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ABSTRACT: This research was conducted 1) to study some socio–economic data of farmers

2) to determine their knowledge and opinion towards soil and water conservation 3) to study
their practice on soil and water conservation 4) to seek their problems on soil and water
conservation. Data were collected from 168 farmers who had grown cassava in Nakhon Ratchasima
Province by using interview schedule. The statistical analysis was carried out by frequency,
percentage, and arithmetic mean. The results revealed that most of farmers 1) were male
(92.3%), had average age 39.9 years, received elementary level as the highest education (42.9%),
had average experience in planting cassava 18.6 years, had average household labor 3 persons,
had average planting area 47.9 rais with average yield 3,746 kilogram/rai, earned average income
form cassava 8,432.95 Baht/rai with average cost 3,627.32 Baht/rai. 2) Their knowledge towards
soil and water conservation was at the high level (82.7%) by average point was 16.02 from 20
points, and also opinion towards soil and water conservation was at the high level (mean 2.65).
3) Top three of their practice on soil and water conservation were organic matter adding (95.2%),
harrowing in suitable humidity (93.5%), and crop rotation (86.6%). 4) Top three of the problem
derived from farmers included government agencies lacked the continuity of operations (57.1%),
no simple soil and water conservation measures for farmers (54.2%), and policy on soil and
water conservation was unclear (53.6%).
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาข้อมูล
พื้ น ฐานทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความรู ้ เ รื่ อ ง
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การอนุรักษ์ดินและน�้ำ การปฏิบัติในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ และปัญหาของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำในพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง จากกลุ่มตัวอย่าง
168 คน ในจังหวัดนครราชสีมา เก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตเิ พือ่ หาค่า
ความถี่ ค่าร้อยละ และค่ามัชฌิมเลขคณิต ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 92.3
อายุเฉลี่ย 39.9 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ร้อยละ 42.9 มีประสบการณ์ปลูกมันส�ำปะหลังเฉลี่ย
18.6 ปี แรงงานในครั ว เรื อ นเฉลี่ ย 3 คน มี พื้ น ที่
ปลูกมันส�ำปะหลังเฉลี่ย 47.9 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,746
กิโลกรัม/ไร่ มีรายได้จากการปลูกมันส�ำปะหลังเฉลี่ย
8,432.95 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 3,627.32
บาท/ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการอนุรักษ์
ดิน และน�้ำในระดับมาก ร้อยละ 82.7 คะแนนความรู้
เฉลีย่ 16.02 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน และเกษตรกร
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.65 โดยวิธีการอนุรักษ์ดินและ
น�้ำที่เกษตรกรปฏิบัติมากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่
การเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดินร้อยละ 95.2 รองลงมา
การไถเตรียมดินทีค่ วามชืน้ เหมาะสมร้อยละ 93.5 และ
การปลูกพืชหมุนเวียนร้อยละ 86.6 ส�ำหรับปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์ดิน และน�้ำของเกษตรกร
ที่เป็นปัญหามากที่สุดสามอันดับแรก ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการขาดความต่อเนื่องของการด�ำเนินงานร้อยละ
57.1 รองลงมาไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน�้ำที่ง่าย
พอส�ำหรับเกษตรกรร้อยละ 54.2 และนโยบายด้าน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำไม่มีความชัดเจนร้อยละ 53.6

ทรัพยากรดิน และน�ำ้ เป็นปัจจัยพืน้ ฐานในการ
ด�ำรงชีวติ ทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมถึงเป็นปัจจัยพืน้ ฐานของการผลิตภาคเกษตร
ปัจจุบนั ทรัพยากรดิน และน�ำ้ เสือ่ มโทรมลงทุกวัน สาเหตุ
หนึ่งเกิดจากการใช้พื้นที่ท�ำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
แต่ขาดการพัฒนาฟื้นฟูดิน และน�้ำอย่างถูกวิธี อีกทั้ง
มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพดิน เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินกรด
ดินอินทรีย์ ดินเค็ม ดินทราย ดินตืน้ และดินดาน เป็นต้น
หรือแม้ในพื้นที่ที่มีความลาดเทที่มีความเสี่ยงต่อการ
ชะล้างพังทลายของดิน สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะ
ภูมปิ ระเทศ สภาพภูมอิ ากาศ วัตถุตน้ ก�ำเนิด ปัจจัยทาง
ชีวภาพ คุณภาพของดิน สมบัติของดิน และการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ปัญหาดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นอุปสรรค
ในการประกอบอาชี พ ของเกษตรกรทั้ ง สิ้ น (Land
Development Department, 2015a)ประเทศไทยมี
พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 320.70 ล้านไร่ ประกอบด้วย
พืน้ ทีป่ า่ ไม้ พืน้ ทีถ่ อื ครองทางการเกษตร และพืน้ ทีท่ ถี่ กู
ใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ เช่น ทีพ่ กั อาศัย และโรงงาน ใน
ขณะทีป่ ระชากรของประเทศยังคงเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ส่งผลให้ความต้องการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากขึ้นด้วย
จากสภาพการใช้ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรสูงถึง 149.24
ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 46.54 ของพื้นที่ประเทศ
(Office of Agricultural Economics, 2017)
มั น ส� ำ ปะหลั ง เป็ น พื ช ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ทาง
เศรษฐกิจ มีความต้องการทางการตลาดสูง เนื่องจาก
มันส�ำปะหลังเป็นพืชอาหารหลักทีส่ ำ� คัญต่อความมัน่ คง
ด้านอาหาร ความมั่นคงทางพลังงาน และความเป็นอยู่
ที่ดีของเกษตรกร อีกทั้งประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
มั น ส�ำปะหลังรายใหญ่ ในปี 2560 มันส�ำปะหลัง
สร้างรายได้เข้าประเทศมากถึง 101,462 ล้านบาท
ค�ำส�ำคัญ: การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ , มันส�ำปะหลัง, จังหวัด โดยประเทศไทยผลิ ต มั น ส� ำ ปะหลั ง เป็ น อั น ดั บ 2
นครราชสีมา
ของโลก รองจากประเทศไนจีเนีย (Office of Agricultural
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
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Economics, 2017) มันส�ำปะหลังเป็นพืชที่ปลูกง่ายมี
ปัญหาในการผลิตน้อยปรับตัวได้ดีในเกือบทุกสภาพ
พื้นที่ มีปัญหาโรคและแมลงน้อย หัวสดมีตลาดรองรับ
แน่นอน การเก็บเกี่ยวไม่ขึ้นกับฤดูกาล สามารถชะลอ
การเก็บเกี่ยวได้ ทนต่อความแห้งแล้งเมื่อเปรียบเทียบ
กับพืชไร่ชนิดอื่นจึงเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย
แต่ในปัจจุบนั สภาพพืน้ ทีแ่ ละดินทีใ่ ช้ปลูกมันส�ำปะหลัง
ในประเทศไทยมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชัน จึงมักเกิด
ปัญหาเรื่องการชะล้างพังทลายของดินสูง เกิดปัญหา
ดินเสือ่ มโทรมอย่างรวดเร็ว เนือ่ งจากเกษตรกรไม่ตระหนัก
ถึงการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ การปรับปรุงบ�ำรุงดิน จึงท�ำให้
ผลผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ ไร่ ล ดลง เมื่ อ ปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง
ติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปี หากไม่มีการป้องกัน
การชะล้างจะเกิดการสูญเสียหน้าดิน และธาตุอาหาร
ของพืช ซึง่ นับเป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญของเกษตรกรในปัจจุบนั
(The Thai Tapioca Development Institute, 2004)
ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีพนื้ ทีป่ ลูกมัน
ส�ำปะหลัง 9.44 ล้านไร่ อยูใ่ นภาคเหนือ 2.10 ล้านไร่ ภาค
กลาง 2.39 ล้านไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.95
ล้านไร่ มีผลผลิตหัวสดทั้งประเทศ 31.19 ล้านตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 3.61 ตันต่อไร่ แหล่งผลิตมันส�ำปะหลัง
รายใหญ่ทสี่ ดุ ของประเทศ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีผลผลิตรวม 16.61 ล้านตัน ผลผลิตเฉลี่ย 3.63
ตันต่อไร่ โดยจังหวัดนครราชสีมา มีเนือ้ ทีป่ ลูกมากทีส่ ดุ
1,539,055 ไร่ และมีผลผลิตรวม 5,244,721 ตัน ผลผลิต
เฉลีย่ 3.76 ตันต่อไร่ (Office of Agricultural Economics,
2017) ปัญหาหลักในการท�ำการเกษตรของจังหวัด
นครราชสีมา คือ ปัญหาด้านทรัพยากรดิน โดยสภาพ
ของดิ น ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ดิ น ตื้ น
1,342,092 ไร่ ร้อยละ 29.47 ดินเค็ม 1,317,362 ไร่
ร้อยละ 28.93 พืน้ ทีล่ าดชัน 999,853 ไร่ ร้อยละ 21.95
และดินทราย 894,130 ไร่ ร้อยละ 19.63 ของพื้นที่ทั้ง
จังหวัด (Land Development Department, 2015b)
ปัญหาด้านทรัพยากรดินส่วนใหญ่เกิดจากการบริหาร
จัดการดินและน�้ำที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากเกษตรกร
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มักปลูกมันส�ำปะหลังติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มี
การปรับปรุงบ�ำรุงดิน ผลผลิตหัวสดที่เพิ่มมากขึ้นมา
จากการเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกมากกว่าการปรับปรุงวิธกี ารปลูก
ผลผลิตต่อไร่อยู่ในเกณฑ์ต�่ำ สาเหตุที่ผลผลิตต่อไร่ต�่ำ
เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการปรับปรุงบ�ำรุงดิน ไม่มีการ
เขตกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม และขาดการอนุรักษ์
ดินและน�้ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดินสูง ดินเสื่อมโทรม การไหลบ่าของน�ำ้ และการ
กร่อนดินสูง (Khao Hin Sorn Royal Development
Study Center, 2008)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความส�ำคัญ
ในการศึ ก ษาการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในพื้ น ที่ ป ลู ก
มั น ส� ำ ปะหลั ง ของเกษตรกร จั ง หวั ด นครราชสี ม า
โดยท�ำการศึกษาความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติ
ในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ เพื่อทราบปัญหา และวิธีการ
ที่เกษตรกรสามารถปลูกให้ได้ผลผลิตสูงที่สุด และ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ ที่ ดิ น ให้ น านที่ สุ ด ดั ง นั้ น
การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกของเกษตรกร
แต่เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นหากเกษตรกรต้องการที่จะปลูก
มันส�ำปะหลังเพือ่ ให้ได้ผลผลิตสูงอย่างยัง่ ยืน

อุปกรณ์และวิธีการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรที่ศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูก
มันส�ำปะหลัง ในเครือข่ายของคณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
1,494 คน
กลุ่มตัวอย่าง ค�ำนวณจากประชากรที่ใช้
ในการศึกษาที่ทราบตัวเลขชัดเจน คือ เกษตรกรผู้ปลูก
มันส�ำปะหลังในเครือข่ายของคณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 1,494
คน โดยวิธขี อง Arkin (1974: 84) ซึง่ ก�ำหนดความเชือ่ มัน่
ที่ร้อยละ 95 และความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5
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P(1−P)
SE 2 + P(1−P)
t
N

ประกอบด้วย เอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย
บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบปฐมภู มิ
เมื่อ n = ขนาดของตัวอย่าง
(Primary data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
P = ร้อยละของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ขอรับพันธุ์มันส�ำปะหลัง ในเครือ
T = ระดับความเชื่อมั่นของตัวแปรอิสระ ข่ายของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ร้อยละ 95
SE = ความคาดหวังให้เกิดความคลาดเคลือ่ น 4. การวิเคราะห์ข้อมูล
±2
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
N = ขนาดของประชากร
(Descriptive statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทาง
0.98(1-0.98)
แทนค่า n =
เศรษฐกิจและสังคม ความรู้ ความคิดเห็น การปฏิบัติ
0.02 2 + 0.98(1-0.98)
และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
1.96
1,494
กับตัวแปรตาม โดยการหาค่าไคสแควร์ (Chi–square)
= 167.18
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ดังนัน้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ผลการทดลองและวิจารณ์
คือ 168 ราย
1.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่ม
ผลการทดลอง
อย่างง่าย (Accidental sampling) โดยการคัดเลือก
กลุม่ ตัวอย่างด้วยวิธกี ารจับฉลาก เพือ่ ให้ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการอนุรักษ์ดิน
จ�ำนวน 168 คน
และน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลังของเกษตรกร จังหวัด
นครราชสีมา สามารถอธิบายได้ดังนี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1. ข้อมูลพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วยค�ำถามปลายปิด และปลาย
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 92.3
เปิด เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม มีอายุนอ้ ยทีส่ ดุ 15 ปี อายุมากทีส่ ดุ 69 ปี และอายุเฉลีย่
ของเกษตรกร ความรู ้ เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ 39.9 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 42.9
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน�้ำ การปฏิบัติ มีประสบการณ์ในการปลูกมันส�ำปะหลัง น้อยทีส่ ดุ 2 ปี
ในการอนุรักษ์ดนิ และน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลัง และ มากที่ สุ ด 45 ปี ประสบการณ์ ป ลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง
ปัญหาข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เฉลี่ย 18.6 ปี จ�ำนวนแรงงานในครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน
ในพืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลัง
มีพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังน้อยที่สุด 4.0 ไร่ มากทีส่ ดุ
500 ไร่ มีพนื้ ทีป่ ลูกเฉลีย่ 47.9 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
มีผลผลิตมันส�ำปะหลังระหว่าง 3,001–4,000 กิโลกรัม/ไร่
3.1 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบทุ ติ ย ภู มิ ผลผลิตน้อยที่สุด 2,000 กิโลกรัม/ไร่ มากที่สุด 6,500
(Secondary data) โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร กิโลกรัม/ไร่ ผลผลิตเฉลีย่ 3,746 กิโลกรัม/ไร่ เกษตรกร
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ส่วนใหญ่มีรายได้จากการปลูกมันส�ำปะหลังระหว่าง 77.3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยละ 64.7 การปลูกพืชขวาง
7,001–10,000 บาท/ไร่ มีรายได้นอ้ ยทีส่ ดุ 4,400 บาท/ไร่ แนวลาดเท ร้อยละ 43.6
มากทีส่ ดุ 15,900 บาท/ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 8,432.95
บาท/ไร่ และมีต้นทุนในการผลิตมันส�ำปะหลังเฉลี่ย 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
3,627.32 บาท/ไร่
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ย 2.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
2. ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ด้ า นวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ เกษตรกรส่ ว นใหญ่
เกษตรกรมีความรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เห็ น ด้ ว ยระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย 2.51 ด้ า นแนวคิ ด
ในระดับมาก โดยมีความรูอ้ ยูใ่ นระดับมาก (14 – 20 การอนุรักษ์ดินและน�้ำ เห็นด้วยระดับมาก ค่าเฉลี่ย
คะแนน) ร้อยละ 82.7 รองลงมา คือ มีความรูร้ ะดับปาน 2.76 และด้านประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
กลาง (8 – 13 คะแนน) ร้อยละ 11.9 และมีความรูร้ ะดับ เห็นด้วยในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 2.70 โดยเรียงล�ำดับวิธกี าร
น้อย (0 – 7 คะแนน) ร้อยละ 5.4 เกษตรกรได้คะแนน อนุรักษ์ดินและน�้ำที่เกษตรกรเห็นด้วยจากมากไปหา
ความรูน้ อ้ ยทีส่ ดุ 3 คะแนน มากทีส่ ดุ 19 คะแนน เฉลีย่ น้อย ได้แก่ การเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน ร้อยละ 89.3
16.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เรียงล�ำดับ รองลงมา คือ การไถเตรียมดินในระยะที่ดินมีความชื้น
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้ำจากมากไปหาน้อย เหมาะสม ร้อยละ 86.9 การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ได้แก่ การไถเตรียมดินในระยะทีด่ นิ มีความชืน้ เหมาะสม ของดิ น ร้ อ ยละ 83.9 การไถกลบต้ น และใบ
และการเพิม่ อินทรียวัตถุให้ดนิ ร้อยละ 98.8 รองลงมา มันส�ำปะหลังลงดิน การปลูกพืชหมุนเวียน ร้อยละ 82.1
คือ การปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเทตามแนวระดับ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในการปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง
ร้อยละ 98.6 และการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน อย่างยัง่ ยืน ร้อยละ 78.3 การกักเก็บน�ำ้ ร้อยละ 74.4
ร้ อ ยละ 98.2 การปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น ร้ อ ยละ 97.9 การอนุรักษ์ดินและน�้ำอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มผลผลิต
การกักเก็บน�้ำ ร้อยละ 97.6 การปลูกพืชหมุนเวียน มันส�ำปะหลัง ร้อยละ 70.8 การอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ร้อยละ 97.5 การปลูกพืชปุ๋ยสด ร้อยละ 96.3 การ ช่ ว ยลดการชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น ร้ อ ยละ 68.5
ไถกลบต้นและใบมันส�ำปะหลังลงดิน ร้อยละ 96.3 การ การอนุรักษ์ดินและน�้ำช่วยป้องกันการสูญเสียเนื้อดิน
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในการปลูกมันส�ำปะหลังอย่างยัง่ ยืน ร้อยละ 67.9 การปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเท
ร้อยละ 95.9 การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ช่วยลดการชะล้างพัง ตามแนวระดั บ ร้ อ ยละ 67.3 การไถพรวนขวาง
ทลายของดิน ร้อยละ 95.2 การอนุรักษ์ดินและน�้ำ ความลาดชัน ร้อยละ 64.3 การอนุรักษ์ดินและน�้ำ
อย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง ร้อยละ ช่ ว ยรั ก ษาความชื้ น ในดิ น การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ
94.5 การไถพรวนขวางความลาดชัน ร้อยละ 94.3 ช่วยรักษาระดับอินทรียวัตถุร้อยละ 66.1 การปลูก
การอนุรักษ์ดินและน�้ำช่วยป้องกันการสูญเสียเนื้อดิน พืชปุ๋ยสด ร้อยละ 60.1 การไถพรวนดินติดต่อกัน
ร้อยละ 93.8 การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ช่วยรักษาความชืน้ ทุกปี ร้อยละ 56.6 การปลูกพืชคลุมดิน ร้อยละ 53.6
ในดิน ร้อยละ 91.3 การปลูกพืชแซม ร้อยละ 90.0 การปลูกพืชขวางแนวลาดเท ร้อยละ 47.0 การใช้ปุ๋ย
การอนุรักษ์ดินและน�้ำช่วยรักษาระดับอินทรียวัตถุ อินทรีย์ ร้อยละ 44.0 และการปลูกพืชแซม ร้อยละ
ร้อยละ 86.5 การไถพรวนดินติดต่อกันทุกปี ร้อยละ 37.5
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4. การปฏิบัติการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
Table 1 Frequency and percentage of famers by practice on soil and water conservation
Soil and water conservation
Practice

Practice
%
No Practice

%

Method soil and water conservation
Green manure cropping
Crop rotation
Intercropping
Plowing
Organic fertilizer using
Tillage
Cover cropping
Contouring
Farm water storage

25
146
6
144
65
141
27
41
47

14.9
86.6
3.6
85.7
38.7
83.9
16.1
24.4
28.0

143
22
162
24
103
27
141
127
121

85.1
13.1
96.4
14.3
61.3
16.1
83.9
75.6
72.0

Concept soil and water conservation
Harrowing in suitable humidity
Soil fertility improving
Organic matter adding
Harrowing the slope
Planting Vetiver Grass
Sustainable soil and water conservation

157
143
160
101
20
125

93.5
85.1
95.2
60.1
11.9
74.4

11
25
8
67
148
43

6.5
14.9
4.8
39.9
88.1
25.6

4.1 ด้านวิธีการอนุรักษ์ดินและน�้ำ พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งการปลูกพืชหมุนเวียน
ร้อยละ 86.6 รองลงมา คือ การไถกลบต้นและใบ
มันส�ำปะหลังลงดิน ร้อยละ 85.7 การไถพรวนดินติดต่อ
กันทุกปี ร้อยละ 83.9 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 38.7
การกักเก็บน�ำ้ ร้อยละ 28.0 การปลูกพืชขวางแนวลาดเท
ร้อยละ 24.4 การปลูกพืชคลุมดิน ร้อยละ 16.1 การปลูก
พืชปุ๋ยสด ร้อยละ 14.9 และน้อยที่สุดการปลูกพืชแซม
ร้อยละ 3.6 ตามล�ำดับ
4.2 ด้านแนวคิดการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ปฏิบัติในเรื่องการเพิ่มอินทรียวัตถุ
ให้ดนิ ร้อยละ 95.2 รองลงมา คือ การไถเตรียมดินใน
ระยะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม ร้อยละ 93.5 การเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ร้อยละ 85.1 การอนุรกั ษ์ดนิ

และน�้ำในการปลูกมันส�ำปะหลังอย่างยั่งยืน ร้อยละ
74.4 การไถพรวนขวางความลาดชัน ร้อยละ 60.1
และน้ อ ยที่ สุ ด การปลู ก หญ้ า แฝกขวางความลาดเท
ตามแนวระดับ ร้อยละ 11.9 ตามล�ำดับ
5. ปัญหาของเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน�้ำใน
พื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง
5.1 สาเหตุจากทางราชการ พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่คดิ ว่าเป็นปัญหาระดับมาก ได้แก่ ทางราชการ
ขาดความต่อเนื่องของการด�ำเนินงาน ร้อยละ 57.1
รองลงมา คือ ไม่มีมาตรการการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ที่ง่ายพอส�ำหรับเกษตรกร ร้อยละ 54.2 นโยบายด้าน
การอนุรักษ์ดินและน�้ำไม่มีความชัดเจน ร้อยละ 53.6
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านบางคนยังไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจ
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ในงานอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ทีด่ พี อ ร้อยละ 51.8 และการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ มักเป็นการ
ให้เปล่า เกษตรกรจึงไม่ดำ� เนินการต่อเนือ่ ง ร้อยละ 41.1
5.2 สาเหตุจากเกษตรกร พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่คิดว่าไม่เป็นปัญหา ได้แก่ วิธีการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการท�ำการเกษตร
ร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ วิธีการอนุรักษ์ดินและ
น�้ำเป็นการเพิ่มภาระ ร้อยละ 56.0 มีพื้นที่ถือครอง
ขนาดเล็ก จึงไม่ยนิ ยอมทีจ่ ะเสียเนือ้ ทีเ่ พาะปลูกเพือ่ การ
อนุรักษ์ดินและน�้ำ ร้อยละ 50.6 ขาดความรู้ ความ
เข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนรวมและตนเอง
ร้อยละ 43.5 และไม่เห็นความส�ำคัญในการอนุรักษ์ดิน

และน�้ำ ร้อยละ 39.9
5.3 สาเหตุอื่น ๆ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
คิดว่าเป็นปัญหาระดับมาก ได้แก่ ไม่มแี รงจูงใจให้นำ� ไป
ปฏิ บั ติ ร้ อ ยละ 42.2 และต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานาน
จึงจะเห็นผล ร้อยละ 33.9
6. การทดสอบสมมติฐาน
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดิน
และน�ำ้ และความคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้
กับการอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง
ของเกษตรกร

Table 2 The relationship between independent and dependent variable
Soil and
water
conservation
(Dependent
variable)

Independent variable
Age

Green manure 1.472
(0.160)
cropping
0.014
Crop rotation
(0.543)
0.004
Intercropping
(0.636)
Plowing
1.433
(0.164)
Organic fertilizer 1.076
(0.190)
using
3.084
Tillage
(0.064)
Cover cropping 8.218
(0.004*)
3.213
Contouring
(0.053)
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Socio – economic data
Educa– Experie– Labor Growing Yield Income Cost
tion
nce
area

Know–
ledge

Opinion

X2
(P–value)
0.090
(0.764)
0.00
(0.983)
1.153
(0.283)
0.677
(0.411)
4.406
(0.036*)
0.263
(0.608)
10.789
(0.001*)
1.552
(0.213)

1.755
(0.185)
0.406
(0.524)
0.552
(0.458)
1.148
(0.284)
0.550
(0.458)
0.000
(0.994)
1.610
(0.205)
0.196
(0.658)
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0.107
1.634 4.323 1.651 0.092 1.469
(0.201) (0.163) (0.438) (0.955) (0.480) (0.948)
3.609
0.541 3.626 9.465 8.132 2.929
(0.462) (0.163) (0.009*) (0.017*) (0.231) (0.165)
0.452
0.849 10.997 1.812 0.871 1.995
(0.357) (0.004*) (0.404) (0.647) (0.369) (0.789)
1.287 4.752 1.205 0.780 4.381 12.743
(0.257) (0.093) (0.547) (0.677) (0.112) (0.002*)
3.050
0.180 1.199 5.100 0.992 0.709
(0.675) (0.549) (0.078) (0.609) (0.701) (0.218)
1.572 2.793 0.664 2.351 0.796 35.371
(0.210) (0.247) (0.717) (0.309) (0.672) (0.000*)
2.648
0.170 6.421 4.283 0.359 0.238
(0.680) (0.040*) (0.117) (0.836) (0.888) (0.266)
6.160
0.076 5.567 1.482 5.887 2.582
(0.783) (0.062) (0.477) (0.053) (0.275) (0.046*)

2.410
(0.492)
15.249
(0.002*)
5.893
(0.117)
19.097
(0.000*)
4.782
(0.188)
30.792
(0.000*)
1.228
(0.746)
1.551
(0.671)
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Table 2 (Continue)
Soil and
water
conservation
(Dependent
variable)

Farm water
storage
Harrowing in
suitable humidity
Soil fertility
improving
Organic matter
adding
Harrowing
the slope
Planting vetiver
grass
Sustainable
soil and water
conservation

Independent variable
Age

Socio – economic data
Educa– Experie– Labor Growing Yield Income Cost
tion
nce
area

Know–
ledge

Opinion

8.038
(0.018*)
19.528
(0.000*)
4.807
(0.090)
8.348
(0.015*)
22.097
(0.000*)
4.651
(0.098)
34.344
(0.000*)

3.850
(0.278)
24.905
(0.000*)
17.498
(0.001*)
23.978
(0.000*)
28.738
(0.000*)
3.208
(0.3361)
39.549
(0.000*)

X2
(P–value)
0.133
(0.424)
0.053
(0.533)
3.321
(0.053)
0.430
(0.387)
2.197
(0.093)
0.132
(0.451)
1.117
(0.190)

1.269 0.014
0.052 2.681 1.288 4.590
(0.260) (0.907) (0.820) (0.262) (0.525) (0.101)
0.412 1.121
0.189 5.536 3.042 3.849
(0.521) (0.290) (0.664) (0.063) (0.219) (0.146)
0.325 4.605
9.082 0.287 1.651 3.180
(0.568) (0.032*) (0.003*) (0.866) (0.438) (0.204)
0.203 5.192
0.011 1.337 2.957 7.033
(0.652) (0.023*) (0.918) (0.512) (0.228) (0.030*)
0.535 7.520
0.723 7.299 1.964 5.630
(0.465) (0.006*) (0.395) (0.026*) (0.375) (0.060)
0.251 1.263
0.094 4.193 0.166 0.617
(0.616) (0.261) (0.759) (0.123) (0.920) (0.734)
0.038 0.644
0.009 7.440 4.414 8.997
(0.846) (0.422) (0.924) (0.024*) (0.110) (0.011*)

1.754
(0.416)
0.728
(0.695)
0.120
(0.942)
0.148
(0.929)
4.499
(0.105)
1.207
(0.547)
3.456
(0.178)

Note: X2 and P–value in parenthesis is significant at = 0.05

วิจารณ์
จากการวิจัยเรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้ำใน
พืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
ผู้วิจัยขอเสนอข้อวิจารณ์ ดังนี้
1. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลีย่
39.9 ปี จะเห็นได้วา่ อายุของเกษตรกรอยูใ่ นวัยแรงงาน
ซึ่งยังคงประกอบอาชีพปลูกมันส�ำปะหลังเพื่อส่งต่อ
รุ ่ น ต่ อ ไป จึ ง เป็ น ทิ ศ ทางที่ ดี ต ่ อ การส่ ง เสริ ม ความรู ้
เนื่องจากเป็นกลุม่ ทีส่ ามารถเรียนรู้ และปรับตัวได้เร็ว
สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้คงอยู่

เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่สุด และนานที่สุด
2. เกษตรกรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 42.9 รองลงมาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ร้อยละ 33.9 จะเห็นได้ว่า ระดับการศึกษาของ
เกษตรกรมี แ นวโน้ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ทิ ศ ทางที่ ดี ต ่ อ
การส่งเสริมความรู้ เพราะจะช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เรียนรู้ และน�ำไปสู่การปฏิบัติในการปลูกมันส�ำปะหลัง
โดยสอดคล้องกับ (National Statistical Office
Thailand, 2013) รายงานว่า สัดส่วนของแรงงาน
ในภาคการเกษตรมี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง ขึ้ น ซึ่ ง เป็ น
ทิ ศ ทางที่ ดี เ พราะจะช่ ว ยให้ ส ามารถเรี ย นรู ้ แ ละ
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา และปรับปรุงเพื่อยกระดับ

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
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ประสิทธิภาพการผลิตในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้
3. เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์ปลูก
มันส�ำปะหลังเฉลี่ย 18.6 ปี จะเห็นได้ว่าเกษตรกร
มีประสบการณ์ในระดับหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะหันมา
สนใจในการอนุรักษ์ดิน และน�้ำ เนื่องจากการอนุรักษ์
ดินและน�ำ้ ต้องใช้ระยะเวลาจึงจะเห็นผลโดยสอดคล้อง
กับ Khao Hin Sorn Royal Development Study
Center, (2008) รายงานว่า การให้เกษตรกรยอมรับ
เรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้ำเป็นเรื่องที่ยากล�ำบาก ต้อง
จัดหาสิง่ จูงใจให้อย่างเพียงพอ เนือ่ งจากการอนุรกั ษ์ดนิ
และน�้ ำ ส่ ว นใหญ่ ต ้ อ งใช้ ทุ น และระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการ
4. เกษตรกรส่วนใหญ่มีแรงงานเฉลี่ย 3 คน
อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมีแรงงานน้อย จึงเป็นสาเหตุ
ในการไม่อนุรักษ์ดินและน�้ำ เนื่องจากแรงงานไม่เพียง
พอ หากเกษตรกรมีแรงงานทีม่ ากพอ อาจจะมีแนวโน้ม
ที่ เ กษตรกรจะอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในพื้ น ที่ ก ารปลู ก
มันส�ำปะหลัง
5. เกษตรกรส่วนใหญ่มพี นื้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลัง
เฉลี่ย 47.9 ไร่ และจ�ำนวนพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในเรื่ อ ง
การปลูกพืชแซม การปลูกพืชคลุมดิน การไถพรวนขวาง
ความลาดชัน และการอนุรักษ์ดินและน�้ำในการปลูก
มันส�ำปะหลังอย่างยั่งยืน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
โดยเกษตรกรทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลังน้อย
จะมีการอนุรักษ์ดิน และน�้ำ เนื่องจากการอนุรักษ์ดิน
และน�้ ำ สามารถรั ก ษาธาตุ อ าหารในดิ น ที่ มี ผ ล
ต่อปริมาณผลผลิต ซึ่งอาจเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง
ให้สูงขึ้นได้ส่วนเกษตรกรที่มีพื้นที่มากจะไม่ท�ำการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ อาจเป็นเพราะว่า ไม่ตระหนักถึงการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เนือ่ งจากมีพนื้ ทีป่ ลูกทีใ่ ห้ผลผลิตใน
ภาพรวมทีม่ าก โดยสอดคล้องกับ Sukvibool (2016)
รายงานว่า พื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลังของประเทศไทย
มีปัญหาความเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากเกษตรกรไม่
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ตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ จึ ง ได้ ผ ลผลิ ต
มันส�ำปะหลังต�่ำลงเรื่อย ๆ เกษตรกรมีการขยายพื้นที่
ปลูกจึงท�ำให้ผลผลิตมันส�ำปะหลังโดยรวมเพิม่ ขึน้ ขณะ
ที่ผลผลิตมันส�ำปะหลังเฉลี่ยต่อไร่ลดลง
6. เกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์
ดินและน�้ำในการปลูกมันส�ำปะหลัง ร้อยละ 82.7 อยู่
ในระดับมาก และมีการสัง่ สมประสบการณ์ในการปลูก
มันส�ำปะหลังเฉลี่ย 18.6 ปี ประกอบกับมีสถาบันการ
ศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้มีผล
ต่อความรู้ของเกษตรกร
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มคี วามรู้
เรื่องการอนุรักษ์ดิน และน�้ำในระดับมากในทุกเรื่อง
ยกเว้นความรู้เรื่องการปลูกพืชขวางแนวลาดเท ที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.4 มีความรู้อยู่ในระดับ
น้อย ปัจจัยที่อาจมีผลต่อความรู้ดงั กล่าว ได้แก่ ระดับ
การศึกษา การได้รบั ข่าวสาร และเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
ไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจในระบบอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ทีด่ พี อ
7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและ
น�้ำในการปลูกมันส�ำปะหลัง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ อยูใ่ นระดับ
มากค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.65 อาจเป็นเพราะเกษตรกรเห็น
ประโยชน์ของการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ สามารถช่วยลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน และเพิ่มผลผลิตมันส�ำปะหลัง
ให้สงู ขึน้ ได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Srisura (2007)
ได้ท�ำการศึกษาวิธีการจัดการดินและพืชเพื่อป้องกัน
การเกิดกษัยการดินในพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง: กรณี
ศึกษาโครงการหมู่บ้านมันส�ำปะหลังพัฒนา จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ปัจจัยทีเ่ ป็นแรงจูงใจทีส่ ำ� คัญทีท่ ำ� ให้
เกษตรกรในโครงการฯ ยอมรับวิธีการจัดการดินและ
พืช คือการทีม่ นั ส�ำปะหลังทีป่ ลูกให้ผลผลิตมากขึน้ และ
การเกิดกษัยการดินในพื้นที่น้อยลง
เป็นที่น่าสังเกตว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในระดับมากใน
ทุกเรื่องยกเว้นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพืช
แซม และการปลูกพืชขวางแนวลาดเท ทีเ่ กษตรกรเห็น
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ด้วยระดับปานกลางอาจเป็นเพราะเกษตรกรเห็นว่า
การปลู ก พื ช แซมท� ำ ให้ ก ารจั ด การแปลงยาก เช่ น
การให้ปุ๋ย การก�ำจัดวัชพืช นอกจากนั้นพืชแซมยังแย่ง
อาหารพื ช หลั ก และท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต พื ช หลั ก ลดลง
ส่วนการปลูกพืชในแนวระดับนั้น เกษตรกรเห็นว่า
เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย และท�ำให้พื้นที่ในการปลูกพืช
ลดลง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Nantharatana
(2003) ได้ท�ำการศึกษาการยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำของเกษตรกร ต�ำบลเขาหินซ้อน และต�ำบล
เกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พบว่า สัดส่วนของพื้นที่ท�ำคันแฝกต่อพื้นที่ทั้งหมดเมื่อ
พิจารณาแล้วเกษตรกรสูญเสียพื้นที่ในการท�ำระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ น้อยมาก แต่ในความรูส้ กึ ของเกษตรกร
บางรายกลับมีความรูส้ กึ ว่าสูญเสียพืน้ ทีใ่ นการท�ำระบบ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ มาก จึงท�ำให้ไม่ยอมรับระบบอนุรกั ษ์
ดินและนํ้า

สรุป
การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในพืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลัง
ของเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ดังนี้
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน�้ำ พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดับมาก โดยมี
ความรู้ ด้านแนวคิดการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ร้อยละ 84.5
รองลงมาด้านประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ร้ อ ยละ 71.4 และด้ า นวิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ
ร้อยละ 64.2 ตามล�ำดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้าน
แนวคิดการอนุรักษ์ดินและน�้ำในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
2.76 รองลงมา ด้านประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและ
น�้ำในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.70 และด้านวิธีการอนุรักษ์
ดินและน�้ำในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.51 ตามล�ำดับ
การปฏิบัติในการอนุรักษ์ดินและน�้ำด้านวิธี
การอนุรักษ์ดินและน�้ำ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการ

ปลูกพืชหมุนเวียน รองลงมา คือ การไถกลบต้น และ
ใบมันส�ำปะหลังลงดิน การไถพรวนดินติดต่อกันทุกปี
การใช้ปยุ๋ อินทรีย์ การกักเก็บน�ำ้ การปลูกพืชขวางแนว
ลาดเท การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชปุ๋ยสด และ
ปลูกพืชแซม ตามล�ำดับ
ด้านแนวคิดการอนุรักษ์ดินและน�้ำ พบว่า
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ มี ก ารเพิ่ ม อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ห้ ดิ น
รองลงมา คื อ การไถเตรี ย มดิ น ในระยะที่ ดิ น มี
ความชื้นเหมาะสม การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในการปลู ก มั น ส� ำ ปะหลั ง
อย่างยั่งยืน การไถพรวนขวางความลาดชัน และการ
ปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดเทตามแนวระดับ ตาม
ล�ำดับ
ปัญหาของเกษตรกรในการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้
ในพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่
คิดว่าเป็นปัญหาในระดับมาก ได้แก่ หน่วยงานราชการ
ขาดความต่ อ เนื่ อ งของการด� ำ เนิ น งาน รองลงมา
คื อ ไม่ มี ม าตรการการอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ที่ ง ่ า ยพอ
ส�ำหรับเกษตรกร นโยบายด้านการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
ไม่มีความชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางคนยังไม่มี
ความรู ้ ความเข้ า ใจ ในงานอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ที่ ดี
พอ และการช่วยเหลือเกษตรกรในการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ มักเป็นการให้เปล่า เกษตรกรจึงไม่ด�ำเนินการ
ต่อเนื่อง
ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) อายุ มีความ
สั ม พั น ธ์ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในเรื่ อ งการปลู ก
พืชคลุมดิน (2) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
การอนุรักษ์ดินและน�้ำในเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และ
การปลูกพืชคลุมดิน (3) ประสบการณ์ มีความสัมพันธ์
กับการอนุรักษ์ดินและน�้ำในเรื่องการเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์ของดิน การเพิม่ อินทรียวัตถุให้ดนิ และการไถ
พรวนขวางความลาดชัน (4) จ�ำนวนแรงงาน มีความ
สัมพันธ์กบั การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในเรือ่ งการเพิม่ ความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน (5) พืน้ ทีป่ ลูกมันส�ำปะหลัง มีความ
สัมพันธ์กบั การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในเรือ่ งการปลูกพืชแซม
การปลูกพืชคลุมดิน การไถพรวนขวางความลาดชัน และ
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การอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่ปลูกมันส�ำปะหลัง

การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น (6) ผลผลิ ต
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในเรื่ อ ง
การปลูกพืชหมุนเวียน (7) รายได้ มีความสัมพันธ์กับ
การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในเรื่ อ งปลู ก พื ช หมุ น เวี ย น
การเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน และการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
อย่างยั่งยืน (8) ความรู้ มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์
ดินและน�้ำในเรื่องการไถกลบต้น และใบมันส�ำปะหลัง
ลงดิน การไถพรวนดิน การปลูกพืชตามแนวระดับ
การกักเก็บน�้ำ การไถเตรียมดินความชื้นเหมาะสม
การเพิ่ ม อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ ห้ ดิ น การไถพรวนขวาง
ความลาดชัน และการอนุรักษ์ดินและน�้ำอย่างยั่งยืน
(9) ความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์ดิน
และน�้ำในเรื่องการปลูกพืชหมุนเวียน การไถกลบต้น
และใบมันส�ำปะหลังลงดิน การไถพรวนดิน การไถเตรียม
ดินความชื้ น เหมาะสม การเพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์
ของดิน การเพิ่มอินทรียวัตถุให้ดิน การไถพรวนขวาง
ความลาดชัน และการอนุรักษ์ดินและน�้ำอย่างยั่งยืน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ข้อเสนอแนะ
1. กรมพัฒนาทีด่ นิ ควรสนับสนุนงบประมาณ
หรือสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์กล้าหญ้าแฝก
เมล็ดพันธุพ์ ชื ปุย๋ สด ให้เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร เพือ่ ให้เกิดแรงจูงใจ และเห็นความส�ำคัญของ
การอนุรักษ์ดินและน�้ำ และน�ำไปปฏิบัติในการปลูกมัน
ส�ำปะหลังอย่างต่อเนื่อง
2. นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริม
เกษตร ควรด�ำเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ โดย
เฉพาะในเรื่องการปลูกพืชในแนวระดับ ควรปฏิบัติ
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บนพื้นที่ท่ีมีความลาดเทอยู่ระหว่างร้อยละ 2–7 ข้อดี
ของการปลู ก พื ช ในแนวระดั บ ช่ ว ยสงวนดิ น จาก
การกัดกร่อน สงวนน�้ำไว้ในดิน ป้องกันต้นพืชไม่ให้
ถูกน�้ำชะพาไป และช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้อยละ 10
3. นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการส่งเสริม
เกษตร ควรส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความส�ำคัญของ
การอนุรักษ์ดินและน�้ำ และตระหนักถึงผลเสียของการ
เกิ ด การชะล้ า งพั ง ทลายของดิ น รวมถึ ง แนะน� ำ ให้
เกษตรกรรู้จักหรือตระหนักถึงการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน โดยเน้นให้เห็นประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ดิน และน�้ำสามารถท�ำให้ผลผลิตมันส�ำปะหลัง
เพิ่มขึ้นได้ และผลเสียหากไม่อนุรักษ์ดินและน�้ำ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

การศึกษาครั้งต่อไปควรพิจารณา ดังนี้
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
เกษตรกรที่ใช้วิธีการอนุรักษ์ดินและน�้ำกับเกษตรกร
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ วิ ธี ก ารอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน�้ ำ ในการปลู ก
มันส�ำปะหลังด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านความอุดม
สมบู ร ณ์ ข องดิ น เพื่ อ ให้ เ กษตรกรเห็ น ความส� ำ คั ญ
ของการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ และน�ำไปปฏิบตั ใิ นการปลูก
มันส�ำปะหลังอย่างยั่งยืน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของ
เกษตรกรเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน และน�้ำในการปลูก
มันส�ำปะหลัง ระหว่างเกษตรกรที่ปฏิบัติกับเกษตรกร
ที่ไม่ปฏิบัติในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
3. ควรขยายขอบเขตของประชากรทีจ่ ะศึกษา
ให้ครอบคลุมพื้นที่อื่น เช่น จังหวัดก�ำแพงเพชร ชัยภูมิ
และกาญจนบุรี เป็นต้น

ส.วก.ท.

เอกสารอ้างอิง
Arkin, H. 1974. Handbook of Sampling for Auditing and Accounting. New York: Mc Graw Hill, lnc.,
USA.
Khao Hin Sorn Royal Development Study Center. 2008. Manual is Increasing Cassava Output.
Chachoengsao Province: Knao Hin Sorn Royal Development Study Center. Chacheongsao,
Thailand. (in Thai)
Land Development Department. 2015a. Knowledge of Soil and Water Conservation Management
in Land Development zone in watershed (LDD Training). Bangkok: Land Development
Department, Thailand. (in Thai)
Land Development Department. 2015b. Nakhon Ratchasima Province. Available Source: http://
agri-map-online.moac.go.th/, August 14, 2015. (in Thai)
Nantharatana, P. 2003. Farmers’ Adoption in soil and water Conservation Practices at Khao Hin
Son and Ko Khanun Subdistricts, Phanom Sarakham District, Chachoengsao Province.
Master of Science (Resource Management) Major Field: Resource Management, Kasetsart
University, Bangkok, Thailand. (in Thai)
National Statistical Office Thailand. 2013. Executive Summary Agricultural Census 2013 all over
the Kingdom. Bangkok: National Statistical Office Thailand, Thailand. (in Thai)
Office of Agricultural Economics. 2017. Agricultural Statistics of Thailand 2016. Bangkok: Office
of Agricultural Economics, Thailand. (in Thai)
Srisura, A. 2007. Methods of Soil and Crop Management for Soil Erosion Control of Cassava Field:
A Case Study of Cassava Development Village Project Nakhon Ratchasima Province.
Master of Science Sustainable Land Use and Natural Resource Management, Kasetsart
University, Bangkok, Thailand. (in Thai)
Sukvibool, C. 2016. Management of Soil and Water Conservation System for Increasing Cassava
Yield in Thailand. Nakhon Ratchasima Province: Office of Land Development Region 3,
Nakhon Ratchasima, Thailand. (in Thai)
The Thai Tapioca Development Institute 2004. Guidance Document “Soil Erosion Control in
Cassava Growing Area by Planting Vetiver Grass”. Nakhon Ratchasima Province: The Thai
Tapioca Development Institute, Thailand. (in Thai)

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 49 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

55

