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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. 




