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บทที่ 1
บทนํา
เศรษฐศาสตร เปนการศึกษาในแนวของวิทยาศาสตรแขนงหนึ่ง ที่เปนศาสตรที่ตั้งอยูบนพื้นฐาน
แหงขอเท็จจริง มีสมมติฐาน และทฤษฎีที่พิสูจนได
เศรษฐศาสตร เปนศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย ที่มีความไมแนนอนและไม
สามารถพยากรณได ซึ่งการสรางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร จึงจําเปนตองอาศัยหลักของจํานวนมาก หรือ
law of large number หรือกลาวไดอีกอยางหนึ่ง พฤติกรรมมนุษยแมจะมีความหลากหลาย แตในกลุม
คนสวนมากนั้นอาจมีพฤติกรรมบางประการที่คลายคลึงกัน ที่สามารถสังเกต และระบุความเปนแบบแผน
ของพฤติ กรรมเหลานั้น ได เมื่อเรานํ าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร ไปอธิ บายพฤติ กรรมมนุ ษย ในดาน การ
บริโภค การผลิต หรือพฤติกรรมดานการตลาด จึงเปนการอธิบายลักษณะของบุคคลสวนมาก มิใชการ
อธิบายพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
เมื่อเศรษฐศาสตรเปนศาสตรที่มีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย ในการสรางทฤษฎีจึงตองเริ่ม
จากการกําหนดขอสมมติ (assumptions) ของพฤติกรรมมนุษยและสถานที่ที่เกี่ยวของ ในการกําหนดขอ
สมมติบางประการ แมจะเบี่ยงเบนไปจากความเปนจริงบาง แตก็นับวามีความจําเปน ทั้งนี้เพื่อใหกรอบ
การศึกษามีความงาย และสามารถอธิบายพฤติกรรม และการตัดสินใจไดอยางมีระบบ (นิธินันท วิศเวศวร
, 2552)
ขอสมมติสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร
ขอสมมติสําคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร คือการสมมติใหสิ่งอื่นๆคงที่ การสมมติเชนนี้
คลายกับการทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร ที่กําหนดใหสภาวะแวดลอมคงที่ และใหเฉพาะตัวแปร
ที่ ส นใจศึ ก ษาสามารถมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได ซึ่ ง การกํ า หนดข อ สมมติ เ ช น นี้ จ ะทํ า ให ไ ด ผ ลลั พ ธ ที่
เฉพาะเจาะจงไดวา การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได เปนผลจากตัวแปรที่เรากําลังศึกษาไมใชใชตัวแปรอื่น
เมื่ อมี ขอ สมมติ ที่จํ าเป น เพื่ อการศึ กษาแล ว ก็ ต อ งมี การนิ ย ามตั ว แปรที่ เ กี่ ย วขอ ง และสั งเกต
ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร เพื่อนําไปสูการกําหนดสมมติฐาน (hypothesis) สําหรับทดสอบดวย
วิธีการทางสถิติ หรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสมตอไป หากสมมติฐานนั้นสามารถผานการทดสอบไดอยางมี
นัยสําคัญ แสดงวาเราสามารถพัฒนาสมมติฐานใหเปนทฤษฎีไดตอไป
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เศรษฐศาสตรเชิงขอเท็จจริง และเศรษฐศาสตรเชิงนโยบาย
การศึ กษาทางเศรษฐศาสตร ส ามารถแบ งออกได เ ป น 2 ลั ก ษณะ คือ (1) เศรษฐศาสตร เ ชิ ง
ขอเท็จจริง และ (2) เศรษฐศาสตรเชิงนโยบาย (ภราดร ปรีดาศักดิ,์ 2550)
(1) เศรษฐศาสตรเชิงขอเท็จจริง (Positive economics) เปนเศรษฐศาสตรที่มีลักษณะของ
ขอเท็จจริง ที่สามารถพิสูจนไดวาเปน จริง หรือ เท็จ เชน
 อัตราเงินเฟอของประเทศไทยใน พ.ศ. 2551 สูงกวาอัตราเงินเฟอใน พ.ศ. 2550
 การเก็บ ภาษีมูล คาเพิ่มสู งขึ้นจากร อยละ 7 เป น ร อยละ 10 จะทําให รั ฐ บาลมีร ายได
เพิ่มขึ้น
จากขอความดังกลาวเห็นไดวา เราสามารถตรวจสอบวาขอความเหลานี้ จริง หรือ ไมจริง ไดจาก
การหาขอมูลจากแหลงตางๆ หรือการคํานวณ ขอมูลเชิงประจักษจึงมีความสําคัญตอการสรางความสํา
พันธระหวางตัวแปรและนําไปสูการสรางทฤษฎี
(2) เศรษฐศาสตรเชิงนโยบาย (Normative economics) เปนเศรษฐศาสตรที่มีลักษณะเปน
ขอคิดเห็น และทัศคติซึ่งไมสามารถพิสูจนไดวาเปนจริงหรือเท็จ เชน
 รัฐบาลควรเก็บภาษีจากผูมีรายไดสูงในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปใชจัดสรรสวัสดิการใหแก
ผูที่มีรายไดนอย ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
 ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีดีกวาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดบังคับ
เห็นไดวา เราไมสามารถทําทดสอบตัวอยางขางตนไดวา จริง หรือ ไมจริง แตสิ่งที่ทําไดคือ การ
เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ซึ่งการตัดสินใจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยได ตองมีการศึกษาเปรียบเทียบผลดี
ผลเสียกอน โดยใชหลักฐานหรือขอมูลทางเศรษฐศาสตรเชิงขอเท็จจริง
เห็นไดวา การศึกษาทางเศรษฐศาสตรตองมีความเกี่ยวของทั้งกับขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ
การนํ าศาสตร ทั้ ง สองส ว นมาใช ร ว มกัน อย า งเหมาะสมจึ ง มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง เพื่ อ ให ก ารนํ า เสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด
เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค
วิ ช า เศ รษฐ ศา ส ต ร ส า มา รถแ บ ง ออ กได เป น 2 ส าข า คื อ เศร ษฐ ศา ส ตร จุ ล ภ า ค
(microeconomics) และเศรษฐศาสตรมหภาค (macroeconomics) ซึ่งแตล ะสาขาต างมีจุด มุงเนน ที่
แตกตางกัน โดยเศรษฐศาสตรจุลภาคจะใหความสําคัญกับปญหาและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจในระดับ
หนวยยอย เชน ผูผลิต ผูบริโภค และตลาด สําหรับเศรษฐกิจมหภาคจะเปนการศึกษาดานปญหาและ
พฤติกรรมของเศรษฐกิจในระดับรวม หรือระดับประเทศ การนําทฤษฎีของแตละสาขาวิชาไปใชจึงตองมี
ความระมัดระวังกับความผิดพลาด 3 ลักษณะ ไดแก (นิธินันท วิศเวศวร, 2552)
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(1) Fallacy of composition คือความผิดพลาดที่เกิดจากการนําทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบาย
กลุมยอยไปสรุปกับสวนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางอยางที่เปนจริงในกลุมยอยแลว ก็มิไดหมายความวาจะเปน
จริงในสวนรวม ดังเชน ถาผูบริโภคแตละคนออมเงินมากขึ้น จะไดรับดอกเบี้ย และจะเกิดความมั่งคั่งใน
อนาคต แตถาทุกคนในระบบเศรษฐกิจ ออมเงิน และใชจายนอยลง ผูผลิตมีการผลิตสินคาลดลง จางงาน
ลดลง และระบบเศรษฐกิจโดยรวมชะลอการเติบโต ความมั่งคั่งของประเทศจะลดลงตามมา เปนตน หาก
เรานําทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายกลุมยอย ไปสรุปกับสวนรวม เราก็จะเผชิญกับความผิดพลาดดังกลาว
(2) Fallacy of division คือความผิดพลาดจากการนําทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายสวนรวมไป
สรุปกับกลุมยอย กลาวคือ พฤติกรรมบางอยางที่เปนจริงในสวนรวม ก็มิไดหมายความวาจะเปนจริงใน
กลุมยอยดวย เชน เศรษฐกิจป พ.ศ. 2551 มีอัตราการเติบโตรอยละ 5 และระดับรายไดประชาชาติตอหัว
เพิ่มขึ้นจาก 70,000 ตอหัวตอป กลายเปน 80,000 ตอหัวตอป ก็ไมไดแสดงวาประชาชนไทยมีรายได
สูงขึ้น
(3) Fallacy of false cause คือความผิดพลาดจากความชัดเจนของเหตุและผล ถา
ความสัมพันธของตัวแปรกลุมหนึ่งมีลักษณะดังนี้ “เมื่อมีสถานการณ A เกิดขึ้นแลว สถานการณ B ก็จะ
เกิดขึ้น” ก็ไมไดหมายความวา ขอสรุปในทางกลับกันก็จะเปนจริงดวย เชน ทฤษฎีอุปสงคกลาววา “ถา
ราคาสินคาเพิ่มขึ้น ผูบริโภคจะลดการบริโภคลง” เปนจริง แตก็ไมไดหมายความวา “ถาผูบริโภคลดการ
บริโภคลง ราคาสินคาจะเพิม่ ขึ้น”
ประโยชนสวนเพิ่ม
นอกจากนี้ ในการศึกษาด านเศรษฐศาสตร ควรพิจารณาถึงด านของประโยชน สว นเพิ่ม หรื อ
marginalism เชน ผูบริโภคยอมพิจารณาผลประโยชนหรือความสุขสวนเพิ่มที่ไดจากการบริโภคสินคา
เพิ่มขึ้น 1 หนวย เปรียบเทียบกับตนทุนของการไดมาของสินคา 1 หนวยนั้น สวนผูผลิตเมื่อตัดสินใจในการ
ผลิตสินคาเพิ่มขึ้น 1 หนวย ยอมตองพิจารณาตนทุนสวนเพิ่มกับรายรับที่เพิ่มขึ้น และในแงของรัฐ เมื่อ
ตัดสินใจในการลงทุนระบบสาธารณูปโภค ยอมพิจารณาผลประโยชนสวนเพิ่มและตนทุนสวนเพิ่มที่จะ
เกิดขึ้นตอสังคมเชนกัน (นิธินันท วิศเวศวร, 2552)
ตั ว อย า งเช น การตั ด สิ น ใจว า ควรจะมี ส ร า งเขื่ อ นกั ก เก็ บ น้ํ า หรื อ ไม เราสามารถทํ า ได โ ดย
เปรียบเทียบตนทุนสวนเพิ่ม (marginal cost : MC) ที่จะเกิดขึ้น กับรายรับสวนเพิ่ม หรือประโยชนสวน
เพิ่ม (marginal revenue : MR หรือ marginal benefit : MB) ที่สังคมจะไดรับหากมีการกอสรางเขื่อน
กักเก็บน้ํา โดยถาประโยชนสวนเพิ่มมากกวาตนทุนสวนเพิ่ม แสดงวาการกอสรางนั้นจะกอใหเกิดกําไรหรือ
ผลประโยชนสะสมเพิ่มขึ้น หรือถาขาดทุนอยูเดิม การมีประโยชนสวนเพิ่มมากกวาตนทุนสวนเพิ่ม ก็จะทํา
ใหการขาดทุนนั้นลดลง ดังนั้น รัฐก็ควรตัดสินใจในการลงทุนสรางเขื่อนกักเก็บน้ํา แตในทางกลับกัน หาก
รายรับสวนเพิ่มนอยกวาตนทุนสวนเพิ่ม จะทําใหกําไรสะสมลดลง หรือหากขาดทุนก็จะทําใหเกิดภาวะ
ขาดทุนเพิ่มขึ้น กรณีเชนนี้ รัฐก็จะตัดสินใจที่จะไมสรางเขื่อน
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การใชแนวคิดเปรียบเทียบกันระหวางตนทุนสวนเพิ่ม และรายรับสวนเพิ่มตามครรลองของการ
วิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (cost-benefit analysis) นี้ สามารถนําไปประยุกตไดกับหนวยเศรษฐกิจ
ทุกระดับ ไมวาจะเปนผูบริโภค ผูผลิต หรือ รัฐบาล โดยมีหลักการตัดสินใจแบบเดียวกัน การวิเคราะห
ปญหาตางๆ โดยพิจารณา “สวนเพิ่ม” จะชวยใหหนวยเศรษฐกิจที่ตองตัดสินใจ สามารถเลือกบริโภค ผลิต
หรือลงทุนเพื่อประโยชนสูงสุด ภายใตเงื่อนไขของการมีทรัพยากรที่จํากัดได
เศรษฐศาสตรทรัพยากรน้ํา
เศรษฐศาสตรทรัพยากรน้ํา เปนแขนงหนึ่งของเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยหลัก
คิดและแนวทางในการตัดสินใจแบบเดียวกับเศรษฐศาสตรทั่วไป โดยมีขอบเขตของการศึกษา คือ การทํา
ความเขาใจกระบวนการตัดสินใจของบุคคล องคกร และหนวยเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากร
น้ํา ไดแก การใชที่ดิน พื้นที่การเกษตร การตัดสินใจเพื่อการผลิต แนวทางการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
น้ําเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค-บริโภค เปนตน ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจ และประเทศ การศึกษาเศรษฐศาสตรวาดวยทรัพยากรน้ํา เปนการเสนอกรอบการวิเคราะห
เพื่อจัด การทรั พยากรให มีประสิ ทธิภ าพ พรอมทั้งชวยลดชองวางระหว างผูใช ทรั พยากรน้ําใหเ กิด การ
จัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม
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บทที่ 2
สถานการณทรัพยากรน้ํา ในปจจุบัน
“น้ํา” มีบทบาทสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง และเมื่อกลาวถึง “ทรัพยากรน้ํา”
แลว สิ่งที่ไมควรมองขามก็คือ บทบาทสําคัญของทรัพยากรน้ําในมิติทางเศรษฐกิจที่ทําหนาที่เปนทรัพยากร
ในรูปของทั้งปจจัยการผลิตและผลผลิตที่สําคัญยิ่งในภาคการผลิตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค
เกษตรกรรมที่ดําเนินการผลิตอาหารเพื่อตอบสนองการบริโภคของประชากรโลกที่เพิ่มจํานวนขึ้นทุกขณะ
ดังนั้น ในบทที่ 2จึงเปนการอธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรน้ําตลอดจนภาพรวมของทรัพยากรน้ําและ
การจัดการทรัพยากรน้ําโดยทั่วไป ในมิติระดับโลก และระดับประเทศไทย
2.1 ความสําคัญของทรัพยากรน้ํา
น้ําเปนของเหลวที่เกิดจากกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจนในภาวะที่เหมาะสมรวมตัวกัน
โดยมีสูตรทางเคมีคือ H2O สําหรับความหมายในมิติของความเปนทรัพยากรธรรมชาตินั้น ทรัพยากรน้ํา
หมายถึง ตนกําเนิดของน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนหรือมีศักยภาพที่จะกอใหเกิดประโยชนแกมนุษย
น้ําเป นทรัพยากรธรรมชาติ ที่จําเป นต อการดํ ารงชี วิต ของสิ่งมีชี วิต ทุกชนิ ด ทรั พยากรน้ํ าได ถูกนํามาใช
ประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน การอุปโภคบริโภค
นั น ทนาการ และกิ จ กรรมต างๆ รวมทั้ งประโยชน ในด านการอนุ รั กษ สิ่ ง แวดล อม ทรั พยากรน้ํ าเป น
ทรัพยากรที่สามารถเกิดขึ้นใหมไดเองตามกระบวนการทางธรรมชาติ ( renewable resource) ซึ่ง
กระบวนการเกิดของน้ําดังกลาวเรียกวา วัฎจักรของน้ํา (water cycle) หรือจักรอุทกวิทยา (hydrologic
cycle) ตามหลักวิทยาศาสตร โดยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (เลมที่ 15) ไดอธิบายวาไดอธิบายวัฏ
จักรอุทกวิทยาไววา เปนการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําระหวางของเหลวของแข็งและกาซในวัฏจักรนี้ น้ํา
จะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปกลับจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งอยางตอเนื่องไมมีสิ้นสุด ภายใน
อาณาจักรของน้ํา (hydrosphere) เชน การเปลี่ยนแปลงระหวาง ชั้นบรรยากาศ น้ําพื้นผิวดินผิวน้ํา น้ําใต
ดิ น และ พื ช กระบวนการเปลี่ ย นแปลงนี้ ส ามารถแยกได เ ป น 4 ประเภทคื อ การระเหยเป น ไอ
(evaporation) หยาดน้ําฟา (precipitation) การซึม (infiltration) และ การเกิดน้ําทา (runoff) เพื่อให
เขาใจงาย วัฎจักรของอุทกวิทยาเริ่มตนที่การระเหยของน้ําจากทะเลและแหลงอื่นๆ บนพื้นโลก ไอน้ํา
เหลานี้เมื่อลอยสูเบื้องบนจะเย็นตัวลงและภายใตสภาวะที่เหมาะสมก็จะกลั่นตัวเปนละอองน้ําที่เห็นเปน
เมฆละอองน้ํานี้จะรวมตัวจนมีขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมาเปนน้ําจากฟาซึ่งอาจมีรูปแบบแตกตางกันไปตาม
สภาพทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อฝนตกลงสูพื้นดินน้ําบางสวนของคางอยูตามใบและลําตนของพืชบางสวนจะขัง
อยูตามแองน้ําหรือที่ลุมน้ําเหลานี้อาจกลับคืนสูบรรยากาศโดยการระเหยจากแหลงน้ําหรือการคายน้ําของ
พืช นอกจากนี้ น้ําบางสวนอาจซึมลึกลงไปในดิน ไปรวมกันเปนแหลงน้ําใตดิน สวนที่เหลือจะไหลอยูบนผิว
ดินในรูปของน้ําทา (surface run off) กลายเปนแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ําลําคลองในที่สุดทั้งน้ําใตดิน
และน้ําผิวดินก็จะไหลลงสูทะเลและมหาสมุทร แลวระเหยกลับขึ้นไปสูบรรยากาศอีกครบวงจรตามวัฎจักร
ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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ภาพที่ 2.1 วัฏจักรอุทกวิทยา
ที่มา : ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร : LESA (2557)
ประเภทของทรัพยากรน้ํา จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ น้ําบนดิน (surface water)
และน้ําใตดิน (ground water) ซึ่งสามารถอธิบายทรัพยากรน้ําแตละประเภทโดยสังเขปไดดังนี้(ศูนยการ
เรียนรูวิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร : LESA, 2557)
น้ําบนดิน ไดแก น้ําในแมน้ําลําคลอง ทะเลสาบและในพื้นที่ชุมน้ําที่เปนน้ําจืด น้ําผิวดินโดย
ปกติจะไดรับการเติมจากน้ําฝนหรือหิมะ และจะหายไปตามธรรมชาติโดยการระเหย การไหลออกสูทะเล
และการซึมลงไปใตยิน แมวาการเติมน้ําจืดโดยธรรมชาติของระบบน้ําบนดินจะไดหลังจากการตกของฝน
หรือหิมะในบริเวณลุมน้ํานั้นๆ ในชวงเวลาหนึ่ง แตกระนั้นปริมาณโดยรวมของน้ํายังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นอีก
หลายปจจัย โดยปจจัยเหลานี้รวมไปถึงความจุของทะเลสาบ พื้นที่ชุมน้ํา และอางเก็บน้ําที่มนุษยสรางขึ้น
อัตราการซึมลงดินของน้ําในพื้นที่กักเก็บน้ํา ดังกลาว ลักษณะการไหลตามผิวพื้นของลุมน้ํา ชวงเวลาการ
ตกของฝนหรือหิมะ และอัตราการระเหยของน้ําในพื้นที่นั้นๆ ปจจัยเหลานี้มีผลตอสัดสวนของน้ําที่ไหล
ออกสูทะเล ระเหยและซึมลงดิน กิจกรรมของมนุษยเองยังสามารถสรางผลกระทบตอปจจัยตางๆ ดังกลาว
ไดมาก การเพิ่มความจุแหลงกักเก็บน้ําสามารถดําเนินการไดดวยการสรางอางเก็บน้ําและลดความจุน้ําเก็บ
กักดวยการระบายพื้นที่ชุมน้ําใหแหง นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณและความเร็วในการไหลตามผิวของน้ําทํา
ไดดวยการปรับพื้นผิวตางๆ ที่น้ําไหลผานใหมีความแข็งรวมทั้งการทําทางใหน้ําไหลทิ้งไปรวดเร็วขึ้น
ปริมาณโดยรวมของน้ําที่มีใหใช ณ เวลาหนึ่งนับเปนขอพิจารณาที่มีความสําคัญมาก การใช
น้ําบางประเภทของมนุษยบางครั้งมีลักษณะการใชแบบ หยุดๆ เดินๆ ยกตัวอยาง ในการทําเกษตรกรรม
หลายแหงมีการใชน้ําปริมาณมากในชวงฤดูเพาะปลูก แตจะไมใชน้ําอีกเลยหลังผานฤดูเก็บเกี่ยว การจาย
น้ําใหระบบเกษตรกรรมประเภทดังกลาว ระบบน้ําบนดินเพื่อการเกษตรอาจตองมีขนาดการกักเก็บที่มี
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ขนาดใหญเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาทั้งปเพื่อปล อยมาใชในเวลาอัน สั้นเปนตน การใชน้ํ า
ประเภทที่ใชในปริมาณไมมาก แตมีปริมาณการใชสม่ําเสมอตลอดทั้งป เชนน้ําสําหรับหลอเย็นในโรงผลิต
ไฟฟา การจายน้ําในกรณีนี้ระบบน้ําบนดินตองการเพียงอางหรือแหลงกักเก็บที่มีความจุใหพอสําหรับไว
ชดเชยน้ําในลําธารที่มีอัตราการไหลเขาอางในฤดูแลงต่ํากวาอัตราการใชน้ําในการหลอเย็น น้ําบนดินตาม
ธรรมชาติสามารถเพิ่มพูนปริมาณได โดยการขุดคลองสงน้ําหรือวางทอสงน้ําจากลุมน้ําอื่นเพื่อผันน้ําเขามา
หรืออาจทําดวยวิธีอื่นๆ แตก็ไดไมมาก บราซิลเปนประเทศที่ประมาณกันวามีแหลงน้ําจืดมากที่สุดในโลก
ตามดวยแคนาดาและรัสเซีย
สําหรับน้ําใตดินนั้น หมายถึง น้ําจืดที่ขังอยูในชองวางของดินหรือหิน และยังหมายถึงน้ําที่
ไหลอยูภายในชั้นหินอุมน้ําหรือชั้นน้ํา (aquifer) น้ําใตดินอาจพิจารณาในมิติของการรับเขา (inputs) การ
ปลอยออก (outputs) และการเก็บกัก (storage)
สําหรับน้ําใตดินนั้น หมายถึง น้ําจืดที่ขังอยูในชองวางของดินหรือหิน และยังหมายถึงน้ําที่
ไหลอยูภายในชั้นหินอุมน้ําหรือชั้นน้ํา (aquifer) น้ําใตดินอาจพิจารณาในมิติของการรับเขา (inputs) การ
ปลอยออก (outputs) และการเก็บกัก (storage) โดยมีนัยสําคัญของความแตกตางก็คือ ในแงของน้ําใต
ดินที่เก็บกักมักมีขนาดใหญเมื่อเปรียบเทียบกับการรับเขาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําบนดินที่มีขนาดเก็บกัก
เล็กแตมีขนาดการรับเขามากกวาขอแตกตางนี้เองที่ทําใหมนุษยสามารถนําน้ําใตดินมาใชประโยชนได เชน
การใชประโยชนในลักษณะของน้ําบาดาล เปนตน การรับเขาตามธรรมชาติของน้ําใตดินเกิดจากการไหล
ซึม ลงชั้ น ใต ดิ น ของน้ํ า บนดิ น การปล อ ยออกตามธรรมชาติ ข องน้ํ า ใต ดิ น ที่ เ กิน ขนาดที่เ ก็ บ กั ก คือ น้ํ า พุ
ธรรมชาติและการไหลซึมออกสูทะเลถาแหลงน้ําผิวดินมีปญหาดานอัตราการระเหย แหลงน้ําใตดินอาจ
กลายเปนน้ําเค็มได สถานการณเชนนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการไหลลงแองต่ําใตดินเองหรือเกิดจากการ
ชลประทานในพื้นที่แถบชายฝงทะเลการใชประโยชนจากแหลงน้ําใตดินอาจเปนสาเหตุใหการไหลออก
ทะเลตามธรรมชาติ ของน้ําใต ดิ น หยุ ด ลง และเกิด การไหลย อนของน้ํ าเค็มสวนเขาตามทางน้ํ าจื ด เดิ ม
กอใหเกิดน้ําใตดินที่มีความเค็มได
น้ําที่มนุษยนํามาใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ นั้นสวนใหญเปนน้ําจืดในขณะที่น้ําจืดใน
โลกมีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้น และปริมาณ 2 ใน 3 ของน้ําจืดจํานวนนี้เปนน้ําแข็งในรูปของธารน้ําแข็ง
และน้ําแข็งที่จับตัวกันอยูทขี่ ั้วโลก ดังนั้น น้ําจืดที่สามารถนํามาใชประโยชนไดมีสัดสวนเพียง 1 ใน 3 ของ
ปริมาณน้ําจืดทั้งหมดในโลก ปจจุบันความตองการน้ํามีมากกวาปริมาณน้ําที่มีอยูในหลายสวนของโลกหรือ
เปนปญหาของความไมสมดุลกันระหวางอุปสงคและอุปทานของน้ําโดยเปนปญหาที่นับวามีความรุนแรง
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอดเวลาในทางเศรษฐศาสตร น้ํา ถือเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหายากและมี
คา (scarce and valuable resource) มากที่สุดชนิดหนึ่ง ทั้งน้ําบนดินและน้ําใตดิน น้ําเปนหนึ่งในปจจัย
สีในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตและมวลมนุษยชาติ ความตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรน้ํานั้นเริ่มมี
การอภิปรายอยางจริงจังในเวทีระดับนานาชาติ โดยถูกบรรจุเขาไวเปนวาระหลักในการสัมมนาระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม (International Conference on Water and
Environment) ในป ค.ศ. 1992 ซึ่งดําเนินการจัดสัมมนาโดยองคการสหประชาชาติ วาระสําคัญที่มีการ
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นํามาอภิปรายในครั้งนั้น ไดแก การประเมินสถานการณของทรัพยากรน้ํา การพัฒนาแหลงน้ํา และการ
จัดการทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน เนื่องจากทรัพยากรน้ํามีปริมาณหรือมีอุปทานจํากัดและ
มีความจําเปนตอกิจกรรมตางๆ ทางการผลิตในภาคเศรษฐกิจสําคัญ ไดแก ภาคการผลิตทางการเกษตร
อุสาหกรรม และภาคการบริการ รวมถึงการบริโภคในภาคครัวเรือน ดังนั้น ปญหาในการแขงขันและความ
ขัดแยงในการใชทรัพยากรน้ําระหวางและภายในภาคเศรษฐกิจเหลานี้จึงนับวันทวีความรุนแรงขึ้นเปน
ลําดับ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of
the United Nations: FAO) รายงานวา ภาคการผลิตทางการเกษตรมีการนําทรัพยากรน้ํามาใช (water
withdrawals) คิ ด เป น สั ด ส ว นสู งที่ สุ ด ถึ ง ร อยละ 70ของปริ ม าณน้ํ าที่ ถู ก ใช บ นโลก รองลงมาเป น
ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 19 และภาคครัวเรือน รอยละ 11 ตามลําดับ (FAO AQUASTAT, 2014)FAO
ไดรายงานเพิ่มเติมอีกวา ประชากรโลกประมาณ 2.4 พัน ลานคนต องพึ่งพาทรัพยากรน้ําในรู ปของน้ํ า
ชลประทานเพื่อการเกษตร การผลิ ต อาหารของโลก และเป น แหล ง ที่กอ ให เ กิด รายได สํ า คัญสํ าหรั บ
ประชากรโลก (รอยละ 55 ของการผลิตขาวสาลีและขาวเจาตองอาศัยน้ําชลประทาน) ทั้งนี้ เนื่องจาก
ระบบชลประทานที่เ หมาะสมสามารถก อให เ กิ ด การเพิ่มขึ้น ของผลผลิ ต ต อไร และประสิ ทธิ ภ าพทาง
เทคโนโลยีไดหรืออาจกลาวไดวา ความมั่นคงของทรัพยากรน้ําเปนปจจัยสําคัญที่สามารถนําไปสูความ
มั่นคงทางอาหารของประชากรโลก (water security leads to food security) อยางไรก็ตาม FAO ได
ระบุวา ทรัพยากรน้ําที่ถูกจัดสรรโดยผานทางระบบชลประทานเกิดความสูญเสียถึงรอยละ 60 ของน้ํา
ชลประทานทั้งหมด ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจาการใชน้ําเกินความจําเปนและไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ปญหาสํ าคัญอีกประการหนึ่ งของทรั พยากรน้ํ าในปจ จุ บัน ได แก ป ญหาเกี่ย วกับ คุณภาพของน้ํ า หรื อ
ปญหามลพิษทางน้ํา อันเนื่องมาจากมีการปนเปอนจากมลพิษบนดินในรูปของสารเคมีจากภาคเกษตรและ
นอกเกษตร รวมถึงการปนเปอนจากสารอินทรียที่มากับขยะมูลฝอยจากภาคการผลิต ภาคบริการ และ
ภาคครัวเรือน
ดังนั้น จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ําประกอบดวยปญหาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพซึ่ งมีส าเหตุ มาจาการการใช ทรั พยากรน้ํ าอย างสิ้ น เปลื อง เกิน ความจํ าเป น และใช อ ย างไม มี
ประสิทธิภาพ ประเด็นสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ําจึงเปนการหาแนวทางในการผลิตอยางยั่งยืนโดย
การใชทรัพยากรน้ําใหนอยลง (“produce more in a sustainable way with less water”) แนวคิด
ของการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ าที่ ผ านมาในอดี ต ให ค วามสํ าคัญ กับ การจั ด การอุป ทานของทรั พยากรน้ํ า
(water supply management) ไดแก การจัดหาแหลงน้ํา และการจัดการระบบชลประทาน เปนตน ให
เพียงตอความตองการของประชากร อนึ่ง เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณความตองการใชหรืออุป
สงคของทรัพยากรน้ํา (water demand) ก็เพิ่มสูงขึ้นตาม ในขณะที่อุปทานน้ํามีความจํากัดและไม
สามารถขยายตั ว ได ทั น ต อ ความต อ งการใช น้ํ า ดั ง นั้ น การจั ด การอุ ป สงค ข องทรั พ ยากรน้ํ า (water
demand management) ในลักษณะของการใชมาตรการตางๆ เพื่อใหประชากรผูใชทรัพยากรน้ําเกิด
ความตระหนักและใชทรัพยากรน้ําที่มีอยูอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใหประชากรกลุม
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ตางๆ สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรน้ําไดอยางเปนธรรมและเสรี แนวคิดการจัดการอุปสงคทรัพยากรน้ํา
จึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดการทรัพยากรน้ําในปจจุบัน
2.2 สถานการณทรัพยากรน้ําของโลก
ในปริมาณน้ําทั้งหมดของโลกรอยละ97.5เปนน้ําเค็ม เหลือเพียงรอยละ 2.5 ที่เปนน้ําจืด
เกือบรอยละ70 ของปริมาณน้ําจืดเหลานั้นเปนน้ําแข็งที่ทวีปแอนตารติกา และแผนน้ําแข็งที่กรีนแลนด
(ตารางที่ 2.1) ในปริ มาณน้ําจืด สวนที่เ หลื อสว นใหญเป นน้ําที่อยูในดิน หรื อเปนน้ํ าใตดิ นที่อยูใตชั้ นน้ํ า
บาดาล มีเพียงรอยละ 1 ของน้ําจืดทั้งหมดในโลก(ซึ่งเทียบเทากับรอยละ0.007 ของน้ําทั้งหมด) เปนน้ําจืด
ที่มนุษยสามารถใชได น้ําจืดเหลานี้พบไดในแมน้ํา ทะเลสาบแหลงกักเก็บน้ํา รวมถึงน้ําใตดินที่ไมสามารถ
ขุดขึ้นมาใชได(UNEP, 2014)
ระดับน้ําในหลายๆ สวนของโลกกําลังลดลง ในศตวรรษหนาจะมีการหดตัวอยางมากของธาร
น้ําแข็งหิมาลัย ทําใหเกิดปริมาณน้ําตามธรรมชาติที่สะสมอยูในภูเขาลดลง จะเกิดการขาดแคลนน้ําบาดาล
และน้ําสะสมบนผิวดิน ปริมาณการไหลของแมน้ําสายใหญๆ หลายสายจะลดลงอยางมาก มีการคาดการณ
วาความตองการอาหารและใยอาหารจะเพิ่มขึ้นรอยละ 70 ในกลางศตวรรษเมื่อประชากรของโลกเพิ่มถึง
9 พันลานคนหากไมมีการแทรกแซง ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําที่ไมสามารถปองกันไดในหลายๆ ภูมิภาค
จะเปนภัยคุกคามความมั่นคงของน้ําและอาหาร
ตารางที่ 2.1 ปริมาณน้ําในแตละทวีป
ปริมาณของมวลน้ําจืด ในสถานะตางๆ (Km3)
ทวีป
น้ําแข็ง และธารน้ําแข็ง ทะเลสาบ และแมน้ํา
น้ําใตดิน
อเมริกาเหนือ
90,000
27,003
4,300,000
อเมริกาใต
900
?
3,000,000
ยุโรป
18,216
2,529
1,600,000
แอฟริกา
0.2
31,776
5,500,000
เอเชีย
60,964
30,622
7,800,000
ออสเตรเลีย
180
221
1,200,000
แอนตารติกา
30,109,800
กรีนแลนด
2,600,000
ที่มา : The united nations environment programme (UNEP) (2014)
การใชน้ํ าในหลายๆ ส ว นของโลกเริ่ มที่จะไมมั่น คงอยางมาก ทําให ป ระชาชนในทองถิ่น
เกษตรกรรมและธุรกิจตกอยูใตการคุกคามอยางหนัก10 ประเทศที่กําลังเผชิญหนากับความเสี่ยงระดับ
รุนแรงลวนแตอยูในทวีปแอฟริกาเหนือและทวีปตะวันออกกลาง5 ประเทศที่กําลังเผชิญกับความเสี่ยง
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อยางรุนแรงสูงสุดคือ ลิเบียจิบูตี คูเวต กาตาร และบาหเรนการขาดแคลนน้ําจืดในประเทศโลกที่ 3 มีสวน
ทําใหเกิดความไมมั่นคงในดานอาหารและเกิดภาวะการขาดสารอาหาร ซึ่งเปนผลมาจากการเพาะปลูกที่
ใหผลผลิตต่ํา หรือการเพาะปลูกที่ลมเหลว สงผลใหเกิดการขาดแคลนอาหารและอาหารที่มีก็มีราคาสูงใน
ปจจุบันความแหงแลงเปนสาเหตุโดยทั่วไปของการขาดแคลนอาหารของโลก ในป2006 ความแหงแลงที่
เกิดขึ้นซ้ําบอยทําใหเกิดการลมเหลวในการปลูกพืชและเกิดการสูญเสียในการทําปศุสัตวในบางสวนของ
ประเทศเอธิโอเปย ประเทศโซมาเลีย และประเทศเคนยา (ภาพที่ 2.2)
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการสูญเสียน้ําจากบานเรือนที่อยูอาศัย1.25 ลานลานแกลอนตอป
ปริมาณน้ําสวนนี้คือ น้ําที่ชาวอเมริกาใชเพื่องานนอกบาน ซึ่งสวนใหญใชรดน้ําสนามหญาหรือแปลงดอกไม
สายยางฉีดน้ําในสวนที่ใชน้ํา 10 แกลอนตอนาที ดังนั้นจึงไมยากเย็นนักที่จะเสียน้ําถึง150 แกลลอนในการ
รดน้ําเพียงหนึ่งครั้ง นอกจากนี้มากกวา 1 ใน4 ของปริมาณน้ํ าทั้งหมดที่เราใชกัน อยูทั่วโลก ใชในการ
เพาะปลูกอาหารมากกวา1 พันลานตันที่ไมมีผูใดบริโภคในขณะที่ประเทศในโลกที่3 ซึ่งคิดเปนมากกวา1
ใน6 ของประชากรทั่วโลก หรือ894 ลานคน ไมสามารถเขาถึงแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาแลว และในทุก
วันนี้ประชากรกวา 2.5 พันลานคน รวมถึงเด็ก1 พันลานคนอยูอาศัยโดยปราศจากสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน
ในทุกๆ 20 วินาที เด็กหนึ่งคนเสียชีวิตเนื่องมาจากการมีสุขาภิบาลที่ไมดี นั่นหมายถึง สามารถปองกันการ
เสียชีวิตของผูคนไดถึง1.5 ลานคน ในแตละป

ภาพที่ 2.2 พื้นที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา
ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2014)
ประเทศไทยได เป นเจ าภาพจั ด การประชุ มผูนํ าดานน้ํ าแห งภูมิภ าคเอเชีย -แปซิฟก (49
ประเทศ) และสหประชาชาติรวมเขาประชุม ภายใตหัวขอ "ภาวะผูนําและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคง
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ดานน้ํา และการเผชิญภัยพิบัติดานน้ํา" และรวมกันลงนามใน “ปฏิญญาเชียงใหม” มีเนื้อหาที่สําคัญ3
ประเด็นดังนี้
(1) ผลักดันวาระเรื่องน้ําเปนนโยบายเรงดวนสําหรับทุกประเทศ และในระดับภูมิภาค โดย
กําหนดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goal)
(2) เนนการพัฒ นาและจัด การทรัพยากรน้ํ า โดยใชห ลักการมีส วนรว มของผูใชน้ํ า นั ก
วางแผนบริหารและผูกําหนดนโยบายในทุกระดับแลกเปลี่ยนเผยแพรความรูทางวิชาการและเทคโนโลยี
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการจัดการน้ําอยางบูรณาการ
(3) สงเสริมการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความตองการพื้นฐานของมนุษย
การใชน้ําเพื่อการบริโภค อุตสาหกรรม การเกษตรกรรม โดยจะปรับปรุงแกไขระบบชลประทานที่ใชน้ํา
มากเกินไปใหมีการใชอยางมี ประสิทธิภาพและนํากลไกที่เหมาะสมมาใชในการลดมลพิษดานน้ําอีกทั้ง
ตระหนักวาความยั่งยืนของการผลิตอาหารขึ้นอยูกับการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
องคการสหประชาชาติ ไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
และอาจกอใหเกิดปญหาการแยงชิงน้ําขึ้นไดในอนาคต ดังนั้น ในป ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติ ได
ประกาศใหวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปเปน “วันน้ําของโลก” หรือ “World Day for Water” เพื่อระลึกถึง
ความสําคัญของน้ํา ซึ่งเปนความตองการขั้นพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกอีกทั้งยังเปนการกระตุนให
เกิดการตื่นตัวในหมูมวล มนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษน้ํา และการพัฒนาแหลงน้ํา ตลอดจนดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติป 1992 วาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา หรือที่เรียกกันวา
Agenda 21 จัดโดยองคการน้ําแหงสหประชาชาติ (UN Water) ซึ่งในแตละปจะมีหนวยงาน ในสังกัด
องคการสหประชาชาติรับผิดชอบในการรวมจัดประชุมสําหรับน้ําในอีก 25 ปขางหนา เพื่อทําใหชาวโลกมี
น้ําสะอาดไวดื่มกิน ชําระรางกาย และทําการเกษตรอยางทั่วถึงในป 2568ซึ่งปจจุบัน แตละวันมนุษยตอง
ดื่มน้ําอยางนอย 2-5 ลิตร ใชชักโครกโถสวม 5-15 ลิตร ใชอาบน้ํา 50-200 ลิตร ใชน้ําเพื่อการชลประทาน
และการเกษตร ราวรอยละ 70 ของน้ําทั้งหมด แตครึ่งหนึ่งตองสูญเปลาเพราะซึมลงไปในดินหรือไมก็
ระเหยขึน้ สูอากาศหมด
จากสถิติ ของสหประชาชาติ พบว า กรุ งเทพมหานครของไทย ได ชื่อว าเป น พื้น ที่เมืองที่
ผลาญทรัพยากรน้ํามากที่สุดในโลก เฉลี่ยแลวใชน้ําราว 265 ลิตรตอคนตอวัน ขณะที่ชาวฮองกงใชน้ํา
เปลืองนอยที่สุดในโลก เพียง 112 ลิตร ตอคนตอวันป 2555 พบวามีประชากรโลกราว 2,400ลานคน
ไมไดรับความสะดวกสบายจากระบบสุขอนามัยเกี่ยวกับน้ําที่ทันสมัย
หนวยงานของสหประชาชาติไดเสนอแนะทางออกในปญหานี้หลายขอ อาทิ การอนุรักษน้ํา
, การบําบัดน้ําเสีย, การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนําน้ํากลับมาใชใหม, การจัดการเรื่องน้ําและดินใหเหมาะสม
, การทําวิจัยแหลงทรัพยากรที่มีอยู, ออกกฎหมายการใชน้ําที่ทันสมัย, การจัดสรรน้ําอยางเสมอภาค และ
การปลุกจิตสํานึกในหมูประชาชนใหตระหนักถึงคุณคาความสําคัญของน้ํา ยิ่งกวานั้น การแกปญหาเรื่อง
น้ํายังตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายไมวาจะเปน ตัวบุคคล, องคกร, อาสาสมัคร, ภาคอุตสาหกรรม,
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รัฐบาลทองถิ่น, รัฐบาลกลาง ตลอดจน องคกรระหวางประเทศ ซึ่งความรวมมือระหวางประเทศนี้เปน
สิ่งจําเปนอยางยิ่ง
2.3 สถานการณทรัพยากรน้ําของประเทศไทย
Howe (1978) ไดจัดประเภทของทรัพยากรธรรมชาติโดยระบุวา น้ํา เปนทรัพยากรที่
สามารถเสริมสรางขึ้นใหมไดตามกระบวนการทางธรรมชาติ (renewable resource) เมื่อพิจารณาตาม
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร น้ํา สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภทหลักๆ ก็คือ น้ําที่ทําหนาที่เปนปจจัยการ
ผลิต (water input) หรืออาจเรียกโดยทั่วไปวา “น้ําดิบ” และน้ําที่ทําหนาที่เปนผลผลิต (water output)
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “น้ําตนทุน”(เนื่องจากเปนน้ําที่ใชตนทุนในกระบวนการผลิต) โดยผลประโยชนทาง
เศรษฐศาสตรที่ไดจากการใชทรัพยากรน้ําทางกายภาพทั้งในสภาพที่เปนปจจัยการผลิตและสภาพที่เปน
ผลผลิตนั้นสามารถจําแนกเปน 4 ประเภทหลักๆ ไดแก
(1) ผลประโยชนในดานของการเปนสินคา – ทรัพยากรน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดมีตนทุน
ในการผลิตและจัดสรร ถือเปนสินคาที่มีราคาของการซื้อขายในตลาด โดยผลประโยชนของ
น้ําในลักษณะนี้ถือเปนผลประโยชนที่มีลักษณะทั้งเปนปจจัยการผลิต เชน น้ําที่ใชเปนปจจัย
การผลิตในภาคการเกษตร และเปนผลผลิต เชน น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนตน
(2) ผลประโยชนในดานของการเปนแหลงรองรับของเสีย – แหลงน้ําที่มีอยูบนโลกนี้นอกจากจะ
มีหนาในการเปนปจจัยพื้นฐานทางการผลิตและดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตแลว น้ํายังมีหนาที่ใน
การรองรั บ ของเสี ย จากกระบวนการผลิ ต และการบริ โ ภคอี ก ด ว ย ซึ่ ง ตามหลั ก ทาง
เศรษฐศาสตรแลว น้ําที่ทําหนาที่รองรับของเสียถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือมี
สถานะเปนปจจัยการผลิตนั่นเอง หากปริมาณของเสียอยูในระดับที่เกินกวาความสามารถ
ของทรัพยากรน้ําจะรองรับไวได (maximum carrying capacity of water resource)
ปญหาดานคุณภาพน้ําก็จะตามมาในรูปของน้ําเสีย
(3) ผลประโยชนในดานการเปนแหลงนันทนาการ – ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มสามารถ
ให บ ริ ก ารมนุ ษ ย ไ ด ใ นลั ก ษณะของการเป น แหล ง นั น ทนาการเพื่ อ การพั ก ผ อ นหย อ นใจ
ผลประโยชนของน้ําในลักษณะนี้ถือวาเปนผลประโยชนที่ไดจากการที่น้ําทําหนาที่เปนผลผลิต
ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของผูบริโภค (utility enhancement) ความสําคัญของการ
เปนแหลงนันทนาการอาจไมชัดเจนในเชิงเศรษฐกิจมากนัก แตเปนที่สังเกตุวา มูลคาของการ
เป น แหล ง นั น ทนาการของทรั พ ยากรน้ํ า สามารถสะท อ นให เ ห็ น ได ใ นรู ป ของราคา
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละค า ใช จ ายที่ ค อ นข า งสู ง สํ า หรั บ สถานที่ ห รื อ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ทรัพยากรน้ํา
(4) ผลประโยชนในดานการเปนแหลงอาศัยใหกับสิ่งมีชีวิต – ทรัพยากรประมง สัตวปา และ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตองอาศัยทรัพยากรน้ําในการดํารงชีวิต ทรัพยากรเหลานี้ลวนมีคุณคาในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีผลตอการดําเนินชีวิตของสังคมมนุษยอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง
ผลประโยชนในดานนี้นับวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาผลประโยชนที่ไดกลาวมาแลว
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ขางตนและถือวาเปนผลประโยชนของน้ําที่ทําหนาที่ทางออมในการเปนปจจัยการผลิตเสริม
ใหทรัพยากรมีชีวิตเหลานี้ทําหนาที่เปนปจจัยการผลิตที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
สํ า หรั บ ประเทศไทย ทรั พ ยากรน้ํ ามี บ ทบาทสํ าคั ญ มากในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
เนื่ อ งจากน้ํ า เป น ป จ จั ย การผลิ ต พื้ น ฐานของทุ ก ภาคการผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน จากรายงานของ FAO AQUASTAT (2014) ระบุวา
ปจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ําจืดบนดินหรือปริมาณน้ําทาประมาณ 213.34 ลบ.กม. ตอป และปริมาณ
น้ําที่ไดจากชั้นน้ําใตดินประมาณ 41.90 ลบ.กม. ตอป (หรือประมาณรอยละ 5-6 ของปริมาณน้ําฝนในแต
ละป) ในจํานวนนี้ ปริมาณน้ําสวนหนึ่ง (30.70 ลบ.กม.) จะไหลกลับคืนสูหลงน้ําธรรมชาติและแมน้ําลํา
คลอง เปนผลใหปริมาณน้ําในระบบทั้งหมดของประเทศไทยอยูที่ระดับ 224.55 ลบ.กม. ตอป ในขณะที่
ปริมาณน้ําของทวีปเอเชียและของโลกอยูที่ระดับ 13,206.70 และ 41,022.00 ลบ.กม. ตามลําดับ
ปริมาณน้ําจืดหรือน้ําทาทั้งหมด 213.34 ลบ.กม. นั้นมีแหลงกําเนิดมาจาก 25 ลุมน้ําของประเทศ
ไทยซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 511,361 ตร.กม. ดังแสดงในตารางที่ 10.1 โดยลุมน้ําสําคัญที่สามารถผลิต
น้ําคิดเปนสัดสวนมากกวารอยละ 10 ของปริมาณน้ําทาทั้งหมด ไดแก ลุมน้ําโขง (รอยละ 14.42) ลุมน้ํา
ภาคใต – ชายฝงตะวันตกเฉียงใต (รอยละ 10.50) และลุมน้ําภาคใต – ชายฝงตะวันออก (รอยละ 10.43)
ตามลําดับ ในขณะที่ลุมน้ํามูนครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดถึง 67,700 ตร.กม. หรือรอยละ 13.63 ของพื้นที่
ลุมน้ําทั้งหมด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงการผลิตน้ําชลประทานแลว พื้นที่ของทั้ง 25 ลุมน้ําที่สามารถ
นํามาใชในการผลิตน้ําชลประทานไดมขี นาดเพียง 64,149 ตร.กม. หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.54 ของ
พื้นที่ลุมน้ําทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งนี้ ลุมน้ําเจาพระยาถือวาเปนลุมน้ําที่มีความสําคัญครอบคลุมพื้นที่
ในการผลิตน้ําชลประทานมากที่สุดถึงรอยละ 18.11 รองลงมาเปนลุมน้ําทาจีน (รอยละ 9.56) และลุมน้ํา
ปง (รอยละ 9.32) ตามลําดับ
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ตารางที่ 2.2 ลุมน้ําของประเทศไทย
ลุมน้ํา
1. สาละวิน
2. โขง
3. กก
4. ชี
5. มูน
6. ปง
7. วัง
8. ยม
9. นาน
10. เจาพระยา
11. สะแกกรัง
12. ปาสัก
13. ทาจีน
14. แมกลอง
15. ปราจีนบุรี
16. บางปะกง
17. โตนเลสาบ
18. อาวไทยฝงตะวันออก
19. เพชรบุรี
20. ภาคใต -ชายฝงตะวันตก
21. ภาคใต -ชาบฝงตะวันออก
22. ตาป
23. สงขลา
24. ปตตานี
25. ภาคใต -ชายฝงตะวันตกเฉียงใต
รวม

พื้นที่ลุมน้ํา
ตร.กม.
รอยละ
17,918
3.50
57,424 11.23
7,895
1.54
49,476
9.68
69,700 13.63
33,896
6.63
10,792
2.11
23,616
4.62
34,331
6.71
20,125
3.94
5,192
1.02
16,292
3.19
13,681
2.68
30,836
6.03
10,481
2.05
7,977
1.56
4,150
0.81
13,829
2.70
5,603
1.10
6,744
1.32
26,353
5.15
12,224
2.39
8,495
1.66
3,858
0.75
20,473
4.00
511,361 100.00

ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
ลบ.กม.
8.38
30.77
4.18
11.24
19.50
8.73
1.62
3.66
12.01
1.73
1.12
2.90
1.36
15.13
5.09
3.34
2.39
12.98
1.38
1.34
22.26
10.53
6.63
2.67
22.40
213.34

รอยละ
3.93
14.42
1.96
5.27
9.14
4.09
0.76
1.72
5.63
0.81
0.52
1.36
0.64
7.09
2.39
1.57
1.12
6.08
0.65
0.63
10.43
4.94
3.11
1.25
10.50
100.00

พื้นที่ลุมน้ําที่เอื้อตอการ
ผลิตน้ําชลประทาน
ตร.กม.
รอยละ
386
0.60
4,010
6.25
776
1.21
4,613
7.19
5,013
7.81
5,978
9.32
926
1.44
4,043
6.30
4,218
6.57
11,614
18.11
1,064
1.66
1,456
2.27
6,134
9.56
2,269
3.54
1,286
2.01
1,534
2.39
187
0.29
1,147
1.79
765
1.19
760
1.18
3,206
5.00
358
0.56
1,208
1.88
435
0.68
762
1.19
64,149
100.00

ที่มา : ดัดแปลงจาก FAO AQUASTAT (2014)
FAO ไดประมาณการใชน้ําของประเทศไทยในป 2557 อยูที่ระดับ 57.30 ลบ.กม. โดย
กิจ กรรมการผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ ที่มี ก ารใช น้ํ า คิ ด เป น สั ด ส ว นสู ง ที่ สุ ด ได แ ก กิ จ กรรมการผลิ ต ในภาค
เกษตรกรรมซึ่งมีการนํ าน้ํ ามาใช ทั้งหมดคิดเป นสั ด ส วนถึงร อยละ 90.00 ของปริ มาณน้ํ าทั้งหมดที่ถูก
นํามาใช ที่เหลือเปนการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนรอยละ 5.00 เทากัน (ภาพที่ 2.3)
ทั้งนี้ กวารอยละ 80 ของน้ําที่ถูกนํามาใชประโยชนภายในประเทศมีตนกําเนิดมาจากแหลงน้ําบนดิน และ
ที่เหลือมาจากแหลงน้ําใตดิน ดังแสดงในภาพที่ 2.4
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อุตสาหกรรม
5%

ครัวเรื อน
5%

เกษตรกรรม
90%

ภาพที่ 2.3 สัดสวนการใชน้ําจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (2557)
ที่มา : FAO AQUASTAT (2014)
นําใต้ ดิน
17%

นําบนดิน
83%

ภาพที่ 2.4 แหลงที่มาของทรัพยากรน้ําจืดในประเทศไทย (2557)
ที่มา : FAO AQUASTAT (2014)
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแหลงที่มาของการผลิตน้ําชลประทาน พบวา การชลประทาน
จําเปนตองอาศัยแหลงน้ําบนดินถึงรอยละ 91.00 ในขณะที่ตองใชแหลงน้ําใตดินรอยละ 9.00 ของปริมาณ
น้ําชลประทานทั้งหมด (ภาพที่ 2.5)
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นําใต้ ดิน
9%

นําบนดิน
91%

ภาพที่ 2.5 แหลงที่มาของน้ําชลประทานของประเทศไทย (2557)
ที่มา : FAO AQUASTAT (2014)
จากภาพรวมทรัพยากรน้ําของประเทศไทยขางตน สามารถอนุมานไดวา ในเชิงของอุปทาน
นั้น ทรัพยากรน้ําประเทศไทยคอนขางมีความอุดมสมบูรณประกอบดวยลุมน้ําถึง 25 ลุมน้ําโดยมีลุมน้ํา
หลักที่มีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอระบบการชลประทานอยูในเขตภาคกลางไดแก ลุมน้ําเจาพระยา และ
ลุมน้ําทาจีน เปนตน อยางไรก็ตาม การจัดการน้ําของประเทศในภาพรวมจําเปนตองคํานึงถึงการใชน้ําใน
ภาคเกษตรกรรมเปนสําคัญเนื่องจากปริมาณน้ําสวนใหญของประเทศถูกใชไปในการผลิตทางการเกษตร
ดังนั้น จะเห็นไดวา นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําสวนใหญของประเทศไทยเปนนโยบายและ
มาตรการเพื่อกอใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุดโดยเปนการมุงเนนไปที่การผลิตและ
การใช น้ํ า ในภาคเกษตรกรรมซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ งมิ ติ ข องขนาดพื้ น ที่ และจํ านวนประชากรส ว นใหญ ของ
ประเทศ
สําหรับการจัดการน้ําในยุคแรกๆ นั้น ทรัพยากรน้ํามีปริมาณมากมายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณความตองการใชของประชากรที่มีจํานวนไมมากนัก ขอกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับ
การใชน้ําจึงเปนไปในลักษณะที่เรียบงายและไมเขมเขมงวดมากนัก ตนทุนในการจัดสรรทรัพยากรน้ําใน
ขณะนั้นจึงอยูบนพื้นฐานของตนทุนเฉลี่ยตอหนวย (average cost approach) ของน้ําที่ถูกจัดสรร โดย
แตละหนวยของน้ําที่ถูกจัดสรรนั้นจะมีตนทุนตอหนวยที่เทากัน ในขณะที่ชวงเวลาตอมา เมื่อขนาดของ
ประชากรมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยางมากและอยางรวดเร็ว เปนผลใหการจัดสรรทรัพยากรน้ํามีตนทุนที่
เพิ่มสูงขึ้นในทุกหนวยของน้ําที่ถูกจัดสรรไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทุกหนวยของน้ําที่ถูกจัดสรรจะมี
ตนทุนสวนเพิ่ม (marginal cost approach) ที่สูงขึ้นนั่นเอง ซึ่งแตละหนวยของน้ําที่ทําการผลิตเพิ่มขึ้นจะ
มีตนทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทั่วไป การจัดการทรัพยากรน้ําสามารถจําแนกไดเปน 2 ดาน
สําคัญได แก (1) การจัดการขยายขนาดปริมาณของน้ําเพื่อใหสามารถรองรั บตอความตองการของ
ประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้ นทุกเวลา และ (2)
การจั ดการดานอุป สงคน้ํ า ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูใชน้ํามีการใชน้ําอยางคุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการ
ดําเนินการจัดการน้ําในแตละดานสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
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(1) การขยายขนาดของอุปทานน้ํา (water supply enhancement) สามารถดําเนินการไดโดยวิธี
- การสรางและการขยายขนาดของอางเก็บน้ําและเขื่อนชลประทาน
- การขุดเจาะสํารวจแหลงน้ําใตดิน
- การสรางและการขยายระบบขนสงน้ําใหทั่วถึง
- การซอมและการปรับปรุงระบบการจัดสรรน้ํา ระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- การใชเทคโนโลยีในการผลิตน้ําจืดจากน้ําเค็ม เชน ในประเทศสิงคโปร
- การปรับปรุงกลไกการกักเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(2) การจัดการดานอุปสงคน้ํา (water demand management) ประกอบดวย
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ําอยางคุมคาและประหยัดโดยการอาศัยเทคโนโลยี
ในการประหยัดน้ํา
- การวางแผนรับมือภัยแลง
- การสรางกลไกและตารางการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ
- การแลกเปลี่ยน ซื้อ ขาย และเชาซื้อสิทธิการใชน้ํา
- ใหความรู สรางความตระหนัก และรณรงคในการใชน้ําอยางประหยัด
เนื่องจากน้ําเปนทรัพยากรที่มีลักษณะทางกายภาพเปนของเหลวที่เคลื่อนไหลได (mobile)
และมีขนาดเทอะทะ (bulky) ตามแหลงกักเก็บ กอปรกับการผลิตและจัดสรรน้ําตองอาศัยการลงทุนที่มี
ขนาดใหญ และเกี่ยวของกับประชาชนจํานวนมากที่ตองใชทรัพยากรน้ําเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต
การจัดการทรัพยากรน้ําจึงมีความยากลําบากสําหรับผูประกอบการเอกชนรายยอยทั่วไป ซึ่งเปนผลใหเกิด
การผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly) ในการผลิตและจัดสรรน้ําโดยหนวยงานภาครัฐเพื่อ
ตอบสนองความตองการใชน้ําของสังคม ทั้งนี้ การผลิตน้ํ าในหลายประเทศเปนไปในลักษณะของการ
อุ ด หนุ น (subsidy) โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาและด อ ยพั ฒ นาเนื่ อ งจากน้ํ า เป น
ปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและมีผลกระทบอยางยิ่งตอระดับความเปนอยูทางเศรษฐกิจและการแกไข
ปญหาความยากจนของประเทศ นอกจาการอุดหนุนการใชน้ําในประเทศสวนใหญแลว สําหรับประเทศ
ที่พัฒนาแลว การผลิตและการใชทรัพยากรน้ําเปนไปในลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณหรือไดรับการ
อุดหนุนจากภาครัฐเปนสัดสวนที่นอยมากหรือไมมีการอุดหนุนเลย
อนึ่ง ความลมเหลวของระบบตลาด (market failure) ในกรณีของทรัพยากรน้ําสามารถ
เกิดขึ้นไดห ากกรรมสิ ทธิ์ในทรัพยากรน้ําถูกกําหนดอยางไมชัดเจน (imperfect property rights)
ทรัพยากรน้ําอยูในสถานภาพของการเปนสาธารณสมบัติ (public goods) ทรัพยากรน้ําถูกผลิตและ
จัดสรรภายใตการผูกขาดแบบธรรมชาติ รวมถึงการเกิดผลกระทบภายนอกทางลบ (externalities) ซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดไดในสวนตอไป
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สรุปทายบท
น้ํา จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเสริมสรางขึ้นมาใหมไดตามกระบวนการทางธรรมชาติ
โดยสวนใหญจะอยูในรูปน้ําเค็ม หรือน้ําทะเล มีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้นที่อยูในรูปน้ําจืด โดยน้ําจืดจํานวน
ดังกลาวจะอยูในรูปน้ําแข็ง หรือธารน้ําแข็ง มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่อยูในรูปของน้ําผิวดิน หรือน้ําใตดินที่
สามารถนํ ามาอุปโภค และบริ โภคได หากพิ จารณาทรัพยากรน้ํ าตามแนวทางเศรษฐศาสตร สามารถ
จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ น้ํา ทําหนาที่เปนปจจัยการผลิต ที่เรียกวาน้ําดิบ และ น้ํา ที่ทําหนาที่
เปนผลผลิต ที่เรียกวาน้ําตนทุน โดยผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรจากทรัพยากรน้ํา สามารถจําแนกเปน
4 ประเภทหลักๆ ไดแก (1) ผลประโยชนในดานของการเปนสินคา (2) ผลประโยชนในดานของการเปน
แหลงรองรับของเสีย (3) ผลประโยชนในดานการเปนแหลงนันทนาการ และ (4) ผลประโยชนในดาน
การเปนแหลงอาศัยใหกับสิ่งมีชีวิต
ดานสถานการณของทรัพยากรน้ําในดานอุปทานของประเทศไทยเมื่อเทียบกับหลายๆสวนในโลก
โดยเฉพาะกลุมประเทศโลกที่ 3 และกลุมประเทศกํ าลังพัฒนาที่อยูในทวีปแอฟริกาเหนือ และทวีป
ตะวันออกกลาง พบวาประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้ําอยูมาก เนื่องจากประเทศไทยมี
แหลงทรัพยากรน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญถึง 25 ลุมน้ํา ในทางกลับกันในกลุมประเทศโลกที่ 3 และกลุม
ประเทศกํ าลั ง พัฒ นาดัง กลา ว ต างประสบป ญ หาภาวะขาดแคลนน้ํ า จื ด รวมถึ งป ญหาความไม มั่น คง
ทางดานอาหาร จากปญหาดังกลาวนี้ องคการสหประชาชาติ ไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ํา จึงได
ประกาศใหวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปเปน “วันน้ําของโลก” หรือ “World Day for Water” เพื่อให
มนุษยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา
สําหรับปริ มาณการใชทรัพยากรน้ําในภาคสวนการผลิตต างๆ องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ไดรายงานวา
ภาคการผลิตทางการเกษตรมีการนําทรัพยากรน้ํามาใชมากที่สุดมากถึงรอยละ 70 ของปริมาณน้ําที่ถูกใช
บนโลก ซึ่งสอดคลองกับรายงานของ FAO วาประชากรกวา 2.4 พันลานคนตองพึงพาทรัพยากรน้ําเพื่อใช
ในการเกษตร ในการผลิตอาหาร อาจกลาวไดวา ความมั่นคงของทรัพยากรน้ําจะทําใหเกิดความมั่นคงทาง
อาหารของโลก อยางก็ตามทรัพยากรน้ําที่ถูกจัดสรรผานชลประทานเกิดความสูญเสียถึงรอยละ 60 ซึ่งมา
จากการใชน้ําเกินความจําและขาดประสิทธิภาพ จากปญหาดังกลาว การจัดการอุปสงคของทรัพยากรน้ํา
(water demand management) จึงเปนแนวทางสําคัญในการแกปญหา โดยนํามาตรการตางๆมาบังคับ
ใช เพื่อใหประชากรผูใชทรัพยากรน้ําเกิดความตระหนักและใชทรัพยากรน้ําที่มีอยูอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใหประชากรกลุมตางๆ สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรน้ําไดอยางเปนธรรมและ
เสรี แนวคิดการจัดการอุปสงคทรัพยากรน้ําจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดการทรัพยากรน้ําใน
ปจจุบัน

19

บทที่ 3
ความตองการทรัพยากรน้ําของภาคการเกษตร: มิติดานอุปสงค
การวางแผนงานเพื่ อ บริ ห ารจั ดการ และจั ดสรรทรั พยากรน้ํา จํ า เป น ต องอาศั ย ข อ มูล ดา น
แนวโนมความตองการน้ําในอนาคตเพื่อการวางแผน ซึ่งวิ ธีการจัดการทรัพยากรน้ํา ที่มีแนวโนมความ
ตองการที่จะทําใหเกิดภาวะขาดแคลนสูงจะมีวิธีการจัดการที่แตกตางไปจากสถานการณที่ทรัพยากรน้ํามี
ความอุดมสมบูรณ ซึ่งความนาเชื่อถือของขอมูลที่ใชพยากรณในอนาคตจะมากนอยเพียงใดมักขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลายประการ จากการศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ (มิ่งสรรพ
ขาวสะอาด และคณะ, 2544) พบวา การพยากรณน้ําในภาคเกษตรตองใหความสําคัญในปจจัยดานอุป
สงค (demand-driven approach) โดยคํานึงถึงขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในอนาคต ปจจัยการ
ผลิต ราคาปจจัยการผลิต และปจจัยอื่นๆประกอบดวย
โดยในบทที่ 3 นี้จะเปนการกลาวถึงความตองการทรัพยากรน้ําของภาคการเกษตรในมิติดานอุป
สงคโดยจําแนกออกเปน 3 ประเด็น ไดแก (1) ปจจัยที่สงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทาน (2) การ
พยากรณความตองการน้ําของภาคการผลิตในภาพรวม และ (3) การพยากรณความตองการน้ําในภาค
การเกษตรในฤดูแลง โดยเนื้อหาทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ปจจัยที่สงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทาน
ปจจัยที่สงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทาน ในกรณีศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอปริมาณน้ํา
ที่ไหลเขาสูเขือ่ นภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ โดยใชขอมูลทุติยภูมิดานคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําทาที่ไหลเขาเขื่อน
ปริมาณฝน และปริมาณการระเหย ตั้งแตป พ.ศ. 2527 ถึง 2541 โดยแบบจําลองสําหรับวิเคราะหปจจัย
ดังกลาวนั้น กําหนดใหปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนในฤดูฝนเปนตัวแปรตาม และพื้นที่การเกษตรแบงกลุม
ตามปริมาณการใชน้ําของพืช คือ ขาวและพืชไร รวมถึงปริมาณน้ํากักเก็บเหนือเขื่อน ปริมาณฝนเหนือ
เขื่อน ความหนาแนนของประชากรเปนตัวแปรควบคุม โดยมีขอสมมติวาเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตพืชและ
ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนปจจัยคงที่ ดังนั้นสมการอุปทานของปริมาณน้ําในระบบชลประทานสามารถ
เขียนไดดังนี้ (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2544)
= ( 1, 2, 3, 4, 5)
โดยที่
1
2

= ปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนภูมิพล และเขื่อนศิริกิตติ์ในฤดูฝน (ลาน ลบ.ม.)
= พื้นที่ปลูกขาวบริเวณเหนือเขื่อน (ไร)
= พื้นที่ปลูกพืชไรบริเวณเหนือเขื่อน (ไร)
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3
= ปริมาณน้ําเก็บกักในระบบชลประทานบริเวณเหนือเขื่อน (ลาน ลบ.ม)
4
= ปริมาณฝนบริเวณเหนือเขื่อน (มม.)
5
= ความหนาแนนของประชากรบริเวณเหนือเขื่อน (คนตอตารางกิโลเมตร)
(หมายเหตุ* พิจารณาเฉพาะปริมาณที่ไหลเขาสูเขื่อนในชวงฤดูฝนเทานั้น เนื่องจากในฤดู
แลงปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนจะมีปริมาณนอยเทียบเทากับปริมาณน้ําที่ระเหยออกจากเขื่อน)
ปจ จัย สํ า คั ญ ที่มี อิท ธิพ ลต อปริ ม าณและการไหลของน้ํ า ท า คื อ สภาพภู มิ อากาศ สภาพภู มิ
ประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา รวมถึงกรเปลี่ยนแปลงของการใชที่ดิน (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และ
คณะ, 2544) โดยในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทานของมิ่งสรรพ ขาวสะอาด
และคณะ(2544) พบวาปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลปริมาณน้ําในระบบชลประทาน คือปจจัยดานภูมิอากาศ
โดยใชปริมาณน้ําฝนเปนตัวแทน ซึ่งมีความสัมพันธโดยตรงตอปริมาณน้ําทาในฤดูฝนอยางมีนัยสําคัญซึ่ง
สะทอนสภาพธรรมชาติวา ถามีปริมาณน้ําฝนตกมากก็จะทําใหปริมาณน้ําที่ไหลเขาระบบชลประทานมี
มากเชนกันในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกพืชไรมีผลทําใหปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูระบบชลประทาน หรือเขื่อนกัก
เก็บน้ํามีอัตราลดลงอยางมีนัยสําคัญ สําหรับตัวแปรอื่น ไดแก ปริมาณน้ําในโครงการชลประทานเหนือ
เขื่อนกักเก็บน้ํา พื้นที่ทํานา และความหนาแนนของประชากรไมมีอิทธิพลตอปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูเขื่อน
อยางมีนัยสําคัญ
3.2 การพยากรณความตองการน้ําของภาคการผลิตในภาพรวม
เนื้อหาในสวนนี้เปนการพยากรณความตองการน้ําของภาคการผลิตตางๆในภาพรวมของ
ประเทศไทย ในดานการประมาณความตองการใชน้ําเพื่อจุดประสงคในการผลิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
จะกลาวถึงในภาคการผลิตหลัก 4 ภาคการผลิต ไดแก (1) ภาคการเกษตร (2) ภาคปศุสัตว (3) น้ําเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค และ (4) น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม สามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี้
(1) ภาคการเกษตร
การเกษตรนับวาเปนกิจกรรมการผลิตที่มีการใชน้ํามากที่สุด จากการประมาณความ
ตองการน้ําในภาคการเกษตรของไทยในชวงป พ.ศ. 2533-2543 โดยใชการประเมินเปนเสนตรง (linear
interpolation) พบวา ความตองการน้ําของภาคการเกษตรมีแนวโนมความตองการมากขึ้นทุกป (ESCAP,
1991) โดยสอดคลองกับการศึกษาในประเด็นดานความตองการน้ําของภาคการเกษตรบริเวณลุมแมน้ํา
เจาพระยาที่มีแนวโนมความตองการน้ําในภาคการเกษตรมีความตองการมากขึ้น โดยมีการคาดการณวา
ปริมาณน้ําที่ใชในการผลิตภาคการเกษตรในอนาคต จะมีปริมาณความตองการมากกวาศักยภาพของแหลง
น้ําในลุมน้ําเจาพระยาทั้งหมด (สํานักงานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2537)
มีการประมาณการใชน้ําเพื่อการเกษตรหรือชลประทานในบริเวณลุมน้ําเจาพระยา ใน
ดานความตองการน้ําเพื่อการเกษตรในปที่ฝนแลงมาก จะมีปริมาณความตองการน้ํามากกวาปที่มีฝนปกติ
ถึงรอยละ 15.6 และปที่มีการเกิดภาวะฝนแลงมากมีปริมาณมากกวาปปกติถึงรอยละ 23.3 (Binnie and
Partners et al., 1997) โดยมีการพยากรณความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรในลุมน้ําเจาพระยา โดยใช
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แบบจําลองอุปสงคของน้ําชลประทาน (irrigation demand model) ในการประมาณคาความตองการใช
น้ํา ของพื้นที่ชลประทานในโครงการตางๆ พบวา ความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตรในป พ.ศ. 2539
เทากับ 20,125 ลาน ลบ.ม. และจะเพิ่มเปน 25,305 ลาน ลบ.ม. ใน พ.ศ. 2559 (พอล คอนซัลแตนท
และปญญา คอนซัลแตนท, 2542) ดังตารางที่ 3.1
ในการพยากรณความตองการน้ําในภาคการเกษตร ไมวาจะมีการกําหนดสมมติฐานที่
คาดวาจะสงผลตอความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ชลประทานหรืออุปสงคการใชน้ําใหมีสถานการณที่แตกตาง
กันอยา งไร ผลของการพยากรณความตองการน้ําในภาคการเกษตรก็ใหผ ลออกมาในทํา นองเดีย วกัน
กลาวคือ ความตองการน้ําในการผลิตภาคเกษตรในอนาคตจะมีปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นทุกป (มิ่ง
สรรพ ขาวสะอาด แลคณะ, 2544)
ตารางที่ 3.1 ความตองการใชน้ําในลุมน้ําเจาพระยา และลุมน้ําสาขา ป พ.ศ. 2539-2559
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม.)
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2549
การเกษตร
น้ําผิวดิน
20,085
21,749
22,955
น้ําใตดิน
40
40
40
ปศุสัตว
น้ําผิวดิน
50
54
58
อุปโภค-บริโภค
น้ําผิวดิน
1,060
1,198
1,256
น้ําใตดิน
316
358
388
การทองเที่ยว
น้ําผิวดิน
712
804
862
น้ําใตดิน
447
510
550
ผลิตไฟฟา
น้ําผิวดิน
45
61
61
รักษาสมดุลสิ่งแวดลอม น้ําผิวดิน
2,208
2,523
2,523
รวมน้ําผิวดิน
24,160
26,389
27,715
รวมน้ําใตดิน
803
908
978
รวม
24,964
27,297
28,692
ที่มา : ดัดแปลงจาก พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท (2542)
กิจกรรม

แหลงน้ํา

พ.ศ. 2559
25,305
40
68
1,373
457
954
616
61
2,523
30,284
1,113
31,397

(2) ภาคปศุสัตว
ความตองการใชน้ําเพื่อการปศุสัตวในลุมน้ําเจาพระยา โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติของ
กรมปศุสัตว และปริมาณการใชน้ําของสัตวแตละชนิด (วัวและควาย บริโภคน้ํา 40 ลิตร/ตัว/วัน, หมู
บริโภคน้ํา 6 ลิตร/ตัว/วัน และ ไก บริโภคน้ํา 0.3 ลิตร/ตัว/วัน) รวมถึงจํานวนสัตวในอนาคตโดยดูจาก
อัตราการเพิ่มขึ้นของสัตวเลี้ยงในอดีตเพื่อใชในการพยากรณ (พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัล
แตนท, 2542 และ Binnie and Partners et al., 1997)
โดยการประมาณความตองการน้ําในภาคปศุสัตวใน พ.ศ. 2539 เทากับ 50 ลาน ลบ.ม.
และจะเพิ่มขึ้นใน พ.ศ. 2559 เทากับ 68 ลาน ลบ.ม. ในอนาคต (ตารางที่ 3.1)
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(3) น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ความตองการน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบ
นอกรวม 10 จังหวัด ไดแก (1) สมุทรปราการ (2) นนทบุรี (3) ปทุมธานี (4) อยุธยา (4) สุพรรณบุรี
(5) นครปฐม (6) สมุทรสาคร (7) กาญจนบุรี (8) ราชบุรี และ (9) สมุทรสงคราม ซึ่งความตองการน้ํา
จะมีความสัมพันธโดยตรงระหวางความตองการน้ําและจํานวนประชากร โดยแนวโนมของความตองการ
น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคในป พ.ศ. 2542-2563 ของพื้นที่กรุงเทพฯและเขตปริมณฑลคอนขางมีความคงตัว
เนื่ องมาจากข อจํา กัดของพื้ น ที่ใ นการขยายตัว ของเมื อ ง แตในพื้น ที่ห างไกล ความตอ งการน้ํ า กลั บ มี
แนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราการขยายตัวของเมือง และจํานวนครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น สําหรับอัตราการใช
น้ําตอวันของคนในเขตกรุงเทพฯ และในเขตชนบทจะมีความแตกตางกัน อัตราการใชน้ําของประชากรใน
เขตพื้นที่ชนบทเทากับ 50 ลิตร/วัน ขณะที่พื้นที่ของเขตกรุงเทพฯ มีอัตราการการใชน้ําสูงถึง 120-130
ลิตร/วัน (พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท, 2542 และ Binnie and Partners et al.,
1997)
อัตราการใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคของพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบนอก
โดยรวมมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นเชนกัน ในป พ.ศ.2539 มีอัตราการใชน้ําเทากับ 1,376 ลาน ลบ.ม. โดยใน
อนาคตอัตราการใชน้ําจะเพิ่มเปน 1,830 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2559 (ตารางที่ 3.1)
(4) น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
การประมาณความตองการน้ําเพื่อการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะ
อาศัยขอมูลดานการขยายตัว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณการใชน้ําประปา เปนขอมูลประกอบเพื่อการพยากรณปริมาณการใชน้ําในอนาคต
การพยากรณความตองการน้ําในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะพิจารณาภายใต
สมมติฐานวา การพัฒนาหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น จะสงผลใหความตองการใชน้ําประปา
เพื่อกิจกรรมการผลิตมีมากขึ้นตามไปดวย โดยพิจารณาจากอัตราการเพิ่มทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
ปริมาณน้ําประปาที่จําหนา ยมาเปนเกณฑในการกําหนดเพื่อคํานวณความตองการใชน้ํา ในระดับการ
พัฒนาตางๆ (กําหนดใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 11 เปนการพัฒนาที่สูง และรอยละ 3 เปนการ
พัฒนาที่ต่ํา) สามารถคํานวณไดจาก “จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม x อัตราการใชน้ํา” สําหรับนิคม
อุตสาหกรรมจะใชอัตรามาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คือ “7 ลบ.ม./ไร/วัน x
พื้นที่นิคมอุตสาหกกรม” (พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท, 2542)
การพยากรณ ป ริ ม าณน้ํ า ในการผลิ ต ของภาคอุ ต สาหกรรม โดยพิ จ ารณาจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ในระดับจังหวัด และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในระดับลุมน้ํา มีรายงานวา
ระดั บการขยายตัวของปริมาณน้ํ าเพื่ อการผลิ ตในภาคอุตสาหกรรมและทองเที่ ย วมี แนวโนมที่ เพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 5 ในอีก 20 ปขางหนา และปริมาณน้ําสําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มีแนวโนมที่
เพิ่มขึ้นจาก 1,159 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2539 เปน 1,570 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2559
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3.3 การพยากรณความตองการน้ําในภาคการเกษตรในฤดูแลง
การพยากรณพื้นที่และความตองการน้ําในภาคเกษตรเปนการคาดการณไปขางหนาวาภาค
เกษตรจะมีการขยายตัวของพื้นที่หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด ในการวิเคราะหจะอาศัย
ทฤษฎีอุปทานผลผลิตทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงไปตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยปจจัยดังกลาวจะ
แฝงอยู ใ นรู ป แบบของ (1) การคาดคะเนราคาพื ช ผล (2) ป จ จั ย การผลิ ต (3) ความก า วหน า ทาง
เทคโนโลยี (4) การเพิ่มปจจัยการผลิต และ (5) ความผันผวนของธรรมชาติและดิน ฟา อากาศ
สําหรับปญหาการจัดการน้ําของประเทศไทยในปจจุบัน คือ ปญหาดานการจัดการน้ํา
ใหแกลุมน้ําเจาพระยา (นับตั้งแตจังหวัดนครสวรรคลงมา) ในฤดูแลง โดยตนทุนของพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา
ในฤดูแลงจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ําในเขื่อนภูมิพลและสิริกิตติ์ ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝน และการขยายตัว
ของพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนของพื้นที่เหนือเขื่อน (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด แลคณะ, 2544)
ดังนั้น ในการพยากรณแนวโนมความตองการน้ํา ตองคํานึงถึงปจจัยดานอุปสงค เนื่องจาก
การตัดสินใจของเกษตรกร มิไดขึ้นอยูกับการสงน้ําในฤดูแลงของระบบชลประทานเพียงอยางเดียว แตจะมี
ปจจัยดานแหลงน้ําสํารองและราคาขาวมาเกี่ยวของอีกดวย
3.3.1 แบบจําลองพลวัตอุปทานของพื้นที่การเกษตร : เพื่อการพยากรณความตองการ
น้ําในพื้นที่การเกษตร
ดังที่กลาวมาขางตนในประเด็นปญหาดานการจัดการน้ําใหแกลุมน้ําเจาพระยาในฤดู
แลง ไดมีการศึกษาเพื่อทราบแนวโนมของการใชพื้นที่และความตองการน้ําของภาคเกษตรในอนาคตของ
พื้นที่ (1) ลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําสาขา ครอบคลุม 27 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคกลาง และ (2)
โครงการเจาพระยาใหญ ที่ครอบคลุมพื้นที่ใตเขื่อนภูมิพลและสิริกิตติ์ โดยใชแบบจําลองพลวัตอุปทานของ
พื้ น ที่ เ กษตร ในการหาความยื ดหยุ น ของราคาผลผลิ ต พืช ในการประมาณการพื้ น ที่ เ กษตรที่ จ ะมี การ
ขยายตัว และคิดคํานวณความตองการน้ําสําหรับพื้นที่การเกษตรในการทํานาในฤดูแลง (มิ่งสรรพ ขาว
สะอาด และคณะ, 2544)
โดยกรอบทฤษฎีของพลวั ตุ อุป ทานพื้ น ที่ก ารเกษตรสามารถกล าวไดว า ที่ดิน เพื่ อ
การเกษตรมีอยูอยางจํากัด เกษตรกรจึงจําเปนตองตัดสินใจเลือกปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปลูกพืช
หลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงในการวิเคราะหอุปทานของพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืช
ชนิดใดนั้น สิ่งสําคัญ คือการประมาณคาความยืดหยุนของที่ดิ นตอตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก
ราคาของพืชชนิดนั้นและราคาของพืชนิดอื่น
แบบจําลองพลวัตอุปทานของพื้นที่การเกษตรสําหรับการวิเคราะหนี้ มีขอสมมติให
ปจจัยการผลิต ไดแก ที่ดินและทุน ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ซึ่งเมื่อพิจารณารวมกับปจจัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ไดแก ราคาพืช และราคาปจจัยการผลิต ก็จะไดแบบจําลองที่เปนตํากําหนด
ปริมาณการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรไดดังนี้
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แบบจําลองทางเศรษฐมิติดังกลาว ใชขอมูลทุติยภูมิระดับจังหวัดของพื้นที่ลุมน้ํา
เจาพระยาและลุมน้ําสาขา ครอบคลุมภาคเหนือและภาคกลางจํานวน 27 จังหวัด โดยรวบรวมขอมูล
ในชวงป พ.ศ. 2513-2540 ไดแก (1) ขอมูลดัชนีดิวิเชียของราคาพืช (2) ขอมูลดัชนีดิวิเชียของปจจัยการ
ผลิต คือ ปุย (3) ขอมูลดัชนีดิวิเชียของปจจัยทุน คือ รถไถ เครื่องสูบน้ํา (4) ขอมูลการใชที่ดินเพื่อการ
เพาะปลูกของปที่ผานมา โดยปจจัยนี้จะสงผลตอสัดสวนพื้นที่เพาะปลูกในปจจุบัน และ (5) การลงทุนใน
โครงการชลประทานของภาครัฐที่สงผลตอการตัดสินใจในการใชที่ดินของเกษตรกรโดยแบงการใชที่ดิน
เพื่อการเพาะปลูกออกเปน 4 กลุม ไดแก พืชไร ขาวนาป ไมผล และพืชผัก
ในการประมาณพื้นที่การเกษตรที่คาดวาจะมีการขยายตัว จะอาศัยการคาดคะเน
ราคาขาวที่พยากรณโดยธนาคารโลก ( World Bank, 2000) ในระยะ 5 ป ถึง 10 ป (พ.ศ. 2543-2553)
จากนั้นทําการคํานวณความตองการน้ําของพื้นที่การเกษตร สําหรับฤดูแลง โดยกําหนดใหการใชน้ําในฤดู
แลงตามที่กรมชลประทานไดทําการคํานวณออกมา เทากับ 1,536 ลบ.ม ตอไรตอฤดู สําหรับระบบการสง
น้ําตามแรงโนมถวง และ 800 ลบ.ม. ตอไรตอฤดู สําหรับระบบการสงน้ําแบบนอนคลอง และใชขอมูล
ประมาณการขยายตัวของพื้นที่การเกษตร (ตารางที่ 3.3) ในการพยากรณความตองการน้ําในอนาคต
3.3.2 ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์
พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลและสิริกิตติ์ อยูในขอบเขตของพื้นที่ลุมน้ําปงและนาน
ตามลําดับ พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพลครอบคลุม 2 จังหวัด ประกอบดวย 24 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม
(ยกเวน 3 อําเภอ คือ ฝาง ไชยปราการ และแมอาย) และ 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน ซึ่งอยูในเขตลุมน้ําปง
ตอนบน สวนพื้นที่เขือนสิริกิติ์ครอบคลุมจังหวัดนาน หรือลุมน้ํานานตอนบน
(1) ลุมน้ําปงตอนบน
พื้ น ที่ เ หนื อ เขื่ อ นภู มิ พ ล หรื อ ลุ ม น้ํ า ป ง ตอนบน มี ข นาดพื้ น ที่ 26,386
ตารางกิโลเมตร อยูในลุมน้ําปง ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยพื้นที่ภูเขาสูงชันสลับซับซอน ลักษณะดิน
งายตอการชะลางพังทลาย พื้นที่ราบเกิดในหุบเขาและตามฟากฝงของแมน้ําลําธาร พื้นที่สวนใหญมีความ
ลาดชันตั้งแตรอยละ 16 ขึ้นไป อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 270 ถึง 2,565 เมตร
สภาพภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือน
เมษายนถึงพฤศจิกายน) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สวนชวงเดือนกรกฎาคนถึงกันยายนจะไดรับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต การกระจายตัวของฝนเปนลักษณะฝนตกมากสองชวง คือ เดือน
พฤษภาคมและสิงหาคม ปริมาณฝนรายปผันแปรระหวาง 929-1,026 มม. เดือนที่มีปริมาณฝนตกมาก
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ที่สุดคือเดือนสิงหาคม จํานวน 21 วัน ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจากสถานีวัดน้ําจํานวน 98 สถานี ในป พ.ศ.
2503-2539 คือ 11.29 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร อยูในชวง 1.33-55.89 ลิตรตอวินาทีตอตาราง
กิโลเมตร
(2) ลุมน้ํานานตอนบน
พื้นที่เหนือเขื่อนสิริกิตติ์นั้นครอบคลุมพื้นที่บางสวนของลุมน้ํานานคือ ใน
เขตพื้นที่ลุมน้ํานานตอนบนประมาณ 12,970 ตารางกิโลเมตร อยูในลุมน้ํานาน ลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศคลา ยกับ ลุมน้ํ าปงตอนบน ลั กษณะภูมิอากาศอยูภ ายใต อิทธิ พลของมรสุ มตะวัน ตกเฉียงใต
(เดือนพฤษภาคมตุลาคม) และ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สวนชวงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนจะไดรับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุไตฝุน มีอุณภูมิรายเดือนผันแปรระหวาง 23.3-30.5 องศาเซลเซียส
และอุณภูมิรายปเฉลี่ย 27.2 องศาเซลเซียส การกระจายตัวของฝนเปนลักษณะฝนตกมากสองชวง คือ ใน
เดือนพฤษภาคมและสิงหาคม ปริมาณฝนรายปผันแปรระหวาง 1,173-1,358 มม. เดือนที่ปริมาณฝนตก
มากที่สุดคือ เดือนสิงหาคม จํานวน 22 วัน พื้นที่ลุมน้ํานานตอนบนมีปริมาณน้ําทาอุดมสมบูรณกวาพื้นที่
อื่นๆในลุมน้ําเจาพระยา ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจากสถานีวัดน้ําจํานวน 65 สถานี ป พ.ศ. 2503-2539 คือ
15.11 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร อยูในชวง 1.81-56.98 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร
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ภาพที่ 3.1 พื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (2557)
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ภาพที่ 3.2 พื้นที่ลุมน้ํานานตอนบน
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (2557)
(3) ปริมาณน้ําที่ไหลเขาเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิตติ์
ปริมาณน้ําเฉลี่ยที่ไหลลงสูเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ในรอบ 45 ป (พ.ศ.
2495-2539) มีแนวโนมลดลงเนื่องจากผลกระทบทางสมดุลธรรมชาติที่เปลี่ยนไป เชน การใชที่ดิน ความ
เจริญของบานเมือง การพัฒนาแหลงน้ําทางตนน้ํามากขึ้น และการขยายตัวของพื้นที่ชลประทาน ปริมาณ
น้ําที่ไหลเขาอางประมาณรอยละ 84-86 เกิดในฤดูฝน แตการระบายน้ําออกในฤดูแลงมีประมาณรอยละ
56-60 (ตารางที่ 3.2)
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การระบายน้ําจากเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์นั้นจะขึ้นอยูกับแผนการจัดสรร
น้ําโดยพิจารณาจากปริมาณน้ําตนทุนเปนหลัก ควบคูกับการพิจารณาความตองการน้ําในภาคการผลิต
ตางๆ การระบายน้ําในฤดูฝนและฤดูแลงที่ผานมา สวนใหญมีความสอดคลองกันระหวางปริมาณน้ําที่
ตองการ
ตารางที่ 3.2 ปริมาณน้ําไหลเขา และระบายออก ของเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์
เขื่อนภูมิพล
พ.ศ. 2507-2538
ระดับน้ําปกติ
(ลาน ลบ.ม/ป)
4,000-6,600
ระดับน้ํานอยมาก
(ลาน ลบ.ม/ป)
<3,800
ปริมาณไหลเขาเฉลี่ย
(ลาน ลบ.ม/ป)
5,720
ปริมาณน้ําระบายออกเฉลี่ย
(ลาน ลบ.ม/ป)
5,276
ปริมาณน้ําไหลเขา ฤดูแลง
รอยละ
14.0
ปริมาณน้ําระบายออก ฤดูแลง รอยละ
59.9
ที่มา : พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท (2542)
หนวยวัด

เขื่อนสิริกิติ์
พ.ศ. 2515-2538
4,300-6,400
<3,200
5,347
4,880
16.4
55.8

ในลุ ม น้ํ า ป ง ตอนบน ปริ ม าณฝนและปริ ม าณน้ํ า ท า ในช ว งน้ํ า หลาก
ประมาณเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน สวนในลุมน้ํานานนั้นประมาณเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ชวงน้ํา
หลากเปนชวงของฤดูกาลผลิตพืช ซึ่งเปนกรใชประโยชนจากน้ําฝนและน้ําที่เก็บกักโดยระบบชลประทาน
เพื่อการเพาะปลูก
3.3.3 ความตองการน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแลง บริเวณลุมน้ําเจาพระยา
การพยากรณความตองการน้ํา และแนวโนมการใชพื้นที่การเกษตรของลุมน้ํา
เจาพระยาในฤดูแลง บริเวณพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําสาขาที่ครอบคลุม 27 จังหวัด ในภาคเหนือ
และภาคกลาง และ โครงการเจ า พระยาใหญ ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ใ ต เ ขื่ อ นภู มิ พ ลและสิ ริ กิ ต ติ์ โดยใช
แบบจําลองพลวัตอุปทานของพื้นที่เกษตรดังที่ไดกลาวมาขางตนในการประมาณการณ (มิ่งสรรพ ขาว
สะอาด และคณะ, 2544)
ความตองการน้ําของการทํานาฤดูแลงในอนาคตไมมีแนวโนมที่ชัดเจน โดย
ความตองการน้ําสําหรับทํานาในฤดูแลงในป พ.ศ. 2544 เทากับ 5,465 ลาน ลบ.ม. และเพิ่มขึ้นเปน
6,353 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2549 และมีการประมาณการณวาจะลดลงในป พ.ศ. 2559 โดยมีปริมาณ
ความตองการน้ําเทากับ 5,447 ลาน ลบ.ม. ซึ่งลักษณะของความตองการน้ําจะเพิ่มขึ้นในชวง 5 ปแรก
และมี แนวโนมลดลงในชวง 10 ป สุดท าย โดยเป น ผลมาจากการเปลี่ย นแปลงของการใชพื้น ที่ เพื่อ
การเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาว จากการคาดการณราคาขาวในตลาดโลกป
พ.ศ. 2548 เทากับ 315 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน และในป พ.ศ. 2553 เทากับ 345 ดอลลารสหรัฐฯตอตัน
จากการเปรียบเทียบราคาขาว 304.2 ดอลลาหสหรัฐฯตอตันในป พ.ศ. 2541 จะเห็นไดวา ราคาขาวมี
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แนวโนมเพิ่มขึ้น แตเมื่อมีการคํานวณเปนราคาที่แทจริงในปฐาน พ.ศ. 2533 พบวาราคาขาวมีแนวโนมที่
ลดลง (ตารางที่ 3.3) (Molle et al, 2001)
ตารางที่ 3.3 การคาดการณราคาขาวของธนาคารโลก
ป พ.ศ.
2540*
2541*
2542*
2543
2544
2545
2548
2553
ที่มา : World Bank (2000)

ราคาขาว (ดอลลาหสหรัฐ/ตัน)
ราคาตลาด
ราคาป พ.ศ. 2533
303.5
280.0
304.2
291.9
248.4
239.9
250.0
235.5
260.0
239.0
270.0
241.8
315.0
263.6
345.0
255.4

โดยสถานการณดังกล าวสอดคล องกับการขยายตั วของพื้ นที่นาปรังบริเวณ
พื้นที่โครงการเจาพระยาใหญ ซึ่งความตองการน้ําสําหรับขาวนาปรังจะอยูในระดับสูงเกินกวาศักยภาพ
ของการใชน้ําชลประทานที่ระดับ 3.5-4.5 ลานไร และสถานการณน้ําจะมีความตึงตัวที่สุดในป พ.ศ. 2549
โดยมีการคาดวาพื้นที่ขาวนาปรังจะขยายตัวถึง 4.56 ลานไร (ตารางที่ 3.4) เนื่องมาจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยีที่ชวยลดความตองการดานแรงงาน ทําใหมีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังในเขตลุม
เจาพระยาคอนขางมาก ทําใหมีการปลูกขาวนาปรังไมต่ํากวา 1 ครั้งตอป นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถ
ใชน้ําใตดิน มาชว ยเสริมยามที่ขาดแคลนได อีก ทํ าใหการตั ดสินใจของเกษตรกรไมขึ้นกับการปลอยน้ํ า
ชลประทานอีกตอไป (Molle et al, 2001 และมิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2544)
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ตารางที่ 3.4 การพยากรณพื้นที่การเกษตรฤดูแลงในเขตชลประทานโครงการเจาพระยาใหญ
หนวย: ไร
พ.ศ. 2540
พื้นที่ใตเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์
ขาวนาปรัง
พืชไร
พืชผัก
รวม
พื้นที่ใตเขื่อนชัยนาท
ขาวนาปรัง
พืชไร
พืชผัก
รวม
รวมทั้งหมด
ขาวนาปรัง
พืชไร
พืชผัก
รวม

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2549

พ.ศ. 2559

947,734
154,023
4,593
1,106,350

955,890
104,825
6,329
1,067,044

1,180,768
104,825
6,329
1,291,922

1,097,491
104,825
6,329
1,208,645

3,518,559
24,719
43,047
3,586,325

3,060,569
67,945
37,903
3,166,417

3,375,470
48,161
26,196
3,449,828

2,882,768
84,396
39,232
3,006,395

4,466,293
178,742
47,640
4,692,675

4,016,459
172,770
44,232
4,233,461

4,556,238
152,987
32,525
4,741,750

3,980,259
189,221
45,561
4,215,041

ที่มา : สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2537)
สถานการณความตองการน้ําในอนาคตจะตึงตัวใน 20 ปขางหนา ปริมาณน้ํา
สําหรับภาคเกษตรฤดูแลงจะลดลงอยางรุนแรงเปนผลมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ (1) การลดลงของ
ปริมาณน้ําที่ไหลเขาสูเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ที่เกิดจากการใชน้ําที่ เพิ่มขึ้น และการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเขตลุมน้ําตอนบน และ (2) การเจริญเติบโตของเมืองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย
ความตองการน้ํานอกภาคการเกษตร (สวนใหญ คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล) มีการพยากรณวา ปริมาณ
น้ําที่ไหลเขาเขื่อนจะลดลงจาก 9.5 ลาน ลบ.ม. เหลือเพียง 8.5 ลาน ลบ.ม. ในอีก 25 ปขางหนา โดย
ความตองการน้ํานอกภาคการเกษตรดังกลาวจะเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ตอป และปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรฤดู
แลงจะลดลงจาก 4.6 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2543 เหลือเพียง 3.0 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2558 โดยใน
อนาคตแนวโนมของการไดรับน้ําสําหรับภาคเกษตรจะลดลง กรอปกับหนวยงานภาครัฐไมสามารถควบคุม
พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหแนวโนมในอนาคตของการขาดแคลนน้ํามีความ
เปนไปไดคอนขางสูง
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สรุปทายบท
การพยากรณแนวโนมความตองการน้ําของพื้นที่การเกษตรตองคํานึงถึงปจจัยดานอุปสงคของ
น้ําดวย เนื่องจากการตัดสินใจของเกษตรกรมิไดขึ้นอยูกับการสงน้ําในฤดูแลงของกรมชลประทานเพียง
อยางเดียว แตขึ้นอยูกับแหลงน้ําสํารองและราคาขาวอีกดวย ในลุมน้ําเจาพระยา (ใตเขื่อนภูมิพลและ
สิริกิติ์) ความตองการน้ําสําหรับปลูกขาวนาปรังอยูในระดับสูงเกินกวาศักยภาพของการใชน้ําชลประทานที่
ระดับ 3.5-4.0 ลานไร โดยสถานการณจะตึงตัวที่สุดในป พ.ศ. 2549 ซึ่งตรงขามกับความเขาใจของคน
ทั่วไป ที่พื้นที่ปลูกขาวลดลงเพราะขาดแรงงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดชวยแกปญหาการขาด
แรงงานในภาคเกษตร ทําใหเกิดการขยายตัวของพื้นที่ปลูกขาวในเขตพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาคอนขางมาก
ทําใหเกิดการปลูกขาวนาปรังมากกวา 1 ครั้งตอป นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถใชน้ําใตดินในชวงขาด
แคลนไดดวย ทําใหการตัดสินใจของเกษตรกรไมขึ้นกับการปลอยน้ําชลประทานมากเทาเดิมอีกตอไป
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บทที่ 4
ระบบชลประทานเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา: มิติดานอุปทาน
ลักษณะที่ตั้งของประเทศไทยอยูในเขตมรสุมทําใหมีฤดูแลงที่ยาวนาน กรอปกั บแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติที่มีอยู ไมสามารถเก็บกักน้ําไวเพื่อใชไดตลอดทั้งป ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค
และบริโภคตามมา ดังนั้นการบริหารจัดการน้ําที่มีอยูในแหลงธรรมชาติใหมีความเพียงพอตอความตองการ
จึงเปนสิ่งจําเปน ทําใหนโยบายเพื่อการจัดหา การกักเก็บและจัดสรรน้ํา เปนนโยบายที่มีความสําคัญลําดับ
ตนๆมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ในการจัดการและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํามีอยูหลายรูปแบบ เชน การขุดลอกคูคลอง การขุดเจาะ
น้ําบาดาล การทําระบบเหมืองฝาย การสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ํา เปนตน แตการที่จะดําเนินโครงการเพื่อ
พั ฒ นาแหล งน้ํา หรือระบบชลประทาน จํ าเป น ต องมี การทบทวนถึ งผลกระทบดา นสิ่ งแวดล อม และ
ผลกระทบตอราษฎรในพื้นที่ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงความคุมคาของเม็ดเงินในการลงทุนเพื่อโครงการ
พัฒนาแหลงชลประทาน วาจะมีผลประโยชนเกิดขึ้นตามมานั้น จะมีมากหรือนอยกวาเม็ดเงินที่ลงทุนไป
หรือไมอยางไร
โดยเนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการดานอุปทานของทรัพยากรน้ํา
ไดแก (1) แนวทางการตัดสินใจในการดําเนินงานสรางระบบชลประทาน (2) ผลประโยชนจากการสราง
ระบบชลประทาน (3) ผลกระทบจากการสรางระบบชลประทาน และ (4) กรณีศึกษา : โครงการเขื่อน
แควนอย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แนวทางการตัดสินใจในการดําเนินงานสรางระบบชลประทาน
ในการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ ทั้งโครงการภาครัฐและเอกชน จําเปนตองมีการพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงการ ในครั้งอดีตเมื่อทรัพยากรธรรมชาติยังมีอยูมากและไมมีปญหาความขัดแยงใน
การใฃทรัพยากร กรอปกับระบบการบริหารงานของราชการเปนรูปแบบการสั่งการจากบนลงลาง ทําให
กระบวนการในการพิจ ารณาความเหมาะสมของโครงการเป น ไปอยา งรวบรั ด ขาดการสอบถามจาก
ประชาชนที่ ได รับ ผลกระทบจากการดํ า เนิ น โครงการตา งๆของภาครั ฐ ยกตั ว อยา งเช น ในอดี ตเมื่อ มี
โครงการสรางเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ํา พบวาโครงการนี้มีประโยชนตอประชาชน และรัฐมีงบประมาณเพียง
พอที่จะดําเนินงาน วิศวกรทําการคํานวณแลว พบวามีความเปนไปไดในทางเทคนิคที่จะกอสราง รัฐบาลจึง
ตัดสินใจดําเนินการใหกอสรางทันที
เมื่อเวลาผานไปจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น แตฐานทรัพยากรธรรมชาติมีเทาเดิม การบุก
รุกพื้นทีป่ าเพื่อจุดประสงในการตัดไมมาขาย หรือบุกเบิกพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะโครงการสรางเขื่อนกัก
เก็ บ น้ํา ขนาดใหญ ล วนสงผลทํ าให พื้นที่ ป าเกิ ดการลดลง ดว ยเหตุผ ลดังกลาว สังคมไทยจึงเกิ ดความ
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ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศมากยิ่งขึ้น ประชาชนเกิดความรูสึกหวงแหน
สัตวปาและผืนปาที่ยังเหลืออยู
ดังนั้นในปจจุบัน ประชาชนตองการมีสวนรวมในการพัฒนามากกวาครั้งอดีต จึงจําเปนตองมี
การจัดทําประชาพิจารณกอนที่รัฐจะตัดสินใจดําเนินโครงการที่จะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติที่
เปนสมบัติของคนทั้งประเทศ ไมใชพียงเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการทําประชาพิจารณ แตสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากในหลายมิติ กลาวคือ มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีสวนรวมในการราง
รัฐธรรมนูญ เสรีภาพของสื่อ ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของประชาชน ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐไดมากขึ้น ดวยปจจัยตางๆเหลานี้ กระบวนการในการตัดสินใจเพื่อดําเนินโครงการของ
ภาครัฐจึงไมสามารถยึดรูปแบบเดิมไดอีกตอไป และจําเปนที่ตองมีเครื่องมือในการชวยใหรัฐบาลสามารถ
ตัดสินใจไดมากขึ้นวา โครงการที่กําลังพิจารณามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนดานเทคนิค
ดานความสมดุลตอระบบนิเวศ ดานประโยชนของสังคมโดยรวม ดานการเงิน และดานความเปนธรรม
ระหวางผูที่ไดรับประโยชนและผูเสียประโยชนจากโครงการ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีการพัฒนาเครื่องมือทางวิชาการเพื่อชวยในการตัดสินใจ
ในโครงการตางๆ วาสมควนมีการลงทุนหรือไม โดยเครื่องที่ชวยในกระบวนการตัดสินใจดังกลาวที่สําคัญมี
อยู 5 ชนิด คือ (1) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทาง
การเงิน (3) การศึกษาความเปนไปไดของโรงการทางเศรษฐกิจ (4) การประเมินมูลคาผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม และ (5) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2544)
(1) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assesment: EIA) เปน
การศึ ก ษาว า โครงการดั ง กล า วมี ผ ลกระทบอย า งไรต อ สิ่ ง แวดล อ ม มาตรการในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมมีอะไรบาง หรือมีการติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดวยวิธีการอะไร
(2) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางการเงิน เปนการพิจารณาวาโครงการจะมี
กระแสเงิน หมุน เวี ย นเพี ย งพอที่ จ ะดํ า เนิน การหรือไม กระแสรายรับ และรายจ ายเป น อย างไร พร อ ม
วิเคราะหในแงของความเสี่ยงหรือความผันผวนของตัวแปรทางการเงิน ดังนั้น โครงการที่จะดําเนินการไดดี
ตองมีฐานะทางการเงินที่ดีพอสมควร มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการได
(3) การศึกษาความเปนไปไดของโรงการทางเศรษฐกิจ เปนเครื่องมือที่ใชพิจารณาวา
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ ทําใหเกิดการใชทรั พยากรของประเทศอยางเกิดประโยชน สูงสุดแลว
หรือไม โดยเปนการคํานวณดานตนทุนทุกประเภทที่เกิดขึ้นรวมทั้ง คาอพยพราษฎรออกจากพื้นที่โครงการ
คาชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง หรือแมกระทั่งตนทุนทางสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้น
(4) การประเมิ นมูลค าผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เปน การศึกษาวาโครงการดั งกลาว มี
ผลกระทบตอระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอมอะไรบาง ซึ่งจะกลายเปนตนทุนทางสังคมที่เกิดขึ้น การคํานวณ
ผลกระทบดังกลาวจะอยูในรูปมูลคาทางตัวเงิน เพื่อที่จะนําไปรวมเปนตนทุน (หรือประโยชน) อยางหนึ่ง
เพื่อศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางเศรษฐกิจตามที่กลาวมาในขอที่ (3)
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(5) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนวิธีการที่เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
แสดงความคิด เห็น ต อโครงการพัฒ นาของรั ฐ เพื่อให รั ฐ นํา ข อมู ล ไปปรั บ ปรุงโครงการเพื่ อให โ ครงการ
สามารถทําประโยชนสูงสุดแกสังคมโดยรวม
ตารางที่ 4.1 ประเด็นปญหาและขอเรียกรองของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาระบบ
ชลประทานของรัฐ
โครงการ
เขื่อนสิรินธร

เขื่อนปากมูล

หนวยงานภาครัฐ
ผูรับผิดชอบ
การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
(กฟผ.)

การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย
(กฟผ.)

ผูไดรับผลกระทบ ประเด็นปญหาและขอเรียกรองจากผลกระทบ
จากโครงการ
ของโครงการ
อ.พิมูลมังสาหาร
ประเด็นปญหา
อ.บุณฑริก
1. ชาวบานไมไดรับคาชดเชยที่เปนธรรม
จ.อุบลราชธานี
2. ที่ดินที่จดั สรรใหเปนพื้นที่ลาดชัน เปนดินลูกรัง
และดินทราย ไมสามารถทําการเกษตรได
ขอเรียกรอง
1. รัฐตองจายคาชดเชยความเสียหายใหแก
ชาวบาน 2,526 ครอบครัวพรอมที่ดินและเอกสาร
สิทธิ์ครอบครัวละ 15 ไร
. ใหจัดสรรกองทุนเงินกูระยะยาว 20 ปดอกเบี้ย
ต่ํา
3. คืนที่ดินหมูบานโนนจันทร พรอมเอกสารสิทธิ์
ซึ่งเปนพื้นที่ไมถูกน้ําทวมแตถู กฟผ. ระบุเปนเขต
น้ําทวม
อ.โขงเจียม
ประเด็นปญหา
จ.อุบลราชธานี
1. ชนิดพันธุปลา และสัตวน้ําลดลง ทําให
ชาวบานสูญเสียรายไดจากการทําประมง
2. มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมแตไมมีการ
ถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในระยะ
กอนดําเนินการกอสราง
ขอเรียกรอง
1. ใหเปดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน
เต็มที่อยางถาวรเพื่อใหปลาขึ้นไปวางไข
. ฟนฟูระบบนิเวศตางๆในแมน้ํามูล
3. ฟนฟูวิถีชีวิตและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจาก
โครงการ

35

ตารางที่ 4.1 (ตอ)
ประเด็นปญหาและขอเรียกรองจากผลกระทบ
ของโครงการ
เขื่อนราษีไศล
ประเด็นปญหา
1. ไมมีการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยเสนอวาเปนเพียงฝายขนาดเล็ก
แตภายหลังการดําเนินงาน พบวาขนาดของ
โครงการอยูในขายที่ตองจัดทํารายงาน
2. สูญเสียพื้นที่ปาบุงปาทาม ที่เปนแหลง
ทรัพยากรยังชีพของชาวบาน
3. มีการขุดหนาดินในที่ดินทํากินของชาวบาน
เพื่อใชในการกอสราง
ขอเรียกรอง
1. ชดเชยคาเสียโอกาสในการทําประโยชนในปา
บุงปาทาม เปนเวลา 3 ป (พ.ศ.2536-2538)ปละ
38,000บาท/ครอบครัว
. จายเงินทดแทนที่ดินของชาวบานที่ถูกทับที่
จากการสรางคันดินกั้นน้ํา และที่ดินที่ถูกขุด
ทําลายหนาดิน ไรละ 50,000 บาท
3. ใหโครงการเก็บกักน้ําตามระดับที่กําหนดไวที่
ระดับ 114.5 ม.รทก. ถายังมีพื้นที่ปาบุงปาทามที่
ถูกน้ําทวม ใหจายเงินทดแทนที่ดินครอบครองทํา
ประโยชนไรละ 50,000 บาท และคาตนไมคิดตาม
ประโยชนที่จะไดรับและอายุที่เก็บผลผลิตได
ที่มา : ดัดแปลงจาก มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ (2544)
โครงการ

หนวยงานภาครัฐ
ผูรับผิดชอบ
กรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงาน
(พพ.)

ผูไดรับผลกระทบ
จากโครงการ
อ.ราษีไศล จ.
ศรีษะเกษ, อ.โพน
ทราย จ.รอยเอ็ด
และ อ.รัตนบุรี จ.
สุรินทร

การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม หรือการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน ลวนเปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชเพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการ
สะทอนความคิดเห็นที่มีตอโครงการของรัฐ หากมีกานําเครื่องมือทั้ง 5 ชนิดมาใชในการดําเนินโครงการ
จะมีสวนชวยใหการดําเนินโครงการของรัฐเปนไปตามความตองการของประชาชนได
4.2 ผลประโยชนจากการสรางระบบชลประทาน
การพัฒนาแหลงน้ําเปนการปรับปรุงสภาพของแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อเพิ่มประโยชนในการใช
ของมนุษย ซึ่งการพัฒ นาแหลงน้ํา ขนาดเล็ก อาจจะทําเพื่อจุ ดประสงค เดียว เชน ใช เปนแหลงน้ํ าเพื่อ

36

อุปโภคประจําชุมชน แตการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ จะคํานึงถึงประโยชนในหลายๆดาน หรือเรียกวา
“โครงการอเนกประสงค” เชน เขื่อนขนาดใหญ ไดแก เขื่อนภูมิพล เขื่อนศิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน เขื่อนศรี
นครินร เปนตน โดยผลประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงชลประทานขนาดใหญสามารถจําแนกได 11
ดาน ดังนี้ (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2544)
(1) การบรรเทาอุทกภัย (flood control) : การบรรเทาอุทกภัยของเขื่อนที่เห็นไดชัด คือ
การกักเก็บมวลน้ําไวในอาง เพื่อปองกันน้ําที่ไหลจากลําน้ําไหลบาเขาทวมพื้นที่หนึ่ง เชน ปองกันน้ําทวม
พื้นที่เกษตร ปองกันน้ําทวมเสนทางคมนาคม และบานเรือน ยกตัวอยางเชนเขื่อนภูมิพลสามารถบรรเทา
ปญหาอุทกภัยใหราษฎรบริเวณลุมแมน้ําปง เปนตน
(2) การปรับปรุงบํารุงดิน (Reclamation) : การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ ทําให
สามารถควบคุมปริ มาณน้ํ าในลํ าน้ําในระดับ ที่ตองการได ทําใหพื้น ที่ริมตลิ่งไมถูกน้ํ าท วมในฤดูฝน จึง
สามารถนําพื้นที่ดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนได อีกทั้งยังชวยลางเนื้อดินจากรดหรือมีความ
เปรี้ยว หรือภาวะดินเค็มได ทําใหสามารถนําที่ดินดังกลาวมาเพาะปลูกได
(3) การชลประทาน (Irrigation) : ประโยชนดานการชลประทานคือการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อส งไปใชในกิจกรรมเพาะปลูก เชน เขื่ อนภูมิพล จังหวั ดตาก ทําใหเกษตรกรทําการเกษตรบริเวณ
จังหวัดตาก กําแพงเพชร และพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาได คิดเปนพื้นที่ถึง 7.5 ลานไร เชนเดียวกัน เขื่อนสิริ
กิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ สรางขึ้นเพื่อกั้นแมน้ํานาน สามารถชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน
จังหวัดพิษณุโลกใหสามารถเพาะปลูกในฤดูแลงได เปนพื้นที่ 606,250 ไร
(4) การผลิตไฟฟาพลังน้ํา (Electric Hydropower) : เมื่อมีการสรางเขื่อนหรือฝายจะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําระหวางหนาเขื่อนและทายเขื่อน ทําใหเกิดการสะสมของพลังงานจล
(Kinetic Energy) โดยแรงจากน้ําที่ตกลงจากเขื่อนเก็บน้ําจะเปนพลังขับดันเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาที่มี
ลั กษณะเป น กั งหั น น้ํ า ซึ่ งเป น การทดแทนการใชพลั งงานเชื้ อเพลิ งสามารถประหยั ดค าใชจา ยในการ
ดําเนินงานลงไปได โดยเขื่อนที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดของประเทศไทย คือ เขื่อนภูมิพล สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดปละ 1,326 ลานกิโลวัตตชั่วโมง เขื่อนสิริกิตติ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเฉลี่ยปละ
670 ลานกิโลวัตตชั่วโมง และเขื่อนจุฬาภรณ สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเฉลี่ยปละ 2,2755.53 ลาน
กิโลวัตตชั่วโมง
(5) การคมนาคม (Navigation) : การสรางเขื่อนทําใหสามารถควบคุมปริมาณน้ําในแมน้ํา
ได ทําใหสามารถปรับปรุงสภาพรองน้ําใหใชเปนทางสัญจรและขนสงทางน้ําอีกทั้งตนทุนการขนสงทางน้ํา
มีคาใชจายนอยกวาการขนสงทางบก เพียงแคเสียเวลามากกวา
(6) การระบายน้ํา (Drainage) : เปนการพัฒนาแหลงน้ําที่เปนที่ลุมมีน้ําขังใหสามารถใชใน
เกษตรกรรมได กลาวคือ จัดทําขึ้นเพื่อการระบายน้ํา หรือระบายน้ําสวนที่เกินความตองการออกไปจาก
พื้นทีเ่ พื่อใชประโยชน เชน การเพาะปลูก หรือการสุขาภิบาลเปนตน
(7) การกักเก็บน้ํา (Storage) : เปนการรักษาปริมาณน้ําและกักเก็บน้ําไวใชประโยชนใน
ดานตางๆ เชน การเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การสรางกระแสไฟฟา การคมนาคม และการปองกัน
น้ําเค็ม ซึ่งจะชวยลดปญหาจากความไมแนนอนของธรรมชาติ กลาวคือ หากมีการสรางเขื่อน เขื่อนจะทํา
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หนาที่กักเก็บน้ํา ในฤดูฝ นเพื่อผัน น้ําไปใหการเกษตรในชวงฤดู แลง เพื่อแกปญ หาขาดแคลนน้ํ าและลด
ตนทุนในการจัดหาน้ําแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่โครงการ
(8) การอุปโภคบริโภค : สําหรับพื้นที่ที่แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคมีอยูนอย จะตองมี
การพัฒนาพื้นที่ใหสามารถกักเก็บน้ําเอาไวไดเพื่อใชนอกฤดูฝน อีกทั้งยังไดประโยชนจากการมีแหลงน้ํา
สะอาดเพื่อการบริโภคดวย ยกตัวอยางไดดังเขื่อนแกงกระจาน ที่ชวยบรรเทาความขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคทั้งจังหวัดเพชรบุรีและรวมไปถึงหัวหิน เปนตน
(9) การประมง (Fisheries) : เมื่อมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ ผลประโยชนที่จะ
ตามมาก็คือ แหลงเพาะพันธุปลา เนื่องมาจากอาหารที่มีอยูตามธรรมชาติและมีพื้นที่ใหหลบหลีกจากการ
จับของมนุษย จึงทําใหปลาเหลานั้นสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว เชน โครงการเขื่อนอุบลรัตนทําให
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบ 4,800 ครัวเรือนไดใชประโยชนจากการจับปลา รวมแลวใน 1 ปสามารถจับ
ปลาไดถึง 53,034 ตัน คิดเปนมูลคาปละ 16 ลานบาท
(10) การทองเที่ยว (Recreation) : แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ อยางเชน เขื่อนภูมิพลไดมีการ
ปรับปรุงทัศนียภาพใหมีความสวยงามและรมรื่นเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ ซึ่ง กฟผ. ไดสราง สวนน้ํา
พระทัย ขึ้นบนพื้นที่ 16 ไร ประกอบดวยปฎิมากรรมสัมฤทธิ์ ธารน้ําพุ รวมถึงรานคารานอาหารบริการแก
นักทองเที่ยว เมื่อมีประชาชนมาทองเที่ยว จึงทําใหเกิดธุรกิจการทองเที่ยวตามมา เชน การลองแพในเขื่อน
รานคารานอาหาร ซึ่งเปนการสรางอาชีพและรายไดใหแกชาวบานในชุมชนใกลเคียง
(11) การปองกันน้ําเค็ม : ในบริเวณที่ราบติดทะเลมักไดรับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ํา
ทะเล ในชวงฤดูฝนเมื่อปริมาณน้ําในแมน้ํามีมาก ก็จะสามารถดันน้ําทะเลในชวงน้ําขึ้นไมใหหนุนเขามายัง
ลําน้ําได แตชวงนอกฤดูฝนปริมาณน้ําธรรมชาติในลําน้ําจะคอยๆ ลดลงจนถึงจุดต่ําสุดในฤดูแลง ในชวงนี้
น้ําเค็มจะมีโอกาสเคลื่อนตัวเขามายังลําน้ําได ดังนั้นจึงจําเปนตองปลอยน้ําที่ไดกักเก็บไวจากเขื่อนเขาสูลํา
น้ําเพื่อผลักดันน้ําทะเลออกไป
4.3 ผลกระทบจากการสรางระบบชลประทาน
ในการดําเนินการสร างระบบชลประทาน นอกจากประโยชนที่เกิดขึ้นดังที่ไดกลาวมาใน
หัวข อ 4.4 แลว สิ่งที่จะมองขามไปไม ได เลยก็คือ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จากโครงการสรา งระบบ
ชลประทาน (เชน เขื่อนขนาดใหญ) ทั้งระหวางดําเนินโครงการกอสรางและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมา
ในภายหลัง สําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการโครงการสรางระบบชลประทานขนาดใหญ สามารถจําแนก
ผลกระทบออกเปน 2 ชนิด คือ (4.3.1) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ (4.3.2) ผลกระทบตอราษฎร (มิ่ง
สรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2544)
4.3.1 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการสรางระบบชลประทาน
(เชน เขื่อนขนาดใหญ) สามารถแบงไดเปน 6 ประเภท ไดแก (1) ผลกระทบตอระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางธรรมชาติ (2) ผลกระทบตอระบบนิเวศในน้ํา (3) ผลกระทบตอแหลงทองเที่ยว (4)
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ผลกระทบด า นสาธารณะสุ ข (5) ผลกระทบอั น เนื่ อ งมาจากชลประทาน และ (6) ผลกระทบอั น
เนื่องมาจากน้ําทวมของและดินเค็ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ผลกระทบตอระบบนิเวศ และความหลากหลายทางธรรมชาติ
ผลกระทบตอระบบนิ เวศ และความหลากหลายทางธรรมชาติ สามารถ
ยกตัวอยางไดจากกรณีโครงการแกงเสือเตน ที่พื้นที่โครงการเปนแหลงหากินสําคัญของนกยูง ที่เปนสัตว
ปาหายาก นอกจากนี้ยังเปนแหลงพันธุกรรมของไมสักทองที่สําคัญอีกดวย อีกกรณีหนึ่ง คือกรณีเขื่อนน้ํา
เทิ น 2 เป น โครงการเขื่ อ นผลิ ต กระแสไฟฟ า ของสาธรณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว หากมี ก าร
ดําเนินการ จะเกิดน้ําทวมเปนพื้นเกือบ 450 ตารางกิโลเมตร บนที่ราบสูงนาไค เปนพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณและมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี 17 ชนิดพันธุที่กําลังสูญพันธุจากโลก 14 ชนิดพันธุที่
ใกลสูญพันธุจากโลก และ 23 ชนิดพันธุที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุจากภูมิภาค (Aviva Imhof, 1999)
ตารางที่ 4.2 ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการสรางระบบชลประทาน
โครงการ
ที่ตั้งโครงการ
เขื่อนแกงเสือเตน อุทยานแหงชาติแมยม อ.สอง จ.แพร

ผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. ทําลายแหลงพันธุกรรมปาสักทองผืนใหญ
ในอุทยานแหงชาติแมยม
2. ทําลายที่อยูอาศัยของนกยูง
เขื่อนรับรอ
แมน้ํารับ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร
1. เปนพื้นที่ปาเขตรักษาพันธุสัตวปา กรม
หลวงชุมพร 15,000 ไร
เขื่อนลําโดมใหญ แมน้ําลําโดม อ.นาจะหลวย อ.น้ํายืน อ.เดช 1. ทําลายปาบุงปาทาม ประมาณ 6,000 ไร
อุดม จ.อุบลราชธานี
เขื่อนโปงขุน
แมน้ําลําเชียงทา อ.หนองบัวระเหว อ.เทพ 1. ทําลายปาลาน เขตปาสงวนนายางกลัก
เพชร
สถิต จ.ชัยภูมิ
เขื่อนแมวง
ลําน้ําแมวง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค
1. ทําลายพื้นปาในเขตอุทยานแหงชาติแมวง
2. สูญเสียแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
เขื่อนสายบุรี
แมน้ําสายบุรี อ.รามัน จ.ยะลา
1. ทําลายปาพรุน้ําจืด ความอุดมสมบูรณของ
แมน้ํา
เขื่อนปากมูล
แมน้ํามูล จ.อุบลราชธานี
1. ขวางเสนทางอพยพของปลาระหวางแมน้ํา
โขง แมน้ํามูล ทําใหเกิดการสูญพันธุขอลา
ธรรมชาติ
2. สูญเสียพื้นที่ปา 5,000 ไร
เขื่อนราศีไศล
แมน้ํามูล จ.ศรีษะเกษ
1. สูญเสียปาบุงปาทาม
2. เกิดน้ําทวมพื้นที่ 50,000 ไร

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2544)

สถานภาพ
ยังไมกอสราง
ยังไมกอสราง
ยังไมกอสราง
ยังไมกอสราง
ยังไมกอสราง
ดําเนินการแลว
ดําเนินการแลว

ดําเนินการแลว
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(2) ผลกระทบตอระบบนิเวศในน้ํา
ในการกอสรางโครงการระบบชลประทาน เชน การสรางเขื่อน อาจะเปนการตัด
วงจรการอพยพของปลาบางชนิดที่ตองขึ้นไปวางไขหรือหากินบริเวณตนน้ํา เชน กรณีโครงการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแมน้ําเชื่อมตอกับแมน้ําโขง ซึ่งจะมีปลาบึกวาเขามาหากิน
(3) ผลกระทบตอแหลงทองเที่ยว
พื้นที่โครงการสรางเขื่อนบางโครงการจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ เชนโครงการเขื่อนแควนอย เมื่อมีโครงการจะทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณอุทยานแหงชาติ
แก งเจ็ ด แคว ซึ่งเปน แหลงท องเที่ย วทางธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ แต เมื่อสร างเขื่ อนเสร็ จ แล ว จะเกิด
ทะเลสาบน้ําจืดซึ่งจะกลายเปนแหลงทองเที่ยวอีกประเภทหนึ่ง
(4) ผลกระทบดานสาธารณสุข
ในการดําเนินการสรางระบบชลประทานอยางเชนเขื่อน ในหลายๆแหงไดสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทําใหสงผลกระทบตอระบบพาหะนําโรค ทําใหเปนสาเหตุของ
การเกิดโรคได กรณีตัวอยางโครงการที่สงผลกระทบดานสาธารณะสุข คือกรณีเขื่อนปากมูล ซึ่งพบวาใน
แมน้ํามูลมีหอยโขงชนิดพันธุ Neotricular ที่เปนพาหะของโรคพยาธิใบไมในเลือด และที่ผานมาไดมีการ
ระบาดของโรคนี้ที่เกาะโขง ประเทศลาวซึ่งติดกับชายแดนไทย และมีความจําเปนที่ตองหาทางปองกันหรือ
ดําเนินการเพื่อเฝาระวังโรคนี้อยางจริงจัง
(5) ผลกระทบอันเนื่องจากการชลประทาน
รายงานดานผลกระทบเนื่องจากการชลประทาน จากรายงานความลมเหลวของ
การชลประทานของตางประเทศพบวา ประเทศอูซเบกิสถานและคาซักสถานมีความพยายามที่จะเปลี่ยน
ทุงหญาเลีย้ งสัตวใหกลายเปนเขตชลประทาน จนทําใหทะเลอารัลเหือดแหง ซึ่งเกิดจากการผันมวลน้ําจาก
แมน้ําเซีย ดารยา และอามู ดารยา ซึ่งปกติจะไหลลงทะเลอารัล ลงสูทะเลทรายคาคารัม เพื่อปลูกฝาย
นอกจากจะเปนเหตุใหทะเลอารัลแหงลงแลว ยังเกิดการแพรกระจายของดินเค็ม และระบบสงน้ํายังเกิด
ความสูญเสียสูงถึงรอยละ 70
(6) ผลกระทบเนื่องมาจากน้ําทวมขังและดินเค็ม
ในกรณีดานผลกระทบจากน้ํา ทว มขังและดินเค็ม สามารถยกตัว อยา งได จาก
โครงการเขื่อนราศีไศล เนื่องจากการสรางเขื่อนสงผลทําใหน้ําเขาทวมพื้นที่ปาบุงปาทาม เนื่องมาจาก
ระบบการกักเก็บน้ํา น้ําในเขื่อนซึมลงไปละลาย สงผลใหพื้นดินเค็มขยายครอบคลุมเปนวงกวาง ซึ่งได
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานตามมา
4.3.2 ผลกระทบตอราษฎร
ในการกอสร างโครงการระบบชลประทาน อยา งเช น เขื่ อนขนาดใหญ ย อมส งผล
กระทบตอราษฎรที่อาศัยหรือมีที่ทํากินอยูในบริเวณพื้นที่โครงการทั้งดานคุณภาพชีวิตและการอพยพยาย
ถิ่น โดยจะไดรับผลกระทบจากการกอสรางเขื่อนในพื้นที่ 4 สวน คือ (1) พื้นที่ที่เปนหัวงาน (2) พื้นที่ที่
เปนอางเก็บน้ํา/พื้นที่น้ําทวม (3) พื้นที่ที่จะรองรับผูอพยพเพื่อตั้งถิ่นฐานใหมในกรณีมีผูทํากินอยูกอนใน
พื้นที่ที่จะใชเปนที่ตั้งถิ่นฐานใหมให กับผู อพยพจากเขื่อน (4) พื้นที่ ที่จะใชเป นคลองส งน้ํา หรือระบบ
ชลประทาน
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โดยประเด็นปญหาของราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการสรางระบบชลประทาน
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นปญหา คือ (1) ปญหาดานคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป และ (2)
ปญหาดานการชดเชยตอราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางระบบชลประทาน
(1) ปญหาดานคุณภาพชีวิตที่เปลีย่ นแปลงไป
เนื่องจากการยายไปในที่ทํากินใหมที่มีสภาพดินไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช
โอกาสทํามาหากินจึงลดลงจากการยายไปอยูในที่จัดสรรใหม เมื่อราษฎรยายไปในที่ใหมทําใหไมมีแหลง
ทรัพยากรที่จะสามารถใชประโยชนไดเหมือนเดิมทําใหราษฎรสวนหนึ่งตองออกมาเปนแรงงานรับจางนอก
ภาคการเกษตร โดยสามารถยกกรณีตัวอยางไดดังนี้
กรณีโครงการเขื่อนแมมอก การยายไปในที่ทํากินใหมสงผลกระทบตอคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร เนื่องจากไมสามารถปลูกพืชในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรใหม ประมาณรอยละ 7 อีกทั้งพื้นที่
จัดสรรที่เตรียมไวไมเพียงพอในการรองรับผูไดรับผลกระทบที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกตอง ซึ่งรัฐบาลมีแผนในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเกษตรกรรมมาทําอาชีพนอกการเกษตร (พอล คอลซัลแตนท, 2538)
กรณีโครงการเขื่อนราศี ไศล เดิมที พื้น ที่ปาบุง ปาทาม ชาวบานสามารถใช
ประโยชนไดตลอดป แตโครงการเขื่อนราศีไศลทําใหเกิดน้ําทวมพื้นที่ ชาวบานไมสามารถประกอบอาชีพได
หาฟนไมได ตองกูยืมมีหนี้สิน เดิมทีชาวบานสามารถสรางรายไดถึง 38,000 บาท/ครัวเรือน/ป ที่เปน
รายไดจากการทํานา การเลี้ยงหอย เลี้ยงวัว-ควาย และทําประโยชนจากป าบุง ปาทาม แตหลังจากมี
โครงการเขื่อนทําใหรายไดลดลง (สนั่น ชูสกุล, 2540)
กรณีโครงการเขื่อนสิรินธร ราษฎรถูกยายถิ่นฐานไปยังที่ทํากินที่ไมดี มีสภาพ
ดินไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช เชน ที่ดินจัดสรรใหมในนิคมลําโดมนอย สภาพดินมีความลาดชันสูง
เต็มไปดวยลูกรังและดินทรายจนทําเกษตรไมได ชาวบานไดเรียกรองตอรัฐใหมีการชดเชยดวยการจัดหา
ที่ดิ นพรอมเอกสารสิทธิ์ครอบครัว ละ 15 ไร (วารสารเสีย งประชาชน สมัช ชาคนจน ป ที่ 1 ฉบับ ที่ 1,
2540)
กรณีโครงการเขื่อนภูมิพล ชาวบานถูกยายไปยังพื้นที่ทํากินที่ไมดี ปพ.ศ. 2507
ชาวบ าน 20,000 คนจาก 39 หมูบา นถูกอพยพออกจากพื้ น ที่น้ํ าท ว ม ผ านมา 30 ป ที่ ดิน ที่ ได รับการ
จัดสรรใหมยังไมมีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ไมเหมาะตอการเพาะปลูก ทําใหเกิดการยายแรงงานเขาสูเมือง
(เดวิด เมอเรย, 2536)
(2) ปญหาดานการชดเชยตอราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางระบบ
ชลประทาน
ปญหาดานการชดเชยที่ไดรับไมเหมาะสมหรือต่ําเกินไป ปญหาการทับซอนของ
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
กรณีโครงการเขื่อนสิริกิตติ์ เงินชดเชยที่ไดรับต่ําเกินไปสําหรับทดแทนที่ดินที่
สูญเสยไป (เดวิด เมอเรย, 2536)
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กรณีโครงการเขื่อนราศีไศล ปญหาการไดรับเงินชดเชยต่ําเกินไปจากการที่มี
การเรียกรองและปญหาทับซอนที่ดินในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ โดยมีราษฎรหลายกลุมมาขอคาชดเชย
ที่ดิน ซึ่งการจายคาชดเชย ราษฎรที่มาเรียกรองมีพื้นที่ทับซอนกันจึงตองทําการสํารวจเพื่อพิสูจนพื้นที่วา
ใครเปนเจาของที่แทจริง
4.4 กรณีศึกษา : โครงการเขื่อนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก
สวนนี้เปนการนําเสนอขั้นตอนและวิธีการศึกษาการประเมินตน ทุนสิ่งแวดล อมโครงการ
พัฒนาระบบชลประทานของโครงการเขื่อนแควนอย อาศัยขอมูลทุติยภูมิของโครงการในการศึกษา โดยใช
วิธี ก ารประเมิ น มู ล ค า ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของโครงการ และใชวิ ธี ก ารโอนผลประโยชน (Benefit
Transfers) ในการศึกษา (รายละเอียดของวิธีการจะกลาวถึงในบทที่ 8) ซึ่งประกอบดวย (4.4.1) ลักษณะ
โครงการของเขื่อนแควนอย (4.4.2) การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร (4.4.3) ผลกระทบ
สิ่งแวดล อมของโครงการ และ (4.4.4) การประเมิ นมูล คาผลกระทบสิ่ งแวดลอมของโครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
4.4.1 ลักษณะโครงการของเขื่อนแควนอย
โครงการเขื่อนแควนอย เปนการสรางเขื่อนกั้นลําน้ําแควนอย บริเวณบานปากพาน
หมู 6 ตําบลคันโซง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติของวนอุทยานแกงเจ็ด
แกว เขื่อนแควนอยสรางขึ้นเพื่อสงน้ําใหกับโครงการชลประทานริมแมน้ําแควนอยตอนลางทั้งฝงขวาและ
ฝงซาย โดยการปลอยน้ําลงมาดานทายน้ําของเขื่อน แลวสรางหัวงานฝายทดน้ําในลําน้ําแควนอยที่บาน
พยาแมน เพื่อผันน้ําจากทายเขื่อนผานเขาสูคลองชลประทาน สวนลําน้ําที่เหลือจะทําการปลอยใหไหล
ผานฝายไปตามลําน้ําแควนอย ลงลําน้ํานานและแมน้ําเจาพระยาไปยังพื้นที่เพาะปลูกโครงการชลประทาน
เจาพระยาตอนบน สําหรับใชในการเพาะปลูกในฤดูแลงเพิ่มขึ้นตอไป
เขื่อนแควนอยจะประกอบด ว ยเขื่ อนย อย 3 เขื่อน ไดแก (1) เขื่ อนแควนอย (2)
เขื่อนสันตะเคียน และ (3) เขื่อนปดชองเขาขาด โดยสรางจากหินถมทั้ง 3 เขื่อน โดยวัตถุประสงของ
โครงการมีดังนี้
(1) เพื่ อ พั ฒ นาแหล ง น้ํ า สํ า หรั บ การเพาะปลู ก ในฤดู ฝ นและในฤดู แ ล ง ของพื้ น ที่
โครงการชลประทาน โครงการเขื่อนแควนอย และพื้น ที่เพาะปลูกในฤดูแลงของโครงการชลประทาน
เจาพระยา
(2) เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่โครงการชลประทานเขื่อนแควนอย
(3) เพื่อการผลิตไฟฟาพลังน้ํา
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ตารางที่ 4.3 ลักษณะโครงการเขื่อนแควนอย
รายการ
ที่ตั้ง
ประเภทโครงการ
ชนิดเขื่อน
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย
ความยาวเขื่อน : เขื่อนแควนอย
เขื่อนสันตะเคียน
เขื่อนปดชองเขาขาด
ความสูงของเขื่อน : เขื่อนแควนอย
เขื่อนสันตะเคียน
เขื่อนปดชองเขาขาด
พื้นประโยชนในโครงการแควนอย (ฤดูฝน)
พื้นประโยชนในโครงการแควนอย (ฤดูแลง)
พื้นประโยชนในโครงการเจาพระยา (ฤดูแลง)
พื้นประโยชนในโครงการชลประทานสูบน้ําดวย
ไฟฟาริมลําน้ําแควนอย
น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค
จํานวนราษฎรที่ตองอพยพจากพื้นที่น้ําทวม
สูญเสียพื้นที่ปาไม
ทรัพยากรที่ดินที่ถูกน้ําทวมทั้งหมด
เงินลงทุนโครงการ กรณีที่ไมมีโรงไฟฟา
เงินลงทุนโรงการ กรณีที่มีโรงไฟฟา
ระยะเวลากอสราง

รายละเอียด
บานเขาหินลาด ต.คันโซง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก บนลําน้ําแควนอย
อางเก็บน้ําอเนกประสงคขนาดใหญ
หินถม
1,449
ลานลูกบาศกเมตรตอป
570
เมตร
1,270
เมตร
790
เมตร
75
เมตร
80
เมตร
23
เมตร
155,166
ไร
93,100
ไร
250,000
ไร
24,000
ไร
47.3
143
18,000
25,000
10,219.1
13,108.5
8

ลานลูกบาศกเมตรตอป
หลังคาเรือน
ไร
ไร
ลานบาท
ลานบาท
ป

ที่มา : ปญญา คอนซัลแตนท, เทสโก และรีซอสส เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท (2539)
4.4.2 การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร
ในหัวขอนี้จะกลาวถึงวิธีการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการ
ซึงประกอบดวย (1) วิธีการที่ใชในการประเมินโครงการ (2) ตนทุนของโครงการ (3) ผลประโยชนของ
โครงการ และ (4) ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ โดยขอกําหนดของการวิเคราะหเปนดังนี้
(มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ, 2544)
(1)
(2)
(3)
(4)

อายุโครงการเขื่อนเทากับ 50 ป
อัตราคาเสียโอกาสของเงินลงทุน (หรืออัตราคิดลด) เทากับ 10%
เงินลงทุนโครงการไดประมาณไวโดยใชราคา ป พ.ศ. 2536 เปนปฐาน
ระยะเวลากอสรางประมาณ 1-8 ป
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(5) อายุการใชงานดานโยธา ไดแก เขื่อนและอาคารประกอบ ระบบชลประทานและ
ระบายน้ํา คิดอายุการใชงาน 50 ป สําหรับงานเครื่องกล-ไฟฟา คิดอายุใชงาน
25 ป
(6) คา ดํ าเนิ น การและบํ ารุ งรั กษาในแต ล ะป ประกอบด วย เงิ น เดื อน ค าจ าง ค า
อุปกรณ คาใชจายสาธารณูปโภคและอื่นๆ
(7) ใชตัวปรับคาทางการเงินใหเปนคาทางเศรษฐศาสตร (conversion factor)
สําหรับผลประโยชนของโครงการนํามาจากการประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
จากโครงการ สวนตนทุนไดจากการประมาณมูลคาการกอสรางทางวิศวกรรมขององคประกอบดานตางๆ
ของโครงการ ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การและบํ า รุ ง รั ก ษาโครงการ รวมถึ ง มาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดวย
(1) วิธีการที่ใชในการประเมินโครงการ
ในสวนนี้ ผลประโยชนและตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นของโครงการในแตละปจะถูก
นํามาปรับคาใหเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร ใหอยูในรูปของผลประโยชนปจจุบันสุทธิโดยใชอัตราคิดลด
(discount rate) รอยละ 10 แลวนําผลประโยชนและตนทุนโครงการที่ปรับมูลคาเปนปจจุบันแลวมา
เปรียบเทียบกันโดยใชดัชนี 3 ดัชนีในการชี้วัด คือ (1) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV)
(2) อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C) และ (3) อัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ (Economic Rate of Return : ERR)
(2) ตนทุนของโครงการ
องคประกอบของตนทุนโครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้ (1) คากอสรางเขื่อน
และอาคารประกอบ (2) คาใชจายดานสิ่งแวดลอม (3) ระบบชลประทานและการระบายน้ํา (4) คา
ดําเนินการและบํารุงรักษา และ (5) งานบริการทางวิศวกรรม (ตารางที่ 4.4)
สําหรับคาใชจายดานสิ่งแวดลอมและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น
จากการมีโครงการ สามารถแจกแจงไดดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.4 มูลคาการลงทุนของโครงการเขื่อนแควนอย
รายการ
1. คากอสรางเขื่อนและอาคารประกอบ
2. คาใชจายดานสิ่งแวดลอม
3. ระบบชลประทานและการระบายน้ํา
4. คาดําเนินการและบํารุงรักษา
งานบริการทางวิศวกรรม
รวม
ที่มา : กรมชลประทาน (2539)

ตนทุนรวมของโครงการ (ลานบาท)
กรณีไมมีโรงไฟฟา
กรณีที่มีโรงไฟฟา
3,196.0
4,377.1
1,023.7
1,023.7
1,333.5
1,023.7
2,935.6
1,333.5
682.4
4,225.3
9,171.1
11,742.1
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ตารางที่ 4.5 คาใชจายการพัฒนาและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1. แผนพัฒนาการประมงรอบอางเก็บน้ํา
2. แผนอนุรักษลุมน้ํา สัตวปา ปาไม
3. แผนคาชดเชยทรัพยสิน และอพยพ
4. แผนประชาสัมพันธ/ประสานงานดานอพยพและชดเชย
5. แผนสงเสริมการทองเที่ยว
6. แผนสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมรอบอางเก็บน้ํา
7. แผนพัฒนาการคมนาคมทางบกและทางน้ํา
8. แผนปองกันน้ําทวมริมอางเก็บน้ํา
9. แผนตรวจสอบคุณภาพน้ําและแหลงประมง
10. แผนชดเชยพื้นที่หัวงานฝายทดน้ําพญาแมน
11. แผนปองกันน้ําทวมเหนือฝายทดน้ําบานพญาแมน
12. แผนประชาสัมพันธจากทายเขื่อนถึงฝายบานพญาแมน
13. แผนตรวจสอบน้ํา/สังคม/เศรษฐกิจ
14. แผนการตั้งถิ่นฐานใหม
15. แผนพัฒนาชลประทาน/โครงสรางพื้นฐาน
16. แผนตรวจสอบน้ํา/สาธารณสุข/สังคม/เศรษฐกิจ
รวม
ที่มา : กรมชลประทาน (2539)

จํานวน (ลานบาท)
120
157
322
12
17
44
42
42
30
12
6
5
10
52
245
17
1,133

(3) ผลประโยชนของโครงการ
ผลประโยชนจากโครงการเขื่อนแควนอยคือ (1) ผลประโยชนดานการเกษตร
เป น หลั ก กล า วคื อ ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากการเข า ถึ ง ทรั พ ยากรน้ํ า จากระบบ
ชลประทาน นอกจากนี้ผลประโยชนในดานอื่นๆจากการมีโรงการมีดังนี้ (2) ผลประโยชนดานพลังงาน
ไฟฟา (3) ผลประโยชนดานการประมง (4) ผลประโยชนดานการปองกันน้ําทวม (5) ผลประโยชนดาน
การทองเที่ยว (6) ผลประโยชนดานน้ําอุปโภคบริโภค และ รวมถึง (7) ผลประโยชนที่สูญเสียไปจากการ
สูญเสียพื้นที่ปาไมจากการมีโครงการ
(1) ผลประโยชนดานการเกษตร : รายไดสุทธิหลังจากมีโครงการแลวจะเพิ่มขึ้น
ซึ่งพิจารณาตามระบบการปลูกพืช 3 แนวทางเลือก คือ (1) ระบบที่ปลูก ขาว-ขาว (2) ระบบที่ปลูก ขาวขาว-พืชไร-พืชผัก-ไมผล และ (3) ระบบที่ปลูก ขาว-พืชไร-พืชผัก-ไมผล ซึงผลประโยชนทางการเกษตร
หลังจากมีโครงการตามระบบการปลูกพืชทั้ง 3 ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 4.6 มีขอสมมติวาผลประโยชน
จะเริ่มเกิดขึ้นในปที่ 10 เปนตนไป โดยคิดเปนรอยละ 80 ของผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และเพิ่มขึ้น
ทุกป ปละรอยละ 5 จนครบปที่ 14
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นอกจากนี้ โครงการยังใหผลประโยชนตอพื้นที่ชลประทานเจาพระยา 28,000
ไร และพื้ น ที่ช ลประทานสู บ น้ํา ด ว ยไฟฟ าอี ก 24,000 ไร ซึ่งมู ล คา ผลประโยชน ของพื้ น ที่ ช ลประทาน
เจาพระยาเทากับ 377.25 ลานบาทตอป และผลประโยชนจากพื้นที่ชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาเทากับ
48.34 ลานบาทตอป โดยผลประโยชนทั้งสองจะเริ่มเกิดขึ้นในปที่ 10เชนกัน โดยเทากับรอยละ 90 และ
ผลประโยชนจะเพิ่มขึ้นปละรอยละ 5 จนกระทั่งครบปที่ 12 ของโรงการ
ตารางที่ 4.6 ผลประโยชนเพิ่มสุทธิทางเศรษฐศาสตรของการเกษตร
ผลประโยชนเพิ่มสุทธิ (ลานบาท)
ระบบปลูกพืชที่ 1
ระบบปลูกพืชที่ 2
ระบบปลูกพืชที่ 3
10
75.19
604.99
804.47
11
79.89
642.80
854.75
12
84.58
680.61
905.03
13
89.28
718.42
955.30
14
93.98
756.24
1,005.58
15
93.98
756.24
1,005.58
16
93.98
756.24
1,005.58
17
93.98
756.24
1,005.58
18
93.98
756.24
1,005.58
19
93.98
756.24
1,005.58
20
93.98
756.24
1,005.58
21-50
93.98
756.24
1,005.58
ที่มา : กรมชลประทาน (2539)
ปที่

(2) ผลประโยชนดานพลังงานไฟฟา : ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของ
โรงไฟฟาสามารถจําแนกออกได 3 รายการ คือ (1) พลังงานไฟฟากําลังผลิตไฟฟาและการบํารุงรักษา
มูลคาทางเศรษฐศาสตรของพลังงานไฟฟาประเมินไดปละ 108.03 ลานบาทตอป โดยเริ่มจากปที่ 10 ของ
โรงการเปนตนไป (2) ดานกําลังไฟฟาจะกอใหเกิดผลประโยชน 2 ชวง คือ ปที่ 4-6 มีคา 37.67, 94.19
และ 56.51 ลานบาทตอป และ (3) ดานการบํารุงรักษา เกิดขึ้นตั้งแตปที่ 10 เปนตนไป โดยมีมูลคาปละ
5.65 ลานบาท
(3) ผลประโยชนดานการประมง : จากการประมาณมูลคาทางเศรษฐศาสตร
มูลคาจะเกิดขึ้นปละ 12 ลานบาท โดยเริ่มตั้งแตปที่ 10 เปนตนไป
(4) ผลประโยชนดานการทองเที่ยว : เขื่อนและอางเก็บน้ํากอใหเกิดทัศนียภาพ
ที่สวยงามที่ชวยดึงดูดนักทองเที่ยวใหมาพักผอน โดยมูลคาผลประโยชนที่เกิดจากการทองเที่ยวประมาณ
109.5 ลานบาทตอป โดยเริ่มจากปที่ 10 แตจากการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมพบวา เมื่อมีโรงการ
จะทําใหเกิดน้ําทวมแหลงทองเที่ยวแกงเจ็ดแคว ซึ่งประเมินคาความสูญเสียไวกับ 18.25 ลานบาทตอป ทํา
ใหผลประโยชนสุทธิดานการทองเที่ยวของโครงการเขื่อนแควนอยเทากับ 91.25 ลานบาทตอป
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(5) ผลประโยชนดานการปองกันน้ําทวม : เขื่อนแควนอยสามารถกักเก็บน้ําไว
ไมใหเกิดการทวมในฤดูฝน ซึ่งจะลดความเสียหายอันเกิดจากน้ําทวมไดปละ 25.27 ลานบาทตอป
(6) ผลประโยชนดานอุปโภค-บริโภค : เขื่อนแควนอยสามารถผลิตน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคไดปละ 47.3 ลานลูกบาศกเมตร เริ่มจากปที่ 10 ซึ่งเปนปที่โรงการกอสรางเสร็จสมบูรณ
สําหรับการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค พบวามีผลประโยชนเกิดขึ้นป
ละ 114.47 ลานบาท
(7) ผลประโยชนที่สูญเสีย ไปจากการสูญ เสียพื้น ที่ปาไม จากการมีโครงการ :
มูลคาความเสียหายของพื้นที่ปาไมเทากับ 104 ลานบาท ซึ่งจะเกิดขึ้นในปที่ 1 ของโครงการ
(4) ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ
ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาโครงการพิจารณาใน 3 ทางเลือก ที่มี
ระบบการปลู กพื ช ที่แ ตกตา งกั น รวมถึ ง พิ จ ารณาการลงทุ น ก อ สร างสามารถแยกไดอ อกเป น 2 แนว
ทางเลือก คือ กรณีมีโรงไฟฟา และกรณีไมมีโรงไฟฟา ดังนั้นในการวิเคราะหความเปนไปไดของโรงการจึง
มีทางเลือกทั้งหมด 6 ทางเลือก โดยอาศัยตัวชี้วัด 3 หลักเกณฑ คือ (1) NPV (2) B/C Ratio และ (3)
ERR โดยผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 ผลวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโรงการเขื่อนแควนอย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทางเลือก
มีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบที่1
มีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบที่2
มีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบที่3
ไมมีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบที่1
ไมมีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบที่2
ไมมีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบที่3

NPV (ลานบาท)
-815.77
1,786.97
2,789.21
-904.86
1,697.88
2,700.11

B/C
0.82
1.40
1.63
0.77
1.43
1.69

ERR
8.27
13.15
14.65
7.96
13.12
14.67

หมายเหตุ : ปลูกพืชระบบที่ 1 (ขาว-ขาว), ปลูกพืชระบบที่ 2 (ขาว-ขาว-พืชไร-พืชผัก-ไมผล)
ปลูกพืชระบบที่ 3 (ขาว-พืชไร-พืชผัก และ ไมผล)
ที่มา : กรมชลประทาน (2539)
แนวทางการพัฒนาโครงการที่ใหผลตอบแทนดีที่สุดคือการมีโรงไฟฟาพลังน้ํา
และการปลูกพืชระบบที่ 3 ซึ่งใหคา NPV เทากับ 2,789.21 ลานบาท คา B/C เทากับ 1.63 และคา ERR
เทากับ 14.65 %
4.4.3 ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของโรงการเขื่อนแควนอยสามารถจําแนกออกไดตามลําดับ
นัยสําคัญของผลกระทบ โดยจําแนกไวเปน 2 กลุม คือ (1) ผลกระทบที่มีนัยสําคัญปานกลาง และ (2)
ผลกระทบที่มีนัยสําคัญสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(1) ผลกระทบที่มีนัยสําคัญปานกลาง
คือผลกระทบรองที่ตองมีการแกไขปองกันหากโครงการไดรับการตัดสินใจให
ดํ า เนิ น การต อ ไป เช น (1) ผลกระทบป ญ หาด า นคุ ณ ภาพน้ํ า (2) ผลกระทบด า นอุ ท กวิ ท ยา (3)
ผลกระทบดานอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน (4) ผลกระทบดานดินและการกัดเซาะพังทลาย (5)
ผลกระทบดานแผนดินถลมและแผนดินไหว (6) ผลกระทบดานสัตวปา และสุดทาย (7) ผลกระทบดาน
สาธารณสุข
(2) ผลกระทบที่มีนัยสําคัญสูง
คือผลกระทบหลักดานสิ่งแวดลอมที่ใชในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ ซึ่ง
มี อ ยู 4 ด า น คื อ (1) ผลกระทบด า นป า ไม (2) ผลกระทบด านประมง (รวมนิ เ วศวิ ท ยาในน้ํ า ) (3)
ผลกระทบดานสังคม-เศรษฐกิจ และ (4) ผลกระทบดานการทองเที่ยว
(1) ผลกระทบดานปาไม : พื้นที่อางเก็บน้ํามีพื้นที่ปาไม 18,000 ไร หรือ
ประมาณรอยละ 72 ของพื้นที่อางเก็บน้ํา พื้นที่อางเก็บน้ํา 25,000 ไร) ซึงประกอบไปดวยปาเต็งรังและปา
เบญจพรรณ โดยมีความหนาแนนรวม 33 ตันตอไร ปริมาตร 9.69 ลูกบาศกเมตรตอไร นับวาเปนปาที่มี
พรรณไมหนาแนน ตนไมทั้งหมด 374,110 ตน ปริมาตรรวม 102,694 ลูกบาศกเมตร คิดเปนมูลคา 104
ลานบาท หากมีการเก็บไว 50 ป ปริมาตรไมจะเพิ่มขึ้นอยางนอย 2 เทา คิดเปนมูลคา 208 ลานบาท
รวมถึงมูลคาไมชั้นรองและไมชั้นตนอีกมูลคา 324 ลานบาท ซึ่งเมื่อรวมมูลคาในอีก 50 ปเทากับ 532 ลาน
บาท
(2) ผลกระทบดานประมง : ลําน้ําแควนอยเปนที่อยูอาศัยของพรรณปลา
จํานวน 88 ชนิด ซึ่งมีกําลังผลิตสูงถึง 12 กิโลกรัมตอไร หากมีการแปรสภาพระบบนิเวศนจากน้ําไหล
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเปนน้ํานิ่ง (กรณีสรางเขื่อน) จะทําใหกําลังผลิตเพิ่มขึ้นเปน 15 กิโลกรัม
ตอไร หรือประมาณปละ 323 ตัน
(3) ผลกระทบดานสังคม-เศรษฐกิจ : ผูเสียประโยชนโดยตรงคือ ผูที่ถูกน้ําทวม
ที่อยูอาศัยและที่ทํากิน โดยยังไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางออมดานอื่นๆ ราษฎรที่เสียหายโดยตรงมีทั้งสิ้น
400 ครัวเรือน ประกอบดวย ผูถูกน้ําทวมบานเรือน 143 ครัวเรือน ผูถูกน้ําทวมที่ทํากินประมาณ 260
ครัวเรือน ในขณะที่ผูไดรับประโยชนโดยตรงจากระบบชลประทานมีทั้งหมด 5,600 ครัวเรือน
(4) ผลกระทบดานการทองเที่ยว : พื้นที่ปาไมที่สูญเสียไปจากโครงการเขื่อน
แควนอย สวนหนึ่งเปนพื้นที่เขตอุทยานแกงเจ็ดแควที่เปนทรัพยากรแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ เมื่อพื้นที่
ดังกลาวถูกน้ําทวมไปจะเกิดการสูญเสียทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไป หากในอนาคตมีการสรางเสนทางเขา
มายังพื้นที่อุทยานจะทําใหมีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเปน 100 คนตอวัน ซึ่งจะกอใหเกิดรายได 18.25 ลาน
บาทตอป ในขณะเดียวกัน หากมีการดําเนินโครงการสรางเขื่อนแควนอย ก็จะกลายเปนแหลงทองเที่ยวที่
สํา คัญ แห งใหมที่จะดึ งดูดนักทองเที่ย วใหมาพักผ อนหย อนใจถึ งวั น ละ 1,000 คน จะกอใหเกิ ดรายได
109.5 ลานบาทตอป
แตเนื่องจากทางโครงการไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการมีโครงการ
แลว ซึ่งเห็นไดจากหัวขอที่ผานมาที่มีการจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไวในสวนตนทุนของโครงการเขื่อนแควนอย (ตารางที่ 4.5)
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4.4.4 การประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแควนอย จะอาศัยขอมูลทุติยภูมิ และ
ขอมูลพื้นฐานของโครงการ และใชวิธีการโอนผลประโยชนในการหามูลคาผลกระทบของโครงการ ซึ่ง
พิจารณามูลคาสิ่งแวดลอมดานตางๆตามหลักเศรษฐศาสตร ตลอดจนการปรับมูลคาทรัพยากรปาไมของ
โรงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมจากพื้นที่ศึกษาอื่นๆของไทย
โดยการประเมินมู ลค าผลกระทบสิ่งแวดลอมมี ขั้น ตอนสํ าคัญ 5 ขั้น ตอน ดังนี้ (1)
จําแนกและระบุขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอม (2) จัดกลุมผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประเภทของมูลคา
สิ่งแวดลอม (3) เลือกใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร และ(4) การ
ประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม (5) ความเปนไปไดของโครงการที่มีการคิดตนทุนดานสิ่งแวดลอม
(1) จําแนกและระบุขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอม
ในการพิจารณาการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม จะพิจารณาเฉพาะ
ผลกระทบที่มีนัยความสําคัญสูงเทานั้น (ตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8 การจําแนกและระบุขนาดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
ประเมิน/
ไมประเมิน
1. ทรัพยากรปาไม
สูญเสียพื้นที่ปาไม 18,000 ไร
ประเมิน
2. การประมง
ทําใหมีกําลังผลิตเพิ่มขึ้นจาก 12 กก./ไร เปน 15 กก./ไร ไมประเมิน
3. เศรษฐกิจ-สังคม
มีราษฎรถูกน้ําทวมบานเรือน 143 ครัวเรือน และน้ําทวม ไมประเมิน
ที่ทํากิน 260 ครัวเรือน
4. การทองเที่ยว
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติแกงเจ็ดแควและแกงน้ําโจนถูก ไมประเมิน
ทวม หากในอนาคตมีการพัฒนาเสนทางคมนาคม จะมี
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 100 คน/วัน
ที่มา : มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ (2544)
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

ขนาดของผลกระทบ

ในที่นี้ไดมีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการสู ญ เสีย ทรั พ ยากรป า ไม เ พี ย งอย า งเดี ย ว เหตุ ที่ ไม ทํ า การประเมิ น ทรั พยากรการประมงและ
ทรัพยากรการทองเที่ยว เนื่องจากไดมีการคิดมูลคาผลกระทบไวแลวในดานผลประโยชนของโครงการจาก
การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปไดของโรงการ เชนเดียวกัน การประเมินมูลคาผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ที่ไดมีการจัดเตรียมแผนพัฒนาและแกไขผลกระทบดังกลาวไวแลว ซึ่งคิดรวมอยูใน
ตนทุนของโครงการ หากทําการประเมินมูลคาผลกระทบทั้ง 3 สวนอีกครั้ง ก็จะเปนการนับซ้ํา
ผลกระทบดานทรัพยากรปาไม จะประเมินมูลคาความเสียหายจากประโยชน
ของปาไมที่จะเกิดขึ้นหากมีการอนุรักษไว (เชน ความหลากหลายของธรรมชาติ แหลงดูดซับคารบอน และ
แหลงนั น ทนาการ เปน ตน ) อี กทั้ ง ในการดํา เนิน งานตามแผนปอ งกั น ผลกระทบด า นสิ่ งแวดล อม ได
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กําหนดใหมีการปลูกปาทดแทน โดยประโยชนที่เกิดจากการปลูกปาทดแทน ถือเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้น
ทางบวก และหมายถึงคาเสียโอกาสของที่ดินในการปลูกปาทดแทน ซึ่งรวมถึงตนทุนในการปลูกปาทดแทน
อีกดวย ดังนั้น ตนทุนและประโยชนดานสิ่งแวดลอมหลังจากมีโครงการที่ตองทําการประเมินผลกระทบ
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 4.9
ตารางที่ 4.9 ตนทุนและประโยชนดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนินโครงการ
ตนทุนของสิ่งแวดลอม
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม
1. การสูญเสียสภาพปาไมและระบบนิเวศ 18,000 ไร 1. ประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
2. ตนทุนคาเสียโอกาสของที่ดินที่ใชปลูกปาทดแทน
18,000 ไร
3. คาใชจายในการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2543)
(2) จัดกลุมผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอม
การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของการสูญเสียทรัพยากรปาไมจาก
การสรางเขื่อนแควนอย จะคํานวณจากมูลคาประโยชนของปาไมที่มีตอมนุษย โดยแบงเปน (1) มูลคาจาก
การใชประโยชน (use value) และ (2) มูลคาจากการไมไดใชประโยชน (non-use value)
ในการคํา นวณมู ล คา จากการใช จ ะประเมิ น จากมู ล ค าผลิ ตภั ณฑจ ากป า
(non timber forest product : NTFP) และประโยชนจากการเปนแหลงดูดซับคารบอน (carbon
sequestration) สํ า หรั บ มู ล ค า จากการไม ไ ด ใ ช ป ระโยชน จะวั ด จากความยิ น ดี ที่ จ ะจ า ยเป น เงิ น
(Willingness To Pay : WTP) ของประชาชนเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตอไป โดยที่
ประชาชนกลุมนั้นไมไดรับประโยชนจากการใชสิ่งแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม
(3) เลือกใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร
การเลือกใชงานวิจัยที่ไดศึกษาการประเมิ นมูลคาปาไมในประเทศไทยที่
ผานมาเพื่อใชในการโอนมูลคาและประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเขื่อนแควนอย โดย
งานวิจัยที่เลือกมาใชมี 2 งานวิจั ยคือ (1) การประเมิ นมูลค าอุทยานแหงชาติเขาใหญ และ (2) การ
ประเมินมูลคาอุทยานแหงชาติแมยมพื้นที่โครงการแกงเสือเตน เนื่องจากงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง มีลักษณะ
ของพื้นที่ศึกษาที่ใกลเคียงกับโครงการเขื่อนแควนอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การประเมินมูลคาอุทยานแหงชาติเขาใหญ
 ผูศึกษา : TDRI and HID (1995)
 ขนาดพื้นที่ : 1,355,397 ไร
 วิธีการศึกษา : Contingent Valuation และ Travel Cost
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 มูลคาที่ประเมิน : มูลคาตอนักทองเที่ยว (user) และมูลคาตอ
ประชาชนทั่วไป (non-user)
 ผลการศึกษา : มูลคาทางนันทนาการ (use value) เทากับ
1,420 บาท/ครั้ง มีสวนเกินผูบริโภค 870 บาท มูลคาจากการ
ไมไดใชประโยชน (non-use value) ของประชาชนทั่วไป เทากับ
183 บาท/คน/ป และมู ล คา ทางเศรษฐศาสตรร วมของอุ ทยาน
แหงชาติเขาใหญเทากับ 3,080 ลานบาท/ป
(2) การประเมินมูลคาอุทยานแหงชาติแมยมพื้นที่โครงการแกงเสือเตน
 ผูศึกษา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2542)
 ขนาดพื้นที่ : 28,000 ไร
 วิธีการศึกษา : Environmental as Factor Input ในการ
ประเมิ น ประโยชน จ ากการเป น แหล ง ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และ
Market Valuation ในการประเมินประโยชนของการเปนแหลง
ดูดซับคารบอน และวิธี Contingent Valuation เพื่อประเมิน
มูลคาการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและมูลคาจากการไมได
ใชประโยชน (ตารางที่ 4.10)
ตารางที่ 4.10 การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจในเขตอุทยาแหงชาติแมยม
ประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอม

มูลคาทางเศรษฐศาสตร (ลานบาท/ป)
ต่ํา
กลาง
สูง

1. มูลคาการใช (use value)
1.1 แหลงทรัพยากรทางชีวภาพ
-ผลิตภัณฑจากปาตอป
40
-พันธุกรรมไมสักตอป
0.64
1.2 การดูดซับคารบอน
-การดูดซับสะสมในปเริ่มตน
42
-การดู ด ซั บ คาร บ อนต อ ป ใ นป
0.32
ตอไป
1.3 แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2. มูลคาจากการไมไดใชตอ ป
(non-use value)
มูลคาทางเศรษฐกิจรวม (50 ป, อัตราคิดลด 5%)

ที่มา : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2542)

76
-

112
9.38

-

868
3.47

มูลคาปจจุบันสุทธิ (ลานบาท)
ต่ํา
กลาง
สูง
1,605
4,228
771
1,454
2,511
759
1,454
2,331
12
180
48
931

41

786

114

2,178
3,783

6,406
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(4) การประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม
การประเมิ น มู ล ค าการสู ญเสี ย สภาพปา บริ เวณโครงการเขื่ อนแควนอ ย
(18,000 ไร) :
การประเมิ น มูล คาทรั พยากรปา ไมของโครงการเขื่ อนแควนอย จะใชวิ ธี การโอน
ผลประโยชน โดยจะทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรปาไมเปน 2 ประเภท คือ (1) การประเมินมูลคา
จากการไมไดใช (non-use value) และ (2) การประเมินมูลคาการใช (use value)
(1) การประเมินมูลคาจากการไมไดใช (non-use value) : จะโอนมูลคา
มาจากการศึ กษามูล คา ของอุท ยานแห ง ชาติ เขาใหญ ประกอบไปด ว ยประโยชนในรูป ของ bequest
value, existence value และ option value โดย option value คือมูลคาจากการเก็บไวใชในอนาคต
แมปจจุบันอาจจะยังไมไดใชประโยชนจากทรัพยากร สวน existence value คือประโยชนที่ประชาชน
ไดรับจากการทราบวาประเทศไทยยังมีพื้นที่ปาอยู และ bequest value คือประโยชนของอุทยานฯตอ
ประชาชนรุนตอๆไป
(2) การประเมินมูลคาการใช (use value) : จะโอนมูลคาจากการศึกษา
กรณี อุทยานแหงชาติแมย ม บริเ วณโครงการแกงเสื อเตน โดยเลื อ กประเมิ น เฉพาะในส ว นของมู ล ค า
ผลิตภัณฑจากปา และมูลคาจากการเปนแหลงดูดซับคารบอนเทานั้น
ดังนั้น ในการประเมินมูลคาความสูญเสียสภาพปาบริเวณโรงการเขื่อนแคว
นอย สามารถสรุปประเภททรัพยากรปาไมที่จะประเมินไดดังนี้
มูลคาทรัพยากรปาไมที่จะประเมิน
1. มูลคาการไมไดใช (non-use value)
2. มูลคาจากการใช (use value)
- มูลคาผลิตภัณฑจากปา
- มูลคาของการเปนแหลงดูดซับคารบอน

ผลงานวิจัยที่ใชในการโอนมูลคา
อุทยานแหงชาติเขาใหญ (TDRI and HIID, 2538)
อุทยานแหงชาติแมยม (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542)

การประเมินมูลคาการสูญเสียทรัพยากรปาไมจากมูลคาที่ไมไดใช
(1) ในการโอนมู ล ค า จะต อ งมี ก ารปรั บ มู ล ค า ก อ นเพื่ อความเหมาะสม
เนื่องจากอุทยานแหงชาติเขาใหญมีพื้นที่ 1,355,397 ไร ประชาชนไดรับประโยชนจากรูปแบบของการ
คงไวซึ่งสภาพความเปนปา เปนมูลคา 183 บาท/คน/ป แตพื้นที่ปาที่จะสูญเสียจากโครงการเขื่อนแควนอย
มีเพียง 18,000 ไร ดั้งนั้น มูลคาของพื้นที่ปาในบริเวณโรงการเขื่อนแควนอยมีมูลคาเทากับ 2.43 บาท/
คน/ป (183*18,000/1,355,397 = 2.43) ดังตารางที่ 4.11
(2) มูล ค าของอุ ทยานแห ง ชาติ เขาใหญ ไดรั บ การประเมิ น ไวใ นป พ.ศ.
2538 แตการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเขื่อนแควนอย กําหนดปเริ่มตนโรงการคือ พ.ศ. 2536 จึง
ตองมีการปรับมูลคาความแตกตางของชวงเวลาตามอัตราเงินเฟอในแตละป ทําใหมูลคาเขื่อนแควนอยในป
พ.ศ. 2536 เทากับ 2.19 บาท/คน/ป (ตารางที่ 4.12)
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ตารางที่ 4.11 การปรับโอนมูลคาการไมไดใชจากอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนมูลคาปาโครงการเขื่อน
แควนอย
รายการ
จํานวน/ขนาด
อุทยานแหงชาติเขาใหญ
พื้นที่
1,355,397
มูลคาการไมไดใช (2538)
183
โครงการเขื่อนแควนอย
พื้นที่
18,000
มูลคาการไมไดใช (2538)
2.43
มูลคาการไมไดใช (2537)
2.30
มูลคาการไมไดใช (2536)
2.19
ประชากรในเขตเมือง (2536)
10,238,741
มูลคาการไมไดใช รวม(2536)
22.38
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)

หนวย
ไร
บาท/คน/ป
ไร
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
บาท/คน/ป
คน
ลานบาท/ป

ตารางที่ 4.12 อัตราเงินเฟอ
ป พ.ศ.
2536
3537
2538
2539
2540
2541
2542
หลังป 2542
ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2542)

อัตราเงินเฟอ (รอยละ)
3.3
5.1
5.8
5.9
5.5
8.1
0.3
5.0

(3) มูลคาของอุทยานแหงชาติเขาใหญคํานวณจากประชากรเฉพาะในเขต
เมื อง ทํ า ให มู ล คา ดังกลา วไมส ามารถเป น ตั ว แทนของประชากรทั้ งประเทศได ดั ง นั้ น มูล ค ารวมของ
ทรัพยากรปาไมบริเวณโครงการเขื่อนแควนอยในป พ.ศ. 2536 มีคาประมาณ 22.38 ลานบาท/ป ซึ่ ง
คํานวณไดจากการนํามูลคาปาไมของโรงการเขื่อนแควนอย (2536) คูณกับขนาดประชากรในเขตเมืองของ
ประเทศไทย (2536) มีประมาณ 10,238,741 คน
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(4) การคํ า นวณมู ล ค า ของสภาพป า ในอนาคต (50 ป ) จะกํ า หนดให
ประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 1 ตอป โดยใหมูลคาหลังจากป พ.ศ. 2542 เพิ่มอัตราเงินเฟอ รอยละ 5
และใชอัตราคิดลด รอยละ 6 8 และ 10
หากสังคมตองสูญเสียปาและระบบนิเวศของพื้นที่โรงการเขื่อนแควนอยไป
จะกอใหเกิดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจคิดเปนมูลคาปจจุบัน ประมาณ 479.15 ลานบาท เมื่อใชอัตราคิดลด
รอยละ 10 และกอใหเกิดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจที่มากขึ้นเมื่ออัตราการคิดลดนอยลง (ตารางที่ 4.13)
ตารางที่ 4.13 มูลคาการสูญเสียพื้นที่ปาไมโรงการเขื่อนแควนอย กรณีมูลคาจากการไมไดใช
(non-use value)
(หนวย:ลานบาท)
ป พ.ศ.
รายการ
2536
2537
2538
.......
2585
มูลคาการสูญเสียพื้นที่ปาไมรายป
22.38
23.75
25.38
.......
400.01
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียพื้นที่ปาไม (18,000 ไร)
อัตราการคิดลด รอยละ 6
1,074.82
อัตราการคิดลด รอยละ 8
690.98
อัตราการคิดลด รอยละ 10
479.15
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)
การประเมินมูลคาการสูญเสียปาจากมูลคาการใช (use value)
มูลคาการสูญเสียพื้นที่ปาไมของโครงการเขื่อนแควนอย โดยรวมถึงมูลคา
ผลิตภัณฑจากปา และมูลคาจากการดูดซับคารบอน ซึ่งใชวิธีการโอนมูลคามาจากการศึกษาประเมินมูลคา
อุทยาแหงชาติแมยม (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542)
(1) การประเมินมูลคาการสูญเสียปาจากมูลคาผลิตภัณฑจากปา
การประเมินมูลคาการใชประโยชนผลิตภัณฑจากปาของโครงการแกง
เสือเตนอุทยานแหงชาติแมยม จากการศึกษาดังกลาว การใชประโยชนผลิตภัณฑจากปาของประชาชน
2,134 คนในพื้นที่ ประเมินมูลคาได 76 ลานบาทในป พ.ศ. 2542 คิดเปนมูลคาผลิตภัณฑจากปาเทากับ
9.86 ลานบาท/ป (76/2,134=0.036) ตารางที่ 4.14
จากนั้นทําการปรับมูลคาตามขนาดของพื้นที่โครงการแควนอยที่ไดรับ
ผลกระทบ ซึ่งโครงการเขื่อนแควนอยมีพื้นที่ 18,000 ไร และครัวเรือนที่จะไดรับผลกระทบจากโครงการ
เขื่อนแควนอยมีจํานวน 400 ครัวเรือน ดังนั้นพื้นที่ปาบริเวณโครงการเขื่อนแควนอยจึงมีมูลคาผลิตภัณฑ
จากปาเทากับ 0.025 ลานบาท/ครัวเรือน/ป หรือเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 9.86 ลานบาท/ป
เนื่องจากมูลคาผลิตภัณฑจากปาที่ประเมินไดจากการศึกษาอุทยาน
แหงชาติแมยม เปนมูลคาในป พ.ศ. 2542 จึงปรับมูลคาตามอัตราเงินเฟอที่ผานมาในอดีตใหเปนมูลคาในป
พ.ศ. 2536 ซึ่งเทากับ 7.32 ลานบาท/ป
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ตารางที่ 4.14 การโอนมูลคาผลิตภัณฑจากปาของอุทยานแหงชาติแมยมเปนมูลคาปาพื้นที่โรงการ
เขื่อนแควนอย
อุทยานแหงชาติแมยม
พื้นที่
มูลคาผลิตภัณฑจากปา (2546)
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ
มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจากป า ต อ ครั ว เรื อ น
(2542)
โครงการเขื่อนแควนอย
พื้นที่
มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมจากป า ต อ ครั ว เรื อ น
(2542)
จํานวนครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบ
มูลคาผลิตภัณฑจากปา (2542)
มูลคาผลิตภัณฑจากปา (2536)
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)

26,000
76
2,134

ไร
ลานบาท/ป
ครัวเรือน

0.036

ลานบาท/ครัวเรือน/ป

18,000

ไร

0.025

ลานบาท/ครัวเรือน/ป

400
9.86
7.32

ครัวเรือน
ลานบาท/ป
ลานบาท/ป

การประเมิ น มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากป า ในอนาคต (50 ป ) โดยให
มูลคาเพิ่มตามอัตราเงินเฟอรอยละ 5 และใชอัตราคิดลดใน 3 อัตรา คือ รอยละ 6 8 และ 10 ซึ่งมูลคา
ปจจุบันของการสูญเสียพื้นที่ปาในโรงการเขื่อนแควนอยจากการประเมินมูลคาผลิตภัณฑจากปา ประมาณ
278.25 ลานบาทเมื่อใชอัตราคิดลดรอยละ 6 และถาอัตราคิดลดเพิ่มขึ้นจะทําใหมูลคาปจจุบันของการ
สูญเสียพื้นที่ปาลดลง (ตารางที่ 4.15)
ตารางที่ 4.15 มูลคาการสูญเสียพื้นที่ปาไมในโครงการเขื่อนแควนอย กรณีประเมินมูลคาผลิตภัณฑ
จากปา
(หนวย:ลานบาท)
ป พ.ศ.
รายการ
2536
2537
2538
.......
2585
มูลคาการสูญเสียพื้นที่ปาไมรายป
7.32
7.70
8.14
.......
80.37
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียพื้นที่ปาไม (18,000 ไร)
อัตราการคิดลด รอยละ 6
278.25
อัตราการคิดลด รอยละ 8
185.75
อัตราการคิดลด รอยละ 10
133.18
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)
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( 2 ) ก า ร ป ร ะ เ มิ น มู ล ค า ก า ร สู ญ เ สี ย ป า จ า ก มู ล ค า ก า ร ดู ด ซั บ
คารบอนไดออกไซด
การประเมินมู ล คาปา จากการเปน แหลงดูดซับ คาร บอน สามารถ
ประเมิ น ได จ ากมู ล ค า ความเสี ย หายของสภาพแวดล อ มที่ เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณ
คารบอนไดออกไซด และในการประเมินเปนมูลคาการสูญเสียปาสวนหนึ่งจะประเมินจากประโยชนของ
การเปนแหลงดูดซับคารบอน
ประโยชน ของการเป นแหล งดูดซั บคารบอนสะสมของปาไม พื้น ที่
โครงการแกงเสือเตน มีมูลคาประมาณ 868 ลานบาท และมีมูลคาการดูดซับคารบอนตอปเทากับ 3.47
ลานบาทตอป เห็นไดวาปริมาตรไมในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบจากการถูกน้ําทวม มีผลตอมูลคาการดูด
ซับคารบอน
จากนั้ น ทํ า การปรั บ มู ล ค า ตามปริ ม าตรไม ที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ ป า ที่ ต อ ง
สู ญเสีย จากการมีโ ครงการเขื่ อนแควน อ ย โดยพื้น ที่ป าไมของโรงการแควน อยมี ป ริ มาตรไม ป ระมาณ
102,694 ลูกบาศกเมตร ดังนั้นมูลคาสะสมในปเริ่มตน (2542) ของการเปนแหลงดูดซับคารบอนของพื้นที่
ปาโรงการเขื่อนแควนอย มีมูลคาเทากับ 118.67 ลานบาท (868*102,694/751,115=118.67) และมูลคา
การดูดซับคารบอนในระยะเวลาตอมา เทากับ 0.47 ลานบาทตอป (3.47*102,694/751,115=0.47)
(ตารางที่ 4.16)
ตารางที่ 4.16 การปรับและโอนมูลคาการเปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดจากปาอุทยานแหงชาติ
แมยมเปนมูลคาปาบริเวณโรงการเขื่อนแควนอย
รายการ
จํานวน/ขนาด
อุทยานแหงชาติแมยม
พื้นที่
26,000
ปริมาตรไม
751,115
มูลคาการดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน (2542)
868
มูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2542)
3.47
โครงการเขื่อนแควนอย
พื้นที่
18,000
ปริมาตรไม
102,694
มูลคาการดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน (2542)
118.67
มูลคาการดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน (2536)
88.10
มูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2542)
0.47
มูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2536)
0.35
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)

หนวย
ไร
ลบ.ม
ลานบาท
ลานบาท/ ป
ไร
ลบ.ม
ครัวเรือน
ลานบาท
ลานบาท/ป
ลานบาท/ ป
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จากนั้น ปรับ มูลค าความแตกต างของช วงเวลาที่ศึกษา เนื่องจาก
มูลคาการเปนแหลงดูดซับคารบอนของอุทยานแหงชาติแมยม มีการประเมินคาไวในป พ.ศ. 2542 แต
การศึกษาความเปนไปไดของโรงการแควนอยทําไวในป พ.ศ. 2536 จึงตองมีการปรับมูลคาตามอัตราเงิน
เฟอแตละป ดังนั้นทําใหมูลคาการเปนแหลงดูดซับคารบอนของพื้นที่ปาโครงการเขื่อนแควนอยจะมีมูลคา
สะสมเริ่มตนในป พ.ศ. 2536 เทากับ 88.10 ลานบาท และมูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2536) เทากับ
0.35 ลานบาทตอป
จากการคํานวณมูลคาปาในอนาคต (50 ป) ณ อัตราคิดลด รอยละ
6 8 และ 10 ไดกําหนดใหมูลคาเพิ่มตามอัตราเงินเฟอรอยละ 5 พบวา มูลคาการสูญเสียพื้นที่ปาโรงการ
เขื่อนแควนอยจากการเปนแหลงดูดซับคารบอน มีมูลคาปจจุบันรวมเทากับ 94.1 ลานบาท ที่อัตราคิดลด
รอยละ 10 และมูลคาความสูญเสียมากขึ้นหากอัตราการคิดลดนอยลง ดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 มูลคาการสูญเสียพื้นที่ปาไมในโครงการเขื่อนแควนอย กรณีประเมินจากมูลคาการเปน
แหลงดูดซับคารบอนไดออกไซด
(หนวย:ลานบาท)
ป พ.ศ.
รายการ
2536
2537
2538
.......
2585
มูลคาการดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน
88.10
มูลคาการดูดซับคารบอนรายป
0.35
0.37
0.39
........
3.87
มูลคาปจจุบันของมูลคาการดูดซับคารบอนรายป (อัตราคิดลดรอยละ 6)
13.38
มูลคาปจจุบันของมูลคาการดูดซับคารบอนรายป (อัตราคิดลดรอยละ 8)
8.94
มูลคาปจจุบันของมูลคาการดูดซับคารบอนรายป (อัตราคิดลดรอยละ 10)
6.41
รวมมูลคาปจจุบันของการดูดซับคารบอน (อัตราคิดลดรอยละ 6)
101.48
รวมมูลคาปจจุบันของการดูดซับคารบอน (อัตราคิดลดรอยละ 8)
97.04
รวมมูลคาปจจุบันของการดูดซับคารบอน (อัตราคิดลดรอยละ 10)
94.51
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)
มูลคารวมจากการสูญเสียพื้นที่ปาของโรงการเขื่อนแควนอย ที่ได
จากการประเมิน มูลคาการไมไดใช (non-use value) และมูลคาจากการใช (use value) สามารถสรุปได
ดังตารางที่ 4.18
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ตารางที่ 4.18 การประเมินมูลคาการสูญเสียสภาพปาบริเวณโครงการเขื่อนแควนอย
(หนวย:ลานบาท)
รายการ

2536
22.37

มูลคาจากการไมไดใช
(อัตราเงินเฟอหลังป พ.ศ. 2542 รอยละ 5
และอัตราการเพิ่มของประชากรเมือง รอยละ 1)
มูลคาจากการใช
95.78
ผลิตภัณฑจากปา
7.32
การเปนแหลงดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน
88.10
เปนแหลงดูดซับคารบอนตอป
0.35
มูลคาสูญเสียเชิงเศรษฐกิจรวม
118.16
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (อัตราคิดลดรอยละ 6)
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (อัตราคิดลดรอยละ 6)
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (อัตราคิดลดรอยละ 6)
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)

2537
23.75

ป พ.ศ.
2538
25.38

.......
........

2585
400.01

8.07
7.70

8.53
8.14

........
........

84.24
80.37

0.37
31.38

0.39
33.92

........
........
1,449.57
967.24
698.83

3.87
484.25

ตนทุนคาเสียโอกาสของที่ดินที่ใชในการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
ในการก อ สร า งเขื่ อ นแควน อ ยจะมี ก ารดํ า เนิ น โครงการปลู ก ป า
ทดแทนของพื้นที่ปา 18,000 ไร ซึ่งเทากับพื้นที่ปาที่ตองสูญเสียไปจากโรงการเขื่อนแควนอย เชนเดียวกัน
การดําเนินการเพื่อปลูกปาทดแทนจะทําใหสังคมตองนําพื้นที่จํานวนดังกลาวมาใชเพื่อปลูกปา จึงทําให
สังคมไมสามารถใชประโยชนจากพื้นที่เพื่อกอประโยชนดานอื่น กลาวคือ สังคมตองเผชิญกับตนทุนคาเสีย
โอกาสของที่ดินผืนดังกลาว ดังนั้น ในการประเมินตนทุนคาเสียโอกาสของที่ดินจะทําไดโดยการคํานวณวา
ผืนดินดังกลาวมีศักยภาพที่จะใหประโยชนตอสังคมเปนมูลคาเทาใด ศักยภาพหรือประโยชนจากที่ดินจะ
สะทอนออกมาในรูปของราคาที่ดิน
การประเมินตนทุนคาเสียโอกาสของที่ดิน เปนการสมมติใหตนทุน
คาเสียโอกาสของที่ดินบริเวณพื้นที่ปลูกปาทดแทนมีคาเทากับราคาประเมินที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ซึงกรม
ที่ดินไดประเมินไวในป พ.ศ. 2536 ประมาณตารางวาละ 50 บาท หรือ 20,000 บาทตอไร
สําหรับโครงการแควนอย กิจกรรมการปลูกปาทดแทนจะเกิดขึ้น
เฉพาะปแรกของการดําเนินโรงการเทานั้น ทําใหตนทุนคาเสียโอกาสของที่ดินสําหรับการปลูกปาทดแทน
เทากับ 360 ลานบาท (20,000*18,000=360 ลานบาท)
คาใชจาเพื่อการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
จากขอมูลกรมปาไม คาใชจายเพื่อการปลูกปาเทากับ 2,500 บาท
ตอไร ดังนั้น โรงการจะตองมีคาใชจายเพื่อการปลูกปาทดแทนเทากับ 45 ลานบาท โดยกิจกรรมดังกลาว
จะเกิดขึ้นในปแรกของการดําเนินโรงการ
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การประเมินมูลคาประโยชนจากการปลูกปาทดแทน (18,000 ไร)
จากการคํานวณมูลคาการสูญเสียพื้นที่ปา 18,000 ไร ของพื้นที่โรง
การเขื่อนแควนอยขางตนมีมูลคาเทากับ 118.16 ลานบาทในป พ.ศ. 2536 เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาทดแทน
เทากับพื้นที่ปาที่จะสูญเสีย จึงกําหนดใหมูลคาประโยชนที่จะเกิดขึ้นเทากัน แตในการปลูกปาทดแทน
จําเปนตองรอเวลาถึง 60 ป กวาพื้นที่ปาที่ปลูกทดแทนจะมีสภาพคลายปาเกา จึงสมมติใหมูลคาปแรกของ
ปาที่ปลูกทดแทนมีมูลคาเพียง 1/60 ของมูลคาที่แทจริง หากเปนปาที่โตเต็มที่ และมีมูลคา 2/60 ในปที่ 2
ตามลํ า ดับ ซึ่ ง สามารถแสดงใหเ ห็ น ว า ประโยชน ที่สั งคมจะได รั บ จากการปลู ก ปา ทดแทนจะต่ํา กว า
ประโยชนจากปาที่มีสภาพสมบูรณ ดังนั้น ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน สามารถคิดเปน
มูลคาปจจุบันไดเทากับ 573.70 ลานบาท ที่อัตราคิดลดรอยละ 6 และมีมูลคาปจจุบันลดลงเมื่อใชอัตรา
คิดลดสูงขึ้น ดังตารางที่ 4.19
ตาราที่ 4.19 การประเมินมูลคาผลประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
(หนวย:ลานบาท)
รายการ

2536
118.16

2537
31.82

มูลคารายปของประโยชนจากปาไมโตเต็มที่ขนาด
18,000 ไร
สัดสวนปาไมที่ใหประโยชนตอสังคมในแตละป
1/60
2/60
มูลคารายปของประโยชนจากปาไมที่กําลังเติบโต 1.97
1.06
18,000 ไร (ปาปลูกทดแทน)
มูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน18,000 ไร
(อัตราคิดลดรอยละ 6)
มูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน18,000 ไร
(อัตราคิดลดรอยละ 6)
มูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน18,000 ไร
(อัตราคิดลดรอยละ 6)
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)

ป พ.ศ.
2538
33.92

.......
........

2585
484.25

3/60
1.70

........
........

50/60
403.54

573.70
315.78
185.75

มูลคาประโยชนสุทธิจากการประเมินตนทุนสิ่งแวดลอม
มู ล ค า ป จ จุ บั น ของประโยชน สุ ท ธิ จ ากการวิ เ คราะห ต น ทุ น และ
ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมของโรงการเขื่อนแควนอยมีคาที่ติดลบ โดยในกรณีที่ใชอัตราคิดลดต่ํา (รอย
ละ 6) ซึ่งจะทําใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิมีคาติดลบมากกวากรณีใชอัตราคิดลดสูง (รอยละ
10) (ตารางที่ 4.20) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา การที่สังคมตองสูญเสียพื้นที่ปาขนาด 18,000 ไร จากการ
สรางเขื่อนแควนอย จะทําใหเกิดความสูญเสียคิดเปนมูลคาเชิงเศรษฐกิจประมาณ 1,056.47 ลานบาทใน
กรณีที่ใชอัตราคิดลดรอยละ 8
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ตารางที่ 4.20 ตนทุนและผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมโครงการเขื่อนแควนอย
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตนทุนสิ่งแวดลอมจากการสูญเสียพื้นที่ปา (18,000 ไร)
มูลคาการสูญเสียสภาพปาไมและระบบนิเวศ
ตนทุนคาเสียโอกาสของที่ดินในการปลูกปาทดแทน
ตนทุนการปลูกปาทดแทน (2,500 บาท/ไร*18,000 ไร)
ประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
มูลคาปจจุบันสุทธิ (ประโยชน-ตนทุน)
ขอสมมุติฐาน
อัตราการขยายตัวของประชากรเมือง
อัตราเงินเฟอ หลังป พ.ศ. 2542
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2542
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2541
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2540
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2539
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2538
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2537
ราคาที่ดิน (บาทตอไร)
ระยะเวลาโครงการ (ป)
ระยะเวลารอคอยจนปามีสภาพสมบูรณ (ป)
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)

(หนวย:ลานบาท)
มูลคาปจจุบัน ณ อัตราคิดลดรอยละ
6
8
10
1,854.57 1,372.24 1,103.83
1,449.57
967.24
698.83
360.00
360.00
360.00
45.00
45.00
45.00
573.70
315.78 185.57
(1,280.87) (1,056.47) (918.26)
รอยละ 1
รอยละ 5
รอยละ 0.30
รอยละ 8.10
รอยละ 5.50
รอยละ 5.90
รอยละ 5.80
รอยละ 5.10
20,000
50
60

(5) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเขื่อนแควนอยกรณีที่คิดตนทุน
ดานสิ่งแวดลอม
มูลคาผลประโยชนสุทธิดานสิ่งแวดลอมที่ประเมินไดเมื่อนํามาพิจารณากับ
ผลประโยชนสุทธิดานการพัฒนาโรงการพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิของโรงการมีคาเปนบวก ไมวาจะใช
อัตราคิดลดรอยละ 6 8 หรือ 10 ก็ตาม (ตารางที่ 4.21) แสดงวาโรงการนี้มีความเหมาะสมเบื้องตนทาง
เศรษฐศาสตร
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ตารางที่ 4.21 การวิ เ คราะห ต น ทุ น และผลประโยชน ข องโครงการแควน อ ยกรณี ที่ คิ ด ต น ทุ น
สิ่งแวดลอม
รายการ
ดานการพัฒนา
ตนทุนการพัฒนา
1. คากอสรางเขื่อนและอาคารประกอบ
2. คาใชจายดานสิ่งแวดลอม
3. ระบบชลประทานและการระบายน้ํา
4. คาดําเนินการและบํารุงรักษา
5. งานบริการทางวิศวกรรม
6. การสูญเสียรายรับจากการทําไมอยางสม่ําเสมอ
ประโยชนดานการพัฒนา
1. ดานการเกษตร
2. ดานพลังงานไฟฟา
3. ดานประมง
4. ดานการทองเที่ยว
5. ดานการปองกันน้ําทวม
6. ดานการอุปโภค-บริโภค
7. รายรับจากการขายไม
มูลคาปจจุบันสุทธิดานการพัฒนา (ประโยชน-ตนทุน)
ดานสิ่งแวดลอม
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม
1. การสูญเสียสภาพปาไมและระบบนิเวศ 18,000 ไร
2. ตนทุนคาเสียโอกาสของที่ดินในการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
3. ตนทุนการปลูกปาทดแทน (2,500 บาท/ไร*18,000 ไร)
ประโยชนดานสิ่งแวดลอม
1. ประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร
มูลคาปจจุบันสุทธิดานสิ่งแวดลอม
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (ประโยชน-ตนทุน)

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2543)

มูลคาปจจุบัน (ลานบาท) ณ อัตราคิดลดรอยละ 10
4,986.10
2,063.84
749.37
687.59
461.19
492.11
532.00
7,462.72
5,746.83
601.62
49.87
379.42
105.14
475.84
104.00
2,476.62
มูลคาปจจุบัน ณ อัตราคิดลด (รอยละ)
การศึกษา (ใหม)
การศึกษาเดิม
6
8
10
8
1,854.57 1,372.24 1,103.83
2,011.33
1,449.57
967.24
698.83
2,011.33
360.00
360.00
360.00
45.00
45.00
45.00
573.70 315.78 185.57
525.19
573.70
315.78
185.57
525.19
1,280.87 1,056.47 918.26
1,486.14
1,195.75 1,420.15 1,558.36
990.48
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สรุปทายบท
การจัดหาแหลงน้ําเปนกลยุทธหลักของนโยบายบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศไทย ซึ่งการ
ดําเนินโครงการระบบชลประทานขนาดใหญเพื่อจัดหาและกักเก็บน้ํา นอกจากจะเกิดผลประโยชนที่จะ
ไดรับแลว สิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือ ผลกระทบที่ตามมาหลายประการ โดยเฉพาะโครงการสราง
เขื่อนเพื่อกักเก็บน้ํา ยอมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางลบตอราษฎรที่อยูเหนือเขื่อน ซึ่ง
การชดเชยราษฎรกลายเปนตนทุนหลักของโครงการชลประทานเพื่อกักเก็บน้ํา อยางเชนเขื่อนในปจจุบัน
ทั้งยังเปนสาเหตุของความขัดแยงระหวางรัฐและราษฎร ทั้งนี้เพราะไมมีกระบวนการพิจารณาผลกระทบ
ทางสังคมที่เขมแข็งและชดเชยที่เปนมาตรฐานดีพอ และขาดการมีสวนรวมของผูที่ไดรับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตั้งแตเริ่มเกิดโครงการ อีกทั้งรัฐและเจาของโครงการมิไดใหความสําคัญตอการทํา EIA เพียงพอ
รวมถึงขาดขอมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร งบประมาณ และบุคลากรที่มีวุฒิภาวะอันเหมาะสม ทั้งในระดับ
ผูวิเคราะหและผูสอบทาน นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการ ตอง
ใหความสําคัญตอขั้นตอนการดําเนินงานของโรงการใหถูกตองตามกฎหมาย กอนการอนุมัติริเริ่มโครงการ
และควรมีการประเมินตนทุนสิ่งแวดลอมเพื่อประกอบการพิจารณา
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บทที่ 5
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา
การจัดการทรัพยากรน้ําอาศัยหลักการเดียวกันกับหลักการทางเศรษฐศาสตรคือ การจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อตอบสนองความตองการใชทรัพยากรที่มีอยางไมจํากัด การใหความสําคัญ
ในการจัดการทรัพยากรน้ําจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อปริมาณความความตองการใชหรืออุปสงคในทรัพยากรน้ํามี
มากกวาปริมาณการผลิตหรืออุปทานทรัพยากรน้ํา ทางเลือกของผูกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากร
น้ํามีดวยกัน 2 ทางเลือกหลัก ไดแก การจัดการดานอุปทานน้ําและการจัดการอุปสงคน้ํา
เปาหมายหลักของการจัดการทรัพยากรน้ํานั้นมีความหลากหลายขึ้นอยูกับการใหน้ําหนัก
ของแตละสังคมและเหตุการณ เชน เปาหมายในการใชน้ําเพื่อการบริโภค เพื่อการผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม หรือบริการ ฯลฯ สําหรับเปาหมายของการจัดการน้ําในทางเศรษฐศาสตร คือ ประสิทธิภาพ
ในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา (allocative efficiency) ซึ่งประกอบไปดวย ประสิทธิภาพทั่วไปทาง
เศรษฐศาสตร (neutral economic efficiency) และ ประสิทธิภาพโดยรวมทางเศรษฐศาสตร
(aggregate economic efficiency)
สําหรับในบทนี้ จะกลา วถึ งกลไกในการจั ดการทรัพยากรน้ําตามหลั กเศรษฐศาสตร ในที่ นี้จ ะ
จําแนกออกเปน 5 กลไกหลัก ไดแก (1) การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติของปจเจกชน (2) การจัดการ
ทรัพยากรน้ําในมิติของสังคม (3) การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติดานกลไกของตลาด (4) ปจจัยเชิง
สถาบันกับการจัดการทรัพยากรน้ําและ (5) ความลมเหลวของระบบตลาดในการจัดการทรัพยากรน้ําทั้งนี้
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรนําทัง5 กลไก สามารถอธิบายไดดังนี้
5.1 การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติของปจเจกชน
มิติของปจเจกชน (individual dimension) ในการผลิตและใชน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สํา หรั บมิตินี้ เป น การวิเคราะห ป ระสิ ทธิ ภาพของการผลิ ตน้ําของผูผ ลิ ตภายใต ห ลั กการวิเคราะห ด า น
อุปทาน(supply analysis) และประสิทธิภาพการบริโภคน้ําของผูบริโภคภายใตหลักการวิเคราะหดานอุป
สงค (demand analysis) โดยสามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี้
5.1.1 การจัดการดานอุปทานน้ํา
หลักเศรษฐศาสตรสําคัญในสวนของการจัดการดานอุปทานน้ําอาศัยหลักการของ
เศรษฐศาสตรการผลิตที่คํานึงถึงการผลิตภายใตแนวคิดของตนทุนต่ําสุดหรือการผลิตเพื่อใหผูผลิตไดรับ
กําไรสูงสุดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การไดมาซึ่ง “ประสิทธิภาพการผลิต (production efficiency)”
นั่นเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ตนทุนของการผลิตของการผลิตและการจัดสรรน้ํา
สมมติให เปนปริมาณน้ําที่ทําการผลิตและจัดสรรโดยหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน
ทั้งนี้ กําหนดให ( )เปนฟงกชันตนทุนรวมของการผลิตและจัดสรรน้ํา (total cost function) ภายใต
เทคโนโลยีการผลิตที่คํานึงถึงการประหยัดตนทุน (cost-effective technique) ดังนั้น ตนทุนสวนเพิ่มใน
การผลิตและจัดสรรน้ําจึงถูกกําหนดใหอยูในรูปของฟงกชัน ( )หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คืออุปทานน้ํา
ดังแสดงในภาพที่ 5.1
ต้นทุน

TC(W)

MC(W)

ปริมาณนํา

ภาพที่ 5.1 ตนทุนรวมและตนทุนสวนเพิ่มของการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
จากภาพที่ 5.1 แกนนอนคือปริมาณน้ําที่หนวยงานทําการผลิตและจัดสรร ในขณะที่
แกนตั้งเปนมูลคาของตนทุนการผลิตและการจัดสรรน้ํา เสนกราฟของทั้งตนทุนรวมและตนทุนสวนเพิ่มมี
ความชันเปนบวก ซึ่งหมายถึง ทุกหนวยของน้ําที่ทําการผลิตและจัดสรรเพิ่มขึ้น ผูประกอบการมีตนทุนรวม
ที่สูงขึ้นโดยตลอด ในขณะที่ตนทุนสวนเพิ่มของการผลิตและจัดสรรน้ําในหนวยแรกๆยังคงมีมูลคาตอหนวย
ที่สูงเนื่องจากทําการผลิตในจํานวนนอย เมื่อมีการขยายขนาดการผลิตและการจัดสรรน้ําเพิ่มสูงขึ้น ตนทุน
สวนเพิ่มนี้จะคอยๆลดลงจนถึงระดับต่ําสุดเนื่องจากตนทุนผันแปรเฉลี่ย (average variable cost) ในชวง
นี้มีคาต่ําสุด จากนั้นจึงคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความจํากัดของปจจัยการผลิต หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ อุปทานของน้ําจะเริ่มตนจากระดับที่การผลิตมีตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยเสน ( ) ที่
เริ่มจากจุดนี้ถือเปนเสนอุปทานของการผลิตและจัดสรรน้ํานั่นเอง
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ประสิทธิภาพของการผลิตน้ําในกรณีผูผลิตรายเดียว
ทํานองเดียวกับการผลิตสินคาทั่วไป ผูผลิตดําเนินการผลิตน้ําตนทุน ( ) ภายใต
เทคโนโลยีการผลิตที่เปนไปไดในชวงระยะเวลาของการผลิตหรือภายใตฟงกชันการผลิต ดังตอไปนี้
= ( ,

,

,

,…,

)

โดยที่ = น้ําที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตนทุน
, … , = ปจจัยในการผลิตชนิดที่ 1, 2, ……., ชนิดที่

เมื่อพิจารณาเฉพาะน้ําที่ ใชเ ปน วัตถุ ดิบในการผลิตน้ํ าตน ทุนแลว ผลผลิตสวนเพิ่ม
(marginal product: MP) จากการใชวัตถุดิบน้ําเพิ่มขึ้น 1 หนวยสามารถแสดงโดยใชสมการทาง
คณิตศาสตรไดดังนี้
=

′

=

ในหนวยแรกๆ ของการใชวัตถุดิบน้ํา ขนาดของการเพิ่มขึ้นของผลผลิตน้ําตนทุนอยูใน
อัตราการที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ (increasing returns to scale: IRTS)จนถึงระดับสูงสุด ณ ระดับการใช
วัตถุดิบน้ําที่ หรือเปนระดับการใชวัตถุดิบน้ําที่กอใหเกิดผลผลิตสวนเพิ่มสูงที่สุด จากนั้นผลผลิตสวน
เพิ่มของน้ําตนทุนจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลง (decreasing returns to scale: DRTS)จนในที่สุดผลผลิต
รวมของน้ํา ตน ทุน มีป ริมาณลดลงหากยังคงใช วัตถุดิบน้ํ าเพิ่มขึ้น เรื่ อยๆในการผลิต ดั งแสดงในสมการ
คณิตศาสตรและในภาพที่ 5.2
IRTS:

′′

=

> 0และDRTS:

′′

=

<0
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ปริมาณนําต้นทุน
(ผลผลิตนํา)

Y

ผลผลิตส่วนเพิม
ของนําต้นทุน

ปริมาณนําดิบ

WF
IRTS

DRTS

Y'
WF

ปริมาณนําดิบ

ภาพที่ 5.2 ผลผลิตรวมและผลผลิตสวนเพิ่มของการผลิตน้ําตนทุน
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
เปาหมายหลักของผูผลิตน้ําตนทุนคือ การผลิตน้ําตนทุน ณ ระดับที่ทําใหไดรับกําไร
สูงสุด (maximum profit)จากการใชวัตถุดิบน้ําและปจจัยการผลิตอื่นๆ ในการผลิตภายใตเทคโนโลยีที่
เปนไปไดในขณะนั้น ดังแสดงในสมการวัตถุประสงคตอไปนี้
=

∙ ( ,

,

,…,

)− ( )−∑

(

∙

ทั้งนี้ กําหนดให π = ระดับกําไรที่ผูผลิตไดรับจากการผลิตน้ําตนทุน
= ระดับราคาตอหนวยของผลผลิตน้ําตนทุน
=ระดับราคาตอหนวยของปจจัยการผลิตชนิดที่ ,

)

= 1, ,

ดังนั้น ผูผลิตจะดําเนินการตัดสินใจใชปจจัยการผลิตแตละชนิดจนถึงระดับที่ทําให
ไดรับกําไรสูงสุด ซึ่งสามารถแสดงไดดวยการหาอนุพันธลําดับหนึ่งของกําไรเทียบกับระดับการใชปจจัยการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น 1 หนวยดังนี้ (first-order condition: FOC):
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1.

=

∙

−

=0
∙

=

=

2.

=

∙

−

=

=0
∙

=

=

=

จากกระบวนการทางคณิตศาสตรขางตน ผูผลิตทําการตัดสินใจผลิตน้ําตนทุนเพื่อให
ไดรับกําไรสูงสุด ณ ระดับของการใชปจจัยการผลิตที่ทําใหมูลคาของผลผลิตเพิ่ม (value of marginal
product: VMP) ของการใชปจจัยการผลิตแตละชนิดเพิ่มขึ้น 1 หนวย (
และ
) เทากับตนทุน
และ
สว นเพิ่มของปจจั ยการผลิต (
) หรือเท ากั บราคาตอหนวยของปจจัยการผลิ ตนั้น ๆ
( และ ) กลาวโดยสรุป ประสิทธิภาพดานการผลิตที่ทําใหผูผลิตไดรับกําไรสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อการใช
ปจจัยการผลิตอยู ณ ระดับที่ทําใหมูลคาของผลผลิตสวนเพิ่มเทากับราคาตอหนวยของปจจัยการผลิตแต
ละชนิด
ในการอธิบายประสิทธิภาพการผลิตน้ําตนทุนดวยกราฟนั้น ภาพที่ 5.3แสดงถึงระดับ
การใชปจจัยการผลิตในรูปของวัตถุดิบน้ํา ณ ระดับ ∗ ซึ่งเปนระดับที่มูลคาของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเทากับ
ตนทุนสวนเพิ่มจาการใชวัตถุดิบน้ําเพิ่มขึ้น 1 หนวย หรือเทากับราคาตอหนวยของวัตถุดิบน้ํานั่นเอง
(
=
= ) จากประสิทธิภาพของการผลิตน้ําตนทุนนั้น สามารถนําไปสูการสรางเสนอุป
สงคของน้ําที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต (demand for water input) หรือแสดงเปนฟงกชันอุปสงคคือ
∗

= (

)

โดยกราฟของอุปสงค์นํา (ดิบ) นีแสดงไว้ในภาพที 5.4 นอกจากนี สําหรับในด้าน
ของอุปทานของนําต้นทุนนันสามารถพิจารณาได้จากต้นทุนส่วนเพิมในส่วนทีอยู่เหนือต้นทุนผันแปร
เฉลียดังทีได้กล่าวแล้วข้างต้น
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ปริมาณนําต้นทุน
(ผลผลิตนํา)

Y = f (w)
Y'
มูลค่า

ปริมาณนําดิบ

WF

MCW

VMPW

WF

ปริมาณนําดิบ

W*

ภาพที่ 5.3 ระดับการใชปจจัยการผลิตที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพทางการผลิตน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
ราคานําดิบ

W = D(PW)

WF

ปริมาณนําดิบ

ภาพที่ 5.4 อุปสงคของน้ํา (ดิบ) ที่ใชเปนปจจัยการผลิตน้ําตนทุน
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
5.1.2 การจัดการดานอุปสงคน้ํา
ในสวนของการจัดการดานอุปสงคน้ํานั้นอยูภายใตแนวคิดของหลักเศรษฐศาสตรวา
ดวยประสิทธิภาพการบริโภค โดยน้ําในที่นี้ทําหนาที่เปรียบเสมือนสินคาหรือผลผลิตชนิดหนึ่งที่ผูบริโภค
ตองการบริโภครวมกับสินคาชนิดอื่นๆ ภายใตงบประมาณที่ผูบริโภคมีอยู ซึ่งรายละเอียดสามารถอธิบาย
ไดดังนี้
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ประสิทธิภาพของการบริโภคน้ําในกรณีผูบริโภครายเดียว
ทํานองเดียวกันกับผูผลิต ผูบริโภคทําการตัดสินใจบริโภคสินคาชนิดตางๆ รวมถึง
สินคาที่เปนน้ํา ( , , , … , )ในปริมาณที่ทําใหไดรับความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน (utility: U)
สูงสุด ภายใตงบประมาณ (budget: M) ที่ผูบริโภคมีอยูทั้งนี้ กําหนดให
=
,

,…,

=

น้ําที่ผูบริโภคตองการบริโภคอุปโภคในราคา ตอหนวย
สินคาชนิดที่ 1, 2,…, n ที่ผูบริโภคตองการบริโภคในราคา
หนวย ตามลําดับ

,

,…,

ตอ

ซึ่งฟงกชันอรรถประโยชนของผูบริโภคแสดงไดดังนี้
= ( ,

,

,…,

)

โดยสมการงบประมาณของผูบริโภคคือ
= ( )+

โดยที่

(

∙

)

( ) =ฟงกชันคาใชจายหรือตนทุนในการบริโภคน้ํา
∑

(

∙

) =คาใชจายทั้งหมดในการบริโภคสินคา

ดังนั้น สมการวัตถุประสงคของผูบริโภคสามารถแสดงไดดังตอไปนี้
= ( ,

Subject to:

= ( )+∑

(

∙

,

,…,

)

)

ในการหาอุปสงคหรือปริมาณของสินคาแตละชนิดจากสมการวัตถุประสงคขางตนนั้น
ใชวิธีการวิเคราะหดวยการใช Lagrangian Function(L) และ Lagrangian Multiplier (λ) ดังตอไปนี้
= ( ,

,

,…,

)+λ∙[

โดยเงื่อนไขจําเปน (FOC) ของการวิเคราะหคือ

− ( )−

(

∙

)]
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1.

− λ ∙ ′( ) = 0

=

= λ ∙ ′( )

2.

=

−λ∙

′=0
=λ∙

3.

λ

=

− ( )−∑

(

∙

′

)=0

จากสมการ 1. และ 2. จะได:
′

=

( )

ดังนั้นเขียนใหมไดเปน
′
,

=

( )

=

จากสมการขางตน แสดงถึง ประสิทธิภาพการบริโภคสินคาโดยผูบริโภคตัดสินใจดวยการพิจารณา
ถึงอัตราการทดแทนกันระหวางการบริโภคน้ํา ( )และสินคาชนิดที่ ( ) หรือ marginal rate of
substitution (
, )กั บ อั ต ราส ว นของราคาสิ น ค า ทั้ ง สองชนิ ด นั้ น ( )กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ
ผูบริโภคจะทําการชั่งน้ําหนักระหวางความพึงพอใจสวนเพิ่มที่ไดรับจากการบริโภคสินคาทั้งสองชนิดกับ
ราคาของสินค านั่ นเอง ประสิทธิ ภ าพการบริ โ ภคที่ เกิ ดขึ้ น สามารถนํ าไปสู การได มาซึ่ งอุป สงคของน้ํา
(ตนทุน) ดังแสดงในสมการและภาพที่ 5.5 ตอไปนี้
∗

=

( ,

,…, ,

)
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ราคานําต้นทุน

Y = D(Py , Pi , M)

ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 5.5 อุปสงคของน้ําที่ใชในการบริโภค (น้ําตนทุน)
ที่มา : ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton (2004)
อุปสงครวมของน้ํา
เมือพิจารณาในภาพรวมของทังสังคมทีประกอบไปด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคนํ า
จํานวนมาก เมือนําอุปสงค์ของแต่ละบุคคลมารวมกันก็จะทําให้ได้อุปสงค์รวม (aggregate demand)
ของนํา ดังแสดงในสมการต่อไปนี
=

+

+⋯+

=อุปสงครวมของน้ํา

ทังนี
,

,…,

=อุปสงคน้ําของบุคคลที่

1, 2,..., k ในสังคม

โดยอุปสงครวมนี้สามารถแสดงใหอยูในรูปของกราฟตามภาพที่ 5.6 ดังตอไปนี้
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ราคานําต้นทุน

D(Py)
D3(Py)
D1(Py)

D2(Py)
ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 5.6 อุปสงครวมของน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
5.2 การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติของสังคม
หากพิ จ ารณาในเชิงของสังคมส ว นรวมแล ว การจัดสรรทรัพยากรน้ําระหวางบุ คคลควร
คํานึงถึงผลประโยชนที่แตละบุคคลไดรับจากการไดสวนแบงของปริมาณน้ําที่หนวยงานจัดสรรให ทั้งนี้ ผู
กํ า หนดนโยบายมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ในการจั ด สรรทรั พ ยากรน้ํ า เพื่ อ ให สั ง คมได รั บ สวั ส ดิ ก ารสู ง สุ ด
(maximum social welfare) นั่นเอง ในทางเศรษฐศาสตร อุปสงคน้ํา สามารถอธิบายไดอีกนัยหนึ่งก็คือ
เปนความเต็มใจที่จะจาย (willingness to pay) ของสมาชิกในสังคมเพื่อใหไดมาซึ่งปริมาณน้ําที่ใชในการ
ผลิต หรือบริโ ภค ซึ่งก็ถือวาเปนผลประโยชน ที่ผูใชน้ําไดรับในแง ของผลประโยชนสว นเพิ่ม (marginal
benefit: MB) ทั้งนี้ เมื่อหักคาใชจายหรือตนทุน (marginal cost: MC) ในการซื้อหรือจัดหาน้ํามาใชแลว
มูลคาที่ไดรับจะเทากับ ผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ (marginal net benefit: MNB)หรือ MNB = MB –
MC อนึ่ง เมื่อนําผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิของแตละบุคคลมารวมกันก็จะเปนผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ
ของสังคม ดังแสดงในภาพที่ 5.7
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มูลค่าผลประโยชน์
หรือต้นทุน
ของนําต้นทุน

MB
MC
MNB

ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 5.7 ผลประโยชนสวนเพิ่ม ผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ และตนทุนเพิ่มของน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
5.3 การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติดานกลไกของตลาด
ระบบตลาด (market system) คือ เครื่องมือทางนโยบายในการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อ
จัดการกับปญหาความจํากัดหรือความหายากของทรัพยากรน้ํา (water scarcity) ทั้งนี้ทรัพยากรน้ําใน
หลายสังคมไมมีระบบตลาดในการจัดสรร (missing water market) ปญหาการจัดการน้ําจึงเปนไปอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จากที่ไดกลาวแลวใน The First Theorem วา ไมมีสถาบัน (เครื่องมือทาง
นโยบาย) ในรูปแบบใดๆ ที่ทําหนาที่ไดดีกวา ตลาด (markets) นอกจากนี้ ในบางสังคมประเทศมีจัดการ
ทรัพยากรน้ําในรูปแบบของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิในทรัพยากรน้ํา (trade of water rights) อีกดวย
ตลาดของทรัพยากรน้ําเปนการแลกเปลี่ยนสิทธิในทรัพยากรน้ํา (water rights) ระหวางผู
ซื้อและผูขาย โดยสิทธิในทรัพยากรน้ําที่สมบูรณควรเปนไปตามหลักการของ Property Rights ที่ไดกลาว
แลวขางตน ซึ่งประเภทของสิทธิในทรัพยากรน้ํา (สวนใหญเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแลว) สามารถ
จําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ
1) Water Right Lease/Rental หมายถึงเจาของทรัพยากรน้ําใหสิทธิการเขาใชทรัพยากร
น้ําแกผูเชาเปนการชั่วคราว
2) Water Right Option หมายถึงเจาของใหสิทธิทําสัญญากับผูซื้อสิทธิการใชทรัพยากรน้ํา
ภายใตเงื่อนไขตางๆ ทางดานราคา (option price)
3) Water Right Banking: เปนกรณีที่หนวยงานรัฐมอบหมายใหธนาคารจัดการหาผูเชาสิทธิ
ที่มีคุณภาพ เปนการเพิ่มมูลคาทรัพยากร
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5.3.1 แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในการคาทรัพยากรน้ํา
สําหรับแนวคิดในการคาทรัพยากรน้ํา (water trade) นั้น มีหลักการเชนเดียวกันกับ
ทฤษฎีการคาทั่วไป นั่นคือ ผูที่ไดรับจัดสรรสิทธิในการใชน้ําในปริมาณที่มากเกินความตองการจะทําการ
แลกเปลี่ยนหรือขายสิทธิการใชน้ําในสวนที่เกินความตองนี้ใหกับผูที่ตองการใชน้ําเพิ่มเติม และอยูภายใต
หลักการของการจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพในสังคมโดยพยายามใหผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิของแต
ละบุคคลที่ไดรับการจัดสรรสิทธิในการใชน้ํามีคาเทากันมากที่สุด ทั้งนี้ กําหนดใหสมการผลประโยชนสวน
เพิ่มสุทธิของบุคคลที่ 1 และบุคคลที่ 2 ในสังคม (สมมติใหสังคมประกอบไปดวยบุคคลเพียง 2 คน) เปน
ดังนี้ (พิจารณาภาพที่ 5.8ประกอบการอธิบาย)
ปริมาณนําต้นทุน

w 2’ w 2*

02

b2
ราคานําต้นทุน

b1

ราคานําต้นทุน

MNB1

MNB2

v

v

01

w1’ w1*
ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 5.8 การคาสิทธิในทรัพยากรน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
ความผันแปร (

สําหรับกรณีที่การคาทรัพยากรน้ํามีตนทุนในการทําธุรกรรมเกิดขึ้น โดยเปนตนทุนที่มี
)กับปริมาณทรัพยากรน้ําที่มีการซื้อขายซึ่งแสดงไดดังสมการตอไปนี้
(

∗)

=

(

′

−

∗

)

ดังนั้น ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของกรณีที่มีตนทุนในการทําธุรกรรมคือ
MNB (

∗)

= MNB (

∗)

+

(

′

−

∗

)
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จากสมการขางตน แสดงใหเห็นวา บุคคลที่ 2 จะทําการขายทรัพยากรน้ําใหบุคคลที่ 1
ลดลงในกรณีที่มีคาใชจายในการทําธุรกรรมซื้อขายทรัพยากรน้ํา
5.4 ปจจัยเชิงสถาบันกับการจัดการทรัพยากรน้ํา
นอกจากแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการทรัพยากรน้ําแลว บทบาท
ของ “สถาบันหรือ institutions” นับวาเปนสิ่งสําคัญตอการจัดการทรัพยากรน้ําเชนกัน สถาบันเปนปจจัย
เกื้อหนุนที่มีนัยสําคัญตอการจัดการทรัพยากรตามหลักการทางเศรษฐศาสตร A. Allan Schmid (1972)
ใหคําจํากัดความของ “สถาบัน” วา “เปนเครื่องมือในการกําหนดสิทธิของบุคคล การเคารพสิทธิของผูอื่น
และความรับผิดชอบของคนในสังคม” ในทํานองเดียวกัน Douglass C. North (1991) ผูไดรับรางวัล
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตรใหความหมายของสถาบันไววา “สถาบัน เปนเครื่องมือที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อใช
ประโยชน ใ นทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง ประกอบด ว ยข อ จํ า กั ด ที่ เ ป น ทางการ (formal
constraints) เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสิทธิตามกฎหมาย เปนตน และขอจํากัดที่ไมเปนทางการ
(informal constraints) เชน การประทวง การคว่ําบาตร ประเพณี และวัฒนธรรมเปนตน”
ในทางเศรษฐศาสตร “ตลาดและราคา” ถือเปนปจจัยเชิงสถาบันที่ถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการจัดการทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ นโยบาย (policies) หรือทางเลือก (choices) ของสังคมก็ถือเปน
ปจจัยสําคัญเชิงสถาบันในการจัดการทรัพยากรน้ํา ความสําเร็จของสังคมจึงขึ้นอยูกับการเลือกใชนโยบาย
หรือทางเลือกที่เหมาะสมในการไดมาซึ่งสวัสดิการสูงสุดของสังคม ซึ่งกฎระเบียบหรือสถาบันสามารถชวย
ใหการจัดการทรัพยากรน้ําเปนไปอยางเหมาะสม (optimal allocation) ซึ่งเปนกระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรที่อยูบนพื้นฐานของรูปแบบของทรัพยากร (property forms) ลักษณะสิทธิในการเปนเจาของ
ทรัพยากร (property rights) ผลประโยชนสวนเพิ่ม (marginal benefit) และตนทุนสวนเพิ่ม (marginal
cost) ของการใชทรัพยากรน้ําในสังคม
รูปแบบของทรัพยากร ประกอบดวย 4 รูปแบบ คือ
1) Open Access Resource หมายถึง ทรัพยากรที่ไมมีกฎระเบียบในการใชและการเขาถึง
ทรัพยากร ผูใชสามารถใชทรัพยากรไดตามขนาดที่ตองการในลักษณะใครมากอนไดกอน ซึ่ง
ในปจจุบันทรัพยากรรูปแบบนี้ไมคอยปรากฏแลว
2) Common Property Resource หมายถึง ทรัพยากรที่ทุกคนในสังคมมีสิทธิเปนเจาของและ
มีสิทธิในการการใชภายใตกฎระเบียบที่กําหนด เชน ทรัพยากรประมง ทรัพยากรน้ําบนดิน
และน้ําใตดิน เปนตน
3) State Property Resource หมายถึง ทรัพยากรที่รัฐมีสิทธิเปนเจาของ
4) Private Property Resource หมายถึง ทรัพยากรที่เอกชนมีสิทธิเปนเจาของ
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นอกจากรูปแบบของทรัพยากรแลว สิทธิในการเปนเจาของทรัพยากรถือวามีบทบาทสําคัญ
ในการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิทธิการเปนเจาของในทรัพยากรจะมีความสมบูรณและ
สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรไดนั้น ตองประกอบไปดวยสิทธิ 4 ประเภทดังนี้
1) Exclusivity หมายถึง การมีสิทธิเด็ดขาดในทรัพยากรเพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทั้งทางตรง
และทางออม โดยผูอื่นไมสามารถละเมิดสิทธินี้ได
2) Transferability หมายถึง การที่เจาของทรัพยากรมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนมือใน
ความเปนเจาของทรัพยากร
3) Enforceability หมายถึง การที่เจาของทรัพยากรมี สิทธิในการปกป องมิให ผูอื่นเขามา
เกี่ยวของหรือละเมิดสิทธิในการใชทรัพยากร
4) Universality หมายถึง สิ ทธิในการเปน เจ าของทรั พยากรนั้ น เป น ที่ ย อมรั บ ของสังคม
โดยทั่วไป
Kenneth Arrow และ Gerald Debleuนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลผูพัฒนาทฤษฎี
เศรษฐศาสตรสวัสดิการที่มีชื่อวา The First Theorem of Welfare Economics โดยเนื้อหาสวนหนึ่ง
ระบุวา การใชเครื่องมือทางนโยบายในการกําหนดสิทธิความเปนเจาของทรัพยากรอยางชัดเจนและปลอย
ใหการจัด สรรทรัพยากรนั้นเปนไปตามกลไกของตลาดถือเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.5 ความลมเหลวของระบบตลาดในการจัดการทรัพยากรน้ํา
จากหลักเศรษฐศาสตรที่อยูบ นพื้ นฐานของการแขงขั น สมบู ร ณนั้น (พิ จ ารณาภาพที่ 5.9
ประกอบ) เมื่ออุปทานน้ํามีจํากัด (เสนอุทานมีลักษณะตั้งฉากกับแกนนอนหรือแกนปริมาณ) การแขงขัน
ในการใชน้ําหรือปริมาณอุปสงคของการใชน้ํามีระดับที่เพิ่มสูงขึ้น (เสนอุปสงคเกิดการเคลื่อนยายจาก D1
ไปสู D2) เปนผลใหระดับราคาตอหนวยของน้ําขยับเพิ่มสูงขึ้นจาก P1เปน P2 กําไรของผูผลิตจึงขยับตาม
เชนกัน (หรือเพิ่มขึ้นเทากับพื้นที่แรเงา) การจัดการทรัพยากรน้ําในตลาดแขงขันจําเปนตองอาศัยหลักการ
ของการมี “กรรมสิทธิ์การเปนเจาของ (property rights)” ในทรัพยากรน้ําอยางชัดเจน ซึ่งผูที่มีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยากรก็สามารถที่จะทําการผลิตและจัดสรรทรัพยากรน้ํานั้นไดตามกลไกของตลาด
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ราคา
S1
P2
P1

D2
D1

Q1

ปริมาณนํา

ภาพที่ 5.9 การผลิตและการใชทรัพยากรน้ําในตลาดแขงขันสมบูรณ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton (2004)
อยางไรก็ตาม สิทธิความเปนเจาของในทรัพยากรน้ําสวนใหญไมมีความชัดเจน ซึ่งเปนสาเหตุ
ใหกลไกตลาดไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ําจึงไมมีประสิทธิภาพ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การที่ระบบหรือกลไกตลาดเกิดความลมเหลวอันเนื่องมาจากการที่ทรัพยากรน้ํานั้นมี
ลักษณะเปนสินคาสาธารณะ เปน ทรัพยากรที่ผูใชสามารถกอใหเกิ ดผลกระทบภายนอกตอสังคม เป น
ทรัพยากรที่อยูภายใตการผูกขาดตามธรรมชาติในกระบวนการผลิต และการกําหนดอัตราคิดลดที่มีขนาด
สูงเกินไปในแตละชวงเวลาของการนําทรัพยากรน้ํามาใชประโยชน ซึ่งสาเหตุเหลานี้ของความลมเหลวใน
กลไกตลาดของทรัพยากรน้ําสามารถอธิบายไดดังนี้
1) ทรัพยากรที่เปนสินคาสาธารณะ (public goods) เปนทรัพยากรที่มีลักษณะเปน Nonrival
(การบริโภคทรัพยากรของคนหนึ่งจะไมกระทบตอปริมาณทรัพยากรเหลือใหคนอื่นบริโภค)
และเปน Exclusive (ไมสามารถกีดกันการเขามาใชทรัพยากรนั้นได) นั่นคือ ปญหาจะเกิดขึ้น
เมื่อทุกคนตองการใชทรัพยากรแตไมตองการจาย (free riding) ดังนั้น ผลประโยชนสวนเพิ่ม
(MB) จะถูกประเมินจากผูใชทรัพยากรต่ํากวาที่ควรจะเปน
2) ผลกระทบภายนอก (externalities) เปนผลกระทบภายนอกที่เกิดจากอรรถประโยชนหรือ
ฟงกชันการผลิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกสรา งขึ้ นโดยมิ ไดคํานึงถึ งอรรถประโยชนห รือ
ฟงกชันการผลิตของบุคคลอื่นทั้งในดานของการขัดแยงในระหวางผูใชน้ําบริเวณตนน้ําและ
ปลายน้ํา และปญหาของมลพิษทางน้ําอันกอใหเกิดตนทุนของผลกระทบภายนอก (external
costs) ตามมาในภายหลังได ดังแสดงไวในภาพที่ 5.10
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ราคา
S + ต้นทุนผลกระทบภายนอก

S
P2

ต้นทุนผลกระทบภายนอก

P1

(External Cost)

D

Q2

Q1

ปริมาณนํา

ภาพที่ 5.10 ความลมเหลวของตลาดทรัพยากรน้ําในกรณีของการเกิดผลกระทบภายนอก
ที่มา : ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton (2004)
ความลมเหลวของระบบตลาดของทรัพยากรน้ําเกิดขึ้นในกรณีของการเกิดขึ้นของผลกระทบ
ภายนอก เชน กรณีการผัน น้ําของผูใชน้ํ าที่ อยูบ ริเวณตน น้ํ าที่ มากเกิน ไปจนเปนสาเหตุให ผูใชน้ํ าที่อยู
บริเวณปลายน้ํามีปริมาณน้ําเหลือใหใชอยางไมเพียงพอ จําเปนตองเสียคาใชจายเพิ่มในการใชเครื่องสูบน้ํา
หรือตองเสียคาใชจายในการนําน้ําใตดินมาใชเพิ่มขึ้น หรือในกรณีของกิจกรรมการผลิตของผูผลิตรายใด
รายหนึ่งที่มีการปลอยน้ําทิ้งหรือมลพิษลงสูแหลงน้ํา เปนเหตุใหผูใชน้ํารายอื่นตองเสียคาใชจายเพิ่มในการ
บําบัดมลพิษเหลานี้หรือคาใชจายเพิ่มในการหาแหลงน้ําสะอาดแหลงอื่นมาใช เปนตน
จากภาพที่ 5.10 หากผูใชน้ําที่อยูบริเวณตนน้ําไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูใชน้ําที่
อยูบริเวณปลายน้ําหรือผูประกอบการที่มีการปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ําโดยปราศจาการลงทุนในระบบ
บําบัดมลพิษแลว ผูประกอบการเหลานี้ก็จะผลิตสินคาที่ระดับ Q1ณ ระดับราคา P1บนเสนอุปทาน“S” ซึ่ง
ถือเปนระดับการผลิตที่ไมเหมาะสม ทั้งนี้เพราะสังคมโดยรวมจะตองแบกรับภาระเทากับตนทุนที่เกิดจาก
ผลกระทบภายนอก ในขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบการที่คํานึงถึงผลกระทบภายนอกที่
เกิดขึ้นกับสังคม ผูประกอบการเหลานี้จะทําการลงทุนเพื่อลดผลกระทบภายนอกมากวาผูประกอบการ
ประเภทแรก ดังนั้น การผลิตจึงมีความเหมาะสมมากกวาในเชิงของสวัสดิการที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยทําการ
ผลิตบนพื้นฐานของเสนอุปทาน“S + ตนทุนผลกระทบภายนอก” ที่ระดับการผลิต Q2ณ ระดับราคา P2
ถึงแมวาปริมาณการผลิตจะต่ํากวาในขณะที่ราคาสูงกวาการผลิตในกรณีแรกก็ตาม การผลิตในกรณีนี้เปน
การใช ท รั พ ยากรอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและคํ า นึ ง ถึ ง การได ม าซึ่ ง สวั ส ดิ ก ารสู ง สุ ด ของสั ง คมโดยรวม
(maximum social welfare)
3) การผูกขาดตามธรรมชาติ (natural monopoly) เปนการผลิตที่มีผลลบตอประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตรเนื่องจากตนทุนเฉลี่ยของการผลิตน้ํา (average cost: AC หรือ TC/w) ลด
ต่ําลงอยางตอเนื่องในขณะที่ทําการผลิตน้ําเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ตนทุนสวนเพิ่ม (marginal
cost: MC) ณ ระดับการผลิตน้ําที่ MC = MB หรือระดับที่ทําการจัดสรรน้ําใหผูบริโภค (w*)
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ที่ระดับราคา P* มีคาต่ํากวา AC ดังนั้น รายไดที่ไดรับของผูผลิตน้ําจึงมีคาต่ํากวาตนทุนการ
ผลิตโดยเฉลี่ย ซึ่งเอกชนทั่วไปไมสามารถแบกรับสภาวะขาดทุนนี้ไดรัฐจึงเขามามีบทบาทใน
การเปนหนวยงานที่สามารถดําเนินการผลิตน้ําใหสมาชิกในสังคม ดังแสดงในภาพที่ 5.11
ราคานําต้นทุน
MB
MC
AC (w*)
AC

P*

W*

ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 5.11 การผูกขาดตามธรรมชาติในการผลิตน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
อนึ่ง ประชากรสวนใหญของโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่กําลังพัฒนาและดอย
พัฒนาใชน้ําโดยไดรับการอุดหนุน (subsidy) จากรัฐบาล ในลักษณะของคาใชจายงบประมาณและการ
อุดหนุนดานราคาสําหรับการผลิตและจัดสรรน้ําชลประทาน น้ําประปา ตลอดจนการควบคุมและปองกัน
ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ทั้งนี้ เนื่องจากน้ําเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความจําเปนสําหรับทุกคน การเขาถึง
การใชทรัพยากรน้ําจึงเปนสิทธิอันชอบธรรมของประชากรทุกคนในสังคม
ภาพที่ 5.12 แสดงตัวอยางของการอุดหนุนดานราคาของภาครัฐใหแกประชาชนผูใช
น้ํา ในระยะแรกอุปทานของน้ํา มีจํากัดที่ Q1ซึ่งแสดงดว ยเสนอุปทานS1ในขณะที่ อุปสงคการใชน้ําของ
สังคมสามารถแสดงไดดวยเสน D1สอดคลองกับราคาดุลยภาพตอหนวยที่ P1ในระยะเวลาตอมาเมื่ออุปสงค
การใชน้ํามีการขยายตัว (จากการเพิ่มขึ้นของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) จนเปนผลใหเสนอุป
สงคการใชน้ําเกิดการเคลื่อนยายจากเสน D1ไปสูเสน D2ราคาดุลยภาพตอหนวยจึงปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก P1
ไปอยูที่ระดับ P2ซึ่งปกติแลวประชาชนผูใชน้ําจะเปนผูแบกรับภาระในสวนตาง (P2-P1) ของราคาที่เพิ่ม
สูงขึ้นนี้อยางไรก็ตาม สําหรับรัฐบาลของประเทศที่ประชากรที่มีรายไดตอหัวไมสูงมากนักจะทําหนาที่เขา
ไปแบกรับภาระนี้ดวยการอุดหนุนบางสวนหรืออุดหนุนทั้งหมดเทากับสวนตางของราคาน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นหรือ
เทากับ SDY1พฤติกรรมการอุดหนุนดานราคาและขนาดของการอุดหนุนนี้ดําเนินตอไปเรื่อยๆ หากอุทาน
ของน้ํายังคงมีเทาเดิมที่ S1และตราบใดที่อุปสงคการใชน้ําเพิ่มสูงขึ้นกวาระดับนี้ การอุดหนุนก็ยิ่งมีขนาด
ใหญมากขึ้นอันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํา
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ดังนั้น แนวทางการลดภาระการอุดหนุนดานราคาที่หลายประเทศดําเนินการอยูก็คือ
ขยายขนาดของอุปทานน้ําใหเพิ่มสูงขึ้นโดยการสํารวจแหลงน้ําใหมๆ การสรางเขื่อน และปรับปรุงระบบ
ชลประทาน เปนตน การขยายขนาดของอุปทานน้ําเปนผลใหเสนอุปทานเกิดการเคลื่อนยายจากเสน S1
ไปสูเสน S2ราคาดุลยภาพจึงลดลงมาอยู ณ ระดับ P3 ดังนั้น ขนาดของการอุดหนุนราคาตอหนวยจึงลดลง
มาอยูที่ P2-P3หรือลดลงจาก SDY1เปน SDY2นอกจากนี้ อีกแนวทางหนึ่งในการลดขนาดของการอุดหนุน
ดานราคา คือ การจัดการดานอุปสงคการใชน้ํ าดว ยวิธี สงเสริ มใหประชาชนเกิ ดความตระหนั กในการ
ประหยั ด การใช น้ํ า และใช น้ํ า อย า งคุ ม ค า มากที่ สุ ด ซึ่ ง แนวทางนี้ เ ป น แนวทางที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ น้ํ า ในป จ จุ บั น ที่ มี อุ ป ทานจํ า กั ด อย า งไรก็ ต าม การจั ด การด า นอุ ป สงค ก ารใช น้ํ า มี ค วาม
ยากลําบากในการสรางจิตสํานึกในการประหยัดน้ําและตองอาศัยเวลามากกวาการจัดการดานอุปทาน ซึ่ง
รัฐบาลของหลายประเทศจึงเลือกใชวิธีจัดการดานอุปทานน้ําเนื่องจากเห็นผลเปนรูปธรรมในระยะเวลาที่
สั้นกวาเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีจัดการดานอุปสงคการใชน้ํา
ราคา
S1

SDY2
(P2 - P3 )

S2

P2
SDY1
(P2 – P1 )

P3
P1

D2
D1

Q1

Q2

ปริมาณนํา

ภาพที่ 5.12 การอุดหนุนดานราคาของภาครัฐในการใชทรัพยากรน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton (2004)
การกําหนดอัตราคิดลดที่สูงเกินไป (overdiscounting) เกิดขึ้นเมื่อเอกชนตัดสินใจ
กําหนดอัตราคิดลด (private discount rate) ของคาบเวลาปจจุบันที่สูงกวาอัตราคาคิดลดในคาบเวลา
อนาคต ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการใชทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนในเชิงของสังคมสวนรวมแลว อัตราคิดลดของ
สังคม (social discount rate) ในคาบเวลาอนาคตจะมีคามากกวาอัตราคิดลดในคาบเวลาปจจุบัน ดังนั้น
ทรัพยากรน้ําจะถูกนํามาใชไปในคาบเวลาปจจุบันเร็วกวาระดับที่เหมาะสมหากเอกชนกําหนดใหอัตราคิด
ลดในคาบปจจุบันมีคาสูง ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราคิดลดแสดงถึงคาเสียโอกาสของผลประโยชนที่ไดจากนํา
ทรัพยากรมาใชในคาบเวลาปจจุบันเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง หากอัตราของผลตอบแทนจากการนําทรัพยากรน้ํามาใชในปจจุบันสูงกวาอัตราดอกเบี้ย (ซึ่งอาจถือ
เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนในอนาคต) ทรัพยากรน้ําจะถูกนํามาใชในปจจุบันในปริมาณมากและเร็ว
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ขึ้นเพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่สูงกวาการเก็บทรัพยากรน้ําไวใชในอนาคตแลวไดเพียงผลตอบแทนที่เปน
ดอกเบี้ยซึ่งมีมูลคาที่ต่ํากวา
สรุปทายบท
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา เปนแนวคิดที่นําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
มาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรน้ําที่มีอยูอยางจํากัดใหมีเพียงพอตอ
ความตองการทรั พยากรน้ํา ที่มีไม จํา กัด โดยกลไกการจัดการทรั พยากรน้ํ า มีความสําคัญตอผูกําหนด
นโยบายในการนํามาใชพิจารณาในการจัดสรรน้ํา ในกรณีที่ความตองการ (อุปสงค) ในทรัพยากรน้ํามี
มากกวาปริมาณการผลิต (อุปทาน) เพื่อที่จะไดเกิดการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดสรรทรัพยากรน้ําอยางมีความเปนธรรมโดยทางเลือกในการจัดการทรัพยากรน้ํามีดวยกัน 2 ทางเลือก
หลัก คือ การจัดการดานอุปทานน้ํา และการจัดการดานอุปสงคน้ํา ซึ่งการจัดการดานอุปทานน้ํา จะอาศัย
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรการผลิตโดยคํานึงถึงแนวคิดตนทุนต่ําสุดเพื่อใหผูผลิตไดรับกําไรสูงสุด จึงจะเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต ในทํ า นองเดี ย วกั น การจั ด การด า นอุ ป สงค น้ํ า จะอยู ภ ายใต แ นวคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตร คือประสิทธิภาพการบริโภค ซึ่งเปนหนาที่ของผูกําหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรน้ําที่
จะดําเนินนโยบายอยางไรเพื่อใหสังคมไดรับประโยชนไดสูงสุด
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บทที่ 6
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรน้ํา
ในบทนี้เปน การเสนอแนวคิดในการพิจารณาประสิ ทธิ ภ าพทางเศรษฐศาสตรในการจั ดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยแบงออกเปน 3 หัวขอ หัวขอที่หนึ่ง เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
น้ําเชิงสถิตหัวขอที่สอง เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพลวัต และหัวขอที่สาม
ซึ่งเปนหัวขอสุดทาย เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ํา
6.1 ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงสถิต
การจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงสถิตเปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา
ณ จุดของเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ ซึ่งการจัดสรรทรัพยากร
น้ําที่มีอยู ( )ของผูกําหนดนโยบายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถดําเนินการไดโดยตัดสินใจเลือก
ปริมาณน้ํา ( )ที่จะจัดสรรใหแตละบุคคล ( ) เพื่อใหสังคม ( = 1,2, . . , ) ไดรับผลประโยชนสวน
เพิ่มสุทธิสูงที่สุด ดังแสดงในสมการวัตถุประสงคดังตอไปนี้
[

subject to:

∑

(

)−

(

)]

=

ดังนั้น Lagrangian Function สามารถเขียนอยูในรูปของ
=

[

(

)−

(

ซึ่งเงื่อนไขจําเปน (FOC)ของการวิเคราะหคือ
1.
และ

2.

λ

จากสมการ 1. จะเห็นไดวา

=

−

=

−∑

−λ=0
=0

)] + λ ∙ (

−

)
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−

นั่นคือ

=λ
= λ

จากสมการขางตน λ ตามความหมายในทางเศรษฐศาสตรก็คือ มูลคาเพิ่มของทรัพยากรน้ํา
(marginal value of water) หรือราคาตอหนวยของทรัพยากรน้ํานั่นเอง ดังนั้น ในการจัดการน้ําไปสู
บุคคลแต ล ะบุคคลในสังคมนั้ น หนว ยงานจะพยายามจัดสรรในลั กษณะให แต ล ะบุคคลในสั งคมไดรั บ
ผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิเทาๆกัน โดยมีปริมาณน้ําที่จัดสรรเทากับ ∗ ดังแสดงในสมการและภาพที่6.1
=

=⋯=

มูลค่าผลประโยชน์
ของนําต้นทุน

มูลค่าผลประโยชน์
ของนําต้นทุน

MNB1

MNB2

λ
W*

ภาพที่ 6.1 การจัดการทรัพยากรน้ําในสังคมบนพื้นฐานของผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
6.2 ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพลวัต
การจัดการทรัพยากรน้ําที่อธิบายมาแลวขางตน เปนการพิจารณาประสิทธิภาพในเชิงสถิต
(static efficiency) อยางไรก็ตาม ผูกําหนดนโยบายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการน้ําจําเปนตอง
พิจารณาถึงปริมาณทรัพยากรน้ําที่มีและปริมาณการใชในอนาคตดวย ดังนั้น “เวลา” จึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการจั ดการทรั พยากรน้ํ า ระหว า งช ว งเวลาต า งๆ เพื่ อให เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในเชิ ง พลวั ต (dynamic
efficiency) โดยผูมีหนาที่ตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรน้ําพยามยามที่จะจัดสรรตามหลักการของการ
ไดมาซึ่งผลประโยชนสูงสุดจาการจัดการทรัพยากรน้ําระหวางปจจุบันกับอนาคต นั่นคือ ผูกําหนดนโยบาย
ในการจัดการทรัพยากรน้ํามีเปาหมายในการใหสังคมไดรับผลประโยชนสุทธิที่คิดเปนมูลคาปจจุบัน (net
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present value: NPV) สูงสุด โดยผลประโยชนสุทธิ (net benefit: NB) ในแตละคาบเวลา tที่อัตราคิดลด
rสามารถคํานวณไดจาก
=

และ

=∑

−

(

)

>0

ดังนั้น สมการวัตถุประสงคของผูกําหนดนโยบายในการจัดการน้ําในชวงเวลาตางๆ คือ
=

,…,

subject to

∑

(1 + )

=

ซึ่งสมการขา งตน หมายถึง ผูกําหนดนโยบายทํ าการตัด สิ น ใจจัดการทรั พยากรน้ํ าในแต ล ะ
ชวงเวลา (w , … ,
) เพื่อทําใหสังคมไดรับผลประโยชนสุทธิปจจุบัน (NPV) สูงสุดภายใตปริมาณ
ทรัพยากรน้ําที่มีอยูทั้งหมด (W) ในทุกชวงเวลา ทํานองเดียวกับกับการวิเคราะหประสิทธิภาพของการ
จัดการทรัพยากรน้ําในเชิงสถิต Lagrangian Function ถูกนํามาใชหาระดับของปริมาณน้ําที่จัดสรรให
สังคมในแตละชวงเวลา ( ∗ ) ดังตอไปนี้
=

(1 + )

+λ∙[

−

]

ภายใตเงื่อนไขจําเปน:
1.
2.

=

λ

=

(

)

−λ=0

−∑

จากสมการ1. จะไดวา λ =

(

=0

)

ดังนั้น ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงพลวัต (ภาพที่ 6.2) จึงอยูที่
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=

(1 + )

=

(1 + )

=⋯=

(1 + )

=λ

โดยที่ λ = ตนทุนเพิ่มของการใชทรัพยากรน้ําหรือ marginal user cost

มูลค่าผลประโยชน์
ของนําต้นทุน

มูลค่าผลประโยชน์
ของนําต้นทุน

MNB1
MNB0
MNB1/(1+r)

λ0
W*
ภาพที่ 6.2 การจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงพลวัต
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
6.3 ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ํา
การจัดการดานมลพิษทางน้ํานับวันยิ่งทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของประชากรและกิ จ กรรมการผลิ ต ทางเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม เ หมาะสมก อ ให เ กิ ด ของเสี ย ที่ เ หลื อ ทิ้ ง จาก
กระบวนการผลิตและถูกปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมซึ่งสวนหนึ่งอยูในรูปของมลพิษทางน้ําการจัดการมลพิษ
ทางน้ําตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรไดอาศัยหลักการของทฤษฎีโคส หรือ “The Coase’s Theorem”
ซึ่งเปนทฤษฎีที่อยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหเกี่ยวกับตนทุนการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ (transaction
costs) โดยในที่นี้ก็คือ ตนทุนในการเจรจาตอรองกันระหวางผูกอมลพิษทางน้ํา (polluter) และผูไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษนี้ (pollutee) เพื่อหาจุดเหมาะสมของระดับมลพิษที่สามารถยอมรับไดจากทั้งสอง
ฝาย หากตนทุนในการเจรจาตอรองนี้สูงเกินไป การเจรจาตอรองก็จะไมเกิดขึ้น ดังนั้น สังคมก็ไมสามารถ
หาจุดเหมาะสมในการจัดการมลพิษทางน้ําได
ภาพที่ 6.3 แสดงถึงการจัดการมลพิษทางน้ําของสังคมที่ประกอบไปดวยผูกอมลพิษและผู
ไดรับผลกระทบมาดําเนินการเจรจาตอรองหาระดับมลพิษที่เหมาะสม (optimal pollution load: e*)
เพื่อใหยอมรับไดทั้งสองฝาย โดยผูกอมลพิษจําเปนตองพิจารณาถึงตนทุนในการบําบัดมลพิษในแตละ
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หนวย (marginal abatement cost: MAC) ในขณะที่ผูไดรับผลกระทบพิจารณาถึงมูลคาของความ
เสียหายอันเกิดจากมลพิษแตละหนวย (marginal damage cost: MDC)
จากกราฟ จะเห็นไดวา มูลคาของความเสียหาย (MDC) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ไปทางขวา) ตาม
ปริมาณการเพิ่มขึ้นของมลพิษแตละหนวยจนถึงระดับที่มลพิษมีปริมาณสูงสุดที่ emax มูลคาของผลกระทบ
ก็สูงสุดดวยเชนกัน โดยพื้นที่ใตเสน MDC แสดงถึงตนทุนรวมของผลเสียหายที่เกิดขึ้น (total damage
cost: TDC) (หมายเหตุ: เสน MDC ไมไดเริ่มจากศูนย เนื่องจาก ตามกระบวนการทางธรรมชาติ หาก
มลพิ ษที่ถูกปลอยสูสิ่งแวดลอมมีคาไม เ กินระดับ ที่ความสามารถของธรรมชาติ จ ะรองรับ ไดห รือระดับ
maximum carrying capacity แลว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงมีขนาดไมรุนแรงหรือไมเกิดขึ้นเลย)
ในทางกลับกัน (พิจารณาจากขวาไปซาย) ปริมาณมลพิษที่ลดลง (บําบัดเพิ่มขึ้น) แตละหนวย
จากระดับสูงสุด emax ไปจนถึงระดับต่ําสุดทางซายมือ สอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของตนทุนในการบําบัด
มลพิษแตละหนวย (MAC) ของผูกอมลพิษ ทั้งนี้ พื้นที่ใตเสน MAC แสดงถึงตนทุนรวมของการบําบัด
มลพิษ (total abatement cost: TAC) ที่เกิดขึ้นกับผูกอมลพิษ
การจัดการมลพิษทางน้ําในลักษณะนี้ เปนการหาจุดเหมาะสมหรือจุดดุลยภาพที่ทําให MDC
ของผูรับผลกระทบจากมลพิษและ MAC ของผูกอมลพิษ มีคาเทากัน (MDC = MAC) เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการมลพิษ ซึ่งทั้งสองฝายไดขอตกลงรวมกัน ณ ระดับมลพิษที่ทําใหทั้งสองฝายยอมรับที่ e* มลพิษ
ณ ระดับนี้ แสดงใหเห็นวา ผูกอมลพิษตองดําเนินการบําบัดมลพิษใหลดลงเทากับ (emax – e*) หนวย และ
ผูไดรับผลกระทบยังคงตองแบกรับภาระและผลกระทบจากการที่มลพิษยังคงอยูที่ระดับ e* หนวยแตก็
เปนระดับที่ผูรับผลกระทบสามารถยอมรับได นอกจากนี้ มลพิษที่ระดับ e* เปนระดับที่ทําใหตนทุนรวม
ของสังคมมีคาต่ําที่สุด (minimum social cost) โดยพิจารณาจากมลพิษที่ระดับ e’ ซึ่ง MAC มีคามากวา
MDC แสดงวา ผูกอมลพิษตองเสียตนทุนในการบําบัดมากเกินกวาระดับที่เหมาะสม ซึ่งตนทุนในสวนเกินที่
เกิดขึ้นกับผูกอมลพิษนั้นถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนที่สังคมตองสูญเสียไปดวย
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มูลค่าความเสียหาย

MDC

MAC
ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ
(Loss of Efficiency)

e* : MAC = MDC

λ*
TAC

TDC
0

e’

e*

emax

ปริมาณนํามลพิษ

Min Social Cost = Min (TAC + TDC) at e*

ภาพที่ 6.3 การจัดการมลพิษทางน้ําตามแนวคิดของ The Coase’s Theorem
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
สรุปทายบท
แนวคิดของประสิ ทธิภ าพทางเศรษฐศาสตร ในการจั ดการทรัพยากรน้ํานั้น จะอาศัยแนวคิด
เกี่ยวกับผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ ในการจัดสรรทรัพยากรน้ําที่มีอยูใหแกสังคมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
สวนเพิ่มสุทธิที่สังคม หรือบุคคลพึงไดรับ โดยในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดในการพิจารณาประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยแบงออกเปน 3 หัวขอ
หั ว ข อ ที่ (1) เป น การกล า วถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า เชิ ง สถิ ต การจั ด การ
ทรัพยากรน้ําในเชิงสถิตเปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา ณ จุดของเวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยผูกําหนดนโยบายจะอาศัยแนวคิดผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิ ในการจัดสรรทรัพยากรน้ําใหแกสังคม
อยางเทาเทียมกัน
หัวขอที่ (2) เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพลวัต แนวคิดในการ
จัดการทรัพยากรน้ําโดยพิจารณาถึงปริมาณทรัพยากรน้ําที่มีและปริมาณการใชในอนาคต ที่มี “เวลา”
เป น ป จ จัย สํ าคั ญในการจั ดสรรทรั พยากรน้ํ า โดยผู กํา หนดนโยบายจะทํา การตั ด สิ น ใจในการจั ด สรร
ทรัพยากรน้ําที่มีอยูใหสังคมไดรับผลประโยชนสุทธิปจจุบันสูงสุด ในทุกชวงเวลา
หัวขอที่ (3) ซึ่งเปนหัวขอสุดทาย เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ํา เปน
แนวคิดดานการจัดการมลพิษทางน้ําของสังคมที่ประกอบดวย ผูกอมลพิษและผูที่ไดรับมลพิษ ผานการ
เจรจาตอรองหาระดับความเหมาะสมของมลพิษที่สามารถยอมรับไดทั้ง 2 ผาย โดยจะพิจารณาจากตนทุน
ในการบําบัดมลพิษ และมูลคาของความเสียหายจากมลพิษในแตละหนวย
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บทที่ 7
ตลาดและการกําหนดราคาของทรัพยากรน้ํา
ระบบตลาด (Market System) คือ เครื่องมือทางนโยบายในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมี
จุดประสงคเพื่อบริหารจัดการดานปญหาความจํากัด ความหายากของทรัพยากรน้ํา (Water Scarcity)
โดยในหลายสังคมนั้น ทรัพยากรน้ําไมมีการตั้งระบบตลาดขึ้นมาเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
น้ํา (Missing Water Market) ทํา ให ไมเกิ ดประสิทธิ ภาพในการจั ดการน้ํา โดยนั กเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติตางเห็นวาไมมีสถาบัน (เครื่องมือทางนโยบาย) ในรูปแบบใดๆ ที่ทําหนาที่ไดดีกวา
ตลาด (markets) นอกจากนี้ ในบางสังคมประเทศมีจัดการทรัพยากรน้ําในรูป แบบของการซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสิทธิในทรัพยากรน้ํา (trade of water rights) อีกดวย
กลไกการทํา งานของระบบตลาดทรัพยากรน้ํ า จะเปน การแลกเปลี่ย นสิ ทธิในทรั พยากรน้ํา
(Water Rights) ระหวางผูซื้อ และผูขาย โดยสิทธิในทรัพยากรน้ําที่สมบูรณควรเปนไปตามหลัก Property
Rights หรือสิทธิในการเปนเจาของที่สมบูรณ ซึ่งประเภทของสิทธิในทรัพยากรน้ํา (สวนใหญเกิดขึ้นใน
ประเทศที่พัฒนาแลว) สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก
(1) Water Right Lease/Rental หมายถึงเจาของทรัพยากรน้ําใหสิทธิการเขาใชทรัพยากรน้ํา
แกผูเชาเปนการชั่วคราว
(2) Water Right Option หมายถึงเจาของใหสิทธิทําสัญญากับผูซื้อสิทธิการใชทรัพยากรน้ํา
ภายใตเงื่อนไขตางๆ ทางดานราคา (option price)
(3) Water Right Banking: เปนกรณีที่หนวยงานรัฐมอบหมายใหธนาคารจัดการหาผูเชาสิทธิที่
มีคุณภาพ เปนการเพิ่มมูลคาทรัพยากร
7.1 หลักเศรษฐศาสตรวาดวยตลาดทรัพยากรน้ํา
สําหรับแนวคิดของตลาดทรัพยากรน้ํา (water market) นั้น มีหลักการเชนเดียวกันกับ
ทฤษฎีการคาทั่วไป นั่นคือ ผูที่ไดรับจัดสรรสิทธิในการใชน้ําในปริมาณที่มากเกินความตองการจะทําการ
แลกเปลี่ยนหรือขายสิทธิการใชน้ําในสวนที่เกินความตองนี้ใหกับผูที่ตองการใชน้ําเพิ่มเติม และอยูภายใต
หลักการของการจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพในสังคมโดยพยายามใหผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิของแต
ละบุคคลที่ไดรับการจัดสรรสิทธิในการใชน้ํามีคาเทากันมากที่สุด ทั้งนี้ กําหนดใหสมการผลประโยชนสวน
เพิ่มสุทธิของบุคคลที่ 1 และบุคคลที่ 2 ในสังคม (สมมติใหสังคมประกอบไปดวยบุคคลเพียง 2 คน) เปน
ดังนี้ (พิจารณาภาพที่ 7.1ประกอบการอธิบาย)
=

−

และ

=

−
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ทั้งนี้

และ
และ

ราคาน้ํา (ตอหนวย) ขั้นต่ําของน้ําตนทุนที่บุคคลที่ 1 และ 2 ทําการจาย
= ขนาดของผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิของบุคคลที่ 1 และ 2 ไดรับในการ
ไดมาซึ่งสิทธิในการบริโภคน้ําที่ระดับ และ ตามลําดับ
= ปริมาณน้ําที่บุคคลที่ 1 ในสังคมไดรับการจัดสรรสิทธิ
= ปริมาณน้ําที่บุคคลที่ 2 ในสังคมไดรับการจัดสรรสิทธิ

=

′
′

และประสิทธิภาพในการจัดสรรสิทธิในการใชทรัพยากรน้ําของบุคคลในสังคมคือ (สมมติใหไมมี
ตนทุนในการทําธุรกรรมสําหรับกรณีนี้)
ที่ปริมาณน้ํา

=

∗

ณ ระดับราคาน้ําตอหนวย V

นั่นคือบุคคลที่ 1 ตองการซื้อสิทธิการใชน้ําจากบุคคลที่ 2 เพิ่มขึ้นเทากับ w′ w ∗ หนวย ที่ระดับ
ราคาน้ําตอหนวย Vบุคคลที่ 2 ตองการขายสิทธิการใชน้ําให บุคคลที่ 1 เทากับ w′ w ∗ หนวย ที่ระดับ
ราคาน้ําตอหนวย Vหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ
+

หรือ

′

∗

=
+

′

=

∗

+

∗

+
∗

=

=

ปริมาณนําต้นทุน

w2’ w2*

02

b2
ราคานําต้นทุน

b1

ราคานําต้นทุน

MNB1

MNB2

v
01

v

w1’ w1*
ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 7.1 การคาสิทธิในทรัพยากรน้ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
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แปร (

สําหรับกรณีที่การคาทรัพยากรน้ํามีตนทุนในการทําธุรกรรมเกิดขึ้น โดยเปนตนทุนที่มีความผัน
)กับปริมาณทรัพยากรน้ําที่มีการซื้อขายซึ่งแสดงไดดังสมการตอไปนี้
(

∗)

=

(

′

−

∗

)

ดังนั้น ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของกรณีที่มีตนทุนในการทําธุรกรรมคือ
MNB (

∗)

= MNB (

∗)

+

(

′

−

∗

)

จากสมการขางตน แสดงใหเห็นวา บุคคลที่ 2 จะทําการขายทรัพยากรน้ําใหบุคคลที่ 1 ลดลงใน
กรณีที่มีคาใชจายในการทําธุรกรรมซื้อขายทรัพยากรน้ํา
7.2 หลักเศรษฐศาสตรวาดวยการกําหนดราคาทรัพยากรน้ํา
โครงสรางของอัตราคาน้ํา โดยทั่วไปประกอบดวย 3 โครงสรางหลัก ดังนี้ (1) อัตราคาใช
น้ําแบบลดลงเปนชวง (decreasing block rate structure) (2) อัตราคาใชน้ําแบบเพิ่มขึ้นเปนชวง
(increasing block rate structure) และ (3) อัตราคาใชน้ําแบบคงที่ (uniform rate structure)
สามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี้
(1) อัตราคาใชน้ําแบบลดลงเปนชวง (decreasing block rate structure) เปนการ
กํา หนดราคาค าใชน้ํา โดยใชโ ครงสรา งนี้ เป นการกําหนดให ราคาลดลงเป นช วงๆ ตามปริ มาณน้ํ าที่ ใช
เพิ่มขึ้นในแตละชวงตามที่หนวยงานไดกําหนด โดยมีลักษณะคลายขั้นบันไดขาลง ดังภาพที่ 7.2 โดย
วัตถุประสงคหลักของโครงสรางการกําหนดราคาแบบลดลง คือ การสงเสริมใหมีการใชน้ําเพิ่มสูงขึ้น โดย
จะเกิดขึ้นในกรณีที่ภาครัฐหรือหนวยงานผูผลิตน้ําตองการอุดหนุนผูใชน้ําหรือผูประกอบการที่ดอยโอกาส
หรื อผู ป ระกอบการรายใหม ที่อยู ในระยะเริ่ มแรกในการประกอบกิจ การ เปนต น หากพิจารณาในเชิ ง
อนุรักษทรัพยากรน้ํา การกําหนดอัตราคาน้ําประเภทนี้ จะสงผลในทางตรงกันขาม กับกระแสการอนุรักษ
น้ํา ในขณะที่เปนโครงสรางที่สอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรในดานการประหยัดตอขนาด (economies
of scale aspect) โดยผูกําหนดนโยบายจําเปนตองพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลประโยชนสุทธิที่สังคม
ไดรับ
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ราคานําต้นทุน

อัตราค่าใช้นําแบบลดลงเปนช่วง
(Decreasing Block)

ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 7.2 โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําแบบลดลงเปนชวง
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
(2) อัตราคาใชน้ําแบบเพิ่มขึ้นเปนชวง (increasing block rate structure) เปน
โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําที่แตกตางจากวิธีแรก กลาวคือ เปนโครงสรางที่คาใชน้ํามีอัตราคงที่สลับ
กับการเพิ่มขึ้นของราคาคาน้ําเปนชวงตามปริมาณการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น (progressive rate) มีลักษณะคลาย
กับขั้นบันไดขาขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 7.3 ดังนั้น โครงสรางการกําหนดราคาแบบนี้จึงมีความสอดคลองกับ
แนวคิดในเชิงอนุรักษทรัพยากรน้ําซึ่งในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเองก็ใชระบบการกําหนดอัตรา
คาน้ําแบบนี้ดังเชน การกําหนดอัตราคาน้ําตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2518) ภายใต พ.ร.บ. การ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยกําหนดใหเรียกเก็บคาน้ํา 0.20 บาทตอ ลบ.ม. สําหรับการใชน้ําที่ระดับ
50,000 ลบ.ม. แรก สวนที่เกินจาก 50,000 ลบ.ม. แตไมเกิน 100,000 ลบ.ม. ใหเรียกเก็บที่ 0.30 บาทตอ
ลบ.ม.และสวนที่เกินจาก 100,000 ลบ.ม. ใหเรียกเก็บที่ 0.50 บาทตอ ลบ.ม. นอกจากนี้ ใหยกเวนคาใช
น้ําแกผูใชน้ําเฉลี่ยไมเกินเดือนละ 1,000 ลบ.ม.และผูใชน้ําในกิจการสาธารณประโยชนที่ไดรับการยกเวน
เปนหนังสือจากอธิบดีอยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาระบบการกําหนดอัตราคาน้ําดังกลาวยังคงไมสะทอน
ตนทุนที่แทจริงของการใชทรัพยากรน้ํา และเปนอัตราที่ต่ํากวาระดับที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร
ราคานําต้นทุน

อัตราค่าใช้นําแบบเพิมขึนเปนช่วง
(Increasing Block)

ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 7.3 โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําแบบเพิ่มขึ้นเปนชวง
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
(3) อัตราคาใชน้ําแบบคงที่ (uniform rate structure)เปนโครงสรางการกําหนดอัตราคา
ใชน้ําแบบคงที่อัตราเดียวไมวาปริมาณการใชน้ําจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม (ภาพที่ 7.4) การกําหนด
ราคาน้ําแบบนี้สวนใหญเปนโครงสรางการกําหนดราคาในประเทศที่ประชากรมีรายไดไมสูงมากนัก ซึ่งผู
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กําหนดนโยบายราคาคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักในการเขาถึงทรัพยากรน้ําของประชากรอยางทั่วถึง ทั้งนี้
ราคาน้ําจะถูกกําหนดใหมีอัตราสูงสุดไมเกินตนทุน เฉลี่ยตอหนวยการการผลิตน้ํา หากราคาน้ําต่ํากว า
ตนทุนเฉลี่ย แสดงวาหนวยงานผูผลิตมีการอุดหนุนดานราคาใหกับประชากรในสังคม
ราคานําต้นทุน

อัตราค่าใช้นําแบบคงที
(Uniform)

ปริมาณนําต้นทุน

ภาพที่ 7.3 โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําแบบคงที่
ที่มา : ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006)
จากโครงสรางหลักในการกําหนดราคาคาน้ําขางตน เกณฑทั่วไปที่ผูกําหนดนโยบายหรือ
หนวยงาน หรือผูประกอบการใชในการพิจารณา กําหนดโครงสรางราคาน้ํา ประกอบดวย 5 เกณฑสําคัญ
ดังนี้ เกณฑที่หนึ่ง เกณฑดานรายได (Revenue Sufficiency) เกณฑที่สองเกณฑดานประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร (economic efficiency) เกณฑที่สามเกณฑดานความเสมอภาค (equity and fairness)
เกณฑที่สี่เกณฑที่งายตอการเขาใจ (simplicity) และสุดทาย เกณฑที่หา เกณฑดานการยอมรับของสังคม
(legality) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) เกณฑดานรายได (Revenue Sufficiency) เปนเกณฑที่มีวัตถุประสงคหลักในการ
กําหนดอัตราคาใชน้ําเพื่อให หนว ยงานผูผลิตน้ําได รับรายไดไมต่ํากวาต นทุนการผลิ ตหรือเปนเกณฑที่
ผูประกอบการผลิตน้ํามุงแสวงหาผลประโยชนสุทธิสูงสุด กรณีนี้เปนสวนใหญเปนกรณีที่ผูผลิตน้ําเปน
หนวยงานเอกชนที่ไดรับสัมปทานในการผลิตน้ําใหกับสังคม
(2) เกณฑดานประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (economic efficiency) เกณฑการ
กําหนดราคาน้ําแบบนี้เปนเกณฑที่มีวัตถุประสงคหลักเพื่อการจัดสรรน้ําใหกับประชากรในสังคมไดรับ
ผลประโยชนสุทธิ ที่คิดลดเปน มูล คา ปจ จุบั นสู งสุ ด (maximum NPV) ดังนั้น ผู กํา หนดนโยบายของ
โครงสรางราคาน้ําบนพื้นฐานของการใชเกณฑนี้ พิจารณาถึงผลประโยชนสุทธิที่เกิดขึ้นกับประชากรของ
สังคมในเชิงพลวัตขามชวงเวลาภายใตการคาดการปริมาณน้ําที่มีอยูทั้งในปจจุบันและอนาคต
(3) เกณฑดานความเสมอภาค (equity and fairness) เปนเกณฑการกําหนดราคาน้ําที่
คํานึงถึ งความเสมอภาคของแตล ะบุคคลในสังคม โดยเปนอั ตราคา น้ําที่ มีความยุติ ธรรมสําหรับทุ กคน
อยางไรก็ตาม ความขัดแยงระหวางกลุมบุคคลสามารถเกิดขึ้นได หากนิยามของความเสมอภาคยังคงมี
ความไมชัดเจนในสังคมนั้น
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(4) เกณฑที่งายตอการเขาใจ (simplicity) เปนเกณฑการกําหนดราคาน้ําที่เขาใจงาย
สําหรับทุกคนในสังคม
(5) เกณฑดานการยอมรับของสังคม (legality) เปนเกณฑการกําหนดราคาน้ําที่อยูภายใต
กฎหมายและทุกคนในสังคมยอมรับ
จากเกณฑ ในการกําหนดโครงสรางอัตราคาน้ําขางตน ผู กํา หนดนโยบายหรือผูผลิตน้ํา
สามารถใชเกณฑตางๆ ผสมผสานกันหรือใชเพียงเกณฑใดเกณฑหนึ่งก็ได โดยขึ้นอยูที่วัตถุประสงคหลัก
ขององคกร วาจะตัดสินใจผลิตน้ําเพื่อประโยชนสุทธิของสังคม หรือเพื่อแสวงหาผลกําไรในภาคเอกชน
บนพื้นฐานของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในเชิงอนุรั กษทรัพยากร โครงสรางการ
กําหนดราคาทรั พยากรน้ํา นอกจากจะอยูภายใต หลั กการกําหนดราคาตามตนทุ นส วนเพิ่ม (marginal
cost) ในการผลิตแลว ผูกําหนดนโยบายหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการผลิตน้ําจําเปนตองพิจารณาถึง
ราคาน้ําที่สะทอนถึงตนทุนที่แทจริงของการนําทรัพยากรน้ํามาใช หรือตนทุนสวนเพิ่มของการใชทรัพยากร
น้ําแตละหนวย (marginal user cost) ดวย ดังนั้น ราคาน้ําที่สะทอนมูลคาที่แทจริงของทรัพยากรคือ
อัตราที่ประกอบดวย 2 สวนคือ ตนทุนสวนเพิ่มและตนทุนทุนสวนเพิ่มของการนําทรัพยากรน้ํามาใช ดัง
แสดงในสมการตอไปนี้
=

ทั้งนี้ กําหนดให

+λ

= ราคาน้ําตอหนวย
= ตนทุนสวนเพิ่มในการผลิตน้ํา

λ = ต น ทุ น ส ว นเพิ่ ม ของนํ า ทรั พ ยากรน้ํ า ดิ บ มาใช ผ ลิ ต น้ํ า
ตนทุนหรืออีกนัยหนึ่งก็คือราคาเงา (shadow price)
ของทรัพยากรน้ํา
การกําหนดราคาสินคาทั่วไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตรนั้น เปนการกําหนดราคา
สินคาใหมีคาเทากับตนทุนการผลิตสวนเพิ่มเทานั้น แตในทางเศรษฐศาสตรทรัพยากร การกําหนดราคาให
มีคาเพียงตนทุนสวนเพิ่มยังไมเพียงพอตอการสรางความตระหนักใหผูใชทรัพยากรน้ําคํานึงถึงมูลคาที่
แทจริงของทรัพยากรวามีคาสูงกวาที่ควรจะเปนในระบบตลาดสินคาทั่วไป ดังนั้น ตนทุนสวนเพิ่มของการ
นําทรัพยากรน้ํามาใชจึงเปนตนทุนที่ประกอบดวยตนทุนของการจัดการทรัพยากรน้ําใหมีเพียงพอกับความ
ตองการใชน้ําใหมีใชไปถึงเวลาในอนาคตหรือเกิดความยั่งยืนในการใชของทรัพยากร นอกจากนี้ เปน
ตนทุนที่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการนําทรัพยากรน้ําจากแหลงของทรัพยากร (in situ water
resource) มาใชเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม
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สรุปทายบท
ระบบตลาด (Market System) เปนเครื่องมือทางนโยบายในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมี
จุด ประสงคเพื่ อการบริ ห ารจัดการในป ญหาด านความหายากของทรัพยากรน้ํา โดยนั กเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติตางเห็นวา ระบบตลาด เปนเครื่องมือทางนโยบายในการแกปญหาการจัดการน้ําไดดี
และมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดของตลาดทรัพยากรน้ํานั้น จะคลายกับแนวคิดการคาทั่วไป คือ ผูที่ไดรับ
จัดสรรสิทธิในการใชน้ําในปริมาณที่มากเกินความตองการจะทําการแลกเปลี่ยนหรือขายสิทธิการใชน้ําใน
สวนที่เกินความตองนี้ใหกับผูที่ตองการใชน้ําเพิ่มเติม และอยูภายใตหลักการของการจัดสรรน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพในสังคมโดยพยายามใหผลประโยชนสวนเพิ่มสุทธิของแตละบุคคลที่ไดรับการจัดสรรสิทธิใน
การใชน้ํามีคาเทากันมากที่สุด
สําหรับการกําหนดราคาทรัพยากรน้ํา โดยทั่วไป โครงสรางของอัตราคาน้ําจะตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในเชิงอนุรักษทรัพยากร โครงสรางการกําหนดราคาทรัพยากรน้ํา
นอกจากจะอยูภายใตหลักการกําหนดราคาตามตนทุนสวนเพิ่มในการผลิตแลว ในการผลิตน้ําจําเปนตอง
พิจ ารณาราคาน้ําที่จ ะสะท อนถึงตน ทุน ที่แทจ ริงของการนํา ทรัพยากรน้ํ ามาใช กลาวคือ ราคาน้ํ าต อง
สะทอนถึงมูลคาที่แทจริงของทรัพยากร คือ ตนทุนสวนเพิ่มและตนทุนทุนสวนเพิ่มของการนําทรัพยากรน้ํา
มาใช
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บทที่ 8
การประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอมของโครงการบริหารจัดการน้ํา
การประเมินตนทุนสิ่งแวดลอมจะแสดงถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรในรูปของตัวเงินที่เกิดจาก
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมูลคาที่เกิดขึ้นจะเปนขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการน้ํ าไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพิ จารณาจากมูลค าผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในปจจุ บัน ของการดําเนิน
โครงการ มาหักลบกับมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV : Net Present Value)
ในการดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ํา หรือโครงการกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ จําเปนที่ตองมี
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ EIA : Environmental Impact Assetmentนําเสนอตอสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ในการเสนอรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การดําเนินโครงการ เพื่อเสนอมาตรการปองกัน และลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แตสําหรับการประเมิน
ตนทุนสิ่ งแวดล อมนั้น ยังไมไดถูกบรรจุไวในขอกฎหมาย หรือถูกบังคั บใชในการพิ จารณาโครงการ แต
อย างไรก็ ตาม การประเมิ น ตน ทุ นสิ่ งแวดล อมที่เ กิดขึ้ น มีความสํ าคัญในการศึ กษาความเป น ไปได ของ
โครงการ โดยพิจารณาจาก NPV และอัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร (IRR : Internal Rate
of Return) หากคาดังกลาวออกมาต่ําเกินไป ตนทุนทางสิ่งแวดลอมที่ประเมินไดจะนํามาใชพิจารณาใน
การดําเนินโครงการวาควรมีการดําเนินโครงการตอไปหรือไม
โดยในบทที่ 5 นี้ จะกลาวถึงขั้นตอนในการประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอม วิธีการประเมิน
มูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอมในเทคนิคตางๆ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการประเมินมูลคาตนทุนทาง
สิ่งแวดลอม
8.1 ขั้นตอนการประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนการประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอม มี 4 ขั้นตอนดังตอไปนี้
(1) จําแนกผลกระทบของสิ่งแวดลอม หรือ identification
ขั้นตอนนี้จะเปนการพิจารณาแยกหวดหมูผลกระทบทางสิ่งแวดลอมที่จะนํามาประเมิน
มูลคาความเสียหาย และผลกระทบ โดยมีเกณฑในการจําแนกวา หากผลกระทบใดกอใหเกิดความเสียหาย
ในปริมาณนอยมาก และโครงการไดมีมาตรการในการปองหรือลดผลกระทบดังกลาว จะไมนําผลกระทบ
ดังกลาวมาประเมินคา ซึ่งในการพิจาณาหรือจําแนกผลกระทบเพื่อที่จะระบุวาผลกระทบใดสมควรที่จะมี
การประเมินคาหรือไมนั้น ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในทางวิชาการดานสิ่งแวดลอม มาชวยในการพิจารณา
ดวย
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(2) พิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอการใชประโยชนของมนุษย และระบุขนาดของ
ผลกระทบในเชิงปริมาณ (impact quantification)
ในขั้นตอนนี้ตองมีการระบุขนาดของผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงพิจารณาผลกระทบที่
เกิ ด ขึ้ น นั้ น สงผลต อการดํ า เนิ น ชี วิ ตของมนุ ษย อย างไรบ าง และกลุ มใดบ างที่ เปน กลุ มเสี่ ย งที่ จ ะได รั บ
ผลกระทบ เชน เมื่อมีการสรางโครงการเขื่อนกักเก็บน้ํา จะกอใหเกิดผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ปา
แหลงทองเที่ยวถูกทําลาย ซึ่งผลกระทบดังกลาวนี้กอใหเกิดการเสียประโยชนของสังคมจากการใชพื้นที่ปา
โดยสงผลใหประชาชนมีรายไดลดลงเนื่องจากไมสามารถเก็บของปามาขายได ทําใหระบบนิเวศสูญเสีย
แหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดไป รวมถึงประชาชนตองสูญเสียรายไดจากการที่พื้นที่ปาเคยเปนแหลง
ทองเที่ยว และเปนแหลงสรางรายไดมากอน
(3) จัดกลุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ที่แบงออกเปนผลกระทบทางบวก หรือ ทางลบ โดย
จําแนกตามประเภทมูลคาสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร
“มูลคาสิ่ งแวดลอมในที่นี้ หมายถึง การที่ มนุ ษย เห็ นวาทรั พยากรและสิ่ งแวดลอมใน
ธรรมชาติมีความสําคัญตอมนุษย โดยจะมีคามากหรือนอยเพียงใดหากเทียบกับสินคาในระบบเศรษฐกิจ”
ซึ่งในขั้นตอนนี้ตองจําแนกผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวที่เกิดขึ้นวาเปนมูลคาสิ่งแวดลอมประเภทใด
โดยการพิ จ ารณาผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ มทางเศรษฐศาสตร ได มี ก ารจํ า แนกประเภทของมู ล ค า
สิ่งแวดลอม ออกเปนดังนี้
มูลคาทั้งหมดทางเศรษฐกิจ

มูลคาจากการใชประโยชน
มูลคาจาก
การใช

มูลคาจากการ
ใชโดยตรง

มูลคาจากการไมไดใชประโยชน
มูลคาจากการ
เก็บไวเผื่อใช

มูลคาจาก
การคงอยู

มูลคาเก็บไว
เผื่อลูกหลาน

ภาพที่ 8.1 องคประกอบของมูลคาทางเศรษฐกิจของสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ที่มา : อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ (2556)
นั ก เศรษฐศาสตร สิ่ ง แวดล อ มได จํ า แนก มู ล ค า ทางเศรษฐศาสตร ข องทรั พ ยากร
สิ่งแวดลอม (total economic value) เปน 2 ประเภทหลักๆ คือ มูลคาการใชประโยชน (use value)
และมูลคาที่ไมไดใชประโยชน (non-use value หรือ passive value) ดังแสดงในภาพที่ 8.1มูลคาการใช
ประโยชนยังแบงออกเปน (1) มูลคาการใชประโยชนโดยตรง (direct use value) คือ การที่ไดรับ
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ประโยชนโดยตรงจากทรัพยากรสิ่งแวดลอม การใชประโยชนโดยตรงมี 2 ลักษณะ คือ การใชประโยชน
โดยการนําทรัพยากรมาใช (extractive use) และการใชประโยชนโดยไมไดนําทรัพยากรมาใช (non
extractive use) (2) มูลคาการใชประโยชนทางออม (indirect use value) คือ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเปนปจจัยการผลิตหนึ่งในการผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เชน ปาชายเลนจะเปนแหลงอาหาร
และที่อยูอาศัยของสัตวน้ําซึ่งใหผลผลิตทางดานการประมง รวมถึงปองกันการกัดเซาะชายฝงจากน้ําทะเล
มูลคาที่ไมไดใชประโยชนสามารถจําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ (1) มูลคาเก็บไวเผื่อใช
(option value) คือ การที่ไมไดใชประโยชนทรัพยากรในปจจุบัน แตมีโอกาสไดใชประโยชนในอนาคต (2)
มูลคาเก็บไวเผื่อลูกหลาน (bequest value) คือ การสงวนทรัพยากรนั้นไวเปนมรดกใหลูกหลานไดใช
ประโยชน (3) มูลคาจากการคงอยู (existence value) คือ การที่ประชาชนรับรูวาทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นยังคงมีอยูในสังคม
(4) ประเมินมูลคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
ขั้นตอนการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนขั้นตอนการแปลงมูลคาของระดับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นใหกลายเปนตัวเงิน โดยทําการจําแนกผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตามลักษณะของ
คุณคา ไดแก use value, non-use value, option value เพื่อที่จะเลือกวิธีหรือเทคนิคในการประเมิน
มูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม โดยเทคนิค และวิธีการจะกลาวถึงในหัวขอตอไป
(*ขอควรระวัง : ควรระมัดระวัง การนับซ้ํา (double counting) ที่จะเกิดขึ้น ตอง
พิจารณาวาผลกระทบใดบางที่ถูกนํามาคิดเปนตนทุนหรือผลประโยชนแลว ก็ไมควรที่จะนํามาพิจารณาอีก
และหากผลกระทบใดไดมีการตั้งมาตรการขึ้นมาดูแลแลว ก็ควรจัดใหอยูในประเภท mitigation cost ซึ่ง
ไมควรที่จะนํามาประเมินอีก)
8.2 วิธีการประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอม
การประเมินมูลคาความเสียหายของสิ่งแวดลอม (valuation) เปนวิธีที่ยากในการทําการ
ประเมิน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมสามารถที่จะตีคาออกมาใหเปนราคา (price) ได
เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดเปนสินคาที่ไมไดมีการซื้อขายผานระบบตลาด ดังนั้น
การที่จะประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมใหปรากฏออกมาเปนมูลคาที่อยูในรูปตัวเงินไดนั้นจําเปนตองอาศัย
เทคนิคหรือวิธีการประเมินที่สรางขึ้นมาโดยเฉพาะ
การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมจะใชวิธีการประเมินมูลคาสินคาที่ไมผานระบบตลาด โดย
สามารถจําแนกออกได 2 ประเภท ไดแก การประเมินทางตรง (direct method) และการประเมิน
ทางออม (indirect method) โดยวิธีการประเมิน มูล คา ผลกระทบสิ่งแวดลอมทางตรง จะเปน การ
สอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคโดยตรง เชน Contingent Valuation Method หรือ CVM โดยจะ
เปนการพิจารณามูลคาความเต็มใจจายของประชาชนเพื่อปองกัน หรือมูลคาที่ยินดีรับคาชดเชย จาก
ผลกระทบสิ่งแวดล อมที่ จะเกิดขึ้น ซึ่งความเต็ มใจจายของประชาชนนั้น จะแสดงถึงมูล คาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นนั่นเอง
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สํ า หรั บ วิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค า ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มทางอ อ ม จะเป น การศึ ก ษามู ล ค า
สิ่งแวดลอมที่ไมมีการซื้อขายกันโดยตรงแตจะแฝงอยูในมูลคาสินคาประเภทอื่น ยกตัวอยางเชน Travel
Cost Method (TCM) เปนการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมเชิงนันทนาการ ซึ่งจะพิจารณาจากคาใชจาย
และคาเสียโอกาสของเวลาจากนักทองเที่ยวที่สะทอนใหเห็นถึงความพอใจของผูบริโภคที่เกิดขึ้นจากการมา
แหลงทองเที่ยว และวิธี Hedonic Pricing Method (HPM) เปนการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมผานมูลคา
ของอสังหาริมทรัพยหรือคาจาง เชน คุณภาพอากาศมีผลตอราคาบานในบริเวณนั้น เปนตน
อีกวิธีหนึ่งเปนวิธีที่ผูประเมินไมตองทําการประเมินสิ่งแวดลอมเองโดยตรง คือวิธี Benefit
Transfer Approach ซึ่งเปนวิธีการที่อางอิงมูลคาสิ่งแวดลอมที่ผูอื่นไดทําการประเมินไวแลวจากสถานที่
อื่นแลวนํามาปรับคา และใชเปนตัวแทนมูลคาสิ่งแวดลอมที่ไดทําการศึกษาอยู
การเลือกวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมนั้น จําเปนตองพิจารณาปจจัยประกอบอื่นๆดวย
เพื่อที่จะเลือกใชวิธีการไดอยางถูกตองตามแตละประเภทของทรัพยากรที่เราตองการประเมิน โดยปจจัยที่
ผูศึกษาตองพิจารณานั้น คือผูศึกษาตองทราบประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอม และลักษณะของขอมูล อีกทั้ง
ตองทราบงบประมาณ และ ระยะเวลาของการศึกษาดวย

Non-Use Value

Use Value

ตารางที่ 8.1 ตารางพิจารณาการเลือกวิธีประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม
Contingent
Valuation
Method

Travel
Cost
Method

Hedonic
Pricing
Method

Direct use
value

P

P

P

Indirect
Use Value

P

Existence
Value

P

P

Bequest
Value

P

P

P

P

Option Value

P

Environment
as Factor
Input

P

Market
Valuation

Benefit
Transfer
Approach

P

P

P

P

ที่มา: ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (2543)
จากตารางที่ 8.1 แสดงใหเห็นถึง วิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม โดยแบงตามลักษณะ
คุณประโยชน ของสิ่งแวดล อม คือ มูล คา จากการใช ป ระโยชน (use value) มูลค าจากการไมไดใช
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ประโยชน (non-use value) และ มูลคาเก็บไวเผื่อใช (optional value) โดยวิธีการประเมินมูลคาแตละ
วิธี มีจุดเดน และขอจํากัด เปนดังนี้
(1) Contingent Valuation Method (CVM)
จุดเดน: เปนวิธีที่สามารถนํามาใชกับการประเมินมูลคาทุกประเภท ขึ้นอยูกับลักษณะ
การตั้งคําถามที่จะสัมภาษณประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
ขอจํากัด: คาใชจายสูง โดยเฉพาะถาตองสํารวจในพื้นที่หางไกลใชเวลาในการศึกษา
นาน 6–12 เดือน
(2) Travel Cost Method(TCM)
จุดเดน: เปนวิธีที่ใชประเมินมูลคา direct use valueที่เปนมูลคาเชิงนันทนาการ
เทานั้น เชน มูลคาของแหลงทองเที่ยวตางๆ
ขอจํากัด: คาใชจายสูง โดยเฉพาะถาตองสํารวจในพื้นที่หางไกลใชเวลาในการศึกษา
นาน 6–12 เดือน
(3) Hedonic Pricing Method(HPM)
จุดเดน: เปนวิธีที่ใชประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมประเภท direct use value และ
indirect use value ที่เกี่ยวของกับมูลคาอสังหาริมทรัพย เชน มลพิษทางอากาศทําใหราคาบานลดต่ําลง
เปนตน ใชเวลาในการศึกษา 2-6 เดือน
ขอจํากัด: ใชขอมูลทุติยภูมิจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญอาจจะยังไมมีการจัดเก็บ
(4) Environment as Factor Input
จุดเดน: เปนวิธีการประเมินเฉพาะกรณีที่สิ่งแวดลอมทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของปจจัยการ
ผลิต เชน น้ําเสียทําใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาสูงขึ้น เปนตน ใชงบประมาณปานกลาง ใชเวลาศึกษาไม
นาน 4-6 เดือน
ขอจํากัด: ตองมีขอมูลการใชปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิต แบบ cross Section หรือ
time Series
(5) Market Valuation(MV)
จุดเดน: เปนวิธีที่สามารถนํามาใชประเมินเฉพาะ direct use value หรือ indirect use
value เชน การใชมูลคาเครื่องกรองน้ําเสียเปนตัวแทนในการประเมินมูลคาของคุณภาพน้ําดื่ม เปนตน ใช
งบประมาณปานกลาง สวนเวลาที่ใชในการศึกษา 4-6 เดือน
ขอจํากัด: ใชประเมินไดเฉพาะ direct use value หรือ indirect use value เทานั้น

99

(6) Benefit Transfer Approach(BT)
จุดเดน: เปนวิธีที่สามารถประเมินมูลคาไดทุกประเภท เพราะวิธีนี้ไมใชขอมูลภาคสนาม แต
ใชเอกสารจากงานวิจัยเดิม และนํามูลคาสิ่งแวดลอมจากงานวิจัยดังกลาว มาปรับมูลคาและใชเปนตัวแทน
ของมูลคาสิ่งแวดลอมที่ศึกษา วิธีนี้ใชงบประมาณ และเวลานอย ประมาณ 2-4 เดือนในการศึกษา
ขอจํา กัด : ตองมี ขอมู ล การวิ จัย ที่ มี ลักษณะสถานการณคล ายกั บ พื้ น ที่ เ ปา หมายที่ ฃ
ทําการศึกษา รวมถึงลักษณะของผูที่มีสวนไดสวนเสีย ภูมิประเทศ ปจจัยขนาดพื้นที่ปญหา ที่คลายกัน
ดังที่ไดกลาวมา จะเห็นไดวาวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมในแตละวิธีมีขอดี และขอจํากัด
ที่แตกตางกันออกไป ซึ่งวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมบางวิธีสามารถใชประเมินมูลคาทรัพยากรไดทุก
ประเภท ได แก วิธีสมมติเหตุการณ (CVM) และวิ ธีการโอนย ายมู ลคา แตทุกวิธีล วนมีขอจํากั ดในดาน
กระบวนการศึกษาโดย วิธี CVM จําเปนตองใชจํานวนตัวอยาง และเวลาในการศึกษาที่คอนขางมาก
ประกอบกั บ ค า ใช จ า ยในการศึ ก ษาที่ สู ง ในขณะที่ วิ ธี ก ารโอนย า ยมู ล ค า ใช เ วลาและงบประมาณใน
การศึกษาที่คอนขางต่ํา แตกลับมีขอจํากัดในดานความแมนยําในการประเมินที่คอนขางนอย
8.3 วิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมติ
8.3.1
แนวคิ ด ของวิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค า โดยวิ ธี เ หตุ ก ารณ ส มมติ (Contingent
Valuation Method : CVM)
วิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมติ (Contingent Valuation Method :
CVM) จะเปนการศึกษาที่ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพื่อหามูลคาความเต็มใจจาย
หรือมูลคาความเต็มใจที่จะไดรับการชดเชยของผูบริโภคจากการเปลี่ยนไปของปริมาณหรือคุณภาพของ
สินคา และบริการ หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยใชสถานการณสมมติใหเหมือนมีตลาดเกิดขึ้นจริง
เพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค (hypothetical situation) วิธีนี้เปนการวัดสวัสดิการของ
ผูบริโภคภายใตเสนอุปสงคของฮิกซ ซึ่งวัดไดจากความเต็มใจจายสูงสุดของบุคคลในรูปตัวเงินเพื่อที่จะ
ไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอมเกิดขึ้น
และจํ านวนเงิน ต่ํา สุดที่บุ คคลยอมรั บ ที่ จ ะได รั บ การชดเชยในกรณีที่ไม เกิด การเปลี่ ย นแปลงในระบบ
เศรษฐกิจ หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยมูลคาที่ไดจากการศึกษาดังกลาวนี้สามารถนําไปใชในการ
ดําเนินนโยบายตางๆได เชน การกําหนดอัตราเก็บคาบํารุงรักษาแหลงน้ําของโครงการบริหารจัดการน้ํา
ของรัฐ
ในการประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมดวยวิธี CVM สามารถใช
แบบจําลองผลตางของอรรถประโยชน (Utility difference) ของ Hamemann (1984) เพื่อใชวัดความ
พึงพอใจที่ เพิ่มขึ้ นของผูบ ริโ ภค โดยผูบ ริโ ภคจะยิน ดีจ ายเงินเพื่อปรั บปรุงทรัพยากรใหอยูในสภาพที่ดี
กวาเดิม แบบจําลองผลตางอรรถประโยชน จะอาศัยพื้นฐานของทฤษฎีอรรถประโยชนเชิงสุม
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8.3.2 ขั้นตอนการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมติ
ขั้น ตอนของวิ ธีการประเมิ น มูล คาดว ยวิธี เหตุ การณ สมมติส ามารถสรุปออกเปน 9
ขั้นตอนไดดังนี้
(1) ระบุการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหรอปริมาณสิ่งแวดลอมที่ตองการศึกษา
เปนการสรางกรอบแนวคิดของการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมโดยอาศัยทฤษฎี
อรรถประโยชน ของผู บ ริ โ ภค โดยทั่ว จะเริ่ม ต น ว า ในการดํ าเนิ น โครงการพั ฒ นาต า งๆ จนก อให เ กิ ด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสงผลตอใหเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมลงมา ณ ระดับ Q0 สมมติวา
หากภาครัฐมีโครงการที่จะฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกลับมาอยู ณ ระดับ Q1 หมายความวาสิ่งแวดลอม
จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น ทําใหสวัสดิการของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ดังนั้นการประเมินคาในที่นี้ คือ มูลคาความเต็มใจ
จายของผูบริโภคในการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นอยูที่ระดับ Q1 ยกตัวอยางเชน โครงการบริหาร
จัดการน้ําเพื่อการเกษตรของอําเภอหนึ่งในสภาพปจจุบันสามารถจัดสรรน้ําใหแกเกษตรกรไดในระดับ Q0
เกษตรกรผูใชน้ําตองจายคาบริหารจัดการน้ําที่ระดับ P0 ตอมาภาครัฐมีนโยบายที่จะดําเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรใหมีคุณภาพที่ดีขึ้น ณ ระดับ Q1 ทําใหตนทุนของการจัดการน้ําดังกลาว
ลดลง สงผลใหเกษตรกรจายคาบริหารจัดการน้ําถูกลงเปน P1 ซึ่งในการวัดมูลคาคุณภาพของสิ่งแวดลอม
ในที่นี้จะเปนการวัดความเต็มใจจายเพื่อใหมีการจัดสรรทรัพยากรน้ําไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ความเต็มใจจายของผูบริโภคในการทําใหสวัสดิการเพิ่มขึ้น สามารถวัดไดดวยคา
Hicksian compensating variation ซึ่งกรอบแนวคิดในการประเมินมูลคาสามารถเขียนแบบจําลองได
ดังนี้
( ,
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, )= ( ,

,
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เปนฟงกชันอรรถประโยชนทางออมของผูบริโภค
ราคาคาบริการน้ําเพื่อการเกษตร
ระดับประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรน้ําของโครงการ
แทนสภาวะในปจจุบัน
แทนสภาวะในอนาคต
แทนรายไดของเกษตรกร
แทน Hicksian compensating variation

สมการทางดานซายจะแสดงถึงอรรถประโยชนทางออมเริ่มตนโดยขึ้นอยูกับตัว
แปร 3 ตัว คือ ราคาคาบริการน้ําเพื่อการเกษตรในปจจุบัน ระดับประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรน้ํา
ของโครงการในปจจุบัน และรายไดของเกษตรกร เมื่อทางภาครัฐมีนโยบายที่จะพัฒนาการจัดการน้ําเพื่อ
การเกษตรใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จะทําใหสวัสดิการของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหสวัสดิการ
ของผูบริโภคกลับมาอยูในระดับเริ่มตน จะตองหักเงินจํานวนหนึ่งออกจากรายไดของผูบริโภค ดังที่ปรากฏ
อยูในสมการดานขวา จํานวนเงินที่ตองหักออกไปเรียกวา Hicksian compensating variation ในกรณีนี้
ก็คือ ความเต็มใจจายของผูบริโภคที่ตองการบริโภคสินคาในราคาที่ถูกลง
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(2) ระบุประชากรที่ไดรับผลกระทบ
เปนการระบุกลุมประชากรเปาหมายที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอม ซึ่งจํานวนผูที่ไดรับผลกระทบเปนขอมูลสําคัญที่ใชในการประมวลผลมูลคารวมที่สังคมจะ
ไดรับจากการดําเนินโครงการที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอม จากตัวอยางที่ไดกลาวมาใน
ขอที่แลว ผูที่ไดรับกระทบ หรือผูที่ไดรับประโยชน คือ กลุมเกษตรกรที่อยูในโครงการบริหารจัดการน้ํา
โดยตองกําหนดวาจะประเมินมูลคาที่เกิดขึ้นตอครัวเรือน หรือตอบุคคล โดย Michell and Carson
(1989) เสนอวาการจายเงินสําหรับโครงการจัดหาสินคาสาธารณะควรจะมีการจัดเก็บในระดับครัวเรือน
(3) การเลือกวิธีการจัดเก็บขอมูล
วิธีในการจัดเก็บขอมูลที่นิยมใชโดยทั่วไปมี 3 วิธีโดยแตละวิธีจะมีขอดี และ
ขอเสียแตกตางกันไป วิธีที่ (1) การสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย (Schneemann, 1997) (2) การ
สัมภาษณแบบตัวตอตัว (Michell and Carson, 1989) และวิธีที่ (3) การสัมภาษณทางโทรศัพท
(Schuman, 1996) การเลือกวิธีจัดเก็บขอมูลนั้นขึ้นอยู฿กับวาผูศึกษามีขอจํากัดในดานงบประมาณ และ
เวลาในการศึกษามากนอยเพียงใด
(4) การกําหนดขนาดตัวอยางในการศึกษา
การกําหนดขนาดตัวอยางวามีจํานวนมากหรือนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับระดับความ
ผิดพลาดที่ยอมรับได โดยวิธีที่นิยมปฏิบัติกัน คือ การสัมภาษณจํานวนตัวอยางใหมากที่สุดเพื่อเพิ่มความ
แมนยําของคาประมาณทางสถิติ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหเชิงนโยบาย
(5) การออกแบบสวนประกอบของขอมูลในแบบสอบถาม
(5.1) ตองประกอบดวยการอธิบายใหผูตอบทราบวาเปนการประเมินมูลคาสิ่ง
ใด และจัดหาสิ่งนั้นไดอยางไร และจะมีวิธีการจายเงินเพื่อใหไดสิ่งนั้นไดอยางไร
(5.2) บรรยายสิ่งที่ตองการประเมินมูลคา โดยนําเสนอการเปลี่ยนแปลงในดาน
ปริมาน หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอมที่ตองการประเมิน อาจสื่อใหเห็นดวย วีดีทัศน รูปภาพ เปนตน
(5.3) ตองอธิบายวา เหตุใดจึงมีบางคนใหความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดลอม และบางคนที่ไมใหความสําคัญ
(5.4) ข อมู ล ที่ ใ ห แก ผู ต อบคํ า ถามต อ งแสดงให เ ห็ น ว า การเปลี่ ย นแปลงของ
คุณภาพสิ่งแวดล อมสงผลตอตัวผูตอบคํ าถามอย างไร รวมถึ งสิ่ งที่ ตองการประเมิ นนั้ นมี สิ่งอื่น ทดแทน
หรือไม ถามีตองบอกดวยวามีอะไรบาง
(5.5) ตองบอกถึงขอจํากัดของรายไดของผูตอบ ในเมื่อมีความยินดีที่จะจายเพื่อ
โครงการนี้แลว จะทําใหเหลือเงินนอยลงในการใชจายเรื่องอื่น
(5.6) อธิบายวิธีการจัดหาใหผูตอบเสนอวาโครงการดังกลาวควรทําใหปริมาณ
หรือคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้นในระดับใด จํานวนเทาใด เพื่อที่จะไดเกิดความแมนยําของการประมาณคา
ความเต็มใจจาย
สําหรับวิธีการจายเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นผูศึกษาควรเลือกวิธีที่มี
ความสมจริงมากที่สุด โดยนักเศรษฐศาสตรหลายคนไดนําเสนอแนวทางการจายเงินโดยวิธีตางๆ เชน จาย
ผานภาษีเงินได (Loomis and du Vair, 1993) การเก็บผานราคาสินคา หรือทําใหสินคาทั่วไปแพงขึ้น
(Boyle et al, 1994) การเก็บผานคาเขาชม (Lunander, 1998) การเก็บผานคาน้ํา คาไฟ (Powell,
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Allee, and McChintook, 1994) เก็บจากคาเดินทางทองเที่ยว (Duffield, Neher, and Brown, 1992)
และ เก็บผานเงินบริจาค (Champ et al, 1997)
(6) การสรางแบบจําลอง
แบบจําลองที่สรางขึ้น จะขึ้นอยูกับการเลือกรูปแบบคําถาม รูปแบบคําถาม
เปนสิ่งที่แยกความแตกตางของงานวิจัย โดยรูปแบบคําถามที่นิยมมากที่สุด คือ รูปแบบคําถามปลายปด
พิจ ารณาแบบจํ าลองที่ มีความเหมาะสมสํ าหรั บ ใชในการประเมิ น มูล ค า
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เชน การสรางแบบจําลอง Open-ended, closed-ended single bound,
close-ended double bound หรือ bidding game (โดยจะกลาวรายละเอียดในหัวขอถัดไป) ผูศึกษา
ควรใหเหตุผลวา แบบจําลองใดที่ไดเลือกมาจึงมีความเหมาะสม มีขอดีขอเสียอะไรบางในการนํามาใช
ประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม
การสรางสมการทางเศรษฐมิติที่ใชในแบบจําลอง ตองระบุ
(1) ตองระบุวาเปน direct utility function หรือ indirect utility function
(2) ที่มาของตัวแปรในแบบจําลอง
(3) สมการที่ใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์
(4) รูปแบบของสมการ (function form)
(5) ฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปนของ Error term วาเปนการแจกแจงแบบใด เชน
การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution)
(6) สมการหรื อ วิ ธี ก ารที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณมู ล ค า ผลกระทบด า นสิ่ ง แวดล อ ม (welfare
measurement)
(7) การวิเคราะหขอมูล
(7.1) วิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ วามีคุณสมบัติอยางไร และนําเสนอวาตัวอยางที่ไดมา สามารถใชเปนตัวแทน
ของประชากรไดเหมาะสมเพียงใด
(7.2) ทําการวิเคราะหขอมูลตามแบบจําลองของวีที่ 6 โดยนําขอมูลที่
ไดมาอนุมานหาสัมประสิทธิ์ตามแบบจําลองที่ไดกําหนดไวดวย โดยใชขอมูลทางสถิติที่เหมาะสม
(8) คํานวณมูลคาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
หลังจากผ านการทํ าในขั้ น ตอนที่ 7 แลว นํ าผลที่ ไดมาคํานวณมูล คา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยวิธีที่ใชเปนการคํานวณสวัสดิการประเภทตางๆ ผานอุปสงคของฮิกซ โดย
วิธีการคํานวณ ตองขึ้นอยูกับการกําหนดกรรมสิทธิ์ของสิ่งแวดลอม และแบบจําลองที่นํามาใช
(9) การทดสอบความนาเชื่อถือของการศึกษา
เป น การวิ เ คราะห ค วามครอบคลุ ม ถึ ง การทดสอบความน า เชื่ อ ถื อ ของ
การศึกษา ตองมีการทดสอบในดานความนาเชื่อถือ (Reliability Test) และดานความถูกตองของเนื้อหา
(Validity Test)
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8.3.3 รูปแบบของการประเมินมูลคาของวิธเี หตุการณสมมติ
รูปแบบคําถามเปนสิ่งที่สําคัญที่แยกความแตกตางของการศึกษาของงานศึกษาที่ใชวิธี
สมมติเหตุการณ โดยรูปแบบคําถามหลักที่มักใชกัน ไดแก รูปแบบคําถามปลายเปด (open ended)
รูปแบบคําถามบัตรราคา (payment card) รูปแบบคําถามปลายปด (close ended) โดยมีรายละเอียด
ของแตละรูปแบบเปนดังนี้
(1) รูปแบบคําถามปลายเปด เปนรูปแบบคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบระบุจํานวน
เงินสูงสุดที่เต็มใจจายเพื่อใหัเกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและคุณภาพของสิ่งแวดลอมในทางที่ดีขึ้น
ยกตัวอยาง เชน “ทานมีความยินดีที่จะบริจาคเปนจํานวนเงินสูงสุดแกกองทุนอนุรักษปาตนน้ําเปนจํานวน
เงินกี่บาท” รูปแบบคําถามปลายเปดอีกแบบหนึ่งเรียกวา เกมการตอรอง (bidding games) เปนวิธีการ
ประมาณคาความเต็มใจจาย โดยสามารถเสนอราคาไดหลายครั้งจนไดคําตอบ กลาวคือ ผูสัมภาษณจะ
เสนอจํานวนเงินเริ่มตนจํานวนหนึ่ง (แทนดวยสัญลักษณ B) แลวถามวา ทานยินดีจาย B บาทหรือไม ถา
ผูตอบยินดีจายก็ใหเพิ่มคา B สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกวาผูตอบจะไมยินดีจาย แตถาผุตอบไมยินดีจายในคําถาม
แรก ก็จะลดคา B ลงมาจนกวาผูตอบจะยินดีจาย จากนั้นจึงบันทึกวา ผูตอบคําถามมีความยินดีจาย ณ
ระดับราคานั้น
(2) เปนการประมาณคาความเต็มใจจายของผูตอบโดยใชบัตรราคาเปนเครื่องมือ
โดยวิ ธี นี้ จ ะทํ า ให ผู ต อบสามารถระบุ ค วามเต็ ม ใจจ า ยออกมาได ง า ย เมื่ อ มี ก ารนํ า บั ต รราคามาใช
ประกอบการสัมภาษณ โดยบัตรดังกลาวจะแสดงถึงจํานวนเงินที่ผูตอบยินดีจะจาย ซึ่งราคาเริ่มตนจะเริ่มที่
ศูนยจนกระทั่งถึงจํานวนหนึ่ง โดยจะใชรูปแบบคําถามวา “จํานวนเงินเทาใดที่ปรากฏบนบัตรนี้ที่คุณมี
ความยินดีจายมากที่สุดเพื่อปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น”
(3) รูปแบบคําถามปลายปด เปนวิธีการถามวาผูตอบจะยินดีจายหรือไมยินดีจาย เงิน
จํานวน B บาท เพื่อสมทบเขากองทุนฟนฟูแหลงน้ําเพื่อการเกษตร โดย Freeman (1993) ไดกลาวถึง
ขอดีของวิธีกานนี้วา (1) ผูตอบคําถามสามารถตอบไดเพียงแค ยินดีจายหรือไมยินดี (2) เปนวิธีที่ขจัด
อคติที่เกิดขึ้นจากคาเริ่มตนได (3) วิธีนี้เปรียบเหมือนวิธีการทําประชามติเพื่อดูเสียงสวนใหญวาเห็นดวย
กับโครงการที่ศึกษาหรือไม โดยรูปแบบคําถามปลายปดนี้ สามารถถามแบบครั้งเดียว (single bound)
หรือ สองครั้ง (double bound) โดยรูปแบบการถามแบบครั้งเดียว (single bound) จะมีรูปแบบดังนี้
“ถาเขื่อนขุนดานปราการชล จะเก็บคาธรรมเนียมในการเขาชมธรรมชาติภายในเขื่อนจํานวน B บาทตอ
คน ทานจะยังมาทองเที่ยวที่นี่อีกหรือไม” สําหรับตัวอยางการถามแบบสองครั้ง (double bound) ผูถาม
ก็จะถามตอไปวา “ถาคาธรรมเนียมการเขาชมเขื่อนขุนดานปราการชลเปน 2B บาทตอคน ทานจะยังคง
มาท องเที่ ยวที่นี่อีกหรื อไม” สํา หรับผู ที่ตอบวายิน ดีมาเที่ย วที่ B บาทต อคน และจะถามวา “ถา
คาธรรมเนียมเขาชมเขื่อนขุนดานเปน B/2 บาทตอคน ทานจะยังคงมาเที่ยวที่นี่อีกหรือไม” สําหรับผูที่
ตอบวาไมยินดีมาเที่ยวที่ B บาทตอคน
สําหรับความนาเชื่อถือของวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมโดยใชวิธีสมมติเหตุการณ
นักเศรษฐศาสตร สิ่งแวดลอมสว นใหญ มีความเห็ น วา เปนวิ ธี ที่มีความนาเชื่อถือ ความแปรปรวนของ
คาประมาณสามารถลดลงไดโดยใชรูปแบบคําถามแบบบัตรราคาทานการใชคําถามปลายปด และเลือก
ราคาเสนอที่เหมาะสม อีกทั้งเทคนิคทางเศรษฐมิติที่พัฒนาขึ้นสามารถประมาณคาพารามิเตอรไดดีกวาใน
อดีต ดังนั้น การออกแบบคําถาม การใชระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหขอมูลไดเหมาะสมจะทําใหได
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คาประมาณที่มีประสิทธิภาพได(คาประมาณมีความแปรปรวนต่ํา) จากหลักฐานงานวิจัยหลายชิ้นในอดีต
สามารถพิสู จนไดวา วิธีสมติเหตุการณสามารถใหคาประมาณสวัสดิการของฮิกซได ซึ่งนําไปใชในการ
วิเคราะหนโยบายและการดําเนินคดีเรียกคาเสียหายได ของผลกระทบที่เกิดตอสิ่งแวดลอมได
8.4 วิธีการโอนยายผลประโยชน(Benefit Transfer Approach)
วิธีการโอนยายผลประโยชนเปนวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมที่นักเศรษฐศาสตรนิยม
นํามาใชกับโครงการที่มีความจํากัดในดานงบประมาณ และเวลาในการศึกษา เปนวิธีการประมาณมูลคา
สิ่งแวดลอมโดยอาศัยขอมูลจากงานวิจัยที่มีการศึกษาไวแลวจากสถานที่อื่น ซึ่งเปนวิธีที่นําขอมูลทุติยภูมิ
(Secondary data) ของขอมูลการศึกษามูลคาสิ่งแวดลอมที่ใดที่หนึ่งที่เคยมีการศึกษาไว มาใชประเมิน
มูลคาสิ่งแวดลอมที่เปนประเภทเดียวกันของโครงการ โดยเรียกพื้นที่ที่เคยศึกษาวา พื้นที่ที่ศึกษา (study
site)และพื้นที่ที่จะทําการศึกษาเรียกวา พื้นที่นโยบาย (Policy site)
นักเศรษฐศาสตรบางทานไดกลาววา วิธีการประเมินมูลคาโดยใชวิธีการโอนยายผลประโยชน
อาจใหขอมูลที่ไมมีความสมบูรณ เนื่องจากไมไดประเมินจากขอมูลปฐมภูมิโดยตรงของพื้นที่นโยบาย แต
วิธี การโอนยา ยผลประโยชน มีความเหมาะสมสํ าหรั บการศึกษาในกรณีเรงดว น และขอจํ ากั ดในดา น
งบประมาณ แต การประเมิน มูล คาโดยวิธีดังกล าวนี้ มี ประโยชนในแง การกํ าหนดนโยบาย ซึ่งมูล คาที่
ประเมินไดจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางและขนาดของปญหา เพื่อที่จะนํามาใชในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย
ตอไป
วิธี การประเมิ น มู ล คา โดยใชวิ ธีก ารโอนผลประโยชน จํ าเป น ต องใช กั บ สิ่ง แวดล อ ม และ
ลักษณะของมูลคาที่เปนประเภทเดียวกัน เชน หากพื้นที่ที่ศึกษามีการประเมินมูลคาในเชิงนันทนาการไว
ผลการศึกษาที่ไดตองใชในการประเมินมูลคาดานนันทนาการของพื้นที่นโยบายเทานั้น จะไมสามารถโอน
มูลคาเปนสิ่งแวดลอมประเภทอื่นได โดยมีสมมติฐานที่สําคัญวา ลักษณะของสิ่งแวดลอม และประชากร
เฉลี่ยตองมีความคลายคลังกัน
วิธีการโอนผลประโยชนสามรถจําแนกออกได 2 วิธี คือ (1) การโอนยายมูลคาเฉลี่ยตอ
หนวย (Unit Value Transfer) (2) การโอนฟงกชันผลประโยชน (Function Transfer)
8.4.1 วิธีการโอนมูลคาเฉลี่ยตอหนวย (Unit Value Transfer)
วิธี การโอนมูล คา ตอหน ว ย เปน การดอนมู ล ค าสิ่ งแวดล อ มเฉลี่ ย ต อหนว ยหรื อต อ
ครัวเรือนของพื้นศึกษา ณ ชวงเวลาหนึ่ง ใหกลายเปนมูลคาของพื้นที่นโยบาย โดยผลประโยชนดังกลาว
ตองนําคาเฉลี่ยของสิ่งแวดลอมที่ไดรับจากพื้นที่ที่ศึกษามาปรับคาเฉลี่ย กอนที่จะนํามาประเมินในพื้นที่
นโยบาย เพื่อที่จะไดลดความแตกตางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สูญเสียไป ความแตกตางในดานลักษณะ
เศรษฐกิจและสังคม และความแตกตางดานความสามารถในการหาสินคาอื่นทดแทนสิ่งแวดลอมที่สูญเสีย
ไป
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8.4.2 วิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน (Function Transfer)
วิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน เปนวิธีการนําสมการที่ประมาณไดจากพื้นที่ที่ศึกษา
มาประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมในพื้นที่นโยบาย โดยมีขอสมมติวา “สัมประสิทธิ์ในสมการที่ประมาณไดจาก
พื้นที่ที่ศึกษา จะมีคาเทากับพื้นที่นโยบาย”
(1) Benefit Transfer Function เปนวิธีการโอนสมการที่ประมาณไดจากพื้นที่
ศึกษาหนึ่ง ไปประยุกตใชในพื้นที่นโยบาย โดยสมการอุปสงคหรือความเต็มใจจายที่ประมาณไดจากพื้นที่
ศึกษา (j) เปนดังนี้
=

โดยกําหนดให

+

+

= มูลคาสิ่งแวดลอมที่ครัวเรือน ยินดีจายเพื่อปองกันการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
= ลักษณะของสิ่งแวดลอมของพื้นที่
= ลักษณะของครัวเรือน ในพื้นที่

ในการประมาณมูลคาความเต็มใจจายของครัวเรือนเพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่น โยบาย ( )โดยใชคาสัมประสิ ทธิ์จากสมการที่พื้นที่ที่ศึกษา มาพิจารณา
รวมกับขอมูลลักษณะของสิ่งแวดลอม ( )และลักษณะของครัวเรือน ( )ของพื้นที่นโยบาย ซึ่งเปนขอมูล
ทุติยภูมิที่ไดจากการรวบรวมจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การศึกษา เพศ เปนตน
=

กําหนดให

+

+

= มูลคาสิ่งแวดลอมที่ครัวเรือน ยินดีจายเพื่อปองกันการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
= ลักษณะของสิ่งแวดลอมของพื้นที่
= ลักษณะของครัวเรือน ในพื้นที่

การคํานวณคาเฉลี่ยของ
จากสมการความเต็มใจจายพื้นที่นโยบาย ตองมี
การกําหนดขอบเขต หรือจํานวนครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อ
นําไปคํานวณหามูลคาประโยชนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพื้นที่นโยบายได
วิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน (Function Transfer) เปนวิธีการโอนยาย
ผลประโยชนที่มีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการโอนมูลคาตอหนวย (Unit Value Transfer)เนื่องจากไดมีการ
ปรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และลักษณะของประชากรใหเขากับพื้นที่นโยบายแลว โดย
นักเศรษฐศาสตรหลายทานตางก็สนับสนุนวิธีดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ฟงกชันผลประโยชนจากวิธีการ
ประเมินมูลคาวิธี TCM และ CVM ของพื้นที่ที่ศึกษาคาสัมประสิทธิ์มักจะมีคาต่ํา ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด
จากการประเมินมูลคาได โดยอาจหลีกเลี่ยงไปใชวิธีการโอนมูลคาตอหนวยแทน (Du Yapig, 1998)
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นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติของวิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน ปญหาในดานความแตกตางของพื้นที่ที่ศึกษา
และพื้ น ที่น โยบายยอมมีลั กษณะไมเ หมื อนกัน ทุ กประการ ในการศึ กษาจึ งไม อาจนํ าค าสัมประสิทธิ์ที่
ประมาณได ม าประยุ ก ต ใ ช ใ นพื้ น ที่ น โยบายได อาจจะต อ งมี ก ารแก ป ญ หาโดยใช วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ที่
จําเปนตองใชจากกลุมตัวอยางไปใชแทนคาในสมการ
(2) Meta Analysis เปนวิธีการทางสถิติที่ไดจากการรวบรวมผลการศึกษาของ
งานวิจัยหลายชิ้นที่เปนอิสระตอกันและนํามาใชประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม วิธีการดังกลาวนี้ทําใหผูศึกษา
สามารถประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมที่ลักษณะดานปจจัยดานลักษณะสิ่งแวดลอม และประชากรที่แตกตาง
กันได โดยสมการที่ใชในการประเมินมูลคาของวิธี Meta Analysisเปนดังนี้
=

โดยกําหนดให

+

+

+

= ลักษณะการศึกษา ในพื้นที่

ในการประเมิ น มู ล คา ด ว ยวิ ธี นี้ มีขอควรละรั งดังนี้ คือ (1) ผลการศึกษาที่ได
รวบรวมมา ตองไดจากงานวิจัยที่สําคัญ และไดรับการเผยแพรเทานั้น (2) ตองนําผลการศึกษาแตละชิ้น
มาทดสอบความเปนอิสระตอกัน เพื่อผลลัพธที่ถูกตองของวิธี Meta Analysis และ (4) ในการเลือกใชผล
การศึกษาของตางประเทศตองคํานึงถึงความแตกตางกันของดานวัฒนธรรม สถาบัน ระดับรายได เงินตรา
และดัชนีราคา เพราะปจจัยเหลานี้จะสงผลตอมูลคาสิ่งแวดลอมที่ไดประเมินออกมาเปนอยางมาก
8.4.3 ขั้นตอนการโอนผลประโยชน
สําหรับขั้นตอนของวิธีการโอนยายมูลคามีดวยกัน 6 ขั้นตอน สามารถอธิบายไดดังนี้
(1) ระบุขนาดของผลกระทบ และแยกตามประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอม
จัดทําสรุปรายการผลกระทบของสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นใหชัดเจน พรอมกับระบุ
ขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ และลักษณะของผลที่เกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน การรั่วของ
น้ํามันดับจากแทนขุดเจาะ ทําใหระบบนิเวศของชายฝงและทะเลมีคุณภาพลดลง สงผลใหชาวประมงที่
เลี้ยงหอยนางรมมีผลผลิตลดลง 5 ตันในปนั้น เมื่อระบุขนาดและลักษณะของผลกระทบแลว จากนั้นให
พิ จ ารณาตอ วา ผลกระทบสิ่ งแวดล อมที่ เกิ ด ขึ้น มี ผ ลตอ การดํ ารงชี วิตอย างไร รวมถึ ง กํา หนดประเภท
สิ่งแวดลอมวาเปนมูลคาประเภทใด
(2) กําหนดขนาดประชากรที่ไดรับผลกระทบ
ในขั้ น ตอนนี้ เ ราจะระบุ ข นาดของประชากรที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ระยะเวลาที่ไดรับผลกระทบ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของกลุมประชากร
(3) เลือกใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากการศึกษาพื้นที่อื่น
ทําการทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของที่มีการศึกษาดานการประเมินมูลคา
ทางเศรษฐศาสตรที่มีผูไดทํา การศึกษาไวแลว ณ พื้น ที่อื่น โดยพยายามเลือกการศึกษาที่ มีลักษณะให

107

ใกลเคียงกับพื้นที่นโยบายมากที่สุด และงานวิจัยที่เราจะนํามาใชอางอิงในการโอนยายผลประโยชน ตอง
เปนงานวิจัยที่เชื่อถือได
(4) การเลือกวิธีการโอนมูลคา
พิ จ ารณาเลื อ กวิ ธี ก ารประเมิ น มู ล ค า ที่ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ น โยบายที่ เ ราได
ทําการศึกษา โดยวิ ธีการดั งกลาว มี 2 วิธี คือ การโอนมูลคาเฉลี่ย ตอหนว ย และ การโอนฟงกชัน
ผลประโยชน โดยรายละเอียดของทั้ง 2 วิธีการ ซึ่งไดกลาวมาแลวในเนื้อหาขางตน
(5) การปรับมูลคา
เปนขั้นตอนของการปรับมูลคาสิ่งแวดลอมของสถานที่อื่น รวมถึงตัวแปรตางๆที่
เกี่ยวของ มาปรั บใหเขากับพื้นที่น โยบายที่ เราตองการศึกษา โดยตัวแปรที่ต องปรับแบงออกไดเปน 3
ประเด็น ดังนี้
(5.1) ปรับตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของกลุมประชากรที่ศึกษา ไดแก
รายได การศึกษา อายุ เพศ อาชีพ กรรมสิทธิ์ ลักษณะสินคาทดแทน
(5.2)ปรับตามปจจัยดานความแตกตางของพื้นที่นโยบายที่ศึกษา เชน คุณภาพ
ของสิ่งแวดลอม ขนาดของพื้นที่นโยบาย แตหากคุณลักษณะของพื้นที่ที่ศึกษามีความแตกตางจากพื้นที่
นโยบายมาก ในการปรับขอมูลดังกลาวจําเปนที่ตองใชวิจารณญาณของผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
(5.3) การปรับในทางเทคนิค เชน ระดับราคา ขนาดของประชากร และอัตรา
แลกเปลี่ยน เปนตน
(6) การอธิบายขอจํากัดของวิธีการ
หลังจากการคํานวณและโอนมูลคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแลว ควรมีการ
กลาวถึงขอจํากัดของการศึกษา วามีขอจํากัดในดานใดบาง
8.5 วิธีการใชอัตราคิดลด
การวิ เ คราะห ต น ทุ น และผลประโยชน ข องโครงการ เป น วิ ธี ก ารประเมิ น อย า งหนึ่ ง ที่
ประเมินผลประโยชนและตนทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีหลักในการพิจารณาวา หากโครงการ
ใด กอใหเกิดผลประโยชนมากกวามูลคาตนทุนของโครงการ โครงการนั้นก็จะถูกนํามาพิจารณาเพื่อการ
ตัดสินใจในการดําเนินงาน ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นมีโครงการหลายโครงการที่กอใหเกิดผลประโยชนมากกวา
ตนทุน ดังนั้นผลประโยชนสุทธิของโครงการที่เกิดขึ้นจะใชเปนขอมูลในการพิจารณาในการตัดสินใจเพื่อ
ดําเนินโครงการตอไป
โครงการสวนใหญมักจะมีอายุโครงการยาวนานมากกวา 1 ป ดังนั้น การลงทุนเพื่อการ
ดํ า เนิ น โครงการ และผลประโยชน ข องโครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแต ล ะป ใ นช ว งเวลาที่ แ ตกต า งกั น การ
เปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนในแตละชวงเวลายอมมีความซับซอน เนื่องจากไมสามารถนําตนทุน
และผลประโยชนที่เ กิดขึ้นในแตละปมาคิ ดเพื่อหาผลประโยชนสุทธิได เนื่องมาจากสังคมใหมูลคาของ
โครงการหรือตนทุนในแตละปไมเทากัน
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เพื่อใหเกิดความถามตองของการวิเคราะหโครงการที่มีตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาที่แตกตางกันจึงตองมีการปรับคาของตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นใหอยูในชวงเวลาเดียวกัน
หรือ อยูในชวงเวลาปจจุบัน ที่เรียกวา มูลคาปจจุบัน (present value) ซึ่งมูลคาดังกลาวจึงเปนมูลคาของ
ตนทุนหรือผลประโยชนจากการดําเนินงานที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ปรับใหเปนมูลคาปจจุบัน โดย
ปรับมูลคาในอนาคตใหลดลงในอัตราหนึ่งตอป โดยเรียกอัตรานั้นวา อัตราคิดลด
การเปรียบเทียบมูลคาผลประโยชนและตนทุนของโครงการที่เกิดขึ้นแตละปนั้น ตองทําการ
ปรับคาใหเปนปจจุบันกอนจึงจะทําการเปรียบเทียบได โดยวิธีการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) สามารถ
คํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้
=

−

+

−
−
+
+
+ ⋯+
(1 + )
(1 + )
(1 + )

โดยที่
=

กําหนดให

=
=
=
=

−
(1 + )

ผลประโยชนที่เกิดขึ้นของโครงการในปที่
ตนทุนของโครงการที่เกิดขึ้นในปที่
อัตราคิดลด
ชวงเวลาของอายุโครงการ (ปที่)

คือ คา ผลประโยชนสุ ทธิของโครงการที่ เกิดขึ้ น ในป ที่ นํา มาคู ณดว ยdiscount
factor (( ) )จากนั้นนําผลประโยชนสุทธิในแตละปที่ปรับคาเปนมูลคาปจจุบันมาคํานวณรวมกัน จะทํา
ใหทราบถึงผลประโยชนสุทธิรวมที่เกิดขึ้นของโครงการ
−

8.5.1 แนวคิดการใชอัตราคิดลด
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการกําหนดอัตราคิดลดนั้น แบงไดเปน 2
แนวทาง คือ (1) การคิดลดคือการชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม (time preference) และ (2)
การคิดลดคือการคิดคาเสียโอกาสของทุนสังคม (opportunity cost of capital)โดยมีรายละเอียดเปน
ดังนี้
(1) Time preference
แนวคิดของการชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคมจะแสดงใหเห็นวาบุคคลมี
ความพึ งพอใจที่จะไดรับจากการบริโภคไมเทากันในชว งเวลาที่ตางกัน โดยอธิบายไดวา สังคมหนึ่งได
บริโภคสินคาในมูลคา 100 บาท ณ ชวงเวลาปจจุบัน สังคมจะเกิดความพอใจขึ้นระดับหนึ่ง แตหากสังคม
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นั้นเลื่อนเวลาการบริโภคออกไปในอนาคต สังคมตองไดรับการชดเชยจากการรอคอยบริโภคสินคาดังกลาว
ในอนาคตเพื่อใหไดรับความพึงพอใจในระดับเดิม โดยสินคาดังกลาวตองมีมูลคามากกวา 100 บาท เพราะ
ตองรวมคาชดเชยของการเลื่อนการบริโภคของสังคมไวดวย ซึ่งในมุมมองของรัฐบาล การลงทุนในโครงการ
หนึ่งๆของรัฐบาลจัดเปนการเลื่อนการบริโภคสินคาที่สังคมควรจะบริโภคในปจจุบันไปบริโภคในอนาคต
ดังนั้นตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ดําเนินการโดยรัฐยอมมีผลตอการจัดสรรการบริโภค
ของสั ง คมทั้ ง ในป จ จุ บั น และอนาคต จึ ง ต อ งมี ก ารคิ ด ลดด ว ยอั ต ราที่ สั ง คมกํ า หนดขึ้ น โดยพิ จ ารณา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของสังคมในการบริโภคตางชวงเวลา โดยเรียกวา อัตราชดเชยการบริโภคตาง
เวลาของสังคม (social rate time preference)โดยสามารถอธิบายไดดังสมการนี้
=

กําหนดให =
=
=
=

+ ( )( )

อัตราชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม
อัตราชดเชยของการบริโภคตางเวลาที่แทจริง
อัตราการลดลงของอรรถประโยชนหนวยสุดทาย
การบริโภคที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคตตอหัว

จากสมการกําหนดอัตราชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม มีแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีอรรถประโยชน กลาวไดวา อรรถประโยชนของการบริโภคในปจจุบันยอมสูงกวาอรรถประโยชน
จากการบริโภคในอนาคต โดยพฤติกรรมดังกลาวเกิดจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ (1) การชดเชยของ
การบริโภคตางเวลาที่แทจริง ผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการบริโภคในปจจุบันมากกวาเพราะมีความ
ตองการสินคาและบริการอยางเรงดวนในปจจุบัน และ (2) ระดับรายไดที่คาดวาจะสูงขึ้นในอนาคตทําให
ผูบริโภคมีการบริโภคสินคาที่มากขึ้น ทําใหอรรถประโยชนหนวยสุดทายในอนาคตของผูบริโภคลดลง จาก
ผลการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแลว พบวาอัตราชดเชยของการบริโภคตางเวลาที่แทจริงมีคาสูงถึงรอย
ละ 2 อัตราการลดลงของอรรถประโยชนหนวยสุดทายมีคาประมาณรอยละ 1-2 ดังนั้นการประมาณ
ตัวเลขประชากรและรายไดในอนาคต จะสามารถนํามาคํานวณเพื่อทราบอัตราชดเชยของการบริโภคตาง
เวลาของสังคมได
(2) opportunity cost of capital
สําหรับแนวคิดอัตราคิดลดนี้ จะพิจารณาจากอัตราคาเสียโอกาสของสังคม จาก
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา หากสังคมหรือประเทศหนึ่งๆ มีทรัพยากรจํากัดไมเพียงพอที่จะจัดสรรให
พอเพียงตอความตองการของทุกคนในสังคมทั้งในภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการที่ภาครัฐจะนําทรัพยากร
ดังกลาวออกมาใช ยอมเกิดตน ทุนคา เสี ย โอกาสตอสังคม กล าวคือเอกชนไมส ามารถนํ าเอาทรั พยากร
ดังกลาวไปใชในการลงทุนได ดังนั้นอัตราคิดลดจะแสดงใหเห็นทางเลือกของการใชเงินทุนดานอื่นๆ ที่
สังคมตองเสียสละไปจากโครงการของรัฐบาล
อัตราการคิดลดจากแนวคิดการชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม และคาเสีย
โอกาสของทุนสังคม สามารถจัดใหเปนอัตราเดียวกันไดในกรณีที่ตลาดทุนเปนตลาดแขงขันสมบูรณ แตใน
ความเปนจริงแลวคลาดแขงขันสมบูรณไมสามารถเกิดขึ้นได ทําใหอัตราทั้งสองไมมีทางเทากันไดซึ่งทําให
เกิดปญหาในการเลือกใชอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการวิเคราะหโครงการ โดยนักเศรษฐศาสตรไดเสนอ
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แนวทางแกปญหาขึ้นมา คือการสรางอัตราคิดลดใหม โดยใหมีการถวงน้ําหนักระหวางอัตราการชดเชย
บริโภคตางเวลาและอัตราคาเสียโอกาสของทุนสังคม โดยสามารถแสดงไดดังสมาการตอไปนี้
= (ℎ )( ) + (ℎ )( )

โดยที่
ℎ
ℎ

= อัตราคิดลดถวงน้ําหนัก
= อัตราสวนของการลงทุนเอกชนในรายไดประชาชาติ
= อัตราสวนของการบริโภคในรายไดประชาชาติ
= อัตราผลตอบแทนของทุนภาคเอกชนเฉลี่ย
= อัตราการชดเชยของการบริโภคตางเวลาของสังคม

จากสมการจะเห็นไดวา กรณีที่สังคมมีการบริโภคสูงกวาการลงทุน อัตราการคิด
ลดจากการชดเชยการบริโภคตางเวลาก็จะไดรับการถวงน้ําหนักมาก และอัตราคิดลดจากคาเสียโอกาสของ
ทุนก็จะไดรับการถวงน้ําหนักนอย ตรงกันขามในกรณีที่สังคมมีการลงทุนสูงกวาการบริโภค อัตราการคิด
ลดจากการชดเชยการบริโภคตางเวลาก็จะไดรับการถว งน้ําหนักนอย และอัตราการคิดลดจากค าเสีย
โอกาสของทุนก็จะไดรับการถวงน้ําหนักมาก สําหรับการกําหนดอัตราคิดลดถวงน้ําหนักในประเทศกําลัง
พัฒนา OECD (1995) ไดทําการศึกษาจากขอมูลของกลุมประเทศกําลังพัฒนาพบวา อัตราคิดลดของ
ประเทศกําลังพัฒนามีคาประมาณรอยละ 3-4
8.5.2 การคิดลดในโครงการที่มีผลตอสิ่งแวดลอม
ในการคิ ด ลดผลประโยชน แ ละต น ทุ น ของโครงการที่มี ผ ลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เนื่องมาจากความเสียหายของสิ่งแวดลอมมักเกิดขึ้นในระยะยาว ทําใหมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจะถูก
คิดลดจนกระทั่งมีมูลคาที่นอยมากทําใหดูเหมือนวาไมมีความสําคัญหากนํามาเปรียบเทียบกับตนทุนใน
ปจจุบัน ยกตัวอยางเชน การปนเปอนสารพิษของแหลงตนน้ําธรรมชาติ แตในทางกลับกันการประเมิน
โครงการเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมนะระยะยาว ผลประโยชนที่เกิดขึ้นอาจจะนอยกวาโครงการที่มี
ผลประโยชนดานอื่นๆในระยะสั้น ซึ่งเกิดมาจากขั้นตอนในการคิดลดมูลคา ทําใหดูเหมือนวาการใชวิธีคิด
อัตราคิดลดเปนการกีดกันโครงการที่จะกอผลประโยชนแกสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การใชอัตราคิดลดที่สูง
จะเกิดการเรงผลาญใชทรัพยากรประเภทใชแลวไมหมดไป หรือ renewable resource อยางสิ้นเปลือง
เชนสัตวน้ํา และตนไม ถาหากมีการใชอัตราคิดลดที่สูงกวาอัตราการฟนฟูของทรัพยากรธรรมชาติ อาจทํา
ใหเกิดการเรงใชทรัพยากรเหลานั้นจนหมดไปได จากเหตุผลที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาการคิดลดตนทุน
และผลประโยชนที่เกิดขึ้นไมไดใหความเปนธรรมแกสิ่งแวดลอม และคนรุนหลัง
โดยวิ ธี ก ารแก ป ญ หาดั ง กล า วอาจทํ า ได โ ดยการพิจ ารณาร ว มของค า ถ ว งน้ํ า หนั ก
ระหวางตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นระหวางปจจุบันและอนาคต หรืออาจเลือกใชอัตราคิดลดที่ต่ํากวา
ปกติสําหรับกรณีที่โครงการดังกลาวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (นักสิ่งแวดลอมเสนอวา ควรใชอัตราคิด
ลดเทากับรอยละ 0) สําหรับวิธีการแรกนั้นเปนวิธีการที่เปนไปไดยากในทางปฏิบัติ เพราะการถวงน้ําหนัก
จําเปนตองอาศัยหลักตรรกศาสตร เศรษฐศาสตร และหลักศีลธรรมในการพิจารณา ซึ่งอาจจะแตกตางกัน
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ไปขึ้นอยูกับวาใครคือผูพิจารณา ดังนั้นการเลือกใชอัตราการคิดลดที่ต่ําจึงมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
มากกวา
โดยสามารถยกตัวอยางไดสําหรับกรณีดังกลาว เชน กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
สํานักงานนโยบายการจัดการและงบประมาณ (the Office of Management and Budget Policy:
OMB) ไดมีการกําหนดอัตราคิดลดที่แทจริง ไวเทากับรอยละ 10 สําหรับโครงการทั่วไปของรัฐ โดยคา
ดังกลาวอางอิงมาจากคาประมาณผลตอบแทนที่แทจริงของทุนในขณะนั้น แตสําหรับการลงทุนโครงการ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา OMB ไดอนุญาตให มีการใชอัตราการคิ ดลดที่ต่ําลง โดยอ างอิงจากจากอัตรา
ผลตอบแทนที่เปนตั๋วเงินคลังในระยะยาว ตอมาในป ค.ศ. 1992 OMB ไดทําการปรับอัตราคิดลดที่แทจริง
สําหรับโครงการทั่วไปของรัฐเปนรอยละ 7 ตามสภาวะของตลาดทุน โดยอัตราคิดลดดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากการศึกษาของ Henderson and Bateman (1995) วาการใชอัตราคิดลดรอยละ 7 มีความ
เหมาะสมสําหรับอายุโครงการที่มีอายุ 100 ป
ภาวะเงินเฟอและอัตราคิดลด
ในการเลือกใชอัตราคิดลด ไมวาจะอยูในรูปแบบอัตราคิดลดที่เปนตัวเงิน (nominal
discount rate) หรือ อัตราคิดลดที่แทจริง จะขึ้นอยูกับ ลักษณะของขอมูลที่ใชในการคํานวณมูลค า
ประโยชนและตนทุนของโครงการ
อัตราคิดลดที่เปนตัวเงิน หมายถึง อัตราคิดลดที่มีผลของอัตราเงินรวมอยูดวย สําหรับ
อัตราคิดลดที่แทจริง หมายถึง อัตราคิดลดที่เปนตัวเงินที่หักผลของอัตราเงินเฟอออกไปแลว โดยในทาง
ปฏิบัติ เราจะกําหนดใหอัตราคิดลดที่แทจริงมีคาในชวงรอยละ 3 ถึงรอยละ 5 ตอป โดยจะมีคาคงที่ตลอด
ทั้งโครงการ
สําหรับการพิจารณาเลือกใชขอมูล หรืออัตราคิดลดเพื่อการประเมินความเปนไปได
ของโครงการนั้น จะขึ้นอยูกับลักษณะของการนําผลการศึกษาไปใช แตสิ่งสําคัญคือ ถาการศึกษาใดเลือก
วิเคราะหขอมูลที่คํานวณ ณ ราคาคงที่ (constant price ) ที่หักผลของอัตราเงินเฟอแลว การศึกษานั้น
ควรใชอัตราคิดลดที่แทจริง แตการศึกษาใดเลือกวิธีวิเคราะหขอมูลที่คํานวณ ณ ราคาตลาด (current
price) ที่มีผลของอัตราเงินเฟออยูดวย การศึกษานั้นก็ควรใชอัตราคิดลดที่เปนตัวเงิน เงิน (nominal
discount rate)
8.6 กรณีศึกษา: การวิเคราะหนโยบายคลัง เพื่อการจัดการน้ําทวมในประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2554 ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวา ประเทศไทยไดเผชิญกับภัยพิบัติน้ํา
ทวมเกือบทั่วประเทศใน 65 จังหวัด โดยเฉพาะลุม แมน้ํา เจาพระยา สรา งความเสีย หายในพื้น ที่กวา
150 ลานไร กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวน 4,213,404 ครัวเรือน และ
มีผูไดรับความเดือดรอนกวา 13.6 ลานคน (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) ธนาคารโลก
ประเมิ น ว า ภั ย พิ บั ติ ดั ง กล า วสร า งความเสี ย หายให กั บ ประเทศไทยประมาณ 1.44 ล า นล า นบาท
(คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, 2555)คิดเปนมูลคาความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจรอยละ 12.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Guha-Saperet al.,2012: 13)
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สืบเนื่องจากภัยพิบัติน้ําทวมดังที่กลาวมา รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวาง
ระบบการบริห ารจัด การทรัพ ยากรน้ํา (กยน.) โดยมีน ายกรัฐ มนตรีเ ปน ประธาน โดยประกาศแผน
แมบทบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีหลักการในการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงและฟนฟูระบบปองกันน้ํา
ทวมในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร พื้นที่อุตสาหกรรมใหสมบูรณ และบูรณาการการมีสวนรวมของหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการน้ําใหลงสูทะเลโดยเร็ว โดยจะครอบคลุมพื้นที่เปาหมาย 7 จังหวัด ไดแก
จังหวั ดนครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุ ทรสาคร พระนครศรี อยุ ธยา และกรุ งเทพฯโดยใช
งบประมาณทั้งสิ้น 3.17 แสนลานบาทในการดําเนินงาน

ภาพที่ 8.2 พื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักฝงตะวันตกและตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ตามแผนปฏิบัติ
การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุมน้ําเจาพระยา)
ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อวิเคราะหนโยบายและมาตรการทางการคลังที่
เหมาะสมสํ า หรั บ การจั ด การภั ย น้ํ า ท ว มในประเทศไทย ซึ่ ง จะนํ า ไปสู คํ า ตอบที ่ส ะทอ นใหเ ห็น ถึง
ผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน ซึ่งมีความสําคัญตอการนําไปใชเปนฐานกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
หรือภาษีที่จัดเก็บจากผูไดรับประโยชนภายใตแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําแบบบูรณาการ
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และยั่งยืน (กรณีลุมน้ําเจาพระยา) และเปนขอมูลสําคัญในการนํามาสูแนวทางการวิเคราะหนโยบายการ
คลังเพื่อการจัด การและแกไขปญหาน้ําทวมในอนาคต โดยใชขอมูลจากการสํารวจภาคสนามจากพื้นที่
ศึกษาจํานวน 1,073 ครัวเรือน ในการวิเคราะห
8.6.1 พื้นที่ศึกษา
การศึกษานี้สํารวจขอมูลครัวเรือนตัวอยางที่ตั้งอยูในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักฝงตะวันตก
และตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ที่อยูภายใตแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําแบบบูรณา
การและยั่ งยื น (กรณีลุ ม น้ํา เจา พระยา) โดยครอบคลุ ม7 จังหวั ด ไดแก นครปฐม ปทุ มธานี นนทบุ รี
สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการประกาศเปนเขต
ภั ย พิ บั ติ ฉุ ก เฉิ น จากอุ ท กภั ย ในป พ .ศ. 2554จากประกาศกรมป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 8.2 พื้นที่ศึกษาในเขตเศรษฐกิจซึ่งอยูในแผนปฏิบัตกิ ารปองกันน้ําทวมและจํานวนตัวอยางที่
จัดเก็บ
จํานวนตัวอยาง
(ครัวเรือน)
นครปฐม
101,317
30*
ปทุมธานี
457,458
114
นนทบุรี
525,261
131
สมุทรปราการ
494,916
123
สมุทรสาคร
185,740
46
อยุธยา
127,670
32
กรุงเทพมหานคร
2,400,540
597
รวม
4,292,902
1,073
ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
จังหวัด

จํานวนรวม(ครัวเรือน)

8.6.2 วิธีการศึกษา
ในการศึกษานี้ไดกําหนดการจัดเก็บตัวอยางครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาเพื่อนํามาใชใน
การวิเคราะห โดยแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย (1) การประเมินมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติ
น้ําทวมป พ.ศ. 2554 (damage cost) และ (2) การประมาณมูลคาความเต็มใจที่จะจาย (WTP) เพื่อลด
ความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยพิบัติน้ําทวมในอนาคต ดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM) ซึ่งจะ
นํามาสูมูลคาผลประโยชนของครัวเรือนจากการลดความเสี่ยงภัยน้ําทวม ซึ่งการกําหนดขนาดตัวอยางที่ใช
ในการศึกษา โดยคํานวณตามวิธีของ Hsieh, Block, and Larsen (1998) โดยจํานวนตัวอยางที่ไดจาก
การคํานวณ ที่จัดเก็บทั้งในระดับการสํารวจขอมูลเบื้องตนและการสํารวจขอมูลขั้นสุดทายมีจํานวน 150
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และ 1,073 ตัวอยางตามลําดับ โดยทั้งนี้จํานวนครัวเรือนที่ปรากฏในตารางที่ 8.2 ไมใชจํานวนครัวเรือน
ของทั้งจังหวัดแตเปนจํานวนครัวเรือนในแตละตําบลที่อยูภายใตพื้นที่โครงการ
สํา หรั บ วิธี การสุ มตัว อย าง จะใช การสุ มตั ว อยางแบบหลายขั้น ตอน (multi-stage
sampling) โดยเริ่มจากการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified Sampling) โดยกําหนดจังหวัดที่อยูใน
พื้นที่ โครงการ และคัดเลือกเฉพาะอําเภอที่อยู ในพื้นที่ โครงการแผนปฏิบัติ การบรรเทาอุ ทกภั ยฯ โดย
สัดสวนตัวอยางในแตละอําเภอจะพิจารณาตามสัดสวนของครัวเรือนในอําเภอนั้นๆ หลังจากนั้นจะทําการ
พิจารณาตําบลที่ประสบภัยพิบัติน้ําทวม โดยกําหนดใหแตละครัวเรือนมีการกระจายตัวในพื้นที่หางกัน
อยางนอย 1 กิโลเมตร โดยการเลือกตัวอยางครัวเรือนในแตละตําบลจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
(accidental sampling) โดยเลือกสัมภาษณเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกที่มีอํานาจตัดสินใจภายใน
ครัวเรือน
แบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการถามความคิดเห็นทั่วไป
เกี่ยวของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบดวยขอคําถามตางๆ เชน ผลกระทบจากภัยน้ําทวมตอที่อยู
อาศัย แนวทางปองกันภัยน้ําทวม รวมถึงแนวทางการปองกันภัยน้ําทวมในอนาคต เปนตน สวนที่ 2 จะ
เปนการถามดานขอมูลสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 โดยจะถามในดานลักษณะและที่ตั้งของที่อยู
อาศัยรวมถึงลักษณะการประสบภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 โดยในสวนนี้จะถามถึงมูลคาความเสียหาย
และคาใชจายในการปองกันน้ําทวมของแตละครัวเรือน เพื่อที่จะนําขอมูลในสวนนี้มาวิเคราะหมูลคาความ
เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติน้ําทวม เปนตน สวนที่ 3 จะเปนการสอบถามความคิดเห็นดานการจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต โดยกําหนดปจจัยตางๆที่จะชวยลดความเสี่ยง เชน การลงทุน
พัฒนาระบบระบายน้ําขนาดใหญเปนตน รวมถึงชองทางการรับขอมูลการเตือนภัยน้ําทวมสวนที่ 4 จะเปน
การสอบถามความเต็มใจจายเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต
โดยในคําถามสวนนี้จะเริ่มตนถามผูตอบในการรับรูถึงแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเพื่อปองกันและเบาเทาปญหาอุทกภัย จากนั้นใหขอมูลเกี่ยวกับประโยชนของแผนแมบท
ดังกลาว เพื่อใหผูตอบรับรู ดังกรอบขอมูล
กรอบขอมูล
จากปญหาน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริการจัดการทรัพยากรน้ํา
(กยน.) เมื่ อวั นที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และได ป ระกาศแผนแม บ ทการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า มี ก ารใช
งบประมาณสามแสนลานบาท (317,126 ลานบาท) เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลัก
ทั้งฝงตะวันตกและตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตางๆ เชน นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี
อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ครัวเรือนของทานจะไดรับประโยชนโดยตรงเพราะอาศัยอยูในพื้นที่
ดังกลาว เมื่อโครงการแลวเสร็จใน 5 ปขางหนา โดยจะลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ําทวมในอนาคต แตการดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวตองใชงบประมาณที่สูงมาก ทําใหตองมีการกูเงินและภาระผูกพันเปนหนี้สาธารณะ

ในการสอบถามความเต็ ม ใจจ า ย จะใช คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ความเต็ ม ใจจ า ยแบบสองชั้ น
(double-bounded) สําหรับระดับราคาที่เสนอครั้งแรก (first bid) ไดมาจากผลการคํานวณระดับราคา
เริ่มตน (initial bid) ในการสํารวจขอมูลขั้นตน150 ตัวอยางครัวเรือนดังที่กลาวมาขางตน ระดับราคาที่
เสนอครั้งที่สอง (second bid)จะมีคาเปนครึ่งหนึ่งของ initial bid หากผูถูกสัมภาษณ ไมยินดีที่จะจายใน
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first bid แตหากผูถูกสัมภาษณยินดีที่จะจายใน first bid ระดับราคาที่ใชสอบถามครั้งที่สอง (second
bid) จะมีคาเพิ่มขึ้น 1 เทา ซึ่งการวิจัยครั้งนี้กําหนดคา first bid ไว 6 คา ดังมีรายละเอียดคา bid ดัง
ตารางที่ 8.3
ตารางที่ 8.3 ระดับราคาที่เสนอ (bidding) เพื่อใหผูถูกสัมภาษณตัดสินใจวายินดีที่จะจายหรือไม
หนวย: บาท/ครัวเรือน/ป

คาแรก (initial or first bid)

คาที่สอง (second bid)
หากปฏิเสธ 50
100
หากตอบรับ 200
หากปฏิเสธ 100
200
หากตอบรับ 400
หากปฏิเสธ 200
400
หากตอบรับ 800
หากปฏิเสธ 400
800
หากตอบรับ 1,600
หากปฏิเสธ 800
1,600
หากตอบรับ 3,200
หากปฏิเสธ 1,600
3,200
หากตอบรับ 6,400
ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
โดยผูสัมภาษณจะเสนอคา initial bidประกอบกับสถานการณจําลอง ใหแกตัวอยางผูถูก
สัมภาษณแตละรายอยางสุม (การจับสุมจับลูกบอล) โดยความนาจะเปนที่ผูถูกสัมภาษณแตละรายจะถูก
เสนอ initial bid คาใดคาหนึ่งจาก initial bid ทั้ง 6 คา การกระจายความนาจะเปนที่จะตอบสําหรับ
มูลคาหรือราคาที่เสนอจะมีคาเทากันหมดที่ 1/6
สําหรับแบบสอบถาม สวนที่ 5 จะเปนการสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน
เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา เปนตน สําหรับตัวอยางแบบสอบถามของการศึกษานี้จะอยูในสวน
ภาคผนวกที่ 8.1 และ 8.2
8.6.3 ผลการศึกษา
ขอ มู ล ที่ ไ ดม าจากการสํา รวจภาคสนามจะนํ าไปวิ เคราะห เพื่ อประเมิ นมู ลค าความ
เสียหายจากภัยน้ําทวม ป พ.ศ. 2554 โดยจะทําการวิเคราะห (1) ฟงกชันตนทุนความเสียหาย (damage
cost function) เพื่อแสดงใหเห็นถึงมูลคาความเสียหายที่ลดลง (ผลประโยชนที่เพิ่มขึ้น) เมื่อความรุนแรง
ของภัยน้ําทวมลดลง และ (2) วิเคราะหฟงกชันความเต็มใจที่จะจาย (willingness to pay function)
เพื่อนําไปประเมินมูลคาผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน เมื่อความเสี่ยงของภัยน้ําทวมหรือระดับความ
รุนแรงที่จะเกิดขึ้นลดลงโดยตารางที่ 8.4 จะแสดงถึงลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผูตอบแบบสอบถาม
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(ตัวอยางแบบสอบถามสามารถดูไดที่ภาคผนวก ก.)
ตารางที่ 8.4 ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผูตอบแบบสอบถาม
รายการ
1. อายุเฉลี่ย (ป)
2. เพศ
- ชาย
- หญิง
3. สถานภาพสมรส
- โสด
- สมรส
- มาย
4. อาชีพในปจจุบนั
- ไมไดประกอบอาชีพใดๆ
- ธุรกิจสวนตัว
- ขาราชการ/ พนักงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ
- พนักงานบริษัทเอกชน
- รับจาง/ กรรมกร
- นิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน
- เกษียณ
- แมบาน
- เกษตรกรรม
5. การศึกษาสูงสุดของตัวทาน
- ไมไดศึกษา
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนตน
- มัธยมศึกษาตอนปลาย
- อาชีวศึกษา/ พาณิชย
- ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
6. รายไดกอนหักภาษีเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม
- นอยกวา 10,000 บาท (ประมาณ 8,000 บาท/คน)
- ระหวาง 10,001-15,000 บาท
- ระหวาง 15,001-20,000 บาท
- ระหวาง 20,001-25,000 บาท
- ระหวาง 20,001-30,000 บาท
- ระหวาง 30,001-35,000 บาท
- ระหวาง 35,001-40,000 บาท

จํานวนผูตอบ

รอยละ
44

1,073
522
551
1,072
348
705
19
1,073
21
513
95
202
143
41
27
21
10
1,072
18
208
88
171
133
400
54
1,010
91
164
174
186
118
110
59

100.00
48.65
51.35
100.00
32.46
65.76
1.77
100.00
1.96
47.81
8.85
18.83
13.33
3.82
2.52
1.96
0.93
100.00
1.68
19.40
8.21
15.95
12.41
37.31
5.04
100.00
9.01
16.24
17.23
18.42
11.68
10.89
5.84
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รายการ
- ระหวาง 40,001-45,000 บาท
- ระหวาง 45,001-50,000 บาท
- มากกวา 50,000 บาท (ประมาณ 70,000 บาท/คน)
7. รายไดของคูสมรสเฉลี่ยตอเดือน (กรณีเปนแมบาน) ประมาณ (บาท/เดือน)
8. รายไดของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน (กรณีเปนนิสิต/ นักศึกษา) ประมาณ
(บาท/เดือน)
9. รายไดกอนหักภาษีเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม
- นอยกวา 20,000 บาท (ประมาณ 15,000 บาท/เดือน)
- ระหวาง 20,001-30,000 บาท
- ระหวาง 30,001-40,000 บาท
- ระหวาง 40,001-50,000 บาท
- ระหวาง 50,001-60,000 บาท
- ระหวาง 60,001-70,000 บาท
- ระหวาง 70,001-80,000 บาท
- ระหวาง 80,001-90,000 บาท
- ระหวาง 90,001-100,000 บาท
- มากกวา 100,000 บาท (ประมาณ 130,000 บาท/เดือน)
10.
จํานวนสมาชิกในครวเรือนเฉลี่ย (คน)
11.
การครอบครองประกันภัย (จํานวนตัวอยาง)
- ประกันชีวิต (จํานวนประกัน)
1) ประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ
2) ประกันกรณีทุพพลภาพ
3) ประกันสุขภาพ
- ประกันวินาศภัย (จํานวนประกัน)
1) ประกันอัคคีภยั
2) ประกันรถยนต
3) ประกันภัยทางทะเล
4) ประกันเบ็ดเตล็ด

จํานวนผูตอบ
30
43
35
20,000

รอยละ
2.97
4.26
3.47

50,000
1,073
81
164
152
116
109
82
89
74
111
95

100.00
7.55
15.28
14.17
10.81
10.16
7.64
8.29
6.90
10.34
8.85
4

692
1,247
504
316
427
708
162
523
4
19

64.49
63.79
40.42
25.34
34.24
36.21
22.88
73.87
0.56
2.68

ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
(1) การประเมินมูลคาความเสียหายของครัวเรือนจากภัยพิบัติน้ําทวมป พ.ศ. 2554 .
ในระดับ ความรุนแรงที่แตกต างกัน โดยวิ เคราะห ผ านฟงกชันต น ทุน ความเสี ย หาย (damage cost
function) ที่เปนความสัมพันธระหวางมูลคาความเสียหาย และปจจัยที่สะทอนระดับความรุนแรงของน้ํา
ทวม โดยสามารถแสดงในรูปแบบสมการไดดังนี้ (คําอธิบายดังตารางที 8.5)
Damage



 0   1time   2 depth   3 protect   4 dist   5 wall   6 floor   7 Bkk   8 Pathum
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ตารางที่ 8.5 ตัวแปรที่ใชในการประมาณคาฟงกชันความเสียหาย
ตัวแปร

คําอธิบาย

Damage
time
depth
protect
dist
wall

มูลคาความเสียหายจากน้ําทวมของครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน)
ระยะเวลาที่ประสบอุทกภัยน้ําทวมขัง (วัน)
ระดับน้ําสูงสุดที่ทวมขัง (เซนติเมตร)
คาใชจายในการปองกันน้ําทวม (บาท/ครัวเรือน)
ระยะทางระหวางที่พักและทางระบายน้ํา (เมตร)
ตัวแปรหุนลักษณะผนังของที่พัก (มีคา 1 หากเปนผนังปูน และมีคา 0
หากเปนผนังประเภทอื่น)
ตัวแปรหุนลักษณะความสูงที่พัก (มีคา 1 หากที่พักอาศัยสูงมากกวา 1 ชั้น และมีคา 0 หากเปนที่พักอาศัยชั้น
เดียว)
ตัวแปรหุนแสดงถึง กรุงเทพมหานคร (มีคา 1 สําหรับ กรุงเทพมหานคร และมีคา 0 หากเปนจังหวัดอื่น)
ตัวแปรหุนแสดงถึง ปทุมธานี (มีคา 1 สําหรับ ปทุมธานี และมีคา 0 หากเปนจังหวัดอื่น)

floor
Bkk
Pathum

ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
ในการวิเคราะหฟงกชันความเสียหาย กลุมตัวอยางที่นํามาวิเคราะห คือ กลุมที่เผชิญ
กับน้ําทวมที่พักอาศัย จํานวน 447 ตัวอยาง (ตารางที่ 8.4) โดยปจจัยที่ใชในการวิเคราะหที่นํามาใชใน
สมการ ฟงกชันตนทุนความเสียหาย (damage cost function) (ตารางที่ 8.5)
จากการวิเคราะหพบวา ลักษณะความรุนแรงของน้ําทวม ไดแก ระดับน้ําทวมสูงสุด
และระยะเวลาในการเผชิญภัยพิบัติน้ําทวมเปนปจจัยหลักที่สําคัญมากตอมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น โดย
ที่ระดับน้ําที่ลดลงไป 1 เซนติเมตร จะมีผลใหมูลคาความเสียหายลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 532 บาท และ
การระบายน้ําออกใหเร็วขึ้น 1 วัน จะมีผลใหมูลคาความเสียหายลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 735 บาท ตัว
แปรแสดงลักษณะทางกายภาพของบานเรือนที่มีผลตอ มูลคาความเสียหาย คือ ตัวแปรหุนที่แสดงถึง บาน
ที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น ทั้งนี้ บานที่ มีความสูงมากกวา 1 ชั้น จะไดรับความเสียหายมากกวา อาจ
เนื่องมาจาก จํานวนชั้นของบานเปนตัวสะทอนถึงมูลคาบาน บานที่มีมูลคาสูงกวาจะไดรับความเสียหาย
มากกวาเมื่อเกิดอุทกภัย จากผลการวิเคราะห คาใชจายในการเตรียมการปองกันน้ําทวมมีคาเปนบวกอยาง
มีนัยสําคัญ ซึ่งตรงขามกับที่คาดการณไว อาจเนื่องมาจากกลุมที่อยูในพื้นที่เกิดอุทกภัยรุนแรงจะมีการ
เตรียมการมากกวา เมื่อเกิดอุทกภัยความเสียหายจึงมากกวาทั้งที่ไดมีการเตรียมการไวแลว สําหรับพื้นที่ที่
เผชิญน้ําทวมในเขต กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี จะมีมูลคาความเสียหายมากกวาพื้นที่อื่นๆ ขณะที่
ระยะทางจากทางระบายน้ําไมมีผลตอความเสียหายที่เกิดขึ้น (ตารางที่ 8.7)
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ตารางที่ 8.6 สรุปสถานการณน้ําทวมของกลุมตัวอยาง
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
อยุธยา
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรปราการ
รวม

ทวมที่พัก
(ราย)
200
105
73
26
27
13
3
447

ประสบภัยน้ําทวม
ไมทวมที่พัก
รอยละ
(ราย)
33.50
82
92.11
5
55.73
5
81.25
5
90.00
0
28.26
3
2.44
0
41.66
100

ไมประสบภัยน้ําทวม
รอยละ

ราย

รอยละ

รวม
(ราย)

13.74
4.39
3.82
15.63
0.00
6.52
0.00
9.32

315
4
53
1
3
30
120
526

52.76
3.51
40.46
3.13
10.00
65.22
97.56
49.02

597
114
131
32
30
46
123
1,073

ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
ตารางที่ 8.7 ผลการวิเคราะหฟงกชันความเสียหาย
ตัวแปร
Time
depth
protect
dist
wall
floor
Bkk
Pathum
constant

สัมประสิทธิ์
735.68***
532.34 ***
2.45 ***
4.21
-5,642.88
12,915.48**
25,239.40***
76,687.41 ***
-44,378.41***

Standard.Error
194.81
77.21
0.62
4.79
8,006.09
6,337.37
7,730.91
8,310.68
13,298.19

t-statistics
3.78
6.89
3.97
0.88
-0.70
2.04
3.26
9.23
-3.34

หมายเหตุ: *** และ ** แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, และ 0.05 ตามลําดับ
ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
(2) วิเคราะหฟงกชันความเต็มใจที่จะจาย (willingness to pay function) เพื่อ
ประเมินมูลคาผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน เมื่อความเสี่ยงของภัยน้ําทวมหรือระดับความรุนแรงที่
จะเกิดขึ้นลดลง โดยพิจารณาจากจํานวนครัวเรือนตัวอยางที่มีความเต็มใจจายจํานวน 895 ตัวอยาง จาก
จํานวน 1,072 ตัวอยาง (ตารางที 8.8)
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ตารางที่ 8.8 สัดสวนการยอมรับและปฏิเสธราคาที่เสนอของชุดตัวอยาง
คาเสนอ
(บาท/ ครัวเรือน/ป)
100
200
400
800
1600
3200
รวม

จํานวนชุดตัวอยาง
ราย
รอยละ
152
16.98
157
17.54
172
19.22
159
17.77
122
13.63
133
14.86
895
100.00

รอยละตอชุดตัวอยาง [WTP (non-parametric) = 1,854.49 บาท/คัวเรือน/ป
Yes
Yes-Yes
Yes-No
No-Yes
No-No
96.05
85.53
10.52
1.97
1.97
91.08
76.43
14.65
5.10
3.82
74.42
41.28
33.14
13.37
12.21
59.12
25.79
33.33
26.42
14.47
37.70
18.03
19.67
30.33
31.97
22.56
12.78
9.78
19.55
57.89
65.59
44.80
20.78
15.53
18.88

ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
สําหรับตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรควบคุมในการนํามาประมาณคาความเต็มใจจายของ
ครัวเรือนภายใตระดับความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ําทวมที่ลดลงมี 3 ตัวแปรท ใชในการพิจารณา ไดแก (1)
ตัวแปรดานระดับความเสี่ยงที่ลดลงจากภัยพิบัติน้ําทวมในอีก 5 ปขางหนา เมื่อมีโครงการตามแผน (2)
รายไดของครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/เดือน) และ (3) ตัวแปรหุนที่แสดงถึงความคิดเห็นของผูตอบวา ควร
มีโครงการตามแผนฯ หรือไม (ตารางที่ 8.9, 8.10)
ตารางที่ 8.9 ความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ําทวมที่ลดลงในอีก 5 ปขางหนาเมื่อมีโครงการตามแผนฯ
ระดับของความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติน้ําทวมในอีก 5 ป
ไมลดลง
ลดลงนอยทีส่ ุด
ลดลงนอย
ลดลงปานกลาง
ลดลงมาก
ลดลงมากที่สุด
รวม

จํานวนชุดตัวอยาง
(ราย)
239
137
163
169
105
82
895

สัดสวน
(รอยละ)
26.70
15.31
18.21
18.88
11.73
9.16
100.00

ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
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ตารางที่ 8.10 รายไดกอนหักภาษีเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนที่เปนชุดตัวอยาง
ระดับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
(บาท/ครัวเรือน/เดือน)
นอยกวา 20,000 บาท (ประมาณ 15,000 บาท/เดือน)
ระหวาง 20,001-30,000 บาท
ระหวาง 30,001-40,000 บาท
ระหวาง 40,001-50,000 บาท
ระหวาง 50,001-60,000 บาท
ระหวาง 60,001-70,000 บาท
ระหวาง 70,001-80,000 บาท
ระหวาง 80,001-90,000 บาท
ระหวาง 90,001-100,000 บาท
มากกวา 100,000 บาท (ประมาณ 130,000 บาท/เดือน)
รวม

จํานวนชุดตัวอยาง
(ราย)
69
140
122
93
92
73
76
65
89
76
895

สัดสวน
(รอยละ)
7.71
15.64
13.63
10.39
10.28
8.16
8.49
7.26
9.94
8.49
100.00

ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
สํา หรับ ตัว แปรหุน ที่แสดงถึ งความคิดเห็น ของผูตอบวา ควรมีโ ครงการตามแผนฯ
หรือไม โดยมีจํานวนตัวอยางกวารอยละ 80.56 ของชุดตัวอยางทั้งหมดเห็นวาควรมีโครงการตามแผนฯ
และ ครัวเรือนกวารอยละ 44.83 ที่เห็นวาไมควรมีโครงการตามแผนฯ แตยินดีที่จะจายเพื่อสนับสนุน
โครงการตามแผนฯ
จากนั้ น ทํ า การประมาณค า ความเต็ ม ใจจะจ า ยของครั ว เรื อ นโดยใช แ บบจํ า ลอง
Bivariate Probitที่เปน log-normal distribution กรณีที่มีตัวแปรควบคุม (จํานวน 3 ตัวแปรตามที่ได
เสนอมาแลว) (ตารางที่ 8.11)
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ตารางที่ 8.11 ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง Bivariate Probit
ตัวแปร
คาคงที่
ความเสี่ยงที่ลดลง
รายไดของครัวเรือน
ควรมีโครงการ
Lnbid
Rho
Log-likelihood
Chi-squared
Mean WTP
Median WTP
จํานวนตัวอยาง

WTP1 (Initial Bid) [Pr(y1=1) = 0.7298]
WTP2 (Second Bid) [Pr(y2=1) = 0.6282]
Coefficient t-statistic Marginal t-statistic Coefficient t-statistic Marginal t-statistic
effect
effect
4.6405***
12.38
3.5328***
9.55
0.0542*
1.72
0.0179*
1.73
0.0676**
2.43
0.0256**
2.44
0.1155***
6.61
0.0382***
6.67
0.1151***
7.41
0.0435***
7.47
0.7811***
6.52
0.2817***
6.35
0.5097***
4.81
0.1977***
4.78
0.8660*** -14.61
0.2865*** -15.94
0.6814*** -11.62
0.2577*** -11.71
0.5105*** [2 = 25.80]
-879.63
315.69
2,056.49 [95% confidence interval = 1,795.72 – 2,212.01]
1,055.80 [95% confidence interval = 932.87 – 1,211.11]
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ที่มา : ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2555)
จากผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ในตารางที่ 8.10 เพื่อประมาณคาความเต็มใจจาย
ของครัวเรือนพบวา ครัวเรือนเต็มใจที่จะจายเงินสนับสนุนโครงการตามแผนฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเผชิญกับ
ภัยน้ําทวมในอนาคตเฉลี่ย 2,056.49 บาท/ครัวเรือน/ป คาเฉลี่ยดังกลาวอยูระหวาง 1,795.72-2,212.01 บาท/
ครัวเรือน/ป และมีคามัธยฐานเทากับ 1,055.80 บาท/ครัวเรือน/ป ซึ่งอยูระหวาง 932.57-1,211.11 บาท/
ครัวเรือน/ป โดยคาความเต็มใจที่จะจายที่ประมาณไดขางตนสามารถนํามาใชประเมินมูลคาผลประโยชน
จากโครงการตามแผนฯ ได โดยโครงการตามแผนฯ จะกอใหเกิดผลประโยชนโดยรวมประมาณ 8.82พันลาน
บาท/ป (2,056.49 บาท/ครัวเรือน/ป  4.29 ลานครัวเรือน) หากพิจารณาจากคามัธยฐาน ทราบวา
โครงการตามแผนฯ จะกอใหเกิดผลประโยชนกับคนสวนใหญประมาณ 4.53 พันลานบาท/ป (1,055.80
บาท/ครัวเรือน/ป  4.29 ลานครัวเรือน)
สรุปทายบท
ในบทนี้จะนําเสนอวิธีการสําหรับประเมินมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการตางๆของภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยวิธีการทางเศรษฐศาสตร และเศรษฐมิติในการประมาณคา
ผลกระทบที่เกิดตอสิ่งแวดลอมออกมาในรูปของตัวเงิน เพื่อที่จะนํามูลคาที่คิดคํานวณออกมาในรูปตัวเงิน
ไปใชในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากสวนตางของมูลคาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และมูลคาปจจุบันสุทธิที่เกิดขึ้น วิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมโดย
ใชวิธีทางเศรษฐศาสตรมีหลายวิธีการใหเลือกใช สําหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดเปนสินคาที่
ไมปรากฏราคาในระบบตลาดจึงจําเปนตองอาศัยเทคนิควิธีการที่สร างขึ้นมาโดยเฉพาะ ซึ่งในบทนี้จ ะ
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นําเสนอวิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 วิธี คือ (1) วิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณ
สมมติ (2) วิธีการโอนยายผลประโยชน และ (3) การใชอัตราคิดลด
(1) วิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมติ เปนวิธีการสอบถามเพื่อหามูลคาของความเต็ม
ใจจ ายที่ จ ะไดรับ การชดเชยจากการเปลี่ ยนแปลงของคุ ณภาพสิ่งแวดล อม และหาความพึงพอใจของ
ผูบริโภคในสถานการณสมมติใหเหมือนตลาดที่เกิดขึ้นจริง
(2) วิธีการโอนยายผลประโยชน เปนการนําขอมูลจากงานวิจัยที่ไดมีการศึกษาไวแลวในดาน
มูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และบริบทที่เหมือนพื้นที่นโยบาย
แลวนํามาปรับใชกับพื้นที่นโยบาย หรือพื้นที่โครงการที่เราตองการศึกษา ซึ่งวิธีการนี้เปนวิธีการประเมิน
มู ล ค า ที่ ใ ช ง บประมาณ และเวลาในการศึ ก ษาน อ ย เหมาะสํ า หรั บ งานวิ จั ย ที่ มี ค วามจํ า กั ด ในด า น
งบประมาณและเวลา
(3) การใชอัตราคิดลด เปนวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ โดยพิจารณา
จากตนทุนและผลประโยชนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่แตกตางกัน แลวนํามาปรับคาใหอยูในชวงเวลาเดียวกัน
หรือ อยูในชวงเวลาปจจุบัน ที่เรียกวา มูลคาปจจุบัน (present value) จากนั้นทําการเปรียบเทียบตนทุน
และผลประโยชนดังกลาวเพื่อนํามาใชพิจารณาในการตัดสินใจดําเนินโครงการ
โดยขอควรระวังในการประเมินมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผูศึกษาควรจําแนกผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมใหชัดเจน อีกทั้งตองระบุถึงขนาดของสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ กลุมผูที่มีสวนไดสวนเสีย
จากผลกระทบหากมีการดําเนินโครงการวาเปนกลุมใด เพื่อที่จะไดเกิดความผิดพลาดในการศึกษาใหนอย
ที่สุด
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บทที่ 9
การกําหนดนโยบายและการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา
เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงแนวความคิดในการกําหนดนโยบายและการประเมินผลกระทบจาก
นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ําประกอบดวย แนวคิดเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเขาถึงโดยเสรี และสถาบันที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา
รวมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา ที่เปนแนวทางของการชี้วัดวา
นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ําวาเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายหรือไม
9.1 แนวคิดเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรน้ํานับตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เปนแนวความคิดที่
เนน การจัดการในดา นอุปทานของทรัพยากรน้ํ า กลาวคื อ หน วยงานที่ มีความเกี่ยวของในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ลวนมุงแตจะหาทางในการเพิ่มอุปทานของน้ําใหเพียงพอตอความตองการ แตเมื่อเวลาผาน
ไป น้ําตนทุนที่หามากักเก็บไวกลับหายากขึ้น อีกทั้งการสรางบอเก็บน้ําขนาดใหญไปจนถึงการสรางเขื่อน
ลวนสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนที่จะตองหาแนวคิดในการจัดการทรัพยากรน้ํา
ใหดียิ่งขึ้น
9.1.1 ปญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ปญหาของการจัดการน้ําในปจจุบัน มีสาเหตุมาจากการจัดการทรัพยากรน้ําที่ไมมี
ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม อีกทั้งทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรที่มีความ
ยากในการเขาไปบริหารจัดการ เนื่องมาจาก
(1) การกีดกันการใชประโยชน (non excludability) หมายความวา การที่จะกีดกัน
ไมใหบุคคลเขามาใชทรัพยากรน้ํา มีความเปนไปไดยาก
(2) น้ําเปนสินคาสาธารณะ (public goods) การที่น้ํามีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ
ทําใหเกิดการเขาใชทรัพยากรไดอยางเสรี ใครเขาถึงแหลงทรัพยากรก็จะพยายามใชใหมากที่สุด มีการ
แกงแยงในการบริโภค (rivalry in consumption) แตกลับขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ และดูแลรักษา
(3) กําหนดความเปนเจาของไดยาก เนื่องจากน้ําในธรรมชาติ ไมมีขอบเขตแนนอน
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ มีความแปรเปลี่ยนในทุกชวงฤดูกาล
(4) ทรัพยากรน้ํามีผลกระทบภายนอกไดงาย (externalities) กลาวคือ การใชน้ํา
ของบุคคลหนึ่งยอมสงผลกระทบตออีกบุคคลหนึ่ง เชน การที่โรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําที่มีสารเคมีสูง
ลงแหลงน้ําธรรมชาติ สงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง และชาวประมงสูญเสียรายได
ซึ่งปญหาที่ไดกลาวมาทั้งหมด ทําใหไมมีหนวยงานใดเขามาลงทุนในการจัดการปญหา
ดังกลาว ทําใหทรัพยากรน้ําถูกปลอยไวใหอยูตามสภาพธรรมชาติไรการจัดการที่เปนระบบ จนกระทั่งรัฐ
จะเขามามีบทบาทในการจัดการนั้นแทน
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9.1.2 แนวทางเพื่อการบริหารจัดการน้ํา
สําหรับประเทศไทยในปจจุบัน ปญหาการชวงชิงทรัพยากรน้ําเปนบอเกิดของความ
ขัด แย ง เปน ประจํ าในฤดู ร อน เนื่ อ งมาจากรั ฐ ไม มี น โยบายและกติ ก าในการจั ด สรรน้ํ า ซึ่ งในอนาคต
สถานการณของทรัพยากรน้ําจะตกอยูในสภาวะตึงตัวมากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีในการปลูกขาวไดรับ
การพัฒนา ทําใหตนทุนในการทําขาวนาปรังในลุมน้ําเจาพระยาลดลง หากยังไมมีการดําเนินการปรับ
โครงสรางการจัดสรรน้ําดังกลาวใหเหมาะสม อาจเปนชนวนที่กอใหเกิดปญหาความแตกแยกของกลุมผูใช
น้ําได (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด, 2544)
ดังที่กล าวมา แนวทางการจัดการทรั พยากรน้ําของรัฐ เป น แนวทางที่ เน น จั ดการ
อุปทาน (supply) เปนหลัก กลาวคือ พยายามจัดหาน้ําใหเพียงพอตอความตองการ สําหรับแนวคิดในการ
จั ด การด า นอุ ป สงค ข องทรั พยากรน้ํ า (demand) ในประเทศไทย ยั ง เป น แนวคิ ด ที่ เพิ่ ง มี การริ เริ่ ม ไม
แพรหลาย ซึ่งมี 2 แนวคิดหลัก คือ (1) การตั้งราคาคาน้ํา และเก็บคาน้ํา เพื่อใหการใชที่ประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ และ (2) แนวคิดการกําหนดสิทธิโอนได
โดยในบทนี้จะนําเสนอ 2 แนวความคิดที่ไดกลาวมาขางตน ในบริบทของการบริหารจัดการน้ํา
ในประเทศไทย
9.2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อการเขาถึงโดยเสรี
9.2.1 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการน้ําและระบบเขาถึงโดยเสรี
การบริหารจัดการน้ํา โดยทั่วไปแลว มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1) ประสิทธิภาพ
หมายถึง การใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด (2) ความยุติธรรม หมายถึง การที่ประชาชนสามารถเขาถึง
ทรัพยากรและมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐถวนหนาและเทาเทียม (3) ความยั่งยืน หมายถึง การที่
ดูแลทรัพยากรเพื่อคนทุกรุนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม
ทรัพยากรน้ํา ตามกฎหมายของประเทศไทยถือเปนสาธารณะสมบัติที่ประชาชนของ
รัฐมีสิทธิในการใชรวมกัน แตรัฐกลับไมมีกติกาที่ชัดเจนในการกําหนดปริมาณการใชน้ําที่แนนอน ทําใหเกิด
ปญหาการแกงแยงในการบริโภค กลาวคือผูใดเขาถึงทรัพยากรน้ําไดกอนจะมีสิทธิไดใชน้ําที่มากวา แมวา
ทรัพยากรน้ําเจาของคือรัฐ แตในความเปนจริงทรัพยากรน้ําชลประทานและใตดิน อยูในระบบที่เรียกวา
เขาถึงโดยเสรี เปนระบบที่ไมมีการถือครองกรรมสิทธิ์ไมมีเจาของที่ชัดเจน ซึ่งระบบการเขาถึงโดยเสรีใน
การใชทรัพยากรน้ํา จะสงผลรายในกรณีที่ทรัพยากรน้ําเกิดภาวะขาดแคลน กลาวคือ เมื่อทรัพยากรน้ํายัง
สามารถใชเปนปจจัยในการผลิตที่สรางความมั่งคั่งใหแกผูเขาถึงโดยระบบเสรี จะทําใหเกิดสถานการณ
ใครมือยาวสาวไดสาวเอา ทําใหเกิดการใชน้ําอยางฟุมเฟอย อีกทั้งมีการใชแหลงน้ําสาธารณะเปนแหลงน้ํา
ทิ้ง จนเกิดภาวะเสื่อมโทรม ซึ่งกวาความเสื่อมโทรมจะปรากฏใหเห็นเดนชัดแกสังคมและระบบนิเวศก็
ตอเมื่อทรัพยากรนั้นเสื่อมโทรมจนยากแกการเยียวยาแลว
ดั ง ที่ ก ล า วมาระบบการจั ด การน้ํ า ของไทย ยั ง เต็ ม ไปด ว ยป ญ หาเมื่ อ มองจาก
วัตถุประสงค ในดานประสิทธิภาพ ความยุติธรรม และความยั่งยืน ดังนั้นแนวความคิดของการจัดสรรน้ําที่
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จะกลาวตอไปนี้ เปนแนวทางจัดการอุปสงคเพื่อสนองวัตถุประสงคทางประสิทธิภาพ คือ (9.2.2) การตั้ง
ราคาน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ (9.2.3) การกําหนดสิทธิที่โอนได โดยมีรายละเอียดดังนี้
9.2.2 การตั้งราคาน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
แนวคิดในการจั ดเก็ บ ค าน้ํ าจากการเกษตรเพื่อให เกิ ดการใช ทรัพยากรน้ํ าอยา งมี
ประสิทธิภาพ มีปรากฏอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 โดยรัฐมีสิทธิในการจัดเก็บ
ค าน้ํ า ภายใตร ะบบที่น้ํ า ถือเป น กรรมสิ ทธิ์ ของรั ฐ โดยมีจุ ด ประสงค เพื่ อบั ง คั บ ให เกิ ดการจั ด สรร และ
ประหยัดในการใชน้ํา โดยราคาจะเปนตัวกําหนดใหผูใชเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชน้ําเนื่องจากมีตนทุน
เกิดขึ้น ผูใชน้ําที่สูราคาคาน้ําไมไดก็จะใชน้ํานอยลง
ในปจจุบัน พ.ร.บ. ชลประทาน กําหนดวากรมชลประทานสามารถจัดเก็บคาน้ําจากผู
ใชได แตอัตราการเก็บสูงสุดมีคาต่ํา โดยกําหนดราคาเพดานไวที่ 5 บาทตอไร สําหรับภาคการเกษตร และ
0.50 บาทตอลูกบาศกเมตร สําหรับผูใชนอกภาคเกษตร แตก็ยังไมไดมีการบังคับอยางจริงจัง ยกเวนการ
เก็บคาน้ําบาดาล และชลประทานในบางพื้นที่
การเก็บคาน้ําเพื่อการจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เปนวิธีการที่ภาครัฐซึ่งทําหนาที่
เปนผูผลิตหรือจัดหาน้ําทําการเรียกเก็บคาใชน้ําที่จะสะทอนถึงตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost)
ของน้ํ า ทั้ ง หมดในการจั ด หา การเก็ บ ค า น้ํ า จะพิ จ ารณาตามต น ทุ น หน ว ยสุ ด ท า ยของค า เสี ย โอกาส
(Marginal Opportunity Cost) ที่ประกอบไปดวยตนทุน 3 ประเภท คือ ตนทุนการผลิต (Marginal
Production Cost) ตนทุนคาเสียโอกาสของผูใชในอนาคตในการนําน้ํามาใชในปจจุบัน (Marginal User
Cost) และตนทุนทางสิ่งแวดลอม (Marginal Environment Cost) ในกรณีการตั้งราคาหนวยสุดทาย
(Marginal Cost Price) การคํานวณตนทุนเสียโอกาสเทากับ
Marginal
Opportunity Cost

=

Marginal
Production Cost

+

Marginal
User Cost

+

Marginal
Environment Cost

โดยตนทุนที่เกิดขึ้นดังกลาวพิจารณาไดจาก
Marginal Production Cost หรือ ตนทุนการผลิต กลาวคือ เปนตนในการลงทุน
จัดหาและจัดสงน้ํา เชนคาสรางเขื่อน คาสูบน้ํา หรือคาบํารุงรักษาทางน้ําในสวนนี้จัดเปนตนทุนแปรผัน
Marginal Production Cost หรือ ตนทุนคาเสียโอกาสของผูใชในอนาคตในการนํา
น้ํามาใชในปจจุบันหมายถึง คาชดเชยในการที่ตองสูญเสียโอกาสในการใชน้ําในอนาคตการใชน้ําใตดินที่
เกินกําลังในการทดแทนตามธรรมชาติ ทําใหตองมีตนทุนในการเจาะน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นเพื่อนําน้ํามาใชใน
ฤดูถัดไป
Marginal Environment Cost หรือ ตนทุนทางสิ่งแวดลอม หมายถึง ตนทุนที่เกิด
จากผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยจะรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการผลิตน้ํา เชน ตนทุนของการ
บําบัดน้ําเสีย
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เมื่อมีการเก็บคาเสียโอกาส (หรือคาน้ํา) ผูใชน้ําจะเกิดการเปรียบเทียบผลประโยชนที่
ไดรับจากน้ํากับตนทุนที่จายออกไปทุกครั้ง หากผลประโยชนคุมกับตนทุนของน้ําที่จายไปจึงมีการใชน้ํา
เกิดขึ้น ทําใหน้ําที่ใชไปมีความคุมคาและคุมกับตนทุนเสียโอกาสเสมอ
การเก็บคาน้ําที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะตองเก็บตามปริมาณที่ใช ไมใชเก็บ
ตามขนาดพื้นที่ ดังนั้นเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและทําไดจริงตองมีการวางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี
เชน มีทอสงและมาตรวัดน้ํา หากกรณีที่ไมสามารถสรางระบบทอสงและมาตรวัดได ก็ควรเก็บตามขนาด
พื้นที่โดยแยกตามประเภทของพืชที่ปลูก กลาวคือ พืชใดใชน้ํามาก็จะมีอัตราการเก็บที่มาก ในทางกลับกัน
พืชใดที่ใชน้ํานอยก็จะมีอัตราการเก็บที่นอยลดหลั่นกันไปตามปริมาณการใชน้ํา
ในการเก็บคาน้ําในเขตชลประทานในนานาประเทศมีจุดประสงคเพื่อนําเงินดังกลาว
มาใชในการบํารุงรักษาระบบชลประทานเพียงอยางเดียว เพื่อเปนการลดคาใชจายของรัฐ โดยมูลคาที่เก็บ
ก็ต่ํากวาตนทุนมาก ทําใหเปนการยากที่จะมีการเก็บคาน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีจุดออนใน
การตั้งราคาคาน้ําโดยรัฐอยู 2 สาเหตุหลัก กลาวคือ (1) ปญหาดานเทคนิคในการตั้งราคาคาน้ําใหอยูใน
ระดับที่ถูกตอง หากมีการตั้งราคาสูงเกินไป การใชน้ําก็จะนอยกวาที่ควร ทําใหเกิดการใชประโยชนไดไม
เต็มที่ หากตั้งราคาถูกเกินไป ก็จะเกิดการใชน้ําอยางสิ้นเปลือง สาเหตุประการที่ (2) คือปญหาดานสังคม
และเมืองที่เกี่ยวของกับการตั้งราคาคาน้ํา ซึ่งในการตั้งราคาคาน้ําในแตละลุมน้ํา อาจจะไมเทากัน เพราะ
ตนทุนคาเสียโอกาสมีความแตกตางกัน ทําใหการตั้งราคาคาน้ําอาจไมเทาเทียมกันทั้งประเทศ อาจเกิดการ
ไมยอมรับของเกษตรกรที่มีตนทุนคาเสียโอกาส หรือคาน้ําที่สูงกวาที่อื่น อีกทั้งตนทุนคาเสียโอกา หรือ
ราคาคาน้ําในแตละปจะมีความแตกตางกัน โดยจะขึ้นอยูกับความสมบูรณ ของทรัพยากรน้ํา ซึ่งจําเปน
จะตองมีการทําความเขาใจในแนวคิดของตนทุนคาเสียโอกาสใหสังคมไดรับรูกอนจะมีการจัดเก็บคาน้ํา
เกิดขึ้น
9.2.3 การกําหนดสิทธิที่โอนได
การกําหนดสิทธิที่ชัดเจนในการเปนเจาของทรัพยากรน้ําทําใหเปนแรงจูงใจทําใหผูมี
กรรมสิทธิ์ไดเขามามีสวนรวมในการดูแล และจัดการทรัพยากร โดยน้ําจัดเปนทรัพยากรที่สามารถเขาถึง
โดยเสรี ไมมีผูปกครอง ทําใหเกิดการใชอยางไมประหยัด รัฐจึงจําเปนตองกําหนดสิทธิเพื่อปกปองสิทธิของ
ผูใช โดยสิทธินั้นมีหลายระดับดวยกัน ไดแก (1) สิทธิในการเขาถึง (access right) (2) สิทธิในการใช
(withdrawal right) (3) สิทธิในการจัดการ (management right) (4) สิทธิในการยับยั้งการใชของผูอื่น
(exclusion right) และ (5) สิทธิในการโอนถายสิทธิ (transferable right) โดยมีเพียงสิทธิในขอที่ 3
เทานั้นที่ปจจุบันไดมีการรับรองในพระราชบัญญัติชลประทานราชฎรที่รัฐมีการรับรองสิทธิของผูใชน้ําจาก
เหมืองฝายตามพระราชบัญญัติทําใหสามารถจัดการและจัดสรรระหวางกลุมสมาชิกผูใชน้ําได
สิทธิของผูใชน้ํา ประสิทธิภาพและบทบาทของรัฐ
(1) การกําหนดสิทธิของผูใชน้ํา
สิทธิการใชน้ําที่โอนได ทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนสิทธิ ซึ่งอาศัยกลไก
ของตลาดเขามาชวยในการจัดการน้ํา โดยผูที่มีความตองการน้ํามากเพื่อใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลคา
สูงจะมีโอกาสซื้อสิทธิการใชน้ําจากผูที่มีน้ําเหลือเฟอ เชนเดียวกันผูใชน้ําเพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
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มูลคาทางเศรษฐกิจต่ํา จะเกิดแรงจูงใจใหเกิดการประหยัดน้ํา เพื่อนําสวนที่ไดจากการประหยัดไปโอนสิทธิ
แกผูที่ตองการและไดรับคาตอบแทนเปนเงินชดเชย โดยการแลกเปลี่ยนสิทธิจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อสามารถ
ระบุสิทธิของทรัพยากรไดอยางชัดเจนกลาวคือ ทรัพยากรน้ํานั้นสามารถระบุไดวา เปนของใคร เทาไร ที่
ไหน เมื่อไร ในคุณภาพใด โดยรัฐจะเขามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดสิทธิ ตองมีความโปรงใส เปนที่
ยอมรับไดในสังคม โดยบทบาทของรัฐที่มีตอการกําหนดสิทธิผูใชน้ําจะกลาวในหัวขอถัดไป
(2) บทบาทของรัฐตอการกําหนดสิทธิของผูใชน้ํา
เมื่อเกิดความขาดแคลนน้ํา ผูใชน้ําจะมีการแลกเปลี่ยนสิทธิกันเองตามความ
ตองการ และตอรองคาชดเชยตามความสามารถในการจาย จนความตองการสวนเกินของน้ําหมดไป ทําให
เกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จากการที่ผูใชน้ําทําการตกลงกันเอง โดยรัฐจะมีบทบาทในการกําหนด
สิทธิ และอํานวยความสะดวกในการสงน้ํา และรักษากติกา ซึ่งหนาที่ของรัฐมีรายละเอียดดังนี้
 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูใชน้ํา โดยละเอียดเพื่อเปนพื้นฐานในการกําหนดสิทธิ
 กําหนดและคุม ครองสิทธิของผูใชน้ํา สิทธิของสวนรวม เชน สิทธิของการเดินเรือ
สิทธิของการรักษาสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอบุคคลที่สาม
 ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณและน้ําตนทุนทุกฤดูแลง
 กําหนดสถานที่ และวิธีการที่ผูใชน้ําจะมาพบและซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิ
 อํานวยความสะดวกในการโยกยายน้ําใหแกผูซื้อเมื่อมีการตกลงการขายแลว
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสิทธิของทรัพยากรน้ํา เปนการจัดสรรน้ําผานกลไกตลาด
เปนวิธีที่ไมเปนภาระตองบประมาณรัฐ ไมตองอาศัยขอมูลระดับสูงเพื่อการตัดสินใจดานราคาเพราะผูมี
สิทธิจะมีการซื้อขายสิทธิกันเอง
สิทธิที่โอนไดเปนเครื่องมือดานอุปสงคที่จะนําไปสูการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพราะผูที่นําน้ําไปใชไดประโยชนสูงกวา ยอมซื้อไดในราคาที่แพงกวา ซึ่งน้ําจะตกอยูในมือของผูใชที่
มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งสิทธิที่โอนไดเปนเครื่องมือที่มีกลไกการชดเชยอยูในตัว กลาวคือ ผูไมไดใชน้ํา
จะไดรับการชดเชยเปนคาน้ําจากผูรับโอน ดังนั้น สิทธิที่แลกเปลี่ยนไดจึงมีกลไกที่มีความมีประสิทธิภาพ
และมีความเปนธรรมเพราะเปนกลไกที่กอใหเกิดการชดเชยได
(3) ปจจัยที่ทําใหระบบสิทธิโอนไดมีประสิทธิภาพ
ความมีประสิทธิภาพของระบบสิทธิโอนไดขึ้นอยูกับปจจัย 8 อยางดังนี้ (ตารางที่
9.1)
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ตารางที่ 9.1 ปจจัยที่ทําใหระบบสิทธิโอนไดมีประสิทธิภาพ
ลําดับ
1.

ปจจัยที่ทําใหระบบสิทธิโอนไดมีประสิทธิภาพ
เกิดการขาดแคลนน้ําอยางแทจริง และเปนประจํามิใชการขาดแคลนเปนบางฤดูหรือบางป จึงจะทําใหเกิด
แรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนและชดเชยสิทธิ
2.
มีกระบวนการจัดสรรสิทธิที่ยอมรับไดในสังคม สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น มีความชัดเจนสามารถวัด
ปริมาณและตรวจสอบได มีกฎหมายรองรับ
3.
สิทธิตองชัดเจนสามารถวัดปริมาณและตรวจสอบได มีความแนชัดในดานคุณภาพและปริมาณ รวมถึงเวลา
และสถานที่ในการนํามาใชได
4.
ราคาที่ตองการที่จะชดเชยใหผูโอนผลตอบแทนจากน้ําที่ผูโอนไดรับบวกกับคาใชจายในการสงน้ํา หรือผูที่
ขาดแคลนน้ําและผูที่มีน้ําจะขายตองอยูในกิจกรรมที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจแตกตางกันมาก
5.
มีระบบสงน้ําที่มีประสิทธิภาพมีความสูญเสียในระบบต่ํา สามารถตรวจสอบการรับน้ํา และขโมยน้ําได
6.
มีกลุมผูใชน้ําที่เขมแข็ง
7.
มีระบบการจัดการความขัดแยงที่มีประสิทธิภาพและเปนธรรม มีบทลงโทษผูละเมิดสิทธิ และมีการชดเชยผู
ถูกละเมิดสิทธิ
8.
จํานวนผูซื้อขายไมมากจนเกินไป เพราะทําใหตนทุนทางธุรกรรมที่จะรวบรวมปริมาณน้ําใหเพียงพอที่จะซื้อ
ขายกันดสูงเกินไป และมีจํานวน้ํามากพอที่ทําใหตนทุนธุรกรรมตอหนวยต่ํา
ที่มา : ดัดแปลงจาก มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ (2544)
(4) -ขอดีและขอควรระวังของระบบสิทธิแลกเปลี่ยนได
ขอดี: สําหรับขอดีของระบบสิทธิแบบแลกเปลี่ยนได หากพิจารณาในแงของ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ําแลว การใฃระบบสิทธิที่แลกเปลี่ยนไดจะทําใหทรัพยากรน้ําถูกนําไปใชใน
กิจกรรมที่กอประโยชนสูงที่สุด ซึ่งผูซื้อและผูขายสิทธิจะมีการประเมินวา ตนจะทําการเก็บน้ําไวหรือขาย
สิทธิไปโดยเทียบกับราคาน้ําขณะนั้น หากประโยชนจากการเก็บน้ําไวมีนอย ก็จะทําการขายสิทธิในการใช
น้ําใหแกผูที่ตองการมากกวาไป โดยผูขายจะมีรายไดเพิ่มจากการขายสิทธิการใชน้ํา ซึงกลไกดังกลาวนี้จะ
ชวยใหเกิดการใชน้ําในกิจกรรมอยางประหยัด หากประหยัดน้ําไดมากเทาไหร ก็จะยิ่งมีรายไดมากขึ้นจาก
การขายสิทธิ
ขอดีอีกประการหนึ่งของระบบสิทธิแบบแลกเปลี่ยนได คือ เปนเครื่องมือในการ
ชวยจัดการความขัดแยงระหวางผูใชน้ํา กลาวคือ สิทธิการแลกเปลี่ยนไดจะเปนการใหอํานาจแกผูใชน้ําใน
การตัดสินใจวาทรัพยากรน้ําควรถูกจัดสรรไปที่ใด หากมีการถายโอนสิทธิเกิดขึ้น หมายความวาผูซื้อและ
ผูขายตางยินยอมใหมีการจัดสรร น้ําจากกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมที่เปนผูซื้อ โดยไดรับคาชดเชยที่เหมาะสม
จะเห็นไดวาการจัดสรรน้ําโดยระบบนี้จะไมเพิ่มตนทุนแกเกษตรกร หรือผูใชน้ํา ซ้ํายังกอใหเกิดรายไดจาก
การชดเชยสิ ทธิอีกดวยโดยระบบนี้จ ะชวยลดภาระหนา ที่แก ภาครั ฐในการหาข อมูลเพื่อตั้ งราคาน้ําให
เหมาะสมกับภาวะตลาดและความตองการ ชวยลดขอผิดพลาดของภาครัฐในการตั้งราคาคาน้ําที่นอยหรือ
มากกวาสภาพความเปนจริงได
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สิทธิการใชน้ําที่ โอนได เปนการจั ดสรรน้ํ าที่มีความคล องตั วสู ง และสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆไดอยางรวดเร็ว กลาวคือ เกษตรกรอาจเลือกโอนสิทธิการ
ใชน้ําเพียงฤดูเดียว ไมจําเปนตองโอนขาด โดยเกษตรกรจะไดสิทธิในการใชน้ํากลับมาเทาเดิมในฤดูถัดไป
หากมีความตองการที่จะใชน้ําในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังชวยใหผูใชน้ําขจัดปญหาความไมแนนอน
และสามารถตัดสินใจในการลงทุนดานปริมาณน้ําไดดีขึ้น เปนการดึงดูดใจใหภาคเอกชนเขามาลงทุนใน
ดานสาธารณูปโภคดานน้ํามากขึ้น
ขอควรระวัง: การที่ระบบสิทธิที่โอนไดจะเกิดประสิทธิภาพ จําเปนตองมีระบบ
สาธารณูปโภคที่สามารถสงน้ําใหแกกันได ตองมีการลงทุนที่สูง หากปลอยใหอยูในการครอบครองของ
เอกชน อาจทําใหเกิดผูขายผูกขาดได หมายความวาจะทําใหราคาของน้ําผูกขาดมีราคาสูงกวาที่ควรจะเปน
ควรมีความระมัดระวังในการกํ าหนดสิทธิ ไม ใหสงผลกระทบตอการกระจาย
รายไดที่เทาเทียม โดยรัฐตองมีการกําหนดสิทธิการใชน้ําเชิงเศรษฐศาสตรใหคนจน หรือกลุมคนที่ยากจน
9.3 สถาบันที่เกี่ยวของกับนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา
สถาบันจัดการน้ํา หมายถึง กติกาและองค กรที่ควบคุมพฤติกรรมของหนวยสังคมในการ
จัดการน้ํา ซึ่งสถาบันเปนตัวกําหนดผูมีสิทธิใชน้ํา ในจํานวนเทาไร เมื่อไร อยางไร มีหนาที่อยางไร และมี
วิธีการขั้นตอน กระบวนการจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคไดอยางไร โดยสถาบันการจัดการน้ํา มี
องคประกอบ 3 สวน คือ (1) นโยบายน้ํา (2) กฎหมายน้ํา และ (3) กลไกบริหารจัดการน้ํา
ความเขมแข็งของสถาบันจัดการน้ํา ความเขมแข็งของสถาบันจัดการน้ําจะขึ้นอยูกับนโยบาย
และความสามารถในการจัดการมากกว าองค ประกอบทางกฎหมาย และป จ จั ย ที่ มีอิทธิพล กล าวคือ
ความสามารถในการจัดการหมายถึง ความสมดุลของการสรางความชํานาญพิเศษของกลไกจัดการในดาน
ต า งๆ (เช น การวางแผน การดํ า เนิ น การ การจั ด การด า นการเงิ น การบํ า รุ ง รั ก ษา การติ ด ตาม
สภาพแวดลอม การจัดการชุมชน การวิจัยและฝกอบรม การประสานงานระหวางองคกรณ) (Saleth and
Dinar, 1999)
ความมีประสิทธิภาพของนโยบายและกฎหมาย ประสิทธิภาพของนโยบายนั้นจะขึ้นอยูกับ
เกณฑในการเลือกโรงการ ความสามารถในการคืนทุน และผลกระทบของนโยบายอื่นๆตอนโยบายน้ําและ
ความเชื่ อ มโยงระหว า งกฎหมายและนโยบาย สํ า หรั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของกฎหมายจะพิ จ ารณาจาก
ความสามารถในการลดความขัดแยง ความครอบคลุมในทุกดาน เชน การพัฒนาแหลงน้ําโดยเอกชนและ
ความมีบูรณาการของตัวกฎหมาย ในทั้ง 2 องคประกอบ คือ นโยบายน้ํา และกฎหมายน้ํา ที่บัญญัติยอม
ใหเอกชนเขามามีสวนในการจัดการ (Saleth and Dinar, 1999)
กลไกบริหารจัดการน้ําสําหรับกลไกที่นํามาใชจัดสรรทรัพยากรน้ํามีอยู 3 กลไกดวยกัน ไดแก
(1) กลุมผูใชทรัพยากร ผูซึงบริหารน้ําที่เปนทรัพยากรสวนรวมเฉพาะกลุม (2) รัฐบาล ทําหนาที่บริหาร
น้ําที่ถือวาเปนทรัพยากรสาธารณะ และ (3) กลไกตลาด เกิดจากสิทธิสวนบุคคลที่ถายโอนได สําหรับทั้ง
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3 กลไก ประเทศไทยไดมีการใชเพื่อจัดสรรทรัพยากรน้ํา ทั้งในการจัดการเหมืองฝายในกลุมผูใชน้ํา การ
จัดสรรน้ําของกรมชลประทาน และกลไกการตลาดที่นํามาจัดสรรเรื่องน้ําดื่ม หรือการซื้อขายน้ําจากรถ
ขายน้ําในภาคเกษตร (Saleth and Dinar, 1999)
โดยกลไกทั้งสามตางมีประสิทธิภาพแตกตางกันไป สําหรับการบริหารโดยกลุมผูใชทรัพยากร
เปนการบริหารที่มีประสิทธิภาพในกลุมที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก มีเปาหมายในการใชทรัพยากรไมแตกตางกัน
เชนกลุมผูใชน้ําชลประทานเพื่อการปลูกขาว กลุมผูใชทรัพยากรสามารถใชกฎทางสังคมเปนกติกาควบคุม
ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎอยางเขมแข็ง และเปนที่ยอมรับของคนในสังคมเพราะ
กลไกดังกลาวเกิดจากการตัดสินใจรวมกันของคนในกลุม
ในทางกลับกัน รัฐบาลเปนการใชกลไกในการบริหารทรัพยากรน้ําในพื้นที่ขนาดใหญ เปน
กลไกที่ ใช กํา หนดและรับ รองกติกาที่ จะใชร ว มกัน ให เป น ไปตามกฎหมายในประเภทคํ าสั่ง และกํา กั บ
(command and control) แตจุดออนของกลไกนี้คือการขาดประสิทธิภาพหากนํามาใชบริหารในระดับ
ทองถิ่น เนื่องมาจากขาดความยืดหยุนในการดําเนินการ
สําหรับกลไกตลาด กลไกตลาดเปนกลไกที่มีการกระจายอํานาจและมีประสิทธิภพมากที่สุด
ในการบริหารจัดการทรัพยากร เพราะการแลกเปลี่ยนซื้อขายในระบบตลาด จะทําใหเกิดการใชทรัพยากร
นั้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในกิจกรรมที่สรางมูลคาในระบบเศรษฐกิจ การที่กลไกตลาดจะทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพไดก็ตอเมื่อทรัพยากรที่จะโอนไดนั้นตองมีสิทธิในการเปนเจาของที่ชัดเจน รวมถึง
ขอบเขตของขนาด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากร แตสําหรับการซื้อขายน้ําผิวดินและใตดิน จะมี
ความยากในการกําหนดขอบเขต ตองอาศัยขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซอนในการกําหนดขอบเขต
9.4 แนวทางการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา
ในการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา จะพิจารณาจากวัตถุประสงค
ของนโยบายน้ํา ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนวัตถุประสงคของนโยบายโดยทั่วไปมี 3 ประการดวยกัน คือ (1)
ความมีประสิทธิภาพ (2) ความเปนธรรม และ (3) ความยั่งยืน น้ําหนักของแตละวัตถุประสงคจะขึ้นอยู
กับสถานภาพของทรัพยากรน้ํา สภาพเศรษฐกิจ สั งคมและการเมืองของประเทศนั้นๆ โดยเกณฑที่ใช
ประเมินนโยบายในการจัดการน้ําวาเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดมีหลักการพิจารณาดังนี้
9.4.1 ความเปนธรรม
ความเปนธรรม ในที่นี้หมายความวา ประชาชนทุกคนมีโอกาสที่จะเขาถึงทรัพยากร
และไดรับ การคุมครองจากภาครัฐ ซึ่งความเปน ธรรมจะเกิดขึ้ นได ก็ตอเมื่อรัฐต องมี หลักการบริห าร 3
ประการดวยกัน คือ (1) ธรรมมาพิบาล กลาวคือ ตองมีการบริหารดวยความโปรงใส อธิบายที่มาที่ไปของ
การตั ด สิ น ใจได (2) ลดความขัด แย ง หมายความวา รั ฐ ต อ งมี ก ลไกในการบริห ารความขั ดแย ง หรื อ
คณะกรรมการกลางเฉพาะกิจในการจัดการความขัดแยงโดยเฉพาะ และ (3) ตองไมขัดแยงกับจารี ต
ประเพณีเดิมอันดีงามที่มีการยอมรับอยูแลว
เกณฑการวิเคราะหนโยบายที่มีอยูวาสอดคลองกับความเปนธรรมหรือไมนั้น จะอาศัย
เกณฑวัดกระบวนการ (process indicator) ตอไปนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)

มีการกําหนดสิทธิโดยไมเลือกปฏิบัติระหวางกลุมเศรษฐกิจหนึ่ง และระหวางลุมน้ํา
วิธีการกําหนดสิทธิตองโปรงใสโดยที่ผูใชน้ําตองเขาใจไดและสามารถมีโอกาสทัดทานได
มีการปกปองสิทธิของผูใชน้ํา
มีการชดเชยผูเสียประโยชนโดยผูไดรับประโยชน

โดยนโยบายดังกลาวตองมีกฎหมายรองรับในดาน (1) สิทธิและขอบเขตของผูใชน้ํา (2) การมีสวน
รวมของผูใชน้ําในการกําหนดสิทธิ และสําหรับการโอนสิทธิระหวางผูใชน้ํา และ (3) มีกลไกแกไขความ
ขัดแยงในลุมน้ํา
9.4.2 ความมีประสิทธิภาพ
โดยหลักการภายใตวัตถุประสงคนี้ คือการนําน้ําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเกณฑ
การชี้วัดดังกลาวตองประกอบดวย
(1) มีการจัดลําดับความสําคัญของการใชน้ํา
(2) ใช เ กณฑทางเศรษฐศาสตร ในการเลื อกโครงการลงทุ น ของรั ฐ ซึ่ ง อาจพิ จ ารณาจากมูล ค า
ป จ จุ บั น สุ ท ธิ ข องโครงการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิ จ ที่ แ ท จ ริ ง หรื อ อั ต ราส ว นต น ทุ น
ผลตอบแทน
(3) ใชกลไกและวิธีการทางเศรษฐศาสตรในการจัดสรรน้ํา โดยรัฐมีทางเลือกในการจัดการหลาย
ทาง ไดแก (1) กลไกตลาด (2) การตั้ งราคาน้ํ าตามหลั กของต น ทุ น เสี ย โอกาส และ (3)
วิธีการกํากับและควบคุม (command and control) โดยใชเกณฑชี้วัดทางเศรษฐศาสตร คือ
ผลตอบแทนหนวยสุดทายของผูใชน้ําเปนตัวบงชี้ เชน การผันน้ําระหวางลุมน้ํา จะตองมีการ
ผันน้ําจากลุมน้ําที่มีผลตอบแทนต่ําไปยังลุมน้ําที่มีผลตอบแทนสูง
โดยเกณฑในขอที่ (2) จะมีความแตกตางจากขอที่ (3) ตรงรายละเอียดที่วา เกณฑขอ (2) เปนการ
วัด ประสิ ทธิภ าพของการจัดการดา นอุป ทาน (supply management) สํา หรั บ ขอ (3) เป น การวั ด
ประสิทธิภาพทางดานการจัดการอุปสงค (demand management)
9.4.3 ความยั่งยืน
ในประเด็นของความยั่งยืน เปนวัตถุประสงคที่ตองการรักษาความเปนธรรมระหวาง
ผูใชน้ําในปจจุบันและในอนาคต กลาวคือ นโยบายภายใตวัตถุประสงคของความยั่งยืน เปนการควบคุม
ไมใหผูใชน้ําในปจจุบัน ดึงทรัพยากรน้ํามาใชจนเกินกําลังการบําบัดฟนฟูตามธรรมชาติมากเกินไป จนเกิด
เปนตนทุนที่สูงสําหรับผูใชน้ําในอนาคตโดยมีเกณฑชี้วัดที่สําคัญ คือ (1) การปกปองผลประโยชนลูกหลาน
ในอนาคต และ (2) การรักษาระบบนิเวศ
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9.4.4 การประเมินผลกระทบการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย
สําหรับการประเมินผลกระทบการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย พิจารณาจาก
วัตถุประสงคของนโยบายน้ํา 3 ประการ ไดแก (1) ความเปนธรรม (2) ความมีประสิทธิภาพ และ (3)
ความยั่งยืน โดยใชเกณฑชี้วัดในแตละวัตถุประสงคดังที่ไดกลาวมาแลว ในการพิจารณา โดยสามารถสรุป
ไดดงั นี้ (ตารางที่ 9.1)
(1) ความเปนธรรม
ประเทศไทยในปจจุบัน ยังไมมีการกําหนดสิทธิ และกลไกแกไขความขัดแยง ใน
การแกไขปญหาตางๆ มักมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้น โดยองคกรที่จะสามารถเขามาบริหาร
จัดการน้ําจะตองมีผูใชน้ําเปนองคประกอบสําคัญในการรวมกํากับองคกรเพื่อใหเกิดความยอมรับจากทุก
ฝาย ในประเด็นดานความเปนธรรม แมจะมีการชดเชยผูเสียประโยชนและมีสวนรวมของผูเสียประโยชน
ในการกอสรางเขื่อนขนาดใหญ แตกลับไมมีการแกไขปญหาในทํานองเดียวกันในโครงการขนาดเล็ก
นโยบายน้ําของประเทศไทยยังคงขาดองคประกอบที่จะกอใหเกิดความเปนธรรม
แม วาจะมี การชดเชยประชาชนที่ไดรั บความเดือดร อน แต เป นที่ ยังคงเกิดความขั ดแย งอยูตลอด โดย
เครื่องหมายกากบาทในตารางที่ 9.2 จะแสดงถึงองคประกอบที่ขาดหายไปในการจัดการทรัพยากรน้ําของ
ไทยในปจจุบัน (ดังตารางที่ 9.2)
(2) ความมีประสิทธิภาพ
นโยบายน้ําของไทยในปจจุบันยังขาดองคประกอบสําคัญที่จะกอใหเกิดความมี
ประสิทธิภ าพ กลาวคือ ยังไมมีการจัดลํ าดับความสําคัญของการใชน้ํา นอกเหนือจากการอุปโภคและ
บริโภคและการผลักดันน้ําเค็มการพัฒนาแหลงน้ํา แมจะมีการใชเกณฑทางเศรษฐศาสตรประกอบการ
พิ จ ารณาแต กลั บ ไม มีก ารใช เ กณฑ ท างเศรษฐศาสตร เ ปน เกณฑ ห ลั ก ในการตั ดสิ น ใจดํ า เนิ น โครงการ
ยกตัวอยางเชน การผันน้ําระหวางลุมน้ํา (มิ่งสรรพ ขาวสะอาด, 2544) การผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองที่มี
ปริมาณน้ําเกินความตองการมายังลุมน้ําเจาพระยา มีการผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองที่มีผลตอบแทนหนวย
สุดทายสูงกวา มายังลุมน้ําเจาพระยาที่มีผลตอบแทนต่ํากวา แมวาจะมีการผันน้ําระหวางลุมน้ําในชวงที่ลุม
น้ําแมกลองมีน้ําเหลือใช จึงไมเกิดผลเสียดานประสิทธิภาพ แตในอนาคตเมื่อเกิดความขาดแคลนน้ําในลุม
น้ําแมกลอง การผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองมายังลุมน้ําเจาพระยาจะเปนวิธีการที่ไรประสิทธิภาพ
การใช น้ํา ใหเ กิดประสิ ทธิภ าพ ต องมี การรองรั บ ดว ยกฎหมายที่ รั บ รองกลไก
ตลาด นอกจากจะรับรองสิทธิการใชแลว ยังตองรองรับการโอนสิทธิดวย นอกจากนั้น ตองมีกฎหมาย
รองรับที่อนุญาตใหหนวยราชการสามารถเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ํา ภาษีน้ํา ตลอดจนเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรอื่นๆ เขามาจัดการการใชน้ําดวย เนื่องจากในปจจุบันแมจะมีพระราชบัญญัติชลประทานที่มี
การกําหนดคาน้ําไว แตราคาที่กําหนดเปนราคาที่ต่ํากวาตนทุนคาเสียโอกาสในการจัดหาน้ํามาก
ในดานองคกรบริหารการใชน้ํา จะเกิดประสิทธิภาพก็ตอเมื่อเปนองคกรในระดับ
ลุมน้ํา เพราะการใชน้ําของกลุมใดกลุมหนึ่งอาจมีผลกระทบตอกลุมอื่น ซึ่งองคกรในระดับลุมน้ําจะสามารถ
ประสานความตองการภายในลุมน้ําไดดีกวา เนื่องจากมีขอมูลในภาพรวมและมีเวทีในการตอรอง องคกรที่
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การลุ ม น้ํ า ต อ งมี อํ า นาจในการตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ โ ครงการ เช น เดี ย วกั น กั บ
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วัตถุประสงคดานความเปนธรรม จําเปนตองมีผูใชน้ําเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ เพื่อใหสะดวกตอ
การเขาใจปญหาในทองถิ่นไดทันการ
แตองคประกอบขององคกรระดับลุมน้ําในปจจุบัน คือระบบโครงสรางบริหาร
ของราชการในปจจุบันที่ยอสวนลงมาในระดับลุมน้ํา เมื่อโครงสรางในปจจุบันไมสามารถแกไขปญหาได จึง
เกิดความไมชัดเจนวา โครงสรางที่มีความคลายคลึงกันในระดับที่ต่ํากวาจะสามารถแกปญหาได อีกทั้ง
องคกรในระดับลุมน้ํา ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ ซึ่งจะตองมีการเสนอความเห็นกลับไปยังคณะกรรมการ
ทรั พ ยากรน้ํ า แห ง ชาติ การจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต อ งกํ า หนดขอบเขตการตั ด สิ น ใจให แ ก
คณะกรรมการลุมน้ําเพื่อใหมีการดําเนินงานไปได ซึ่งโครงสรางในปจจุบันยังขาดตัวแทนของกลุมผูใชน้ําใน
ระดับที่สามารถทําการตกลงกันในอนุกรรมการจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
(3) ความยั่งยืน
ในประเด็นดานความยั่งยืนของนโยบายการจัดการน้ําของประเทศไทย พบวามี
นโยบายที่ สํ าคั ญในการส งเสริ มใหเ กิ ด ความยั่ ง ยืน ในทรัพ ยากรน้ํ า กล าวคื อ มีก ารติด ตามและแกไ ข
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เชน การกํากับการใชน้ําใตดิน และสิทธิการใชน้ําของระบบนิเวศ
เชน การปกปองปริมาณน้ําขั้นต่ําสําหรับพื้นที่ชุมน้ําปาอนุรักษและอุทยานแหงชาติ ซึ่งองคกรบริหารใน
ระดับลุมน้ํา ตองมีความเขาใจและสนใจ ในการรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนา
แหลงน้ําตางๆ
สําหรับการวิจัยและพัฒนาที่นับเปนนโยบายที่สําคัญภายใตวัตถุประสงคนี้ เชน การ
วิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธของน้ํา และการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน การผลิตพืชเกษตรที่เนนการใชน้ํานอย
ที่สุด โดยในบรรดาทั้ง 3 วัตถุประสงค ความยั่งยืนเปนวัตถุประสงคที่มีนโยบายปรากฏชัดเจนมากกวา
วัตถุประสงคอื่น
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ตารางที่ 9.2 การประเมินการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย
วัตถุประสงค

ความเปนธรรม

หลักการ

 ธรรมาภิบาล
 ลดความขัดแยง
 สอดคลองกับจารีตสังคม

นโยบาย








ความมีประสิทธิภาพ

 การใชน้ําอยางเกิดประโยชนสูงสุด



ความยั่งยืน

 ปกปองผลประโยชน (คุณภาพ,
ปริมาณเพื่อลูกหลาน)

เกณฑวัด
กฎหมาย




มีการกําหนดสิทธิ
การไมเลือกปฏิบัติระหวางผูใชน้ํา
ปกปองสิทธิผูใชน้ํา
การชดเชยผูเ สียประโยชน
การมีสวนรวมของผูใ ชน้ํา
การจัดลําดับความสําคัญการใชน้ํา
ใชเกณฑทางเศรษฐศาสตรเลือก
โครงการ (B/C, IRR, NPV)
ใชกลไกทางเศรษฐศาสตรในการ
จัดสรรน้ํา
ควบคุมผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
การวิจัยพัฒนา (เทคโนโลยี/คน เชน
การนํามาใชใหม)
การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ

ที่มา: ดัดแปลงจาก มิ่งสรรพ ขาวสะอาด และคณะ (2544)






รับรองสิทธิของการใชน้ําชัดเจน
และระวางโทษการละเมิด
กําหนดใหผูใชน้ํามีสวนรวม
มีกลไกแกไขความขัดแยง
มีการศึกษาผลกระทบทางสังคม
(SIA)










กําหนดภาษีหรือคาธรรมเนียมการ
ใชน้ํา
รับรองการโอนสิทธิ







กําหนดสิทธิการใชน้ําของระบบ
นิเวศ
การศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม





องคกร
ผูใชน้ําเปนองคประกอบสําคัญ
ในการกํากับองคกร
มีกรรมการที่เปนอิสระจาก
การเมือง และรัฐบาลรวมกํากับ
องคกร
ระบบขอมูลเศรษฐกิจสังคมของ
ผูใชน้ํา
มีองคกรบริหารระดับลุม น้ํา
องคกรมีอํานาจในการตัดสินใจ
อนุมัติโครงการในลุมน้ํา
องคกรผูใชน้ํามีสวนรวมใน
ระดับทีส่ ําคัญในการจัดสรรน้ํา
ระบบขอมูลดานอุทกวิทยา การ
ใชน้ํา และผลตอบแทน
การติดตาม ตรวจสอบ
ผลกระทบ
ระบบขอมูลสิ่งแวดลอม
งานวิจัย/พัฒนา
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สรุปทายบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จําเปนตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน โดยทั่วไปแลวการจัดการทรัพยากรน้ํา
จะยึดจุดประสงค 3 ขอหลัก คือ (1) ความเปนธรรม (2) ความยั่งยืน และ (3) ประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
จัดการน้ําใหเกิดประสิทธิภาพนั้นมีอยู 2 แนวทาง คือ การตั้งราคาคาน้ําผิวดิน และการกําหนดสิทธิของทรัพยากร
น้ําที่สามารถโอนได โดยแนวทางที่หนึ่ง หรือการตั้งราคาคาน้ําสามารถดําเนินการไดทันที แตอาจมีปญหาดาน
ความเปนธรรม และมีแรงตานทางสังคมและการเมือง สําหรับแนวทางที่สอง คือ การกําหนดสิทธิของทรัพยากรน้ํา
ที่สามารถโอนได จัดเปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรมมากกวาแนวทางที่หนึ่ง แตกระบวนการการ
กําหนดสิทธิตองมีความโปรงใสและมีความเปนธรรม
สําหลับเกณฑที่ใชประเมินผลกระทบจากนโยบายทรัพยากรน้ํา จะพิจารณาจากจุดประสงคทั้งสามขอดังที่
กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยยังมีชองโหว อีกทั้งยังมีการปลอยใหเขาถึง
โดยเสรี ทําใหไมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคในดานความเปนธรรม และความมีประสิทธิภาพ แตสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคความยั่งยืนไดเพียงแคบางสวน
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ตัวอยางแบบสอบถาม
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ภาคผนวกที่ ก.1 ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับการสํารวจขอมูลเบื้องตน
วัตถุประสงคของการสํารวจความคิดเห็น:
1. เพื่อประเมินภาระตนทุนของครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตอนลางป พ.ศ. 2554
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาระตนทุนของครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมกับระดับความรุนแรงของน้ําทวมที่
แตกตางกัน
3. เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายของครัวเรือนเพื่อลดความเสีย่ งจากภัยน้ําทวมในอนาคตของครัวเรือน
บานเลขที่.............. หมูที่............. ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ปทุมธานี นนทบุรี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
ตอนที่ 1: ความคิดเห็นทั่วไปที่เกีย่ วของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีผลตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย สรางความเสียหายเกินขีด
ความสามารถของทองถิ่นที่จะแกไข ตองระดมความชวยเหลือภายนอกในระดับชาติหรือนานาชาติ (ที่มา: กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และ Asian Disaster Reduction Center http://www.adrc.asia/publications/LWR/LWR_abridged/definitions.pdf)
1.1 ในชวง 5 ปที่ผานมา ทานคิดวาภัยธรรมชาติใดสรางความเสียหายตอประเทศไทยมากที่สุด(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
น้ําทวม
แผนดินไหว
พายุ
ดินโคลนถลม
ภัยแลง

สึนามิ

อื่น (ระบุ)…………………….…….………

1.2 ที่อยูอาศัยปจจุบันของทานไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวมทุกๆ กี่ป (นับรวมภัยน้ําทวมเมื่อปพ.ศ. 2554 ดวย)(เลือกตอบได
เพียง 1 ขอ)
ทุกป
ทุก 2–5 ป
ทุก 6–10 ป
มากกวา 10 ปขึ้นไป

ไมเคยเกิด

1.3 เมื่อเกิดภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ทานมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัยของทานอยางไร
ยกระดับพื้นบาน
สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร (คอนกรีตซีเมนต)
สรางกําแพงกั้นน้ําชั่วคราว (ถุงทราย)
ยายของขึ้นที่สูง
ติดตัง้ เครื่องสูบน้ํา
ไมทําอะไรเลย เพราะ  เปนผูเชา

 เปนผูอยูอาศัย

 อื่นๆ (ระบุ)…………….……

1.4 ในอนาคตหากเกิดภัยน้ําทวมดังเชนป พ.ศ. 2554 ทานจะมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบอยางไร
ยกระดับพื้นบาน
สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร (คอนกรีตซีเมนต)
สรางกําแพงกั้นน้ําชั่วคราว (ถุงทราย)
ยายของขึ้นที่สูง
ติดตัง้ เครื่องสูบน้ํา
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ไมทําอะไรเลย เพราะ  เปนผูเชา

 เปนผูอยูอาศัย

 อื่นๆ (ระบุ)………………………

ตอนที่ 2: ขอมูลสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554
ก. ที่ตั้งและลักษณะของที่อยูอาศัย
2.1 ที่อยูอาศัยของทานอยูหางจากแมน้ํา/ลําคลอง/ทางระบายน้ําทีใ่ กลที่สุด คือ ………………………………….มีระยะทางประมาณ
....................เมตร
2.2 ลักษณะที่พักอาศัยของทาน(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
บานเดี่ยวชั้นเดียวสรางบนดิน
บานเดี่ยวชั้นเดียวใตถุนสูง บานเดี่ยวมากกวา 1 ชั้นสรางบนดิน
บานทาวเฮาสชั้นเดียว

บานทาวเฮาสมากกวา 1 ชั้น

อาคารพาณิชยมากกวา 1 ชั้น

บานชุมชนแออัด

2.3 ผนังบานที่ทานอยูอาศัย สวนมากทําจาก
ไม
ปูน
สังกะสี
2.4 หลังคาบานที่ทานอยูอาศัย มุงดวย
กระเบื้อง
หลังคาปูนแบบเรียบ

อาคารพาณิชยชั้นเดียว
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/อพารตเมนต/หอพัก

ครึ่งปูนครึง่ ไม

สังกะสี

อื่นๆ (ระบุ)...................................
ไม

อื่นๆ (ระบุ).....................................................

2.5 ทานเปนเจาของที่พักอาศัยหรือไม
เปนเจาของ

เปนผูเชา

เปนผูอยูอาศัย

ข. การประสบภัยน้ําทวมในปพ.ศ. 2554
2.6 ถนนที่ทานสัญจรอยูเปนประจํา ประสบภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 หรือไม (ณ สถานการณน้ําทวมสูงสุด)
ไม ประสบภัยน้ําทวม
ประสบภัยน้ําทวม รถเล็กสามารถสัญจรได
ประสบภัยน้ําทวม รถเล็กไมสามารถสัญจรได

ประสบภัยน้ําทวม รถใหญไมสามารถสัญจรได

2.7 ที่พักอาศัยประจําของทานน้ําทวมหรือไม (ตัวอาคารและบริเวณ) น้ําทวม
ทวม (ขามไปตอนที่ 3)
2.8 กรณีน้ําทวมที่อยูอาศัยของทานมีระดับน้ําทวมสูงสุดเทาใด (ณ สถานการณน้ําทวมสูงสุด)
น้ําไมเขาตัวบาน/อาคารแตทวมบริเวณรอบตัวบาน
มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดต่าํ กวา 10 เซนติเมตร
มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 10–50 เซนติเมตร
มีนา้ํ เขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 0.5–1 เมตร
มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดมากกวา 1 เมตร

น้ําไม
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2.9 ที่อยูอาศัยของทานเผชิญกับน้ําทวมเปนระยะเวลาประมาณกี่สัปดาห
นอยกวา 1 สัปดาห
1 สัปดาห
3 สัปดาห
มากกวา 3 สัปดาหขึ้นไป (……สัปดาห)

2 สัปดาห

2.10 ทานมีการอพยพเคลื่อนยายไปอยูท ี่อื่นขณะน้ําทวมที่อยูอาศัยหรือไม
ไมมีการอพยพ (ขามไปตอบขอ
2.12)
มีการอพยพ
โดยอพยพไปอาศัยอยูที่
บานญาติ/เพื่อน
เชาบาน/หองพัก/โรงแรม
ศูนย
อพยพ
และมีคาใชจายในการอพยพเคลื่อนยายรวมทัง้ หมด (เฉพาะคาใชจายในการเคลื่อนยายอพยพเทานั้น) คิดเปนจํานวนเงิน
.......................บาท
2.11 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเครื่องสูบน้ําสําหรับน้ําทวมหรือไม
เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท ไมไดเตรียมเครื่องสูบน้ํา
2.12 ครัวเรือนของทานไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพงเพื่อปองกันน้ําเขาที่อยูอาศัยหรือไม
เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท ไมไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพง
2.13 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเสบียงอาหารและน้ําดื่มไวสําหรับน้ําทวมหรือไม
เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท ไมไดเตรียมเสบียงอาหารและน้ําดื่ม
2.14 ครัวเรือนของทานมีคาใชจายที่เกีย่ วของกับยานพาหนะ เชน ปรับปรุงยานพาหนะ หรือซื้อเรือ เปนตน เพื่อเตรียมการขณะ
เกิดน้ําทวมหรือไม
มีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมมีคา ใชจาย
2.15 ครัวเรือนของทานมีการเตรียมอุปกรณจําเปน เชน ไฟฉาย ยาสามัญ รองเทาบูต ซิลิโคน เปนตน ขณะเกิดน้ําทวมหรือไม
มีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมมีคา ใชจาย
2.16 สมาชิกในครัวเรือนของทานมีอาการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการประสบภัยน้ําทวมหรือไม
มี คารักษาพยาบาลเปนเงิน............................บาท ไมมีอาการเจ็บปวย
2.17 ที่อยูอาศัยประจําของทานไดรับความเสียหายหรือไม
เสียหาย เปนเงิน................................บาท

ไมเสียหาย

2.18 ทานมีคาใชจายในการซอมแซมฟน ฟูที่อยูอาศัยหรือไม
มีคาใชจาย เปนเงิน............................บาท

ไมมีคา ใชจาย

2.19 ครัวเรือนของทานไดทําประกันภัยน้ําทวมหรือไม
ทํา เบี้ยประกัน……..........................บาท/ป

ไมไดทํา

2.20 ทานมีคาใชจายสวนกลางรวมกันในชุมชนเพื่อปองกัน/บรรเทาปญหาน้ําทวมหรือไม
มีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมมีคา ใชจาย

148

2.21 ทานคิดวาสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทานอยูอาศัยมีระดับความรุนแรงในระดับใด (XX)
รุนแรงมากที่สุด

รุนแรงมาก

5

รุนแรงปานกลาง

4

รุนแรงนอย

3

รุนแรงนอยที่สุด

2

ไมรนุ แรงเลย

1

ไมทราบ/ไมแนใจ

0

99

ทานใชเกณฑใดตอไปนี้ในการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
ระดับน้ําทวม

ระยะเวลาน้ําทวมขัง

ระดับน้ําทวมรวมกับระยะเวลาน้ําทวมขัง

2.22 ขอใหทานตอบคําถามตอไปนีเ้ พื่อประเมินความเสียหายของทรัพยสนิ ครัวเรือนจากน้ําทวมในป พ.ศ. 2554
กรุณาเลือกตัวเลือกเหลานี้เติมในชอง ความเสียหาย: 0 = ไมม/ี ไมเสียหาย1= เสียหายบางสวน 2 = เสียหายทั้งหมด
เสียหาย/ซอมแซม
รายการ

ความ
เสียหาย

ซื้อใหม
รายการ

จํานวน
ชิ้น

มูลคา
บาท

จํานวนชิ้น

มูลคา
บาท

1.ประตู

17.ไมโครเวฟ

2.หนาตาง

18.หมอหุงขาว

3.หลังคา

19.ฝาเพดาน

4.ผนังบาน

20.บันได

5.สีผนัง

21.เตียงนอน

6.วอลลเปเปอร

22.ที่นอน

7.บานพับ เหล็กดัด

23.เครื่องนุงหม

8.ลูกบิด รูกุญแจ

24.ตูเสื้อผา

9.โทรทัศน

25.พื้นบาน

10.วิทยุ

26.โตะ เกาอี้

11.เครื่องซักผา

27.อุปกรณหอ งน้ํา

12.ตูเย็น

28.ทอระบายน้ํา

13.พัดลม

29.ระบบไฟฟา

14.เครื่องปรับอากาศ

30.ระบบน้ํา

15.คอมพิวเตอร

31.…………

16.เตาแกส

32.……………

ความ
เสียหาย

เสียหาย/
ซอมแซม
จํานว
นชิ้น

มูลคา
บาท

ซื้อใหม
จํานว
นชิ้น

มูลคา
บาท
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ตอนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต
ในประเทศไทย อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูงกวาภัยธรรมชาติอื่นๆ ขอใหทานตอบคําถามตอไปนี้
3.1 ทานคิดวาปจจัยตางๆ เหลานี้สามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยน้ําทวมที่มีตอประชาชนไดมากนอยเพียงใด
(ระบุความคิดเห็นโดยใหคะแนน 1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถึง 5 (เห็นดวยมากที่สุด)
ไมมี
ความเห็น

เห็นดวย
นอยที่สุด

เห็นดวย
นอย

เฉยๆ

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มากที่สุด

1. การลงทุนพัฒนาระบบระบายน้ําขนาดใหญหรือทางดวนพิเศษสําหรับระบายน้ําทวม

0

1

2

3

4

5

2. การสรางคลองยอยเพื่อเพิ่มเสนทางการไหลของน้ําใหมีความสะดวกมากขึ้น

0

1

2

3

4

5

3. การพัฒนาและฟนฟูพนื้ ทีร่ องรับน้ํา (แกมลิง) หรือทุงรับหรือชะลอน้ํา

0

1

2

3

4

5

4. การดูแลรักษาและฟนฟูระบบนิเวศปาไมเพือ่ ลดความเสี่ยงจากน้ําหลากและภัยแลง

0

1

2

3

4

5

5. การกําหนดโซนการใชที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อไมใหกีดขวางการไหลของน้ํา

0

1

2

3

4

5

6. การมีระบบเตือนภัยที่สามารถแจงเตือนประชาชนใหอพยพไดทนั เหตุการณ

0

1

2

3

4

5

7. การใหขอ มูลเกีย่ วกับสถานการณน้ําทวมแกประชาชนที่ถกู ตองและทันเหตุการณ

0

1

2

3

4

5

8. การกอสรางอาคารสถานทีแ่ ละบานเรือนทีส่ ามารถทนตอภัยน้ําทวมได

0

1

2

3

4

5

9. การสรางกระบวนการจัดการความขัดแยงระหวางชุมชน

0

1

2

3

4

5

10. การกําหนดเปนกฎหมายใหมรี ะบบประกันภัยน้ําทวมภาคครัวเรือน

0

1

2

3

4

5

11. การประสานงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของหนวงยภาครัฐที่เกีย่ วของ

0

1

2

3

4

5

12. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................

0

1

2

3

4

5

13. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................

0

1

2

3

4

5

14. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................

0

1

2

3

4

5

15. อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................

0

1

2

3

4

5

16. อื่นๆ (ระบุ).....................................................................................

0

1

2

3

4

5

ปจจัยทีส่ ามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยน้ําทวม

3.2 หากมีภัยน้ําทวมเกิดขึ้น ทานคิดวาชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยน้ําทวมที่สําคัญสําหรับตัวทานคืออะไร
(เลือกตอบไดไมเกิน 3 ขอ)
โทรทัศน
วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ
การสื่อสารโดยตรง เชน เสียงตามสาย/ รถกระจายเสียง/ จดหมายแจงเตือน
ระบบเครือขาย internet เชน email, social network ฯลฯ
SMS ผานโทรศัพทมือถือ
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ตอนที่ 4: ความเต็มใจที่จะจายเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต
4.1 ทานทราบหรือไมวาประเทศไทยมีแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย
ทราบ จาก…………………………………………………………………………………………………
ไมทราบ
จากปญหาน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดแตงตัง้ คณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริการจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และไดประกาศแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา(แฟมภาพ 1)มีการใชงบประมาณสาม
แสนลานบาท (317,126 ลานบาท) เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักทั้งฝงตะวันตกและตะวันออก
ของแมน้ําเจาพระยา (แฟมภาพ 2) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตางๆ เชน นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ครัวเรือนของทานจะไดรับประโยชนโดยตรงเพราะอาศัยอยูใ นพื้นที่ดงั กลาว (แฟมภาพ 3-7 ) เมื่อ
โครงการแลวเสร็จใน 5 ปขางหนา โดยจะลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตนิ ้ําทวมในอนาคต แตการดําเนินการตามโครงการดังกลาว
ตองใชงบประมาณที่สูงมาก ทําใหตองมีการกูเงินและภาระผูกพันเปนหนี้สาธารณะ
4.2 ทานคิดวาควรมีโครงการตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีการใชงบประมาณกวาสามแสนลานบาท เพื่อ
ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติน้ําทวม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักทั้งฝง ตะวันตกและตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา หรือไม
ควรมีโครงการ
ไมควรมี เพราะ…………………………………………………………………….
4.3 ในอนาคตอีก 5 ปขางหนา เมื่อโครงการแลวเสร็จ หากมีภัยน้ําทวมเกิดขึ้นดังเชนกรณีของป พ.ศ. 2554 ทานหรือครัวเรือน
ของทานจะมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติดงั กลาวอยูในระดับใด (YY)
เสี่ยงมากที่สุด

เสี่ยงมาก

5

4

เสี่ยงปานกลาง
3

เสี่ยงนอย
2

เสี่ยงนอยที่สดุ
1

ไมมีความเสี่ยง

ไมทราบ/ไมแนใจ

0

ลําดับตอไปจะสอบถามถึงความยินดีที่จะจายเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ดังกลาว ขอใหทานคํานึงถึงเงื่อนไขตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ความรุนแรงของภัยพิบัติน้ําทวมเมื่อป พ.ศ. 2554 ซึง่ ทานระบุวามีความรุนแรงในระดับXX
โครงการฯ จะชวยลดความเสี่ยงจากจากภัยพิบัติน้ําทวมลง โดยความรุนแรงจะอยูในระดับ YY
จํานวนเงินที่จายสนับสนุนไมควรเกินรายไดของครัวเรือน
การจัดเก็บเงินจะคิดเปนอัตรา บาท/ป/ครัวเรือน
เงินที่จัดเก็บไดจะนํามาใชในการลงทุนโครงการฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยน้ําทวมในอนาคต
โดยจะมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
4.4 ในการจัดหาและระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยน้ําทวมในอนาคต ทานยินดีที่จะจาย
หรือไม
ยินดีจาย โดยครัวเรือนของทานสามารถจายเปนเงินสูงสุดปละกีบ่ าท………………………บาท/ป
ไมยินดีจาย เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทาน/ครัวเรือนของทานไมยินดีจาย คือ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
 มีรายไดไมเพียงพอ
 เปนหนาที่ของรัฐบาลที่ตองลงทุนโครงการและจัดการกูยืมเงิน
 ไมเชื่อวารัฐบาลจะดําเนินงานในโครงการนี้ได
 ไมไดเปนเรื่องที่อยูใ นความสนใจ
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 อื่นๆ (ระบุ).................………........................................................................................
4.5 ทานคิดวาในการจัดหาทุนเพื่อจัดการภาระหนี้สาธารณะดังกลาว ควรดําเนินการในรูปใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
จัดเก็บในรูปภาษี (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 เก็บผานภาษีเงินรายได
 เก็บผานภาษีมูลคาเพิ่ม
 เก็บผานภาษีสรรพสามิต สําหรับสินคาที่อาจเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม
 เก็บผานภาษีอื่นๆ (ระบุ)…………………
จัดเก็บในรูปคาธรรมเนียม (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 เก็บรวมกับคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้าํ ประปา
 เก็บแยกเฉพาะ
จําหนายพันธบัตรแกประชาชนทั่วไป
รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถนําไปลดหยอนภาษีได
อื่นๆ (ระบุ).....................…………………………………………………………
4.6 ในการจัดหาแหลงทุนเพื่อชําระหนี้สาธารณะสําหรับโครงการฯ ดังกลาว ทานคิดวาควรจัดเก็บบนหลักการใด(เลือกตอบเพียง 1
ขอ)
หลักผลประโยชนที่ไดรับ เชน ครัวเรือนที่อยูใ นเขตปองกันน้ําทวมควรเปนผูจาย เปนตน
หลักความสามารถในการจาย เชน รายไดสูงกวาควรจายมากกวา เปนตน
หลักความมั่งคัง่ เชน ทรัพยสิน ที่ดิน เปนตน
อื่นๆ (ระบุ).....................……..…………………
ตอนที่ 5: ขอมูลทั่วไปของทาน
5.1 ทานเกิดใน ป พ.ศ. ...........................
5.2 สถานภาพสมรส
5.3 การประกอบอาชีพในปจจุบัน
ไมไดประกอบอาชีพใดๆ
พนักงานบริษัทเอกชน
เกษียณ
5.4 การศึกษาสูงสุดของตัวทาน
ไมไดศึกษา
อาชีวศึกษา/พาณิชย

เพศ
โสด

หญิง
สมรส

ธุรกิจสวนตัว
รับจาง/ กรรมกร
แมบาน
ประถมศึกษา
ปริญญาตรี

5.5 ปจจุบันทานมีรายได (กอนหักภาษี) เฉลี่ยตอเดือนประมาณ
นอยกวา 3,000 บาท ระบุรายได……………………

ชาย
อื่นๆ (ระบุ) …………
ขาราชการ/ พนักงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

นิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน
อื่นๆ (ระบุ)…………………..……
มัธยมศึกษาตอนตน
ปริญญาโท

มัธยมศึกษาตอนปลาย
อื่นๆ (ระบุ).……………

ระหวาง 3,000 – 4,999 บาท

ระหวาง 5,000 – 6,999 บาท

ระหวาง 7,000 – 8,999 บาท

ระหวาง 9,000 – 10,999 บาท

ระหวาง 11,000 – 12,999 บาท

ระหวาง 13,000 – 14,999 บาท

ระหวาง 15,000 – 19,999 บาท
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ระหวาง 20,000 – 29,999 บาท

มากกวา 30,000 บาท ระบุรายได……………………

– กรณีที่เปนแมบาน คูสมรสของทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ…………………….บาท/เดือน
– กรณีเปนนิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน ผูปกครองของทานมีรายไดเฉลีย่ ตอเดือนประมาณ…………………….บาท/เดือน
–
5.6 ปจจุบันครัวเรือนของทานมีรายได (กอนหักภาษี) รวมเฉลี่ยตอเดือนประมาณ
นอยกวา 3,000 บาท ระบุรายได……………………………… ระหวาง 3,000 – 4,999 บาท
ระหวาง 5,000 – 6,999 บาท

ระหวาง 7,000 – 8,999 บาท

ระหวาง 9,000 – 10,999 บาท

ระหวาง 11,000 – 12,999 บาท

ระหวาง 13,000 – 14,999 บาท

ระหวาง 15,000 – 19,999 บาท

ระหวาง 20,000 – 29,999 บาท

มากกวา 30,000 บาท ระบุรายได……………………

5.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน........................คน
5.8 ครัวเรือนของทานหรือตัวทาน ซื้อหรือครอบครองประกันอะไรบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ประกันภัย

ก.ประกันชีวิต
–

ประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ

–

ประกันกรณีทุพพลภาพ

–

ประกันสุขภาพ

ข.ประกันวินาศภัย
–

ประกันอัคคีภยั

–

ประกันรถยนต

–

ประกันภัยทางทะเล

–

ประกันเบ็ดเตล็ด

ซื้อ/ครอบครอง

ไมซื้อ/ไมมี
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ภาคผนวกที่ ก.2 ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับการสํารวจขอมูลภาคสนามขั้นสุดทาย
วัตถุประสงคของการสํารวจความคิดเห็น:
1. เพื่อประเมินภาระตนทุนของครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตอนลางป พ.ศ. 2554
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาระตนทุนของครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมกับระดับความรุนแรงของน้ําทวมที่
แตกตางกัน
3. เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายของครัวเรือนเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคตของครัวเรือน
บานเลขที่.............. หมูที่............. ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด กรุงเทพมหานคร  ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา นครปฐม
 สมุทรสาคร  สมุทรปราการ
ตอนที่ 1: ความคิดเห็นทั่วไปที่เกีย่ วของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีผลตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย สรางความเสียหายเกินขีด
ความสามารถของทองถิ่นที่จะแกไข ตองระดมความชวยเหลือภายนอกในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.1 ในชวง 5 ปที่ผานมา ทานคิดวาภัยธรรมชาติใดสรางความเสียหายตอประเทศไทยมากที่สุด(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
น้ําทวม
แผนดินไหว
พายุ
ดินโคลนถลม
ภัยแลง

สึนามิ

อื่น (ระบุ)…………………….…….…………

1.2 ที่อยูอาศัยปจจุบันของทานไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวมทุกๆ กี่ป (นับรวมภัยน้ําทวมเมื่อปพ.ศ. 2554 ดวย)(เลือกตอบได
เพียง 1 ขอ)
ทุกป
ทุก 2–5 ป
ทุก 6–10 ป
มากกวา 10 ปขึ้นไป
ไมเคยเกิด
1.3 เมื่อเกิดภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ทานมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัยของทานอยางไร
ยกระดับพื้นบาน
สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร (เชน คอนกรีตซีเมนต) สรางกําแพงกัน้ น้ําชั่วคราว (เชน ถุงทราย)
ยายของขึ้นที่สูง

ติดตัง้ เครื่องสูบน้ํา

ไมทําอะไรเลย เพราะ เปนผูเชา

ปดทอระบายน้าํ อื่นๆ ระบุ………………………..

 เปนผูอยูอาศัย

 อื่นๆ (ระบุ)……………...…

1.4 ในอนาคตหากเกิดภัยน้ําทวมดังเชนป พ.ศ. 2554 ทานจะมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบอยางไร
ยกระดับพื้นบาน
สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร(เชน คอนกรีตซีเมนต) สรางกําแพงกั้นน้ําชั่วคราว (เชน ถุงทราย)
ยายของขึ้นที่สูง

ติดตัง้ เครื่องสูบน้ํา

ไมทําอะไรเลย เพราะ เปนผูเชา

ปดทอระบายน้าํ อื่นๆ ระบุ………………

 เปนผูอยูอาศัย

 อื่นๆ (ระบุ)……………………
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ตอนที่ 2: ขอมูลสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554
ก. ที่ตั้งและลักษณะของที่อยูอาศัย
2.23 ที่อยูอาศัยของทานอยูหางจากแมน้ํา/ลําคลอง/ทางระบายน้ําที่ใกลที่สุด คือ …………………………………
.มีระยะทางประมาณ....................เมตร
2.24 ลักษณะที่พักอาศัยของทาน(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
บานเดี่ยวชั้นเดียวสรางบนดิน
บานเดี่ยวชั้นเดียวใตถุนสูง บานเดี่ยวมากกวา 1 ชั้นสรางบนดิน
บานทาวเฮาสชั้นเดียว

บานทาวเฮาสมากกวา 1 ชั้น

อาคารพาณิชยมากกวา 1 ชั้น

บานชุมชนแออัด

2.25 ผนังบานที่ทานอยูอาศัย สวนมากทําจาก
ไม
ปูน
สังกะสี

อาคารพาณิชยชั้นเดียว
คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/อพารตเมนต/หอพัก

ครึ่งปูนครึง่ ไม

อื่นๆ (ระบุ)......................................

2.26 หลังคาบานที่ทานอยูอาศัย มุงดวย
กระเบื้อง
สังกะสี

ไม

หลังคาปูนแบบเรียบ

อื่นๆ (ระบุ).....................

2.27 ทานเปนเจาของที่พักอาศัยหรือไม

เปนเจาของ

เปนผูเชา

เปนผูอยูอาศัย

ข. การประสบภัยน้ําทวมในปพ.ศ. 2554
2.28 ถนนที่ทานสัญจรอยูเปนประจํา ประสบภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 หรือไม (ณ สถานการณน้ําทวมสูงสุด)
ไม ประสบภัยน้ําทวม
ประสบภัยน้ําทวม รถเล็กสามารถสัญจรได
ประสบภัยน้ําทวม รถเล็กไมสามารถสัญจรได

ประสบภัยน้ําทวม รถใหญไมสามารถสัญจรได

2.29 ที่พักอาศัยประจําของทานน้ําทวมหรือไม (ตัวอาคารและบริเวณ) น้ําทวม น้ําไมทวม (ขามไปตอนที่ 2.12)
2.30 กรณีน้ําทวมที่อยูอาศัยของทานมีระดับน้ําทวมสูงสุดเทาใด (ณ สถานการณน้ําทวมสูงสุด)
น้ําไมเขาตัวบาน/อาคารแตทวมบริเวณรอบตัวบาน
มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดต่าํ กวา 10 เซนติเมตร
มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 10–50 เซนติเมตร
มีนา้ํ เขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 0.5–1 เมตร
มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดมากกวา 1 เมตร
2.31 ที่อยูอาศัยของทานเผชิญกับน้ําทวมเปนระยะเวลาประมาณกี่สัปดาห
นอยกวา 1 สัปดาห
1 สัปดาห
2 สัปดาห
3 สัปดาห

มากกวา 3 สัปดาหขึ้นไป (……สัปดาห)

2.32 ที่อยูอาศัยประจําของทานไดรับความเสียหายหรือไม

เสียหาย เปนเงิน.............................บาท

ไมเสียหาย
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2.33 ทานมีคาใชจา ยในการซอมแซมฟน ฟูที่อยูอาศัยหรือไม มีคาใชจาย เปนเงิน.........................บาท
2.34 ทานมีการอพยพเคลื่อนยายไปอยูท ี่อื่นขณะน้ําทวมที่อยูอาศัยหรือไม
ไมมีการอพยพ
โดยอพยพไปอาศัยอยูที่ บานญาติ/เพื่อน  เชาบาน/หองพัก/โรงแรม
 ศูนยอพยพ

ไมมีคา ใชจาย
มีการอพยพ

 อื่นๆ ระบุ ……………………………………………

และมีคาใชจายในการอพยพเคลื่อนยายรวมทัง้ หมด (เฉพาะคาใชจายในการเคลื่อนยายอพยพเทานั้น) คิดเปนจํานวนเงิน
.......................บาท
2.35 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเครื่องสูบน้ําสําหรับน้ําทวมหรือไม
เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท

ไมไดเตรียมเครื่องสูบน้ํา

2.36 ครัวเรือนของทานไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพงเพื่อปองกันน้ําเขาที่อยูอาศัยหรือไม
เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพง
2.37 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเสบียงอาหารและน้ําดื่มไวสําหรับน้ําทวมหรือไม
เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมไดเตรียมเสบียงอาหารและน้ําดื่ม
2.38 ครัวเรือนของทานมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะ เชน ปรับปรุงยานพาหนะ หรือซื้อเรือ เปนตน เพื่อเตรียมการขณะเกิดน้ํา
ทวมหรือไม มีคา ใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมมีคา ใชจาย
2.39 ครัวเรือนของทานมีการเตรียมอุปกรณจําเปน เชน ไฟฉาย ยาสามัญ รองเทาบูต ซิลิโคน เปนตน ขณะเกิดน้ําทวมหรือไม
มีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมมีคา ใชจาย
2.40 สมาชิกในครัวเรือนของทานมีอาการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการประสบภัยน้ําทวมหรือไม
มี คารักษาพยาบาลเปนเงิน............................บาท
ไมมีอาการเจ็บปวย
2.41 ครัวเรือนของทานไดทําประกันภัยน้ําทวมหรือไม
ทํา เบี้ยประกัน……...................บาท/ป
2.42 ทานมีคาใชจายสวนกลางรวมกันในชุมชนเพื่อปองกัน/บรรเทาปญหาน้ําทวมหรือไม
มีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท
ไมมีคา ใชจาย

ไมไดทํา

2.43 ทานคิดวาสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทานอยูอาศัยมีระดับความรุนแรงในระดับใด (XX)
รุนแรงมากที่สุด

รุนแรงมาก

5

4

รุนแรงปานกลาง

รุนแรงนอย

3

2

รุนแรงนอยที่สุด
1

ไมรุนแรงเลย
0

ไมทราบ/ไมแนใจ
99

ทานใชเกณฑใดตอไปนี้ในการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
ระดับน้ําทวม

ระยะเวลาน้ําทวมขัง

ระดับน้ําทวมรวมกับระยะเวลาน้ําทวมขัง
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2.44 ขอใหทานตอบคําถามตอไปนีเ้ พื่อประเมินความเสียหายของทรัพยสนิ ที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยจากน้ําทวมในป พ.ศ. 2554
กรุณาเลือกตัวเลือกเหลานี้เติมในชอง ความเสียหาย: 0 = ไมม/ี ไมเสียหาย 1= เสียหายบางสวน 2 = เสียหายทั้งหมด
รายการ

ความ
เสียหาย*

เสียหาย

ซื้อใหม
รายการ

จํานวนชิ้น มูลคาบาท จํานวนชิ้น มูลคาบาท

1.ประตู

17.ไมโครเวฟ

2.หนาตาง

18.หมอหุงขาว

3.หลังคา

19.ฝาเพดาน

4.ผนังบาน

20.บันได

5.สีผนัง

21.เตียงนอน

6.วอลลเปเปอร

22.ที่นอน

7.บานพับ เหล็กดัด

23.เครื่องนุงหม

8.ลูกบิด รูกุญแจ

24.ตูเสื้อผา

9.โทรทัศน

25.พื้นบาน

10.วิทยุ

26.โตะ เกาอี้

11.เครื่องซักผา

27.อุปกรณหอ งน้ํา

12.ตูเย็น

28.ทอระบายน้ํา

13.พัดลม

29.ระบบไฟฟา

14.เครื่องปรับอากาศ

30.ระบบน้ํา

15.คอมพิวเตอร

31.………………

16.เตาแกส

32.………………

ความ
เสียหาย*

เสียหาย

ซื้อใหม

จํานวนชิ้น มูลคาบาท จํานวนชิ้น มูลคาบาท
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ตอนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต
ในประเทศไทย อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติที่มีความเสี่ยงสูงกวาภัยธรรมชาติอื่นๆ ขอใหทานตอบคําถามตอไปนี้
1.5 ทานคิดวาปจจัยตางๆ เหลานี้สามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยน้ําทวมที่มีตอ ประชาชนไดมากนอยเพียงใด (ระบุ
ความคิดเห็นโดยใหคะแนน 1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถึง 5 (เห็นดวยมากที่สุด)
ปจจัยทีส่ ามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยน้ําทวม

ไมมี
เห็นดวย เห็นดวย
ความเห็น นอยที่สุด นอย

เฉยๆ

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
มากที่สุด

(1) การลงทุนพัฒนาระบบระบายน้ําขนาดใหญหรือทางดวนพิเศษสําหรับระบายน้ําทวม

0

1

2

3

4

5

(2) การสรางคลองยอยเพื่อเพิ่มเสนทางการไหลของน้ําใหมีความสะดวกมากขึ้น

0

1

2

3

4

5

(3) การพัฒนาและฟนฟูพนื้ ทีร่ องรับน้ํา (แกมลิง) หรือทุงรับหรือชะลอน้ํา

0

1

2

3

4

5

(4) การดูแลรักษาและฟนฟูระบบนิเวศปาไมเพือ่ ลดความเสี่ยงจากน้ําหลากและภัยแลง

0

1

2

3

4

5

(5) การกําหนดโซนการใชที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อไมใหกีดขวางการไหลของน้ํา

0

1

2

3

4

5

(6) การมีระบบเตือนภัยที่สามารถแจงเตือนประชาชนใหอพยพไดทนั เหตุการณ

0

1

2

3

4

5

(7) การใหขอ มูลเกีย่ วกับสถานการณน้ําทวมแกประชาชนที่ถกู ตองและทันเหตุการณ

0

1

2

3

4

5

(8) การกอสรางอาคารสถานทีแ่ ละบานเรือนทีส่ ามารถทนตอภัยน้ําทวมได

0

1

2

3

4

5

(9) การสรางกระบวนการจัดการความขัดแยงระหวางชุมชน

0

1

2

3

4

5

(10) การกําหนดเปนกฎหมายใหมีระบบประกันภัยน้ําทวมภาคครัวเรือน

0

1

2

3

4

5

(11) การประสานงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของหนวงยภาครัฐที่เกีย่ วของ

0

1

2

3

4

5

(12) อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................

0

1

2

3

4

5

(13) อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................

0

1

2

3

4

5

(14) อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................

0

1

2

3

4

5

1.6 หากมีภัยน้ําทวมเกิดขึ้น ทานคิดวาชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเตือนภัยน้ําทวมที่สําคัญสําหรับตัวทานคืออะไร
(เลือกตอบไดไมเกิน 3 ขอ)
โทรทัศน
วิทยุ
สื่อสิ่งพิมพ
การสื่อสารโดยตรง เชน เสียงตามสาย/ รถกระจายเสียง/ จดหมายแจงเตือน
ระบบเครือขาย internet เชน email, social network ฯลฯ

SMS ผานโทรศัพทมือถือ
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ตอนที่ 4: ความเต็มใจที่จะจายเพือ่ ลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต
4.4 ทานทราบหรือไมวาประเทศไทยมีแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย
ทราบ จาก……………………………………………………………………………………………………
ไมทราบ
จากปญหาน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพื่อวางระบบการบริการจัดการทรัพยากรน้ํา
(กยน.) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และไดประกาศแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา(แฟมภาพ 1)มีการใช
งบประมาณสามแสนลานบาท (317,126 ลานบาท) เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักทั้ง
ฝงตะวันตกและตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา (แฟมภาพ 2) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตางๆ เชน นครปฐม ปทุมธานี
นนทบุรี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ ครัวเรือนของทานจะไดรับประโยชนโดยตรงเพราะอาศัยอยูในพื้นที่
ดังกลาว (แฟมภาพ 3-7 ) เมื่อโครงการแลวเสร็จใน 5 ปขางหนา โดยจะลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ําทวมในอนาคต แตการ
ดําเนินการตามโครงการดังกลาวตองใชงบประมาณที่สูงมาก ทําใหตองมีการกูเงินและภาระผูกพันเปนหนี้สาธารณะ
4.5 ทานคิดวาควรมีโครงการตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีการใชงบประมาณกวาสามแสนลานบาท
เพื่อปองกันและบรรเทาภัยพิบัติน้ําทวม ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักทั้งฝงตะวันตกและตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา
หรือไม
ควรมีโครงการ เพราะวา
 คิดวาปองกันน้ําทวมไดแนนอน คิดวาลดความเสียหายของทรัพยสิน
ได
อื่นๆ ระบุ …………………………………………………
ไมควรมี เพราะวา

ไมแนใจวาจะไดประโยชนจริง

 สิ้นเปลืองงบประมาณ

อื่นๆ ระบุ …………………………………………………

4.6 ในอนาคตอีก 5 ปขางหนา เมื่อโครงการแลวเสร็จ หากมีภัยน้ําทวมเกิดขึ้นดังเชนกรณีของป พ.ศ. 2554 ทานหรือ
ครัวเรือนของทานจะมีความเสี่ยงจากภัยพิบัติดังกลาวอยูในระดับใด (YY)
เสี่ยงมากที่สุด
5

เสี่ยงมาก
4

เสี่ยงปานกลาง
3

เสี่ยงนอย
2

เสี่ยงนอยที่สดุ
1

ไมมีความเสี่ยง
0

ไมทราบ/ไมแนใจ
99
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ลําดับตอไปจะสอบถามถึงความยินดีที่จะจายเพื่อสนับสนุนโครงการฯ ดังกลาว ขอใหทานคํานึงถึงเงื่อนไขตอไปนี้
a. ความรุนแรงของภัยพิบัติน้ําทวมเมื่อป พ.ศ. 2554 ซึ่งทานระบุวามีความรุนแรงในระดับXX
b. โครงการฯ จะชวยลดความเสี่ยงจากจากภัยพิบัติน้ําทวมลง โดยความรุนแรงจะอยูในระดับ YY
c. จํานวนเงินที่จายสนับสนุนไมควรเกินรายไดของครัวเรือน
d. การจัดเก็บเงินจะคิดเปนอัตรา บาท/ป/ครัวเรือน
e. เงินที่จัดเก็บไดจะนํามาใชในการลงทุนโครงการฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยน้ําทวมในอนาคต โดยจะมีการ
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
เพื่อตอบคําถามในขอ 4.4 ผูถูกสัมภาษณตองจับฉลากที่เตรียมมาให
4.4ในการจัดหาและระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยน้ําทวมในอนาคต ทานยินดีที่จะ
จายเปนเงินปละ …………… บาท/ครัวเรือน หรือไม
ยินดีจาย
หากจํานวนเงินเพิ่มเปนปละ…………… บาท/ครัวเรือน
ทานยินดีจายหรือไม
 ยินดีจาย
 ไมยินดีจาย
ไมยินดีจาย
หากจํานวนเงินลดลงเปนปละ…………… บาท/ครัวเรือน ทานยินดีจายหรือไม
 ยินดีจาย
 ไมยินดีจาย
โปรดใหเหตุ ผลที่สํา คัญที่สุดที่ทาน/ครัว เรือนของทา นไมยิ นดีจาย (เฉพาะบุ คคลที่ไ มยินดี จายทั้ง สองค า) คื อ
(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)
 มีรายไดไมเพียงพอ
 เปนหนาที่ของรัฐบาลที่ตองลงทุนโครงการและจัดการกูยืมเงิน
 ไมเชื่อวารัฐบาลจะดําเนินงานในโครงการนี้ได
 ไมไดเปนเรื่องที่อยูในความสนใจ
 อื่นๆ (ระบุ).................………............................................................................
4.7 ทานคิดวาในการจัดหาทุนเพื่อจัดการภาระหนี้สาธารณะดังกลาว ควรดําเนินการในรูปใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
จัดเก็บในรูปภาษี (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 เก็บผานภาษีเงินรายได
 เก็บผานภาษีมูลคาเพิ่ม
 เก็บผานภาษีสรรพสามิต สําหรับสินคาที่อาจเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม
 เก็บผานภาษีอื่นๆ (ระบุ)…………………
จัดเก็บในรูปคาธรรมเนียม (เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
 เก็บรวมกับคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา
 เก็บแยกเฉพาะ
จําหนายพันธบัตรแกประชาชนทั่วไป
รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถนําไปลดหยอนภาษีได
อื่นๆ (ระบุ).....................……………………………..………………………………………….
4.8 ในการจัดหาแหลง ทุนเพื่อชําระหนี้สาธารณะสําหรับโครงการฯ ดัง กลาว ทานคิดวาควรจัด เก็บบนหลักการใด
(เลือกตอบเพียง 1 ขอ)
หลักผลประโยชนที่ไดรับ เชน ครัวเรือนที่อยูในเขตปองกันน้ําทวมควรเปนผูจาย เปนตน
หลักความสามารถในการจาย เชน รายไดสูงกวาควรจายมากกวา เปนตน
หลักความมั่งคั่ง เชน ทรัพยสิน ที่ดิน เปนตน
อื่นๆ (ระบุ)..................……………………………………………..………………………………………….
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ตอนที่ 5: ขอมูลทั่วไปของทาน
5.1 ทานเกิดใน ป พ.ศ. ...........................เพศ
หญิง
ชาย
5.2 สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
อื่นๆ (ระบุ) ………………….
5.3 การประกอบอาชีพในปจจุบัน
ไมไดประกอบอาชีพใดๆ
ธุรกิจสวนตัว
ขาราชการ/ พนักงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
รับจาง/ กรรมกร
นิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน
เกษียณ
แมบาน
อื่นๆ (ระบุ)……………...……………...
5.4 การศึกษาสูงสุดของตัวทาน
ไมไดศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา/พาณิชย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
(ระบุ).……………
5.5 ปจจุบันทานมีรายได (กอนหักภาษี) เฉลี่ยตอเดือนประมาณ
นอยกวา 10,000 บาท ระบุรายได……………………
ระหวาง 10,001 – 15,000 บาท
ระหวาง 15,001 – 20,000 บาท
ระหวาง20,001 – 25,000 บาท
ระหวาง 25,001 – 30,000 บาท
ระหวาง 30,001 – 35,000 บาท
ระหวาง 35,001 – 40,000 บาท
ระหวาง 40,001 – 45,000 บาท
ระหวาง 45,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท ระบุรายได………………
– กรณีที่เปนแมบาน คูสมรสของทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ…………………….บาท/เดือน
– กรณีเปนนิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน ผูปกครองของทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ…………………….บาท/
เดือน
5.6 ปจจุบันครัวเรือนของทานมีรายได (กอนหักภาษี) รวมเฉลี่ยตอเดือนประมาณ
นอยกวา 20,000 บาท ระบุรายได……………………… ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท
ระหวาง 30,001 – 40,000 บาท
ระหวาง40,001 – 50,000 บาท
ระหวาง 50,001 – 60,000 บาท
ระหวาง 60,001 – 70,000 บาท
ระหวาง 70,001 – 80,000 บาท
ระหวาง 80,001 – 90,000 บาท
ระหวาง 90,001 – 100,000 บาท
มากกวา 100,000 บาท ระบุรายได……………
5.7 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน........................คน
5.8 ครัวเรือนของทานหรือตัวทาน ซื้อหรือครอบครองประกันอะไรบาง(เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ประกันภัย

ค.ประกันชีวิต
– ประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ
– ประกันกรณีทุพพลภาพ
– ประกันสุขภาพ
ง. ประกันวินาศภัย
– ประกันอัคคีภยั
– ประกันรถยนต
– ประกันภัยทางทะเล
– ประกันเบ็ดเตล็ด

ซื้อ/ครอบครอง

ไมซื้อ/ไมมี

