
ง 

 
ช่ือเร่ืองวทิยานิพนธ์  การวเิคราะห์เง่ือนไขและความย ัง่ยนืของการปฏิบติัหลายรูปแบบ 
 ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่:  กรณีศึกษาต าบลแม่แฝกใหม่  
 อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

ผู้เขียน  นางสาวสิริพร มะเจ่ียว 
 

ปริญญา  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
 (การใชท่ี้ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื) 
 

อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์  อาจารย ์ดร.สิทธิณฐั ประพุทธนิติสาร 
 

บทคดัย่อ 
  

เกษตรทฤษฎีใหม่เป็นท่ียอมรับกันทัว่ไปว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของเกษตรทางเลือกท่ี
สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดจากการเกษตรเชิงพาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้หรือเกษตรกระแสหลกั แต่ในการ
ปฏิบติักลับพบปริมาณท่ีจ ากดั ผูว้ิจยัพบว่าในข้อเท็จจริงอาจมีเกษตรกรจ านวนหน่ึงปฏิบติัตาม
เกษตรทฤษฏีใหม่อยูแ่ลว้ในสาระส าคญัแต่ไม่ไดค้รบถว้นตามรูปแบบ ดงันั้นจึงใชพ้ื้นท่ีของต าบล
แม่แฝกใหม่ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่โดยมีเกษตรกรจ านวนหน่ึงท่ีปฏิบติัตามรูปแบบและ
สาระส าคญั หรือท่ีปฏิบติัตามสาระส าคญัเพียงอยา่งเดียว และยงัมีศูนยเ์รียนรู้กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  
เพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริงตามวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อศึกษาเง่ือนไขของเกษตรกรท่ี
ปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบถว้น และแบบประยุกต ์และประการท่ีสอง เพื่อศึกษาผลของ
การปฏิบติัของเกษตรกรตามเกษตรทฤษฏีใหม่ทั้งสองรูปแบบ โดยมีสมมุติฐาน 2 ขอ้วา่ การปฏิบติั
เกษตรทฤษฎีใหม่ต่างกนั เพราะเง่ือนไขของเกษตรกรต่างกนั และการปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่
จะไดผ้ลตามสาระส าคญัของเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่แตกต่างกนัในเชิงสัมพทัธ์ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี  ใช้วิ ธีการศึกษาแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดย
ท าการศึกษาในกลุ่มเกษตรกรผูป้ฏิบติัตามเกษตรทฤษฏีใหม่ ในพื้นท่ีศึกษา และพบวา่ 

1. เกษตรกรท่ีปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบถ้วน และแบบประยุกต์ นั้นพบ
เง่ือนไขด้านขนาดท่ีดิน แรงงานครัวเรือน รายได้ รายจ่าย และหน้ีสิน ไม่มีส่วนในการก าหนด
รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ ขณะท่ีเง่ือนไขของเกษตรกรด้านแหล่งน ้ า มีส่วนในการก าหนด
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รูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเกษตรกรท่ีปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่แบบครบถว้น มีแหล่ง
น ้ าส ารอง ต่างจากเกษตรกรท่ีปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ไม่มีแหล่งน ้ าส ารองใน
พื้นท่ี แต่พื้นท่ีศึกษาพบระบบชลประทานทดแทน และระบบสังคม (ความรู้ภูมิปัญญา) มีส่วนใน
การก าหนดรูปแบบของเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเกษตรกรท่ีปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่แบบ
ครบถว้นมีการน าความรู้ภูมิปัญญาไปใชใ้นพื้นท่ีพร้อมมีการคน้หาความรู้เพิ่มเติม ต่างจากเกษตรกร
ท่ีปฏิบติัตามเกษตรทฤษฎีใหม่แบบประยุกต์ขาดการแบ่งปันหรือคน้หาความรู้เพิ่มเติม ส่ิงท่ีส าคญั
คือเกษตรกรสามารถเขา้ใจหลักการปฏิบติัเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อปฏิบติัการเกษตรได้ตามก าลัง
ความสามารถและขนาดของครัวเรือนโดยไม่ตอ้งยึดรูปแบบสามารถยืดหยุ่นตามหลกัของเกษตร
ทฤษฏีใหม่ในการปฏิบติั 
 2. ผลการปฏิบติัเกษตรทฤษฎีใหม่ในเชิงสาระส าคญัเชิงสัมพทัธ์ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงแมใ้น
บา้งดา้นอาจมีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัตามสภาพเง่ือนไขของเกษตรกร แนวคิดหลกัสาระส าคญัของ
ทฤษฎีเป็นการผสมผสานการเกษตรกบัการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ใช้เหตุผลในการประยุกต์น าภูมิ
ปัญญาท่ีมี และวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน ประกอบกบัความเขา้ใจของเกษตรกรเอง โดยเนน้การพออยูพ่อ
กินเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนก่อนการผลิตเพื่อรายไดล้ดการพึ่งพาจากภายนอกและเน้น
การพึ่งพาตนเองจะท าให้เกษตรกรมีความมัน่คงในการด าเนินชีวิต และเป็นการสร้างภูมิคุม้กัน
ใหแ้ก่เกษตรกรต่อผลกระทบภายนอกท่ีดี 
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ABSTRACT 
 

The New Theory of Agriculture has been generally accepted as a form of alternative 
agriculture hitch can solve the problems caused by intensive commercial agriculture, or 
agricultural mainstream but there is a limited amount in practicing. In fact, there may be some of 
farmers having already complied with the essence of new theory of agricultural, but incomplete. 
In Maefak Mai Sub-district, San Sai District, Chiang Mai Province, there have been some farmers 
followings the form and essence or some farmers followed only the essence besides that, there has 
been also the New Theory of Agriculture learning center there. To finding that firstly, to study the 
conditions of the farmers who followed the New Theory of Agriculture practices with completed 
model and applied model and secondly, to study the effects of the New Theory of Agriculture 
practices of both models. With the assumption that the New Theory of Agriculture would be 
difference because of the difference of conditions. The result of the following the New Theory of 
Agriculture would not be difference in the relative. 

The objectives of this research entitled " Analysis of Conditions and Sustainability of 
Different New Theory of Agriculture Practices: A Case Study of Maefak Mai Sub-district, San 
Sai District, Chiang Mai Province " are 1) to study the conditions of the farmers who followed the 
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completely and applied New Theory, and 2) to study the effects of agricultural practices of 
farmers, according to the completely and applied New Theory. 

This research was used both quantitative and qualitative methods to investigate 
different the New Theory of Agriculture practices in the study area and found that: 

1. The condition of the land size, household labors, income, expenses, and liabilities 
were not involved in forming of the New Theory of Agriculture for the farmers who followed the 
New Theory of Agriculture practices with complete model and applied model while the 
conditions of the water resource was involved in forming the New Theory of Agriculture by the 
New Theory of Agriculture practices with completed model had reserved the water resources, the 
New Theory of Agriculture practices with applied model didn’t have a backup water supply in the 
area but they had irrigation system. And social systems (wisdom) played a role to involved in 
forming of the New Theory of Agriculture by the New Theory of Agriculture practices with 
completed model used the wisdom in the area and search for more knowledge, a New Theory of 
Agriculture  practices with applied model who lacked of sharing or searching for more 
knowledge. However, it was important to note that farmers understand and be flexible and able to 
put the New Theory of Agriculture into practices according to their capability and household size. 

2. The results of agricultural practices of the farmers who followed a New Theory of 
Agriculture practices with completed and applied model were difference in term of relative main 
points. However, in some areas performed differently depending on conditions of farmers. The 
main point of the theory was the combination of agriculture and the environment through 
rationalizing application of knowledge, local wisdom and available local materials with the 
understanding of the farmers themselves. Focused on moderation: enough to eat, enough for 
household consumption, reducing reliance on external but self dependence. This will make 
farmers have stability and immunity in their lives. 
 


