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บทคัดย่อ 

 

  โครงการวิจยัเร่ือง "แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการตัดสินใจด าเนินการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่โดยเกษตรกรพื้นท่ีจงัหวดัน่านน้ี" มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของเกษตรกรท่ีน าไปสู่การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนการประเมินถึงผลลัพธ์หลังจากท่ี มีการ
เปล่ียนแปลงเข้าสู่แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ในแง่ของสภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และมุมมองต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ขอ้มูลท่ีใชใ้นงานวิจยัไดท้ าการรวบรวมโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรจ านวน 60 ราย 

  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพื้นท่ีท ากินเป็นของตนเองโดยมีขนาดพื้นท่ี
ตั้งแต่ 11 ถึง 30 ไร่ และยงัเป็นสมาชิกของหน่วยงานท่ีให้ขอ้มูลความรู้ด้านการเกษตรอย่างใดอย่างหน่ึง
เช่นกนั ส าหรับปัจจยัดา้นความเป็นอยู่นั้นพบว่า เกษตรกรท่ีท าการเกษตรทฤษฎีใหม่โดนเฉล่ียมีความพึง
พอใจของการน าแนวคิดน้ีไปใช้ท่ีก่อให้เกิดความเป็นอยู่ ท่ี ดีขึ้ นยกเว้นในแง่มุมด้านนันทนาการ 
นอกจากน้ีความคิดเห็นของเกษตรท่ีท าการเกษตรทฤษฎีใหม่พบว่าสภาพส่ิงแวดลอ้มหลงัจากน าแนวคิด
และปรัชญาน้ีมาใชน้ั้นมีเสถียรภาพมากขึ้นอยา่งไรก็ตามปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจด าเนินการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรไม่สามารถสรุปได้ เน่ืองจากผลขอ้มูลไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 

  โดยสรุปแลว้ ผลการศึกษาสามารถบ่งบอกไดว้่าการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร
ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายแง่มุม ดว้ยเหตุน้ีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีนโยบายสนับสนุนให้มี
น าแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใชอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหาในการด าเนินงานวิจัย 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ คือ แนวคิดท่ีไดริ้เร่ิมสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อแกไ้ขปัญหาความแห้งแลง้หรือการแกไ้ขปัญหาการใชน้ ้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของเกษตรกร นอกเหนือจากการแกไ้ขปัญหาเร่ืองน ้ าแลว้นั้น เกษตรทฤษฎีใหม่ยงัช่วย
แกปั้ญหาความขาดแคลนอาหารและสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรอีกทางหน่ึง ถา้เกษตรกรน าแนวคิดดงักล่าวไป
ใชใ้นการท าของตน พวกเขาจะมีน ้ าท่ีเพียงพอต่อการท าเกษตรกรรม เกษตรกรจะมีขา้ว ผกั ผลไม ้อาหารท่ี
อุดมไปดว้ยโปรตีนจากสัตวน์ ้ า จนไปถึงการท าปศุสัตวเ์พื่อการบริโภค นอกจากน้ีเม่ือมีผลผลิตท่ีเหลือจาก
การบริโภคก็สามารถน าไปแจกจ่ายเพื่อนบ้านหรือขายได้อีกทางหน่ึง โดยค านึงถึงการด ารงชีวิตอย่าง
พอมีพอกินเป็นส าคญั 
  เกษตรทฤษฎีใหม่มีการเผยแพร่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 โดยเร่ิมตน้ท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ ณ วดัชยัมงคลพฒันา ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซ่ึงมีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดการพฒันาแบบบูรณาการระหวา่งวดั ชุมชน และภาครัฐในแง่ของการพัฒนาอยา่งพอเพียง โดยพื้นท่ี
บริเวณโครงการน้ีแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรกจะถูกใชเ้ป็นสระน ้ าประมาณ 30% ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนท่ี
สองจะถูกใช้ในการเพาะปลูกจดัเป็น 60% ของพื้นท่ี และส่วนท่ีสามจะถูกใช้เป็นพื้นท่ีของอาคารส่ิงปลูก
สร้างและขนมคิดเป็น 10% ของพื้นท่ี การรณรงคแ์ละเชิญชวนใหเ้กษตรกรหันมาท าการเกษตรทฤษฎีใหม่มี
ความสนใจอย่างจริงจังในปีพ.ศ. 2535 โดยเร่ิมจากมูลนิธิชัยพัฒนาได้ท าการซ้ือท่ีดินรอบต่อติดกับวดั
เพิ่มเติมอีกจ านวน 15 ไร่ โดยพื้นท่ีน้ีจะถูกใช้เป็นแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ซ่ึงพระองค์ท่านได้
มอบหมายให้ศูนยว์ิจัยการเพาะปลูกพืชพระพุทธบาท จังหวดัลพบุรี รับผิดชอบในการจดัหา เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชส้ าหรับด าเนินการ    (วลัลภ, 2545) 
  จากการประเมินประสิทธิภาพของแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ  วดัชัยมงคลพฒันา 
พบว่าโครงการประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี และสามารถน าไปท าเป็นพื้นท่ีตน้แบบให้แก่เกษตรกรได ้โดย
สรุปแล้วเกษตรกรจ านวนมากได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นท่ี และยงัมีหน่วยงานจากภาครัฐให้การ
สนับสนุนเชิญชวนและเผยแพร่แนวคิดน้ีไปสู่เกษตรกรในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ทัว่ทุกภาคของประเทศไทย โดยมี
ความมุ่งหวงัว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ท่ีน าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่น้ีไปใชจ้ะก่อใหเ้กิดผลดีแก่ประเทศชาติใน
ทุกภาคส่วนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  อย่างไรก็ตามการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้แก่เกษตรกรเป็นระยะเวลา 10 ปีไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัไว ้เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ยงัคงท าการเกษตรแบบเดิมโดยเฉพาะการเกษตรแบบเชิงเด่ียว 
(การปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นท่ี) ซ่ึงเกษตรกรจะท าการปลูกพืชตามเพื่อนบา้นท่ีมีราคาสูงและผนัผวนสูง
เช่นกนั ดงันั้นถา้ปีใดท่ีพืชให้ผลผลิตดี มีราคาสูง เกษตรกรก็จะอยูร่อด แต่ถา้ปีใดท่ีพืชให้ผลผลิตไม่ดี ราคา
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ตกต ่าเกษตรกรก็จะพบกบัความขาดทุน และไม่มีผลผลิตไวบ้ริโภคในครัวเรือนซ่ึงจะเป็นวัฏจกัรแบบน้ีไม่
จบส้ิน  งานวิจยัของอารีย ์และคณะ (2542) ท่ีไดศึ้กษาการด าเนินการของเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรใน
พื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี พบว่าเกษตรกรผูท่ี้ไม่ไดท้ าการเกษตรทฤษฎีใหม่  มีผลมาจากการขาดความรู้และ
ขอ้มูลของระบบดงักล่าว และไม่รู้สึกเช่ือมัน่ในการน าระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใชใ้นพื้นท่ีของตนแลว้จะ
ก่อใหเ้กิดผลดีได ้
  ด้วยเหตุน้ีการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการท าเกษตรทฤษฎีใหม่น้ีจะช่วยให้
เกษตรกรหันมาสนใจในการท าตามแนวคิดน้ีเพิ่มมากขึ้น ทั้งยงัส่งผลถึงความมัน่คงของชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติได้อีกด้วย ในความเป็นจริงแล้ว ภาครัฐก็ได้มีการส่งเสริมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงถือเป็น
นโยบายหลกัของการพฒันาประเทศและยงัมีการมุ่งเน้นในเร่ืองของการใช้ความสุขมวลรวมประชาชาติ
(Gross Domestic Products : GDP) มาเป็นตวัช้ีวดัให้แก่เกษตรกร ท่ีแนวคิดเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่น้ีอาจเติม
เตม็พระปณิธานของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ก็เป็นได ้

 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

a) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
b) เพื่อศึกษากระบวนการและประสิทธิภาพของเกษตรกรผูท่ี้ท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
c) ศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการและประสิทธิภาพของเกษตรกรผูท้  าเกษตรทฤษฎีใหม่และ

เกษตรกรทัว่ไป  
d) เพื่อศึกษาวิธีการส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในการยอมรับและสร้างการตดัสินใจของการท า

เกษตรทฤษฎีใหม่ไปปฏิบติัใหม้ากขึ้น 
a) เพื่อศึกษาผลลพัธ์ของการเป็นเกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อ

สภาพเศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่และมุมมองต่อส่ิงแวดลอ้ม  
 
1.3 สมมุติฐาน 

a) เกษตรกรสูงอายจุะยอมรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มากกวา่เกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
b) เกษตรกรท่ีมีการศึกษาสูง จะยอมรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มากกว่าเกษตรกรท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 
c) เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกของหน่วยงานท่ีใหค้วามรู้ดา้นการเกษตรจากยอมรับแนวคิดเกษตรทฤษฎี

ใหม่มากกวา่เกษตรกรท่ีไม่เป็นสมาชิกใด ๆ เลย 
d) เกษตรกรท่ีมีพื้นท่ีท าการเกษตรมากกว่า จะยอมรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มากกว่าเกษตรกรท่ีมี

พื้นท่ีท ากินนอ้ยกวา่ 
e) เกษตรกรท่ีมีรายไดม้าจากการท าเกษตรกรรมสูง จะยอมรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มากกว่ากรท่ีมี

รายไดภ้าคการเกษตรนอ้ย 
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1.4 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
a) เพื่อทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจของเกษตรกรในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
b) เพื่อทราบถึงกระบวนการและประสิทธิภาพของเกษตรกรในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
c) เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากวิจยัมาใชก้ระตุน้ให้เกษตรกรหนัมาท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มมากขึ้น 
d) เพื่อรักษาเกษตรกรใหย้งัคงท าอาชีพเกษตรกรรมดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนืตอบรับกบันโยบายของ

ภาครัฐ 
e) เพื่อประเมินผลท่ีไดจ้ากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ และมุมมอง

ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

1.5 หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องท่ีน างานนีไ้ปใช้ประโยชน์ 
a) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพฒันาท่ีดิน 

ฯลฯ 
b) กลุ่มและองคก์รดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ กลุ่มเกษตรกรขนาดเลก็ต่างๆ  
c) หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ีท าหนา้ท่ีส่งเสริมและพฒันาอาชีพเกษตรกรรม 

 
1.6 ขอบเขตงานวิจัย 
      งานวิจัยน้ีมีเป้าหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
เกษตรกร นอกจากน้ี ยงัศึกษาสถานภาพความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มท่ีเกษตรกรคาดหวงั
ไว ้ซ่ึงงานวิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 ส่ิงท่ีต้องค านึงต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2.1.1 แนวคิดของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จเถลิงถวลัย์
ราชสมบัติพระบรมราชาภิเษกในปี พ.ศ. 2482 พระองค์ท่านได้เสด็จประพาสไปในพื้นท่ีทุรกันดารทั่ว
ประเทศเป็นประจ า พระองคท์่านไดท้รงรับรู้ความล าบากของเกษตรกรไทยซ่ึงถือวา่เป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศในขณะนั้นโดยปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่มาจากภยัธรรมชาติเช่นน ้ าสภาพภูมิอากาศ รวมถึงแมลง
และโรคระบาดท่ีเป็นศตัรูพืช  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่ท าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างตอ้งผนวกกบัการ
รบกวนของแมลงและโรคท าให้พื้นท่ีท่ีเคยได้ผลผลิตดีกลบัแย่ลงอย่างต่อเน่ือง นอกจากการกระท าของ
มนุษยแ์ลว้นั้นการท าเกษตรกรรมยงัตอ้งประสบกบัปัญหาอุทกภยั วาตภยั ไฟป่าและความแห้งแลว้ยาวนาน
ตามมา เน่ืองจากอาชีพเกษตรกรรมขึ้นอยู่กบัสภาพแวดลอ้มและตลาดเป็นหลกั จึงมกัส่งผลต่อความผนัผวน
ของรายรับท่ีเกษตรกรจะไดจ้ากการขายผลผลิตจนท าให้ไม่มีทุนใช้ต่อยอดในฤดูกาลเพาะปลูกถดัไป  ซ่ึง
อาจจะส้ินเน้ือประดาตวัเลยก็เป็นได ้
  ดว้ยพระวิริยะอุตสาหะใหห้ลวงรัชกาลท่ี 9 พระองคท์่านไดมี้พระราชด าริในการแกปั้ญหา
ความยากจนของเกษตรกรไทยโดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนน ้ า คิดเป็น 70% ของเกษตรกรทั้งหมดของ
ประเทศ โดยพื้นฐานแลว้เกษตรกรส่วนใหญ่น้ีจะมีพื้นท่ีท ากินขนาดเล็ก ประมาณ 5 ถึง 15 ไร่ (ค่าเฉล่ียพื้นท่ี
ท ากินเท่ากบั 25 ไร่ต่อครัวเรือน) การแกปั้ญหาดงักล่าว เร่ิมตน้จากการจดัการน ้าให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก
ในแต่ละปี ดงันั้นเพื่อไม่ใหเ้กษตรกรตอ้งยา้ยไปท างานท่ีอ่ืน พวกเขาตอ้งลดรายจ่าย และสร้างรายไดโ้ดยเร่ิม
จากการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดั ดงัพระราชด ารัสท่ีวา่ "หลกัการส าคญัคือตอ้งมีน ้ าส าหรับ
อุปโภคและบริโภค เพราะว่าน ้ ามีความส าคัญต่อชีวิต ซ่ึงถา้ขาดแคลนน ้ า ประชาชนก็จะอยู่ไม่ได้" การ
บริหารจัดการน ้ าจึงเป็นหน่ึงในโครงการพระราชด าริท่ีมุ่งเน้นถึงความพอเพียงต่อการให้น ้ าในพื้นท่ี
เกษตรกรรม โดยเฉพาะพื้นท่ีปลูกขา้วและพื้นท่ีเพาะปลูกอ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรเก็บไวรั้บประทานเองภายใน
ครัวเรือนครัว การใช้งานและการแจกจ่ายให้คนในชุมชน ซ่ึงการท าเกษตรกรรมด้วยหลกัการน้ีเกษตรกร
จะตอ้งท าการเกษตรเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนก่อน แลว้จึงน าผลผลิตท่ีเหลือไปขาย
เพื่อสร้างรายไดอ้ย่างพอเพียงเพื่อความมัน่คงของชาติในอนาคตดว้ยเหตุน้ีแนวคิดเร่ืองการแกไ้ขปัญหาการ
ท าเกษตรกรรมตามโครงการพระราชด าริน้ีจึงเรียกวา่ “เกษตรทฤษฎีใหม่”  
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2.1.2 ประวัติความเป็นมาของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
  ตลอดรัชสมยัของในหลวงรัชกาลท่ี 9 กวา่คร่ึงศตวรรษ พระองคท์่านไดเ้สด็จประพาส และ
ทอดพระเนตรพสกนิกรในทุกพื้นท่ีของประเทศไทย พระองค์ได้รับรู้ความยากล าบากของพสกนิกรผ่าน
ผูติ้ดตามทุกระดับ โดยมีแนวคิดท่ีว่าถา้เกษตรกรพบกบัความยากล าบากไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ก็ลว้นส่งผล
ต่อปัญหาของชาติแทบทั้งส้ิน เช่น ถา้เกษตรกรประสบกบัปัญหาการผลิตพืชเพื่อให้ไดผ้ลผลิต ก็จะส่งผลต่อ
ความมัน่คงทางอาหารในระดบัชาติตามไปดว้ย แนวคิดของพระองคใ์นการแกไ้ขปัญหาต่างๆเหล่าน้ีโดยเร่ิม
การก่อตั้งโครงการพระราชด าริจ านวนมากโดยเร่ิมตน้จากการอนุรักษ์และพฒันาพื้นท่ีป่าตน้น ้ า ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการท าเกษตรกรรมหลงัจากนั้นในปีพ.ศ. 2532 พระองคไ์ดเ้ร่ิมตน้การพฒันาแบบบูรณา ภายใต้
ช่ือศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริซ่ึงเป็นท่ีมาของโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากน้ี
พระองคย์งัไดก่้อตั้งศูนยศึ์กษาชยัพฒันาการเกษตร โดยไดบ้ริจาคเงินจ านวนหน่ึงเพื่อซ้ือท่ีดินจ านวน 16 ไร่ 
2 งาน 23 ตารางวา ณ บริเวณติดกบัวดัชยัมงคลพฒันา ต าบลเขาดิน และต าบลห้วยบง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จงัหวดัสระบุรี โดยโครงการน้ีติดกบัถนนพหลโยธินกิโลเมตรท่ี 116 และ 117 มีวตัถุประสงคเ์พื่อก่อตั้งศูนย์
ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ในการท าเป็นแปลงสาธิตตน้แบบในการพฒันาเกษตรกรรมซ่ึง
เหตุผลท่ีพระองค์ท่านไดท้รงเลือกพื้นท่ีบริเวณน้ีหรอพระองคไ์ดพ้ิจารณาแลว้ว่าพื้นท่ีในจงัหวดัสระบุรีน้ี
เป็นพื้นท่ีน ้ าฝนท่ีอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนัก และมีความร่วมมือกนัของภาคศาสนา ภาคประชาชน และ
ภาครัฐในพื้นท่ีเป็นอยา่งดีโดยมีความใฝ่ฝันวา่ถา้แปลงสาธิตตน้แบบน้ีประสบความส าเร็จ ก็จะน าแนวคิดท่ี
ไดน้ี้ไปเผยแพร่สู่ภูมิภาคอ่ืนๆต่อไป  
  ในจดัการพื้นท่ีนั้น  ได้มอบหมายให้กรมชลประทานท าการขุดสระน ้ า และปรับสภาพ
พื้นท่ี และไดก้รมวิชาการเกษตรรวมถึงศูนยว์ิจยัพืชในส่วนภูมิภาคท าการคดัเลือกและทดสอบพืชโดยแบ่ง
พื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วนดังน้ีส่วนท่ีหน่ึง (30%) คือพื้นท่ีสระน ้ า ส่วนท่ี 2 (60%) คือพื้นท่ีเพาะปลูก ส่วนท่ี 3 
(10%) คือพื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั อาคารส่ิงปลูกสร้าง ถนนคนัดิน และอ่ืน ๆ เป็นตน้ 
  ในปีพ.ศ. 2535 มูลนิท่ีชยัพฒันาไดท้ าการซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมจ านวน 15 ไร่ในการท าเป็นแปลง
สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีศูนยว์ิจยัพืชไร่พระพุทธบาท จงัหวดัสระบุ รีเป็นผูรั้บผิดชอบ โดยมีการแบ่ง
พื้นท่ีต่างจากแปลงก่อน กล่าวคือ ส่วนท่ี 1 (30%) คือพื้นท่ีสระน ้ า ส่วนท่ี2 (30%) คือพื้นท่ีปลูกขา้ว ส่วนท่ี 3 
(30%) คือพื้นท่ีปลูกพืชผสมผสาน ส่วนท่ี 4 (10%) คือพื้นท่ีท่ีอาศยั อาคารส่ิงปลูกสร้าง ถนน โรงเห็ด    โรง
อนุบาลพืช และโรงเรือนปศุสัตว์ เป็นตน้ในปีเดียวกันนั้นกรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายให้ท าการ
ทดลอง การท าเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น บ้านกุดตอแก่น ต าบลคุ ้มเก่า อ าเภอเขาวง จังหวดั
กาฬสินธุ์ในพื้นท่ี 13 ไร่ 3 งานโดยมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีแห้งแลง้เกษตรกรมาเพราะปลูกขา้วปีละหน่ึงคร้ังโดย
ขึ้นอยู่กับปริมาณน ้ าฝนเป็นหลัก ได้ผลผลิต 400 ถึง 600 กิโลกรัมต่อไร่ โดยไม่ปลูกพืชอ่ืนๆเป็นการ
หมุนเวียนเลย โดยสรุปแลว้แนวคิดเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่มีการศึกษาวิจยัอย่างจริงจงัมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535 
และไดมี้พระราชด ารัสท่ีส่งให้ไว ้ณ วนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2535 ซ่ึงมีใจความว่า"ถา้แนวคิดทฤษฎีใหม่น้ี
เป็นไปตามท่ีคาดหวงั สระน ้าก็จะถูกเติมใหเ้ตม็ โดยปริมาณน ้าตามท่ีคาดการณ์ไว"้ 
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  ดงันั้น ถา้ทรัพยากรน ้ ามีความพอเพียงและถูกกกัเก็บลงในสระน ้าของเกษตรทฤษฎีใหม่น้ีก็
จะประสบความส าเร็จตามปณิธานท่ีไดต้ั้งไวแ้ลว้ 
 
2.1.3 ผลท่ีได้จากการด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วัดชัยมงคลพฒันา 
  จากการท่ีไดมี้การศึกษาทดลองท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ วดัชยัมงคลพฒันามาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 
2536 ประสิทธิผลของโครงการน้ีจึงประกอบดว้ย 
  ส่วนท่ี 1 มีพื้นท่ีน ้ าขนาด 2.5 ไร่ (557 x 15 เมตร) และมีความจุน ้ าถึง 18,000 ลูกบาศก์เมตร 
ในปี พ.ศ. 2540 รายงานว่าน ้ าจากสระน้ีได้มีการใช้ในการเพาะปลูกขา้วจ านวน 4 ระยะได้แก่ระยะหว่าน
เมลด็ ระยะน ้ าขงั ระยะปลูก และระยะผนัน ้ าออก โดยยงัมีน ้าคงเหลืออยูใ่นสักประมาณ 1,800 ลูกบาศกเ์มตร 
นอกจากน้ีบริเวณริมขอบสระน ้ ายงัมีการปลูกมะละกอ มะขามเปร้ียว มะขามหวาน มะกอก และมะพร้าว
น ้าหอมอีกดว้ย โดยมีเหตุผลเพื่อใหร่้มเงาและรายไดเ้พิ่มเติม 
  ส่วนท่ี 2 ไดแ้บ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 แปลงคือ 
  แปลงท่ีหน่ึงคือพื้นท่ีนาขา้วจ านวน 5.5 ไร่โดยปลูกพนัธุ์ขา้วดอกมะลิ 105 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2536 ซ่ึงผลผลิตขา้วไดมี้การเก็บบนัทึกขอ้มูลเป็นระยะและพูดว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นอนัเน่ืองมาจากความอุดม
สมบูรณ์ของน ้าดงัตารางท่ี  
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลผลติข้าวก่อนและหลงัการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ปีท่ีปลูก ผลผลิตขา้ว (กก./ไร่) จ านวนการใหน้ ้า ปริมาณน ้าท่ีใช ้

(ลบ.ม.) 

2535 (ก่อนเร่ิมโครงการ) 307 - - 

2536 (โครงการปีท่ี 1) 417 4 620 

2537 (โครงการปีท่ี 2) 567 2 160 

2538 (โครงการปีท่ี 3) 645 3 320 

2539 (โครงการปีท่ี 4) 614 1 80 

2510 (โครงการปีท่ี 5) 544 4 650 

ท่ีมา : ศูนยว์ิจยัพืชไร่พระพุทธบาท พ.ศ.2541 
 
แปลงท่ี2 ถูกใชเ้ป็นวนเกษตร เพื่อเพิ่มความช้ืนในดิน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกไดแ้ก่ มะขามหวาน กลว้ย นอ้ยหน่า 
สอดแทรกดว้ยถัว่แปะย ีโดยพบวา่ดินมีการปรับปรุงใหดี้ขึ้น เพื่อใหพ้ืชผกัอ่ืนๆ มีการเจริญเติบโตท่ีสมบูรณ์  
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ส่วนท่ี 3 คือท่ีอยู่อาศยั และส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ โดยมีการปลูกพืชผกัสวนครัว โรงเห็ด และบ่อเล้ียงปลาดุก 
ส าหรับรายไดเ้สริม โดยรายไดจ้ากการขายผลผลิต แสดงไวใ้นตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 สรุปรายได้ท่ีเกีย่วข้องกบัการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ผลผลิต ราคา (บาท) รายรับ (บาท) ก าไร (บาท) 

ขา้ว 5,200 22,176 16,976 

พืชแลง้นา 5,400 19,128 13,728 

พืชผกั 6,120 18,671 12,551 

เห็ด 19,500 27,177 7,677 

ปลา 8,420 10,121 1,701 

อ่ืนๆ - 1,220 1,220 

รวม 44,640 98,493 53,853 

ท่ีมา: ศูนยว์ิจยัพืชไร่พระพุทธบาท พ.ศ.2541 
 

2.1.4 แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  เกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีด าเนินการตามพระราชด ารัสมีหลกัส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  1) มีระบบการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ 
นอกจากน้ีเกษตรกรตอ้งมีความพอประมาณในระดบัท่ีเหมาะสมตามฐานะของตน 
  2) มีการพฒันาบนพื้นฐานของความสามคัคีในชุมชน มีการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
เช่นเดียวกนักับวฒันธรรมในอดีต เช่น การลงแขกเก่ียวขา้ว ซ่ึงช่วยให้เกษตรกรลดรายจ่ายท่ีมาจากค่าจา้ง 
แรงงาน เป็นตน้ 
  3) การผลิตขา้วเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการลดรายจ่ายของ
ค่าอาหาร จากการศึกษามีการประมาณการว่า ถา้ครัวเรือนหน่ึงมีสมาชิก 5 คน มีพื้นท่ีทั้งหมด 15 ไร่ และ
ปลูกขา้วจ านวน 5 ไร่ก็จะเพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนต่อปีได ้
  4) การจดัการระบบน ้ าเพื่อการเกษตร เพราะน ้ ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อเกษตรกรรม ซ่ึง
ตามทฤษฎีแล้วในพื้นท่ี 1 ไร่เพื่อเพาะปลูกจะมีความต้องการใช้น ้ าประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตร โดย
แนวคิดทฤษฎีใหม่ท่ีแนะน าว่าถา้มีพื้นท่ีท าการเพาะปลูกจ านวน 10 ไร่แบ่งเป็น นาขา้ว 5 ไร่ และพืชอ่ืน ๆ 5 
ไร่ จึงจะมีความตอ้งการใชน้ ้าทั้งส้ินประมาณ 10,000 ลูกบาศกเ์มตร 
  5) ส าหรับในพื้นท่ีท่ีมีการท าเกษตรทฤษฎีใหม่นั้ น สมมุติฐานเร่ืองพื้นท่ีท ากินของ
เกษตรกรถูกตั้งไวท่ี้ 15 ไร่ต่อครัวเรือน โดยไดแ้บ่งสัดส่วนตามกิจกรรมต่างๆดงัน้ี 
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   5.1)  สระน ้ าจ านวน 3 ไร่ ท่ี มีความลึก 3 เมตร มีความจุน ้ าประมาณ 19,200 
ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงค านวณไวว้า่จะเพียงพอต่อพื้นท่ีเพาะปลูกประมาณ 10 ไร่ซ่ึงรวมถึงการเล้ียงสัตวน์ ้าไวเ้พื่อ
บริโภคดว้ย 
   5.2) พื้นท่ีนาข้าวจ านวน 5 ไร่ ส าหรับบริโภคในครัวเรือนท่ีมีสมาชิก 5 คนท่ี
เพียงพอตลอดทั้งปี 
   5.3) พื้นท่ีส าหรับปลูกพืชอ่ืน ๆ จ านวน 5 ไร่ซ่ึงประกอบด้วยพืชจ าพวกไม้ผล
สมุนไพรไมใ้ช้สอยส าหรับใช้ภายในครัวเรือนใช้แจกจ่ายหรือจ าหน่ายสร้างรายได้จากผลผลิตท่ีเหลือจาก
การบริโภค 
   5.4) พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยัและส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ จ านวน 2 ไร่ 
  จากการประมาณค่าสัดส่วนพื้นท่ีทั้ง 4 ส่วนแลว้นั้น พบว่าจะมีอตัราส่วนอยู่ท่ี 3 : 5 : 5 : 2 
ไร่ หรืออัตราร้อยละ  20 : 33.3 : 33.3 : 13.3 หลังจากได้มีการปรับแก้อัตราส่วนให้ง่ายต่อการปฏิบัติ จึง
สรุปวา่สัดส่วนท่ีเหมาะต่อการแบ่งพื้นท่ีใชส้อยตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีควรอยูท่ี่  30 : 30 : 30 : 10 
  อย่างไรก็ตามอตัราส่วนพื้นท่ีท่ีแบ่งตามการใช้สอยขา้งตน้ สามารถปรับเปล่ียนหรือแกไ้ข
ไดต้ามสภาพแวดลอ้มหรือสภาพภูมิสังคมในแต่ละพื้นท่ีเป็นส าคญั 
 
2.1.5 การด าเนินการท าเกษตรทฤษฎีใหม่  
  กระบวนการหรือขั้นตอนในการด าเนินการตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่อนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริน้ีประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 
  ขั้นตอนท่ี 1  คือการเร่ิมต้นปฏิบัติ โดยตอ้งเร่ิมต้นท่ีการเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารให้
เพียงพอต่อสมาชิกในครัวเรือนของตน ในขั้นแรกน้ีเกษตรกรจะตอ้งท าการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกษตร
ทฤษฎีใหม่อย่างจริงจงั โดยสรุปแลว้คือการปฏิบติักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพาะปลูกเพื่อเอาไวบ้ริโภค
ภายในครัวเรือนอยา่งพอเพียง อนัจะเป็นการพึ่งพาตนเองในการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานก่อน 
  ขั้นตอนท่ี 2 คือการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งสหกรณ์กับคนในชุมชน โดยมีวิธีการด าเนินการ 
ดงัน้ี 
  1. การร่วมมือกนัในกระบวนการท าเกษตรกรรมโดยมีการรวมกลุ่มกนัตามชนิดพืชท่ีปลูก
เหมือนกัน เพื่อการช่วยเหลือเก้ือกูลกันในการเพาะปลูก เช่น แรงงาน การเตรียมดิน หรือการแบ่งปัน
ทรัพยากรน ้าอยา่งเท่าเทียม 
  2. ในขั้นตอนน้ีจะต้องค านึงถึงการหาช่องทางจ าหน่ายผลผลิต หรือการหาตลาดเพื่อ
กระจายสินคา้ของตน โดยจะเป็นการรวมกลุ่มกนัเพื่อการตลาด หรือเพื่อลดตน้ทุนในการแปรรูป เช่น การ
ตากข้าว การสีข้าว การเก็บเมล็ดพันธุ์  การกระจาย แลกเปล่ียน หรือสร้างเครือข่ายในด้านผลผลิตทาง
การเกษตร 
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  3. ความช่วยเหลือเก้ือกูลกนัของคนในชุมชน กล่าวคือ เกษตรกรอาจมีการผลิตสินคา้สิทธ์ิท่ี
มีความหลากหลาย ท่ีสามารถเก้ือกูลกนัไดดี้ เช่น การผลิตเกลือ พริก น ้าปลา น ้ ามนัพืช หรือเคร่ืองนุ่งห่ม อนั
จะเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนมีการลดตน้ทุน ลดรายจ่ายซ่ึงกนัและกนั 
  4. ศกัยภาพด้านสวสัดิการภายในชุมชน เม่ือชุมชนมีความสามัคคีและเขม้แข็งก็จะตอ้ง
ร่วมมือกนัด าเนินการกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เช่น ระบบสุขาภิบาล หรือความปลอดภยั เป็นตน้ 
  5. การพัฒนาระบบการศึกษาแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับชุมชน โดยจะอาศัย เกษตรกร
ตน้แบบ หรือผูท่ี้ประสบความส าเร็จในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการเผยแพร่ความรู้หรือช่องทางในการ
หาแหล่งเงินทุน อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับชุมชนและลูกหลานของเกษตรกรเอง 
  6. การพฒันาชุมชนหรือสังคมผ่านภาคศาสนา โดยจะให้ศูนยร์วมจิตใจของคนในชุมชน
เป็นศูนยก์ลางของการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น วดั โรงเรียน ตลาด แม่น ้ า คลอง หรือสระน ้ า ท่ีเหล่านั้นในการ
นดัหมายรวมกลุ่มคนในชุมชนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้
  สรุปแลว้ ขั้นตอนท่ี 2 น้ีจะเป็นการท าเกษตรกรรมแบบร่วมมือกนัหรือแบบพึ่งพาอาศยัซ่ึง
กนัและกนั โดนเร่ิมจาก สมาชิกในครัวเรือน ชุมชน โดยมีภาครัฐและเอกชนใหก้ารสนบัสนุนปัจจยัท่ีจ าเป็น 
โดยอาจจะเป็นการสนบัสนุนเกษตรกรตน้แบบเพื่อเป็นศูนยก์ลางหรือผูน้ าในการส่งเสริมก่อน ซ่ึงเกษตรกร
และผูส้นบัสนุนจาก-ภายนอกจะตอ้งท างานร่วมกนัแลมีเผา้หมายเดียวกนัในการท าเกษตรแบบยัง่ยนืต่อไป 
  ขั้นตอนท่ี 3 คือการน าชุมชนหรือสังคมท่ีมีความพร้อมไปสู่ระบบธุรกิจหรือการตลาดท่ี
สูงขึ้น ดงันั้น ขั้นตอนน้ีจะเป็นการติดต่อช่องทางการตลาดหรือการหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากภายนอก 
ในการพัฒนาการเพาะปลูก ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นส าคัญ การพัฒนาในขั้นตอนน้ีจะมี
กระบวนการต่างๆมากมายท่ีจะท าให้ชุมชนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ซ่ึงแหล่งเงินทุนท่ีส าคญั ได้แก่ 
ธนาคาร หรือบริษทัเอกชน เป็นตน้ 
 
2.2 ข้อมูลท่ัวไปของจังหวัดน่าน 
 
2.2.1 สภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตร์ 
                          จงัหวดัน่านตั้งอยูร่ะหวา่งละติจูดท่ี 17 59 องศาเหนือ ถึง ละติจูด ท่ี 19 37 องศาเหนือ และ
ลองติจูดท่ี 100 24 องศาตะวนัออก ถึงลองติจูด ท่ี 101 6 องศาตะวนัออก ซ่ึงเป็นต าแหน่งภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทยมีพื้นท่ีทั้งหมด 11,472 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัสถานท่ีต่างๆดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  มีอาณาเขตติดกบั จงัหวดัพะเยาและประเทศลาว 

ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดกบั จงัหวดัแพร่และจงัหวดัอุตรดิตถ ์
ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดกบั ประเทศลาว 
ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดกบั จงัหวดัพะเยาและจงัหวดัแพร่ 
 



16 

 

2.2.2 ลกัษณะทางภูมิประเทศ  
  พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นทิวเขาสลบัซับซ้อน มีความสูงจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 300 เมตร มี
ลุ่มน ้าน่านไหลผา่นบริเวณตอนกลางและตอนใตข้องจงัหวดั หรือคิดเป็นพื้นท่ี 35% ของพื้นท่ีทั้งหมด 
  ลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูงและท่ีราบสูงทางทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตกและทิศใตข้อง
จงัหวดัท่ีมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลระหว่าง 300-500 เมตรหรือคิดเป็น 20% ของพื้นท่ีทั้งหมดนอกจากน้ี
ท าให้ตะวนัตกและทิศตะวนัออกของจังหวดัมีลักษณะเป็นภูเขา ซ่ึงคิดเป็น 20% ของพื้นท่ีทั้ งหมดของ
จงัหวดัน่านเช่นกนั 
  พื้ น ท่ี  25% ของพื้ น ท่ีทั้ งหมดมีลักษณะเป็นภู เขาทางทิศตะวันออกและทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ นอกจากน้ียงัพบภูเขากระจดักระจายทัว่พื้นท่ีทิศตะวนัตก เช่น เทือกเขาฝายปันน ้ า
ตะวนัออก หรือเทือกเขาหลวงพระบาง เป็นตน้ 
  ลุ่มน ้ าน่านจดัเป็นลุ่มน ้ าสายหลกัของจงัหวดัน่าน ท่ีมีพื้นท่ีความลาดเทต ่า มีตล่ิงหรือคนัดิน
แม่น ้ าสูง เน่ืองมาจากอตัราการกัดกร่อนของดินท่ีต ่า (กรมทรัพยากรธรณี , 2553) ดังนั้นพื้นท่ีแถบน้ีจาก
เหมาะสมต่อการตั้งรกรากและการท าเกษตรกรรม ในพื้นท่ีเทือกเขาฝายปันน ้ า และเทียบเขาหลวงพระบาง มี
ความลาดเทของพื้นท่ีในระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สามารถท าการเกษตรไดดี้นกั จึงจ าเป็นตอ้งมีการจดัการพื้นท่ี
เพราะปลูกท่ีดีเขา้ไปร่วม โดยเฉพาะบริเวณดา้นบนของภูเขาท่ีจะมีการชะลา้งพงัทลายของดินท่ีสูงอีกดว้ย 
จงัหวดัน่านมีภูเขาท่ีมีความส าคญัไดแ้ก่ ดอยฝายปันน ้ า ดอยโล ดอนมะแฮะ ดอยภูคา และดอยขุนน่านน ้ า 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2553) แม่น ้ าเป็นแม่น ้ าท่ีส าคญัท่ีเป็นแหล่งก าเนิดของแม่น ้ าเจา้พระยาโดยมีแหล่งตน้
น ้ ามาจากเทือกเขาหลวงพระบาง ท่ีทอดยาวเป็นพรมแดนตามธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและลาว เป็น
ระยะความสูง 220 เมตรจากระดับน ้ าทะเล (กรมทรัพยากรน ้ า) อีกทั้งยงัเป็นจุดก าเนิดของแม่น ้ าย่อยสาย
ต่างๆ เช่น แม่น ้าล าน ้าวา และ แม่น ้าล า      น ้าปาด ถือวา่เป็นแม่น ้าสายส าคญัต่อการเกษตรกรรม 

 
2.2.3 สภาพภูมิอากาศClimate characteristics 

  อิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัพามาจากประเทศจีนท่ีเขา้มายงัประเทศ
ไทยส่งผลให้เกิดฤดูหนาวเดือน(ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์) และลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัพามาจาก
ทะเลจีนใต ้จะพดัพาความช้ืนและฝนท าให้ฤดูฝนตามมา ดว้ยเหตุน้ีจงัหวดัน่านจึงประกอบไปดว้ยสามฤดู 
(กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560) ดงัน้ี 

  ฤดูร้อน เร่ิมต้นแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้มีอุณหภูมิและ
ความช้ืนในอากาศสูง โดยเฉพาะเดือนเมษายน ซ่ึงมีอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุด นอกจากน้ียงัส่งผลต่อ พายุฤดูร้อน 
ลมกรรโชกแรง และลูกเห็บในบางพื้นท่ี 
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  ฤดูฝน เร่ิมตั้งแต่เดือนกลางพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคมท่ีได้รับอิทธิพลมาจากลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ส่งผลให้เกิดการพดัพาความช้ืนและฝนมายงัพื้นท่ี โดยเดือนสิงหาคมมีอตัราปริมาณ
หยาดน ้าฟ้าสูงท่ีสุด 

  ฤดูหนาว โดยลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมแผ่ปกคลุมประเทศไทยกลางเดือนตุลาคม 
ถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ส่งผลให้สภาพพูมิอากาศท่ีแห้งและเยน็ โดยอุณหภูมิต ่าสุดจะอยู่ในเดือนธนัวาคม
และเดือนมกราคม 

อุณหภูมิ 

  จงัหวดัน่านตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย มีพื้นท่ีภูเขาสลบัซบัซอ้นส่งผลให้มีอากาศ
ร้อนในฤดูร้อน มีอุณหภูมิเฉล่ียอยู่ท่ี 25.9  องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 33 องศาเซลเซียส ในเดือน
เมษายน และอุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีเคยบนัทึกไดอ้ยูท่ี่ 49.1 องศาเซลเซียส ณ วนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ. 2502 ในช่วง
ฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิเฉล่ีย 20.3 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิต ่าสุดท่ีท าการบนัทึกไดอ้ยู่ท่ี 1 องศาเซลเซียส
เม่ือวนัท่ี  2  มกราคม  พ.ศ. 2517 (กรมอุตุนิยมวิทยา) 

ปริมาณน ้าฝน  

  ปริมาณน ้ าฝนท่ีคาดการณ์ไวจ้ะอยู่ท่ีประมาณ 1,456 มิลลิเมตร โดยพบพื้นท่ีฝนตกชุก
ภายในจงัหวดัน่าน อยูท่ี่อ  าเภอปัว นานอ้ย เวียงสา เชียงกลาง แม่จริม บา้นหลาง และท่าวงัผา โดยพบปริมาณ
น ้าฝนเฉล่ียประมาณ 1,000 ถึง 1,300  มิลลิเมตร นอกจากน้ีอ าเภอท่ีมีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียสูงสุด คือ อ าเภอบ่อ
เกลือ (พื้นท่ีดอยภูคา) ซ่ึงพื้นท่ีในต าบลสองแคว อ าเภอทุ่งชา้ง มีปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียอยู่ท่ี 1,700 ถึง     1,820 
เมตร ในขณะท่ีอ าเภอเมืองน่าน พบวา่มีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียต ่าสุดคือ 1,234.1 มิลลิเมตรต่อปี 

พายุโซนร้อน   

  จงัหวดัน่านตั้งอยู่ทางซีกโลกตะวนัออกและทางตอนเหนือของเส้นศูนยสู์ตร จึงท าให้มี
ความเส่ียงต่อการประสบภยัพายุโซนร้อน ไซโคลน ท่ีพดัพามาจากทะเลจีนใตแ้ละมหาสมุทรแปซิฟิก ซ่ึง
ผา่นมาจากประเทศเวียดนามหรือลาว จากนั้นพายุไซโคลนก็จะอ่อนแรงลงจนกลายเป็นพายุดีเปรสชนั และ
เขา้สู่ประเทศไทย จึงไม่ส่งผลกระทบท่ีรุนแรงมากนัก แต่อาจมีฝนตกชุกหนาแน่น จึงท าให้เกิดน ้ าท่วม
ฉบัพลนัได ้
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2.2.4 ทรัพยากรดินและปัญหาที่พบ  
  พื้นท่ีเพาะปลูกในจังหวดัน่านมีความหลากหลายของพืชท่ีปลูกเป็นจ านวนมาก ท่ีมี
ทรัพยากรดินท่ีเหมาะสมแตกต่างกันออกไป โดยจังหวัดน่านประกอบไปด้วย 11 กลุ่มชุดดินดังน้ี 
(ส านกังานเกษตรจงัหวดัน่าน, 2557) 
  กลุ่มชุดดินท่ี 7 มีพื้นท่ี 46,264.86 ไร่ เน้ือดินเหนียวดินสีน ้ าตาลหรือน ้ าตาลปนเทา อาจมีสี
แดงหรือเหลืองเช่นกนั กลุ่มชุดดินน้ีเกิดจากการสะสมของตะกอนล าน ้า ดินมีการระบายน ้าเลว ส่งผลให้เกิด
การขงัน ้าในฤดูฝน ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลางมีค่าความเป็นกรดด่างระหวา่ง 6.0 ถึง 7.0 
  ปัญหาท่ีพบและผลดีท่ีได้รับ โครงสร้างของดินมีความคงตวัและหนาแน่น การไถพรวนท า
ไดย้ากเน่ืองจากมีความแหง้และแขง็ ในฤดูแลง้พบปัญหาการขาดแคลนน ้า แต่น ้าท่วมไดง้่ายในฤดูฝน ดงันั้น 
พืชท่ีชอบน ้าจะไดรั้บผลกระทบ อยา่งไรก็ตาม ถา้มีการจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบ ผลผลิตขา้วก็สามารถใหผ้ล
ท่ีดีและสามารถผลิตไดปี้ละ 2 คร้ัง นอกจากน้ียงัเหมาะกบัการปลูกพืชปีเดียวหรือยาสูบไดใ้นฤดูแลง้ ถา้มีน ้ า
ท่ีเพียงพอ(กรมพฒันาท่ีดิน 2561) 
  กลุ่มดินชุดท่ี 18 เน้ือดินชั้นบนมีลกัษณะร่วนปนทราย มีสีน ้ าตาลปนเทาอ่อนหรือสีน ้ าตาล
แดงอ่อน ส่วนเน้ือดินชั้นล่างเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง ซ่ึงเกิดจากการทบัถมของตะกอนล าน ้ าท่ีพบไดต้าม
พื้นท่ีเนินดินหรือปากแม่น ้ า มีระดบัน ้ าใตดิ้นลึกประมาณ 30 เซนติเมตรช่วงฤดูฝน ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต ่า ความเป็นกรดด่างเท่ากบั 6.0 ถึง 7.0 ในชั้นดินบน และ 5.5 ถึง 6.5 ในชั้นดินล่าง เป็นดินท่ีเหมาะสมต่อ
การท านา ออ้ย หรือพืชลม้ลุกในฤดูแลง้ 
  กลุ่มชุดดินท่ี 36c เน้ือดินร่วนปนทราย ดินชั้นล่างเป็นดินร่วนปนเหนียวหรือดินทรายปน
ร่วน มีสีน ้าตาลจนไปถึงสีเหลืองเขม้ ซ่ึงมาจากการผพุงัยอ่ยสลายของชั้นหิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินต ่าถึง
ปานกลาง มีค่าความเป็นกรดด่างระหวา่ง 5.5 ถึง 6.5 มีความเป็นกรดอ่อนๆ (6.0-7.5) ในดินชั้นล่าง 
  กลุ่มดินชุดท่ี 46B เน้ือดินผสมกนัระหวา่งดินเหนียวและหินกรวดสีน ้ าตาลหรือน ้ าตาลแดง 
พบได้ตามเนินเขาหรือพื้นท่ีลาดเท ท่ีมีความลาดเท 2 ถึง 5% เป็นดินต้ืนท่ีระบายน ้ าได้ดี แต่มีความอุดม
สมบูรณ์ต ่า ค่าความเป็นกรดด่างเท่ากบั 4.5 ถึง 7.0  
  ปัญหาท่ีพบและผลดีท่ีได้รับ กลุ่มชุดดินน้ีจดัเป็นดินต้ืนท่ีมีตะกอนและหินกรวดปะปนอยู ่
ส่งผลให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า ขาดแคลนน ้ าและการลา้งพงัทลายท่ีสูง ในพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทสูงควร
ใหมี้การปลูกป่าไมเ้พื่อการอนุรักษดิ์นและปลูกพืชท่ีโตเร็ว เช่น ขา้วโพดเป็นตน้ 
  กลุ่มดินชุดท่ี 47 เน้ือดินเหนียวหรือร่วนท่ีอาจพบหินปะปนอยู่ ชั้นหินพื้นอาจพบไดท่ี้ความ
ลึกประมาณ 50 ถึง 80 เซนติเมตร ดินมีสีน ้ าตาลปนแดงซ่ึงส่งผลมาจากการย่อยสลายผุพังของหินเน้ือ
ละเอียดมกัพบไดใ้นพื้นท่ีท่ีมีความลาดเทไปจนถึงตีนเขา ดินมีการระบายน ้าท่ีดี ความอุดมสมบูรณ์ต ่าถึงปาน
กลาง ค่าความเป็นกรดด่าง 5.0 ถึง 7.5 อาจมีการท าเกษตรแบบขั้นไดในบางพื้นท่ี พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าผลดั
ใบหรือป่าเบญจพรรณ อาจถูกแบ่งได้เป็น 47B (ความลาดเท 2ถึง 5%) 47C (ความลาดเท 5 ถึง 12%) และ 
47D (ความลาดเท 12 ถึง 20%)  
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  ปัญหาที่พบและผลดีท่ีได้รับ ดินกลุ่มน้ีมีการสะสมของตะกอนสูงแต่ความอุดมสมบูรณ์ต ่า 
การชะลา้งพงัทลายสูงไปตามความลาดเท และอาจพบชั้นหินโผล่ในบางพื้นท่ี ท าให้ยากต่อการชอนไชราก
ของไมย้นืตน้ 
  กลุ่มชุดดินท่ี 48 ลกัษณะของเน้ือดินท่ีพบเห็นไดเ้ป็นดินร่วนปนทรายในชั้นดินบน และดิน
ร่วมปนหินกรวดหรือเศษหินในชั้นดินล่าง ดินมีการทับถมของเศษซากพืชท่ีอาจพบได้ท่ีความลึก 50 
เซนติเมตรในพื้นท่ีความลาดเท ดินมีสีน ้ าตาลหรือน ้ าตาลปนแดง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางค่าความเป็น
กรดด่างเท่ากบั 5.0 ถึง 7.0 แบ่งไดต้ามระดบัความลาดเท (%) ดงัน้ี 48B (2-5%) 48C (5-12%) และ 48D (12-
20%) 
  กลุ่มดินชุดท่ี 55 ดินท่ีมีหินกรวดเศษหินปะปนอยู่ การระบายน ้ าดีปานกลาง เป็นดินท่ีเกิด
จากการสลายตวัของหินเน้ือละเอียดหรือการสะสมของตะกอนพดัพา ดินมีสีน ้ าตาลเหลืองหรือแดงมกัพบ
ในพื้นท่ีดอน ลกัษณะของดินเป็นกรดไปจนถึงด่าง เป็นตน้ 
  ปัญหาท่ีพบและผลดีท่ีได้รับ ดินมีโครงสร้างหนาแน่นท าให้เหมาะสมต่อการชอนไชของ
รากพืชในการหาอาหารและน ้ า ดินมีธาตุอาหารท่ีสามารถเป็นประโยชน์ไดสู้ง ถา้มีการไถพรวนท่ีดี พืชท่ี
ปลูกในดินกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ขา้วโพด ออ้ย กลว้ย มีพื้นท่ีประมาณ 9,199.02 ไร่ ดินท่ีพบมีลกัษณะร่วนปนทราย 
และเศษหินท าให้ระบายน ้ าไดดี้ ดินมีความเป็นกรดจากการทบัถมของตะกอนดิน ดินมีสีน ้ าตาลเหลืองหรือ
แดง 
  ปัญหาท่ีพบและผลดีท่ีได้รับ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่า  พบการชะลา้งพงัทลายของดิน
บริเวณพื้นท่ีร่องเขาหรือดินท่ีขาดการจดัการท่ีดิน 
  กลุ่มดินชุดท่ี 62 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าไมมี้ความลาดเทมากกว่า 35% ความอุดมสมบูรณ์
ของดินขึ้นอยูก่บัชั้นดินท่ีเป็นตน้ก าเนิดดิน อาจพบเศษหินกรวดปะปนอยู่ในชั้นดินบน พบไดใ้นป่าประเภท
ต่างๆ อย่างไรก็ตามมกัพบการปลูกขา้วโพดในบางพื้นท่ี จดัเป็นดินท่ีไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก เพราะ
ควรอนุรักษใ์หเ้ป็นแหล่งตน้น ้าและรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
  ปัญหาท่ีพบและผลดีท่ีได้รับ  ดินมีระดับความลาดเทท่ีสูงมากท าให้ไม่เหมาะต่อการ
เกษตรกรรม ซ่ึงอาจส่งผลต่อการชะลา้งพงัทลายของดินไดม้กัพบการขาดแคลนน ้าในชั้นดินบน 
 
2.2.5 ทรัพยากรน ้าและปัญหาที่พบ 
  โครงสร้างการบริหารจดัการแม่น ้าน่านประกอบดว้ยโครงการพฒันาทรัพยากรน ้าทั้งใหญ่
และเลก็มากมาย รวมถึงโครงการสูบน ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ของกรมพฒันาธุรกิจพลงังานและกรม
ชลประทาน จุดประสงคห์ลกัของการบริหารการจดัการน ้าคือการเกษตรกรรมภายในจงัหวดั หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ กรมทรัพยากรน ้า กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซ่ึงมีโครงการ
ทั้งหมด 919 โครงการ (กรมทรัพยากรน ้า 2548) ดงัตารางท่ี 3 
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     ตารางท่ี 3 โครงการพฒันาแหล่งน ้าในเขตจังหวัดน่าน  

ล าดับ โครงการ จ านวน 

ปริมาณความจุ

น ้า (ล้าน ลบ.

ม.) 

พื้นท่ีได้รับ

ประโยชน์(ไร่) 

1 โครงการขนาดใหญ่ 2 9.510.00 667,100 

2 โครงการขนาดกลาง 222 90.47 1,492,877 

3 โครงการขนาดเลก็ 695 30.67 572,241 

รวม 919 9,631.14 2,732,218 

     ท่ีมา : กรมทรัพยากรน ้า, 2548 

  นอกจากน้ี สถาบนัสารทนเทศทรัพยากรน ้ า (องคก์ารมหาชน) รายงานความตอ้งการใชน้ ้ า  
ของแม่น ้าน่านเพื่อการเกษตร ดงัตารางท่ี 4  

 
     ตารางท่ี 4 ความต้องการใช้น ้าในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 

ล าดับ ความต้องการน ้า 
ปริมาณความต้องการ 

(ล้าน ลบ.ม./ปี) 

1 การอุปโภค บริโภค และสันทนาการ 22.50 

2 เกษตรกรรม 6,266.32 

3 อุตสาหกรรม 13.61 

4 ปศุสัตว ์ 22.17 

5 บ ารุงรักษาแหล่งระบบนิเวศน์ 300.00 

รวม 6,624.60 

     ท่ีมา : สถาบนัสารทนเทศทรัพยากรน ้า(2553) 
 

ปัญหาท่ีเกี่ยวกบัทรัพยากรน ้า  
  1. ปริมาณน ้ าฝนมีความผนัผวนจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดงันั้นจึงส่งผลให้มี
ฤดูแลง้ท่ียาวนานขึ้น โดนเฉพาะในพื้นท่ีห่างจากระบบชลประทาน นอกจากน้ีปริมาณน ้ าท่ีมีมากเกินไป
ส่งผลต่อสถานการณ์น ้าท่วมฉบัพลนัในฤดูฝน ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร 
  2. การบุกรุกและท าลายแหล่งต้นน ้ าส าธารจากการถากถางพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตร ท าให้
ระดบัน ้า การประมงพื้นบา้น สัตวน์ ้าธรรมชาติ และระบบนิเวศน์ มีการเปล่ียนแปลงไป 
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  3. การจดัการของเสียท่ีไม่ถูกวิธีในหลายๆชุมชนของจงัหวดัน่าน ส่งผลให้แหล่งน ้ ามีการ
ปนเป้ือน และความเส่ือมโทรมขอทรัพยากรน ้ าในแหล่งน ้ าธรรมชาติได ้เช่น การปนเป้ือนของตะกอนสาร
แขวนลอย โลหะหนัก และสารเคมีต่างๆ ท่ีส่งผลเสียต่อภาคการเกษตร (สถาบนัสารทนเทศทรัพยากรน ้ า, 
2558) 
 
2.2.6 การใช้ท่ีดิน 
  จงัหวดัน่านมีพื้นท่ีเกษตรกรรมเท่ากบั 2,669,708 ไร่ หรือประมาณ 35.12% ท่ีมีพื้นท่ีการท า
ไร่เล่ือนลอยอยู่ถึง 16.82% ของพื้นท่ีทั้งหมด หรือคิดเป็น 47.91% ของพื้นท่ีเกษตรกรรม ตงัตารางท่ี 5 (Argi 
Map Online, กรมพฒันาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) 
 

ตารางท่ี 5 การใช้ท่ีดินในพื้นท่ีจังหวัดน่าน 

ประเภท พื้นท่ี(ไร่) อตัราร้อยละ 

ป่าไม ้ 4,716,917 62.04 

ไร่เล่ือนลอย 1,279,063 16.82 

พืชไร่ 569,052 7.48 

พืชสวน 363,523 4.78 

นาขา้ว 237,683 3.12 

ไมผ้ล 220,006 2.89 

ท่ีอยูอ่าศยั 138,176 1.81 

แหล่งน ้า 52,206 0.68 

พื้นท่ีอ่ืนๆ 23,082 0.31 

พื้นท่ีลุ่ม 797 0.01 

ทุ่งหญา้และปศุศตัว ์ 644 0 

ไมด้อกไมป้ระดบั 272 0 

เกษตรผสมผสาน 109 0 

ประมง 73 0 

   ท่ีมา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 
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2.2.7 ข้อมูลด้านการเกษตรกรรม 
  ในระยะเร่ิมตน้ เป้าหมายดา้นทางเกษตรกรรมของจงัหวดัน่าน คือ การผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือนและมีการแลกเปล่ียนผลผลิตอ่ืน ๆ ภายในชุมชน หลงัจากนัน่รัฐบาลไดมี้การส่งเสริมให้เกษตรกร
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ยาสูบ ฝ้าย งา ลิ้นจ่ี ส้มสีทอง ฯลฯ ในปี พ.ศ. 2524 ขา้วโพดไดเ้ขา้มาแทนท่ี
พืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ โดยมีการปลูกพืชโดยมีการปลูกขา้วพูดกนัอย่างแพร่หลายแมแ้ต่พื้นท่ีหรือการทดแทน
พื้นท่ีนาขา้ว จงัหวดัน่านมีการปลูกขา้วโพดอยู ่2 ประเภท คือ ขา้วโพดในแปลงนาหรือขา้วโพดในท่ีดอน ซ่ึง
จะใช้น ้ าจากแหล่งธรรมชาติและระบบชลประทานเป็นหลกั ดงันั้นจึงสามารถท าการเพาะปลูกไดห้น่ึงถึง
สองคร้ังต่อปี การปลูกขา้วโพดแบบท่ีสองคือเคา้พูดดอยท่ีจะปลูกในพื้นท่ีภูเขาท่ีมีความลาดชนัสูง ซ่ึงตอ้ง
อาศยัน ้ าฝนเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ท าให้เพาะปลูกไดเ้พียงหน่ึงคร้ังต่อปี นอกจากน้ีปัญหาหลกัท่ีพบของการ
ปลูกขา้วโพด คือการเสียค่าใช้จ่ายไปกบัการก าจดัแมลงสตูพืชและวชัพืชรวมไปถึงการเผาท าลายเศษซาก
ขา้วโพดถึงวชัพืชท่ีมีอยู่ส าหรับการเตรียมพร้อมปลูกรอบต่อไปในฤดูแลง้ ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือปัญหาเร่ืองฝุ่ น
และหมอกควนัท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั้งภายในจงัหวดัและพื้นท่ีใกลเ้คียง ในปีพ.ศ. 2561 
จงัหวดัน่านมีพื้นท่ีเพาะปลูก = 1,203,073 ไร่ ได้ผลผลิตเฉล่ียรวมทั้งหมด 680,355 ตนัโดยผลผลิตพืช 5 
อนัดบัแรกแสดงไวใ้นตารางท่ี 6 ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 6 ผลผลติทางการเกษตร 5 อนัดับแรก 

ผลผลติทาง

การเกษตร 
พื้นท่ีปลูก(ไร่) 

พื้นท่ีเกบ็เกี่ยว

(ไร่) 
ผลผลติ(ตัน) 

ผลผลติต่อ

พื้นท่ีปลูก 

(กก./ไร่) 

ผลผลติต่อพื้นท่ี

เกบ็เกีย่ว  

(กก./ไร่)) 

ขา้วโพดคร้ังท่ี 1 632,739 631,126 428,997 678 680 

ขา้วตามฤดูกาล 268,291 266,253 139,351 519 523 

ยางพารา  186,300 31,112  167 

ขา้วโพดคร้ังท่ี 2 30,360 30,350 24,045 792 792 

ล าไย  33,319 21,578  648 

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2561) 
 

  อยา่งไรก็ตามจงัหวดัน่านค่ะทางร้านเกษตรหลกัอยูส่ามเร่ืองพร้อมวิธีการปัญหาดงัน้ี
(สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย) 
  การขาดแคลนน ้ า อุทกภยัและแหล่งน ้ าปนเป้ือน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและ
ชุมชน ภาครัฐควรร่วมมือจดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการเฉพาะกิจร่วมกบัชุมชนในการฟ้ืนฟูพื้นท่ีลุ่มน ้ า และระบบ
ชลประทาน ให้มีน ้ าเพียงพอในฤดูแลง้เพื่อไวใ้ช้เพื่อการเกษตรกรรม และพื้นท่ีชุมชน นอกจากน้ีการฟ้ืนฟู
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และบ ารุงรักษาตน้น ้ าเพื่อการป้องกันการชะลา้งพงัทลายของดินและการปนเป้ือนของสารเคมีในแหล่ง
ชุมชน 
 

  ตน้ทุนการผลิตขา้วโพดท่ีสูงเกินไป ปัจจยัหลกัมาจากเมล็ดพนัธุ์สารเคมีก าจดัศตัรูพืช และ
การกดราคาของพ่อคา้คนกลางตามความช้ืนของผลผลิตขา้วโพด ภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้
สารเคมีทางการเกษตรอย่างเหมาะสมหรือหันมาใช้สารชีวภาพทดแทนก่อน เพื่อผลดีต่อดินและระบบ
นิเวศน์ นอกจากน้ีความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและชุมชนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรดา้นการจดัการความช้ืนในขา้วโพด ก่อนการส่งไปขายรวมถึงการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
การจดัการผลผลิตภายในชุมชน 
 

  การขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับป่าไม้ชุมชน ซ่ึงถือเป็นผลผลิตของชุมชนในการ
ด ารงชีวิต โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา ดงันั้นควรมีการก าหนดขอบเขตระหวา่งป่าไมแ้ละเกษตรกรรมใหมี้ความ
ชดัเจน ควรมีการส ารวจพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษป่์าไมต้น้น ้า รวมถึงการท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างภาครัฐและ
ชุมชนในการจดัสรรพื้นท่ีป่าและพื้นท่ีเพาะปลูกให้มีความเหมาะสม เพื่อป้องกนัการเผาตอซัง ท าให้เกิด
มลพิษทางอากาศความเส่ือมโทรมของท่ีดินจากการชะลา้งพงัทลายของดิน ปัญหาอุทกภยั และดินถล่ม
ตามมาได ้ 
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บทท่ี 3  
วิธีการทดลอง 

 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ด าเนินโดยการเก็บตวัอย่างดินในพื้นท่ีของเกษตรกรของผูท้  าเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากน้ี
การเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้ าเนินการโดยเก็บตวัอย่างในพื้นท่ีจงัหวดัน่านโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตวัอย่างทั้งหมด 60 ราย กลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาไดค้ดัเลือกจาก 5 พื้นท่ีไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าวงัผา 
อ าเภอภูเพียง อ าเภอนานอ้ย และอ าเภอเวียงสานอกจากน้ีการเก็บตวัอย่าง ไดถู้กแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือเกษตรกร
ผูท้  าเกษตรทฤษฎีใหม่จ านวน 30 รายและเกษตรกรทัว่ไปจ านวน 30 ราย 
 
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพของดินในพื้นท่ีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 3.2.2การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยใชห้ลกัแนวคิดภาพรวมของระบบการท าเกษตรทฤษฎีแบบ
ใหม่ในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน 
 3.2.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจากขอ้มูลในแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไปน้ี 
  1) ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปโดยการวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา เช่น ความถี่ อตัราร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่ามธัยฐานและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2)    ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามโดยการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
เช่น การจดักลุ่มค าและการจดัล าดับตวัเลือก (ใช้การวิเคราะห์แบบ chi-square) การเก็บขอ้มูลแบบเลือก
ระดบัจากมากไปน้อย จะใช้ในการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพนัธ์ นอกจากน้ีขอ้มูลเชิงปริมาณไดถู้กวิเคราะห์
ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Science For Window) 

3.3 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานวิจัย 

  นกัวิจยัไดข้อ้มูลโครงการวิจยัน้ีกลุ่มตวัอยา่งภายใตแ้บบสอบถามต่างรูปแบบกนั (ดู
ภาคผนวก 1 และ 2) ซ่ึงมีเป้าหมายคือการความเก่ียวขอ้งของปัญหาทางการเกษตรท่ีพบในจงัหวดัน่านโดย
แบบสอบถามจากสัมพนัธ์กบัขั้นตอนปฏิบติัและส่ิงจ าเป็นส าหรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่รวมถึงปัญหา
อุปสรรคและความพึงพอใจผ่านกิจกรรมทางการเกษตรหรือการเปล่ียนแปลงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 

 
 



25 

 

3.4 กรอบแนวคิดของงานวิจัยConceptual framework 

  จากการรวบรวมข้อมูลทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องถึงปัจจัยต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่รวมถึงผลท่ีเกิดขึ้นต่อเกษตรกรผูด้  าเนินตามแนวทางดงักล่าวซ่ึง
กรอบแนวคิดของงานวิจยัประกอบดว้ย 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

เศรษฐกิจพอเพียงและการตัดสินใจดำเนินการตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ศึกษาทบทวนข้อมูลนโยบาย/งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง 

ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ศึกษาและทบทวนกรณีศึกษาอื่นๆ 

 

ทบ
กวน
วรร
ณกร
รม 

การ
พิสูจน์
ปัจจัย
ที่ต้อง
ศึกษา 

สังเคราะห์ปัจจัยทั้งหมดจากการทบทวนวรรณกรรม Synthetic Indicators 

ปัจจัยทางสังคม 
-อาย ุ
-ระดับการศึกษา 
-สมาชิกของสถาบันทางเกษตร 
-สถานภาพของครอบครัว 

 
 

ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
-รายได้สุทธิภาคการเกษตร 
-รายได้ขั้นต่ำที่เพยีงพอภายในครัวเรือน 
 
 

 
 
 
 

การ
วิเครา
ะห์

ข้อมูล
และ
สรุป 
ผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
-เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติ 
-สถิติเชิงพรรณนา 
-การประเมินข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานจาก
แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
-การวิเคราะห์เนื้อหา 
-อธิบายคำแนะนำและข้อเสนอแนะของ
เกษตรกรเกี่ยวกับปัญหาด้านการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ 
-การประเมินคุณภาพดิน 
-การประเมินคุณภาพนำ้ 
-การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมผ่าน
กจิกรรมทางการเกษตร 

 
 
 

สรุปผลการทำเกษตรทฤษฎีใหม ่
 

การเกบ็
รวบ 

รวม 

ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิสำรวจ
ภาคสนาม/แบบสอบถาม 

การเก็บรวบรวมข้อมลูทุติยภมูิข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ปัจจัยทางกายภาพ 
-จำนวนพื้นที่ที่ครอบครอง 
-ประเภทของโฉนดที่ดินที่ครอบครอง 

 
 
 
 
 
 

เกษตรกรที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม ่

เกษตรกรทั่วไป 

เกษตรกรทั่วไป 

การวิเคราะห์ขอ้มูลและการเปรียบเทียบ 

ความพึงพอใจต่อ
แนวคิดเกษตรทฤษฎี

ใหม ่

การเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตหลังจากนำ
แนวคิดนี้มาใช้ 

การวิเคราะห์มิติด้าน
การเงิน 

ปัญหาและอุปสรรค
ภาคการเกษตรท่ีพบ 

ความคิดเห็นต่อการ
เปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม 

แรงจูงใจที่ได้
จากแนวคิดนี้ 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 
4.1 จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 
  การศึกษา "แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการตดัสินใจด าเนินการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่โดยเกษตรกรในพื้นท่ีจงัหวดัน่าน" น้ีมีเป้าหมายเพื่อหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับและการตดัสินใจ
ด าเนินการของเกษตรกร กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ยการใชแ้บบสอบถาม เพื่อใชส้ัมภาษณ์
ในพื้นท่ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ          1.แบบสอบถามส าหรับเกษตรกรผูท่ี้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่จ านวน 
30 ราย 2.แบบสอบถามส าหรับเกษตรกรทัว่ไปจ านวน          30 ราย กลุ่มตวัอย่างไดถู้กเลือกจาก 5 เขต คือ 
อ าเภอเมือง อ าเภอท่าวงัผา อ าเภอภูเพียง อ าเภอนาน้อย และอ าเภอเวียงสาดังนั้นขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
ภาคสนามดงักล่าวไดถู้กวิเคราะห์ดว้ยปัจจยั 7 ส่วนดงัน้ี 
  (1) ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
  (2) ขั้นตอนและการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
  (3) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร 
  (4) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  (5) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อส่ิงแวดลอ้มการท าเกษตรหลงัจากการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
  (6) ค่าสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
  (7) ค่าสมการถดถอยพหุนาม 
 
4.2 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างได้ถูกวิเคราะห์บนพื้นฐานของมุมมองด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอายุระดบัการศึกษารายไดส้มาชิกครัวเรือนสถานภาพจ านวนบุตรธิดาสถานะความเป็นเจา้ของท่ีดิน 
และวิธีการจดัการทางการเกษตร 
 
 

 

 

 

 

 



28 

 

ตารางท่ี 7 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ อตัราร้อยละ 

เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 

40 

20 

 

66.7 

33.3 

อายุ 

- 31-40 ปี 

- 41-50 ปี 

- 51-60 ปี 

- 60 ปีขึ้นไป 

 

2 

8 

28 

22 

 

3.3 

13.3 

46.7 

36.7 

ระดับการศึกษา 

- ประถมศึกษา 

- มธัยมศึกษา 

- สูงกวา่มธัยมศึกษา 

- อ่ืนๆ 

 

35 

16 

5 

4 

 

58.3 

26.7 

8.3 

6.7 

รายได้ต่อปี 

- นอ้ยกวา่ 50,000 บาท 

- 50,001-100,000 บาท 

- 100,001-150,000บาท 

- 150,001-200,000 บาท 

- มากกวา่ 200,001 บาท 

 

23 

18 

6 

4 

3 

 

42.6 

33.3 

11.1 

7.4 

5.6 

 

สถานภาพ 

- โสด 

- แต่งงาน 

- หมา้ย 

- หยา่ร้าง 

 

3 

55 

1 

1 

 

5 

91.7 

1.7 

1.7 
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ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง ความถี่ อตัราร้อยละ 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

- 1-2 คน 

- 3-4 คน 

- มากกวา่ 5 คน 

 

3 

30 

26 

 

5.1 

50.8 

44.1 

จ านวนบุตรธิดา 

- ไม่มี 

- 1-2 คน 

- 3-4 คน 

 

7 

44 

9 

 

11.7 

73.3 

15 

 

  จากการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 60 รายพบวา่เป็นเพศชาย 40 ราย (66.7%) และเป็น
และเป็นเพศหญิง 20 ราย (33.3%) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูใ่นช่วงอาย ุ51-60 ปี (46.7%) ตามมาดว้ยกลุ่ม
อายมุากกวา่ 60 ปี (36.7%) (ตารางท่ี 7) 
  ส าหรับปัจจัยด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา (58.3%) กลุ่มตวัอย่างรองลงมาคือกลุ่มตวัอย่างผูท่ี้จบการการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา ใน
จ านวนน้ีมีอยู่ 91.7% ท่ีแต่งงานแลว้ ส่วนกลุ่มท่ีมีรายไดต้่อปีนอ้ยกวา่ 50,000 บาทคิดเป็น 42.6% ตามมาดว้ย
ผูมี้รายไดร้ะหวา่ง 50,001 - 100,000 บาท ต่อปี (33.3%) นอกจากน้ีนอกจากน้ีร้อยละ 58.3 ของเกษตรกรไม่มี
อาชีพเสริมใดๆ เช่นเดียวกบัไม่ไดเ้ป็นเจา้ของกิจการใดๆ (93.3%)  
  ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างท่ีแต่งงานแลว้ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ51 - 60 ปี และส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา ท่ีมีรายไดต่้อปีนอ้ยกวา่ 50,000 บาท 
  ส าหรับปัจจยัตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือนพบว่าร้อยละ 50.8 มีจ านวนสมาชิก 3 - 4 โดย
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจ านวนบุตรธิดาอยูท่ี่ 1-2 คน (73.3%) 
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ตารางท่ี 8 ข้อมูลเชิงเกษตรกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูล ความถี่ อตัราร้อยละ 

ความเป็นสมาชิกของสถาบัน
การเกษตร 
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์       (ธ.ก.ส.) 
- สหกรณ์ 
- หน่วยงานอ่ืนๆ 
- ไม่เป็นสมาชิก 

 
 
48 
5 
1 
9 

 
 

76.2 
7.9 
1.6 

14.3 

ความเป็นเจ้าของพื้นท่ีท ากิน 
- เป็นเจา้ของ 
- เช่าผูอ่ื้น 

 
47 
3 

 
94 
6 

ขนาดพื้นท่ีพื้นท่ีท ากนิ 
- นอ้ยกวา่ 10 ไร่ 
- 11-30 ไร่ 
- 31-50 ไร่ 
- 51-70 ไร่ 
- มากกวา่ 70 ไร่ 

 
17 
30 
8 
2 
1 

 
29.3 
51.7 
13.8 
3.4 
1.7 

รายได้ท่ีมาจากการรับจ้าง  
- ได ้
- ไม่ได ้

 
25 
35 

 
41.7 
58.3 

รายได้ท่ีมีจากการเป็นเจ้าของธุรกจิ 
- ได ้
- ไม่ได ้

 
4 
56 

 
6.7 
93.3 

 

  เกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรกรส่วนใหญ่มีสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
(76.2%) ในขณะท่ีร้อยละ 7.9 ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของสถาบนั ของสถาบนัการเกษตรใดๆ ในส่วนของความ
เป็นเจา้ของพื้นท่ีท ากินนั้นร้อยละ 94 หรือกลุ่มตวัอย่าง 49 รายมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่จะมี
พื้นท่ีประมาณ 11 - 30 ไร่ ตามมาดว้ยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีท่ีดินนอ้ยกวา่ 10 ไร่หรือคิดเป็นร้อยละ 51.7 และ 29.3 
ตามล าดับนอกจากน้ีร้อยละ 41.7 มีอาชีพรับจ้าง ในขณะท่ีร้อยละ 6.7 มีอาชีพเสริมเป็นเจ้าของธุรกิจ          
(ดงัตารางท่ี 8)  
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  ดงันั้นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ท่ีมีท่ีดินเป็นของตวัเอง ท่ีมีขนาดพื้นท่ี 11 -30 ไร่และส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. 
 
ตารางท่ี 9 ข้อมูลเฉพาะทางการเกษตรของกลุ่มตัวอย่าง 

ประเภทพืชท่ีปลูก ความถี่ อตัราร้อยละ 

พืชท่ีท าเงินสูงสุด 

- ขา้ว 

- ไมผ้ล 

- พืชผกั 

- พืชไร่ 

- อ่ืน ๆ 

 

16 

17 

1 

16 

2 

 

30.8 

32.7 

1.9 

30.8 

3.8 

พื้นท่ีนาข้าว 

- นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 

- 5-10 ไร่ 

- มากกวา่ 10 ไร่ 

 

27 

15 

7 

 

55.1 

30.6 

14.3 

พื้นท่ีปลูกไม้ผล  

นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 

- 5-10 ไร่ 

- มากกวา่ 10 ไร่ 

 

23 

13 

10 

 

50 

28.3 

21.7 

พื้นท่ีปลูกพืชผัก 

- นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 

- 5-10 ไร่ 

- มากกวา่ 10 ไร่ 

 

11 

0 

0 

 

100 

0 

0 

พื้นท่ีปลูกพืชไร่ 

- นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 

- 5-10 ไร่ 

-        มากกวา่ 10 ไรj 

 

7 

7 

14 

 

25 

25 

50 

พื้นท่ีปลูกไม้ประดับ   
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ประเภทพืชท่ีปลูก ความถี่ อตัราร้อยละ 

- นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 

- 5-10 ไร่ 

- มากกวา่ 10 ไร่ 

1 

0 

0 

100 

0 

0 

อ่ืนๆ 

- นอ้ยกวา่ 5 ไร่ 

- 5-10 ไร่ 

- มากกวา่ 10 ไร่ 

 

3 

5 

1 

 

33.3 

55.6 

11.1 

 

 จากผลการศึกษาจากผลการศึกษาพบว่าไมผ้ล สามารถสร้างรายไดม้ากท่ีสุดแก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 
17 รายหรือร้อยละ 32.7 ตามมาดว้ยขา้วและพืชไร่ โดยมี 16 รายหรือร้อยละ 30.8 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีท่ีดินน้อยกว่า 5 ไร่ท่ีปลูกขา้ว (55.1%) และพืชไร่ (50%) นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ผูมี้
พื้นท่ีท ากินมากกวา่ 10 ไร่ มีการปลูกพืชไร่ 50% ดงัตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 10 ศึกษาเฉพาะทางด้านของกลุ่มตัวอย่าง 

ปศุสัตว์ ความถี่ อตัราร้อยละ 

ประเภทของสัตว์ท่ีสร้างรายได้สูง

ท่ีสุด 

- สัตวปี์ก 

- สุกร 

- สัตวเ์คี้ยวเอ้ือง 

- สัตวน์ ้า 

 

19 

4 

4 

13 

 

47.5 

10 

10 

32.5 

จ านวนสัตว์ปีก 

- นอ้ยกวา่ 100 ตวั 

- 101 – 500 ตวั 

- มากกวา่ 100 ตวั 

 

30 

5 

1 

 

83.3 

13.9 

2.8 
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จ านวนสุกร 

- นอ้ยกวา่ 100 ตวั 

- 101 – 500 ตวั 

- มากกวา่ 100 ตวั 

 

1 

1 

3 

 

20 

20 

60 

จ านวนสัตวเ์คี้ยวเอ้ือง 

- นอ้ยกวา่ 100 ตวั 

- 101 – 500 ตวั 

- มากกวา่ 100 ตวั 

 

6 

2 

1 

 

66.7 

22.2 

11.1 

จ านวนสัตว์น ้า 

- นอ้ยกวา่ 100 ตวั 

- 101 – 500 ตวั 

- มากกวา่ 100 ตวั 

 

14 

10 

4 

 

50 

35.7 

14.3 

  ดา้นตามขอ้มูลดา้นปศุสัตวพ์บวา่กลุ่มเกษตรกรจ านวน 19 รายหรือร้อยละ 47.5 ท่ีเล้ียงสัตว์
ปีกและสร้างรายไดม้ากท่ีสุด รองมาเป็นสัตวน์ ้า (33 ราย หรือร้อยละ 32.5) อยา่งไรก็ตามเกษตรกรผู ้
เพาะเล้ียงสัตวปี์ก สัตวเ์คี้ยวเอ้ืองและสัตวน์ ้าท่ีมีจ านวนนอ้ยกวา่ 100 ตวัคิดเป็นร้อยละ 83.3 66.7 และ 50 
ตามล าดบั ส าหรับสุกรพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท าการเพาะเล้ียงมากกวา่ 500 ตวั หรือ ร้อยละ 60 
(ตารางท่ี 10) 
  เพราะฉะนั้น กลุ่มเกษตรกรโดยเฉล่ียของผูเ้พาะเล้ียงสัตวปี์กสามารถสร้างรายไดม้ากท่ีสุด 
โดยมีจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ 100 ตวั  
 

ตารางท่ี 11 การกระจายผลผลติและความพงึพอใจด้านรายได้ของ เกษตรกร 

การกระจายรายได้ ความถี่ อตัราร้อยละ 

ช่องทางการกระจายผลผลติ 
- ไปสู่ลูกคา้โดยตรง 
- พ่อคา้คนกลาง 
- หน่วยงานภาครัฐ 

 
10 
43 
6 

 
16.9 
72.9 
10.2 

ความพงึพอใจด้านรายได้ภาค
การเกษตรท่ีผ่านมา 
- ไม่พึงพอใจ 
- พึงพอใจ 

 
 
32 
19 

 
 

61.5 
36.5 
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- พึงพอใจและเหลือเก็บออม 1 1.9 
ความพงึพอใจด้านรายได้ภาค
การเกษตรในปัจจุบัน 
- ไม่พึงพอใจ 
- พึงพอใจ 
- พึงพอใจและเหลือเก็บออม 

 
 
17 
29 
5 

 
 

33.3 
56.9 
9.8 

 
  จากตารางท่ี 11 พบวา่ช่องทางหลกัในการจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร คือการด าเนินการ
ผ่านพ่อคา้คนกลาง (43 ราย หรือร้อยละ 72.9) อย่างไรก็ตาม กลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 16.9% มีการจ าหน่ายและ
การกระจายผลผลิตไปสู่ลูกคา้ดว้ยตนเอง  
  ส าหรับความคาดหวงัดา้นรายไดพ้บว่าการท าเกษตรกรรมในอดีตท่ีผ่านมา สร้างรายไดท่ี้
ไม่พึงพอใจแก่เกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ (61.5%) แต่กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 36.5 มีความพึงพอใจในรายได้ ใน
ส่วนของรายได้เพื่อการเกษตรในปัจจุบนันั้นร้อยละ 56.9 มีความพึงพอใจและร้อยละ 37.3 ท่ีไม่พึงพอใจ
ดา้นรายไดใ้นปัจจุบนั (ตารางท่ี 11) 
  ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งโดยส่วนใหญ่อาศยัพ่อคา้คนกลางเป็นช่องทางในการกระจายสินคา้ของ
ตน ซ่ึงเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความพึงพอใจดา้นรายไดใ้นอดีต แต่จากรายงานแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมี
รายไดท่ี้เพียงพอในปัจจุบนั 
 
4.3 กระบวนการและการปฏิบัติของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

ตารางท่ี 12 เหตุผลและแหล่งข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการเข้าร่วมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

รายละเอยีด ความถี่ อตัราร้อยละ 

เหตุผลในการเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- ค าเชิญชวนจากเพื่อนบา้นหรือเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ  
- รายไดท่ี้ไม่มัน่คงในอดีต 
- ตอ้งการเพิ่มรายได ้ 

 
22 
11 
8 

 
53.66 
26.83 
19.51 

แหล่งข้อมูลท่ีเกีย่วข้องกบัการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
- เพือ่นบา้น 
- ผูน้ าชุมชน 
- เจา้หนา้ท่ีภาครัฐ 
- วิทย ุ
- โทรทศัน์ 

 
7 

13 
23 
4 
7 

 
12.07 
22.41 
39.66 

6.9 
12.07 
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- หนงัสือพิมพ ์
- ออนไลน์ 

1 
3 

1.72 
5.17 

   

 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเขา้ร่วมโครงการดว้ยการเชิญชวนของเพื่อนบา้นหรือเจา้หน้าท่ีรัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 53.66 ตามมาดว้ยการเขา้ร่วมโครงการ ฯ เพราะมีรายได้น้อยมาก่อนในอดีต คิดเป็นร้อยละ 
26.83 นอกจากน้ีเจา้หนา้ท่ีรัฐคือแหล่งขอ้มูลส าคญัในการให้ความรู้แก่กลุ่มตวัอย่าง (39.66%) รองลงมาโดย
ผูน้ าชุมชน (22.41%) ดงัตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 13 สถานะทางการเงินของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

รายละเอยีด 
ความถี่ 

อตัราร้อย
ละ น้อยท่ีสุด มากท่ีสุด ค่าเฉลีย่ 

รายได้สุทธิต่อปี (ก่อนท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่) 
- นอ้ยกวา่ -20,000 บาท 

- -19,999 – 0 บาท 

- 1 - 20,000 บาท 

- 20,001 - 50,000 บาท 

- มากกวา่ 50,000 บาท 

 

 

7 

10 

5 

6 

1 

 

 

24.1 

34.5 

17.2 

20.7 

3.4 

-50,000 250,000 11,655.1 

รายได้สุทธิต่อปี (หลงัการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้ 3 ปี ) 
- นอ้ยกวา่ -20,000 บาท 

- -19,999 – 0 บาท 

- 1 - 20,000 บาท 

- 20,001 - 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,000 บาท 

 

 

2 

9 

5 

4 

9 

 

 

6.9 

31.0 

17.2 

13.8 

31.0 

-30,000 360,000 45,137.9 

รายได้สุทธิต่อปี (หลงัการท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ได้ 5 ปี ) 
- นอ้ยกวา่ -20,000 บาท 

- -19,999 – 0 บาท 

 

 

1 

6 

 

 

5.6 

33.3 

-20,000 380,000 82,527.7 
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- 1 - 20,000 บาท 

- 20,001 - 50,000 บาท 

- มากกวา่ 50,000 บาท 

1 

2 

8 

5.6 

11.1 

44.4 

   
  ในส่วนของสถานภาพทางการเงินของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่พบวา่ค่าเฉล่ีย
ของรายไดต่้อปี ก่อนเขา้ร่วมโครงการหลงัท าได ้3ปีแลว้หลงัท าได5้ ปีเท่ากบั ตามล าดบั (ตารางท่ี 11) 
 

ตารางท่ี 14 ความพงึพอใจทางการเงินของการด าเนินเกษตรทฤษฎีใหม่ 

รายละเอยีด เกษตรกรท่ัวไป เกษตรกรผู้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ความถี่ อตัราร้อยละ ความถี่ อตัราร้อยละ 

ความพงึพอใจของรายได้ภาคการเกษตรใน
อดีต 
- ไม่พอใจ 

- พึงพอใจ 

- พึงพอใจและเหลือเก็บออม 

 

15 

10 

0 

 

60 

40 

0 

 

17 

9 

1 

 

63 

33.3 

3.7 

ความพงึพอใจของรายได้ภาคการเกษตรใน
ปัจจุบัน 
- ไม่พอใจ 

- พึงพอใจ 

- พึงพอใจและเหลือเก็บออม 

 

11 

12 

1 

 

45.8 

50 

4.2 

 

6 

17 

4 

 

22.2 

63 

14.8 

ความเปลีย่นแปลงของรายได้ภาคการเกษตร 

จากไม่พึงพอใจเป็นพึงพอใจ 

จากไม่พึงพอใจเป็นพึงพอใจและเหลือ

เก็บออม 

 

3 

0 

 

10 

0 

 

11 

2 

 

36.67 

6.67 

 
  จากขอ้มูลดา้นความพึงพอใจดา้นสถานะการเงินภาคการเกษตร พบว่า ทั้งกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
การท าเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรทัว่ไป ไม่มีความพึงพอใจในเร่ืองรายไดใ้นอดีตท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อย
ละ 62 และ 60 ตามล าดบั นอกจากน้ีเกษตรกรทัว่ไปและผูท่ี้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่รู้สึกพึงพอใจต่อรายไดค้ิด
เป็นร้อยละ 40 และ 33.3 ตามล าดบัอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาปัจจุบนันั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท าเกษตรกร
ทัว่ไป เกษตรกรทัว่ไปและเกษตรกรผูท้  าเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีไม่พึงพอใจในรายไดเ้ท่ากบัร้อยละ 11 และ 6 
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ตามล าดับ ในขณะท่ีเกษตรกรทั่วไปมีความพึงพอใจต่อรายได้ในปัจจุบันเท่ากับ ร้อยละ 50 และ 63 
ตามล าดบัส าหรับผูท่ี้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ (ตารางท่ี 14)  
  ส่วนความเปล่ียนแปลงดา้นรายไดภ้าคการเกษตรนั้น เกษตรกรทัว่ไปท่ีมีความรู้สึกไม่พึง
พอใจในอดีตเปล่ียนเป็นพึงพอใจในปัจจุบนัเพียงร้อยละ 10 แต่เกษตรกรผูท่ี้ท าเกษตรทฤษฎีใหม่มีความ
เปล่ียนแปลงมากถึงร้อยละ 36.67 (ตารางท่ี 14) 
  สรุปคือเกษตรกรผูท้  าเกษตรทฤษฎีใหม่มีแนวโนม้ท่ีจะรู้สึกพึงพอใจต่อรายไดม้ากกวา่
เกษตรกรทัว่ไป 
 

4.3 ความเข้าใจของเกษตรกรท่ีมีต่อแนวคิดเร่ืองเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
  ในการศึกษาถึงความเขา้ใจของเกษตรกรต่อแนวคิดดงักล่าว การเก็บรวบรวมขอ้มูลจึงได้
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรท่ีมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 30 โดยค าถามจะถูกแบ่งเป็น 10 
หวัขอ้ยอ่ย มีคะแนน 4 ระดบัดงัน้ี 
 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน  
  เห็นดว้ย   มีค่าเท่ากบั    3 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน  
 
หลงัจากนั้นจึงท าการใหน้ ้าหนกัคะแนนแบ่งเป็น 4 ช่วงคือ 
 
  1.00-1.50   มีค่าเทียบเท่า  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  1.51-2.50  มีค่าเทียบเท่า  ไม่เห็นดว้ย 
  2.51-3.50  มีค่าเทียบเท่า  เห็นดว้ย 
  3.51-4.00  มีค่าเทียบเท่า  เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   
  ในการศึกษาน้ีพบว่า คะแนนเฉล่ียท่ีให้น ้ าหนัก คือ เกษตรทฤษฎีใหม่ควรมีความ
หลากหลายของสายพนัธุ์พืชและสัตว์ (มีคะแนนเฉล่ียท่ีให้น ้ าหนกั เท่ากบั 3.5) นอกจากน้ีคะแนนค่าเฉล่ียท่ี
ให้น ้ าหนกัแลว้นั้นมีอยู่ 2 หัวขอ้ท่ีคะแนนเท่ากนัท่ี 3.3 ไดแ้ก่ ท่ีดินมีความเหมาะสมต่อการท าเกษตรทฤษฎี
ใหม่ และ การเกษตรทฤษฎีใหม่ท่ีท าอยู่ประสบความส าเร็จ ส่วนคะแนนเฉล่ียท่ีให้น ้ าหนักในภาพรวม
เท่ากบั 3.3 ดงัตารางท่ี 15  
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ตารางท่ี 15 ความเข้าใจของเกษตรกรต่อแนวคิดและปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ความเข้าใจต่อแนวคิด  

ระดับของความเข้าใจ 

คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน ้าหนกั 
สูง ปานกลาง น้อย  สูง 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ ความถี ่ น ้าหนัก 

1. เกษตรทฤษฎีใหม่คือการผสมผสานของพืชและสัตว์

หลากหลายสายพนัธ์ุ 
10 40 10 30 - - - - 70 3.500 

2. อตัราส่วนพ้ืนท่ีของทฤษฎีน้ีคอื       30 :30 :30 :10 9 36 21 63 - - - - 99 3.300 

3. ส่วนท่ีหน่ึงของร้อยละ 30% ของพ้ืนท่ีคือสัตวน์ ้า

ทางการเกษตร 
8 32 22 66 - - - - 98 3.267 

4. ส่วนท่ีสองของร้อยละ 30% ของพ้ืนท่ีคือนาขา้ว 8 32 22 66 - - - - 98 3.267 

5. ส่วนท่ีสามของร้อยละ 30% คอืพ้ืนท่ีเพราะปลูก 8 32 22 66 - - - - 98 3.267 

6. ส่วนท่ีส่ีของร้อยละ 10% คือพ้ืนท่ีท่ีอยูอ่าศยั 8 32 22 66 - - - - 98 3.267 

7. ท่ีดินมีความเหมาะสมต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่ 10 40 20 60 - - - - 100 3.333 

8. เจา้หนา้ท่ีรัฐให้ความเอาใจใส่อยา่งเพียงพอต่อ

กระบวนการด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม ่
9 36 20 60 

 
1 2 - - 98 3.267 

9. เจา้หนา้ท่ีให้ความรู้เหมาะสมเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎี

ใหม ่
9 36 21 63 - - - - 99 3.300 
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ความเข้าใจต่อแนวคิด  

ระดับของความเข้าใจ 

คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย

ถ่วงน ้าหนกั 
สูง ปานกลาง น้อย  สูง 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ ความถี ่ น ้าหนัก 

10. การท าเกษตรทฤษฎีใหม่มีความประสบ

ความส าเร็จอยา่งสูง 
10 40 20 60 - - - - 100 3.333 

Total 89 356 200 600 1 2     958 3.303 
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4.4 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
  ส าหรับการศึกษาปัจจยัดา้นปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแนวคิดเกษตรทฤษฎี
ใหม่นั้นประกอบดว้ย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองตามความคาดหวงัของการเกษตรจ านวน 22 ขอ้ 
โดยมีการใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
   สูง  มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน 
 
   ปานกลาง มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 
 
   นอ้ย  มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน 
 
หลงัจากนั้นจึงท าการใหน้ ้าหนกัคะแนนแบ่งเป็น 3 ช่วง ดงัน้ี 
 
   1.00-1.66  มีค่าเทียบเท่า  นอ้ย 
 
   1.67-2.33 มีค่าเทียบเท่า  ปานกลาง 
 
   2.34-3.00 มีค่าเทียบเท่า  สูง 
 
  จากผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉล่ียท่ีให้น ้ าหนัก และท่ีมีค่าสูงท่ีสุดคือปัญหาด้านราคา
ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต ่า (มีค่าคะแนนเท่ากบั 2.367) ล าดับถดัมาคือ ปัญหาดา้นการหาแนวทาง
การตลาด (มีค่าเท่ากบั 2.033) โดยมีคะแนนเฉล่ียท่ีใหน้ ้ าหนกัแลว้ในภาพรวมเท่ากบั 1.60 มีค่าเทียบเท่านอ้ย 
(ตารางท่ี 16) 
 
  สรุปไดว้า่เกษตรกรผูท้  าเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเฉล่ียมีปัญหาและอุปสรรคเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัราคาของผลผลิตและดา้นการตลาด อยา่งไรก็ตามคะแนนในภาพรวมของเกษตรกรมีปัญหาและอุปสรรค
ในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่เพียงเลก็นอ้ย
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ตารางท่ี 16 ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฏีใหม่ 

รายละเอียดด้านปัญหาและอปุสรรค 

ระดับปัญหาและอุปสรรค 

คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก สูง ปานกลาง น้อย  

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก 

1. ไม่เขา้ใจวตัถปุระสงคท่ี์แทจ้ริงของ

โครงการ 
2 6 5 10 23 23 39 1.300 

2. ไม่ทราบขอ้มูลรายละเอียดของโครงการ 1 3 7 14 22 22 39 1.300 

3. เง่ือนไขในการสมคัรเขา้ร่วม 1 3 5 10 24 24 37 1.233 

4. ไม่มีท่ีดินเป็นของตวัเอง -  - 3 6 27 27 33 1.100 

5. ท่ีดินมีขนาดเลก็ไม่สามารถแบ่งสัดส่วน

การท าเกษตรทฤษฏีใหม่ได ้
1 3 6 12 23 23 38 1.267 

6. ท่ีดินขาดความสุขอุดมสมบูรณ์ 4 12 13 26 13 13 51 1.700 

7. ขาดแหล่งน ้าในการท าเกษตรกรรม  9 27 11 22 10 10 59 1.967 

8. ขาดเงินทุนในการเกษตรกรรม 11 33 7 14 12 12 59 1.967 

9. ขาดแรงงานในการท าเกษตรกรรม   8 24 11 22 11 11 57 1.900 

10. ปัญหาเก่ียวกบัพนัธุพืช 5 15 14 28 11 11 54 1.800 

11. ปัญหาเก่ียวกบัพนัธุสัตว ์ 4 12 9 18 17 17 47 1.567 

12. ปัญหาเก่ียวกบัยาปราบศตัรูพชื 6 18 11 22 13 13 53 1.767 

13. ปัญหาเก่ียวกบัปุ๋ ยเคมี 1 3 12 24 17 17 44 1.467 

14. ปัญหาเก่ียวกบัอาหารสัตว ์ 4 12 11 22 15 15 49 1.633 
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รายละเอียดด้านปัญหาและอปุสรรค 

ระดับปัญหาและอุปสรรค 

คะแนนรวม คะแนนเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก สูง ปานกลาง น้อย  

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก 

15. ปัญหาเก่ียวกบัยารักษาโรคพชืและ

สัตว ์
1 3 17 34 12 12 49 1.633 

16. ขาดความรู้ในการเพาะปลูกพชื  - - 8 16 22 22 38 1.267 

17. ขาดความรู้ในการเล้ียงสัตว ์ - - 10 20 20 20 40 1.333 

18. โรคระบาดในพืช  12 36 4 8 14 14 58 1.933 

19. โรคระบาดในสัตว ์ 2 6 5 10 23 23 39 1.300 

20. การให้ความรู้ของเจา้หนา้ท่ี 1 3 4 8 25 25 36 1.200 

21. ปัญหาดา้นตลาดสินคา้เกษตร  10 30 11 22 9 9 61 2.033 

22. ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า 16 48 9 18 5 5 71 2.367 

รวม 99 297 193 386 368 368 1051 1.592 
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4.5 ความพงึพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
  ในการเก็บขอ้มูลปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อแนวคิดเกษตรทฤษฎี
ใหม่นั้นแบบสอบถามไดถู้กออกแบบเพื่อประเมิน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัว ดา้นอาชีพ ด้าน
การพฒันาการ ดา้นความสุข และดา้นความเขม้แข็งของชุมชน ซ่ึงค าถามในแต่ละดา้นจากให้คะแนนเป็น 5 
ระดบัดงัน้ี 
 
  เพิ่มขึ้นมาก  มีค่าเท่ากบั  5 คะแนน  
  เพิ่มขึ้น   มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน  
  เท่าเดิม   มีค่าเท่ากบั   3 คะแนน 
  ลดลง   มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 
  ลดลงมาก  มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน  
 
หลงัจากนั้นจึงท าการใหน้ ้าหนกัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วงคือ 
 
  1.00-1.79   มีค่าเท่ากบั  ลดลงมาก  
  1.80-2.59  มีค่าเท่ากบั  ลดลง 
  2.60-3.39  มีค่าเท่ากบั  เท่าเดิม 
  3.40-4.19  มีค่าเท่ากบั  เพิ่มขึ้น  
  4.20-5.00  มีค่าเท่ากบั  เพิ่มขึ้นมาก 
 
  จากการศึกษา พบว่า คะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีมีค่าสูงท่ีสุดอยู่ท่ี ความพึงพอใจด้าน
ความสุข(มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.03) รองลงมาคือดา้นอาชีพ (3.97) กล่าวคือเกษตรกรมีความพึงพอใจสูงสุด
ด้านหน้าท่ีการงานของตนมากกว่าความเป็นอยู่ในอดีต อย่างไรก็ตามความพึงพอใจของเกษตรกรด้าน
นันทนาการมีค่าน้อยท่ีสุด (3.50) และผลความพึงพอใจโดยรวมกบัมีค่าเทียบเท่า ‘เพิ่มขึ้น’ หรือ 3.73 (ดัง
ตารางท่ี 17) 
  ดังนั้นเกษตรกรผูด้  าเนินตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่โดยเฉล่ียมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการตามแนวทางน้ีซ่ึงสามารถส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ยกเวน้ดา้นนนัทนาการ 
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ตารางท่ี 17 ความพงึพอใจเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฏีใหม่ 
 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

ระดับความพงึพอใจ 
คะแนน

รวม 
 

คะแนน

เฉลี่ยทาง

น ้าหนัก 

เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก 

ดา้นสุขภาพ 

1. ท่านมีเวลานอนพกัผอ่น

เพ่ิมมากขึ้น 
 - - 17 68 9 27 4 8  - -  103 3.433 

2. ท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีดี

เพ่ิมมากขึ้น 
 - - 22 88 7 21 1 2 -  -  111 3.700 

3. ท่านมีสุขภาพจิตใจท่ีดี

เพ่ิมมากขึ้น 
2 10 23 92 5 15  - 0  - -  117 3.900 

4. ท่านและครอบครัว

รับประทานอาหารทั้ง 3 ม้ือ 

ท่ีถูกสุขลกัษณะเพ่ิมมากขึ้น 

2 10 22 88 6 18  - 0  - -  116 3.867 

รวมคะแนน 4 20 84 336 27 81 5 10 0 0 447 3.725 

ดา้นครอบครัว 

1. ท่านมีเวลาใหค้รอบครัว

เพ่ิมมากขึ้น 
2 10 14 56 13 39 1 2 - -  107 3.567 
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ความคิดเห็นของเกษตรกร 

ระดับความพงึพอใจ 
คะแนน

รวม 
 

คะแนน

เฉลี่ยทาง

น ้าหนัก 

เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก 

2. ท่านและครอบครัวมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพ่ิม

มากขึ้น 

1 5 14 56 14 42 1 2  - - 105 3.500 

3. ท่านสามารถแบ่งเบา

ภาระค่าใชจ้่ายภายใน

ครอบครัวไดเ้พ่ิมมาก 

1 5 22 88 7 21 -  0  - -  114 3.800 

4. ท่านและครอบครัวมีชีวิต

ความเป็นอยูท่ี่ดีเพ่ิมขึ้น 
- -  23 92 6 18 1 2 -   - 112 3.733 

5. ครอบครัวของท่านให้

การสนบัสนุนในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกร

เพ่ิมมากขึ้น 

- -  24 96 6 18 -  0 -   - 114 3.800 

รวมคะแนน 4 20 97 388 46 138 3 6 0 0 552 3.680 

ดา้นอาชีพ  

1. ท่านรู้สึกมีความมัน่คงใน

อาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
2 10 23 92 5 15  - - - -  117 3.900 
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ความคิดเห็นของเกษตรกร 

ระดับความพงึพอใจ 
คะแนน

รวม 
 

คะแนน

เฉลี่ยทาง

น ้าหนัก 

เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก 

2. ท่านมีทศันคติต่ออาชีพ

เกษตรกรในทางท่ีดีเพ่ิม

มากขึ้น 

5 25 19 76 6 18  - - -  - 119 3.967 

3. ท่านมีความภูมิใจใน

อาชีพเกษตรกรท่ีเพ่ิมมาก

ขึ้น 

5 25 21 84 4 12  - - - -  121 4.033 

รวมคะแนน 12 60 63 252 15 45 0 0 0 0 357 3.967 

ดา้นการพฒันาการ 

1. ท่านมีเวลาท ากิจกรรม

อ่ืนๆเพ่ิมมากขึ้น 
1 5 16 64 12 36 1 2  - -  107 3.567 

2. ท่านมีเวลาพกัผอ่นจาก

การท างานเพ่ิมมากขึ้น 
1 5 16 64 11 33 2 4  - -  106 3.533 

3. ท่านมีเวลาส าหรับอาชีพ

เสริมเพ่ิมมากขึ้น 
1 5 10 40 19 57 - - - -  102 3.400 

รวมคะแนน 3 15 42 168 42 126 3 6 0 0 315 
 

3.500 

ดา้นความสุข 
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ความคิดเห็นของเกษตรกร 

ระดับความพงึพอใจ 
คะแนน

รวม 
 

คะแนน

เฉลี่ยทาง

น ้าหนัก 

เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก 

1. การเปล่ียนแปลงรูปแบบ

การเกษตรกรรมจากรูป

แบบเดิมเป็นการเกษตร

แบบทฤษฎีใหม่ท าให้ท่าน

มีความสุขเพ่ิมมากขึ้น 

2 10 27 108 1 3  - - - -  121 4.033 

รวมคะแนน 2 10 27 108 1 3  0 0 0 0 121 4.033 

ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน 

1. คนในชุมชนคนใน

ชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดี

ต่อกนัเพ่ิมมากขึ้น 

2 10 15 60 13 39 - - - -  109 3.633 

2. คนในชุมชนมีการ

ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพ่ิม

มากขึ้น 

3 15 14 56 13 39 - - - -  110 3.667 

3. คนในชุมชนมีเวลาท า

กิจกรรมดว้ยกนัเพ่ิมมากขึ้น 
3 15 15 60 12 36 - - - -  111 3.700 

4. คนในชุมชนมีส่วนร่วม

ในการท ากิจกรรมเพื่อ
3 15 16 64 11 33 - - - -  112 3.733 
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ความคิดเห็นของเกษตรกร 

ระดับความพงึพอใจ 
คะแนน

รวม 
 

คะแนน

เฉลี่ยทาง

น ้าหนัก 

เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก 

ส่วนรวมเพ่ิมมากขึ้น 

5. คนในชุมชนมีการ

แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้น

การเกษตรซ่ึงกนัและกนั

เพ่ิมมากขึ้น 

1 5 20 80 9 27 - - - -  112 3.733 

รวมคะแนน 12 60 80 320 58 174 0 0 0 0 554 3.693 

คะแนนทั้งหมด 37 185 393 1572 189 567 11 22 0 0 2346 3.724 
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4.6 ความคาดหวังท่ีมีต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมหลงัจากท่ีมีการน าแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใช้ 
 
  ในการศึกษาความคาดหวงัของเกษตรท่ีด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ในดา้นคุณภาพของ
ส่ิงแวดลอ้มนั้น แบบสอบถามไดถู้กออกแบบเพื่อประเมินปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม 2 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพของ
ดินและคุณภาพของน ้ า เพราะฉะนั้นงานวิจยัน้ีจึงไดท้ าการสัมภาษณ์ภาคสนามทาง เกษตรกรผูท้  าเกษตร
ทฤษฎีใหม่และเกษตรกรทัว่ไป ซ่ึงค าถามต่างๆ ไดถู้กประเมินดว้ยการใหค้ะแนนใน 5 ระดบัดงัน้ี 
 
  เพิ่มขึ้นมาก  มีค่าเท่ากบั  5 คะแนน  
  เพิ่มขึ้น   มีค่าเท่ากบั  4 คะแนน  
  เท่าเดิม   มีค่าเท่ากบั   3 คะแนน 
  ลดลง   มีค่าเท่ากบั  2 คะแนน 
  ลดลงมาก  มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน  
 
หลงัจากนั้นจึงท าการใหน้ ้าหนกัคะแนนแบ่งเป็น 5 ช่วงคือ 
 
  1.00-1.79   มีค่าเท่ากบั  ลดลงมาก  
  1.80-2.59  มีค่าเท่ากบั  ลดลง 
  2.60-3.39  มีค่าเท่ากบั  เท่าเดิม 
  3.40-4.19  มีค่าเท่ากบั  เพิ่มขึ้น  
  4.20-5.00  มีค่าเท่ากบั  เพิ่มขึ้นมาก 
 
  จากผลการศึกษาพบวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมมีค่าเท่ากบั 3.3 ซ่ึงมีค่าเทียบเท่าเท่าเดิมในกลุ่ม
ตวัอย่างของเกษตรกรผูท้  าเกษตรทฤษฎีใหม่ในดา้นคุณภาพของดิน ปรากฏว่ามีการเพิ่มขึ้นของธาตุอาหาร
ดินและคุณภาพของดินท่ีมีการเพิ่มขึ้นมากท่ีสุด (มีค่าคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักเท่ากับ 3.41) เพิ่มขึ้นใน
ขณะเดียวกนัการเพิ่มขึ้นของคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรมีอตัราต ่าท่ีสุดโดย (มีคะแนนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
เท่ากบั 3.288) นอกจากน้ีค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของคุณภาพน ้ามีค่าเท่ากบั 3.10 (ตารางท่ี 18) 
 
  ส าหรับเกษตรกรทัว่ไปนั้นค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัมีค่าเท่ากบั 3.01 (เท่าเดิม) โดยมีค่าเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักของคุณภาพดินเท่ากบั 3.10 (เท่าเดิม) และค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของคุณภาพน ้ ามีค่าเท่ากบั 2.79 (เท่า
เดิม) ดงัตารางท่ี 19 
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  ดว้ยเหตุน้ีผลลพัธ์ดา้นเกษตรทฤษฎีใหม่ผา่นการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มส่งผลท่ี
ดีกวา่การท าเกษตรแบบทัว่ไปในปัจจยัแต่ละดา้น
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ตารางท่ี 18 ทัศนคตขิองเกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฎีใหม่ต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนัหลังจากการท าเกษตรแบบทั่วไป  

ความคิดเห็นของเกษตรกร 

ระดับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
Total 

Score 

Weighted 

Average Score 
เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่

คุณภาพของดิน 

1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น 1 5 32 128 17 51 8 16 1 1 201 3.407 

2. พืชมีความแขง็แรงมากขึ้น 1 5 29 116 21 63 7 14 1 1 199 3.373 

3. คุณภาพของผลิตเพ่ิมมากขึ้น 1 5 25 100 24 72 8 16 1 1 194 3.288 

4. สภาพของดินมีคุณภาพมากขึ้น 1 5 32 128 17 51 8 16 1 1 201 3.407 

รวมคะแนนทั้งหมด 4 20 118 472 79 237 31 62 4 4 795 3.369 

คุณภาพของน ้า 

1. มีปริมาณการใชน้ ้าในการเกษตร

เพียงพอมากย่ิงขึ้น 
1 5 17 68 23 69 16 32 2 2 176 2.983 

2. ปริมาณสัตวน์ ้าเพ่ิมมากขึ้น 1 5 19 76 28 84 8 16 2 2 183 3.155 

3. คุณภาพของน ้าดีมากขึ้น 1 5 23 92 22 66 11 22 2 2 187 3.169 

รวมคะแนน 3 15 59 236 73 219 35 70 6 6 546 3.102 

รวมคะแนนทั้งหมด 11 55 295 1180 231 693 97 194 14 14 2136 3.296 
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ตารางท่ี 19 ทัศนคติของเกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฏีใหม่ต่อคุณภาพของส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 
ระดับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

คะแนน
รวม 

คะแนนเฉลี่ย
ทางน ้าหนัก 

เพิม่ขึน้มาก เพิม่ขึน้ เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่ น ้าหนัก ความถี ่
คุณภาพของดิน 
1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น - - 11 44 11 33 6 12 1 1 90 3.103 
2. พืชมีความแขง็แรงมากขึ้น - - 8 32 16 48 4 8 1 1 89 3.069 
3. คุณภาพของผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น  - - 11 44 11 33 6 12 1 1 90 3.103 
4. สภาพของดินมีคุณภาพมากขึ้น  - - 11 44 11 33 6 12 1 1 90 3.103 
รวมคะแนน 0 0 41 164 49 147 22 44 4 4 359 3.095 
คุณภาพของน ้า 
1. มีปริมาณการใชน้ ้าในการเกษตร
เพียงพอมากย่ิงขึ้น 

- - 4 16 14 42 10 20 1 1 79 2.724 

2. ปริมาณสัตวน์ ้าเพ่ิมมากขึ้น - - 3 12 16 48 8 16 1 1 77 2.750 
3. คุณภาพของน ้าดีมากขึ้น - - 7 28 13 39 8 16 1 1 84 2.897 
รวมคะแนน - - 14 56 43 129 26 52 3 3 240 2.791 
รวมคะแนนทั้งหมด 0 0 96 384 141 423 70 140 11 11 958 3.013 
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4.7 การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
  ตวัแปรตามหรือตวัแปรอิสระท่ีเป็นมาตรวดันามบญัญติัในโครงการวิจยัน้ี ประกอบด้วย
ระดบัการศึกษาความเป็นสมาชิกของสถาบนัทางการเกษตรและความพึงพอใจของไดรั้บท่ีผา่นมาส่ิงเหล่าน้ี
ได้ถูกวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการใช้ Chi-Square สรุปได้ว่าค่าความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปร
ตามไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนยัยะส าคญั (ตารางท่ี 20) 
  ตัวแปรตามหรือตัวแปรอิสระ  ท่ีเป็นมาตรวดัอัตราส่วนในโครงการวิจัยน้ี ได้แก่ อาย ุ
รายได ้และขนาดท่ีดิน ไดถู้กวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ สรุปไดว้่าค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญ            
(ตารางท่ี 21) 
 

ตารางที่ 20 ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ทดสอบด้วย Chi-Square 

ตวัแปรตาม X2 – test Sig 
ระดบัการศึกษา 4.914 0.178 
ความเป็นสมาชิกของสถาบนัทาง
การเกษตร 

0.001 0.972 

ความพึงพอใจดา้นรายไดท่ี้ผา่นมา 0. 048 0.826 
 
ตารางที ่ 21 ค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ทดสอบด้วยการหาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 

ตวัแปรตาม r value Sig 
อายุ .086 .515 
รายได ้ -.057 .673 
ขนาดท่ีดิน .212 .111 
 
4.8 การวิเคราะห์สมการทดถอยพหุคูณ 
  การวิเคราะห์ทางสถิติโดยการใช้สมการทดถอยแบบขั้นตอนนั้นประกอบดว้ยการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างสองตวัแปรท่ีมีตวัแปรอิสระจ านวนหกประเภท คือ อายุ ระดบัการศึกษา ความเป็น
สมาชิกของสถาบนัทางการเกษตร รายได ้ความพึงพอใจดา้นรายไดท่ี้ผ่านมา และขนาดท่ีดิน ผลการศึกษา
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พบว่าความส าคญัท่ีตวัแปรตามเป็นผลมาจากตวัแปรตน้นั้น ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญ
(ตารางท่ี 22) 
 

ตารางท่ี 22 ค่าสมการทดถอยพหุคูณของเกษตรกรท่ีท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ตัวแปรอสิระ Beta t Sig. 
อายุ .071 .332 .742 
ระดบัการศึกษา .181 .819 .418 
ความเป็นสมาชิกทางการเกษตร .034 .168 .868 
รายได ้ -.193 -1.078 .289 
ความพึงพอใจของรายไดท่ี้ผ่านมา -.095 -.522 .605 
ขนาดท่ีดิน .152 .785 .438 
R2 = 0.114 

 
การทดสอบสมมุติฐาน 

 
 จากการท่ีผลศึกษาในบทท่ี 4.7 ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งมีนยัยะส าคญัในทุกตวัแปรตามนั้น 
สรุปไดว้า่ไม่มีหลกัฐานท่ีเป็นท่ีประจกัษว์า่ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้
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บทท่ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการด าเนินงานวิจัย 
 
  จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้า่เกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการเพิ่มขึ้นของรายได้
และเงินออมหลงัจากการท าเกษตรทฤษฎีใหม่นอกจากน้ีความเป็นอยูข่องเกษตรกรส่งผลไปในทางบวก
ทั้งส้ินเช่นสุขภาพครอบครัวอาชีพความสุขและความเขม้แขง็ของชุมชนในแง่มุมของส่ิงแวดลอ้มปรากฏวา่
จะสภาพแวดลอ้มยงัคงไม่เปล่ียนแปลงหลงัจากท่ีมีการเกษตรทฤษฎีใหม่ส าหรับผลการวิเคราะห์ทางสถิติท่ี
ไม่มีความแตกต่างทางสถิติอยา่งไม่มีนยัยะส าคญัปรากฏวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่
นั้นไม่สามารถตั้งขอ้สรุปได ้
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

  ผลการศึกษาบ่งช้ีวา่ประโยชน์หรือขอ้ดีของการท าเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถช้ีชดัไดใ้น
หลากหลายมุมมองซ่ึงส่ิงส าคญัอยา่งยิง่คือตอ้งให้หน่วยงานรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาสนบัสนุน
ส่งเสริมแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดบัมหภาค 

 

  ส าหรับการศึกษาในอนาคตนั้นจะเป็นการศึกษาถึงการน านโยบายท่ีเป็นประโยชน์และ
เก่ียวขอ้งต่อการตดัสินใจส าหรับแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไปใชใ้นพื้นท่ีของเกษตรกรโดยเฉพาะการ
ถ่ายทอดความรู้และมูลราคาท่ีแทจ้ริงจากการด าเนินการดงักล่าว 



 

56 

 

เอกสารอ้างองิ 
 
พรหมทอง, ว. (2551). ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในเขตภาค  

ตะวนัออกเฉียงเหนือ. 
กรมทรัพยากรธรณี. (2553). ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร: กรมทรัพยากร

ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. Retrieved from 
http://www.dmr.go.th/download/digest/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
.pdf 

กรมพฒันาท่ีดิน. (2559). ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด. Retrieved from 
http://www.ldd.go.th/www/lek_web/web.jsp?id=17868 

มูลนิธิสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย. (2555). ภาพอนาคตและนโยบายการเกษตรจังหวัดน่าน. นนทบรีุ: มูลนิธิ
สถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย. Retrieved from http://www.tei.or.th/publications/2011-download/2011-
SGA-Nan-Policy-Brief.pdf 

สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน). (2555). การด าเนินการด้านการรวบรวม
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาคลังข้อมูล 25 ลุ่มน า้ และแบบจ าลองน า้ท่วมน า้แล้ง 
ลุ่มน า้น่าน. บริษทั แอสดีคอน คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั. Retrieved from 
http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/09-nan.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thaiwater.net/web/attachments/25basins/09-nan.pdf


 

57 

 

 
 

           

 

   
 

ภาพท่ี  1-2 สัมภาษณ์เกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรทฤษฏีใหม่ท่ีอ าเภอเวียงสา จ.น่าน  
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ภาพท่ี  3-4 สัมภาษณ์เกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรทฤษฏีใหม่ท่ีอ าเภอนานอ้ย จ.น่าน 
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ภาพท่ี  5-6 สัมภาษณ์เกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรทฤษฏีใหม่ท่ีอ าเภอท่าวงัผา จ.น่าน 
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ภาพท่ี  7-8 แปลงเกษตรกรเกษตรทฤษฏีใหม่ท่ีอ าเภอภูเพียง จ.น่าน



 

61 

 

 
 

 

    
 

  ภาพท่ี  9-10 สัมภาษณ์เกษตรกรเก่ียวกบัเกษตรทฤษฏีใหม่ท่ีอ าเภอท่าวงัผา จ.น่าน 
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Appendix 1: Questionnaire for the New Theory farmer 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
ค าช้ีแจง 
แบบสัมภาษณ์เกษตรกรฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และความคิดเห็น
ของเกษตรกร          ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 7 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 2 การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริ 
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมข่องเกษตรกร 
 ตอนท่ี 5 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อส่ิงแวดลอ้มการท าเกษตร หลงัจากท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ตอนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรต่อการปรับปรุงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ขอ้มูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์คร้ังน้ี ไม่มีผลในเชิงลบต่อเกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ์ และคณะผูวิ้จยัขอขอบคุณท่ีใหค้วาม
ร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือกรอกขอ้ความลงในช่องว่างท่ีก าหนด 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร (ขอ้มูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร) 
      ช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ ช่ือ............................................................................. นามสกุล
............................................................................... 

เร่ิมท าเกษตรทฤษฎีใหม่เม่ือ ปีพ.ศ. ................................    
1. เพศ ชาย        หญิง 
2. อาย.ุ...............ปี    
3. ท่ีอยู.่.......................................................................................................อ าเภอ....................................จงัหวดั

..................................... 
 
 
4. ระดบัการศึกษา 

 ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  

แบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่   
ชุดที่.........................................    วันท่ีเก็บแบบสอบถาม.............../................./................     เวลา............................น.                                                

งานวิจัย “แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการตัดสินใจทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในจังหวัด
น่าน”                     

ดำเนินการโดย กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษา 
 อื่น ๆ (ระบุ.............................................)  

5.    ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นหวัหนา้ครอบครัวหรือไม่       ใช่ (ถา้ใช่ ให้ขา้มไป ขอ้ 6)  ไม่ใช่  
• อายหุวัหนา้ครอบครัว.................ปี 
•      เพศของหวัหนา้ครอบครัว   ชาย    หญิง 
• ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครอบครัว 

 ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษา 
 อื่น ๆ (ระบุ.............................................) 

6.  สถานภาพการสมรส  โสด   แต่งงานแลว้   หมา้ย   หยา่ร้าง  
7.    สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร 

 ไม่เป็น 
 เป็น  ธกส.  สหกรณ์  อื่น ๆ (ระบุ..........................................) 

8.    จ านวนบุตร...................คน 
9.    จ านวนสมาชิกในครอบครัว.............................คน  ชาย......................คน หญิง......................คน 
10. จ านวนแรงงานในครอบครัว (อาย ุ18-65 ปี)ท่ีมีสุขภาพแขง็แรงสมารถท างานได.้...................คน 
11.   จ านวนพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตร.............................ไร่ 
12.   ลกัษณะของพ้ืนท่ีท าเกษตร 

 เป็นเจา้ของท่ีดิน จ านวน..............................ไร่  เช่าท่ีดินจากผูอ้ืน่ จ านวน.............................ไร่ 
13.  มีพ้ืนท่ีท าเกษตรทั้งหมด จ านวน....................ไร่ แบ่งเป็น 

ปลูกขา้ว จ านวน.....................................................................ไร่ 
ปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้ จ านวน.............................................ไร่ 
 ปลูกผกั จ านวน......................................................................ไร่ 
 ปลูกพืชไร่ จ านวน..................................................................ไร่ 
 ปลูกไมด้อก จ านวน................................................................ไร่ 
 อื่น ๆ (ระบุ............................................) จ านวน.....................................ไร่ 

14.   การเพาะปลูกท่ีสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรมากท่ีสุด คือ 
ปลูกขา้ว  ปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้  ปลูกผกั  ปลูกพืชไร่  ปลูกไมด้อก  
 อื่น ๆ (ระบุ............................................) จ านวน.....................................ไร่ 
15.   ผลผลิตต่อไร่ของพืชท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุด คือ..................................ต่อไร่ ..........................................(ระบุชนิดพืช) 
 16.    จ านวนสัตวเ์ล้ียงในการประกอบอาชีพ 

สัตวปี์ก จ านวน.........................................................................ตวั 
สุกร จ านวน..............................................................................ตวั 
โคนม จ านวน............................................................................ตวั 
โคเน้ือ จ านวน...........................................................................ตวั 
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 สัตวน์ ้า จ านวน..........................................................................ตวั 
อื่น ๆ (ระบ)ุ จ านวน..................................................................ตวั 

17.    รายไดจ้ากการเล้ียงสัตวท่ี์มีความส าคญัท่ีสุดคือ 
สัตวปี์ก จ านวน.........................................................................บาท 
สุกร จ านวน..............................................................................บาท 
โคนม จ านวน............................................................................บาท 
โคเน้ือ จ านวน...........................................................................บาท 
 สัตวน์ ้า จ านวน..........................................................................บาท 
อื่น ๆ (ระบ)ุ จ านวน..................................................................บาท 

18.     รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเกษตรก่อนท าเกษตรทฤษฎีใหม ่
 รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการครองชีพ  
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพ 
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพและเหลือเงินออม 

19.  รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเกษตรหลงัท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการครองชีพ 
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพ 
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพและเหลือเงินออม 

 

สถานการณ์ดา้นการเงินครัวเรือน 
ก่อนท าเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

หลงัท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 3 ปี 

หลงัท าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 5 ปี 

ปัจจุบนั 

รายไดก้ารเกษตร(บาท/ปี)     
รายจ่ายการเกษตร(บาท/ปี)     
 
20.   สัดส่วนรายไดจ้ากการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่

 รายไดจ้ากการปลูกขา้ว…………..………….................……………..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกพืชไร่…………..………………….................……บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้………………………………..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกผกั…………..…..……………..................………..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกไมด้อก…..………………...........…….…….……..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการเล้ียงสัตว…์…………………................…..…………..บาท/ปี 
 รายไดอ้ื่น ๆ (ระบ)ุ…………………………...................…..…………..บาท/ปี 

21.   แหล่งจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร 
 จ าหน่ายดว้ยตนเองในทอ้งถ่ิน  จ าหน่ายผา่นพ่อคา้คนกลาง  จ าหน่ายในตลาดกลางอ าเภอ 
 จ าหน่ายผา่นสหกรณ์   อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………….......…………….. 

22.   ครัวเรือนน้ีมีรายไดจ้ากการจา้งงานหรือไม่ 
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 มี(ระบุอาชีพ)  …………………………………………..………….. 
 ไม่มี 

23.   รายไดสุ้ทธิจากการจา้งงาน…………………….....………….บาท/ปี 
24.   ครัวเรือนน้ีมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหรือไม่  

 มี(ระบุธุรกิจ)  …………………………………………..………….. 
 ไม่มี 

25.   รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ......................................บาท/ปี 
26.   ครัวเรือนมีรายไดจ้ากเงินส่ง (ทั้งเงินท่ีไดจ้ากเครือญาติและท่ีไม่เป็นเครือญาติหรือไม่ 

 มี 
 ไม่มี 

27.   ครัวเรือนไดส่้งเงินไปใหบุ้ตรหลาน เครือญาติ หรือบคุคลอื่น ๆ หรือไม่ 
 มี 
 ไม่มี 

28.   จ านวนเงินท่ีส่งไปใหบุ้ตรหลาน เครือญาติ หรือท่ีไม่เป็นเครือญาติ.................................บาท/ปี 
 
ตอนท่ี 2 การด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ 
1. สาเหตุท่ีเขา้ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 เพื่อนบา้นหรือเจา้หนา้ท่ีรัฐชกัชวน 
 อาชีพเดิมท่ีประกอบอยู ่ประสบปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอ 
 ตอ้งการรายไดเ้พ่ิมจากการท าเกษตรกรรม 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ………………………….........………………….. 

2. แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกรไดรั้บเก่ียวกบัโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 เพื่อนบา้น  ผูน้ าหมู่บา้น  เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 วิทย ุ  โทรทศัน ์  หนงัสือพิมพ ์
 ส่ือออนไลน ์  อื่น ๆ (ระบ)ุ………………………………..........…………….. 

ตอนท่ี 3ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริ  
รายการ ระดบัความคิดเห็น 

เห็นดว้ย
อยา่งย่ิง 

เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย 

ไม่เห็น
ดว้ยอยา่ง

ย่ิง 
1. หลกัการท าเกษตรทฤษฎีใหม่คอืการปลูกพืชและเล้ียงสัตวห์ลาย
ชนิดผสมผสานกนั 

    

2. สัดส่วนการแบ่งการใชท่ี้ดินในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เท่ากบั 
30:30:30:10 

    

3. การแบ่งพ้ืนท่ีส่วนท่ี 1 สัดส่วน 30% คือพ้ืนท่ีบ่อน ้าเพ่ือใชใ้นการ
ท าเกษตร 
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4. การแบ่งพ้ืนท่ีส่วนท่ี 2 สัดส่วน 30% คือพ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้ว      
5. การแบ่งพ้ืนท่ีส่วนท่ี 3 สัดส่วน 30% คือพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช     
6. การแบ่งพ้ืนท่ีส่วนท่ี 4 สัดส่วน 10% คือพ้ืนท่ีส าหรับท่ีอยูอ่าศยั     
7. พ้ืนท่ีของท่านมีความเหมาะสมต่อการท าเกษตรตามโครงการ
ทฤษฎีใหม ่

    

8. เจา้หนา้ท่ีรัฐเขา้มาใหค้วามช่วยเหลือในการด าเนินโครงการ
เกษตรทฤษฎีใหม ่

    

9. เจา้หนา้ท่ีรัฐให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

    

10. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่มีความส าเร็จในระดบัสูง     
11. ความคิดเห็นดา้นอื่น ๆ (ระบุ) 
 1)…………………………………………………………
…………………………… 
 2)…………………………………………………………
…………………………… 
 3)…………………………………………………………
…………………………… 
 4)…………………………………………………………
…………………………… 
 5).…………………………………………………………
…………………………… 

 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
…….. 

 
………
…… 
………
…… 
………
…… 
………
…… 
………
…… 

 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 

 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 

 
สรุปความคิดเห็นของเกษตรกรตอ่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพ่ิมเติม) 
……………………………………………………………………..……………………………………………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………..……………………………………………
………………………..……………………………………………………………………..……………………… 
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ตอนท่ี 4 ปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหมข่องเกษตรกร  
ปัญหาและอปุสรรค ระดบัปัญหา 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
1. ไม่เขา้ใจวตัถปุระสงคท่ี์แทจ้ริงของโครงการ    
2. ไม่ทราบขอ้มูลรายละเอียดของโครงการ    
3. เง่ือนไขในการสมคัรเขา้ร่วม    
4. ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง    
5. ท่ีดินมีขนาดเลก็ ไม่สามารถแบ่งสัดส่วนการท าเกษตรตามโครงการทฤษฎี
ใหม่ได ้

   

6. ท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณ์    
7. ขาดแหล่งน ้าในการท าเกษตรกรรม    
8. ขาดเงินทุนในการท าเกษตรกรรม    
9. ขาดแรงงานในการท าเกษตรกรรม    
10. ปัญหาเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช    
11. ปัญหาเก่ียวกบัพนัธ์ุสัตว ์    
12. ปัญหาเก่ียวกบัยาปราบศตัรูพชื    
13. ปัญหาเก่ียวกบัปุ๋ ยเคมี    
14. ปัญหาเก่ียวกบัอาหารสัตว ์    
15. ปัญหาเก่ียวกบัยารักษาโรคพชืและสัตว ์    
16. ขาดความรู้ในการเพาะปลูกพชื    
17. ขาดความรู้ในการเล้ียงสัตว ์    
18. โรคระบาดในพืช    
19. โรคระบาดในสัตว ์    
20. การให้ความรู้ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ    
21. ปัญหาดา้นตลาดสินคา้เกษตร    
22. ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า    
23. ปัญหาอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1)……………………………………………………………………
……………………………… 
 2)……………………………………………………………………
………………………………. 
 3)……………………………………………………………………
………………………………. 
 4)……………………………………………………………………
………………………………. 

 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 

 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 

 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
…………
……. 
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สรุปปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร (เพ่ิมเติม) 
……………………………………………………………………..……………………………………………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………..……………………………… 
 
ตอนท่ี 5ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม ่

ความคิดเห็นของเกษตรกร 
ระดบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต 

เพ่ิมขึ้น
มาก 

เพ่ิมขึ้น เท่าเดิม ลดลง ลดลงมาก 

ดา้นสุขภาพ 
1. ท่านมีเวลานอนพกัผอ่นเพ่ิมมากขึ้น      
2. ท่านมีสุขภาพร่างกายท่ีดีเพ่ิมมากขึ้น      
3. ท่านมีสุขภาพจิตใจท่ีดีเพ่ิมมากขึ้น      
4. ท่านและครอบครัวรับประทานอาหารทั้ง 3 ม้ือท่ีถูกสุขลกัษณะ
เพ่ิมมากขึ้น 

     

ดา้นครอบครัว 
1. ท่านมีเวลาให้กบัครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น      
2. ท่านและครอบครัวมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพ่ิมมากขึ้น      
3. ท่านสามารถแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายภายในครอบครัวไดเ้พ่ิมมาก
ขึ้น 

     

4. ท่านและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีเพ่ิมมากขึ้น      
5. ครอบครัวของท่านให้การสนบัสนุนในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรมากเพ่ิมมากขึ้น 

     

ดา้นอาชีพ 
1. ท่านรู้สึกมีความมัน่คงในอาชีพเพ่ิมมากขึ้น      
2. ท่านมีทศันคติต่ออาชีพเกษตรกรในทางท่ีดีเพ่ิมมากขึ้น      
3. ท่านมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น      
ดา้นการนนัทนาการ 
1. ท่านมีเวลาท ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น      
2  .านเพ่ิมมากขึ้นท่านมีเวลาพกัผา่นจากการท าง       
3  .ท่านมีเวลาส าหรับอาชีพเสริมเพ่ิมมากขึ้น       
ดา้นความสุข 
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1 .การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเกษตรกรรมจากรูปแบบเดิมเป็น
การเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ท าใหท้่านมีความสุขเพ่ิมมากขึ้น 

     

ดา้นความเขม้แขง็ของชุมชน 
1. คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัเพ่ิมมาขึ้น      

2. คนในชุมชนมีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพ่ิมมากขึ้น      
3. คนในชุมชนมีเวลาท ากิจกรรมดว้ยกนัเพ่ิมมากขึ้น      
4. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนร่วมเพ่ิมมาก
ขึ้น 

     

5. คนในชุมชนมีการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ดา้นการเกษตรซ่ึงกนั
และกนัเพ่ิมมากขึ้น 

     

 
สรุปความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพ่ิมเติม) 
……………………………………………………………………..……………………………………………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………..……………………………… 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อส่ิงแวดลอ้มการท าเกษตร หลงัจากท าเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 
ระดบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ดีขึ้นมาก ดีขึ้น เท่าเดิม แยล่ง แยล่งมาก 

คุณภาพของดิน 
1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น      
2. พืชมีความแขง็แรงมากขึ้น      
3. คุณภาพของผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น      
4. สภาพของดินมีคุณภาพมากขึ้น      
คุณภาพของน ้า 
1. มีปริมาณน ้าใชใ้นการเกษตรเพียงพอมากย่ิงขึ้น      
2. ปริมาณสัตวน์ ้าเพ่ิมมากขึ้น      
3. คุณภาพของน ้าดีมากขึ้น      
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ท่านคดิว่าคุณภาพของดินหลงัจากท าเกษตรทฤษฎีใหม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
………………………………………..……………………………………………………………………..………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..……………………………………………………………
………..……………………………………………………………………..………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………..…… 
ท่านคดิว่าคุณภาพของน ้าหลงัจากท าเกษตรทฤษฎีใหม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง 
………………………………………..……………………………………………………………………..………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..……………………………………………………………
………..……………………………………………………………………..………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………..……………………
………………………………………………. 
 
ตอนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรต่อการปรับปรุงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………..……………………………………………
………………………..……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………..……………………………………………………………………..……
………………………………………………………………..………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………..……………………………………

…… 
-----------------------------------------------------------------------ขอบคณุค่ะ------------------------------------------------------------- 
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Appendix 2: Questionnaire for the conventional farmer 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ค าช้ีแจง 
แบบสัมภาษณ์เกษตรกรฉบบัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจท าเกษตรทฤษฎีใหม่ และความคิดเห็น
ของเกษตรกร ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 3ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 2 ปัญหาและอปุสรรคในการท าเกษตร 
 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม   
ขอ้มูลจากการตอบแบบสัมภาษณ์คร้ังน้ี ไม่มีผลในเชิงลบต่อเกษตรกรผูใ้ห้สัมภาษณ์ และคณะผูวิ้จยัขอขอบคุณท่ีใหค้วาม
ร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นจริง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงใน  หรือกรอกขอ้ความลงในช่องว่างท่ีก าหนด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของเกษตรกร (ข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร) 
      ช่ือผูใ้ห้สัมภาษณ์ ช่ือ............................................................................. นามสกุล
............................................................................... 
4. เพศ ชาย        หญิง 
5. อาย.ุ...............ปี    
6. ท่ีอยู.่.......................................................................................................อ าเภอ....................................จงัหวดั

..................................... 
7. ระดบัการศึกษา 

 ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษา 
 อื่น ๆ (ระบุ.............................................)  

5.    ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นหวัหนา้ครอบครัวหรือไม่  ใช่ (ถา้ใช่ ให้ขา้มไป ขอ้ 6)  ไม่ใช่  
• อายหุวัหนา้ครอบครัว.................ปี 
•      เพศของหวัหนา้ครอบครัว   ชาย    หญิง 

 
 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกรทั่วไป 
ชุดที่.........................................    วันท่ีเก็บแบบสอบถาม.............../................./................     เวลา............................น.                                                

งานวจิัย “แนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงและการตัดสินใจทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ของเกษตรกรในจังหวัด
น่าน”                     

ดำเนินการโดย กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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•     ระดบัการศึกษาของหวัหนา้ครอบครัว 
 ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  ส าเร็จการศึกษาระดบัประถมศึกษา  
 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา  ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดบัมธัยมศึกษา 
 อื่น ๆ (ระบุ.............................................) 

6.  สถานภาพการสมรส  โสด   แต่งงานแลว้   หมา้ย   หยา่ร้าง  
7.    สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกสถาบนัการเกษตร 

 ไม่เป็น 
 เป็น  ธกส.  สหกรณ์  อื่น ๆ (ระบุ..........................................) 

8.    จ านวนบุตร...................คน 
9.    จ านวนสมาชิกในครอบครัว.............................คน  ชาย......................คน หญิง......................คน 
10. จ านวนแรงงานในครอบครัว (อาย ุ18-65 ปี) ท่ีมีสุขภาพแขง็แรงสมารถท างานได.้...................คน 
11.   จ านวนพ้ืนท่ีถือครองท าการเกษตร.............................ไร่ 
12.   ลกัษณะของพ้ืนท่ีท าเกษตร 

 เป็นเจา้ของท่ีดิน จ านวน..............................ไร่  เช่าท่ีดินจากผูอ้ืน่ จ านวน.............................ไร่ 
13.  มีพ้ืนท่ีท าเกษตรทั้งหมด จ านวน....................ไร่ แบ่งเป็น 

ปลูกขา้ว จ านวน.....................................................................ไร่ 
ปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้ จ านวน.............................................ไร่ 
 ปลูกผกั จ านวน......................................................................ไร่ 
 ปลูกพืชไร่ จ านวน..................................................................ไร่ 
 ปลูกไมด้อก จ านวน................................................................ไร่ 
 อื่น ๆ (ระบุ............................................) จ านวน.....................................ไร่ 

14.   การเพาะปลูกท่ีสร้างรายไดแ้ก่เกษตรกรมากท่ีสุด คือ 
ปลูกขา้ว  ปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้  ปลูกผกั  ปลูกพืชไร่  ปลูกไมด้อก  
 อื่น ๆ (ระบุ............................................) จ านวน.....................................ไร่ 
15.   ผลผลิตต่อไร่ของพืชท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุด คือ..................................ต่อไร่ ..........................................(ระบุชนิดพืช) 
 16.    จ านวนสัตวเ์ล้ียงในการประกอบอาชีพ 

สัตวปี์ก จ านวน.........................................................................ตวั 
สุกร จ านวน..............................................................................ตวั 
โคนม จ านวน............................................................................ตวั 
โคเน้ือ จ านวน...........................................................................ตวั 
 สัตวน์ ้า จ านวน..........................................................................ตวั 
อื่น ๆ (ระบ)ุ จ านวน..................................................................ตวั 

17.    รายไดจ้ากการเล้ียงสัตวท่ี์มีความส าคญัท่ีสุดคือ 
สัตวปี์ก จ านวน.........................................................................บาท 
สุกร จ านวน..............................................................................บาท 
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โคนม จ านวน............................................................................บาท 
โคเน้ือ จ านวน...........................................................................บาท 
 สัตวน์ ้า จ านวน..........................................................................บาท 
อื่น ๆ (ระบ)ุ จ านวน..................................................................บาท 

18.     รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเกษตรในอดีต (5 ปีท่ีแลว้) 
 รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการครองชีพ  
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพ 
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพและเหลือเงินออม 

19.  รายไดจ้ากการประกอบอาชีพการเกษตรในปัจจุบนั 
 รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการครองชีพ 
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพ 
 รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพและเหลือเงินออม 
สถานการณ์ดา้นการเงินครัวเรือน 5 ปีท่ีแลว้ 2 ปีท่ีแลว้ ปัจจุบนั 
รายไดจ้ากการเกษตร(บาท/ปี)    
รายจ่ายจากการเกษตร(บาท/ปี)    

20.   สัดส่วนรายไดจ้ากการท าเกษตร 
 รายไดจ้ากการปลูกขา้ว…………..………….................……………..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกพืชไร่…………..………………….................……บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้………………………………..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกผกั…………..…..……………..................………..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการปลูกไมด้อก…..………………...........…….…….……..บาท/ปี 
 รายไดจ้ากการเล้ียงสัตว…์…………………................…..…………..บาท/ปี 
 รายไดอ้ื่น ๆ (ระบ)ุ…………………………...................…..…………..บาท/ปี 

21.   แหล่งจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร 
 จ าหน่ายดว้ยตนเองในทอ้งถ่ิน  จ าหน่ายผา่นพ่อคา้คนกลาง  จ าหน่ายในตลาดกลางอ าเภอ 
 จ าหน่ายผา่นสหกรณ์   อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………….......…………….. 

22.   ครัวเรือนน้ีมีรายไดจ้ากการจา้งงานหรือไม่ 
 มี(ระบุอาชีพ)  …………………………………………..………….. 
 ไม่มี 

23.   รายไดสุ้ทธิจากการจา้งงาน…………………….....………….บาท/ปี 
24.   ครัวเรือนน้ีมีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจหรือไม่  

 มี(ระบุธุรกิจ)  …………………………………………..………….. 
 ไม่มี 

25.   รายไดจ้ากการประกอบธุรกิจ......................................บาท/ปี 
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26.   ครัวเรือนมีรายไดจ้ากเงินส่ง (ทั้งเงินท่ีไดจ้ากเครือญาติและท่ีไม่เป็นเครือญาติหรือไม่ 
 มี 
 ไม่มี 

27.   ครัวเรือนไดส่้งเงินไปใหบุ้ตรหลาน เครือญาติ หรือบคุคลอื่น ๆ หรือไม่ 
 มี 
 ไม่มี 

28.   จ านวนเงินท่ีส่งไปใหบุ้ตรหลาน เครือญาติ หรือท่ีไม่เป็นเครือญาติ.................................บาท/ปี 
 

ตอนท่ี 2 ปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตร  
ปัญหาและอปุสรรค ระดบัปัญหา 

มาก ปานกลาง นอ้ย 
1. ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง    
2.ท่ีดินมีขนาดเลก็    
3.ท่ีดินขาดความอุดมสมบูรณ์    
4.ขาดแหล่งน ้าในการท าเกษตรกรรม    
5.ขาดเงินทนุในการท าเกษตรกรรม    
6.ขาดแรงงานในการท าเกษตรกรรม    
7.ปัญหาเก่ียวกบัพนัธ์ุพืช    
8.ปัญหาเก่ียวกบัพนัธ์ุสัตว ์    
9.ปัญหาเก่ียวกบัยาปราบศตัรูพืช    
10.ปัญหาเก่ียวกบัปุ๋ ยเคมี    
11.ปัญหาเก่ียวกบัอาหารสัตว ์    
12.ปัญหาเก่ียวกบัยารักษาโรคพืชและสัตว ์    
13.ขาดความรู้ในการเพาะปลูกพืช    
14.ขาดความรู้ในการเล้ียงสัตว ์    
15.โรคระบาดในพืช    
16.โรคระบาดในสัตว ์    
17.การใหค้วามรู้ของเจา้หนา้ท่ีรัฐ    
18.ปัญหาดา้นตลาดสินคา้เกษตร    
19.ปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า    
20. ปัญหาอ่ืน ๆ (ระบุ) 

1)……………………………………………………………………
……………………………… 
 2)……………………………………………………………………
………………………………. 

 
…………
……. 
…………
……. 

 
…………
……. 
…………
……. 

 
…………
……. 
…………
……. 
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 3)……………………………………………………………………
………………………………. 
 4)……………………………………………………………………
………………………………. 

…………
……. 
…………
……. 

…………
……. 
…………
……. 

…………
……. 
…………
……. 

 
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการท าเกษตร (เพ่ิมเติม) 
……………………………………………………………………..……………………………………………………

………………..……………………………………………………………………..………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………..……………
………………………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………..……………………………………………..……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………..……………………………………………
………………………..……………………………………………………………………..………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………..…………………
…………… 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเปลีย่นแปลงของส่ิงแวดล้อม (ในระยะเวลา 5 ปี)  
 

ความคิดเห็นของเกษตรกร 
ระดบัการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ดีขึ้นมาก ดีขึ้น เท่าเดิม แยล่ง แยล่งมาก 
คุณภาพของดิน 
1. ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น      
2. พืชมีความแขง็แรงมากขึ้น      
3. คุณภาพของผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น      
4. สภาพของดินมีคุณภาพมากขึ้น      
คุณภาพของน ้า 
1. มีปริมาณน ้าใชใ้นการเกษตรเพียงพอมากย่ิงขึ้น      
2. ปริมาณสัตวน์ ้าเพ่ิมมากขึ้น      
3. คุณภาพของน ้าดีมากขึ้น      
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ท่านคดิว่าคุณภาพของดินมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง (ในระยะเวลา 5 ปี) 
………………………………………..……………………………………………………………………..………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..……………………………………………………………
………..……………………………………………………………………..………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………..…… 
ท่านคดิว่าคุณภาพของน ้ามีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้ง (ในระยะเวลา 5 ปี) 
………………………………………..……………………………………………………………………..………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..……………………………………………………………
………..……………………………………………………………………..………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………..……………………
………………………………………………. 
 


