มีโครงสร้างกายภาพ ประชากร 
เศรษฐกิจและสังคมเหมาะสม ภาครัฐจดัให้มีศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทางเลือกของชุมชน 
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั วิจยัและพฒันาเพื�อสร้างผลลพัธ์เฉพาะพืนที�ที�ชัดเจน พฒันาระบบ
สารสนเทศของตาํบล กาํหนดให้เกษตรทางเลือกอยู่ในแผนพฒันาตาํบล กาํก ับ ตรวจสอบ
การพฒันาเกษตรทางเลือกระดบัชุมชนด้วยแนวปฏิบติั สร้างระบบสนับสนุนการพฒันาเกษตร
ทางเลือกที�ชดัเจนและผลกัดนัใหต้าํบลที�พฒันาเกษตรทางเลือกใชก้ระบวนการมีส่วนร่วม 
 วรรณา ประยุกตว์งษ ์ (2540 : บทคดัยอ่)  ไดว้ิจยัเรื�องปัจจยัที�มีผลต่อการคงอยูใ่นระบบ
เกษตรกรรมทางเลือกของเกษตรกร : ศึกษาเฉพาะกรณี ในจงัหวดัขอนแก่น โดยการวิเคราะห์ปัจจยั
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ที�มีผลต่อการคงอยู่ในการทาํเกษตรกรรมทางเลือก คือ รายไดสุ้ทธิต่อการทาํการเกษตรทางเลือก
ในระดบัที�พอเพียงต่อการบริโภคในครอบครัว และความมั�นคงของกระแสรายไดใ้นอนาคต โดยใช้
แบบจาํลองโลจิทในการวิเคราะห์ผลการศึกษา พบว่าตวัแปรอิสระที�มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบั
ความเป็นไปไดข้องรายไดสุ้ทธิที�มากกวา่พอยงัชีพและเป็นความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบัความเชื�อมั�น 90% ไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิก อตัราส่วนร้อยละของจาํนวนกิจกรรมที�นาํผลพลอยได ้
มาจากการสนับสนุนแหล่งเงินทุนของภาครัฐ มีความสัมพนัธ์เชิงลบกับความเป็นไปได้สุทธิ
ที�มากกว่าพอยงัชีพ และเป็นความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดับความเชื�อมั�น 95% 
สาเหตุที�เป็นลบแทนที�จะเป็นค่าบวกอาจจะเนื�องจากโครงการของภาครัฐเขา้มาสนบัสนุนหลงัจาก
เกษตรกรทาํเกษตรกรรมทางเลือกเป็นเวลานานหลายปี 
 ไพโรจน์  ศรีจนัทรา (2543 : บทคดัยอ่) ไดว้ิจยัเรื�อง การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทน 
และปัจจยัที�มีผลต่อการยอมรับการทาํเกษตรธรรมชาติ กรณีศึกษาตาํบลวงัสมบูรณ์ อาํเภอวงันํ าเยน็ 
จงัหวดัสระแกว้ โดยทาํการวเิคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทนการทาํเกษตรธรรมชาติและศึกษาปัจจยัที�มี
ผลต่อการยอมรับการทาํเกษตรธรรมชาติของเกษตรกรระหว่างเกษตรกรใช้และไม่ไดใ้ช้วิธีเกษตร
ธรรมชาติ พบว่าต้นทุนการผลิตผกัคะน้าที�ไม่ได้ใช้วิธีเกษตรธรรมชาติสูงกว่าที�ใช้วิธีเกษตร
ธรรมชาติ ทังนี เนื�องจากมีตน้ทุนการใช้ปัจจยัการผลิตด้านสารเคมี ปุ๋ยเคมีมาก  เมื�อพิจารณาถึง
รายไดสุ้ทธิต่อไร่ พบวา่การผลิตผกัคะนา้โดยใชว้ิธีเกษตรธรรมชาติมีรายไดสุ้ทธิสูงกวา่กรณีไม่ได้
ใชว้ิธีเกษตรธรรมชาติไร่ละ 11,021 บาท ส่วนการวิเคราะห์ปัจจยัที�มีผลต่อการยอมรับเกษตรธรรมชาติ
โดยใชแ้บบจาํลองโลจิท (Logit Model) พบวา่ปัจจยัที�มีผลต่อการยอมรับการทาํเกษตรธรรมชาติที�มี
นัยสําคญัทางสถิติ คือ ระดบัความรู้ในเรื� องการทาํเกษตรธรรมชาติ และการให้ความสําคญัต่อ
สุขภาพของเกษตรกร 
 ทินรัตน์  พิทกัษพ์งศเ์จริญ (2546 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการยอมรับการทาํการเกษตรแบบ
ผสมผสานของเกษตรกร อาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษารูปแบบ
การเกษตรแบบผสมผสาน และความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยั
ดา้นสังคม และปัจจยัอื�น ๆ กบัการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสาน ตลอดจนการศึกษาปัญหา  
และอุปสรรคในการทาํการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตร พบว่าการยอมรับเกษตรผสมผสาน
เกี�ยวกบัรูปแบบในการทาํเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.9  เกษตรกร
ยอมรับปฏิบติัการเลี ยงพืชผสมผสานกบัการเลี ยงสัตว ์ไดแ้ก่ การเลี ยงปลา เลี ยงสัตวแ์ละปลูกพืช 
ดา้นเทคนิควิธีการผสมผสาน ที�เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับปฏิบติั ร้อยละ 83.2 นาํเอาวสัดุในแปลง
เกษตรมาทาํเป็นปุ๋ยและคลุมดิน ร้อยละ 68.4 นาํมูลสัตวไ์ปสร้างแพลงตอนและนาํมาเลียงปลา และ
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ระดบัการยอมรับเกษตรผสมผสานของเกษตรกร ร้อยละ 47.3 มีการยอมรับปานกลางและร้อยละ
31.5  มีระดบัยอมรับมาก 
 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าระดับการยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานของ
เกษตรกรในอาํเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสบการณ์ศึกษาดูงาน
ทางการเกษตรผสมผสาน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติแสดงให้เห็นวา่ถา้เกษตรกรมีการศึกษาดูงานมาก
ก็อาจจะยอมรับการเกษตรแบผสมผสานเพิ�มมากขึน  หรืออยา่งนอ้ยถา้มีการศึกษาดูงาน 1 ครั ง อาจทาํให้
เกษตรกรยอมรับการเกษตรแบบผสมผสานในระดบัหนึ�ง 
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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 วิธีการดาํเนินการวิจยัครั� งนี� ใช้การวิจยัเชิงบูรณาการ(Mixed Model) ระหวา่งวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพ ดงันั�นในบทที> 3 ของการวจิยัจะนาํเสนอรายละเอียดวิธีการดาํเนินงานวิจยั
ดงัต่อไปนี�  
 1. วธีิการวจิยัเชิงสาํรวจ 
 2. วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
วธีิการวจัิยเชิงสํารวจ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวจัิย   

 ประชากรที>เป็นเป้าหมายการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนที>มีสิทธิE เลือกตั�งในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ที>มีจาํนวน เท่ากบั 3,960 คน 
 การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) จะใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 

1088) คาํนวณขนาดของตวัอยา่งที>เหมาะสมดงันี�  

   n = 
2Ne1

N

+

 

   n = ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) 
   N = ขนาดประชากร (Population) 
   e       = ความคลาดเคลื>อนในการสุ่ม (Sampling Error) 
ความคลาดเคลื>อนมากที>สุดที>ยอมรับได ้= + 5%  ความเชื>อมั>นในการสุ่มนอ้ยที>สุดที>ยอมรับได ้คือ
ความเชื>อมั>นในการสุ่ม 95% 

แทนค่า   n = 
2)05.0(960,31

960,3

+

 

    = 
9.91

960,3

+

 

    = 
9.10

960,3  

    = 361 

 เพราะฉะนั�น ขนาดตวัอยา่ง  =  361 คน 
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 ส่วนเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง (Sample Technique) จะใชก้ารสุ่มแบบสองขั�นตอน (Two-stage 
Sampling) คือ ขั�นแรกจะใชก้ารสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั�นที>สอง
จะใชก้ารสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling) ดงันี�    
 
 สูตร  =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง x จาํนวนประชากรในแต่ละหมู่บา้น 
                                                   จาํนวนประชากรทั�งหมด 
 
 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตวัอยา่งจาํแนกตามชุมชนในองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบล หรือเทศบาลโดยไดผ้ลการสุ่มเป็นดงันี�  
 
ตาราง 1  แสดงกลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ชื>อชุมชน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
หมู่ 1 ตาพลาย 629 58 
หมู่ 2 หนองบวั 796 70 
หมู่ 3 เกาะลอย 367 34 
หมู่ 4 วงษพ์ฒันา 322 30 
หมู่ 5 คลองปุก 397 36 
หมู่ 6 ตกตกั 621 57 
หมู่ 7 ทุ่งกระบอก 308 28 
หมู่ 8 ทุ่งกราด 225 21 
หมู่ 9 รื>นรมยส์ามคัคี 295 27 

รวม 3,960 361 

 
ที>มา : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ. 2553 
 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื>องมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามที>พฒันาขึ�นมาจากแบบสอบถามมาตรฐานในงานวิจยั
เรื> องการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรียใ์นทศันะของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที>การปกครองของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
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 เครื>องมือที>ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เกี>ยวกบั
การพฒันาเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอ
เขาสมิง จงัหวดัตราด 
 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย   
 เครื>องมือที>ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื>อศึกษาการยอมรับเกษตรทางเลือกในทศันะของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามขั�นตอน ดงันี�  
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและตาํราต่าง ๆ ที>เกี>ยวข้องการพฒันา
เกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด เพื>อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สังเคราะห์ขอ้มูล และดาํเนินการสร้างขอ้คาํถาม โดยการรวบรวมคาํสําคญัของแนวคิด
ที>ศึกษามาเขียนเป็นคาํนิยามศพัท ์แลว้จึงสร้างขอ้คาํถามให้สอดคลอ้งกบัคาํนิยามศพัท ์การพฒันา
เกษตรทางเลือกทศันะในของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 
 องค์ประกอบของเครื�องมือวจัิย ประกอบดว้ยเนื�อหาสรุป ดงันี�  
 ตอนที� 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ซึ> งจะถามเกี>ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรรายยอ่ยในเขตพื�นที>
องค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ประกอบด้วย เพศ อายุ รายไดต่้อปี  
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื�นที>   
 ตอนที� 2 ความคิดเห็นเกี>ยวกบัผลกระทบของเกษตรเคมีของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที>
การปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากที>สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที>สุด  
 ตอนที� 3 ความคิดเห็นเกี>ยวกบัเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายยอ่ยในพื�นที>การปกครอง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากที>สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที>สุด   
 ตอนที�  4 มาตรการพฒันาเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายยอ่ยในพื�นที>การปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากที>สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที>สุด   
 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จดัลาํดบัเป็น 5 ระดบั  
โดยกาํหนดขอ้คาํถามเชิงบวกจะมีความหมายของค่าคะแนนของช่วงนํ�าหนกั ดงันี�  
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 เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  5 
 ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  4 
 ไม่แน่ใจ  มีคะแนนเท่ากบั  3 
 ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  2 
 ไม่เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  1 
 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จดัลาํดบัเป็น 5 ระดบั  
โดยกาํหนดขอ้คาํถามเชิงลบจะมีความหมายของค่าคะแนนของช่วงนํ�าหนกั ดงันี�  
 เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  5 
 ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  4 
 ไม่แน่ใจ  มีคะแนนเท่ากบั  3 
 ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  2 
 ไม่เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  1 
 การแปลความหมายของคะแนนสถานภาพส่วนบุคคลและระดบัความคิดเห็นการยอมรับ
เกษตรทางเลือกทศันะในของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด โดยการนาํคะแนนของผูต้อบแต่ละคนมารวมกนั แลว้หาค่าเฉลี>ยใชเ้กณฑ์การแปลผล 
ซึ> งนาํมากาํหนดเป็นเกณฑไ์ด ้5 ระดบั ดงันี�  
 ค่าเฉลี>ย    4.50 - 5.00    หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี>ย    3.50 - 4.49    หมายถึง  มีความคิดค่อนขา้งเห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี>ย    2.50 - 3.49    หมายถึง  มีความคิดไม่แน่ใจ 
 ค่าเฉลี>ย    1.50 - 2.49    หมายถึง  มีความคิดค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี>ย    1.00 - 1.49     หมายถึง  มีความคิดไม่เห็นดว้ย 
 ตอนที� 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ>มเติมในพื�นที>การปกครองขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 นาํแบบสอบถามไปใหอ้าจารยที์>ปรึกษา ดร.นกัรบ  เถียรอํ>า พิจารณาแบบสอบถามเพื>อจะใช้
การทดสอบความตรง (Validity) ดงันี�   
 การทดสอบเครื�องมือ  จะใชก้ารทดสอบความตรง (Validity) ดงันี�   
 1.  การทดสอบความตรงจะใช้ผูเ้ชี>ยวชาญทางด้านวิจยัและหัวขอ้วิจยัจาํนวน 3 คน (ดงั
ภาคผนวก ก) 
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 2. การทดสอบความเที>ยง (Reliability) จะใชก้ารทดลองไปเก็บแบบสอบถาม จาํนวน 30 ชุด 
แลว้นาํมาวเิคราะห์ดว้ยค่าสัมประสิทธิE แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ> งมีค่า
เท่ากบั 0.74 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์ตวัแปรส่วนบุคคลจะใชค้่าการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี>ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคล
ของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที>การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง  
จงัหวดัตราด ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ รายไดต่้อปี  จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื�นที> ใชว้ิธีคาํนวณโดย
หาค่าความถี> และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ตวัแปรตน้หรือตวัแปรตามจะใช้ค่าการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี>ยวกบัการยอมรับ
เกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 4 ดา้น คือ ประโยชน์เชิงสัมพทัธ์ของการเกษตรอินทรีย ์ความเขา้กนัไดข้องเกษตรอินทรีย ์ 
ความซบัซอ้นของการทาํเกษตรอินทรีย ์ ความสามารถทดลองได ้ดว้ยการคาํนวณหาค่าเฉลี>ย (Mean) 
และค่าความเบี>ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของทุกคาํถามในแต่ละดา้น โดยกาํหนดเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี>ยของคะแนน ดงันี�   
  ค่าเฉลี>ย 4.50-5.00  หมายถึง  เห็นดว้ย 
  ค่าเฉลี>ย 3.50-4.49  หมายถึง  ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  ค่าเฉลี>ย 2.50-3.49  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  ค่าเฉลี>ย 1.50-2.49  หมายถึง  ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
  ค่าเฉลี>ย 1.00-1.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 
วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในที>นี� จะใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
กล่าวคือ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์การทาํงานในภาคสนามเกี>ยวกบัการเกษตร
ในจงัหวดัตราด เนื>องจากผูว้ิจยัมีอาชีพเป็นผูสื้>อข่าวสายเกษตรของบริษทัเคเบิ�ลทีวี (จนัทบุรี) จาํกดั  
เป็นเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบนั ส่วนการตรวจสอบขอ้มูลจะใช้การตรวจสอบขอ้มูลจากการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมกบัเอกสารที>เกี>ยวขอ้ง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จะใชก้ารตีความขอ้มูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   
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บทที� 4  

การวเิคราะห์ข้อมูล 
   
 ในการศึกษานาํเสนอผลการวิจยั เรื�อง การพฒันาเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชน
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ผูว้จิยัขอเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูลตามลาํดบัดงันี-  
 1.  บริบทของพื-นที�ตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 2. สัญลกัษณ์ที�ใชใ้นการวเิคราะห์ 
 3. การเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
บริบทของพื�นที�ตําบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จังหวดัตราด 

 ความเป็นมาของบ้านสะตอ 

 บา้นสะตอ เป็นชุมชนดั-งเดิมในอดีตที�มีอายุไม่ต ํ�ากว่า 200 ปี ที�มาของชื�อชุมชนตาม
คาํบอกเล่ามีถึง 3 แบบ คือ บา้งก็บอกเล่า “สะตอ” เป็นชื�อของตน้ไมย้ืนตน้ชนิดหนึ� ง ซึ� งมีเป็น
จาํนวนมากในหมู่บา้น หรือเล่าวา่มีตน้สะตอใหญ่ ขนาด 7 คนโอบ ซึ� งปัจจุบนัยงัมีอยูต่น้สะตออายุกวา่ 
100 ปีขึ-นไป อยู่ในหมู่ที� 1 บา้นตาพลาย และยงัคงมีการอนุรักษ์ไวจ้นถึงปัจจุบนั หรือบา้งก็เล่าว่า 
มีแม่นํ- าไหลผ่าน ซึ� งมีตน้นํ- ามาจากสะพานหิน เขตอาํเภอมะขาม จงัหวดัจนัทบุรี แม่นํ- านี- ไดแ้ยก
ออกมาเป็นสองสาย สายหนึ�งไหลไปทางเขมร เรียกวา่ “คลองสะดึง” ส่วนอีกสายหนึ� งไหลมาทาง
ประเทศไทย เรียกว่า คลองสะตอ บริเวณคลองสะตอนี-  มีตน้สะตอขึ-นอยู่ทั�วไปเป็นจาํนวนมาก 
ชาวบ้านจึงเรียกตาํบลนี- ว่า ตาํบลสะตอ สืบมาจนถึงทุกวนันี-  ชุมชนส่วนใหญ่เป็นชนพื-นเมือง 
เรียกวา่ “ชอง” ซึ� งเป็นเชื-อสายจากเขมร-มอญ และเขมร-ไทย และยงัมีชาวจีนเขา้มาคา้ขายบา้ง มีชาวเขมร
ที�โยกยา้ยอพยพมาจากประเทศเขมรบา้ง ปัจจุบนักลายเป็นชนพื-นเมืองไปแลว้ ชาวสะตออาศยัอยู่
กนัแบบเครือญาติ จะสังเกตไดว้่าในแต่ละหมู่บา้น ส่วนใหญ่จะมีนามสกุลเดียวกนั ตระกูลดั-งเดิม 
ไดแ้ก่ พิมพป์ราบ สนเถ็ง อภิบาล ความเป็นอยู่ของชุมชนจึงยงัเป็นลกัษณะของเครือข่ายชุมชน 
ในอดีตมีการ “เอาแรง” เป็นการกระทาํที�ชาวบา้นไปช่วยกนัทาํงานให้แลว้เสร็จ เมื�อช่วยกนัเสร็จแลว้
ตอ้งมีการ “ใชแ้รง” เป็นการมาช่วยกนัทาํงานคืน การลงแขกกนัทาํนา หรืองานบุญต่าง ๆ รวมทั-ง
การนบัถือผี ก็จะมาเอาแรงกนั พึ�งพาอาศยักนั แลกเปลี�ยนทรัพยากร แบ่งปันสิ�งของซึ� งกนัและกนั 
ชุมชนสะตอยงัคงมีการคงไวซึ้� งสังคมในชนบท ความสัมพนัธ์กนัแบบเครือญาติแนบแน่น และ
ต่อมามีการอพยพคนนอกพื-นที�เขา้มาทาํมาหากิน เป็นคนแถบชายฝั�งทะเลตะวนัออก จงัหวดัระยอง 
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จนัทบุรี และคนทางอีสานบา้ง สังคมตาํบลสะตอยงัคงเป็นสังคมชนบท ทาํให้ความสัมพนัธ์
ทางเครือญาติมีความแนบแน่นตามวฒันธรรมของไทย และเป็นลกัษณะของเครือข่ายชุมชน ซึ� งบริบท
ของชุมชนมี 3 ดา้น (ศิมาพร  จนัทร์วงษ.์ 2556 : 37-42) ดงันี-  
 1. ดา้นการเมืองการปกครองของชุมชน 
 2. ดา้นวฒันธรรมของชุมชน 
 3. ดา้นเศรษฐกิจชุมชน 
 ด้านการเมืองการปกครองของชุมชน 
 การปกครองในอดีตของชุมชนสะตอมีสองแบบหลกั คือ แบบแรกจะเป็นการช่วยเหลือกนั 
พึ�งพากนั เวลาเกิดปัญหาก็จะมารวมตวักนัเพื�อแกไ้ขปัญหานั-น ๆ เนน้การดูแลตนเองเป็นหลกัไม่มี
นายบา้นมาควบคุมดูแล แต่ถา้เป็นปัญหาใหญ่ที�ไม่สามารถแกไ้ขกนัเองไดน้ั-น ชาวบา้นจะพากนัไป
ที�วดัเพื�อใหเ้จา้อาวาสหรือพระวดันั-น ๆ ช่วยแกปั้ญหา และอีกแบบหนึ�งคือ จะมีคนที�มีลกัษณะเด่น ๆ 
เช่น จริงใจ นกัเลงโบราณ ซื�อสัตย ์ที�ชาวบา้นยกใหเ้ป็นคนคอยดูแลทุกขสุ์ขของชุมชน 
 ต่อมามีการปกครองรูปแบบ “นายบา้น” ซึ� งเป็นศูนยก์ลาง โดยยึดระบบเครือญาติเป็น
ส่วนใหญ่ ใครมีญาติมาก มีที�ทางเยอะบวกกบัความศรัทธาของชาวบา้นก็จะได้เป็นผูน้าํหรือ
เป็นนายบา้น มีบทบาทหน้าที�ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยชาวบ้านจะช่วยกนัดูแล
ตนเองก่อน เมื�อมีปัญหาเดือดร้อนที�แกไ้ขไม่ไดก้็จะใหน้ายบา้นคอยช่วยเหลือดูแลแกไ้ข  
 หลงัจากนั-นเริ�มมี พระราชบญัญติัทอ้งที� พ.ศ. 2457 จึงมีปรับเปลี�ยนมาเป็นการปกครอง
ที�มีรูปแบบมากขึ-น คือ เริ�มมีขุนเป็นหัวหนา้ในการปกครอง ต่อมาการปกครองทอ้งที�เริ�มเขา้มาใน
สมยัปี พ.ศ. 2489 กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น เริ�มมีบทบาทดูแลมากขึ-น เริ�มมีการแบ่งแยก แตกแยก
ออกเป็นพรรคเป็นพวก เริ�มมีอิทธิพลเขา้มาในหมู่บา้น จากการปกครองโดยขุนก็เปลี�ยนมาเป็น
ระบบกาํนันผูใ้หญ่บา้น โดยมีการแบ่งพื-นที�กนัดูแล เดิมการแบ่งเขตการปกครองแบ่งออกเป็น 3 
หมู่บา้น คือ หมู่บา้นตาพลาย หมู่บา้นหนองบวั หมู่บา้นเกาะลอย และเมื�อมีประชากรเพิ�มมากขึ-น
จึงขยายออกมาอีก 6 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นวงพฒันา หมู่บา้นคลองปุก หมู่บา้นร่วมมิตร หมู่บา้น
ทุ่งกระบอก หมู่บา้นทุ่งกราด และหมู่บา้นรื�นรมย ์ 
 พ.ศ. 2540 องคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือ อบต. เริ�มตั-งขึ-น อบต. เริ�มเขา้มามีบทบาทและ
เริ�มมีมากขึ-น จากการที�ทาํงานใกลชิ้ดกบัประชาชน และดูแลประชาชนทุกอยา่งหากเดือดร้อน นาํ
ความเจริญมาสู่ชุมชนและชาวบา้นมากขึ-น ชาวบา้นจึงให้ความสําคญั รวมตวัเป็นกลุ่มกอ้น เป็น
องคก์รใหค้วามร่วมมือกบั อบต. เป็นอยา่งดี แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการจดัตั-งสภาองคก์รชุมชน แต่ไดมี้
การพูดคุยกนัไวบ้า้งแล้ว ถึงจะยงัไม่มีการจดัตั-งก็ยงัคงมีการใช้วดั สถานีอนามยัชุมชน โรงเรียน 
และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและขบัเคลื�อนในการพฒันาเพื�อความเป็นอยูร่่วมกนั  
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 นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอคนปัจจุบนั ดาํรงตาํแหน่งในสมยัที� 2 (หมดวาระ
เมื�อวนัที� 5 กนัยายน 2556) จากการสัมภาษณ์ในครั- งนี-  นายกคนปัจจุบนัยงัสามารถครองใจประชาชน
ในพื-นที�ได ้หากยงัคงเล่นการเมืองทอ้งถิ�นต่อไป ความขดัแยง้กนัระหวา่งทอ้งที�กบัทอ้งถิ�นยงัเกิดขึ-น
นอ้ยมากเมื�อเทียบกบัพื-นที�อื�น ๆ เนื�องจากยงัอาศยัระบบเครือญาติเป็นฐานะในการดูแลชุมชน และ
ในปัจจุบนัอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการผลกัดนัใหมี้การจดัตั-งสภาองคก์รชุมชนตาํบลสะตอ เพื�อให้เป็น
ศูนยร์วมสําหรับการทาํกิจกรรมของตาํบล การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของประชาชนมากขึ-น ดงันั-น 
ประชาชนจึงเห็นดว้ยกบัการตั-งสภาองคก์รชุมชนของตาํบล เพราะวา่น่าจะเป็นศูนยร์วมให้ชาวบา้น
ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนต่อไป 
 ด้านวฒันธรรมของชุมชน  

 เนื�องจากคนในชุมชนตาํบลสะตอดั-งเดิมเป็นชาวชอง จึงมีวฒันธรรมความเชื�อของ
การนบัถือผี การนบัถือบรรพบุรุษอยู่มาก เช่น ผีหิ-ง ผีละหมด (ผีแม่มด) ผีสาง (ผีประจาํหมู่บา้น) 
ผหีมอ้ ผเีรือน (ผทีี�ดูแลบา้น) ซึ� งแต่ละผนีั-นจะเกี�ยวกบัความเชื�อในดา้นต่าง ๆ เช่น 
 ผีหิ-ง จะเล่นกนัในเวลากลางคืนจนถึงเช้า นิยมเล่นช่วงเดือนแปด เครื�องเซ่นไหว้
ประกอบดว้ย ไก่ เหลา้ ขนมตม้แดงตม้ขาว ลกัษณะจะเกี�ยวกบัการเคารพบรรพบุรุษขอให้ช่วยคุม้ครอง
ไม่ให้เจ็บให้ป่วย ซึ� งบรรพบุรุษทุกบา้นจะมีหิ-งสําหรับตั-งให้ผีบรรพบุรุษ เป็นที�สําหรับยึดเหนี�ยว
จิตใจ คุม้ครองลูกหลานและความเป็นอยูข่องคนในบา้น 
 ผหีมอ้ จะเล่นกนัก็ต่อเมื�อมีลูกชาย จะมีหมอ้เป็นอุปกรณ์สําคญั เมื�อทาํพิธีเสร็จจะเอาหมอ้
แขวนไวห้นา้บา้น 
 ผลีะหมด (แม่มด) จะใชเ้ล่นเพื�อปัดเป่าสิ�งชั�วร้าย 
 นอกจากชาวชองจะนับถือผี แล้วยงัศรัทธาในพุทธศาสนาหรืออาจะเรียกได้ว่าเป็น
การเชื�อมโยงระหวา่งการนบัถือผีและศาสนาพุทธเขา้ไวด้ว้ยกนั และดาํรงสืบต่อกนัมา ทั-งการนบัถือผี
และนบัถือพุทธนั-นลว้นแต่เกี�ยวขอ้งกนัทั-งวถีิชีวติและวฒันธรรม ซึ� งในปัจจุบนัหลงเหลือวฒันธรรม
เหล่านี- บางหมู่บา้นเท่านั-น เนื�องจากการกลืนวฒันธรรมจากคนต่างถิ�น และการที�ส่งลูกหลานเขา้ไป
เรียนในเมืองจึงทาํใหไ้ม่มีคนสืบทอดทางวฒันธรรม 
 พระภูมิ การตั- งศาลพระภูมิต้องตั- งไว้นอกบ้าน ศาลพระภูมิจะมี 4 เสาไวค้อยปกป้อง
คุม้ครอง เจา้ที� จะตั-งศาลเจา้ไวน้อกบา้น ศาลเจา้จะมีเสาเดียว ทั-งสามศาลจะเป็นเครื�องยึดเหนี�ยว
จิตใจของชาวบา้น ซึ� งเป็นความเชื�อเกี�ยวกบัการนบัถือผีว่าจะช่วยปกป้อง คุม้ครอง รักษาให้ทุกคน
ปลอดภยั และจะเห็นไดว้่าชาวบา้นมีการนบัถือศาสนาพุทธ ผี และพราหมณ์ควบคู่กนัไป โดยจะเห็น
ไดจ้ากการเขา้วดัทาํบุญ การรักษาศีล อีกทั-งการประกอบพิธีการต่าง ๆ หลากหลายศาสนาปะปนกนัไป  
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 สาํหรับระบบการอุปถมัภเ์ป็นระบบที�เกิดขึ-นมาเมื�อเริ�มมีถนนดินลูกรัง และต่อมามีไฟฟ้า
เขา้มาสู่ชุมชนเริ�มพบมากขึ-น เริ�มมีการใชว้ทิยมืุอถือ ต่อมาพฒันาเป็นโทรศพัทบ์า้น โทรศพัทมื์อถือ 
ซึ� งมีการพฒันาเปลี�ยนแปลงไปเรื�อย ๆ มีการใชจ่้ายเงินมากขึ-น แต่ถึงอยา่งไรวิถีชุมชนแบบชาวบา้น
เดิม ๆ ก็ยงัมีให้เห็นอยู่ถึงแม้เกิดความอยากได้ แต่ถ้ายงัไม่มีเงินก็ยงัไม่ซื- อ ยงัคงใช้วิทยุมือถือ
แบบเดิม ๆ ไปก่อน ใชง่้าย ประหยดัและสะดวกกวา่กนัเยอะ 
 ซึ� งจะเห็นไดว้า่ถึงแมปั้จจุบนัจะเป็นยคุโลกาภิวตัน์แลว้ แต่ชุมชนตาํบลสะตอก็ยงัดาํรงไว้
ซึ� งวฒันธรรมพื-นบา้นแต่โบราณ ความเป็นอยูอ่ยา่งเครือญาติ ดงันั-นชุมชนตาํบลสะตอจึงเป็นชุมชน
ที�น่าอยูอี่กชุมชนหนึ�งซึ� งหาไดย้ากในสังคมไทยปัจจุบนั 
 ด้านเศรษฐกจิชุมชน 
 “ช่วยเหลือตวัเองมาตลอด” เป็นคาํกล่าวที�ชาวบา้นบอกกล่าวให้ฟัง มีการปรับตวัให้เขา้กบั
ความเป็นอยู ่เช่น ใชใ้บไม ้ใบระกาํมามุงเป็นหลงัคา การหาของป่าเพื�อประทงัชีวติ ถา้เหลือจึงนาํเอา
ไปแลกเปลี�ยนกนัในระบบเครือญาติก่อน หากยงัเหลืออีกก็นาํเอาไปแลกเปลี�ยนหรือขายกบัชุมชนอื�น 
เวลาเจ็บป่วยก็ใช้รากตน้ไม ้ใบไม ้เป็นสมุนไพรแทนยารักษาโรคต่าง ๆ มีหมอสมุนไพรพ่นยา 
ปัจจุบนัยงัคงมีอยูบ่า้ง ความเป็นอยูย่งัเนน้ระบบเครือญาติ ชุมชน วดั ทาํให้ระบบเครือญาติมีผลต่อ
ความเป็นอยู่ของตนเอง วดัจึงเป็นศูนยร์วมในการทาํกิจกรรมของชาวบา้นในเวลาต่อมา รวมถึง
การปรับทุกข์ต่าง ๆ ก็สามารถเดินทางไปที�วดัได้ เจ้าอาวาสจึงเป็นที�เคารพเลื�อมใสศรัทธาของ
ชุมชน หากมีปัญหาชาวบา้นก็มกัจะเขา้วดัเพื�อขอคาํปรึกษาอยูเ่สมอ มีการพฒันามาเรื�อย ๆ จากระบบ
เครือญาติก็เริ�มขยายออกไปสู่ระบบสังคมภายนอก โดยมีการพบปะโดยใชว้ดัเป็นศูนยก์ลางสําหรับ
การพบปะพดูคุยหรือประชุมต่าง ๆ วดัจึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของชาวบา้น เวลามีงานก็มารวมตวักนั
สังคมเริ�มเปิดกวา้งมากขึ-น มีเจา้อาวาสวดัเป็นที�ยดึเหนี�ยวจิตใจของชาวบา้น 
 ในอดีตมีการทาํมาหากินโดยใชว้ธีิเก็บของป่า เช่น หาสมุนไพรในป่า สะตอ นํ- าผึ-ง หน่อไม ้
มีการล่าสัตวเ์ก็บไวเ้ป็นอาหารภายในครอบครัวเสมอ เหลือจึงนาํไปแลกกบัสินคา้อื�น ซึ� งสินคา้ที�มี
ความตอ้งการของชุมชน คือ จาํพวกเครื�องนุ่งห่ม แต่ในชุมชนไม่มีวตัถุดิบในการผลิต จึงตอ้งนาํสินคา้
ในชุมชนไปแลกเครื�องนุ่งห่มกบัชุมชนอื�น การสัญจร การเดินทางออกนอกชุมชน หรือการเดินทาง
ไปถิ�นอื�น ค่อนขา้งลาํบาก ตอ้งใชก้ารเดินเทา้ หรือเรือในการเดินทาง 
  การสัมปทานป่าไมข้องตระกูลจินตกานนท ์ทาํให้ชุมชนสะตอเกิดการเปลี�ยนแปลงครั- งใหญ่ 
คือ เริ�มมีถนนเขา้มาในชุมชน ประมาณปี พ.ศ. 2500-2510 ถนนดินลูกรังซึ� งจากเดิมใชท้างที�เป็น 
ทางเกวียน เป็นทางที�ใช้สําหรับเกวียนที�ลากดว้ยควายหรือววั ถนนนี- มีเพื�อเป็นการขนไมไ้ปขาย 
และต่อมาถนนเส้นนี-ไดชื้�อวา่ ถนนจินตกานนท ์ตามชื�อของตระกูลที�เป็นผูบุ้กเบิก ความเป็นอยูเ่ริ�มดีขึ-น 
ทาํใหก้ารเดินทางติดต่อกบัชุมชนอื�น ๆ ไดง่้ายและสะดวกขึ-น รถสองแถวเป็นรถคนัแรกของชุมชนนี-
ที�วิ�งระหว่างอาํเภอกบัชุมชน มีวนัละ 1 เที�ยว ชาวชุมชนเริ�มเปลี�ยนการทาํมาหากินแค่ในครัวเรือน
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เป็นการทาํมาคา้ขาย เริ�มมีการจบัจองที�ดินไวส้ําหรับเพาะปลูก ในช่วงแรก ๆ นั-น นิยมปลูก
มนัสําปะหลงั พฒันามาเป็นนาขา้ว สวนผลไม ้สวนยาง และสวนปาล์ม ตามลาํดบั เน้นการปลูกเพื�อ
ขาย มิได้ปลูกเอาไวกิ้น มีการลงทุนเพื�อหวงัผลกาํไรจากผลผลิตมากขึ- น เริ� มมีการซื-อรถไวส้ําหรับ
การคา้ขายกบัชุมชนอื�น และเมื�อมีการขนส่งที�ดีขึ-น มีการหลั�งไหลของผูค้นต่างถิ�น สินคา้ใหม่ ๆ 
เริ�มเขา้มามีอิทธิพลกบัคนในชุมชน นอกจากการทาํการเกษตร ซึ� งเป็นอาชีพหลกัของคนใน
ชุมชน และยงัมีการทาํอาชีพอื�น เช่น การรับจา้ง ร่อนพลอย การรับจา้งทาํสวนผลไม ้รับจา้งกรีดยาง  
 เมื�อมีถนนหนทาง ไฟฟ้าก็เริ�มเขา้มาในชุมชนอย่างเป็นทางการ ประมาณปี พ.ศ. 2530 
แต่ยงัไม่ดีเท่าที�ควร ยงัติด ๆ ดบั ๆ หรือ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ  ครั- งแรกชาวบา้นยงัไม่รู้สึกอะไร เพราะชินกบั
ความมืดและแต่เดิมชาวบา้นใชไ้ต ้ตะเกียงแทนไฟฟ้า พอมาช่วง พ.ศ. 2539 เริ�มมีการปั�นไฟใชก้นั 
โดยเครื�องปั�นไฟเครื�องแรกของชุมชนเกิดจากการบริจาคของนายประชุม รัตนเพียร ซึ� งเป็นอดีต 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร (ส.ส.) ในสมยันั-นต่อมาเมื�อทุกอยา่งลงตวัหรือเป็นระบบขึ-น ชาวบา้นจึงรู้สึก
ดีขึ-น สะดวกสบายมากขึ-นกวา่เดิม จนรู้สึกวา่เป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินชีวิตไปแลว้ การที�มีถนน 
มีไฟฟ้า ทาํใหเ้กิดการปรับเปลี�ยนทางเศรษฐกิจเริ�มมีการทาํเกษตรกรรมเพื�อการคา้ขายจากที�ทาํเพื�อ
การแลกเปลี�ยนเท่านั-น ไฟฟ้าเขา้มาก็เริ�มมีสินคา้ประเภทเครื�องใชไ้ฟฟ้าเขา้มาดว้ย มีสินคา้ฟุ่มเฟือย
เขา้มาขายในชุมชนโดยมีทั-งการขายสดและผอ่น เช่น ทีวี ตูเ้ยน็ พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า และอื�น ๆ 
แต่ละครัวเรือเริ�มมีความตอ้งการสินคา้ประเภทนี- เพิ�มมากขึ-น เพราะจะรู้สึกล้าสมยัหากไม่ได้ใช้
สินคา้เหล่านั-น เมื�อมีความตอ้งการใชใ้นสินคา้ใหม่ ๆ เพิ�มมากขึ-น ยอ่มตอ้งลงทุนในอาชีพเพิ�มขึ-น
ตามลาํดบั ซึ� งแน่นอนวา่การลงทุนบางครั- งมนัก็ไม่ไดผ้ลกาํไร และบางครั- งก็ขาดทุน การที�จะหาเงิน
มาถอนทุนคืนก็ตอ้งกู ้ตอ้งหาเงินมากขึ-น ตอ้งออกหางานทาํเพื�อหาเงินมาใช้จ่ายในสินคา้เหล่านั-น 
เริ�มออกหางานทาํนอกพื-นที� เริ�มทิ-งถิ�นฐานออกไปหางานทาํนอกพื-นที� จากการสัมภาษณ์พบวา่ชาว
สะตอส่วนใหญ่ลว้นแต่เป็นหนี- ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่วนเรื�อง
หนี-นอกระบบก็มีบา้งเหมือนกนัแต่นอ้ยมากเมื�อเทียบกบัการกูย้มืของ ธกส.  
 ในชุมชนมีหน่วยงานราชการ คือ อนามยัและโรงเรียน ปัจจุบนัมีมีอนามยั 2 แห่ง และมี
โรงเรียนจาํนวน 3 แห่ง การศึกษาดั-งเดิมเป็นการศึกษาตามวดัวาอาราม โดยมีกระดานชนวนสําหรับ
หัดขีดเขียนหนงัสือ จะมีพระหรือนายบา้น ผูน้าํชาวบา้นเป็นผูส้ั�งสอน โดยใช้โรงทึม เป็นโรงไม้
หลังคามุงด้วยใบไม้ บรรยากาศทึม ๆ ไวส้ําหรับเรียนหนังสือในสมยัก่อน จากคาํบอกเล่าของ
ชาวบา้นต่อมาก็กลายเป็นโรงเรียนนั�นเอง  
 ส่วนที�ทางทาํมาหากินของชาวบา้นส่วนมากเป็น สค.1 สปก. มีการทาํมาหากินเท่าไรก็แจง้
ที�ครอบครองเท่านั-น ปัจจุบนัมีการแบ่งแยกออกไปให้ลูกหลานทาํมาหากิน ที�ดินไม่มีการจบัจองไวซื้-อ
หรือขายกรรมสิทธ์ที�ดินนั-น ส่วนใหญ่ยงัเป็นที�ดินของรัฐ บา้งเป็นที� สปก. นส. 3 น้อยรายที�จะมี
โฉนดเป็นของตวัเอง เนื�องจากเป็นพื-นที�จบัจองสมยัตั-งแต่ยงัไม่มีป่าสงวน และเมื�อถึงเวลาตอ้งออก
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โฉนดบางส่วนไม่กลา้ที�จะไปจดทะเบียนเพราะไม่อยากเสียภาษี  บา้งก็ไม่เขา้ใจกบัระบบการจดัการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ที�ดิน สค.1 สปก. เหล่านี-ก็สามารถนาํไปเขา้ธนาคารเพื�อทาํการกูเ้งิน
มาลงทุนได ้เมื�อทุกอยา่งพฒันาเปลี�ยนแปลงไปการใชเ้งินตราจึงมีมากขึ-นชาวบา้นจึงเริ�มมีการนาํที�ดิน
เหล่านั-นไปเขา้ธนาคารเพื�อนาํเงินไปลงทุนในอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทาํนา การทาํสวน การทาํ
สวนผลไม ้และอื�น ๆ แต่กระนั-นการพฒันาเป็นหนี-นอกระบบยงัคงมีอยูน่อ้ย  
 
สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ 

 x  แทน ค่าคะแนนเฉลีย 
 S.D. แทน ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
 n แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั- งนี-  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ ดงันี-  
 ตอนที� 1 ขอ้มูลพื-นฐานจากการสาํรวจแบบสอบถาม 
 ตอนที� 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัผลกระทบของเกษตรเคมีของเกษตรกรราย
ยอ่ยในพื-นที�การปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด  
 ตอนที� 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกบัเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายยอ่ยในพื-นที�
การปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด    
 ตอนที� 4 ผลการศึกษามาตรการพฒันาเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยในพื-นที�
การปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 ตอนที� 5 ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที� 1  ขอ้มูลพื-นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 2  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามเพศ (n = 361) 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
ชาย 170 47.1 
หญิง 191 52.9 

รวม 361 100.0 
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 จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.9 เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.1 
 
ตาราง 3  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาย ุ(n = 361) 
 

อาย ุ จาํนวน ร้อยละ 
18 -43 ปี 184 51.0 
44 ปีขึ-นไป 177 49.0 

รวม 361 100.0 

  
 จากตาราง 3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีช่วงอาย ุ18-43 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.0  อาย ุ
44 ปีขึ-นไป คิดเป็นร้อยละ 49.0 
 
ตาราง 4  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามรายไดต่้อปี (n = 361) 
 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 
≤  200,000 บาท 257 71.2 
200,001 บาทขึ-นไป 104 28.8 

 รวม 361 100.0 

 
 จากตาราง 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีรายไดต่้อปี นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 71.2  มีรายไดต่้อปี 200,001 บาทขึ-นไป คิดเป็นร้อยละ 28.8  
 
ตาราง 5  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั-งหมด (n = 361) 
 

สมาชิกในครัวเรือน จาํนวน ร้อยละ 
≤  4 คน 226 62.7 
5 คนขึ-นไป 135 37.3 

 รวม 361 100.0 
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  จากตาราง 5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.7  มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คนขึ-นไป คิดเป็นร้อยละ 37.3  
 
ตาราง 6  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามขนาดของพื-นที�ในการทาํเกษตร (n = 361) 
 

ขนาดพื-นที� จาํนวน ร้อยละ 
≤  20 ไร่ 232 64.3 
21 ไร่ขึ-นไป 129 35.7 

 รวม 361 100.0 

  
 จากตาราง 6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพื-นที�ในการทาํเกษตรนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20  
ไร่  คิดเป็นร้อยละ 64.3  มีพื-นที�ในการทาํเกษตร คิดเป็นร้อยละ 35.7 
 
ตาราง 7  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามวฒิุการศึกษา (n = 361) 
 

การศึกษา จาํนวน ร้อยละ 
ไม่ไดเ้รียน 40 11.1 
ประถมศึกษา 152 42.1 
มธัยมศึกษา/ปวช. 83 23.0 
ปวส./อนุปริญญา 42 11.6 
ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 43 11.9 
อื�น ๆ 1 0.3 

รวม 361 100.0 

  
 จากตาราง 7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 42.1 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 23.0 ระดบัปริญญาตรี/สูงกวา่
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 11.9  
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ตาราง 8  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามอาชีพที�สร้างรายได ้ (n = 361) 
 

อาชีพ จาํนวน ร้อยละ 
การเกษตร 261 72.3 
การรับจา้ง 83 23.0 
การคา้ขาย 5 1.4 
อื�น ๆ 12 3.3 

รวม 361 100.0 

 
 จากตาราง 8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.3   
อาชีพรับจา้งทั�วไป คิดเป็นร้อยละ 23.0  
 
ตาราง 9  ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามภูมิลาํเนา (n = 361) 
 

ภูมิลาํเนาเดิม จาํนวน ร้อยละ 
ตราด 284 78.7 
จนัทบุรี 22 6.1 
อื�น ๆ 55 15.2 

รวม 361 100.0 

 
 จากตาราง 9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีภูมิลาํเนาเดิมอยูจ่งัหวดัตราด คิดเป็นร้อยละ 
78.7   จงัหวดัอื�น ๆ คิดเป็นร้อยละ 15.2  
 
 ตอนที� 2  ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมีในทศันะของประชาชนในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
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ตาราง 10  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามผลกระทบของการทาํ
เกษตรเคมีในทศันะของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดั
ตราด  

 

ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมี 
n = 361 

ระดบั อนัดบั 
x  S.D. 

1.  การทาํเกษตรเคมีส่งผลใหเ้กิดการทาํลายดิน 3.94 0.98 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 2 
2. การทาํเกษตรเคมีทาํใหเ้กิดปัญหาสุขภาพกบั

ประชาชน 
4.01 0.98 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 1 

3.  การทาํเกษตรเคมีมีผลต่อการทาํลายนํ-า 2.98 1.32 ไม่แน่ใจ 10 
4.  การใชจ่้ายยากาํจดัศตัรูพืชของการทาํเกษตร

เคมีไม่ช่วยลดค่าใชจ่้าย 
3.57 1.23 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 5 

5.  เกษตรเคมีตน้ทุนการผลิตตํ�ากวา่เกษตร
รูปแบบอื�น ๆ 

3.02 1.32 ไม่แน่ใจ 9 

6.  เกษตรเคมีใหผ้ลผลิตสูงกวา่เกษตรรูปแบบ
อื�น ๆ 

3.67 1.17 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 4 

7.  การทาํเกษตรเคมีทาํใหเ้กิดสารตกคา้ง        
ในผลผลิต 

3.09 1.42 ไม่แน่ใจ 8 

8.  การทาํเกษตรเคมีทาํใหเ้กิดสารตกคา้ง       
ในตวัเกษตรกร 

3.89 1.08 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 3 

9.  เกษตรเคมีมีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศ 

3.52 1.32 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 6 

10. การทาํเกษตรเคมี ช่วยลดการใชปุ๋้ยและ      
ยาฆ่าแมลง 

3.39 1.34 ไม่แน่ใจ 7 

รวม 3.51 1.22 ค่อนขา้งเห็นดว้ย - 

 
จากตาราง 10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งเห็นดว้ยวา่ การทาํเกษตรเคมีนั-นจะมีผลกระทบ

ในเชิงลบต่อคนและธรรมชาติ ( x = 3.51) แต่เมื�อพิจารณาในรายขอ้เราสามารถแบ่งความเห็นของ
กลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ประเด็นที�กลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งเห็นดว้ยวา่เกษตรเคมีมีผลกระทบ
ที�แน่นอน กบัประเด็นที�กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่แน่ใจวา่เกษตรเคมีจะมีผลกระทบหรือไม่  
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 ประเด็นที�กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า ค่อนขา้งเห็นดว้ยที�ว่าการทาํเกษตรเคมีมีผลกระทบ
แน่นอนตามลาํดบั ไดแ้ก่ เรื�องของการทาํให้สุขภาพประชาชนแยล่ง ทาํลายดิน เกิดสารตกคา้งในตวั
เกษตรกร ให้ผลผลิตสูงกวา่รูปแบบอื�น ๆ แต่ไม่ช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายในการใชย้ากาํจดัศตัรูพืช และ
เกษตรเคมีมีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

 ประเด็นที�กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่า ไม่แน่ใจว่าการทาํเกษตรเคมีมีผลกระทบหรือไม่ 
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ เรื� องเกษตรเคมีช่วยลดการใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ทาํให้เกิดสารตกคา้งในผลผลิต        
มีตน้ทุนสูงกวา่เกษตรรูปแบบอื�น ๆ และมีผลต่อการทาํลายนํ-า   

 จากการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบถึงผลกระทบในเชิงลบต่อคนและธรรมชาติ
ในแต่ละประเด็นที�ค่อนขา้งเห็นดว้ยนั-น พบว่าในปัจจุบนัวิทยาการทางการแพทยส์ามารถระบุไดว้่า
เกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแย่ลง เนื�องจากตรวจพบสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดของร่างกาย
เกษตรกรมากขึ-น หน่วยงานราชการไม่วา่จะเป็นหลกัประกนัสุขภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล (สถานีอนามยั) จะมีการรณรงคต์รวจสารเคมีในร่างกายของ
เกษตรกรทุกปี โดยเฉพาะพื-นที�ที�มีการทาํการเกษตรอยา่งกวา้งขวาง ตาํบลสะตอก็เช่นกนั ประชาชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั โดยทาํการเกษตรมากกวา่ร้อยละ 90 การตรวจพบสารเคมีมีแนวโนม้สูงขึ-น แต่
การทาํการเกษตรเคมีก็ยงัเป็นค่านิยมในตาํบลสะตอ ซึ� งสามารถให้ผลผลิตไดสู้งกว่าเกษตรรูปแบบอื�น 
เพราะวา่เกษตรเคมีสามารถบงัคบัให้ผลผลิตออกนอกฤดูกาลได ้หรือให้ผลผลิตที�ล่ากวา่ฤดูกาลก็ได ้
มีผลผลิตที�มากกว่าปกติและราคาก็สูงขึ-นดว้ย ถึงเกษตรกรจะรู้ว่าเกษตรเคมีสามารถกระตุน้ให้ผลผลิต
สูงขึ-นได ้มีผลผลิตที�ล่าชา้หรือเร็วกวา่ฤดูกาลได ้แต่ทั-งนี-ก็ขึ-นอยูก่บัตวัแปรทางธรรมชาติดว้ยเช่นกนั 
สภาพดินฟ้าอากาศที�เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา ก็จะทาํให้การทาํการเกษตรไม่สามารถเป็นไปอย่างที�
ตอ้งการและคาดหวงัไวข้องการทาํเกษตรเคมี นอกจากเกษตรเคมีจะทาํลายสุขภาพแลว้ ยงัส่งผลให้
เกิดการทาํลายดิน ทาํให้ดินเป็นกรด หรือที�เรียกวา่ดินมีรสเปรี- ยว ยงัผลต่อเนื�องให้แมลงที�ผสมเกสร
ไม่มาผสมเกสร ทาํใหผ้ลผลิตลดนอ้ยลงและมีระยะเวลาการเจริญเติบโตที�สั-นลง เช่น ยางพารา ทุเรียน 
จะตอ้งใชส้ารเร่งใหผ้ลผลิตออกตามที�ตอ้งการ ซึ� งเปรียบเสมือนการบีบบงัคบัให้ผลผลิตออกก่อนและ
มีปริมาณมาก การปรับตวัหรือสมดุลของตน้ไมน้ั-น ทาํให้ระยะการเจริญเติบโตของตน้ไมส้ั- นลง 
จึงส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดว้ย และจากการสัมภาษณ์นายสมชาย ชยัแสน ซึ� งมี
อาชีพเกษตรกรเป็นหลกั และทาํการเกษตรมากว่า 34 ปี ก็ค่อนขา้งเห็นดว้ยว่า ปัจจุบนัค่าใชจ่้ายยา
กาํจดัศตัรูพืชของการทาํเกษตรเคมีมีราคาแพงมาก เนื�องจากมีการแข่งขนัทางการคา้อย่างมากมาย 
ตน้ทุนการนาํเขา้สารเคมีส่วนใหญ่มีการนาํเขา้จากต่างประเทศ เช่น อิสราเอล อิตาลี เยอรมนั ประเทศ
อิสราเอลเป็นประเทศที�มีแต่ทะเลทราย แต่สามารถทาํสวนได ้ก็เพราะอิสราเอลมีการใช้สารเคมีช่วย
เป็นปัจจยัหลกั ตน้ทุนของสารเคมีที�ใช้ในการทาํการเกษตรที�นาํเขา้มาจึงสูงด้วย ดงันั-น จึงเป็นไป
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ไม่ไดที้�ค่าใชจ่้ายของยากาํจดัศตัรูพืชจะมีราคาถูกหรือช่วยลดค่าใชจ่้าย แต่จะมีแนวโนม้ที�สูงขึ-นเรื�อย ๆ 
ตามสภาวะเศรษฐกิจ (สมชาย ชยัแสน. สัมภาษณ์. 2556) 
 สาํหรับในประเด็นกลุ่มตวัอยา่งที�มีความเห็นไม่แน่ใจที�วา่ การทาํเกษตรเคมีช่วยลดการใช้
ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง เพราะว่าการใช้สารเคมีในการทาํการเกษตรนั-น ถ้าใช้ไปในระยะหนึ� งแล้ว 
อาจจะตอ้งมีการเพิ�มในปริมาณที�เพิ�มขึ-นเรื�อย ๆ มากขึ-น ๆ จาก 5 เป็น 10 เป็น 20 เนื�องจากโรคและ
แมลงต่าง ๆ เริ�มมีภูมิตา้นทางสารเคมี หรือมีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ-น และไม่แน่ใจว่าการทาํเกษตรเคมี
ทาํใหเ้กิดสารตกคา้งในผลผลิต เพราะวา่ผลไมบ้างชนิดมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภค เช่น แตงโม พริกขี-หนู 
ถั�วฟักยาว ฟัก แฟง แตงกวา  ถา้ไม่มีการฉีดพน่สารเคมี จะทาํใหผ้ลผลิตไม่สวยงามตามที�ตลาดตอ้งการ 
ส่วนใหญ่เกษตรกรจะรู้วา่การที�ผลผลิตจะออกมาสวยงามตอ้งใชส้ารเคมีในการฉีดพ่น แต่ก็ยงัเป็น
ที�นิยมของตลาดและผูบ้ริโภคซึ�งมกัซื-อเพราะความสวยงามของพืชผล แต่ในปัจจุบนัมีการทาํเกษตร
ทางเลือกหลาย ๆ ทางที�สามารถใชว้สัดุที�เป็นพืชสมุนไพรที�มีคุณภาพสมบติัร้อนหรือเผด็มาใชแ้ทน
การฉีดพน่สารเคมี ซึ� งเป็นการลดการใชปุ๋้ยและยาฆ่าแมลงไดใ้นอีกทางหนึ�ง และไม่แน่ใจวา่ตน้ทุน
การผลิตของเกษตรเคมีจะตํ�ากว่าเกษตรรูปแบบอื�น ๆ เพราะว่าธุรกิจครัวเรือนไม่เหมาะกับ
การเกษตรที�มีขนาดใหญ่ หรือใชแ้รงงานคนมาก ๆ ความแตกต่างของการทาํเกษตรเคมี คือ เกษตรเคมี
มีตน้ทุนของปุ๋ยสูง แต่ค่าแรงงานตํ�า มีการฉีดพน่ 1- 2 ครั- งก็สามารถให้ผลผลิตได ้แต่เกษตรอินทรีย์
หรือชีวภาพ มีตน้ทุนตํ�า แต่ค่าแรงงานสูง เนื�องจากมีการทาํซํ- าหลายครั- ง เช่น นํ- าหมกัตอ้งทาํหลาย
ครั- งถึงจะไดผ้ลผลิต การจา้งแรงงานจึงสูงขึ-น เพราะตอ้งจา้งหลายครั- ง หลายวนั และปัจจุบนัยิ�งมี
ค่าแรงงานขึ-นตํ�าถึงวนัละ 300 บาทดว้ย นอกจากนี- ยงัไม่แน่ใจว่าเกษตรเคมีมีผลต่อการทาํลายนํ- า 
เพราะว่าเกษตรกรโดยทั�วไปไม่สามารถตอบไดว้า่ การทาํเกษตรเคมีทาํลายนํ- าไดห้รือไม่ เนื�องจาก
การพิสูจน์สารในนํ-านั-น ตอ้งอาศยัการตรวจสอบจากผูเ้ชี�ยวชาญหรือนกัวชิาการที�เกี�ยวขอ้งโดยตรง 
 
 ตอนที� 3 รูปแบบเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค์ของชุมชนสะตอในทศันะของในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
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ตาราง 11  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรูปแบบเกษตรทางเลือก
ที�พึงประสงคข์องชุมชนสะตอในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ 
อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

 

รูปแบบเกษตรทางเลือก 
n = 361 

ระดบั อนัดบั 
x  S.D. 

1.  การทาํเกษตรทางเลือกเนน้การป้องกนั
ปัญหามากกวา่การแกไ้ข 

3.91 0.99 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 4 

2.  การทาํเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภยัของ
ชีวติและสุขภาพ 

4.51 0.91 เห็นดว้ย 1 

3.  เกษตรทางเลือกเนน้คุณภาพของผลผลิต
มากกวา่ปริมาณของผลผลิต 

2.94 1.36 ไม่แน่ใจ 5 

4.  เกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื- นฟูสภาพดินและ
สิ�งแวดลอ้ม 

4.07 0.99 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 3 

5.  การทาํเกษตรทางเลือกเนน้การปลูกพืช
ผสมผสาน 

2.98 1.32 ไม่แน่ใจ 6 

6. เกษตรทางเลือกใหค้วามสาํคญัต่อธรรมชาติ
เป็นหลกั 

4.50 0.92 เห็นดว้ย 2 

7.  เกษตรทางเลือกไม่เนน้ความสวยงามของ
ผลผลิตที�ได ้

2.62 1.31 ไม่แน่ใจ 7 

8.  การทาํเกษตรทางเลือกตอ้งหวงัผลระยะยาว
มากกวา่ระยะสั-น 

2.55 1.39 ไม่แน่ใจ 8 

รวม 3.51 1.15 ค่อนขา้งเห็นดว้ย - 

 
 จากตาราง 11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างค่อนขา้งเห็นดว้ยวา่ กบัเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค์
ของชุมชนสะตอในทศันะของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ ( x  = 3.51) แต่เมื�อ
พิจารณาในรายขอ้เราสามารถแบ่งความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ประเด็นที�กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ย ประเด็นที�กลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งเห็นดว้ย และประเด็นที�กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่แน่ใจวา่
เป็นเกษตรทางเลือกที�พึงประสงคห์รือไม่   
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 ประเด็นที�กลุ่มตวัอย่างที�เห็นด้วยที�ว่าการทาํเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค์ตามลาํดับ 
ได้แก่ การทําเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภัยของชีวิตและสุขภาพ และให้ความสําคัญต่อ
ธรรมชาติเป็นหลกั  
 ประเด็นที�กลุ่มตัวอย่างค่อนข้างเห็นด้วยที�ว่าการทําเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค์
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ เกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื- นฟูสภาพดินและสิ�งแวดลอ้ม และเนน้การป้องกนัปัญหา
มากกวา่การแกไ้ข 
 ประเด็นที�กลุ่มตวัอย่างไม่แน่ใจว่าการทาํเกษตรทางเลือกที�พึงประสงคต์ามลาํดบั ไดแ้ก่ 
การทาํเกษตรทางเลือกเนน้การปลูกพืชผสมผสาน เกษตรทางเลือกเนน้คุณภาพของผลผลิตมากกวา่
ปริมาณของผลผลิต เกษตรทางเลือกไม่เน้นความสวยงามของผลผลิตที�ได ้ การทาํเกษตรทางเลือก
ตอ้งหวงัผลระยะยาวมากกวา่ระยะสั-น 
 จากการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบประเด็นของเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค ์
ที�กลุ่มตวัอยา่งนั-นเห็นดว้ยพบวา่ การทาํเกษตรทางเลือกเป็นการทาํเกษตรที�ตอ้งการหลีกเลี�ยงการใช้
สารเคมี ดงันั-น การทาํเกษตรทางเลือกจึงมุ่งเนน้ความปลอดภยัของชีวิตและสุขภาพ การใชส้ารเคมี
จะทาํให้สุขภาพร่างกายของเราแย่ลง แนวโน้มของการตรวจพบสารเคมีในเลือดของเกษตรกร
ชาวตาํบลสะตอก็เพิ�มขึ-นเรื�อย ๆ การทาํเกษตรทางเลือกจึงตอ้งเนน้การให้ความสําคญัต่อธรรมชาติ
เป็นหลกัเพราะเป็นการอิงการทาํเกษตรอินทรีย ์และเป็นการฟื- นฟูแบบธรรมชาติดว้ย  
 สาํหรับกลุ่มตวัอยา่งที�ค่อนขา้งเห็นดว้ยนั-นพบวา่เกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื- นฟูสภาพดินและ
สิ� งแวดล้อม เพราะการทําเกษตรทางเลือกจะเป็นการทําเกษตรที�ไม่ท ําลายดิน ซึ� งจะทําให้
สิ�งแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ-น นั�นคือ การใชส้ารเคมีนั-นเป็นการทาํให้ดินเป็นกรด ยงัมีผล
ต่อเนื�องให้แมลงที�ทาํการผสมเกสรไม่มาผสมเกสร เกษตรทางเลือกจึงเน้นการป้องกันปัญหา
มากกวา่การแกไ้ข เนื�องจากเป็นการทาํเกษตรที�เกี�ยวขอ้งกบัการเพาะปลูกที�ใช้อินทรียแ์ละชีวภาพ 
ซึ� งเป็นการทาํการเกษตรที�ไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้มและธรรมชาติ 
 สําหรับกลุ่มตวัอยา่งที�มีความเห็นวา่ไม่แน่ใจนั-น พบวา่เนื�องจากเกษตรกรหลายคนคิดว่า
การทาํเกษตรทางเลือกเป็นศาสตร์ทางธรรมชาติ ถ้าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ผลผลิตที�ได้ก็จะได้
ปริมาณที�มาก การใชส้ารเคมีสามารถเร่งผลผลิตไดจ้ริง แต่ก็ขึ-นอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ดินฟ้าอากาศ 
ซึ� งมนุษยไ์ม่สามารถที�จะควบคุมได้ สภาพอากาศที�เปลี�ยนแปลงไปจะทาํให้ผลผลิตในแต่ละปี
ลดน้อยลง หรือไดผ้ลผลิตไม่เป็นไปตามตอ้งการ เกษตรทางเลือกอาจจะเน้นในเรื�องของคุณภาพ
มากกวา่ปริมาณ คือ ไดผ้ลผลิตนอ้ยแต่มีคุณภาพ ดงันั-น จึงทาํให้ไม่แน่ใจในส่วนของการทาํเกษตร
ทางเลือกจะเนน้ปริมาณมากกวา่ผลผลิต  และไม่แน่ใจในเกษตรทางเลือกเนน้การปลูกพืชผสมผสาน 
การปลูกพืชเชิงเดี�ยว เนื�องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ ยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการทาํเกษตรผสมผสาน
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อย่างแทจ้ริง ทาํให้การตอบแบบสอบถามจึงมีความเห็นว่าไม่แน่ใจ รวมทั-งการทาํการเกษตรทางเลือก
ไม่เน้นความสวยงามของผลผลิตที�ได ้เนื�องจากการทาํเกษตรทางเลือกเป็นการที�ทาํให้ผลผลิตมี
คุณภาพ ไม่ได้เน้นความสวยงามของผลผลิต เพราะเกษตรทางเลือกไม่ทาํลายดิน ไม่ทาํลาย
ธรรมชาติ เช่น ศตัรูพืชที�มากดักินผลผลิต อาทิเช่น การเปรียบเทียบผกั ผลไม ้หากใชส้ารเคมี จะไม่มี
ร่องรอยการกดักินผกัหรือผลไม ้จึงทาํให้พืชผกัผลไมน้ั-นดูสวยงามและน่ารับประทาน อีกทั-งยงัมี
ความเห็นไม่แน่ใจวา่การทาํเกษตรทางเลือกตอ้งหวงัผลระยะยาวมากกวา่ระยะสั-น เพราะวา่เกษตร
ทางเลือกเป็นการทาํเกษตรอยา่งย ั�งยืน ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํจึงจะเห็นผล (กลุ่มผูน้าํชาวชุมชน
สะตอ. สัมภาษณ์. 2556) 
  
 ตอนที� 4 มาตรการเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

 

ตาราง 12  ค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามมาตรการเกษตร
ทางเลือกในทศันะของประชาชนในตาํบลสะตอในทศันะของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 

มาตรการเกษตรทางเลือก 
n = 361 

ระดบั อนัดบั 
x  S.D. 

1.  การทาํเกษตรสะตอไม่จาํเป็นตอ้งไถพรวน
ดินก็ได ้

3.41 1.26 ไม่แน่ใจ 11 

2.  การทาํเกษตรสะตอไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเคมี 
ก็ได ้

3.28 1.21 ไม่แน่ใจ 12 

3.  การทาํเกษตรในสะตอควรปรับปรุงดิน     
ใหเ้หมือนกบัดินที�อยูใ่นป่ามากที�สุด 

3.90 1.07 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   3 

4.  การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งผลิตพืชผล  
ที�มีรสชาติตามธรรมชาติจะดีที�สุด 

3.74 1.09 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   6 

5.  การทาํเกษตรในสะตอควรใชห้ลกัการ    
คลุมดินแทนการกาํจดัวชัพืช 

3.63 1.15 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 10 

6.  การทาํเกษตรที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนัในสะตอ
จะเพิ�มตน้ทุนในการผลิต 

3.73 1.12 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   7 
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ตาราง 12  (ต่อ) 
 

มาตรการเกษตรทางเลือก 
n = 361 

ระดบั อนัดบั 
x  S.D. 

7.  การทาํเกษตรในสะตอควรใชน้ํ-าหมกั        
ในการเกษตรมากกวา่การใชปุ๋้ยเคมี 

3.84 1.03 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   4 

8.  การทาํเกษตรในสะตอควรเนน้             
ความหลากหลายของการปลูกพืชผล 

3.93 1.01 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   2 

9.  การทาํเกษตรในสะตอตอ้งคาํนึงถึงการทาํ 
ไวกิ้นในครัวเรือนมากกวา่มุ่งนาํไปขาย    
หาเงิน 

2.56 1.41 ไม่แน่ใจ 13 

10.  การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งเนน้การ
จดัการทรัพยากรนํ-าในระดบัไร่นาเป็นหลกั 

3.68 1.10 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   9 

11.  การทาํเกษตรในสะตอควรมีการจดัระบบ
สหกรณ์ 

3.70 1.05 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   8 

12.  การทาํเกษตรในสะตอกบัการสะสมความ
รํ�ารวยไม่จาํเป็นตอ้งขดัแยง้กนั 

3.80 1.00 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   5 

13.  การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งเนน้การ
พึ�งตนเองในครัวเรือนเป็นหลกั 

3.84 0.99 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   4 

14.  การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งรักษาวถีิชีวิต
แบบชนบทเอาไวใ้หม้ากที�สุด 

3.95 0.97 ค่อนขา้งเห็นดว้ย   1 

รวม 3.64 1.10 ค่อนขา้งเห็นดว้ย  - 
 
 จากตาราง 12 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งค่อนขา้งเห็นดว้ยในมาตรการเกษตรทางเลือกในทศันะ
ของประชาชนตาํบลสะตอเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด แต่เมื�อ
พิจารณาในรายขอ้เราสามารถแบ่งความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ประเด็นกลุ่ม
ตวัอยา่งค่อนขา้งเห็นดว้ยในมาตรการเกษตรทางเลือก กบักลุ่มตวัอยา่งที�ยงัไม่แน่ใจในมาตรการของ
การทาํเกษตรทางเลือก 
 กลุ่มตวัอยา่งที�มีความเห็นวา่ ค่อนขา้งเห็นดว้ยในมาตรการเกษตรทางเลือกในตาํบลสะตอ 
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ เรื� องการทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งรักษาวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไวใ้ห้มากที�สุด 
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ควรเนน้ความหลากหลายของการปลูกพืชผล ควรปรับปรุงดินให้เหมือนกบัดินที�อยูใ่นป่ามากที�สุด  
ควรใชน้ํ- าหมกัในการเกษตรมากกวา่การใชปุ๋้ยเคมี ควรตอ้งเนน้การพึ�งพาตนเองในครัวเรือนเป็นหลกั 
การสะสมความรํ� ารวยไม่จาํเป็นตอ้งขดัแยง้กนั ควรตอ้งผลิตพืชผลที�มีรสชาติตามธรรมชาติจะดีที�สุด 
การทาํเกษตรที�เป็นอยู่ในปัจจุบนั ตาํบลสะตอจะเพิ�มตน้ทุนการผลิต ควรมีการจดัระบบสหกรณ์ 
ควรตอ้งเนน้การจดัการทรัพยากรนํ- าในระดบัไร่นาเป็นหลกั ควรใชห้ลกัการคลุมดินแทนการกาํจดั
วชัพืช  
 กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า ไม่แน่ใจในมาตรการเกษตรทางเลือกในตําบลสะตอ 
ตามลาํดบั ไดแ้ก่ การทาํเกษตรสะตอไม่จาํเป็นตอ้งไถพรวนดินก็ได ้ ไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเคมี และ
ตอ้งคาํนึงถึงการทาํไวกิ้นในครัวเรือนมากกวา่มุ่งนาํไปขายเพื�อแลกเปลี�ยนเป็นเงิน  
 จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยการเปรียบเทียบมาตรการของเกษตรทางเลือก
ในทศันะของประชาชนในตาํบลสะตอที�ค่อนขา้งเห็นดว้ยนั-น พบว่าการทาํเกษตรในตาํบลสะตอ
ควรตอ้งรักษาวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไวใ้ห้มากที�สุด เพราะเกษตรทางเลือกเป็นวิถีชีวิตที�สามารถ
ดาํเนินอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคงและย ั�งยืน จริง ๆ แลว้การทาํเกษตรทางเลือกเป็นการทาํเกษตรที�มีมาตั-งแต่
โบรํ� าโบราณ ซึ� งสมยัก่อนไม่มีการใช้สารเคมีเหมือนในยุคปัจจุบนัแต่อยา่งใด แต่เมื�อวิถีชีวิตมีการ
เปลี�ยนแปลงไป วิวฒันาการของมนุษยจึ์งเปลี�ยนแปลงตามไปดว้ย ทาํให้มีการพึ�งการใช้สารเคมี
เพื�อเพิ�มปริมาณและคุณภาพ ในปัจจุบนัมีการขยายขอบเขตมากขึ-น มีการแข่งขนัทางการคา้สูงขึ-น 
การนาํเขา้สารเคมีส่วนใหญ่นาํเขา้จากต่างประเทศ ตน้ทุนของสารเคมีที�ใช้ในการทาํการเกษตร
ที�นาํเขา้มาจึงสูงดว้ย ดงันั-น การทาํเกษตรในตาํบลสะตอจาํเป็นตอ้งหยุดใชส้ารเคมีและหนักลบัมา
ทาํการเกษตรทางเลือกที�ไม่ทาํลายดินแทน ควรใช้นํ- าหมกัในการทาํเกษตรมากกว่าใช้ปุ๋ยเคมี 
เพราะว่านํ-าหมกัจะช่วยทาํให้เกิดการบาํรุงและฟื- นฟูสภาพดิน นํ-าหมกัชีวภาพ หมายถึง ผลผลิต
ตามธรรมชาติที�นาํมาหมกัรวมกนั ไม่มีการใช้สารเคมีเป็นส่วนผสม จึงสามารถนาํไปใช้เป็นปุ๋ย 
เร่งอตัราการเจริญเติบโตของพืช เพิ�มคุณภาพของผลผลิตใหดี้ขึ-น และยงัสามารถใชไ้ล่แมลงศตัรูพืช
ไดด้ว้ย การปรับปรุงดินให้เหมือนเดิมที�อยู่ในป่ามากที�สุดก็เช่นกนั เกษตรกรถือว่าตราบใดที�ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้มีผลผลิตที�ดี ได้พืชผลที�มีรสชาติตามธรรมชาติและมีคุณภาพ  
การใช้หลกัการคลุมดินก็จะเป็นการรักษาหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หากกาํจดัพืชที�คลุมดิน
ควรใช้วิธีการตดัพืชนั-น เพื�อให้ซากพืชที�ถูกตดักลายเป็นปุ๋ยในขั-นต่อไป การใช้สารเคมีกาํจดั
วชัพืชนั-น จะเป็นการทาํร้ายหนา้ดิน การทาํเกษตรในตาํบลสะตอควรจะมีการจดัการทรัพยากรนํ- า
ในระดบัไร่นาเป็นหลกั เนื�องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในตาํบลสะตอมีพื-นที�ในการทาํการเกษตร
ไม่เกิน 20 ไร่ ดงันั-นตามแนวทางพระราชดาํริการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจดัการทรัพยากรระดบั
ไร่นา คือ ที�ดินและนํ- าเพื�อการเกษตรในที�ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย ั�งยืนต่อไป เพื�อ
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เพิ�มประสิทธิภาพการผลิต เพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดินและสร้างสมดุลใหแ้ก่ระบบนิเวศ เพื�อให้มี
วิถีชีวิตแบบชนบทเอาไวใ้ห้มากที�สุด การมีวิถีชีวิตแบบชนบทและอยู่อย่างพอเพียงตามแนวทาง
พระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว จะทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง เกิดความรักความสามคัคี 
ปรองดอง ไม่ขดัแยง้ และมีวถีิชีวติแบบชนบทอยา่งย ั�งยนืตลอดไป  
 นอกจากนี-  การทาํเกษตรในตาํบลสะตอ ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล 
เนื�องจากเป็นการทดแทนผลผลิตที�ตกตํ�า ดงันั-น ถา้มีพืชผลที�หลากหลายจะทาํให้เป็นการทดแทน
ความตอ้งการของเศรษฐกิจตามทอ้งตลาด ไม่ควรปลูกพืชผลอย่างใดอย่างหนึ� ง เพราะถา้ผลผลิต
มีราคาตกตํ�าจะทาํใหเ้กิดการขาดทุนในการผลิตพืชผลนั-น ๆ และการทาํเกษตรในตาํบลสะตอควรมี
การจดัระบบสหกรณ์ เพราะวา่เราสามารถมีการประกนัราคาและรวมกลุ่มกนัเพื�อไม่ให้มีการกดราคา
จากพ่อคา้คนกลาง รวมไปถึงการที�มีประกนัราคาในแต่ละปี การทาํเกษตรในตาํบลสะตอควรเน้น
การพึ�งพาตนเองในครัวเรือนเป็นหลกั  เพราะการทาํการเกษตรที�มุ่งเนน้การแสวงหาผลกาํไร การใช้
สารเคมีเป็นการช่วยเร่งผลผลิตเพื�อให้ไดใ้นปริมาณที�มาก ๆ จะเป็นการทาํลายสมดุลธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม ดงันั-น การใชว้ิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม การทาํการเกษตรที�พึ�งพาตนเองในครัวเรือนเป็นหลกัจึงเป็นกา้วแรกที�ควรจะตอ้งมี
ถึงจะเป็นการพฒันาในระดบัชุมชน ระดบัตาํบลไปสู่ระดบัอื�น ๆ ต่อไป การทาํเกษตรในตาํบลสะตอ
กบัการสะสมความรํ� ารวยไม่จาํเป็นตอ้งขดัแยง้กนั ทั-งนี- ขึ-นอยู่กบัความพึงพอใจของเกษตรกร 
ซึ� งเป็นการดีถา้ไม่มีความขดัแยง้กนั การจะเลือกใชท้างใดตามความเหมาะสมก็ตอ้งขึ-นอยูก่บับริบท
ของแต่ละบุคคล 
 สําหรับกลุ่มตวัอยา่งที�มีความเห็นไม่แน่ใจนั-น พบวา่การทาํเกษตรในตาํบลสะตอส่วนใหญ่
เป็นการทาํสวนผลไม ้ซึ� งจากลกัษณะธรรมชาติของไมผ้ล การไถพรวนดินจึงเป็นสิ�งที�ไม่จาํเป็น
ต่อตน้ไมข้องเกษตรกรในตาํบลสะตอ เพราะการไถพรวนดินจะทาํลายรากฝอยหรือหนา้ดิน ส่งผล
ให้ตน้ไมไ้ม่อุดมสมบูรณ์ หรือเป็นการทาํลายการเจริญเติบโตของไมผ้ล แต่หากมองถึงการทาํเกษตร
แบบพืชไร่หรือผกัสวนครัว นั�นถือว่าเป็นสิ�งที�จาํเป็นในการที�จะทาํให้ดินนั-นร่วนซุย ประชาชน
ส่วนใหญ่ตอ้งการให้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่ดว้ยการที�สภาพเศรษฐกิจที�เปลี�ยนแปลงไป ทาํให้
ตอ้งมีการแข่งขนั การทาํเกษตรเพื�อการจาํหน่ายตอ้งหาวิธีที�จะทาํให้ผลผลิตมีปริมาณที�มากและ
เพียงพอต่อความตอ้งการของตลาดที�เพิ�มขึ-น การทาํเกษตรในตาํบลสะตอจึงจาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยั
ทางสารเคมีเขา้มาช่วยเพื�อใหไ้ดผ้ลผลิตในปริมาณที�มากและไดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของตลาด 
เกษตรกรในตาํบลสะตอส่วนใหญ่ทาํสวนผลไม ้ซึ� งเป็นอาชีพหลกัในพื-นที� ดงันั-น จึงเป็นการมุ่งเน้น
ไปในทางของธุรกิจการคา้ก่อนที�จะคาํนึงถึงการทาํไวกิ้นในครัวเรือน (กลุ่มผูน้าํชาวชุมชนสะตอ. 
สัมภาษณ์. 2556) 
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บทที�  5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การนาํเสนอผลการวิจยัในบทที� 5 นี�  จะแบ่งหัวขอ้การเสนอออกเป็น 4 หัวขอ้ใหญ่ ๆ 
ดงัต่อไปนี�  
 1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. สรุปผลการวจิยั 
 3. อภิปรายผล 
 4. ขอ้เสนอแนะ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาให้ทราบถึงผลกระทบของการทาํเกษตรเคมีในทศันะของประชาชนในเขต
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 2. เพื�อศึกษาใหท้ราบถึงรูปแบบเกษตรทางเลือกที�พึงประสงคข์องชุมชนสะตอในทศันะ
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 3. เพื�อศึกษาใหท้ราบถึงมาตรการเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 

 

สรุปผลการวจัิย 
 การวิจยั เรื�องการพฒันาเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด สรุปผลไดด้งันี�  
 ข้อค้นพบข้อที� 1 ตามวตัถุประสงค์ข้อที� 1  ผลกระทบของการทาํเกษตรเคมีในทศันะของ
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด สรุปไดว้า่ ประชาชน
มีความคิดค่อนขา้งเห็นดว้ยว่า การทาํเกษตรเคมีนั�นจะมีผลกระทบในเชิงลบต่อคนและธรรมชาติ 
ไม่วา่จะเป็นเรื�องของการทาํให้สุขภาพประชาชนแยล่ง ส่งผลให้เกิดการทาํลายดิน เกิดสารตกคา้ง
ในร่างกายของเกษตรกร ใหผ้ลผลิตสูงกวา่รูปแบบอื�น ๆ มีผลต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และ
ไม่ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการใชย้ากาํจดัศตัรูพืช  
 ในปัจจุบนัวิทยาการทางการแพทยส์ามารถระบุได้ว่าเกษตรกรมีสุขภาพร่างกายแย่ลง 
เนื�องจากตรวจพบสารเคมีตกคา้งในเลือดในร่างกายของเกษตรกรมากขึ�น หน่วยงานราชการไม่ว่า
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จะเป็นหลกัประกนัสุขภาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 
(สถานีอนามยั) จะมีการรณรงคต์รวจสารเคมีในร่างกายของเกษตรกรทุก ๆ ปี โดยเฉพาะพื�นที�ที�มี
การทาํการเกษตรอยา่งกวา้งขวาง ตาํบลสะตอก็เช่นกนั ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพการเกษตรเป็นหลกั 
มากกวา่ร้อยละ 90 การตรวจพบสารเคมีมีแนวโนม้สูงขึ�น แต่การทาํการเกษตรเคมีก็ยงัเป็นค่านิยม
ในตาํบลสะตอ ซึ� งสามารถใหผ้ลผลิตไดสู้งกวา่เกษตรรูปแบบอื�น เพราะวา่เกษตรเคมีสามารถบงัคบั
ใหผ้ลผลิตออกนอกฤดูกาลได ้หรือใหผ้ลผลิตที�ล่ากวา่ฤดูกาลก็ได ้มีผลผลิตที�มากกวา่ปกติและราคา
ก็สูงขึ�นดว้ย แมเ้กษตรกรจะรู้ว่าเกษตรเคมีสามารถกระตุน้ให้ผลผลิตสูงขึ�นได ้มีผลผลิตที�ช้าหรือ
เร็วกว่าฤดูกาลได ้แต่ทั�งนี�  ก็ขึ�นอยู่กบัตวัแปรทางธรรมชาติดว้ย สภาพดินฟ้าอากาศที�เปลี�ยนแปลง
ตลอดเวลา ก็อาจจะทาํให้การทาํการเกษตรไม่สามารถเป็นไปอย่างที�ตอ้งการและคาดหวงัไว้
ของการทาํเกษตรเคมี นอกจากเกษตรเคมีจะทาํลายสุขภาพแล้ว การทาํเกษตรเคมีส่งผลให้เกิด
การทาํลายดิน ทาํให้ดินเป็นกรด หรือที�เรียกว่าดินมีรสเปรี� ยว และยงัมีผลต่อเนื�องให้แมลงที�ผสม
เกสรไม่มาผสมเกสร ทาํให้ผลผลิตลดน้อยลงและมีระยะการเจริญเติบโตที�สั� นลง เช่น ยางพารา 
ทุเรียน จะตอ้งใช้สารเร่งให้ผลผลิตออกตามที�ตอ้งการ ซึ� งเปรียบเสมือนการบีบบงัคบัให้ผลผลิต
ออกก่อนเวลาอนัควร และมีปริมาณมาก การปรับตวัหรือความสมดุลของตน้ไมจึ้งทาํให้ระยะ
การเจริญเติบโตของตน้ไมส้ั� นลง จึงส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดว้ย  อีกทั�ง
ในปัจจุบนัค่าใชจ้่ายยากาํจดัศตัรูพืชของการทาํเกษตรเคมีมีราคาแพงมาก เนื�องจากมีการแข่งขนั
ทางการคา้อย่างมากมาย การนาํเขา้สารเคมีส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศ ตน้ทุนของสารเคมีที�ใช้
ในการทาํการเกษตรที�นาํเขา้มาจึงสูงดว้ย และจะมีแนวโนม้ที�สูงขึ�นเรื�อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจ 

 ข้อค้นพบข้อที� 2  ตามวัตถุประสงค์ข้อที� 2 รูปแบบเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค์
ของชุมชนสะตอในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด สรุปไดว้า่ ประชาชนมีความคิดเห็นวา่ การทาํเกษตรทางเลือกจะตอ้งมุ่งความปลอดภยั
ของชีวิตและสุขภาพ ควรให้ความสําคญัต่อธรรมชาติเป็นหลกั และค่อนขา้งเห็นด้วยที�ว ่า
เกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื� นฟูสภาพดินและสิ�งแวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นการป้องกนัปัญหามากกว่าการ
แกไ้ข  
 การทาํเกษตรทางเลือกเป็นการทาํเกษตรที�ตอ้งการหลีกเลี�ยงการใชส้ารเคมี ดงันั�น การทาํ
เกษตรทางเลือกจึงมุ่งเน้นความปลอดภยัของชีวิตและสุขภาพ การใช้สารเคมีจะทาํให้สุขภาพ
ร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุม้กนั แนวโน้มของการตรวจพบสารเคมีในเลือดของเกษตรกรชาวตาํบล
สะตอก็เพิ�มขึ�นเรื�อย ๆ การทาํเกษตรทางเลือกจึงตอ้งเน้นการให้ความสําคญัต่อธรรมชาติเป็นหลกั 
เพราะเป็นการอิงการทาํเกษตรอินทรีย ์ซึ� งเป็นการฟื� นฟูแบบธรรมชาติและรักษาสมดุลธรรมชาติอีกดว้ย  
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 การทาํการเกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื� นฟูสภาพดินและสิ�งแวดลอ้ม การปรับปรุงดินจะทาํให้
อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ และจดัระบบนิเวศให้เกื�อกูลกนั การคลุมดินถือเป็นหวัใจของเกษตรอินทรีย ์
เกษตรกรตอ้งหาอินทรียวตัถุต่าง ๆ มาคลุมหนา้ดินอยูเ่สมอ ไม่วา่จะเป็นฟาง ใบไม ้ซึ� งอินทรียวตัถุ
เหล่านี� จะกลายเป็นอาหารของสิ�งมีชีวิตและจุลินทรียใ์นดิน ทาํให้ดินฟื� นกลบัมามีชีวิตอีกครั� งหนึ� ง 
นอกจากนี� การไม่ใชส้ารเคมีต่าง ๆ เช่น สารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ยงัเป็นการช่วยทาํให้ดินสามารถฟื� น
ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ� งทาํให้พืชที�ปลูกมีความแข็งแรงตา้นทานโรคและแมลง รวมทั�ง
ใหผ้ลผลิตสูง การทาํเกษตรทางเลือกจะเป็นการทาํเกษตรที�ไม่ทาํลายดิน จึงเป็นการเนน้การป้องกนั
ปัญหามากกวา่การแกไ้ขปัญหา ซึ� งจะทาํใหสิ้�งแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ�นและย ั�งยนืต่อไป 
 ข้อค้นพบข้อที�  3 ตามวัตถุประสงค์ข้อที� 3 มาตรการเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชน
ในตาํบลสะตอในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด สรุปได้ว่า 
ประชาชนค่อนขา้งเห็นดว้ยวา่ การทาํเกษตรในตาํบลสะตอควรตอ้งรักษาวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไว้
ให้มากที�สุด ก็เพราะว่าเกษตรทางเลือกเป็นวิถีชีวิตที�สามารถดาํเนินอยู่ได้อย่างมั�นคงและย ั�งยืน 
จริง ๆ แล้วการทาํเกษตรทางเลือกเป็นการทาํเกษตรที�มีมาแต่โบรํ� าโบราณ ซึ� งสมยัก่อนไม่มีการใช้
สารเคมีเหมือนในยุคปัจจุบนัแต่อย่างใด แต่เมื�อวิถีชีวิตเปลี�ยนแปลงไป วิวฒันาการของมนุษย์
จึงเปลี�ยนแปลงไปดว้ย ทาํให้มีการพึ�งการใชส้ารเคมีเพื�อเพิ�มปริมาณและคุณภาพ ในปัจจุบนัมีการขยาย
ขอบเขตมากขึ�น การแข่งขนัทางการคา้อย่างมากมาย การนาํเขา้สารเคมีส่วนใหญ่มีการนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ ตน้ทุนของสารเคมีที�ใชใ้นการทาํการเกษตรที�นาํเขา้มาจึงสูงดว้ย ดงันั�น การทาํเกษตร
ในตาํบลสะตอที�พึ�งพาการทาํเกษตรเคมีก็ควรตอ้งลดน้อยลง และหนักลบัมาใช้การทาํการเกษตร
ทางเลือกที�ไม่ทาํลายดินและสิ�งแวดลอ้ม ควรใชน้ํ�าหมกัในการทาํเกษตรมากกวา่ใชปุ๋้ยเคมี เพราะวา่
นํ� าหมกัจะช่วยทาํให้เกิดการบาํรุงและฟื� นฟูสภาพดิน นํ� าหมกัชีวภาพ คือ ผลผลิตตามธรรมชาติที�
นํามาหมักรวมกัน ไม่มีการใช้สารเคมีเป็นส่วนผสม จึงสามารถนําไปเป็นปุ๋ย เร่งอัตราการ
เจริญเติบโตของพืช เพิ�มคุณภาพของผลผลิตให้ดีขึ�น และยงัสามารถใช้ไล่แมลงศตัรูพืชได้ด้วย 
การปรับปรุงดินให้เหมือนเดิมที�อยู่ในป่ามากที�สุดก็เช่นกนั เกษตรกรถือว่าตราบใดที�ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ ก็จะส่งผลให้มีผลผลิตที�ดีได้พืชผลที�มีรสชาติตามธรรมชาติและมีคุณภาพ 
การใช้หลักการคลุมดินก็จะเป็นการรักษาหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หากกาํจดัพืชที�คลุมดิน
ควรใชว้ิธีการตดัพืชนั�นเพื�อให้ซากพืชที�ถูกตดักลายเป็นปุ๋ยในขั�นต่อไป การใชส้ารเคมีกาํจดัวชัพืช 
จะเป็นการทาํร้ายหนา้ดิน การทาํเกษตรในตาํบลสะตอควรจะมีการจดัการทรัพยากรนํ� าในระดบัไร่นา
เป็นหลกั เนื�องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ในตาํบลสะตอมีพื�นที�ในการทาํการเกษตรไม่เกิน 20 ไร่ 
ดงันั�นตามแนวทางพระราชดาํริการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นการจดัการทรัพยากรระดบัไร่นา คือ ที�ดิน
และนํ� า เพื�อการเกษตรในที� ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย ั�งยืนต่อไป เพื�อเพิ�ม
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ประสิทธิภาพการผลิต เพิ�มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ เป็นการ
อนุรักษธ์รรมชาติ และไม่ทาํลายสิ�งแวดลอ้มอีกดว้ย เพื�อให้มีวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไวใ้ห้มากที�สุด 
การมีวิถีชีวิตแบบชนบท อยู่อย่างพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัว จะทาํให้ชุมชนมีความรักความสามคัคี ปรองดอง ไม่ขดัแยง้ และมีวิถีชีวิตแบบชนบท
อยา่งย ั�งยนืตลอดไป 
 นอกจากนี� การทาํเกษตรในตาํบลสะตอ ควรเน้นความหลากหลายของการปลูกพืชผล 
เนื�องจากเป็นการทดแทนผลผลิตที�ตกตํ�า ดงันั�น ถา้มีพืชผลที�หลากหลายจะทาํให้เป็นการทดแทน
ความตอ้งการของเศรษฐกิจตามทอ้งตลาด ไม่ควรปลูกพืชผลอย่างใดอย่างหนึ� ง เพราะถา้ผลผลิต   
มีราคาตกตํ�าจะทาํให้เกิดการขาดทุนในการผลิตพืชผลนั�น ๆ และการทาํเกษตรสะตอควรมีการจดัระบบ
สหกรณ์ เพราะวา่เราสามารถมีการประกนัราคาและรวมกลุ่มกนัเพื�อไม่ให้มีการกดราคาจากพ่อคา้
คนกลาง รวมไปถึงการที�มีประกนัราคาในแต่ละปี การทาํเกษตรในตาํบลสะตอควรตอ้งเน้น
การพึ�งตนเองในครัวเรือนเป็นหลกัก่อน เพราะการทาํการเกษตรที�มุ่งเนน้การแสวงหาผลกาํไร การใช้
สารเคมีเป็นการช่วยเร่งผลผลิตเพื�อให้ไดใ้นปริมาณที�มาก ๆ จะเป็นการทาํลายสมดุลธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม ดงันั�น การใชว้ิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นการรักษาสมดุลของธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม การทาํการเกษตรที�พึ�งตนเองในครัวเรือนเป็นหลกัจึงเป็นกา้วแรกที�ควรจะตอ้งมีในระดบั
ครัวเรือนก่อน ถึงจะเป็นการพฒันาในระดบัชุมชน ระดบัตาํบลไปสู่ระดบัอื�น ๆ ต่อไป การทาํเกษตร
ในตาํบลสะตอกบัการสะสมความรํ�ารวยไม่จาํเป็นตอ้งขดัแยง้กนั ทั�งนี�ก็ขึ�นอยูก่บัความพึงพอใจของ
เกษตรกร ซึ� งก็เป็นการดีถา้ไม่ขดัแยง้กนั การจะเลือกใช้ทางใดตามความเหมาะสมก็ตอ้งขึ�นอยูก่บั
บริบทของแต่ละบุคคล 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

 การวเิคราะห์ถึงองคค์วามรู้ใหม่ที�ไดจ้ากการวจิยั ผูว้ิจยัจะอภิปรายเปรียบเทียบระหวา่งขอ้
คน้พบที�ไดจ้ากการศึกษาและองคค์วามรู้เดิมจากเนื�อหาบทที� 2  ดงันี�  
 จากการศึกษาในภาคนิพนธ์นี�  พบว่าผลการศึกษาเกี�ยวกับผลกระทบของเกษตรเคมี 
รูปแบบของเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค์ รวมถึงมาตรการในการพฒันาเกษตรทางเลือก คือ 
ประชาชนในเขตตาํบลสะตอ ไดต้ระหนกัถึงการทาํเกษตรเคมี และมีความคิดเห็นไปในทางเกษตร
ทางเลือกโดยมีประเด็นเนื�อหาสาระในประเด็นที�สาํคญั คือ  
 การทาํเกษตรเคมีถึงจะทาํใหมี้ผลผลิตสูงกวา่การทาํเกษตรรูปแบบอื�น ๆ แต่ก็ทาํให้เกิดปัญหา
สุขภาพกบัประชาชน เกิดสารตกคา้งในตวัเกษตรกร เป็นการทาํลายดิน และไม่ช่วยให้ลดค่าใชจ่้าย
ในการใชย้ากาํจดัศตัรูพืช สาํหรับการทาํเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภยัของชีวติและสุขภาพ และ
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ใหค้วามสาํคญัต่อธรรมชาติเป็นหลกั มุ่งฟื� นฟูสภาพดินและสิ�งแวดลอ้ม เนน้การป้องกนัปัญหามากกวา่
การแกไ้ข อีกทั�งมีมาตรการเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในตาํบลสะตอในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาํบลสะตอ นั�น ควรต้องรักษาวิถีชีวิตแบบชนบทเอาไวใ้ห้มากที�สุด ควรเน้น
ความหลากหลายของการปลูกพืชผล ควรปรับปรุงดินให้เหมือนกบัดินที�อยูใ่นป่ามากที�สุด ควรใช้
นํ�าหมกัในการเกษตรมากกวา่การใชปุ๋้ยเคมี ควรตอ้งเนน้การพึ�งตนเองในครัวเรือนเป็นหลกั การสะสม
ความรํ� ารวยไม่จาํเป็นตอ้งขดัแยง้กนั ควรตอ้งผลิตพืชผลที�มีรสชาติตามธรรมชาติจะดีที�สุด การทาํ
เกษตรที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนัในตาํบลสะตอจะเพิ�มตน้ทุนในการผลิต ควรมีการจดัระบบสหกรณ์ ควรตอ้ง
เน้นการจดัการทรัพยากรนํ� าในระดบัไร่นาเป็นหลกั และควรใช้หลกัการคลุมดินแทนการกาํจดั
วชัพืช 
 ความคิดเห็นเกี�ยวกบัเกษตรทางเลือกของชาวบา้นตาํบลสะตอขา้งตน้นี�  สอดคล้องใน
รูปแบบการทาํเกษตรในธรรมชาติและผสมผสาน กล่าวคือ เป็นการทาํเกษตรทางเลือกในหลาย
รูปแบบ โดยพยายามแทรกแซงการใชปั้จจยัและเทคโนโลยทีางการผลิตต่าง ๆ ใหน้อ้ยที�สุด  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากขอ้คน้พบที�ไดจ้ากการศึกษา ผูว้ิจยัพบว่าประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล
สะตอนั�น ให้ความสนใจต่อเกษตรทางเลือกในรูปแบบเกษตรผสมผสานอย่างย ั�งยืนเชิงวนเกษตร  
ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะในเชิงมาตรการเพื�อตอบสนองแนวทางเกษตรทางเลือกดงักล่าวดงันี�  
 1. การทาํสวนผลไมใ้นป่าที�ย ั�งยืน โดยที�ประชาชนควรจะตอ้งมีการปลูกป่าควบคู่กบั
การปลูกไม้ผล เพื�อเป็นการเกื�อกูลระบบนิเวศทางธรรมชาติ ซึ� งจะส่งผลให้เกิดกิจกรรมที�มีความ
สอดคลอ้งและเกื�อกลูกบัระบบนิเวศป่าไมใ้นทอ้งถิ�น เพื�อใหไ้ดผ้ลผลิตอยา่งสมํ�าเสมอตลอดไป ทั�งนี�
ยงัเป็นการคาํนึงถึงหลกัความสมดุลตามธรรมชาติของระบบนิเวศเป็นสําคญั เพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการ ในขณะที�ยงัคงรักษาวถีิชีวติของสังคมชาวชนบทที�เกี�ยวขอ้งในพื�นที�นั�น ๆ ใหม้ากที�สุด 
 2. ควรจะตอ้งเขม้งวดในการรักษาเขตอนุรักษป่์าเอาไว ้เพื�อให้ดินในป่ายงัมีความชุ่มชื�น
และอุดมสมบูรณ์มากขึ�น และยงัส่งผลใหเ้ป็นการรักษาธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มดว้ย  
 3. ควรจะต้องมีการรณรงค์ให้เกษตรกรไม่ใช้สารเคมีในการทาํการเกษตร หันมาใช้
เกษตรทางเลือกที�มีความหลากหลายเพื�อให้เหมาะสมกบับริบทแต่ละพื�นที� ถึงจะไม่เห็นผลตรงกบั
ความตอ้งการในปัจจุบนั แต่เป็นการทาํเกษตรโดยหวงัให้มีการดาํรงอยู่ในระยะยาวไปสู่ในรุ่นลูก
รุ่นหลานต่อไปในอนาคต 
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 4. การทาํเกษตรในตาํบลสะตอ ควรเนน้ความหลากหลายของการปลูกพืชผล เนื�องจากเป็น
การทดแทนผลผลิตที�ตกตํ�า ดงันั�น ถา้มีพืชผลที�หลากหลายจะทาํให้เป็นการทดแทนความตอ้งการ
ของเศรษฐกิจตามทอ้งตลาด ไม่ควรปลูกพืชผลอยา่งใดอยา่งหนึ�ง เพราะถา้ผลผลิตมีราคาตกตํ�าจะทาํ
ใหเ้กิดการขาดทุนในการผลิตพืชผลนั�น ๆ 
 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยครั*งต่อไป 

 หลงัจากที�ไดด้าํเนินการวิจยั เรื�อง การพฒันาเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เป็นที�เรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัเห็นว่า
ควรมีการดาํเนินวจิยัหลงัจากนี�  คือ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของการทาํเกษตรเคมีในทศันะของประชาชนในภาพรวม
ทั�งจงัหวดั เป็นการเปรียบเทียบถึงผลกระทบของการทาํเกษตรเคมีในแต่ละพื�นที�เพื�อจะทาํให้ไดม้า
ซึ� งตวัชี�วดัที�ใชเ้ป็นมาตรฐานได ้
 2. ควรทาํการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ ในประเด็นของผลกระทบจากการทาํเกษตรเคมี 
การทาํเกษตรทางเลือกที�พึงประสงค์ และมาตรการของเกษตรทางเลือกด้วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เพื�อใหไ้ดม้าซึ� งคาํตอบเพิ�มเติมที�ละเอียดอ่อนตรงกบัประเด็นที�ตอ้งการศึกษา เพราะขอ้มูลที�ได้
สามารถจะสะทอ้นความคิดเห็นของผูเ้ป็นเกษตรกรตวัจริง 
 3. เพื�อใหผ้ลกระทบจากการทาํเกษตรเคมีที�เกิดขึ�นในเชิงลบต่อมนุษยแ์ละธรรมชาติ ไดมี้
การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมในการทาํการเกษตรที�ใช้สารเคมีลดลง ดงันั�น ในการทาํวิจยัครั� งต่อไป
ควรศึกษาโดยเน้นหรือให้ความสําคัญตามตวัแปรด้านต่าง ๆ ของผลการศึกษา เช่น การสร้าง
จิตสํานึกใหม่ การสร้างดุลยภาพสิ�งแวดลอ้มและพลงังาน รวมไปถึงการขบัเคลื�อนการทาํเกษตร
ทางเลือกใหเ้พิ�มมากขึ�น เป็นตน้  
 ดงันั�น การทาํเกษตรเคมี การใชปุ๋้ยเคมีหรือสารเคมีนั�น มีส่วนดีในการทาํการเกษตรแบบ
ส่งออกหรืออุตสาหกรรม เพราะการใชส้ารเคมีในการทาํการเกษตรจะส่งผลให้มีผลผลิตที�มากขึ�น 
ผลไมห้รือพืชผกัจะมีความสวยงามตามที�ตลาดตอ้งการ หากผลไมห้รือพืชผลไม่สวยจะทาํให้ราคาถูก 
เช่น การส่งออกมงัคุดไปยงัต่างประเทศ จะเนน้ที�ลูกใหญ่ผิวสวย ฉะนั�นจึงจาํเป็นที�เกษตรกรตาํบลสะตอ
จะตอ้งใชส้ารเคมีหรือเกษตรเคมีเขา้มาช่วย แต่ระยะหลงัหลงัจากการใชส้ารเคมีเป็นเวลานาน ส่งผลให้
พื�นดินเสีย ทาํให้ไม่ไดผ้ลผลิตตรงตามที�ตอ้งการเหมือนเดิม และอีกในกรณีหนึ� ง ปัจจุบนัปุ๋ยเคมี
และสารเคมีมีราคาที�สูงขึ�น ทาํให้ตน้ทุนในการผลิตนั�นสูงขึ�น ส่งผลให้เกษตรกรเกิดการขาดทุน 
ดงันั�น การทาํเกษตรทางเลือกจึงกลบัมามีบทบาทมากขึ�น และเป็นการทาํในแนวทางของพระราชดาํรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ในการทาํเศรษฐกิจพอเพียง คือ การใชว้ิธีเกษตร
แบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่หวงัผลกาํไรมากนกั ฉะนั�น ผูที้�ใช้เกษตรทางเลือกใหม่จึงน่าจะมี
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การอยูร่อดในการทาํการเกษตร แต่ก็มิไดทิ้�งสารเคมีทั�งหมดเสียทีเดียว แต่ใชใ้นปริมาณที�ลดลงและ
จาํเป็น จึงจะก่อให้เกิดผล อย่างเช่น เกษตรกรในตาํบลสะตอไดน้าํนํ� าลา้งเลา้หมูมารดสวนผลไม ้
โดยมีราคาถงัละ 1,000 ลิตรเท่ากบั 30 บาท ทาํให้พื�นดินที�เริ�มเสียหายจากใชส้ารเคมีกลบัมาดีขึ�น 
และเป็นการลดตน้ทุนอีกนยัยะหนึ�ง เมื�อดินดีขึ�นก็จะทาํให้พืชผลกลบัมางอกงามเหมือนเดิม ดินดี
ผลผลิตดีการกินดีอยู่ดีก็กลับมาดีด้วย เมื�อประชาชนกินดีอยู่ดีก็ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตขึ�นเรื�อย ๆ เช่นกนั 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

1.  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์ อาจารยป์ระจาํคณะมนุษยศาสตร์และ 

 สังคมศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี  

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ)   สามคัคีธรรม อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 มหาวทิยาลยัเกริก 

3.  นายวรเทพ  ยาวส่ง ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นชุมชนตาํบลสะตอ 
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หนังสือขอความร่วมมือในการวจิัย 

  

 



 

 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๔๒๙
 
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์

 เนื� องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง 
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกั

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๔๒๙                                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ ์

ด้วยนายกิตติว ัฒน์ ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” ในการนี>หลกัสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น

ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา

เป็นพระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

 
 
ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๔๒๙
 
 
 
 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  รองศาสตราจารย ์ดร

 เนื� องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง 
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๔๒๙                                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ�   สามคัคีธรรม 

ด้วยนายกิตติว ัฒน์ ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” ในการนี>หลกัสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

าญในเรื�องดงักล่าวเป็น
ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

บรรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

 
 
ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/ว ๔๒๙
 
 

 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ

เรียน  นายวรเทพ  ยาวส่ง 

 เนื� องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง 
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผู ้
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั
 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจ

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

๔๒๙                                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื�อง  ขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวุฒิ 

 

ด้วยนายกิตติว ัฒน์ ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัใหท้าํวทิยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชฏัรําไพพรรณี พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูที้�มีความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น
อย่างดี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา
สร้างขึ>นเพื�อใชใ้นการวจิยั 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือกทศันา
ของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” ในการนี>หลกัสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี�ยวชาญในเรื�องดงักล่าวเป็น

ความเที�ยงตรงของเครื�องมือที�นกัศึกษา

ารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัเป็นพระคุณยิ�ง 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/๔๓๐                                                              
 
 
 

 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีตาํบลสะตอ

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื�องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ทศันาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช้
อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙
 

                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

 ๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

ตาํบลสะตอ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม  

ด้วยนายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรทางเลือก
ทศันาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
นกัศึกษาขอนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้ (Try Out) กบัประชาชนในเขตเทศบาล
อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เพื�อตรวจสอบเครื�องมือที�นกัศึกษาสร้างขึ>น 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐ 

๕ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือก
ทศันาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด” การนี>

กบัประชาชนในเขตเทศบาลตาํบลสะตอ 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

ที� ศธ ๐๕๕๒.๐๕/๔๓๑                                                              
 
 
 

 

เรื�อง  ขอความร่วมมือในการทาํวจิยั

เรียน  นายกเทศมนตรีตาํบลสะตอ

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม

 เนื�องด้วย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศ
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง 
ทศันาของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
เลือกหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บ
กบับุคลากร    ในเขตพื>นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จึงขออนุญาตใหน้ายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์

  
 
 
 
 
 
 
 
สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
โทรสาร  ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙

                                                              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบุรี 

๒๗  ธนัวาคม  ๒๕๕๕ 

ความร่วมมือในการทาํวจิยั 

ตาํบลสะตอ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย  แบบสอบถาม 

ด้วยนายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ�น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไดรั้บอนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์เรื�อง “การพฒันาเกษตรท
ทศันาของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด
เลือกหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บ

ในเขตพื>นที�ของท่าน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นายกิตติว ัฒน์  ทิพย์ว ัลย์ เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

(รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาํนกังานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๙ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
ตาํบลท่าชา้ง อาํเภอเมือง 
จงัหวดัจนัทบุรี ๒๒๐๐๐  

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร
สตร์และสังคมศาสตร์ 

การพฒันาเกษตรทางเลือก
ทศันาของประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด”  ซึ� งผูว้ิจยัได้
เลือกหน่วยงานของท่านเป็นกลุ่มตวัอยา่ง และจาํเป็นตอ้งนาํเครื�องมือในการวิจยัมาเก็บรวบรวมขอ้มูล

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
เขา้เก็บรวบรวมขอ้มูลกบับุคลากรดงักล่าว 

             

รองศาสตราจารยบ์รรจบ  วงษพ์ิพฒัน์พงษ)์ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ์เพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจัิย 

เรื�อง การพฒันาเกษตรทางเลือกในทัศนะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสะตอ 

อาํเภอเขาสมิง จังหวดัตราด 

 

คําชี)แจง  
 แบบสอบถามฉบบันี�  จดัทาํขึ�นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื%อประกอบศึกษาในระดบัปริญญาโท 
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองทอ้งถิ%น ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
รําไพพรรณี ขอ้มูลที%ตอบผูว้จิยัจะถือเป็นความลบั ซึ% งแบบสอบถามฉบบันี�  แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1  ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที� 2  ความคิดเห็นเกี%ยวกบัผลกระทบของเกษตรเคมีของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที%การ
ปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด     
 ตอนที� 3 ความคิดเห็นเกี%ยวกบัเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที%การปกครอง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด       
 ตอนที� 4 มาตรการพฒันาเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที%การปกครองของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด           
 ตอนที� 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ%มเติม  
 
 ผู ้วิจ ัยหวังเป็นอย่างยิ%งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบพระคุณ               
มา ณ โอกาสนี�  
 
 นายกิตติวฒัน์  ทิพยว์ลัย ์
 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท  สาขาวชิาการปกครองทอ้งถิ%น 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ตอนที� 1  ขอ้มูลเบื�องตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชี)แจง   กรุณาเติมขอ้มูลและทาํเครื%องหมาย �ลงใน � ตามสภาพความเป็นจริงเกี%ยวกบัตวัท่าน 
1. เพศ 
 �  ชาย    � หญิง 
2. อาย ุ  ....................... ปีเตม็ 
3. รายไดต่้อปี................ บาท 
4. จาํนวนสมาชิกในครัวเรือนทั�งหมด ............... คน 
5. ขนาดพื�นที%ในการทาํเกษตร..................ไร่ 
6. วฒิุการศึกษา 
 � ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  �ปวส./อนุปริญญา 
 �  ประถมศึกษา   � ปริญญาตรี/สูงกวา่ปริญญาตรี 
 � มธัยมศึกษา/ปวช.  �  อื%น ๆ 
7.อาชีพที%สร้างรายได ้
 �  การเกษตร (โปรดระบุ.....................................................................) 
 �  การรับจา้ง    �  การคา้ขาย(โปรดระบุ.......................................) 
 �  อื%นๆ (โปรดระบุ.................................................................) 
8. ภูมิลาํเนาเดิม (โปรดระบุจงัหวดั..................................................................) 
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ตอนที� 2  ความคิดเห็นเกี%ยวกบัผลกระทบของเกษตรเคมี     
 ท่านมีความเห็นต่อขอ้ความต่อไปนี�  อยา่งไร 

คําชี)แจง  โปรดทาํเครื%องหมาย   �  ลงในช่องที%ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยใช้
เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  5    หมายถึง   เห็นดว้ย 
  4    หมายถึง   ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
  2    หมายถึง   ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
   1    หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

 5  4  3  2  1 

1 การทาํเกษตรเคมีส่งผลใหเ้กิดการทาํลายดิน      

2 การทาํเกษตรเคมีทาํใหสุ้ขภาพประชาชนแยล่ง      

3 การทาํเกษตรเคมีไม่มีผลต่อการทาํลายนํ�า      

4 ค่าใชจ่้ายยากาํจดัศตัรูพืชของเกษตรเคมีราคาถูก      

5 เกษตรเคมีตน้ทุนการผลิตตํ%ากวา่เกษตรรูปแบบอื%นๆ      

6 เกษตรเคมีใหผ้ลผลิตสูงกวา่เกษตรรูปแบบอื%นๆ      

7 การทาํเกษตรเคมีไม่ทาํใหเ้กิดสารตกคา้งในผลผลิต      

8 การทาํเกษตรเคมีทาํใหเ้กิดสารตกคา้งในตวัเกษตรกร      

9 เกษตรเคมีจะช่วยทาํใหร้ะบบนิเวศสมบูรณ์ขึ�น      

10 การทาํเกษตรเคมีเมื%อทาํไประยะหนึ%งตอ้งใชปุ๋้ยและ 
ยาฆ่าแมลงที%ลดลง 
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ตอนที� 3  ความคิดเห็นเกี%ยวกบัเกษตรทางเลือก  
 ท่านเห็นดว้ยกบัเกษตรทางเลือกในประเด็นต่อไปนี�อยา่งไรหรือไม่    
คําชี)แจง  โปรดทาํเครื%องหมาย   �  ลงในช่องที%ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว โดยใช้

เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  5    หมายถึง   เห็นดว้ย 
  4    หมายถึง   ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
  2    หมายถึง   ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
   1    หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
 

ข้อ ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2  1 

1 การทาํเกษตรทางเลือกเนน้การป้องกนัปัญหามากกวา่ 
การแกไ้ข 

     

2 การทาํเกษตรทางเลือกมุ่งความปลอดภยัของชีวิตและ
สุขภาพ 

     

3 เกษตรทางเลือกเนน้ปริมาณของผลผลิตมากกวา่คุณภาพ
ของผลผลิต 

     

4 เกษตรทางเลือกจะมุ่งฟื� นฟูสภาพดินและสิ%งแวดลอ้ม      

5 การทาํการเกษตรทางเลือกเนน้การปลูกพืชเชิงเดี%ยว      

6 เกษตรทางเลือกใหค้วามสาํคญัต่อธรรมชาติเป็นหลกั      

7 เกษตรทางเลือกเนน้ความสวยงามของผลผลิตที%ได ้      

8 การทาํเกษตรทางเลือกตอ้งหวงัผลระยะสั�นมากกวา่ 
ระยะยาว 
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ตอนที� 4  มาตรการพฒันาเกษตรทางเลือก     
 ท่านมีความเห็นต่อขอ้ความต่อไปนี�  อยา่งไร 

คําชี)แจง  โปรดทาํเครื%องหมาย   �  ลงในช่องที%ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว  โดยใช้
เกณฑก์ารพิจารณา ดงันี�  
  5    หมายถึง   เห็นดว้ย 
  4    หมายถึง   ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  3    หมายถึง   ไม่แน่ใจ 
  2    หมายถึง   ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
   1    หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
 

ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 การทาํเกษตรในสะตอไม่จาํเป็นตอ้งไถพรวนดินก็ได ้      

2 การทาํเกษตรในสะตอไม่จาํเป็นตอ้งใส่ปุ๋ยเคมีก็ได ้      

3 การทาํเกษตรในสะตอควรปรับปรุงดินใหเ้หมือนกบั
ดินที%อยูใ่นป่ามากที%สุด 

     

4 การทําเกษตรในสะตอควรต้องผลิตผลพืชผลที% มี
รสชาติตามธรรมชาติจะดีที%สุด 

     

5 การทาํเกษตรในสะตอควรใชห้ลกัการคลุมดินแทน
การกาํจดัวชัพืช 

     

6 การทาํเกษตรที%เป็นอยูใ่นปัจจุบนัในสะตอจะเพิ%ม
ตน้ทุนในการผลิต  

     

7 การทาํเกษตรในสะตอควรใชน้ํ�าหมกัในการเกษตร
มากกวา่การใชปุ๋้ยเคมี 

     

8 การทาํเกษตรในสะตอควรเนน้ความหลากหลายของ
การปลูกพืชผล 

     

9 การทาํเกษตรในสะตอตอ้งคาํนึงถึงการทาํไวกิ้นใน
ครัวเรือนมากกวา่มุ่งนาํไปขายหาเงิน 

     

10 การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งเนน้การจดัการ
ทรัพยากรนํ�าในระดบัไร่นาเป็นหลกั 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

11 การทาํเกษตรในสะตอควรมีการจดัระบบสหกรณ์      

12 การทาํเกษตรในสะตอกบัการสะสมความรํ%ารวย 
ไม่จาํเป็นตอ้งขดัแยง้กนั 

     

13 การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งเนน้การพึ%งตนเอง 
ในครัวเรือนเป็นหลกั 

     

14 การทาํเกษตรในสะตอควรตอ้งรักษาวถีิชีวติ 
แบบชนบทเอาไวใ้หม้ากที%สุด 

     

 

ตอนที� 5  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ%มเติม  
 5.1  ความคิดเห็นเพิ%มเติม 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2  ขอ้เสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

***ขอขอบคุณทุกท่านที%กรุณาตอบแบบสอบถามในครั� งนี� *** 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 
  

 



86 

 

ประวตัิย่อผู้วจิัย 
  
ชื�อ – ชื�อสกุล         นายกิตติวฒัน์  ทิพยว์ลัย ์
วนั เดือน ปีเกดิ         3  ธนัวาคม  2528 
สถานที�เกดิ         โรงพยาบาลปกเกลา้จนัทบุรี 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน        บา้นเลขที! 38 หมู่ 1 ตาํบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อไร่ 
 จงัหวดัตราด 
ตําแหน่งหน้าที�การงานในปัจจุบัน       ผูสื้!อข่าวสายเกษตร       

สถานที�ทาํงานในปัจจุบัน บริษทัเคเบิ/ลทีว ี(จนัทบุรี) จาํกดั 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2544 มธัยมศึกษาตอนตน้ 
  โรงเรียนบ่อไร่วทิยาคม 
 พ.ศ. 2547 มธัยมศึกษาตอนปลาย (วทิย ์- คณิต) 
  โรงเรียนบ่อไร่วทิยาคม 
 พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรบณัฑิต ศศ.บ. (ศิลปศาสตร์) 
 พ.ศ. 2557 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต รป.ม.  
          (การปกครองทอ้งถิ!น) มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
 


