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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 
 
 




