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ABSTRACT 
 

 The objective of “Assessment Knowledge, Attitudes and Behaviors of Ground 
Water management was “to study the rural population ofPhichit province and their 
relationship and ideas about groundwater management at a personal level. 
 The study was conducted by surveying a total of 179 people in rural Phichit 
province, Central Thailand. The surveywas accomplished using a questionnaires 
comprised of five parts. The first part of the questionnaire was about general personal 
information including level of education. The second part was comprised of questions 
about knowledge of Ground Water Management. The third asked subjects about their 
attitudes on the topic. Part four of the questionnaire asked about peoples’ behaviors 
concerning the conservation of ground water. Finally, people was asked about their 
opinions on the issue. Respondants’ answered were analyzed by frequency, mean, 
percentage, standard deviation, independent sample T-test, one way ANOVA and 
Pearson product-moment correlation coefficient. 

The respondants of the study were almost exclusively female. The majority age 
was between 50-59 years, married, with an education below bachelors degree. The 
average income was between 5 and 15 thousand bath (per month) with an agricultural 
occupation. Most respondants had a familiarity with the use and consumption of 
ground water. General knowledge in the field was quite high, while application of 
behaviors were at the mid-range level. Respondants level of income and education 
showed a directcorrelation with their behaviors concerning ground water management. 
People ages, sex and occupation played a lesser role in people’s behavior.  
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กติตกิรรมประกาศ 
 

การประเมินครังนีสําเร็จลุล่วงดีด้วยความกรุณาอย่างยิงจากผูบ้ ังคับบัญชา 
(ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร) และเจา้หนา้ที
ส่วนทรัพยากรนาํ ทีไดใ้ห้การสนับสนุนในการทาํการศึกษา เรือง การประเมินความรู้ 
ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้นําบาดาลของประชาชนจังหวดัพิจิตร 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2558ในการสละเวลาสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่างให้คาํปรึกษา
แนะนาํและให้แนวคิดต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินในครังนี จนทาํให้รายงาน
การประเมินฉบบันีสําเร็จลงไดด้ว้ยความสมบูรณ์ ผูป้ระเมินจึงใคร่ขอขอบคุณ และขอ
กราบขอบคุณรศ. ดร.ธานี  เกสทอง  รศ. ดร. นนัทิยา  นอ้ยจนัทร์ผศ.ดร.สาธร  ทรัพยร์วง
ทอง อาจารย ์ดร.ประจกัษ์  รอดอาวุธ อาจารย ์ดร.ทีปพิพฒัน์  สันตะวนั อาจารย ์ดร.
ปพนสรรค ์ โพธิพิทกัษ ์อาจารย ์ดร.ไกรวิชญ ์ ดีเอม และอาจารยทุ์กท่าน หลกัสูตรครุศา
สตรดุษฏีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และเพือนๆ รุ่น 4และรุ่น 5 ทุกท่าน 
มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ ทีให้ความรู้ หนุนเสริมภูมิคุม้กนัทางปัญญา และให้
ความหวงัมาโดยตลอด ขอขอบคุณดร.สุรชยั  มณีประกร ปลดัจงัหวดัอุตรดิตถ ์และผศ.
ดร.กิตติชยั  รัตนะ ผูส้ร้างกาํลงัใจ ใฝ่ดี ทีมีใหผู้ป้ระเมินในยามทอ้แท ้  

ขอกราบขอบพระคุณพอ่ แม่ ครู อาจารย ์ผูซึ้งสร้างแรงบนัดาลใจ ใฝ่คุณธรรม และ
ขอขอบคุณคุณเรืองรัช  ชาญวนิชยก์ุลชยั ทีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือจนทาํให้มี
ว ันนี  ท้ายทีสุดขอขอบพระคุณผู ้อ ํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ นายชานนท ์ คาํทอง ทีให้โอกาสผูป้ระเมินไดม้าทาํงานที
จงัหวดัเชียงใหม่ คุณความดีทีเกิดจากการประเมินในครังนีขอมอบแด่บิดา มารดา ผูใ้ห้
กาํเนิดอบรมเลียงดู ให้การสนับสนุนกาํลงัใจทีดีเสมอมา จนทาํให้การประเมินครังนี
สาํเร็จลุล่วงไดดี้ ผูป้ระเมินรู้สึกซาบซึง และขอน้อมรําลึกถึงพระคุณของทุกท่านมา ณ 
โอกาสนี 
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บทคดัย่อ 
 

 การประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมกบัการใชน้าํบาดาล มี
จุดประสงคเ์พือทาํการประเมินถึง ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้าํ
บาดาลของประชาชนในจงัหวดัพิจิตร และเพือเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ 
และพฤติกรรมการใช้นาํบาดาลจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล การศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมในการใชน้าํบาดาลรวมถึงผลการ
วเิคราะห์คุณภาพนาํบาดาล 

การประเมินครังนี  มีผูถู้กสัมภาษณ์ คือประชากรจงัหวดัพิจิตร จาํนวน 179 คน 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็นเครืองมือในการทดสอบ โดยแบ่งเป็น ตอนที 1 ขอ้มูลส่วน
บุคคลทวัไป ตอนที 2 ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาล ตอนที 3 ขอ้มูล
ทศันคติเกียวกบัการใชน้าํบาดาล ตอนที 4 ขอ้มูลพฤติกรรมเกียวกบัการใชน้าํบาดาล 
และตอนที 5 ขอ้มูลความคิดเห็นทวัไปเกียวกบัการใชน้าํบาดาล และผลการวิเคราะห์
คุณภาพนาํบาดาล โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วน
เบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมทางเดียว และ
ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

การประเมิน พบวา่ ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 50-59 ปี 
สถานภาพ สมรส การศึกษา ตาํกวา่ปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 5,000 – 15,000 บาท 
อาชีพ เกษตรกร เป็นผูข้อเจาะและใชน้าํบาดาลซึงเคยใชน้าํบาดาลและนาํนาํบาดาลมาใช้
ในการอุปโภค บริโภค ในส่วนความรู้ความเขา้ใจ มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการใชน้าํ
บาดาลในระดบัสูง ในดา้นทศันคติ มีทศันคติเกียวกบัการใชน้าํบาดาลอยู่ในระดบัเห็น
ดว้ย และในดา้นพฤติกรรม มีพฤติกรรมเกียวกบัการใชน้าํบาดาลอยูใ่นระดบัปานกลาง
ในการเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจทศันคติและพฤติกรรมเกียวกบัการใชน้าํบาดาลผู ้
ถูกสมัภาษณ์ทีมีการศึกษา และรายไดต่้อเดือนทีแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบั
การใชน้าํบาดาลทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05ส่วนผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมี เพศ 



ข 

อาย ุสถานภาพ อาชีพ และประเภทของผูใ้ชน้าํบาดาลทีแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจ
เกียวกบัการใชน้าํบาดาลทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั 0.05ผูถู้กสัมภาษณ์ทีมี
การศึกษาทีแตกต่างกนั มีทศันคติและพฤติกรรมเกียวกบัการใชน้าํบาดาลทีแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05ส่วนผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมี เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อ
เดือน อาชีพ และประเภทของผูใ้ช้นําบาดาลทีแตกต่างกัน มีทศันคติและพฤติกรรม
เกียวกบัการใชน้าํบาดาลทีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทีระดบั 0.05 นอกจากนียงั
พบวา่ ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการใชน้าํบาดาลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมเกียวกบั
การใช้นําบาดาลอย่างมีนัยสําคญัทีระดับ 0.05ในผลการวิเคราะห์คุณภาพนําบาดาล 
พบวา่ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัอนุโลมใหใ้ชบ้ริโภคได ้
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บทท ี1 
บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ธรรมชาติเป็นทรัพยากรพืนฐานทีสุดในการดาํรงชีวิตมนุษย์ทุกคน สําหรับ
ประเทศไทย การพฒันาตามนโยบาย และมาตรการเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของสังคมไทย ไดเ้ปิดโอกาสให้อาํนาจทุนเขา้มาบริหารจดัการชีวิตพืนฐานของคนไทย 
และกระจายสู่วงกวา้ง มีการตกัตวงประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่คาํนึงถึง
ความสมดุล และยงัยืนของทรัพยากร ส่งผลกระทบอยา่งรุนแรง ต่อคุณภาพชีวิตของคน
ไทย และสิงแวดลอ้ม จนเกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอยา่งมากมาย เช่น ป่าตน้นาํ  ถูกทาํลาย  
แหล่งนาํถูกปนเปือนดว้ยสารเคมีทีเป็นพิษ ต่อร่างกายมนุษย ์พืช และสัตว ์สภาวะอากาศ
ทีเปลียนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพเปลียนไป แหล่งอาหาร ยารักษาโรค คลงั
ของพนัธุกรรมพืช และสัตว ์ทีคนไทยในอดีต ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ไดล่้ม
สลายลง จนทาํใหก้ารดาํรงชีวติของคนในสงัคมเสือมโทรม และส่งผลกระทบใหเ้กิดการ
แย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ นํามาซึงภยัพิบัติต่าง ๆ (ปัญหามหาอุทกภยั ปี 2554) ที
ประเทศไทยเคยประสบมา และนบัวนัจะทวีความรุนแรงมากยิงขึนจากประเด็นปัญหา
ดงักล่าวขา้งตน้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ในฐานะหน่วยงานของรัฐ 
มีนโยบายในการดาํเนินงานเชิงรุกในการฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มใน
พืนทีต่าง ๆ ทวัประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจดัการทรัพยากรนาํอยา่งยงัยืน ทงัระบบ 
เป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มของชุมชนและ
ทอ้งถินให้มีคุณภาพและยงัยืน และเพือทีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้มของชุมชนทอ้งถิน โดยสมาชิกของชุมชนเอง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและยงัยืนนัน จะต้องมองถึงภาพรวมทังระบบของชุมชน ซึง
ประกอบไปดว้ย ตน้ทุนทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชน และวฒันธรรมประเพณี ใหค้ง
อยูคู่่สงัคมไทยจึงไดม้อบหมายให ้สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั 
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(ทสจ.) ประสานความร่วมมือด้านการกาํกับ ดูแลการประกอบกิจการนําบาดาล ตาม
พระราชบญัญติันาํบาดาล พ.ศ. 2520 ประจาํปีงบประมาณ 2558 ขึน  เพือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนาํอยา่งยงัยนื 
 จงัหวดัพิจิตร เป็นจงัหวดัทีตงัอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน 
ลกัษณะของพืนทีเป็นพืนทีลุ่มนาํท่วมถึงในฝังทีมีเขตติดต่อกบัจงัหวดัพิษณุโลก และ
นครสวรรค ์ส่วนลกัษณะพืนที ทีมีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่นาํสายหลกัไหลผา่นสองสาย
คือ แม่นาํยม และแม่นาํน่าน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ทีล่อเลียงประชาชนทงัหมด
ของจงัหวดัพิจิตร ก่อนทีจะไหลไปรวมกบัแม่นาํปิง และแม่นาํวงั ทีจงัหวดันครสวรรค ์
และประกอบกบัวฒันธรรมของคนไทยทีนิยมปลูกสร้างบา้นเรือน หรือชุมชนอยูริ่มสอง
ฝังของแม่นาํ และประชาชนส่วนใหญ่ของจงัหวดัพิจิตร มีวิถีชีวิตทีเกือกูล และมีความ
เชือมโยงกนัระหวา่งคนกบันาํ และนาํกบัคนอยา่งผสมกลมกลืนกนัจนเป็นวิถีชีวิตชุมชน
คนกับนํา แต่เนืองจากการเพิมขึนของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกิจ และการ
เปลียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ทาํให้คุณภาพของนาํลดลง และในส่วนปริมาณก็
ไม่เพียงพอสําหรับการอุปโภค-บริโภค ของประชาชนซึงมีความตอ้งการอยู่อย่างไร้
ขีดจํากัด ทาํให้ปริมาณนําต้นทุนไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และ
ประชาชนหันมาสนใจทรัพยากรนําบาดาล ซึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทีเปรียบ
เหมือนกบัธนาคารออมทรัพยด์า้นนาํทีเก็บนาํไวใ้ตพื้นดิน ในการนาํทรัพยากรนาํบาดาล
ขึนมาใช ้
  นําบาดาล เป็นทรัพยากรธรรมชาติทีมีบทบาททีสําคญัต่อการดาํรงชีวิตของ
ประชาชนและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ และทัวโลก จากการ
ประมาณการณ์ พบวา่ 34 เปอร์เซ็นตข์องการชลประทานทวัโลก (Siebert et al., 2010)  
และการใชน้าํในภาคอุตสาหกรรมของโลก ต่างพึงพานาํบาดาลในเป็นทรัพยากรพืนฐาน
ในการผลิตทงัสิน  นอกจากนี ประมาณ 2 พนัลา้นคนทวัโลก ต่างดืมนาํทีผลิตจากนาํ
บาดาล (Wijnen et al., 2012)  จึงถือไดว้า่ นาํบาดาลมีส่วนสาํคญัในการเพิมผลิตภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) จากสถานการณ์นาํในภาพรวมของประเทศไทย ตามขอ้มูล
ของกรมทรัพยากรนาํบาดาล (2555) แสดงใหเ้ห็นวา่ ประเทศไทยมีทรัพยากรนาํสามารถ
กักเก็บอยู่ในแหล่งต่าง  ๆ  ทัวประเทศ  ทีได้รับจากปริมาณฝนตก  ปีละประมาณ 
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75,360   ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณนาํบาดาลกกัเก็บในแอ่งนาํบาดาล ทงั 27 แอ่ง จาํนวน 
1,131,959.84 ลา้นลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณนาํบาดาลไหลเติมปีละ 102,809.83 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร จากตวัเลขดงักล่าวแสดงให้เห็นว่านําบาดาลเป็นแหล่งนําสํารองทาง
ยทุธศาสตร์ (Strategic Reserve) ทีสาํคญัในการพฒันา และนาํขึนมาใชป้ระโยชน์ในดา้น
ต่างๆ ให้แก่ประชาชน ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมอย่างไรก็ดี การเพิมขึน
ของจํานวนประชากร  การขยายตัวของเมือง  และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม ทาํให้ปริมาณความต้องการใช้นําในประเทศและทัวโลกเพิมสูงขึน 
ก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนนาํ และความเสือมโทรมของคุณภาพนาํ นอกจากนี ปัญหา
การเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทาํให้หลายพืนทีของประเทศไทย
ตอ้งประสบกบัสถานการณ์ความแห้งแลง้ และภยัธรรมชาติทีทวีความรุนแรงมากขึน 
ประกอบกบัพืนทีเกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศอยูน่อกเขตชลประทาน (ประมาณ 
152,000 ตารางกิโลเมตร) ซึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี ส่งผลให้มีการพฒันาและใชน้าํบาดาล
ในปริมาณทีเพิมมากขึน จนในหลายพืนทีปริมาณการใชเ้กินความสมดุลของธรรมชาติ  
ทีจะสามารถทดแทนได  ้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทงัทางตรงและทางออ้ม  
เช่น การทรุดตวัของแผ่นดิน การแทรกซึมของนาํทะเลสู่ชนันาํบาดาล ในบริเวณใกล้
ชายฝังทะเล และการปนเปือนของมลพิษในชันนําบาดาล เป็นต้น ซึงปริมาณและ
คุณภาพของนาํบาดาลทีลดลง ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการเขา้ถึงนาํของประชาชนและ
ภาคการผลิตต่าง ๆ ซึงแน่นอนว่าคนยากจนย่อมไดรั้บผลกระทบมากทีสุดจากสภาพ
ทรัพยากรนาํบาดาลทีแยล่ง ดงันนั เพือเป็นการรับมือกบัความทา้ทายกบัปัญหาดงักล่าว 
ตามแนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการนาํบาดาล (Groundwater Governance) จึง
เป็นกรอบทีสาํคญัในการบริหารจดัการทรัพยากร นาํบาดาล โดยเฉพาะอยา่งยงิในช่วงที
ประเทศไทยกาํลงัเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี 2558 ซึง
อิทธิพลของการรวมตวัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และนาํบาดาล 
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    แนวคดิในการพฒันาอย่างยงัยนื 
แนวคิดธรรมาภิบาลหรือการบริหารจดัการทีดี (Good Governance) ไม่ใช่สิงใหม่ 

United Nation Development Program (FIAD, 1999) ไดใ้หนิ้ยามความหมายวา่ คือ “การ
ใชอ้าํนาจทางการเมือง การบริหาร และเศรษฐกิจในการดาํเนินภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ 
ของประเทศในทุกระดบั โดยมีกลไก กระบวนการ และสถาบนั ทีประชาชนและกลุ่ม
ต่างๆ สามารถแสดงออกถึงความต้องการผลประโยชน์ การใช้สิทธิและหน้าทีตาม
กฎหมาย ตลอดจนสามารถประสานความแตกต่างโดยผ่านกลไก กระบวนการและ
สถาบนัเหล่านนั” โดยมีหลกัการสาํคญั ประกอบดว้ย 

1)  หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) 
2)  หลกันิติธรรม (Rule of  Law)  
3)  หลกัความโปร่งใส (Transparency)  
4)  หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  
5)  หลกัการมุ่งเนน้ฉนัทามติ (Consensus Oriented)  
6)  หลกัความเสมอภาค (Equity)  
7)  หลกัประสิทธิผลและหลกัประสิทธิภาพ  (Effectiveness and Efficiency)  
8)  หลกัภาระรับผดิชอบ (Accountability) และ  
9)  หลกัการมีวสิยัทศัน์ในเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic vision) 

จากหลักการดังกล่าว เมือนํามาประยุกต์กับการบริหารจัดการนําบาดาลใน       
ยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) และมุ่งสู่ภูมิภาคนิยม (Regionalism) จะเห็นไดว้า่การ
บริหารจดัการนาํบาดาลมีความซบัซ้อน และยากทีจะควบคุม เนืองจากเป็นทรัพยากรที
มองไม่เห็น (Invisible) อยูใ่ตดิ้น ต่างจากนาํผิวดิน (Surface Water) ทีมองเห็นไดช้ดัเจน 
ดงันนั การดาํเนินการเพือส่งเสริมธรรมาภิบาลนาํบาดาล จาํตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
ภาครัฐและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบ มาตรการ
เครืองมือต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างองคก์ารทีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจ (Decision-making Process) เพือนาํไปสู่การสร้างนโยบายการ
บริหารจดัการนาํบาดาลทีเหมาะสมกบัแต่ละบริบทของพืนทีทีมีสภาพอุทกธรณีวิทยาที
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แตกต่างกนั ในการนี (Wijnen et al., 2012) ไดเ้สนอกรอบในการวเิคราะห์ระบบธรรมาภิบาล
นาํบาดาลใน 3 ระดบั ประกอบไปด้วย ระดบันโยบาย ระดบัยุทธศาสตร์ และระดบั     
ธรรมาภิบาลในส่วนทอ้งถิน (ภาพที 1) 

 

 
 

ภาพท ี1 กรอบการวเิคราะห์ระบบธรรมาภิบาลนาํบาดาล 
ทีมา : Wijnen et al., 2012, หนา้ 4 

 

  จากอดีตจนถึงปัจจุบนั การบริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาลของประเทศไทยได้
มีการประยกุตน์าํแนวคิดธรรมาภิบาลมาใชใ้นการกาํหนดและนาํนโยบายไปปฏิบติั เช่น 
การจดัตงัคณะกรรมการนาํบาดาล ทีประกอบไปดว้ยผูส่้วนไดส่้วนเสีย และผูท้รงคุณวฒิุ
ดา้นนาํบาดาล การสร้างเครือข่ายการอนุรักษน์าํบาดาล และการจดัตงักลุ่มผูใ้ชน้าํบาดาล
ในบางพืนที เป็นตน้ หากแต่ความทา้ทายจากการเกิดขึนของประชาคมอาเซียน การ
บริหารจดัการนาํบาดาลขา้มพรมแดน (Transboundary Aquifer Management) ระหวา่ง
ไทยและเพือนบ้าน ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และ
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การเมืองทีเปลียนแปลงไป ทาํใหต้อ้งสร้างยทุธศาสตร์ธรรมาภิบาลการบริหารจดัการนาํ
บาดาลอยา่งเป็นระบบ และบูรณาการในแอ่งนาํบาดาล ทงั 27 แอ่ง เพือนาํไปสู่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการนาํบาดาล เสริมสร้างศกัยภาพ และองคค์วามรู้
ดา้นนาํบาดาลของเจา้หนา้ที และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกระดบั ตลอดจนส่งเสริมความ
เขม้แข็งขององคก์รในการบริหารจดัการนาํบาดาล เพือนาํไปสู่ความเป็นศูนยก์ลางใน
การบริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาลของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Groundwater Hub in 
Southeast Asia) ในอนาคต 
  จากการประเมินสถานการณ์การใช้นาํบาดาลในประเทศไทย จากขอ้มูลบ่อนาํ
บาดาลทีมีการรวบรวม และจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรนําบาดาล และสํานักควบคุมกิจการนําบาดาล กรมทรัพยากรนําบาดาล 
สามารถนาํสรุปจาํนวนบ่อนาํบาดาล และปริมาณการสูบนาํ 
  บ่อบาดาลตามประเภทผูใ้ชน้าํบาดาลเอกชน และสรุปจาํนวนบ่อนาํบาดาลและ
ปริมาณการสูบนาํบาดาลของหน่วยราชการ ซึงประเมินไดจ้ากฐานขอ้มูลบ่อนาํบาดาล
พสุธารา กรมทรัพยากรนาํบาดาล ซึงจากการรวบรวมขอ้มูลระเบียนนาํบาดาลราชการ 
และบ่อนาํบาดาลจากศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากรนาํบาดาล หน่วยราชการและ
เอกชน พบว่า ปี 2550 ประเทศไทยมีบ่อนาํบาดาลรวมทงัสิน 231,028 บ่อ มีการสูบนาํ
บาดาลทงัสิน 1,967.55 ลา้นลบ.ม./ปี แบ่งเป็นนาํบาดาลหน่วยราชการมีจาํนวนบ่อทงัสิน 
200,449 บ่อ และบ่อนาํบาดาลเอกชน 30,579 บ่อ ซึงประเมินไดว้่า บ่อนาํบาดาลหน่วย
ราชการมีการสูบนาํบาดาลไปทงัสิน 1,014.42 ลา้นลบ.ม./ปี และบ่อเอกชน 953.12 ลา้น
ลบ.ม./ปี สาํหรับจงัหวดัทีมีจาํนวนบ่อนาํบาดาล และปริมาณการสูบนาํสูงสุด 15 อนัดบั 
คือ จงัหวดัทีเป็นเมืองหรือเขตทีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ไดแ้ก่ สมุทรสาคร  
สมุทรปราการ และพระนครศรีอยธุยา เป็นตน้ ซึงจงัหวดัเหล่านีลว้นเป็นจงัหวดัทีมีการ
เจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสูง มีความตอ้งการใชน้าํบาดาลเป็นส่วน
หนึงของปัจจยัการผลิต เช่น อุตสาหกรรมฟอกยอ้ม ประกอบกบัในบางพืนทีของจงัหวดั
มีการจดัหานาํดิบเพืออุปโภคบริโภค ของการประปาภูมิภาคหรือในระดบัทอ้งถินทีไม่
สามารถกระจายไปสู่ผูใ้ชน้าํในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรมไดค้รอบคลุมทวัพืนที รวม
ไปถึงบางจงัหวดัมีการขาดแคลนแหล่งนําผิวดินทีเพียงพอต่อการใช้นําตลอดปี เช่น 
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จงัหวดัสระแกว้ และราชบุรี จึงส่งผลให้แนวโนม้การใชน้าํบาดาล เพือตอบสนองความ
ตอ้งนาํเพืออุปโภค-บริโภค ของจงัหวดัเหล่านีมีแนวโนม้เพิมสูงขึนตามไปดว้ย และจาก
รายงานการขอเจาะบ่อบาดาล และขอใช้นําบาดาล  ส่วนทรัพยากรนํา สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ 2556 , 2557 และ
ปีงบประมาณ 2558 เป็นดงันี คือ   

ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 รวม 
ขอเจาะ/ขอใช ้(บ่อ) 59 / 651 85 / 951 180 / 100 324 / 1,702 

 จากขอ้มูลการขอเจาะบ่อบาดาล และขอการใชน้าํบาดาล ของส่วนทรัพยากรนาํ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวดัพิจิตร จํานวนตัวเลข ไม่มี
ความสัมพนัธ์และเป็นไปแนวทางเดียวกนั ในช่วงปีงบประมาณ 2556 และ 2557 เป็น
ช่วงทีแนะนําบ่อเข้าสู่ระบบ  และในระหว่างนันทางส่วนทรัพยากรนํา ได้พยายาม
ประชาสัมพนัธ์ทุกช่องทางเพือให้ประชาชนมาแจ้งการนําบ่อเข้าระบบ และหาก
ประชาชนมีความประสงคจ์ะมีการเจาะบ่อบาดาลก็สามารถมาขอไดที้ส่วนทรัพยากรนาํ  
สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร อยา่งต่อเนือง 

จากปัญหาดงักล่าวสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั ซึงเป็น
หน่วยงานระดบัภูมิภาค ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ทีประจาํอยู่
ทุกจงัหวดั โดยหนึงในภารกิจของหน่วยงาน คือ งานทรัพยากรนาํบาดาล ส่วนทรัพยากร
นาํ ซึงมีหน้าทีดา้นการกาํกบั ดูแลการประกอบกิจการนาํบาดาล ตามพระราชบญัญติั   
นาํบาดาล พ.ศ. 2520 ดว้ยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนาํ
อยา่งยงัยืน นอกจากนีสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ยงัได้
พยายามหาแนวทาง และหามาตรการในการแกไ้ขปัญหาการใชน้าํบาดาลของประชาชน
ในชุมชน โดยเนน้การส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชน มีความรู้ ความเขา้ใจ มี
ทศันคติ และพฤติกรรมการใชท้รัพยากรนาํบาดาล อยา่งถูกตอ้งและยงัยนื สามารถแกไ้ข
ปัญหาทียงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขอย่างจริงจงัเพือให้มีประสิทธิภาพเท่าทีควร อย่างไรก็ดี 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนบัเป็นจุดเริมตน้ของการอนุรักษ ์รักษา ฟืนฟ ูและคุม้ครอง
นาํบาดาล ซึงเป็นทรัพยากรของทุกคนในประเทศ ใหมี้คุณภาพทีดี และยงัยนื  
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จึงไดท้าํการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้าํบาดาล
ของประชาชน จงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึน  เพือนําขอ้มูลทีได้ไปใช้
ประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาลสาํหรับครัวเรือน 
ชุมชน สังคม และประเทศ  เพือสร้างมาตรฐานรองรับพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมใน
การจดัการทรัพยากรนาํบาดาล ของประชาชนให้ถูกตอ้งเหมาะสม มีจิตสาํนึกทีดี  และมี
การใชท้รัพยากรนาํบาดาลประสิทธิภาพ มากขึน ตลอดจนสามารถนาํผลการประเมินมา
ใชจ้ดัทาํแผนงานโครงการในการบริหารจดัการทรัพยากรนาํดาล และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน เพือเป็นขอ้มูลพืนฐานทีสาํคญัสาํหรับหน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป   

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 2.1  เพือศึกษาความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมการการใชน้าํบาดาลของ
ประชาชน จงัหวดัพิจิตร 

2.2  เพือเปรียบเทียบ ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมการใชน้าํบาดาล
ของประชาชน จงัหวดัพิจิตร 

2.3  เพือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติพฤติกรรมการใช้
นาํบาดาลของประชาชน จงัหวดัพิจิตร 

2.4  เพือศึกษาคุณภาพนาํบาดาลจงัหวดัพิจิตร 
 

3.  ขอบเขตการศึกษา 

3.1  พืนทีดาํเนินการ 
  พืนทีเป้าหมายดาํเนินการในจงัหวดัพิจิตร มีระยะเวลาตงัแต่ เดือนตุลาคม  
2558  ถึงเดือนมกราคม 2559 (รวมระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล จาํนวน 4 เดือน) 
 3.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีเป็นตวัแทนครอบครัว หรือบุคคลในครอบครัวทีมี
ครัวเรือน และอาศยัอยู่ในเขตพืนทีจงัหวดัพิจิตรทีมาขอรับบริการขออนุญาตเจาะนาํ
บาดาล และขอใช้นําบาดาล ทีส่วนทรัพยากรนํา สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร  มีระยะเวลาตงัแต่ เดือนตุลาคม  2558  ถึงเดือนมกราคม 2559 
(รวมระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล จาํนวน 4 เดือน) ในการประเมินดว้ยการสัมภาษณ์ผูม้า
ขอรับบริการดงักล่าว และออกพืนทีติดตามการใชน้าํบาดาล จาํนวน 4 เดือน รวมจาํนวน
ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 179 คน 

3.3  ระยะเวลาดาํเนินการ 
  การประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลของ
ประชาชน จงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จาํนวน 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2558 
ถึงเดือนมกราคม 2559) 

3.4 ขอบเขตเนือหาวชิาการ 
  เนือหาวชิาการในการประเมินความรู้ ความเขา้ใจทศันคติ และพฤติกรรมการ
ใชน้าํบาดาลของประชาชน จงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครังนีประกอบดว้ย
ขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไป ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมเกียวกบัการใชน้าํ
บาดาล ของประชากรกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นตวัแทนของประชาชนจงัหวดัพิจิตรทีมีส่วนได้
เสียเกียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาล  และคุณภาพนาํบาดาลของจงัหวดัพิจิตร  
 

4.  สัดส่วนของผลงานศึกษา 

 การประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้นําบาดาลของ
ประชาชน จงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยผูป้ระเมินมีส่วนร่วมในผลงานที
ปฏิบติัคิดเป็นร้อยละ 100 ของผลงานทงัหมด  
 

5.  นิยามศัพท์เฉพาะ  

5.1 นาํบาดาล หมายถึง นาํใตดิ้นทงัหมด ยกเวน้นาํภายในโลก ซึงเป็นนาํทีอยูใ่น
ระดบัเขตอิมนําในทางกฎหมาย นําบาดาลตามพระราชบญัญติันําบาดาล พ.ศ. 2520 
กาํหนดไวว้า่ “นาํบาดาล” หมายความวา่ นาํใตดิ้นทีเกิดอยูใ่นชนัดิน กรวดทราย หรือหิน 
ทีอยูลึ่กจากผิวดินเกินความลึกทีรัฐมนตรีกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่
จะกาํหนดความลึกนอ้ยกวา่ 10 เมตร มิได”้ 
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  5.2  ความรู้  หมายถึง สิงทีสังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการค้นคว้าหรือ
ประสบการณ์รวมทงัความสามารถเชิงปฏิบติั และทกัษะความเขา้ใจหรือสารสนเทศที
ไดรั้บมาจากประสบการณ์สิงทีไดรั้บมาจากการไดย้นิ ไดฟั้ง การคิดหรือการปฏิบติัองค์
วิชาในแต่ละสาขาส่วนความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง ระดบัของทีเป็นความ 
สามารถในการสือความหมายทงัให้ผูอื้นรู้เจตนาของตน และตนเองรู้ความหมายความ
ปรารถนาของผูอื้น ซึงในการศึกษาในครัง จึงใชค้าํวา่  ความรู้ ความเขา้ใจ ซึงหมายถึง   
ผูถู้กสัมภาษณ์มีความรู้ และมีความเขา้ใจทีจะสือความหมายเกียวกบัทรัพยากรนาํบาดาล
ได ้

5.3  ทศันคติ (Attitude) หมายความถึง สภาพทางจิตของบุคคลทีเกิดจากการ
เรียนรู้ในการทีจะตอบสนองของบุคคล สิงของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึง
ในทาํนองทีวา่ชอบหรือไม่ชอบตามปกติ และตวับุคคลจะตอ้งมีทศันคติต่อสิงหนึงสิงใด
ทีเกียวขอ้งกบัชีวติประจาํวนัเสมอ 

5.4  พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอย่างของสิงมีชีวิต ดังนัน 
พฤติกรรมของคนจึง หมายถึง ปฏิกิริยาต่างๆ ทีบุคคลแสดงออกทงัภายในและภายนอก
ตวับุคคล มีทงัทีสังเกตไดแ้ละสังเกตไม่ได ้ ทงัสิงทีสมคัรใจจะกระทาํหรือละเวน้การ
กระทาํทงันีพฤติกรรมของบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม วฒันธรรม ซึงมกั
ได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังของบุคคลรอบข้าง  สถานการณ์ขณะนัน  และ
ประสบการณ์ในอดีต 

 

6.  ประโยชน์ของผลงาน 

ผลการประเมินครังนีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการกาํหนดแนวทางการ
บริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาล การสร้างมาตรฐานกาํหนด กฎเกณฑ ์สาํหรับรองรับ
พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมให้ถูกตอ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึน และสามารถนาํผล
การศึกษามาเป็นแนวทางเพิมประสิทธิภาพในการจดัทาํแผนงานและโครงการในการ
บริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาล เพือใหเ้กิดความเป็นธรรม ต่อประชาชน ชุมชน สังคม 
และประเทศ รวมทงัยงัเป็นขอ้มูลพืนฐานทีสําคญัสําหรับหน่วยงานทีเกียวขอ้งต่อไป 
นาํไปปรับใชก้บัการบริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาลอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และเป็น
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ธรรมสาํหรับประชาชนในชุมชนนนั ๆ นอกจากนียงัเป็นการอนุรักษท์รัพยากรนาํบาดาล 
ใหมี้คุณภาพทีดีและยงัยนืต่อไป    



 

บทท ี2 
แนวคดิ ทฤษฏีทเีกยีวข้อง 

 

การประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้นาํบาดาล ของ
ประชาชนในจังหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2558ได้มีการศึกษา โดยมีหัวขอ้การ
ทบทวนเอกสารแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งดงัต่อไปนี 

1. นาํบาดาล 
2. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัความรู้ความเขา้ใจ 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัทศันคติ 
4. แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัพฤติกรรม 

 

นําบาดาล 

 ความหมายของนําบาดาล 
 ในพจนานุกรมศพัทธ์รณีวิทยา (2530) ไดใ้ห้ความหมายของคาํวา่ “นาํบาดาล” 
ไวด้งันี 

1. ส่วนของนาํใตดิ้นทีอยูใ่นเขตอิมนาํ รวมถึงธารนาํใตดิ้นดว้ย 
2. โดยทวัไป หมายถึง นาํใตดิ้นทงัหมด ยกเวน้นาํภายในโลก ซึงเป็นนาํทีอยูใ่น

ระดบัเขตอิมนําในทางกฎหมาย นําบาดาลตามพระราชบญัญติันําบาดาล พ.ศ. 2520 
กาํหนดไวว้่า “นาํบาดาลหมายความว่า นาํใตดิ้นทีเกิดอยูใ่นชนัดิน กรวดทราย หรือหิน 
ทีอยูลึ่กจากผิวดินเกินความลึกทีรัฐมนตรีกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่
จะกาํหนดความลึกนอ้ยกวา่ 10 เมตร มิได”้ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที 8 
(พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบญัญติันาํบาดาล พ.ศ. 2520เรืองกาํหนดเขตนาํ
บาดาล และความลึกของนาํบาดาล ไดก้าํหนดให้เขตทอ้งทีจงัหวดัของแต่ละจงัหวดัเป็น
เขตนาํบาดาล ยกเวน้จงัหวดั กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สมุทรปราการ 
และสมุทรสาคร กาํหนดให้เป็นเขตนาํบาดาลกรุงเทพมหานคร และไดก้าํหนดความลึก
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ของนาํบาดาลเอาไวด้งันี เขตนาํบาดาลกรุงเทพมหานคร และสมุทรสงคราม กาํหนดที
ความลึกเกินกวา่ 15 เมตร เขตนาํบาดาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทงัหมดกาํหนดที
ความลึกเกินกวา่ 20 เมตร ส่วนเขตนาํบาดาลอืนๆ กาํหนดทีความลึกเกินกวา่30 เมตร  
  

 การกาํเนิดของนําบาดาล 
 นาํฟ้าทีตกลงมาสู่พืนผิวโลกจะถูกกกัเก็บเป็นนาํในแม่นาํลาํคลองทะเลสาบและ
มหาสมุทรนาํทีถูกกกัเกบ็ไวด้งักล่าวเรียกวา่นาํผิวดินนาํผิวดินบางส่วนจะไหลซึมลงสู่ใต้
ดินกลายเป็นนาํใตดิ้นซึงแบ่งออกเป็นนาํในดินและนาํบาดาลกล่าวคือนาํผิวดินทีไหลซึม
ลงสู่ใตดิ้นส่วนแรกจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินเรียกว่านาํในดิน (Soil 
Water) ในฤดูแลง้นาํในดินอาจถูกแดดเผาใหร้ะเหยแหง้ไปไดน้าํทีเหลืออยูใ่นดินจะไหล
ซึมลงต่อไปอีกสุดทา้ยจะไปถูกกกัเก็บไวอ้ยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนหรือตามรอย
แตกและรอยแยกทีอยูต่่อเนืองกนัของหินชนัหินชนัตะกอนหรือชนักรวดจนกระทงัหิน
ชนัหินชนัตะกอนหรือชนักรวดดงักล่าวอิมตวัดว้ยนาํหรือมีนาํบรรจุอยูเ่ตม็ช่องวา่งนนัๆ
นาํทีถูกกกัเก็บไวใ้นเขตอิมนาํนีเรียกวา่นาํบาดาล (Ground Water) ระดบับนสุดของนาํ
บาดาลจะเป็นระดบันาํใตดิ้น (Water Table) ซึงจะเป็นพืนผิวหรือแนวระดบันาํใตผ้ิวดิน
ทีอยูร่ะหวา่งเขตอิมนาํกบัเขตอิมอากาศ (บริเวณทีมีอากาศถ่ายเทได)้ ระดบันาํใตดิ้นนี
แรงดนันาํในชนัหินหรือในชนัตะกอนจะเท่ากบัแรงดนัของบรรยากาศและในตาํแหน่งที
ลึกลงไปจากระดบันาํใตดิ้นแรงดนัของนาํจะเพิมมากขึนเนืองจากนาํหนกัของนาํทีกด
ทบัอยูร่ะดบันาํใตดิ้นนีจะเปลียนแปลงขึนลงไปตามฤดูกาลโดยในฤดูแลง้ระดบันาํใตดิ้น
จะอยูลึ่กกวา่ระดบัปกติระดบันาํใตดิ้นส่วนใหญ่จะเอียงเทหรือวางตวัสอดคลอ้งไปตาม
ลกัษณะภูมิประเทศและจะไปบรรจบกบัระดบันาํในแม่นาํหรือทะเลสาบ 
 การแบ่งหินชนัหินชนัตะกอนและชนักรวดโดยใชร้ะดบันาํใตดิ้นเป็นแนวแบ่ง
เขตจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 

1. เขตอิมอากาศหรือบริเวณทีมีอากาศถ่ายเทได ้(Zone of Aeration) คือส่วนบน
ตงัแต่ผวิดินลงไปจนถึงระดบันาํใตดิ้นช่องวา่งในดินในตะกอนและในหินเขตนีบางส่วน
จะมีนาํกกัเก็บอยูแ่ละบางส่วนจะมีอากาศแทรกอยูน่าํในเขตนีจะถูกยดึอยูใ่นช่องวา่งดว้ย
แรงตึงผวิของอนุภาคดิน 
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2. เขตอิมนาํ (Zone of Saturation) เป็นเขตทีอยูต่่อจากเขตอิมอากาศลงไปหรือ
อยูใ่ตร้ะดบันาํใตดิ้นลงไปช่องว่างในตะกอนหรือในหินเขตนีจะมีนาํอยูเ่ต็มทุกช่องว่าง
หรืออิมตวัไปดว้ยนาํ นาํทีถูกกกัเกบ็อยูใ่นเขตนีจะเป็นนาํบาดาล 

 

 แหล่งนําบาดาลทสํีาคญัของไทย 
 กรมทรัพยากรธรณีกระทรวงอุตสาหกรรมไดจ้ดัการทาํวิจยัสาํรวจแหล่งนาํใตผ้ิว
ดินทวัประเทศขึนจากการศึกษาวิจยัพบวา่ในประเทศไทยมีปริมาณนาํบาดาลทีกกัเก็บอยู่
ในหินประเภทต่างๆทีสามารถสูบขึนมาใชไ้ดป้ระมาณ 44,300 ลา้นลูกบาศกเ์มตรและ
สามารถสูบขึนมาใชไ้ดป้ระมาณ 6,860 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีแหล่งนาํบาดาลขนาด
ใหญ่ทีสาํคญัมี 5 พืนทีคือ (กรมทรัพยากรธรณี, 2542) 

1. พืนทีราบลุ่มเจา้พระยาตอนใตห้รือทีราบลุ่มภาคกลางครอบคลุมพืนที30,000 
ตาร า ง กิ โล เมตรตัง แ ต่ ก รุ ง เทพมหานครสมุ ทรปราการนนทบุ รี ป ทุมธา นี
พระนครศรีอยุธยาสมุทรสาครนครปฐมสุพรรณบุรี กาญจนบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและ
ชยันาทมีปริมาณนาํทีกกัเก็บ 6,470 ลา้นลูกบาศกเ์มตรสามารถสูบขึนมาใชไ้ดป้ระมาณ 
1,294 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีโดยในช่วงทีผา่นมามีการสูบขึนมาใชแ้ลว้ประมาณ 730 
ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปีดงันนัจะเหลือปริมาณนาํทีพฒันาขึนมาใชไ้ดอี้กประมาณ 564 
ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปี ซึงสามารถทาํนาปรังไดป้ระมาณ 282,000 ไร่ต่อปี 

2. พืนทีราบลุ่มเจา้พระยาตอนเหนือครอบคลุมพืนที 20,000 ตารางกิโลเมตรใน
เขตพืนทีกาํแพงเพชร พิจิตรพิษณุโลกสุโขทยัและอุตรดิตถมี์ปริมาณทีกกัเกบ็ประมาณ 
60,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตรสามารถสูบขึนมาไดป้ระมาณ 1,200 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีมี
การพฒันานาํขึนมาใชแ้ลว้ 150 ลา้นลกูบาศกเ์มตรต่อปีเหลือปริมาณนาํทีจะพฒันาขึนมา
ใชอี้กประมาณ 1,050 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีสามารถทาํนาปรังได ้525,000 ไร่ต่อปี 

3. พืนทีราบลุ่มแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูนครอบคลุมพืนทีประมาณ 3,000 ตาราง
กิโลเมตรอยูใ่นพืนทีจงัหวดัเชียงใหม่และลาํพนูมีปริมาณนาํทีกกัเก็บประมาณ 485 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตรสามารถพฒันาขึนมาใชไ้ดป้ระมาณ 97ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีมีการสูบนาํ
ไปใชแ้ลว้ประมาณ 20 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีเหลือนาํทีจะสามารถ นาํมาใชป้ระมาณ 
77 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีสามารถทาํนาปรังไดป้ระมาณ 38,500 ไร่ต่อปี 
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4. ทีราบลุ่มแม่นาํโขงครอบคลุมพืนทีประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตรอยูใ่น
พืนทีจงัหวดันครพนมและหนองคายมีปริมาณทีกกัเก็บประมาณ 150 ลา้นลูกบาศกเ์มตร
สามารถสูบขึนมาใชไ้ดป้ระมาณ 30 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีมีการสูบขึนมาใชแ้ลว้ 5 ลา้น
ลูกบาศกเ์มตรต่อปีเหลือปริมาณนาํทียงัสามารถพฒันาไดป้ระมาณ 25 ลา้นลูกบาศกเ์มตร
ต่อปีใชท้าํนาปรังได ้12,500 ไร่ต่อปี 

5. พืนทีราบลุ่มชายฝังทะเลดา้นตะวนัออกของภาคใตค้รอบคลุมพืนทีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีสงขลาและปัตตานีมีปริมาณนาํทีกกัเก็บประมาณ 1,655 
ลา้นลูกบาศกเ์มตรสามารถสูบขึนมาใชไ้ดป้ระมาณ 330 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีมีการสูบ
ขึนมาใชแ้ลว้ประมาณ 30 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีเหลือปริมาณนาํทียงัสามารถสูบขึนมา
ใชไ้ดป้ระมาณ 300 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีสามารถทาํนาปรังได ้150,000 ไร่ต่อปี 

 

 การใช้นําบาดาล 
 ตามมติคณะกรรมการนาํบาดาลในการประชุมครังที 3/2538 เมือวนัที 30 มีนาคม 
2538 ไดก้าํหนดประเภทการใชน้าํบาดาลและคาํจาํกดัความไวด้งันี 

1. อุปโภคบริโภค แบ่งเป็น 
1.1 การใชน้าํบาดาลเพือเป็นนาํดืมนาํใชที้ผูเ้ป็นเจา้ของบ่อนาํบาดาลสูบนาํ

บาดาลขึนมาใชใ้นครัวเรือนของตนเอง หรือแบ่งปันใหผู้อื้นโดยมิไดมี้การซือขาย 
1.2 ก า ร ใ ช้ นํ า บ า ด า ล ใ น โ ร ง พ ย า บ า ล ข อ ง รั ฐ  สถ าน ที ร า ช ก า ร 

สถาบนัการศึกษาและศาสนสถาน 
1.3 การใช้นําบาดาลเพือบริการในกิจการอาคารชุด แฟลต อพาร์ตเม้นต ์

หอพกั บา้นเช่า หมู่บา้นจดัสรร ทีดินจดัสรรเพืออยูอ่าศยัและเพือสวนเกษตรและกิจการ
อืนในลกัษณะเดียวกนั 

2. ธุรกิจ แบ่งเป็น 
2.1 ธุรกิจอุตสาหกรรมไดแ้ก่ การใชน้าํบาดาลในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น 

โรงงานผลิตเบียร์ สุรา หอ้งเยน็ เหลก็เส้น อาหารกระป๋อง หน่วยผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 
เป็นตน้ 
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2.2 ธุรกิจบริการได้แก่ การใช้นําบาดาลในธุรกิจบริการ เช่น แฟลต หรือ
หอพกัและโรงแรมต่าง ๆ 

2.3 เกษตรกรรม ไดแ้ก่ การเพาะปลูก เลียงสตัว ์
 

การพฒันานําบาดาล 
การพฒันานาํบาดาล หมายถึง วิธีการทีจะนาํนาํบาดาลจากชนัหินกกัเก็บนาํทีอยู่

ภายใตผ้วิดิน ขึนมาใชป้ระโยชน์ มีขนัตอนของการพฒันานาํบาดาล ประกอบดว้ย 
1. การสาํรวจนาํบาดาล 

โดยทวัไปมีวตัถุประสงค์เพือตอ้งการทราบว่าในบริเวณพืนทีสํารวจมีนํา
บาดาลอยู่หรือไม่ มีปริมาณมากน้อยเท่าใด จะสามารถพฒันานาํขึนมาใช้ได้เท่าไหร่ 
คุณภาพนาํบาดาลเป็นอยา่งไรการสาํรวจแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ 

1.1 การสาํรวจทางดา้นธรณีวทิยาและอุทกธรณีวทิยา 
1.2 การสํารวจทางด้านธรณีฟิสิกส์ เช่น การสํารวจความต้านทานไฟฟ้า

จาํเพาะ 
2. การเจาะบ่อ 

มีวิธีการหลายๆ แบบทีใชเ้ครืองมือ แตกต่างกนัออกไป ซึงการเลือกวิธีการ
เจาะบ่อ โดยทวัไปจะขึนอยู่กบั ชนิดของหินทีอยู่ภายใตผ้ิวดินและความลึกทีตอ้งการ
เจาะเป็นสาํคญั วธีิการทีนิยมใชไ้ดแ้ก่ 

2.1 การเจาะแบบหวัตอก (Drived point) 
ใช้ตอกได้เฉพาะในกรวดทรายหรือดินเท่านัน ปริมาณนําทีเจาะได้

พอเหมาะทีจะใช้เฉพาะในครัวเรือน การเปลียนแปลงของระดับนําบาดาล อาจจะ
กระทบกระเทือนต่อปริมาณนาํทีสูบได ้เพราะ บางครังระดบันาํอาจจะลดตาํกว่าระดบั
ตวัหวัตอก 

2.2 เครืองเจาะแบบใชน้าํพน่ (Jet Drilling Rig) 
เหมาะกบัพืนทีทีเป็นกรวดทราย หรือแหล่งหินร่วนเท่านนั หลกัการของ

การเจาะแบบนีคือการฉีดนาํตามแนวดิงลงไปในดิน แรงดนัของนาํจะดนัเอาดินส่วนที
ถูกฉีดให้แตก ไหลปนกับนําขึนสู่ผิวดิน นําทีว่านีเป็นนําทีผสม Bentoniteเรียกว่านํา
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โคลน ซึงจะช่วยนาํเอา เศษตะกอนขึนมาและเป็นตวัฉาบผนงับ่อเพือป้องกนัการพงัของ
ผนงับ่อ 

2.3 เครืองเจาะแบบกระแทก(Percussion Rig หรือ Cable Tool) 
สามารถเจาะไดใ้นหินทุกชนิดไม่วา่แขง็หรืออ่อน แต่มีโอกาสทีบ่อจะเกิด

การพงัง่าย จึงควรใส่ท่อกนัพงั 
2.4 เครืองเจาะแบบหมุนตรง(Direct Rotary Rig) 

หลกัการคลา้ยกบัการเจาะแบบใชพ้่น แต่ใชเ้ครืองจกัรกลแรงคนและมี
ขนาดใหญ่มากกวา่ 

2.5 เครืองเจาะแบบดูดกลบั(Reverse Rotary Rig) 
ดดัแปลงมาจากวิธีการของเครืองเจาะหมุนตรง แต่ในวิธีนีเราจะปล่อยนาํ

ไหลลงไปเองทางช่องวา่งระหวา่งผนงับ่อกบักา้นเจาะ แลว้ดูดนาํโคลนพร้อมทงัเศษหิน
เล็กๆ ไหลกลับลงไปในบ่อเก็บนํา เหมาะทีจะเจาะในชันหินร่วนหรือชันดินอ่อน 
สามารถเจาะไดบ่้อขนาดใหญ่ 

2.6 เครืองเจาะแบบใชน้าํและลม(Direct Rotary and Down the Hole Hammer) 
เป็นเครืองเจาะทีสามารถสับเปลียนวิธีการเจาะไดต้ามความเหมาะสม ซึง

การเจาะแบบใช้ลมเหมาะในการเจาะชันดินหรือชันหินแข็ง และการเจาะแบบใช้นํา
โคลนเหมาะในการเจาะชนัดินหรือชนัหินทีอ่อน และสามารถไดท้นัทีเมือเจาะถึงชนัที
ใหน้าํ 
  การปรับปรุงและพฒันาบ่อ 
  การปรับปรุงบ่อ (Well Completion) การปรับปรุงบ่อหรือการทาํบ่อ 
ไดแ้ก่ การทาํรูเจาะให้เป็นบ่อนาํ เพือพฒันานาํนาํบาดาลขึนมาใช้ประโยชน์ และเพือ
ป้องกนัการพงัทลายของบ่อ การปรับปรุง ประกอบดว้ย การออกแบบบ่อ  การใส่ท่อ
กรุ การกรุกรวด 
  การพฒันาบ่อ (Well Development) วตัถุประสงค ์เพือทาํให้บ่อมีนาํเพิม
มากขึน ป้องกนัไม่ให้ทรายไหลเขา้บ่อ ทาํให้บ่อมีอายุ การใชง้านไดน้าน หลกัการ คือ 
ทาํให้เมด็กรวดทรายทีอยูร่อบบ่อเรียงตวัอยา่งเป็น ระเบียบ ทาํให้มีความพรุนและความ
ซึมไดสู้ง วธีิการทีนิยม คือการเป่าลา้งดว้ยลม 
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  การสูบทดสอบ 
  เป็นสิงทีจาํเป็น ตอ้งกระทาํภายหลงัจากการปรับปรุงและพฒันาบ่อเสร็จ
แลว้ ทาํเพือ ใหไ้ดข้อ้มูลเกียวกบัปริมาณนาํทีจะสามารถสูบขึนมาใชโ้ดยขอ้มูลเหล่านีจะ
ใชเ้พือการเลือกเครืองสูบนาํใหถู้กตอ้ง และเหมาะสม 

3. การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพนาํ 
คุณภาพนําบาดาล มีความสําคัญต่อการพฒันาบ่อบาดาลมาก เนืองจาก

คุณภาพของนําบาดาลจะเป็นตัวบ่งชีถึงความสามารถในการนําไปใช้ประโยชน์ 
โดยทวัไปอาจจาํแนกการใช ้นาํบาดาลไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ การใชเ้พืออุปโภค-บริโภค 
การใชเ้พือการเกษตรกรรม หรือการชลประทาน และการใช ้เพือการอุตสาหกรรม ซึงใน
การใชง้านแต่ละประเภท จะมีมาตรฐานคุณภาพนาํทีแตกต่างกนัออกไป 

บางครังคุณภาพนาํบาดาลทีพฒันาขึนมาได ้ไม่เหมาะสมกบัการใชป้ระโยชน์ 
อาทิ นํามีปริมาณสารละลายเหล็กสูง ไม่สามารถบริโภคได้ หรือนํามีปริมาณความ
กระด้าง ไม่สามารถใช้เพือการซักลา้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลเหล่านี จึง
จาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพนาํ ไดแ้ก่ การกาํจดัสิงเจือปนในนาํ การกาํจดัเหลก็และ
แมงกานิส การกาํจดัความกระดา้ง การกาํจดันาํกร่อยหรือนาํเคม็ การฆ่าเชือโรค เป็นตน้ 

4. การบาํรุงรักษา 
ในการพฒันานาํบาดาลขึนมาใช้ประโยชน์ เมือไดป้ริมาณ และคุณภาพนาํ

ตามทีตอ้งการแลว้ เมือใชไ้ปในระยะเวลาทีนานหรือตอ้งการใหใ้ชง้านไดน้าน ควรมีการ
บาํรุงรักษาทงัในแง่ของการบาํรุงรักษาบ่อบาดาล และการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เครืองสูบ 
 โดยทวัไปบ่อบาดาลจะมีประสิทธิภาพลดลง เนืองจากปัจจยัหลายประการ 
อาทิ ระดบันาํบาดาลหรือระดบัแรงดนัของนาํลดลง การอุดตนัของท่อเซาะร่องหรือท่อ
กรอง รวมทงัประสิทธิภาพทีลดลงของเครืองสูบ ซึงบ่อบาดาลทีมีการออกแบบไวดี้ 
ตงัแต่เริมตน้ และมีการใชง้านอยา่งเหมาะสมจะมีอายกุารใชง้านไดน้าน 

 
 
 

คุณภาพของนําบาดาล 
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 ในการพฒันานาํบาดาลขึนมาเพือใชป้ระโยชน์นนัคุณภาพของนาํมีความสาํคญั
เท่ากบัปริมาณของนาํคุณลกัษณะทางเคมีและคุณลกัษณะทางกายภาพของนาํบาดาลจะ
เป็นตวัสําคญัทีจะบอกให้ทราบว่านํานันมีความเหมาะสมสําหรับใช้ในการอุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพียงใดหรือไม่นอกจากนีแล้วการศึกษาถึง
คุณภาพของนาํบาดาลโดยเฉพาะอย่างยิงเกลือแร่ต่างๆทีละลายอยู่ในนาํบาดาลจะช่วย
บอกใหเ้ราทราบถึงประวติัของการเกิดการเคลือนทีของนาํบาดาลได ้
 โดยทวัไปนาํบาดาลจะมีเกลือแร่ละลายอยูเ่สมอปริมาณเกลือแร่อาจมีตงัแต่ 25 
มิลลิกรัมต่อลิตรในนาํพธุรรมชาติไปจนถึง 300,000 มิลลิกรัมต่อลิตรในนาํเคม็ (Brine) 
ชนิดของเกลือแร่และปริมาณของเกลือแร่จะขึนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มการเคลือนทีและ
ตน้กาํเนิดของนาํบาดาลเองปกติปริมาณของเกลือแร่ทีพบในนาํบาดาลจะมีมากกวา่นาํผิว
ดินในแม่นาํลาํธารเพราะนาํบาดาลมีโอกาสทีจะสัมผสักบัแร่ธาตุต่างๆในหินทีนาํบาดาล
กักเก็บอยู่ เกลือแร่ทีละลายอยู่ในนําบาดาลจะขึนอยู่กับคุณสมบัติของแร่ทีเป็น
ส่วนประกอบของชันหินอุม้นาํว่าเป็นแร่ทีละลายนําได้ยากง่ายแค่ไหนนอกจากนียงั
ขึนอยูก่บัระยะเวลาทีนาํบาดาลมีโอกาสกกัเกบ็หรือสมัผสัเกลือแร่เหล่านีวา่นานมากนอ้ย
แค่ไหนซึงจะทาํให้นําบาดาลทีมีการเคลือนทีน้อยอยู่กับทีหรือไหลช้ามกัเป็นนําทีมี
ปริมาณเกลือแร่สูงดงันนัปริมาณเกลือแร่ของนาํบาดาลจึงเพิมมากขึนไปกบัความลึกใน
ปกตินาํบาดาลทีอยู่ใกลก้บัผิวดินหรืออยู่ในระดบัตืนมีปริมาณของไบคาร์บอร์เนตสูง
เนืองมาจากคาร์บอนไดออกไซดไ์ดจ้ากการสลายตวัของสารอินทรียใ์นดิน เมือลึกลงไป
จากผิวดินนาํบาดาลจะมีปริมาณเกลือแร่มากขึนโดยเฉพาะปริมาณของคลอไรดซึ์งเพิม
สูงมากขึนตามความลึกเกลือแร่ทีพบในนาํบาดาลทวัๆไปแสดงในตารางที 1 
 
 
 
 
 
ตารางที 1 แร่ธาตุทีพบละลายอยูใ่นนาํบาดาล (Dissolved constituents) (จาก Davies 

and DeWiest, 1966) 
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Major Constituents (1.0 to 1000 ppm.) 
Sodium Bicarbonate 
Calcium Sulfate 
Magnesium Chloride 
Silica  
Secondary Constituents (0.01 to 10.0 ppm.) 
Iron Carbonate 
Strontium Nitrate 
Potassium Fluoride 
Boron  
Minor Constituents (0.0001 to 0.1 ppm.) 
Antimony Lead 
Aluminum Lithium 
Arsenic Manganese 
Barium Molybdenum 
Bromide Nickel 
Cadmium Phosphate 
Chromium Rubidium 
Cobalt Selenium 
Copper Titanium 
Germanium Uranium 
Iodide Vanadium 

 Zinc 

 
ตารางที 1 (ต่อ) 
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Trace Constituents (generally less than0.001 ppm.) 
Beryllium Ruthenium 
Bismuth Scandium 
Cerium Silver 
Cesium Thallium 
Gallium Thorium 
Gold Tin 
Indium Tungsten 
Lanthanum Ytterbium 
Niobium Yttrium 
Platinum Zirconium 
Radium  

 

 ความสัมพนัธ์ของคุณภาพของนําบาดาลกบัการใช้ประโยชน์ 

 ในการพิจารณานํานําบาดาลไปใช้เพือกิจการต่างๆคุณภาพของนําจะมี
ความสําคญัยิงซึงสามารถแยกพิจารณาเป็น3 กรณีกล่าวคือใช้เพือเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมและบริโภค 

1. เกษตรกรรม 
โดยพิจารณาจากปริมาณของโซเดียม (Na)เป็นสาํคญัทงันีเพราะNaจะมีผลต่อ

คุณสมบติัในการระบายนาํของดินกล่าวคือในดินซึงมีแร่ดินเหนียวอยู่เป็นจาํนวนมาก
พวกแร่ดินเหนียวนีสามารถดึงเอาอิออนบวกบางตวัให้อยูติ่ดกบัมนัได ้ (Absorption by 
electrical charge) และสามารถแลกเปลียนกบัอิออนบวกบางตวัทีละลายมากบันาํไดซึ้ง
เรียกวา่ Base (Cation) exchange เช่นโซเดียม,แคลเซียม(Ca)และแมกเนเซียม(Mg)ดงันนั
ถา้บริเวณทีมีการใชน้าํทีมีปริมาณNa ละลายอยูสู่งเพือการเกษตรกรรมแลว้แร่ดินเหนียว
จะทาํหนา้ทีแลกเปลียนอิออนกบันาํกล่าวคือจะปล่อยCaและMg ออกมาและดึงเอา Na
เขา้ไปแทนทีส่งผลให้โมเลกุลของแร่ดินเหนียวเกิดการพองตวัซึงจะลดจาํนวนช่องว่าง
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ของความพรุนและความซึมไดข้องดินในบริเวณนันทาํให้คุณสมบติัในการระบายนาํ
ของดินลดลงและเป็นผลเสียวธีิการแกโ้ดยใชน้าํทีมีCaสูงอาจจะโดยเติมหรือละลายเกลือ
จืด (ยปิซมั, CaSO4 . 2 H2O) เขา้กบันาํทาํใหป้ริมาณCaเพิมมากขึนและเขา้ไปแลกกบัNa
จากแร่ดินเหนียวทาํให้คุณสมบัติในการระบายนําดีขึนการพิจารณาดูนําบาดาลว่า
เหมาะสมเพือใชก้บัการเกษตรกรรมหรือการชลประทานอย่างไรหรือไม่พิจารณาจาก 
Sodium percentage (Soluble-sodium percentage) จากสมการ 

 

  % Na = (Na+K) X 100(หน่วยเป็น meq/l.) 
    Ca+Mg+Na+K 

 

ตารางที2 แสดงประเภทของนาํบาดาลโดยอาศยั Sodium percentage (%Na)และ 
Electricalconductance ในการพิจารณาความเหมาะสมเพือใชใ้นการเกษตร
กรรมหรือการชลประทาน 
 

ชนัคุณภาพ % Na Electrical conductance 
(us/cm.) 

ดีเยยีม < 20 < 250 
ดี 20 – 40 250 – 750 
ใชไ้ด ้ 40 – 60 750 – 2000 
ไม่ค่อยเหมาะสม 60 – 80 2000 – 3000 
ไม่เหมาะสม > 80 > 3000 

 

 
 
 
 
 

2. อุตสาหกรรม 



23 

 การพิจารณาคุณภาพของนําบาดาลเพือการอุตสาหกรรมจะแตกต่างกัน
ออกไปขึนอยูก่บัจุดประสงคข์องการใชแ้ละกรรมวธีิของการอุตสาหกรรมนนัๆเช่นถา้จะ
นาํนาํเพือไปใชใ้นหมอ้ตม้ความดนัสูง(High PressuReboiler) คุณภาพของนาํตอ้ง
แน่นอนคงทีในขณะทีการนาํนาํบาดาลไปใชใ้นระบบถ่ายเทความร้อน(Cooling System) 
คุณภาพอาจไม่สําคัญมากนักคุณภาพของนําบาดาลในการอุตสาหกรรมจึงมีความ
หลากหลายและขณะนีอยู่กับประเภทและวัตถุประสงค์ของการใช้นําบาดาลใน
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆซึงไม่สามารถกาํหนดเป็นหลกัเกณฑต์ายตวั 

3. อุปโภค-บริโภค  
 พิจารณาไดจ้ากมาตรฐานนาํเพือการบริโภคประเภทต่างๆดงัแสดงในตารางที
3,4และ5ในปัจจุบันมีการผลิตนําแร่บรรจุขวดออกจําหน่ายเป็นจํานวนมากนําแร่
ธรรมชาติเหล่านีจัดเป็นนําบาดาลประเภทหนึงซึงมีลักษณะการเกิดเป็นแบบนําพุ
(Spring) ซึงกระทรวงสาธารณสุขไดก้าํหนดมาตรฐานนาํแร่ธรรมชาติดงัแสดงในตาราง
ที3 
 

ตารางที3มาตรฐานคุณภาพนาํดืมในภาชนะบรรจุทีปิดสนิท 
 

ดชันีคุณภาพนํา ค่ามาตรฐาน (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 

คุณลกัษณะทางกายภาพ  
1. สี (Colour) 20 (Hazen unit) 
2. กลิน (Odour) ไม่มีกลิน (ไม่รวมกลินคลอรีน) 
3. ความขุ่น (Turbidity) 5 (Silica scale unit) 
4. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5-8.5 
คุณลกัษณะทางเคมี (หน่วย มก./ล)  
5. ปริมาณสารทงัหมด (Total Solids) 500 
6. ความกระดา้งทงัหมด (Total hardness) 
(คาํนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต) 

100 

ตารางที3(ต่อ) 
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ดชันีคุณภาพนํา ค่ามาตรฐาน (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 

คุณลกัษณะทางกายภาพ 
7. สารหนู (As) 

 
0.06 

8. แบเรียม (Ba) 1.0 
9. แคดเมียม (Cd) 0.005 
10. คลอไรด(์Cl) คาํนวณเป็น คลอรีน) 250 
11. โครเมียม (Cr) 0.05 
12. ทองแดง (Cu) 1.0 
13. เหลก็ (Fe) 0.3 
14. ตะกวั(Pb) 0.05 
15. แมงกานีส(Mn) 0.05 
16. ปรอท(Hg) 0.002 
17. ไนเตรท (NO3-N) (คาํนวณเป็นไนโตรเจน) 4.0 
18. ฟีนอล(Phenols) 0.001 
19. ซิลิเนียม (Se) 0.01 
20. เงิน (Ag) 0.05 
21. ซลัเฟต(SO4) 250 
22. สงักะสี (Zn) 5.0 
23. ฟลูออไรด ์(F) (คาํนวณเป็นฟลูออรีน) 1.5 
24. อะลูมิเนียม (Al) 0.2 
25. เอบีเอส(Alkylbenzenesulfonate) 0.2 
26. ไซยาไนด ์(CN) 0.1 
 
 
 
 
 

ตารางที3 (ต่อ) 
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ดชันีคุณภาพนํา ค่ามาตรฐาน (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด) 

คุณสมบัตทิางแบคทเีรีย  
27. โคลีฟอร์ม (Coliform) 2.2 (เอน็.พี.เอน็/100 มล.) 
28. อี.โคไล(E.Coli) ตรวจไม่พบ (เอน็.พี.เอน็/100 มล.)
29. จุลินทรียท์าํใหเ้กิดโรค (Disease-causing  
bacteria) 

ตรวจไม่พบ (เอน็.พี.เอน็/100 มล

 

ทีมา :ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที 61 (พ.ศ. 2524) เรือง นาํบริโภคในภาชนะทีปิดสนิท 
ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที 157 (ฉบบัพิเศษ) ลงวนัที 24 กนัยายน 2524 ซึงแกไ้ข
เพิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที 135 (พ.ศ.2534) เรือง นาํบริโภคในภาชนะทีปิด
สนิท (ฉบบัที 2) ลงวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2534 ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่มที 108 ตอนที 108 ลง
วนัที 2 เมษายน 2534 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท ี4มาตรฐานคุณภาพนาํบาดาลทีใชบ้ริโภค 
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ดชันีคุณภาพนํา เกณฑ์ทเีหมาะสม  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

คุณลกัษณะทางกายภาพ   
1. สี (Colour) 5 15 (Pt-co) 
2. ความขุ่น (Turbidity) 5 20 (JTU) 
3. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.0-8.5 6.5-9.2 
คุณลกัษณะทางเคมี (หน่วย มก./ล)   
4. เหลก็ (Fe) ไม่เกิน 0.5 1.0 
5. แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 0.3 0.5 
6. ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 1.0 1.5 
7. สงักะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 15.0 
8. ซลัเฟต(SO4) ไม่เกิน 200 250 
9. คลอไรด(์Cl)  ไม่เกิน 250 600 
10. ฟลูออไรด ์(F)  ไม่เกิน 0.7 1.0 
11. ไนเตรท (NO3-N) ไม่เกิน 45 45 
12. ความกระดา้งทงัหมด  
(Total hardness as CaCO3) 

ไม่เกิน 300 500 

13. ความกระดา้งถาวร  
(Non-carbonate hardness as  
CaCO3) 

ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 250 

14. ปริมาณสารทงัหมดทีละลายได ้
(Total dissolve solids, TDS) 

ไม่เกิน 600 1,200 

15. สารหนู (As) ตอ้งไม่มีเลย 0.06 
16. ไซยาไนด ์(CN) ตอ้งไม่มีเลย 0.1 
17. ตะกวั (Pb) ตอ้งไม่มีเลย 0.05 
18. ปรอท (Hg) ตอ้งไม่มีเลย 0.001 

ตารางท ี 4(ต่อ) 
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ดชันีคุณภาพนํา เกณฑ์ทเีหมาะสม  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 
 

19. แคดเมียม (Cd) ตอ้งไม่มีเลย 0.01 
20. ซิลิเนียม (Se) ตอ้งไม่มีเลย 0.01 
คุณสมบัตทิางแบคทเีรีย   
21. แบคทีเรียทีตรวจพบโดยวธีิ  
Standard plate count 

ไม่เกิน 500 (โคโลนี/ลบ.ซม.) 

22. แบคทีเรียทีตรวจพบโดยวธีิ MPN นอ้ยกวา่ 2.2 เอน็.พี.เอน็/100ลบ.ซม. 
23. อี.โคไล(E.Coli) ตอ้งไม่มีเลย 

 

ทีมา :ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที 12(พ.ศ. 2542) ออกตามพระราชบญัญติันาํบาดาล 
พ.ศ. 2520 เรือง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวิชาการสาํหรับการป้องกนัดา้นสาธารณสุข
และป้องกนัสิงแวดลอ้มเป็นพิษตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาเล่มที 112ตอนที 29ลงวนัที 13เมษายน 
2542 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท ี5มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมนาํบริโภค 
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ดชันีคุณภาพนํา เกณฑ์กาํหนดสูงสุด  เกณฑ์อนุโลมสูงสุดa 

คุณลกัษณะทางกายภาพ   
1. สี (Colour) 5 15 (Pt-co) 
2. รส (Taste) ไม่เป็นทีรังเกียจ ไม่เป็นทีรังเกียจ 
3. กลิน (Odour) ไม่เป็นทีรังเกียจ ไม่เป็นทีรังเกียจ 
4. ความขุ่น (Turbidity) 5 20 (JTU) 
5. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5-8.5 9.2 
คุณลกัษณะทางเคมี (หน่วย มก./ล)   
6. ปริมาณสารทงัหมดทีละลายได ้
(Total dissolve solids, TDS) 

500 1,500 

7. เหลก็ (Fe) 0.5 1.0 
8. แมงกานีส (Mn) 0.3 0.5 
9. เหลก็และแมงกานีส (Fe &Mn) 0.5 1.0 
10. ทองแดง (Cu) 1.0 1.5 
11. สงักะสี (Zn) 5.0 15.0 
12. แคลเซียม (Ca) 75b 200 
13. แมกเนเซียม(Mg)  50 150 
14. ซลัเฟต(SO4) 200 250c 
15. คลอไรด(์Cl)  250 600 
16. ฟลูออไรด ์(F)  0.7 1.0 
17. ไนเตรท (NO3-N) 45 45 
18. อลัคิลเบนซิลซลัโฟเนต 
(AlkylbenzylSulfonate, ABS) 

0.5 1.0 

19. ฟีโนลิฟซบัสแตนซ์ 
(Phenolic substances as phenol) 

0.001 0.002 

ตารางที5(ต่อ) 
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ดชันีคุณภาพนํา เกณฑ์กาํหนดสูงสุด  เกณฑ์อนุโลมสูงสุดa 

สารพษิ   
20. ปรอท (Hg) 0.001 - 
21. ตะกวั (Pb) 0.05 - 
22. สารหนู (As) 0.06 - 
23. ซิลิเนียม (Se) 0.01 - 
24. โครเมียม (Cr) 0.05 - 
25. ไซยาไนด ์(CN) 0.1 - 
26. แคดเมียม (Cd) 0.01 - 
27. แบเรียม (Ba) 1.0 - 
คุณสมบัตทิางแบคทเีรีย   
28. สแตนดาร์ดเพลทเคานต ์
Standard plate count 

ไม่เกิน 500 (โคโลนี/ลบ.ซม.) 

29. เอม็พีเอน็ (MPN) นอ้ยกวา่ 2.2 เอน็.พี.เอน็/100ลบ.ซม. 
30. อี.โคไล(E.Coli) ไม่มี 
หมายเหตุ : aเกณฑที์อนุโลมใหสู้งสุดเป็นเกณฑที์อนุญาตใหส้าํหรับนาํประปาหรือนาํบาดาลที
มีความจาํเป็นตอ้งใชบ้ริโภคเป็นการชวัคราว และนาํทีมีคุณลกัษณะอยู่ในระหว่างเกณฑ์กาํหนด
สูงสุดกบัเกณฑอ์นุโลมสูงสุดนนั ไม่ใช่นาํทีใหเ้ครืองหมายมาตรฐานได ้

 bหากแคลเซียมมีปริมาณสูงสุดกว่าทีกาํหนดและแมกเนเซียมมีปริมารตาํกว่าที
กาํหนดในมาตรฐาน ให้พิจารณาแคลเซียมและแมกเนเซียมในเทอมของความกระดา้งทงัหมด 
(Total hardness) ถา้รวมความกระดา้งทงัหมดเพือคาํนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอนเนตมีปริมารตาํกว่า 
300 มก./ล. ใหถื้อวา่นาํนนัเป็นไปตามาตรฐาน การแบ่งระดบัความกระดา้งของนาํดงัต่อไปนี 

 0-75 มก./ล. เรียก นาํอ่อน 
 75-150 มก./ล. เรียก นาํกระดา้งปานกลาง 
 150-300 มก./ล. เรียก นาํกระดา้ง 
 >300 มก./ล. เรียก นาํกระดา้งมาก 

  cหากซลัเฟตมีปริมาณถึง250 มก./ล. แมกเนเซียมตอ้งมีปริมาณไม่เกิน 30 มก./ล. 
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ทีมา :ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัที 332(พ.ศ. 2521) ออกตามพระราชบญัญติัมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม พ.ศ. 2511เรือง กาํหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมนาํบริโภคตีพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที 95ตอนที 68ลงวนัที 4กรกฎาคม2521 
 

ตารางท ี6มาตรฐานนาํแร่ธรรมชาติ 
 

นาํแร่ธรรมชาติ หมายความว่า นาํแร่ธรรมชาติทีไดจ้ากแหล่งนาํใตดิ้นทีเกิดขึนเองโดย
ธรรมชาติ และมีแร่ธาตุต่างๆ อยู่ตามคุณสมบติัสําหรับแหล่งนํานันๆการผลิตนําแร่
ธรรมชาติ จะตอ้งกระทาํภายในบริเวณแหล่งนาํแร่ธรรมชาติแหล่งนันๆ เท่านัน โดย
อาจจะนาํไปผา่นกรรมวิธีการผลิตก่อนการบรรจุก็ได ้ซึงจะตอ้งกระทาํตามกรรมวิธีการ
ผลิต ดงัต่อไปนี 
 1. การปรับปริมาณก๊าซทีมีอยูใ่นนาํแร่ธรรมชาติ 

2.   การกาํจดัสารประกอบทีไม่คงตวัเช่นสารประกอบเหลก็แมงกานีสกาํมะถนั
สารหนู เป็นตน้ ให้กาํจดัโดยวิธีทาํให้ตกตะกอน(Decantation) และหรือโดยวิธีสารหนู 
เป็นตน้ ใหก้าํจดัโดยวิธีทาํใหต้กตะกอน(Decantation) และหรือโดยวิธี ตะกอนและหรือ
การกรองตามความจาํเป็นก่อนกาํจดัก็ได ้นาํแร่ธรรมชาติตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน 
ดงัต่อไปนี 
 1. ใส ไม่มีตะกอน 

2.แร่ธาตุทีมีอยู่ในนําแร่ธรรมชาติ ต้องมีปริมาณทีไม่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย ดงัต่อไปนี 
 2.1 ทองแดง ไม่เกิน 1 มก./ล. 
 2.2แมงกานีสไม่เกิน 2 มก./ล. 
 2.3 บอเรต โดยคาํนวณเป็นโบรอน ไม่เกิน 5 มก./ล. 
 2.4 สารหนู โดยคาํนวณเป็นสารหนูทงัหมด ไม่เกิน 0.05 มก./ล. 
 2.5 แบเรียมไม่เกิน 1 มก./ล. 
 2.6 แคดเมียมไม่เกิน 0.003 มก./ล. 

 
ตารางท ี6 (ต่อ) 
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 2.7 โครเมียมโดยคาํนวณเป็นโครเมียมทงัหมด ไม่เกิน 0.05 มก./ล. 
 2.8 ตะกวัไม่เกิน 0.01 มก./ล. 
 2.9 ปรอทไม่เกิน 0.001 มก./ล. 
 2.10 ซิลิเนียม ไม่เกิน 0.05 มก./ล. 
 2.11 ไนเตรทโดยคาํนวณเป็นไนเตรท ไม่เกิน 50 มก./ล. 
 2.12 พลวง ไม่เกิน 0.005 มก./ล. 
 2.13 นิเกิล ไม่เกิน 0.02 มก./ล. 

นาํแร่ธรรมชาติตอ้งมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดงัต่อไปนี 
3. ตรวจพบสารปนเปือนไดไ้ม่เกินทีกาํหนด ดงัต่อไปนี 

3.1 ไซยาไนด ์ไม่เกิน 0.07 มก./ล. 
3.2 ไนไตรตโ์ดยคาํนวณเป็นไนไตรตไ์ม่เกิน 0.02 มก./ล. 
3.3 ไม่พบสารกาํจดัศตัรูพืชและสตัว ์
3.4 ไม่พบโพลีคลอริเนตเตตไบฟีนิล (Chlorinated biphenyls) 
3.5 ไม่พบสารลดแรงตึงผวิ (Surface active agents) 
3.6 ไม่พบนาํมนัแร่ (Mineral oil) 
3.7 ไม่พบโพลีนิวเคลียร์อะโรเมติกไฮโดรคาร์บอน (Polynuclear aromatic 

hydrocarbons) 
4. คุณสมบติัทางจุลินทรีย ์

4.1 ตรวจแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มนอ้ยกวา่ 2.2 ต่อนาํแร่ธรรมชาติ 100 
มิลลิลิตรโดยวธีิเอม็พีเอน็ (MPN, Probable Number) 

4.2 ตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิด อี.โคไล(Escherichia coli) 
4.3 ไม่มีจุลินทรียท์าํใหเ้กิดโรค 

 

ทีมา :ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที 199 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญติั
อาหาร พ.ศ. 2522 เรือง นาํแร่ธรรมชาติ ตีพิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 6ง. ลงวนัที 
24 มกราคม 2544 

 การใช้นําบาดาลในประเทศไทย 
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 ประเทศไทยมีแหล่งนาํใตดิ้นหรือนาํบาดาลซึงเป็นแหล่งนาํตามธรรมชาติอีก
แหล่งหนึงทีสามารถนาํมาใชเ้สริมหรือทดแทนนาํผวิดินซึงในบางพืนทีไม่สามารถเขา้ถึง
แหล่งนําผิวดินหรือไม่มีนําประปาเขา้ถึงจึงได้มีการนําเอานําบาดาลขึนมาใช้ในการ
อุปโภคบริโภครวมทงัการผลิตในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม กรม
ทรัพยากรนําบาดาลซึงกํากับดูแลและควบคุมการใช้นําบาดาลในประเทศตาม
กฎกระทรวงทีกาํหนดให้ผูใ้ชน้าํบาดาลทีระดบัความลึกตงัแต่ 30 เมตรลงไปตอ้งขึน
ทะเบียนผูใ้ชน้าํบาดาลซึงพบวา่ตวัเลขการใชน้าํบาดาลทวัประเทศเฉลียปีละ 18,000 ลา้น
ลูกบาศก์เมตรจากศกัยภาพนาํบาดาลทีใชไ้ดร้าว 1 แสนลา้นลา้นลูกบาศก์เมตรต่อปี 
นอกจากนีปริมาณการใชน้าํบาดาลยงัสัมพนัธ์กบัปริมาณฝนทีตกลงมาเติมชนันาํใตดิ้น
ตามธรรมชาติคือปริมาณนาํบาดาลจากขอ้มูลอตัราการไหลซึมของนาํฝนลงสู่นาํบาดาล
ของกรมทรัพยากรธรณีทีวิเคราะห์จาํแนกตามชนัหินประเภทต่างๆและพืนทีของชนัหิน
แต่ละชนิดรองรับทงัประเทศเฉลียต่อปีประมาณ 38,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตรหรือร้อยละ 
4.7 ของปริมาณนาํฝนทงัประเทศโดยแอ่งนาํบาดาลในพืนทีลุ่มนาํภาคเหนือจะมีปริมาณ
นาํฝนทีไหลซึมลงสู่แหล่งนาํบาดาลต่อปีมากทีสุดมีประมาณ 11,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
(วจีรามณรงคแ์ละสมชยัวงศส์วสัดิ, 2542) แต่ขณะนีพบแนวโน้มภาคเกษตรกรรม
บริเวณพืนทีภาคเหนือตอนล่างต่อภาคกลางโดยเฉพาะแถบลุ่มเจ้าพระยาตอนบน
ครอบคลุมพืนทีจงัหวดัพิษณุโลกกาํแพงเพชรพิจิตรสุโขทยัชยันาทสิงห์บุรีมีอตัราการใช้
นาํบาดาลสูงถึง 7,800 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนัหรือคิดเป็น 40-50 เปอร์เซ็นตข์องการใช้
นาํเนืองจากมีการทาํนาเฉลียปีละ 3 ครังทาํให้เกิดการใชน้าํบาดาลทีเกินสมดุลถึงปีละ 
820 ลา้นลูกบาศกเ์มตรหากเกษตรกรยงัขดุใชน้าํบาดาลในระดบัทีลึกกวา่ 30 เมตรจะทาํ
ให้สุ่มเสียงทีจะทาํให้ชนันาํบาดาลขาดสมดุลทีสําคญันาํบาดาลในระดบัความลึก 30 
เมตรจะขดุยากขึนตอ้งขดุลึกลงไปเรือยๆปริมาณการใชน้าํบาดาลทีเกินสมดุล ยอ่มส่งผล
ใหร้ะดบันาํบาดาลลดลงอยา่งรวดเร็ว 10-30 เซนติเมตรต่อปีจนทาํใหร้ะดบัความลึกของ
นาํบาดาลจากผิวดินเพิมความลึกจากในอดีตทีเคยอยู่ประมาณ5-10 เมตรเพิมไปอยู่ที
ระดบั 10-25 เมตรขณะเดียวกนัสิงสาํคญัทีทาํใหเ้กิดปัญหาคือไม่เฉพาะภาคเกษตรกรรม
เท่านนัทีมีการใชน้าํบาดาลในปริมาณค่อนขา้งมาก แต่ภาคราชการและเอกชนก็มีการใช้
นาํบาดาลในปริมาณมหาศาลเช่นกนั (สุพจน์เจิมสวสัดิพงษ,์ 2556) 
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 ในส่วนภาคอุตสาหกรรมพบวา่ในพ.ศ. 2538 ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีปริมาณการใชน้าํบาดาล 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนัและเพิมขึนสูงสุดเป็น 
2.5 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อวนัในพ.ศ. 2544เฉพาะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีปริมาณการใชน้าํบาดาล 1.4 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนั
ในพ.ศ. 2540 (กรมทรัพยากรนาํบาดาล, 2549) และในพ.ศ. 2541-2550 ภาคอุตสาหกรรมใช้
นาํผวิดินเพิมขึนในทุกลุ่มนาํร้อยละ 3.04 ต่อปีแหล่งนาํใตดิ้นหรือนาํบาดาลส่วนใหญ่ถูก
นาํมาใช้เสริมหรือทดแทนนาํผิวดินในพืนทีทีไม่สามารถเขา้ถึงระบบประปาไดแ้ละ
ภาคอุตสาหกรรมบางกลุ่มมีความจาํเป็นต้องใช้นําบาดาลในกระบวนการผลิตเช่น
อุตสาหกรรมกลุ่มสิงทอและกลุ่มอาหารเนืองจากนําบาดาลมีความสะอาดมากกว่า
นําประปาทีมีปริมาณคลอรีนสูงเป็นต้นกรมทรัพยากรนําบาดาลร่วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัและสถาบนันําเพือความยงัยืนสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอผลการศึกษาวิจยัการใชน้าํบาดาลและแนวทางการ
บริหารจดัการการใชน้าํบาดาลในภาคอุตสาหกรรม 4 กลุ่มไดแ้ก่อุตสาหกรรมสิงทอเคมี
โลหะอุตสาหกรรมอาหารและเครืองนุ่งห่มโดยให้ผูเ้ชียวชาญจากสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ฯให้คาํแนะนาํเกียวกบัระบบการกรองนาํประปาและการนํานําบาดาล
กลบัมาใชใ้หม่อยา่งมีประสิทธิภาพเพือทดแทนการใชน้าํดาลในภาคอุตสาหกรรมทีใช้
นําบาดาลรวมถึงการนํานํากลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพผลการศึกษาพบว่า
ภาคอุตสาหกรรมนาํนาํกลบัมาใชใ้หม่เพิมขึนประมาณร้อยละ10-20 และในอนาคตจะ
ผลกัดนัใหน้าํนาํกลบัมาใชใ้หม่ร้อยละ 30 โครงการดงักล่าวจดัทาํขึนเพือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียนในพ.ศ. 2558 ทีจะมีการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมและตอ้งมีการ
ใชน้าํเพิมขึนหลายเท่าตวั (กรมทรัพยากรนาํบาดาล, 2555) 
 ผลกระทบจากการใช้นําบาดาล 
 จากขอ้มูลของโครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งนาํบาดาลในเขตวิฤตการณ์นาํ
บาดาลและแอ่งเจา้พระยาตอนล่างชนันาํบาดาลในบริเวณพืนทีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลหรือชนันาํบาดาลของพืนทีแอ่งเจา้พระยาตอนล่างเป็นแหล่งนาํทีมีศกัยภาพสูง
ทีสุดของประเทศประกอบดว้ยชนันาํบาดาลทีเป็นตะกอนกรวดทรายแทรกสลบัดว้ยชนั
ดินเหนียวกองนาํบาดาลกรมทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรนาํบาดาลในปัจจุบนั) ได้
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จาํแนกชนันาํบาดาลออกไดเ้ป็นชนันาํบาดาลแบบมีแรงดนัจาํนวน 8 ชนัมีความหนาของ
ตะกอนมากกวา่ 600 เมตรจึงไดมี้การพฒันาเพือนาํนาํบาดาลขึนมาใชด้า้นการอุปโภค
บริโภคและการอุตสาหกรรม ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริมดาํเนินการตงัแต่
ประมาณพ.ศ. 2496 โดยมีการพฒันานาํบาดาลในพืนทีแอ่งเจา้พระยาตอนล่างขึนมาใช้
ติดต่อกนัเป็นเวลานานกว่า 50 ปีและมีปริมาณการใชน้าํมากขึนอย่างต่อเนืองใน
พ.ศ.2518 มีการสูบนาํบาดาลใชป้ระมาณ 700,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนัและในพ.ศ. 2525 
มีการสูบนาํบาดาลมาใช ้ 1.4 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนัโดยแยกเป็นภาคเอกชน 944,000 
ลูกบาศกเ์มตรต่อวนัและการประปานครหลวง 477,000 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 
 การใชน้าํบาดาลทีเพิมขึนอย่างต่อเนืองดว้ยปริมาณการใชน้าํบาดาลทีมากเกิน
สมดุลทางธรรมชาติติดต่อกนัมาเป็นระยะเวลานานทาํให้เกิดวิกฤตการณ์นาํบาดาลขึน
ในชนันาํต่างๆในปัจจุบนัสิงบ่งชีการเกิดวิกฤตการณ์นาํบาดาลคือแรงดนัของระดบันาํ
บาดาลลดตาํลงอยา่งรวดเร็วโดยไม่มีการคืนตวัจึงเกิดผลกระทบต่อเนืองคือแผน่ดินทรุด
และนาํเคม็แทรกซึมเขา้สู่ชนันาํบาดาลซึงแต่เดิมเคยเป็นนาํจืดเปลียนแปรสภาพเป็นนาํ
กร่อยและนาํเคม็และผลกระทบทีเกิดจากแผ่นดินทรุดตามมาคือนาํท่วมขงัท่อระบายนาํ
และท่อประปาชาํรุดเสียหายพืนถนนและทางเดินแตกร้าวฯลฯทาํใหเ้กิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจของประเทศและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในชนั
นาํเขตพระประแดงนครหลวงและนนทบุรีทีมีการสูบใชม้ากทีสุดจนทาํให้ระดบัแรงดนั
นาํบาดาลลดลงจากเดิมถึง 30 เมตรกรมทรัพยากรธรณีในขณะนนัจึงจาํเป็นตอ้งควบคุม
ปริมาณการสูบนาํให้ลดลงทงัภาคเอกชนและการประปานครหลวงและมีมาตรการเก็บ
ค่าใชน้าํบาดาลโดยประกาศใชเ้มือ 26 ตุลาคมพ.ศ. 2527 โดยกาํหนดใหสู้บนาํบาดาล
ใชไ้ดไ้ม่เกิน 1.1ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อวนัแต่ในช่วงพ.ศ. 2535-2540 มีการใชน้าํบาดาล
เพิมขึนจนถึง 1.6 ลา้นลูกบาศก์เมตรต่อวนัจนระดบัแรงดนันาํบาดาลในชนันาํพระ
ประแดงนครหลวงและนนทบุรีทวัทงักรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลงอยา่งรวดเร็ว
โดยเฉพาะอยา่งยิงบริเวณเขตลาดกระบงักรุงเทพมหานครมีระดบัแรงดนันาํบาดาลอยูที่ 
65 เมตรจากผิวดินบริเวณอาํเภอบางพลีบางบ่อจงัหวดัสมุทรปราการอยูที่ระดบั 40 เมตร
และ 50 เมตรจากผิวดินและยา่นอุตสาหกรรมจงัหวดัสมุทรสาครอยูที่ระดบั 75 เมตรจาก
ผิวดินเมือระดับแรงดันนําบาดาลลดตําลงมีผลทําให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดิน 
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(โครงการศึกษาผลกระทบต่อแหล่งนําบาดาลในเขตวิฤตการณ์นําบาดาลและแอ่ง
เจา้พระยาตอนล่างกรมทรัพยากรนาํบาดาล, 2558) จากการศึกษาและการติดตามคุณภาพ
นาํบาดาลพบวา่ชนันาํบาดาลทีเคยให้นาํจืดเช่นชนันาํพระประแดงชนันาํนครหลวงและ
ชนันาํนนทบุรีคุณภาพนาํในบางบริเวณไดเ้ปลียนแปลงไปเป็นนาํกร่อยหรือนาํเคม็และ
จาํนวนบ่อนําบาดาลทีต้องเลิกใช้เพราะนําเค็มไหลเข้าบ่อได้เพิมสูงขึนจากผลการ
วเิคราะห์คุณภาพนาํพบวา่ปริมาณคลอไรดเ์หลก็และแมงกานีสและปริมาณความกระดา้ง
เพิมขึนซึงปริมาณคลอไรดใ์นชนันาํบาดาลจะเพิมขึนตามระยะทางทีอยูใ่กลช้ายฝังทะเล
และระดบัความลึกบริเวณทีมีการไหลของนาํเค็มเขา้สู่แหล่งนาํจืดคือบริเวณฝังธนบุรี 
บริเวณป้อมพระจุลฯอาํเภอพระประแดงอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรปราการนอกจากนี
นาํเค็มทีวางตวัอยู่ในชันนาํกรุงเทพไดไ้หลแทรกซึมเขา้ไปในชันนําจืดทีอยู่ดา้นล่าง
เนืองจากท่อกรุของบ่อนาํบาดาลเก่าและถูกกดักร่อนจนทะลุจึงทาํใหน้าํเคม็ไหลลงสู่ชนั
นาํจืดดา้นล่างซึงจาํเป็นจะตอ้งแกไ้ขดว้ยการอุดกลบบ่อนาํบาดาลตามหลกัวชิาการ 
 กรณีอตัราการไหลของนาํเค็มเขา้สู่แหล่งนาํจืดในชนันาํต่างๆยงัไม่มีการศึกษา
อยา่งจริงจงัแต่ในบริเวณทีมีการสูบนาํมากอตัราการไหลของนาํเคม็จะสูงกวา่บริเวณทีมี
การสูบนาํขึนมาใชน้อ้ยในชนันาํพระประแดงและชนันาํนครหลวงพบวา่มีการไหลของ
นาํเค็มเขา้สู่ชนันาํจืดมากกว่าชนันาํอืนๆโดยเฉพาะบริเวณฝังธนบุรีและบริเวณดา้นใต้
อาํเภอพระประแดงปัญหานีมีแนวโนม้ทีจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปในอนาคตสาํหรับชนั
นาํบาดาลทีอยูลึ่กลงไปจาํเป็นตอ้งมีการศึกษาและติดตามสถานการณ์ดา้นนาํบาดาลอยา่ง
เป็นระบบและต่อเนืองทังการรุกลาํของนําเค็มและการทรุดตัวของแผ่นดินรวมทัง
ผลกระทบจากแรงดนันาํบาดาลทีสูงขึนทีจะมีผลต่ออาคารสิงก่อสร้าง (นาํบาดาลตวัแปร
สําคญัเหตุดินทรุดในกทม., 2557)ส่วนการใชน้าํในภาคเกษตรกรรมของภาคเหนือ
ตอนล่างต่อภาคกลางโดยเฉพาะแถบลุ่มเจา้พระยาตอนบนครอบคลุมพืนทีจ.พิษณุโลก
พิจิตรสุโขทยัคิดเป็นพืนทีกวา่ 13 ลา้นไร่โดยพบวา่ 6.5 ลา้นไร่มีปัญหาอุทกธรณีหรือ
ปัญหาการลดระดบัของนาํบาดาลอยา่งรวดเร็วเพราะในบริเวณพืนทีดงักล่าวมีการสูบนาํ
บาดาลระดบัตืนคือประมาณ 8–30 เมตรจากหนา้ดินขึนมาใชเ้พือการเกษตรตลอดทงัปี
ทงัๆทีใน 3 จงัหวดัดงักล่าวมีปริมาณฝนตก 35,765 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีแต่เพราะ
ลกัษณะพืนดินของทงั 3 จงัหวดัดงักล่าวทาํใหส้ามารถดูดซึมนาํลงสู่ใตดิ้นไดเ้พียง6,980 
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ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีขณะทีเกษตรกรดูดนาํบาดาลขึนมาใช7้,800 ลา้นลูกบาศกเ์มตร
ต่อปีจึงเป็นเหตุใหเ้กิดการใชน้าํบาดาลเกินสมดุลถึง 820 ลา้นลูกบาศกเ์มตรต่อปีเกินกวา่
ปริมาณนาํทีไหลยอ้นกลบั (Recharge) ทาํใหป้ริมาณนาํลดลงกลายเป็นพืนทีซึงมีแต่นาํ
ท่วมกบัแลง้ตลอดมา(สุพจน์เจิมสวสัดิพงษ,์ 2556) นอกจากนีพืนทีเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่ของประเทศอยูน่อกเขตชลประทานประมาณ 152,000 ตารางกิโลเมตรซึงปัจจยั
ต่างๆเหล่านีส่งผลให้มีการพฒันาและใชน้าํบาดาลในปริมาณทีเพิมมากขึนจนในหลาย
พืนทีปริมาณการใชน้าํเกินความสมดุลของธรรมชาติทีจะสามารถทดแทนไดก่้อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทงัทางตรงและทางออ้มเช่นการทรุดตวัของแผน่ดินการแทรก
ซึมของนาํทะเลสู่ชนันาํบาดาลในบริเวณใกลช้ายฝังทะเลและการปนเปือนของมลพิษใน
ชนันาํบาดาลเป็นตน้ซึงปริมาณและคุณภาพของนาํบาดาลทีลดลงส่งผลกระทบอยา่งมาก
ต่อการเขา้ถึงนาํของประชาชนและภาคการผลิตต่างๆ(อริสราเพียรมนกลุ, 2557) 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัความรู้ความเข้าใจ 

 ความหมายของความรู้ 
 พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ไดใ้ห้ความหมายของ 
“ความรู้” วา่ “ความรู้เป็นขอ้เทจ็จริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑแ์ละขอ้มูลต่างๆ
ทีมนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสมไว”้ 
 ประภาเพญ็ บุญสุวรรณ (2526) ความรู้เป็นพฤติกรรมขนัตน้ ซึงเพียงแต่จาํได ้
อาจจะโดยการนึกได ้หรือโดยการมองเห็น หรือไดย้ินจาํได ้ความรู้ขนันี ไดแ้ก่ ความรู้
เกียวกบัคาํจาํกดัความ ความหมาย ขอ้เทจ็จริง ทฤษฏี รูปแบบ กฎ โครงสร้าง และวิธีการ
แกปั้ญหา 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ (2535) ความรู้ หมายถึง การระลึกถึงเรืองราวต่างๆ ที
เคยมีประสบการณ์มาแลว้ และรวมถึงการจาํเนือเรืองต่างๆ ทงัทีปรากฏอยู่ในแต่ละ
เนือหาวิชาและทีเกียวพนักบัเนือหาวิชานันดว้ย เช่นระลึกหรือจาํไดถึ้งวตัถุประสงค ์
วธีิการ แบบแผน และเคา้โครงของเรืองนนั 
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 จนัทร์ทิพย ์ชูสมภพ (2539) ความรู้ หมายถึง ขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ ์และโครงสร้าง
ทีมนุษยไ์ดรั้บจากการศึกษาคน้ควา้ ประสบการณ์ การสังเกต และเก็บสะสมไวใ้นระดบั
ของความจาํได ้สามารถเขา้ใจ ตีความและนาํไปประยกุตใ์ช ้
 อภิชาต หงส์ทอง (2549) ความรู้ หมายถึง ความสามารถในการคิด การเขา้ใจ
ข้อเท็จจริงทีจะนําไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนัน  บวกกับ
ประสบการณ์เดิมทีเกิดจากการเรียนรู้ แลว้ตดัสินใจประเมินค่าเป็นเรืองใดเรืองหนึง ซึงมี
ความชดัเจนและมีคุณภาพ 
 ความรู้ในทีนีมาจากคาํวา่Knowledge หรือคาํวิชาการ Cognitive ซึงพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546) ไดก้าํหนดไวว้า่ “ความรู้”คือ
สิงทีสังสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนการคน้ควา้หรือประสบการณ์รวมทงัความสามารถ
เชิงปฏิบติัและทกัษะความเขา้ใจหรือสารสนเทศทีไดรั้บมาจากประสบการณ์สิงทีไดรั้บ
มาจากการไดย้นิไดฟั้งการคิดหรือการปฏิบติัองคว์ชิาในแต่ละสาขา 
 

 ระดบัความรู้ 
 บลูมและคณะ (Bloom, et al.) ไดแ้บ่งระดบัความรู้ (Cognitive Domain) เป็น 6 
ระดบั จากขนัทีง่ายไปสู่ขนัทียากดงันี 

1. ความรู้ความจาํ (Knowledge) เป็นความสามารถทางสมองในอนัทีจะทรงไว้
หรือรักษาไว้ซึงเรืองราวต่างๆทีบุคคลได้รับรู้เข้าไว้ในสมอง  การวัดว่าบุคคลมี
ความสามารถในการจาํเรืองราวต่างๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใดนนั ใหดู้ทีวา่บุคคลนนัสามารถ
เลือกไดซึ้งสิงทีจะจาํไวไ้ดเ้พียงใด 

2. ความเขา้ใจ(Comprehension) เป็นความสามารถในการสือความหมายทงัให้
ผูอื้นรู้เจตนาของตน และตนเองรู้ความหมาย ความปรารถนาของผูอื้น 

3. การนาํไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการนาํความรู้ ความจาํ และ
ความเขา้ใจไปใชใ้นการแกปั้ญหาใหม่เกิดขึนอยา่งไดผ้ล ความสามารถในการนาํไปใช้
ไม่ไดห้มายความถึง การไดเ้รียนรู้วิธีการนาํไปทาํตามวิธีการทีไดรั้บไปเลียนแบบ แต่
ความสามารถในการนาํไปใชใ้นการแกปั้ญหา ซึงเป็นเรืองราวหรือเหตุการณ์ใหม่ๆ ที
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เกิดขึนเป็นความสามารถนาํสิงทีไดจ้ากการเรียนการสอนไปแกไ้ขสถานการณ์ให้สาํเร็จ
ลุล่วงไป 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการพิจารณาเรืองราวใดๆ 
ออกเป็นส่วนยอ่ยๆ 

5. การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการประกอบส่วนยอ่ยๆ ให้
เขา้กนัไดเ้ป็นเรืองเป็นราว เป็นความสามารถในการพิจารณาเรืองราวในหลายๆลกัษณะ 
แลว้นาํมาจดัระบบโครงสร้างเสียใหม่ ใหเ้กิดสิงใหม่ซึงมีประสิทธิภาพดีกวา่เดิม 

6. การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินตีราคาโดยอาศยั
หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทีวางไว ้

 

 การวดัความรู้ 
 กิติมาปรีดีดิลก (2520) เครืองมือทีใชใ้นการวดัความรู้มีหลายชนิดแต่ละชนิดมี
ความเหมาะสมกบัการวดัความรู้ตามคุณลกัษณะซึงแตกต่างกนัออกไปเครืองมือทีใชว้ดั
ความรู้ทีนิยมใชว้ดักนัมากคือแบบทดสอบซึงถือว่าเป็นสิงเร้าเมือนาํไปเร้าผูถู้กสอบให้
แสดงอาการตอบสนองออกมาด้วยพฤติกรรมบางอย่างเช่นการพูดการเขียนการทาํ
ท่าทางฯลฯเพือให้สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนบัจาํนวนปริมาณไดเ้พือนาํไปแทน
อนัดบัหรือคุณลกัษณะของบุคคลนนัรูปแบบของขอ้สอบหรือแบบทดสอบมี 3 ลกัษณะ 

1. ขอ้สอบปากเปล่าเป็นการทดสอบดว้ยวาจาหรือคาํพูดระหว่างผูท้าํการสอบ
กบัผูถู้กสอบโดยตรงหรือบางครังเรียกวา่“การสมัภาษณ์” 

2. แบบสอบขอ้เขียนซึงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
2.1 แบบความเรียงเป็นแบบทีต้องการให้ผูอ้ธิบายบรรยายประพนัธ์หรือ

วจิารณ์เรืองราวทีเกียวกบักบัความรู้นนัๆ 
2.2 แบบจาํกัดคาํตอบเป็นขอ้สอบทีให้ผูส้อบพิจารณาเปรียบเทียบตดัสิน

ขอ้ความหรือรายละเอียดต่างๆซึงมีอยู ่4แบบคือแบบถูกผดิแบบจาํคู่และแบบเลือกตอบ 
3. ขอ้สอบภาคปฏิบติัเป็นขอ้สอบทีไม่ตอ้งการให้ผูถู้กสอบตอบสนองออกมา

ดว้ยคาํพดูหรือเขียนเครืองหมายใดๆแต่มุ่งใหแ้สดงพฤติกรรมดว้ยการกระทาํจริง 
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 รัตติกรณ์จงวิศาล (2535: 51) การวดัความรู้ความสามารถในการระลึก 
(Recall)เ รืองราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ต่างๆหรือเป็นการวัดการระลึก
ประสบการณ์เดิมทีบุคคลไดรั้บจากคาํสอนการบอกกล่าวการฝึกฝนของผูส้อนรวมทงั
ตาํราจากสิงแวดลอ้มต่างๆดว้ยคาํถามวดัความรู้แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 

1. ถามความรู้ในเนือเรืองเป็นการถามรายละเอียดของเนือหาขอ้เท็จจริงต่างๆ
ของเรืองราวทงัหลายประกอบดว้ยคาํถามประเภทต่างๆเช่นศพัทแ์ละนิยามกฎและความ
จริงหรือรายละเอียดเนือหาต่างๆ 

2. ความรู้ในวิธีการเป็นการถามวิธีปฏิบติัต่างๆแบบแผนประเพณีขนัตอนการ
ปฏิบติัทงัหลายเช่นถามระเบียบแบบแผนลาํดบัขนัและแนวโน้มการจดัประเภทและ
หลกัเกณฑต่์างๆ 

3. ถามความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจาํข้อสรุปหรือ
หลกัการของเรืองทีเกิดจากการผสมผสานหาลกัษณะเพือรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็น
หลกัหรือหวัใจของเนือหานนัๆ 

รวีวรรณชินะตระกลู (2533: 38-41) การสร้างแบบทดสอบเพือเป็นเครืองมือวดั
พฤติกรรมดา้นความรู้ความจาํทีเป็นทีรู้จกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

1. แบบอตันยัเป็นแบบทดสอบทีผูส้อบตอ้งเขียนตอบเป็นการยากทีจะควบคุม
การตอบของผูส้อบไดแ้บบทดสอบชนิดนียงัแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 

1.1 แบบทดสอบทีไม่จาํกดัคาํตอบ (Essay – extended response) หมายถึง
แบบทดสอบทีผูต้อบมีสิทธิในการตอบอยา่งเสรี 

1.2 แบบทดสอบทีจาํกดัคาํตอบ (Essay – restricted response) หมายถึง
แบบทดสอบทีผูต้อบมีสิทธิในการตอบจาํกดั 

1.3 แบบทดสอบแบบตอบสันๆ (Short – answer) หมายถึงแบบทดสอบที
ตอ้งการคาํตอบทีเป็นวลีเท่านนั 

1.4 แบบทดสอบแบบใหเ้ติมคาํใหส้มบูรณ์หมายถึงแบบทดสอบทีตอ้งการให้
เติมคาํตอบ 

2. แบบปรนยัเป็นแบบทดสอบทีมีรูปแบบ (Structure) มากทีสุดสามารถใช้
วดัผลไดแ้บบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
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2.1 แบบถูกผิด (True – False) คาํถามชนิดทีถามถึงความจริงหลกัการกฎ
ต่างๆและการตีความ 

2.2 แบบทดสอบแบบจบัคู่ (Matching) ลกัษณะของขอ้สอบจะมี 2 คอลมัน์
คอลมัน์หนึงเป็นชุดของคาํถามอีกคอลมัน์หนึงเป็นชุดคาํตอบซึงผูต้อบจะเลือกคาํตอบที
ถูกตอ้งเพือใหส้อดคลอ้งกบัคาํถาม 

2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ขอ้สอบแบบนี จะ
ประกอบดว้ย 2 ส่วนส่วนแรกเป็นส่วนของโจทย ์ (Stem) อีกส่วนหนึงเป็นตวัเลือก 
(Alternative) มีตงัแต่ 3 – 5 ตวัเลือกแบบทดสอบประเภทนี จะวดัความสามารถของ
สมองไดต้งัแต่ตาํจนถึงขนัสูงๆโดยคาํตอบในตวัเลือกนนัจะมีขอ้ถูกอยูเ่พียงขอ้เดียวส่วน
ขอ้อืนๆเป็นตวัลวง (Distracters) เป็นแบบทดสอบทีนิยมใชก้นัมากเพราะมีขอ้ดีทีวา่การ
ใหค้ะแนนไม่วา่ใครตรวจการใหค้ะแนนจะเท่ากนัเสมอ 
 จากทีกล่าวมาขา้งตน้อาจสรุปไดว้่าในการสร้างเครืองมือวดัความรู้ความเขา้ใจ
จะตอ้งคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบันิยามซึงในทีนีคือความรู้เกียวกบัการใช้นาํบาดาล 
รูปแบบเครืองมือทีใชว้ดัเป็นปรนยัแบบถูกผิด (True – False) มาเป็นเครืองมือในการวดั
ความรู้ความเขา้ใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัทศันคต ิ
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 ความหมายของทศันคต ิ
 ทศันคติ (Attitude) หมายความถึง สภาพทางจิตของบุคคลทีเกิดจากการเรียนรู้ใน
การทีจะตอบสนองของบุคคล สิงของ หรือเหตุการณ์เฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึงในทาํนอง
ว่าชอบหรือไม่ชอบตามปกติและตวับุคคลจะตอ้งมีทศันคติต่อสิงหนึงสิงใดทีเกียวขอ้ง
กบัชีวิตประจาํวนัเสมอ ซึงไดมี้นักจิตวิทยาหรือกลุ่มผูที้ทาํการศึกษาเรือง ทศันคติ ให้
ความหมายไวห้ลายความหมายดงัต่อไปนี 
 นิวคมั (Newcomb, 1954) ใหค้วามหมายของทศันคติวา่ เป็นความรู้สึกเอนเอียง
ของจิตใจทีมีต่อประสบการณ์ทีมนุษยเ์ราไดรั้บ อาจจะมากหรือนอ้ยก็ได ้และทศันคตินี
จะแสดงออกไดท้างดา้นพฤติกรรมสองลกัษณะคือ การแสดงออกในลกัษณะของความ
พึงพอใจ เห็นดว้ยหรือชอบทศันคติเช่นนีทาํใหอ้ยากปฏิบติั อยากได ้อยากเขา้ใกลสิ้งนนั 
ลกัษณะเช่นนีเราเรียกว่า ทศันคติทางบวก (Positive Attitude) อีกลกัษณะหนึง คือ 
ทศันคติทางลบ (Negative Attitude) คนจะแสดงออกทาํนองไม่พึงพอใจ ไม่ชอบหรือไม่
เห็นดว้ยทาํใหเ้กิดความเบือหน่าย ชิงชงั อยากหนีอยากอยูใ่หห่้างจากสิงนนั ส่วนทศันคติ
อีกแบบหนึง คือความรู้สึกเฉยๆ ไม่ชอบ ไม่เกลียด เป็นทศันคติแบบกลางๆ  
 Strasser et al. (1981) ทศันคติ หมายถึง ความโนม้เอียงของปฏิกิริยาดา้นบวก 
หรือดา้นลบต่อเป้าหมาย หรือทศันคติเป็นระบบทียืนนานของการประเมินผลดา้นบวก
หรือดา้นลบ ความรู้สึกดา้นอารมณ์ และความโนม้เอียงของการกระทาํทีสนบัสนุน หรือ
ต่อตา้นซึงสมัพนัธ์กบัเป้าหมายของสงัคม 
 นิภา แกว้ศรีงาม (2532) ทศันคติ หมายถึง ลกัษณะของความรู้สึกของบุคคลทีจะ
ตอบสนองต่อบุคคล สิงของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ในทางทีดีหรือไม่ดี ในลกัษณะทีว่า
บุคคลนันมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบ ต่อสิงของ ต่อบุคคล หรือต่อสถานการณ์ต่างๆ 
ซึงความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบนี จะทาํให้บุคคลเกิดพฤติกรรมในการทีจะตอบสนองต่อ
สิงทีมีความรู้สึกนนัๆไปในแนวทางทีดีหรือไม่ดีกไ็ด ้
 พรทิพย ์บุญนิพทัธ์ (2539) ทศันคติ หมายถึง ความเห็นทีมีอารมณ์หรือความรู้สึก
มาประกอบเป็นแนวโนม้อนัเป็นความพร้อมทีจะทาํให้การแสดงออกในการสนบัสนุน
ร่วมมือ หรือต่อตา้นสิงใดสิงหนึง 
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 ประภาเพญ็ สุวรรณ (2523) ให้ความหมายไวว้่า ทศันคติเป็นความคิดเห็นซึงมี
อารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนทีพร้อมทีจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอย่างจากสถานการณ์
ภายนอก 
 พงศ ์วิเศษสังข ์(2550) ทศันคติ เป็นปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมตอบสนองการ
แสดงออกของบุคคลหนึงทีมีต่อบุคคลอืน ความคิดหรือสิงของ ซึงการตอบสนองนี มกั
เป็นการตอบสนองทีมีลกัษณะสมาํเสมอ  
 ทศพร บุญประภา (2551)  ทศันคติ หมายถึง ความเชือเชิงประเมินค่า ความรู้สึก 
อารมณ์และแนวโนม้ของพฤติกรรมทีพร้อมจะแสดงออก เพือสนองตอบต่อสิงเร้าทงัที
เป็นวตัถุธรรมและนามธรรม ซึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทีจะเป็น
ส่วนสาํคญัในการกาํหนดการแสดงออกและทิศทางของพฤติกรรมต่อสิงนนั ซึงอาจจะมี
ทงัทางบวกและทางลบ และสามารถเปลียนแปลงได ้
 

 องค์ประกอบของทศันคต ิ
 Triandis (1971) กล่าวถึงองคป์ระกอบของทศันคติไวว้า่ มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น
คือ 

1. ดา้นความรู้ (The Cognitive Component) หมายถึง ความรู้ ความเชือ และ
ความคิดของบุคคลทีมีต่อสิงหนึงสิงใด 

2. ดา้นความรู้สึก (The Effective Component) หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่
ชอบความรู้สึกทางบวกหรือทางลบต่อสิงหนึงสิงใด 

3. ดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) หมายถึง แนวโนม้ หรือความ
พร้อมทีบุคคลจะตอบรับหรือปฏิเสธ 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ทศันคติมีองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ องคป์ระกอบดา้น
ความรู้ หมายถึง ความเชือถือของบุคคลต่อสิงใดสิงหนึง หากบุคคลมีความรู้สิงใดดีหรือ
ความเชือต่อสิงต่างๆว่าดี ก็จะมีทศันคติทีดีต่อสิงนนั องคป์ระกอบทีสองดา้นความรู้สึก 
หมายถึง ปฏิกิริยาการตอบสนองทางดา้นความรู้สึกหรืออารมณ์ทีมีต่อวตัถุหรือบุคคลใด
หรือสิงใด ก็จะทาํให้มีทัศนคติทีดีหรือไม่ดีต่อสิงนัน และองค์ประกอบทีสามด้าน
พฤติกรรมหรือการกระทาํ หมายถึง บุคคลจะประพฤติหรือปฏิบติัอย่างไรต่อวตัถุหรือ
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กลุ่มบุคคล ในกรณีนีความเชือและความรู้สึกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ซึงองคป์ระกอบแต่
ละด้านมี ความสัมพนัธ์เชือมโยงกัน กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีทัศนคติทีดีย่อมเกิด
ความรู้สึกทีดีและมีปฏิกิริยาตอบสนองในทางทีดีต่อการใชน้าํบาดาล เมือประชาชนเห็น
ความจาํเป็นและความสาํคญั และเขา้ใจรูปแบบในการบริหารจดัการเกียวกบันาํบาดาล 
สิงเร้าต่างๆ ของบุคคลสถานการณ์ การกระทาํของสงัคม กลุ่มสังคม สิงอืนทีเป็นตวัแทน
ของทศันคติต่างๆ (Attitude Objects) ทศันคติ (Attitude) ความรู้สึก (Affective) ความรู้ 
(Cognitive) พฤติกรรม (Behavior) คาํพดูทีแสดงถึงความรู้สึกการรับรู้ คาํพดูทีแสดงถึง
ความเชือปฏิกิริยาทีแสดงออกคาํพดูทีเกียวกบัการปฏิบติัและกจ็ะใหค้วามร่วมมือและเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการเกียวกบันาํบาดาลมากขึน 

 ลกัษณะของทศันคต ิ
 วาสนา ประวาลพฤกษ ์(2524) กล่าวถึงลกัษณะของทศันคติ ดงันี 

1. ทศันคติเป็นการตระเตรียมหรือความพร้อมในการตอบสนองต่อสิงเร้าในทาง
ทีชอบหรือไม่ชอบต่อสิงนนัๆ ซึงการตระเตรียมภายในของจิตใจมากกว่าภายนอกทีจะ
สงัเกตเห็นได ้

2. สภาวะความพร้อมจะตอบสนองนัน เป็นลกัษณะทีซาํซ้อนของบุคคลทีจะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับ ชอบหรือไม่ชอบต่อสิงต่างๆจะเกียวขอ้งสัมพนัธ์กบัอารมณ์ดว้ย 
ซึงเป็นสิงทีอธิบายไม่ค่อยไดแ้ละบางครังไม่มีเหตุผล 

3. ทศันคติไม่ใช่พฤติกรรมแต่เป็นสภาวะทางจิตใจทีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึก
คิดและเป็นตวักาํหนดแนวทางในการแสดงของพฤติกรรม 

4. ทศันคติไม่สามารถวดัไดโ้ดยตรง แต่สามารถสร้างเครืองมือวดัพฤติกรรมที
แสดงออกมาเพือใชเ้ป็นแนวทางในการทาํงานหรืออธิบายทศันคติได ้

5. ทศันคติเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ บุคคลจะมีทศันคติในเรืองเดียว
แตกต่างกนัไดด้ว้ยสาเหตุหลายประการ เช่น สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม อาย ุ
เป็นตน้ 

6. ทศันคติมีความมนัคงและแน่นอนพอสมควร แต่อาจเปลียนแปลงได  ้เมือ
ประสบกบัสภาพแวดลอ้มทีเหมาะสมใหม่และแตกต่างไปจากเดิม 
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จากแนวคิดเกียวกบัลกัษณะของทศันคติ พอจะสรุปไดว้่าทศันคติเกิดจากการ
เรียนรู้ หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล สามารถเปลียนแปลงไดต้ามสภาวะแวดลอ้ม 
ถา้เกิดขึนแลว้จะมีลกัษณะมนัคงและเปลียนแปลงไดย้าก โดยทศันคติมีบทบาทในการ
ช่วยใหบุ้คคลไดป้รับปรุงและพฒันาตนเอง 

 

 การเปลยีนแปลงทศันคติ 
 Water B. Kolesnik (1970)ไดอ้ธิบายการเปลียนแปลงทศันคติไวว้า่ ทศันคติของ
บุคคลจะพฒันาไปไดโ้ดยสาเหตุ 3 ประการดว้ยกนั คือ 

1. บุคคลมีโอกาสติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลอืน 
2. เกิดจากการทีบุคคลถ่ายทอดแบบอย่างการกระทาํความคิดเห็นคนอืนเป็น

ของตน 
3. การทีบุคคลพยายามทีจะสนองความตอ้งการของตน 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) กล่าววา่ทศันคติของบุคคล แมไ้ดรั้บการปลูกฝังไว้
ในตวับุคคลอยา่งมนัคงพอสมควร แต่ก็อาจเปลียนแปลงไดต้ามทฤษฎีต่างๆ โดยวิธีการ
ดงัต่อไปนี 

1. การยอมตาม ซึงเกิดจากอิทธิพลของกลุ่ม 
2. การเลียนแบบ ซึงเกิดจากการทีบุคคลพึงพอใจในบุคลิกภาพหรือพฤติกรรม

ของบุคคลทีเกียวขอ้ง 
3. ความตอ้งการทีจะเปลียน ซึงเกิดจากการเรียนรู้และเกิดค่านิยมในบางสิง

บางอยา่งทีตนเองชืนชอบ กจ็ะเกิดความตอ้งการเปลียนแปลงทศันคติ 
4. การเปลียนความเชือ ซึงเกิดจากการทาํให้ความเชือของบุคคลตอ้สิงใดสิง

หนึงเปลียนแปลงไป กจ็ะทาํใหเ้กิดการเปลียนแปลงทางทศันคติดว้ย 

 การวดัทศันคติ 
ประโยชน์ของการวดัทศันคติ มีความสําคญัต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์การรู้

ถึงทศันคติของบุคคลหรือกลุ่มคนทีมีต่อสิงใดสิงหนึงว่าเป็นไปในทิศทางใด ยอ่มจะทาํ
ให้ผูเ้กียวขอ้งสามารถวางแผนและดาํเนินการอย่างใดอย่างหนึงกบับุคคลหรือกลุ่มคน
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นนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (ภิรมย ์เจริญผล,2538:168) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการวดัทศันคติ 
สรุปไดด้งันี 

1. วดัเพือทาํนายพฤติกรรม ทศันคติของบุคคลทีมีต่อสิงใดสิงหนึง ย่อมเป็น
เครืองแสดงให้เห็นว่าบุคคลนันมีทศันคติต่อสิงนันไปในทางดีหรือไม่ มากหรือน้อย
เพียงใด ซึงทศันคติของบุคคลนีเองจะเป็นเครืองมือทาํนายบุคคลนนัว่ามีการกระทาํต่อ
สิงนันไปในทาํนองใด นอกจากนียงัเป็นแนวทางให้ผูอื้นปฏิบติัต่อบุคคลนันไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งและอาจเป็นแนวทางใหผู้อื้นสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนนัไดด้ว้ย 

2. วดัเพือหาทางป้องกนั การทีบุคคลจะมีทศันคติต่อสิงนนัเป็นสิทธิของแต่ละ
บุคคล แต่การอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งสงบสุข บุคคลในสังคมนนัควรจะมีทศันคติต่อสิง
ต่างๆ คลา้ยคลึงกนั ซึงจะทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัและไม่เกิดความแตกแยกขึน
ในสงัคม 

3. วดัเพือหาทางแกไ้ข การวดัทศันคติ จะทาํให้ทราบว่า บุคคลมีทศันคติต่อสิง
ใดสิงหนึงไปในทิศทางใด เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ดงันนั การรู้ถึงทศันคติของบุคคล
หนึงช่วยให้เราสามารถวางแผนและดาํเนินการแกไ้ขลกัษณะทีไม่เหมาะสมของบุคคล
นนัได ้  

4. วัด เพือให้ เข้า ใจสา เหตุและผล  ทัศนคติของบุคคลที มี ต่อสิง ต่ างๆ 
เปรียบเสมือนเป็นสาเหตุภายในทีทาํให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปไดต่้างๆกนั ซึงอาจ
ไดรั้บผลกระทบจากสิงแวดลอ้มหรือสาเหตุภายนอกส่วนหนึง 
 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ (2527)กล่าวไวว้า่ การวดัทศันคติมีหลกัการเบืองตน้ 3 
ประการดงันี 

1. เนือหา (Content) การวดัทศันคติตอ้งมีสิงเร้าไปกระตุน้ใหมี้กิริยาท่าทีออกมา
โดยสิงเร้าทวัไป ไดแ้ก่เนือหาทีตอ้งการวดั เช่น ตอ้งการวดัทศันคติต่อการตดัสินใจ
เกียวกบัชีวิตครอบครัว ซึงไดแ้ก่ การเลือกคู่ครอง อายแุรกสมรส ขนาดครอบครัว และ
ความสมัพนัธ์ภายในครอบครัว 

2. ทิศทาง (Direction) การวดัทศันคติทวัไป กาํหนดให้ทศันคติมีทิศทางเป็น
เส้นตรง และต่อเนืองกนัในลกัษณะ ซา้ย-ขวา หรือ บวก-ลบ โดยเริมจากเห็นดว้ยอยา่งยงิ 
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และลดความเห็นดว้ยลงเรือยๆ จนถึงมีความรู้สึกไม่แน่ใจ และลดต่อไปเป็นไม่เห็นดว้ย
อยา่งยงิ เป็นไปในเส้นตรงเดียวกนัและต่อเนือง 

3. ความเขม้ กิริยาท่าทีหรือความรู้สึกทีแสดงออกต่อสิงเร้านนัๆ มีปริมาณมาก
นอ้ยแตกต่างกนั ถา้มีความเขม้สูงไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตาม จะมีความรู้สึกหรือกิริยา
ท่าทีรุนแรงมากกวา่ทีมีความเขม้เป็นกลาง 

มาตรวดัทศันคติ (Attitude Scale) เครืองมือสาํหรับใชว้ดัทศันคติ เรียกวา่ มาตร
วดัทศันคติ ซึงเป็นระบบประเมินค่า นิยมใช้เครืองมือวดัทศันคติใน 2 ลกัษณะ คือวดั
ทิศทาง โดยประเมินทศันคติในทิศทางบวกหรือลบ ซึงหมายถึงดีหรือเลว เช่น เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย ชอบ ไม่ชอบ เป็นตน้ และวดัเพือให้ไดป้ริมาณของทศันคติ หมายถึง ความ
เขม้ขน้รุนแรงของทศันคตินนัๆ เช่น มาก ปานกลาง นอ้ย เป็นตน้ 

(พวงรัตน์ ทวีรัตน์,2540) มาตรวดัทศันคติทีนิยมใชแ้ละรู้จกัแพร่หลาย มี 3 ชนิด 
คือ 

1. มาตรวดัแบบของเทอร์สโตน(Thurstone’s Type Scale) เป็นการกาํหนดช่วง
ความรู้สึกของคนทีมีต่อสิงใดสิงหนึง จากนอ้ยทีสุดจนถึงมากทีสุด แต่ละช่วงมีระยะห่าง
เท่าๆกนั ขอ้ความทีบรรจุลงในมาตรวดัจะตอ้งนาํไปให้ผูต้ดัสินใจเลือกว่า ควรอยู่ใน
ตาํแหน่งใดของมาตรวดั แต่ละขอ้ความอาจจะตอ้งมีประมาณ 20 ขอ้ความหรือมากกวา่
เลก็นอ้ย 

2. มาตรวดัแบบของลิเคิร์ท(Likert Scale) เป็นการวดัระดบัความคิดเห็นของคน 
แบ่งออกเป็น 5 ช่วง หรือ 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยอยา่งยงิ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ยอย่างยิง ขอ้ความทีบรรจุในมาตรวดัจะเป็นการวดัความรู้สึกต่อสิงใดสิงหนึง
ในทางทีดี (บวก) และในทางทีไม่ดี (ลบ) และมีจาํนวนพอๆกนั ขอ้ความเหล่านีอาจมี
ประมาณ 20 ขอ้ความ 

3. มาตรวดัของออสกูด(Osgood Scale) เป็นมาตรวดัทีใชค้าํคุณศพัทม์าอธิบาย
ความหมายของสิงเร้า โดยมีคุณสมบติัตรงขา้มกนัเป็นขวัของมาตรวดั คาํคุณศพัทที์ใช้
ในการอธิบายลกัษณะของสิงเร้านีสามารถอธิบายได ้3 องคป์ระกอบคือ 

3.1 องค์ประกอบดา้นประเมินค่า เป็นองค์ประกอบทีแสดงออกดา้นคุณค่า 
คาํคุณศพัทที์ใชอ้ธิบาย เช่น ชวั-ดี จริง-เทจ็ ฉลาด-โง่ สวย-น่าเกลียด เป็นตน้ 
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3.2 องคป์ระกอบดา้นศกัยภาพ เป็นองคป์ระกอบทีแสดงถึง กาํลงั อาํนาจ เช่น 
แขง็แรง-อ่อนแอ หนกั-เบา หนา-บาง หยาบ-ละเอียด เป็นตน้ 

3.3  องคป์ระกอบดา้นกิจกรรม เป็นคุณศพัทที์แสดงถึงลกัษณะกิจกรรมต่างๆ 
เช่น ชา้-เร็ว เฉือยชา-กระตือรือร้น เป็นตน้ 
 

แนวคดิและทฤษฏีเกยีวกบัพฤตกิรรม 

 ความหมายของพฤตกิรรม 
 พฤติกรรม  หมายถึง  ปฏิกิริยาหรือกิจกรรมทุกอย่างของสิงมีชีวิต  ดังนัน 
พฤติกรรมของคนจึงหมายถึง ปฏิกิริยาต่างๆ ทีบุคคลแสดงออกทงัภายในและภายนอก
ตวับุคคล มีทงัทีสังเกตไดแ้ละสังเกตไม่ได ้ ทงัสิงทีสมคัรใจจะกระทาํหรือละเวน้การ
กระทาํทงันีพฤติกรรมของบุคคลยอ่มแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม วฒันธรรม ซึงมกั
ได้รับอิทธิพลจากความคาดหวังของบุคคลรอบข้าง  สถานการณ์ขณะนัน  และ
ประสบการณ์ในอดีตกลุ่มผูที้ทาํการศึกษาเรือง พฤติกรรม ให้ความหมายไวห้ลาย
ความหมายดงัต่อไปนี 
 สุรพงษโ์สธนะเสถียร (2533) กล่าววา่พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคล
โดยมีพืนฐานมาจากความรู้และทศันคติของบุคคลการทีบุคคลมีพฤติกรรมทีแตกต่างกนั
เนืองมาจากการมีความรู้และทัศนคติทีแตกต่างกันความแตกต่างกันในการแปล
ความหมายทีตนเองไดรั้บจึงก่อให้เกิดประสบการณ์สังสมทีแตกต่างกนัอนัมีผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของบุคคล 
 อรวรรณปิลนัธน์โอวาท (2537) กล่าวว่าพฤติกรรมใดๆของคนเราส่วนใหญ่
ตามปกติมกัเกิดทศันคติของบุคคลนันทศันคติจึงเปรียบเสมือนกบัเครืองควบคุมการ
กระทาํของบุคคลดงันนัเพือให้เขา้ใจถึงพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนเราจาํเป็นตอ้งศึกษา
เรืองทศันคติอยา่งลึกซึง 
 สงวน สุทธเลิศอรุณ และคณะ (2524) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํ
หรือกริยาอาการปรากฏออกมาทางร่างกาย ทางกลา้มเนือและระบบประสาท ทางอารมณ์
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และทางความสามารถซึงโดยปกติมนุษยแ์ละสัตวย์อ่มแสดงออกมาให้เป็นทีสังเกตเห็น
ไดช้ดัและเห็นไดไ้ม่ชดั ซึงขึนอยูก่บัการตอบสนองต่อสิงเร้าทีมากระตุน้เป็นสาํคญั 
 สมโภชน์เอียมสุภาษิต (2526) กล่าวว่า พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การ
กระทาํของบุคคล เป็นการแสดงออกเพือตอบสนองโตต้อบต่อสิงใดสิงหนึง อาจกระทาํ
ได้ทงัทีรู้ตวัและไม่รู้ตวั และอาจเป็นการตอบสนองทีเกิดได้ทงัภายในและภายนอก
ร่างกาย เช่น การร้องให้ การอ่านหนงัสือ การกิน การกระพริบตาการเตน้ของหวัใจ การ
รู้สึกโกรธ เป็นตน้ 
 นฤมล เตรียมพงศพ์นัธ์ (2540) พฤติกรรม หมายถึง การกระทาํกิจกรรมหรือการ
แสดงออกทังมวลของอินทรีย์ อันเนืองมาจากการเรียนรู้  ความคิด  ความเข้าใจ 
ประสบการณ์ ซึงแบ่งออกไดเ้ป็นพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก และสามารถ
รู้ได ้สงัเกตได ้โดยใชเ้ครืองมือต่างๆวดัหรือตรวจสอบได ้
 ลกัขณาสริวฒัน์ (2544) ให้ความหมายของพฤติกรรมคือการกระทาํซึงเป็นการ
แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดความต้องการของจิตใจทีตอบสนองต่อสิงเร้าซึงอาจ
สงัเกตเห็นไดโ้ดยทางตรงหรือทางออ้มบางลกัษณะอาจสังเกตไดโ้ดยไม่ใชเ้ครืองมือช่วย
หรือตอ้งใชเ้ครืองมือช่วย 
 

 กระบวนการเกดิพฤตกิรรม 
 สุรพล พะยอมแยม้ (2545: 25-26) ไดแ้บ่ง กระบวนการเกิดพฤติกรรม แต่ละครัง
ออกเป็นกระบวนยอ่ยไดอี้ก 3 กระบวนการ คือ 

1. กระบวนการรับรู้ (Perception Process) เป็นกระบวนการเบืองตน้ทีเริมจาก
การทีบุคคลไดรั้บสัมผสัหรือรับรู้ข่าวสารจากสิงเร้าต่างๆ โดยผา่นระบบประสาทสัมผสั 
ซึงรวมถึงความรู้สึก (Sensation) กบัสิงเร้าทีไดส้มัผสันนัๆดว้ย 

2. กระบวนการคิดและเขา้ใจ (Cognition Process) กระบวนการนีอาจเรียกไดว้า่ 
“กระบวนการทางปัญญา” ซึงประกอบไปดว้ยการเรียนรู้ การคิด และการจาํตลอดจนการ
นาํไปใช้หรือเกิดการพฒันาจากการเรียนรู้นันๆ ดว้ยการรับการสัมผสัและการรับรู้ที
นําไปสู่การคิดและการเข้าใจนี  เป็นระบบการทํางานทีมีความซับซ้อน  และเป็น
กระบวนการภายในทางจิตทีศึกษาและสรุปเป็นคาํอธิบายชดัเจนได ้
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3. กระบวนการแสดงออก (Spatial Behavior Process) หลงัจากทีผา่นขนัตอน
ของการรับรู้และเขา้ใจแลว้ บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิงทีไดรั้บรู้นนั แต่ยงัมิได้
แสดงออกใหผู้อื้นไดรั้บรู้ ยงัคงเป็นพฤติกรรมทีอยูภ่ายใน (Convert Behavior) แต่เมือได้
คิดและเลือกทีจะแสดงการตอบสนองให้บุคคลอืนสังเกตได้ เราเรียกว่า พฤติกรรม
ภายนอก (Overt Behavior) ซึงพฤติกรรมภายนอกนีเป็นส่วนหนึงของพฤติกรรมทีมีอยู่
ทงัหมดภายในตวับุคคลนัน เมือมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงเร้าสิงใดหนึง การแสดง
ออกมาเพียงบางส่วนของทีมีอยูจ่ริงเช่นนี จึงเรียกวา่ Spatial Behavior  

 

 ประเภทของพฤตกิรรม 
 การแบ่งประเภทของพฤติกรรม  ไดมี้ผูก้ล่าวถึงการแบ่งประเภทของพฤติกรรม
ดงันี 
 ไพบูลย ์เทวรักษ ์(2523)  ไดก้ล่าวถึงการแบ่งพฤติกรรมดงันี 

1. พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ไดแ้ก่ พฤติกรรมทีผูอื้นสามารถจะ
สังเกตได้โดยตรง (การสังเกตโดยตรงเป็นการสังเกตโดยผ่านประสาทสัมผสั) โดย
พฤติกรรมภายนอกแบ่งไดด้งันี 

1.1 พฤติกรรมทีสัง เกตได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครืองมือช่วย  เ ช่น 
พฤติกรรมการกินอาหาร หวัเราะ ร้องให ้บางคนเรียกพฤติกรรมประเภทนีวา่ พฤติกรรม
โมล่าร์(Molar Behavior) 

1.2 พฤติกรรมทีสังเกตไดโ้ดยใชเ้ครืองช่วย เช่น การเตน้ของหวัใจ (ดูจากฟัง
จากเครืองฟังหวัใจทีแพทยใ์ชเ้ป็นประจาํ) การวดัความดนัเลือด (ดูจากเครืองวดัความดนั
เลือด) เป็นต้นบางคนเรียกพฤติกรรมประเภทนีว่า พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular 
Behavior) 

2. พฤติกรรมภายใน (Convert Behavior) ไดแ้ก่ พฤติกรรมทีเกิดขึนภายในตวั
บุคคล จะโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตาม เป็นพฤติกรรมทีผูอื้นไม่สามารถสังเกต
โดยตรงได  ้ถา้หากว่าบุคคลทีเป็นเจา้ของพฤติกรรมนันไม่บอก ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด 
ภาษาเขียน และภาษาท่าทางอืนๆ หรือไม่แสดงพฤติกรรมภายนอกออกมาใหผู้อื้นสังเกต 
พฤติกรรมภายในจึงเป็นเรืองของประสบการณ์ส่วนบุคคล ตนเองเท่านันทีรู้ ผูอื้นไม่
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สามารถรู้ได ้ตวัอย่างพฤติกรรมภายใน เช่น ความคิด ความจาํ ความฝัน เพลีย หิว เจ็บ 
ตืนเตน้ และเสียใจ เป็นตน้ พฤติกรรมภายในเป็นพฤติกรรมทีผูส้ังเกตไม่สามารถสังเกต
โดยตรงได ้จะตอ้งใชก้ารสังเกตทางออ้ม เช่น จดัสภาพแวดลอ้มบางอยา่งเพือกระตุน้ให้
บุคคลทีเราสังเกตนันแสดงพฤติกรรมภายนอกออกมา เช่น การถามหรือแบบทดสอบ 
พฤติกรรมภายในแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 

2.1 พฤติกรรมภายในทีเกิดขึนโดยรู้สึกตวั(Conscious Processes) เช่น 
พฤติกรรม หิว โกรธ เหนือย ชืนชน เป็นตน้ พฤติกรรมเหล่านีเกิดขึนโดยผูที้เป็นเจา้ของ
พฤติกรรมรู้สึกตวัวา่มนัเกิด แต่ถา้บุคคลนนัสามารถจะควบคุมความรู้สึกต่างๆทีเกิดขึน
ได ้และไม่แสดงอาการหรือสัญญาณใดสัญญาณหนึงออกมาใหผู้อื้นไดรู้้ เช่น พฤติกรรม 
หิว ถา้เรานิงเฉย ไม่แสดงอาการอย่างหนึงอย่างใดให้ผูอื้นสังเกตไดว้่า มีความรู้สึกหิว 
แมแ้ต่ระดบัความรู้สึกหิว ของแต่ละบุคคลยงัแตกต่างกนัออกไป ถา้ผูส้ังเกตไม่มีเกณฑ์
ชดัเจนและรัดกุมพอในการสังเกตพฤติกรรมภายนอกทีผูที้มีความรู้สึกหิวสองคนแสดง
อาการออกมา ผูส้ังเกตคนนนัก็ไม่สามารถทีจะตดัสินใจวา่ความรู้สึกหิวสองคนนนั ใคร
มีอาการหิวมากกวา่ใคร 

2.2  พฤติกรรมภายในทีเกิดขึนโดยไม่รู้สึกตวั (Unconscious Processes) เป็น
พฤติกรรมบางอย่างทีเกิดขึนภายใน  โดยทีบางครังบุคคลไม่ รู้สึกตัว  แต่มีผลต่อ
พฤติกรรมภายนอกของบุคคลนนัๆ เช่น ความปรารถนา ความกลวั และความสุขใจ เป็น
ตน้ 

 

 องค์ประกอบของพฤตกิรรม 
 ประภาเพญ็สุวรรณ (2526: 15–17 อา้งถึงในรุ่งเรืองสายสรรคพ์งษ,์ 2549: 10) 
กล่าวว่านักจิตวิทยาเชือว่าพฤติกรรมเป็นผลทีเกิดจากการทาํปฏิกิริยาของมนุษยก์ับ
อินทรีย ์ (Organism) กบัสิงแวดลอ้ม(Environment) จะมีผลออกมาในรูปทงัทีสังเกตได้
ดว้ยบุคคลอืนและทีสังเกตไม่ไดแ้ต่สามารถจะวินิจฉัยว่ามีหรือไม่มีโดยใชว้ิธีการหรือ
เครืองมือทางดา้นจิตวิทยาและไดก้ล่าวถึงทฤษฎีของBloom, Benjamis S. วา่พฤติกรรมมี
องคป์ระกอบ3 ส่วนคือ 
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1. พฤติกรรมดา้นพทุธิปัญญา (Cognitive Domain) พฤติกรรมดา้นนีเกียวขอ้ง
กบัการรู้การจาํขอ้เทจ็จริงต่างๆรวมทงัการพฒันาความสามารถและทกัษะทางสติปัญญา
การใชว้ิจารณญาณเพือประกอบการตดัสินใจพฤติกรรมดา้นพุทธิปัญญาประกอบดว้ย
ความสามารถระดบัต่างๆคือความรู้ (Knowledge) ความเขา้ใจ (Comprehension)การ
ประยกุตห์รือการนาํไปใช ้ (Application) การวิเคราะห์ (Analysis) และการประเมินผล 
(Evaluation) 

2. พฤติกรรมดา้นทศันคติค่านิยมความรู้สึกชอบ (Affective Domain) พฤติกรรม
ด้านนีหมายถึงความสนใจความรู้ สึกเท่าทีชอบหรือไม่ชอบการให้ คุณค่าการ
เปลียนแปลงหรือการปรับปรุงค่านิยมทียึดถืออยู่พฤติกรรมด้านนียากต่อการอธิบาย
เนืองจากเกิดภายในจิตใจของบุคคลซึงตอ้งใชเ้ครืองมือพิเศษในการวดัพฤติกรรมเหล่านี
เพราะความรู้สึกภายในของคนนันยากต่อการทีจะวดัจากพฤติกรรมทีแสดงออกมา
ภายนอกพฤติกรรมดา้นนีแบ่งออกเป็น 5 ขนัตอนคือการรับรู้(Receiving) การตอบสนอง
(Responding) การให้คุณค่า (Valuing) การจดักลุ่มค่า (Organization)และการแสดง
คุณลกัษณะค่านิยมทียดึถือ (Characterization by a Value or Value Complex) 

3. พฤติกรรมดา้นการปฏิบติั (Psychomotor Domain) พฤติกรรมดา้นนีเป็นการ
ใชค้วามสามารถทีแสดงออกทางร่างกายซึงรวมทงัการปฏิบติัหรือพฤติกรรมทีแสดงออก
และสังเกตไดใ้นสถานการณ์หนึงๆหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมทีล่าช้าคือบุคคลไม่ได้
ปฏิบัติทันทีแต่คาดคะเนว่าอาจปฏิบัติในโอกาสต่อไปพฤติกรรมแสดงออกนีเป็น
พฤติกรรมขนัสุดทา้ยทีเป็นเป้าหมายของการศึกษาซึงจะตอ้งอาศยัพฤติกรรมระดบัต่างๆ
ทีกล่าวมาแลว้เป็นส่วนประกอบ (ดา้นพุทธิปัญญาและทศันคติ) พฤติกรรมดา้นนีเมือ
แสดงออกมาจะแสดงผลไดง่้ายแต่ในกระบวนการจะก่อให้เกิดพฤติกรรมนีตอ้งอาศยั
ระยะเวลาและการตดัสินใจหลายขนัตอน 
 Gronbach (1972: 14 อา้งถึงในรุ่งเรืองสายสรรคพ์งษ,์ 2549: 11) ไดอ้ธิบายวา่
พฤติกรรมของมนุษยมี์องคป์ระกอบ 7 ประการคือ 

1. ความมุ่งหมาย(Goal) เป็นความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์ทีทาํให้เกิด
กิจกรรมคนเราตอ้งทาํกิจกรรมเพือสนองตอบความตอ้งการทีเกิดขึนกิจกรรมบางอยา่งก็
ให้ความพอใจหรือตอบสนองความตอ้งการไดท้นัทีแต่ความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์
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บางอย่างก็อาจตอ้งใช้เวลานานจึงจะสามารถบรรลุผลสมความตอ้งการไดค้นเราจะมี
ความตอ้งการหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันและมกัจะตอ้งเลือกสนองความตอ้งการที
รีบด่วนก่อนและสนองความตอ้งการทีห่างออกไปในภายหลงั 

2. ความพร้อม (Readiness) หมายถึงระดบัวฒิุภาวะหรือความสามารถทีจาํเป็น
ในการทาํกิจกรรมเพือสนองความตอ้งการคนเราไม่สามารถสนองความตอ้งการไดห้มด
ทุกอยา่งความตอ้งการบางอยา่งอยูน่อกเหนือความสามารถของเรา 

3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ทีเปิดโอกาสใหเ้ลือกทาํกิจกรรมเพือ
จะตอบสนองความตอ้งการ 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนทีคนเราจะทาํกิจกรรมหนึงลงไป
มนุษยจ์ะพิจารณาสถานการณ์ก่อนแลว้จึงตดัสินใจเลือกวิธีการทีเกิดความพึงพอใจมาก
ทีสุดเพือตอบสนองความตอ้งการ 

5. การตอบสนอง (Response) เป็นการกระทาํกิจกรรมเพือสนองตอบความ
ตอ้งการโดยวธีิการทีไดเ้ลือกแลว้ในขนัแปลความหมาย 

6. ผลทีไดรั้บหรือผลทีตามมา (Consequence) เมือทาํกิจกรรมแลว้ยอ่มไดรั้บผล
การกระทาํนนัผลทีไดรั้บอาจเป็นไปตามทีคาดคิดหรืออาจตรงขา้มกไ็ด ้

7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั (Reaction to Thwarting) ในกรณีทีไม่สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการไดม้นุษยก์็อาจจะยอ้นกลบัไปแปลความหมายของสถานการณ์
และเลือกวธีิการใหม่ 

 
 
 
 
 สิงทกีาํหนดพฤตกิรรม 
 พฤติกรรมของมนุษยที์แสดงออกนนัไม่ไดขึ้นอยูก่บัธรรมชาติเพียงอยา่งเดียวแต่
ยงัขึนอยูก่บัหลายสิงหลายอยา่งทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดงัทีณรงคสิ์นสวสัดิไดก้ล่าวถึง
สิงทีกาํหนดพฤติกรรมมนุษยมี์หลายประการซึงอาจแยกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ (อารัญญา
รักษิตานนท,์ 2538:29 อา้งถึงในรุ่งเรืองสายสรรคพ์งษ,์ 2549: 12) 
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1. ลกัษณะนิสยัส่วนตวัของมนุษยแ์ต่ละคนไดแ้ก่ 
1.1 ความเชือ (Belief) หมายถึงการทีบุคคลหนึงคิดถึงอะไรก็ไดใ้นแง่ของ

ขอ้เทจ็จริงคือคิดวา่ความจริงเป็นเช่นนนัซึงอาจถูกหรือไม่ถูกตอ้งตามความเป็นจริงก็ได้
ส่วนความเชืออาจไดม้าโดยการเห็นการบอกเล่าการอ่านและการคิดขึนมาเอง 

1.2 ค่านิยม (Value) หมายถึงสิงทีคนนิยมยดึถือประจาํใจช่วยตดัสินใจในการ
เลือก 

1.3 ทศันคติหรือเจตคติ (Attitude) เป็นพลงัสาํคญัทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที
แสดงออกเป็นแกนกลางของจิตวิทยาสังคมยุคปัจจุบันทัศนคติจัดว่าเป็นเรืองที
ละเอียดอ่อนซบัซอ้นตอ้งอาศยัการตอบสนองออกมาเป็นถอ้ยคาํหรือพฤติกรรมภายนอก 

1.4 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นส่วนหนึงของลกัษณะนิสัยและยงัเป็นส่วน
หนึงในการกาํหนดพฤติกรรมดว้ย 

2. สิงทีไม่เกียวกบัลกัษณะนิสยัของมนุษยไ์ดแ้ก่ 
2.1 สิงกระตุน้พฤติกรรม (Stimulus Object) และความเขม้ขน้ของสิงกระตุน้

พฤติกรรมเป็นสิงทีทาํให้เราแสดงพฤติกรรมออกมาอาจเป็นอะไรก็ไดเ้ช่นคาํสอนความ
หิว หนงัสือเป็นตน้ 

2.2 สถานการณ์ (Situation) หมายถึงสิงแวดลอ้มทงัทีเป็นบุคคลและไม่ใช่
บุคคลซึงอยูใ่นสภาพทีบุคคลกาํลงัจะมีพฤติกรรมเช่นการเขา้คิวซือตวัทีโรงภาพยนตร์ 

 

 กระบวนการทางพฤตกิรรม 
 วิมลสิทธิหรยางกูลไดแ้ยกขนัตอนของกระบวนการทางพฤติกรรมออกเป็น 3 
กระบวนการยอ่ยดงันี (สรัญยศบุญไข่, 2545: 11 อา้งถึงในรุ่งเรืองสายสรรคพ์งษ,์ 2549: 
13) 

1. กระบวนการรับรู้ (Perception) คือกระบวนการทีไดรั้บข่าวสารจาก
สภาพแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผสักระบวนการนีจึงรวมไปถึงความรู้สึก 
(Sensation) ดว้ย 
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2. กระบวนการรู้ (Cognition) คือกระบวนการทีเกียวขอ้งกบักระบวนการทางจิต
ทีรวมการเรียนรู้การจาํการคิดกระบวนการทางจิตดงักล่าวย่อมรวมถึงการพฒันาดว้ย
กระบวนการรู้จึงเป็นกระบวนการทางปัญญา 

3. กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดลอ้ม (Spatial Behavior) คือ
กระบวนการทีบุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึนในสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับ
สภาพแวดลอ้มผ่านการกระทาํสังเกตไดจ้ากภายนอกเป็นพฤติกรรมภายนอก (Overt 
Behavior) 

 

 การวดัพฤตกิรรม 
 พฤติกรรมของบุคคลมีทงัพฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรมภายในโดยการทีจะ
ศึกษาพฤติกรรมนันสามารถทาํได้หลายวิธีถ้าเป็นพฤติกรรมภายนอกทีบุคคลแสดง
ออกมาใหบุ้คคลอืนเห็นไดจ้ะทาํการศึกษาไดคื้อใชก้ารสังเกตโดยตรงและโดยออ้มแต่ถา้
เป็นพฤติกรรมภายในจะไม่สามารถสังเกตไดต้อ้งใชว้ีการทางออ้มโดยการสัมภาษณ์การ
ทดสอบด้วยแบบทดสอบและการทดลองทังในห้องปฏิบัติการและในชุมชน
เพราะฉะนนัเครืองมือทีใชว้ดัพฤติกรรมอาจทาํไดโ้ดยการสร้างเป็นแบบสอบถามแบบ
สัมภาษณ์แบบสังเกตประกอบการสัมภาษณ์หรืออาจใช้เครืองมืออืนประกอบเช่น
เครืองวดัความดนัโลหิตเครืองฟังการเตน้ของหวัใจ 
 สมจิตตสุ์พรรณทศัน์ไดก้ล่าวถึงวิธีการศึกษาพฤติกรรมไวว้า่มี 2 วิธีคือ (กฤษณ
พงศพ์ตูระกลู,2544: 44–45 อา้งถึงในรุ่งเรืองสายสรรคพ์งษ,์ 2549: 13) 

1. การศึกษาพฤติกรรมโดยตรงทาํไดด้งันี 
1.1 การศึกษาพฤติกรรมโดยการสังเกตแบบให้ผู ้ถูกสังเกตรู้ตัว (Direct 

Observation) เช่นครูสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในห้องเรียนโดยบอกให้นกัเรียนใน
ชนัไดท้ราบว่าครูจะสังเกตใครทาํกิจกรรมอะไรบา้งในห้องเรียนการสังเกตแบบนีบาง
คนอาจไม่แสดงพฤติกรรมทีแทจ้ริงออกมาได ้

1.2 การสังเกตแบบธรรมชาติ (Naturalistic Observation) คือการทีบุคคลผู ้
ตอ้งการสังเกตพฤติกรรมไม่ไดก้ระทาํตนเป็นทีรบกวนพฤติกรรมของบุคคลผูถู้กสังเกต
และเป็นไปในลกัษณะทีทาํใหผู้ถู้กสงัเกตไม่ทราบวา่ถูกสังเกตพฤติกรรมการสังเกตแบบ
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นีจะไดพ้ฤติกรรมทีแทจ้ริงมากและจะทาํให้สามารถนาํผลทีไดไ้ปอธิบายพฤติกรรมใน
สถานทีใกลเ้คียงหรือเหมือนกนัขอ้จาํกดัของวิธีสังเกตแบบธรรมชาติก็คือตอ้งใชเ้วลา
มากจึงจะสังเกตพฤติกรรมทีตอ้งการไดแ้ละการสังเกตตอ้งทาํเป็นเวลาติดต่อกนัเป็น
จาํนวนหลายครังพฤติกรรมบางอยา่งอาจตอ้งใชเ้วลาสงัเกตถึง50 ปีหรือ 100 ปีกไ็ด ้

การศึกษาพฤติกรรมโดยทางตรงไม่ว่าจะเป็นการสังเกตโดยรู้ตวัหรือไม่ก็
ตามผูส้ังเกตจะตอ้งมีความละเอียดตอ้งสังเกตให้เป็นระบบและมีการบนัทึกเมือสังเกต
พฤติกรรมได้แล้ว นอกจากนีผูส้ังเกตต้องไม่มีอคติต่อผูถู้กสังเกตซึงจะทาํให้ได้ผล
การศึกษาทีเทียงตรงและเชือถือได ้

2. การศึกษาพฤติกรรมโดยออ้มทาํไดด้งันี 
2.1 การสัมภาษณ์เป็นวิธีหนึงทีผูศึ้กษาตอ้งการซักถามขอ้มูลจากบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลซึงไดโ้ดยการซกัถามเผชิญหนา้กนัโดยตรงหรือมีคนกลางทาํหนา้ทีซกัถามให้
ก็ได้เช่นใช้ล่ามสัมภาษณ์คนทีพูดกันคนละภาษาการสัมภาษณ์เพือต้องการทราบถึง
พฤติกรรมของบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆคือการสัมภาษณ์โดยทางตรงทาํได้
โดยผูส้มัภาษณ์ซกัถามผูถู้กสัมภาษณ์เป็นเรืองๆตามทีไดต้งัจุดมุ่งหมายเอาไวอี้กประเภท
หนึงคือการสัมภาษณ์โดยอ้อมหรือไม่เป็นทางการผู ้ถูกสัมภาษณ์จะไม่ทราบว่าผู ้
สัมภาษณ์ตอ้งการอะไรผูส้ัมภาษณ์จะพูดคุยไปเรือยๆโดยสอดแทรกเรืองทีจะสัมภาษณ์
เมือมีโอกาสซึงผูต้อบจะไม่รู้ตวัว่าเป็นสิงทีผูส้ัมภาษณ์เจาะจงทีจะทราบถึงพฤติกรรม
การสมัภาษณ์ทาํใหไ้ดข้อ้มูลมากมายแต่กมี็ขอ้จาํกดัคือบางเรืองผูถู้กสมัภาษณ์ไม่ตอ้งการ
เปิดเผย 

2.2 การใชแ้บบสอบถามเป็นวิธีการทีเหมาะสาํหรับการศึกษาพฤติกรรมของ
บุคคลเป็นจาํนวนมากและเป็นผูที้อ่านออกเขียนไดห้รือสอบถามกบับุคคลทีอยูห่่างไกล
อยู่กระจัดกระจายนอกจากนียงัสามารถถามพฤติกรรมในอดีตหรือต้องการทราบ
แนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตได  ้ขอ้ดีอีกประการหนึงคือผูถู้กศึกษาสามารถทีจะให้
ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมทีปกปิดหรือพฤติกรรมต่างๆทีไม่ยอมแสดงออกให้บุคคลอืน
ทราบไดโ้ดยวิธีอืนซึงผูถู้กศึกษาแน่ใจว่าเป็นความลบัและการใช้แบบสอบถามจะใช้
ศึกษาเวลาใดกไ็ด ้
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2.3 การทดลองเป็นการศึกษาพฤติกรรมโดยผูถู้กศึกษาจะอยู่ในสภาพการ
ควบคุมตามทีผูศึ้กษาตอ้งการโดยสภาพแทจ้ริงแลว้การควบคุมจะทาํไดใ้นห้องทดลอง
แต่การศึกษาพฤติกรรมของคนในชุมชนโดยควบคุมตวัแปรต่างๆคงเป็นไปไดน้อ้ยมาก
การทดลองในห้องปฏิบติัการจะให้ขอ้มูลทีมีขอ้จาํกดัซึงบางครังอาจนาํไปใชต้ามสภาพ
ทีเป็นจริงไดไ้ม่เสมอไปแต่วิธีนีมีประโยชน์อยา่งมากในการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล
ทางดา้นการแพทย ์

2.4 การบนัทึกวิธีนีทาํให้ทราบพฤติกรรมของบุคคลโดยให้บุคคลแต่ละคน
ทาํบนัทึกพฤติกรรมของตนเองซึงอาจเป็นบนัทึกประจาํวนัหรือศึกษาพฤติกรรมแต่ละ
ประเภทเช่น พฤติกรรมการกินพฤติกรรมการทาํงานพฤติกรรมทางสุขภาพพฤติกรรม
ทางสิงแวดลอ้มเป็นตน้ 

 

 แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัความรู้ทศันคตแิละพฤตกิรรม (KAP) 
 ทฤษฎีนีเป็นทฤษฎีทีใหค้วามสาํคญักบัตวัแปร 3 ตวัแปรคือความรู้ (Knowledge) 
ทศันคติ(Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) เป็นแนวคิดทีอธิบายเกียวกบั
ความสัมพนัธ์ของการให้ความรู้ผูรั้บสารเพือเปลียนแปลงทศันคติอนันาํพฤติกรรมหรือ
การปฏิบติัทีสุดความรู้ (Knowledge) การไดข้อ้มูลเกียวกบัขอ้เท็จจริงรูปแบบวิธีการ
กฎเกณฑแ์นวปฏิบติัสิงของเหตุการณ์หรือบุคคลซึงไดจ้ากการสังเกตประสบการณ์หรือ
จากสือต่างๆประกอบกนัความรู้จึงเป็นความสามารถในการใชข้อ้เท็จจริงหรือความคิด
ความหยงัรู้หยงัเห็นหรือสามารถเชือมโยงความคิดเห็นเขา้กบัเหตุการณ์ 
 สุรพงษ์โสธนะเสถียร (2533) กล่าวว่าบุคคลส่วนมากมกัจะรับรู้ผ่าน
ประสบการณ์แลว้จดัอนัดบัระบบโครงสร้างของความรู้ผสมผสานระหว่างความจาํกบั
จิตวิทยาความรู้จึงเป็นความจาํทีเลือกสรรให้สอดคลอ้งกบัสภาพจิตใจของตนซึงความรู้
ทาํใหผู้ศึ้กษาไดรู้้ถึงความทกัษะในการจาํและระลึกเหตุการณ์และประสบการณ์ทีเคยพบ
มาซึงไดแ้ยกการประเมินระดบัความรู้ได ้ 6 ระดบัดงันี (Bloom, Hastings &Madaus, 
1971, p. 271 – 273) 

1. ระดบัทีระลึกได ้(Recall) เป็นระดบัทีมีสามารถดึงขอ้มูลออกมาจากความจาํได ้
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2. ระดบัทีรวบรวมสาระสาํคญั (Comprehension) ระดบัทีสามารถทาํอะไรได้
มากกว่าจากเนือหาทีได้รับและสามารถเขียนเป็นขอ้ความด้วยถ้อยคาํของตนเองได้
สามารถแสดงใหเ้ห็นไดด้ว้ยภาพใหค้วามหมายแปลความและเปรียบเทียบความคิดอืนๆได ้

3. ระดบัของการนาํไปใช ้ (Application) นาํขอ้เทจ็จริงและความคิดเห็นทีเป็น
นามธรรมไปปฏิบติัจริงเป็นรูปธรรม 

4. ระดบัของการวเิคราะห์ (Analysis) เป็นระดบัทีสามารถใหค้วามคิดในรูปของ
การนาํความคิดแยกส่วนเป็นประเภทหรือการนาํขอ้มูลมาประกอบกนัเพือปฏิบติัของ
ตนเอง 

5. ระดบัของการสังเคราะห์ (Analysis) การนาํเอาขอ้มูลแนวคิดมาประกอบกนั
แลว้นาํไปสู่การสร้างสรรคเ์ป็นสิงแปลกใหม่ทีต่างจากเดิม 

6. ระดบัของการประเมินผล (Evaluation) ความสามารถในการใชข้อ้มูลเพือตงั
เกณฑ์การรวบรวมผลและวดัข้อมูลตามมาตรฐานเพือให้ตังข้อตัดสินถึงระดับของ
ประสิทธิผลของกิจกรรมแต่ละอยา่ง 
 Good (1973, p. 325 อา้งในโสภิตสุดามงคลเกษม, 2539:42) กล่าววา่ความรู้เป็น
ขอ้เทจ็จริง (Facts) ความจริง (Truth) เป็นขอ้มูลทีมนุษยไ์ดรั้บรู้และเก็บรวบรวมจาก
เหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่างๆการทีบุคคลยอมรับหรือปฏิเสธสิงใดสิงหนึงไดน้ัน
อย่างมีเหตุผลบุคคลควรจะตอ้งรู้เรืองเกียวกบัสิงนนัเพือประกอบการตดัสินใจนนัก็คือ
บุคคลจะตอ้งมีขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลต่างๆทีสนบัสนุนและให้คาํตอบขอ้สงสัยทีบุคคลมี
อยูไ่ดชี้แจงใหบุ้คคลเกิดความเขา้ใจและทศันคติทีดีต่อเรืองใดเรืองหนึงรวมทงัเกิดความ
ตระหนกัความเชือและค่านิยมต่างๆดว้ย 
 ประภาเพญ็สุวรรณ (2520) กล่าววา่ความรู้เป็นพฤติกรรมขนัตน้ซึงผูเ้รียนเพียงแต่
จาํได้อาจจะโดยการนึกได้หรือโดยการมองเห็นหรือได้ยินจากได้ความรู้ขนันีได้แก่
ความรู้เกียวกับคาํจาํกัดความความหมายขอ้เท็จจริงทฤษฎีกฎโครงสร้างและวิธีการ
แกปั้ญหาเหล่านี 
 Meredith (1961) ไดพ้ดูถึงความรู้วา่ “จาํเป็นตอ้งมีองคป์ระกอบ 2 ประการคือ
ความเขา้ใจ (Understanding) และการคงอยู่ (Retaining) เพราะความรู้หมายถึง
ความสามารถจดจาํไดใ้นบางสิงบางอยา่งทีเราเขา้ใจมาแลว้” 



58 

 Burgoon (1974, p. 64) และ River, Peterson และ Jensen (1971, p. 283 อา้งในปร
มะสตะเวทิน, 2540: 116-117) ไดก้ล่าวถึงการศึกษาหรือความรู้ (Knowledge) วา่เป็น
ลกัษณะอีกประการหนึงทีมีอิทธิพลต่อผูรั้บสารดงันันคนทีไดรั้บการศึกษาในระดบัที
ต่างกนัในยุคสมยัทีต่างกนัในระบบการศึกษาทีต่างกนัในสาขาวิชาทีต่างกนัจึงย่อมมี
ความรู้สึกนึกคิดอุดมการณ์และความตอ้งการทีแตกต่างกนัไปคนทีมีการศึกษาสูงหรือมี
ความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการทีจะเป็นผูรั้บสารทีดีเพราะคนเหล่านีมีความรู้
กวา้งขวางในหลายเรืองมีความเขา้ใจศพัทม์ากและมีความเขา้ใจสารไดดี้แต่คนเหล่านี
มกัจะเป็นคนทีไม่ค่อยเชืออะไรง่ายๆ 
 การเกิดความรู้ไม่ว่าระดบัใดก็ตามย่อมมีความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกนึกคิดซึง
เชือมโยงกบัการเปิดรับข่าวสารของบุคคลนันเองรวมไปถึงประสบการณ์และลกัษณะ
ทางประชากร (การศึกษาเพศอายฯุลฯ) ของแต่ละคนทีเป็นผูรั้บข่าวสารถา้ประกอบกบั
การทีบุคคลมีความพร้อมในดา้นต่างๆเช่นมีการศึกษามีการเปิดรับข่าวสารเกียวกบักฎ
จราจรก็มีโอกาสทีจะมีความรู้ในเรืองนีและสามารถเชือมโยงความรู้นันเข้ากับ
สภาพแวดลอ้มไดส้ามารถระลึกไดร้วบรวมสาระสาํคญัเกียวกบักฎจราจรรวมทงัสามารถ
วิเคราะห์สังเคราะห์รวมทงัประเมินผลไดต่้อไปและเมือประชาชนเกิดความรู้เกียวกบักฎ
จราจรไม่ว่าจะในระดบัใดก็ตามสิงทีเกิดตามมาก็คือทศันคติความคิดเห็นในลกัษณะ
ต่างๆ (ดาราวรรณศรีสุกใส, 2542: 41)  
 Schwartz (1975, pp. 28-31 อา้งถึงในธีราพรตนัทีปธรรม, 2554) โดย Schwartz 
ไดศึ้กษาถึงรูปแบบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้ทงั 3 ดา้นคือ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมซึงสามารถสรุปรูปแบบของ
ความสมัพนัธ์ไดเ้ป็น 4 ลกัษณะคือ 
 
 1.  ความรู้  เจตคติ  การปฏิบติั 
 เจตคติเป็นตัวกลางทีทําให้ เกิดความรู้และการปฏิบัติดังนันความรู้มี
ความสมัพนัธ์กบัเจตคติและเจตคติมีผลต่อการปฏิบติั 
 

 2.  ความรู้   
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     การปฏิบติั   
 เจตคติ 
 ความรู้และเจตคติมีความสมัพนัธ์ซึงกนัและกนัทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมา 
 

 3.  ความรู้ 
     การปฏิบติั 
 เจตคติ 
 ความรู้และเจตคติต่างกนัทาํให้เกิดการปฏิบติัไดโ้ดยทีความรู้และเจตคติไม่
จาํเป็นตอ้งสมัพนัธ์กนั 
 

 4.เจตคติ 
 
 

 ความรู้  การปฏิบติั 

 ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทงัทางตรงและทางออ้มสําหรับทางออ้มนันมีเจตคติ
เป็นตวักลางทาํใหเ้กิดการปฏิบติัตามมาได ้
 

 จากรูปแบบความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้พบว่าพฤติกรรมแต่ละดา้น
ส่งผลทาํให้เกิดการปฏิบัติตามมาในตอนสุดท้ายซึงเป็นการกระทาํของสิงมีชีวิตที
สามารถวดัไดห้รือสงัเกตไดน้นัเอง 

 



 

บทที� 3 

วิธีดําเนินการ 
 

การประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้นํ� าบาดาล ของ

ประชาชนจงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558มีขั�นตอนการศึกษาดงันี�  

1. รูปแบบของการศึกษา 

2. กลุ่มประชากรที�ศึกษา 

3. ตวัแปรที�ใชใ้นการศึกษา 

4. เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

5. การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

7. การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที�ใช ้

 

รูปแบบของการศึกษา 

การประเมินครั� งนี� เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional 

descriptive research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และ

พฤติกรรมการใชน้ํ�าบาดาล ของประชาชนจงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที�มา

รับบริการที�ส่วนทรัพยากรนํ� า สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมจังหวดั

พิจิตร 
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กลุ่มประชากรที�ประเมิน 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างเป็นตวัแทนครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวที�มี

ครัวเรือนและอาศยัอยู่ในเขตพื�นที�จงัหวดัพิจิตรที�มารับบริการเกี�ยวกับการขอเจาะนํ� า

บาดาล และผูข้อใช้นํ� าบาดาล ที� ส่วนทรัพยากรนํ� า ในระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – 

มกราคม 2559 นาํมาคาํนวณเพื�อหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1967) ที�ระดบัความเชื�อมั�น ร้อยละ 95 ได้กลุ่มประชากรที�เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน411คนแลว้กาํหนดจาํนวนตวัอยา่งตามสดัส่วนของประชากรในแต่ละวนัที�มารับ

บริการ (Stratified Random Sampling) โดยมีวิธีการคาํนวณ ดงันี�  

 

จากสูตร    n  = 
�

		�����
 

 

เมื�อ    N  แทน ขนาดประชากร 

n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

e แทน ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 0.05 

เมื�อแทนค่าลงไปจะได ้

 

n  = 
���

			�����(�.��)�
 

  =  179 

 

 จึงได้จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่าง ซึ� งทาํการสุ่มจากผู้รับบริการที�มาขอรับ

บริการเกี� ยวกับการขอเจาะนํ� าบาดาล และผู้ขอใช้นํ� าบาดาล ที� ส่วนทรัพยากรนํ� า 

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบมี

ระบบ (Systematic Sampling) คือ จะเก็บตวัอย่างประชากรที�ทาํการประเมินจากผูที้�มา

ขอรับบริการขอเจาะ และขอใชน้ํ�าบาดาล ที�ส่วนทรัพยากรนํ�า สาํนกัทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ในแต่ละวนัทาํการนั�นจาํนวน 179คน(ซึ� งได ้สมัภาษณ์ผูม้า

รับบริการขอเจาะนํ�าบาดาลจาํนวน 109 คน และ ผูข้อใชน้ํ�าบาดาล จาํนวน 70 คนและใน
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จาํนวนผูข้อใช้ทั�ง 70 คนนี�  เจ้าหน้าที�จะลงไปตรวจสภาพข้อมูลพฤติกรรมการใช้นํ� า

บาดาลเชิงประจกัษ)์ 

 

ตวัแปรที�ใช้ในการศึกษา 

1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  ในพื�นที�จงัหวดัพิจิตร ที�มาขอรับ

บริการ ขอเจาะนํ� าบาดาล และผู้มารับบริการขอใช้นํ� าบาดาล ที� ส่วนทรัพยากรนํ� า

สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมเกี�ยวกบัการใช้

นํ�าบาดาล ของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 เครื� องมือที�ใช้ในการประเมินครั� งนี�  คือ แบบสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ 

ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้ํ�าบาดาล ซึ� งประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงันี�  

 ตอนที� 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ มีจาํนวน10

ขอ้ 

 ตอนที� 2  เป็นแบบสัมภาษณ์ความรู้ ความเข้าใจ เกี� ยวกับการใช้นํ� าบาดาล มี

จาํนวน7ขอ้ มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบให้เลือกตอบ(ใช่หรือไม่ใช่) ตอบถูกได ้1 คะแนน 

ตอบผิดได ้0 คะแนน  

 ตอนที� 3 เป็นแบบสัมภาษณ์ทศันคติเกี�ยวกับการใช้นํ� าบาดาล มีจาํนวน5ข้อมี

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ เห็นดว้ยอย่าง

ยิ�ง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง โดยกาํหนดคะแนนดงันี�  

  ระดบัคะแนนที� 5  เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

  ระดบัคะแนนที� 4  เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

  ระดบัคะแนนที� 3  ไม่แน่ใจ 

  ระดบัคะแนนที� 2  ไม่เห็นดว้ย 

  ระดบัคะแนนที� 1  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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 ตอนที� 4  เป็นแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการใช้นํ� าบาดาลมีจํานวน7ข้อ มี

ลกัษณะคาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ เกือบทุกวนั 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั� ง 3-4 ครั� งต่อเดือน 1-2 ครั� งต่อเดือน และไม่เคยโดยกาํหนด

คะแนนดงันี�  

 ระดบัคะแนนที� 5  เกือบทุกวนั แปรผลเป็น มากที�สุด 

 ระดบัคะแนนที� 4  อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 1 ครั� ง  แปรผลเป็น มาก 

 ระดบัคะแนนที� 3  3-4 ครั� งต่อเดือน  แปรผลเป็น ปานกลาง 

 ระดบัคะแนนที� 2  1-2 ครั� งต่อเดือน แปรผลเป็น นอ้ย 

 ระดบัคะแนนที� 1  ไม่เคย แปรผลเป็น นอ้ยที�สุด 

 ตอนที�  5  เป็นคาํถามเกี�ยวกบัขอ้มูลดา้นความคิดเห็นทั�วไปเกี�ยวกับการใชน้ํ� า

บาดาล ตามพระราชบญัญติันํ�าบาดาล พ.ศ. 2520 มีลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

 ผูป้ระเมินไดน้ําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กับประชาชนในจังหวดัพิจิตร ที�

ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายจาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ดงันี�  

1. แบบสมัภาษณ์ความรู้ ความเขา้ใจการใชน้ํ�าบาดาล มีลกัษณะคาํถามเป็นแบบ

ให้เลือกตอบ (ใช่หรือไม่ใช่) ตอบถูกได ้1 คะแนน ตอบผิดได ้0 คะแนนนาํมาวิเคราะห์

หาความยาก-ง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื�อมั�นโดยใชสู้ตร KR-20 (Kuder 

Richardson-20) โดยกาํหนดค่าความยากง่ายและค่าอาํนาจจาํแนกอยู่ที� 0.20 -0.80 และค่า

ความเชื�อมั�นตอ้งไม่ตํ�ากว่า 0.70ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบสอบถามมีความยากง่ายอยู่

ระหว่าง0.47-0.70  มีค่าอาํนาจจาํแนกอยูร่ะหว่าง 0.33-0.78 และมีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 

0.734 (เยาวดี วิบูลยศ์รี, 2551) 

2. แบบสมัภาษณ์ทศันคติและพฤติกรรมการใชน้ํ� าบาดาลมีลกัษณะคาํถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั นาํมาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น โดยใชสู้ตรการ

หาค่าสมัประสิทธิ� แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยกาํหนดค่า

ความเชื�อมั�นของแบบสอบถามตอ้งไม่ตํ�ากว่า 0.70 ผลการวิเคราะห์พบว่า แบบสอบถาม
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ทศันคติการใชน้ํ� าบาดาล มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.766 และแบบสอบถามพฤติกรรม

การใชน้ํ�าบาดาล มีค่าความเชื�อมั�นเท่ากบั 0.821 (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูป้ระเมินดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปนี�  

1. ผูป้ระเมินแนะนําตัวต่อกลุ่มตัวอย่าง ซึ� งเป็นผู้รับบริการ การขอเจาะนํ� า

บาดาล แล ะผู้มาขอ รั บบ ริ ก าร ขอใช้นํ� าบ าดาล  ส่ว นท รัพย าก ร นํ� า  สํ านัก ง าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร พร้อมทั�งแจ้งวตัถุประสงค์ของการ

ประเมิน และแนะนาํวิธีการตอบแบบสมัภาษณ์ 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง โดยให้เจ้าหน้าที� ส่วน

ทรัพยากรนํ� าเป็นผูส้ัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตวัอย่าง  จากนั�นทาํการเก็บรวบรวมแบบ

สมัภาษณ์ได ้จาํนวน 190ชุด  

3. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบคว ามสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนนําไป

ประมวลผลวิเคราะห์ผล พบว่า มีแบบสอบถามที�ไม่สมบูรณ์ 11 ชุด จึงไดค้ดัแยกออก จึง

เหลือแบบสอบถามทั�งหมด 179 ชุด (นอกจากนี�ยงัแยกประชากร ออกเป็น 2 กลุ่มเพื�อใช้

ประกอบการวิเคราะห์พฤติกรรมการใชน้ํ� าของประชาการกลุ่มตวัอย่างดว้ยการลงพื�นที�

ในการเก็บขอ้มูลเชิงประจักษ์ว่าผลการวิเคราะห์ทางสถิติกบัพฤติกรรมจริงของกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นไปในแนวทางเดียวกนัหรือไม่ อยา่งไร)  จึงนาํไปประมวลผลทางสถิติต่อไป 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิี�ใช้ 

ผูป้ระเมินนาํแบบสมัภาษณ์ที�ผา่นการตรวจสอบที�สมบูรณ์แลว้ นาํมาวิเคราะห์ผล

ดงันี�  

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลทั�วไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ โดยใชส้ถิติ คือ ค่าความถี�และค่า

ร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ความรู้ ความเขา้ใจการใชน้ํ� าบาดาล ดาํเนินการโดยการวิเคราะห์

คาํถามที�ผู ้ให้สัมภาษณ์ตอบคําถามถูกหรือผิด โดยใช้สถิติค่าความถี�และค่าร้อยละ 
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หลังจากนั�นวิเคราะห์หาระดับความรู้ ความเข้าใจการใช้นํ� าบาดาลของผูต้อบแบบ

สัมภาษณ์ โดยคาํนวณหาคะแนนรวมของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ที�ตอบคาํถามไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง ซึ� งมีคาํถามทั�งหมด 7 คาํถาม ถา้ตอบถูก จะคิดเป็น 1 คะแนน ถา้ตอบผิด จะคิด

เป็น 0 คะแนนนาํคะแนนรวมที�ไดม้าจดัระดบัความรู้เกี�ยวกบัการใชน้ํ� าบาดาล แบ่งเป็น3 

ระดบั โดยใชสู้ตรคาํนวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชั�นดงันี� (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2550) 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั�น เท่ากบั (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด)/จาํนวนชั�น 

เท่ากบั  (7 – 0)/3 

เท่ากบั  2.33 

เกณฑก์ารแปลความหมายความรู้เกี�ยวกบัการใชน้ํ�าบาดาลมีดงันี�  

คะแนนรวม  0-2  หมายความว่า  มีความรู้ระดบัตํ�า 

คะแนนรวม  3-4  หมายความว่า  มีความรู้ระดบัปานกลาง 

คะแนนรวม  5-7  หมายความว่า  มีความรู้ระดบัสูง 

3. การวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้นํ� าบาดาล ดําเนินการโดย 

วิเคราะห์คําถามที�ผู ้ตอบแบบสัมภาษณ์ โดยใช้สถิติค่าความถี�และส่วนเบี�ยงเบน

มาตรฐาน หลงัจากนั�นวิเคราะห์หาระดบัทศันคติและพฤติกรรมการใชน้ํ� าบาดาลของ

ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 5 ระดบั โดยแปลความหมายจากค่าเฉลี�ยโดยใช้สูตร

คาํนวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชั�นดงันี�  

 ความกว้างของอันตรภาคชั�น เท่ากับ (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด)/ 

จาํนวนชั�น 

 เท่ากบั  (5 – 1)/5 

 เท่ากบั  0.8 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี�ยทศันคติเกี�ยวกบัการใชน้ํ�าบาดาลมีดงันี�  

คะแนนรวม  1.00-1.80 หมายความว่า มีทศันคติอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 

คะแนนรวม  1.81-2.60 หมายความว่า มีทศันคติอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 

คะแนนรวม  2.61-3.40 หมายความว่า มีทศันคติอยูใ่นระดบัไม่แน่ใจ 

คะแนนรวม  3.41-4.20 หมายความว่า มีทศันคติอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 

คะแนนรวม  4.21-5.00 หมายความว่า มีทศันคติอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ�ง 
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เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉลี�ยพฤติกรรมเกี�ยวกบัการใชน้ํ�าบาดาลมีดงันี�  

คะแนนรวม  1.00-1.80 หมายความว่า มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบันอ้ยที�สุด 

คะแนนรวม  1.81-2.60 หมายความว่า มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนรวม  2.61-3.40 หมายความว่า มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนรวม  3.41-4.20 หมายความว่า มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนรวม  4.21-5.00 หมายความว่า มีพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมากที�สุด 

4. การเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมการใชน้ํ� าบาดาล 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน การศึกษาอาชีพ 

และประเภทของผูใ้ชน้ํ� าบาดาลของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ โดย เพศ วิเคราะห์โดยการ

ทดสอบแบบที (T-test Independent) ส่วนอาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน การศึกษา และ

อาชีพของผูต้อบแบบสมัภาษณ์วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 

Way ANOVA) และถา้พบความแตกต่างอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ จะทาํการวิเคราะห์

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่(Scheffe) 

5. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรม

การใช้นํ� าบาดาล โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ� สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product-

moment Correlation Coefficient) โดยมีการแปรผลดงันี�  

ระดบัความสมัพนัธ์ 

ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ มากกว่า  0.70 หมายความว่า มีความสมัพนัธ์ 

  มาก 

ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ 0.30 - 0.70 หมายความว่า มีความสมัพนัธ์ 

  ปานกลาง 

ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ นอ้ยกว่า  0.30 หมายความ ว่ามีความสมัพนัธ์ 

  นอ้ย 
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ทิศทางความสมัพนัธ์ 

ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์  0.01 – 1.00 หมายความว่า  มีความสมัพนัธ์ใน 

   ทางบวก 

ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ -(0.01) – -(1.00)หมายความว่า  มีความสมัพนัธ์ 

   ในทางลบ 

6. นาํความคิดเห็นเสนอแนะอื�นๆ สรุปเป็นขอ้ 

7. นาํผลวิเคราะห์คุณภาพนํ�าบาดาลของผูข้อใชน้ํ�าบาดาล นาํมาแสดงผล 

      

   

  

 



 

บทท ี4 
ผลการศึกษา 

 

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้นําบาดาลของ
ประชาชนจังหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่างคือ
ประชาชนทีมารับบริการขอเจาะนําบาดาล และผูม้ารับบริการขอใช้ในพืนทีจงัหวดั
พิจิตรทีส่วนทรัพยากรนาํ สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร 
จาํนวน 179คน โดยนาํเสนอผลการวเิคราะห์แบ่งออกเป็น 5ส่วน คือ  

1. ขอ้มูลทวัไปของผูถู้กสมัภาษณ์ 
2. ขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบันาํบาดาล  
3. ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมเกียวกบัการใชน้าํบาดาล 
4. การเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมการใชน้าํบาดาล 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
5. ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนาํบาดาล 
6. การประเมินพฤติกรรมผูข้อใชน้าํบาดาลเชิงประจกัษ ์
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การประเมินครังนี นาํเสนอผลการวเิคราะห์เป็น 5ตอน ดงันี 
 

ตอนท ี1 ข้อมูลทวัไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

ตารางท ี7ร้อยละของผูถู้กสมัภาษณ์แบ่งตามเพศ  
 

เพศ จาํนวนผู้ถูกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
ชาย 73 40.8 
หญิง 106 59.2 
รวม 179 100.0 

 

 จากตารางที 7พบวา่ ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์ มีเพศชาย จาํนวน73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.8ส่วนเพศหญิง จาํนวน106คนคิดเป็นร้อยละ 59.2 
 

ตารางท ี8ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์แบ่งตามอาย ุ
 

อายุ จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
ตาํกวา่ 30 ปี 38 21.2 
30 – 39 ปี 35 19.6 
40 – 49 ปี 35 19.6 
50 – 59 ปี 39 21.8 
มากกวา่ 59 ปี 32 17.8 
รวม 179 100.0 
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 จากตารางที 8พบว่า ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์แบ่งตามอายรุะหว่าง 50-59 ปี 
มากทีสุด คือ จาํนวน 39คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 รองลงมา คือผูถู้กสัมภาษณ์ ทีมีอายตุาํ
กวา่ 30 ปี จาํนวน 38คน คิดเป็นร้อยละ21.2 
 

ตารางที9ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์ แบ่งตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
โสด 58 32.4 
สมรส 104 58.1 
หยา่ร้าง 17 9.5 
รวม 179 100.0 

 

 จากตารางที 9พบวา่ ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์มีสถานภาพสมรส มากทีสุด คือ 
จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมา คือ ผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมีสถานภาพโสด 
จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4 
 

ตารางท ี10ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์แบ่งตามระดบัการศึกษา 
 

วุฒกิารศึกษา จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
ตาํกวา่ปริญญาตรี 86 48.0 
ปริญญาตรี 54 30.2 
สูงกวา่ปริญญาตรี 15 8.4 
อืนๆ  (ไม่ไดรั้บการศึกษา) 24 13.4 
รวม 179 100.0 

 

 

 จากตารางที 10 พบว่า ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์แบ่งตามระดบัการศึกษาทีมี
ระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัตาํกว่าปริญญาตรีมากทีสุด คือ จาํนวน 86คน คิดเป็น
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ร้อยละ 48.0รองลงมา และผูที้ถูกสัมภาษณ์มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จาํนวน 54คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 
 

ตารางท ี11ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์แบ่งตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดอืน จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
ตาํกวา่ 5000 บาท 40 22.3 
5000 – 15000 บาท 93 52.0 
สูงกวา่ 15000 บาท 46 25.7 
รวม 179 100.0 

 

 จากตารางที 11พบวา่ ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์แบ่งตามรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 
5000–15000 บาท มากทีสุด คือ จาํนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา คือ ผูที้ถูก
สมัภาษณ์ทีมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 15000 บาท จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 
 

ตารางท ี12ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์แบ่งตามอาชีพ 
 

อาชีพ จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/
รัฐวสิาหกิจ 

54 30.2 

รับจา้งทวัไป/กรรมกร 31 17.3 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 22 12.3 
เกษตรกร 66 36.9 
อืนๆ  6 3.4 
รวม 101 100.0 
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 จากตารางที 12พบว่า ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์ แบ่งตามอาชีพ เกษตรกรมาก
ทีสุด คือ จาํนวน 66คน คิดเป็นร้อยละ 36.9รองลงมา คือ ผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมีอาชีพรับ
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวสิาหกิจจาํนวน 54คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 
 

ตารางท ี13ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์แบ่งตามประเภทผูใ้ชบ้ริการ 
 

ผู้ใช้บริการ จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
ผูข้อใชน้าํบาดาล 70 39.1 
ผูข้อเจาะนาํบาดาล 109 60.9 
รวม 101 100.0 

  

 จากตารางที 13พบว่า ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์ แบ่งตามประเภทผูใ้ชบ้ริการ
เป็นผูข้อใชน้าํบาดาลมีจาํนวน 70คน คิดเป็นร้อยละ 39.1 ส่วนผูถู้กสัมภาษณ์ทีเป็นผูข้อ
เจาะนาํบาดาลมีจาํนวน 109คน คิดเป็นร้อยละ 60.9 
 

ตอนท ี2 ข้อมูลเบืองต้นเกยีวกบันําบาดาล 
 

ตารางท ี14ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์ตอบในหวัขอ้ทีวา่ท่านเคยใชน้าํบาดาลหรือไม่ 
 

การใช้น้าบาดาล จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
เคย 136 74.3 
ไม่เคย 43 25.7 
ไม่ทราบ - 0.0 

 

 จากตารางที 14พบว่า ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์ตอบในหัวขอ้ทีว่า ท่านเคยใช้
นาํบาดาลหรือไม่ตอบวา่ “เคย” จาํนวน 136คน คิดเป็นร้อยละ 74.3รองลงมา คือ ผูที้ถูก
สมัภาษณ์ ตอบวา่ “ไม่เคย” จาํนวน 43คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 
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ตารางท ี15ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์ตอบในหวัขอ้ประเภทของการใชน้าํบาดาล 
 

ประเภทของการใช้นําบาดาล จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 
อุปโภคหรือบริโภค 82 42.6 
เกษตรกรรรม 89 42.9 
ธุรกิจ 8 4.2 

  

 จากตารางที 15พบวา่ ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์ ตอบในหวัขอ้ประเภทของการ
ใชน้าํบาดาล ตอบมากทีสุดคือ ใชน้าํบาดาลสาํหรับการเกษตรกรรม จาํนวน89 คน คิด
เป็นร้อยละ 42.9 รองลงมา คือ ใชน้าํบาดาลสาํหรับการอุปโภคหรือบริโภค จาํนวน 82
คน คิดเป็นร้อยละ 42.6 
 

ตารางท ี16 ร้อยละของผูที้ถูกสมัภาษณ์ตอบในหวัขอ้ทีวา่ ท่านทราบขอ้มูลเกียวกบัการ
ประกอบกิจการนาํบาดาลจากช่องทางใด 

 

ข้อมูลเกยีวกบัการประกอบ 
กจิการนําบาดาล 

จาํนวนผู้ทถูีกสัมภาษณ์ ร้อยละ 

วทิย ุ 12 6.3 
โทรทศัน ์ 108 56.5 
อินเทอร์เน็ต 14 7.3 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ 11 5.8 
แผน่พบั 5 2.5 
หนงัสือพิมพ ์ 29 16.2 

 

 จากตารางที 16พบว่า ร้อยละของผูที้ถูกสัมภาษณ์ตอบในหัวขอ้ทีว่า ท่านทราบ
ข้อมูลเกียวกับการประกอบกิจการนําบาดาลจากช่องทางใด ตอบมากทีสุดคือ ทาง
โทรทศัน์ คือ จาํนวน 108คน คิดเป็นร้อยละ 56.5รองลงมา คือ ทางหนงัสือพิมพ ์จาํนวน 
29คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 
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ตอนท ี3ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้นําบาดาล  

 ผลการวิเคราะห์ดา้นความรู้ความเขา้ใจ การใชน้าํบาดาล โดยใชส้ถิติค่าเฉลียและ
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทาํการแปรผล ดงัตารางที 17 
 

ตารางท ี17ขอ้มูลของผูที้ถูกสมัภาษณ์ดา้นความรู้ความเขา้ใจการใชน้าํบาดาล   
 

 คาํตอบของผู้ทถูีกสัมภาษณ์ 

ความรู้ ความเข้าใจ เกยีวกบัการใช้นําบาดาล ตอบถูก ตอบผดิ 
 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการประกอบกิจการ
นาํบาดาล ตาม พ.ร.บ. นาํบาดาล พ.ศ. 2520 

115 64.8 63 35.2 

2. หากจะเจาะบ่อนาํบาดาลขึนมาใช ้จะตอ้งขออนุญาต 130 72.6 49 27.4 
3. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม การกาํหนดเขตนาํบาดาลและความลึก
ของนาํบาดาล พ.ศ.2554  ใหน้าํบาดาลทีอยูลึ่กจากผวิ
ดินลงไปเกินกวา่ 15 เมตร เป็นนาํบาดาล 

125 69.8 54 30.2 

4. เมือท่านไดไ้ปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใชต่้ออาย/ุ
หรืออืน ท่านไดรั้บการอาํนวยความสะดวกจาก
เจา้หนา้ทีนาํบาดาลหรือไม่ 

101 56.4 78 43.6 

5. ท่านไดรั้บความสะดวก จากการมาขอรับบริการจาก
เจา้หนา้ทีนาํบาดาลหรือไม่ 

118 65.9 61 34.1 

6. การดาํเนินโครงการโดยเจา้หนา้ทีภาครัฐเพียงฝ่าย
เดียว ยอ่มไม่สาํเร็จ จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก
เจา้หนา้ทีทอ้งถินและเกษตรกร ในการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผล และร่วมติดตาม
ประเมินผล 

135 75.4 44 24.6 
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ตารางท ี17(ต่อ) 
 

 คาํตอบของผู้ทถูีกสัมภาษณ์ 

ความรู้ ความเข้าใจ เกยีวกบัการใช้นําบาดาล ตอบถูก ตอบผดิ 
 จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

 
7. การจดัตงักลุ่มผูใ้ชน้าํบาดาล ประกอบไปดว้ย ผูน้าํ 

สมาชิก กฎกติกา กิจกรรม และกองทุน โดยจะตอ้ง
กาํหนดรูปแบบกลุ่มทีเหมาะสมกบัแต่ละพนืทีทีเอือ
ต่อการทาํงานร่วมกนั สมาชิกมีหนา้ทีปฏิบติัตาม
ขอบเขตรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย มีส่วนร่วมในการ
สมทบแรงงาน เงิน และสิงของจาํเป็น 

141 78.8 38 21.2 

 

  จากตารางที 17พบว่า ผูที้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบคาํถามเกียวกบัการใช้นาํ
บาดาลในแต่ละขอ้ไดถู้กตอ้งมากกวา่ร้อยละ 50  และเมือพิจารณาถึงขอ้ทีผูถู้กสัมภาษณ์
ตอบไดถู้กตอ้งมากทีสุดคือ หัวขอ้การจดัตงักลุ่มผูใ้ช้นาํบาดาล ประกอบไปดว้ย ผูน้าํ 
สมาชิก กฎกติกา กิจกรรม และกองทุน โดยจะตอ้งกาํหนดรูปแบบกลุ่มทีเหมาะสมกบั
แต่ละพืนทีทีเอือต่อการทาํงานร่วมกนั สมาชิกมีหนา้ทีปฏิบติัตามขอบเขตรับผดิชอบของ
แต่ละฝ่าย มีส่วนร่วมในการสมทบแรงงาน เงิน และสิงของจาํเป็น โดยทีถูกสัมภาษณ์
ตอบไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 78.8 รองลงมาคือหัวขอ้การดาํเนินโครงการโดยเจา้หน้าที
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ยอ่มไม่สาํเร็จ จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ทีทอ้งถิน
และเกษตรกร ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผล และร่วมติดตาม
ประเมินผล โดยมีผูที้ถูกสัมภาษณ์ตอบไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 75.4เมือนาํผลการวิเคราะห์ที
ไดม้าทาํการจดัระดบัความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาล ไดผ้ลดงัตารางที 17 
 
 
ตารางท ี18 จาํนวนร้อยละของระดบัความรู้ ความเขา้ใจ การใชน้าํบาดาล ของ

ประชาชนทีมาขอรับบริการขอเจาะ ขอใช ้นาํบาดาล ในพืนทีจงัหวดัพิจิตร   
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ระดบัความรู้ การมีส่วนร่วม จาํนวน ร้อยละ 
สูง 113 63.13 

      ปานกลาง 42 23.46 
ตาํ 24 13.41 

(x = 4.83,SD = 1.86)   
 

 จากตารางที 18พบว่า ผูที้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเขา้ใจ การใชน้าํ
บาดาลอยูใ่นระดบัสูง จาํนวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 63.13 และมีความรู้ ความเขา้ใจ 
การใชน้าํบาดาลอยูใ่นระดบัปานกลาง จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที19ขอ้มูลของผูที้ถูกสมัภาษณ์มีทศันคติเกียวกบัการใชน้าํบาดาล 
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หัวข้อ ค่าเฉลยี SD ระดบั
ทศันคติ 

1. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการนาํนาํบาดาลมาทาํ
นาํประปา 

3.87 0.85 เห็นดว้ย 

2.  กรณีทีเกิดปัญหาภยัแลง้ ฝนทิงช่วง การขาด
แคลนนาํเพือการเกษตรนาํบาดาล เป็นอีก
ทางเลือกหนึงทีสามารถแกไ้ขหรือบรรเทา
ปัญหาดงักล่าวได ้

3.91 0.78 เห็นดว้ย 

3.  การใชน้าํบาดาลเพือการเกษตรทีเหมาะสมกบั
ศกัยภาพของนาํบาดาล การออกแบบทีเหมาะสม
กบัชนิดของพืช เกิดความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถินในการบริหาร
จดัการทรัพยากรนาํบาดาลแบบยงัยนื 

3.90 0.75 เห็นดว้ย 

4. นาํบาดาลช่วยลดความเสียงจากการทาํ
การเกษตร 

3.83 0.80 เห็นดว้ย 

5. การนาํนาํบาดาลมาใชใ้นธุรกิจอุตสาหกรรม 3.38 0.91 ไม่แน่ใจ 
รวม 3.77 0.82 เห็นด้วย 

 

 จากตารางที 19พบว่า ทศันคติของผูที้ถูกสัมภาษณ์เกียวกบัการใชน้าํบาดาลใน
ภาพรวมอยูร่ะดบัทีเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.77เมือพิจารณารายละเอียดในแต่ละ
หวัขอ้ พบวา่ หัวขอ้กรณีทีเกิดปัญหาภยัแลง้ ฝนทิงช่วง การขาดแคลนนาํเพือการเกษตร
นาํบาดาล เป็นอีกทางเลือกหนึงทีสามารถแกไ้ขปัญหาหรือบรรเทาปัญหาดงักล่าวได ้
เป็นหัวขอ้ทีผูถู้กสัมภาษณ์มีทศันคติเกียวกบัการใชน้าํบาดาลในระดบั ทีเห็นดว้ยมาก
ทีสุด โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.91รองลงมา คือ หัวขอ้การใช้นาํบาดาลเพือการเกษตรที
เหมาะสมกบัศกัยภาพของนาํบาดาล การออกแบบทีเหมาะสมกบัชนิดของพืช เกิดความ
คุม้ค่าทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถินในการบริหารจดัการทรัพยากร
นาํบาดาลแบบยงัยนื ซึงมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.90 
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ตารางท ี20ขอ้มูลของผูที้ถูกสมัภาษณ์มีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาล   
 

หัวข้อ ค่าเฉลยี SD ระดบั 
พฤตกิรรม 

1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การประชาสมัพนัธ์
เกียวกบัการประกอบกิจการนาํบาดาล ตาม 
พ.ร.บ. นาํบาดาล พ.ศ.2520 

2.24 1.16 นอ้ย 

2. ท่านใชน้าํบาดาลในกิจวตัรประจาํวนัของท่าน
อยา่งไร 

2.66 1.41 ปานกลาง 

3.  ท่านใชน้าํบาดาลเพือการอุปโภค-บริโภค 2.72 1.46 ปานกลาง 
4.  ท่านใชน้าํบาดาลเพือการเกษตรกรรม 2.83 1.42 ปานกลาง 
5.  ท่านใชน้าํบาดาลเพือประกอบธุรกิจ (ธุรกิจ

การบริการ ธุรกิจการคา้ และธุรกิจการ
อุตสาหกรรม 

2.19 1.25 นอ้ย 

6.  ท่านขออนุญาตใชน้าํบาดาล 2.01 1.08 นอ้ย 
7.  ท่านชาํระค่าการบริการเกียวกบัค่านาํบาดาล 2.04 1.03 นอ้ย 

รวม 2.45 1.26 ปานกลาง 
 

 จากตารางที 20พบว่า พฤติกรรมของผูที้ถูกสัมภาษณ์ มีพฤติกรรมการใช้นํา
บาดาลในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 2.45 เมือพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละหวัขอ้ พบวา่ หวัขอ้ทีวา่ ท่านใชน้าํบาดาลเพือการเกษตรกรรม เป็น
หวัขอ้ทีผูที้ถูกสัมภาษณ์ มีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลในระดบัปานกลางมากทีสุด โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 2.83 รองลงมา คือหวัขอ้ทีวา่ ท่านใชน้าํบาดาลเพือการอุปโภค-บริโภคมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 2.72  
ตอนที 4 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้นําบาดาล 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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1. การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ เกียวกับการใช้นําบาดาลของผู้ทีถูก
สัมภาษณ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ตารางท ี21 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาลของผูที้ถูก
สมัภาษณ์ จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลีย T (Independent sample T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
รวมทางเดียว (One Way ANOVA) 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ เกยีวกบั 

การใช้นําบาดาล 
T/F Sig. 

 X SD.   
เพศ     

ชาย 0.72 0.26 1.56 0.732 
หญิง 0.66 0.26   

อาย ุ     
อาย ุนอ้ยกวา่ 30 ปี 0.67 0.30 1.52 0.196 

อาย ุ30-39 ปี 0.72 0.28   
อาย ุ40-49 ปี 0.75 0.24   
อาย ุ50-59 ปี 0.68 0.27   

อาย ุมากกวา่ 59 ปี 0.61 0.18   
สถานภาพ     

โสด 0.65 0.30 1.45 0.237 
สมรส 0.71 0.25   
หยา่ร้าง 0.64 0.18   

การศึกษา     
ตาํกวา่ปริญญาตรี 0.67 0.22 3.95 0.009* 

ปริญญาตรี 0.73 0.29   
สูงกวา่ปริญญาตรี 0.82 0.21   

อืนๆ  (ไม่ไดรั้บการศึกษา) 0.56 0.30   
ตารางท ี 21  (ต่อ) 
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ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ เกยีวกบั 
การใช้นําบาดาล 

T/F Sig. 

 X SD.   
รายไดต่้อเดือน     

ตาํกวา่ 5000 บาท 0.61 0.24 4.70 0.010* 
5000 – 15000 บาท 0.67 0.27   
สูงกวา่ 15000 บาท 0.78 0.24   

อาชีพ     
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 0.74 0.29 2.34 0.056 

รับจา้งทวัไป/กรรมกร 0.71 0.22   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 0.60 0.27   

เกษตรกร 0.62 0.25   
อืนๆ  0.81 0.17   

ประเภทผูใ้ชบ้ริการ     
ผูข้อใชน้าํบาดาล 0.67 0.30 0.54 0.590 
ผูข้อเจาะนาํบาดาล 0.79 0.24   

*sig<0.05 

  

 จากตารางที 21พบวา่ผูที้ถูกสัมภาษณ์ ทีมีเพศ อาย ุสถานภาพอาชีพและประเภท
ผูใ้ชบ้ริการทีแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาลไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมีรายได้ต่อเดือนและการศึกษาต่างกัน มีความรู้ ความเขา้ใจ 
เกียวกบัการใชน้าํบาดาลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และเมือนาํมา
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของเชฟเฟ่(Scheffe) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ผลตามตารางที 22และตารางที23 
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ตารางท ี22 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการใชน้าํบาดาลจาํแนกตาม
ปัจจยัทางการศึกษา โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ
เชฟเฟ่ 

 

การศึกษา ตํากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

อนืๆ  (ไม่ได้รับ
การศึกษา) 

ตาํกวา่ปริญญาตรี  -0.055 -0.151 0.116 
ปริญญาตรี   -0.096 0.172 
สูงกวา่ปริญญาตรี    0.268* 
อืนๆ  (ไม่ไดรั้บ
การศึกษา) 

    

*sig<0.05 
 

 จากตารางที 22พบว่าผูที้ถูกสัมภาษณ์ ทีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการใช้นําบาดาลมากกว่าระดับการศึกษาอืนๆ(ไม่ได้รับ
การศึกษา) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนรายคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกนั  
 

ตารางท ี23 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาลจาํแนกตาม
รายไดต่้อเดือน โดยการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิของเชฟเฟ่ 

 

รายได้ต่อเดือน ตํากว่า 5000 บาท 5000 – 15000 บาท สูงกว่า 15000 บาท 
ตาํกวา่ 5000 บาท  -0.064 -0.169* 

5000 – 15000 บาท   -0.104 
สูงกวา่ 15000 บาท    

*sig<0.05 

 

 จากตารางที 23พบว่าผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมีรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 15000 บาท มี
ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการใชน้าํบาดาลมากกวา่ผูมี้รายไดต่้อเดือนตาํกวา่ 5000 บาท 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนรายคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกนั  
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2. การเปรียบเทยีบด้านทศันคตกิารใช้นําบาดาล จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ตารางท ี24 ผลการเปรียบเทียบด้านทศันคติการใช้นําบาดาลจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย T (Independent sample 
T-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนรวมทางเดียว (One Way 
ANOVA) 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล ทศันคต ิ
การใช้นําบาดาล 

T/F Sig. 

 X SD.   
เพศ     

ชาย 3.74 0.62 -0.76 0.184 
หญิง 3.80 0.54   

อาย ุ     
อาย ุนอ้ยกวา่ 30 ปี 3.95 0.52 2.23 0.057 

อาย ุ30-39 ปี 3.90 0.55   
อาย ุ40-49 ปี 3.70 0.63   
อาย ุ50-59 ปี 3.69 0.66   

อาย ุมากกวา่ 59 ปี 3.62 0.41   
สถานภาพ     

โสด 3.80 0.65 0.09 0.906 
สมรส 3.78 0.54   
หยา่ร้าง 3.72 0.48   

การศึกษา     
ตาํกวา่ปริญญาตรี 3.65 0.56 3.22 0.024* 

ปริญญาตรี 3.93 0.60   
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.76 0.35   

อืนๆ  (ไม่ไดรั้บการศึกษา) 3.91 0.57   
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ตารางท ี24 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ทศันคต ิ
การใช้นําบาดาล 

T/F Sig. 

 X SD.   
รายไดต่้อเดือน     

ตาํกวา่ 5000 บาท 3.61 0.58 2.32 0.101 
5000 – 15000 บาท 3.81 0.57   
สูงกวา่ 15000 บาท 3.86 0.55   

อาชีพ     
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 3.89 0.56 2.40 0.052 

รับจา้งทวัไป/กรรมกร 3.63 0.59   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 3.58 0.51   

เกษตรกร 3.77 0.55   
อืนๆ   4.13 0.72   

ประเภทผูใ้ชบ้ริการ     
ผูข้อใชน้าํบาดาล 3.84 0.62 1.13 0.260 
ผูข้อเจาะนาํบาดาล 3.74 0.54   

*sig<0.05 

 

 จากตารางที 24พบว่าผูที้ถูกสัมภาษณ์ ทีมีเพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน 
อาชีพ และประเภทผูใ้ชบ้ริการทีแตกต่างกนั มีทศันคติการใชน้าํบาดาลไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมีการศึกษาต่างกนั มีทศันคติการใชน้าํบาดาลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และเมือนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้
วธีิของเชฟเฟ่(Scheffe) มาวเิคราะห์เปรียบเทียบผลตามตารางที 25 
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ตารางท ี25 ผลการเปรียบเทียบทศันคติการใชน้าํบาดาลจาํแนกตามปัจจยัการศึกษา 
โดยการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิของเชฟเฟ่ 

 
การศึกษา ตํากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่า 

ปริญญาตรี 
อนืๆ  (ไม่ได้รับ
การศึกษา) 

ตาํกวา่ปริญญาตรี  -0.279* -0.106 0.263 
ปริญญาตรี   -0.173 0.016 
สูงกวา่ปริญญาตรี    0.156 
อืนๆ  (ไม่ไดรั้บ
การศึกษา) 

    

*sig<0.05 

 

 จากตารางที 25พบวา่ผูที้ถูกสมัภาษณ์ ทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีทศันคติใน
การใช้นาํบาดาลมากกว่าระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั 0.05 ส่วนรายคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกนั  
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3. การเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการใช้นําบาดาล จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ตารางท ี26 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีย T (Independent sample T-test) 
และการวเิคราะห์ความแปรปรวนรวมทางเดียว (One Way ANOVA) 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมเกียวกบั 
การใชน้าํบาดาล 

T/F Sig. 

 X SD.   
เพศ     

ชาย 2.60 0.86 2.74 0.723 
หญิง 2.23 0.89   

อาย ุ     
อาย ุนอ้ยกวา่ 30 ปี 2.20 0.88 1.85 0.121 

อาย ุ30-39 ปี 2.50 0.89   
อาย ุ40-49 ปี 2.47 1.05   
อาย ุ50-59 ปี 2.59 0.98   

อาย ุมากกวา่ 59 ปี 2.12 0.42   
สถานภาพ     

โสด 2.36 0.96 2.37 0.096 
สมรส 2.47 0.88   
หยา่ร้าง 1.96 0.59   

การศึกษา     
ตาํกวา่ปริญญาตรี 2.57 0.56 3.40 0.019* 

ปริญญาตรี 2.33 0.60   
สูงกวา่ปริญญาตรี 2.09 0.35   

อืนๆ  (ไม่ไดรั้บการศึกษา) 2.01 0.57   
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ตารางท ี26 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมเกยีวกบั 
การใช้นําบาดาล 

T/F Sig. 

 X SD.   
รายไดต่้อเดือน     

ตาํกวา่ 5000 บาท 2.44 0.58 0.44 0.644 
5000 – 15000 บาท 2.41 0.57   
สูงกวา่ 15000 บาท 2.28 0.55   

อาชีพ     
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 2.29 0.99 1.23 0.297 

รับจา้งทวัไป/กรรมกร 2.48 0.84   
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 2.23 0.93   

เกษตรกร 2.39 0.79   
อืนๆ   3.09 0.51   

ประเภทผูใ้ชบ้ริการ     
ผูข้อใชน้าํบาดาล 2.37 1.00 0.12 0.898 
ผูข้อเจาะนาํบาดาล 2.39 0.82   

*sig<0.05 

 

 จากตารางที 26พบว่าผูที้ถูกสัมภาษณ์ ทีมีเพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน 
อาชีพและประเภทผูใ้ชบ้ริการทีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลไม่แตกต่างกนั 
ส่วนผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมีการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 และเมือนาํมาเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดย
ใชว้ธีิของเชฟเฟ่(Scheffe) มาวเิคราะห์เปรียบเทียบผลตามตารางที 27 
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ตารางท ี27 ผลการเปรียบเทียบทศันคติการใช้นําบาดาลจาํแนกตามปัจจยัการศึกษา 
โดยการวเิคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวธีิของเชฟเฟ่ 

 

การศึกษา ตํากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี สูงกว่า 
ปริญญาตรี 

อนืๆ  (ไม่ได้รับ
การศึกษา) 

ตาํกวา่ปริญญาตรี  0.238 -0.479 0.566* 
ปริญญาตรี   0.241 0.327 
สูงกวา่ปริญญาตรี    0.085 
อืนๆ  (ไม่ไดรั้บ
การศึกษา) 

    

*sig<0.05 
  

 จากตารางที 27พบว่าผูที้ถูกสัมภาษณ์ ทีมีระดบัการศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการใช้นาํบาดาลมากกว่าระดบัการศึกษาอืนๆ (ไม่ไดรั้บการศึกษา)อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ส่วนรายคู่อืนๆ ไม่แตกต่างกนั  
 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้
นําบาดาล  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติกับ
พฤติกรรมการใชน้าํบาดาลโดยใชส้ถิติค่าสมัประสิทธิของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) แสดงดงัตารางที 28 
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ตารางท ี28 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติและพฤติกรรมการใชน้าํ
บาดาล โดยใชส้ถิติค่าสัมประสิทธิของเพียร์สัน (Pearson Correlation 
Coefficient) 

 

 ความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรม ทศันคต ิ
ความรู้  1.000 0.086 0.356* 
พฤติกรรม  1.000 -0.095 
ทศันคติ   1.000 

*sig<0.05 

 

 จากตารางที 28พบวา่ ความรู้ ความเขา้ใจ ของผูที้ถูกสัมภาษณ์การใชน้าํบาดาลมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั0.05 โดยมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก ในระดบัปานกลาง ซึงหมายความว่า เมือมีความรู้ ความเขา้ใจ
เกียวกบัการใชน้าํบาดาลมากขึน ก็จะมีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลมากตามไปดว้ย ส่วน
ความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัการใช้นําบาดาลไม่มีความสัมพนัธ์กับทศันคติการใช้นํา
บาดาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 เช่นเดียวกนักบัทศันคติการใชน้าํบาดาลไม่
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05  
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5. ผลการวเิคราะห์คุณภาพของนําบาดาล 
จากการตรวจสอบคุณภาพของนาํบาดาลของผูข้อใช้นาํบาดาลจาํนวน 70 ราย 

ของกองวเิคราะห์นาํบาดาล กรมทรัพยากรนาํบาดาล ไดผ้ลดงัตารางที 29 
 

ตารางท ี29ผลการวเิคราะห์คุณภาพของนาํบาดาลของผูใ้ชน้าํบาดาล 
 

ผลการวเิคราะห์ จํานวนผู้ใช้นําบาดาล ร้อยละ 
ใชบ้ริโภคได ้ 23 32.9 
อนุโลมใหใ้ชบ้ริโภคได ้ 28 40.0 
ไม่เหมาะทีจะใชบ้ริโภค 19 27.1 
รวม 70 100.0 

 

 จากตารางที 29พบว่า คุณภาพของนําบาดาลของผูใ้ช้นําบาดาล อยู่ในระดับ
อนุโลมใหใ้ชบ้ริโภคไดม้ากทีสุด จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ ระดบั
ใชบ้ริโภคได ้จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9  
 

6. การประเมินพฤตกิรรมผู้ขอใช้นําบาดาลเชิงประจกัษ์ 
 

ตารางท ี30พฤติกรรมของผูใ้ชน้าํบาดาลเชิงประจกัษ ์
 

ประเภทของการขอใช้ จํานวน (บ่อ) ถูกต้อง ปรับปรุง/แก้ไข หมายเหตุ 
การเกษตร 19 9 10 การปนเปือน 

ผูป้ระกอบการ/ประปา 51 37 14 การบาํรุงรักษา 
รวม 70 46 24  

 

 จากตารางที 30พบว่า จาํนวนผูข้อใชน้าํบาดาลจากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 70 ราย 
เป็นผูป้ระกอบกิจการ / ประปา จาํนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 ของจาํนวนผูข้อใช ้
และยงัพบวา่มีพฤติกรรมเชิงประจกัษที์ถูกตอ้งเหมาะสม จาํนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 
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72.5 และตอ้งปรับปรุงแกไ้ขในเรืองการดูและบาํรุงรักษาบ่อนาํบาดาลใหถู้กตอ้ง จาํนวน 
14 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5 และผูข้อใชน้าํบาดาลเพือการเกษตร จาํนวน 19 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 27 ของจาํนวนผูข้อใชบ่้อบาดาล และในจาํนวนนีมีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาล
เพือการเกษตรทีถูกตอ้งเหมาะสมจาํนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ47 และมีพฤติกรรมในเชิง
ประจกัษ์เกียวกบัการใช้บ่อนาํบาดาลเพือการเกษตรทีเสียงต่อการปนเปือนนาํบาดาล 
และมีความเสียงต่อคุณภาพชีวิตหากเกษตรกรลงไปทาํการทรุดบ่อ อาจเกิดสภาวการณ์
ขาดอากาศหายใจ และเสียชีวติในทีสุด จาํนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 53 

 



 

บทท ี5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การประเมิน ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลของ
ประชาชนจงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และเพือเปรียบเทียบความรู้ ความ
เขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้นาํบาดาลจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซึงไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน การศึกษา และอาชีพของผูถู้กสัมภาษณ์ รวมถึง
การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้าํ
บาดาลของประชาชนในจงัหวดัพิจิตรตลอดจนคุณภาพนาํบาดาล โดยประชากรกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือประชากรในพืนทีจงัหวดัพิจิตร ทีมาขอรับบริการ ขอเจาะบ่อบาดาลและผูม้า
รับบริการขอใชน้าํบาดาล จาํนวน 179 คน โดยแบ่งออกเป็นผูข้อเจาะจาํนวน 109 คน
และผูข้อใชจ้าํนวน 70 ราย (ในกรณีผูข้อใช ้นนัไดดู้ผลการวิเคราะห์คุณภาพนาํบาดาล 
และพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลในเชิงประจกัษ)์ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการ
ทดสอบ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนดงัต่อไปนี 
 ตอนที 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลทวัไป 
 ตอนที 2 ขอ้มูลความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาล 
 ตอนที 3 ขอ้มูลทศันคติเกียวกบัการใชน้าํบาดาล 
 ตอนที 4 ขอ้มูลพฤติกรรมการใชน้าํบาดาล 
 ตอนที 5 ขอ้มูลความคิดเห็นทวัไปเกียวกบัการใชน้าํบาดาล 
 โดยสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบแบบที (T-test Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนรวม
ทางเดียว (One Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson 
Product-moment Correlation Coefficient) สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปราย และ
ขอ้เสนอแนะดงันี 
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สรุปผลจากการศึกษา 

 ข้อมูลทวัไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ผูถู้กสัมภาษณ์มีภูมิลาํเนาอาศยัอยูใ่นพืนทีจงัหวดัพิจิตร และมาขอรับบริการ ขอ

เจาะนําบาดาล และผูม้ารับบริการขอใช้นําบาดาล ทีส่วนทรัพยากรนํา สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน
มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 4 เดือน จาํนวน 179 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 อายรุะหวา่ง 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.8 สถานภาพ สมรส
104 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 การศึกษาตาํกวา่ปริญญาตรี 86 คนคิดเป็นร้อยละ 48.0 
รายไดต่้อเดือน 5,000 – 15,000 บาท 93 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 อาชีพเกษตรกร66 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.9เคยใชน้าํบาดาล 136 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 นาํนาํบาดาลมาใชใ้น
การอุปโภค บริโภค 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9และทราบขอ้มูลเกียวกบัการประกอบ
กิจการนาํบาดาลจากทางโทรทศัน์ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 

 

 ความรู้ ความเข้าใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช้นําบาดาล 
ผูถู้กสัมภาษณ์มีภูมิลาํเนาอาศยัอยูใ่นพืนทีจงัหวดัพิจิตร และมาขอรับบริการ ขอ

เจาะ ขอใช ้ทรัพยากรนาํบาดาล ทีส่วนทรัพยากรนาํ สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้มจงัหวดัพิจิตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 จาํนวน 
179 คน มีความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาลในระดบัสูง โดยหวัขอ้ทีมีความรู้
มากทีสุดคือ หวัขอ้การจดัตงักลุ่มผูใ้ชน้าํบาดาล ประกอบไปดว้ย ผูน้าํ สมาชิก กฎกติกา 
กิจกรรม และกองทุน โดยจะตอ้งกาํหนดรูปแบบกลุ่มทีเหมาะสมกบัแต่ละพืนทีทีเอือต่อ
การทาํงานร่วมกนั สมาชิกมีหน้าทีปฏิบติัตามขอบเขตรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย การมี
ส่วนร่วมในการสมทบแรงงาน เงิน และสิงของจาํเป็น โดยตอบไดถู้กตอ้งร้อยละ 78.8 

ในดา้นทศันคติ ผูถู้กสัมภาษณ์มีทศันคติการใช้นาํบาดาลอยู่ในระดบัเห็นดว้ย 
โดยหัวขอ้ทีเห็นดว้ยมากทีสุดคือ กรณีทีเกิดปัญหาภยัแลง้ ฝนทิงช่วง การขาดแคลนนาํ
เพือการเกษตรนําบาดาล เป็นอีกทางเลือกหนึงทีสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
ดงักล่าวได ้โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.91 
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ในดา้นพฤติกรรม ผูถู้กสัมภาษณ์มีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยหัวขอ้ทีปฏิบติัมากทีสุด คือ ท่านใช้นําบาดาลเพือการเกษตรกรรม โดยมี
ค่าเฉลียเท่ากบั 2.83 

 

การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้นําบาดาล 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ผูถู้กสัมภาษณ์ทีมีการศึกษา และรายไดต่้อเดือนทีแตกต่างกนั มีความรู้เกียวกบั
การใชน้าํบาดาลทีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยผูถู้กสัมภาษณ์ที
มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความรู้เกียวกับการใช้นาํบาดาลมากกว่าระดบั
การศึกษาอืนๆ(ไม่ไดรั้บการศึกษา) และผูถู้กสัมภาษณ์ทีมีรายไดต่้อเดือนสูงกว่า 15000 
บาท มีความรู้เกียวกบัการใชน้าํบาดาลมากกวา่ผูมี้รายไดต่้อเดือนตาํกวา่5000 บาท ส่วน
ผูต้อบแบบสอบถามทีมี เพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพทีแตกต่างกนั มีความรู้เกียวกบั
การใชน้าํบาดาลทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ผูถู้กสมัภาษณ์ทีมีการศึกษาทีแตกต่างกนั มีทศันคติการใชน้าํบาดาลทีแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยผูที้ถูกสมัภาษณ์ทีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
มีทัศนคติการใช้นําบาดาลมากกว่าระดับการศึกษาตํากว่าปริญญาตรี  ส่วนผู ้ทีถูก
สัมภาษณ์ทีมี เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน และอาชีพทีแตกต่างกนั มีทศันคติการ
ใชน้าํบาดาลทีไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

ผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมีการศึกษาทีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้นําบาดาลที
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบั
การศึกษาตาํกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลมากกว่าระดบัการศึกษาอืนๆ 
(ไม่ไดรั้บการศึกษา) ส่วนผูที้ถูกสัมภาษณ์ทีมี เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดต่้อเดือน และ
อาชีพทีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลทีไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติทีระดบั 0.05 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้นํา
บาดาล 

ความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการใชน้าํบาดาลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
นาํบาดาลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ในระดบั
ปานกลาง 

 

 ผลการวเิคราะห์คุณภาพของนําบาดาล 
 ผลการวเิคราะห์คุณภาพของนาํบาดาลของกลุ่มตวัอยา่งผูข้อใชน้าํบาดาล จาํนวน 
70 ราย อยูใ่นระดบัอนุโลมใหใ้ชบ้ริโภคไดม้ากทีสุด จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 
รองลงมาคือ ระดบัใชบ้ริโภคได ้จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.9  
 

 การประเมินพฤตกิรรมผู้ใช้นําบาดาลเชิงประจกัษ์ 
  ผูข้อใชน้าํบาดาลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 70 ราย เป็นผูป้ระกอบกิจการ / ประปา 

จาํนวน 51 ราย คิดเป็นร้อยละ 73 ของจาํนวนผูข้อใช้ และยงัพบว่ามีพฤติกรรมเชิง
ประจกัษที์ถูกตอ้งเหมาะสม จาํนวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.5 และตอ้งปรับปรุงแกไ้ข
ในเรืองการดูและบาํรุงรักษาบ่อนาํบาดาลให้ถูกตอ้ง จาํนวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.5 
และผูข้อใชน้าํบาดาลเพือการเกษตร จาํนวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 27 ของจาํนวนผูข้อ
ใช้บ่อบาดาล และในจาํนวนนีมีพฤติกรรมการใช้นําบาดาลเพือการเกษตรทีถูกต้อง
เหมาะสมจาํนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ47 และมีพฤติกรรมในเชิงประจกัษเ์กียวกบัการใช้
บ่อนาํบาดาลเพือการเกษตรทีเสียงต่อการปนเปือนนาํบาดาล และมีความเสียงต่อคุณภาพ
ชีวิตหากเกษตรกรลงไปทาํการทรุดบ่อ อาจเกิดภาวการณ์ขาดอากาศหายใจ และเสียชีวิต
ในทีสุด จาํนวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 53 
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อภปิรายผล 

ข้อมูลทวัไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
จากการประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลของ

ประชาชนจงัหวดัพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวา่ ประชาชนในพืนทีจงัหวดัพิจิตร 
ผูห้ญิงซึงเป็นทงัแม่บา้น การประกอบอาชีพ มีความสนใจ ให้ความสําคญัเกียวกบัการ
บริหารจดัการทรัพยากรนาํโดยเฉพาะเลือกทีจะนาํนาํบาดาลมาใชส้ําหรับการอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน นอกจากนียงัพบว่าประชาชนในจงัหวดัพิจิตรทีมีรายไดเ้ฉลียปาน
กลางให้ความสนใจ ใส่ใจ เกียวกับทรัพยากรนําบาดาล จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น
สามารถทีจะนาํไปปรับแผนงานโครงการดา้นการกาํกบั ดูแลการประกอบกิจการนาํ
บาดาล ตามพระราชบญัญติันาํบาดาล พ.ศ. 2520 ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนและทอ้งถิน เพือหามาตรการในการควบคุมกาํกบัทีมีเหมาะสม และเป็นธรรม 

 

   ความรู้ ความเข้าใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช้นําบาดาล 
 จากการประเมินพบว่าประชาชนในพืนทีจังหวดัพิจิตร มีความรู้ความเข้าใจ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการใชน้าํบาดาลเป็นอยา่งดี และถูกตอ้ง 
 

 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้นําบาดาล 
จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 จากการประเมินพบวา่ประชาชนในจงัหวดัพิจิตรทีรายไดเ้ฉลีย และการศึกษาสูง 
(สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี) มีผลต่อความรู้ เขา้ใจ และทศันคติทีดีกบัการใชน้าํบาดาลเป็น
อยา่งดี จะเห็นไดว้่าอายเุพศ และสถานภาพไม่ไดมี้อิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารและการ
ประชาสมัพนัธ์ 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้นํา
บาดาล 
 จากการประเมินในครังนี พบว่า ความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติ มีผลต่อ
พฤติกรรมการใชน้าํบาดาลทีถูกตอ้งเหมาะสม เพือใหก้ารดาํเนินโครงการดา้นการกาํกบั 
ดูแลการประกอบกิจการนาํบาดาล ตามพระราชบญัญติันาํบาดาล พ.ศ. 2520 ไดรั้บการ
ยอมรับจากประชาชน และประสบความสําเร็จในดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนาํ
บาดาลควรตอ้งมีการสนบัสนุนงบประมาณในการประชาสัมพนัธ์เพิมมากขึนโดยผ่าน
ช่องทางต่างๆทีสามารถสือถึงประชาชนไดอ้ยา่งกวา้งขวางและทวัถึง เพือให้ประชาชน 
มีความรู้ ความเขา้ใจ และมีทศันคติทีดีกบัการใช้ทรัพยากรนาํบาดาล อนัจะนาํมาซึง
ประชาชนมีพฤติกรรมการใชท้รัพยากรนาํบาดาลอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และยงัยนื 
 

 การวเิคราะห์คุณภาพของนําบาดาล 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพของนําบาดาลของกลุ่มตัวอย่างผูข้อใช้นําบาดาล 
จาํนวน 70 ราย อยู่ในระดบัอนุโลมให้ใชบ้ริโภคไดม้ากทีสุด นันจะเห็นไดว้่าคุณภาพ
ของนาํบาดาลในพืนทีจงัหวดัพิจิตร อาจมีการปนเปือน หรือมีแร่ธาตุอยูใ่นนาํบาดาลหาก
จะนํามาบริโภคต้องนํามาบําบัดเสียก่อนนอกจากนีการใช้บ่อบาดาลสําหรับเพือ
การเกษตรตอ้งระมดัระวงัในเรืองของการปนเปือนนาํบาดาล ดว้ยการดูแล รักษา และ
บาํรุงบ่อนาํบาดาลใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

 การประเมินพฤตกิรรมการใช้นําบาดาลเชิงประจกัษ์ 
 จากจาํนวนผูข้อใชน้าํบาดาลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 70 ราย จะพบวา่ผูป้ระกอบ
กิจการ / ประปามีพฤติกรรมการใชน้าํในเชิงประจกัษ ์ถูกตอ้งเหมาะสม จะมีปัญหาบา้งก็
ในเรืองการดูแลบาํรุงรักษาบ่อให้ไดม้าตรฐานอยูเ่สมอ ส่วนจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งผูข้อใช้
ทีเป็นเกษตรกรยงัขาดความใส่ใจในเรืองมาตรฐานบ่อนาํบาดาล การดูแล บาํรุงรักษา 
และมีความเสียงทีจะเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปือนนาํบาดาล และมีบางจาํนวนทีมีการ
ขุดบ่อนําบาดาลไม่ได้มาตรฐานและมีความเสียงต่อคุณภาพชีวิตสูงมาก หรืออาจมี
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อนัตรายถึงขนัเสียชีวติหากมีการลงไปทาํการทรุดบ่อ เนืองจากเกิดสภาวะการขาดอากาศ
หายใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการประเมิน ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้นาํบาดาล 
ของประชาชนในจงัหวดัพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ.2558ระยะเวลา ตงัแต่เดือนตุลาคม 
2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 รวมระยะเวลาในการศึกษาในครังนี 4 เดือนผูป้ระเมินมี
ขอ้เสนอแนะเชิงแนวคิด ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรนาํบาดาล 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก รนํ า บ า ด า ล  ผู ้บ ริ ห า ร ข อ ง ก ร ะท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ควรผลกัดนัในระดบันโยบายให้หน่วยงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินซึงเป็นหน่วยงานทีทาํหนา้ทีปกครอง ดูแล เพราะใกลชิ้ดกบั
ประชาชน มีความพร้อม มีศกัยภาพ และขีดความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากร
นําบาดาล  รับไปดํา เ นินการ  โดยกรมทรัพยากรนําบาดาล  และสํ านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั (ทสจ.) เป็นหน่วยงานทีสนบัสนุนทางดา้น
เทคนิค และวชิาการ ตลอดจนการประชาสมัพนัธ์ 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตกิาร 
 การแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบควรมีความชดัเจนไม่ซาํซ้อน ส่วนทรัพยากรนาํ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มจงัหวดั (ทสจ.) ซึงมีบุคลากร อยู่อย่าง
จาํกดั เห็นควรทีจะปรับภารกิจหน้าที มาเป็นผูส้นับสนุนทางดา้นเทคนิค วิชาการ การ
ควบคุม กาํกบั และประเมินผล ส่วนขนัตอนการจดัทาํขอ้มูล การใชบ้ริการขอเจาะ ขอใช ้
และการจดัเก็บค่าบริการใช้นาํควรโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินรับไป
ดาํเนินการ เพือความสะดวก รวดเร็ว ลดขนัตอน และการควบคุม กาํกบั  
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 ข้อเสนอแนะเพอืการศึกษาครังต่อไป 
 จากการประเมิน ความรู้ ความเขา้ใจ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้นาํบาดาล 
ของประชาชนในจงัหวดัพิจิตรปีงบประมาณ พ.ศ.2558ในครังนีจะเห็นไดว้่า ความรู้ 
ความเขา้ใจ และทศันคติทีดี ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรนาํบาดาลอย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสม อนัจะนาํมาซึงความยงัยืนในอนาคตนนั ควรทีจะมีการศึกษารูปแบบ
การประชาสัมพนัธ์ และการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ เกียวกบัการใช้ทรัพยากรนาํ
บาดาล ให้เขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการศึกษานวตักรรม
การใชท้รัพยากรนาํบาดาล อย่างถูกตอ้งเหมาะสม โดยให้สอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน ผ่าน
แนวคิดทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม เตรียมความพร้อมรับการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

ชือ สกลุ  นางสาววมิลชญาน์  สถิตสุนทรพนัธ์ 

เกดิเมือ   วนัที 17 พฤษภาคม  2512 

การศึกษา พ.ศ. 2545 ปริญญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  

  (วทิยาศาสตร์สิงแวดลอ้ม) มหาวทิยาลยันเรศวร 
 พ.ศ. 2559  ศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา  
  (มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค)์ 

การทาํงาน พ.ศ. 2533-2553 สงักดัสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัอุทยัธานี 
 พ.ศ. 2553-2553  (กมุภาพนัธ์-กนัยายน) 

 สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 จงัหวดันครพนม 
พ.ศ. 2553-2555 กรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2555-2560  สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 จงัหวดัพิจิตร 
13 มีนาคม 2560 – ปัจจุบนัสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 

ความชํานาญ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ดา้นการบริหารจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ตามบริบทของวถีิชุมชน 
และทอ้งถินเพือการพฒันาอยา่งยงัยนื และมีประสบการณ์ดา้น 
การบริหารงาน บริหารองคก์รและบริหารทีมงาน 
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คาํรับรองผู้บังคบับัญชา 
 

 ขอรับรองวา่ ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการฉบบั
นีแลว้ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูป้ระเมินโดยแทจ้ริง 
 
 
 

ลงชือ........................................................... 
      (นายปิยะพงษ ์ ประพนัธ์วฒันะ) 

ตาํแหน่ง เจา้พนกังานป่าไมอ้าวโุส รักษาราชการแทน 
ผูอ้าํนวยการสาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ 

...20.../..พฤศจิกายน.../..2560..... 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์ 
ความรู้ ความเข้าใจ ทศันคต ิและพฤตกิรรมการใช้นําบาดาลของประชาชนจงัหวดัพจิติร 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกาํกบั ดูแลการประกอบกจิการนําบาดาล 
 ตามพระราชบัญญตันํิาบาดาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

ส่วนท ี1ข้อมูลทวัไป 
 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ลงใน หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างตรงตาม
ความเป็นจริง 

 

1. เพศ 
ชาย   หญิง 

 

2. อาย ุ ........... ปี 
 

3. สถานภาพ 
โสด   สมรส  หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่

 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ตาํกวา่ปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

 สูงกวา่ปริญญาตรี  อืนๆโปรดระบุ .......................... 
 

5. รายได ้............... บาทต่อเดือน 
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6. อาชีพ 
เจา้หนา้ทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 
ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/รัฐวสิาหกิจ 
รับจา้งทวัไป/กรรมกร 

 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
 เกษตรกร 
 อืนๆโปรดระบุ .......................... 
 

7. ทีอยู ่ หมู่ที..........หมู่บา้น................ ตาํบล....................... อาํเภอ ....................... 
 

8. ท่านเคยใชน้าํบาดาลหรือไม่ 
เคย   ไม่เคย  ไม่ทราบ 

 

9. ประเภทท่านเคยใชน้าํบาดาลหรือไม่ 
1  ประเภทอุปโภคบริโภค 

  บา้นพกัอาศยั  สาํนกังาน  หอพกั/บา้นเช่า 
2  ประเภทเกษตรกรรม 

  เลียงสตัว ์  ทาํสวน/ทาํไร่ ทาํนา 
3  ประเภทธุรกิจ 

  ธุรกิจบริการ  ธุรกิจการคา้ ธุรกิจอุตสาหกรรม 
 

10. ท่านทราบขอ้มูลเกียวกบัการประกอบกิจการนาํบาดาลจากทางใด 
  ทางวทิย ุ  ทางโทรทศัน์ ทางอินเทอร์เน็ต 
  ป้ายประชาสมัพนัธ์ แผน่พบั  หนงัสือพิมพ ์
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ส่วนท ี2ข้อมูลความรู้ ความเข้าใจ เกยีวกบัการใช้นําบาดาล  
 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 

ความรู้ ความเข้าใจ เกยีวกบัการใช้นําบาดาล ใช่ ไม่ใช่ 
1. ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการประกอบกิจการนาํบาดาล 

ตาม พ.ร.บ. นาํบาดาล พ.ศ. 2520 
  

2. หากจะเจาะบ่อนาํบาดาลขึนมาใช ้จะตอ้งขออนุญาต   
3. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การ

กาํหนดเขตนาํบาดาลและความลึกของนาํบาดาล พ.ศ.2554  ใหน้าํ
บาดาลทีอยูลึ่กจากผวิดินลงไปเกินกวา่ 15 เมตร เป็นนาํบาดาล 

  

4. เมือท่านไดไ้ปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะ/ใชต่้ออาย/ุหรืออืน ท่าน
ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกจากเจา้หนา้ทีนาํบาดาลหรือไม่ 

  

5. ท่านไดรั้บความสะดวก จากการมาขอรับบริการจากเจา้หนา้ทีนาํ
บาดาลหรือไม่ 

  

6. การดาํเนินโครงการโดยเจา้หนา้ทีภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ยอ่มไม่
สาํเร็จ จาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากเจา้หนา้ทีทอ้งถินและ
เกษตรกร ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับผล และ
ร่วมติดตามประเมินผล 

  

7. การจดัตงักลุ่มผูใ้ชน้าํบาดาล ประกอบไปดว้ย ผูน้าํ สมาชิก กฎ
กติกา กิจกรรม และกองทุน โดยจะตอ้งกาํหนดรูปแบบกลุ่มที
เหมาะสมกบัแต่ละพืนทีทีเอือต่อการทาํงานร่วมกนั สมาชิกมี
หนา้ทีปฏิบติัตามขอบเขตรับผดิชอบของแต่ละฝ่าย มีส่วนร่วมใน
การสมทบแรงงาน เงิน และสิงของจาํเป็น 
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ส่วนท ี3ข้อมูลทศันคตเิกยีวกบัการใช้นําบาดาล  
 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย ลงในช่องทีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากทีสุด 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 

ระดบัคะแนนที 5 เห็นดว้ยอยา่งยงิ  (ทศันคติ 100 เปอร์เซ็นต)์ 
ระดบัคะแนนที 4 เห็นดว้ย  (ทศันคติ 80 เปอร์เซ็นต)์ 
ระดบัคะแนนที 3 ไม่แน่ใจ  (ทศันคติ 60 เปอร์เซ็นต)์ 
ระดบัคะแนนที 2 ไม่เห็นดว้ย  (ทศันคติ 40 เปอร์เซ็นต)์ 
ระดบัคะแนนที 1 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ (ทศันคติ 20 เปอร์เซ็นต)์ 

ทศันคติเกยีวกบัการใช้นําบาดาล เห็นด้วย
อย่างยงิ (5) 

เห็น
ด้วย(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็น 
ด้วย(2) 

ไม่เห็นด้วย 
อย่างยงิ(1) 

1. ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการนาํนาํ
บาดาลมาทาํนาํประปา 

     

2. กรณีทีเกิดปัญหาภยัแลง้ ฝนทิงช่วง 
การขาดแคลนนาํเพือการเกษตรนาํ
บาดาล เป็นอีกทางเลือกหนึงที
สามารถแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา
ดงักล่าวได ้

     

3. การใชน้าํบาดาลเพือการเกษตรที
เหมาะสมกบัศกัยภาพของนาํ
บาดาล การออกแบบทีเหมาะสม
กบัชนิดของพชื เกิดความคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนทอ้งถินในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนาํบาดาลแบบยงัยนื 

     

4. นาํบาดาลช่วยลดความเสียงจากการ
ทาํการเกษตร 

     

5. การนาํนาํบาดาลมาใชใ้นธุรกิจ
อุตสาหกรรม 
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ส่วนท ี4ข้อมูลพฤตกิรรมเกยีวกบัการใช้นําบาดาล 
 

คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่องทีตรงกบัพฤติกรรมเกียวกบัการใชน้าํบาดาล
ของท่านมากทีสุด 

 
พฤติกรรมเกยีวกบัการใช้นําบาดาล ไม่เคย 

 
(1) 

1-2ครัง
ต่อเดือน 

(2) 

3-4ครัง
ต่อเดือน 

(3) 

อย่างน้อย 
สัปดาห์ละ 1 ครัง 

(4) 

เกอืบ 
ทุกวนั 

(5) 
1. ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร การ

ประชาสมัพนัธ์เกียวกบัการ
ประกอบกิจการนาํบาดาล ตาม 
พ.ร.บ. นาํบาดาล พ.ศ.2520 

     

2. ท่านใชน้าํบาดาลในกิจวตัร
ประจาํวนัของท่านอยา่งไร 

     

3. ท่านใชน้าํบาดาลเพือการอุปโภค-
บริโภค 

     

4. ท่านใชน้าํบาดาลเพือการ
เกษตรกรรม 

     

5. ท่านใชน้าํบาดาลเพือประกอบ
ธุรกิจ (ธุรกิจการบริการ ธุรกิจ
การคา้ และธุรกิจการอุตสาหกรรม 

     

6. ท่านขออนุญาตใชน้าํบาดาล      
7. ท่านชาํระค่าการบริการเกียวกบัค่า

นาํบาดาล 
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ส่วนที 5ข้อมูลด้านความคิดเห็นทัวไปเกียวกับการใช้นําบาดาล ตามพระราชบัญญัตินํา
บาดาล พ.ศ. 2520 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

1. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรเกียวกบัการใชน้าํบาดาล 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 

2. เจา้หนา้ทีนาํบาดาล มีความรู้ ความสามารถและความเชียวชาญ ในการชีแจง
ขอ้สงสัย ให้คาํแนะนาํเกียวกบัการประกอบกิจการนาํบาดาล ตาม พ.ร.บ. 2520 หรือไม่ 
อยา่งไร 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

3. การประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการประกอบกิจการนาํบาดาล ตาม พ.ร.บ. 2520 
เหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

4. เจา้หนา้ทีมีความซือสตัยสุ์จริตในการปฏิบติัหนา้ที หรือไม่ อยา่งไร 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าทีนําบาดาล  หรือไม่ 
อยา่งไร 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

การวเิคราะห์นําบาดาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ที 23/ ว.  

  

เลขทีคาํขอ 
เจา้ของบ่อ  
สถานทีตงับ่อ 
พิกดั EN ความ
หมายเลขบ่อ 
ใบอนุญาตเลข
 

  
 ความ
 สี 
 

เหลก็               
แมงกานีส       
ทองแดง          
สังกะสี            
ซลัเฟต            
คลอไรด ์         
 

ลกัษณะตวัอยา่
สรุปผลการทด
  
ตามประกาศกร
 

 
ผูรั้บรอง ____
 () 
ผูอ้าํนวยการกอ
วนัที  

75/10 ถ

 

 

 
 
 

มลึกของบ่อ 
 

ที   

 
มขุ่น  

 

                        
                        
                        
                        
                         
                        

างนาํขณะทดสอ
ดสอบ  

 
ระทรวงทรัพยา

_____________
 

องวเิคราะห์นาํบ
 

กองวเิคราะห์
ถ พระราม 6 
โทรศพัท ์0-

  
ร

 คาํร้อ
  
  
เมตร ระดบันาํ
วนัทีเกบ็ตวัอย่
 หมา

คุ
ความเป็นกรด-
  
  

คุณลกั
    (Fe)  
  (Mn)  
   (Cu)  
   (Zn)  
 (SO4)  
    (Cl)  

อบ   
  
  
ากรธรรมชาติแล

_____________
  
บาดาล  
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ห์นําบาดาล กร
แขวง ทุ่งพญ
-2660-2579 โ

 
รายงานผลกา
องที  

 
 

นิง   
าง  
ยเหตุ  

คุณลกัษณะทา
-ด่าง   

หน่วยควา
หน่วยแพ

ษณะทางเคมี
ฟลอูอไรด ์ 
ไนเทรต      
ความกระดา้
ความกระดา้
 
ปริมาณสาร

 
 
 

ละสิงแวดลอ้ม 

__  
() 
 
 

3 

รมทรัพยากรน
าไท เขต ราช
โทรสาร 0-23

  
ารทดสอบ 

 หมา
ผูข้อรับบริการ
  
เมตร วธีิเกบ็ตวั
 วนัที
  

างกายภาพ 
  
ามขุ่น (NTU) 
ลทินมั-โคบอล

(มิลลิกรัมต่อลิ
                        
                        
างทงัหมด (Tot
างถาวร (Nonca

รทงัหมดทีละลา

 วนัที
  
  
 พ.ศ. 2551 

 ผูท้ด

 นกัวิ
วนัที   

นําบาดาล 
ชเทวี กทม.104

54-4764 

 

ยเลขหอ้งปฏิบตั
  

 
วอยา่งนาํ 
ทีรับตวัอยา่ง 

 

ลต ์

ตร) 
                    (F
                (NO3

tal hardness as 
arbonate hardn

ายได ้(Total dis

ทีทดสอบ 
 
 

ดสอบ________

ทิยาศาสตร์ 
 

400 

  

ติัการ  
  
  
 
  
  

F) 

3) 
 CaCO3) 
ess as CaCO3) 

ssolved solids) 

  
  
  

_____________

 .   

 

 
 
 

 

 
 
 

  
 

  

 
 
 

_______ 
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ภาคผนวก ค 
 

การหาค่าความเชือมัน 
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ตารางท ี31 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และสมัประสิทธิความเชือมนั 
(KR20)ของแบบสอบถามความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการใชน้าํบาดาล  

 

ข้อท ี ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ผลการพจิารณา 
1 0.57 0.33 ผา่น 
2 0.70 0.78 ผา่น 
3 0.63 0.67 ผา่น 
4 0.47 0.78 ผา่น 
5 0.60 0.78 ผา่น 
6 0.67 0.78 ผา่น 
7 0.63 0.67 ผา่น 

ค่าสมัประสิทธิความเชือมนั เท่ากบั 0.734 
 

ตารางท ี32 ค่าสมัประสิทธิความเชือมนั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามทศันคติเกียวกบัการใชน้าํบาดาล  

 

ข้อท ี Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s alpha 
if Item deleted 

1 15.80 5.82 0.49 0.74 
2 15.76 6.94 0.55 0.72 
3 15.86 6.32 0.69 0.68 
4 16.06 5.37 0.70 0.65 
5 16.50 6.60 0.35 0.79 

ค่าสมัประสิทธิความเชือมนั เท่ากบั 0.766 
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ตารางท ี33 ค่าสมัประสิทธิความเชือมนั (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของ
แบบสอบถามพฤติกรรมการใชน้าํบาดาล  

 

ข้อท ี Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach’s alpha 
if Item deleted 

1 13.53 40.81 -0.29 0.88 
2 14.50 28.26 0.62 0.78 
3 14.36 26.51 0.72 0.77 
4 14.40 28.24 0.58 0.80 
5 14.36 26.51 0.70 0.77 
6 14.36 24.58 0.81 0.75 
7 14.86 28.12 0.71 0.77 

ค่าสมัประสิทธิความเชือมนั เท่ากบั 0.821 
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ภาคผนวก ง 

 

ตรวจสอบบ่อนําบาดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

ตรวจสอบสถานทบ่ีอนําบาดาลตามใบอนุญาต 

ของโรงงานกล้วยตากแม่ตะเพยีน . 

อยูเ่ลขที75/8หมู่5ตาํบลท่าฬ่ออาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร  

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที หมู่5ตาํบลท่าฬ่ออาํเภอเมืองจงัหวดั พิจิตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  9 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทบ่ีอนําบาดาลตามใบอนุญาต. 

ของโรงแรมหมูน้อยรีสอร์ท . 

อยูเ่ลขที250หมู่.3 ตาํบลคลองคะเชนทร์ อาํเภอ เมืองจงัหวดั พิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที หมู่3ตาํบลคลองคะเชนทร์อาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที   9 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนางมาลยั สุดนุช   . 

อยูเ่ลขที205หมู่2 ตาํบลคลองคูณ อาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร   

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  1780  หมู่1ตาํบลทุ่งนอ้ย อาํเภอ โพทะเลจงัหวดัพิจิตร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  18 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนางพกิลุ ช่วงโพธิ  . 

อยูเ่ลขที9หมู่4 ตาํบลคลองคูณ อาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร                                   

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  12438  หมู่4ตาํบลคลองคูณ อาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร                          
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ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  18 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนายวสุ สิทไกรบวร   . 

อยูเ่ลขที 49หมู่4 ตาํบลคลองคูณ  อาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร          

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  30117 หมู่4ตาํบล คลองคูณ  อาํเภอ  ตะพานหินจงัหวดัพิจิตร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที   18 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของ นางฉววีงค์สงวนทรัพย์   . 

อยูเ่ลขที 114หมู่8ตาํบลคลองคะเชนทร์อาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  40738  หมู่8ตาํบล คลองคะเชนทร์อาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  18 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของ นายสมควร ภู่ทอง   . 

อยูเ่ลขที82/2หมู่9ตาํบลท่าหลวง  อาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  26504  หมู่ 9ตาํบล ท่าหลวง   อาํเภอ  เมือง จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที   18 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนางสาล ีดาํเนินเสก . 

อยูเ่ลขที73หมู่9 ตาํบลท่าหลวง  อาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส.3ก. เลขที  1781  หมู่9ตาํบล ท่าหลวง  อาํเภอ  เมือง จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 18 ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนายบุญช่วย วเิชียรสวรรค์  . 

อยูเ่ลขที99/2หมู่5ตาํบลท่าหลวง  อาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  53640  หมู่ 5ตาํบล ท่าหลวง   อาํเภอ เมือง จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  18  ตุลาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหญ้าไทร  

อยูเ่ลขที 67หมู่6ตาํบลหนองหญา้ไทร อาํเภอ สากเหลก็ จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 48579 หมู่2ตาํบลหนองหญา้ไทร อาํเภอสากเหลก็จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  14 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองหญ้าไทร  

อยูเ่ลขที 67หมู่6 ตาํบลหนองหญา้ไทร อาํเภอ สากเหลก็ จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  9487  หมู่6ตาํบลหนองหญา้ไทร อาํเภอ สากเหลก็จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  14 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  

ของ นายธีรวุฒ ิ เยน็เศรณ ี  

อยูเ่ลขที 212/7หมู่1 ตาํบลสากเหลก็ อาํเภอ สากเหลก็ จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขทีหมู่1ตาํบลสากเหลก็อาํเภอ สากเหลก็จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  14 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558   

ของ หจก. บรรจงกจิ คอนกรีต  

อยูเ่ลขที8หมู่4 ตาํบลสามง่ามอาํเภอ สามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที89   หมู่5ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 14 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558   

ของ บริษทั พงษ์พจิติรไร้ซ์มิลล์ จาํกดั  

อยูเ่ลขที 382หมู่9 ตาํบลสระแกว้ อาํเภอ บึงสามพนัจงัหวดัเพชรบูรณ์ 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 1095   หมู่1ตาํบลวงัหลุมอาํเภอ ตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  14  พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของพจิติรฟาร์มปลา . 

อยูเ่ลขที 59/2 หมู่12 ตาํบลเนินสวา่ง อาํเภอโพธิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที   59/2  หมู่ 12ตาํบลเนินสวา่ง อาํเภอโพธิประทบัชา้ง จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  19 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนางส้มลมิ  สระทองขม   . 

อยูเ่ลขที 192/1 หมู่4แขวงคลองถนนเขตสายไหม   จงัหวดักรุงเทพฯ 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  14530  หมู่4ตาํบลเนินปอ อาํเภอ สามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 19 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนายทกัษ์ดนัย  ใจด ี(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท ี20) . 

อยูเ่ลขที 99 หมู่20ตาํบลเนินปออาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ส.ป.ก. 4-01 ก.เลขที  1977  หมู่20ตาํบลเนินปออาํเภอ สามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 19 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านแหลมทอง   . 

อยูเ่ลขที 24 หมู่16 ตาํบลเนินปออาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  17874  หมู่16ตาํบลเนินปออาํเภอ สามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 19  พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองโสน   . 

อยูเ่ลขที 216/1 หมู่2 ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ส.ป.ก 4-01 ข. เลขที  6029  หมู่2ตาํบลหนองโสนอาํเภอ สามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 19 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองกระต่อมไก่   . 

อยูเ่ลขที 12 หมู่18 ตาํบลหนองโสน อาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ส.ป.ก 4-01 ข. เลขที  6827  หมู่18ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  19  พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองโสน   . 

อยูเ่ลขที 54 หมู่13ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ  วดับึงกระบาก หมู่15ตาํบลหนองโสน อาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 19 พฤศจิกายน  2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



139 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของ     กองทุนหมู่บ้าน บ้านบึงกระบาก . 

อยูเ่ลขที 31 หมู่15 ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณสป.ก. 4-01 เลขที 4706 หมู่15ตาํบลหนองโสนอาํเภอ สามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



140 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองจกิ   . 

อยูเ่ลขที 232/6 หมู่19 ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณสป.ก. 4-01 ก. เลขที 1541 หมู่19ตาํบลหนองโสนอาํเภอ สามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองโสนเหนือ   . 

อยูเ่ลขที 233/1 หมู่17 ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณสป.ก. 4-01 ช. เลขที 3227 หมู่17ตาํบลหนองโสน อาํเภอสามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



142 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของงานประปา เทศบาลวงัตะก ู  . 

อยูเ่ลขที 166 หมู่11 ตาํบลวงัตะก ูอาํเภอบางมูลนากจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 1523  หมู่3ตาํบลวงัตะกอูาํเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



143 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของงานประปา เทศบาลวงัตะก ู . 

อยูเ่ลขที 166 หมู่11 ตาํบลวงัตะกอูาํเภอบางมูลนากจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 19162 (2)หมู่3ตาํบลวงัตะก ูอาํเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20  พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



144 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของงานประปา เทศบาลวงัตะกู . 

อยูเ่ลขที 166 หมู่11 ตาํบลวงัตะกอูาํเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 19162 (2)หมู่3ตาํบลวงัตะกอูาํเภอบางมูลนาก จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



145 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ตช.        /2558. 

ของหจก. ศรีพระจนัทร์ คอนกรีต . 

อยูเ่ลขที 145 หมู่5ตาํบลหว้ยเกตุอาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส. 3ก. เลขที 1783  หมู่5ตาํบลหว้ยเกตุ อาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



146 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ตช.        /2558. 

ของสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก   . 

อยูเ่ลขที 50/7 หมู่1 ตาํบลเนินมะกอกอาํเภอบางมูลนากจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 6011  หมู่1ตาํบลเนินมะกอกอาํเภอบางมูลนากจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน  2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



147 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของเทศบาลตาํบลเขาทราย   . 

อยูเ่ลขที 444 หมู่4 ตาํบลเขาทรายอาํเภอทบัคลอ้จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส.3 เลขที 634/363  หมู่4ตาํบลเขาทรายอาํเภอทบัคลอ้จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 20 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 

จุดเจาะ



148 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของบริษทั ขนส่งนํามันทางท่อ จาํกดั   . 

อยูเ่ลขทีหมู่9 ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที9087  หมู่9ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



149 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558 

ของป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพจิติร   . 

อยูเ่ลขที197 หมู่1 ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 6633  หมู่5ตาํบลหว้ยพกุ อาํเภอดงเจริญ จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



150 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558 

ของป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพจิติร   . 

อยูเ่ลขที197 หมู่1 ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 18553  หมู่11ตาํบลหว้ยพกุอาํเภอดงเจริญจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



151 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558 

ของสถานีวทิยุกระจายเสียงตาํรวจภูธรภาค 6 พจิติร   . 

อยูเ่ลขที112 หมู่2ตาํบลคลองคะเชนทร์อาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 112  หมู่2ตาํบลคอลงคะเชนทร์อาํเภอ เมือง จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



152 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558 

ของหจก.ธาราทพิย์ พจิติร   . 

อยูเ่ลขที222 หมู่2 ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 24144  หมู่2ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 28 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



153 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558 

ของหจก.ธาราทพิย์ พจิติร   . 

อยูเ่ลขที222 หมู่2ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 24144  หมู่2ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  28 พฤศจิกายน 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



154 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของสหกรณ์การเกษตรตะพานหิน  

อยูเ่ลขที 218/2หมู่6ตาํบลหว้ยเกตุอาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขทีหมู่ตาํบลหว้ยเกตุอาํเภอ ตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  15 ธนัวาคม  2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



155 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของโรงแรมคาโอริ   

อยูเ่ลขที 129หมู่1 ตาํบลหว้ยเกตุอาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขทีหมู่ตาํบลหว้ยเกตุอาํเภอ ตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 15 ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



156 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของโรงแรมจนัทร์กระพริบ  

อยูเ่ลขที 31/2หมู่8 ตาํบลหนองพะยอม อาํเภอ ตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขทีหมู่ตาํบลหนองพะยอมอาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 15 ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



157 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของบริษทั ปิโตรเลยีมไทยคอร์ปอเรชัน จาํกดั       

อยูเ่ลขที 61/1หมู่2ตาํบลไผร่อบ อาํเภอ โพธิประทบัชา้ง  จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขทีหมู่ตาํบลไผร่อบอาํเภอโพธิประทบัชา้งจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  15 ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



158 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของสหกรณ์ชาวนาวชิรบารม ี  

อยูเ่ลขที65หมู่11ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขทีหมู่ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  15 ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



159 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของนางรัดดา คงเกษม  

อยูเ่ลขที 11หมู่4ตาํบลวงัสาํโรงอาํเภอ ตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  8970  หมู่4ตาํบลวงัสาํโรงอาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  20ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



160 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของห้างหุ้นส่วนจาํกดั ศรีพระจนัทร์ ค้าเหลก็  

อยูเ่ลขที 947หมู่1ตาํบลเขาทรายอาํเภอ ทบัคลอ้จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส.3 ก. เลขที  1783  หมู่5ตาํบลหว้ยเกตุอาํเภอ ตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  20ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



161 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของนางมลจินัทร์เจริญ  

อยูเ่ลขที 100/5หมู่4 ตาํบลไผห่ลวงอาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดเลขที  5465  หมู่5ตาํบลไผห่ลวงอาํเภอตะพานหินจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  20ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



162 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของนางอุทยั กลนิจนัทร์   

อยูเ่ลขที 20/2หมู่2ตาํบลวงักรด อาํเภอ บางมูลนากจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดเลขที  30357  หมู่2ตาํบลวงักรด   อาํเภอ บางมูลนากจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  20ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



163 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของนําดมื ออกสั 

อยูเ่ลขที8/1หมู่1 ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดเลขที  6703  หมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 21ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



164 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของนายเพยาว์มาลศีรี  

อยูเ่ลขที 50/1หมู่9ตาํบลวงัโมกขอ์าํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส. 3 ก. เลขที  2117  หมู่2ตาํบล  วงัโมกขอ์าํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  21ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



165 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของนายประหยดั ทองใบ  

อยูเ่ลขที 7/3หมู่8ตาํบลเมืองเก่าอาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 15452  หมู่2ตาํบลเมืองเก่าอาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  21 ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



166 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558. 

ของนาคามิน สายสองิ 

อยูเ่ลขที 46หมู่8ตาํบลป่ามะคาบ อาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 33608  หมู่8ตาํบลป่ามะคาบอาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  21ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



167 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2558  . 

ของนางสุธรรมมา สุขเกษม      

อยูเ่ลขที34หมู่6ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที6105  หมู่8ตาํบลป่ามะคาบอาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  21ธนัวาคม 2558 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



168 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.         /2559. 

ของ   สํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพจิติร       . 

อยูเ่ลขที  197   หมู่  1    ตาํบล ท่าหลวง   อาํเภอ เมือง   จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส.3ก. เลขที  1055  หมู่6  ตาํบล  วงังิว   อาํเภอ ดงเจริญ   จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8 มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



169 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ของสํานักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัพจิติร   . 

อยูเ่ลขที 197 หมู่1 ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  1103  หมู่11ตาํบลวงังิวอาํเภอ ดงเจริญจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8 มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



170 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ของ    เทศบาลตาํบลท่าเสา . 

อยูเ่ลขทีหมู่1ตาํบลท่าเสาอาํเภอโพทะเลจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  13060  หมู่1ตาํบลท่าเสาอาํเภอ โพทะเล จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8 มกราคม2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



171 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองโสน   . 

อยูเ่ลขที3/2หมู่2 ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ทีวดั  วดัสุขสาํราญ  หมู่6ตาํบลหนองโสนอาํเภอ สามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



172 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลหนองโสน   . 

อยูเ่ลขที3/2หมู่2 ตาํบลหนองโสนอาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ส.ป.ก.4-01 เลขที  4190  หมู่8ตาํบลหนองโสน อาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



173 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ของบริษทั ธนพรไรซ์มิลล์จาํกดั   . 

อยูเ่ลขที9/1หมู่5 ตาํบลเนินปออาํเภอสามง่ามจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  13509  หมู่5ตาํบลเนินปออาํเภอ  สามง่าม จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



174 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 
ของเรือนจาํชัวคราวหนองบึงกลาง   . 

อยูเ่ลขทีหมู่5 ตาํบลท่าหลวงอาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 
เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที เรือนจาํชวัคราวหนองบึงกลาง  หมู่5ตาํบลท่าหลวง 

อาํเภอ  เมืองจงัหวดัพิจิตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 
    (.....................................................) 
    ตาํแหน่ง................................................. 



175 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ของบริษทั โรงแรมโอฆะนคร จาํกดั   . 

อยูเ่ลขที2/91หมู่ตาํบลในเมืองอาํเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที 2/91  หมู่ตาํบลในเมืองอาํเภอ เมืองจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



176 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ของแขวงทางหลวงพจิติร   . 

อยูเ่ลขที127หมู่2 ตาํบลฆะมงัอาํเภอเมืองจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ทีราชพสัดุทะเบียนเลขที พจ.793 หมู่8ตาํบลวงัโมกขอ์าํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



177 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา   . 

อยูเ่ลขทีหมู่9ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  3591  หมู่9ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



178 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา   . 

อยูเ่ลขทีหมู่9 ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  1325  หมู่7ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมี  จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 



179 

ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา   . 

อยูเ่ลขทีหมู่9ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ส.ป.ก.4-01ก. เลขที  1136  หมู่6ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา   . 

อยูเ่ลขทีหมู่9ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ส.ป.ก.4-01ก. เลขที  81  หมู่10ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบ้านนา   . 

อยูเ่ลขทีหมู่9ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ โฉนดทีดินเลขที  6376  หมู่15ตาํบลบา้นนาอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงบัว   . 

อยูเ่ลขทีหมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ส.ป.ก.4-01ก. เลขที  5509  หมู่6ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงบัว   . 

อยูเ่ลขทีหมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส.3ก. เลขที  2600  หมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8 มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงบัว   . 

อยูเ่ลขทีหมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณส.ธ.1 เลขที พจ.1455  หมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8 มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงบัว   . 

อยูเ่ลขทีหมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ ที วดัยางตะพาย  หมู่3ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงบัว   . 

อยูเ่ลขทีหมู่1 ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส.3ก. เลขที  2224  หมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที  8 มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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ตรวจสอบสถานทขีออนุญาตใช้นําบาดาล  คาํขอท ีพจ. ช.        /2559. 

ขององค์การบริหารส่วนตาํบลบึงบัว   . 

อยูเ่ลขทีหมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมีจงัหวดัพิจิตร 

เจาะ ณ น.ส.3ก. เลขที  2485  หมู่1ตาํบลบึงบวัอาํเภอวชิรบารมี จงัหวดัพิจิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายจากสถานทีจริง  เมือวนัที 8  มกราคม 2559 
 

    ลงชือ......................................................ผูถ่้าย/ผูต้รวจ 

    (.....................................................) 

    ตาํแหน่ง................................................. 
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