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การศึกษาปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อการใช้ ประโยชน์ จากแหล่ งนา้ บาดาลของเกษตรกรในโครงการพัฒนาแหล่งนา้
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และจังหวัดมหาสารคาม
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บทคัดย่ อ
เกษตรกรผูใ้ ช้น้ าบาดาลในโครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งของ
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล หลังจากภาครัฐบาลดาเนิ นการโครงการให้เกษตรแล้ว ปรากฏว่าเมื่อติดตามประเมินผลพบว่า
เกษตรกรมีท้ งั ที่ยงั ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าบาดาลและหยุดใช้แหล่งน้ าบาดาล ดังนั้น การศึกษานี้ จึงต้องการที่ศึกษา
ถึงปั จจัยใดที่ ส่งผลให้เกษตรใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องหรื อหยุดใช้น้ าบาดาล ในพื้นที่ โครงการจังหวัดขอนแก่น และ
จังหวัดมหาสารคาม โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร จานวน 160 คน แบ่งเป็ นเกษตรกรที่ใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่อง 102 คน
และเกษตรกรที่ ห ยุด ใช้น้ าบาดาล 58 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ากลุ่ม ที่ ใช้น้ าบาดาลอย่างต่อ เนื่ อ งมี จานวนสมาชิ ก ใน
ครัวเรื อนที่ทาการเกษตร การได้รับการฝึ กอบรมการบารุ งรักษาแหล่งน้ าบาดาล การได้รับการส่งเสริ มเมล็ดพันธ์พืชใน
การปลูกจากหน่วยงานภาครัฐ จานวนพื้นที่ถือครองของตนเองที่ทาการเกษตร กาไรจากการทาการเกษตรของเกษตรกร
แตกต่างกับเกษตรกรหยุดใช้น้ าบาดาลอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และเมื่อทดสอบด้วยสมการถดถอยโลจิสติกแบบสอง
ทางเลื อก (Binary logistic regression model) พบว่าปั จจัยสาคัญที่ ส่งผลให้เกษตรกรใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ อง การที่
เกษตรกรมีสมาชิกในครัวเรื อนที่ทาอาชีพทาการเกษตรและการได้รับการฝึ กฝนเรี ยนรู ้ในการบารุ งรักษาแหล่งน้ าบาดาล
ประกอบกับจานวนพื้นที่ ถือครองที่เหมาะสมกับศักยภาพการกระจายน้ าบาดาลได้ทวั่ ถึง พร้อมการส่ งเสริ มเมล็ดพันธ์
พืชที่มีคุณภาพและเป็ นพืชเศรษฐกิจ จะทาให้เกษตรกรมีรายได้และกาไรในการเพาะปลูกโดยใช้น้ าบาดาลเพียงพอการ
ดารงชีพในทุกสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
ABSTRACT
Groundwater users in the groundwater development project for drought-stricken areas of the Department of
Groundwater Resources After the government has implemented the agricultural program. It was found that when the
evaluation was conducted, it was found that the farmers were still using the groundwater source and stopped using the
groundwater source. Therefore, this study needs to study the factors that contribute to the use of groundwater
continuously or stop using. Groundwater In the Khon Kaen area. And the Maha Sarakham. The 160 farmers
interviewed consisted of 102 farmers who used groundwater and 58 farmers who stopped using groundwater. The
results showed
* นักศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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that the number of subsistence farmers was consistently high. To receive groundwater maintenance training.
Promoting seeds for planting from government agencies. The area of their own agricultural holdings. The profit of
farmers. The difference was statistically significant difference between the two groups. When tested with a binary
logistic regression model, it was found that the main factors that led farmers to use groundwater continuously.
Farmers have household members who do farming and are trained in the maintenance of groundwater. The amount of
land area that is suitable for the distribution of groundwater. With the promotion of quality seeds and economic crops.
Farmers have the income and profits to cultivate with adequate groundwater, living in all economic conditions are
constantly changing
คาสาคัญ: น้ าบาดาล โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง การมีส่วนร่ วมในการจัดการน้ าบาดาล
Keywords: Groundwater development, Groundwater development for drought-stricken areas, Participation in
groundwater management
บทนา
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีพ้ืนที่ ประมาณ 105.53 ล้านไร่ คิดเป็ นพื้นที่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพื้นที่ ท้ งั ประเทศ ใช้
เพื่อการเกษตร 63.84 ล้านไร่ เมื่อเปรี ยบเทียบกับพื้นที่การเกษตรของประเทศแล้ว พื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
มีขนาดเท่ากับ 1 ใน 3 ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ โดยปั ญหาที่เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ มักประสบปั ญหาอยู่
เป็ นประจา คื อ การขาดแคลนน้ าเนื่ องจากฝนแล้ง ฝนทิ้ งช่ วง ทั้งนี้ เนื่ องจากลักษณะการกระจายตัวของฝนไม่สม่ าเสมอ
เพื่อให้การพัฒนาประเทศตอบสนองต่อปั ญหาและความต้องการของภาคการเกษตรนอกเขตชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในด้านการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล
และได้ตอบสนองแนวนโยบายของภาครัฐที่จะแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน ซึ่ ง
ได้ดาเนิ นการเสนอแผนงานโครงการในการแก้ไขปั ญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ได้แก่โครงการ
พัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และเป็ นพื้นที่ที่
มี ศักยภาพด้านแหล่ งน้ าบาดาลเพี ยงพอส าหรั บการพัฒนาขึ้ นมาใช้ โดยลักษณะโครงการพัฒนาแหล่ งน้ าบาดาลเพื่ อ
การเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ลักษณะของโครงการต้องเกิดจากความต้องการและความร่ วมมือของเกษตรกร โดยการ
ด าเนิ น การโครงการเกษตรกรจะต้องเป็ นผู ้ร้ องขอ โดยรวบรวมรายชื่ อของเกษตรกรในพื้ น ที่ และยิ น ดี ที่ จะจ่ ายค่ า
กระแสไฟฟ้ า และเสี ยสละพื้นที่ ของตนในการก่อสร้างบ่อผลิต (บ่อน้ าบาดาล) ก่อสร้างหอถังระบบเก็บน้ า การขยายเขต
ไฟฟ้า และการวางท่อระบบกระจายน้ า โดยไม่คิดค่าตอบแทน รวมถึงเมื่อก่อสร้างเสร็ จเกษตรกรจะต้องเข้ามีส่วนร่ วมใน
การดูแลรักษาและบริ หารจัดการระบบ โดยการจัดตั้งระบบกลุ่มน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้โครงการมีสภาพการใช้งาน
ได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งที่ ผ่านมาได้ดาเนิ นการโครงการไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2556-2558 ในพื้นที่ รับผิดชอบ 3 จังหวัด คื อ จังหวัด
กาฬสิ นธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ไปแล้ว จานวน 9 แห่ ง พื้นที่ รับประโยชน์รวม 2,700 ไร่ มีเกษตรได้รับ
ประโยชน์ กว่า 300 ครัวเรื อน แต่หลังจากที่ดาเนิ นการโครงการแล้วเสร็ จ เมื่อภาครัฐส่ งมอบโครงการให้กบั กลุ่มเกษตรกร
แล้ว ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายกับกลุ่มเกษตรกร เช่น ค่าไฟฟ้ าในการสู บน้ า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุ งรักษา ทาเกิดปั ญหา
คือ มีท้ งั คนใช้และไม่ใช้ระบบน้ าบาดาลในโครงการ (สานักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ าบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม,2559)
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการใช้น้ าดาลอย่างต่อเนื่องและปั จจัยใดที่ทาให้มีการหยุดใช้น้ าบาดาลของ
เกษตรกร หลังจากได้รับโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
วิธีการวิจยั
ประชากรที่ ศึก ษา คื อ เกษตรกรในโครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้ นที่ ประสบภัยแล้ง
(พื้นที่ 100 ไร่ ) จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม จานวน 160 คน แบ่ งเป็ นกลุ่มเกษตรที่ ใช้น้ าบาดาลอย่าง
ต่อเนื่ อง จานวน 102 คน และกลุ่มเกษตรที่ หยุดใช้น้ าบาดาล จานวน 58 คน ระยะเวลาในการศึ กษาในครั้งนี้ 1 ปี เริ่ ม
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจาแนก ออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ สถิตพรรณนา เป็ นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยอธิ บายโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (T-test) เพื่อแสดงการกระจายร้อย
ละของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และใช้เครื่ องมือสมการถดถอยโลจิ
สติกแบบสองทางเลือ (Binary logistic regression) ทดสอบว่าปั จจัยใดมีผลต่อการใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาลของเกษตรกร
กลุ่มตัวยอย่างทั้งสองกลุ่ม
H0 : ปั จจัยที่กล่าวมามีความสัมพันธ์กบั การใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่อง
H1 : ปั จจัยที่กล่าวมามีความสัมพันธ์กบั การหยุดใช้น้ าบาดาล
โดยมีค่า α = 0.05 ถ้าค่าไคสแควร์ มีระดับนัยสาคัญทางสถิตินอ้ ยกว่า 0.05 คือปฎิเสธ H0 ยอมรับ H1 แสดงว่า
ปั จจัยที่กล่าวมามีความสัมพันธ์กบั การใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่อง ตัวแปรปั จจัยที่ใช้ทดสอบ มีดงั นี้ ระดับการศึกษาของ
เกษตรกร, ขนาดและแรงงานของครัวเรื อนทั้งหมด,ขนาดและแรงงานของครัวเรื อนที่ทาการเกษตร,ระยะทางจากบ้านถึง
แปลงเกษตร,ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ธกส ของเกษตรกร,การได้รับการฝึ กอบรมการจัดการและบารุ งรักษาระบบน้ า
บาดาลจากหน่วยงาน,การฝึ กอบรมการใช้เทคโนโลยีระบบน้ าเพื่อการเกษตร,การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจาก
หน่วยงานภาครัฐ,ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร และกาไรจากทาการเกษตรโดยใช้น้ าบาดาล
สมการถดถอยโลจิสติกแบบสองทางเลือก (Binary logistic model) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่เพิ่มโอกาสในการใช้
น้ าบาดาลของเกษตรกร โดยกาหนดตัวแปรตาม(y) มีค่าเป็ น (y=1) และ (y=0) แทนการใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องและ
หยุดใช้น้ าบาดาลตามลาดับ แบบจาลองเขียนเป็ นสมการ ดังนี้
=
โดยกาหนดให้
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Log(P/1-P)
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ความน่าจะเป็ นในการใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่อง
ความน่าจะเป็ นในการหยดใช้น้ าบาดาล
natural log ของสัดส่ วนความน่ าจะเป็ นในการใช้น้ าบาดาล
อย่างต่อเนื่องต่อการหยุดใช้น้ าบาดาล

โดยมีตวั แปรอิสระ 10 ตัวแปรคือ
X1
=
ระดับการศึกษาของเกษตรกร (คน)
X2
=
ขนาดและแรงงานของครัวเรื อนทั้งหมด (คน)
X3
=
ขนาดและแรงงานของครัวเรื อนที่ทาการเกษตร (คน)
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X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

=
=
=
=
=
=
=

ระยะทางจากบ้านถึงแปลงเกษตร (กม)
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ธกส ของเกษตรกร (คน)
การได้รับการฝึ กอบรมการจัดการและบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาลจากหน่วยงาน (ครั้ง)
การฝึ กอบรมการใช้เทคโนโลยีระบบน้ าเพื่อการเกษตร (ครั้ง)
การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (ครั้ง)
ขนาดพื้นที่ถือครองทางการเกษตร (ไร่ )
กาไรจากทาการเกษตรโดยใช้น้ าบาดาล (บาท)

ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งจะแสดงให้ทราบว่ากลุ่มเกษตรกรลักษณะใดที่จะใช้น้ า
บาดาลหรื อ หยุด ไม่ ใช้น้ าบาดาลโดยมี ผ ลการศึ ก ษาประกอบด้วยตัว แปร (1) จ านวนตัว อย่างเกษตรกร (2) ระดับ
การศึกษา ผลจากข้อมูลที่ศึกษาพบว่าจานวนตัวอย่าง ที่มีการใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่อง จานวน 102 คน คิดเป็ นร้อยละ
63.75 และไม่ใช้ น้ าบาดาล จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.25 ตามลาดับ (ตาราง 4.1:ภาคผนวก) ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จาก
ระดับการศึ กษาของเกษตรทั้งสองกลุ่มพบว่าระดับการศึ กษาส่ วนใหญ่ของทั้งสองกลุ่มอยูใ่ นระดับประถมศึ กษา โดย
กลุ่มใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ 44.12 และไม่ใช้น้ าบาดาล คิดเป็ นร้อยละ 46.55 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทัว่ ไปของกลุ่มเกษตรกร
ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มเกษตรกร
จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษา

ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช-ปวส
ปริ ญญาตรี ข้ ึนไป

ใช้น้ าบาดาล
จานวน
ร้อยละ
102
63.75
4
3.92
45
44.12
25
24.51
17
16.67
11
10.78

ไม่ได้ใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล
จานวน
ร้อยละ
58
36.25
1
1.72
27
46.55
18
31.03
8
13.79
4
6.90

ที่มา: จากการคานวณ
การวิเคราะห์ดว้ ยการทดสอบ T-test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ตวั แปรปั จจัยกับการใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล
โดยวิเคราะห์ท้ งั สองกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้
จานวนสมาชิกในครัวเรื อนทั้งหมด ผลการทดสอบพบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีจานวนสมาชิกในครัวเรื อน
ทั้งหมด จานวน 3-5 คนต่อครัวเรื อน โดยกลุ่มใช้น้ าบาดาลคิดเป็ น ร้อยละ 52.94 และกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ
55.17 เมื่อทดสอบค่า T-tese มีค่าเท่ากับ 1.075 ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ แสดงว่าจานวนสมาชิกในครัวเรื อนทั้งหมดไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อการไม่ใช้น้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรแต่อย่าง
ใด (ตารางที่ 2)
จานวนสมาชิ กในครัวเรื อนที่ทาการเกษตร ผลการทดสอบพบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีจานวนสมาชิ กใน
ครัวเรื อนที่ ทาการเกษตร จานวน 3-5 คนต่อครัวเรื อน โดยกลุ่มใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ 33.33 และกลุ่มไม่ใช้น้ า
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บาดาลคิดเป็ นร้อยละ 24.14 เมื่อทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากับ 2.467 ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ซึ่ งมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าจานวนสมาชิ กในครัวเรื อนที่ ทาการเกษตร ยิ่งมีสมาชิกทาการเกษตรมากก็มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ให้เกษตรกรมีการใช้น้ าบาดาลมากยิง่ ขึ้น (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ลักษณะสมาชิกในครัวเรื อนของเกษตรกรรวมทั้งหมดและสมาชิกที่ทาการเกษตร
จานวนครัวเรื อน
จ านวนสมาชิ กใน
ครัวเรื อนทั้งหมด
จานวนสมาชิกใน
ครัวเรื อนที่ทา
การเกษตร

ใช้น้ าบาดาล (n=102)

ไม่ใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล (n=58)

T-test

<3 คน/ครัวเรื อน

3-5 คน/ครัวเรื อน

>5/ครัวเรื อน

<3 คน/ครัวเรื อน

3-5 คน/ครัวเรื อน

>5/ครัวเรื อน

(sig.)

26.47

52.94

20.59

29.31

55.17

15.52

66.67

33.33

0.00

75.86

24.14

0.00

1.075
0.075
2.467
0.000*

ที่มา: จากการคานวณ
ระยะทางในการเดินทางจากบ้ านไปแปลงเกษตร ผลการทดสอบพบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุม่ มีระยะทางในการ
เดินทางจากบ้านไปแปลงเกษตร ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร โดยกลุ่มใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ 63.73 และกลุ่มไม่ใช้
น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ 63.79 เมื่อทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากับ -.202 ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าระยะทางจากบ้านไปแปลงเกษตรไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อการไม่ใช้น้ าบาดาลของ
กลุ่มเกษตรกรแต่อย่างใด (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงระยะทางในการเดินทางของเกษตรกร
ระยะทาง
1 กม
ระยะทางจากบ้านถึง
63.73
แปลงเกษตร

ใช้น้ าบาดาล (n=102)
2 กม
36.27

3 กม
0.00

ไม่ใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล (n=58)

T-test

1 กม
63.79

(sig.)
-.202
0.401

2 กม
34.48

3 กม
1.72

ที่มา: จากการคานวณ
จานวนระยะเวลาการเป็ นสมาชิกธนาคารสหกรณ์ เพื่อการเกษตร (ธกส) ผลการทดสอบพบว่าเกษตรกรทั้งสอง
กลุ่มมีระยะเวลาการเป็ นสมาชิกธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส) ระยะเวลาระหว่าง15-25 ปี โดยกลุ่มใช้น้ าบาดาล
คิดเป็ นร้อยละ 47.06 และไม่ใช้น้ าบาดาล คิดเป็ นร้อยละ 55.17 เมื่อทดสอบ T-test มี ค่าเท่ากับ 3.805 ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าจานวนระยะเวลาการเป็ นสมาชิกธนาคารสหกรณ์
เพื่อการเกษตร (ธกส)ไม่ได้มีความสัมพันธ์ต่อการไม่ใช้น้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรแต่อย่างใด (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาการเป็ นสมาชิกธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส) ของเกษตรกร
ระยะเวลา
ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก
ธนาคารสหกรณ์เพื่อ
การเกษตร (ธกส)

ใช้น้ าบาดาล (n=102)
0-15 ปี
15-25 ปี
25 ปี ขึ้นไป
31.37
47.06
21.57

ไม่ใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล (n=58)
0-15 ปี
15-25 ปี 25 ปี ขึ้นไป
24.14
55.17
20.69

T-test
(sig.)
3.805
0.105

ที่มา: จากการคานวณ
การฝึ กอบรมในการจัดการและบารุ งรักษาระบบน้าบาดาลจากกรมทรัพยากรน้าบาดาล การซ่อมบารุ งบ่อน้ า
บาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบท่อส่ งน้ าต่าง ๆ ผลจากการทดสอบพบว่าเกษตรกรทั้งสองกลุ่มได้รับการฝึ กอบรม
ส่ วนใหญ่ จานวนไม่เกิน 3 ครั้ง โดยกลุ่มใช้น้ าบาดาล คิดเป็ นร้อยละ 40.02 และไม่ใช้น้ าบาดาล คิดเป็ นร้อยละ 22.41
เมื่อทดสอบค่า T-test มี ค่าเท่ ากับ 1.622 ณ ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ
แสดงว่าฝึ กอบรมของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลมีความสัมพันธ์ต่อการใช้น้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกร ยิง่ มีการฝึ กอบรม
ทาให้เกษตรกรเกิดการเรี ยนรู ้ในการซ่อมบารุ งรักษาแหล่งน้ าบาดาลได้ดว้ ยตนเอง ทาให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน ก็จะ
ทาให้เกษตรกรมีการใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่องมากขึ้น (ตารางที่ 5)
การเข้ าอบรมเรียนรู้ การใช้ เทคโนโลยีระบบน้าทางการเกษตร ที่ ใช้ในแปลงเกษตร เช่น ระบบน้ าด้วยสปริ ง
เกอร์ ระบบน้ าหยด น้ าฝอย การให้ปุ๋ยทางสายน้ าใต้ดินทางรากของพืช เป็ นต้น ผลจากการทดสอบพบว่ากลุ่มเกษตรกร
ทั้งสองกลุ่มไม่ได้รับการอบรมและเรี ยนรู ้ในการใช้เทคโนโลยีระบบน้ าทางการเกษตร โดยกลุ่มใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อย
ละ 83.33 และไม่ใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ 71.41 ตามลาดับ เมื่อทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากับ 0.475 ณ ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่าการมีการอบรมเรี ยนรู ้ทางด้านเทคโนโลยีระบบน้ า
ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ ไม่มีความสัมพันธ์ที่จะใช้น้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม (ตารางที่ 5)
การได้ รับ การสนั บ สนุ น เมล็ด พั น ธ์ พื ช จากหน่ วยงานภาครั ฐ ผลจากการทดสอบทั้งสองกลุ่ม ได้รั บ การ
สนับสนุ นเมล็ดพันธุ์พืช จานวน 1 ครั้ง โดยกลุ่มใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ 62.75 และไม่ใช้น้ าบาดาลคิดเป็ นร้อยละ
37.25 ตามลาดับ เมื่อทดสอบค่า T-test มีค่าเท่ากับ 4.286 ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ แสดงว่าการได้รับเมล็ดพันธุ์ พืช จากหน่ วยงานภาครั ฐมี ความสัม พัน ธ์ต่ อการที่ เกษตรกรใช้น้ าบาดาล ยิ่ง
หน่วยงานภาครัฐมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชมากขึ้น เกษตรกรก็มีรายได้และมีการเพาะปลูกมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้
น้ าบาดาลมากยิง่ ขึ้นเพื่อทาการเพาะปลูก (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ลักษณะประสบการณ์ในการได้รับส่งเสริ ม เรี ยนรู ้ ฝึ กอบรม
จานวนครั้ง/รอบ 3 ปี
ใช้น้ าบาดาล (n=102)
ไม่ใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล (n=58)
0
การได้รับการฝึ กอบรมในการ 0.00
จัดการและบารุ งรักษาระบบน้ า
บาดาลจากกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล
การได้รับอบรมเรี ยนรู้การใช้
83.30
เทคโนโลยีระบบน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตรจากหน่วยงานอื่น ๆ
การได้รับการสนับสนุนเมล็ด 67.75
พันธุ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ
อื่น ๆ

1

2

0.00

9.80

0

1

2

3

4

49.02 50.98 0.00

17.24

0.00

22.41

60.34

0.00

1.622
(0.009*)

39.20 1.96

0.98

71.41

20.69

6.90

0.00

0.00

-0.475
0.636

0.00

89.66

10.34

0.00

0.00

0.00

4.285
(0.000*)

37.25 0.00

3

0.00

4

T-test
(sig.)

ที่มา: จากการคานวณ
จานวนพื้นที่ถือครอง (ไร่ ) (Loc) ทั้งสองกลุ่มมีพ้นื ที่ถือครองโดยรวม จานวน 875 ไร่ โดยแบ่งเป็ นกลุ่มใช้น้ า
บาดาล จานวน 364 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 41.60 และกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาล จานวน 511 ไร่ 58.40 ผลจากการทดสอบค่า Ttest มีค่าเท่ากับ -10.685 ณ ระดับความเชื่อมัน่ 95% มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงว่าจานวนพื้นที่
ครอบครองมีความสัมพันธ์ต่อเกษตรกรที่ใช้น้ าบาดาล ยิง่ มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากก็ยงิ่ ทาให้เกษตรกรมีการใช้น้ าบาดาลเพิ่ม
มากขึ้น (ตารางที่ 4.10.1: ภาคผนวก) เมื่อพิจารณาพื้นที่ ถือครองโดยเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์โครงการ (ตารางที่ 4.10.2 :
ภาคผนวก) พบว่าจากสัดส่วนพื้นที่ถือครองเฉลี่ยต่อคนต่อไร่ ของกลุ่มเกษตรกรทั้งสองกลุ่ม จานวน 160 คน มีพ้ืนที่ถือ
ครองรวมทั้งหมด 875 ไร่ แบ่งเป็ นกลุ่มที่ใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ อง 364 ไร่ และกลุ่มเกษตรกรที่เคยใช้น้ าบาดาลแต่หยุด
ใช้น้ าบาดาล จานวน 511 ไร่ โดยหลักเกณฑ์โครงการก่อนที เกษตรกรยื่นคาขอเพื่อขอรับการสนับสนุ นด้านแหล่งน้ า
บาดาล เกษตรกรควรมีพ้ืนที่ ครอบครองไม่เกิ นจานวน 400 ไร่ เฉลี่ยแล้วคนละ 2.5 ไร่ เนื่ องจากข้อจากัดเรื่ องการ
กระจายแหล่งน้ าบาดาลได้ครอบคลุมและทัว่ ถึงทั้งโครงการ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลพื้นที่เฉลี่ยจริ งของพื้นที่เกษตรกร
ที่ ท้ งั หมดแล้วมี พ้ืน ที่ เฉลี่ ยคนละ 5.47 ไร่ จึ งท าให้เป็ นข้อจากัดในการกระจายแหล่งน้ าบาดาลให้ครอบคลุม ทั่วถึ ง
ทั้งหมดของพื้นที่ที่เข้าร่ วมโครงการ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลการพื้นที่ถือครองทั้งหมดตามชนิ ดพืชที่ปลูกของผูใ้ ช้
และไม่ใช้น้ าบาดาล (ดังตารางที่ 4.10.3: ภาคผนวก) พบว่าจากข้อมูลสัดส่วนในการถือครองพื้นที่ของเกษตรกรทั้งสอง
กลุ่ม มีพ้ืนที่รวมทั้งหมด 1,504 ไร่ แบ่งเป็ นกลุ่มผูใ้ ช้น้ าบาดาล จานวน 993 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 66.02 ของพื้นที่ท้ งั หมด
และกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาล จานวน 511 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 33.97 ของพื้นที่ท้ งั หมด จากตารางข้อมูลได้แยกพื้นที่ถือครอง
ตามลักษณะของการทาการเกษตรทั้งสองกลุ่ม ซึ่ งแยกได้ 10 ประเภท โดยพืชที่ มีการปลูกโดยใช้น้ าบาดาลเยอะและ
ต้องการใช้ตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มผลผลิต คือ ผักสวนครัว ข้าวโพด และ มะเขือเทศ โดยมีการใช้พ้นื ที่ จานวน 62 ไร่ , 52 ไร่
และ 45 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 17.03, 14.29 และ 12.36 ตามลาดับ ซึ่งในกลุ่มของผูใ้ ช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องจะมีการใช้น้ า
บาดาลเพื่อปลูกพืชสองชนิดนี้เป็ นจานวนมาก เนื่องจากได้ผลผลิตตอบแทนต่อไร่ ค่อนข้างสูง และใช้ปริ มาณน้ ามากกว่า
พืชชนิดอื่น ๆ เมื่อเทียบพื้นที่ต่อการปลูกโดยใช้แหล่งน้ าอื่น ๆ และน้ าบาดาลสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี โดยไม่ขาดแคลน
เหมือนแหล่งน้ าอื่นๆ จึงทาให้เกษตรกรสนใจที่จะใช้น้ าบาดาลเพิม่ ผลผลิตสาหรับพืชที่ผลตอบแทนสูง ส่วนพืชชนิดอื่น
ๆ ซึ่ งในอนาคตเกษตรกรในกลุ่มที่ ใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องคงจะมี การปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ ให้ผลตอบแทนสู ง
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ต่อไปและสาเหตุ ที่ ยงั ไม่มีก ารปรับ เปลี่ ยนเนื่ องจากต้องการดู ความต้องการของตลาดว่าพื ชที่ ให้ผ ลตอบแทนสู ง
จะมี ความผันผวนในราคาตลาดหรื อไม่ ส่ วนในกลุ่มที่ ไม่ใช้น้ าบาดาลหรื อหยุดใช้น้ าบาดาลนั้น พืชที่ มีการใช้พ้ืนที่
เพาะปลูกมากที่สุด คือ ผักสวนครัว, สวนผลไม้ และข้าว โดยมีการใช้พ้นื ที่ จานวน 173 ไร่ , 109 ไร่ และ 82 ไร่ คิดเป็ น
ร้อยละ 33.88, 21.33 และ 16.05 ตามลาดับ ส่วนใหญ่เป็ นพืชที่ตอ้ งการน้ าน้อยกว่าสามอันดับแรกของกลุ่มใช้น้ าบาดาล
ต่อเนื่ อง แต่มีพืชชนิ ดแรกที่ ตอ้ งการน้ ามากและมี ปริ มาณการใช้พ้ืนที่ ปลูกเท่ากันคือ ผักสวนครัว ซึ่ งกลุ่มที่ ไม่ใช้น้ า
บาดาลเป็ นกลุ่มที่ เคยใช้และหยุดใช้น้ าบาดาลเนื่ องจากศักยภาพแหล่งน้ าบาดาลไม่เพียงพอ จึงหันมาใช้แหล่งน้ าอื่น ๆ
ในการเพาะปลูก ซึ่ งเกิ ดจากสาเหตุที่กลุ่มใช้น้ าบาดาลต่อเนื่ องขยายพื้นที่ เพาะปลูกมากกว่าพื้นที่ เฉลี่ ยที่ ห ลักเกณฑ์
โครงการกาหนดที่จะกระจายน้ าบาดาลได้ซ่ ึงได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อก่อนหน้านี้ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 จานวนพื้นที่ถือครองทั้งหมด (ไร่ ) ตามชนิดพืชที่ปลูกของผูใ้ ช้และไม่ใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล)
พื้นที่ถือครอง (ไร่ )

อ้อย
มันสัมปะหลัง
ข้าวโพด
ยูคาลิปตัส
สวนผลไม้
พืชอาหารสัตว์
ถัง่ ลิสง
ข้าว
ยาง
มะเขือเทศ
สวนครัว
ที่มา : จากการคานวณ

ใช้น้ าบาดาล (ไร่ )
พท ปลูกใช้น้ าบาดาล พท ปลูกใช้แหล่งน้ าอื่น ๆ
n=364
n=629

3.30
8.79
14.29
7.97
18.13
1.10
8.52
7.42
1.10
12.36
17.03

7.31
11.13
2.07
13.67
13.51
0.00
7.00
18.76
0.00
8.27
18.28

ไม่ใช้หรื อหยุดใช้
น้ าบาดาล (ไร่ )
n=511

รวมทั้งสองกลุ่ม (ไร่ )
n=1,504

4.70
7.83
7.05
1.96
21.33
0.00
1.57
16.05
1.57
4.11
33.86

5.45
9.44
6.72
8.31
17.29
0.27
5.52
15.09
0.80
7.85
23.27

กาไรจากการใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร (บาท) (Bnf)* ผลการศึ กษาพบว่ากาไรจากการทาการเกษตรของ
กลุ่มเกษตรการที่ใช้บาดาลและไม่น้ าบาดาล (ตารางที่ 4.13: ภาคผนวก) โดยเมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยในการใช้และไม่ใช้
น้ าบาดาล พบว่ามีรายได้เฉลี่ยที่ที่แตกต่างกันเกือบ 1 เท่า กลุ่มที่ใช้น้ าบาดาลมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ จานวน 15,597 บาท/ไร่
และกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาลมีรายได้เฉลี่ยต่อไร่ จานวน 10,673 บาท/ไร่ ตามลาดับ, สาหรับต้นทุนของการทาการเกษตร
พบว่า กลุ่มใช้น้ าบาดาลมี ตน้ ทุ นเฉลี่ ยต่อไร่ จานวน 7,365 บาทต่อไร่ และกลุ่ม ไม่ใช้น้ าบาดาลมี ตน้ ทุ นเฉลี่ยต่อไร่
จานวน 7,828 บาทต่อไร่ ซึ่ งไม่แตกต่างกัน, และเมื่อพิจารณากาไรเฉลี่ย/ไร่ พบว่ากลุ่มใช้น้ าบาดาลมีกาไรเฉลี่ยต่อไร่
จานวน 8,232 บาท/ไร่ และและกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาลมีกาไรเฉลี่ย จานวน 2,845 บาท/ไร่ ซึ่ งแตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
ถึงรายได้ ต้นทุน กาไร รวมเทียบกับสัดส่วนพื้นที่ทาการเกษตรที่ใช้และไม่ใช้น้ าบาดาล พบว่ากลุ่มใช้น้ าบาดาลมีรายได้
รวมเฉลี่ยต่อไร่ จานวน 5.677 ล้านบาทต่อพื้นที่ 364 ไร่ และและกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาลมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อไร่ จานวน
5.453 ล้านบาทต่อพื้นที่ 511 ไร่ ซึ่ งแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมพบว่ากลุ่มใช้น้ าบาดาลมีตน้ ทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่
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จานวน 2.680 ล้านบาทต่อพื้นที่ 364 ไร่ และกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาลมีตน้ ทุนรวมเฉลี่ยต่อไร่ จานวน 4.000 ล้านบาทต่อ
พื้นที่ 511 ไร่ สาหรับต้นทุ นรวมกลับพบว่ากลุ่มใช้น้ าบาดาลมี ตน้ ทุ นรวมที่ ต่ ากว่ากลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาลเมื่อเที ยบกับ
สัดส่ วนพื้นที่ และเมื่อพิจารณากาไรเฉลี่ยรวมต่อไร่ พบว่ากลุ่มใช้น้ าบาดาลมีกาไรเฉลี่ยรวมต่อไร่ จานวน 2.996 ล้าน
บาทต่อพื้นที่ 364 ไร่ และกลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาลมีกาไรเฉลี่ยรวมต่อไร่ จานวน 1.453 ล้านบาทต่อพื้นที่ 511 ไร่ ซึ่งกลุ่มใช้
น้ าบาดาลมีกาไรรวมต่อพื้นที่สูงกว่ากลุ่มไม่ใช้น้ าบาดาล ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากกาไรเฉลี่ยและกาไรรวมทั้งหมด การ
ใช้น้ าบาดาลทาให้เกษตรกรมี กาไรมากกว่ากลุ่มเกษตรกรที่ ไม่ใช้น้ าบาดาล ซึ่ งเมื่ อพิจารณาแล้วกาไรจากการใช้น้ า
บาดาลน่าจะทาให้กลุ่มที่หยุดหรื อใช้น้ าบาดาลยังคงใช้น้ าบาดาลต่อไป แต่จากการเก็บข้อมูลพบว่ายังมีกลุ่มเกษตรกรไม่
ใช้น้ าบาดาล ซึ่ งน่ าเกิ ดจากตัวแปรด้านอื่ นที่ มีผลต่อการตัดสิ น ใจไม่ใช้น้ าบาดาล เช่ น ขาดแคลนแรงงานในการท า
การเกษตร หรื อไม่มีความรู ้ในด้านการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาล ไม่ได้รับการส่งเสริ มเมล็ดพันธุ์พืชในการเพาะปลูก
ตารางที่ 7 ลักษณะรายได้ ต้นทุน กาไรจของกลุ่มเกษตรกร (บาท/ไร่ ) ตามชนิดพืชที่ปลูกของผูใ้ ช้และไม่ใช้หรื อหยุดใช้
น้ าบาดาล)
พืชที่ปลูก

รายได้เฉลี่ย/ไร่
(บาท)
n =5.677/364

อ้อย
19,542
มันสัมปะหลัง
10,938
ข้าวโพด
17,725
ยูคาลิปตัส
10,341
สวนผลไม้
14,470
หญ้าเลี้ยงสัตว์
15,000
ถัง่ ลิสง
16,016
ข้าว
6,872
ยาง
35,000
มะเขือเทศ
17,353
สวนครัว
20,215
เฉลี่ยรวม/ไร่
15,597
ที่มา : จากการคานวณ

ใช้น้ าบาดาล
ต้นทุนเฉลี่ย/ไร่
(บาท)
n = 2.680/364

กาไร่ เฉลี่ย/ไร่
(บาท)
n = 2.996/364

8,417
4,889
8,844
5,193
6,847
6,375
7,323
4,418
17,125
7,515
9,397
7,365

11,125
6,048
8,881
5,148
7,623
8,625
8,694
2,524
17,875
9,838
10,817
8,232

ไม่ใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล
รายได้เฉลี่ย/ไร่
ต้นทุนเฉลี่ย/ไร่
กาไร่ เฉลี่ย/ไร่
(บาท)
(บาท)
(บาท)
n = 5.453/511
n = 4.000/511
n = 1.453/511

12,583
12,838
13,611
8,500
9,904
11,875
6,885
22,563
12,905
10,825
10,673

8,521
9,213
9,189
5,670
6,806
8,631
5,207
18,000
9,452
8,435
7,828

4,063
3,625
4,422
2,830
3,097
3,263
1,679
4,563
3,452
2,390
2,845

การวิเคราะห์ ต ัวแปรปั จ จัย ด้ว ยสมการถดถอยโลจิ ส ติ ก แบบสองทางเลื อ ก (Binary logistic model) เพื่ อ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หรื อไม่ใช้น้ าบาดาล สรุ ปผลดังนี้ (ตารางที่ 8)
1. พื้นที่ที่ครองของตนเอง (Loc2) จะมีความสัมพันธ์เชิ งทิ ศทางเดี ยวกันกับความน่ าจะเป็ นที่เกษตรกรจะมี
การใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องและมีนัยสาคัญ ณ ค่า p-value 0.0000*** กล่าวคือถ้าเกษตรกรมีพ้ืนที่ทางการเกษตรที่
เป็ นของตนเองมาก ก็ยิ่งมี การใช้น้ าบาดาลมากขึ้น ซึ่ งพื้นที่ ที่ครองของตนเองมีความสัมพันธ์กับรายได้(Inc),ต้นทุ น
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(Cos),กาไร (Bnf) ยิง่ เกษตรกรมีพ้ืนที่ เพาะปลูกพืชเป็ นของตนเองมาก ก็ยงิ่ เพิ่มรายได้และกาไรมากขึ้น และลดต้นทุน
จากการที่ตอ้ งไปเช่าพื้นที่ของบุคคลอื่นเพื่อมาทาการเกษตร เป็ นต้น
2. กาไรจากการทางการเกษตรจากการใช้น้ าบาดาล (Bnf2) จะมีความสัมพันธ์เชิ งทิ ศทางเดี ยวกันกับความ
น่าจะเป็ นที่ เกษตรกรจะมีการใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องและมีนยั สาคัญ ค่า p-value 0.0009*** กล่าวคือ ถ้าเกษตรกรมี
กาไรจากการปลูกพืชที่ ใช้น้ าบาดาลมาก ยิ่งมีการใช้น้ าบาดาล มากขึ้น ซึ่ งกาไรกาไรจากการทางการเกษตรจากการใช้
น้ าบาดาล มีความสัมพันธ์กบั พื้นที่ ครอบครอง (Loc), ประสบการณ์จากการฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาล
(Mrg),รายได้(Inc), ต้นทุน (Cos), กาไร (Bnf) ยิ่งเกษตรกรมีพ้นื ที่ครอบครองในการทาการเกษตรของตนเองมากไม่ตอ้ ง
เช่าก็ลดต้นทุน และมีความเชี่ยวชาญจากการผ่านการฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาล
3. การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga) จะมีความสัมพันธ์ในเชิงทิศทางเดียวกัน
กับความน่ าจะเป็ นที่ เกษตรกรจะมีการใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องและมีนัยสาคัญที่ ณ ค่า p-value 0.029** กล่าวคือ ถ้า
เกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชเพื่อทาการเกษตรมาก โดยเฉพาะเมล็ดพันพืชทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพดีและ
เป็ นพืชที่มีความต้องการของตลาดผูบ้ ริ โภค เกษตรก็จะมีการใช้น้ าบาดาลมากขึ้น ซึ่งการได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์
พืชจากหน่วยงานภาครัฐ มีความสัมพันธ์กบั รายได้(Inc),ต้นทุน (Cos),กาไร (Bnf) ยิง่ เกษตรกรได้รับเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมี
คุณภาพ และเป็ นพืชที่ตลาดผูบ้ ริ โภคต้องการมาก ก็ยิ่งทาให้เกษตรกรมีรายได้และกาไรจากการทาการเกษตรมากขึ้น
ขณะที่ลดต้นทุนในการต้องหาเมล็ดพันธ์พืชมาปลูกด้วยตนเอง เป็ นต้น
4. การฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาล (Mrg) จะมีความสัมพันธ์ในเชิงทิศทางเดียวกันกับความน่าจะ
เป็ นที่ เกษตรกรจะมีการใช้น้ าบาดาล และมีนัยสาคัญที่ ณ ค่า p-value 0.063** กล่าวคื อ การฝึ กอบรมการบารงรักษา
ระบบน้ าบาดาลยิ่งเกษตรกรมีประสบการณ์มากหรื อมีความเชี่ยวชาญ สามารถซ่อมบารุ งแก้ไขระบบน้ าบาดาลได้ ยิ่งทา
ให้เกษตรกรมี การใช้น้ าบาดาลมากขี้ น ซึ่ งการฝึ กอบรมการบารุ งรั กษาระบบน้ าบาดาลก็มีความสัมพันธ์กบั รายได้
(Inc),ต้นทุ น (Cos),กาไร (Bnf) ยิ่งเกษตรกรมีความเชี่ ยวชาญมากทาให้สามารถลดต้นทุนในการบารุ งรักษาแหล่งน้ า
บาดาลได้ส่งผลทาให้เกษตรกรมีรายได้และกาไรมากยิง่ ขึ้นจากการทาการเกษตรโดยใช้น้ าบาดาล เป็ นต้น
ตารางที่ 8 ผลการศึกษาปั จจัยที่ผลต่อใช้หรื อไม่ใช้/หยุดใช้น้ าบาดาลของเกษตรกร
ปัจจัยที่ศึกษา
พื้นที่ที่ครองของตนเอง (Loc2)
กาไรจากการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ (Bnf2)

Cof.
.6544275
.0012952
1.67574
.6059982

การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga)

การฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาลจากกรมทรัพยากร
น้ าบาดาล (Mrg)
Constant
1.647301
Log-likelilihood
Pseudo R2 (%)
Number of obs
ที่มา : จากการคานวณ มีความสาคัญทางสถิติที่ระดับสาคัญ ** p< 0.05 , * p<0.10

1172

Std.err
0.1018139
.00004991
0.7686978
.3264024
0.954066
-51.279698
0.5106
160

ค่า p-value
0.0000**
0.0009**
0.029*
0.063**
0.084

HMP16-11
ตารางที่ 9 Marginal Effect ผลการคานวณ แสดงผลสรุ ปในตารางที่ 6 พบว่า
1. พื้นที่ที่ครองของตนเอง (Loc2) เท่ากับ 12.55 หากตัวแปรอิสระเท่ากัน ถ้าเกษตรกรมีพ้ืนที่ ถือครองของ
ตนเองเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีความน่าจะเป็ นที่จะมีเกษตรกรใช้น้ าบาดาลเพิ่มขึ้น 12.55%
2. กาไรจากการทางการเกษตรจากการใช้น้ าบาดาล (Bnf2) เท่ ากับ 0.0024 หากตัว แปรอิ ส ระเท่ ากัน ถ้า
เกษตรกรมี กาไรทางการเกษตรจากการใช้น้ าบาดาลเพิ่มขึ้ น 1 หน่ วย จะทาให้ความน่ าจะเป็ นที่ จะมี เกษตรกรใช้น้ า
บาดาลเพิ่มขึ้น 00.24%
3. การได้รับการสนับสนุ นเมล็ดพันธ์พืชจากหน่ วยงานภาครัฐ (Sga) เท่ากับ 0.3215 หากตัวแปรอิสระมีค่า
เท่ากัน ถ้าเกษตรกรได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะทาให้ความน่าจะเป็ นที่
จะมีเกษตรกรใช้น้ าบาดาลเพิ่มขึ้น 32.15%
4. การฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาล (Mrg) เท่ากับ 0.1162 หากตัวแปรอิสระมีค่าเท่ากันถ้าเกษตรมี
การฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาลเพิ่มขึ้ น 1 หน่ วย จะท าให้ความน่ าจะเป็ นที่ จะมี เกษตรกรใช้น้ าบาดาล
เพิม่ ขึ้น 11.62%
ตารางที่ 9 Marginal Effect ของแบบจาลองโลจิท ของผลการศึกษา
ปัจจัยที่ศึกษา

Cof.

Std.err

ค่า p-value

Mean

พื้นที่ที่ครองของตนเอง (Loc2)
กาไรจากการทางการเกษตรจากการใช้น้ าบาดาล (Bnf2)
การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga)
การฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ า
บาดาล (Mrg)

.1255755
.0002485
.3215511
.1162826

.0243328
.0000899
.1383894
0.0243

0.000**
0.0006**
0.020*
0.063*

5.46875
815.7354
.275
2.41875

Constant

.3160939

.1859597

0.089

1

Log-likelilihood
Pseudo R2 (%)
Number of obs
ที่มา : จากการคานวณ มีความสาคัญทางสถิติที่ระดับสาคัญ ** p< 0.05 , * p<0.10

-51.279698
0.5106
160

โดยสรุ ปการทดสอบพบว่า ปั จจัยที่ มีผลกระทบถึงโอกาสที่ จะใช้น้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรในโครงการฯ
อย่างมีนัยสาคัญนั้น มี ค่าสัมบูรณ์ ของ Marginal Effect อยู่ระหว่างร้อยละ 0.24 ถึงร้อยละ 32.15 ของค่าสัมบู รณ์ ของ
Marginal Effect เมื่ อน ามาจัดอัน ดับจะพบว่าปั จจัยพื้น ที่ ที่ ครองของตนเอง (Loc), รองลงมาได้แก่ กาไรจากการทาง
การเกษตรจากการใช้น้ าบาดาล(Bnf),การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ (Sga), ประสบการณ์
จากการฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ าบาดาล (Mrg) ตามลาดับ ซึ่ งผลจาการทดสอบ
สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ปั จจัยที่กล่าวมาทั้ง 4 ปั จจัย มีผลต่อความสัมพันธ์ที่จะทาให้เกษตรกร ในโครงการมีแนวโน้มที่
จะใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่ องและไม่หยุดใช้น้ าบาดาล เพราะถ้าเกษตรกร มี พ้ืนที่ ถือครองมาก ก็จะมีการเพาะปลูก
เพิ่มขึ้น และถ้าได้รับการส่ งเสริ มทางด้านเมล็ดพันธ์พืชที่มีคุณภาพและเป็ นพันธุ์พืชที่ ตลาดต้องการ ก็ทาให้เกษตรกร
สามารถที่ จะขายผลผลิตได้ตลอดทั้งปี มีรายได้และผลกาไรที่ แน่ นอน สอดคล้องกับการลดต้นทุนในการบารุ งรักษา
แหล่งน้ าบาดาลด้วยการเข้ารับการฝึ กอบรมการซ่ อมบารุ งรักษาฯ ระบบน้ าบาดาลด้วยตนเอง เกษตรกรก็ไม่ตอ้ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างมาเพื่อดาเนิ นการ สามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง ก็จะทาให้ประหยัดต้นทุน และมีรายได้และ
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ผลกาไรจากการเพาะปลูกมาขึ้น ทาให้มีแรงจูงใจที่ จะทาให้เกษตรกรมีการใช้น้ าบาดาลได้อย่างต่อเนื่ องและไม่มีการ
หยุดใช้น้ าบาดาล ส่งผลต่อการใช้แหล่งน้ าบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาในงานวิจยั ฉบับนี้ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการใช้หรื อไม่ใช้น้ าบาดาลของกลุ่มเกษตรกรใน
โครงการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
ประกอบด้วย 4 ปั จจัย ดังนี้
1. พื้ น ที่ ค รอบครองของเกษตรกร เป็ นปั จ จัยหนึ่ งในการหยุด ใช้ห รื อ ไม่ ใช้น้ าบาดาลของเกษตรกรใน
โครงการ จากผลการศึ กษาพบว่าเกษตรกรมี พ้ืนที่ ถือครองรวมมากกว่าสองเท่ าพื้นที่ โครงการที่ กาหนดไว้ก่อนเข้า
โครงการ ทาให้ส่งผลต่อการกระจ่ายน้ าของระบบน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรได้อย่างทัว่ ถึงในทุกแปลงของเกษตรกร พื้นที่
ของเกษตรกรที่อยูห่ ่างไกลจากจุดที่ต้ งั ของหอถังกระจายน้ า จึงมีปัญหาในการใช้น้ าบาดาลในการทาการเกษตรในช่วงที่
มีความต้องการน้ าในฤดูแล้ง จึงทาให้เกษตรกรซึ่ งเดิ มมีความคาดหวังว่าระบบน้ าบาดาลจะช่วยให้มีการเพาะปลูกได้
ตลอดทั้งปี จึงไม่สามารถทาการเกษตรที่แปลงเกษตรอยูห่ ่างไกลจากหอถังกระจายน้ าจึงหยุดใช้หรื อเลิกใช้น้ าบาดาล
2. กาไร เป็ นปั จจัยด้านหนึ่ งที่ทาให้เกษตรกรมีการใช้หรื อหยุดใช้น้ าบาดาล เมื่อมองภาพรวมจากกาไร ซึ่ ง
มาจากรายได้และต้นทุนแล้ว พบว่าการใช้น้ าบาดาลน่าจะเป็ นทางเลือกของแหล่งน้ าที่ทาให้เกษตรกรมีน้ าในการใช้ทา
การเกษตรตลอดทั้งปี และเพิ่มผลผลิตหรื อรายได้จากแปลงเกษตรได้เป็ นอย่างดี แต่จากข้อมูลพบว่าเกษตรกรยิ่งมีผล
กาไรจากเพาะปลูกพืชมากขึ้น และสามารถลดต้นทุนได้ ก็จะมีแรงจูงใจในการที่จะใช้แหล่งน้ าบาดาลได้อย่างต่อเนื่ อง
ในโครงการ
3. การได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชจากหน่วยงานภาครัฐ ปั จจุบนั มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่
มีการวิจยั และปรับปรุ งเมล็ดพันพืชที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริ มเกษตรกรให้ปลูก ตามความต้องการของตลาด เกษตรกรที่
รับเมล็ดพันธ์พืชที่มีคุณภาพ และเป็ นพืชที่ตลาดต้องการ ก็สามารถมีรายได้จากการเพาะปลูกที่มากขึ้น และมีรายได้เพียง
พอที่จะใช้ในการบริ หารจัดการต้นทุนจากการใช้แหล่งน้ าบาดาลของเกษตรกรได้
4. การที่เกษตรกรมีประสบการณ์จากการฝึ กอบรมการบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาลทาให้เกษตรกรสามารถลด
ต้น ทุ น ในการไปจ้างช่ างมาเพื่ อ บ ารุ งรั ก ษาระบบน้ าบาดาลที่ ใช้อยู่ในแปลงเกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถซ่ อ ม
บารุ งรักษาแหล่งน้ าบาดาลได้ดว้ ยตนเอง ทาให้เป็ นการประหยัดต้นทุนในการดูแลรักษาแหล่งน้ าบาดาลของเกษตรกร
ทาให้เกษตรกรมีการใช้น้ าบาดาลอย่างต่อเนื่องและไม่มีการหยุดหรื อเลิกใช้น้ าบาดาล
สาหรั บปั จจัยอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ กล่าวข้างต้น คื อ ปั จจัยระดับการศึ กษา, สมาชิ กในครัวเรื อนทั้งหมด,
ระยะทางจากบ้านไปแปลงเกษตร, ระยะเวลาการเป็ นสมาชิก ธกส., ประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ระบบเทคโนโลยีแหล่ง
น้ าทางการเกษตร หรื อประสบการณ์ในการทางานในฟาร์ มเกษตร ผลการศึกษาไม่สามารถยืนยันได้วา่ ปั จจัยดังกล่าวมี
อิทธิ พลต่อการใช้น้ าบาดาลของเกษตรกรอย่างมี นัยสาคัญ ในอนาคตอาจจะเพิ่มตัวแปรอื่ นเพื่อความแม่นยาในการ
ทานาย
ข้ อเสนอแนะ
การส่งเสริ มให้เกษตรกรในโครงการใช้น้ าบาดาล นอกจากปั จจัยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ควรจะจากัดขอบเขต
ในการขยายพื้ นที่ ท างการเกษตรที่ ใช้น้ าบาดาล ไม่เกิ น หลักเกณฑ์ศัก ยภาพแหล่ งน้ าบาดาลที่ กาหนด และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเข้าไปพบปะตรวจเยีย่ มเกษตรกรในโครงการมากกว่าปี ละ 1 ครั้ง และให้มีการจัด
อบรมวิธีการดูแลการซ่อมบารุ งรักษาระบบน้ าบาดาลให้กบั กลุ่มเกษตรกรในทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการ
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เพิม่ เติมระบบกระจายน้ าบาดาลเกษตรให้สามารถกระจายน้ าบาดาลสู่แปลงเกษตรกรได้มากขึ้น ควรที่จะเพิ่มเติมแหล่ง
น้ าบาดาลให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ ทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรให้ครบถ้วนและทัว่ ถึง และท้ายสุ ดควรจะได้มี
การบูรณาการส่ งเสริ มในด้านอื่น ๆ กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อื่น ๆ เช่น ส่ งเสริ มระบบจัดการดิน จากกรม
พัฒนาดิน การส่งเสริ มการเพาะปลูก จากกรมส่งเสริ มการเกษตร การส่งเสริ มระบบจัดการตลาด จากกรมการค้าภายใน
และการส่ งเสริ มด้านพลังงาน จากกรมพัฒนาพลังงาน ส่ งต่อระบบการตลาดให้บริ ษทั ฯ ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ หรื อ
ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่เช่น แมคโคร โลตัส บิ๊กซี เป็ นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีการบูรณาการ ที่ หลากหลายและ
ส่งเสริ มอาชีพที่รายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีพของเกษตรกร อันจะทาให้ระบบจัดการน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรสามารถ
อยูย่ งั่ ยืนคู่กบั เกษตรกรต่อไป
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ในกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้หรื อเลิก/ไม่ใช้น้ าบาดาลนั้น เป็ นกลุ่มเกษตรกรจานวนหนึ่ งที่ เข้าร่ วมโครงการของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่ งกาหนดให้ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ นอกเหนื อจากปั จจัยที่ศึกษา ดังนั้น ยังมีปัจจัยมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และยังไม่ได้ศึกษาอีกหลายประการ เช่น ปั จจัยด้านทัศนคติของผูร้ ่ วมโครงการ ปั จจัยอิทธิ พลจากการเมืองในพื้นที่
ชนบทในกลุ่มเกษตกรกร ปั จจัยข้อจากัดในด้านอิทธิพลจากสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น ภัยแล้ง และ
น้ าท่วม เป็ นต้น ซึ่งเป็ นตัวแปรปั จจัยที่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในการวิจยั ครั้งต่อไปเพื่อความแม่นยาในการทานาย
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