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Abstract :    Many farmers in the highland agricultural systems have their farm land in high 
slopes which can cause negative environmental impact.  This study has as its objective to 
assess the sustainability of resource use in the highland agricultural systems using farmers’ 
responses.  Answers from farmers were used to construct simple indicators of conservation 
measures and environmental risk.  Farmers’ practices were scored and indexed without 
weighting.  Study areas were within four of the Royal Highland Development Projects, 
namely Ang Khang, Mae Hae, Nong Hoi in Chiang Mai and Prabat Huaytom in Lamphun.  
256 farm households were surveyed being stratified by farm sizes and membership of the 
Royal Projects.  It was found that values of these indicators varied by site.  In Nong Hoi, 
environmental risk indicator was found the highest i.e. 0.61.  In Mae Hae, Ang Khang and 
Prabat Huaytom, this value was 0.55, 0.41 and 0.28 respectively.  Nevertheless, these 
farmers were responding to the environmental risk they faced by adopting conservation 
measures.  In Nong Hoi, where environmental risk was found to be greatest, the value of 
conservation measures was also highest at 0.57.  Farmers in this site adopted soil and water 
conservation measures such as terraces, drainage ditches, contour bunds, planting across 
slope and fallowing.  There were also reportedly good uses of mulching and crop residues 
in their plots.  Indicators of conservation measures in Mae Hae, Ang Khang were valued at 
0.52 and 0.40 respectively.  As for Prabat Huaytom where environmental risk were found 
the lowest, the conservation indicator was also the lowest at 0.23.   
 When this kind of approach and measurement is also made in other highland areas, 
one can compare results across sites.  Areas where attention is needed for sustainable 
natural resource use can be identified.  Besides, more studies should be conducted to value 
indicators reflecting biophysical aspects of environmental changes. 
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บทคัดยอ :  เนื่องจากพื้นที่ทํากินของเกษตรกรสวนใหญบนระบบเกษตรที่สูงมีลักษณะลาดชันซึ่งอาจกอใหเกิดผล
กระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมได  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคในการประเมินความยั่งยืนของการใชทรัพยากรที่ดินของ
ระบบเกษตรที่สูงโดยใชขอมูลจากการสอบถามครัวเรือนเกษตรกร  ไดนําขอมูลเหลานั้นมาสรางตัวช้ีวัดการใชที่ดินแบบ
อนุรักษและความเสี่ยงตอความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอยางงาย โดยมีการใหคะแนนการปฏิบัติในการเกษตรแลวนํา
มาวิเคราะหหาคาตัวช้ีวัดแบบไมมีการถวงน้ําหนัก  พ้ืนที่ศึกษาอยูภายในขอบเขตความรับผิดชอบศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง 4 แหง คือ สถานีเกษตรหลวงอางขาง ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ และ หนองหอย ในจังหวัดเชียงใหม และ 
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงพระบาทหวยตม ในจังหวัดลําพูน  เก็บขอมูลจากจํานวนตัวอยางทั้งหมด 256 ครัวเรือน โดยมี
การสุมตัวอยางตามฐานะและสถานภาพการเปนสมาชิกของศูนยพัฒนาโครงการหลวง   ผลจากการศึกษาพบวา แตละ
ศูนยฯ/สถานีฯ จะมีคาตัวช้ีวัดความเสี่ยงตอการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและตัวช้ีวัดการอนุรักษ/ฟนฟูดินและน้ํา ใน
ระดับที่แตกตางกัน ที่ศูนยฯ หนองหอย  มีคาตัวช้ีวัดความเสี่ยงตอการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมมากที่สุด  เทากับ 0.61 
รองลงมาคือ ที่ศูนยฯ แมแฮ  อางขาง  และพระบาทหวยตมซึ่งมีคาตัวช้ีวัดความเสี่ยงนี้เทากับ  0.55   0.41  0.28 ตาม
ลําดับ   อยางไรก็ตาม เกษตรกรในศูนย/สถานีฯ ตางๆ ก็ไดมีการตอบสนองตอสภาพความเสี่ยงดังกลาว โดยการปฏิบัติ
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  พบวา ในศูนยฯ หนองหอย ซึ่งมีคาตัวช้ีวัดความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมสูง  ก็มีคาตัวช้ีวัดการใช
ที่ดินแบบอนุรักษสูงที่สุดเชนกันคือ เทากับ  0.57   เกษตรกรในศูนยนี้ มีวิธีปฏิบัติในการอนุรักษดินและน้ํา โดยมีการทํา
ขั้นบันได  ทํารองระบายน้ํา   คันดิน  ปลูกพืชตามแนวขวาง  มีการพักพื้นที่บางป  มีการใชแกลบและเศษเหลือของพืช 
และมีการใชปูนขาว เปนตน  รองลงมาคือ ที่ศูนยฯ แมแฮ  และ สถานีฯ อางขาง โดยมีคาตัวช้ีวัดดานการอนุรักษเทากับ  
0.52 และ 0.40  ตามลําดับ สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม ซึ่งมีคาตัวช้ีวัดความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมต่ําสุดก็มีคาตัวช้ีวัดการ
อนุรักษดินและน้ําตอสุดเชนกัน คือเทากับ 0.23   ถามีการศึกษาในลักษณะนี้ในพื้นที่สูงอื่นๆ  ก็จะทําใหสามารถเปรียบ
เทียบพื้นที่ตางๆ  และหาจุดที่ตองปรับปรุงเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีความยั่งยืนขึ้น นอกจากนั้นควรจะมี
การศึกษาประเด็นความยั่งยืนโดยการวัดตัวแปรดานกายภาพและชีวภาพเพิ่มเติมดวย 

Keywords:  ความยั่งยืน   การใชทรัพยากรที่ดิน   ระบบเกษตรที่สูง     
sustainability,    land use ,   highland  agriculture 

คํานํา 
มูลนิธิโครงการหลวงไดดําเนินการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของชุมชนบนที่สูงอยางตอเนื่องมาเปนเวลา

นาน โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบเปนลุมน้ํายอยจํานวน 36 ลุมน้ํา และดําเนินการพัฒนาโดยอาศัยศูนยพัฒนา
และสถานีโครงการหลวงที่ตั้งข้ึนมาในเขตลุมน้ํายอยดังกลาวและกระจายอยูในบริเวณจังหวัดเชียงใหม เชียงราย 
แมฮองสอน และลําพูน  ท้ังนี้ลักษณะพื้นที่ทํากินของเกษตรกรสวนใหญจะมีลักษณะลาดชันซึ่งอาจกอใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมไดในระดับที่แตกตางกัน  ดั้งนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในการวางแผนการผลิตและการ
ตลาดที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนใหสอดคลองกับทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู   

งานวิจัยนี้ ไดมีการสอบถามขอมูลจากเกษตรกรถึงการปฏิบัติในการเกษตรที่สามารถใชประเมินความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดลอมไดบางสวน  และไดนําขอมูลเหลานั้นมาสรางตัวช้ีวัดการใชท่ีดินแบบอนุรักษ และตัวช้ีวัด
ความเสี่ยงตอความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม ซึ่งผลจากการวิจัย สามารถเปนเครื่องชวยในการตัดสินใจสําหรับ
ผูท่ีเกี่ยวของในการวางนโยบายและใหคําตอบบางสวนไดกับประเด็นคําถามเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืนในพื้นที่ท่ีศึกษา  
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วิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ ไดดําเนินงานวิจัยในศูนยพัฒนาโครงการหลวง 4 แหงคือ สถานีเกษตรหลวงอางขาง  ศูนย

พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมแฮ ในจังหวัดเชียงใหม และ ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงพระบาทหวยตม ในจังหวัดลําพูน เก็บขอมูลโดยสํารวจการสํารวจแบบกึ่งโครงสรางและสํารวจอยางเปน
ทางการโดยใชแบบสอบถาม ในป พ.ศ 2543 ตัวอยางสําหรับสํารวจอยางเปนทางการมีท้ังหมด 256 ครัวเรือน  
โดยมีการสุมท้ังเกษตรกรที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิกโครงการหลวง  และมีการสุมเกษตรกรโดยแยกตาม
ฐานะ แบงเปน รวย ปานกลาง และ จน   งานวิจัยในครั้งนี้ ไดสอบถามเกษตรกรถึงการปฏิบัติในการเกษตรที่
สามารถใชประเมินความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมไดบางสวน  และไดนําขอมูลเหลานั้นมาสรางตัวช้ีวัดการใชท่ีดิน
แบบอนุรักษ และตัวช้ีวัดความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมดังนี้ คือ 

1. ตัวชี้วัดดานการอนุรักษดินและน้ํา  (Conservation  indicator) 
จากการสอบถามขอมูลของครัวเรือนเกษตรกรแตละราย ท้ัง 12 ดาน เกี่ยวกับการปฏิบัติดานการใช

ทรัพยากรท่ีดินแบบอนุรักษในพื้นที่ทํากิน   คือ 1) การปลูกพืชหมุนเวียน 2) การพักพื้นที่ทํากิน 3) การใชปุย
หมักในพื้นที่  4) การใชปุยคอกในพื้นที่ 5) การใชเศษเหลือของพืชในแปลง 6) การปลูกพืชตระกูลถั่ว 7) การใช
ปูนขาว 8)  การปลูกพืชขวางแนวลาดชัน  9) การทําคันดิน 10 ) การทําข้ันบันได 11) การทํารองระบายน้ํา  และ 
12) การปลูกหญาแฝก สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาสรุปหา คาตัวช้ีวัดการใชท่ีดินแบบอนุรักษ (Conservation 
indicator)  ได โดยใหคะแนนการปฏิบัติของเกษตรกรในแตละดานเปน 0 และ 1  และในแตละดานจะใหน้ํา
หนักเทากัน  ซึ่งถาเกษตรกรมีการปฎิบัติก็จะใหคะแนนเทากับ 1 แตถาไมมีการปฎิบัติก็จะใหเทากับ 0  หลังจาก
นั้นก็นําคะแนนแตละดานมารวมกัน และทําใหเปนคาซึ่งมีคาอยูระหวาง 0-1  โดยคํานวณจากสูตร  

CI  =  Lx- Lmin/ Lmax-Lmin 

โดย ;    Lx   = คาคะแนนรวมทั้งหมดของเกษตรกรผูนั้นหรือหมวดนั้น 
  Lmin = คาคะแนนต่ําสุดของกลุม Lmax  = คาคะแนนสูงสุดกลุม 

2.   ตัวชี้วัดดานความเสี่ยงตอการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม  ( Environmental  risk  indicator  
หรือ  ERI) 

ในขณะเดียวกัน ก็สามารถหาตัวช้ีวัดความเสี่ยงตอความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม ( Environmental  
Risk  Indicator หรือ  ERI)  โดยรวมเอาขอมูลท่ีไดจากการสอบถามจากครัวเรือนเกษตรกรแตละรายในพื้นที่ทํา
กิน ท้ัง 11 ดานคือ 1) การเกิดท่ีดินชะเปนรองหรือเปนริ้ว  2) การเกิดดินถลมในพื้นที่ปลูก  3) ท่ีดินทํากินที่มี
ความลาดชันมาก ( slope >30%)  4) การประสบภาวะความเสี่ยงตอฝนแลง  5)   การประสบภาวะความเสี่ยงตอ
น้ําทวมขังในแปลง  6) การมีแนวโนมการใชสารเคมีเพิ่มข้ึน  7) การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชในที่ดินทํากิน  8) การ
ใชสารเคมีกําจัดโรคพืชในที่ดินทํากิน  9) การใชสารเคมีกําจัดแมลงในที่ดินทํากิน  10) การไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพจากการใชสารเคมี  และ 11) การมีแนวโนมในการใชปุยเคมีมากขึ้น  หลังจากนั้นก็ใหมีการใหคะแนน
เชนเดียวกับ คา CI   โดยมีการคํานวณคาโดยทําใหคะแนนมีคาระหวาง  0 ถึง 1 โดยคํานวณจากสูตร 

ERI       =    Lx-Lmin/Lmax-Lmin     
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โดย ;    Lx   = คาคะแนนรวมทั้งหมดของเกษตรกรผูนั้นหรือหมวดนั้น 
  Lmin = คาคะแนนต่ําสุดของกลุม    Lmax  = คาคะแนนสูงสุดกลุม 

ทบทวนวรรณกรรม 

งานศึกษาดานตัวช้ีวัดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบการเกษตรนั้น เริ่มมีมากตั้งแตกลาง
ทศวรรษที่ 1990 เมื่อมีความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  ตัวช้ีวัดเปนจํานวนมากจะเปนตัวช้ีวัดท่ี
ตองเก็บขอมูล และ ใชตัวแปรที่ตองมีการวัดในเชิงวิทยาศาสตร และทางกายภาพชีวภาพ (Azar, Holmberg and 
Lindgren, 1996)  หรือบางทีก็เปนตัวช้ีวัดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับโลกหรือ
ประเทศ  ดังนี้ คือ 

Lefroy, et al. (2000) เปรียบเทียบการจัดการที่ดินอยางยั่งยืนใน 3 ประเทศคือ ไทย เวียดนาม และ อิน
โดนีเซีย  โดยวัดจากตัวช้ีวัด 5 ดาน คือ 1) ดานผลิตภาพ ใชผลผลิตตอหนวยท่ีดิน  สีของดิน  ความเติบโตของพืช 
และ สีของใบ เปนตัวช้ีวัดดานผลิตภาพ  2) ดานความมั่นคง ใชปริมาณฝนเฉลี่ย  การจัดการเศษเหลือของพืช 
ความถี่ของฝนแลง และรายไดจากปศุสัตว  3) ดานการอนุรักษ  ตัวช้ีวัดท่ีใชคือ การชะลางพังทลายของหนาดิน  
ความเขมขนในการปลูกพืช และ ระบบพืช  4) ดานเสถียรภาพ (viability) ตัวช้ีวัดท่ีใชคือ รายไดจากการเกษตร  
รายไดนอกฟารม  ความแตกตางของราคาตลาดและราคาหนาฟารม การมีแรงงานในการเกษตร  ขนาดของฟารม 
สินเชื่อ และ สัดสวนของผลผลิตท่ีขายสูตลาด และ 5) ดานการยอมรับ (acceptability) ตัวช้ีวัดท่ีใช มีการถือครอง
ท่ีดิน  การมีบริการสงเสริมเกษตร  การมีโรงเรียน  การมีศูนยอนามัย การเขาถึงปจจัยการผลิต  เงินอุดหนุน  
มาตรการอนุรักษ การฝกอบรมในมาตรการอนุรักษดินและน้ํา  และ การมีถนนเชื่อมกับถนนใหญ   จากนั้นก็มี
การใหน้ําหนักความสําคัญของตัวช้ีวัดเหลานี้โดยเกษตรกร  จากนั้นมีการสรางเกณฑวัดความยั่งยืน เมื่อหมูบาน
ตางๆ มีคาท่ีสามารถสูงกวาเกณฑแลว  สามารถจัดลําดับหมูบานที่ไมผานเกณฑ  ท่ีอาจถือวา ไมยั่งยืน  และอาจมี
ปญหาในภายหลัง 

Masera, et al.  (1999) วัดความยั่งยืนของระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติออกเปน 5 ดานใหญๆ 
คือ 1) ผลิตภาพ  อาทิ ผลผลิตตอหนวยพื้นที่  ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  อัตราสวนตนทุนตอผลประโยชน 
การลงทุน รายได หรือ ผลิตภาพตอแรงงาน เปนตน  2)  เสถียรภาพ (stability, resilience and reliability) เนนการ
วัดความหลากหลายของชนิดพันธุพืช หรือกลุมชาติพันธุท่ีเกี่ยวของ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความเสี่ยง
ดานโรค แมลง ผลผลิตและแนวโนม และคุณภาพชีวิต  3) ความสามารถปรับตัว (adaptability) เนนกระบวนการ
เรียนรูของเกษตรกรและความสามารถในการยอบรับสิ่งใหม และ ความเปลี่ยนแปลง 4) ความเสมอภาค เนนการ
กระจายผลประโยชนในกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ และการจางงาน และ 5)  ความสามารถพึ่งตนเอง (self-reliance or 
self empowerment)  พิจารณาการมีสวนรวม การพึ่งตนเอง ความสามารถควบคุมทรัพยากรท่ีตองใช และ
กระบวนการตัดสินใจและองคกรท่ีเกี่ยวของ 

Kammerbauer, et al.  (2001)  วัดการพัฒนาอยางยั่งยืน  3  ดาน  ดานแรก คือ ดานระบบการผลิต ตัวช้ี
วัดคือ ความหลากหลายของพันธุและชนิดพืช  พื้นที่เพาะปลูก ผลผลิต ดินที่มีอินทรียวัตถุ  การมีสวนหลังบาน  
การมีทรัพยากรในปาท่ีสามารถนํามาใชได ฯลฯ  ดานที่สองคือประสิทธิผลเชิงเศรษฐกิจและสังคม ตัวช้ีวัดท่ี
เกี่ยวของมี ราคาปจจัยการผลิต ราคาผลผลิต ตนทุนแรงงาน การใชเทคโนโลยีใหม สภาวะโภชนาการ  และการมี
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การศึกษาอยางต่ําในระดับประถมศึกษา  ดานที่สามคือ สถาบัน  ตัวช้ีวัดมีการเขาถึงกิจกรรมสงเสริมเกษตร สิทธิ
ดานทรัพยสิน ระบบการจัดการและสัญญาขอตกลง  การซื้อขายที่ดิน การมีสินเชื่อ การมีเงินออม การตลาด ฯลฯ   

ผลการศึกษา 

ลักษณะทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคม 
ศูนย/สถานีฯ ท่ีทําการศึกษาทั้ง 4 แหง มีความแตกตางกันทั้งในดานกายภาพ ชีวภาพ และ เศรษฐกิจ

สังคม เชน ศาสนา  ชนเผา เปนตน  โดยสถานีเกษตรหลวงอางขาง ไดถูกกอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2512 อยูในเขตหมู
บานคุม ตําบลแมงอน  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  จํานวนพื้นที่รับผิดชอบ  16,576 ไร สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,400 เมตร   อุณหภูมิเฉลี่ย    16.9  องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย  2,074.6 มิลลิเมตร/ป  ประชา
กรสวนใหญเปนชาวจีนฮอ ปะหรอง และมูเซอ  โดยมีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ประมาณ  2,123 คน และมีจํานวน
ครัวเรือน 390 ครัวเรือน    สําหรับศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ไดถูกกอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2517  อยูใน
เขตหมูบานหนองหอย ตําบลแมแรม  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  ความสูงจากระดับน้ําทะเล  1,280  เมตร   
ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ และเปนเขตลุมน้ําช้ัน 1  จํานวนพื้นที่รับผิดชอบ  13,230 ไร อุณหภูมิเฉลี่ย 20.6 
องศาเซลเซียส ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,512.3  มิลลิเมตร/ป   ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผามง  มีจํานวนประชา
กรทั้งสิ้น ประมาณ  2,122 คน  และจํานวนครัวเรือน 322 ครัวเรือน    สวนที่ศูนยพัฒนาฯ แมแฮ  ไดถูกกอตั้งข้ึน
เมื่อป พ.ศ.  2521 อยูในเขตหมูบานแมแฮ  ตําบลแมนาจร และ แมวิน  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม ความสูง
จากระดับน้ําทะเล  1,160 เมตร จํานวนพื้นที่รับผิดชอบ  20,635.9 ไร อุณหภูมิเฉลี่ย  20.1  องศาเซลเซียส  
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,314.9  มิลลิเมตร/ป  ประชากรสวนใหญเปนชาวเขาเผากะเหรี่ยงและมง  มีจํานวนประชา
กรทั้งสิ้น ประมาณ  2,958 คน  และ   จํานวนครัวเรือน 550  ครัวเรือน    และ ท่ีศูนยพัฒนาฯ พระบาทหวยตม  
ไดถูกกอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2521  อยูในเขตหมูบานผาลาด  ตําบลนาทราย  อําเภอลี้  จังหวัดลําพูน ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง  520  จํานวนพื้นที่รับผิดชอบ  24,084 ไร  อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ํา
ฝนเฉลี่ย 1,100 มิลลิเมตร/ป  ประชากรทั้งหมดเปนชาวกะเหรี่ยง มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น ประมาณ 5,214  คน 
และจํานวนครัวเรือน  858  ครัวเรือน  (มูลนิธิโครงการหลวง, 2543) 

จากการเปรียบเทียบศูนยพัฒนาโครงการหลวงทั้ง 4 แหง  พบวา สถานีฯ อางขาง และศูนยฯ หนองหอย 
มีขนาดพื้นที่ จํานวนครัวเรือน  และจํานวนประชากร ใกลเคียงกัน   สวนศูนยฯ  แมแฮ จะมีขนาดพื้นที่  จํานวน
ครัวเรือน และจํานวนประชากรใหญกวา สถานีฯ อางขางและ หนองหอย    อยางไรก็ตาม ศูนยฯ พระบาทหวย
ตมมีจํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือนมากที่สุดในบรรดา 4 ศูนยฯ ท่ีศึกษานี้  

สภาวะความเสี่ยงจากสภาพดินฟาอากาศในการทําการเกษตร 
โดยทั่วไปในการทําการเกษตรมักจะเสี่ยงกับสภาพดินฟาอากาศ เชน ปริมาณน้ําฝน และ อุณหภูมิ ซึ่ง

เปนปจจัยสําคัญในการทําการเกษตรโดยที่เกษตรกรเองไมสามารถควบคุมได   และจากการศึกษา  พบวา ปญหา
ฝนแลงเปนภาวะความเสี่ยงท่ีสําคัญของเกษตรกรในศูนยฯ พระบาทหวยตม แมแฮ และหนองหอยที่ประสบใน
การทําการเกษตร โดยเฉพาะในชวงหนาแลง ทําใหเกษตรกรไมสามารถใชพื้นที่ในการทําการเกษตรไดอยางเต็ม
ท่ี และโดยเฉพาะอยางยิ่งในศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา ในหนาแลงเกษตรกรสวนใหญไมสามารถปลูกพืชได
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เลย  และเปนสาเหตุท่ีสําคัญที่ทําใหตองออกไปหางานทํานอกฟารม สวนที่สถานีฯ อางขาง พบวา สัดสวนของ
เกษตรกรที่ประสบปญหาน้ําคางแข็งมีมากกวาภาวะฝนแลงในการทําการเกษตร (Table 1)   ท้ังนี้จากการ
สัมภาษณเกษตรกร พบวา พื้นที่สวนใหญในสถานีฯ อางขางจะมีความชื้นในดินสูง จึงไมคอยมีปญหาเรื่องฝน
แลง   สภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ของสถานีฯ จะมีอากาศหนาวเย็น    และจากขอมูลพื้นฐานที่มีอยูของ
สถานีฯ  แสดงใหเห็นสอดคลองวา สถานีฯ อางขางมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ํากวา แตมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงกวาเมื่อ
เทียบกับศูนยฯ อื่น  
Table 1   Climate-related risks as experienced by farmers. 

Site Climate-related risks 
Ang Khang Nong Hoi Mae Hae Prabat Huaytom 

 -------% sampled household  in each site-------- 
Drought  42 83 82 100 
Frost 66 31 64 0 
Water logging/ flooding   2 22 12 2 

ระดับความลาดชันและการชะลางพังทลายของพื้นที่ทํากินของครัวเรือนเกษตรกร 
งานวิจัยนี้ไดศึกษาถึงระดับความลาดชันของพื้นที่ทํากินของครัวเรือนเกษตรกร และการชะลางพัง

ทลายของเกษตรกรในรอบ 5 ป เนื่องจากระดับความลาดชัน เปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งซึ่งมีผลทําใหเกิดการชะ
ลางพังทลายของดิน โดยพื้นที่ท่ีมีความลาดชันมากจะมีผลใหการชะลางพังทลายสูงตามไปดวย  และจากการ
ศึกษา พบวา พื้นที่ทํากินสวนใหญของเกษตรกรในสถานีฯ อางขางและศูนยฯ หนองหอย จะอยูในระดับความ
ลาดชันปานกลาง (16-30%) และลาดชันมาก (> 30%)  ท้ังนี้เมื่อรวมเอาสัดสวนของครัวเรือนเกษตรกรที่ทํากิน
อยูในระดับลาดชันปานกลาง และลาดชันมาก เขาดวยกัน จะพบวา มีสัดสวนสูงโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 85 และ 70 
ของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดของสถานี/ศูนยฯ ตามลําดับ นอกจากนี้ ยังพบวา เกษตรกรในศูนยฯ ท้ัง
สองแหงนี้มีสัดสวนของเกษตรกรที่มีพื้นที่ท่ีประสบกับการชะลางพังทลายในรอบ 5 ปท่ีผานมามากกวาเมื่อ
เทียบกับศูนยฯ อื่นดวย ไมวาจะเปนในลักษณะดินถูกชะเปนรอง หรือ ดินถลม  แตสําหรับที่ศูนยฯ พระบาทหวย
ตม พบวา พื้นที่ทํากินทั้งหมดของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางจะอยูในระดับไมลาดชันและลาดชันเล็กนอย 
(slope1-15%)  ดังแสดงใน Table 2   และพบวา มีสัดสวนของครัวเรือนเกษตรกรที่มีพื้นที่ทํากินประสบกับการ
ชะลางพังทลายของดินในรอบ 5 ปท่ีผานมา นอยกวาท่ีศูนยฯ อื่นดวย (Table 2) 
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Table 2   Slopes of  agricultural land  and soil erosion within 5 years in farmers’ plots. 

Slope (%) Soil Erosion  Site 
0 1-15% 16-30%  30%  Rill Erosion Land slide 

 ------------------------% sampled household each site------------------------ 
Ang Khang - 15 48 37 66 29 
Nong Hoi - 30 42 28 78 30 
Mae Hae 5 31 50 14 53 14 
Prabat Huaytom 49 51 - - 34 5 

วิธีการอนุรักษดินของเกษตรกรในแปลงเพาะปลูก 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสัดสวนของการอนุรักษดินในดานตาง ๆ แลว จะเห็นวา เกษตรกรที่ศูนยฯ 

หนองหอยมีสัดสวนที่สูงของการอนุรักษดินในหลาย ๆ ดาน เชน การทํารองระบายน้ําในแปลงปลูก  ทําข้ัน
บันไดดิน และ ปลูกพืชขางแนวลาดชัน โดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 70 ข้ึนไปของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางภาย
ในศูนยฯ     และ พบวา ท่ีศูนยฯ อางขาง เกษตรกรสวนใหญ ประมาณเกือบรอยละ 80 มีวิธีอนุรักษดินโดยการ
ปลูกพืชขวางแนวลาดชัน เปนสัดสวนสูงสุดเมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น  แตท่ีศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา  ครัว
เรือนเกษตรกรตัวอยางมีสัดสวนการอนุรักษดินในทุกดานนอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับศูนยฯ อื่น (Table 3) 

 
  Table 3   Soil  conversation practices in farmers’ plots. 

Soil conversation practices Ang Khang Nong Hoi Mae Hae Prabat Huaytom 
 --------------% sampled household of each site---------- 
Terrace 24 47 51 15 
Bench terraces 42 70 46 3 
Drainage ditches 42 75 61 16 
Strip cropping 36 30 47 21 
Contour cultivation 78 71 61 0 

วิธีการปรับปรุงและบํารุงดินในแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร 
การปรับปรุงและบํารุงดินทําไดหลายวิธี เชน การปลูกพืชหมุนเวียน การพักพื้นที่ปลูกบางป  การใชปุย

หมัก  ปุยคอก และ แกลบหรือเศษเหลือของพืชในแปลง  และ การใชปูนขาวเปนตน   จากการศึกษา พบวา 
เกษตรกรที่ศูนยฯ หนองหอย มีวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการปลูกพืชหมุนเวียน พักพื้นที่ปลูกบางป มีการใช
เศษเหลือของพืชในแปลง และการใชปูนขาว เปนสัดสวนที่มากกวาเมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น  (Table 4)   นอกจาก
นี้ ยังพบวา เกษตรกรที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม มีการปรับปรุงบํารุงดิน โดยมีการใชปุยคอกมากกวาเมื่อเทียบกับ
ศูนยฯ อื่น โดยคิดเปนประมาณรอยละ 70 ของครัวเรือนเกษตรกรภายในศูนยฯ ดังแสดงใน Table 4  
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Table 4  Soil improving practices in farmers’ plots. 

Site Soil improving practice 
Ang Khang Nong Hoi Mae Hae Prabat Huaytom 

 -------% sampled household of each site------ 
- Crop rotation 32 55 49 54 
- Fallow 25 53 46 37 
- Use of compost 14 3 11 12 
- Use of manure 49 17 6 76 
- Use of crop residue 27 53 39 36 
- Growing regume   14 22 9 30 
- Use of lime 41 44 27 3 

อยางไรก็ตาม พบวา เกษตรกรที่ศูนยฯ หนองหอยมีพื้นที่การใชปุยคอกมากที่สุดในการทําการเกษตร  
โดยมีพื้นที่เฉลี่ย 6.5 ไรตอครัวเรือน โดยมีอัตราการใชปุยคอกโดยเฉลี่ย 61  กระสอบปุยตอไร  รองลงมา คือ 
ศูนยฯ อางขาง โดยมีพื้นที่เฉลี่ย 5.8 ไรตอครัวเรือน และมีอัตราการใชปุยคอกที่ใกลเคียงกับศูนยฯ หนองหอย 
โดยเฉลี่ย 62  กระสอบปุยตอไร   ดังแสดงใน Table 8  และ 9   และ นอกจากนี้ ยังพบวา เกษตรกรที่ศูนยฯ หนอง
หอยมีพื้นที่การใชเศษเหลือของพืช และ พักพื้นที่ปลูกบางปมากที่สุดเมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น โดยมีพื้นที่เฉลี่ย 4  
และ 3.4 ไรตอครัวเรือนตามลําดับ  สวนที่ศูนยฯ อางขาง พบวา มีพื้นที่ในการใชปูนขาวมากที่สุดเมื่อเทียบกับ
ศูนยฯ อื่น  โดยเฉลี่ย 3.2 ไรตอครัวเรือน (Table 5) 

Table 5    Average area using soil improvement and manure. 

 Area using 
Site Crop residue Compost Manure Lime Fallow  

Average 
quantity of  

manure used  
 -------------------------------rai/household------------------------ ---bag/rai--- 
Ang  Khang 2.7 0.9 5.8 3.2 1.8 62.1 
Nong Hoi 4.0 0.3 6.5 1.9 3.4 61.2 
Mae Hae 1.6 0.8 5.0 1.1 1.7 17.8 
Prabat Huaytom 3.0 0.6 1.2 0.1 2.4 11.8 
Average 2.8 0.7 4.5 1.5 2.3 39.4 

การใชสารเคมีและแนวโนมในรอบ 5 ปที่ผานมา 
การศึกษาการใชสารเคมีของเกษตรกรในการกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลง และผลกระทบจากการใชสาร

เคมีท่ีมีผลตอสุขภาพหรือสิ่งแวดลอมของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา พบวา เกษตรกรสวนใหญในศูนยฯ หนองหอย
และแมแฮ นิยมใชสารเคมีกําจัดโรค แมลงและวัชพืชในแปลงเพาะปลูก  มากกวาเมื่อเทียบกับศูนยฯอื่น ๆ   และ
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พบวา เกษตรกรสวนใหญประมาณรอยละ 60 ข้ึนไปของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดภายในศูนยฯ หนอง
หอยและแมแฮ  เคยไดรับผลกระทบจากการใชสารเคมีเหลานี้  สวนที่สถานีฯ อางขาง  พบวา  มีเกษตรกรสวน
นอยท่ีนิยมการใชสารเคมีในการกําจัดวัชพืชเมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น  ซึ่งจากการสัมภาษณ พบวา เกษตรกรจะ
นิยมใชวิธีถางมากกวาใชสารเคมีกําจัดวัชพืช   สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา  มีเกษตรกรเปนสวนนอยท่ี
ใชสารเคมีกําจัดแมลงและโรคพืช เมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชสารเคมีกําจัดโรคพืช ซึ่งมี
เพียงรอยละ 8  ของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดภายในศูนยฯ  (Table 6)  

Table 6  Chemical use in farmers’ plots. 

Site Chemical use 
Ang Khang Nong Hoi Mae Hae Prabat Huaytom 

 -------% sampled household in each site---------- 
- Use of herbicide 22 89 67 48 
- Use of fungicide 53 84 91 8 
- Use of insecticide 56 92 94 22 
- Impact of environmental and health  
from chemical  use 

57 60 66 29 

สําหรับการศึกษาถึงแนวโนมการใชสารเคมีในรอบ 5 ปท่ีผานมาของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางทั้ง
หมดในพื้นที่ศึกษา พบวา เกษตรกรเกือบรอยละ 60 มีแนวโนมการใชสารเคมีในรอบ 5 ป เทาเดิม และที่เหลืออีก
ประมาณรอยละ 24 และ 17 ของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยางทั้งหมดมีแนวโนมการใชสารเคมีเพิ่มข้ึน และลดลง 
ตามลําดับ ดังแสดงใน Table  7 

Table 7   Trend of chemical use within 5 years. 

Site Increase Unchanged Decrease All 
 -----------% sampled household in each site----------- 

Ang Khang 28 51 21 100 
Nong Hoi 16 66 18 100 
Mae Hae 27 58 15 100 
Prabat Huaytom 26 59 15 100 
Average 24 59 17 100 

ปุยเคมีที่เกษตรกรใชในแปลงเพาะปลูก 
 จากการศึกษาการใชปุยเคมี (N-P-K) ของเกษตรกรตัวอยางในพื้นที่ศึกษา พบวา เกษตรกรทั้งหมดสวน
ใหญนิยมใชปุยเคมี ดวยกัน  5 สูตร คือ (1) 15-15-15   (2)  13-13-21 (3) 16-20-0 (4) 46-0-0  และ (5) 21-0-0 ตาม
ลําดับ สวนปุยเคมีสูตรอื่น ๆ ท่ีเกษตรกรบางรายใช ในพื้นที่ศึกษา ไดแก  13-21-0, 13-13-13 , 8-24-0 , 8-24-24  
และ 18-0-0  และ พบวา เกษตรกรสวนใหญในสถานีฯ อางขาง และหนองหอย นิยมใชปุยเคมีสูตร  15-15-15 
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และ 13-13-21  ซึ่งใชในปริมาณเฉลี่ยระหวาง  74 - 133 กิโลกรัมตอไร  หรือประมาณ 1.5 ถึง 2.5 กระสอบปุยตอ
ไร โดยสวนใหญใชกับพืชผักและไมผล สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา เกษตรกรตัวอยางทั้งหมดมีการใช
ปุยเคมีอยู 4 สูตร   แตมี  3 สูตรท่ีเกษตรกรสวนใหญนิยมใช คือ  15-15-15, 16-20-0  และ 46-0-0  โดยสวนใหญ
ใชในขาวโพดเลี้ยงสัตว ดาวเรือง  และ ขาว  เปนหลัก  โดยใชในปริมาณที่นอยเมื่อเทียบกับศูนยฯ อื่น โดยเฉลี่ย
อยูระหวาง 18 – 26 กิโลกรัมตอไร หรือ ประมาณ 0.5 กระสอบปุยตอไร นอกจากนี้ ยังพบวา เกษตรกรสวนใหญ
ท่ีศูนยฯ แมแฮ นิยมใชปุยเคมีสูตร 15-15-15,  16-20-0 และ 13-13-21  โดยมีขนาดพื้นที่เฉลี่ย 7-8 ไรตอครัวเรือน 
และมีปริมาณการใชปุยเคมีเฉลี่ยประมาณระหวาง 70 - 100  กิโลกรัมตอไร  หรือ ประมาณ 1.4 – 2 กระสอบปุย
ตอไร  (Table 8) 
Table 8   Number of farm households, average area and quantity for chemical fertilizer used  

Chemical fertilizer (N-P-K) Sites Fertilizer used 

46-0-0 13-13-21  16-20-0  21-0-0  15-15-15  Others 

Ang Khang Average area per household (rai) 7.6 8.5 1.0 5.2 11.8 9.7 
 Average quantity (kg/rai) 94.7 132.7 100.0 134.6 89.4 76.7 
 % household  36 61 2 8 73 5 

Nong Hoi Average area per household (rai) 9.0 7.1 3.9 4.8 8.1 11.2 
 Average quantity (kg/rai) 93.5 88.0 97.5 106.0 74.3 38.7 
 % household  41 70 19 31 72 11 

Mae Hae Average area per household (rai) 4.1 6.8 7.6 4.3 8.2 4.9 
 Average quantity (kg/rai) 52.2 103.4 98.4 385.7 71.4 37.2 
 % household  29 65 71 15 71 14 

Prabat Huaytom Average area per household (rai) 8.4 - 7.6 8.7 6.4 - 
 Average quantity (kg/rai) 17.7 - 22.3 10.3 26.0 - 
 % household  27 - 37 4 46 - 

Average area per household (rai) 7.4 7.4 7.0 5.0 8.8 7.9 

Average quantity (kg/rai) 67.8 106.3 75.0 171.9 68.4 43.6 

All sites 

% household  33 48 33 15 65 7 

แนวโนมในการใชปุยเคมี  ปุยหมัก และ ปุยคอก ของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
 จากการศึกษา พบวา โดยเฉลี่ยเกษตรกรสวนใหญประมาณรอยละ 60 ของครัวเรือนเกษตรกรตัวอยาง
ท้ังหมดในพื้นที่ศึกษา  มีแนวโนมในการใชปุยเคมี และปุยหมักปริมาณเทาเดิมในรอบ 5 ปท่ีผานมา  และมีสัด
สวนของเกษตรกรตัวอยางเกือบครึ่งตอครึ่งมีแนวโนมในการใชปุยคอกเทาเดิมและเพิ่มข้ึน ดังแสดงใน Table 9  
เมื่อพิจารณาในแตละศูนยฯ พบวา เกษตรกรสวนใหญในสถานีฯ อางขาง และศูนยฯพระบาทหวยตมมีแนวโนม
ในการใชปุยเคมี ปุยหมัก และปุยคอก ปริมาณเทาเดิม  สวนที่ศูนยฯ แมแฮ และหนองหอย  พบวา โดยเฉลี่ยแลว
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เกษตรกรตัวอยางทั้งหมดภายในศูนยฯมากกวาครึ่งหนึ่งมีแนวโนมในการใชปุยเคมี และ ปุยหมักปริมาณเทาเดิม  
แตมีแนวโนมในการใชปุยคอกมากขึ้น 

Table 9    Trend of use in chemical fertilizer, compost and  manure.  

Sites Trend within 5 years ago Fertilizer chemical 
use 

Compost use Manure use 

  ------------% sampled household in each site-------------
Ang Khang Increase 28 15 26 

 Unchanged 51 62 65 

 Decrease 21 23 8 

Nong Hoi Increase 16 25 50 

 Unchanged 66 50 46 

 Decrease 18 25 8 

Mae Hae Increase 27 21 53 

 Unchanged 58 64 37 

 Decrease 15 14 11 

Prabat Huaytom Increase 27 33 29 

 Unchanged 59 56 64 

 Decrease 15 11 7 

Average Increase 24 23 44 

 Unchanged 59 60 48 

 Decrease 17 18 8 

Total 100 100 100 

ตัวชี้วัดการใชที่ดินแบบอนุรักษ และความเสี่ยงตอการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม 
จากวิธีการคํานวณตัวช้ีวัดท่ีไดกลาวไปแลวในตอนตน และขอมูลท่ีเก็บจากเกษตรกร สามารถนํามา

วิเคราะหหาคาการใชท่ีดินแบบอนุรักษในแตละศูนยฯ แสดงใหเห็นวา ศูนยฯ หนองหอยมีคาตัวช้ีวัดการใชท่ีดิน
แบบอนุรักษสูงท่ีสุด โดยมีคาเทากับ 0.57    ซึ่งสามารถอธิบายไดวาท่ีเกษตรกรที่ศูนยฯ หนองหอยมีการใชท่ีดิน
แบบอนุรักษมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับศูนยฯ อื่นๆ   ท้ังนี้เนื่องจากการสงเสริมของโครงการหลวงโดยการ
ประสานงานกับทางกรมพัฒนาที่ดิน เชน การฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับการอนุรักษดินและชวยเหลือ
เกษตรกรในการทําคันดินอนุรักษในแปลงทํากินของเกษตรกร เปนตน  สวนศูนย/สถานีฯ ท่ีมีคาตัวช้ีวัดการใชท่ี
ดินแบบอนุรักษสูงรองลงมาไดแก  แมแฮ  และ อางขาง ตามลําดับ    สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา มีคา
ตัวช้ีวัดการใชท่ีดินแบบอนุรักษต่ําสุด  โดยมีคาเทากับ 0.23  (Table 10) 
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          Table 10     Conservation Indicators  (CI)  and  Environmental risk indicator (ERI) 

Site Values of conservation 
indicators 

Value of environmental risk 
indicator 

Ang  Khang 0.40 0.41 
Nong Hoi 0.57 0.61 
Mae Hae 0.52 0.55 
Prabat Huaytom 0.23 0.28 

 
สําหรับ ผลจากการวิเคราะหหาคาความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม พบวา ท่ีศูนยฯ หนองหอยมีคานี้สูงสุด

โดยคาเทากับ 0.61 ท้ังนี้คาท่ีสูงจะแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงหรือความไมยั่งยืนที่มีตอการเสื่อมโทรมของสิ่งแวด
ลอม มากตามไปดวย   รองลงมาได  ศูนยฯ แมแฮ  และ สถานีฯ อางขาง   โดยมีคาความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม  มี
คาเฉลี่ยเทากับ  0.55  และ 0.41  ตามลําดับ  สวนที่ศูนยฯ พระบาทหวยตม พบวา  มีคาความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ต่ําสุด โดยมีคาเทากับ 0.28  ดังแสดงใน Table 10    

อยางไรก็ตาม  ศูนยฯ ท่ีมีแนวโนมความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมสูง เชน ศูนยฯ หนองหอย เกษตรกรไดมี
การตื่นตัวเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยมีคาตัวช้ีวัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในระดับที่สูงเชน
กันดังท่ีไดกลาวมาแลว  ในขณะเดียวกันที่ศูนย ฯ พระบาทหวยตม พบวา มีแนวโนมความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม
ต่ํา (Figure 1) ท้ังนี้เนื่องจากพื้นที่ทํากินของเกษตรกรสวนใหญไมลาดชันมาก  และเกษตรกรไมมีการเพาะปลูก
ท่ีเขมขน จึงทําใหเกษตรกรในศูนยฯนี้มีการตื่นตัวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติต่ําเชนกัน จากการวิเคราะห
นี้ อาจกลาวไดวา ความพยายามในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องการใชทรัพยากรท่ีดิน ในศูนย
พัฒนาโครงการหลวงที่ศึกษาอยูในระดับที่ดีพอสมควร 

 
Figure  1  Conservation  and  Environmental Risk Indicators 

สรุปและขอเสนอแนะ 

ในงานวิจัยนี้ไดมีสํารวจภาวะการผลิตในระบบการผลิตของพื้นที่โครงการหลวงทั้ง 4 แหง เพื่อดูความ
ยั่งยืนของการผลิต การศึกษาพบวา ในบางพื้นที่ มีสภาวะความเสี่ยงจากสภาพแวดลอม เชน ท่ีศูนยฯ หนองหอย  
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รองลงมาคือ ท่ีศูนยฯ แมแฮ สวนที่พระบาทหวยตมมีความเสี่ยงในดานสิ่งแวดลอมต่ําสุด  อยางไรก็ตาม 
เกษตรกรก็ไดมีการตอบสนองตอสภาพความเสี่ยงดังกลาว โดยการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  ในศูนยฯ 
หนองหอย มีคาตัวช้ีวัดการใชท่ีดินแบบอนุรักษสูงท่ีสุด เชน มีการทําข้ันบันได  ทํารองระบายน้ํา   คันดิน  ปลูก
พืชตามแนวขวาง  มีการพักพื้นที่บางป  มีการใชแกลบและเศษเหลือของพืช และมีการใชปูนขาว เปนตน  รองลง
มาคือ ท่ีศูนยฯ แมแฮ   สถานีฯ อางขาง และศูนยฯ พระบาทหวยตม ตามลําดับ  เมื่อพิจารณาคาตัวช้ีวัดท้ังสอง
ดานซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความยั่งยืนของการใชทรัพยากรท่ีดิน จะเห็นวา ในแตละศูนยฯ จะมีคาตัวช้ีวัดความ
เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและคาตัวช้ีวัดการอนุรักษทรัพยากรดินและน้ําจะไปในทางเดียวกัน ซึ่งก็แสดงให
เห็นวาถึงแมจะมีความเสื่อมโทรมมาก แตเกษตรกรก็ยังมีความตื่นตัวในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรดินและ
น้ําดวย ซึ่งก็นาจะแสดงใหเห็นถึงความยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติไดระดับหนึ่ง แตเมื่อใดที่คาตัวช้ีวัด
ความเสื่อมโทรมและคาตัวช้ีวัดของการอนุรักษดินไมไปในทิศทางเดียวกันแลว โดยที่คาตัวช้ีวัดความเสี่ยงสูง 
แตคาตัวช้ีวัดการอนุรักษต่ํา ซึ่งก็จะเปนเครื่องเตือนภัยใหเห็นถึงความไมยั่งยืนของการใชทรัพยากรธรรมชาติได
ในระดับหนึ่งเชนเดียวกัน  ซึ่งควรจะมีความจําเปนอยางเรงดวนที่จะไดมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยาง
ยั่งยืน  แตอยางไรก็ตาม ควรจะไดมีการสงเสริมใหเกษตรกรไดมีการลดความเสี่ยงตอการเสื่อมโทรมของสิ่งแวด
ลอม และตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมากขึ้นเพื่อการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนตอไป 
นอกจากนี้ ถาสามารถมีการศึกษาในลักษณะนี้ในพื้นที่อื่นๆ  ก็จะทําใหเราสามารถเปรียบเทียบพื้นที่ตางๆ  และ
หาจุดท่ีตองปรับปรุงในการดําเนินงานของศูนย/สถานีฯ ตางๆ เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหมีความ
ยั่งยืนไดดีข้ึน 

การศึกษาครั้งนี้ ไดคาตัวช้ีวัดจากการสัมภาษณเกษตรกร ซึ่งเปนขอมูลจากการบอกเลา เชน การชะลาง
พังทลายของดิน  ความลาดชันของพื้นที่ ผลกระทบตอสุขภาพ สภาพน้ําขัง แลฝนแลง เปนตน  การไดขอมูลใน
ลักษณะนี้ มีความรวดเร็วเพราะสามารถไดคําตอบจากการบอกเลาจากเกษตรกรผูปลูกและใชท่ีดิน แตมีขอจํากัด
คือสามารถระบุตัวแปรเชิงกลุมเทานั้น เชน มี/ไมมี  มาก/ปานกลาง/นอย  สูง/ปานกลาง/ต่ํา เปนตน  ถาเกษตรกร
สามารถใหขอมูลท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง ก็สามารถเปนประโยชนไดพอสมควร  อยางไรก็ตาม เนื่องจากการ
ศึกษาครั้งนี้เนนไปในการหาตัวช้ีวัดจากมุมมองเชิงเศรษฐกิจสังคม มากกวาเชิงกายภาพ ชีวภาพ จึงมีขอจํากัดอยู
หลายประการ  การศึกษาหาตัวช้ีวัดความยั่งยืนในการใชประโยชนในระบบการเกษตรที่สูง จึงสมควรไดมีการ
ศึกษาตัวช้ีวัดท่ีมีการวัดปริมาณและคุณภาพในเชิงกายภาพและชีวภาพดวย  เชน ควรตองมีการวัดการชะลางพัง
ทลายของดินหรือความเสื่อมโทรมของธาตุอาหารในดินในเชิงวิทยาศาสตรดวย  อยางไรก็ตาม การหาคาตัวช้ีวัด
ดังท่ีไดทําในการศึกษาครั้งนี้ เปนประโยชนในระดับหนึ่งตอการวางแผนเรื่องความยั่งยืนของการใชท่ีดินใน
ระบบการเกษตรที่สูงโดยเฉพาะเมื่อไมสามารถวัดตัวแปรทางวิทยาศาสตรได อันอาจเปนเพราะขอจํากัดดานคา
ใชจาย ดานเวลา หรือ ดานการจัดการก็ตาม 
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