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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  และ
ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมกบัความคิดเห็นของเกษตรกร
ที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า ท  าการศึกษากับเกษตรกรบ้านปางแดงใน ที่ เป็นสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับ
โครงการขยายผลโครงการหลวง บา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน  
62  ครัวเรือน ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์น ามาวเิคราะห์และแสดงผลในรูปของการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใชค้่าไคสแควร์  

ผลการวิจยัพบว่า  เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุเฉล่ีย 39 ปี ร้อยละ 45 ไม่ได้รับการศึกษามี
จ านวนสมาชิกเฉล่ีย 5 คนต่อครัวเรือน  จ  านวนแรงงานในภาคเกษตรเฉล่ีย 3คนต่อครัวเรือน  ขนาดพื้นที่ท  า
การเกษตรเฉล่ีย 9ไร่ต่อครัวเรือน  รายได้เฉล่ีย 83,303บาทต่อครัวเรือนต่อปี ขนาดพื้นที่ท  าการเกษตรที่มี
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเฉล่ีย 9ไร่ต่อครัวเรือน  รายไดเ้ฉล่ียจากพื้นที่ที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและ
น ้ าเฉล่ีย 79,466บาทต่อครัวเรือนต่อปี  การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเฉล่ีย 3 
คร้ังต่อปี  การเขา้ร่วมประชุมและการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาที่สูงเฉล่ีย 2คร้ังต่อปี และการติดต่อพบปะ
กบับุคลากรจากองคก์รรัฐบาลเฉล่ีย 3คร้ังต่อปี ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ าเฉล่ียร้อยละ 80 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า พบว่าโดยเฉล่ียเกษตรกรเห็นดว้ยกับการ
ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า ส่วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่าลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
และปัจจยัทางสงัคม ของเกษตรกรบา้นปางแดงในไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัความคิดเห็นของเกษตรกร
ต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  
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ปัญหาการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ านั้น เกษตรกรมีความตอ้งการ ใหเ้จา้หนา้ที่พฒันาที่ดิน 
เขา้มาให้ค  าปรึกษาในดา้นการเกษตร และการอนุรักษดิ์นและน ้ า ทั้งวิธีกลและวธีิพชื โดยมีค่าเฉล่ีย 2.39 จาก
คะแนนเตม็ 3  

ขอ้เสนอแนะการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าเพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนและอนุชนรุ่นหลังจะไดใ้ช้
ประโยชน์เท่าเทียมกับบรรพบุรุษนั้ น ควรจะมีนโยบายการส่งเสริมจากล่างสู่บนและเกษตรกรให้ช่วย
ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเพิ่มในพื้นที่ของเกษตรกร ให้สนบัสนุนเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ ยสด เพื่อปรับปรุง
บ ารุงดินและให้ช่วยสนับสนุนปูนโดโลไมท์ เพื่อปรับปรุงดินโดยมีค่าเฉล่ีย 2.56 , 2.39 และ 2.37 จาก
คะแนนเต็ม 3 ตามล าดบั เพราะวา่สภาพพื้นที่ของโครงการเป็นที่สูง มีการชะลา้งพงัทลายของดิน ท าให้เกิด
ดินกรดเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ดังนั้น ควรจะน ามาตรการ
อนุรักษ์ดินและน ้ าทั้งวิธีกลและวิธีพืชมาผสมผสานให้เกษตรกรเขา้มามีส่วนร่วม โดยยดึหลกัวฒันธรรม
ประเพณีของชนเผา่แบบดั้งเดิมโดยปรับใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั 
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ABSTRACT 

This research focuses on investigating and analysing farmers’ perspectives on soil and water 
conservation as well as the relationship between people, society economic, and farmers’ perspectives 
toward soil and water preservation. Within this research, the main focus is on 62 registered farmer 
families under the expansion project of the Thai Royal project in Baan Pang Daeng Nai, Tambon Chiang 
Dao, Amphoe Chiang Dao, Chiang Mai. In addition, the author plans to analyse and present results in 
forms of a frequency distribution, percentage, average, standard deviation, and hypothesis tests using the 
chi-square statistic.  

According to the result, most respondents of this research are male; the average age is 39 years 
old and 45 percent of them are illiterate. The average number of family members is 5 persons, where 3 of 
them are farmers. Each family held 9 acres of agricultural land with the average annual household income 
at 83,303 baht. These show that 9 acres of soil and water conservation per family can bring about 79,499 
baht per year. Furthermore, the average participation in the soil and water conservation project is 3 times a 
year, similar amount of time to the meeting with government officials, whereas in the sustainable highland 
development project shows only twice a year. This leads to understand that farmers are well aware of soil 
and water preservation at 80 percent.  

The researcher have found from the results on soil and water preservation of farmers’ 
perspectives that most farmers are agreed to the project. Besides, hypothesis tests shows that there is no 
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statistically significant relationship between people, society economic, and farmers’ perspectives on soil 
and water preservation. However, one of the major problems is that farmers need some advice from the 
land development officers to guide in both agronomic methods and mechanical methods to reserve soil 
and water (2.39/3 of the average). 

Finally, the result of this study provides significant recommendations and guidelines on soil and 
water conservation aims to inspire and bring concrete tools for sustainable consumption to the next 
generation. Firstly, there should be a policy promoting innovation system from bottom-up approach. 
Secondly, each farmer family should allow further development of the farm for soil and water 
conservation system, as well as supporting in manure seeds on account of improving soil quality and 
dolomite plaster with the average value of 2.56, 2.39, and 2.37 out of 3 respectively. Due to the fact that 
the area of the project is steep, there is the higher risk for erosion, which leads to high acid in soil reaction 
raising difficulty level in farming. Therefore, soil and water conservation project should be conducted in 
accordance with the participation of farmers in both agronomic methods and mechanical methods, based 
on their principles of cultural dynamics which should be adjusted to recent trends.  
  

 


