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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาเรื่ องนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ความเข้าใจและการปฏิ บ ัติ ของเกษตรกร
เกี่ ยวกับ ภัย พิ บ ตั ิ ท างการเกษตร ในตาบลข่วงเปา อาเภอจอมทอง จังหวัดเชี ย งใหม่ และเพื่ อศึ กษา
ปั ญ หาและข้อ เสนอแนะของเกษตรกรเมื่ อ ได้รับ ภัย พิ บ ัติ ท างการเกษตรในต าบลข่ วงเปา อ าเภอ
จอมทอง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาคื อ เกษตรกรที่ เคยประสบภัย พิ บ ัติ ท าง
การเกษตรในช่ วงฤดู การผลิ ต 2554/2555 – 2555/2556 จานวน 305 ราย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล คื อแบบสอบถาม สถิ ติที่ ใช้คือ ค่าสู งสุ ด ค่าต่ าสุ ด ค่าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุ และค่าไคสแควร์
ผลการศึกษาความรู ้ความเข้าใจและการปฏิ บตั ิของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบตั ิดา้ นการเกษตรอยู่
ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 44.26 และร้อยละ 46.60)
การทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ความรู ้ความความเข้าใจของเกษตรกรเกี่ยวกับ
ภัยพิบตั ิทางการเกษตรอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรกรรม สถานภาพในสังคม ขนาดของพื้นที่ถือครองทางการเกษตรรอบ/ฤดูกาลผลิตใน
แต่ละปี และภัยพิบตั ิที่เกษตรกรได้รับผลกระทบ โดยมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับความรู ้ ความเข้าใจ
ของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบตั ิทางการเกษตร และปั จจัยที่สัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิของเกษตรกรเกี่ยวกับ
ภัยพิ บ ัติท างการเกษตรได้แก่ ระยะเวลาประกอบอาชี พ ทางการเกษตรกรรม การแจ้งขึ้ น ทะเบี ย น
เกษตรกรกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีความสัมพันธ์
ง

เชิ งบวกกับการปฏิ บตั ิของเกษตรกรเกี่ยวกับภัยพิบตั ิทางการเกษตร และพบว่าความรู ้ความเข้าใจของ
เกษตรกรมีความสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิของเกษตรกรเกี่ ยวกับภัยพิบตั ิทางการเกษตรในตาบลข่วงเปา
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญยิง่ ทางสถิติ
ปั ญ หาและอุ ป สรรคคื อ การประชาสั ม พัน ธ์ ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเกษตรกรไม่ ท ั่ว ถึ ง อัต ราการ
ช่วยเหลือเป็ นเงินจากรัฐบาลน้อยเกินไป สถานที่ติดประกาศรายชื่อผูป้ ระสบภัยไม่เหมาะสม และการ
สารวจความเสี ยหายมีความล่าช้า
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ABSTRACT
The objectives of this research were to investigating knowledge and understanding of
Agricultural Disaster in Khuang Pao Sub-District, Chom Thong District, Chiang Mai Province,
and to study problem and suggestion of farmers who had been effected from The Agricultural
Disaster. The samples of this study was 305 farmers whore gistration of farmers with Department
of Agricultural Extention in production year 2012/2013 – 2013/2014 and victims of the disaster.
Data were collected by using interview questionnaires. Statistical Technique used were percentage,
mean, standard deviation, minimum, maximum value, multiple regression analysis, multiple
regression analysis and chi-square test.
From research finding, it was found that farmers' knowledge and understanding and practice
about agricultural disaster was at moderate level. (44.26% and 46.60%)
From hypothesis testing, it was found that factor of farmers' knowledge, understanding about
agricultural disaster which were sex, education, experience, social status, planting area size,
frequency of cropping, type of the disaster. Factor of farmers' practices about agricultural disaster
which were experience, farmers registration with the government and related organization. The level
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of farmers’ knowledge, understanding about agricultural disaster had positive relationship with the
level of farmers’ practice about agricultural disaster.
The problem and obstacles of farmers were the public relations registration of farmers with
the government not thorough. The agricultural support of the goverment to the compensate for the
damage which was too little of money. The location of post list of victims not suitable and the
official working delayed.
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