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งานวิจัยฉบับน้ี  ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ  ให้ค  าแนะน าปรึกษาเป็นอย่างดี
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  
 ที่บา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ 
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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.  
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ตารางที่  4.12 การติดต่อพบปะกบับุคลากรจากองคก์รรัฐบาล 30 
ตารางที่  4.13  ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ า 32 
ตารางที่  4.14  ผลสรุปการวเิคราะห์ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้า 34 
ตารางที่  4.15  แสดงความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 36 
ตารางที่  4.16 ผลสรุปความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 39 
ตารางที่  4.17 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
  ต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 42                               
ตารางที่  4.18 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
  ต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 43                          
ตารางที่  4.19 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการศึกษากบัระดบัความคิดเห็น 
  ของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  44 
ตารางที่  4.20  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งจ านวนสมาชิกในครัวเรือนกบัระดบั 
  ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 45 
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สารบาญตาราง(ต่อ) 
    หนา้ 

ตารางที่ 4.21 แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนกบั 
  ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 46 
ตารางที่ 4.22   แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร 

       กบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 47 
ตารางที่ 4.23  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้าง 

  ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ากบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ                
  การอนุรักษดิ์นและน ้ า 48   

ตารางที่ 4.24  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดท้ั้งหมดกบัระดบัความคิดเห็น 
  ของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 49 
ตารางที่ 4.25  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้าง 

  ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ากบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการ 
  อนุรักษดิ์นและน ้ า                                                                                   50 

ตารางที่ 4.26   แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองคก์ร 
  รัฐบาลกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 51 
ตารางที่ 4.27  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการเขา้ร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรมกบั 
  ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 52 
ตารางที่ 4.28  แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ า 

  กบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 53 
ตารางที่ 4.29  แสดงปัญหาที่เกษตรกรประสบในการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 54                     ๒ 1q+ 
ตารางที่ 4.30  แสดงขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า    55 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ดินและน ้ ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นปัจจยัหลกัในกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศที่อำศยัผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นรำยไดห้ลกั แต่ที่ปรำกฏในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำน้ี กำรเพิ่ม
ผลผลิตและรำยได้ของประเทศมำจำกกำรขยำยพื้นที่เพำะปลูกมำกกว่ำกำรเพิ่มผลิตต่อหน่วยพื้นที่ 
จนถึงขณะน้ีคำดวำ่พื้นที่ที่เหมำะสมต่อกำรเกษตรกรรมไดถู้กใชไ้ปเกือบหมดแลว้ประชำกรไดอ้พยพ
โยกยำ้ยเขำ้ไปอยูใ่นเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ไดบุ้กรุกท ำลำยป่ำลงเป็นจ ำนวนมำกเพื่อใช้เป็นที่ท  ำกิน 
ที่ดินบำงส่วนไม่มีควำมเหมำะสมต่อกำรเกษตรกรรม เช่น มีควำมลำดชนัสูง มีโครงสร้ำงที่ง่ำยแก่กำร
ชะลำ้งพงัทลำย ก่อให้เกิดกำรชะลำ้งพงัทลำยของดินในอตัรำที่ค่อนขำ้งสูง ดินตะกอนไหลไปทบัถม
แหล่งน ้ ำต่ำงๆ จนต้ืนเขิน เป็นกำรท ำลำยทรัพยำกรดินและน ้ ำเป็นอย่ำงมำก อีกทั้งเกษตรกรไม่มี
ควำมรู้และไม่ตระหนักถึงปัญหำดงักล่ำว สภำพกำรน้ีเกิดขึ้นทัว่ไปทุกภำคของประเทศ กรมพฒันำ
ที่ดิน (2528)  

ในพื้นที่สูงทำงภำคเหนือของประเทศซ่ึงเป็นแหล่งตน้น ้ ำและมีชำวไทยภูเขำเผำ่ต่ำงๆ อำศยั
อยูท่ ัว่ไป พบว่ำมีกำรใชป้ระโยชน์พื้นที่อยำ่งผดิหลกักำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ ก่อให้เกิดปัญหำดำ้นอ่ืนๆ 
ตำมมำเช่นดงัปรำกฏในพื้นที่บำ้นปำงแดงใน ต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็น
หมู่บำ้นหน่ึงในจ ำนวนหมู่บำ้นในโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงลุ่มน ้ ำปิงตอนบน กำรเดินทำงใน
ปัจจุบนัยงัไม่มีรถโดยสำรถึงหมู่บำ้นกำรเดินทำงจำกจงัหวดัเชียงใหม่ตอ้งเดินทำง โดยใช้เส้นทำง     
จ.เชียงใหม่  – อ.เชียงดำวระยะทำง 7 กิโลเมตรแล้วเล้ียวขวำไปทำงวดัอินทรำรำมขึ้ นไปอีกเป็น
ระยะทำง 9 กิโลเมตรโดยเส้นทำงจะเป็นลำดยำง 6 กิโลเมตรแลว้เป็นทำงลูกรังประมำณ 3 กิโลเมตร 
สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ มีควำมสูงอยู่ที่ 480 - 520 เมตร จำกระดับน ้ ำทะเลปำนกลำง โดยมี
ควำมลำดเอียงจำกทิศตะวนัออกไปทิศตะวนัตก มีป่ำไมแ้ละภูเขำอยูท่ำงทิศเหนือและทิศใต ้ของพื้นที่
โครงกำร โดยมีแหล่งน ้ ำไหลผ่ำนใกลพ้ื้นที่โครงกำร คือ ห้วยอีโก๋ และห้วยแม่เตำะ หมู่บำ้นปำงแดง
ในเป็นหมู่บำ้นชำวเขำเผ่ำปะหล่องต่อมำ สถำบนัวิจยัและพฒันำพื้นที่สูงไดห้ำรือร่วมกบัชุมชนและ
โครงกำรจดักำรลุ่มน ้ ำแม่ปิงตอนบน จึงไดแ้ปลงนโยบำยเป็นแผนงำนเพื่อตอบสนองพระรำชด ำริ 
ก่อตั้งโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงลุ่มน ้ ำปิงตอนบน บำ้นปำงแดงใน โดยลกัษณะพื้นที่ส่วนใหญ่ 
มีระดบักำรชะลำ้งพงัทลำยของดินในระดบันอ้ย ส ำหรับดินบนพื้นที่สูง ร้อยละ 68.76 ระดบัปำนกลำง 
ร้อยละ 19.42 และระดับน้อยมำกในที่รำบ ร้อยละ 11.80 ซ่ึงเป็นกลุ่มดินชุดที่  62 ร้อยละ 85.76 
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ประกอบดว้ยพื้นที่ภูเขำและเทือกเขำที่มีควำมลำดชนัมำกกวำ่35% เป็นดินลึกและต้ืน  ลกัษณะดินและ
ควำมอุดมสมบูรณ์แตกต่ำงกันตำมแต่ชนิดของหินตน้ก ำเนิด  มีเศษหินก้อนหรือหินพื้นโผล่ ยงัปก
คลุมดว้ยป่ำไมต่้ำง ๆ มกัมีกำรท ำไร่เล่ือนลอยที่ขำดกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ พฒันำที่ดิน (2534)  

กำรท ำกำรเกษตรตอ้งใชท้ี่ดินเป็นปัจจยัหลกัในกำรผลิต หำกดินเส่ือมโทรมจนผลิตไม่ได ้
หรือผลิตไม่พอกินพอใชแ้ล้ว เกษตรกรจะบุกรุกพื้นที่ป่ำไมเ้พื่อขยำยที่ท  ำกินท ำให้พื้นที่ป่ำไมล้ดลง 
ฝนไม่ตกตอ้งตำมฤดูกำล เกิดภำวะน ้ ำท่วมและแห้งแลง้ทัว่ไป เป็นปัญหำทำงดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ปัญหำ
สังคม ปัญหำกำรปกครองไม่มีที่ ส้ินสุด ในกำรพฒันำใด ๆ ก็ตำม จะเกิดผลส ำเร็จก็ต่อเม่ือบุคคล
เป้ำหมำยมีควำมคิดเห็นไปในทำงที่ดีต่อกำรพฒันำนั้นๆ อรรถ (2537) ดงันั้นในกำร ที่โครงกำรขยำย
ผลโครงกำรหลวงลุ่มน ้ ำปิงตอนบน บำ้นปำงแดงใน สมควรมีกำรศึกษำควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อ
กำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ เพื่อน ำผลกำรศึกษำไปใช้พฒันำกำรท ำงำนดำ้นอนุรักษ์ดินและน ้ ำ และเพื่อ
น ำไปพฒันำงำนในโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงอ่ืน ๆ ใหบ้งัเกิดผลต่อเกษตรกรอยำ่งเตม็ที่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษำถึงกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำของเกษตรกร บำ้นปำงแดงในต ำบลเชียงดำว อ ำเภอ

เชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพือ่ศึกษำระดบัควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ 
3. เพือ่ศึกษำปัจจยัที่มีควำมสมัพนัธก์บัควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
ผลจำกกำรศึกษำจะเป็นขอ้มูลพื้นฐำนให้กบัองคก์รและหน่วยงำนที่ด ำเนินกำรเก่ียวกบักำร

ส่งเสริมระบบกำรเกษตรแบบอนุรักษดิ์นและน ้ ำในบริเวณพื้นที่ภำคเหนือต่อไป 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
กำรวิจัยคร้ังน้ีเป็นกำรศึกษำควำมคิดเห็นของเกษตรกรต่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ ำ

ที่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเป็นสมำชิกที่ขึ้นทะเบียนกบัโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง บำ้น
ปำงแดงใน ต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำนวน 62 ครัวเรือน  

สมมุติฐำนในกำรวิจัย   
ลกัษณะส่วนบุคคล สภำพทำงเศรษฐกิจและสงัคม ของเกษตรกรบำ้นปำงแดงใน มีควำมสมัพนัธ์

กบัควำมคิดเห็นต่อกำรอนุรักษดิ์นและน ้ ำ 
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กรอบแนวควำมคดิในกำรวิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

     ลกัษณะส่วนบุคคลของเกษตรกร 
- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

- จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร 

- ขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร 

- ขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบ

อนุรักษดิ์นและน ้า 

- รายไดท้ั้งหมด 

- รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้าง

ระบบอนุรักษดิ์นและน ้า 

ปัจจยัทางสังคม 

- การรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองคก์ร

รัฐบาล 

- การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วม

ประชุมหรือรับการฝึกอบรม 

- การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วม

กิจกรรม 

 

 

 

 

ความคดิเห็นของเกษตรกรต่อ 

การอนุรักษ์ดินและน ้า 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ตวัแปรตำม (Dependent Variable) 
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นิยำมศัพท์ 

ในกำรคน้ควำ้คร้ังน้ี ไดก้  ำหนดศพัทท์ี่ใชเ้พือ่วตัถุประสงคเ์ฉพำะขึ้น  มีดงัต่อไปน้ี 
ควำมคดิเห็น  หมำยถึง  ควำมคิดประจ ำตวัหรือส่วนตวั ควำมเขำ้ใจของเกษตรกรที่มีต่อกำร

อนุรักษ์ดินและน ้ ำ อำจแสดงออกในทำงบวกหรือทำงลบโดยให้เลือก2ตวัเลือกคือ เห็นด้วย ไม่เห็น

ดว้ย โดยใหค้ะแนนเป็น2 ระดบั 

เกษตรกร  หมำยถึง  หัวหน้ำครัวเรือน ที่ขึ้ นทะเบียนเป็นสมำชิกกับโครงกำรขยำยผล
โครงกำรหลวง บำ้นปำงแดงใน ต ำบลเชียงดำว อ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ จ  ำนวน 62 ครัวเรือน 
ปี 2554 

กำรอนุรักษ์ดินและน ้ำ  หมำยถึง  กำรกระท ำใดๆ ก็ตำมเพื่อที่จะรักษำควำมสำมำรถในกำร
ให้ผลผลิตของดินสูง และสำมำรถใชดิ้นนั้นในเกษตรกรรมไดน้ำนที่สุด และลดกำรพงัทลำยของดิน 
อำจท ำไดโ้ดยกำรมีเกษตรกรรมอยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม หรือใชว้ิธีกำรพิเศษ เพื่ออนุรักษ์ดินและน ้ ำ
โดยเฉพำะก็ได ้

ควำมรู้  หมำยถึง  ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจของเกษตรกร ที่มีวิธีกำรป้องกนักำรชะลำ้งพงัทลำย
ของดินโดยน ้ ำในพื้นที่ท  ำกำรเกษตรของตนเอง 

รำยได้ทั้งหมด  หมำยถึง  รำยไดร้วมทั้งหมดของสมำชิกในครอบครัวในช่วง 1 ปีที่ผำ่นมำ 
รำยได้จำกพืน้ที่กำรเกษตรที่มีกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำ  หมำยถึง  รำยไดท้ี่ไดม้ำ

จำกผลผลิตของพื้นที่กำรเกษตรที่มีกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ำ ในช่วง 1 ปีทีผ่ำ่นมำ 
กำรรับข่ำวสำร ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกษตรจำกบุคลำกรขององค์กรเอกชน  หมำยถึง  จ  ำนวน

คร้ังของกำรติดต่อพบปะกบับุคลำกรขององคก์รเอกชนในรอบ 1 ปีที่ผำ่นมำ    
กำรรับข่ำวสำร ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกษตรจำกบุคลำกรขององค์กรรัฐบำลหมำยถึง  จ  ำนวน

คร้ังของกำรติดต่อพบปะกับบุคลำกรของหน่วยงำนรำชกำร เช่น เจำ้หน้ำที่พฒันำที่ดิน เจำ้หน้ำที่
ส่งเสริมกำรเกษตร ในรอบ 1 ปีที่ผำ่นมำ 

กำรรับข่ำวสำร ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเกษตรจำกกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม  หมำยถึง  จ  ำนวนคร้ัง
ของกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมเก่ียวกบักำรเกษตร ในรอบ 1 ปีที่ผำ่นมำ 

กำรรับข่ำวสำร ควำมรู้เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำหมำยถึง  จ  ำนวนคร้ัง
ของกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ำในรอบปีที่ผำ่นมำ 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ า บา้นปางแดงใน 
หมู่ที่ 11ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ไดมี้การศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
เพือ่ประกอบและเปรียบเทียบผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

ความหมายของความคดิเห็น   
ความคิดเห็นหรือOpinionเป็นค าที่มีผูใ้ห้ความหมายไวห้ลายความหมาย อธิบายแตกต่างกัน

ไปขึ้นอยูก่บัมุมมองของผูอ้ธิบาย ไดแ้ก่  “ความ” หมายถึง อาการ, เร่ือง และค าว่า “คิดเห็น” เป็นค า
กิริยาหมายถึงเขา้ใจ พจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ (2530) เม่ือกล่าววา่ “ความคิดเห็นเป็นความเช่ือ
หรือการพินิจพิจารณาตดัสินใจ โดยมีพื้นฐานไม่เพยีงพอที่จะสร้างความไม่แน่ใจ,มุมมองส่วนบุคคล,
ทศันคติ,การประเมินเช่น ความคิดเห็นสาธารณะ, การแสดงความคิดออกมาเป็นถอ้ยค าอยา่งมีระเบียบ
แบบแผนหรือการพิจารณาอย่างมืออาชีพ” Webster (1989)  ตามความหมาย “ความคิดเห็นเป็นการ
แสดงออก ซ่ึงการตัดสินใจจากการประเมินค่า (Evaluation judgement) หรือเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
โดยเฉพาะและความคิดเห็นยอ่มไดรั้บอิทธิพลของทศันคติ” จากการอธิบายของ Kolesnix (1973) อา้ง
โดย วิชยั (2536)   ดงันั้น“ความคิดเห็นหมายถึงการแสดงออกทางดา้นค าพดูหรือการเขียนแทนค าพูด 
ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นทศันคติซ่ึงซ้อนกันอยู่ และส่ิงที่เก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสามารถพิสูจน์ได้”  เม่ือ  
“ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางดา้นค าพูดหรือการเขียนแทนค าพูด ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความเช่ือหรือทศันคติที่ซ่อนเร้นอยู”่และ “ทศันคติจะผลกัดนัให้บุคคลแสดงออกซ่ึงความคิดเห็นของ
ตนเอง”  ณรงคศ์กัด์ิ (2527) และ อุดม (2524)  นอกจากน้ีที่กล่าวว่า “ความคิดเห็นคือการแสดงออกซ่ึง
วจิารณญาณที่มีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ ความคิดเห็นของบุคคลเปล่ียนไปตามขอ้เทจ็จริง (Fact) 
และ ทศันคติ (Attitude) ของบุคคล ในขณะที่ทศันคติแสดงถึงความรู้สึกทัว่ ๆไป เก่ียวกับส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ความคิดเห็นจะเป็นการอธิบายเหตุผลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ” แนวคิดของ ปรีชา (2532) 
อา้งโดย สินีนุช (2538)  และ“ความคิดเห็นของบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัประจ าตวับางอยา่ง เช่น 
พื้นความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน และการติดต่อระหว่างบุคคล นบัเป็นปัจจยัที่ท  าใหบุ้คคลและ
กลุ่มมีความคิดเห็นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ทั้งน้ีเพราะพื้นฐานความรู้อนัเป็นกระบวนการทาง
สังคม และเป็นรากฐานในการก่อให้เกิดความคิดเห็นต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยเฉพาะ”แนวคิดของ         
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บุญธรรม (2520) อ้างโดย พรรณวดี (2537)  สุดทา้ย  “ความคิดเห็นคือความสามารถที่จะคิด ท าให้
คนเราสามารถจะท าอะไรโดยการ 

ไตร่ตรอง แทนที่จะท าอะไรลงไปโดยขาดความย ั้งคิด คนเรามกัจะคิดและไตร่ตรองก่อนจะ
ท าอะไร ไม่ใช่ว่าคิดจะท าอะไรก็ท  าไปเลย” สุภาพ (2535)หรือ “ความคิดเห็นก็คือ ความรู้สึก ซ่ึง
หมายถึง การกระท าที่บุคคลมีความรู้สึกต่อ ในลกัษณะที่ชอบ -ไม่ชอบ หรือยอมรับ – ไม่ยอมรับ” 
สมศกัด์ิ (2525) จากความหมายของความคิดเห็นขา้งตน้ซ่ึงอธิบายต่าง ๆ กัน จะเห็นได้ว่าในแต่ละ
แนวคิดจะมีการกล่าวถึงความคิดเห็นว่ามีความสัมพนัธก์นักบัทศันคติ และกล่าววา่ ความคิดเห็นเป็น
ความเช่ือ การพจิารณาตดัสินใจ การประเมินค่า ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแลว้แสดงออกมา นอกจากน้ีความ
คิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในเร่ืองหน่ึงนั้น สามารถเกิดขึ้นและมีทิศทางไป
ในทางใด ขึ้ นอยู่กับปัจจัยภายนอกที่มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกับบุคคลนั้ น เช่น พื้นฐานความรู้ 
ประสบการณ์ และการติดต่อระหวา่งบุคคล เป็นตน้ 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลุกพืชแบบขั้นบนัไดเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า พบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการปลูกพืชแบบขั้นบนัไดเพื่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  แต่การก่อสร้าง
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า ไม่สามารถสร้างไดด้ว้ยตนเองตอ้งคอยรับบริการจากรัฐเพราะวา่ไม่มีความรู้
และหลกัวชิาการของการก่อสร้างขั้นบนัไดเพือ่การอนุรักษดิ์นและน ้ า อพชัชา (2542) 

ทศันคติของเกษตรกรที่มีต่อระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า พบว่า เกษตรกรที่มีอายุน้อยจะมี
ทศันคติต่อการด าเนินการปลูกแถบพืชในแง่ของความรู้ความเขา้ใจเวลาที่เจา้หน้าที่มาให้ค  าแนะน า
มากกวา่เกษตรกรที่มีอายมุาก สนัน่ (2536) 

การพฒันาระบบการปลูกพชืเชิงอนุรักษบ์นพื้นที่ลาดชนัพบว่า ขอ้จ ากดัทางวชิาการซ่ึงยงัให้
ผลตอบแทนระยะสั้นไม่เด่นชดั ท าให้เกษตรกรไม่มัน่ใจและมีความลงัเล ส่วนหน่ึงเกิดจากเกษตรกร
ยงัมองไม่เห็นความเส่ือมโทรมของพื้นที่การเกษตรของตนเอง จึงไม่เห็นความจ าเป็นของการเกษตร
เชิงอนุรักษ ์อีกประการหน่ึงเกิดจากหน่วยงานของรัฐยงัไม่ให้การสนับสนุนอยา่งจริงจงัของการปรับ
ใชร้ะบบเกษตรเชิงอนุรักษบ์นพื้นที่สูง สุพร (2534)   

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรบนที่ สูงของสตรีเผ่าม้ง พบว่าการรับข้อมูลข่าวสารทาง
การเกษตรและจ านวนแรงงานในครัวเรือนมีความสัมพันธ์ กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมในการเกษตรบนที่สูง ในขณะที่อาย ุระดบัการศึกษา รายได้ทั้งหมด
ของครัวเรือน ขนาดพื้นที่ท  าการเกษตร การติดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและการเข้าฝึกอบรม ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางสถิติกบัการมีส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการเกษตรบนที่สูง พงษพ์นัธ ์
(2539)   
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ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการใชห้ญา้แฝกเป็นแถบพืชอนุรักษดิ์นและน ้ า ที่บา้นป่า
กล้วย ต  าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารจาก
เจา้หน้าที่ของรัฐ เกษตรกรส่วนใหญ่คิดวา่ผลกระทบของการชะลา้งพงัทลายของดิน จะท าให้ผลผลิต
พชืลดลง บางคร้ังอาจท าให้ไม่ไดรั้บผลผลิตเลย เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัการใชก้ารอนุรักษดิ์น
และน ้ าด้วย วิธีกล เช่น การท าทางระบายน ้ าข้างเขา การท าคนัดินกั้นน ้ า การท าขั้นบันไดดิน เพื่อ
ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ของตนเอง ส่วนวธีิพชืนั้น เกษตรกรเห็นดว้ยในระดบัปาน
กลาง และพบว่าเกษตรกรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน รัฐบาล
ควรเพิม่การให้ความรู้ และฝึกใหเ้กษตรกรเกิดทกัษะเพื่อน าไปปฏิบติัต่อพื้นที่ของตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ตามหลกัวิชาการ และพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยอยา่งมากว่า การปลูกแถบหญา้แฝกเป็นการ
ป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดิน และถา้ให้เกษตรกรด าเนินการปลูกหญา้แฝกเอง เกษตรกรส่วน
ใหญ่ตอ้งการให้สนับสนุนกล้าพนัธุ์หญ้าแฝก เกษตรกรไม่สามารถวางแนวระบบอนุรักษ์ได้เอง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัตอ้งการค าแนะน าจากเจา้หน้าที่ในการด าเนินการปลูกหญา้แฝกเพือ่ป้องกนัการ
ชะลา้งพงัทลายของดิน และเห็นวา่ควรใหเ้จา้หนา้ที่มาแนะน าส่งเสริมใหม้ากขึ้น ปิยะพล (2540) 

ทศันคติของเกษตรกร หมู่บา้นรอบบริเวณศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ต่อการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ พบวา่จากการวดัทศันคติของเกษตรกรต่อ
การอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรดิน แหล่งน ้ า และป่าไมเ้กษตรกรมีระดบัทศันคติอยูใ่นระดบัที่ดี และ
จากการศึกษาความสัมพนัธ์พบว่า ขนาดพื้นที่ถือครอง การไดรั้บข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การอนุ รักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และการด าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมัพนัธก์บัทศันคติต่อการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรดิน ส่วนต าแหน่ง
ทางสังคมและรายไดร้วมของครัวเรือน มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการอนุรักษท์รัพยากรแหล่งน ้ า 
ส่วนรายไดร้วมของครัวเรือน การไดรั้บข่าวสาร และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความสมัพนัธก์บัทศันคติต่อการอนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ และได้
อภิปรายผลวา่ เกษตรกรที่มีรายไดร้วมของครัวเรือนสูงจะมีทศันคติที่ดีต่อการอนุรักษท์รัพยากรแหล่ง
น ้ าและต่อการอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติโดยรวม ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า เกษตรกรที่มี
รายไดสู้งเป็นผูท้ี่มีความมัน่คงในฐานะเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี มีความมัน่ใจในการ
แก้ไขปัญหาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้น และมีความมัน่ใจในการแก้ไขปัญหาการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้น เกษตรกรที่มีขนาดพื้นที่ถือครองนอ้ยมีการใชป้ระโยชน์ที่ดินของตนเองให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการไดรั้บข่าวสารเป็นตวัแปรที่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการอนุรักษ์
และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ โดยผูท้ี่มีความสนใจในการรับข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ หลายแหล่งอยู่
เป็นประจ า มักเป็นผูท้ี่ มีบุคลิกลักษณะของผูท้ี่ มีความต่ืนตัวหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ และ
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เกษตรกรที่มีความรู้ความเขา้ใจสูง จะมีทศันคติที่ดีกว่าผูท้ี่มีความรู้ความเขา้ใจต ่า และเกษตรกรที่มี
ระดบัการปฏิบติัมากจะมีทศันคติที่ดีกวา่ระดบัการปฏิบติัการนอ้ย ศกัด์ิชาย (2541) 

ทศันคติของเกษตรกรที่มีต่อโครงการเกษตรผสมผสานในเชิงอนุรักษ์ พบว่าตวัแปรที่มี
ความสมัพนัธก์บัทศันคติอยา่งมีนัยส าคญั คือ เพศ เงินทุนสนบัสนุน ส่วนตวัแปรที่มีความสมัพนัธท์าง
สถิติ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ขนาดพื้นที่ถือครอง จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การไดรั้บ
ข่าวสารจากวทิย ุโทรทศัน์ หนังสือพมิพ ์วารสารเกษตร และพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ดา้นตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร ปัจจยัการผลิต แหล่งพนัธุพ์ชืที่ปลูก ตลาดรองรับผลผลิต สุทธ์ิศกัด์ิ
(2540) 

สมาชิกองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บา้นเป้าหมายของโครงการวนศาสตร์
ชุมชนบนพื้นที่สูง จ  านวน 70 องคก์ร ในเขตความรับผดิชอบของหน่วยจดัการตน้น ้ า จ  านวน 22 หน่วย 
ที่สังกัดโครงการวนศาสตร์ชุมชนบนพื้นที่สูงในพื้นที่ 6 จงัหวดัภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ตาก น่าน และพะเยาพบว่ารายได้รวมของครัวเรือน การติดต่อกับเจ้าพนักงานการ
เกษตรกรความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จขององคก์รดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่วนปัจจยัที่ไม่
มีความสัมพนัธ์ทางสถิติคือ ความรู้ความเขา้ใจ และมีปัญหาการบุกรุกท าลายป่าเพื่อเปิดพื้นที่ท  ากิน     
สุรัชนี (2540) 

การศึกษาเจตคติของเกษตรกรในเขตพื้นที่ ต  าบลแม่โป่ง ที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตรของ
ศูนยศึ์กษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ พบว่าเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีเจตคติต่อการส่งเสริม
การเกษตรต่างจากเกษตรกรที่ไม่ไดผ้า่นการฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญั นภาพร (2536)   

การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับงานส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิกา้ของชาวเขาเผ่า
กระเหร่ียง อ าเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่าปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับงานส่งเสริมการปลูก
กาแฟอราบิก้าของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียงที่มีความสัมพนัธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เรียงล าดบัความสัมพนัธ์จากมากไปหาน้อย คือ ประสบการณ์การปลูกกาแฟ การติดต่อกบัเจา้หน้าที่ 
รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือน การใหสิ้นเช่ือจากกองทุนเวียนการเกษตรของหมู่บา้น ขนาดพื้นที่ที่ปลูก
กาแฟ การเขา้รับการฝึกอบรมและการรับฟังข่าวสารการเกษตรทางวิทย ุส่วนปัจจยัที่ไม่มีผลต่อการ
ยอมรับงานส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิกา้ของชาวเขาเผ่ากระเหร่ียง คือ จ  านวนแรงงานในครัวเรือน 
อาย ุต  าแหน่งผูน้ าทางสงัคม การติดต่อกบัชุมชนเมือง และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมการ
ปลูกกาแฟที่ส าคญั วทิศัน์ (2535)   

การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปฏิบติังานส่งเสริมการเกษตรของหัวหน้า
เกษตรกร ในอ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท ปี 2519 พบว่า ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีความพึง
พอใจ และไดรั้บประโยชน์ในเร่ืองการแนะน า วธีิการท างานในไร่-นา ตามหลกัวชิาการ การติดตาม 
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ผลการด าเนินงานของเกษตรกร และช้ีแจงอธิบายวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในไร่-นา และ
ปฏิบติังานที่ไดรั้บมอบหมายจากเจา้หน้าที่ส่งเสริมการเกษตร แต่เกษตรกรยงัไม่มีความพึงพอใจและ
ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรในเร่ืองการชักจูงและสนับสนุนให้เกษตรกรร่วมกันจดัตั้งเป็นสถาบัน
เกษตรกร และการเป็นส่ือกลางในการน าปัญหาที่เกิดขึ้นในไร่-นา ไปแจง้แก่เจา้หน้าที่ส่งเสริมเพื่อ
พิจารณาหาทางแก้ไขนั้ น ก็คือเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการหัวหน้าเกษตรกรในด้านให้
ค  าแนะน าช่วยเหลือ ในการเพิ่มผลผลิตและเรียกร้องใหจ้ดับริการในดา้นวสัดุ อุปกรณ์ การเกษตร เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ผลผลิต กรรณิการ์ (2536)   

ในทวีฟอาฟริกา เก่ียวกบัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าพบว่าได้มีการกล่าวถึง การขยายตวัของ
ปัญหาการพงัทลายของดินในอาฟริกา และไดมี้การน าวิธีการอนุรักษ์ดินและน ้ าแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรมาใช ้พบว่าปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการคือ ความหนาแน่นของประชากร การ
ลงทุนและผลส าเร็จของทุน การตลาด โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย สิทธิถือครองที่ดินและ
ความรู้ความเขา้ใจในข่าวสารเทคโนโลย ีScoones ed al., (1997) 

การประเมินการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในโครงการอนุรักษ์ดิน และน ้ า  กรณีศึกษาพื้นที่
การเกษตรที่ลาดชนั ในฟิลิปปินส์ พบว่าการยอมรับเทคโนโลยเีก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้ า ขึ้นอยู่
กบัปัจจยัดงัน้ี ปัจจยัที่มีนัยส าคญัทางสถิติ ไดแ้ก่ การใหค้  าแนะน าค  าปรึกษาแก่เกษตรกรจากเจา้หนา้ที่
ของรัฐ การถือครองที่ดิน ขนาดของพื้นที่การเกษตร อายขุองหัวหนา้ครัวเรือน ในทางตรงขา้มปัจจยัที่
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติคือ รายได ้ระดบัการศึกษา Sureshwaran ed al., (1997) 

ในดา้นงานอนุรักษดิ์นและน ้ า มีการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูป้ลูกผกั ในพื้นที่สูง
ของประเทศมาเลเซีย พบวา่ ความขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร เป็นขอ้จ ากดัในการปฏิบติังาน
บางประการ ต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า และการป้องกันการชะล้างพงัทลายของดิน
ภายหลงัการเก็บเก่ียวก่อนการปลูกพชืหลกั และก่อนการคลุมดินที่สมบูรณ์ Midmore ed al., (1997) 

ส าหรับเร่ืองความย ัง่ยนืของการอนุรักษดิ์นและน ้ าในอาฟริกา พบว่าความลม้เหลวของงาน
เป็นผลมาจากนโยบายการส่งเสริมที่ เป็นแบบบนลงล่าง (Top-down) เทคโนโลยีที่ไม่มีการปรับให้
เหมาะสม เช่น วิธีการที่ตอ้งใชก้ารลงทุนสูง ผลตอบแทนต ่า เกษตรกรขาดความรู้ความเขา้ใจในการ
ดูแลรักษา ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลหนักในการท างาน ขาดการอบรมใหค้วามรู้ ขนาดของพื้นที่ รายได ้

จากนอกภาคการเกษตร ในการวิเคราะห์ความส าเร็จของโครงการ พบว่าวิธีการอนุรักษท์ี่ดี
จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือ เป็นวธีิการที่ตน้ทุนต ่า ท  าไดง่้าย ไม่ตอ้งการการดูแลรักษามาก เพิม่ผลผลิตใน
ระยะสั้น ๆ มีการให้การอบรมแก่เกษตรกร จดัหาอุปกรณ์ใหแ้ก่เกษตรกร อาศยัอาสาสมคัรมีส่วนร่วม
จากเกษตรกร จึงท าใหง้านอนุรักษป์ระสบผลส าเร็จและมีความย ัง่ยนื Reij, (1997) 

การใชห้ญา้แฝกปลูกเป็นแถวขวางความลาดชนั เพือ่ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินเป็น
เทคโนโลยชีาวบา้นที่พฒันาโดยเกษตรกรมานานหลายสิบปีแลว้ในบางประเทศของทวปีอฟัริกา และ
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อินเดียเกษตรกรบางรายไดป้ลูกหญา้แฝกตามขอบเขตแปลง เพือ่แสดงพื้นที่ขอบเขตการถือครองที่ดิน 
และในอัฟริกายอมรับเป็นขอบเขตทางราชการได้ เน่ืองจากถือว่าเป็นพืชถาวรและไม่เคล่ือนยา้ย 
เกษตรกรบางแห่งในประเทศโคลมัเบีย รู้จกัใชห้ญา้แฝก เพื่อป้องกันการพงัทลายของขอบถนนเขา้
หมู่บา้นเช่นเดียวกนั  Grimshaw, (1992)  อา้งโดย พฒันาที่ดิน (2535)   

Greenfield เป็นบุคคลที่น าเอาเทคโนโลยกีารใชห้ญา้แฝกมาเผยแพร่แก่โครงการพฒันาลุ่ม
น ้ าต่าง ๆ ภายใตค้วามช่วยเหลือของธนาคารโลก และGreenfield ได้กล่าวว่า พบเทคโนโลยีน้ีจาก
เกษตรกรที่ปลูกออ้ยบนพื้นที่ลาดชนัในประเทศฟิจิท าให้ช่วยสงวนน ้ าไหลบ่า และป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดินได ้ในเกาะ St.Vincent ของประเทศหมู่เกาะอินเดียตะวนัตก พื้นที่เพาะปลูกออ้ยแทบ
จะไม่มีปัญหาการชะลา้งของดินเลย เน่ืองจากเกษตรกรมีการใชห้ญา้แฝกในระบบอนุรักษเ์ช่นเดียวกนั
Laing, (1992) อา้งโดยพฒันาที่ดิน (2535) 

ผลการวิจยัของ PunjabraoKrishiVidyapeeth (PKV) University, Maharahtra ประเทศอินเดีย 
ซ่ึงเป็นการทดลองเปรียบเทียบผลของการใช้แถบกระถินกับแถวหญ้าแฝกขวางความลาดชัน เพื่อ
ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยด าเนินการทดลองในดินต้ืนติดต่อกนั 3 ปี และมีพืชหลกัไดแ้ก่ 
ถัว่เขียวถัว่มะแฮะ และตน้ค าฝอย ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการใชแ้ถวหญา้แฝกไดผ้ลดีกวา่การ
ใชแ้ถบกระถิน โดยผูว้ิจยัให้เหตุผลว่าแถวของหญา้แฝกใชพ้ื้นที่น้อยกว่า ระบบรากไม่แผ่ไปในแนว
กวา้ง เพื่อแย่งน ้ าและอาหารจากพืชหลัก และสามารถกักเก็บน ้ าไหลบ่าและตะกอนดินได้ดีกว่า
Alexander and Lodha, (1992) อา้งโดยพฒันาที่ดิน (2535) 

การเขตกรรมในแปลงปลูกมนัฝร่ัง การเตรียมพื้นที่โดยการไถแบบขึ้นลงตามระบบของ
เกษตรกร และระบบอนุรักษท์ี่มีหญา้แฝกปลูกขวางตามความลาดชนั พบว่า ระบบที่มีหญา้แฝกจะช่วย
ลดน ้ าไหลบ่าลงได ้56% และลดปริมาณการสูญเสียดินได ้95%  Xinbao, (1992) 

ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก ปัญหาการพงัทลายของขั้นบนัไดดิน ในระยะตน้ที่ข ั้นบนัไดดินเพิ่ง
สร้างเสร็จ จะเป็นปัญหาที่ส าคญัอนัหน่ึง ในประเทศมาเลเซีย มีการทดลองใชห้ญา้แฝกปลูกเพื่อสร้าง
ความแข็งแรงให้ขั้นบนัไดดินดงักล่าว ผลปรากฏว่าหญา้แฝกสามารถป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย ได้
เป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัสามารถใชป้้องกนัการชะล้างของดินบริเวณขอบถนนที่มีความลาดชนัสูง 
และบริเวณขอบอ่างเก็บน ้ า เพือ่ป้องกนัการชะลา้งและเก็บกกัตะกอน Yoon, (1991)  
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การอนุรักษ์ดินและน ้า  (Soil and Water Conservation) 
อนุรักษ ์ คือ  การ เก็บ กกั รักษา  เม่ือน ามารวมกบัค าว่าดินและน ้ าแลว้ก็จะไดค้  าจ  ากดัความ

วา่ “การเก็บกกัรักษาดินและน ้ านั่นเอง” ดงันั้นการอนุรักษดิ์นและน ้ า หมายถึง การใชห้รือการจดัการ
ทรัพยากรดินและน ้ าอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัวชิาการดา้นการป้องกนับ ารุงรักษาโดย
ให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดต่อหน่วยเน้ือที่  และให้ความสามารถคงความอุดมสมบูรณ์อยูไ่ด้
นานตราบเท่าที่จะท าได ้ ทั้งน้ีให้ค  านึงถึงการป้องกนัการกดักร่อนของดินการรักษาความสามารถใน
การผลิตของดิน  และการใช้ประโยชน์ที่ ดินตามความเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยรักษาสภาพไร่นาให้
สามารถท าการเกษตรถาวรไดต้ลอดไป  

การอนุรักษ์ดิน 
เป็นกิจกรรมที่จ  าเป็นที่ตอ้งกระท าเพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินทัว่ ๆไป ซ่ึง

เป็นเร่ืองยากที่ไม่สามารถกระท าไดง่้าย ทั้งน้ีเพราะความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือความสามารถใน
การผลิตของดินนั้นขึ้นอยูก่บัหนา้ดินเป็นหลกั ถา้เกิดการกดักร่อนสูญหายไปแลว้ ดินก็ไม่สามารถคง
ความอุดมสมบูรณ์ไดเ้หมือนเดิม การอนุรักษดิ์นโดยใชว้ธีิการปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นที่ดิน ที่หนา้ดิน
ยงัไม่ถูกกดักร่อนสูญหายไปแลว้ก็อาจสามารถเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มความสามารถในการผลิตของดิน
นั้นไดข้ณะเดียวกนัถา้น าเอาวิธีการอนุรักษดิ์น ดงักล่าวมาใชใ้นพื้นที่ดิน ที่หน้าดินยงัไม่ถูกกดักร่อน
สูญหายไปก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มความสามารถในการผลิตของดินไดม้ากกว่าเดิม ดงันั้น
การอนุรักษดิ์นจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ที่จะตอ้งด าเนินการเพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดิน
ไดย้นืนาน และเป็นการเพิม่ผลผลิตต่อหน่วยเน้ือที่ดินอีกดว้ย  

หลักการอนุรักษ์ดินโดยทั่ว ๆ ไป 
การที่เรามีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าก็เพื่อช่วยลดอตัราการกัดกร่อนของดินที่

เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยวธีิการที่เหมาะสม  พร้อมกบัพยายามรักษาความสามารถในการผลิตของดิน 
ประการต่อมาเป็นการเพิม่หรือรักษาระดบัปริมาณของธาตุอาหารพืชในดินให้อยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 
พยายามป้องกนัการสูญเสียธาตุอาหารพืชในดินโดยไม่จ าเป็น  และตอ้งเพิ่มธาตุอาหารพืชในดินอยู่
โดยสม ่ าเสมอเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนจะพยายามรักษาระดับปริมาณของ
อินทรียวตัถุ ในดินให้มีอยูใ่นปริมาณที่เหมาะสม เพื่อรักษาและปรับปรุงโครงสร้างของดินให้อยูใ่น
สภาพที่เหมาะสมมีความทนทานต่อการถูกกดัเซาะ และซาบซึมน ้ าไดดี้ ประการสุดทา้ยท าใหส้ามารถ
ใชน้ ้ าไดอ้ยา่งประหยดั โดยเกิดผลตอบแทนสูงสุด  
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การอนุรักษ์น ้า 
ทรัพยากรน ้ าก็เช่นเดียวกบัทรัพยากรดิน มีความส าคญัต่อมนุษย ์พืช และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ 

เพือ่ใหด้ ารงชีวิตอยูไ่ด ้น ้ ามีทั้งใหคุ้ณและให้โทษแก่ส่ิงที่มีชีวติบนบก  กล่าวคือ  ถา้มีน ้ ามากเกินไปจะ
เกิดอุทกภยัท าความเสียหายให้แก่ส่ิงก่อสร้างที่อยูอ่าศยัและพชืผลในไร่นา ถา้เกิดอุทกภยัร้ายแรงมาก 
อาจท าให้มนุษย ์พชื หรือสตัวต่์าง ๆ ถึงแก่ชีวิตได ้และในทางตรงกนัขา้มถา้ขาดน ้ าก็จะเกิดความแห้ง
แลง้อาจท าให้พืชผล สัตวต่์าง ๆ และมนุษยล์้มตายและเสียหายไดเ้ช่นกนั  นอกจากนั้นยงัเป็นปัจจยั
หรือตวัการที่ส าคญัที่สุดที่ท  าให้เกิดการกัดกร่อนของดิน จึงเห็นได้ว่า  น ้ ากบัดินถา้อยู่ในสัดส่วนที่
สมดุลประกอบกบัภูมิอากาศที่เหมาะสม ก็จะท าใหส่ิ้งมีชีวิตทั้งหลายด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งสมบูรณ์ ดงันั้น
กิจกรรมดา้นการอนุรักษน์ ้ าจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการอนุรักษดิ์น 
ท าให้เกิดความสมดุลทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพเพื่อคงไวซ่ึ้งความสามารถในการผลิตของพื้น
ที่ดินนั้น โดยมีปัจจยัอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมควบคู่ไปดว้ย 

หลักการอนุรักษ์น า้ 
ในการก่อสร้างส่ิงกีดขวางทางเดินของน ้ าก็เพื่อลดหรือป้องกนัการสูญเสียน ้ าโดยการระเหย

ของน ้ าบนผวิดิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอ่างเก็บน ้ า ทะเลสาบ หรือคลองส่งน ้ า  เป็นตน้ โดยจะเป็นการ
เพิม่แหล่งกกัเก็บน ้ าเพือ่ให้ดินมีความชุ่มช่ืนนานที่สุดเท่าที่จะท าได ้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่แหล่งน ้ าใตดิ้น
หรือน ้ าบาดาล เพือ่ที่จะใหมี้การใชน้ ้ าอยา่งประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 

อยา่งไรก็ตามในการอนุรักษดิ์นและอนุรักษน์ ้ า เป็นกิจกรรมที่ไม่สามารถแยกออกจากกนั
ได้ จะต้องด าเนินการควบคู่กันไปเสมอ กล่าวคือ เม่ือมีการอนุรักษ์ดินด้วยวิธีการใด ๆ ก็จะมีผล
เก่ียวเน่ืองกบัการอนุรักษน์ ้ าดว้ย 

ดงันั้นหลกัการอนุรักษดิ์นดงักล่าวมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงดินให้มีความทนทานต่อการกดั
กร่อน สามารถดูดซึมน ้ าไดดี้ ลดอตัราการไหลบ่าของน ้ าบนผวิดิน และรักษาความสามารถในการผลิต
เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์ที่ดินไดอ้ยา่งถาวรและยาวนาน เม่ือเป็นดงัน้ีหลกัส าคญัของการอนุรักษ์
ดินและน ้ าคือ การป้องกนัมิใหเ้กิดการกดักร่อนของดิน กรมพฒันาที่ดิน (2530) 
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วิธีการป้องกันการกัดกร่อนของดิน 
ฝนและน ้ าไหลบ่าหนา้ดินเป็นตวัการส าคญัที่ท  าให้เกิดการกดักร่อนของดินในประเทศไทย 

ดงันั้น  การป้องกนัหรือควบคุมการกดักร่อนของดินจะตอ้งด าเนินการทั้งในดา้นการลดความรุนแรง
ของเม็ดฝน ที่ตกลงมากระทบผิวดิน ควบคุมปริมาณและความเร็วของน ้ าไหลบ่าหน้าดิน และเพิ่ม
ความตา้นทานต่อการแยกตวัของเม็ดดินซ่ึงจะกระท าได ้2 วธีิใหญ่ ๆ คือ 

1. การป้องกนัการกดักร่อนของดินโดยวธีิกล 
2. การป้องกนัการกดักร่อนของดินโดยวธีิการทางพืช  

การป้องกันการกัดกร่อนของดินโดยวิธีกล 
เป็นวธีิการควบคุมน ้ าไหลบ่าหนา้ดินโดยการก่อสร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื้นที่เพือ่

ขวางทิศทางการไหลของน ้ า ลดความเร็วของประแสน ้ า โดยการแบ่งความยาวของความลาดเท
ออกเป็นช่วงสั้น ๆ หลาย ๆ ตอน ซ่ึงสามารถกระท าไดห้ลายวธีิการดงัน้ี 

1. การปลูกพืชตามแนวระดับ  คือการไถพรวน หว่าน ปลูกและเก็บเก่ียวพืชขนานไปตาม
แนวระดบัเดียวกนั ขวางความลาดเทของพื้นที่ เพือ่ลดอตัราการพงัทลายของดินและช่วยเก็บน ้ าไวใ้น
ดิน ประสิทธิภาพของวิธีการน้ีขึ้ นอยู่กับลักษณะของดิน ความลาดเท ลมฟ้าอากาศและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยทัว่ไปแลว้การปลูกพชืตามแนวระดบัจะไดรั้บผลดีที่สุด เม่ือปลูกบนพื้นที่ที่ความ
ลาดเท 

2. การท าร่องระบายน ้าไปตามแนวระดับ  เป็นวิธีการท าร่องระบายน ้ าเด่ียว ๆ ไปตามแนว
ระดบัขวางความลาดเทของพื้นที่ ความลึกของร่องน ้ าประมาณ 25-40 ซ.ม. ขึ้นอยูก่บัความลึกของดิน
ระหว่างร่องน ้ าหน่ึง ๆ ขึ้นอยูก่บัความลาดเทของพื้นที่ ปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดิน ชนิดของพืชที่ปลูก 
วธีิน้ีเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน ้ าไหลบ่าหนา้ดินไม่มากนกั และไม่มีปัญหารุนแรง 

3. การท าร่องน ้าคู่ขนานไปตามแนวระดับเป็นวิธีการท าร่องน ้ าคู่ขนานไปตามแนวระดับ
ขวางความลาดเท ระยะระหว่างร่องน ้ าประมาณ 1.5-2.0 เมตร พื้นที่ระหว่างร่องน ้ าอาจจะปลูกหญา้ 
ธญัพชื ไมพุ้ม่ ไมย้นืตน้หรือไมใ้ชส้อย ความกวา้งของพื้นที่ที่จะใชป้ลูกพชืประมาณ 8-15 เมตร ขึ้นอยู่
กบัความลาดเท วธีิน้ีเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทต ่าไปจนถึง 30% 

4.  การเหลือพืชพรรณตามธรรมชาติไว้เป็นแถบเป็นวธีิการที่เหลือพืชพรรณธรรมชาติ เช่น 
หญา้ หน่อ หรือรากของไมย้นืตน้ไวเ้ป็นแถบตามแนวระดบัขวางความลาดเทของพื้นที่และมีร่องน ้ า
อยู่ด้านใต้ของแถบพืชที่เหลือไวมี้ขนาดพอที่จะรับน ้ าไหลบ่าหน้าดินได้พอ แถบของพืชพรรณ
ธรรมชาติที่เหลือไวจ้ะมีความกวา้งประมาณ 3-10 เมตร ขึ้นอยูก่บัชนิดของดินและความลาดเทของ
พื้นที่ และพื้นที่ที่ใชเ้พาะปลูกมีความกวา้งประมาณ 10-30 เมตร ขึ้นอยูก่บัความลาดเทและชนิดของ
ดิน  วธีิน้ีเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทสูงถึง 60% หรือพื้นที่ที่มีการท าไร่เล่ือนลอย 
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5.  การท าร้ัวไม้ยืนต้นระยะถี่พร้อมหญ้าและร่องน ้า  เป็นวธีิการปลูกไมย้นืตน้เช่น ไมโ้ตเร็ว 
ไมใ้ชส้อย หรือไมผ้ล ระยะถ่ีขนานไปตามแนวระดบั ระยะระหวา่งตน้จะถ่ีหรือห่างก็แลว้แต่ชนิดของ
ไม้ยนืตน้และความลาดเทของพื้นที่เม่ือมีการไถพรวนพื้นที่ที่ใช้เป็นที่เพาะปลูกพืชคงเหลือพื้นที่ไว ้
กวา้งประมาณ 2-3 เมตร ขนานไปกบัแถวของไมย้นืตน้ และควรท าร่องน ้ าไวเ้หนือแถวไมย้นืตน้ 

6.  การสร้างคันดินกั้นน ้า  เป็นวิธีการสร้างคนัดินขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่ แบ่งพื้นที่
ออกเป็นช่วง ๆ เป็นการลดความยาวของความลาดเท ลดปริมาณและชะลอความเร็วของน ้ าไหลบ่า
หน้าดินช่วยเก็บกกัน ้ า และระบายน ้ า การท าคนัดินกั้นน ้ า ส่วนใหญ่จะใชก้บัพื้นที่ที่มีความลาดเทไม่
เกิน 15%  

7. การท าคันดินเบนน ้า  เป็นวิธีการที่สร้างคนัดินขนาดใหญ่ ดา้นเหนือของคนัดินจะเป็น
ร่องน ้ าที่ลดระดบัตลอดความยาวของร่องน ้ าไม่เกิน 0.5 และร่องน ้ าควรจะมีขนาดที่จะรองรับและสกดั
กั้นน ้ าไหลบ่ามาจากพื้นที่ตอนบนไดพ้อแลว้เบนน ้ าลงแหล่งน ้ าธรรมชาติหรือแหล่งน ้ าที่ก่อสร้างขึ้น 

8.  การท าขั้นบันไดดิน  เป็นวิธีการที่ใชไ้ดผ้ลดีในพื้นที่ที่มีความลาดเทมากกว่า15% โดย
การตดัดินจากตอนบนของความลาดชนัแลว้ทิ้งลงตอนล่างท าให้พื้นที่มีลกัษณะเป็นที่ราบเม่ือท าการ
ระบายน ้ าคือ ทางน ้ าที่สร้างขึ้ น มีทิศทาง ขนาด ความจุ และรูปร่างต่าง ๆ กันไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศและสภาพแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพือ่ระบายน ้ าที่มากเกินไปออกจากพื้นที่ มีอยู ่2 แบบ คือ 

ก. ทางระบายน ้ าคอนกรีตเป็นทางน ้ าที่สร้างขึ้นดว้ยการปูแต่งร่องน ้ าดว้ยคอนกรีตอนัเป็น
การถาวร 

ข. ทางระบายน ้ า หญา้หรือพืช  เป็นทางน ้ าที่สร้างขึ้นดว้ยการปูแต่งร่องน ้ าดว้ยหญา้หรือ
พชืชนิดอ่ืน ใชก้นัมากในบริเวณที่มีการเกษตรกรรม เน่ืองจากส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ย
แต่จ าเป็นตอ้งมีการออกแบบ และค านวณหาปัจจยัที่เก่ียวขอ้งให้ดีด้วย เพราะจะเกิด
ความเสียหายง่าย 

การป้องกันการกัดกร่อนของดินโดยวิธีการทางพชื 
เป็นการป้องกนัการกดักร่อนของดินโดยการใชว้ธีิการปลูกพชืให้ปกคลุมหน้าดินไวจ้ะช่วย

ลดความเร็วของน ้ าไหลบ่าหน้าดิน และรากของพชืยงัช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการดูดซบัน ้ าใหซึ้มลง
สู่ใตดิ้นไดดี้ขึ้น ซ่ึงสามารถกระท าไดโ้ดย 

1.  การปลุกพืชคลุมดิน หมายถึง  การปลูกพืชที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหรือพืชหลักปกคลุม
พื้นที่ที่ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ในการเกษตร หรือพื้นที่ที่ยงัไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกพชืหลกัหรือในระหวา่ง
แถวพืชยนืตน้เพือ่ป้องกนัการกดักร่อนของดิน และช่วยรักษาความชุ่มช้ืนในดิน ซ่ึงพชืที่ใชป้ลูกคลุม
ดินนั้นอาจจะเป็นพชืลม้ลุก เช่นพชืตระกูลถัว่และหญา้ หรือเป็นพชืยนืตน้ก็ได ้
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2.  การปลูกพืชสลับเป็นแถบ  เป็นวธีิการที่ปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในเวลาเดียวกนัหรือ
ในเวลาใกล้เคียงกัน โดยแบ่งแยกพื้นที่ของพืชแต่ละชนิดสลบักนัเป็นแถบตามแนวระดบัหรือขวาง
ความลาดชนัของพื้นที่ ซ่ึงโดยทัว่ไปจะใชก้บัสภาพพื้นที่ที่มีความลาดชนัประมาณ 2-15% ความกวา้ง
ของแถบการปลูกพชืแต่ละชนิดประมาณ 10-30 เมตรขึ้นอยูก่บัชนิดของดินความลาดชนัและชนิดของ
พชืที่จะปลูก การปลูกพชืเป็นแถบจะตอ้งมีการสลบัแถบเป็นการรวมเอาวิธีการปลูกที่ดีหลายอยา่งมา
รวมกนั เช่น การปลูกพชืหมุนเวยีน การไถพรวนดินตามแนวระดบั การปลูกพชืคลุมดิน 

3.  การปลูกพืชหมุนเวียน  เป็นการปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปใน
พื้นที่เดียวกนัแต่ปลูกหมุนเวียนกนั  กล่าวคือ  เม่ือเก็บเก่ียวพืชชนิดหน่ึงแลว้ จึงปลูกพืชชนิดหน่ึงใน
พื้นที่เดิมซ่ึงกระท าได ้2 ลกัษณะคือปลูกหมุนเวียนปีเวน้ปีใชส้ าหรับพื้นที่ที่อาศยัน ้ าฝนอยา่งเดียวกบั
ปลูกพืชหมุนเวียนภายใน 1 ปี ซ่ึงเหมาะส าหรับพื้นที่ที่มีน ้ าใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ พื้นที่
เพาะปลูกมีจ ากดั และมีการใชแ้รงงานในครอบครัวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเกษตรกรจะตอ้งมี
ความรู้ในการเลือกชนิดและพนัธุพ์ืชที่เหมาะสม จดัเวลาในการปลูกไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวมทั้งความรอบรู้
เก่ียวกบัสภาพของอากาศ การกระจายของฝน และสภาวะทางเศรษฐกิจอีกดว้ย 

4.  การปลูกพืชแซม เป็นการปลูกพืชตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไปในพื้นที่และเวลาเดียวกนั โดยการ
ปลูกพืชอีกชนิดหน่ึงแซมลงในแถวของพืชหลกั เช่น ปลูกถัว่ลิสงหรือถัว่เขียวแซมระหว่างแถวของ
มนัส าปะหลงัหรือฝ้าย หรือปลูกขา้วโพดแซมในระหวา่งแถวของออ้ย หรือตน้ไมผ้ล เป็นตน้ 

5.  การปลูกพืชเหลื่อมฤดู  เป็นวิธีการปลูกพืช 2 ชนิดต่อเน่ืองกนัโดยมีระยะเวลาการปลูก
คาบเก่ียวกนั คือ ท าการปลูกพืชชนิดที่ 2 ระหวา่งแถวของพืชชนิดแรกในขณะที่พืชชนิดแรกยงัไม่ได้
ท  าการเก็บเก่ียวหรือก าลังรอการเก็บเก่ียววตัถุประสงค์ของการปลูกพืชเหล่ือมฤดูก็เพื่อตอ้งการ
ประหยดัเวลาต่อเน่ืองระหว่างพืชชนิดแรก กับพืชชนิดที่ 2 ท าให้สามารถปลูกพืชชนิดที่ 2 หรือพืช
ชนิดที่ 3 ไดท้นักบัฤดูกาลและความช้ืนที่มีอยูใ่นดิน โดยพชืชนิดแรกจะท าหนา้ที่เหมือนกบัเป็นพีเ่ล้ียง
ให้กบัพืชที่ปลูกตามมาในระยะเร่ิมแรก นอกจากนั้นยงัเป็นการใชแ้รงงานอยา่งราบร่ืน ซ่ึงในขณะที่
เก็บเก่ียวพชืชนิดแรกอาจจะมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานเกิดขึ้นได ้

6.  การปรับปรุงโครงสร้างของดิน  โดยการใชปุ้๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยพืชสด  แม้กระทัง่ ปุ๋ ย
วทิยาศาสตร์ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างใหดี้ขึ้นอนัจะท าใหช่้วยซบัน ้ าไดดี้ ลดอตัราน ้ าไหลบ่าและ
การกดักร่อนของดิน 

7.  การไถพรวนดินก่อนการปลูกพืช  วตัถุประสงคท์ัว่ไปของการไถพรวนดินก็เพื่อท าให้
ดินร่วนซุยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช และเพื่อก าจดัวชัพืช แต่การไถพรวนดินที่ไม่ถูกตอ้งจะ
เป็นการท าลายโครงสร้างของดิน ซ่ึงเป็นผลต่อเน่ืองไปถึงปัญหาการกดักร่อนของดิน 
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8.  การใช้เศษพืชหรือซากพืชคลุมดิน  เพื่อลดการปะทะของเม็ดฝนกบัเม็ดดินโดยตรง และ
ช่วยในการอุม้น ้ าเก็บความช้ืนไวใ้นดิน วิธีการน้ีสามารถป้องกนัการกัดกร่อนของดินไดเ้ป็นอยา่งดี
รายงานการประชุมอนุรักษดิ์นและน ้ าแห่งชาติ (2526)   

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน ้า 
การท าการเกษตรบนพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกว่า 25-35% ขึ้นไป ควรอยา่งยิง่ที่จะตอ้ง

สร้างส่ิงกีดขวางการไหลบ่าของน ้ าเพื่อป้องกันการชะลา้งพงัทลายของดิน ซ่ึงเกิดจากธรรมชาติคือ 
น ้ าฝน ดงันั้นควรมีการด าเนินการในพื้นที่ที่จะใชท้  าการเกษตร ดงัน้ี  

1.   การก่อสร้างคนัดินเบนน ้ า เพื่อป้องกันน ้ าฝนที่ไหลบ่าจากพื้นที่ป่าไม้เขา้สู่พื้นที่ท  า
การเกษตรซ่ึงแนวคนัดินเบนน ้ าน้ีจะมีความยาวไม่เกิน 150 เมตร และจะตอ้งเบนน ้ าที่อยูใ่นคนัดินเบน
น ้ าน้ีลงสู่ร่องน ้ าธรรมชาติ 

2.   การก่อสร้างคูรับน ้ าขอบเขา เป็นการลดความยาวของความลาดเท ลดปริมาณและ
ชะลอความเร็วของน ้ าไหลบ่าหน้าดิน ตลอดจนช่วยกกัเก็บน ้ าให้ไหลซึมลงไปตามแนวด่ิงของพื้นที่
แต่ละช่วงของแนวคูรับน ้ าขอบเขาจะมีความกวา้ง 8 เมตรถึง 14 เมตร ซ่ึงใชเ้ป็นที่ท  าการเกษตร 

3.   การก่อสร้างขั้นบนัไดไมผ้ล เป็นขั้นบนัไดดินแบบไม่ต่อเน่ืองและแต่ละช่วงของแนว
ขั้นบนัไดไมผ้ลจะห่างกนั 12 เมตร ในส่วนความกวา้งของขั้นบนัไดดินน้ีจะท าการปลูกไมผ้ล เพื่อให้
ทรงพุม่ของไมผ้ลลดความแรงของเม็ดฝนที่จะลงสู่ผวิดิน ซ่ึงอยูใ่นหลกัปลูกป่า 3 อยา่งไดป้ระโยชน์ 4 
อยา่ง นัน่เอง 

4.   ในพื้นที่ท  าการเกษตรหลังจากได้ปฏิบัติตามขอ้ 1, 2 และ3 แล้วการเตรียมพื้นที่เพื่อ
เพาะปลูกพืชจะต้องเขตกรรมพื้นที่ตามแนวระดับหรือขวางความลาดเท เพื่อป้องกันการชะล้าง
พงัทลายของดินในแต่ละช่วงของระบบอนุรักษ ์รวมทั้งการปลูกพชืตอ้งปลูกขวางความลาดเทดว้ย 

5.   การใชพ้ื้นที่เพาะปลูกจ าเป็นตอ้งปลูกพืชหมุนเวียนสลบักันไป ไม่ควรปลูกพืชชนิด
เดียวกนัติดต่อกนัเพือ่ป้องกนัโรคแมลงและดินบริเวณนั้นก็จะขาดธาตุอาหาร ปกติพื้นที่ที่มีความลาด
ชนัสภาพของดินก็มีความเป็นกรดอยูแ่ลว้ ควรจะมีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยปลูกพชืหมุนเวยีนดว้ย 

6.   การปลูกพืชคลุมดิน พื้นที่ที่อาศยัน ้ าฝนหากไม่ใชท้  าการเกษตรในช่วงฤดูแลง้ตอ้งมี
การปลูกพชืคลุมดินหรือใชเ้ศษซากพชืคลุมไว ้เพือ่ป้องกนัเม็ดฝนตกกระทบเม็ดดิน ท าใหเ้ม็ดดินแตก
กระจายก่อนที่จะเกิดการชะลา้งพงัทลายของดิน 

7.   การใช้พืชปุ๋ ยสด ก่อนจะท าการเกษตรควรมีการปรับปรุงบ ารุงดินโดยพืชปุ๋ ยสด ซ่ึง
เป็นพืชตระกูลถัว่เพื่อเพิ่มอินทรียวตัถุหรือสารอินทรีย ์เพราะว่าคุณสมบติัของพืชตระกูลถัว่บริเวณ
ปลายรากพืชนั้น สามารถที่จะตรึงธาตุไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศมาไวใ้นดินได ้เพื่อเป็นอาหารให้
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เช้ือจุลินทรียท์ี่อยูใ่นดินท ากิจกรรมท าใหอ้ากาศในดินถ่ายเทไดส้ะดวก พืชก็สามารถดูดธาตุอาหารที่มี
มาใชป้ระโยชน์ไดเ้ตม็ที่ 

8.   ไม่ควรเผาเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรในพื้นที่ ซ่ึงเป็นการท าลายจุลินทรียแ์ละท า
ใหธ้าตุอาหารที่มีน้อยอยูแ่ลว้สูญเสียไปโดยการเผา ตลอดจนเกิดมลภาวะเป็นพิษท าให้เกิดชั้นโอโซน
นอ้ยลงอีกดว้ย 

9.   การเพิ่มอินทรียวตัถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก น ้ าหมักชีวภาพ สารป้องกันแมลง
ศตัรูพืชและสารป้องกนัเช้ือสาเหตุโรคพืช เป็นการปรับโครงสร้างของดินแกค้วามเป็นกรดเป็นด่าง
ของดิน ลดตน้ทุนการผลิต ลดการใชส้ารเคมี เพือ่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

ก่อนเพาะปลูกพชืควรเก็บตวัอยา่งดินมาวเิคราะห์เพื่อจะไดท้ราบความเป็นกรดเป็นด่างของ
ดินใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการระดบัความเป็นกรดเป็นด่างของพืชซ่ึงจะท าใหก้ารเพาะปลูกพืช ไม่
เส่ียงต่อการเสียหาย กรมพฒันาที่ดิน (2552) 

ในด้านความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อเร่ืองการปลูกพืชเป็นแนวขวางความลาดเทเพื่อ
อนุรักษ์ดินและน ้ า   ได้มีการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า พบว่า 
เกษตรกรที่มีอายนุอ้ยจะมีทศันคติต่อการด าเนินการปลูกแถบพชืในแง่ของความรู้ความเขา้ใจและการ
ยอมรับ เวลาที่เจา้หนา้ที่มาใหค้  าแนะน ามากกวา่เกษตรกรที่มีอายมุาก สนัน่ (2536) 

การอนุรักษดิ์นและน ้ า เป็นหลกัประกนัอนัส าคญัของการเกษตร ความเจริญของประเทศจะ
มัน่คงถาวรมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ ับสภาพความมัน่คงทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นการ
วางแผนและจดัการอนัฉลาดเก่ียวกบัดินและน ้ า จะน ามาซ่ึงความมั่นคงทางการเกษตรไม่ทางตรงก็
ทางออ้ม เพราะดินและน ้ าก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่จะหามาทดแทนไดย้ากเหลือเกิน หากว่าจะตอ้ง
สูญเสียไป ความจริงแลว้มิใช่สูงเกินความสามารถที่จะท าไดแ้ต่ที่อาจมองขา้มไปก็คือความส าคญัของ
การอนุรักษดิ์นและน ้ าเพือ่การเกษตร อนัเป็นรากฐานที่ส าคญัยิง่ในการพฒันาเศรษฐกิจของชาติ 

จากการตรวจเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็น สรุปไดว้่า ความคิดเห็นคือ 
ความเช่ือ การตดัสินใจการยอมรับของบุคคลหน่ึงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงความ
คิดเห็น ความเช่ือการตดัสินใจการยอมรับน้ีมาจากความคิดเห็นของตนเอง แต่เป็นไปในระดับที่ไม่
ลึกซ้ึงมากนกั อยูใ่นระดบัการเดาหรือการคาดคะเน สามารถเปล่ียนแปลงไดง่้ายกวา่เจตคติ 

ดังนั้ นการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน ้ านั้ น ที่ต ้องการให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมดว้ยเสมอในทุก ๆ ขั้นตอนเพื่อเกิดการยอมรับ ก็ควรจะศึกษาดูว่าความคิดเห็น
ของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ าในพื้นที่ของเขาอยา่งไร  ตลอดจนมีความรู้ ความคิดเห็นใน
การอนุรักษดิ์นและน ้ า ในเม่ือนักวชิาการไดศึ้กษาดูแลว้ ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าสามารถช่วยอนุรักษ์
ดินและน ้ าได้เป็นอย่างดี  ประกอบกับแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวที่ให้
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เกษตรกรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ดินและน ้ า รู้จกัรักดิน รักชีวิต รักอนาคตเพื่อเกิดความย ัง่ยนืต่อ
แผน่ดิน 

ผลการศึกษาน้ี คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เขา้ไปแนะน าส่งเสริมให้บุคคล
เป้าหมายในพื้นที่ลาดชันช่วยกันอนุรักษ์ดินและน ้ า  ตลอดจนเป็นแนวทางในการใช้วางแผนการ
อนุรักษดิ์นและน ้ าบนพื้นที่ลาดชนัในพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ในการท าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน ้ า ได้ก าหนด
วธีิการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

สถำนที่ด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจยัคร้ังน้ี  ไดด้ าเนินการในพื้นที่ อ  าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่บริเวณบา้นปางแดง

ในหมู่ที่ 11ต าบลเชียงดาว ซ่ึงเป็นหมู่บา้นหน่ึงที่อยูใ่นพื้นที่ของโครงการขยายผล โครงการหลวงพื้นที่
ลุ่มน ้ าปิงตอนบน 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกบัโครงการขยายผลโครงการหลวง 

บา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 62 ครัวเรือน โดยไม่ตอ้งสุ่ม
ตวัอยา่ง ทั้งน้ีเพราะประชากรที่ศึกษามีจ านวนไม่มากนกั สามารถเก็บขอ้มูลจากประชากรทั้งหมดได ้

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงสอบถามถึงความคิดเห็นของ

เกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ า ที่ผูว้ิจยัสร้างขึ้นตามแนววตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้โดยการรวบรวม
และศึกษาคน้ควา้จากเอกสารการวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาประกอบการสร้างชุดเคร่ืองมือ แบบสมัภาษณ์แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงัต่อไปน้ีคือ 

ตอนที่ 1  เป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลและสภาพ
เศรษฐกิจสังคมของเกษตรกร มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close ended) และ
ค าถามแบบปลายเปิด (Open ended) 

ตอนที่ 2   เป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมความรู้ความเขา้ใจของเกษตรกรเก่ียวกบัวิธีการ
ลดการชะลา้งพงัทลายของดิน  

ตอนที่ 3  เป็นแบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับความคิดเห็นของเกษตรกรใน
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า   

ตอนที่ 4  เป็นแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรในระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ า 
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กำรรวบรวมข้อมูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ  ไดจ้ากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกบัโครงการขยาย

ผลโครงการหลวง บา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน 62 
ครัวเรือน โดยใชแ้บบสอบถามท าการสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือ 

ขอ้มูลทุติยภูมิ  ได้จากการรวบรวมเอกสาร ส่ิงพิมพ์ หนังสือ วารสารต่าง ๆ จากหน่วย
พฒันาที่ดินที่ 2 สถานีพฒันาที่ดินเชียงใหม่ ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 6  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
เม่ือรวบรวมขอ้มูลซ่ึงไดจ้ากการสัมภาษณ์แลว้ น ามาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปบน

เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) 

ซ่ึงประกอบดว้ยการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
1. วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นความรู้ ในการอนุรักษดิ์น

และน ้ า รวมทั้ งข้อเสนอแนะและปัญหาของเกษตรกร โดยใช้การแจกแจงความถ่ี, ค่าร้อยละ
(Percentage),ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวดัความรู้ของเกษตรกรเก่ียวกบัวิธีการลดการชะลา้งพงัทลายของดิน ใช้ขอ้ค  าถาม 
16 ค  าถาม ในแต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัน้ีคือ 

  ตอบถูก   ใหค้ะแนนเท่ากบั  1 
  ตอบผดิ   ใหค้ะแนนเท่ากบั  0 

จากนั้นน ามาจดัคะแนนดงัน้ี  
  ตอบถูก 11 ขอ้ขึ้นไป อยูใ่นระดบัมาก 
  ตอบถูก 6-11 ขอ้   อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ตอบถูกนอ้ยกวา่ 6  อยูใ่นระดบันอ้ย 
3. การวดัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า การวดัใชข้อ้ค  าถาม 14

ขอ้ความดว้ยกนัในแต่ละขอ้ความจะใหค้ะแนนดงัน้ี คือ 
  เห็นดว้ยมาก  ใหค้ะแนนเท่ากบั  3  
  เห็นดว้ยปานกลาง  ใหค้ะแนนเท่ากบั  2 
  เห็นดว้ยนอ้ย  ใหค้ะแนนเท่ากบั  1  

แต่ละขอ้ความน ามาหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weight mean score) 
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 โดยใชสู้ตร 

             3F3 +2F2+1F1 

      TNR 

 โดยก าหนดให ้
  WMS   =  ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
  F3 =  จ านวนผูต้อบเห็นดว้ยมาก 
  F2 =  จ านวนผูต้อบเห็นดว้ยปานกลาง 
  F1 =  จ านวนผูต้อบเห็นดว้ยนอ้ย 
  TNR  =  จ านวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 
 จากค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัน ามาแปลความโดยเทียบกบัช่วงคะแนนดงัน้ีคือ 
  ช่วงคะแนน 2.34-3.00 แปลความ   เห็นดว้ยมาก 
  ช่วงคะแนน 1.67-2.33  แปลความ   เห็นดว้ยปานกลาง 
  ช่วงคะแนน 1.00-1.66  แปลความ  เห็นดว้ยนอ้ย 
 4. วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยใชก้ารวเิคราะห์

ค่าสถิติไค-สแควร์ (x2) ในการทดสอบความสมัพนัธ ์
 5. การวดัปัญหาและเสนอแนะของเกษตรกรต่อระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยประเด็น

ปัญหาใชข้อ้ค  าถาม 9 ขอ้ และประเด็นขอ้เสนอแนะใชข้อ้ค  าถาม 8 ขอ้ในแต่ละขอ้ใหค้ะแนนดงัน้ี คือ 
 มาก   ใหค้ะแนนเท่ากบั   3 
 ปานกลาง            ใหค้ะแนนเท่ากบั   2 
 นอ้ย ใหค้ะแนนเท่ากบั   1 
 แต่ละขอ้ความน ามาหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weight mean score) 
   โดยใชสู้ตร 

 3F3 +2F2+1F1 

     TNR   

 โดยก าหนดให ้
 WMS   =  ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั 
 F3 =  จ านวนผูต้อบเห็นดว้ยมาก 
 F2 =  จ านวนผูต้อบเห็นดว้ยปานกลาง 
 F1 =  จ านวนผูต้อบเห็นดว้ยนอ้ย 

WMS 

=  

WMS 

=  
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 TNR  =  จ านวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 
 จากค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัน ามาแปลความโดยเทียบกบัช่วงคะแนนดงัน้ีคือ 
 ช่วงคะแนน 2.34-3.00 แปลความ   เห็นดว้ยมาก 
 ช่วงคะแนน 1.67-2.33  แปลความ   เห็นดว้ยปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 1.00-1.66  แปลความ   เห็นดว้ยนอ้ย 

 

 



 

23 
 

 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวจิยัเร่ืองน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า บา้นปาง
แดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ในส่วนของการเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพือ่การอธิบายผลและการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้น ไดแ้บ่งการน าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 3 ส่วนตาม
วตัถุประสงคด์งัน้ี 

ส่วนที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้ าของเกษตรกรบา้นปางแดงในลกัษณะส่วน
บุคคล สภาพเศรษฐกิจและสงัคม ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ า
ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
ส่วนที่ 3   การทดสอบสมมุติฐาน แสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม

กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีจ  านวนทั้งส้ิน 62 ครัวเรือน โดยเป็นสมาชิก
ขึ้นทะเบียนกบัโครงการขยายผลโครงการหลวง บา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว  
อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้ าของเกษตรบา้นปางแดงใน ลกัษณะส่วนบุคคล สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมทั้งความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ าปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

1.1 สภาพการอนุรักษดิ์นและน ้ า ของเกษตรกรบา้นปางแดงในน้ี อาศยัพื้นที่ท  ากินอยูใ่นเขต
ป่าไม ้ซ่ึงมีความลาดชนัตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ถึง 35% การป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน เกษตรกรก็
ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินป้องกันมิให้เกิดการชะล้างหน้าดินโดยน ้ าฝน บางคร้ังหน่วยงานของรัฐ เช่น 
สถาบนัวิจยัที่สูง กรมป่าไมแ้ละองคก์รปกครองทอ้งถ่ินก็เขา้มาแนะน าส่งเสริมปลูกหญา้แฝก แต่ก็ยงั
ไม่ทั่วถึงพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ ประกอบกับโครงการขยายผล โครงการหลวงได้น าโครงการน้ีเป็น
โครงการน าร่องตามพระราชด าริที่ใหไ้วว้่า “พื้นที่ท  าการเกษตรไม่ใหรุ้กล ้าพื้นที่ป่าไม”้  จึงจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล ความรู้ และสภาพปัญหาพร้อมขอ้เสนอแนะของเกษตรกรบา้นปางแดงใน
ต่อไป 
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1.2 ลักษณะส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 1.2.1 เพศ 

จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรที่ให้ขอ้มูลส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากถึงร้อยละ 66 เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 34  (ตามตารางที่ 4.1) 

ตารางที่ 4.1  แสดงจ าแนกตามเพศเกษตรกร                                                       n=62  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 41 66 
หญิง 21 34 
รวม 62 100 

 
1.2.2 อายุ 
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีอายเุฉล่ีย 39 ปี ส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 23-34 ปี ถึงร้อยละ 47 

รองลงมาเป็นเกษตรกรมีอาย ุ47-57 ปี ถึงร้อยละ 32 และเกษตรกรที่อายอุยูร่ะหว่าง 35-46 ปี มีร้อยละ 
21 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่เกษตรกรหวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมีอายใุนช่วง 23-34 ปี (ตามตารางที่ 4.2) 

ตารางที่ 4.2   แสดงอายุของเกษตรกร                                                                               n=62 
อายุ (ปี) จ านวน (คน) ร้อยละ 
23-34 29 47 
35-46 13 21 
47-57 20 32 
รวม 62 100 

 อายตุ  ่าสุด  23 ปี  อายเุฉล่ีย 39 ปี 
 อายสูุงสุด  57 ปี  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.823 
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1.2.3 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 52มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 5-6 คน รองลงมาร้อยละ 29         

มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 2-4 คน และเกษตรกรที่มีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 7-8คน คิดเป็น
ร้อยละ 19 โดยเฉล่ียแลว้เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรือน จ านวน 5 คน (ตามตารางที่ 4.3) 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนสมาชิกในครัวเรือน                                                                                n=62 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) จ านวน (คน) ร้อยละ 

2-4 18 29 
5-6 32 52 
7-8 12 19 
รวม 62 100 

 สมาชิกในครัวเรือนนอ้ยสุด   2 คน    สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย  5 คน 
 สมาชิกในครัวเรือนสูงสุด     8 คน        ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน     1.493 

1.2.4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในภาคเกษตร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 36 มีจ  านวนแรงงานในภาคเกษตรน้อยกว่า 3 คน รองลงมาคือ

ร้อยละ 24มีแรงงานในภาคเกษตรจ านวน 3 คน ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 40จะมีแรงงานในภาคเกษตร 3 
คนขึ้นไป โดยเฉล่ียแลว้จ านวนแรงงานในภาคเกษตร มี 3 คน (ตามตารางที่ 4.4) 

ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในภาคเกษตร                      n=62 
จ านวนแรงงานท าการเกษตร(คน) จ านวน(คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 3 22 36 
3 15 24 

มากกวา่ 3 25 40 
รวม 62 100 

 แรงงานในครัวเรือนนอ้ยสุด  2 คน แรงงานในครัวเรือนเฉล่ีย  3 คน 
 แรงงานในครัวเรือนมากสุด   6 คน    ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.151 
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1.2.5 ระดับการศึกษาของเกษตรกร  
จากการศึกษาพบว่าเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ 45 ไม่ได้รับการศึกษาเกษตรกรร้อยละ 37 มี

ระดับการศึกษาอยู่ในระบบชั้นประถมศึกษาและเกษตรกรร้อยละ16 มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ อีกร้อยละ 2คือ เกษตรกรมีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอน
ปลาย (ตามตารางที่ 4.5) 

 ตารางที่ 4.5 แสดงระดับการศึกษาของเกษตร                                                                        n=62 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไดรั้บการศึกษา 28 45 
ประถมศึกษา 23 37 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 10 16 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 1 2 

รวม 62 100 

 
1.2.6 พืน้ที่ท าการเกษตร 
ครอบครัวของเกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 33 มีพื้นที่ท  าการเกษตร 10–12 ไร่ รองลงมา ร้อย

ละ 31  มีพื้นที่ท  าการเกษตร 7–9 ไร่ ร้อยละ 23 เกษตรกรมีพื้นที่ท  าการเกษตร 4-6 ไร่ อีกร้อยละ 13 
เกษตรกรมีพื้นที่ท  าการเกษตรมากกว่า 12 ไร่ขึ้ นไป โดยเฉล่ียแล้วเกษตรกรมีพื้นที่ท  าการเกษตร
ครอบครัวละ 9 ไร่ (ตามตารางที่ 4.6) 

ตางรางที่ 4.6  แสดงพืน้ที่ท าการเกษตร                                                                              n=62 

ขนาดพืน้ทีถ่ือครอง (ไร่) จ านวน (คน) ร้อยละ 

4-6 14 23 
7-9 19 30 

10-12 21 34 
มากกวา่ 12 8 13 

รวม 62 100 

 จ านวนพื้นที่ต  ่าสุด    4 ไร่ ค่าเฉล่ียจ านวนพื้นที่   9 ไร่ 
 จ านวนพื้นที่สูงสุด   19ไร่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.175 
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1.2.7 รายได้ในพืน้ที่ท าการเกษตร 
เกษตรกรมีรายได้เฉล่ีย  82,303 บาท/ครอบครัว/ปี โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 31  มีรายได้

ระหว่าง 64,000-74,000 บาท/ครอบครัว/ปี รองลงมาร้อยละ 29 มีรายไดร้ะหว่าง 74,001-84,000 บาท/
ครอบครัว/ปี ร้อยละ 16  เกษตรกรมีรายไดร้ะหวา่ง 84,001-94,000 บาท/ครอบครัว/ปี อีกร้อยละ 19 มี
รายไดร้ะหว่าง 94,001-104,000 บาท/ครอบครัว/ปี และเกษตรกรที่มีรายไดร้ะหว่าง 104,001-114,000 
บาท/ครอบครัว/ปี  มีร้อยละ 5 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12979.214 (ตามตารางที่ 4.7) 

ตางรางที่ 4.7  แสดงรายได้ในพืน้ที่ท าการเกษตร                                                         n=62  

รายได้ / ครอบครัว/ ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
64,000-74,000 19 31 
74,001-84,000 18 29 
84,001-94,000 10 16 
94,001-104,000 12 19 

104,001-114,000 3 5 
รวม 62 100 

 รายไดต้  ่าสุด   64,000 บาท/ครอบครัว/ปี   รายไดเ้ฉล่ีย 82,303  บาท/ครอบครัว/ปี 
 รายไดสู้งสุด 114,000 บาท/ครอบครัว/ปี   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12979.214 

1.2.8 พืน้ที่ท าการเกษตรที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ36  มีพื้นที่ที่มีการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า จ  านวน 7-9 ไร่ รองลงมาร้อยละ 

34, 24 และ 7 มีพื้นที่ที่มีการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าจ  านวน 10-12 ไร่, 4-6 ไร่ และมากกว่า 13 ไร่ขึ้นไป ตามล าดบั 
โดยเฉล่ียแลว้เกษตรกรมีพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า9 ไร่ (ตามตารางที่ 4.8)  

ตารางที่ 4.8 แสดงพืน้ที่ท าการเกษตรที่มีระบบอนุรักษ์ดินและน ้า                                          n=62 

ขนาดพืน้ทีท่ี่มีระบบอนุรักษ์ดินและน ้า จ านวน(คน) ร้อยละ 

4-6 15 24 
7-9 22 36 

10-12 21 34 
มากกวา่ 13 4 7 

รวม 62 100 

 พื้นที่ที่มีระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าต  ่าสุด   4 ไร่ ค่าเฉล่ียพื้นที่ที่มีระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 9 ไร่ 
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 พื้นที่ที่มีระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าสูงสุด 15 ไร่   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.639 

1.2.9 รายได้ในพืน้ทีท่ี่มีระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
  เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 37  มีรายได ้64,000-74,000 บาท/ครอบครัว/ปี รองลงมาร้อยละ 32  มีรายได ้74,001-

84,000  บาท/ครอบครัว/ปี ร้อยละ 15, 11 และ 5 มีรายได้ระหว่าง 84,001-94,000, 94,001-10,400  และ  104,001-114,000  บาท/
ครอบครัว/ปี ตามล าดบั โดยเกษตรกรจะมีรายไดร้ะหวา่งเฉล่ียร้อยละ 79,466 บาท/ครอบครัว/ปี(ตามตารางที่ 4.9) 

ตารางที่ 4.9 แสดงรายได้ในพืน้ที่ที่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า                       n=62 
รายได้/ครอบครัว/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

64,000-74,000 23 37 
74,001-84,000 20 32 
84,001-94,000 9 15 
94,001-10,400 7 11 

104,001-114,000 3  5 
รวม 62 100 

  รายไดต้  ่าสุด   54,000 บาท/ครอบครัว/ปี  รายไดเ้ฉล่ีย 79,466  บาท/ครอบครัว/ปี 
          รายไดสู้งสุด 114,000 บาท/ครอบครัว/ปี     ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12976.245 

1.2.10 การเข้าร่วมกิจกรรมเกีย่วกับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 47 เขา้ร่วมด าเนินการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า 

จ  านวน3 คร้ัง รองลงมาร้อยละ 19,16 และ 7เขา้ร่วมด าเนินการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า จ  านวน 4, 2 
และ 1 คร้ัง ตามล าดบั มีเกษตรกรที่ไม่ไดร่้วมกิจกรรมการอนุรักษดิ์นและน ้ า ร้อยละ 11โดยเฉล่ียแลว้ 
เกษตรกรเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการจดัระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าร้อยละ 3  (ตามตารางที่ 4.10)      
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ตารางที่ 4.10 แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า               n=62 
จ านวนคร้ังที่เข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) จ านวน (คน) ร้อยละ 

ไม่ไดร่้วม 7 11 
1  4   7 
2  10 16 
3  29 47 
4 12 19 

รวม 62 100 

 จ านวนต ่าสุด ไม่ไดร่้วม จ านวนเฉล่ีย  3  คร้ัง 
 จ านวนสูงสุด  4 คร้ัง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.210 

1.2.11 การเข้าร่วมประชุม-การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาที่สูง 

จากการศึกษาพบวา่ เกษตรกรร้อยละ 47 เขา้ร่วมประชุม-การฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาที่
สูง โดยองค์การมหาชน เป็นผูด้  าเนินการจ านวน 2 คร้ัง รองลงมาร้อยละ 34, 10 และ 10 เข้าร่วม
ประชุม-การฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาที่สูง จ  านวน 3, 4 และ 1 ตามล าดบั โดยเฉล่ียแลว้เกษตรกรจะ
เขา้ร่วมประชุมที่ด าเนินการโดยองคก์ารมหาชน จ านวน 2 คร้ัง (ตามตารางที่ 4.11) 

ตางรางที่ 4.11 แสดงการเข้าร่วมประชุม-การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาที่สูง                      n=62 

จ านวนคร้ังที่เข้ารับการฝึกอบรม (คร้ัง) จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 6 10 
2 29  47 
3 21   34 
4 6   10 

รวม 62 100 

 จ านวนต ่าสุด   1 คร้ัง จ านวนเฉล่ีย   2 คร้ัง 
 จ านวนสูงสุด   4 คร้ัง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .802 
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1.2.12 การติดต่อพบปะกับบุคลากรจากองค์กรรัฐบาล 
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 36 มีการติดต่อพบปะ สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง-กรมป่า

ไม้-กรมอุทยานสัตวป่์าและพนัธุ์พืช-กรมชลประทานและกรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 คร้ัง 
รองลงมา ร้อยละ 34 , 23 และ  8 มีการติดต่อพบปะกบับุคลากรจากองคก์รรัฐบาล จ านวน 2, 4 และ 1 คร้ัง ตามล าดบั โดย
เฉล่ียแลว้เกษตรกรจะพบปะบุคลากรจากองคก์รรัฐบาล จ านวน 3 คร้ัง (ตามตารางที่ 4.12) 

ตางรางที่ 4.12 แสดงการติดต่อพบปะกับบุคลากรจากองค์กรรัฐบาล                             n=62 

การติดต่อ (คร้ัง) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 5 8 
2 21 34 

3 22 36 
4 14 23 

รวม 62 100 

 การติดต่อนอ้ยสุด   1 คร้ัง การติดต่อเฉล่ีย   3  คร้ัง 
 การติดต่อสูงสุด     4 คร้ัง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน .908 

1.3 ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน า้ 
ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยใชค้  าถามเก่ียวกบัการป้องกนัการไหลบ่า

ของน ้ าในพื้นที่ของเกษตรกร จ านวน 16 ค าถาม และให้เกษตรกรตอบวา่ ใช่ หรือ ไม่ใช่ รวมทั้งใชรู้ป
และแผ่นภาพประกอบ กรณีในพื้นที่ท  าการเกษตรของเกษตรกรไม่มีการปฏิบติั ดังได้แสดงไวใ้น
ตารางที่ 4.13 พอสรุปไดด้งัน้ี 

1.3.1  การขุดคนัดินเบนน ้ า จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 98 มีความรู้ว่า การ
ขุดคันดินเบนน ้ านั้ น สามารถป้องกันการไหลบ่าของน ้ า จากพื้นที่ป่าไม้ไม้ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ท  า
การเกษตร และมีเกษตรกรเพยีงร้อยละ 2 ตอบวา่วธีิน้ีไม่สามารถช่วยป้องกนัการไหลบ่าของน ้ าได ้

1.3.2  การขุดคูรับน ้ าขอบเขา จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ98 มีความเห็นว่า 
การสร้างทางระบายน ้ าขา้งเขา สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้และมีเกษตรกรร้อย
ละ 2 ตอบวา่วธีิการดงักล่าวช่วยไม่ได ้

1.3.3  การขุดขั้นบันไดดิน จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 98 มีความเห็นว่า
วธีิการท าขั้นบนัไดดิน สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้และมีเกษตรกรร้อยละ 2 
ตอบวา่วธีิการดงักล่าวช่วยไม่ได ้
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1.3.4  การขุดขั้นบนัไดดินแบบต่อเน่ือง จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 98 มี
ความรู้ความเช่ือวา่ วิธีการท าขั้นบนัไดดินแบบต่อเน่ืองสามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของ
ดินได ้และมีเกษตรกรร้อยละ 2  ตอบวา่วธีิการดงักล่าวไม่ใช่เป็นการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของ
ดิน 

1.3.5  การใชว้สัดุคลุมดิน จากผลการศึกษาพบวา่มีเกษตรกรร้อยละ 98  เขา้ใจและเช่ือว่า
วธีิการใชว้สัดุคลุมดินน้ี สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินไดดี้ดว้ยมีเกษตรกรเพยีงร้อย
ละ 2  ตอบวา่วธีิการดงักล่าวไม่ใช่เป็นการป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 

1.3.6  การปลูกหญา้แฝก จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 97 จะมีความเช่ือวา่ การ
ปลูกแถบพชืหญา้แฝก จะสามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้มีเกษตรกรเพยีงร้อยละ 3  
ตอบวา่การปลูกหญา้แฝกไม่สามารถป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินได ้

1.3.7  การก าจดัวชัพชื จากผลการศึกษาพบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 89 มีความรู้ความ
เขา้ใจว่าวิธีการก าจดัวชัพชืไม่ใช่เป็นวิธีการป้องกนัอตัราการไหลบ่าของน ้ าในพื้นที่การเกษตร และมี
เกษตรกรร้อยละ 11  เขา้ใจวา่วธีิการดงักล่าวจะสามารถช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินได ้

1.3.8  การเผาเศษซากพืช จากผลการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรถึงร้อยละ 89 ตอบว่าวิธีการ
เผาเศษซากพืชไม่ใช่เป็นวธีิการที่สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดิน มีเกษตรกรร้อยละ 
11 เขา้ใจวา่วธีิการดงักล่าวจะสามารถช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินได ้

1.3.9  การไถเตรียมดิน จากผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรร้อยละ 82 มีความเขา้ใจว่าวธีิการ
ไถเตรียมดินก่อนปลูกพืชไม่สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้และมีเกษตรกรเพียง
ร้อยละ 18  ตอบวา่ใช่ส าหรับวธีิการไถเตรียมดินน้ีสามารถช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินได ้

1.3.10  การปลูกพืชให้เร็วขึ้นในตอนตน้ฤดูฝน จากผลการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรร้อยละ 
24 มีความเขา้ใจว่า วิธีการปลูกพืชให้เร็วขึ้นในตอนตน้ฤดูฝน จะสามารถช่วยลดอัตราการชะล้าง
พงัทลายของดินได ้และมีเกษตรกรร้อยละ 76  ไม่เช่ือวา่วธีิการดงักล่าวน้ีจะสามารถช่วยป้องกนัได ้

1.3.11  การปลูกพืช 2 คร้ัง ต่อ 1 ฤดู จากผลการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรร้อยละ 24  ที่เห็นว่า
วธีิการปลูกพืช 2 คร้ัง ต่อ 1 ฤดู สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้มีเกษตรกรร้อยละ 
76  ที่เห็นวา่วธีิการดงักล่าวไม่สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้ 

1.3.12  การปลูกพืชขวางความลาดเท จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 65  มี
ความเห็นว่า วิธีการปลูกพชืขวางความลาดเทของพื้นที่ท  าการเกษตรร้อยละ 65  มีความเห็นวา่ วธีิการ
ปลูกพชืขวางความลาดเทของพื้นที่ท  าการเกษตรน้ี สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้
และมีเกษตรกรร้อยละ 36  เห็นว่าวิธีการดงักล่าวไม่สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดิน
ได ้
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1.3.13  การปลูกพืชหมุนเวยีนจากผลการศึกษาพบว่าวิธีการปลูกพืชหมุนเวยีน มีเกษตรกร
ร้อยละ 61 ตอบวา่วธีิการปลูกพืชหมุนเวยีน สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้และมี
เกษตรกรอีกร้อยละ 39  ที่เห็นวา่วธีิการดงักล่าวไม่สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้

1.3.14  การใช้แถบกระถินและถั่วมะแฮะ จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 60  มี
ความรู้วา่ใช่ในการใชแ้ถบกระถินและถัว่มะแฮะ ช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ของ
ตนเองและมีเกษตรกรร้อยละ 40  ตอบวา่วธีิการดงักล่าวไม่สามารถช่วยได ้

1.3.15  การปลูกพืชหลายอยา่งผสมร่วมกนั จากผลการศึกษาพบว่ามีเกษตรกรร้อยละ 48  
ตอบว่าใช่ส าหรับวิธีการการปลูกพืชหลายอยา่งผสมร่วมกันน้ี สามารถช่วยป้องกนัอตัราการชะล้าง
พงัทลายของดิน และมีเกษตรกรอีกร้อยละ 51  ตอบว่าวิธีการดงักล่าวไม่สามารถช่วยป้องกนัการชะ
ลา้งพงัทลายของดินได ้

1.3.16  การปลูกพืชสลับเป็นแถบ จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรร้อยละ 55 ตอบว่า
วิธีการน้ีสามารถช่วยลดอัตราการชะลา้งพงัทลายของดินได้ เกษตรกรอีกร้อยละ 45 เขา้ใจว่าวิธีการ
ดงักล่าวน้ีไม่สามารถช่วยได ้

 ตารางที่ 4.13  แสดงความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน ้า 

วิธีการที่ช่วยลดการพังทลายของดิน ผู้ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ผู้ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

1. การขดุคนัดินเบนน ้ า 61 
(98) 

1 
(2) 

2. การขดุคูรับน ้ าขอบเขา  61 
(98) 

1 
(2) 

3. การขดุขั้นบนัไดดิน 61 
(98) 

1 
(2) 

4. การขดุขั้นบนัไดดินแบบต่อเน่ือง 61 
(98) 

1 
(2) 

5. การใชว้สัดุคลุมดิน 61 
(98) 

1 
(2) 

6. การปลูกหญา้แฝก 60 
(97) 

2 
(3) 
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ตารางที่ 4.13  แสดงความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน ้า (ต่อ) 

วิธีการที่ช่วยลดการพังทลายของดิน ผู้ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

ผู้ตอบผิด 
(ร้อยละ) 

7. การก าจดัวชัพชื 55 
(89) 

7 
(11) 

8. การเผาเศษซากพชื 55 
(89) 

7 
(11) 

9. การไถเตรียมดิน 51 
(82) 

11 
(18) 

10. เร่ิมการปลูกพชืใหเ้ร็วขึ้นในตอนตน้ฤดูฝน 47 
(76) 

15 
(24) 

11. การปลูกพชื 2 คร้ังต่อ 1 ฤดู 47 
(76) 

15 
(24) 

12. การปลูกพชืขวางความลาดเท 40 
(65) 

22 
(36) 

13. การปลูกพชืหมุนเวยีน 38 
(61) 

24 
(39) 

14. การใชแ้ถบกระถินและถัว่มะแฮะ 37 
(60) 

25 
(40) 

15. การปลูกพชืหลายอยา่งผสมรวมกนั 

 

30 
(48) 

32 
(52) 

16. การปลูกพชืสลบัเป็นแถบ 28 
(45) 

34 
(55) 

ผลการวิเคราะห์ (ตารางที่ 4.14) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เก่ียวกับวิธีการที่ช่วยลดการ
พงัทลายของดิน ในพื้นที่ท  าการเกษตรของตนเองระดบัมาก ระดบัปานกลางและระดบันอ้ยคิดป็นร้อย
ละ 48.39, 32.29 และ 19.35 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14  ผลสรุปการวิเคราะห์ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน ้า 

สรุปคะแนนความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน ้า จ านวน ร้อยละ 

คะแนนความรู้ (คะแนนเตม็  16  คะแนน)   

คะแนนความรู้อยูใ่นระดบัมาก (11 ขึ้นไป) 30 48.39 

คะแนนความรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง (6-10)                                     20 32.29 

คะแนนความรู้อยูใ่นระดบันอ้ย (นอ้ยกวา่6) 12 19.35 

ส่วนที่ 2  ความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดก้  าหนดใหมี้เกณฑว์ดัความคิดเห็นเฉล่ีย ดงัน้ี  
  ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.34 ถึง 3.00  แปลวา่เห็นดว้ยมาก 

  ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 1.67 ถึง 2.33  แปลวา่เห็นดว้ยปานกลาง 

  ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.66  แปลวา่เห็นดว้ยนอ้ย 

1. เกษตรกรที่ท  าการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98 เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่ การท าการเกษตรดี
จะต้องมีป่าไม้เขียวขจีเพื่อช่วยดูดซับน ้ าเกิดความชุมช้ืนตลอดจนท าให้พื้นที่ท  าการเกษตรที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ดีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 2.98 แสดงว่า เกษตรกรเห็นด้วยกับ
ประเด็นดงักล่าวค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.77 

2. เกษตรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่ว่าการท าคนัดินเบนน ้ า เป็นการ
ป้องกนัน ้ าจากพื้นที่ป่าเขา้สู่พื้นที่ท  าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 98 และมีเกษตรกรร้อยละ 2 ไม่เห็นดว้ย 
กบัขอ้ความดงักล่าว ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.98 แสดงวา่เกษตรกรเห็นดว้ยกบัการท าคนัดินเบนน ้ า
ในประเด็นขา้งตน้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 

3. เกษตรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่ การท าคูรับน ้ าขอบเขาช่วยลด
อตัราการไหลของน ้ าในพื้นที่ท  าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 96 และมีเกษตรกรร้อยละ 2 ไม่เห็นดว้ย กบั
ขอ้ความดังกล่าว ระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 2.95 แสดงว่าเกษตรกรเห็นด้วยกบัการท าการท าคูรับน ้ า
ขอบเขา โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.76 

4. เกษตรกรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกับขอ้ความที่ว่าท่านตอ้งการจะก่อสร้าง
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าในพื้นที่ของท่าน เพื่อช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดินและน ้ า โดยคิด
เป็นร้อยละ 89 เกษตรกรร้อยละ 5 ไม่เห็นดว้ยต่อขอ้ความขา้งตน้ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.83  แสดง
วา่ เกษตรกรเห็นดว้ยต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเพื่อช่วยป้องกนัอตัราการไหลบ่าน ้ า ใน
พื้นที่ท  าการเกษตรของตนเองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.74 
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5. เกษตรกรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 89 เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่แนวหญา้แฝก มี
ความสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและช่วยชะลออัตราการไหลบ่าของน ้ า ในพื้นที่ท  า
การเกษตรไดอี้กดว้ยเกษตรกรร้อยละ 8 ไม่เห็นดว้ยกบัวิธีการดงักล่าว ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.83 
แสดงว่าเกษตรกรเห็นดว้ยกบัการปลูกหญา้แฝก เพือ่รักษาคูรับน ้ าขอบเขาและความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.73 

6. เกษตรกรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่ว่า การก่อสร้างระบบอนุรักษ์
ดินและน ้ าควรมีในหมู่บา้นของตนเองตลอดไป เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและน ้ า คิดเป็น
ร้อยละ 81  และมีเกษตรกรร้อยละ 11 เห็นดว้ยปานกลาง อีกร้อยละ 8 ไม่ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อวิธี
ดงักล่าว โดยมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.72  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.67 

7. เกษตรกรที่ท  าการศึกษา เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่ว่า วิธีการอนุรักษ์ดินและน ้ า เป็นวธีิที่
สามารถท าได้ง่ายและเห็นผลชัดเจน  คิดเป็นร้อยละ 53 มีเกษตรกรอีกร้อยละ 6 ไม่เห็นด้วยกับ
ขอ้ความดงักล่าว โดยมีระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.33 แสดงว่า เกษตรกรเห็นดว้ยกบัขอ้ความที่ว่า การ
ท าระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า เป็นวธีิที่ง่ายและเห็นผลชดัเจน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.59 

8. เกษตรกรที่ท  าการศึกษา เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่ จะถ่ายทอดวธีิการอนุรักษดิ์นและน ้ า
ให้กบัสมาชิกในครอบครัวและผูอ่ื้นต่อไป คิดเป็นร้อยละ 32 เกษตรกรอีกร้อยละ 48 ยงัเห็นดว้ยปาน
กลางกับการกระท าดังกล่าว โดยมีระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 2.13 แสดงว่า เกษตรกรไม่เห็นดว้ยกับ
ขอ้ความที่ว่าจะน าความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษ์ดินและน ้ าไปถ่ายทอดให้กบัสมาชิกในครอบครัวและ
ผูอ่ื้นในหมู่บา้นของตน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.50 

9. เกษตรที่ท  าการศึกษาไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่ว่าเม่ือท าการสร้างคูรับน ้ าขอบเขาแล้ว
จะท าให้พื้นที่ท  าการเกษตรของตนเองลดลง คิดเป็นร้อยละ 40 แต่มีเกษตรกรร้อยละ 6 ยงัเขา้ใจวา่วิธี
ดังกล่าว จะท าให้พื้นที่ท  าการเกษตรของตนเองลดลง และระดับความคิดเห็นเฉล่ีย 2.33 แสดงว่า
เกษตรกรไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ว่าคูรับน ้ าขอบเขาจะท าให้พื้นที่ท  าการเกษตรลดลง ซ่ึงมีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 

10. เกษตรกรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่ การบุกเบิกถางป่าท าไร่
เล่ือนลอย ควรจะตอ้งเป็นส่ิงจ าเป็นในหมู่บา้น เพือ่เพิม่พื้นที่ท  าการเกษตรและดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 61ระดบัปานกลาง เกษตรกรร้อยละ 32  เห็นดว้ยกบัวิธีการดงักล่าว ระดบัความคิดเห็น
เฉล่ีย 2.10 แสดงวา่ เกษตรกรเห็นดว้ยกบัประเด็นดงักล่าวค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.48 

11. เกษตรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่การไถพรวนเพือ่เตรียมดิน
ปลูกพืช ควรไถพรวน ขึ้น-ลง ตามความลาดเทของพื้นที่เพราะวิธีน้ีจะท าให้เกิดอัตราการชะล้าง
พงัทลายของดินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 63  เกษตรกรอีกร้อยละ 37  เห็นดว้ยกบัวิธีการดงักล่าว  และ
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ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.21 แสดงว่าเกษตรกรไม่เห็นดว้ยกบัการไถพรวนขึ้น-ลง ขวางความลาดเท
ของพื้นที่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.47 

12. เกษตรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่การไถพรวนเพือ่เตรียมดิน
ปลูกพืช ควรไถพรวน ขึ้น-ลง ตามความลาดเทของพื้นที่เพราะวิธีน้ีจะท าให้เกิดอัตราการชะล้าง
พงัทลายของดินเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 63  เกษตรกรอีกร้อยละ 37  เห็นดว้ยกบัวิธีการดงักล่าว  และ
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.21 แสดงว่าเกษตรกรไม่เห็นดว้ยกบัการไถพรวนขึ้น-ลง ขวางความลาดเท
ของพื้นที่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.47 

13. เกษตรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่ ไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ความที่วา่ป่าไมใ้นหมู่บา้นของตนเอง
นั้น มีความอุดมสมบูรณ์ดีอยูแ่ลว้ไม่ตอ้งดูแลปลูกเพิม่เติมก็ได ้คิดเป็นร้อยละ 69 มีเกษตรกรร้อยละ 31  
เห็นดว้ยกบัขอ้ความดงักล่าว ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 2.18 แสดงวา่เกษตรกรไม่เห็นดว้ย กบัการที่ไม่
ตอ้งปลูกป่าเพิม่และดูแลรักษาป่าในหมู่บา้นของตนเอง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.43  

14. เกษตรกรที่ท  าการศึกษา ไม่เห็นด้วยกับขอ้ความที่ว่า ดินที่ถูกชะล้างพงัทลายโดยน ้ า 
ไหลบ่าไปตามแม่น ้ าล าคลอง จะไม่ท าใหเ้กิดความเสียหายต่อพื้นที่ท  าการเกษตรหมู่บา้นอ่ืน ๆ ที่อยูใ่น
พื้นที่ราบ  คิดเป็นร้อยละ 92  เกษตรกรร้อยละ 8 เห็นดว้ยกบัขอ้ความขา้งตน้ ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย 
2.08 แสดงวา่ เกษตรกรไม่เห็นดว้ยต่อขอ้ความวา่ ดินที่ถูกชะลา้งพงัทลายโดยน ้ า ไหลบ่าไปตามแม่น ้ า
ล าคลอง จะไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ท  าการเกษตร หมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ราบ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 

ตารางที่ 4.15 แสดงความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น 

S.D. แปลความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คะแนน

เฉลี่ย ร้อยละ (N = 62) 

1. การเกษตรจะประสบผลดีก็

ต่อเม่ือมีป่าช่วยซับน ้ าและ

ความ ชุ่ม ช้ืน ไว้ให้ พื้ น ที่

การเกษตรที่อยูใ่กลเ้คียง 

62 

(100) 

- 2 1.77 เห็นดว้ย

มาก 
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ตารางที่ 4.15 แสดงความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น  

แปลความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. 

ร้อยละ (N = 62) 

2. การท าคนัดินเบนน ้ า เป็นการ

ป้องกนัน ้ าจากพื้นที่ป่าเขา้สู่

พื้นที่ท  าการเกษตร 

61 

(98) 

        1 

(2) 

1.98 1.76 เห็นดว้ย

มาก 

3. การท าคูรับน ้ าขอบเขาช่วย

ลดอตัราการไหลของน ้ า 

61 

(98) 

1 

(50) 

1.98 1.76 เห็นดว้ย

มาก 

4. ต้ อ งก าร ก่ อ ส ร้ า ง ระบ บ

อนุ รักษ์ดินและน ้ าเพราะ

เห็นว่าเป็นส่ิงที่ ดี ต่อที่ ดิน

ของท่าน 

58 

(93) 

7 

(4) 

19.8 1.74 เห็นดว้ย

มาก 

5. แนวหญ้าแฝก จะสามารถ

รักษาความอุดมสมบูรณ์

ของดินหรือท าให้ ดินใน

พื้นที่ของท่านดีขึ้นได ้

57 

(114) 

5 

(5) 

1.91 1.73 เห็นดว้ย

มาก 

6. การจดัการอนุรักษดิ์นและน ้ า

ค ว ร จ ะ มี คู่  กั บ ก า ร ท า

ก ารเกษตรในห มู่บ้ าน น้ี

ตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน 

50 

(81) 

12 

(19) 

1.80 1.67 เห็นดว้ย

มาก 

7. วิ ธีการอนุ รักษ์ดินและน ้ า 

เป็นวิธีที่สามารถท าได้ง่าย

และเห็นผลชดัเจน 

38 

(61) 

24 

(39) 

1.61 1.59 เห็นดว้ย

ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.15 แสดงความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น  

แปลความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. 

ร้อยละ (N = 62) 

8. ควรถ่ายทอดวิธีการอนุรักษ์

ดินและน ้ าให้กบัสมาชิกใน

ครอบครัวและผูอ่ื้นต่อไป 

31 

(50) 

31 

(50) 

1.50 1.50 เห็นดว้ย

ปานกลาง 

 

9.การท าคูรับน ้ าขอบเขาท าให้

พื้นที่ท  าการเกษตรของท่าน

ลดนอ้ยลง 

29 

(47) 

33 

(53) 

1.47 1.52 เห็นดว้ย

ปานกลาง 

10.การบุกรุกถางป่าเป็นส่ิงที่ 

จ  า เป็ นต้อ งกระท าต่อไป 

เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของ

ท่าน 

24 

(39) 

38 

(61) 

1.39 1.48 เห็นดว้ย

ปานกลาง 

11.การไถพรวนพื้นที่  ควรไถ

ขึ้น-ลงตามความลาดเท 

23 

(37) 

39 

(63) 

1.37 1.47 เห็นดว้ย

ปานกลาง 

12.แ น ว ห ญ้ า แ ฝ ก จ ะ มี

ผลกระทบกระเทือนต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิตพืช

หลกัในพื้นที่ของท่าน 

23 

(37) 

39 

(63) 

1.37 1.47 เห็นดว้ย

ปานกลาง 

13.ป่าไม้ที่มีอยู่รอบ ๆ หมู่บา้น

ในปัจจุบันน้ีอุดมสมบูรณ์

มากไม่ต้องดูแลหรือปลูก

เพิม่เติม 

19 

(31) 

43 

(69) 

1.31 1.43 เห็นดว้ย

นอ้ย 
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ตารางที่ 4.15 แสดงความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า (ต่อ) 

ข้อความ 

ระดับความคดิเห็น  

แปลความ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คะแนน

เฉลี่ย 
S.D. 

ร้อยละ (N = 62) 

14.ดินที่ถูกน ้ าฝนชะล้างไหลลงสู่

แม่น ้ าล าธารนั้ นจะไม่ท าให้

เกิดผลเสียต่อ หมู่บา้นอ่ืน ๆ  

5 

(8) 

57 

(92) 

1.08 1.30 เห็นดว้ย

นอ้ย 

เฉล่ีย 35 

  (56) 

24 

(39) 

3 

(5) 

 

ผลการวิเคราะห์ (ตารางที่ 4.16) พบว่าเกษตรกรมีคะแนนเฉล่ียด้านความคิดเห็นของ
เกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน ้ า 2.56ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ า คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือมีความคิดเห็นต่อระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ39 และในการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่เกษตรกรมีคะแนนความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์
ดินและน ้ าต  ่าสุดคิดเป็นร้อยละ 5  

ตารางที่ 4.16 ผลสรุปความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

สรุปคะแนนความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า จ านวน ร้อยละ 

ระดบัความคิดเห็นมาก 35 56 

ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 24 39 

ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 3 5 

 

ส่วนที่ 3  การทดสอบสมมุติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานเป็นการวเิคราะห์หาความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม  
โดยใชส้ถิติทดสอบไคสแควร์ โดยตวัแปรอิสระที่คาดวา่จะมีความสมัพนัธก์บัระดบัความ

คิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า มีรายละเอียดและขอ้สมมติฐานดงัน้ี 
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1. เพศ การศึกษาน้ีคาดวา่เกษตรกรตวัอยา่งที่มีเพศต่างกนั จะมีผลของระดบัความคิดเห็น
แตกต่างกนั ในที่น้ีเพศแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เพศชายและเพศหญิง 

2. อาย ุการศึกษาน้ีคาดวา่เกษตรกรตวัอยา่งที่มีอายตุ่างกนั จะมีผลของระดบัความคิดเห็น
แตกต่างกนั ในที่น้ีอายแุบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 38 ปี และ ตั้งแต่ 38 ปี ขึ้นไป 

3. ระดบัการศึกษาการศึกษาน้ีคาดว่าเกษตรกรตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั จะมีผล
ของระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ในที่น้ีระดบัการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่ไดรั้บการศึกษา 
และระดบัประถมศึกษาขึ้นไป 

4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน การศึกษาน้ีคาดว่าเกษตรกรตวัอยา่งที่มีจ  านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนต่างกัน จะมีผลของระดบัความคิดเห็นแตกต่างกัน ในที่น้ีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 4 คน และ ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป 

5. จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร การศึกษาน้ีคาดว่าเกษตรกรตวัอย่างที่มีจ  านวน
แรงงานในภาคการเกษตรต่างกนั จะมีผลของระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ในที่น้ีจ  านวนแรงงานใน
ภาคการเกษตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 3 คน และ ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 

6. ขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร การศึกษาน้ีคาดว่าเกษตรกรตวัอย่างที่มีขนาดพื้นที่
ส าหรับท าการเกษตรต่างกนั จะมีผลของระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ในที่น้ีขนาดพื้นที่ส าหรับท า
การเกษตร แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 9 ไร่ และตั้งแต่ 9 ไร่ขึ้นไป 

7. ขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า การศึกษาน้ีคาดว่า
เกษตรกรตวัอย่างที่มีขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าต่างกนั จะมีผล
ของระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ในที่น้ีการที่มีขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์
ดินและน ้ า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 8 ไร่ และตั้งแต่ 8 ไร่ขึ้นไป 

8. รายได้ทั้งหมดการศึกษาน้ีคาดว่าเกษตรกรตวัอยา่งที่มีรายไดท้ั้งหมดต่างกัน จะมีผล
ของระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ในที่น้ีรายไดท้ั้งหมดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 82,303 บาท 
และตั้งแต่ 82,303 บาท ขึ้นไป 

9. รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าการศึกษาน้ีคาดว่า
เกษตรกรตวัอยา่งที่มีรายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าต่างกนั จะมี
ผลของระดบัความคิดเห็นแตกต่างกนั ในที่น้ีรายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์
ดินและน ้ าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 79,466 บาทและตั้งแต่ 79,466 บาท ขึ้นไป 

10. การรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองคก์รรัฐบาล คาดวา่เกษตรกรตวัอยา่งที่มีความถ่ี
ของการติดต่อบุคคลภาครัฐต่างกนั จะมีผลของระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรที่แตกต่างกนั ในที่น้ี
การติดต่อบุคคลภาครัฐ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ไม่เกิน 3 คร้ัง และตั้งแต่ 3 คร้ังขึ้นไป 
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11. การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้รับการฝึกอบรม คาดว่าเกษตรกรตวัอยา่งที่มีความถ่ี
เขา้ร่วมอบรมต่างกัน จะมีผลของระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่แตกต่างกัน ในที่น้ีการเขา้ร่วม
อบรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ไม่เกิน 2 คร้ัง และตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไป 

12. การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ การศึกษาน้ีคาดว่าเกษตรกร
ตัวอย่างที่ มีความถ่ีของการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ต่างกัน จะมีผลของระดับความคิดเห็นของ
เกษตรกรที่แตกต่างกนั ในที่น้ีการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ไม่เกิน 3 คร้ัง 
และตั้งแต่ 3 คร้ัง 

ตวัแปรตาม คือ ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า แบ่งออกเป็น 3 
ระดบั คือ เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง และเห็นดว้ยนอ้ย    

สมมติฐานในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เพศ อาย ุจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน แรงงานในครัวเรือน 
ระดบัการศึกษา ขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรทั้งหมด ขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีก่ีก่อสร้างระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ า รายไดท้ั้งหมด รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
การรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองคก์รรัฐบาล การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้รับการฝึกอบรม 
การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ มีความสัมพนัธ์กับระดับความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งเพศกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตวัอยา่งต่อการอนุรักษ์
ดินและน ้ า 
 มีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
  H0 : เพศไม่มีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
  H1 :   เพศมีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
  ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างเพศ กับระดับ
ความคิด เห็นของเกษตรกรตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson Chi-Square  
เท่ากับ 2.372 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.305 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้ นจึง
ยอมรับสมมุติฐาน H0  ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% แสดงให้เห็นว่าเพศไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับ
ความคิดเห็นของเกษตรกรตวัอย่างต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า  ดังนั้น สามารถสรุปไดว้่า  เกษตรกร
ตวัอยา่งที่มีเพศชาย หรือเพศหญิง ไม่ไดท้  าใหร้ะดบัความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด  
(ตารางที่ 4.17) 
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ตารางที่ 4.17   แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

 

เพศ 

 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ชาย 5 

(8.1) 

27 

(43.5) 

9 

(14.5) 

41 

(66.1) 

หญิง 5 

(8.1) 

14 

(22.6) 

2 

(3.2) 

21 

(33.9) 

รวม 10 

(16.2) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งอายกุบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตวัอยา่งต่อการอนุรักษ์
ดินและน ้ า 

มีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี 
 H0  : อายไุม่มีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
 H1   : อายมีุความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
 ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างอายกุบัระดบัความ
คิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยสังเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากบั 1.653ไดค้่า 
Asymp. Sig. เท่ากบั 0.483 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ 
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงใหเ้ห็นวา่อายไุม่มีความสัมพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ
การระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ เกษตรกรตวัอยา่งที่มีช่วงอายแุตกต่างกนัไม่ได้
ท  าใหร้ะดบัความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.18) 
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ตารางที่ 4.18 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับระดับความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 
 

 

อาย ุ

 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 38 ปี 

 

7 

(11.3) 

20 

(32.3) 

5 

(8.1) 

32 

(51.6) 

ตั้งแต่ 38 ปี  

ขึ้นไป 

3 

(4.8) 

21 

(33.9) 

6 

(9.7) 

30 

(48.4) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตวัอยา่งต่อการ
อนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี   
H0  : ระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
H1   : ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่95% (α= 0.05) 

 จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างระดบัการศึกษากบั
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากบั 
0.991 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.609 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงใหเ้ห็นว่าระดบัการศึกษาไม่มีความสมัพนัธก์บัระดบั
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรตวัอยา่งที่มี
ระดบัการศึกษาต่างกนัไม่ไดท้  าให้ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 
4.19) 
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ตารางที่  4.19 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับระดับความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการ 
  อนุรักษ์ดินและน ้า 

 

ระดบัการศึกษา 

 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ระดบัประถมศึกษาลงไป 8 

(12.9) 

35 

(56.5) 

8 

(12.9) 

28 

(82.3) 

ระดบัประถมศึกษาขึ้นไป 2 

(3.2) 

6 

(9.7) 

3 

(4.8) 

34 

(17.7) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งจ านวนสมาชิกในครัวเรือนกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร
ตวัอยา่งต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี   
H0 : จ านวนสมาชิกในครัวเรือนไม่มีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของ

เกษตรกร 
H1 :  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของ

เกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่95% (α= 0.05) 

 จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนกบัระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson Chi-
Square เท่ากบั 2.416 ไดค้่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.299 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น 
จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงให้เห็นว่าจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนไม่มี
ความสัมพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า 
เกษตรกรตวัอย่างที่มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกันไม่ได้ท  าให้ระดับความคิดเห็นของ
เกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.20) 
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ตารางที่  4.20  ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนสมาชิกในครัวเรือนกับระดับความคิดเห็นของ
 เกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

 

จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 4 คน 

 

6 

(9.7) 

16 

(25.8) 

3 

(4.8) 

25 

(40.3) 

ตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป 

 

4 

(6.5) 

25 

(40.3) 

8 

(12.9) 

37 

(59.7) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนกบัระดบัความคิดเห็นของ
เกษตรกรตวัอยา่งต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 มีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี   

H0  :  แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับความ
คิดเห็นของเกษตรกร 

H1   : แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็น
ของเกษตรกร 

ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่95% (α= 0.05) 
จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างจ านวนแรงงานใน

ภาคการเกษตรกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson 
Chi-Square เท่ ากับ  1.839 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ ากับ  0.399 ซ่ึ งมากกว่าระดับนัยยะส าคัญ  0.05 
เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมั่น 95% แสดงให้เห็นว่าจ  านวนแรงงานใน
ภาคการเกษตรไม่มีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้น
สามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรตวัอยา่งที่มีแรงงานในภาคการเกษตรที่แตกต่างกันไม่ได้ท  าให้ระดับ
ความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.21) 
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ตารางที่  4.21    ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือนกับระดับความคดิเห็นของ
เกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

 

แรงงานภาคการเกษตร

ในครัวเรือน 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 3 คน 

 

7 

(11.3) 

22 

(35.5) 

8 

(12.9) 

37 

(59.7) 

ตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป 3 

(4.8) 

19 

(30.6) 

3 

(4.8) 

25 

(40.3) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรกับระดับความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  

มีการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : ขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็น

ของเกษตรกร 
H1 : ขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรมีความสมัพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของ

เกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดพื้นที่ส าหรับ
ท าการเกษตรกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยสงัเกตค่า  Chi-Square 
เท่ากับ 1.463 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.481 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงให้เห็นวา่ขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรไม่มี
ความสัมพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า 
เกษตรกรตวัอยา่งที่มีขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรแตกต่างกนัไม่ไดท้  าให้ระดบัความคิดเห็นของ
เกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.22)  
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ตารางที่  4.22   ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตรกับระดับความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

 

ขนาดพื้นที่ส าหรับ 

ท าการเกษตร 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 9 ไร่ 

 

7 

(11.3) 

20 

(32.3) 

6 

(9.7) 

33 

(53.2) 

ตั้งแต่ 9 ไร่ขึ้นไป 

 

3 

(4.8) 

21 

(33.9) 

5 

(8.1) 

29 

(46.8) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า
กบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : ขนาดพื้นที่การเกษตรที่ มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าไม่ มี

ความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
H1 : ขนาดพื้ นที่ การเกษตรที่ มีการก่อสร้างระบบอนุ รักษ์ดินและน ้ า มี

ความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่
การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ากบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์
ดินและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ  3.668 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.160 ซ่ึง
มากกว่าระดับนัยยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
แสดงให้เห็นว่าขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้า่ เกษตรกรตวัอยา่ง
ที่มีขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าแตกต่างกนัไม่ไดท้  าให้ระดบัความ
คิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.23) 
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ตารางที่  4.23    ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า
กับระดับความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

ขนาดพื้นที่การเกษตรที่

มีการก่อสร้างระบบ

อนุรักษดิ์นและน ้า 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 8ไร่ 

 

8 

(12.9) 

19 

(30.6) 

6 

(9.7) 

33 

(53.2) 

ตั้งแต่ 8ไร่ขึ้นไป 

 

2 

(3.2) 

22 

(35.5) 

5 

(8.1) 

29 

(46.8) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดท้ั้งหมดกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรตวัอยา่งต่อ
การอนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี   
H0  : รายไดท้ั้งหมดไม่มีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
H1   : รายไดท้ั้งหมดมีความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดท้ั้งหมดกับ
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากบั 
0.451 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.798 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงให้เห็นวา่รายไดท้ั้งหมดไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบั
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรตวัอยา่งที่มี
รายไดท้ั้งหมดแตกต่างกนั ไม่ไดท้  าให้ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตาราง
ที ่4.24) 
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ตารางที่  4.24   ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ทั้ งหมดกับระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการ
อนุรักษ์ดินและน ้า 

 

รายไดท้ั้งหมด 

 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 82,303 บาท 6 

(9.7) 

21 

(33.9) 

5 

(8.1) 

32 

(51.6) 

ตั้งแต่ 82,303 บาท  

ขึ้นไป 

4 

(6.5) 

20 

(32.3) 

6 

(9.7) 

30 

(48.4) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ากบั
ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : รายได้จากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าไม่มี

ความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
H1 : รายได้จากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ ามี

ความสมัพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้จากพื้นที่
การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ ากบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์
ดินและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ  0.451 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ากับ 0.798 ซ่ึง
มากกว่าระดับนัยยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดับความเช่ือมั่น 95% 
แสดงใหเ้ห็นวา่รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าไม่มีความสัมพนัธ์
กบัระดับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกร
ตวัอย่างที่มีรายไดร้ายได้จากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าแตกต่างกัน 
ไม่ไดท้  าใหร้ะดบัความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่4.25) 
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ตารางที่  4.25  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้จากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและ
น ้ากับระดับความคดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตร 

ที่มีการก่อสร้างระบบ

อนุรักษดิ์นและน ้า 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 79,466 บาท 6 

(9.7) 

21 

(33.9) 

5 

(8.1) 

32 

(51.6) 

ตั้งแต่ 79,466 บาท ขึ้นไป 4 

(6.5) 

20 

(32.3) 

6 

(9.7) 

30 

(48.4) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งการรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองคก์รรัฐบาล
กบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : การรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองค์กรรัฐบาลไม่มีความสัมพนัธ์กับ

ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
H1 : การรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองคก์รรัฐบาลมีความสัมพนัธ์กบัระดบั

ความคิดเห็นของเกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับข่าวสาร
ความรู้จากบุคลากรองคก์รรัฐบาลกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดย
สังเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากับ 1.606 ได้ค่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.448 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยยะ
ส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงให้เห็นว่าการรับ
ข่าวสารความรู้จากบุคลากรองคก์รรัฐบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ
การอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า เกษตรกรตวัอย่างที่มีความถ่ีในการการรับข่าวสาร
ความรู้จากบุคลากรองคก์รรัฐบาลแตกต่างกนั ไม่ไดท้  าใหร้ะดบัความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนั
แต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.26) 
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ตารางที่  4.26   ความสัมพันธ์ระหว่างการรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรองค์กรรัฐบาลกบัระดับ ความ
คดิเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

การรับข่าวสารความรู้จาก 

บุคลากรองคก์รรัฐบาล 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 3คร้ัง 8 

(12.9) 

30 

(48.4) 

10 

(16.1) 

48 

(77.4) 

ตั้งแต่ 3 คร้ังขึ้นไป 2 

(3.2) 

11 

(17.7) 

1 

(1.6) 

14 

(22.6) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีของการเขา้ร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรมกบัระดับ
ความคิดเห็นของเกษตรกรตวัอยา่งต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมุติฐานดงัน้ี   
H0  : การเขา้ร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรมไม่มีความสัมพนัธก์บัระดบัความ

คิดเห็นของเกษตรกร 
H1   :  การเขา้ร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรมมีความสัมพนัธ์กับระดบัความ

คิดเห็นของเกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างความถ่ีของการรับ
ข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรมกบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการ
อนุรักษ์ดินและน ้ า โดยสังเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากบั 5.453 ไดค้่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.065 
ซ่ึงมากกว่าระดบันัยยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
แสดงให้เห็นว่าความถ่ีของการรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรมไม่มี
ความสัมพนัธก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่า 
เกษตรกรตวัอย่างที่มีความถ่ีของการรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรม
แตกต่างกนั ไม่ไดท้  าใหร้ะดบัความคิดเห็นของเกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.27) 
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ตารางที่  4.27   ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมประชุมหรือรับการฝึกอบรมกับระดับความคิดเห็น
ของเกษตรกรตัวอย่างต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

 

การเขา้ร่วมประชุม 

หรือรับการฝึกอบรม 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 2 คร้ัง 5 

(8.1) 

27 

(43.5) 

3 

(4.8) 

35 

(56.5) 

ตั้งแต่ 2 คร้ังขึ้นไป 5 

(8.1) 

14 

(22.6) 

8 

(12.9) 

27 

(43.5) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรม
อนุรักษก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

มีการตั้งสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ ์ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
H1 : การรับข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ ์มีความสัมพนัธ์กบั

ระดบัความคิดเห็นของเกษตรกร 
ก าหนดใหร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% (α= 0.05) 

จากการวิเคราะห์ผลเม่ือพิจารณารายละเอียดของความสัมพนัธ์ระหว่างการรับข่าวสาร
ความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษก์บัระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
โดยสงัเกตค่า Pearson Chi-Square เท่ากบั 1.969 ไดค้่า Asymp. Sig. เท่ากบั 0.374 ซ่ึงมากกวา่ระดบันัย
ยะส าคญั 0.05 เพราะฉะนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน H0 ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% แสดงให้เห็นว่าการ
รับข่าวสารความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ดงันั้นสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรตวัอยา่งที่มีความถ่ีในการรับ
ข่าวสารความรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์แตกต่างกัน ไม่ได้ท  าให้ระดับความคิดเห็นของ
เกษตรกรแตกต่างกนัแต่อยา่งใด (ตารางที่ 4.28) 
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ตารางที่  4.28 ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน ้ากับระดับความคิดเห็น

ของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า 

 

การเขา้ร่วมกิจกรรม

อนุรักษดิ์นและน ้า 

ระดบัความคิดเห็น  

รวม 

(ร้อยละ) 

มาก 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 

(ร้อยละ) 

นอ้ย 

(ร้อยละ) 

ไม่เกิน 3 คร้ัง 9 

(14.5) 

31 

(50.0) 

10 

(16.1) 

50 

(80.6) 

ตั้งแต่ 3 คร้ัง ขึ้นไป 1 

(1.6) 

10 

(16.1) 

1 

(1.6) 

12 

(19.4) 

รวม 10 

(16.1) 

41 

(66.1) 

11 

(17.7) 

62 

(100) 

ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
ปัญหาที่เกษตรกรประสบในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลปรากฏว่ามี
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดงัน้ี ปัญหาแรงงานไม่พอเพียง คิดเป็นร้อยละ 50 ของเกษตรกรที่ท  าการศึกษามี
ปัญหาในระดับปานกลาง ร้อยละ 50 มีปัญหาขาดแคลนเคร่ืองมือทุ่นแรงส าหรับก่อสร้างระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ ามีเกษตรกรร้อยละ 58 ประสบปัญหาขาดเงินทุน ส่วนร้อยละ 68 คิดว่าขาดแคลน
ความรู้เก่ียวกับงานอนุรักษ์ดินและน ้ า หรือก็คือมีความรู้ไม่เพียงพออยูใ่นระดับปานกลาง เช่นกับ
เกษตรกรอีกร้อยละ 61 ประสบปัญหาขาดแคลนเจา้หน้าที่ที่ให้ค  าปรึกษาในด้านการเกษตรและการ
อนุรักษดิ์นและน ้ า  ส าหรับการขาดแคลนน ้ าในการเกษตรมีเกษตรกรร้อยละ 47 คิดวา่เป็นปัญหาใน
ระดบัมาก ส่วนที่ท  ากินที่เป็นของตนเองระดบัปัญหาอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 52 และที่ท  ากิน
ไม่เพียงพอนั้น มีเกษตรกรร้อยละ 40ให้ปัญหาอยูใ่นระดบัน้อย เกษตรกรร้อยละ 48  ประสบปัญหา
เร่ืองเสน้ทางการคมนาคมไม่ดี ซ่ึงปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาที่เกษตรกรใหค้วามส าคญัสูงสุด
คือ ปัญหาขาดที่ท  ากินที่เป็นของตนเอง รองลงมาคือปัญหาขาดแคลนความรู้เก่ียวกบังานอนุรักษดิ์น
และน ้ าและปัญหาเก่ียวกบัเสน้ทางคมนาคม 
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ตารางที่ 4.29 แสดงปัญหาที่เกษตรกรประสบในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 

ปัญหา 
ระดับปัญหา 

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลความ 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 

1.  ขาดเจา้หนา้ที่ที่ใหค้  าปรึกษาในดา้น
การเกษตรและการอนุรักษดิ์นและ
น ้ า 

24 
(39) 

38 
(61) 

- 
- 

2.39 มาก 

2.  ความรู้เก่ียวกบังานอนุรักษ์ดินและ
น ้ ามีไม่เพยีงพอ 

20 
(32) 

42 
(68) 

- 
- 

2.32 ปานกลาง 

3.  ขาดที่ท  ากินที่เป็นของตนเอง 32 
(52) 

15 
(24) 

15 
(24) 

2.27 ปานกลาง 

4.  ขาดแคลนน ้ าในการเกษตร 29 
(47) 

21 
(34) 

12 
(19) 

2.27 ปานกลาง 
 

5.  ขาดเงินทุน 10 
(16) 

36 
(58) 

16 
(26) 

1.90 ปานกลาง 

6.  ที่ท  ากินไม่เพยีงพอ 13 
(21) 

21 
(34) 

28 
(45) 

1.76 ปานกลาง 

7.  ขาดแคลนเคร่ืองมือทุ่นแรง 4 
(7) 

31 
(50) 

27 
(43) 

1.63 นอ้ย 

8.  แรงงานไม่เพยีงพอ 4 
(7) 

31 
(50) 

27 
(43) 

1.63 นอ้ย 

9.  เสน้ทางคมนาคมไม่ดี 3 
(5) 

31 
(50) 

28 
(45) 

1.60 นอ้ย 

เฉลี่ย 15 
(25) 

30 
(48) 

17 
(27) 

1.97 ปานกลาง 
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ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า จากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
พบว่า เกษตรกรที่ศึกษาร้อยละ 77 เสนอแนะให้ทางราชการสนับสนุนปัจจยัการผลิตทางการเกษตร 
เกษตรกรร้อยละ 76 เสนอใหมี้การจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเกษตรและการอนุรักษดิ์นและน ้ า ซ่ึงอยู่
ในระดบัปานกลางของขอ้เสนอแนะ เกษตรกรร้อยละ 58 เสนอให้ช่วยก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและ
น ้ าเพิ่มในพื้นที่ของเกษตรกร และมีเกษตรกรร้อยละ 47 เสนอแนะใหช่้วยด าเนินการเก่ียวกบัสิทธิการ
ถือครองที่ ดิน ส าหรับข้อเสนอแนะที่ให้เจ้าหน้าที่ที่ เก่ียวข้องกับโครงการน้ีควรหาเวลาพบปะ
เกษตรกรให้มากกว่าที่ผ่านมา อยูใ่นระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 76  และร้อยละ 58 เสนอให้ช่วย
สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุงบ ารุงดินด้วย เกษตรกรร้อยละ 60 ได้เสนอแนะให้ช่วย
สนับสนุนปูนโดโลไมท ์เพื่อปรับปรุงดินในพื้นที่ท  าการเกษตร ขอ้เสนอแนะที่เก่ียวกบัที่ท  ากินไม่
เพยีงพอมีเกษตรกรร้อยละ 5 
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ตารางที่ 4.30 แสดงข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 

ข้อเสนอแนะ 

ระดับปัญหา 

คะแนนเฉลี่ย 

แปลความ คะแนน

เฉลี่ย 
แปลความ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

1. ให้ช่วยก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและ

น ้ าเพิม่ในพื้นที่ของเกษตรกร 

36 

(58) 

25 

(40) 

1 

(2) 

2.56 มาก 

2. ให้ ช่ วยสนับสนุน เมล็ดพัน ธุ์ เพื่ อ

ปรับปรุงบ ารุงดิน 

25 

(40) 

36 

(58) 

1 

(2) 

2.39 มาก 

3. ให้ช่วยสนับสนุนปูนโดโลไมท์เพื่อ

ปรับปรุงดิน 

24 

(39) 

37 

(60) 

1 

(1) 

2.37 มาก 

4. จดัการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเกษตร

และการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

14 

(23) 

47 

(76) 

1 

(1) 

2.21 ปานกลาง 

5.  ด าเนินการเก่ียวกบัสิทธิการถือครอง

ที่ดิน 

29 

(47) 

17 

(27) 

16 

(26) 

2.21 ปานกลาง 

6. ให้ทางราชการสนับสนุนปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร 

13 

(21) 

48 

(77) 

1 

(2) 

2.19 ปานกลาง 

7. เจ้าหน้ าที่ ที่ เก่ี ยวข้องควรหาเวลา

พบปะเกษตรกรใหม้ากกวา่ที่ผา่นมา 

11 

(18) 

47 

(76) 

4 

(6) 

2.11 ปานกลาง 



 

57 
 

ตารางที่ 4.30 แสดงข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะ 

ระดับปัญหา 

คะแนนเฉลี่ย 

แปลความ 
คะแนน

เฉลี่ย 
แปลความ 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย 

8. ที่ท  ากินไม่เพยีงพอ 14 

(23) 

23 

(37) 

25 

(40) 

1.82 ปานกลาง 

เฉลี่ย 21 

(34) 

35 

(56) 

6 

(10) 

2.23 ปานกลาง 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ าที่บา้นปางแดงใน  ต  าบล

เชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคท์ี่จะท าการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ศึกษา
ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า และศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

ประชากรเป้าหมายที่ศึกษาคือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเป็นสมาชิกที่ขึ้น
ทะเบียนกบัโครงการขยายผลโครงการหลวง บา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 62ครัวเรือน ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุดต ่าสุด การทดสอบสมมุติฐานใช้ค่าไคสแควร์และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
ผลการวจิยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร 
จากผลการวิจยัสามารถสรุปไดว้า่ เกษตรกรที่ท  าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อย

ละ 66 มีอายอุยูใ่นช่วงอาย ุ23 ถึง 34 ปี คิดเป็นร้อยละ 47จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 5-6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52ในขณะที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ มีจ  านวนแรงงานในภาคการเกษตรมากกว่า 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 45ดา้นพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร ครัวเรือนที่มีพื้นที่น้อยที่สุดมีขนาด 4 ไร่ มากสุด 19 ไร่ และ
ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร 10-12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือนอยู่
ในช่วง 64,000 – 74,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31 ส าหรับพื้นที่ท  าการเกษตรซ่ึงมีการก่อสร้างระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ า คิดเป็นร้อยละ 34 รายไดท้ั้งหมดของครัวเรือนอยูใ่นช่วง 64,000 – 74,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 37การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการขดุคนัคูเบนน ้ า คูรับน ้ าขอบเขา และปลูกหญา้แฝกเพื่อ
การอนุรักษดิ์นและน ้ า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 47 เขา้ร่วม 3 คร้ังในรอบปี เกษตรกรร้อยละ 47ได้
เขา้ร่วมการประชุมหรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาที่สูง ส่วนการไดติ้ดต่อพบปะกบับุคลากรของ
องคก์รรัฐบาล พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 36ไดพ้บปะจ านวน3 คร้ังในรอบปี 
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2. ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ าโดยทัว่ๆไป 
จากผลของการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจต่อส่ิงที่สร้างขึ้ นในพื้นที่ท  า

การเกษตร เพือ่ช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดิน สามารถแยกเป็นประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
เกษตรกรส่วนใหญ่ เห็นดว้ยกบัประเด็นขอ้ความต่อไปน้ี คือ การขุดคนัดินเบนน ้ า การขดุคู

รับน ้ าขอบเขา การขุดขั้นบนัไดดิน การขุดขั้นบนัไดดินแบบต่อเน่ือง การปลูกหญา้แฝกและการใช้
วสัดุคลุมดิน สามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินได ้เฉล่ียร้อยละ 98  

ส าหรับประเด็นขอ้ความที่วา่ การใชแ้ถบกระถินและถัว่มะแฮะ การปลูกพืชขวางความลาด
เทการปลูกพืชหมุนเวยีน และการปลูกพชืหลายอยา่งผสมรวมกนันั้น เกษตรกรมีความเขา้ใจวา่ช่วยลด
อตัราการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ของตนได ้เฉล่ียร้อยละ 58 

ส่วนประเด็นขอ้ความที่วา่ การปลูกพืชสลบัเป็นแถบ การปลูกพืช 2 คร้ังต่อ 1 ฤดู  เร่ิมการ
ปลูกพืชให้เร็วขึ้ นในตอนตน้ฤดูฝน การไถเตรียมดิน การก าจดัวชัพืชและการเผาเศษซากพืชนั้ น 
เกษตรกรมีความเขา้ใจว่าวธีิการดงักล่าวไม่สามารถลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ของ
ตนได ้เฉล่ียร้อยละ 77แสดงวา่เกษตรกรมีความรู้ในการอนุรักษดิ์นและน ้ า จากการกระท าในพื้นที่ของ
ตนเองเพือ่ป้องกนัพชืผลเสียหายจากน ้ าและการเขตกรรมก่อนการปลูกพชืของตนดว้ย 

3. ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อขอ้ความเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัประเด็นขอ้ความต่อไปน้ีคือการท าคนัดินเบนน ้ า เป็นการ

ป้องกนัน ้ าจากพื้นที่ป่าเขา้สู่พื้นที่ท  าการเกษตร การท าคูรับน ้ าขอบเขาช่วยลดอตัราการไหลของน ้ า 
การจดัการอนุรักษ์ดินและน ้ า ควรจะมีคู่กับการท าการเกษตรในหมู่บา้นน้ีตลอดไปชั่วลูกชั่วหลาน  
แนวหญ้าแฝกจะสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินหรือท าให้ดินในพื้นที่ของตนเองดีขึ้ น 
การเกษตรจะประสบผลดีก็ต่อเม่ือมีป่าช่วยซบัน ้ าและความชุ่มช้ืนไวใ้นพื้นที่การเกษตรที่อยูใ่กลเ้คียง 
และควรมีการหยดุย ั้งและป้องกนัการพงัทลายของดิน เกษตรกรตอ้งการขยายพื้นที่เพื่อก่อสร้างระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ าเพราเห็นวา่เป็นส่ิงที่ดี พร้อมที่จะดูแลรักษาระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าที่สร้างขึ้นใหค้ง
ความย ัง่ยนืเพื่อตนเองลูกหลานและประเทศชาติ ในส่วนประเด็นที่ว่า การท าคูรับน ้ าขอบเขาท าให้
พื้นที่ท  าการเกษตรลดน้อยลง การไถพรวนพื้นที่ ควรไถขึ้น-ลง ตามความลาดเท แนวหญา้แฝกจะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตพืชหลกัในพื้นที่ของตนเอง ป่าไมท้ี่มีอยูร่อบ ๆ 
หมู่บา้นในปัจจุบันที่อุดมสมบูรณ์มากไม่ต้องดูแลหรือปลูกเพิ่มเติมและการบุกรุกถางป่าเป็นส่ิง
จ าเป็นตอ้งกระท าต่อไป เพือ่เพิม่พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งดินที่ถูกน ้ าฝนชะลา้งไหลลงสู่แม่น ้ าล าธารนั้น 
จะไม่ท าความเสียหายต่อหมู่บา้นอ่ืน เกษตรกรไม่เห็นดว้ยต่อประเด็นดงักล่าว ระดบัความคิดเห็นเฉล่ีย
ของเกษตรกรที่มีต่อขอ้ความดา้นการอนุรักษดิ์นและน ้ า เท่ากบั 2แสดงวา่เกษตรกรเห็นดว้ยกบัความ
คิดเห็นดา้นการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
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4. ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคล - ปัจจยัเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรกับ
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ าจากผลการทดสอบสมมุติฐานหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอิสระกับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า พบว่า
ปัจจยัทางเศรษฐกิจได้แก่ แรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นของ
เกษตรกรตวัอยา่งต่อปัญหาของการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืน 
ปัจจยัทางสังคม และขอ้มูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ
การอนุรักษดิ์นและน ้ าไดแ้ก่ การถือครองที่ดิน รายได ้การติดต่อบุคคลภาครัฐ การเขา้ร่วมประชุมหรือ
อบรม การเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษดิ์นและน ้ าและปลูกหญา้แฝก เพศ อาย ุจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน 
และระดบัการศึกษา  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรประสบปัญหาต่าง ๆ ดังน้ีคือ ปัญหาแรงงานในภาค

การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาขาดแคลนเคร่ืองมือทุ่นแรงในไร่นาขาดแคลนเงินทุน ขาดความรู้
เก่ียวกบัการอนุรักษ์ดินและน ้ า ขาดเจา้หน้าที่ผูใ้ห้ค  าปรึกษา ขาดแคลนน ้ าในการเกษตร ขาดที่ท  ากิน
เป็นของตนเอง ที่ท  ากินไม่เพียงพอ  เสน้ทางคมนาคมขนส่งไม่ดี  ปัญหาที่เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบ
และใหค้วามส าคญัสูงสุด คือ  ขาดที่ท  ากินเป็นของตนเอง 

เกษตรกรไดเ้สนอแนวทางแกปั้ญหาขา้งตน้ดงัน้ีคือ ใหท้างราชการสนับสนุนปัจจยัการผลิต
ทางการเกษตร และจดัการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ช่วยก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า
เพิ่มขึ้ น เกษตรกรต้องการให้มีการด าเนินการเร่ืองสิทธิถือครองที่ดินแก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ทาง
ราชการควรพบปะกับเกษตรกรเพิ่มขึ้น  ตลอดจนช่วยสนับสนุนเมล็ดพนัธุ์พืชปุ๋ ยสดเพื่อปรับปรุง
บ ารุงดินและปูนโดโลไมทเ์พือ่ปรับปรุงดินกรด 

การอภิปรายผล 
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ าเกษตรกรเห็นดว้ยว่าดินเป็นส่ิงส าคญั

และดินที่อุดมสมบูรณ์จะให้ผลผลิตดี เกษตรกรมีความคิดเห็นทางแง่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า 
ไดแ้ก่ ไม่เห็นดว้ยกบัการถางป่า และคิดวา่ควรมีการปลูกป่าไมเ้พิม่เติม และตระหนกัถึงประโยชน์ของ
ป่าไมท้ี่ช่วยซบัความชุ่มช้ืนไวใ้หก้บัดิน และเห็นดว้ยวา่ควรมีการหยดุย ั้งและป้องกนัการพงัทลายของ
ดิน ควรมีมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ าในพื้นที่ของตน และเห็นดว้ยว่าควรมีการขยายพื้นที่ก่อสร้าง
ระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า  มีเกษตรกร ร้อยละ 61ไม่เห็นดว้ยกบัการบุกรุกถางป่าเพือ่เพิม่พื้นที่เพาะปลูก 
จะเห็นได้ว่าเกษตรกรยงัตระหนักถึงผลที่แท้จริงของการชะล้างพงัทลายของดิน ดังจะเห็นได้ว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าดินที่ถูกน ้ าฝนชะล้างไหลลงสู่ล าน ้ านั้น จะท าให้เกิดผลเสียหายต่อ
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หมู่บา้นอ่ืน ๆ และเกิดการสะสมดินตะกอนส่งผลกระทบต่อหมู่บา้นทา้ยน ้ า เกิดเป็นปัญหาระดบัชาติ
ในที่สุด 

ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจและสังคมกบัความคิดเห็นของ
เกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

1. เพศ 
จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศของเกษตรกรไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัความ

คิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะบทบาทของชายหญิงไม่ค่อย
แตกต่างกันนัก โดยเฉพาะในปัจจุบนัชายและหญิงต่างมีความเสมอภาคในเกือบทุกสังคม ผลการ
ทดสอบสมมุติฐานน้ีต่างจากผลการศึกษาของ สุทธิศกัด์ิ (2540) ที่กล่าวว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับ
ทศันคติของเกษตรกร 

2. อาย ุ
จากการศึกษาพบว่าอายขุองเกษตรกร ไม่มีความสัมพนัธก์บัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อ

การอนุรักษดิ์นและน ้ า นั่นคือ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสถิติ แสดงวา่เกษตรกรอายมุากกบัเกษตรกรอายุ
นอ้ย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า คาดวา่เป็นเพราะเกษตรกรมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้ ามากพอกนั ดงันั้นจึงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ผลการศึกษาน้ี
สอดคลอ้งกบั สุทธ์ิศกัด์ิ (2540) พงษพ์นัธ ์(2539) และวทิศัน์ (2535) ซ่ึงกล่าววา่อายไุม่มีความสัมพนัธ์
ทางสถิติกบัความคิดเห็นหรือทศันคติการยอมรับเทคโนโลย ีในขณะเดียวกนัก็ขดัแยง้กบัผลการศึกษา
ของ (สนั่น, 2536)ซ่ึงกล่าวว่าเกษตรกรที่มีอายนุ้อยมีทัศนคติทางดีมากกว่าเกษตรกรอายมุาก และ 
Sureshwaranedal., (1997) กล่าวว่า อายุมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กับการยอมรับ
เทคโนโลยกีารอนุรักษดิ์นและน ้ า 

3. ระดบัการศึกษา 
จากผลการศึกษาพบว่าระดบัการศึกษาของเกษตรกร ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติกบัความ

คิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์ดินและน ้ า นั่นคือ ระดับการศึกษาของเกษตรกรที่แตกต่างกัน
ไม่ได้ท  าให้ความคิดเห็นต่างกัน และเกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาไม่ได้รับการศึกษาผล
การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบั สุทธ์ิศกัด์ิ (2540) พงษพ์นัธ ์(2539) และ Sureshwaranedal., (1997) 

4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนไม่มีความสมัพนัธท์างสถิติกบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการ

อนุรักษดิ์นและน ้ า หมายความวา่ไม่วา่จะมีสมาชิกในครัวเรือนมากน้อยก็ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความ
คิดเห็นของเกษตรกร สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาความคิดเห็นที่วา่เกษตรกรส่วนใหญ่เห็นดว้ยว่าการ
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า  เป็นส่ิงที่ง่ายต่อการปฏิบติัและสมาชิกภายในครัวเรือน สามารถ
ช่วยกนัท าได ้นั่นคือ เกษตรกรเห็นว่าจ  านวนสมาชิกที่มีอยูใ่นครัวเรือนเพยีงพอแก่การก่อสร้างระบบ
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อนุรักษดิ์นและน ้ า  ดังนั้นปัจจยัด้านจ านวนสมาชิกในครัวเรือนจึงไม่สัมพนัธ์กับความคิดเห็นของ
เกษตรกร และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุทธ์ิศกัด์ิ (2540) 

5. จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร 
จากการทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏว่าจ  านวนแรงงานในภาคการเกษตรมีความสมัพนัธท์าง

สถิติกบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
สนั่น (2536) กล่าวว่าเกษตรกรครัวเรือนที่มีแรงงานน้อยจะมีทศันคติที่ดีต่อระบบอนุรักษ์

ดินและน ้ า  และเช่นเดียวกันกับ พงษ์พนัธ์ (2539) และSureshwaranedal., (1997) ซ่ึงกล่าวว่าจ  านวน
แรงงานในภาคการเกษตรมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติความคิดเห็นต่อระบบอนุรักษอ์ยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติ 

6. ขนาดพื้นที่ส าหรับท าการเกษตร 
จากการทอสอบสมมุติฐานปรากฏวา่ขนาดพื้นที่ท  าการเกษตรไม่มีความสมัพนัธท์างสถิติกบั

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุทธ์ิศกัด์ิ (2540) 
และพงษพ์นัธ ์(2539) ที่กล่าววา่ขนาดพื้นที่การเกษตรไม่มีความสมัพนัธก์บัความคิดเห็นของเกษตรกร 
แต่จะขัดแยง้กับผลการศึกษาของSureshwaranedal., (1997) สนั่น (2536) และศักด์ิชาย (2541) ซ่ึง
กล่าววา่ขนาดของพื้นที่การเกษตรมีความสมัพนัธก์บัความคิดเห็นของเกษตรกร  

7. ขนาดพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
จากผลการศึกษาความสัมพนัธ์ ปรากฏว่าขนาดพื้นที่ท  าการเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบ

อนุรักษดิ์นและน ้ า ไม่มีความสัมพนัธก์บัความคิดเห็นของเกษตรกรในประเด็นของแนวความคิดการ
อนุรักษดิ์นและน ้ า หมายความวา่ขนาดพื้นที่เล็กจะมีความคิดเห็นทางบวก แต่ถา้ขนาดพื้นที่ใหญ่จะไม่
เห็นด้วยกับการอนุรักษดิ์นและน ้ าเป็นไปกบัผลการศึกษาของวิทศัน์ (2535) และ Riji, (1997)แต่ใน
ความคิดเห็นโดยรวมแลว้ไม่มีความสัมพนัธ์ของขนาดของพื้นที่ท  าการเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบ
อนุรักษดิ์นและน ้ า 

8. รายไดท้ั้งหมดของปีที่ผา่นมา 
จากการศึกษาพบว่า รายได้ทั้งหมดของปีที่ผ่านมาไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติกับความ

คิดเห็นของเกษตรต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุทธ์ิศกัด์ิ 
(2540) และ พงษพ์นัธ์ (2539) แต่ผลการศึกษาของวิทศัน์ (2535)  สนั่น (2536) และศกัด์ิชาย  (2541) กล่าวในทางตรง
ขา้มคือ รายไดมี้ความสมัพนัธก์บัความคิดเห็นทศันคติของเกษตรกรต่องานอนุรักษดิ์นและน ้ า  
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9. รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 รายไดจ้ากพื้นที่การเกษตรที่มีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าไม่มีความสัมพนัธ์ทาง

สถิติกบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า คาดวา่เน่ืองจากรายไดท้ี่เกษตรกรไดรั้บ
นั้นอยูใ่นเกณฑ์ต  ่ามาก จึงไม่มีผลต่อความคิดเห็น รายไดต้  ่าไม่ดึงดูดความสนใจไม่สามารถมีผลต่อ
ความคิด เห็นได้ ดังนั้ นความสัมพันธ์จึงต  ่ าเช่น เดียวกันกับกรณีของรายได้ทั้ งหมดซ่ึงไม่ มี
ความสมัพนัธท์างสถิติกบัความคิดเห็นของเกษตรกร 

10. การรับข่าวสารความรู้จากบุคลากรขององคก์รรัฐบาล 
 ความสัมพนัธ์ระหว่างการรับข่าวสารความรู้ทางการเกษตรจากบุคลากรองคก์รรัฐบาล

กบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสถิติ
ความถ่ีของการรับข่าวสารการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง การติดตามงานไม่มีความแตกต่างซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Sureshwaranedal., (1997 ) กล่าวว่าการใหค้  าปรึกษาค าแนะน าของเจา้หนา้ที่
ของรัฐมีความสมัพนัธก์บัการยอมรับเทคโนโลยเีก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

11. การเขา้รับการฝึกอบรม   
 ไม่มีความสัมพนัธท์างสถิติกบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษ์

ดินและน ้ า คาดว่าเน่ืองจากจ านวนคร้ังของการฝึกอบรมนั้นน้อยมากจึงไม่มีผลต่อความคิดเห็นของ
เกษตรกร  ดังนั้ นจึงไม่มีความแตกต่างระหว่างเกษตรกรผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมกับผูไ้ม่ได้รับการ
ฝึกอบรม  ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังน้ีขดัแยง้กบัผลการศึกษาของนภาพร (2536) และวิทศัน์ (2535)ซ่ึงกล่าว
วา่เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมมีเจตคติต่อการส่งเสริมการเกษตรแตกต่างจากเกษตรที่ไม่ไดผ้า่นการ
ฝึกอบรมอยา่งมีนยัส าคญั  

12. การเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 
 จ านวนคร้ังของการเขา้ร่วมกิจกรรมเก่ียวกบัการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้ าไม่มี

ความสัมพนัธ์ทางสถิติกับความคิดเห็นของเกษตรกร  เช่นเดียวกับกรณีการเขา้รับการฝึกอบรม ผล
การศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของวทิศัน์ (2535) ซ่ีงกล่าววา่การมีส่วนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมมี
ความสมัพนัธก์บัการยอมรับเทคโนโลย ีแต่ผลการศึกษาน้ีขดัแยง้กบัการศึกษาของ ศกัด์ิชาย (2541) 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
หลงัจากไดท้  าการศึกษา ผูศึ้กษาวจิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. จากการศึกษาพบว่า ความรู้ของเกษตรกรมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อความคิดเห็นของ

เกษตรกร และในขณะเดียวกันเกษตรกรมีขอ้เสนอแนะให้มีการจดัอบรมให้ความรู้ และตอ้งการ
ค าปรึกษาจากเจา้หนา้ที่ ดงันั้นส่ิงส าคญัที่จะช่วยพฒันางานส่งเสริมการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและ
น ้ า น้ีได ้จะตอ้งจดัหาเจา้หน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเขา้ไปด าเนินงานในพื้นที่อยา่งต่อเน่ืองและ
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จริงจงั เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของเกษตรกรทั้งดา้นการอนุรักษ์ดินและน ้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ทั้งน้ีควรเร่ิมจากหน่วยงานทางราชการอนัไดแ้ก่ กรมพฒันาที่ดินใหค้วามรู้ดา้นการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
การปรับปรุงบ ารุงดินโดยพืชปุ๋ ยสด การปรับปรุงดินกรดโดยปูนโดโลไมท ์ การลดตน้ทุนในการผลิต
และการลดการใชส้ารเคมีทางการเกษตร  เพือ่รักษาส่ิงแวดลอ้ม  กรมส่งเสริมการเกษตรใหค้วามรู้ดา้น
การปลูกพชื 

2. กรมพฒันาที่ดิน สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง กรมอุทยานสัตวป่์าและพนัธุ์พืช และ
กรมป่าไม ้ควรร่วมกนัจดัใหมี้กิจกรรมเก่ียวกบัการอนุรักษดิ์นและน ้ า ร่วมกนัปฏิบติัภายในหมู่บา้นให้
บ่อยยิง่ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสทดลองปฏิบติัและไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริง เช่น การปลูกร้ัว
หญา้แฝกริมถนนภายในหมู่บา้น  ปลูกหญา้แฝกรอบ ๆ แหล่งน ้ า หรือริมล าห้วยเพื่อป้องกนัตล่ิงพงั 
เป็นตน้ กิจกรรมเหล่าน้ีจะช่วยให้เกษตรกรได้ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนได้ช่วยกันดูแลรักษาและบัง
เกิดผลในโอกาสต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมดว้ย เพื่อประกอบกบัผลการศึกษาเชิงปริมาณ เพราะว่า

การจดัระบบอนุรักษ์ดินและน ้ า จะเป็นการวดัปริมาณตามจ านวนพื้นที่มีหน่วยนับเป็นไร่ ส่วน
ทางดา้นคุณภาพไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ของดิน การไหลบ่าของน ้ า ที่ท  าให้เกิดการกดัเซาะ
ผวิหน้าดิน ในพื้นที่ที่ก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าหรือในพื้นที่ที่ไม่ไดก่้อสร้างระบบอนุรักษดิ์น
และน ้ า เป็นตน้ 

2. ในพื้นที่หมู่บา้นโครงการขยายผลโครงการหลวงไดแ้บ่งระดบัชั้นความสูงของพื้นที่ตาม
ระดบัน ้ าทะเลเป็นที่ลุ่ม ที่ดอนและที่สูง เม่ือเป็นดงัน้ีระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าก็จะมีวธีิการก่อสร้างที่
แตกต่างกนัตามความลาดชนัของพื้นที่และการใชน้ ้ าในการท าเกษตรกรรมความตอ้งการความคิดเห็น
ต่อระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าของเกษตรกรอาจมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะพื้นที่ของตนเอง 

3. พื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงจะอยู่ในพื้นที่อาศัยของชนเผ่า วฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีมีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้นความเช่ือ ความรู้ การยอมรับตลอดจนทศันคติ 
ที่จะมีผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน การมีกิจกรรมในพื้นที่ของชนเผ่าควรจะศึกษาท า
ความคุน้เคย เอาใจเขามาใส่ใจเรากบัผูน้ าชนเผา่และเกษตรกรทัว่ไป เป็นการสร้างภารดรภาพ เพือ่ให้
เกิดความเขา้ใจ เป้าหมาย วตัถุประสงคอ์นัแทจ้ริง ที่จะด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ ไดอ้ยา่งดี 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้า บา้นปางแดงใน ต าบลเชียงดาว  
อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ของ นายกฤดิพฒัน์  ระเบง็ นกัศึกษาปริญญาโท 
สาขาวชิาส่งเสริมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

ช่ือเกษตรกรผูใ้หส้มัภาษณ์..................................อยูบ่า้นเลขที่.........วนัที่..... เดือน................พ.ศ. 2557 

ตอนที่ 1ลกัษณะส่วนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของเกษตรกร 
ค าแนะน า ท  าเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งที่ก  าหนดไวต้ามความเป็นจริงที่
เก่ียวขอ้งกบัเกษตรกร  
1.  เพศ  ( ) 1.ชาย ( ) 2.หญิง       
2.  อาย ุ  ปี           
3.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด  คน (รวมผูใ้หส้มัภาษณ์ดว้ย)   
4.  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในภาคการเกษตร  คน   
5.  ระดบัการศึกษา          
(   )  1.  ไม่ไดรั้บการศึกษา  (   )  4.  มธัยมศึกษาตอนปลาย (   )  7.  อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………... 
(   )  2.ประถมศึกษา  (   )  5.  ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นตน้-ชั้นสูง 
(   )  3.มธัยมศึกษาตอนตน้  (   )  6.  ปริญญาตรี  
6.  พื้นที่ส าหรับท าการเกษตรทั้งหมดของครอบครัวจ านวน   ไร่  
    เม่ือปีที่ผา่นมาพื้นที่น้ีสามารถท าการเกษตรให้รายไดจ้  านวนบาท    
7.  พื้นที่ส าหรับท าการเกษตรซ่ึงมีการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้าที่มีในการถือครองของท่าน 
จ านวน  ไร่         
เม่ือปีที่ผา่นมาพื้นที่น้ีสามารถท าการผลิตใหร้ายได.้......................บาท                  
8. ในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา ท่านไดร่้วมกิจกรรมเก่ียวกบัการขดุคนัคูเบนน ้ า คูรับน ้ าขอบเขา และปลูก
หญา้แฝกเพือ่การอนุรักษดิ์นและน ้า 
(  ) 1. ไม่ไดร่้วมเลย (  ) 2. เขา้ร่วมประมาณ  คร้ัง   
9. ในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา ท่านไดร่้วมการประชุมหรือการฝึกอบรมเก่ียวกบัการพฒันาที่สูง   
     จ านวนประมาณ                   คร้ัง   
10. ในช่วง 1 ปีที่ผา่นมา ท่านไดติ้ดต่อพบปะกบับคุลากรจากองคก์รรัฐบาล 
 เช่น สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง กรมป่าไม ้กรมอุทยานสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื กรมชลประทาน  
     กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมพฒันาที่ดินจ านวนประมาณ                     คร้ัง   
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ตอนที่  2   ความรู้ของเกษตรกรในการอนุรักษดิ์นและน ้ า โดยทัว่ ๆไป 
ค าแนะน า ให้ท  าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ ความเขา้ใจของท่านมากที่สุด ในแต่ละ
วธีิการ ท่านเห็นวา่วธีิการต่อไปน้ี จะสามารถช่วยลดอตัราการชะลา้งพงัทลายของดินในพื้นที่ของท่าน
ไดห้รือไม่ 

วิธีการ ใช่ ไม่ใช่ 

1. การใชแ้ถบกระถินและถัว่มะแฮะ   
2. การขดุคนัดินเบนน ้ า   
3. การขดุคูรับน ้ าขอบเขา (ฮิว)   
4. การขดุขั้นบนัไดดิน   
5. การขดุขั้นบนัไดดินแบบต่อเน่ือง(เบน้ท)์   
6. การปลูกหญา้แฝก   
7. การปลูกพชืสลบัเป็นแถบ   
8. การปลูกพชืขวางความลาดเท   
9. การปลูกพชื 2 คร้ังต่อ 1 ฤดู   
10. เร่ิมการปลูกพชืใหเ้ร็วขึ้นในตอนตน้ฤดูฝน   
11. การปลูกพชืหมุนเวยีน   
12. การปลูกพชืหลายอยา่งผสมรวมกนั   
13. การไถเตรียมดิน   
14. การใชว้สัดุคลุมดิน   
15. การก าจดัวชัพชื   
16. การเผาเศษซากพชื   
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ตอนที่3ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการอนุรักษดิ์นและน ้ า 
ค าแนะน าใหท้  าเคร่ืองหมาย  / ลงในช่องวา่งทางดา้นขวามือใหต้รงกบัความรู้สึก ความคิดเห็นของ
ท่านตามขอ้ความทางดา้นซา้ยมือ 

ข้อความ 
เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปานกลาง 

เห็นด้วย   
น้อย 

1. การท าคนัดินเบนน ้า เป็นการป้องกนัน ้ าจากพ้ืนท่ีป่าเขา้สู่
พ้ืนท่ีท าการเกษตร 

   

2. การท าคูรับน ้าขอบเขาช่วยลดอตัราการไหลของน ้า    
3. การท าคูรับน ้าขอบเขาท าให้พ้ืนท่ีท าการเกษตรของท่านลด

นอ้ยลง 
   

4. การจดัการอนุรักษดิ์นและน ้าควรจะมีคู่กบัการท าการเกษตร
ในหมู่บา้นน้ีตลอดไปชัว่ลูกชัว่หลาน 

   

5. การไถพรวนพ้ืนท่ี ควรไถข้ึน-ลง ตามความลาดเท    
6. แนวหญา้แฝก จะสามารถรักษาความอุดมสมบรูณ์ของดิน

หรือท าให้ดินในพ้ืนท่ีของท่านดีข้ึนได ้
   

7. แนวหญา้แฝกจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตพืชหลกัในพ้ืนท่ีของท่าน 

   

8. ท่านคิดว่า ป่าไมท่ี้มีอยูร่อบๆหมู่บา้นในปัจจุบนัน้ีอุดม
สมบรูณ์มากไม่ตอ้งดูแลหรือปลูกเพ่ิมเติม 

   

9. ท่านคิดว่าการเกษตรจะประสบผลดีก็ต่อเม่ือมีป่าช่วยซบัน ้ า
และความชุ่มช้ืน ไวใ้ห้พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

   

10. ท่านคิดว่าการบุกรุกถางป่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นตอ้งกระท าต่อไป 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีเพาะปลูกของท่าน 

   

11. ท่านตอ้งการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้าเพราะเห็นว่า
เป็นส่ิงท่ีดีต่อท่ีดินของท่าน 

   

12. ท่านคิดว่าดินท่ีถูกน ้ าฝนชะลา้งไหลลงสู่แม่น ้ าล  าธารนั้นจะไม่ท าให้
เกิดผลเสียต่อหมู่บา้นอ่ืนๆ  

   

13. ท่านคิดว่าวิธีการอนุรักษดิ์นและน ้า เป็นวิธีท่ีสามารถท าได้
ง่ายและเห็นผลชดัเจน 

   

14. ท่านคิดว่าจะถ่ายทอดวิธีการอนุรักษดิ์นและน ้าให้กบั
สมาชิกในครอบครัวและผูอ่ื้นต่อไป 
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ตอนที่  4ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรต่อการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ า 

ค าแนะน าใหท้  าเคร่ืองหมาย  /  ลงใน (  ) ในขอ้ที่เป็นจริงหรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง 

1.ปัญหาใดต่อไปน้ีที่ท่านประสบเม่ือท่านจะก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าในพื้นที่ของท่าน 

อ่ืน ๆ ....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหา 
ระดับปัญหา 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

1. แรงงานไม่เพยีงพอ    
2. ขาดแคลนเคร่ืองมือทุ่นแรง        
3. ขาดเงินทุน    
4. ความรู้เก่ียวกบังานอนุรักษดิ์นและน ้ามีไม่เพยีงพอ    
5. ขาดเจา้หนา้ที่ที่ใหค้  าปรึกษาในดา้นการเกษตรและการอนุรักษดิ์นและ
น ้ า 

   

6. ขาดแคลนน ้าในการเกษตร    
7. ขาดที่ท  ากินที่เป็นของตนเอง    
8. ที่ท  ากินไม่เพยีงพอ          
9. เสน้ทางคมนาคมไม่ดี     
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2.ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้าและมาตรการอนุรักษดิ์นและน ้ า 

 
ข้อเสนอแนะ 

 

ระดับข้อเสนอแนะ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย 

1. ใหท้างราชการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตทางการเกษตร    
2. จดัการอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเกษตรและการอนุรักษดิ์นและน ้าบ่อย ๆ    
3. ใหช่้วยก่อสร้างระบบอนุรักษดิ์นและน ้ าเพิม่ ในพื้นที่ของเกษตรกร    
4. ด าเนินการเก่ียวกบัสิทธิการถือครองที่ดิน     
5. เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งควรหาเวลาพบปะเกษตรกรใหม้ากกวา่ที่ผา่นมา    
6. ใหช่้วยสนบัสนุนเมล็ดพนัธุเ์พือ่ปรับปรุงบ ารุงดิน    
7. ใหช่้วยสนบัสนุนโดโลไมทเ์พือ่ปรับปรุงดิน    
8.  ที่ท  ากินไม่เพยีงพอ    

อ่ืน ๆ ...................................................................................................................................................... 
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ประวตัิผู้เขยีน 

  

ช่ือ-นามสกลุ              นายกฤดิพฒัน์  ระเบง็ 

 วัน เดือน ปี เกดิ    5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2531 

ประวัติการศึกษา   ปีการศึกษา 2548 วทิยาศาสตรบณัฑิต (ส่งเสริมการเกษตร) 
                                         คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้                        

ประวัติการท างาน            พ.ศ. 2549 – 2555   ลูกจา้งชัว่คราว หน่วยพฒันาที่ดินที่ 2 
               อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง  สถานีพฒันาที่ดินเชียงใหม่   
               ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  กรมพฒันาที่ดิน 
              พ.ศ.  2556   พนกังานราชการ ต  าแหน่งนกัวชิาการเกษตร 

                       หน่วยพฒันาที่ดินที่ 3 อ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง  
และอ าเภอสนัทราย 

                  สถานีพฒันาที่ดินเชียงใหม่ ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6  
 กรมพฒันาที่ดิน                         
 
 

 
 

 
 
 

 


