
  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 




