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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการเกษตร อันเปนพลังความเขมแข็งของหมูบาน

ชนบทอยู 3 ประเด็น ไดแก 1) เพื่อศึกษาลักษณะพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ดานการเกษตร 2) ปจจัยที่มีผลตอพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการเกษตร 

3) แนวทางในการพัฒนาพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการเกษตร โดย

การศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งทุติยภูมิจากเอกสารตางๆ และปฐมภูมิจากผูใหญบานหรือผูแทน 

จํานวน 60 หมูบาน ที่อยูในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสัมภาษณ สําหรับการอนุรักษส่ิงแวดลอมดาน

การเกษตร จะศึกษาจาก 7 ดาน คือ การรณรงค การใหขอมูลขาวสารสิ่งแวดลอม การใหการสนับสนุน การ

พัฒนา การบํารุงรักษา การตรวจตรา และการปองกัน  

ผลการศึกษาพบวา หมูบานสวนใหญมีสมาชิกจบการศึกษาระดับประถมและมีรายไดเฉล่ีย 3,700 บาท 

ระดับของการปฏิสัมพันธใน 7 ดานของหมูบานชนบท พบวาการพึ่งพาตนเองของสมาชิก ความเปนปกแผนของ

สมาชิกชุมชน และการมีเครือขายชุมชน อยูในระดับมาก การมีกิจกรรมกับองคกรอื่น การสื่อสารภายในหมูบาน 

การเรียนรูปญหาและการแกปญหาในหมูบาน อยูในระดับปานกลาง สวนการครอบงําโดยหนวยงานของรัฐอยูใน

ระดับนอย ดานความเขมแข็งของหมูบานในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการเกษตร พบวาการรณรงค การให

ขอมูลขาวสารสิ่งแวดลอม การบํารุงรักษา และการพัฒนาอยูในระดับมาก สวนการใหการสนับสนุน การตรวจ

ตรา และการปองกัน มีคาอยูในระดับปานกลาง   สําหรับปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งมีอยู 3 ปจจัย ไดแก ความ

เปนปกแผนของสมาชิกหมูบาน การมีกิจกรรมกับองคกรอื่น และการมีเครือขายหมูบาน  สวนแนวทางในการ

พัฒนาความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการเกษตรไดแก การสรางความตระหนักใน

หนาที่และความรับผิดชอบในการเปนสมาชิกของหมูบาน การใหความรวมมือกับสวนรวมใหมากขึ้น และการ

ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่เกษตรในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางการเกษตร   
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ABSTRACT 
This research had three objectives regarding empowerment on agricultural environment 

conservation of rural villages in Chiang Mai : 1) the empowerment; 2) factors affecting the 

empowerment; and 3) the guideline for the development empowerment on agricultural environment 

conservation. Data were collected from the heads of village in Chiang Mai. The questionnaires were 

used for collecting data from 60 cases. In this study, there were seven areas of empowerment on 

agricultural environment conservation as the following: campaign, environmental information 

providing, support providing, development, maintenance, examination and protection.  

Results revealed that most of the members of villages were elementary school graduates and 

earned a monthly income for 3,700 baht. A high level of 7 aspects of the interaction factors of villages 

were self reliance, villagers’ solidarity, and village network. However, there was a moderate level of 

problem in learning and solving, activities coordination, and communication in the village, and there 

was a low level of domination by the public sector factor. For empowerment on agricultural 

environment conservation, it was found that villages were most empowerment in development, 

maintenance, information giving, and campaign,  middle empowerment  in supporting, examination, 

and protection. Factors affecting the empowerment on agricultural environment conservation were 

villagers’ solidarity, activities coordination, and village network. As for the guidelines for the 

development of empowerment on agricultural environment conservation such as an increase of 

awareness of people in village by their duty and responsibility, an increase cooperation on village 

activities, and following of agricultural staff’s suggestions on agricultural environment conservation.    
 
Keywords : Empowerment, Rural Villages, Agricultural Environment Conservation 
E-mail : Phahol@mju.ac.th 

 

คํานํา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของไทยและโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมไดถูกทําลายไปอยางรวดเร็ว

ไมวาจะเปนดานปาไม จากการตัดไมทําลายปา แหลงน้ําจากสารเคมีการเกษตร เชนสารฆาแมลง สารปองกัน

กําจัดโรคพืช ทั้งไมผล ขาวและพืชผัก โดยเฉพาะสวนสมหลายแหง ซึ่งปจจุบันองคกรตางๆ ในชุมชนและ

ประชาชน ไดรวมใจกันหันมาใชสารชีวภาพในการเกษตรมากขึ้นและตอตานธุรกิจเกษตรขนาดใหญเชน สวนสม 

ที่ใชสารเคมีมากเกินไปจนเกิดผลเสียตอชุมชน(ดวงจันทร อาภา และวิชรุตม เจริญเมือง, 2542) แตอยางไรก็ตาม

การรักษาสิ่งแวดลอมจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับความรวมมือจากทุกฝาย ไมเฉพาะแตทางราชการเทานั้น ที่

สําคัญองคกรในทองถิ่น หมูบาน และประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตองมีสวนรวมมากที่สุด เพราะเปนผูที่อยู

ใกลชิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในหมูบานหรือชุมชน ดังนั้นถาหมูบานหรือชุมชนมีความเขมแข็งใน

การอนุรักษส่ิงแวดลอมในการเกษตรก็จะทําใหหมูบานนั้นไดผลผลิตที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ(พหล ศักดิ์

คะทัศน, 2547) ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
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ทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม เพราะในระดับหมูบานเปนหนวยการปกครองที่เล็กที่สุดของประเทศ จึงมี

บทบาทสําคัญในการอนุรักษส่ิงแวดลอมถาหมูบานมีความเขมแข็ง ประชากรในชุมชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี การ

วิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาลักษณะพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมดานการเกษตร 2) ปจจัยที่มีผลตอพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ดานการเกษตร และ 3) แนวทางในการพัฒนาพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ดานการเกษตร 
 

วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยใชแบบสัมภาษณกับ

ประชากรเปาหมายไดแก ผูใหญบานหรือผูแทนที่สามารถใหขอมูลไดดี เชน ผูชวยผูใหญบาน เปนตน      

ประชากรเปาหมายคือ หมูบานที่อยูในเขตจังหวัดเชียงใหม โดยในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษา 4 อําเภอ การสุม

ตัวอยางจะทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  โดยขั้นตอนแรกเปนการสุมอําเภอจํานวน 4 อําเภอ โดยการสุม

อยางงายแบบเปนสัดสวนกับประชากร ไดแกอําเภอแมริม สารภี ดอยสะเก็ด และสันทราย ขั้นตอนที่สองทําการ

สุมตําบลมาอําเภอละ 3 ตําบล สุมแบบเปนสัดสวนกับประชากร ขั้นตอนที่สามทําการสุมหมูบานมาตําบลละ 5 

หมูบาน สุมแบบเปนสัดสวนกับประชากร รวมท้ังหมด 60 หมูบาน ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา 

เชน อัตราสวนรอย คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะหหลายตัวแปรไดแก การวิเคราะหการ

ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis)  
 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

ขอมูลทั่วไปและปจจัยดานปฏิสัมพันธของหมูบาน 
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือหมูบาน จํานวน 60 หมูบาน สวนใหญมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 

4,000 บาท คิดเปนรอยละ 53.3 รายไดเฉล่ีย 3762.41 บาท  และการศึกษาของสมาชิกหมูบานสวนใหญอยูใน

ระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 68.3 ในดานระดับของการปฏิสัมพันธแตละดานของหมูบานชนบท

ประกอบดวย 7 ดาน  ไดแก 1) ความเปนปกแผนของสมาชิกชุมชน (SOL)   2) การมีกิจกรรมกับองคกรอื่น 

(ACTI)   3) การสื่อสารในหมูบาน (COMM)   4) การถูกครอบงําโดยหนวยงานรัฐ (GOVE)   5) การเรียนรูปญหา

และการแกปญหา (PROB)   6) การพึ่งตนเอง (SELF) และ   7) การมีเครือขายชุมชน (NETW) ไดกําหนด

หลักเกณฑการใหคะแนนการวัดทัศนคติตามแนวความคิดของ Likert scale ซึ่งแบงออกเปน 5 ระดับ ตามความ

คิดเห็นหรือการปฏิบัติของสมาชิกหมูบานจากผูถูกสัมภาษณ ตอจากนั้นนําคาคะแนนความคิดเห็นหรือการ

ปฏิบัติที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเปน 3 ระดับ ไดแก ชวงคาเฉลี่ย 3.67-

5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือปฏิบัติในระดับมาก ชวงคาเฉลี่ย 2.34-3.66 หมายถึง 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือปฏิบัติในระดับปานกลาง และชวงคาเฉลี่ย 1.00-2.33 หมายถึง 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือปฏิบัติในระดับนอย 
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ระดับของการปฏิสัมพันธของสมาชิกในหมูบานในแตละดานของหมูบานชนบท พบวาดานความเปน

ปกแผนของสมาชิกชุมชน((เฉล่ีย 3.85)   การพึ่งตนเอง(เฉล่ีย 3.72)  และดานการมีเครือขายชุมชน(เฉล่ีย 3.71)  

มีความคิดเห็นหรือการปฏิบัติอยูในระดับมาก ดานการมีกิจกรรมกับองคกรอื่น ดานการสื่อสารในหมูบาน และ

ดานการเรียนรูปญหาและการแกปญหามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง(เฉล่ีย 2.95) สวนดานการถูก

ครอบงําโดยหนวยงานรัฐ ความคิดเห็นหรือการปฏิบัติอยูในระดับนอย(เฉล่ีย 2.32)  ทั้งนี้จากคาเฉลี่ยรวมของ

ปฏิสัมพันธแตละดานของหมูบานชนบทดังกลาว มีความคิดเห็นหรือการปฏิบัติในระดับปานกลาง(เฉล่ีย 3.18)   

ทั้งนี้ความเปนปกแผนของสมาชิกหมูบานเปนอีกหนึ่งปจจัยสําคัญในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเกิดพลังและ

สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี หมูบานชนบททางรัฐมีการดูแลไมทั่วถึงจึงไมคอยถูกครอบงําจากรัฐมากนัก และ

ประชาชนตองพึ่งพาตนเองใหมากขึ้น 
 

ความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การศึกษาระดับของความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมประกอบดวย 7 ดาน ไดแก 1) การรณรงค (CAMP) 2) การใหขอมูลขาวสาร (INF) 3) การใหการ

สนับสนุน (SUP) 4) การบํารุงรักษา (MAIN) 5) การพัฒนา (DEV) 6) การตรวจตรา (EXAM) และ7) การปองกัน 

(PROT) และหาคาเฉลี่ยความเขมเข็งโดยรวมของทั้ง 7 ดาน(STRENG) หลักเกณฑการใหคะแนนตามเทคนิคการ

วัดทัศนคติตามแนวความคิดของ Likert scale แบงออกเปน 5 ระดับ ตอจากนั้นนําคาคะแนนความคิดเห็นหรือ

การปฏิบัติที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยเปน 3 ระดับ เชนเดียวกับปจจัยดาน

ปฏิสัมพันธ ผลการศึกษาพบวาดานการพัฒนามีความเขมแข็งมากที่สุด(เฉล่ีย 4.26) รองลงมาไดแกการ

บํารุงรักษา (เฉลี่ย 4.14) สวนดานการปองกันมีความเขมแข็งนอยที่สุด(เฉลี่ย 2.35) โดยในภาพรวมพบวามีความ

เขมแข็งในระดับปานกลาง (เฉล่ีย 3.57) ทั้งนี้กิจกรรมของหมูบานในการอนุรักษส่ิงแวดลอมสวนใหญเปนการ

พัฒนาและบํารุงรักษา เชน การปลูกปา การการบํารุงรักษาดิน เปนตน 

 

ปจจัยที่มีผลตอพลังความเขมแข็งของหมูบาน 
    ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความเขมแข็งของหมูบานในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมทางการเกษตร โดยมีตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปร ผลการวิเคราะห พบวา ตัวแปรที่มีผลตอความเขมแข็ง

อยู 3 ตัวแปร ไดแก ความเปนปกแผนของสมาชิกชุมชน การมีกิจกรรมกับองคกรอื่น และการมีเครือขายชุมชนที่

ระดับนัยสําคัญ .01 ซึ่งสอดคลองกับ เอกมล ออนศรี(2544) ที่ระบุวาการมีเครือขายจะทําใหเกิดความเขมแข็ง

หรือพลังมากขึ้นในการทํากิจกรรมตางๆ ดัง Table 1 
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Table 1 Multiple regression analysis of factors affecting the empowerment of rural villages in 

 agricultural environment conservation. (n=60)   

                                   Variables      B                     t                      sig. 

1) monthly income of people (INC)(baht/month) 0.643 1.82 0.067 

2) education of people (EDU)(ป) 1.026 2.201 0.937 

3) villagers’ solidarity (Sol)(1-5) 0.600 4.027 0.007 

4) activities coordination (ACTI)(1-5) 0.988 4.061 0.010 

5) communication in the village (COMM)(1-5) 0.149 0.561 0.576 

6) domination by the public sector (GOVE)(1-5) -0.677 0.498 0.619 

7) problem in learning solving (PROB)(1-5) 0.368 0.372 0.710 

8) self reliance (SELF)(1-5) 0.136 0.240 0.811 

9) village network (NETW)(1-5) 0.257 3.011 0.005 

Constant -28.682 -7.541 0.000 

R2   .548   

F  6.069 

Sig. F  .000 

 
แนวทางการพัฒนาพลังความเขมแข็งของหมูบานชนบท ในการอนรุักษสิ่งแวดลอมดานการเกษตร 

แนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งของหมูบานชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการเกษตรที่สําคัญ

ไดแก การใชสารอินทรียในการเกษตร เชนการบํารุงดิน การปองกันกําจัดศัตรูพืช ซึ่งแนวทางการอนุรักษแรก คือ 

การรณรงคดานสิ่งแวดลอมของการเกษตรภายในชุมชนหรือหมูบานของตนเองจะเปนตัวกระตุนใหประชาชนเกิด

จิตสํานึก ทั้งนี้ควรใหคนในหมูบานหรือชุมชนมีสวนรวมในการรณรงค เชน การรณรงคทําปุยหมักจากเศษพืช เพือ่

ไมใหใชปุยเคมีมากเกินไปซึ่งมีผลตอโครงสรางดิน ซึ่งควรจะทํากันอยางตอเนื่อง   แนวทางที่สองคือ การนําเสนอ

ขอมูลขาวสารเพื่อกระตุนใหเกษตรกรภายในหมูบานเกิดความตระหนักเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการ

ทําการเกษตรที่ไมเหมาะสม ควรใชรูปแบบการใหขอมูลขาวสารหลายๆวิธี เพื่อใหเกษตรกรเกิดความสนใจ เชน 

ทําแผนพับ โปสเตอร จัดฝกอบรม เสียงตามสาย เพื่อใหเกษตรกรไดรับขาวสารการทําการเกษตรอยางเหมาะสม 

ไมกระทบตอส่ิงแวดลอมในดานตางๆ คือ ผลกระทบตอสภาพดินและน้ํา ซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานที่เกี่ยวของ

ควรจัดงบประมาณเพื่อใหเกิดกิจกรรมดังกลาว เชน มีการแลกเปลี่ยนขาวสารมากขึ้นระหวาง อบต. องคกรชุมชน 

กรมพัฒนาที่ดิน และประชาชน นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเมื่อมีกิจกรรมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมและการจัดตั้งกลุมที่ทําหนาที่อนุรักษส่ิงแวดลอมโดยตรงที่มาจาก อบต. และองคกรชุมชน และ

ประชาชน (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2535; สัมพันธ เตชะอธิก. 2536)   

การทําการเกษตรอยางเหมาะสมโดยไมกระทบกระเทือนตอส่ิงแวดลอม จําเปนตองใหหนวยงานตางๆ 

และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ดําเนินการสงเสริมความรูในดานตางๆ เกี่ยวกับการใชเครื่องมือ ปุยเคมี และสารเคมี
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ปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง และคํานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ควรมีการทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อ

ลดการใชสารเคมี ปุยเคมี และเนนการใชสารสกัดจากธรรมชาติ หรือชีววิธี ในการปองกันกําจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรภายในหมูบาน แนวทางที่สามความรูในเรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตรปจจุบัน ซึ่งมี

ความสําคัญและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงควรพัฒนาการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีทาง

การเกษตรจากหนวยงานที่เกี่ยวของภายในหมูบานหรือชุมชน เพื่อใหเกษตรกรมีความรูอยางกวางขวางมาก

ยิ่งขึ้น และมีความตระหนักเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม ในการทําการเกษตรกรรม กิจกรรมบางอยางเราสามารถ

ทราบถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมไดเชน การใชปุยเคมีในปริมาณที่มากจะสงผลใหดินเสื่อมคุณภาพซึ่ง

สามารถปองกันโดยการใชปุยอินทรียรวมดวยเพื่อปรับโครงสรางดิน เปนตน นอกจากนี้ดานการตรวจตรากิจกรรม

อันกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมถือเปนสิ่งหนึ่งที่ตองอาศัยความรวมมือกันระหวางสมาชิกของหมูบานในการ

ตรวจตราหรือสอดสองดูแลสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถทําไดโดยการประชุมหรืออบรมเพื่อปรับทัศนคติในการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมทั้งเกษตรกรและไมใชเกษตรกรทุกคน หรือการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครที่คอยดูแลดานสิ่งแวดลอม

ภายในหมูบานเพื่อมีทัศนคติหรือมีแนวปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางยั่งยืนตอไป  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
ชนบทของไทยเปนสังคมเกษตรกรรม หมูบานเปนหนวยการปกครองที่เล็กที่สุดของประเทศ จึงมีบทบาท

สําคัญในการอนุรักษแวดลอมถาหมูบานมีความเขมแข็ง ประชากรในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พลังความเขมแข็ง

ของหมูบานชนบทโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ประชาชนยังขาดความรู ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอมทางการเกษตรไดแก การใชสารอินทรียในการเกษตร เชนการบํารุงดิน การใชสารอินทรียในการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืช แตก็มีบางที่ทําการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติเอง เชน การปรับปรุงคุณภาพดิน การไมใช

สารเคมีใกลแหลงน้ําของชุมชน เปนตน โดยพลังความเขมแข็งของหมูบานในชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอม

ดานการเกษตรที่สําคัญ ไดแก การรณรงคดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม ที่เปนประโยชนตอคนในชุมชน การให

ขอมูลขาวสารทางการเกษตรที่มีผลตอส่ิงแวดลอมไมวาจะเปนขอมูลขาวสารที่เกิดขึ้นภายในหรือภายนอก

หมูบานอยางบอยครั้งและทั่วถึง การใหการสนับสนุนและความรวมมือของชุมชนในการจัดกิจกรรมอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม ของหมูบาน การรวมมือรวมใจกันชวยบํารุงรักษา ส่ิงของ หรือสถานที่ที่เปนของหมูบาน การพัฒนา

หมูบานดานตางๆ โดยการรวมกันของคนในชุมชน การชวยตรวจตรากิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิดมลพิษทาง

ส่ิงแวดลอม และพื้นที่เกษตรเสียหาย และการปองกันปญหาตางๆ ไมวาจะเปนภัยทางธรรมชาติ หรือภัยที่จะ

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางการเกษตร พลังความเขมแข็งของหมูบานชนบท ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดาน

การเกษตรขึ้นอยูกับ 1) ความเปนปกแผนของสมาชิกชุมชน 2) การมีกิจกรรมกับองคกรอื่น และ 3) การมี

เครือขายหมูบานในการอนุรักษส่ิงแวดลอม ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาความเขมแข็งของหมูบาน

ชนบทในการอนุรักษส่ิงแวดลอมดานการเกษตร ไดแก การกระตุนใหเกิดจิตสํานึกแกประชาชนใหเกิดความ

ตระหนักในอันตรายหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น การจัดการอบรมใหความรูในการอนุรักษดินและน้ํา การสงเสริมการ

ใชสารอินทรียทําการเกษตร การใหคนในหมูบานเกิดความสามัคคีชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูบานและระหวาง

หมูบานในการอนุรักษส่ิงแวดลอมทางการเกษตร 
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