ความเต็มใจจายเพื่อใหไดรับทรัพยากรน้ําที่ดขี ึ้นของเกษตรกร
ในลุมน้าํ แมสาตอนปลาย1
นงคราญ ประมูล และ ชพิกา สังขพิทักษ2
บทคัดยอ
การศึกษา ความเต็มใจที่จะจายเพื่อใหไดรับทรัพยากรที่ดีขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่ตอนปลายของลุมน้ํา
แมสา ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา เกษตรกรสวนใหญประสบปญหาภัยแลงทุกป เกษตรกรจํานวนมากตองมีการนํา
น้ําจากแหลงอื่นเขามายังพื้นที่การเกษตร นอกจากนี้ปญหาทางดานความไมมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ําจากบอน้ําตื้น
จึงมีการซื้อน้ําบรรจุขวดบริโภคจํานวนมาก สวนผลจากการประเมินความเต็มใจที่จาย ใชวิธีการทดลองทางเลือกใน
การประเมินมูลคา พบวาเกษตรกรใหความเต็มใจจายเพื่อการปรับปรุงทางดานคุณภาพน้ํามากที่สุด อันดับตอมาคือ
ความเพียงพอของปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรและใชสอยในครัวเรือน ตามลําดับ ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปน
ที่จะใหมีการปรับปรุงทรัพยากรน้ําใหดีขึ้น ไดแก การเคยเขารวมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทัศนคติที่วา
ควรใหความชวยเหลือเมื่อมีการรองขอในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงทรัพยากรน้ําทั้งทางดานการเงินและ
แรงงาน การผลิตขาวเปนพืชหลัก การซื้อน้ําดื่มเพื่อการบริโภค การเคยประสบปญหาภัยแลง จํานวนที่ดินที่ใชเพื่อ
การเกษตร จํานวนปที่ไดรับการศึกษา อายุของเกษตรกรตัวอยาง การมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรจากแหลงอื่นรวมกับ
ลําน้ําแมสาและรายไดนอกภาคเกษตร
นอกจากนี้เกษตรกรในพื้นทีป่ ลายน้ํายังแสดงความเห็นวามาตรการที่
สามารถชวยเพิ่มคุณภาพน้ําในลําน้ําแมสามากที่สุดคือ การสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ตนน้ําหันใชสารธรรมชาติ
ทดแทนการใชสารเคมี ทางดานปริมาณ มีขอเสนอแนะวา ควรมีการปลูกตนไมและอนุรักษปาไมที่เหลืออยูไว
คําสําคัญ: ลุมน้ําแมสา ความเต็มใจจาย ปริมาณและคุณภาพน้ํา วิธีการทดลองทางเลือก

บทนํา
ปจจุบันนี้ความตองการในการใชน้ําเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทางดานการเกษตรนั้นไดเนนการ
ผลิตเพื่อตอบสนองการคาในเชิงพาณิชย มีพืชผลทางการเกษตรชนิดใหมที่ตองการน้ําปริมาณที่
มากกวาพืชดั้งเดิม มีการใชสารเคมีทางการเกษตรในระดับสูง (มิ่งสรรพ, 2546) รวมทั้งมีการขยาย
พื้นที่เพาะปลูกในบนพื้นที่ลาดชันโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษจัดการดินที่ดี สาเหตุตางๆ
เหลานี้ สงผลกระทบทางดานปริมาณและคุณภาพ ตอผูใชน้ําในพื้นที่ตอนปลายของลุมน้ําอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ลุมน้ําแมสาเปนอีกลุมน้ําหนึ่งที่ประสบกับปญหาตางๆ เหลานี้ขึ้น (ไชยวัฒน, 2546)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ตนน้ํา จะเปนการทําใหผูใชน้ําใน
พื้นที่ตอนปลายไดรับน้ําที่ดีขึ้น แตทั้งนี้ อาจกอใหเกิดตนทุนและความไมแนนอนทางดานผลผลิตขึ้น
ผูไดรับประโยชนในพื้นที่ปลายน้ํา จึงควรใหความสนับสนุนทางการเงินแกเกษตรกรในพื้นที่ตน น้ํา
ดังนั้น การทราบความเต็มใจจายในคุณลักษณะทางดานคุณภาพและปริมาณน้ํา ของผูใชน้ําใน
1

2

เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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พื้นที่ปลายน้ํา สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการการใชทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา
แมสาได
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบมูลคาความเต็มใจจายในการทําใหปริมาณและ
คุณภาพของลําน้ําแมสาดีขึ้น รวมทั้งทราบปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนที่จะใหมีการปรับปรุง
ทรัพยากรน้ําในลําน้ําแมสา
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก เกษตรกรที่อาศัยอยูในพื้นที่ตอนปลายของลุมน้ํา
แมสา ซึ่งใชประโยชนลําน้ําแมสาเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค จํานวน 151 ราย จากจํานวนกลุม
เหมืองฝายที่ใชน้ําแมสาจํานวน 6 กลุม ประมาณคาความเต็มใจที่จะจายโดยใชวิธีการทดลองทางเลือก
(Choice Experiments) ซึ่งเปนการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมโดยการกําหนดทางเลือก (Alternative) ให
ผูตอบเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ในจํานวนทางเลือกที่มีในชุดทางเลือกหนึ่งๆ (Choice set) ทั้งนี้ใน
แตละทางเลือกจะประกอบไปดวยคุณลักษณะของทรัพยากรน้ํา(Attribute) ที่มีระดับ (Level) ที่แตกตาง
กันออกไป ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการทดลองทางเลือกประกอบไปดวยสองสวน สวนแรกคือ ความ
ตองการในคุณลักษณะ ของ Lancaster (Lancaster’s characteristics theory of demand) เปนทฤษฎี
เกี่ยวกับความตองการสินคาที่มาจากคุณลักษณะตางๆ ที่ประกอบเปนสินคา โดย Lancaster (1966) ได
กลาววา ผูบริโภคมีแนวโนมที่จะใชปจจัยเชิงกายภาพหรือวัตถุประสงคบางประการในการเลือกซื้อสินคา
เพื่อใหเกิดความพอใจสูงสุด ทฤษฎีสวนที่สองคือ ความพอใจที่เกิดจากการเลือกซื้อสินคานั้นเปนความ
พอใจที่เกิดขึ้นอยางสุม (Random Utility Theory) นั่นคือผูที่มีลักษณะของบุคคล (Individual
Characteristics)
เหมือนกันทุกประการ
อาจตัดสินใจในการบริโภคแตกตางกันเมื่ออยูภายใต
สถานการณเดียวกัน ในขณะเดียวกันผูบริโภคคนเดียวกันอาจตัดสินใจในการเลือกบริโภคแตกตางกัน
เมื่ออยูในสถานการณที่เหมือนกันแตคนละชวงเวลา (Mansky, 1977)
ในการสรางชุดทางเลือกไดทําการรวบรวมขอมูลจากการประชุมกลุม (Focus group) จากผู
ที่มีความรูทางดานการจัดการทรัพยากรน้ําในแตละหมูบาน เพื่อใหทราบสถานการณปญหาที่แทจริง
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดนํามากําหนดคุณลักษณะและระดับตางๆ ดังตารางที่ 1
หลังจากนั้นนําระดับของคุณลักษณะดังกลาวไปจัดเขาชุดทางเลือก ในการศึกษาครั้งนี้ ได
กําหนดชุดทางเลือกทั้งหมดจํานวน 10 ชุดทางเลือก ภายในชุดทางเลือกจะประกอบไปดวยทางเลือก
ทั้งหมด 3 ทางเลือก ซึ่งจะเปนทางเลือกที่มีการปรับปรุงทรัพยากรน้ํา 2 ทางเลือก และมีทางเลือกที่เปน
สถานการณปจจุบนั หรือไมเลือกทางเลือกที่มีการปรับปรุง ผูตอบจะตองเลือกทางเลือกที่พอใจมากที่สุด 1
ทางเลือก
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ตารางที่ 1 การกําหนดคุณลักษณะและระดับเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
คุณลักษณะ
ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร
ปริมาณน้ําเพื่อการใชในครัวเรือน
คุณภาพเพื่อการใชประโยชน
คาธร รมเนียม (บาท/ครัวเรือน/ป)
ที่มา: จากการสํารวจ

ระดับของแตละคุณลักษณะ
เพียงพอตลอดป, ขาดแคลนชวงหนาแลง 1 เดือน, ขาดแคลนในหนาแลง
2 เดือน
เพียงพอตลอดป, ขาดแคลนชวงหนาแลง 1 เดือน, ขาดแคลนในหนาแลง
2 เดือน
เพื่อการเกษตร ใชสอยในครัวเรือนและบริโภค, เพื่อการเกษตรและใชสอยใน
ครัวเรือน, เพื่อการเกษตร
375, 290, 150

การวิเคราะหแบบจําลองนั้น ใชแบบจําลอง Conditional logit ซึ่งเปนแบบจําลองตัวแปรตามที่มี
ขอจํากัดและปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมตางๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ขอจํากัดคือตัวแปรทางดานคุณลักษณะ
ตางๆ ดานการประมาณคาความเต็มใจจายสวนเพิ่มของระดับที่ t ในคุณลักษณะที่ n โดยกําหนดให
คุณลักษณะอื่นๆ คงที่ (Trine, 2005) ดังสมการที่ 1
IPtn = MWTPtn = −

β tn
δ

(1)

การหาความเต็มใจจายเมื่อมีการทําใหคุณลักษณะใดคุณลักษณะหนึ่งของทรัพยากรน้ําดี
ขึ้น (n) จากสถานการณปจจุบัน (c) มาเปนระดับที่ดีขึ้น (a) สามารถหาไดดังสมการที่ 2
MWTP =

Δβ X n (β a − β c )
=
−δ
−δ

(2)

โดยที่ β a และ β c คือคาสัมประสิทธิ์ของระดับใดๆ ในคุณลักษณะที่ n
ผลการศึกษา
แหลงน้ํา คาใชจายและปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
จากการศึกษาพบวาแหลงน้ําเพื่อการใชสอยในครัวเรือน เชน การใชอาบ ชําระลางสิ่ง
ตางๆ และการบริโภค เชน ดื่ม ปรุงอาหาร ของเกษตรกรตัวอยางสวนใหญรอยละ 78.1 คือ น้ําจาก
ประปาหมูบาน ตอมาคือ บอน้ําตื้นและบอบาดาล ทั้งนี้คาใชจายในการใชน้ําจากบอบาดาลทําให
เสียคาใชจายเฉลี่ยสูงที่สุด 1,188 บาท/ครัวเรือน/ป ตอมาคือ การใชน้ําจากประปาหมูบานและ
บอน้ําตื้น ตามลําดับ ทั้งนี้คาใชจายในการใชน้ํานั้น ไดคํานวณจากคาไฟฟาและคาน้ํา สวนแหลงน้ํา
เพื่อการบริโภคนั้น พบวาเกษตรกรตัวอยางสวนใหญรอยละ 57.6 บริโภคน้ําบรรจุขวด ทั้งนี้ให
เหตุผลวาไมมีความมั่นใจในคุณภาพน้ําจากบอน้ําตื้นที่มีอยูแตเดิม ตอมาคือ ประปาหมูบาน และ
บอบาดาล ตามลําดับ ทั้งนี้คาใชจายเฉลี่ยสูงสุดคือ การซื้อน้ําบรรจุขวด 1,673 บาท/ครัวเรือน/ป
ตอมาคือ น้ําจากบอบาดาล บอน้ําตื้นและประปาหมูบาน ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แหลงน้ําเพื่อการใชสอยในครัวเรือน การบริโภคและคาใชจายที่เกิดขึ้น
ใชสอยในครัวเรือน
แหลงน้ํา
คาใชจายเฉลี่ย
จํานวน (ราย)
(บาท/ครัวเรือน/ป)
ประปาหมูบาน
118 (78.1)
998
บอน้ําตื้น
24 (15.9)
867
บอบาดาล
9 (6.0)
1,188
ซื้อน้ําบรรจุขวด
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคารอยละ
ที่มา: จากการสํารวจ

บริโภค/ดื่มและประกอบอาหาร
คาใชจายเฉลี่ย
จํานวน (ราย)
(บาท/ครัวเรือน/ป)
38 (13.9)
326
21 (25.2)
479
5 (3.3)
386
87 (57.6)
1,673

สวนแหลงน้ําเพื่อการเกษตรพบวา เกษตรกรตัวอยางสวนใหญ รอยละ 63 ใชน้ําจากลําน้ํา
แมสารวมกับชลประทานแมแตง สวนเกษตรกรที่ใชเฉพาะลําน้ําแมสาเทานั้นคิดเปน รอยละ 37
ทั้งนี้พบวา คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการใชน้ําจากลําน้ําแมสาแหงเดียวคิดเปน 563 บาท/ครัวเรือน/ป
ในขณะที่การใชน้ําจากชลประทานแมแตงรวมดวยนั้น มีคาใชจาย 864 บาท/ครัวเรือน/ป (ตาราง
ที่ 3) ทั้งนี้คาใชจายดังกลาวคํานวณมาจาก คาน้ํามันหรือคาไฟฟาในการสูบน้ํา คาเลี้ยงผีฝาย
คาการจัดการน้ําที่ตองจายใหหัวหนาเหมืองฝาย และคาน้ําชลประทาน เปนตน
ตารางที่ 3. แหลงน้ําเพื่อการเกษตร และคาใชจายที่เกิดขึ้น
แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ลําน้ําแมสาและชลประทานแมแตง
ลําน้ําแมสา
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคารอยละ
ที่มา: จากการสํารวจ

จํานวน (ราย)
121 (63.0)
71 (37.0)

คาใชจายเฉลี่ย (บาท/ครัวเรือน/ป)
864
563

ดานปญหาที่เกิดจากทรัพยากรน้ําในรอบ 5 ปที่ผานมา แบงออกเปนสองสวนคือ ปญหาน้ํา
ทวม พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 43.0 ไมเคยประสบปญหาน้ําทวม รองลงมาคือ ประสบปญหาน้ํา
ทวม 2-3 ป/ครั้ง ทุกปและปเวนป ตามลําดับ ดานปญหาภัยแลง พบวาเกษตรกรสวนใหญรอยละ 39.7
ประสบปญหาภัยแลงทุกป รองลงมาคือ ประสบปญหาปเวนป 2-3 ป/ครั้ง และไมเคยประสบปญหา
ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา
ปญหา
ไมเคย
น้ําทวม
65 (43.0)
ภัยแลง
26 (17.2)
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคารอยละ
ที่มา: จากการสํารวจ

2-3 ป/ครั้ง
45 (29.8)
31 (20.5)

ปเวนป
20 (13.2)
34 (22.5)

ทุกป
21 (13.9)
60 (39.7)

ความเต็มใจจายเพื่อใหไดรับทรัพยากรน้ําที่ดีขึ้น
จากความรุนแรงของสภาพปญหาทางดานภัยแลงที่กลาวมาขางตน ทําใหเกิดความสนใจ
ในการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ํา วาถาหากมีการปรับปรุงเพื่อใหไดรับทรัพยากร
น้ําที่ดีขึ้นในดานตางๆ เกษตรกรจะมีความเต็มใจจายในระดับใดบาง ซึ่งผลการประเมินเปนไปดัง
ตารางที่ 5 กลาวคือ เกษตรกรตัวอยางในพื้นที่ปลายน้ําใหความสําคัญกับคุณภาพน้ําเพื่อการใช
ประโยชนมากที่สุด ดังจะเห็นไดจากคาความเต็มใจจายสวนเพิ่มที่มีคามากที่สุดคือ 335.07
บาท/ครัวเรือน/ป ตอมาคือ ความเต็มใจจายสวนเพิ่มเพื่อใหไดรับน้ําเพื่อการเกษตรตลอดทั้งป
322.07 บาท/ครัวเรือน/ป และความเต็มใจจายสวนเพิ่มเพื่อใหไดรับน้ําเพื่อการใชในครัวเรือนตลอด
ทั้งป 213.23 บาท/ครัวเรือน/ป ตามลําดับ เมื่อนํามาแทนในสมการที่ 2 เพื่อหาความเต็มใจจาย
เพื่อใหมีการปรับปรุงทรัพยากรน้ําพบวา
คาความเต็มใจจายเพื่อเพิ่มคุณภาพน้ําในลําน้ําแมสา
จากสถานการณปจจุบันที่สามารถใชเฉพาะเพื่อการเกษตรเทานั้น ใหมีคุณภาพที่สามารถใชสอย
และดื่มกินได 743.95 บาท/ครัวเรือน/ป ความเต็มใจจายจายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรจาก
สถานการณปจจุบันที่มีการขาดแคลนในชวงหนาแลง 2 เดือน ใหเพียงพอตลอดทั้งป 644.14
บาท/ครัวเรือน/ป ในขณะที่น้ําความเต็มใจจายเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อการใชสอยจากปจจุบันที่ขาด
แคลนในชวงฤดู 2 เดือน ไปเปนใหมีน้ําเพียงพอตลอดทั้งป 426.46 บาท/ครัวเรือน/ป
ตารางที่ 5 ความเต็มใจที่จะจายสวนเพิ่มเพื่อใหไดรับทรัพยากรน้ําที่ดีขึ้นในระดับตางๆ
คุณลักษณะ
ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร
ปริมาณน้ําเพื่อการใชในครัวเรือน
คุณภาพเพื่อการใชประโยชน
ที่มา: จากการวิเคราะห

ความเต็มใจจายสวนเพิ่ม
ระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3
322.07
-322.07
213.23
-213.23
335.07
73.81
-408.88

ความเต็มใจจายเพื่อการปรับปรุง
ทรัพยากรน้ํา (บาท/ครัวเรือน/ป)
644.14
426.46
743.95

200 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนที่จะใหมีการปรับปรุงทรัพยากรน้ําใหดีขึ้น
จากวิเคราะหพบวา
ปจจัยที่มีผลในทิศทางเดียวกับความนาจะเปนที่จะใหมีการปรับปรุง
ทรัพยากรน้ําในลําน้ําแมสา ไดแก การเคยเขารวมกิจกรรมเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทัศนคติที่วาควร
ใหความชวยเหลือเมื่อมีการรองขอในกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงทรัพยากรน้ําทั้งทางดาน
การเงินและแรงงาน การผลิตขาวเปนพืชหลัก การซื้อน้ําดื่มเพื่อการบริโภค การเคยประสบปญหาภัยแลง
จํานวนที่ดินที่ใชการเกษตร จํานวนปที่ไดรับการศึกษา อายุของเกษตรกรตัวอยาง เปนตน สวนปจจัยที่มี
ผลในทิศทางตรงกันขามกับความนาจะเปนทีจะใหมีการปรับปรุงทรัพยากรน้ํา ไดแก การมีแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรจากแหลงอื่นรวมกับลําน้ําแมสาและรายไดนอกภาคเกษตร เปนตน (ตารางที่ 6)
ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ําแสดงความคิดเห็นวากิจกรรมสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ําของ
ลําน้ําแมสาไดมากที่สุดคือ
ควรมีการสงเสริมใหเกษตรกรในพื้นที่ตนน้ําหันมาใชสารชีวภาพในการ
เพาะปลูกทดแทนการใชสารเคมีทาง เพื่อลดการปนเปอนของสารเคมีน้ํา คิดเปนรอยละ 38.41 รองลงมา
คือ มีการปลูกปาและอนุรักษปาไมในพื้นที่ตนน้ํา การปลูกหญาแฝกสลับกับพืชในการเพาะปลูกในพื้นที่
ลาดชัน ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่คาดวาสามารถปรับปรุงปริมาณน้ําแมสามากที่สุดควรจะเปน การ
อนุรักษและปลูกปาเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 44.37 รองลงมาคือ การใหหันมาใชระบบน้ําหยดและสปริง
เกลอรฝอย ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 7
สรุปและขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขางตน สามารถกลาวไดวาเกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ําใหความสําคัญกับการ
ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรน้ํามากที่สุด ดังจะเห็นไดจากความเต็มใจจายในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เพื่อใหสามารถบริโภคได
ดังนั้นรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสนใจในการปรับปรุง
คุณภาพทรัพยากรน้ํามากที่สุด ทั้งนี้จากความคิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ําที่เห็นวา การ
ปรับปรุงคุณภาพทรัพยากรน้ํา สามารถทําไดโดยการใหเกษตรกรในพื้นที่ตนน้ําหันมาใชสารชีวภาพใน
การเพาะปลูก
รัฐบาลสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการในการปรับปรุงคุณภาพ
ทรัพยากรน้ําได นอกจากนี้ การปรับปรุงทางดานปริมาณทรัพยากรน้ําก็เปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน จากความ
คิดเห็นของเกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ําพบวา ในการปรับปรุงปริมาณทรัพยากรน้ําสามารถทําไดดวยการ
การอนุรักษปาไมและปลูกปาไม การใชระบบน้ําหยด และสปริงเกลอรฝอย ซึ่งความคิดเห็นเหลานี้
สามารถนําไปกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ตนน้ําไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ขอมูล
เกี่ยวกับความเต็มใจจายเพื่อทําใหทรัพยากรน้ําดีขึ้นของเกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ํา ยังแสดงใหเห็นถึง
โอกาสที่หนวยงานของรัฐบาล จะไดนําไปศึกษาถึงความเปนไปไดที่จะใหเงินชวยเหลือแกเกษตรกรใน
พื้นที่ตนน้ํา ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการผลิตทางการเกษตรที่สงผลดีทั้งทางดานปริมาณ
และคุณภาพของลําน้ําแมสา ในขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ปลายน้ําก็มีความเต็มใจจายเพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงดังกลาวเชนกัน ซึ่งการใหเงินชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ตนน้ํานั้นจะเปนการสรางแรงจูงใจให
เกิดการยอมรับมาตรการตางๆ ที่รัฐบาลนําไปสงเสริม ซึ่งจะทําใหเกิดในทางปฏิบัติมากขึ้น ในการศึกษา
ครั้งนี้เปนการกระตุนใหมีการนํากลไกการจายเงินชดเชย ซึ่งเปนมาตรการที่นําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร

เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน

201

มารวมดวย ซึ่งยังผลใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ อันจะยังผลใหเกิดความยั่งยืนในการใช
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตอไป
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหคุณลักษณะและปจจัยที่มีผลตอความนาจะเปนที่จะใหมีการปรับปรุงทรัพยากรน้ํา
ตัวแปร
คาสัมประสิทธิ์
t-ratio
ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดป
0.7462
9.4682***
ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรขาดแคลนชวงหนาแลง 1 เดือน
-0.0160
-0.2152
ปริมาณน้ําเพื่อการใชสอยในครัวเรือนเพียงพอตลอดป
0.4940
5.2909***
ปริมาณน้ําเพื่อการใชสอยในครัวเรือนขาดแคลนชวงหนาแลง 1 เดือน
0.0376
0.3650
คุณภาพเพื่อการเกษตร ใชสอยในครัวเรือนและบริโภค
0.7763
6.1002***
คุณภาพเพื่อการเกษตรและใชสอยในครัวเรือน
0.1710
3.3694***
คาธรรมเนียม/ เงินชวยเหลือ
-0.0023
-2.3129**
คาคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 1
-6.5495
-5.6734***
คาคงที่เฉพาะทางเลือกที่ 2
-6.2531
-5.4656***
คูความสัมพันธระหวางทางเลือกและปจจัยทางเศรษฐกิจสังคม
ทางเลือกที่ 1 กับอายุ
0.0429
3.1872***
ทางเลือกที่ 2 กับอายุ
0.0375
2.7942***
ทางเลือกที่ 1 กับจํานวนปที่ไดรับการศึกษา
0.0970
2.1204**
ทางเลือกที่ 2 กับจํานวนปที่ไดรับการศึกษา
0.1105
2.4170**
ทางเลือกที่ 1 กับการผลิตขาวเปนพืชหลัก
1.0120
3.2570***
ทางเลือกที่ 2 กับการผลิตขาวเปนพืชหลัก
0.7844
2.5405**
ทางเลือกที่ 1 กับจํานวนที่ดินเพื่อการเกษตร
0.0994
2.8350***
ทางเลือกที่ 2 กับจํานวนที่ดินเพื่อการเกษตร
0.0942
2.6886***
ทางเลือกที่ 1 กับรายไดนอกภาคเกษตร
-0.0000
-3.2502***
ทางเลือกที่ 2 กับรายไดนอกภาคเกษตร
-0.0000
-3.0129***
ทางเลือกที่ 1 กับการเคยประสบภัยแลง
0.6551
2.2193***
ทางเลือกที่ 2 กับการเคยประสบภัยแลง
0.7574
2.5588**
ทางเลือกที่ 1 กับการเคยเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
1.4382
3.2785***
ทางเลือกที่ 2 กับการเคยเขารวมกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม
1.1957
2.7193***
ทางเลือกที่ 1 กับทัศนคติการใหความชวยเหลือ
1.4338
4.6042***
ทางเลือกที่ 2 กับทัศนคติการใหความชวยเหลือ
1.3961
4.4868***
ทางเลือกที่ 1 กับการมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรแหลงอื่นรวมดวย
-0.7581
-2.7909***
ทางเลือกที่ 2 กับการมีแหลงน้ําเพื่อการเกษตรแหลงอื่นรวมดวย
-0.5750
-2.1128**
ทางเลือกที่ 1 กับการซื้อน้ําบรรจุขวดเพื่อบริโภค
0.8115
3.1976***
ทางเลือกที่ 2 กับการซื้อน้ําบรรจุขวดเพื่อบริโภค
0.7979
3.1407***
หมายเหตุ: แสดงเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่มีความนาเชื่อถือทางสถิติเทานั้น
** คือ มีระดับความนาเชื่อถือที่ 95 % และ *** คือ มีระดับความนาเชื่อถือที่ 99%
ที่มา: จากการวิเคราะห

202 การประชุมสัมมนาวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 4
ตารางที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแกไขปญหาทรัพยากรในลุมน้ําแมสา
กิจกรรม
ดานคุณภาพ
- เกษตรกรในพื้นที่ตนน้ําใชสารธรรมชาติในการเพาะปลูก
- มีการปลูกปาและอนุรักษปาไมในพื้นที่ตนน้ํา
- เกษตรกรในพื้นที่ตนน้ําปลูกแฝกสลับกับพืชในพื้นที่ลาดชัน
ดานปริมาณ
- มีการปลูกปาและอนุรักษปาไมในพื้นที่ตนน้ํา
- เกษตรกรในพื้นที่ตนน้ําเปลี่ยนมาใชระบบน้ําหยด
- เกษตรกรในพื้นที่ตนน้ําเปลี่ยนมาใชสปริงเกลอรฝอย
หมายเหตุ: ในวงเล็บคือคารอยละ
ที่มา: จากการสํารวจ

จํานวน (ราย)
58 (38.41)
54 (35.76)
39 (25.83)
67 (44.37)
49 (32.45)
35 (23.18)
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