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บทคัดยอ 
   การศึกษาวิจัย มีวัตถุประสงค  1) เพื่อศึกษาปจจัยดาน เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
ดานทรัพยากรและ ดานการผลิต ท่ีมีผลตอการใชหรือไมใชปุยพืชสดในไรนาของเกษตรกร 2)   
เพื่อศึกษาทางเลือกของเกษตรกรหากจะใชท่ีดินอยางยั่งยืนในกรณีท่ีมีท่ีดินอยางจํากัดโดยการใช
กรอบแนวคิด ปจจัยเชิงซอนท่ีมีผลตอการใชพืชสดเพื่อการอนุรักษดินและน้ําบนพ้ืนท่ีสูง บานแม
โต ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
  วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพื้นท่ีโดยการสอบถามจากเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ท่ีประกอบอาชีพทํานาข้ันบันไดจํานวน 30 ครัวเรือนโดยแยกเปนกลุมท่ียอมรับการใชปุยพืชสดเพื่อ
การอนุรักษดินและน้ําจํานวน 15 ครัวเรือนและกลุมท่ียังไมยอมรับการใชปุยพืชสดจํานวน             
15 ครัวเรือนและสัมภาษณเชิงลึกอีก 10 ตัวอยางพรอมท้ังทําการเก็บตัวอยางดินในแปลงตัวอยาง
แบบเลือกเจาะจงท้ังสองกลุม มีการประชุมกลุมยอย การสังเกตอยางมีสวนรวมนําไปวิเคราะห
เช่ือมโยงกับขอมูลทุติย ขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร เอกสารจากหนวยจัดการตนน้ํา เอกสาร
จากสถานีพัฒนาท่ีดิน การสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมเปาหมาย 
  ผลการศึกษาพบวากลุมปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชปุยพืชสด คือกลุมปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังปจจัยดานการผลิตและแรงจูงใจมีผลตอการ
ตัดสินใจยอมรับการใชปุยพืชสดมากเพราะวา ทุกปจจัยจะเช่ือมโยงเขาไปถึงการตัดสินใจของ
เกษตรกรสวนปจจัยในดานกายภาพและการสงเสริมของรัฐจะมีผลก็ตอเม่ือปจจัยแรกกอนนั้นถูก
จัดการแลวโดยมีเง่ือนไขของระยะเวลาเปนตัวกําหนด 
  จึงมีขอเสนอแนะวา 1) ในทางทฤษฎีควรใหความสําคัญกับการวิจัยถึงพลวัติของการ
เปล่ียนแปลงการใชพื้นท่ีในลุมน้ําและการมีสวนรวมของชุมชนกับนโยบายหนวยงานของรัฐที่จะ
นําไปใหชุมชนดังกลาว 2) ในทางนโยบาย ถาสังคมหรือเกษตรกรมีความคาดหวังตอหนวยงานของ
รัฐจะตองใหเกิดการกระจายงานและที่สําคัญในความจริงในการสงเสริมเทคโนโลยีใดๆ ตอง
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คํานึงถึงความสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนและนํามาปฏิบัติไดบนพื้นฐานการเกษตรแบบ
พอเพียง ผานเวทีตอรองของชุมชนแลวผลักดันแผนท่ีจะเปนของชุมชนอยางแทจริง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ฉ 

Thesis Title Complex Factors Affecting the Use of Green Manure for Highland 
Soil and Water Conservation: A Case Study of  Karen Community 
at Mae Tho Village, Bo Kaeo Sub-District, Samoeng District, 
Chiang Mai Province 

Author Act. Sub. Lt. Taewan Peeraprasertsak 
Degree Master of Science 
 (Sustainable Land Use and Natural Resource Management) 
Thesis Advisor Lecturer Dr. Sidthinat Prapudhanitisarn 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) to study economic, social, cultural, natural 
resources, and production factors, which are affecting the use of green manure, and 2) to study 
choices of agriculturists in practicing sustainable land use under having land limitation. It applied 
the concept of complex factors as determinants of adoption/reflection of green manure. 

The research employs combination of quantitative, qualitative and area-aspect spatial 
analysis methodologies investigating 30 farmers whom are classified into 2 groups; 15 
agriculturists who accept to use green manure for soil and water conservation, and 15 
agriculturists who do not accept to use green manure. In addition, 5 samples in each group have 
done in-depth interview together with collecting examples of soil in the farms on both groups. 
This research also used a focus group, and participant observation to analyze and link with 
secondary data, geographical information, documents from Water Source Management Office and 
Land Development Station, and in-dept interview with target groups. 

This study found that factors affecting the use of green manure were economic, social 
and cultural including production and motivation which were highly affecting the decision on 
accepting to use green manure because every factor influenced to agriculturist’s decision. 
However, physical and government promoting factors would take effect if the previous factors 
were favorable. 

This research, therefore suggested that 1) theoretical aspect; it should be given 
priority to the dynamics of land use changing in watershed, and the co-management between 
community and government polices which will be applied to use in the mentioned community, 2) 
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policy aspect; in order to meet expectation for sustainable agriculture, more decentralization and 
consideration on social, cultural contexts aiming for sufficiency should be emphasized on the part 
of government.   


