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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) 




