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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ลักษณะทั่วไปของเกษตรกร 2) การมีสวนรวมในการอนุรักษ

ทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร  3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร  4) ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกร ของอําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 384 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสัมภาษณ และไดนํามาวิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายมีอายุเฉลี่ย 46.10 ป จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด (ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทํานา) มีสถานภาพสมรสแลว  มีรายไดเฉลี่ย ต่ํากวา 
50,000 บาทตอป  มีที่ดินเฉลี่ย 12.37 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน  ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ําจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด และ เปนสมาชิกองคกรชุมชน          

 ดานการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร โดยวัดเปนจํานวน
ครั้ง  พบวาเกษตรกรมีสวนรวมในดานการพัฒนา และดานการปองกัน  รองลงมาคือดานการใหขอมูลขาวสารดาน
การเกษตร  การรณรงค การตรวจตรา  การบํารุงรักษา  การรวมจัดฝกอบรม  ตามลําดับ 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร 
ไดแก สถานภาพทางครอบครัว  จํานวนสมาชิกในครัวเรือน และการเปนสมาชิกองคกรในชุมชน  

ดานปญหาในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร พบวาสวนใหญมีปญหาดาน
ขาดแคลนงบประมาณ รองลงมาคือ ดานการดําเนินงาน  ปญหาเกี่ยวกับการขาดความรูและเวลาของเกษตรกร 
ตามลําดับ  สวนขอเสนอแนะตอการสงเสริมการมีสวนรวม ไดแก เกษตรกรตองการใหทางภาครัฐเขามาชวยเหลือ
ทางในดานงบประมาณ  การใหความรูในการอนุรักษดินและน้ํา โดยนักวิชาการ นอกจากนี้รัฐบาลควรกระตุนให
เกิดความตะหนัก ในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําใหกับตัวเกษตรกรอยางทั่วถึง 

  การศึกษาวิจัยนี้มีขอเสนอแนะคือ เจาหนาที่อําเภอสันทรายตองเขาถึงตัวเกษตรกรใหมากกวานี ้โดยการ
จัดสงนักวิชาการดานการเกษตร  ตลอดทั้งควรเชิญผูทรงคุณวุฒ ิเพื่อใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา 
โดยควรจัดหนวยเคลื่อนที่ออกพบปะเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการอนุรักษ 
 
คําสําคัญ :  การมีสวนรวม  การอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตร  เกษตรกร 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสงเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ อ.สันทราย จ.เชียงใหม  50290 
 Master of Science Agricultural Extension, Faculty of Agricultural Production, Maejo University, Chiang Mai 50290 

 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 1792 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate the following: 1) socio – economic 

characteristics of farmers; 2) farmers participation in soil and water resources for agriculture of the 
farmers; and 3) factors related to farmer participation in soil and water resources for agriculture. 4) the 
problems and suggestions of  farmers  A set of interviews schedules was used for data collection and 
analyzed by using the statistical package.  Informants in this study consisted of 384 farmers in Sansai 
district, Chiang Mai. 

Results of the study revealed that most of the informants were male, 46.10 years old on 
average, married, and elementary school graduates.  They had an average annual income of 50,000 
baht.  The informants had a land area of 12.37 rai on average.  They had family members of 4 people 
on average.  Besides, they perceived information about soil and water resources from television most.  
They were community organization members.  It was found that the informants participated in the 
development and protection of soil and water resources.  This was followed by the provision of 
agricultural information, campaign on soil and water resources conservation, maintenance, and training 
respectively.  Factors related to the soil and water conservation for agriculture included marital status, 
number of family members, and community organization members.  

For problems encountered, it was found that most of the informants lacked of inadequate 
budget.  This was followed by operation problems, lacked of knowledge, and time constraint, 
respectively.  It could be advisable that the informants should be assisted by the government sector on 
budgets.  Besides, academicians should extend knowledge on soil and water conservation to the 
informants.   Also, the government should encourage the informants to realize on soil and water 
conservation. 

For  suggestions, staft of sansai district office  should  approach  the farmers more  than  ever. 
That  is, agricultural  academicians, resource persons, and scholars should be invited to meet the 
farmers for the provision of knowledge in soil and  water resources conservation. Besides, sansai 
district  office  should send mobile unit to meet the farmers regularly so that  they will be active in the 
conservation. 
 
Keywords : participation, soil and water conservation, farmer 
E-mail : ley_555@hotmail.com 

 
คํานํา 

ทรัพยากรดินและน้ําของไทยโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมไดถูกทําลายไปอยางรวดเร็วเนื่องจากขาดการ
อนุรักษ สําหรับปญหาเรื่องดินและน้ําสวนใหญเกิดจากจากการใชสารเคมีของเกษตรกร  ซึ่งในปจจุบันองคกรตางๆ 
ในชุมชนและประชาชน ไดรวมใจกันหันมาอนุรักทรัพยากรดินและน้ํามากขึ้น และไดตอตานการใชสารเคมีที่มาก
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เกินไป จนเกิดผลเสียตอชุมชน(ดวงจันทร อาภา และวิชรุตม เจริญเมือง. 2542) แตอยางไรก็ตามการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ํานั้น  จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับความรวมมือจากตัวเกษตรกรเอง  เพราะเปนผูที่อยูใกลชิดกับ
ทรัพยากรดินและน้ําในทองถิ่นของตน  ในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดิน
และน้ําเพื่อการเกษตร ของเกษตรกรในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากในพื้นที่มีการทําเกษตรกรรมเปน
จํานวนมาก และประสบปญหาเกี่ยวกับสภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ เนื่องจากดินสวนใหญมีสภาพเปนดิน
ทราย เกิดการชะลางพังทลายสูง สําหรับปญหาการเสื่อมสภาพของดินเกิดขึ้นจากดินขาดความอุดมสมบูรณ เพราะ
ขาดการบํารุงดินของเกษตรกร หรือใสปุยเคมีมากเกินไป  การปลอยใหน้ําทวมขังนานเกินไป การเผาตอซังหรือหญา
ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพเปลี่ยนแปลงไป (กรมพัฒนาที่ดิน, 2544)  สวนปญหาเรื่องน้ําคือ    
ปริมาณน้ําเริ่มลดลง อันเกิดจากสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปและที่สําคัญคือเกิดจากตัวเกษตรกรเอง ที่ใชน้ํา
ไมเหมาะสม และในระยะหลังไดเริ่มประสบกับปญหาและขอจํากัดตางๆ ซึ่งพบวาทรัพยากรน้ําไดถูกนํามาใชอยาง
รวดเร็ว สิ้นเปลืองและขาดการอนุรักษ (สินธุ , 2531:1) การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) ลักษณะสวน
บุคคล  เศรษฐกิจ  และสังคมของเกษตรกรในอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม2)การมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ํา เพื่อการเกษตรของเกษตรกร  3) ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร 4) ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรที่มีผลตอการมีสวนรวมใน
การอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การศึกษาครั้งนี้ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกร ในอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม จํานวน12 
ตําบล โดยการสุมตัวอยาง คือทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  โดยขั้นตอนที่1 ใชวิธีการคํานวณขนาดกลุม
ประชากรตัวอยาง จากจํานวนประชากรทั้งหมด 9,877 ราย  จากสูตรของ Yamane (1973: 725) อางใน  บุญธรรม           
กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2535: 68) จนไดกลุมตัวอยาง 384 ราย ขั้นที่2 โดยวิธีสุมอยางงาย ดวยการจับฉลากแตละตําบล
เนื่องจากประชากรในแตละตําบลมีจํานวนไมเทากัน  จึงจําเปนตองหาสัดสวนของขนาดตัวอยางโดยขนาดของ
ตัวอยางจะเปนสัดสวนกับประชากรทั้งหมด (กัลยา  วานิชบัญชา, 2548: 19) สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 
แบบสัมภาษณแบบเจอะลึก แบงเปน3ตอนคือ 1) ลักษณะพื้นฐานของเกษตรกร เปนลักษณะปลายปด-เปด 2) 
ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเกษตรกรโดยถามเปนจํานวนครั้ง 3) ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรโดยใช
คําถามปลายเปดใหแสดงความคิดเห็น และการวิเคราะหขอมูลแบงเปน3ขอ คือ1) ลักษณะพื้นฐานของเกษตรกร 
โดยใชความถี่ 2) การมีสวนรวมของเกษตรกรเกษตรกร โดยใชคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3) ใชการ
วิเคราะหการถดถอยพหุเพื่อหาความสัมพันธตางๆที่มีผลตอการมีสวนรวมของเกษตรกร 

 
ผลและวิจารณ 

 
สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล  ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือเกษตรกรในอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม จํานวน 12ตําบล พบวา
สวนใหญสวนใหญเปนเพศชายคิดเปนรอยละ 60.9 อายุเฉลี่ยรอยละ 46.1 สวนใหญประกอบอาชีพทํานา คิดเปน
รอยละ 72.4 การศึกษาของเกษตรกรอยูในระดับประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 56.0 มีสถานภาพสมรสแลว  มีรายได
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เฉลี่ย ต่ํากวา 50,000 บาทตอป  มีที่ดินเฉลี่ย 12.37 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน  เปนคนถิ่นเดิมในชุมชน
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด และ เปนสมาชิกองคกรชุมชน          
 

สวนที่ 2 การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการทําการเกษตรของเกษตรกร 
หลักการมีสวนรวม5ขั้นคือ 
1. รวมใหขอมูล     เกษตรกรไดมีสวนรวมใหขอมูลในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําดินและน้ําเพื่อ

การเกษตร ในเรื่องของการของการการฝกอบรม โดยเกษตรกรไดใหขอมลูของตนในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา
ของตนตอที่ประชุม และดานการรณรงค โดยเกษตรกรรวมรณรงคและใหขอมลขาวสารดานการอนุรักษดินและน้ํา
กับเกษตรกรรายอื่นที่ยังไมมีความรูในดานนี ้

2. รวมคิด     เกษตรกรไดมีสวนรวมคิดในดาน การบํารุงรักษา การพัฒนา และการปองกัน โดยคิดวิธีการ
ตลอดถึงหลักการปฏิบัติในการบํารุงรักษา พัฒนา และปองกัน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําใหมีความ
สมบูรณและมีใชอยางยั่งยืน 

3.รวมตัดสินใจ  เกษตรกรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในดานการพัฒนา โดยรวมกับทางหมูบาน และ
ตําบลในการขุดลอกคลอง เพื่อใหน้ําไหลสะดวก และรวมกันตัดสินใจกําหนดจุดที่จะทําอางเก็บน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว
ใชในชวงหนาแลง 

4. รวมทํา   เกษตรกรเกษตรกรไดมีสวนรวมทํา ในเรื่องของการปองกัน โดยจัดเวรยามระวังไฟปา เพื่อ
ไมใหเกิดผลเสียตอชุมชนและยังเกิดผลกระทบตอทรัพยากรดินและแหลงน้ําในชุมชน และยังมีสวนรวมในดาน การ
บํารุงรักษา การพัฒนา การปองกันทรัพยากรดินและน้ํา โดยลงมือปฏิบัติในพื้นที่ของตน และพื้นที่ของชุมชนที่ไดรับ
มอบหมาย การรณรงค โดยมีสานรวมในการรณรงคใหเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา
ใหกับบุคคลทั่วไปไดทราบ 

5. รวมรับผิดชอบ    เกษตรกรไดมีสวนรวมรับผิดชอบในดานการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ําในพื้นที่ของ
ตน โดยการบํารุงดินการใชน้ําอยางประหยัด และพื้นที่ของชุมชน เชน ปาชุมชน  คลอง อางเก็บน้ํา  แมน้ําของชุมชน 

การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของเกษตรกร โดยวัดเปนจํานวนครั้ง  
พบวาเกษตรกรมีสวนรวมในดานการพัฒนาโดยการขุดลอกคลองใหมีแหลงน้ําที่สมบูรณขึ้น การใชปุยคอกและปุย
พืชสด พบวาเกษตรกรมีการพัฒนาทรัพยากรในการอนุรักษดินและน้ําคิดเปนรอยละ 54.7 และไมมีการพัฒนาคิด
เปนรอยละ 45.3   โดยมีการพัฒนาเฉลี่ย 0.70 ครั้งตอป   มีการพัฒนานอยที่สุด 0 ครั้งตอป มีการพัฒนามากที่สุด 
4 ครั้งตอป  และดานการปองกัน โดยการปลูกหนาแฝกปองกันดินพังทลาย การขุดบอน้ํากันการขาดแคลนน้ํา 
พบวาเกษตรกรมีการปองกันทรัพยากรในการอนุรักษดินและน้ําคิดเปนรอยละ 54.7  และไมมีการปองกันคิดเปน
รอยละ 45.3 โดยมีการปองกันเฉลี่ย 0.86 ครั้งตอป มีการปองกันนอยที่สุด 0 ครั้งตอป มีการปองกันมากที่สุด 3 ครั้ง
ตอป  รองลงมาคือดานการใหขอมูลขาวสาร โดยการพูดบอกตอกัน แนะนํารายการเกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ํา
ใหเพื่อนบาน พบวาเกษตรกรมีการรับขอมูลขาวสารในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา  คิดเปนรอยละ 50.5 และไม
มีการรับขอมูลขาวสารคิดเปนรอยละ 49.5  โดยมีการรับขอมูลขาวสารเฉลี่ย 1.35 ครั้งตอป มีการรับขอมูลขาวสาร
นอยที่สุด 0 ครั้งตอป มีการรับขอมูลขาวสารมากที่สุด 30  ครั้งตอป  การรณรงค โดยการติดปายขอความรณรงคใน
การอนุรักษดินและน้ํา พบวาเกษตรกรมีในการรณรงค ประชาสัมพันธอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา คิดเปนรอยละ 
49.2 และไมมีการรณรงค ประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 50.8 โดยมีการรณรงค เฉลี่ย 0.79 ครั้งตอป รณรงค นอย
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ที่สุด 0 ครั้งตอป รณรงค มากที่สุด 12 ครั้งตอป การตรวจตรา โดยการเปนเวรยามระวังไฟปา การเฝาสังเกตุระดับ
น้ํา พบวาเกษตรกรมีการการตรวจตราในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําคิดเปนรอยละ 47.4 และไมมีการตรวจ
ตราคิดเปนรอยละ 52.6 โดยมีการตรวจตราเฉลี่ย 2.52 ครั้งตอป มีการตรวจตรานอยที่สุด 0 ครั้งตอป มีการตรวจ
ตรามากที่สุด 48 ครั้งตอป การบํารุงรักษาโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใชปูนขาวปรับสภาพของดิน และการทํา
ฝายแมวเพื่อเก็บกักน้ําไวใช พบวาเกษตรกรมีการบํารุงรักษาในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา  คิดเปนรอยละ 
42.4และไมมีการบํารุงรักษา คิดเปนรอยละ 57.6  โดยมีการบํารุงรักษาเฉลี่ย 1.59 ครั้งตอป มีการบํารุงรักษานอย
ที่สุด 0 ครั้งตอป มีการบํารุงรักษามากที่สุด 15 ครั้งตอป การรวมจัดฝกอบรม โดยการเขาไปมีสวนในการจัดอบรมที่
ทางหมูบานหรือหนวยงานราชการมอบหมายให พบวา เกษตรกรมีการจัดฝกอบรมในการอนุรักษทรัพยากรดินและ
น้ํา  คิดเปนรอยละ 18  และไมมีการจัดฝกอบรมคิดเปนรอยละ 82 โดยมีการจัดฝกอบรมเฉลี่ย 0.29 ครั้งตอป จัด
ฝกอบรมนอยที่สุด 0 ครั้งตอปจัดฝกมากที่สุด 4ครั้งตอป  
 
สวนที่ 3 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําเพื่อการเกษตรของ
เกษตรกร 
 

 ตาราง 1 การวิเคราะหการถดถอยพหุ ของคุณสมบัติทั่วไปที่มีผลตอปจจัยการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ดินและน้ํา (n=384) 

ตัวแปรตาม 
การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา 

ตัวแปรอิสระ 

b t sig 
1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. การศึกษา  
4. สถานภาพทางครอบครัว  
5. รายได  
6. การถือครองที่ดิน  
7. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  
8. ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  
9. การไดรับขอมูลขาวสาร  
10. การเปนสมาชิกองคกร  
คาคงที่  

.075 

.037 

.128 
2.583 

-2.884E-6 
-.098 
.537 
-.016 
.000 
1.295 
-.799 

.087 

.425 

.899 
2.385 
-.459 

-1.792 
2.267 
-.224 
-.192 
3.365 
-.253 

.931 

.671 

.369 

.018 

.646 

.074 

.024 

.823 

.848 

.001 

.800 
R2 
SEE 
F 
Sig.F 

 .074 
7.84195 
2.996 
.001a 
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ผลการศึกษาพบวามีตัวแปร สถานภาพทางครอบครัว จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  และการเปนสมาชิก
องคการชุมชน  มีความสัมพันธกับปจจัยการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สวนตัวแปร อื่นๆพบวาไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับปจจัยการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร
ดินและน้ํา เนื่องจากคา sig ต่ํากวาหรือเทากับ.05 จึงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม และ ( R2 = 0.074 ) 
หมายถึง   ตัวแปรอิสระทั้ง10ตัวอธิบายความผันแปรของการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําของ
เกษตรกรไดรอยละ7.4 ซึ่งถือวามีความสัมพันธตอการมีสวนรวมนอย ดังที่ปรากฏในตารางที1่ 
 
สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะประชากรที่เปนเกษตรกรที่มีผลตอการมีสวนรวมในการอนุรักษ
ทรัพยากรดินและน้ํา 

ปญหาดานการดําเนินงาน  ผลการศึกษาพบวาผูใหเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับ ภาวะความแหงแลง ไมมีน้ํา
เพียงพอในการทําการเกษตร และพื้นที่อยูหางไกลจากแหลงที่อยูอาศัยทําใหไมมีเวลาดูแลเอาใจใส  และเกษตรกร
ไมทราบถึงวิธีการที่แทจริงในการอนุรักษดินและน้ําอยางถูกวิธี  เกษตรกรเสนอวาควรมีนักวิชาการจากกรมวิชาการ
เกษตรหรือจากที่อื่นๆ เชน มหาวิทยาลัย มาใหความรูและการปฏิบัติอยางถูกวิธี 

ปญหาดานงบประมาณ  ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับทางดานงบประมาณไมเพียงพอ 
และยังพบวาเกษตรกรเปนหนี้สินเพิ่มจากการกูยืมนอกระบบ ซึ่งหนวยงานภาครัฐคือ อบต.และ อบจ.ไมมี
งบประมาณที่จะสนับสนุนในเรื่องนี้มากนัก เพราะไดนํางบประมาณที่มีอยูไปพัฒนาสวนอื่นๆ 

ปญหาเกี่ยวกับตัวของเกษตรกรเอง  ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการขาดความรูในการ
อนุรักษดินและน้ําที่เหมาะสม  ขาดประสบการณในการอนุรักษดินและน้ํา และขาดความกระตือรือรนในการหา
ความรูดานการอนุรักษ 

ปญหาดานกฎระเบียบในการปฏิบัต ิ ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับ  ในการอนุรักษดินและ
น้ําของเกษตรกรไมมีกฎและขอปฏิบัติที่ชัดเจน และไมมีการรวมกลุมหรือจัดตั้งกลุมในการอนุรักษอยางเปนทางการ 
จึงทําใหไมไดผลเทาที่ควร 

ปญหาดานอื่นๆ  ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรมีปญหาเกี่ยวกับการไมมีเวลาในการอนุรักษดินและน้ํา  
เนื่องจากเอาเวลาสวนใหญไปทํางานของของตัวเอง และยังไมรูถึงประโยชนของการอนุรักษดินและน้ําอยางแทจริง  
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบวาเกษตรกรสวนใหญเปนเพศชายมีอายุเฉลี่ย 46.10 ปจบการศึกษาในระดับประถม 

ศึกษามากที่สุด ระดับปริญญาตรีนอยที่สุด ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทํานามากที่สุด มีสถานภาพสมรส
แลว สวนใหญมีรายไดต่ํากวา 50,000 บาทตอป  มีที่ดินเฉลี่ย 12.37 ไร มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน สวนใหญ
เปนคนถิ่นเดิมอาศัยอยูในชุมชน ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําจากสื่อโทรทัศนมากที่สุด 
และเปนสมาชิกองคกรชุมชน      การมีสวนรวมของเกษตรกรในอําเภอสันทรายพบวามีสวนรวมในการการพัฒนา
และการปองกันมากที่สุด คิดเปนรอยละ 54.7 โดยการขุดลอกคลองใหมีแหลงน้ําที่สมบูรณยิ่งขึ้น  การใชปุยคอก
ปรับปรุงดิน การปลูกหญาแฝกปองกันดินพังทลาย รองลงมาคือ การใหขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ 50.5 โดยการ
พูดคุยบอกตอกัน   แนะนําความรู เกี่ยวกับการอนุรักษดินและน้ําใหเกษตรกรที่ขาดความรู การรณรงค
ประชาสัมพันธ คิดเปนรอยละ 49.0    โดยการติดปายรณรงคใหชวงกันอนุรักษ การตรวจตรา คิดเปนรอยละ 47.4 
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โดยการเปนเวรยามเฝาระวังไฟปา การเฝาสังเกตระดับน้ํา  การบํารุงรักษา คิดเปนรอยละ 42.4 โดยการปลูกพืช
หมุนเวียน การใชปุยพืชสด การรวมจัดฝกอบรมนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 18 โดยการรวมจัดฝกอบรมในชุมชนของ
ตน  การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํามีความสัมพันธกับสถานภาพทางครอบครัว  จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน  และการเปนสมาชิกองคการชุมชน   ปญหาที่พบคือ ดานการดําเนินงาน เชน ไมทราบถึงวิธีการที่
แทจริงในการอนุรักษดินและน้ําอยางถูกวิธี ดานงบประมาณ เชน งบประมาณดานการเงินไมเพียงพอ เปนหนี้สิน
เพิ่มจากการกูยืมนอกระบบ  ปญหาดานเกี่ยวกับตัวของเกษตรกร เชน ขอดความรูและประสบการในการอนุรักษ 
ขาดความกระตือรือรนที่จะหาความรู ดานกฎระแบบ เชน ไมมีการรวมกลุมที่แนนอนของเกษตรในการอนุรักษ เปน
ตน   สวนขอเสนอแนะตอการสงเสริมการมีสวนรวม ไดแก เกษตรกรตองการใหทางภาครัฐเขามาชวยเหลือทางใน
ดานงบประมาณ  การใหความรูในการอนุรักษดินและน้ํา โดยนักวิชาการ  และตองการใหปลูกจิตรสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรดินและน้ําใหกับคัวเกษตรกรอยางทั่วถึง   ขอเสนอแนะจากงานวิจัยอําเภอสันทรายตองเขาถึงตัว
เกษตรกรใหมากกวานี้ โดยการจัดสงนักวิชาการดานการเกษตร  ตลอดควรเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีจากหนวยงาย
ตางๆ เชน มหาวิทยาลัย เกษตรอําเภอ เกษตรตําบล เปนตน เพื่อใหความรูดานการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา 
โดยควรจัดหนวยเคลื่อนที่ออกพบปะเกษตรกรอยางสม่ําเสมอ เพื่อทําใหเกิดความรวมมือประสานงานและทําให
เกษตรกรเห็นความสําคัญของการอนุรักษ  ตลอดถึงจัดการประกวดพื้นที่การอนุรักษดินและน้ําดีเดนประจําป 
เพื่อใหเกษตรกรมีความกระตือรือรนในการอนุรักษ  
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