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บทนํา 
ในชวงป พ.ศ.2541-2543 มูลนิธิโครงการหลวงไดรวมมือกับ Australian Centre of International 

Agricultural Research (ACIAR) ประเทศออสเตรเลีย เพื่อดําเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินและ
จัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน  (Integrated Water Resource Assessment and Management , 
IWRAM) ขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําแมแจม โดยมีนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย (ANU) รวม
ปฏิบัติการกับนักวิชาการฝายไทย การศึกษาในครั้งนั้นยังไมสามารถหาระบบที่ชวยการตัดสินใจที่งาย
และนําไปใชตอไดอยางสะดวก จึงไดมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม (IWRAM II) ในชวงป พ.ศ.2544-2546  
เพื่อใหครอบคลุมประเด็นปญหาและการพัฒนาแนวความคิดเชิงบูรณาการอยางตอเนื่องเปนระยะท่ี
สอง โดยแบงทีมงานการศึกษาออกเปน 3 ทีมประกอบดวย  ทีมงานดานกายภาพ ชีวภาพ ทําการ
ศึกษาแบบจําลองน้ํา (Hydrological Model) และแบบจําลองการปลูกพืช (Crop Model) และทีมงาน
ดานเศรษฐกิจสังคมผสมผสานปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมเพื่อสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการ
ประเมินและจัดการนํ้าแบบผสมผสาน  การศึกษาดานเศรษฐกิจสังคมของโครงการน้ีมีวัตถุประสงค
เพื่อทราบถึงการใชที่ดินและนํ้า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการผลิตพืชของเกษตรกร โดยเจาะจง
สภาพพื้นที่ สภาพดินและนํ้าท่ีเกษตรกรเผชิญ รวมทั้งวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจใหผสมผสานกับ
ระบบการประเมินและจัดการนํ้าทั้งดานกายภาพและอุทกวิทยา และจําลองการตัดสินใจเลือกปลูกพืช
ของเกษตรกรในพื้นที่ลุมน้ําที่ศึกษา งานมีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่ลุมน้ํา 3 แหงคือ ลุมน้ําแมริม ลุมน้ํา
แมปงสวน 2 และลุมน้ําแมกวง 

วิธีการศึกษา 
การวิจัยน้ีไดแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนแรกเปนการสํารวจและศึกษาตนทุนและผลตอบแทน

การผลิตพืชแตละชนิดทั้งที่เปนพืชไร พืชผัก และไมผลที่เกษตรกรทําการเพาะปลูกอยูบนหนวยดิน
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หนวยตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 3 แหง และการสรางแบบจําลองการตัดสินใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกร
ตามเงื่อนไขทางชีวกายภาพ (Biophysical Condition) ตางๆ 

การรวบรวมขอมูล 
การรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการศึกษาผลตอบแทนจากการผลิตพืช  และการสรางแบบ

จําลองการตัดสินใจเลือกปลูกพืชของเกษตรกร  ไดใชวิธีการสัมภาษณเกษตรกรตามแบบสอบถาม  
โดยสุมเลือกเกษตรกรแบบสุมตามพื้นท่ีเพาะปลูกบนหนวยดินตางๆ ในแตละลุมน้ํา โดยใหตัวอยาง
เกษตรกรกระจายตัวตามหนวยดินที่สําคัญๆ (พิจารณาจากขนาดพื้นที่) อยางท่ัวถึงหนวยดินละ 8 ตัว
อยาง นอกจากน้ียังดําเนินการสัมภาษณขอมูลทั่วไปทางดานระบบพืช/พืชทดแทน การใชน้ําเพื่อการ
เกษตร  การผลิต  และการตลาด ตลอดจนปญหาดานสิ่งแวดลอมจากกลุมเกษตรกรในระดับหมูบาน
ในพื้นท่ีที่มีการสุมเลือกตัวอยางเกษตรกรเพื่อรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามอีกสวนหน่ึงดวย 

การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลในดานผลตอบแทนจากการปลูกพืชไดพิจารณา 
1. คํานวณตัวชี้วัดผลตอบแทน 2 ชนิด คือ กําไรสุทธิตอไร และรายรับเหนือตนทุนเงินสดตอ
ไร (กําไรเบ้ืองตน) เจาะจงตามหนวยดิน ในลุมน้ําที่เก่ียวของ 

2. สรางแบบจําลองการตัดสินใจในการเลือกปลูกพืชของเกษตรกร แบบจําลองนี้มี 2 
ลักษณะคือ linear programming และ decision tree analysis 

ผลการศึกษา 
การสํารวจขอมูลดานตนทุนและผลตอบแทนจากการผลติพืชบนหนวยดินตางๆ ที่กําหนดโดย

ทีมนักวิจัยจากกรมพัฒนาที่ดินซึ่งไดจัดแบงออกเปน 50 หนวยดิน (LU) ดําเนินการโดยสํารวจขอมูล
จากตัวอยางเกษตรกรในหนวยดินตางๆ ที่คัดเลือกจากพื้นที่เพาะปลูกตามพิกัดแผนที่ แบงการสํารวจ
ออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ีดําเนินการสํารวจโดยทีมนักวิจัยดานเศรษฐกิจจากกรมพัฒนาท่ีดิน  ซึ่งสวน
ใหญครอบคลุมหนวยดินที่อยูในบริเวณพื้นที่ราบของลุมน้ําตางๆ ทั้ง 3 ลุมน้ํารวมท้ังหมดประมาณ 21 
หนวยดินที่แตกตางกัน และเก็บตัวอยางไดทั้งสิ้น 312 ตัวอยาง (212 ตัวอยางมาจากลุมน้ําแมปงสวน 2 
และอีก 100 ตัวอยางจากลุมน้ําแมกวง โดยยังไมมีขอมูลจากลุมน้ําแมริม � ตารางท่ี 1) และอีกสวน
หนึ่งสํารวจโดยทีมนักวิจัยดานเศรษฐกิจสังคมของโครงการฯซึ่งครอบคลุมหนวยดินที่อยูบนพื้นที่ดอน
และท่ีสูงของทั้ง 3 ลุมน้ํา  รวมทั้งหมด 19 หนวยดินที่แตกตางกัน  ไดตัวอยางทั้งสิ้น 268 ตัวอยาง (50 
ตัวอยางจากลุมน้ําแมริม และอยางละ 109 จากลุมน้ําแมปงสวน 2 และลุมน้ําแมกวง � ตารางท่ี 1) เมื่อ
รวมผลการสํารวจท้ังสองสวนเขาดวยกันและขจัดจํานวนหนวยดินที่สํารวจซ้ํากันออกไป การสํารวจทั้ง
สองสวนจะครอบคลุมหนวยดินทั้งสิ้นจํานวนประมาณ 25 หนวยดิน  
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ตารางที่ 1  จํานวนครัวเรือนเกษตรกรท่ีสํารวจขอมูล  จําแนกตามลุมน้ํา 

ผูสํารวจ ลุมนํ้าแมริม ลุมนํ้าแมปงสวน 
2 

ลุมนํ้าแมกวง รวม 

กรมพัฒนาท่ีดิน Na 212 100 312 
โครงการ IWRAM II 50 109 109 268 

รวม 50 321 209 580 
 หมายเหต:ุ na หมายถึง ยังไมมีรายงานขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนพบวา เกษตรกรในแตละหนวยดินมีการเพาะปลูกพืชที่แตก
ตางกันและจะเปลี่ยนพืชตามฤดูกาลข้ึนกับสภาพการรับน้ําของพื้นที่ เกษตรกรจํานวนมากเลือกปลูก
ไมผลโดยเฉพาะลําไย ลิ้นจี่ และมะมวง การเลือกปลูกพืชของเกษตรกรสวนใหญเปนการตอบสนองตอ
ความตองการของตลาด ผลตอบแทนจากการปลูกพืชของเกษตรกรตัวอยางท่ีสํารวจจึงขึ้นอยูกับราคา
ที่เกษตรกรไดรับเปนสําคัญ  หากเกษตรกรขายไดราคาท่ีดีก็จะมีกําไร แตสําหรับบางพืชหรือเกษตรกร
บางรายที่ขายผลผลิตราคาตํ่าก็มักประสบกับการขาดทุนจากการผลิต พืชที่มีศักยภาพในการทํากําไร
ใหแกเกษตรกรสูงไดแก โหระพา กะเพรา ปทุมมา มะเขือเทศ (เชอรี่) สลัดแกว โกโบ หอมญ่ีปุน ถ่ัว
เหลืองฝกสด หอมแดง และกระเทียม แตก็เปนท่ีนาสังเกตวาพืชเหลาน้ีลวนมีขอจํากัดดานปริมาณ
ความตองการของตลาดและในปที่สํารวจนี้เกษตรกรจะไดรับราคาที่ดี ดังนั้นการท่ีจะขยายพื้นที่เพาะ
ปลูกพืชเหลานี้เพิ่มขึ้นในอนาคตอาจไมสามารถกระทําไดตามศักยภาพดานการผลิตของพื้นที่  

สวนพืชที่มีศักยภาพในการทํากําไรใหแกเกษตรกรในระดับตํ่า หรือมักทําใหเกษตรกรตองขาด
ทุนไดแกพืชไรชนิดตางๆ เชน ขาว ขาวโพดฝกออน ดาวเรือง และยาสูบ เปนตน อยางไรก็ตาม เน่ือง
จากเกษตรกรสวนใหญที่ปลูกขาวมักมีวัตถุประสงคเพื่อใชบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก ดังนั้นแมวา
เกษตรกรจะประสบกับการขาดทุนจากการเพาะปลูกขาว แตหากมีพื้นที่ที่สามารถปลูกขาวได
เกษตรกรกรสวนใหญก็มักจะเลือกเพาะปลูกขาวกอนพืชอ่ืนๆ (ตารางท่ี 2) 
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ตารางท่ี 2  ผลตอบแทนจากการผลิตพืชบางชนิดในพื้นที่ลุมน้ําทั้ง 3 แหงที่ศึกษา (บาท/ไร) ปเพาะปลูก 
2544/45 

ลุมน้ําแมกวง ลุมน้ําแมปงสวน 2 ลุมน้ําแมริม พืช 
กําไรสุทธิ กําไรเบื้องตน กําไรสุทธิ กําไรเบื้องตน กําไรสุทธิ กําไรเบื้องตน

ขาว      
ขาวเหนียวนาป -170 1,272 33 1,464 490 1,712 
ขาวเจานาป -91 1,241 -97 1,379 1,166 1,680 
ขาวเหนียวนาปรัง   -2,050 -988  
ขาวเจานาปรัง -1,781 -591 478 1,276  
พืชไร     
ยาสูบ 1,939 3,031 -1,235 3,553  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว 765 1,162   
ขาวโพดฝกออน -636 1,804   
ถั่วเหลือง   -476 607 907 1,940 
กระเทียม 3,546 5,507   
พืชผัก     
ถั่วเหลืองฝกสด 6,462 7,756   
กระเพรา-โหระพา 47,829 51,339   
กะหล่ําปลี    188 2,345 
โกโบ    8,920 12,220 
แครอท    2,389 5,699 
ดาวเรือง 933 3,465  - 4,990 
ปทุมมา   26,482 29,889  
ปวยเหล็ง    1,407 6,880 
ผักกวางตุง 2,140 2,829   
ผักกาดขาวปลี    916 2,969 
ผักกาดหางหงษ   -1,631 3,600  
ผักคะนา 4,645 5,679   
มะเขือเทศ   14,345 17,774  
มันฝร่ัง   4,171 7,701  
สลัดแกว    8,790 11,856 
หอมแดง 4,783 5,340 560 3,460  
หอมญี่ปุน    4,656 11,136 
ไมผล     
ลําไย 10,750 13,186 17,067 20,292 3,303 4,605 
ลิ้นจ่ี   19,968 22,492 6,714 7,445 
มะมวง   866 2,825 2,293 6,062 
กาแฟ   -6,220 2 - -14
กลวย    1,064 2,562 
สมโอ    - -131 
มะขามหวาน   -3,652 360  
เม่ียง -2,267 -18   

 ท่ีมา: คํานวณจากขอมูลสนาม    หมายเหตุ: กําไรเบื้องตน คือ รายรับเหนือตนทุนที่เปนเงินสด (รายรับ � ตนทุนที่เปนเงิน
สด)     สวนการศึกษาผลตอบแทนของเพาะปลูกไมผลคิดเฉพาะชวงเวลาที่ใหผลผลิต 



ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 5 

 สําหรับการเพาะปลูกไมผลและพืชอุตสาหกรรมพบวา เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 3 ลุมน้ํามีการ
เพาะปลูกไมผลและพืชอุตสาหกรรมที่สําคัญอยู 8 ชนิด ประกอบดวย ลําไย ลิ้นจี่ มะมวง กลวย กาแฟ 
สมโอ มะขามหวาน และเมี่ยง ผลขอมูลจากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิตในเบ้ือง
ตนสําหรับปเพาะปลูก 2544/45 ชี้ใหเห็นวา การผลิตลําไยและลิ้นจี่ใหผลตอบแทน (เฉพาะชวงท่ีใหผล
ผลิต) แกเกษตรกรโดยเฉลี่ยในระดับที่ดีกวาการปลูกพืชลมลุก สวนการผลิตมะมวงและกลวยยังใหผล
ตอบแทนแกเกษตรกรไดไมดีนัก  เนื่องจากไดผลผลิตนอยและขายไดราคาตํ่า สําหรับการผลิตกาแฟ 
สมโอ มะขามหวาน และเมี่ยงของเกษตรกรมีผลตอบแทนติดลบหรือขาดทุนจากการผลิต ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากดานราคาผลผลิตที่ตํ่าเปนสําคัญ 

 ตามที่การวิจัยไดดําเนินการมาถึงปจจุบัน 18 เดือน  ไดเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูลในสวน
ของการใชแรงงาน การใชน้ํา การใชปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ตนทุน ผลตอบแทนในระบบพืชตางๆ เรียบ
รอยแลว สวนในสวนของแบบจําลองการตัดสินใจของเกษตรกร ทั้งแบบ linear programming และ 
แบบ decision tree นั้น กําลังดําเนินการอยู 

อภิปรายผลและเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยนี้จะมีความหมายเมื่อไดผนวกกับผลการวิเคราะหเชิงกายภาพ ชีวภาพ และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งในปจจุบัน ก็ไดมีการพัฒนาโมเดลทางดานการทํานายปริมาณนํ้า และ
การชะลางพังทลายของดิน นอกจากนั้นทางฝายเศรษฐกิจสังคม ก็จะไดสรางกฏเกณฑการตัดสินใจ
ของเกษตรกร โดยอาศัยขอมูลที่ไดมาท้ังเชิงคุณภาพและปริมาณ   การศึกษาพัฒนาระบบสนับสนุน
การตัดสินใจการประเมิน และจัดการทรัพยากรน้ําอยางผสมผสานในครั้งนี้ มีกรมพัฒนาท่ีดินเปนแกน
กลาง ทั้งนี้ในปจจุบันระบบดังกลาวยังไมสําเร็จและยังอยูในขั้นของการพัฒนา 

คําสําคัญ:  การจัดการนํ้าอยางผสมผสาน;  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ;  เศรษฐกิจสังคมของ
เกษตรกร 

 


