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1 
 

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
ของพฤติกรรมเหลานั้นได เมื่อเรานําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรไปอธิบายพฤติกรรมมนุษยในดาน 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
ที่สนใจศึกษาสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได ซึ่งการกําหนดขอสมมติเชนนี้จะทําใหไดผลลัพธที่
เฉพาะเจาะจงไดวา การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได เปนผลจากตัวแปรที่เรากําลังศึกษาไมใชใชตัวแปรอื่น 

 
เมื่อมีขอสมมติที่จําเปนเพื่อการศึกษาแลว ก็ตองมีการนิยามตัวแปรที่เกี่ยวของ และสังเกต

ลักษณะความสัมพันธของตัวแปร เพื่อนําไปสูการกําหนดสมมติฐาน (hypothesis) สําหรับทดสอบดวย
วิธีการทางสถิติ หรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสมตอไป หากสมมติฐานนั้นสามารถผานการทดสอบไดอยางมี
นัยสําคัญ แสดงวาเราสามารถพัฒนาสมมติฐานใหเปนทฤษฎีไดตอไป 
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เศรษฐศาสตรเชิงขอเท็จจริง และเศรษฐศาสตรเชิงนโยบาย 
 
การศึกษาทางเศรษฐศาสตรสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ (1)  เศรษฐศาสตรเชิง

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 

 การเก็บภาษีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นจากรอยละ 7 เปนรอยละ 10 จะทําใหรัฐบาลมีรายได
เพิ่มขึ้น 

จากขอความดังกลาวเห็นไดวา เราสามารถตรวจสอบวาขอความเหลานี้ จริง หรือ ไมจริง ไดจาก
การหาขอมูลจากแหลงตางๆ หรือการคํานวณ ขอมูลเชิงประจักษจึงมีความสําคัญตอการสรางความสํา
พันธระหวางตัวแปรและนําไปสูการสรางทฤษฎี 

 
(2)  เศรษฐศาสตรเชิงนโยบาย (Normative economics) เปนเศรษฐศาสตรที่มีลักษณะเปน

ขอคิดเห็น และทัศคติซึ่งไมสามารถพิสูจนไดวาเปนจริงหรือเท็จ เชน 

 รัฐบาลควรเก็บภาษีจากผูมีรายไดสูงในอัตราที่เพิ่มขึ้น เพื่อนําไปใชจัดสรรสวัสดิการใหแก
ผูที่มีรายไดนอย ใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 

 ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีดีกวาระบบเศรษฐกิจแบบตลาดบังคับ 
เห็นไดวา เราไมสามารถทําทดสอบตัวอยางขางตนไดวา จริง หรือ ไมจริง แตสิ่งที่ทําไดคือ การ 

เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย ซึ่งการตัดสินใจเห็นดวยหรือไมเห็นดวยได ตองมีการศึกษาเปรียบเทียบผลดี
ผลเสียกอน โดยใชหลักฐานหรือขอมูลทางเศรษฐศาสตรเชิงขอเท็จจริง 

 
เห็นไดวา การศึกษาทางเศรษฐศาสตรตองมีความเกี่ยวของทั้งกับขอเท็จจริงและขอเสนอแนะ 

การนําศาสตรทั้งสองสวนมาใชรวมกันอยางเหมาะสมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อใหการนําเสนอ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายนําไปสูการจัดสรรทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 
เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค 
 
วิ ช า เ ศ รษฐ ศาสต ร ส า มา รถแบ ง ออก ได เ ป น  2  ส าข า  คื อ  เ ศ รษฐ ศาสตร จุ ล ภ าค 

(microeconomics) และเศรษฐศาสตรมหภาค (macroeconomics) ซึ่งแตละสาขาตางมีจุดมุงเนนที่
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 ราคาสินคาจะเพ่ิมขึ้น” 

 
ประโยชนสวนเพิ่ม 
 
นอกจากนี้ ในการศึกษาดานเศรษฐศาสตร ควรพิจารณาถึงดานของประโยชนสวนเพิ่ม หรือ 

marginalism เชน ผูบริโภคยอมพิจารณาผลประโยชนหรือความสุขสวนเพิ่มที่ไดจากการบริโภคสินคา
เพิ่มขึ้น 1 หนวย เปรียบเทียบกับตนทุนของการไดมาของสินคา 1 หนวยนั้น สวนผูผลิตเมื่อตัดสินใจในการ
ผลิตสินคาเพิ่มขึ้น 1 หนวย ยอมตองพิจารณาตนทุนสวนเพิ่มกับรายรับที่เพิ่มขึ้น และในแงของรัฐ เมื่อ
ตัดสินใจในการลงทุนระบบสาธารณูปโภค ยอมพิจารณาผลประโยชนสวนเพิ่มและตนทุนสวนเพิ่มที่จะ
เกิดข้ึนตอสังคมเชนกัน (นิธินันท  วิศเวศวร,  2552) 

 
ตัวอยางเชน การตัดสินใจวาควรจะมีสรางเขื่อนกักเก็บน้ําหรือไม เราสามารถทําไดโดย

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
ขาดทุนเพ่ิมขึ้น 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 พื้นท่ีการเกษตร การตัดสินใจเพื่อการผลิต แนวทางการจัดหาและจัดสรรทรัพยากร
น้ําเพื่อการเกษตร และเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เปนตน ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอยางมีเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจ และประเทศ การศึกษาเศรษฐศาสตรวาดวยทรัพยากรน้ํา เปนการเสนอกรอบการวิเคราะห
เพื่อจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งชวยลดชองวางระหวางผูใชทรัพยากรน้ําใหเกิดการ
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 
น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทรัพยากรน้ําไดถูกนํามาใช
ประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งในดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน การอุปโภคบริโภค 
นันทนาการ และกิจกรรมตางๆ รวมทั้งประโยชนในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทรัพยากรน้ําเปน
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
ดิน และ พืช กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถแยกไดเปน 4 ประเภทคือ การระเหยเปนไอ 
(evaporation) หยาดน้ําฟา (precipitation) การซึม (infiltration) และ การเกิดน้ําทา (runoff) เพื่อให
เขาใจงาย วัฎจักรของอุทกวิทยาเริ่มตนที่การระเหยของน้ําจากทะเลและแหลงอื่นๆ บนพื้นโลก ไอน้ํา
เหลานี้เมื่อลอยสูเบื้องบนจะเย็นตัวลงและภายใตสภาวะที่เหมาะสมก็จะกลั่นตัวเปนละอองน้ําที่เห็นเปน
เมฆละอองน้ํานี้จะรวมตัวจนมีขนาดใหญขึ้นแลวตกลงมาเปนน้ําจากฟาซึ่งอาจมีรูปแบบแตกตางกันไปตาม
สภาพทางอุตุนิยมวิทยาเมื่อฝนตกลงสูพื้นดินน้ําบางสวนของคางอยูตามใบและลําตนของพืชบางสวนจะขัง
อยูตามแองน้ําหรือที่ลุมน้ําเหลานี้อาจกลับคืนสูบรรยากาศโดยการระเหยจากแหลงน้ําหรือการคายน้ําของ
พืช นอกจากนี้ น้ําบางสวนอาจซึมลกึลงไปในดิน ไปรวมกันเปนแหลงน้ําใตดิน สวนที่เหลือจะไหลอยูบนผิว
ดินในรูปของน้ําทา (surface run off) กลายเปนแหลงน้ําผิวดิน เชน แมน้ําลําคลองในที่สุดทั้งน้ําใตดิน
และน้ําผิวดินก็จะไหลลงสูทะเลและมหาสมุทร แลวระเหยกลับขึ้นไปสูบรรยากาศอีกครบวงจรตามวัฎจักร
ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
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ภาพที ่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 การเพ่ิมความจุแหลงกักเก็บน้ําสามารถดําเนินการไดดวยการสรางอางเก็บน้ําและลดความจุน้ําเก็บ
กักดวยการระบายพ้ืนที่ชุมน้ําใหแหง นอกจากนี้ การเพิ่มปริมาณและความเร็วในการไหลตามผิวของน้ําทํา
ไดดวยการปรับพื้นผิวตางๆ ที่น้ําไหลผานใหมีความแข็งรวมทั้งการทําทางใหน้ําไหลทิ้งไปรวดเร็วขึ้น 

 
ปริมาณโดยรวมของน้ําที่มีใหใช ณ เวลาหนึ่งนับเปนขอพิจารณาที่มีความสําคัญมาก การใช

น้ําบางประเภทของมนุษยบางครั้งมีลักษณะการใชแบบ หยุดๆ เดินๆ ยกตัวอยาง ในการทําเกษตรกรรม
หลายแหงมีการใชน้ําปริมาณมากในชวงฤดูเพาะปลูก แตจะไมใชน้ําอีกเลยหลังผานฤดูเก็บเกี่ยว การจาย
น้ําใหระบบเกษตรกรรมประเภทดังกลาว ระบบน้ําบนดินเพื่อการเกษตรอาจตองมีขนาดการกักเก็บที่มี
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ขนาดใหญเพื่อใหสามารถกักเก็บน้ําฝนที่ตกลงมาทั้งปเพื่อปลอยมาใชในเวลาอันสั้นเปนตน การใชน้ํา
ประเภทที่ใชในปริมาณไมมาก แตมีปริมาณการใชสม่ําเสมอตลอดทั้งป เชนน้ําสําหรับหลอเย็นในโรงผลิต
ไฟฟา การจายน้ําในกรณีนี้ระบบน้ําบนดินตองการเพียงอางหรือแหลงกักเก็บที่มีความจุใหพอสําหรับไว
ชดเชยน้ําในลําธารที่มีอัตราการไหลเขาอางในฤดูแลงต่ํากวาอัตราการใชน้ําในการหลอเย็น น้ําบนดินตาม
ธรรมชาติสามารถเพ่ิมพูนปริมาณได 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
ซึมลงชั้นใตดินของน้ําบนดินการปลอยออกตามธรรมชาติของน้ําใตดินที่เกินขนาดที่เก็บกักคือน้ําพุ
ธรรมชาติและการไหลซึมออกสูทะเลถาแหลงน้ําผิวดินมีปญหาดานอัตราการระเหย แหลงน้ําใตดินอาจ
กลายเปนน้ําเค็มได สถานการณเชนนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการไหลลงแองต่ําใตดินเองหรือเกิดจากการ
ชลประทานในพื้นที่แถบชายฝงทะเลการใชประโยชนจากแหลงน้ําใตดินอาจเปนสาเหตุใหการไหลออก
ทะเลตามธรรมชาติของน้ําใตดินหยุดลง และเกิดการไหลยอนของน้ําเค็มสวนเขาตามทางน้ําจืดเดิม
กอใหเกิดน้ําใตดินที่มีความเค็มได 

 
น้ําที่มนุษยนํามาใชในกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ นั้นสวนใหญเปนน้ําจืดในขณะที่น้ําจืดใน

โลกมีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้น และปริมาณ 2 ใน 3 ของน้ําจืดจํานวนนี้เปนน้ําแข็งในรูปของธารน้ําแข็ง
และน้ําแข็งที่จับตัวกันอยูทีข่ั้วโลก ดังนั้น น้ําจืดที่สามารถนํามาใชประโยชนไดมีสัดสวนเพียง 1 ใน 3 ของ
ปริมาณน้ําจืดทั้งหมดในโลก ปจจุบันความตองการน้ํามีมากกวาปริมาณน้ําท่ีมีอยูในหลายสวนของโลกหรือ
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) คิดเปนสัดสวนสูงที่สุดถึงรอยละ 70ของปริมาณน้ําที่ถูกใชบนโลก รองลงมาเปน
ภาคอุตสาหกรรม รอยละ 19 และภาคครัวเรือน รอยละ 11 ตามลําดับ (FAO AQUASTAT, 2014)FAO 
ไดรายงานเพิ่มเติมอีกวา ประชากรโลกประมาณ 2.4 พันลานคนตองพึ่งพาทรัพยากรน้ําในรูปของน้ํา
ชลประทานเพื่อการเกษตร การผลิตอาหารของโลก และเปนแหลงที่กอใหเกิดรายไดสําคัญสําหรับ
ประชากรโลก (รอยละ 55 ของการผลิตขาวสาลีและขาวเจาตองอาศัยน้ําชลประทาน) ทั้งนี้ เนื่องจาก 
ระบบชลประทานที่เหมาะสมสามารถกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอไร และประสิทธิภาพทาง
เทคโนโลยีไดหรืออาจกลาวไดวา ความมั่นคงของทรัพยากรน้ําเปนปจจัยสําคัญที่สามารถนําไปสูความ
มั่นคงทางอาหารของประชากรโลก (water security leads to food security) อยางไรก็ตาม FAO ได
ระบุวา ทรัพยากรน้ําที่ถูกจัดสรรโดยผานทางระบบชลประทานเกิดความสูญเสียถึงรอยละ 60 ของน้ํา
ชลประทานทั้งหมด ซึ่งสาเหตุสวนใหญมาจาการใชน้ําเกินความจําเปนและไมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งของทรัพยากรน้ําในปจจุบัน ไดแก ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพของน้ํา หรือ 
ปญหามลพิษทางน้ํา อันเนื่องมาจากมีการปนเปอนจากมลพิษบนดินในรูปของสารเคมีจากภาคเกษตรและ
นอกเกษตร รวมถึงการปนเปอนจากสารอินทรียที่มากับขยะมูลฝอยจากภาคการผลิต ภาคบริการ และ
ภาคครัวเรือน 
 

ดังนั้น จะเห็นไดวาปญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ําประกอบดวยปญหาทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพซึ่งมีสาเหตุมาจาการการใชทรัพยากรน้ําอยางสิ้นเปลือง เกินความจําเปน และใชอยางไมมี
ประสิทธิภาพ ประเด็นสําคัญของการจัดการทรัพยากรน้ําจึงเปนการหาแนวทางในการผลิตอยางยั่งยืนโดย
การใชทรัพยากรน้ําใหนอยลง (“produce more in a sustainable way with less water”) แนวคิด
ของการจัดการทรัพยากรน้ําที่ผานมาในอดีตใหความสําคัญกับการจัดการอุปทานของทรัพยากรน้ํา 
(water supply management) ไดแก การจัดหาแหลงน้ํา และการจัดการระบบชลประทาน เปนตน ให
เพียงตอความตองการของประชากร อนึ่ง เมื่อจํานวนประชากรเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณความตองการใชหรืออุป
สงคของทรัพยากรน้ํา (water demand) ก็เพิ่มสูงขึ้นตาม ในขณะที่อุปทานน้ํามีความจํากัดและไม
สามารถขยายตัวไดทันตอความตองการใชน้ํา ดังนั้น การจัดการอุปสงคของทรัพยากรน้ํา (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) ในปริมาณน้ําจืดสวนที่เหลือสวนใหญเปนน้ําที่อยูในดินหรือเปนน้ําใตดินที่อยูใตชั้นน้ํา
บาดาล มเีพียงรอยละ 1 ของน้ําจืดทั้งหมดในโลก(ซึ่งเทียบเทากับรอยละ0.007 ของน้ําทั้งหมด) เปนน้ําจืด
ที่มนุษยสามารถใชได น้ําจืดเหลานี้พบไดในแมน้ํา ทะเลสาบแหลงกักเก็บน้ํา รวมถึงน้ําใตดินที่ไมสามารถ
ขุดข้ึนมาใชได(UNEP,  2014) 

 
ระดับน้ําในหลายๆ สวนของโลกกําลังลดลง ในศตวรรษหนาจะมีการหดตัวอยางมากของธาร

น้ําแข็งหิมาลัย ทําใหเกิดปริมาณน้ําตามธรรมชาติที่สะสมอยูในภูเขาลดลง จะเกิดการขาดแคลนน้ําบาดาล
และน้ําสะสมบนผิวดิน ปริมาณการไหลของแมน้ําสายใหญๆ หลายสายจะลดลงอยางมาก มีการคาดการณ
วาความตองการอาหารและใยอาหารจะเพิ่มขึ้นรอยละ 70 ในกลางศตวรรษเมื่อประชากรของโลกเพิ่มถึง 
9 พันลานคนหากไมมีการแทรกแซง ปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําที่ไมสามารถปองกันไดในหลายๆ ภูมิภาค
จะเปนภัยคุกคามความมั่นคงของน้ําและอาหาร 

 
ตารางที ่2.1  ปริมาณน้ําในแตละทวีป 
 

ทวีป 
ปริมาณของมวลน้ําจืด ในสถานะตางๆ (Km3) 

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) 
 

การใชน้ําในหลายๆ สวนของโลกเริ่มที่จะไมมั่นคงอยางมาก ทําใหประชาชนในทองถิ่น 
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 ของปริมาณน้ําทั้งหมดที่เราใชกันอยูทั่วโลก 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 

 

 
 

ภาพที ่2.2  พื้นที่ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา 
ที่มา :  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)  (2014) 
 

ประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (49 
ประเทศ) และสหประชาชาติรวมเขาประชุม ภายใตหัวขอ "ภาวะผูนําและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคง
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ดานน้ํา และการเผชิญภัยพิบัติดานน้ํา" และรวมกันลงนามใน “ปฏิญญาเชียงใหม” มีเนื้อหาที่สําคัญ3
ประเด็นดังนี ้

 
(1)  ผลักดันวาระเรื่องน้ําเปนนโยบายเรงดวนสําหรับทุกประเทศ และในระดับภูมิภาค โดย

กําหนดเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goal) 
(2)  เนนการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ํา โดยใชหลักการมีสวนรวมของผูใชน้ํา นัก

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 ซึ่งเปนความตองการข้ันพื้นฐาน 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
ระเหยขึน้สูอากาศหมด 
 

จากสถิติของสหประชาชาติพบวา กรุงเทพมหานครของไทย ไดชื่อวาเปนพื้นที่เมืองที่
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
การรองรับของเสียจากกระบวนการผลิตและการบริโภคอีกดวย ซึ่ งตามหลักทาง
เศรษฐศาสตรแลว น้ําที่ทําหนาที่รองรับของเสียถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตหรือมี
สถานะเปนปจจัยการผลิตนั่นเอง หากปริมาณของเสียอยูในระดับที่เกินกวาความสามารถ
ของทรัพยากรน้ําจะรองรับไวได (maximum carrying capacity of water resource) 
ปญหาดานคุณภาพน้ําก็จะตามมาในรูปของน้ําเสีย  

(3) ผลประโยชนในดานการเปนแหลงนันทนาการ – ทรัพยากรน้ําทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มสามารถ
ใหบริการมนุษยไดในลักษณะของการเปนแหลงนันทนาการเพื่อการพักผอนหยอนใจ 
ผลประโยชนของน้ําในลักษณะนี้ถือวาเปนผลประโยชนที่ไดจากการที่น้ําทําหนาที่เปนผลผลิต
ในการเพิ่มระดับความพึงพอใจของผูบริโภค (utility enhancement) ความสําคัญของการ
เปนแหลงนันทนาการอาจไมชัดเจนในเชิงเศรษฐกิจมากนัก แตเปนที่สังเกตุวา มูลคาของการ
เปนแหลงนันทนาการของทรัพยากรน้ํ าสามารถสะทอนให เห็นไดในรูปของราคา
อสังหาริมทรัพยและคาใชจายที่คอนขางสูงสําหรับสถานที่หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ทรัพยากรน้ํา 

(4) ผลประโยชนในดานการเปนแหลงอาศัยใหกับสิ่งมีชีวิต – ทรัพยากรประมง สัตวปา และ
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายตองอาศัยทรัพยากรน้ําในการดํารงชีวิต ทรัพยากรเหลานี้ลวนมีคุณคาในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีผลตอการดําเนินชีวิตของสังคมมนุษยอยางมีนัยสําคัญ ซึ่ง
ผลประโยชนในดานนี้นับวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาผลประโยชนที่ไดกลาวมาแลว
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ขางตนและถือวาเปนผลประโยชนของน้ําที่ทําหนาที่ทางออมในการเปนปจจัยการผลิตเสริม
ใหทรัพยากรมีชีวิตเหลานี้ทําหนาที่เปนปจจัยการผลิตที่สําคญัทางเศรษฐกิจ 
 

สําหรับประเทศไทย ทรัพยากรน้ํามีบทบาทสําคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากน้ําเปนปจจัยการผลิตพื้นฐานของทุกภาคการผลิตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
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

ไทยซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 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
นํามาใชในการผลิตน้ําชลประทานไดมีขนาดเพียง 64,149 ตร.กม. หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.54 ของ
พื้นท่ีลุมน้ําทั้งหมดของประเทศไทย ทั้งนี้ ลุมน้ําเจาพระยาถือวาเปนลุมน้ําที่มีความสําคัญครอบคลุมพื้นที่
ในการผลิตน้ําชลประทานมากที่สุดถึงรอยละ 18.11 รองลงมาเปนลุมน้ําทาจีน (รอยละ 9.56) และลุมน้ํา
ปง (รอยละ 9.32) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2.2  ลุมน้ําของประเทศไทย 
 

ลุมน้ํา 
พื้นที่ลุมน้ํา ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 

พื้นที่ลุมน้ําท่ีเอื้อตอการ
ผลิตน้ําชลประทาน 

ตร.กม. รอยละ ลบ.กม. รอยละ ตร.กม. รอยละ 
1. สาละวิน 17,918 3.50 8.38 3.93 386 0.60 
2. โขง 57,424 11.23 30.77 14.42 4,010 6.25 
3. กก 7,895 1.54 4.18 1.96 776 1.21 
4. ชี 49,476 9.68 11.24 5.27 4,613 7.19 
5. มูน 69,700 13.63 19.50 9.14 5,013 7.81 
6. ปง 33,896 6.63 8.73 4.09 5,978 9.32 
7. วัง 10,792 2.11 1.62 0.76 926 1.44 
8. ยม 23,616 4.62 3.66 1.72 4,043 6.30 
9. นาน 34,331 6.71 12.01 5.63 4,218 6.57 
10. เจาพระยา 20,125 3.94 1.73 0.81 11,614 18.11 
11. สะแกกรัง 5,192 1.02 1.12 0.52 1,064 1.66 
12. ปาสัก 16,292 3.19 2.90 1.36 1,456 2.27 
13. ทาจีน 13,681 2.68 1.36 0.64 6,134 9.56 
14. แมกลอง 30,836 6.03 15.13 7.09 2,269 3.54 
15. ปราจีนบรุ ี 10,481 2.05 5.09 2.39 1,286 2.01 
16. บางปะกง 7,977 1.56 3.34 1.57 1,534 2.39 
17. โตนเลสาบ 4,150 0.81 2.39 1.12 187 0.29 
18. อาวไทยฝงตะวันออก 13,829 2.70 12.98 6.08 1,147 1.79 
19. เพชรบุร ี 5,603 1.10 1.38 0.65 765 1.19 
20. ภาคใต -ชายฝงตะวันตก 6,744 1.32 1.34 0.63 760 1.18 
21. ภาคใต -ชาบฝงตะวันออก 26,353 5.15 22.26 10.43 3,206 5.00 
22. ตาป 12,224 2.39 10.53 4.94 358 0.56 
23. สงขลา 8,495 1.66 6.63 3.11 1,208 1.88 
24. ปตตาน ี 3,858 0.75 2.67 1.25 435 0.68 
25. ภาคใต -ชายฝงตะวันตกเฉยีงใต 20,473 4.00 22.40 10.50 762 1.19 

รวม 511,361 100.00 213.34 100.00 64,149 100.00 

ที่มา :  ดัดแปลงจาก FAO AQUASTAT (2014) 

FAO ไดประมาณการใชน้ําของประเทศไทยในป 2557 อยูที่ระดับ 57.30 ลบ.กม. โดย
กิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจที่มีการใชน้ําคิดเปนสัดสวนสูงที่สุด ไดแก กิจกรรมการผลิตในภาค
เกษตรกรรมซึ่งมีการนําน้ํามาใชทั้งหมดคิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 90.00 ของปริมาณน้ําทั้งหมดที่ถูก
นํามาใช ที่เหลือเปนการใชน้ําในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนรอยละ 5.00 เทากัน (ภาพที่ 2.3) 
ทั้งนี้ กวารอยละ 80 ของน้ําที่ถูกนํามาใชประโยชนภายในประเทศมีตนกําเนิดมาจากแหลงน้ําบนดิน และ
ที่เหลือมาจากแหลงน้ําใตดิน ดังแสดงในภาพที ่2.4 
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ภาพท่ี 2.3  สัดสวนการใชน้ําจําแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย (2557) 
ท่ีมา :  FAO AQUASTAT  (2014) 
 

 
ภาพท่ี 2.4  แหลงท่ีมาของทรัพยากรน้ําจืดในประเทศไทย (2557) 
ท่ีมา :  FAO AQUASTAT  (2014) 
 

นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาถึงแหลงท่ีมาของการผลิตน้ําชลประทาน พบวา การชลประทาน
จําเปนตองอาศัยแหลงน้ําบนดินถึงรอยละ 91.00 ในขณะท่ีตองใชแหลงน้ําใตดินรอยละ 9.00 ของปริมาณ
น้ําชลประทานท้ังหมด (ภาพท่ี 2.5) 
 

เกษตรกรรม

90%

อตุสาหกรรม

5%

ครัวเรือน

5%

นํ �าบนดิน

83%

นํ �าใต้ดิน

17%
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ภาพท่ี 2.5  แหลงท่ีมาของน้ําชลประทานของประเทศไทย (2557) 
ท่ีมา :  FAO AQUASTAT  (2014) 
 

จากภาพรวมทรัพยากรน้ําของประเทศไทยขางตน สามารถอนุมานไดวา ในเชิงของอุปทาน
นั้น ทรัพยากรน้ําประเทศไทยคอนขางมีความอุดมสมบูรณประกอบดวยลุมน้ําถึง 25 ลุมน้ําโดยมีลุมน้ํา
หลักท่ีมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญตอระบบการชลประทานอยูในเขตภาคกลางไดแก ลุมน้ําเจาพระยา และ
ลุมน้ําทาจีน เปนตน อยางไรก็ตาม การจัดการน้ําของประเทศในภาพรวมจําเปนตองคํานึงถึงการใชน้ําใน
ภาคเกษตรกรรมเปนสําคัญเนื่องจากปริมาณน้ําสวนใหญของประเทศถูกใชไปในการผลิตทางการเกษตร 
ดังนั้น จะเห็นไดวา นโยบายและมาตรการเก่ียวกับทรัพยากรน้ําสวนใหญของประเทศไทยเปนนโยบายและ
มาตรการเพ่ือกอใหเกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาท่ีสุดโดยเปนการมุงเนนไปท่ีการผลิตและ
การใชน้ําในภาคเกษตรกรรมซ่ึงครอบคลุมท้ังมิติของขนาดพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรสวนใหญของ
ประเทศ 

 
สําหรับการจัดการน้ําในยุคแรกๆ นั้น ทรัพยากรน้ํามีปริมาณมากมายเม่ือเปรียบเทียบกับ

ปริมาณความตองการใชของประชากรท่ีมีจํานวนไมมากนัก ขอกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายเก่ียวกับ
การใชน้ําจึงเปนไปในลักษณะท่ีเรียบงายและไมเขมเขมงวดมากนัก ตนทุนในการจัดสรรทรัพยากรน้ําใน
ขณะนั้นจึงอยูบนพ้ืนฐานของตนทุนเฉลี่ยตอหนวย (average cost approach) ของน้ําท่ีถูกจัดสรร โดย
แตละหนวยของน้ําท่ีถูกจัดสรรนั้นจะมีตนทุนตอหนวยท่ีเทากัน ในขณะท่ีชวงเวลาตอมา เม่ือขนาดของ
ประชากรมีการขยายตัวเพ่ิมสูงข้ึนอยางมากและอยางรวดเร็ว เปนผลใหการจัดสรรทรัพยากรน้ํามีตนทุนท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนในทุกหนวยของน้ําท่ีถูกจัดสรรไป หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทุกหนวยของน้ําท่ีถูกจัดสรรจะมี
ตนทุนสวนเพ่ิม (marginal cost approach) ท่ีสูงข้ึนนั่นเอง ซ่ึงแตละหนวยของน้ําท่ีทําการผลิตเพ่ิมข้ึนจะ
มีตนทุนในการผลิตเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ โดยท่ัวไป การจัดการทรัพยากรน้ําสามารถจําแนกไดเปน 2 ดาน
สําคัญไดแก (1)  การจัดการขยายขนาดปริมาณของน้ําเพ่ือใหสามารถรองรับตอความตองการของ
ประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนทุกเวลา และ (2)  การจัดการดานอุปสงคน้ํา ซ่ึงมี
วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหผูใชน้ํามีการใชน้ําอยางคุมคา ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยการ
ดําเนินการจัดการน้ําในแตละดานสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

นํ �าบนดิน

91%

นํ �าใต้ดิน

9%
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(1)  การขยายขนาดของอุปทานน้ํา (water supply enhancement) สามารถดําเนินการไดโดยวิธี 
  - การสรางและการขยายขนาดของอางเก็บน้ําและเข่ือนชลประทาน 
  - การขุดเจาะสํารวจแหลงน้ําใตดิน 
  - การสรางและการขยายระบบขนสงน้ําใหท่ัวถึง 

- การซอมและการปรับปรุงระบบการจัดสรรน้ํา ระบบชลประทานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

- การใชเทคโนโลยีในการผลิตน้ําจืดจากน้ําเค็ม เชน ในประเทศสิงคโปร 
- การปรับปรุงกลไกการกักเก็บน้ําใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

(2)  การจัดการดานอุปสงคน้ํา (water demand management) ประกอบดวย 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการใชน้ําอยางคุมคาและประหยัดโดยการอาศัยเทคโนโลยี

ในการประหยัดน้ํา 
- การวางแผนรับมือภัยแลง 
- การสรางกลไกและตารางการใชน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
- การแลกเปลี่ยน ซ้ือ ขาย และเชาซ้ือสิทธิการใชน้ํา 
- ใหความรู สรางความตระหนัก และรณรงคในการใชน้ําอยางประหยัด 

 
เนื่องจากน้ําเปนทรัพยากรท่ีมีลักษณะทางกายภาพเปนของเหลวท่ีเคลื่อนไหลได (mobile) 

และมีขนาดเทอะทะ (bulky) ตามแหลงกักเก็บ กอปรกับการผลิตและจัดสรรน้ําตองอาศัยการลงทุนท่ีมี
ขนาดใหญ และเก่ียวของกับประชาชนจํานวนมากท่ีตองใชทรัพยากรน้ําเปนปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต 
การจัดการทรัพยากรน้ําจึงมีความยากลําบากสําหรับผูประกอบการเอกชนรายยอยท่ัวไป ซ่ึงเปนผลใหเกิด
การผูกขาดโดยธรรมชาติ (natural monopoly) ในการผลิตและจัดสรรน้ําโดยหนวยงานภาครัฐเพ่ือ
ตอบสนองความตองการใชน้ําของสังคม ท้ังนี้ การผลิตน้ําในหลายประเทศเปนไปในลักษณะของการ
อุดหนุน (subsidy) โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกําลังพัฒนาและดอยพัฒนาเนื่องจากน้ําเปน
ปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตและมีผลกระทบอยางยิ่งตอระดับความเปนอยูทางเศรษฐกิจและการแกไข
ปญหาความยากจนของประเทศ  นอกจาการอุดหนุนการใชน้ําในประเทศสวนใหญแลว สําหรับประเทศ
ท่ีพัฒนาแลว การผลิตและการใชทรัพยากรน้ําเปนไปในลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณหรือไดรับการ
อุดหนุนจากภาครัฐเปนสัดสวนท่ีนอยมากหรือไมมีการอุดหนุนเลย 

 
อนึ่ง ความลมเหลวของระบบตลาด (market failure) ในกรณีของทรัพยากรน้ําสามารถ

เกิดข้ึนไดหากกรรมสิทธิ์ในทรัพยากรน้ําถูกกําหนดอยางไมชัดเจน (imperfect property rights) 
ทรัพยากรน้ําอยูในสถานภาพของการเปนสาธารณสมบัติ (public goods) ทรัพยากรน้ําถูกผลิตและ
จัดสรรภายใตการผูกขาดแบบธรรมชาติ รวมถึงการเกิดผลกระทบภายนอกทางลบ (externalities) ซ่ึง
สามารถดูรายละเอียดไดในสวนตอไป 
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สรุปทายบท 
 
น้ํา จัดเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเสริมสรางข้ึนมาใหมไดตามกระบวนการทางธรรมชาติ 

โดยสวนใหญจะอยูในรูปน้ําเค็ม หรือน้ําทะเล มีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้นท่ีอยูในรูปน้ําจืด โดยน้ําจืดจํานวน
ดังกลาวจะอยูในรูปน้ําแข็ง หรือธารน้ําแข็ง มีเพียงสวนนอยเทานั้นท่ีอยูในรูปของน้ําผิวดิน หรือน้ําใตดินท่ี
สามารถนํามาอุปโภค และบริโภคได หากพิจารณาทรัพยากรน้ําตามแนวทางเศรษฐศาสตร สามารถ
จําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ น้ํา ทําหนาท่ีเปนปจจัยการผลิต ท่ีเรียกวาน้ําดิบ และ น้ํา ท่ีทําหนาท่ี
เปนผลผลิต ท่ีเรียกวาน้ําตนทุน โดยผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรจากทรัพยากรน้ํา สามารถจําแนกเปน 
4 ประเภทหลักๆ ไดแก (1)  ผลประโยชนในดานของการเปนสินคา (2)  ผลประโยชนในดานของการเปน
แหลงรองรับของเสีย (3)  ผลประโยชนในดานการเปนแหลงนันทนาการ และ (4)  ผลประโยชนในดาน
การเปนแหลงอาศัยใหกับสิ่งมีชีวิต 

 
ดานสถานการณของทรัพยากรน้ําในดานอุปทานของประเทศไทยเม่ือเทียบกับหลายๆสวนในโลก 

โดยเฉพาะกลุมประเทศโลกท่ี 3 และกลุมประเทศกําลังพัฒนาท่ีอยูในทวีปแอฟริกาเหนือ และทวีป
ตะวันออกกลาง พบวาประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้ําอยูมาก เนื่องจากประเทศไทยมี
แหลงทรัพยากรน้ําตามธรรมชาติท่ีสําคัญถึง 25 ลุมน้ํา ในทางกลับกันในกลุมประเทศโลกท่ี 3 และกลุม
ประเทศกําลังพัฒนาดังกลาว ตางประสบปญหาภาวะขาดแคลนน้ําจืด รวมถึงปญหาความไมม่ันคง
ทางดานอาหาร จากปญหาดังกลาวนี้ องคการสหประชาชาติ ไดตระหนักถึงปญหาการขาดแคลนน้ํา จึงได
ประกาศใหวันท่ี 22 มีนาคม ของทุกปเปน “วันน้ําของโลก” หรือ “World Day for Water” เพ่ือให
มนุษยเกิดความตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรน้ํา 

 
สําหรับปริมาณการใชทรัพยากรน้ําในภาคสวนการผลิตตางๆ องคการอาหารและเกษตรแหง

สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ไดรายงานวา 
ภาคการผลิตทางการเกษตรมีการนําทรัพยากรน้ํามาใชมากท่ีสุดมากถึงรอยละ 70 ของปริมาณน้ําท่ีถูกใช
บนโลก ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ FAO วาประชากรกวา 2.4 พันลานคนตองพึงพาทรัพยากรน้ําเพ่ือใช
ในการเกษตร ในการผลิตอาหาร อาจกลาวไดวา ความม่ันคงของทรัพยากรน้ําจะทําใหเกิดความม่ันคงทาง
อาหารของโลก อยางก็ตามทรัพยากรน้ําท่ีถูกจัดสรรผานชลประทานเกิดความสูญเสียถึงรอยละ 60 ซ่ึงมา
จากการใชน้ําเกินความจําและขาดประสิทธิภาพ จากปญหาดังกลาว การจัดการอุปสงคของทรัพยากรน้ํา 
(water demand management) จึงเปนแนวทางสําคัญในการแกปญหา โดยนํามาตรการตางๆมาบังคับ
ใช เพ่ือใหประชากรผูใชทรัพยากรน้ําเกิดความตระหนักและใชทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูอยางประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการใหประชากรกลุมตางๆ สามารถเขาถึงแหลงทรัพยากรน้ําไดอยางเปนธรรมและ
เสรี แนวคิดการจัดการอุปสงคทรัพยากรน้ําจึงมีบทบาทสําคัญเปนอยางยิ่งในการจัดการทรัพยากรน้ําใน
ปจจุบัน  
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บทที่ 3 
 

ความตองการทรัพยากรน้ําของภาคการเกษตร:  มิติดานอุปสงค 
 

การวางแผนงานเพ่ือบริหารจัดการ และจัดสรรทรัพยากรน้ํา จําเปนตองอาศัยขอมูลดาน
แนวโนมความตองการน้ําในอนาคตเพ่ือการวางแผน ซ่ึงวิธีการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีแนวโนมความ
ตองการท่ีจะทําใหเกิดภาวะขาดแคลนสูงจะมีวิธีการจัดการท่ีแตกตางไปจากสถานการณท่ีทรัพยากรน้ํามี
ความอุดมสมบูรณ ซ่ึงความนาเชื่อถือของขอมูลท่ีใชพยากรณในอนาคตจะมากนอยเพียงใดมักข้ึนอยูกับ
ปจจัยหลายประการ จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณน้ําท่ีไหลเขาเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์ (ม่ิงสรรพ  
ขาวสะอาด และคณะ,  2544) พบวา การพยากรณน้ําในภาคเกษตรตองใหความสําคัญในปจจัยดานอุป
สงค (demand-driven approach) โดยคํานึงถึงขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินในอนาคต ปจจัยการ
ผลิต ราคาปจจัยการผลิต และปจจัยอ่ืนๆประกอบดวย 

 
โดยในบทท่ี 3 นี้จะเปนการกลาวถึงความตองการทรัพยากรน้ําของภาคการเกษตรในมิติดานอุป

สงคโดยจําแนกออกเปน 3 ประเด็น ไดแก (1)  ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทาน (2)  การ
พยากรณความตองการน้ําของภาคการผลิตในภาพรวม และ (3)  การพยากรณความตองการน้ําในภาค
การเกษตรในฤดูแลง โดยเนื้อหาท้ังหมดมีรายละเอียดดังนี้ 

 
3.1  ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทาน 

 
ปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทาน ในกรณีศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณน้ํา

ท่ีไหลเขาสูเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิติ์ โดยใชขอมูลทุติยภูมิดานคาเฉลี่ยของปริมาณน้ําทาท่ีไหลเขาเข่ือน 
ปริมาณฝน และปริมาณการระเหย ตั้งแตป พ.ศ. 2527 ถึง 2541 โดยแบบจําลองสําหรับวิเคราะหปจจัย
ดังกลาวนั้น กําหนดใหปริมาณน้ําท่ีไหลเขาเข่ือนในฤดูฝนเปนตัวแปรตาม และพ้ืนท่ีการเกษตรแบงกลุม
ตามปริมาณการใชน้ําของพืช คือ ขาวและพืชไร รวมถึงปริมาณน้ํากักเก็บเหนือเข่ือน ปริมาณฝนเหนือ
เข่ือน ความหนาแนนของประชากรเปนตัวแปรควบคุม โดยมีขอสมมติวาเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตพืชและ
ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนปจจัยคงท่ี ดังนั้นสมการอุปทานของปริมาณน้ําในระบบชลประทานสามารถ
เขียนไดดังนี ้(ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ,  2544) 

 
� = �(�1, �2, �3, �4, �5) 

 
โดยท่ี 
� = ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาเข่ือนภูมิพล และเข่ือนศิริกิตติ์ในฤดูฝน (ลาน ลบ.ม.) 
�1 = พ้ืนท่ีปลูกขาวบริเวณเหนือเข่ือน (ไร) 
�2 = พ้ืนท่ีปลูกพืชไรบริเวณเหนือเข่ือน (ไร) 
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�3 = ปริมาณน้ําเก็บกักในระบบชลประทานบริเวณเหนือเข่ือน (ลาน ลบ.ม) 
�4 = ปริมาณฝนบริเวณเหนือเข่ือน (มม.) 
�5 = ความหนาแนนของประชากรบริเวณเหนือเข่ือน (คนตอตารางกิโลเมตร) 

(หมายเหตุ*  พิจารณาเฉพาะปริมาณท่ีไหลเขาสูเข่ือนในชวงฤดูฝนเทานั้น เนื่องจากในฤดู
แลงปริมาณน้ําท่ีไหลเขาเข่ือนจะมีปริมาณนอยเทียบเทากับปริมาณน้ําท่ีระเหยออกจากเข่ือน) 

 
ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอปริมาณและการไหลของน้ําทา คือ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิ

ประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา รวมถึงกรเปลี่ยนแปลงของการใชท่ีดิน (ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และ
คณะ,  2544) โดยในการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอปริมาณน้ําในระบบชลประทานของม่ิงสรรพ ขาวสะอาด 
และคณะ(2544) พบวาปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลปริมาณน้ําในระบบชลประทาน คือปจจัยดานภูมิอากาศ 
โดยใชปริมาณน้ําฝนเปนตัวแทน ซ่ึงมีความสัมพันธโดยตรงตอปริมาณน้ําทาในฤดูฝนอยางมีนัยสําคัญซ่ึง
สะทอนสภาพธรรมชาติวา ถามีปริมาณน้ําฝนตกมากก็จะทําใหปริมาณน้ําท่ีไหลเขาระบบชลประทานมี
มากเชนกันในขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไรมีผลทําใหปริมาณน้ําท่ีไหลเขาสูระบบชลประทาน หรือเข่ือนกัก
เก็บน้ํามีอัตราลดลงอยางมีนัยสําคัญ สําหรับตัวแปรอ่ืน ไดแก ปริมาณน้ําในโครงการชลประทานเหนือ
เข่ือนกักเก็บน้ํา พ้ืนท่ีทํานา และความหนาแนนของประชากรไมมีอิทธิพลตอปริมาณน้ําท่ีไหลเขาสูเข่ือน
อยางมีนัยสําคัญ 
 

3.2  การพยากรณความตองการน้ําของภาคการผลิตในภาพรวม 
 
เนื้อหาในสวนนี้เปนการพยากรณความตองการน้ําของภาคการผลิตตางๆในภาพรวมของ

ประเทศไทย ในดานการประมาณความตองการใชน้ําเพ่ือจุดประสงคในการผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
จะกลาวถึงในภาคการผลิตหลัก 4 ภาคการผลิต ไดแก (1)  ภาคการเกษตร (2)  ภาคปศุสัตว (3)  น้ําเพ่ือ
การอุปโภค-บริโภค และ (4)  น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม สามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี้ 

 
(1) ภาคการเกษตร  

การเกษตรนับวาเปนกิจกรรมการผลิตท่ีมีการใชน้ํามากท่ีสุด จากการประมาณความ
ตองการน้ําในภาคการเกษตรของไทยในชวงป พ.ศ. 2533-2543 โดยใชการประเมินเปนเสนตรง (linear 
interpolation) พบวา ความตองการน้ําของภาคการเกษตรมีแนวโนมความตองการมากข้ึนทุกป (ESCAP,  
1991) โดยสอดคลองกับการศึกษาในประเด็นดานความตองการน้ําของภาคการเกษตรบริเวณลุมแมน้ํา
เจาพระยาท่ีมีแนวโนมความตองการน้ําในภาคการเกษตรมีความตองการมากข้ึน โดยมีการคาดการณวา 
ปริมาณน้ําท่ีใชในการผลิตภาคการเกษตรในอนาคต จะมีปริมาณความตองการมากกวาศักยภาพของแหลง
น้ําในลุมน้ําเจาพระยาท้ังหมด (สํานักงานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,  2537)  

มีการประมาณการใชน้ําเพ่ือการเกษตรหรือชลประทานในบริเวณลุมน้ําเจาพระยา ใน
ดานความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรในปท่ีฝนแลงมาก จะมีปริมาณความตองการน้ํามากกวาปท่ีมีฝนปกติ
ถึงรอยละ 15.6 และปท่ีมีการเกิดภาวะฝนแลงมากมีปริมาณมากกวาปปกติถึงรอยละ 23.3 (Binnie and 
Partners et al.,  1997) โดยมีการพยากรณความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรในลุมน้ําเจาพระยา โดยใช
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แบบจําลองอุปสงคของน้ําชลประทาน (irrigation demand model) ในการประมาณคาความตองการใช
น้ํา ของพ้ืนท่ีชลประทานในโครงการตางๆ พบวา ความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรในป พ.ศ. 2539 
เทากับ 20,125 ลาน ลบ.ม. และจะเพ่ิมเปน 25,305 ลาน ลบ.ม. ใน พ.ศ. 2559 (พอล คอนซัลแตนท 
และปญญา คอนซัลแตนท,  2542) ดังตารางท่ี 3.1 

ในการพยากรณความตองการน้ําในภาคการเกษตร ไมวาจะมีการกําหนดสมมติฐานท่ี
คาดวาจะสงผลตอความเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีชลประทานหรืออุปสงคการใชน้ําใหมีสถานการณท่ีแตกตาง
กันอยางไร ผลของการพยากรณความตองการน้ําในภาคการเกษตรก็ใหผลออกมาในทํานองเดียวกัน
กลาวคือ ความตองการน้ําในการผลิตภาคเกษตรในอนาคตจะมีปริมาณความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนทุกป (ม่ิง
สรรพ  ขาวสะอาด แลคณะ,  2544) 

 
ตารางท่ี 3.1  ความตองการใชน้ําในลุมน้ําเจาพระยา และลุมน้ําสาขา ป พ.ศ. 2539-2559  
 

กิจกรรม แหลงน้ํา 
ความตองการน้ํา (ลาน ลบ.ม.) 

พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2559 
การเกษตร น้ําผิวดิน 20,085 21,749 22,955 25,305 
 น้ําใตดิน 40 40 40 40 
ปศุสัตว น้ําผิวดิน 50 54 58 68 
อุปโภค-บริโภค น้ําผิวดิน 1,060 1,198 1,256 1,373 
 น้ําใตดิน 316 358 388 457 
การทองเท่ียว น้ําผิวดิน 712 804 862 954 
 น้ําใตดิน 447 510 550 616 
ผลิตไฟฟา น้ําผิวดิน 45 61 61 61 
รักษาสมดุลส่ิงแวดลอม น้ําผิวดิน 2,208 2,523 2,523 2,523 
รวมน้ําผิวดิน  24,160 26,389 27,715 30,284 
รวมน้ําใตดิน  803 908 978 1,113 
รวม  24,964 27,297 28,692 31,397 

ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท  (2542) 
 

(2)  ภาคปศุสัตว 
ความตองการใชน้ําเพ่ือการปศุสัตวในลุมน้ําเจาพระยา โดยพิจารณาจากขอมูลสถิติของ

กรมปศุสัตว และปริมาณการใชน้ําของสัตวแตละชนิด (วัวและควาย บริโภคน้ํา 40 ลิตร/ตัว/วัน,  หมู 
บริโภคน้ํา 6 ลิตร/ตัว/วัน และ ไก บริโภคน้ํา 0.3 ลิตร/ตัว/วัน) รวมถึงจํานวนสัตวในอนาคตโดยดูจาก
อัตราการเพ่ิมข้ึนของสัตวเลี้ยงในอดีตเพ่ือใชในการพยากรณ (พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัล
แตนท,  2542 และ Binnie and Partners et al.,  1997) 

โดยการประมาณความตองการน้ําในภาคปศุสัตวใน พ.ศ. 2539 เทากับ 50 ลาน ลบ.ม. 
และจะเพ่ิมข้ึนใน พ.ศ. 2559 เทากับ 68 ลาน ลบ.ม. ในอนาคต  (ตารางท่ี 3.1) 
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(3)  น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
ความตองการน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 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 ซ่ึงความตองการน้ํา
จะมีความสัมพันธโดยตรงระหวางความตองการน้ําและจํานวนประชากร โดยแนวโนมของความตองการ
น้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภคในป พ.ศ. 2542-2563 ของพ้ืนท่ีกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลคอนขางมีความคงตัว 
เนื่องมาจากขอจํากัดของพ้ืนท่ีในการขยายตัวของเมือง แตในพ้ืนท่ีหางไกล ความตองการน้ํากลับมี
แนวโนมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากอัตราการขยายตัวของเมือง และจํานวนครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน สําหรับอัตราการใช
น้ําตอวันของคนในเขตกรุงเทพฯ และในเขตชนบทจะมีความแตกตางกัน อัตราการใชน้ําของประชากรใน
เขตพ้ืนท่ีชนบทเทากับ 50 ลิตร/วัน ขณะท่ีพ้ืนท่ีของเขตกรุงเทพฯ มีอัตราการการใชน้ําสูงถึง 120-130 
ลิตร/วัน (พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท,  2542 และ Binnie and Partners et al.,  
1997) 

อัตราการใชน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และจังหวัดรอบนอก 
โดยรวมมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึนเชนกัน ในป พ.ศ.2539 มีอัตราการใชน้ําเทากับ 1,376 ลาน ลบ.ม. โดยใน
อนาคตอัตราการใชน้ําจะเพ่ิมเปน 1,830 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2559 (ตารางท่ี 3.1) 

 
(4)  น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 

การประมาณความตองการน้ําเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะ
อาศัยขอมูลดานการขยายตัว การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและอุตสาหกรรม และการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณการใชน้ําประปา เปนขอมูลประกอบเพ่ือการพยากรณปริมาณการใชน้ําในอนาคต 

การพยากรณความตองการน้ําในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย จะพิจารณาภายใต
สมมติฐานวา การพัฒนาหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสูงข้ึน จะสงผลใหความตองการใชน้ําประปา
เพ่ือกิจกรรมการผลิตมีมากข้ึนตามไปดวย โดยพิจารณาจากอัตราการเพ่ิมทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
ปริมาณน้ําประปาท่ีจําหนายมาเปนเกณฑในการกําหนดเพ่ือคํานวณความตองการใชน้ํา ในระดับการ
พัฒนาตางๆ (กําหนดใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจรอยละ 11 เปนการพัฒนาท่ีสูง และรอยละ 3 เปนการ
พัฒนาท่ีต่ํา) สามารถคํานวณไดจาก “จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม x อัตราการใชน้ํา” สําหรับนิคม
อุตสาหกรรมจะใชอัตรามาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย คือ “7 ลบ.ม./ไร/วัน x 
พ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกกรม” (พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท,  2542) 

การพยากรณปริมาณน้ําในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรม ในระดับจังหวัด และแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในระดับลุมน้ํา มีรายงานวา 
ระดับการขยายตัวของปริมาณน้ําเพ่ือการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและทองเท่ียวมีแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน 
ประมาณรอยละ 5 ในอีก 20 ปขางหนา และปริมาณน้ําสําหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มีแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึนจาก 1,159 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2539 เปน 1,570 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2559  

 
 
 



23 

 

3.3  การพยากรณความตองการน้ําในภาคการเกษตรในฤดูแลง 
 

การพยากรณพ้ืนท่ีและความตองการน้ําในภาคเกษตรเปนการคาดการณไปขางหนาวาภาค
เกษตรจะมีการขยายตัวของพ้ืนท่ีหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงใด ในการวิเคราะหจะอาศัย
ทฤษฎีอุปทานผลผลิตทางการเกษตรท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ โดยปจจัยดังกลาวจะ
แฝงอยูในรูปแบบของ (1)  การคาดคะเนราคาพืชผล (2)  ปจจัยการผลิต (3)  ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี (4)  การเพ่ิมปจจัยการผลิต และ (5)  ความผันผวนของธรรมชาติและดิน ฟา อากาศ 

 
สําหรับปญหาการจัดการน้ําของประเทศไทยในปจจุบัน คือ ปญหาดานการจัดการน้ํา

ใหแกลุมน้ําเจาพระยา (นับตั้งแตจังหวัดนครสวรรคลงมา) ในฤดูแลง โดยตนทุนของพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยา
ในฤดูแลงจะข้ึนอยูกับปริมาณน้ําในเข่ือนภูมิพลและสิริกิตติ์ ซ่ึงข้ึนอยูกับปริมาณน้ําฝน และการขยายตัว
ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูฝนของพ้ืนท่ีเหนือเข่ือน (ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด แลคณะ,  2544) 

 
ดังนั้น ในการพยากรณแนวโนมความตองการน้ํา ตองคํานึงถึงปจจัยดานอุปสงค เนื่องจาก

การตัดสินใจของเกษตรกร มิไดข้ึนอยูกับการสงน้ําในฤดูแลงของระบบชลประทานเพียงอยางเดียว แตจะมี
ปจจัยดานแหลงน้ําสํารองและราคาขาวมาเก่ียวของอีกดวย 
 

3.3.1  แบบจําลองพลวัตอุปทานของพ้ืนท่ีการเกษตร :  เพ่ือการพยากรณความตองการ
น้ําในพ้ืนท่ีการเกษตร 

ดังท่ีกลาวมาขางตนในประเด็นปญหาดานการจัดการน้ําใหแกลุมน้ําเจาพระยาในฤดู
แลง ไดมีการศึกษาเพ่ือทราบแนวโนมของการใชพ้ืนท่ีและความตองการน้ําของภาคเกษตรในอนาคตของ
พ้ืนท่ี (1)  ลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําสาขา ครอบคลุม 27 จังหวัด ในภาคเหนือและภาคกลาง และ (2)  
โครงการเจาพระยาใหญ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีใตเข่ือนภูมิพลและสิริกิตติ์ โดยใชแบบจําลองพลวัตอุปทานของ
พ้ืนท่ีเกษตร ในการหาความยืดหยุนของราคาผลผลิตพืชในการประมาณการพ้ืนท่ีเกษตรท่ีจะมีการ
ขยายตัว และคิดคํานวณความตองการน้ําสําหรับพ้ืนท่ีการเกษตรในการทํานาในฤดูแลง (ม่ิงสรรพ  ขาว
สะอาด และคณะ,  2544) 

โดยกรอบทฤษฎีของพลวัตุอุปทานพ้ืนท่ีการเกษตรสามารถกลาวไดวา ท่ีดินเพ่ือ
การเกษตรมีอยูอยางจํากัด เกษตรกรจึงจําเปนตองตัดสินใจเลือกปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือปลูกพืช
หลายชนิดเพ่ือลดความเสี่ยงในการวิเคราะหอุปทานของพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกรในการเลือกปลูกพืช
ชนิดใดนั้น สิ่งสําคัญคือการประมาณคาความยืดหยุนของท่ีดินตอตัวแปรทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก 
ราคาของพืชชนิดนั้นและราคาของพืชนิดอ่ืน 

แบบจําลองพลวัตอุปทานของพ้ืนท่ีการเกษตรสําหรับการวิเคราะหนี้ มีขอสมมติให
ปจจัยการผลิต ไดแก ท่ีดินและทุน ไมมีการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ซ่ึงเม่ือพิจารณารวมกับปจจัยท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงในระยะสั้น ไดแก ราคาพืช และราคาปจจัยการผลิต ก็จะไดแบบจําลองท่ีเปนตํากําหนด
ปริมาณการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรไดดังนี้ 
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� = �(�, ��, �, �) 
 

 โดยท่ี�	 = ท่ีดินท่ีใชเพาะปลูกพืช 
�	 = ราคาพืช 
�� = ราคาปจจัยการผลิต 
� = ปจจัยทุน 
� = ปจจัยอ่ืนๆ 

 
แบบจําลองทางเศรษฐมิติดังกลาว ใชขอมูลทุติยภูมิระดับจังหวัดของพ้ืนท่ีลุมน้ํา

เจาพระยาและลุมน้ําสาขา ครอบคลุมภาคเหนือและภาคกลางจํานวน 27 จังหวัด โดยรวบรวมขอมูล
ในชวงป พ.ศ. 2513-2540 ไดแก (1)  ขอมูลดัชนีดิวิเชียของราคาพืช (2)  ขอมูลดัชนีดิวิเชียของปจจัยการ
ผลิต คือ ปุย (3)  ขอมูลดัชนีดิวิเชียของปจจัยทุน คือ รถไถ เครื่องสูบน้ํา (4)  ขอมูลการใชท่ีดินเพ่ือการ
เพาะปลูกของปท่ีผานมา โดยปจจัยนี้จะสงผลตอสัดสวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกในปจจุบัน และ (5)  การลงทุนใน
โครงการชลประทานของภาครัฐท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการใชท่ีดินของเกษตรกรโดยแบงการใชท่ีดิน
เพ่ือการเพาะปลูกออกเปน 4 กลุม ไดแก พืชไร ขาวนาป ไมผล และพืชผัก 

ในการประมาณพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีคาดวาจะมีการขยายตัว จะอาศัยการคาดคะเน
ราคาขาวท่ีพยากรณโดยธนาคารโลก ( World Bank,  2000) ในระยะ 5 ป ถึง 10 ป (พ.ศ. 2543-2553) 
จากนั้นทําการคํานวณความตองการน้ําของพ้ืนท่ีการเกษตร สําหรับฤดูแลง โดยกําหนดใหการใชน้ําในฤดู
แลงตามท่ีกรมชลประทานไดทําการคํานวณออกมา เทากับ 1,536 ลบ.ม ตอไรตอฤดู สําหรับระบบการสง
น้ําตามแรงโนมถวง และ 800 ลบ.ม. ตอไรตอฤดู สําหรับระบบการสงน้ําแบบนอนคลอง และใชขอมูล
ประมาณการขยายตัวของพ้ืนท่ีการเกษตร (ตารางท่ี 3.3) ในการพยากรณความตองการน้ําในอนาคต 
 

3.3.2  ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์ 
พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพลและสิริกิตติ์ อยูในขอบเขตของพ้ืนท่ีลุมน้ําปงและนาน

ตามลําดับ พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพลครอบคลุม 2 จังหวัด ประกอบดวย 24 อําเภอ ในจังหวัดเชียงใหม 
(ยกเวน 3 อําเภอ คือ ฝาง ไชยปราการ และแมอาย) และ 8 อําเภอ ในจังหวัดลําพูน ซ่ึงอยูในเขตลุมน้ําปง
ตอนบน สวนพ้ืนท่ีเขือนสิริกิติ์ครอบคลุมจังหวัดนาน หรือลุมน้ํานานตอนบน 

(1)  ลุมน้ําปงตอนบน 
พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพล หรือลุมน้ําปงตอนบน มีขนาดพ้ืนท่ี 26,386 

ตารางกิโลเมตร อยูในลุมน้ําปง ลักษณะภูมิประเทศประกอบดวยพ้ืนท่ีภูเขาสูงชันสลับซับซอน ลักษณะดิน
งายตอการชะลางพังทลาย พ้ืนท่ีราบเกิดในหุบเขาและตามฟากฝงของแมน้ําลําธาร พ้ืนท่ีสวนใหญมีความ
ลาดชันตั้งแตรอยละ 16 ข้ึนไป อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางตั้งแต 270 ถึง 2,565 เมตร 

สภาพภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต (เดือน
เมษายนถึงพฤศจิกายน) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สวนชวงเดือนกรกฎาคนถึงกันยายนจะไดรับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นจากทะเลจีนใต การกระจายตัวของฝนเปนลักษณะฝนตกมากสองชวง คือ เดือน
พฤษภาคมและสิงหาคม ปริมาณฝนรายปผันแปรระหวาง 929-1,026 มม. เดือนท่ีมีปริมาณฝนตกมาก
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ท่ีสุดคือเดือนสิงหาคม จํานวน 21 วัน ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจากสถานีวัดน้ําจํานวน 98 สถานี ในป พ.ศ. 
2503-2539 คือ 11.29 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร อยูในชวง 1.33-55.89 ลิตรตอวินาทีตอตาราง
กิโลเมตร 

(2)  ลุมน้ํานานตอนบน 
พ้ืนท่ีเหนือเข่ือนสิริกิตติ์นั้นครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของลุมน้ํานานคือ ใน

เขตพ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบนประมาณ 12,970 ตารางกิโลเมตร อยูในลุมน้ํานาน ลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศคลายกับลุมน้ําปงตอนบน ลักษณะภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต 
(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. เดือนท่ีปริมาณฝนตก
มากท่ีสุดคือ เดือนสิงหาคม จํานวน 22 วัน พ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบนมีปริมาณน้ําทาอุดมสมบูรณกวาพ้ืนท่ี
อ่ืนๆในลุมน้ําเจาพระยา ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยจากสถานีวัดน้ําจํานวน 65 สถานี ป พ.ศ. 2503-2539 คือ 
15.11 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร อยูในชวง 1.81-56.98 ลิตรตอวินาทีตอตารางกิโลเมตร 
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ภาพท่ี 3.1  พ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน 
ท่ีมา :  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (2557) 
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ภาพท่ี 3.2  พ้ืนท่ีลุมน้ํานานตอนบน 
ท่ีมา :  สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  (2557) 

 
(3)  ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาเข่ือนภูมิพลและเข่ือนสิริกิตติ ์

ปริมาณน้ําเฉลี่ยท่ีไหลลงสูเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์ในรอบ 45 ป (พ.ศ. 
2495-2539) มีแนวโนมลดลงเนื่องจากผลกระทบทางสมดุลธรรมชาติท่ีเปลี่ยนไป เชน การใชท่ีดิน ความ
เจริญของบานเมือง การพัฒนาแหลงน้ําทางตนน้ํามากข้ึน และการขยายตัวของพ้ืนท่ีชลประทาน ปริมาณ
น้ําท่ีไหลเขาอางประมาณรอยละ 84-86 เกิดในฤดูฝน แตการระบายน้ําออกในฤดูแลงมีประมาณรอยละ 
56-60 (ตารางท่ี 3.2) 
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การระบายน้ําจากเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์นั้นจะข้ึนอยูกับแผนการจัดสรร
น้ําโดยพิจารณาจากปริมาณน้ําตนทุนเปนหลัก ควบคูกับการพิจารณาความตองการน้ําในภาคการผลิต
ตางๆ การระบายน้ําในฤดูฝนและฤดูแลงท่ีผานมา สวนใหญมีความสอดคลองกันระหวางปริมาณน้ําท่ี
ตองการ 
 
ตารางท่ี 3.2  ปริมาณน้ําไหลเขา และระบายออก ของเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์ 
 

 
หนวยวัด 

เข่ือนภูมิพล เข่ือนสิริกิติ์ 
พ.ศ. 2507-2538 พ.ศ. 2515-2538 

ระดับน้ําปกติ (ลาน ลบ.ม/ป) 4,000-6,600 4,300-6,400 
ระดับน้ํานอยมาก (ลาน ลบ.ม/ป) <3,800 <3,200 
ปริมาณไหลเขาเฉล่ีย (ลาน ลบ.ม/ป) 5,720 5,347 
ปริมาณน้ําระบายออกเฉล่ีย (ลาน ลบ.ม/ป) 5,276 4,880 
ปริมาณน้ําไหลเขา ฤดูแลง รอยละ 14.0 16.4 
ปริมาณน้ําระบายออก ฤดูแลง รอยละ 59.9 55.8 

ท่ีมา :  พอล คอนซัลแตนท และปญญา คอนซัลแตนท  (2542) 
 

ในลุมน้ําปงตอนบน ปริมาณฝนและปริมาณน้ําทาในชวงน้ําหลาก
ประมาณเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน สวนในลุมน้ํานานนั้นประมาณเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ชวงน้ํา
หลากเปนชวงของฤดูกาลผลิตพืช ซ่ึงเปนกรใชประโยชนจากน้ําฝนและน้ําท่ีเก็บกักโดยระบบชลประทาน
เพ่ือการเพาะปลูก 

 
3.3.3  ความตองการน้ําเพ่ือการเกษตรในฤดูแลง บริเวณลุมน้ําเจาพระยา 

การพยากรณความตองการน้ํา และแนวโนมการใชพ้ืนท่ีการเกษตรของลุมน้ํา
เจาพระยาในฤดูแลง บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําสาขาท่ีครอบคลุม 27 จังหวัด ในภาคเหนือ
และภาคกลาง และ โครงการเจาพระยาใหญ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีใตเข่ือนภูมิพลและสิริกิตติ์ โดยใช
แบบจําลองพลวัตอุปทานของพ้ืนท่ีเกษตรดังท่ีไดกลาวมาขางตนในการประมาณการณ (ม่ิงสรรพ  ขาว
สะอาด และคณะ,  2544) 

ความตองการน้ําของการทํานาฤดูแลงในอนาคตไมมีแนวโนมท่ีชัดเจน โดย
ความตองการน้ําสําหรับทํานาในฤดูแลงในป พ.ศ. 2544 เทากับ 5,465 ลาน ลบ.ม. และเพ่ิมข้ึนเปน 
6,353 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2549 และมีการประมาณการณวาจะลดลงในป พ.ศ. 2559 โดยมีปริมาณ
ความตองการน้ําเทากับ 5,447 ลาน ลบ.ม. ซ่ึงลักษณะของความตองการน้ําจะเพ่ิมข้ึนในชวง 5 ปแรก 
และมีแนวโนมลดลงในชวง 10 ปสุดทาย โดยเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของการใชพ้ืนท่ีเพ่ือ
การเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาขาว 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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แนวโนมเพ่ิมข้ึน แตเม่ือมีการคํานวณเปนราคาท่ีแทจริงในปฐาน พ.ศ. 2533 พบวาราคาขาวมีแนวโนมท่ี
ลดลง (ตารางท่ี 3.3) (Molle et al,  2001) 

 
ตารางท่ี 3.3  การคาดการณราคาขาวของธนาคารโลก 

 

ป พ.ศ. 
ราคาขาว (ดอลลาหสหรัฐ/ตัน) 

ราคาตลาด ราคาป พ.ศ. 2533 
2540* 303.5 280.0 
2541* 304.2 291.9 
2542* 248.4 239.9 
2543 250.0 235.5 
2544 260.0 239.0 
2545 270.0 241.8 
2548 315.0 263.6 
2553 345.0 255.4 

ท่ีมา :  World Bank  (2000) 
 
โดยสถานการณดังกลาวสอดคลองกับการขยายตัวของพ้ืนท่ีนาปรังบริเวณ

พ้ืนท่ีโครงการเจาพระยาใหญ ซ่ึงความตองการน้ําสําหรับขาวนาปรังจะอยูในระดับสูงเกินกวาศักยภาพ
ของการใชน้ําชลประทานท่ีระดับ 3.5-4.5 ลานไร และสถานการณน้ําจะมีความตึงตัวท่ีสุดในป พ.ศ. 2549 
โดยมีการคาดวาพ้ืนท่ีขาวนาปรังจะขยายตัวถึง 4.56 ลานไร (ตารางท่ี 3.4) เนื่องมาจากความกาวหนาของ
เทคโนโลยท่ีีชวยลดความตองการดานแรงงาน ทําใหมีการขยายตัวของพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปรังในเขตลุม
เจาพระยาคอนขางมาก ทําใหมีการปลูกขาวนาปรังไมต่ํากวา 1 ครั้งตอป นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถ
ใชน้ําใตดินมาชวยเสริมยามท่ีขาดแคลนไดอีก ทําใหการตัดสินใจของเกษตรกรไมข้ึนกับการปลอยน้ํา
ชลประทานอีกตอไป (Molle et al,  2001 และม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ,  2544) 
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ตารางท่ี 3.4  การพยากรณพ้ืนท่ีการเกษตรฤดูแลงในเขตชลประทานโครงการเจาพระยาใหญ 
หนวย: ไร 

 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2559 
พ้ืนท่ีใตเขื่อนภูมิพลและสิริกิต์ิ     
ขาวนาปรัง 947,734 955,890 1,180,768 1,097,491 
พืชไร 154,023 104,825 104,825 104,825 
พืชผัก 4,593 6,329 6,329 6,329 
รวม 1,106,350 1,067,044 1,291,922 1,208,645 
พ้ืนท่ีใตเขื่อนชัยนาท     
ขาวนาปรัง 3,518,559 3,060,569 3,375,470 2,882,768 
พืชไร 24,719 67,945 48,161 84,396 
พืชผัก 43,047 37,903 26,196 39,232 
รวม 3,586,325 3,166,417 3,449,828 3,006,395 
รวมท้ังหมด     
ขาวนาปรัง 4,466,293 4,016,459 4,556,238 3,980,259 
พืชไร 178,742 172,770 152,987 189,221 
พืชผัก 47,640 44,232 32,525 45,561 
รวม 4,692,675 4,233,461 4,741,750 4,215,041 

ท่ีมา :  สถาบันเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2537) 
 

สถานการณความตองการน้ําในอนาคตจะตึงตัวใน 20 ปขางหนา ปริมาณน้ํา
สําหรับภาคเกษตรฤดูแลงจะลดลงอยางรุนแรงเปนผลมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ (1)  การลดลงของ
ปริมาณน้ําท่ีไหลเขาสูเข่ือนภูมิพลและสิริกิติ์ท่ีเกิดจากการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในเขตลุมน้ําตอนบน และ (2)  การเจริญเติบโตของเมืองในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดย
ความตองการน้ํานอกภาคการเกษตร (สวนใหญ คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล) มีการพยากรณวา ปริมาณ
น้ําท่ีไหลเขาเข่ือนจะลดลงจาก 9.5 ลาน ลบ.ม. เหลือเพียง 8.5 ลาน ลบ.ม. ในอีก 25 ปขางหนา โดย
ความตองการน้ํานอกภาคการเกษตรดังกลาวจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตอป และปริมาณน้ําเพ่ือการเกษตรฤดู
แลงจะลดลงจาก 4.6 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2543 เหลือเพียง 3.0 ลาน ลบ.ม. ในป พ.ศ. 2558 โดยใน
อนาคตแนวโนมของการไดรับน้ําสําหรับภาคเกษตรจะลดลง กรอปกับหนวยงานภาครัฐไมสามารถควบคุม
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหแนวโนมในอนาคตของการขาดแคลนน้ํามีความ
เปนไปไดคอนขางสูง 
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สรุปทายบท 
 
การพยากรณแนวโนมความตองการน้ําของพ้ืนท่ีการเกษตรตองคํานึงถึงปจจัยดานอุปสงคของ

น้ําดวย เนื่องจากการตัดสินใจของเกษตรกรมิไดข้ึนอยูกับการสงน้ําในฤดูแลงของกรมชลประทานเพียง
อยางเดียว แตข้ึนอยูกับแหลงน้ําสํารองและราคาขาวอีกดวย ในลุมน้ําเจาพระยา (ใตเข่ือนภูมิพลและ
สิริกิติ์) ความตองการน้ําสําหรับปลูกขาวนาปรังอยูในระดับสูงเกินกวาศักยภาพของการใชน้ําชลประทานท่ี
ระดับ 3.5-4.0 ลานไร โดยสถานการณจะตึงตัวท่ีสุดในป พ.ศ. 2549 ซ่ึงตรงขามกับความเขาใจของคน
ท่ัวไป ท่ีพ้ืนท่ีปลูกขาวลดลงเพราะขาดแรงงาน ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดชวยแกปญหาการขาด
แรงงานในภาคเกษตร ทําใหเกิดการขยายตัวของพ้ืนท่ีปลูกขาวในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาคอนขางมาก 
ทําใหเกิดการปลูกขาวนาปรังมากกวา 1 ครั้งตอป นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถใชน้ําใตดินในชวงขาด
แคลนไดดวย ทําใหการตัดสินใจของเกษตรกรไมข้ึนกับการปลอยน้ําชลประทานมากเทาเดิมอีกตอไป 
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บทที่ 4 
 

ระบบชลประทานเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา: มติิดานอุปทาน 
 

ลักษณะท่ีตั้งของประเทศไทยอยูในเขตมรสุมทําใหมีฤดูแลงท่ียาวนาน กรอปกับแหลงน้ําตาม
ธรรมชาติท่ีมีอยู ไมสามารถเก็บกักน้ําไวเพ่ือใชไดตลอดท้ังป ทําใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภค
และบริโภคตามมา ดังนั้นการบริหารจัดการน้ําท่ีมีอยูในแหลงธรรมชาติใหมีความเพียงพอตอความตองการ
จึงเปนสิ่งจําเปน ทําใหนโยบายเพ่ือการจัดหา การกักเก็บและจัดสรรน้ํา เปนนโยบายท่ีมีความสําคัญลําดับ
ตนๆมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 
ในการจัดการและพัฒนาแหลงกักเก็บน้ํามีอยูหลายรูปแบบ เชน การขุดลอกคูคลอง การขุดเจาะ

น้ําบาดาล การทําระบบเหมืองฝาย การสรางเข่ือนหรืออางเก็บน้ํา เปนตน แตการท่ีจะดําเนินโครงการเพ่ือ
พัฒนาแหลงน้ํา หรือระบบชลประทาน จําเปนตองมีการทบทวนถึงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และ
ผลกระทบตอราษฎรในพ้ืนท่ีท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงความคุมคาของเม็ดเงินในการลงทุนเพ่ือโครงการ
พัฒนาแหลงชลประทาน วาจะมีผลประโยชนเกิดข้ึนตามมานั้น จะมีมากหรือนอยกวาเม็ดเงินท่ีลงทุนไป
หรือไมอยางไร  

 
โดยเนื้อหาในบทนี้จะนําเสนอในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการจัดการดานอุปทานของทรัพยากรน้ํา

ไดแก (1)  แนวทางการตัดสินใจในการดําเนินงานสรางระบบชลประทาน (2)  ผลประโยชนจากการสราง
ระบบชลประทาน (3)  ผลกระทบจากการสรางระบบชลประทาน และ (4)  กรณีศึกษา :  โครงการเข่ือน
แควนอย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1  แนวทางการตัดสินใจในการดําเนินงานสรางระบบชลประทาน 
 
ในการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ ท้ังโครงการภาครัฐและเอกชน จําเปนตองมีการพิจารณา

ความเหมาะสมของโครงการ ในครั้งอดีตเม่ือทรัพยากรธรรมชาติยังมีอยูมากและไมมีปญหาความขัดแยงใน
การใฃทรัพยากร กรอปกับระบบการบริหารงานของราชการเปนรูปแบบการสั่งการจากบนลงลาง ทําให
กระบวนการในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเปนไปอยางรวบรัด ขาดการสอบถามจาก
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการตางๆของภาครัฐ ยกตัวอยางเชน ในอดีตเม่ือมี
โครงการสรางเข่ือนเพ่ือกักเก็บน้ํา พบวาโครงการนี้มีประโยชนตอประชาชน และรัฐมีงบประมาณเพียง
พอท่ีจะดําเนินงาน วิศวกรทําการคํานวณแลว พบวามีความเปนไปไดในทางเทคนิคท่ีจะกอสราง รัฐบาลจึง
ตัดสินใจดําเนินการใหกอสรางทันที  

 
เม่ือเวลาผานไปจํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึน แตฐานทรัพยากรธรรมชาติมีเทาเดิม การบุก

รุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือจุดประสงในการตัดไมมาขาย หรือบุกเบิกพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดยเฉพาะโครงการสรางเข่ือนกัก
เก็บน้ําขนาดใหญ ลวนสงผลทําใหพ้ืนท่ีปาเกิดการลดลง ดวยเหตุผลดังกลาว สังคมไทยจึงเกิดความ
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ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศมากยิ่งข้ึน ประชาชนเกิดความรูสึกหวงแหน
สัตวปาและผืนปาท่ียังเหลืออยู 

 
ดังนั้นในปจจุบัน ประชาชนตองการมีสวนรวมในการพัฒนามากกวาครั้งอดีต จึงจําเปนตองมี

การจัดทําประชาพิจารณกอนท่ีรัฐจะตัดสินใจดําเนินโครงการท่ีจะสงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เปนสมบัติของคนท้ังประเทศ ไมใชพียงเพราะรัฐธรรมนูญกําหนดใหมีการทําประชาพิจารณ แตสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากในหลายมิติ กลาวคือ มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง ประชาชนมีสวนรวมในการราง
รัฐธรรมนูญ เสรีภาพของสื่อ ระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนของประชาชน ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทํางานของรัฐไดมากข้ึน ดวยปจจัยตางๆเหลานี้ กระบวนการในการตัดสินใจเพ่ือดําเนินโครงการของ
ภาครัฐจึงไมสามารถยึดรูปแบบเดิมไดอีกตอไป และจําเปนท่ีตองมีเครื่องมือในการชวยใหรัฐบาลสามารถ
ตัดสินใจไดมากข้ึนวา โครงการท่ีกําลังพิจารณามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะเปนดานเทคนิค 
ดานความสมดุลตอระบบนิเวศ ดานประโยชนของสังคมโดยรวม ดานการเงิน และดานความเปนธรรม
ระหวางผูท่ีไดรับประโยชนและผูเสียประโยชนจากโครงการ 

 
จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงมีการพัฒนาเครื่องมือทางวิชาการเพ่ือชวยในการตัดสินใจ

ในโครงการตางๆ วาสมควนมีการลงทุนหรือไม โดยเครื่องท่ีชวยในกระบวนการตัดสินใจดังกลาวท่ีสําคัญมี
อยู 5 ชนิด คือ (1)  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (2)  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทาง
การเงิน (3)  การศึกษาความเปนไปไดของโรงการทางเศรษฐกิจ (4)  การประเมินมูลคาผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม และ (5)  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ,  2544) 

 
(1)  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assesment:  EIA) เปน

การศึกษาวาโครงการดังกลาวมีผลกระทบอยางไรตอสิ่งแวดลอม มาตรการในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมมีอะไรบาง หรือมีการติดตามผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดวยวิธีการอะไร 

(2)  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางการเงิน เปนการพิจารณาวาโครงการจะมี
กระแสเงินหมุนเวียนเพียงพอท่ีจะดําเนินการหรือไม กระแสรายรับและรายจายเปนอยางไร พรอม
วิเคราะหในแงของความเสี่ยงหรือความผันผวนของตัวแปรทางการเงิน ดังนั้น โครงการท่ีจะดําเนินการไดดี
ตองมีฐานะทางการเงินท่ีดีพอสมควร มิฉะนั้นจะไมสามารถดําเนินการได 

(3)  การศึกษาความเปนไปไดของโรงการทางเศรษฐกิจ เปนเครื่องมือท่ีใชพิจารณาวา 
โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีทําใหเกิดการใชทรัพยากรของประเทศอยางเกิดประโยชนสูงสุดแลว
หรือไม โดยเปนการคํานวณดานตนทุนทุกประเภทท่ีเกิดข้ึนรวมท้ัง คาอพยพราษฎรออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 
คาชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง หรือแมกระท่ังตนทุนทางสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

(4)  การประเมินมูลคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เปนการศึกษาวาโครงการดังกลาว มี
ผลกระทบตอระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอมอะไรบาง ซ่ึงจะกลายเปนตนทุนทางสังคมท่ีเกิดข้ึน การคํานวณ
ผลกระทบดังกลาวจะอยูในรูปมูลคาทางตัวเงิน เพ่ือท่ีจะนําไปรวมเปนตนทุน (หรือประโยชน) อยางหนึ่ง
เพ่ือศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางเศรษฐกิจตามท่ีกลาวมาในขอท่ี (3) 
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(5)  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนวิธีการท่ีเปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
แสดงความคิดเห็นตอโครงการพัฒนาของรัฐเพ่ือใหรัฐนําขอมูลไปปรับปรุงโครงการเพ่ือใหโครงการ
สามารถทําประโยชนสูงสุดแกสังคมโดยรวม 

 
ตารางท่ี 4.1  ประเด็นปญหาและขอเรียกรองของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการพัฒนาระบบ

ชลประทานของรัฐ 
 

โครงการ 
หนวยงานภาครัฐ

ผูรับผิดชอบ 
ผูไดรับผลกระทบ

จากโครงการ 
ประเด็นปญหาและขอเรียกรองจากผลกระทบ

ของโครงการ 
เข่ือนสิรินธร การไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย 
(กฟผ.) 

อ.พิมูลมังสาหาร 
อ.บุณฑริก 
จ.อุบลราชธานี 

ประเด็นปญหา 
1.  ชาวบานไมไดรับคาชดเชยท่ีเปนธรรม 
2.  ท่ีดินท่ีจัดสรรใหเปนพ้ืนท่ีลาดชัน เปนดินลูกรัง
และดินทราย ไมสามารถทําการเกษตรได 
ขอเรียกรอง 
1.  รัฐตองจายคาชดเชยความเสียหายใหแก
ชาวบาน 2,526 ครอบครัวพรอมท่ีดินและเอกสาร
สิทธิ์ครอบครัวละ 15 ไร 
�.  ใหจัดสรรกองทุนเงินกูระยะยาว 20 ปดอกเบี้ย

ต่ํา 
3.  คืนท่ีดินหมูบานโนนจันทร พรอมเอกสารสิทธิ์ 
ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีไมถูกน้ําทวมแตถู กฟผ. ระบุเปนเขต
น้ําทวม 

เข่ือนปากมูล การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 
(กฟผ.) 

อ.โขงเจียม 
จ.อุบลราชธานี 

ประเด็นปญหา 
1.  ชนิดพันธุปลา และสัตวน้ําลดลง ทําให
ชาวบานสูญเสียรายไดจากการทําประมง 
2.  มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมแตไมมีการ
ถามความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีในระยะ
กอนดําเนินการกอสราง 
ขอเรียกรอง 
1.  ใหเปดประตูระบายน้ําเข่ือนปากมูลท้ัง 8 บาน
เต็มท่ีอยางถาวรเพ่ือใหปลาข้ึนไปวางไข 
�.  ฟนฟูระบบนิเวศตางๆในแมน้ํามูล 

3.  ฟนฟูวิถีชีวิตและชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
โครงการ 

 
 



35 

 

ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

โครงการ 
หนวยงานภาครัฐ

ผูรับผิดชอบ 
ผูไดรับผลกระทบ

จากโครงการ 
ประเด็นปญหาและขอเรียกรองจากผลกระทบ

ของโครงการ 
เข่ือนราษีไศล กรมพัฒนาและ

สงเสริมพลังงาน 
(พพ.) 

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

ประเด็นปญหา 
1.  ไมมีการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม โดยเสนอวาเปนเพียงฝายขนาดเล็ก 
แตภายหลังการดําเนินงาน พบวาขนาดของ
โครงการอยูในขายท่ีตองจัดทํารายงาน 
2.  สูญเสียพ้ืนท่ีปาบุงปาทาม ท่ีเปนแหลง
ทรัพยากรยังชีพของชาวบาน 
3.  มีการขุดหนาดินในท่ีดินทํากินของชาวบาน
เพ่ือใชในการกอสราง 
ขอเรียกรอง 
1.  ชดเชยคาเสียโอกาสในการทําประโยชนในปา
บุงปาทาม เปนเวลา 3 ป (พ.ศ.2536-2538)ปละ 
38,000บาท/ครอบครัว 
�.  จายเงินทดแทนท่ีดินของชาวบานท่ีถูกทับท่ี

จากการสรางคันดินก้ันน้ํา และท่ีดินท่ีถูกขุด
ทําลายหนาดิน ไรละ 50,000 บาท 
3.  ใหโครงการเก็บกักน้ําตามระดับท่ีกําหนดไวท่ี
ระดับ 114.5 ม.รทก. ถายังมีพ้ืนท่ีปาบุงปาทามท่ี
ถูกน้ําทวม ใหจายเงินทดแทนท่ีดินครอบครองทํา
ประโยชนไรละ 50,000 บาท และคาตนไมคิดตาม
ประโยชนท่ีจะไดรับและอายุท่ีเก็บผลผลิตได 

ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ  (2544) 
 

การพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม หรือการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน ลวนเปนเครื่องมือท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการ
สะทอนความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการของรัฐ หากมีกานําเครื่องมือท้ัง 5 ชนิดมาใชในการดําเนินโครงการ 
จะมีสวนชวยใหการดําเนินโครงการของรัฐเปนไปตามความตองการของประชาชนได 

 
4.2  ผลประโยชนจากการสรางระบบชลประทาน 
 

การพัฒนาแหลงน้ําเปนการปรับปรุงสภาพของแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประโยชนในการใช
ของมนุษย ซ่ึงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก อาจจะทําเพ่ือจุดประสงคเดียว เชน ใชเปนแหลงน้ําเพ่ือ
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อุปโภคประจําชุมชน แตการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ จะคํานึงถึงประโยชนในหลายๆดาน หรือเรียกวา 
“โครงการอเนกประสงค” เชน เข่ือนขนาดใหญ ไดแก เข่ือนภูมิพล เข่ือนศิริกิติ์ เข่ือนอุบลรัตน เข่ือนศรี
นครินร เปนตน โดยผลประโยชนจากโครงการพัฒนาแหลงชลประทานขนาดใหญสามารถจําแนกได 11 
ดาน ดังนี้ (ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ,  2544) 

 
(1)  การบรรเทาอุทกภัย (flood control) :  การบรรเทาอุทกภัยของเข่ือนท่ีเห็นไดชัด คือ

การกักเก็บมวลน้ําไวในอาง เพ่ือปองกันน้ําท่ีไหลจากลําน้ําไหลบาเขาทวมพ้ืนท่ีหนึ่ง เชน ปองกันน้ําทวม
พ้ืนท่ีเกษตร ปองกันน้ําทวมเสนทางคมนาคม และบานเรือน ยกตัวอยางเชนเข่ือนภูมิพลสามารถบรรเทา
ปญหาอุทกภัยใหราษฎรบริเวณลุมแมน้ําปง เปนตน 

(2)  การปรับปรุงบํารุงดิน (Reclamation) :  การพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ ทําให
สามารถควบคุมปริมาณน้ําในลําน้ําในระดับท่ีตองการได ทําใหพ้ืนท่ีริมตลิ่งไมถูกน้ําทวมในฤดูฝน จึง
สามารถนําพ้ืนท่ีดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงใหเกิดประโยชนได อีกท้ังยังชวยลางเนื้อดินจากรดหรือมีความ
เปรี้ยว หรือภาวะดินเค็มได ทําใหสามารถนําท่ีดินดังกลาวมาเพาะปลูกได 

(3)  การชลประทาน (Irrigation) :  ประโยชนดานการชลประทานคือการพัฒนาแหลงน้ํา
เพ่ือสงไปใชในกิจกรรมเพาะปลูก เชน เข่ือนภูมิพล จังหวัดตาก ทําใหเกษตรกรทําการเกษตรบริเวณ
จังหวัดตาก กําแพงเพชร และพ้ืนท่ีลุมน้ําเจาพระยาได คิดเปนพ้ืนท่ีถึง 7.5 ลานไร เชนเดียวกัน เข่ือนสิริ
กิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ สรางข้ึนเพ่ือก้ันแมน้ํานาน สามารถชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทาน
จังหวัดพิษณุโลกใหสามารถเพาะปลูกในฤดูแลงได เปนพ้ืนท่ี 606,250 ไร 

(4)  การผลิตไฟฟาพลังน้ํา (Electric Hydropower) :  เม่ือมีการสรางเข่ือนหรือฝายจะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําระหวางหนาเข่ือนและทายเข่ือน ทําใหเกิดการสะสมของพลังงานจล 
(Kinetic Energy) โดยแรงจากน้ําท่ีตกลงจากเข่ือนเก็บน้ําจะเปนพลังขับดันเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาท่ีมี
ลักษณะเปนกังหันน้ํา ซ่ึงเปนการทดแทนการใชพลังงานเชื้อเพลิงสามารถประหยัดคาใชจายในการ
ดําเนินงานลงไปได โดยเข่ือนท่ีสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดของประเทศไทย คือ เข่ือนภูมิพล สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาไดปละ 1,326 ลานกิโลวัตตชั่วโมง เข่ือนสิริกิตติ์ สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเฉลี่ยปละ 
670 ลานกิโลวัตตชั่วโมง และเข่ือนจุฬาภรณ สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเฉลี่ยปละ 2,2755.53 ลาน
กิโลวัตตชั่วโมง 

(5)  การคมนาคม (Navigation) :  การสรางเข่ือนทําใหสามารถควบคุมปริมาณน้ําในแมน้ํา
ได ทําใหสามารถปรับปรุงสภาพรองน้ําใหใชเปนทางสัญจรและขนสงทางน้ําอีกท้ังตนทุนการขนสงทางน้ํา
มีคาใชจายนอยกวาการขนสงทางบก เพียงแคเสียเวลามากกวา 

(6)  การระบายน้ํา (Drainage) :  เปนการพัฒนาแหลงน้ําท่ีเปนท่ีลุมมีน้ําขังใหสามารถใชใน
เกษตรกรรมได กลาวคือ จัดทําข้ึนเพ่ือการระบายน้ํา หรือระบายน้ําสวนท่ีเกินความตองการออกไปจาก
พ้ืนท่ีเพ่ือใชประโยชน เชน การเพาะปลูก หรือการสุขาภิบาลเปนตน 

(7)  การกักเก็บน้ํา (Storage) :  เปนการรักษาปริมาณน้ําและกักเก็บน้ําไวใชประโยชนใน
ดานตางๆ เชน การเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การสรางกระแสไฟฟา การคมนาคม และการปองกัน
น้ําเค็ม ซ่ึงจะชวยลดปญหาจากความไมแนนอนของธรรมชาติ กลาวคือ หากมีการสรางเข่ือน เข่ือนจะทํา
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หนาท่ีกักเก็บน้ําในฤดูฝนเพ่ือผันน้ําไปใหการเกษตรในชวงฤดูแลง เพ่ือแกปญหาขาดแคลนน้ําและลด
ตนทุนในการจัดหาน้ําแกภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนท่ีโครงการ 

(8)  การอุปโภคบริโภค :  สําหรับพ้ืนท่ีท่ีแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีอยูนอย จะตองมี
การพัฒนาพ้ืนท่ีใหสามารถกักเก็บน้ําเอาไวไดเพ่ือใชนอกฤดูฝน อีกท้ังยังไดประโยชนจากการมีแหลงน้ํา
สะอาดเพ่ือการบริโภคดวย ยกตัวอยางไดดังเข่ือนแกงกระจาน ท่ีชวยบรรเทาความขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภคท้ังจังหวัดเพชรบุรีและรวมไปถึงหัวหิน เปนตน 

(9)  การประมง (Fisheries) :  เม่ือมีการพัฒนาแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ ผลประโยชนท่ีจะ
ตามมาก็คือ แหลงเพาะพันธุปลา เนื่องมาจากอาหารท่ีมีอยูตามธรรมชาติและมีพ้ืนท่ีใหหลบหลีกจากการ
จับของมนุษย จึงทําใหปลาเหลานั้นสามารถขยายพันธุไดอยางรวดเร็ว เชน โครงการเข่ือนอุบลรัตนทําให
ประชาชนท่ีอาศัยโดยรอบ 4,800 ครัวเรือนไดใชประโยชนจากการจับปลา รวมแลวใน 1 ปสามารถจับ
ปลาไดถึง 53,034 ตัน คิดเปนมูลคาปละ 16 ลานบาท 

(10)  การทองเท่ียว (Recreation) :  แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ อยางเชน เข่ือนภูมิพลไดมีการ
ปรับปรุงทัศนียภาพใหมีความสวยงามและรมรื่นเหมาะแกการพักผอนหยอนใจ ซ่ึง กฟผ. ไดสราง สวนน้ํา
พระทัย ข้ึนบนพ้ืนท่ี 16 ไร ประกอบดวยปฎิมากรรมสัมฤทธิ์ ธารน้ําพุ รวมถึงรานคารานอาหารบริการแก
นักทองเท่ียว เม่ือมีประชาชนมาทองเท่ียว จึงทําใหเกิดธุรกิจการทองเท่ียวตามมา เชน การลองแพในเข่ือน 
รานคารานอาหาร ซ่ึงเปนการสรางอาชีพและรายไดใหแกชาวบานในชุมชนใกลเคียง  

(11)  การปองกันน้ําเค็ม :  ในบริเวณท่ีราบติดทะเลมักไดรับอิทธิพลจากการข้ึนลงของน้ํา
ทะเล ในชวงฤดูฝนเม่ือปริมาณน้ําในแมน้ํามีมาก ก็จะสามารถดันน้ําทะเลในชวงน้ําข้ึนไมใหหนุนเขามายัง
ลําน้ําได แตชวงนอกฤดูฝนปริมาณน้ําธรรมชาติในลําน้ําจะคอยๆ ลดลงจนถึงจุดต่ําสุดในฤดูแลง ในชวงนี้
น้ําเค็มจะมีโอกาสเคลื่อนตัวเขามายังลําน้ําได ดังนั้นจึงจําเปนตองปลอยน้ําท่ีไดกักเก็บไวจากเข่ือนเขาสูลํา
น้ําเพ่ือผลักดันน้ําทะเลออกไป 

 
4.3  ผลกระทบจากการสรางระบบชลประทาน 
 

ในการดําเนินการสรางระบบชลประทาน นอกจากประโยชนท่ีเกิดข้ึนดังท่ีไดกลาวมาใน
หัวขอ 4.4 แลว สิ่งท่ีจะมองขามไปไมไดเลยก็คือ ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการสรางระบบ
ชลประทาน (เชน เข่ือนขนาดใหญ) ท้ังระหวางดําเนินโครงการกอสรางและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตามมา
ในภายหลัง สําหรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการโครงการสรางระบบชลประทานขนาดใหญ สามารถจําแนก
ผลกระทบออกเปน 2 ชนิด คือ (4.3.1)  ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ (4.3.2)  ผลกระทบตอราษฎร (ม่ิง
สรรพ  ขาวสะอาด และคณะ,  2544) 

 
4.3.1  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการสรางระบบชลประทาน 
(เชน เข่ือนขนาดใหญ) สามารถแบงไดเปน 6 ประเภท ไดแก (1)  ผลกระทบตอระบบนิเวศ และความ
หลากหลายทางธรรมชาติ (2)  ผลกระทบตอระบบนิเวศในน้ํา (3)  ผลกระทบตอแหลงทองเท่ียว (4)  
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ผลกระทบดานสาธารณะสุข (5)  ผลกระทบอันเนื่องมาจากชลประทาน และ (6)  ผลกระทบอัน
เนื่องมาจากน้ําทวมของและดินเค็ม โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
(1)  ผลกระทบตอระบบนิเวศ และความหลากหลายทางธรรมชาติ 

ผลกระทบตอระบบนิเวศ และความหลากหลายทางธรรมชาติ สามารถ
ยกตัวอยางไดจากกรณีโครงการแกงเสือเตน ท่ีพ้ืนท่ีโครงการเปนแหลงหากินสําคัญของนกยูง ท่ีเปนสัตว
ปาหายาก นอกจากนี้ยังเปนแหลงพันธุกรรมของไมสักทองท่ีสําคัญอีกดวย อีกกรณีหนึ่ง คือกรณีเข่ือนน้ํา
เทิน 2 เปนโครงการเข่ือนผลิตกระแสไฟฟาของสาธรณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หากมีการ
ดําเนินการ จะเกิดน้ําทวมเปนพ้ืนเกือบ 450 ตารางกิโลเมตร บนท่ีราบสูงนาไค เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณและมีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี 17 ชนิดพันธุท่ีกําลังสูญพันธุจากโลก 14 ชนิดพันธุท่ี
ใกลสูญพันธุจากโลก และ 23 ชนิดพันธุท่ีมีความเสี่ยงท่ีจะสูญพันธุจากภูมิภาค (Aviva Imhof,  1999) 

 
ตารางท่ี 4.2  ผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการสรางระบบชลประทาน 

 
โครงการ ท่ีต้ังโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดลอม สถานภาพ 

เขื่อนแกงเสือเตน อุทยานแหงชาติแมยม อ.สอง จ.แพร 1.  ทําลายแหลงพันธุกรรมปาสักทองผืนใหญ
ในอุทยานแหงชาติแมยม 
2.  ทําลายท่ีอยูอาศัยของนกยูง 

ยังไมกอสราง 

เขื่อนรับรอ แมนํ้ารับ อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 1.  เปนพ้ืนท่ีปาเขตรักษาพันธุสัตวปา กรม
หลวงชุมพร 15,000 ไร 

ยังไมกอสราง 

เขื่อนลําโดมใหญ แมนํ้าลําโดม อ.นาจะหลวย อ.นํ้ายืน อ.เดช
อุดม จ.อุบลราชธานี 

1.  ทําลายปาบุงปาทาม ประมาณ 6,000 ไร ยังไมกอสราง 

เขื่อนโปงขุน
เพชร 

แมนํ้าลําเชียงทา อ.หนองบัวระเหว อ.เทพ
สถิต จ.ชัยภมู ิ

1.  ทําลายปาลาน เขตปาสงวนนายางกลัก ยังไมกอสราง 

เขื่อนแมวง ลํานํ้าแมวง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค 1.  ทําลายพ้ืนปาในเขตอุทยานแหงชาติแมวง 
2.  สูญเสยีแหลงท่ีอยูอาศัยของสตัวปา และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ยังไมกอสราง 

เขื่อนสายบุรี แมนํ้าสายบุรี อ.รามัน จ.ยะลา 1.  ทําลายปาพรุนํ้าจดื ความอุดมสมบูรณของ
แมนํ้า 

ดําเนินการแลว 

เขื่อนปากมลู แมนํ้ามูล จ.อุบลราชธานี 1.  ขวางเสนทางอพยพของปลาระหวางแมนํ้า
โขง แมนํ้ามูล ทําใหเกิดการสูญพันธุขอลา
ธรรมชาต ิ
2.  สูญเสยีพ้ืนท่ีปา 5,000 ไร 

ดําเนินการแลว 

เขื่อนราศีไศล แมนํ้ามูล จ.ศรีษะเกษ 1.  สูญเสยีปาบุงปาทาม 
2.  เกิดนํ้าทวมพ้ืนท่ี 50,000 ไร 

ดําเนินการแลว 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย  (2544) 
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(2)  ผลกระทบตอระบบนิเวศในน้ํา 
ในการกอสรางโครงการระบบชลประทาน เชน การสรางเข่ือน อาจะเปนการตัด

วงจรการอพยพของปลาบางชนิดท่ีตองข้ึนไปวางไขหรือหากินบริเวณตนน้ํา เชน กรณีโครงการในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีแมน้ําเชื่อมตอกับแมน้ําโขง ซ่ึงจะมีปลาบึกวาเขามาหากิน  

(3)  ผลกระทบตอแหลงทองเท่ียว 
พ้ืนท่ีโครงการสรางเข่ือนบางโครงการจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญ เชนโครงการเข่ือนแควนอย เม่ือมีโครงการจะทําใหเกิดน้ําทวมบริเวณอุทยานแหงชาติ
แกงเจ็ดแคว ซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ แตเม่ือสรางเข่ือนเสร็จแลว จะเกิด
ทะเลสาบน้ําจืดซ่ึงจะกลายเปนแหลงทองเท่ียวอีกประเภทหนึ่ง 

(4)  ผลกระทบดานสาธารณสุข 
ในการดําเนินการสรางระบบชลประทานอยางเชนเข่ือน ในหลายๆแหงไดสงผล

กระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ทําใหสงผลกระทบตอระบบพาหะนําโรค ทําใหเปนสาเหตุของ
การเกิดโรคได กรณีตัวอยางโครงการท่ีสงผลกระทบดานสาธารณะสุข คือกรณีเข่ือนปากมูล ซ่ึงพบวาใน
แมน้ํามูลมีหอยโขงชนิดพันธุ Neotricular ท่ีเปนพาหะของโรคพยาธิใบไมในเลือด และท่ีผานมาไดมีการ
ระบาดของโรคนี้ท่ีเกาะโขง ประเทศลาวซ่ึงติดกับชายแดนไทย และมีความจําเปนท่ีตองหาทางปองกันหรือ
ดําเนินการเพ่ือเฝาระวังโรคนี้อยางจริงจัง 

(5)  ผลกระทบอันเนื่องจากการชลประทาน 

รายงานดานผลกระทบเนื่องจากการชลประทาน จากรายงานความลมเหลวของ
การชลประทานของตางประเทศพบวา ประเทศอูซเบกิสถานและคาซักสถานมีความพยายามท่ีจะเปลี่ยน
ทุงหญาเลี้ยงสัตวใหกลายเปนเขตชลประทาน จนทําใหทะเลอารัลเหือดแหง ซ่ึงเกิดจากการผันมวลน้ําจาก
แมน้ําเซีย ดารยา และอามู ดารยา ซ่ึงปกติจะไหลลงทะเลอารัล ลงสูทะเลทรายคาคารัม เพ่ือปลูกฝาย 
นอกจากจะเปนเหตุใหทะเลอารัลแหงลงแลว ยังเกิดการแพรกระจายของดินเค็ม และระบบสงน้ํายังเกิด
ความสูญเสียสูงถึงรอยละ 70 

(6)  ผลกระทบเนื่องมาจากน้ําทวมขังและดินเค็ม 

ในกรณีดานผลกระทบจากน้ําทวมขังและดินเค็ม สามารถยกตัวอยางไดจาก
โครงการเข่ือนราศีไศล เนื่องจากการสรางเข่ือนสงผลทําใหน้ําเขาทวมพ้ืนท่ีปาบุงปาทาม เนื่องมาจาก
ระบบการกักเก็บน้ํา น้ําในเข่ือนซึมลงไปละลาย สงผลใหพ้ืนดินเค็มขยายครอบคลุมเปนวงกวาง ซ่ึงได
สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบานตามมา 

 

4.3.2  ผลกระทบตอราษฎร 
ในการกอสรางโครงการระบบชลประทาน อยางเชนเข่ือนขนาดใหญ ยอมสงผล

กระทบตอราษฎรท่ีอาศัยหรือมีท่ีทํากินอยูในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการท้ังดานคุณภาพชีวิตและการอพยพยาย
ถ่ิน โดยจะไดรับผลกระทบจากการกอสรางเข่ือนในพ้ืนท่ี 4 สวน คือ (1)  พ้ืนท่ีท่ีเปนหัวงาน (2)  พ้ืนท่ีท่ี
เปนอางเก็บน้ํา/พ้ืนท่ีน้ําทวม (3)  พ้ืนท่ีท่ีจะรองรับผูอพยพเพ่ือตั้งถ่ินฐานใหมในกรณีมีผูทํากินอยูกอนใน
พ้ืนท่ีท่ีจะใชเปนท่ีตั้งถ่ินฐานใหมใหกับผูอพยพจากเข่ือน (4)  พ้ืนท่ีท่ีจะใชเปนคลองสงน้ํา หรือระบบ
ชลประทาน 
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โดยประเด็นปญหาของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการสรางระบบชลประทาน
สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเด็นปญหา คือ (1)  ปญหาดานคุณภาพชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป และ (2)  
ปญหาดานการชดเชยตอราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางระบบชลประทาน 

 
(1)  ปญหาดานคุณภาพชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เนื่องจากการยายไปในท่ีทํากินใหมท่ีมีสภาพดินไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช 
โอกาสทํามาหากินจึงลดลงจากการยายไปอยูในท่ีจัดสรรใหม เม่ือราษฎรยายไปในท่ีใหมทําใหไมมีแหลง
ทรัพยากรท่ีจะสามารถใชประโยชนไดเหมือนเดิมทําใหราษฎรสวนหนึ่งตองออกมาเปนแรงงานรับจางนอก
ภาคการเกษตร โดยสามารถยกกรณีตัวอยางไดดังนี้ 

 
กรณีโครงการเข่ือนแมมอก การยายไปในท่ีทํากินใหมสงผลกระทบตอคุณภาพ

ชีวิตของราษฎร เนื่องจากไมสามารถปลูกพืชในท่ีดินท่ีไดรับการจัดสรรใหม ประมาณรอยละ 7 อีกท้ังพ้ืนท่ี
จัดสรรท่ีเตรียมไวไมเพียงพอในการรองรับผูไดรับผลกระทบท่ีมีเอกสารสิทธิ์ถูกตอง ซ่ึงรัฐบาลมีแผนในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเกษตรกรรมมาทําอาชีพนอกการเกษตร (พอล คอลซัลแตนท,  2538) 

กรณีโครงการเข่ือนราศีไศล เดิมที พ้ืนท่ีปาบุง ปาทาม ชาวบานสามารถใช
ประโยชนไดตลอดป แตโครงการเข่ือนราศีไศลทําใหเกิดน้ําทวมพ้ืนท่ี ชาวบานไมสามารถประกอบอาชีพได 
หาฟนไมได ตองกูยืมมีหนี้สิน เดิมทีชาวบานสามารถสรางรายไดถึง 38,000 บาท/ครัวเรือน/ป ท่ีเปน
รายไดจากการทํานา การเลี้ยงหอย เลี้ยงวัว-ควาย และทําประโยชนจากปาบุง ปาทาม แตหลังจากมี
โครงการเข่ือนทําใหรายไดลดลง (สนั่น  ชูสกุล,  2540) 

กรณีโครงการเข่ือนสิรินธร ราษฎรถูกยายถ่ินฐานไปยังท่ีทํากินท่ีไมดี มีสภาพ
ดินไมเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช เชน ท่ีดินจัดสรรใหมในนิคมลําโดมนอย สภาพดินมีความลาดชันสูง
เต็มไปดวยลูกรังและดินทรายจนทําเกษตรไมได ชาวบานไดเรียกรองตอรัฐใหมีการชดเชยดวยการจัดหา
ท่ีดินพรอมเอกสารสิทธิ์ครอบครัวละ 15 ไร (วารสารเสียงประชาชน สมัชชาคนจน ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1,  
2540) 

กรณีโครงการเข่ือนภูมิพล ชาวบานถูกยายไปยังพ้ืนท่ีทํากินท่ีไมดี ปพ.ศ. 2507 
ชาวบาน 20,000 คนจาก 39 หมูบานถูกอพยพออกจากพ้ืนท่ีน้ําทวม ผานมา 30 ป ท่ีดินท่ีไดรับการ
จัดสรรใหมยังไมมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดี ไมเหมาะตอการเพาะปลูก ทําใหเกิดการยายแรงงานเขาสูเมือง 
(เดวิด  เมอเรย,  2536) 

 
(2)  ปญหาดานการชดเชยตอราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการกอสรางระบบ

ชลประทาน 
ปญหาดานการชดเชยท่ีไดรับไมเหมาะสมหรือต่ําเกินไป ปญหาการทับซอนของ

พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 

 
กรณีโครงการเข่ือนสิริกิตติ์ เงินชดเชยท่ีไดรับต่ําเกินไปสําหรับทดแทนท่ีดินท่ี

สูญเสยไป (เดวิด  เมอเรย,  2536) 
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กรณีโครงการเข่ือนราศีไศล ปญหาการไดรับเงินชดเชยต่ําเกินไปจากการท่ีมี
การเรียกรองและปญหาทับซอนท่ีดินในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ โดยมีราษฎรหลายกลุมมาขอคาชดเชย
ท่ีดิน ซ่ึงการจายคาชดเชย ราษฎรท่ีมาเรียกรองมีพ้ืนท่ีทับซอนกันจึงตองทําการสํารวจเพ่ือพิสูจนพ้ืนท่ีวา
ใครเปนเจาของท่ีแทจริง  

 
4.4  กรณีศึกษา :  โครงการเข่ือนแควนอย จังหวัดพิษณุโลก 
 

สวนนี้เปนการนําเสนอข้ันตอนและวิธีการศึกษาการประเมินตนทุนสิ่งแวดลอมโครงการ
พัฒนาระบบชลประทานของโครงการเข่ือนแควนอย อาศัยขอมูลทุติยภูมิของโครงการในการศึกษา โดยใช
วิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และใชวิธีการโอนผลประโยชน (Benefit 
Transfers) ในการศึกษา (รายละเอียดของวิธีการจะกลาวถึงในบทท่ี 8) ซ่ึงประกอบดวย (4.4.1)  ลักษณะ
โครงการของเข่ือนแควนอย (4.4.2)  การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร (4.4.3)  ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ และ (4.4.4)  การประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
4.4.1  ลักษณะโครงการของเข่ือนแควนอย 

โครงการเข่ือนแควนอย เปนการสรางเข่ือนก้ันลําน้ําแควนอย บริเวณบานปากพาน 
หมู 6 ตําบลคันโซง อําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติของวนอุทยานแกงเจ็ด
แกว เข่ือนแควนอยสรางข้ึนเพ่ือสงน้ําใหกับโครงการชลประทานริมแมน้ําแควนอยตอนลางท้ังฝงขวาและ
ฝงซาย โดยการปลอยน้ําลงมาดานทายน้ําของเข่ือน แลวสรางหัวงานฝายทดน้ําในลําน้ําแควนอยท่ีบาน
พยาแมน เพ่ือผันน้ําจากทายเข่ือนผานเขาสูคลองชลประทาน สวนลําน้ําท่ีเหลือจะทําการปลอยใหไหล
ผานฝายไปตามลําน้ําแควนอย ลงลําน้ํานานและแมน้ําเจาพระยาไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูกโครงการชลประทาน
เจาพระยาตอนบน สําหรับใชในการเพาะปลูกในฤดูแลงเพ่ิมข้ึนตอไป 

เข่ือนแควนอยจะประกอบดวยเข่ือนยอย 3 เข่ือน ไดแก (1)  เข่ือนแควนอย (2)  
เข่ือนสันตะเคียน และ (3)  เข่ือนปดชองเขาขาด โดยสรางจากหินถมท้ัง 3 เข่ือน โดยวัตถุประสงของ
โครงการมีดังนี้ 

 
(1)  เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําสําหรับการเพาะปลูกในฤดูฝนและในฤดูแลงของพ้ืนท่ี

โครงการชลประทาน โครงการเข่ือนแควนอย และพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูแลงของโครงการชลประทาน
เจาพระยา 

(2)  เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทานเข่ือนแควนอย 
(3)  เพ่ือการผลิตไฟฟาพลังน้ํา 
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ตารางท่ี 4.3  ลักษณะโครงการเข่ือนแควนอย 
 

รายการ รายละเอียด 
ท่ีต้ัง บานเขาหินลาด ต.คันโซง อ.วัดโบสถ จ.พิษณุโลก บนลํานํ้าแควนอย 
ประเภทโครงการ อางเก็บนํ้าอเนกประสงคขนาดใหญ 
ชนิดเขื่อน หินถม 
ปริมาณน้ําทาเฉลี่ย 1,449               ลานลูกบาศกเมตรตอป 
ความยาวเขื่อน :     เข่ือนแควนอย 570                 เมตร 

เข่ือนสันตะเคียน 1,270               เมตร 
เข่ือนปดชองเขาขาด 790                 เมตร 

ความสูงของเขื่อน : เข่ือนแควนอย 75                   เมตร 
เข่ือนสันตะเคียน 80                   เมตร 
เข่ือนปดชองเขาขาด 23                   เมตร 

พ้ืนประโยชนในโครงการแควนอย (ฤดูฝน) 155,166            ไร 
พ้ืนประโยชนในโครงการแควนอย (ฤดูแลง) 93,100              ไร 
พ้ืนประโยชนในโครงการเจาพระยา (ฤดูแลง) 250,000             ไร 
พ้ืนประโยชนในโครงการชลประทานสูบน้ําดวย
ไฟฟาริมลําน้ําแควนอย 

24,000              ไร 

น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 47.3                  ลานลูกบาศกเมตรตอป 
จํานวนราษฎรท่ีตองอพยพจากพ้ืนท่ีน้ําทวม 143                  หลังคาเรือน 
สูญเสียพ้ืนท่ีปาไม 18,000              ไร 
ทรัพยากรท่ีดินท่ีถูกน้ําทวมท้ังหมด 25,000             ไร 
เงินลงทุนโครงการ กรณีท่ีไมมีโรงไฟฟา 10,219.1           ลานบาท 
เงินลงทุนโรงการ กรณีท่ีมีโรงไฟฟา 13,108.5           ลานบาท 
ระยะเวลากอสราง 8                     ป 

ท่ีมา :  ปญญา  คอนซัลแตนท,  เทสโก และรีซอสส เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท  (2539) 
 

4.4.2  การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร 
ในหัวขอนี้จะกลาวถึงวิธีการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 

ซึงประกอบดวย (1)  วิธีการท่ีใชในการประเมินโครงการ (2)  ตนทุนของโครงการ (3)  ผลประโยชนของ
โครงการ และ (4)  ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ โดยขอกําหนดของการวิเคราะหเปนดังนี้ 
(ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ,  2544) 

 
(1) อายุโครงการเข่ือนเทากับ 50 ป 
(2) อัตราคาเสียโอกาสของเงินลงทุน (หรืออัตราคิดลด) เทากับ 10% 
(3) เงินลงทุนโครงการไดประมาณไวโดยใชราคา ป พ.ศ. 2536 เปนปฐาน 
(4) ระยะเวลากอสรางประมาณ 1-8 ป 
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(5) อายุการใชงานดานโยธา ไดแก เข่ือนและอาคารประกอบ ระบบชลประทานและ
ระบายน้ํา คิดอายุการใชงาน 50 ป สําหรับงานเครื่องกล-ไฟฟา คิดอายุใชงาน 
25 ป 

(6) คาดําเนินการและบํารุงรักษาในแตละป ประกอบดวย เงินเดือน คาจาง คา
อุปกรณ คาใชจายสาธารณูปโภคและอ่ืนๆ 

(7) ใชตัวปรับคาทางการเงินใหเปนคาทางเศรษฐศาสตร (conversion factor)  
 
สําหรับผลประโยชนของโครงการนํามาจากการประเมินผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

จากโครงการ สวนตนทุนไดจากการประมาณมูลคาการกอสรางทางวิศวกรรมขององคประกอบดานตางๆ
ของโครงการ คาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษาโครงการ รวมถึงมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดวย 

(1)  วิธีการท่ีใชในการประเมินโครงการ 
ในสวนนี้ ผลประโยชนและตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนของโครงการในแตละปจะถูก

นํามาปรับคาใหเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร ใหอยูในรูปของผลประโยชนปจจุบันสุทธิโดยใชอัตราคิดลด 
(discount rate) รอยละ 10 แลวนําผลประโยชนและตนทุนโครงการท่ีปรับมูลคาเปนปจจุบันแลวมา
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)  คากอสรางเข่ือน
และอาคารประกอบ (2)  คาใชจายดานสิ่งแวดลอม (3)  ระบบชลประทานและการระบายน้ํา (4)  คา
ดําเนินการและบํารุงรักษา และ (5)  งานบริการทางวิศวกรรม (ตารางท่ี 4.4) 

สําหรับคาใชจายดานสิ่งแวดลอมและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน
จากการมีโครงการ สามารถแจกแจงไดดังตารางท่ี 4.5  
 

ตารางท่ี 4.4  มูลคาการลงทุนของโครงการเข่ือนแควนอย 
 

รายการ 
ตนทุนรวมของโครงการ (ลานบาท) 

กรณีไมมีโรงไฟฟา กรณีท่ีมีโรงไฟฟา 

1.  คากอสรางเข่ือนและอาคารประกอบ 3,196.0 4,377.1 
2.  คาใชจายดานส่ิงแวดลอม 1,023.7 1,023.7 
3.  ระบบชลประทานและการระบายน้ํา 1,333.5 1,023.7 
4.  คาดําเนินการและบํารุงรกัษา 2,935.6 1,333.5 
งานบริการทางวิศวกรรม 682.4 4,225.3 
รวม 9,171.1 11,742.1 
ท่ีมา :  กรมชลประทาน  (2539) 
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ตารางท่ี 4.5  คาใชจายการพัฒนาและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

แผนพัฒนาและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม จํานวน (ลานบาท) 
1.  แผนพัฒนาการประมงรอบอางเก็บน้ํา 120 

2.  แผนอนุรักษลุมน้ํา สัตวปา ปาไม 157 

3.  แผนคาชดเชยทรัพยสิน และอพยพ 322 

4.  แผนประชาสัมพันธ/ประสานงานดานอพยพและชดเชย 12 

5.  แผนสงเสริมการทองเท่ียว 17 

6.  แผนสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมรอบอางเก็บน้ํา 44 

7.  แผนพัฒนาการคมนาคมทางบกและทางน้ํา 42 

8.  แผนปองกันน้ําทวมริมอางเก็บน้ํา 42 

9.  แผนตรวจสอบคุณภาพน้ําและแหลงประมง 30 

10. แผนชดเชยพ้ืนท่ีหัวงานฝายทดน้ําพญาแมน 12 

11. แผนปองกันน้ําทวมเหนือฝายทดน้ําบานพญาแมน 6 

12. แผนประชาสัมพันธจากทายเข่ือนถึงฝายบานพญาแมน 5 

13. แผนตรวจสอบน้ํา/สังคม/เศรษฐกิจ 10 

14. แผนการตั้งถิ่นฐานใหม 52 

15. แผนพัฒนาชลประทาน/โครงสรางพ้ืนฐาน 245 

16. แผนตรวจสอบน้ํา/สาธารณสุข/สังคม/เศรษฐกิจ 17 

รวม 1,133 
ท่ีมา :  กรมชลประทาน  (2539) 
 

(3)  ผลประโยชนของโครงการ 

ผลประโยชนจากโครงการเข่ือนแควนอยคือ (1)  ผลประโยชนดานการเกษตร
เปนหลัก กลาวคือ ผลผลิตทางการเกษตรท่ีจะเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการเขาถึงทรัพยากรน้ําจากระบบ
ชลประทาน นอกจากนี้ผลประโยชนในดานอ่ืนๆจากการมีโรงการมีดังนี้ (2)  ผลประโยชนดานพลังงาน
ไฟฟา (3)  ผลประโยชนดานการประมง (4)  ผลประโยชนดานการปองกันน้ําทวม (5)  ผลประโยชนดาน
การทองเท่ียว (6)  ผลประโยชนดานน้ําอุปโภคบริโภค และ รวมถึง (7)  ผลประโยชนท่ีสูญเสียไปจากการ
สูญเสียพ้ืนท่ีปาไมจากการมีโครงการ 

 

(1)  ผลประโยชนดานการเกษตร :  รายไดสุทธิหลังจากมีโครงการแลวจะเพ่ิมข้ึน 
ซ่ึงพิจารณาตามระบบการปลูกพืช 3 แนวทางเลือก คือ (1)  ระบบท่ีปลูก ขาว-ขาว (2)  ระบบท่ีปลูก ขาว-
ขาว-พืชไร-พืชผัก-ไมผล และ (3)  ระบบท่ีปลูก ขาว-พืชไร-พืชผัก-ไมผล ซึงผลประโยชนทางการเกษตร
หลังจากมีโครงการตามระบบการปลูกพืชท้ัง 3 ระบบ ดังแสดงในตารางท่ี 4.6 มีขอสมมติวาผลประโยชน
จะเริ่มเกิดข้ึนในปท่ี 10 เปนตนไป โดยคิดเปนรอยละ 80 ของผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ และเพ่ิมข้ึน
ทุกป ปละรอยละ 5 จนครบปท่ี 14 
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นอกจากนี้ โครงการยังใหผลประโยชนตอพ้ืนท่ีชลประทานเจาพระยา 28,000 
ไร และพ้ืนท่ีชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาอีก 24,000 ไร ซ่ึงมูลคาผลประโยชนของพ้ืนท่ีชลประทาน
เจาพระยาเทากับ 377.25 ลานบาทตอป และผลประโยชนจากพ้ืนท่ีชลประทานสูบน้ําดวยไฟฟาเทากับ 
48.34 ลานบาทตอป โดยผลประโยชนท้ังสองจะเริ่มเกิดข้ึนในปท่ี 10เชนกัน โดยเทากับรอยละ 90 และ
ผลประโยชนจะเพ่ิมข้ึนปละรอยละ 5 จนกระท่ังครบปท่ี 12 ของโรงการ 

 

ตารางท่ี 4.6  ผลประโยชนเพ่ิมสุทธิทางเศรษฐศาสตรของการเกษตร 
 

ปท่ี 
ผลประโยชนเพ่ิมสุทธิ (ลานบาท) 

ระบบปลูกพืชท่ี 1 ระบบปลูกพืชท่ี 2 ระบบปลูกพืชท่ี 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 

ท่ีมา :  กรมชลประทาน  (2539) 
 

(2)  ผลประโยชนดานพลังงานไฟฟา :  ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของ
โรงไฟฟาสามารถจําแนกออกได 3 รายการ คือ (1)  พลังงานไฟฟากําลังผลิตไฟฟาและการบํารุงรักษา 
มูลคาทางเศรษฐศาสตรของพลังงานไฟฟาประเมินไดปละ 108.03 ลานบาทตอป โดยเริ่มจากปท่ี 10 ของ
โรงการเปนตนไป (2)  ดานกําลังไฟฟาจะกอใหเกิดผลประโยชน 2 ชวง คือ ปท่ี 4-6 มีคา 37.67,  94.19 
และ 56.51 ลานบาทตอป และ (3)  ดานการบํารุงรักษา เกิดข้ึนตั้งแตปท่ี 10 เปนตนไป โดยมีมูลคาปละ 
5.65 ลานบาท 

(3)  ผลประโยชนดานการประมง :  จากการประมาณมูลคาทางเศรษฐศาสตร 
มูลคาจะเกิดข้ึนปละ 12 ลานบาท โดยเริ่มตั้งแตปท่ี 10 เปนตนไป 

(4)  ผลประโยชนดานการทองเท่ียว :  เข่ือนและอางเก็บน้ํากอใหเกิดทัศนียภาพ
ท่ีสวยงามท่ีชวยดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาพักผอน โดยมูลคาผลประโยชนท่ีเกิดจากการทองเท่ียวประมาณ 
109.5 ลานบาทตอป โดยเริ่มจากปท่ี 10 แตจากการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมพบวา เม่ือมีโรงการ
จะทําใหเกิดน้ําทวมแหลงทองเท่ียวแกงเจ็ดแคว ซ่ึงประเมินคาความสูญเสียไวกับ 18.25 ลานบาทตอป ทํา
ใหผลประโยชนสุทธิดานการทองเท่ียวของโครงการเข่ือนแควนอยเทากับ 91.25 ลานบาทตอป 
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(5)  ผลประโยชนดานการปองกันน้ําทวม :  เข่ือนแควนอยสามารถกักเก็บน้ําไว
ไมใหเกิดการทวมในฤดูฝน ซ่ึงจะลดความเสียหายอันเกิดจากน้ําทวมไดปละ 25.27 ลานบาทตอป 

(6)  ผลประโยชนดานอุปโภค-บริโภค :  เข่ือนแควนอยสามารถผลิตน้ําเพ่ือการ
อุปโภค-บริโภคไดปละ 47.3 ลานลูกบาศกเมตร เริ่มจากปท่ี 10 ซ่ึงเปนปท่ีโรงการกอสรางเสร็จสมบูรณ 
สําหรับการประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค พบวามีผลประโยชนเกิดข้ึนป
ละ 114.47 ลานบาท 

(7)  ผลประโยชนท่ีสูญเสียไปจากการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมจากการมีโครงการ :  
มูลคาความเสียหายของพ้ืนท่ีปาไมเทากับ 104 ลานบาท ซ่ึงจะเกิดข้ึนในปท่ี 1 ของโครงการ 

 

(4)  ผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ 

ความเหมาะสมของแนวทางการพัฒนาโครงการพิจารณาใน 3 ทางเลือก ท่ีมี
ระบบการปลูกพืชท่ีแตกตางกัน รวมถึงพิจารณาการลงทุนกอสรางสามารถแยกไดออกเปน 2 แนว
ทางเลือก คือ กรณีมีโรงไฟฟา และกรณีไมมีโรงไฟฟา ดังนั้นในการวิเคราะหความเปนไปไดของโรงการจึง
มีทางเลือกท้ังหมด 6 ทางเลือก โดยอาศัยตัวชี้วัด 3 หลักเกณฑ คือ (1)  NPV (2)  B/C Ratio และ (3)  
ERR โดยผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.7 

 

ตารางท่ี 4.7  ผลวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโรงการเข่ือนแควนอย 
 

ทางเลือก NPV (ลานบาท) B/C  ERR  
1.  มีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบท่ี1 -815.77 0.82 8.27 
2.  มีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบท่ี2 1,786.97 1.40 13.15 
3.  มีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบท่ี3 2,789.21 1.63 14.65 
4.  ไมมีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบท่ี1 -904.86 0.77 7.96 
5.  ไมมีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบท่ี2 1,697.88 1.43 13.12 
6.  ไมมีโรงไฟฟา+ปลูกพืชระบบท่ี3 2,700.11 1.69 14.67 

หมายเหตุ :  ปลูกพืชระบบท่ี 1 (ขาว-ขาว),  ปลูกพืชระบบท่ี 2 (ขาว-ขาว-พืชไร-พืชผัก-ไมผล) 
ปลูกพืชระบบท่ี 3 (ขาว-พืชไร-พืชผัก และ ไมผล) 

ท่ีมา :  กรมชลประทาน  (2539) 
 

แนวทางการพัฒนาโครงการท่ีใหผลตอบแทนดีท่ีสุดคือการมีโรงไฟฟาพลังน้ํา
และการปลูกพืชระบบท่ี 3 ซ่ึงใหคา NPV เทากับ 2,789.21 ลานบาท คา B/C เทากับ 1.63 และคา ERR 
เทากับ 14.65 % 

 
4.4.3  ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมของโรงการเข่ือนแควนอยสามารถจําแนกออกไดตามลําดับ
นัยสําคัญของผลกระทบ โดยจําแนกไวเปน 2 กลุม คือ (1)  ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญปานกลาง และ (2)  
ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(1)  ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญปานกลาง 
คือผลกระทบรองท่ีตองมีการแกไขปองกันหากโครงการไดรับการตัดสินใจให

ดําเนินการตอไป เชน (1)  ผลกระทบปญหาดานคุณภาพน้ํา (2)  ผลกระทบดานอุทกวิทยา (3)  
ผลกระทบดานอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน (4)  ผลกระทบดานดินและการกัดเซาะพังทลาย (5)  
ผลกระทบดานแผนดินถลมและแผนดินไหว (6)  ผลกระทบดานสัตวปา และสุดทาย (7)  ผลกระทบดาน
สาธารณสุข 

(2)  ผลกระทบท่ีมีนัยสําคัญสูง 
คือผลกระทบหลักดานสิ่งแวดลอมท่ีใชในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ ซ่ึง

มีอยู 4 ดาน คือ (1)  ผลกระทบดานปาไม (2)  ผลกระทบดานประมง (รวมนิเวศวิทยาในน้ํา) (3)  
ผลกระทบดานสังคม-เศรษฐกิจ และ (4)  ผลกระทบดานการทองเท่ียว 

 
(1)  ผลกระทบดานปาไม :  พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํามีพ้ืนท่ีปาไม 18,000 ไร หรือ

ประมาณรอยละ 72 ของพ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา พ้ืนท่ีอางเก็บน้ํา 25,000 ไร) ซึงประกอบไปดวยปาเต็งรังและปา
เบญจพรรณ  โดยมีความหนาแนนรวม 33 ตันตอไร ปริมาตร 9.69 ลูกบาศกเมตรตอไร นับวาเปนปาท่ีมี
พรรณไมหนาแนน ตนไมท้ังหมด 374,110 ตน ปริมาตรรวม 102,694 ลูกบาศกเมตร คิดเปนมูลคา 104 
ลานบาท หากมีการเก็บไว 50 ป ปริมาตรไมจะเพ่ิมข้ึนอยางนอย 2 เทา คิดเปนมูลคา 208 ลานบาท 
รวมถึงมูลคาไมชั้นรองและไมชั้นตนอีกมูลคา 324 ลานบาท ซ่ึงเม่ือรวมมูลคาในอีก 50 ปเทากับ 532 ลาน
บาท 

(2)  ผลกระทบดานประมง :  ลําน้ําแควนอยเปนท่ีอยูอาศัยของพรรณปลา
จํานวน 88 ชนิด ซ่ึงมีกําลังผลิตสูงถึง 12 กิโลกรัมตอไร หากมีการแปรสภาพระบบนิเวศนจากน้ําไหล
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรเปนน้ํานิ่ง (กรณีสรางเข่ือน) จะทําใหกําลังผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 15 กิโลกรัม
ตอไร หรือประมาณปละ 323 ตัน 

(3)  ผลกระทบดานสังคม-เศรษฐกิจ :  ผูเสียประโยชนโดยตรงคือ ผูท่ีถูกน้ําทวม
ท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากิน โดยยังไมไดคํานึงถึงผลกระทบทางออมดานอ่ืนๆ ราษฎรท่ีเสียหายโดยตรงมีท้ังสิ้น 
400 ครัวเรือน ประกอบดวย ผูถูกน้ําทวมบานเรือน 143 ครัวเรือน ผูถูกน้ําทวมท่ีทํากินประมาณ 260 
ครัวเรือน ในขณะท่ีผูไดรับประโยชนโดยตรงจากระบบชลประทานมีท้ังหมด 5,600 ครัวเรือน 

(4)  ผลกระทบดานการทองเท่ียว :  พ้ืนท่ีปาไมท่ีสูญเสียไปจากโครงการเข่ือน
แควนอย สวนหนึ่งเปนพ้ืนท่ีเขตอุทยานแกงเจ็ดแควท่ีเปนทรัพยากรแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ เม่ือพ้ืนท่ี
ดังกลาวถูกน้ําทวมไปจะเกิดการสูญเสียทรัพยากรแหลงทองเท่ียวไป หากในอนาคตมีการสรางเสนทางเขา
มายังพ้ืนท่ีอุทยานจะทําใหมีนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนเปน 100 คนตอวัน ซ่ึงจะกอใหเกิดรายได 18.25 ลาน
บาทตอป ในขณะเดียวกัน หากมีการดําเนินโครงการสรางเข่ือนแควนอย ก็จะกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญแหงใหมท่ีจะดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาพักผอนหยอนใจถึงวันละ 1,000 คน จะกอใหเกิดรายได 
109.5 ลานบาทตอป 

แตเนื่องจากทางโครงการไดคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการมีโครงการ
แลว ซ่ึงเห็นไดจากหัวขอท่ีผานมาท่ีมีการจัดเตรียมงบประมาณสําหรับการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมไวในสวนตนทุนของโครงการเข่ือนแควนอย (ตารางท่ี 4.5) 
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4.4.4  การประเมินมูลคาผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแควนอย จะอาศัยขอมูลทุติยภูมิ และ

ขอมูลพ้ืนฐานของโครงการ และใชวิธีการโอนผลประโยชนในการหามูลคาผลกระทบของโครงการ ซ่ึง
พิจารณามูลคาสิ่งแวดลอมดานตางๆตามหลักเศรษฐศาสตร ตลอดจนการปรับมูลคาทรัพยากรปาไมของ
โรงการ โดยอาศัยขอมูลจากการประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมจากพ้ืนท่ีศึกษาอ่ืนๆของไทย  

โดยการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมมีข้ันตอนสําคัญ 5 ข้ันตอน ดังนี้ (1)  
จําแนกและระบุขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอม (2)  จัดกลุมผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประเภทของมูลคา
สิ่งแวดลอม (3)  เลือกใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร  และ(4)  การ
ประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม (5)  ความเปนไปไดของโครงการท่ีมีการคิดตนทุนดานสิ่งแวดลอม 

 
(1)  จําแนกและระบุขนาดของผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ในการพิจารณาการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม จะพิจารณาเฉพาะ
ผลกระทบท่ีมีนัยความสําคัญสูงเทานั้น (ตารางท่ี 4.8) 

 
ตารางท่ี 4.8  การจําแนกและระบุขนาดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 
 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม ขนาดของผลกระทบ 
ประเมิน/ 
ไมประเมิน 

1.  ทรัพยากรปาไม สูญเสียพ้ืนท่ีปาไม 18,000 ไร ประเมิน 
2.  การประมง ทําใหมีกําลังผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 12 กก./ไร เปน 15 กก./ไร ไมประเมิน 
3.  เศรษฐกิจ-สังคม มีราษฎรถูกน้ําทวมบานเรือน 143 ครัวเรือน และน้ําทวม

ท่ีทํากิน 260 ครัวเรือน 
ไมประเมิน 

4.  การทองเท่ียว แหลงทองเท่ียวธรรมชาติแกงเจ็ดแควและแกงน้ําโจนถูก
ทวม หากในอนาคตมีการพัฒนาเสนทางคมนาคม จะมี
นักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 100 คน/วัน 

ไมประเมิน 

ท่ีมา :  ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ  (2544) 
 

ในท่ีนี้ไดมีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
จากการสูญเสียทรัพยากรปาไมเพียงอยางเดียว เหตุท่ีไมทําการประเมินทรัพยากรการประมงและ
ทรัพยากรการทองเท่ียว เนื่องจากไดมีการคิดมูลคาผลกระทบไวแลวในดานผลประโยชนของโครงการจาก
การศึกษาความเหมาะสมและเปนไปไดของโรงการ เชนเดียวกัน การประเมินมูลคาผลกระทบทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดมีการจัดเตรียมแผนพัฒนาและแกไขผลกระทบดังกลาวไวแลว ซ่ึงคิดรวมอยูใน
ตนทุนของโครงการ หากทําการประเมินมูลคาผลกระทบท้ัง 3 สวนอีกครั้ง ก็จะเปนการนับซํ้า 

ผลกระทบดานทรัพยากรปาไม จะประเมินมูลคาความเสียหายจากประโยชน
ของปาไมท่ีจะเกิดข้ึนหากมีการอนุรักษไว (เชน ความหลากหลายของธรรมชาติ แหลงดูดซับคารบอน และ
แหลงนันทนาการ เปนตน) อีกท้ัง ในการดําเนินงานตามแผนปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ได
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กําหนดใหมีการปลูกปาทดแทน โดยประโยชนท่ีเกิดจากการปลูกปาทดแทน ถือเปนประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึน
ทางบวก และหมายถึงคาเสียโอกาสของท่ีดินในการปลูกปาทดแทน ซ่ึงรวมถึงตนทุนในการปลูกปาทดแทน
อีกดวย ดังนั้น ตนทุนและประโยชนดานสิ่งแวดลอมหลังจากมีโครงการท่ีตองทําการประเมินผลกระทบ 
สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9  ตนทุนและประโยชนดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนินโครงการ 
 

ตนทุนของส่ิงแวดลอม ประโยชนจากส่ิงแวดลอม 
1.  การสูญเสียสภาพปาไมและระบบนิเวศ 18,000 ไร 
2.  ตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดินท่ีใชปลูกปาทดแทน 
18,000 ไร 
3.  คาใชจายในการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 

1.  ประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 

(2)  จัดกลุมผลกระทบส่ิงแวดลอมตามประเภทของมูลคาส่ิงแวดลอม 
การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของการสูญเสียทรัพยากรปาไมจาก

การสรางเข่ือนแควนอย จะคํานวณจากมูลคาประโยชนของปาไมท่ีมีตอมนุษย โดยแบงเปน (1)  มูลคาจาก
การใชประโยชน (use value) และ (2)  มูลคาจากการไมไดใชประโยชน (non-use value) 

ในการคํานวณมูลคาจากการใชจะประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑจากปา 
(non timber forest product :  NTFP) และประโยชนจากการเปนแหลงดูดซับคารบอน (carbon 
sequestration) สําหรับมูลคาจากการไมได ใชประโยชน จะวัดจากความยินดี ท่ีจะจายเปนเ งิน 
(Willingness To Pay :  WTP) ของประชาชนเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตอไป โดยท่ี
ประชาชนกลุมนั้นไมไดรับประโยชนจากการใชสิ่งแวดลอมท้ังทางตรงและทางออม 

 
(3)  เลือกใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบส่ิงแวดลอมทางเศรษฐศาสตร 

การเลือกใชงานวิจัยท่ีไดศึกษาการประเมินมูลคาปาไมในประเทศไทยท่ี
ผานมาเพ่ือใชในการโอนมูลคาและประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเข่ือนแควนอย โดย
งานวิจัยท่ีเลือกมาใชมี 2 งานวิจัยคือ (1)  การประเมินมูลคาอุทยานแหงชาติเขาใหญ และ (2)  การ
ประเมินมูลคาอุทยานแหงชาติแมยมพ้ืนท่ีโครงการแกงเสือเตน เนื่องจากงานวิจัยท้ัง 2 เรื่อง มีลักษณะ
ของพ้ืนท่ีศึกษาท่ีใกลเคียงกับโครงการเข่ือนแควนอย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(1)  การประเมินมูลคาอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

 ผูศึกษา :  TDRI and HID  (1995) 

 ขนาดพ้ืนท่ี :  1,355,397 ไร 

 วิธีการศึกษา :  Contingent Valuation และ Travel Cost 
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 มูลคาท่ีประเมิน :  มูลคาตอนักทองเท่ียว (user) และมูลคาตอ
ประชาชนท่ัวไป (non-user) 

 ผลการศึกษา :  มูลคาทางนันทนาการ (use value) เทากับ 
1,420 บาท/ครั้ง มีสวนเกินผูบริโภค 870 บาท มูลคาจากการ
ไมไดใชประโยชน (non-use value) ของประชาชนท่ัวไป เทากับ 
183 บาท/คน/ป และมูลคาทางเศรษฐศาสตรรวมของอุทยาน
แหงชาติเขาใหญเทากับ 3,080 ลานบาท/ป 

 
(2)  การประเมินมูลคาอุทยานแหงชาติแมยมพ้ืนท่ีโครงการแกงเสือเตน 

 ผูศึกษา :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2542) 

 ขนาดพ้ืนท่ี :  28,000 ไร 

 วิธีการศึกษา :  Environmental as Factor Input ในการ
ประเมินประโยชนจากการเปนแหลงทรัพยากรชีวภาพ และ 
Market Valuation ในการประเมินประโยชนของการเปนแหลง
ดูดซับคารบอน และวิธี Contingent Valuation เพ่ือประเมิน
มูลคาการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและมูลคาจากการไมได
ใชประโยชน (ตารางท่ี 4.10) 

 
ตารางท่ี 4.10  การประเมินมูลคาทางเศรษฐกิจในเขตอุทยาแหงชาติแมยม 
 

ประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอม 
มูลคาทางเศรษฐศาสตร (ลานบาท/ป) มูลคาปจจุบันสุทธิ (ลานบาท) 
ตํ่า กลาง สูง ตํ่า กลาง สูง 

1.  มูลคาการใช (use value)    1,605  4,228 
1.1  แหลงทรัพยากรทางชีวภาพ    771 1,454 2,511 
-ผลิตภัณฑจากปาตอป 40 76 112 759 1,454 2,331 
-พันธุกรรมไมสักตอป 0.64 - 9.38 12 - 180 
1.2  การดูดซับคารบอน    48 - 931 
-การดูดซับสะสมในปเริ่มตน 42 - 868    
-การดูดซับคารบอนตอป ในป
ตอไป 

0.32 - 3.47    

1.3  แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 41 786 
2.  มูลคาจากการไมไดใชตอป 
(non-use value) 

114 2,178 

มูลคาทางเศรษฐกิจรวม (50 ป,  อัตราคิดลด 5%) 3,783  6,406 

ท่ีมา :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (2542) 
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(4)  การประเมินมูลคาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
การประเมินมูลคาการสูญเสียสภาพปาบริเวณโครงการเข่ือนแควนอย 

(18,000 ไร) :  การประเมินมูลคาทรัพยากรปาไมของโครงการเข่ือนแควนอย จะใชวิธีการโอน
ผลประโยชน โดยจะทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรปาไมเปน 2 ประเภท คือ (1)  การประเมินมูลคา
จากการไมไดใช (non-use value) และ (2)  การประเมินมูลคาการใช (use value) 

(1)  การประเมินมูลคาจากการไมไดใช (non-use value) :  จะโอนมูลคา
มาจากการศึกษามูลคาของอุทยานแหงชาติเขาใหญ ประกอบไปดวยประโยชนในรูปของ bequest 
value,  existence value และ option value โดย option value คือมูลคาจากการเก็บไวใชในอนาคต 
แมปจจุบันอาจจะยังไมไดใชประโยชนจากทรัพยากร สวน existence value คือประโยชนท่ีประชาชน
ไดรับจากการทราบวาประเทศไทยยังมีพ้ืนท่ีปาอยู และ bequest value คือประโยชนของอุทยานฯตอ
ประชาชนรุนตอๆไป 

(2)  การประเมินมูลคาการใช (use value) :  จะโอนมูลคาจากการศึกษา
กรณีอุทยานแหงชาติแมยม บริเวณโครงการแกงเสือเตน โดยเลือกประเมินเฉพาะในสวนของมูลคา
ผลิตภัณฑจากปา และมูลคาจากการเปนแหลงดูดซับคารบอนเทานั้น 

ดังนั้น ในการประเมินมูลคาความสูญเสียสภาพปาบริเวณโรงการเข่ือนแคว
นอย สามารถสรุปประเภททรัพยากรปาไมท่ีจะประเมินไดดังนี้ 

 
มูลคาทรัพยากรปาไมท่ีจะประเมิน ผลงานวิจัยท่ีใชในการโอนมูลคา 

1.  มูลคาการไมไดใช (non-use value) อุทยานแหงชาติเขาใหญ (TDRI and HIID,  2538) 
2.  มูลคาจากการใช (use value) อุทยานแหงชาติแมยม (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542) 

- มูลคาผลิตภัณฑจากปา  
- มูลคาของการเปนแหลงดูดซับคารบอน  

 
การประเมินมูลคาการสูญเสียทรัพยากรปาไมจากมูลคาท่ีไมไดใช 
(1)  ในการโอนมูลคาจะตองมีการปรับมูลคากอนเพ่ือความเหมาะสม 

เนื่องจากอุทยานแหงชาติเขาใหญมีพ้ืนท่ี 1,355,397 ไร ประชาชนไดรับประโยชนจากรูปแบบของการ
คงไวซ่ึงสภาพความเปนปา เปนมูลคา 183 บาท/คน/ป แตพ้ืนท่ีปาท่ีจะสูญเสียจากโครงการเข่ือนแควนอย
มีเพียง 18,000 ไร ดั้งนั้น มูลคาของพ้ืนท่ีปาในบริเวณโรงการเข่ือนแควนอยมีมูลคาเทากับ 2.43 บาท/
คน/ป (183*18,000/1,355,397 = 2.43) ดังตารางท่ี 4.11 

(2)  มูลคาของอุทยานแหงชาติเขาใหญไดรับการประเมินไวในป พ.ศ. 
2538 แตการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเข่ือนแควนอย กําหนดปเริ่มตนโรงการคือ พ.ศ. 2536 จึง
ตองมีการปรับมูลคาความแตกตางของชวงเวลาตามอัตราเงินเฟอในแตละป ทําใหมูลคาเข่ือนแควนอยในป 
พ.ศ. 2536 เทากับ 2.19 บาท/คน/ป (ตารางท่ี 4.12) 
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ตารางท่ี 4.11  การปรับโอนมูลคาการไมไดใชจากอุทยานแหงชาติเขาใหญเปนมูลคาปาโครงการเข่ือน
แควนอย 

 
รายการ จํานวน/ขนาด หนวย 

อุทยานแหงชาติเขาใหญ 
พ้ืนท่ี 1,355,397 ไร 
มูลคาการไมไดใช (2538) 183 บาท/คน/ป 
โครงการเข่ือนแควนอย 
พ้ืนท่ี 18,000 ไร 
มูลคาการไมไดใช (2538) 2.43 บาท/คน/ป 
มูลคาการไมไดใช (2537) 2.30 บาท/คน/ป 
มูลคาการไมไดใช (2536) 2.19 บาท/คน/ป 
ประชากรในเขตเมือง (2536) 10,238,741 คน 
มูลคาการไมไดใช รวม(2536) 22.38 ลานบาท/ป 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 
ตารางท่ี 4.12  อัตราเงินเฟอ 
 

ป พ.ศ. อัตราเงินเฟอ (รอยละ) 
2536 3.3 
3537 5.1 
2538 5.8 
2539 5.9 
2540 5.5 
2541 8.1 
2542 0.3 

หลังป 2542 5.0 
ท่ีมา :  ธนาคารแหงประเทศไทย  (2542) 
 

(3)  มูลคาของอุทยานแหงชาติเขาใหญคํานวณจากประชากรเฉพาะในเขต
เมือง ทําใหมูลคาดังกลาวไมสามารถเปนตัวแทนของประชากรท้ังประเทศได ดังนั้น มูลคารวมของ
ทรัพยากรปาไมบริเวณโครงการเข่ือนแควนอยในป พ.ศ. 2536 มีคาประมาณ 22.38 ลานบาท/ป ซ่ึง
คํานวณไดจากการนํามูลคาปาไมของโรงการเข่ือนแควนอย (2536) คูณกับขนาดประชากรในเขตเมืองของ
ประเทศไทย (2536) มีประมาณ 10,238,741 คน 
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(4)  การคํานวณมูลคาของสภาพปาในอนาคต (50 ป) จะกําหนดให
ประชากรมีอัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 ตอป โดยใหมูลคาหลังจากป พ.ศ. 2542 เพ่ิมอัตราเงินเฟอ รอยละ 5 
และใชอัตราคิดลด รอยละ 6 8 และ 10  

หากสังคมตองสูญเสียปาและระบบนิเวศของพ้ืนท่ีโรงการเข่ือนแควนอยไป 
จะกอใหเกิดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจคิดเปนมูลคาปจจุบัน ประมาณ 479.15 ลานบาท เม่ือใชอัตราคิดลด
รอยละ 10 และกอใหเกิดการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจท่ีมากข้ึนเม่ืออัตราการคิดลดนอยลง (ตารางท่ี 4.13) 

 
ตารางท่ี 4.13 มูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมโรงการเข่ือนแควนอย กรณีมูลคาจากการไมไดใช  

(non-use value) 
(หนวย:ลานบาท) 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2536 2537 2538 ....... 2585 
มูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมรายป 22.38 23.75 25.38 ....... 400.01 
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม (18,000 ไร) 
อัตราการคิดลด รอยละ 6 1,074.82 
อัตราการคิดลด รอยละ 8 690.98 
อัตราการคิดลด รอยละ 10 479.15 
ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 

การประเมินมูลคาการสูญเสียปาจากมูลคาการใช (use value) 
มูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมของโครงการเข่ือนแควนอย โดยรวมถึงมูลคา

ผลิตภัณฑจากปา และมูลคาจากการดูดซับคารบอน ซ่ึงใชวิธีการโอนมูลคามาจากการศึกษาประเมินมูลคา
อุทยาแหงชาติแมยม (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2542) 

 
(1)  การประเมินมูลคาการสูญเสียปาจากมูลคาผลิตภัณฑจากปา 

การประเมินมูลคาการใชประโยชนผลิตภัณฑจากปาของโครงการแกง
เสือเตนอุทยานแหงชาติแมยม จากการศึกษาดังกลาว การใชประโยชนผลิตภัณฑจากปาของประชาชน 
2,134 คนในพ้ืนท่ี ประเมินมูลคาได 76 ลานบาทในป พ.ศ. 2542 คิดเปนมูลคาผลิตภัณฑจากปาเทากับ 
9.86 ลานบาท/ป (76/2,134=0.036) ตารางท่ี 4.14 

จากนั้นทําการปรับมูลคาตามขนาดของพ้ืนท่ีโครงการแควนอยท่ีไดรับ
ผลกระทบ ซ่ึงโครงการเข่ือนแควนอยมีพ้ืนท่ี 18,000 ไร และครัวเรือนท่ีจะไดรับผลกระทบจากโครงการ
เข่ือนแควนอยมีจํานวน 400 ครัวเรือน ดังนั้นพ้ืนท่ีปาบริเวณโครงการเข่ือนแควนอยจึงมีมูลคาผลิตภัณฑ
จากปาเทากับ 0.025 ลานบาท/ครัวเรือน/ป หรือเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 9.86 ลานบาท/ป  

เนื่องจากมูลคาผลิตภัณฑจากปาท่ีประเมินไดจากการศึกษาอุทยาน
แหงชาติแมยม เปนมูลคาในป พ.ศ. 2542 จึงปรับมูลคาตามอัตราเงินเฟอท่ีผานมาในอดีตใหเปนมูลคาในป 
พ.ศ. 2536 ซ่ึงเทากับ 7.32 ลานบาท/ป 
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ตารางท่ี 4.14  การโอนมูลคาผลิตภัณฑจากปาของอุทยานแหงชาติแมยมเปนมูลคาปาพ้ืนท่ีโรงการ
เข่ือนแควนอย 

 
อุทยานแหงชาติแมยม 
พ้ืนท่ี 26,000 ไร 
มูลคาผลิตภัณฑจากปา  (2546) 76 ลานบาท/ป 
จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบ 2,134 ครัวเรือน 
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจากปาตอครัว เรือน 
(2542) 

0.036 ลานบาท/ครัวเรือน/ป 

โครงการเข่ือนแควนอย 
พ้ืนท่ี 18,000 ไร 
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจากปาตอครัว เรือน 
(2542) 

0.025 ลานบาท/ครัวเรือน/ป 

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบ 400 ครัวเรือน 
มูลคาผลิตภัณฑจากปา  (2542) 9.86 ลานบาท/ป 
มูลคาผลิตภัณฑจากปา  (2536) 7.32 ลานบาท/ป 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 

การประเมินมูลคาผลิตภัณฑจากปาในอนาคต (50 ป ) โดยให
มูลคาเพ่ิมตามอัตราเงินเฟอรอยละ 5 และใชอัตราคิดลดใน 3 อัตรา คือ รอยละ 6 8 และ 10 ซ่ึงมูลคา
ปจจุบันของการสูญเสียพ้ืนท่ีปาในโรงการเข่ือนแควนอยจากการประเมินมูลคาผลิตภัณฑจากปา ประมาณ 
278.25 ลานบาทเม่ือใชอัตราคิดลดรอยละ 6 และถาอัตราคิดลดเพ่ิมข้ึนจะทําใหมูลคาปจจุบันของการ
สูญเสียพ้ืนท่ีปาลดลง (ตารางท่ี 4.15) 

 
ตารางท่ี 4.15  มูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมในโครงการเข่ือนแควนอย กรณีประเมินมูลคาผลิตภัณฑ

จากปา 
(หนวย:ลานบาท) 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2536 2537 2538 ....... 2585 
มูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมรายป 7.32 7.70 8.14 ....... 80.37 
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม (18,000 ไร) 
อัตราการคิดลด รอยละ 6 278.25 
อัตราการคิดลด รอยละ 8 185.75 
อัตราการคิดลด รอยละ 10 133.18 
ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (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 

การประเมินมูลคาปาจากการเปนแหลงดูดซับคารบอน สามารถ
ประเ มินไดจากมูลค าความเสี ยหายของสภาพแวดลอม ท่ี เ กิดจากการเปลี่ ยนแปลงปริมาณ
คารบอนไดออกไซด และในการประเมินเปนมูลคาการสูญเสียปาสวนหนึ่งจะประเมินจากประโยชนของ
การเปนแหลงดูดซับคารบอน 

ประโยชนของการเปนแหลงดูดซับคารบอนสะสมของปาไมพ้ืนท่ี
โครงการแกงเสือเตน มีมูลคาประมาณ 868 ลานบาท และมีมูลคาการดูดซับคารบอนตอปเทากับ 3.47 
ลานบาทตอป เห็นไดวาปริมาตรไมในพ้ืนท่ีท่ีจะไดรับผลกระทบจากการถูกน้ําทวม มีผลตอมูลคาการดูด
ซับคารบอน 

จากนั้นทําการปรับมูลคาตามปริมาตรไมท่ีอยูในพ้ืนท่ีปาท่ีตอง
สูญเสียจากการมีโครงการเข่ือนแควนอย โดยพ้ืนท่ีปาไมของโรงการแควนอยมีปริมาตรไมประมาณ 
102,694 ลูกบาศกเมตร ดังนั้นมูลคาสะสมในปเริ่มตน (2542) ของการเปนแหลงดูดซับคารบอนของพ้ืนท่ี
ปาโรงการเข่ือนแควนอย 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) 
(ตารางท่ี 4.16) 
 
ตารางท่ี 4.16  การปรับและโอนมูลคาการเปนแหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดจากปาอุทยานแหงชาติ

แมยมเปนมูลคาปาบริเวณโรงการเข่ือนแควนอย 
 

รายการ จํานวน/ขนาด หนวย 
อุทยานแหงชาติแมยม 
พ้ืนท่ี 26,000 ไร 
ปริมาตรไม 751,115 ลบ.ม 
มูลคาการดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน (2542) 868 ลานบาท 
มูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2542) 3.47 ลานบาท/ ป 
โครงการเข่ือนแควนอย 
พ้ืนท่ี 18,000 ไร 
ปริมาตรไม 102,694 ลบ.ม 
มูลคาการดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน (2542) 118.67 ครัวเรือน 
มูลคาการดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน (2536) 88.10 ลานบาท 
มูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2542) 0.47 ลานบาท/ป 
มูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2536) 0.35 ลานบาท/ ป 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
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จากนั้น ปรับมูลคาความแตกตางของชวงเวลาท่ีศึกษา เนื่องจาก
มูลคาการเปนแหลงดูดซับคารบอนของอุทยานแหงชาติแมยม มีการประเมินคาไวในป พ.ศ. 2542 แต
การศึกษาความเปนไปไดของโรงการแควนอยทําไวในป พ.ศ. 2536 จึงตองมีการปรับมูลคาตามอัตราเงิน
เฟอแตละป ดังนั้นทําใหมูลคาการเปนแหลงดูดซับคารบอนของพ้ืนท่ีปาโครงการเข่ือนแควนอยจะมีมูลคา
สะสมเริ่มตนในป พ.ศ. 2536 เทากับ 88.10 ลานบาท และมูลคาการดูดซับคารบอนตอป (2536) เทากับ 
0.35 ลานบาทตอป 

จากการคํานวณมูลคาปาในอนาคต (50 ป) ณ อัตราคิดลด รอยละ 
6 8 และ 10 ไดกําหนดใหมูลคาเพ่ิมตามอัตราเงินเฟอรอยละ 5 พบวา มูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปาโรงการ
เข่ือนแควนอยจากการเปนแหลงดูดซับคารบอน มีมูลคาปจจุบันรวมเทากับ 94.1 ลานบาท ท่ีอัตราคิดลด
รอยละ 10 และมูลคาความสูญเสียมากข้ึนหากอัตราการคิดลดนอยลง ดังตารางท่ี 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17  มูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไมในโครงการเข่ือนแควนอย กรณีประเมินจากมูลคาการเปน

แหลงดูดซับคารบอนไดออกไซด 
(หนวย:ลานบาท) 

รายการ 
ป พ.ศ. 

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 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 

มูลคารวมจากการสูญเสียพ้ืนท่ีปาของโรงการเข่ือนแควนอย ท่ีได
จากการประเมิน มูลคาการไมไดใช (non-use value) และมูลคาจากการใช (use value) สามารถสรุปได
ดังตารางท่ี 4.18 
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ตารางท่ี 4.18  การประเมินมูลคาการสูญเสียสภาพปาบริเวณโครงการเข่ือนแควนอย 
(หนวย:ลานบาท) 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2536 2537 2538 ....... 2585 
มูลคาจากการไมไดใช 
(อัตราเงินเฟอหลังป พ.ศ. 2542 รอยละ 5 
และอัตราการเพ่ิมของประชากรเมือง รอยละ 1) 

22.37 23.75 25.38 ........ 400.01 

มูลคาจากการใช 95.78 8.07 8.53 ........ 84.24 
ผลิตภัณฑจากปา 7.32 7.70 8.14 ........ 80.37 
การเปนแหลงดูดซับคารบอนสะสมในปเริ่มตน 88.10     
เปนแหลงดูดซับคารบอนตอป 0.35 0.37 0.39 ........ 3.87 

มูลคาสูญเสียเชิงเศรษฐกิจรวม 118.16 31.38 33.92 ........ 484.25 
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (อัตราคิดลดรอยละ 6) 1,449.57 
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (อัตราคิดลดรอยละ 6) 967.24 
มูลคาปจจุบันของการสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ (อัตราคิดลดรอยละ 6) 698.83 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 

ตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดินท่ีใชในการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 
ในการกอสรางเข่ือนแควนอยจะมีการดําเนินโครงการปลูกปา

ทดแทนของพ้ืนท่ีปา 18,000 ไร ซ่ึงเทากับพ้ืนท่ีปาท่ีตองสูญเสียไปจากโรงการเข่ือนแควนอย เชนเดียวกัน 
การดําเนินการเพ่ือปลูกปาทดแทนจะทําใหสังคมตองนําพ้ืนท่ีจํานวนดังกลาวมาใชเพ่ือปลูกปา จึงทําให
สังคมไมสามารถใชประโยชนจากพ้ืนท่ีเพ่ือกอประโยชนดานอ่ืน กลาวคือ สังคมตองเผชิญกับตนทุนคาเสีย
โอกาสของท่ีดินผืนดังกลาว ดังนั้น ในการประเมินตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดินจะทําไดโดยการคํานวณวา 
ผืนดินดังกลาวมีศักยภาพท่ีจะใหประโยชนตอสังคมเปนมูลคาเทาใด ศักยภาพหรือประโยชนจากท่ีดินจะ
สะทอนออกมาในรูปของราคาท่ีดิน 

การประเมินตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดิน เปนการสมมติใหตนทุน
คาเสียโอกาสของท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีปลูกปาทดแทนมีคาเทากับราคาประเมินท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก ซึงกรม
ท่ีดินไดประเมินไวในป พ.ศ. 2536 ประมาณตารางวาละ 50 บาท หรือ 20,000 บาทตอไร 

สําหรับโครงการแควนอย กิจกรรมการปลูกปาทดแทนจะเกิดข้ึน
เฉพาะปแรกของการดําเนินโรงการเทานั้น ทําใหตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดินสําหรับการปลูกปาทดแทน
เทากับ 360 ลานบาท (20,000*18,000=360 ลานบาท) 

 
คาใชจาเพ่ือการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 
จากขอมูลกรมปาไม คาใชจายเพ่ือการปลูกปาเทากับ 2,500 บาท

ตอไร ดังนั้น โรงการจะตองมีคาใชจายเพ่ือการปลูกปาทดแทนเทากับ 45 ลานบาท โดยกิจกรรมดังกลาว
จะเกิดข้ึนในปแรกของการดําเนินโรงการ 
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การประเมินมูลคาประโยชนจากการปลูกปาทดแทน (18,000 ไร) 
จากการคํานวณมูลคาการสูญเสียพ้ืนท่ีปา 18,000 ไร ของพ้ืนท่ีโรง

การเข่ือนแควนอยขางตนมีมูลคาเทากับ 118.16 ลานบาทในป พ.ศ. 2536 เนื่องจากพ้ืนท่ีปลูกปาทดแทน
เทากับพ้ืนท่ีปาท่ีจะสูญเสีย จึงกําหนดใหมูลคาประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนเทากัน แตในการปลูกปาทดแทน
จําเปนตองรอเวลาถึง 60 ป กวาพ้ืนท่ีปาท่ีปลูกทดแทนจะมีสภาพคลายปาเกา จึงสมมติใหมูลคาปแรกของ
ปาท่ีปลูกทดแทนมีมูลคาเพียง 1/60 ของมูลคาท่ีแทจริง หากเปนปาท่ีโตเต็มท่ี และมีมูลคา 2/60 ในปท่ี 2 
ตามลําดับ ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นวา ประโยชนท่ีสังคมจะไดรับ จากการปลูกปาทดแทนจะต่ํากวา
ประโยชนจากปาท่ีมีสภาพสมบูรณ ดังนั้น ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน สามารถคิดเปน
มูลคาปจจุบันไดเทากับ 573.70 ลานบาท ท่ีอัตราคิดลดรอยละ 6 และมีมูลคาปจจุบันลดลงเม่ือใชอัตรา
คิดลดสูงข้ึน ดังตารางท่ี 4.19 

 
ตาราท่ี 4.19  การประเมินมูลคาผลประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 

(หนวย:ลานบาท) 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2536 2537 2538 ....... 2585 
มูลคารายปของประโยชนจากปาไมโตเต็มท่ีขนาด 
18,000 ไร 

118.16 31.82 33.92 ........ 484.25 

สัดสวนปาไมท่ีใหประโยชนตอสังคมในแตละป 1/60 2/60 3/60 ........ 50/60 
มูลคารายปของประโยชนจากปาไมท่ีกําลังเติบโต 
18,000 ไร (ปาปลูกทดแทน) 

1.97 1.06 1.70 ........ 403.54 

มูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน18,000 ไร 
(อัตราคิดลดรอยละ 6) 

573.70 

มูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน18,000 ไร 
(อัตราคิดลดรอยละ 6) 

315.78 

มูลคาปจจุบันของประโยชนเชิงเศรษฐกิจของการปลูกปาทดแทน18,000 ไร 
(อัตราคิดลดรอยละ 6) 

185.75 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 

มูลคาประโยชนสุทธิจากการประเมินตนทุนสิ่งแวดลอม 
มูลคาปจจุบันของประโยชนสุทธิจากการวิเคราะหตนทุนและ

ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมของโรงการเข่ือนแควนอยมีคาท่ีติดลบ โดยในกรณีท่ีใชอัตราคิดลดต่ํา (รอย
ละ 6) ซ่ึงจะทําใหมูลคาปจจุบันของผลประโยชนสุทธิมีคาติดลบมากกวากรณีใชอัตราคิดลดสูง (รอยละ 
10) (ตารางท่ี 4.20) ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา การท่ีสังคมตองสูญเสียพ้ืนท่ีปาขนาด 18,000 ไร จากการ
สรางเข่ือนแควนอย จะทําใหเกิดความสูญเสียคิดเปนมูลคาเชิงเศรษฐกิจประมาณ 1,056.47 ลานบาทใน
กรณีท่ีใชอัตราคิดลดรอยละ 8 
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ตารางท่ี 4.20  ตนทุนและผลประโยชนดานส่ิงแวดลอมโครงการเข่ือนแควนอย 
(หนวย:ลานบาท) 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม 
มูลคาปจจุบัน ณ อัตราคิดลดรอยละ 

6 8 10 
ตนทุนส่ิงแวดลอมจากการสูญเสียพ้ืนท่ีปา (18,000 ไร) 1,854.57 1,372.24 1,103.83 

มูลคาการสูญเสียสภาพปาไมและระบบนิเวศ 1,449.57 967.24 698.83 
ตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดินในการปลูกปาทดแทน 360.00 360.00 360.00 
ตนทุนการปลูกปาทดแทน (2,500 บาท/ไร*18,000 ไร) 45.00 45.00 45.00 

ประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 573.70 315.78 185.57 
มูลคาปจจุบันสุทธิ (ประโยชน-ตนทุน) (1,280.87) (1,056.47) (918.26) 
ขอสมมุติฐาน 
อัตราการขยายตัวของประชากรเมือง รอยละ 1 
อัตราเงินเฟอ หลังป พ.ศ. 2542 รอยละ 5 
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2542 รอยละ 0.30 
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2541 รอยละ 8.10 
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2540 รอยละ 5.50 
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2539 รอยละ 5.90 
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2538 รอยละ 5.80 
อัตราเงินเฟอ ป พ.ศ. 2537 รอยละ 5.10 
ราคาท่ีดิน (บาทตอไร) 20,000 
ระยะเวลาโครงการ (ป) 50 
ระยะเวลารอคอยจนปามีสภาพสมบูรณ (ป) 60 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
 

(5)  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการเข่ือนแควนอยกรณีท่ีคิดตนทุน
ดานส่ิงแวดลอม 

มูลคาผลประโยชนสุทธิดานสิ่งแวดลอมท่ีประเมินไดเม่ือนํามาพิจารณากับ
ผลประโยชนสุทธิดานการพัฒนาโรงการพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิของโรงการมีคาเปนบวก ไมวาจะใช
อัตราคิดลดรอยละ 6 8 หรือ 10 ก็ตาม (ตารางท่ี 4.21) แสดงวาโรงการนี้มีความเหมาะสมเบื้องตนทาง
เศรษฐศาสตร 
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ตารางท่ี 4.21  การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการแควนอยกรณีท่ีคิดตนทุน
ส่ิงแวดลอม 

 
รายการ มูลคาปจจุบัน (ลานบาท) ณ อัตราคิดลดรอยละ 10 

ดานการพัฒนา  
ตนทุนการพัฒนา 4,986.10 
1.  คากอสรางเข่ือนและอาคารประกอบ 2,063.84 
2.  คาใชจายดานสิ่งแวดลอม 749.37 
3.  ระบบชลประทานและการระบายนํ้า 687.59 
4.  คาดําเนินการและบํารุงรักษา 461.19 
5.  งานบริการทางวิศวกรรม 492.11 
6.  การสูญเสียรายรับจากการทําไมอยางสม่ําเสมอ 532.00 
ประโยชนดานการพัฒนา 7,462.72 
1.  ดานการเกษตร 5,746.83 
2.  ดานพลังงานไฟฟา 601.62 
3.  ดานประมง 49.87 
4.  ดานการทองเท่ียว 379.42 
5.  ดานการปองกันนํ้าทวม 105.14 
6.  ดานการอุปโภค-บริโภค 475.84 
7.  รายรับจากการขายไม 104.00 

มูลคาปจจุบันสุทธิดานการพัฒนา (ประโยชน-ตนทุน) 2,476.62 

ดานสิ่งแวดลอม 

มูลคาปจจุบัน  ณ อัตราคิดลด (รอยละ) 
การศึกษา (ใหม) การศึกษาเดิม 

6 8 10 8 
ตนทุนดานสิ่งแวดลอม 1,854.57 1,372.24 1,103.83 2,011.33 
1.  การสูญเสียสภาพปาไมและระบบนิเวศ 18,000 ไร 1,449.57 967.24 698.83 2,011.33 
2.  ตนทุนคาเสียโอกาสของท่ีดินในการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 360.00 360.00 360.00 - 
3.  ตนทุนการปลูกปาทดแทน (2,500 บาท/ไร*18,000 ไร) 45.00 45.00 45.00 - 
ประโยชนดานสิ่งแวดลอม 573.70 315.78 185.57 525.19 
1.  ประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 18,000 ไร 573.70 315.78 185.57 525.19 

มูลคาปจจุบันสุทธิดานสิ่งแวดลอม 1,280.87 1,056.47 918.26 1,486.14 
มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (ประโยชน-ตนทุน) 1,195.75 1,420.15 1,558.36 990.48 

ท่ีมา :  สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  (2543) 
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สรุปทายบท 
 

การจัดหาแหลงน้ําเปนกลยุทธหลักของนโยบายบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศไทย ซ่ึงการ
ดําเนินโครงการระบบชลประทานขนาดใหญเพ่ือจัดหาและกักเก็บน้ํา นอกจากจะเกิดผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับแลว สิ่งท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงไดคือ ผลกระทบท่ีตามมาหลายประการ โดยเฉพาะโครงการสราง
เข่ือนเพ่ือกักเก็บน้ํา ยอมกอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและผลกระทบทางลบตอราษฎรท่ีอยูเหนือเข่ือน ซ่ึง
การชดเชยราษฎรกลายเปนตนทุนหลักของโครงการชลประทานเพ่ือกักเก็บน้ํา อยางเชนเข่ือนในปจจุบัน 
ท้ังยังเปนสาเหตุของความขัดแยงระหวางรัฐและราษฎร ท้ังนี้เพราะไมมีกระบวนการพิจารณาผลกระทบ
ทางสังคมท่ีเขมแข็งและชดเชยท่ีเปนมาตรฐานดีพอ และขาดการมีสวนรวมของผูท่ีไดรับผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมตั้งแตเริ่มเกิดโครงการ อีกท้ังรัฐและเจาของโครงการมิไดใหความสําคัญตอการทํา EIA เพียงพอ 
รวมถึงขาดขอมูลพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร งบประมาณ และบุคลากรท่ีมีวุฒิภาวะอันเหมาะสม ท้ังในระดับ
ผูวิเคราะหและผูสอบทาน นอกจากนี้ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียตอโครงการ ตอง
ใหความสําคัญตอข้ันตอนการดําเนินงานของโรงการใหถูกตองตามกฎหมาย กอนการอนุมัติริเริ่มโครงการ 
และควรมีการประเมินตนทุนสิ่งแวดลอมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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บทที่ 5 
 

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

การจัดการทรัพยากรน้ําอาศัยหลักการเดียวกันกับหลักการทางเศรษฐศาสตรคือ การจัดสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดเพ่ือตอบสนองความตองการใชทรัพยากรท่ีมีอยางไมจํากัด การใหความสําคัญ
ในการจัดการทรัพยากรน้ําจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือปริมาณความความตองการใชหรืออุปสงคในทรัพยากรน้ํามี
มากกวาปริมาณการผลิตหรืออุปทานทรัพยากรน้ํา ทางเลือกของผูกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากร
น้ํามีดวยกัน 2 ทางเลือกหลัก ไดแก การจัดการดานอุปทานน้ําและการจัดการอุปสงคน้ํา 

 
เปาหมายหลักของการจัดการทรัพยากรน้ํานั้นมีความหลากหลายข้ึนอยูกับการใหน้ําหนัก

ของแตละสังคมและเหตุการณ เชน เปาหมายในการใชน้ําเพ่ือการบริโภค เพ่ือการผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรม หรือบริการ ฯลฯ สําหรับเปาหมายของการจัดการน้ําในทางเศรษฐศาสตร คือ ประสิทธิภาพ
ในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา (allocative efficiency) ซ่ึงประกอบไปดวย ประสิทธิภาพท่ัวไปทาง
เศรษฐศาสตร (neutral economic efficiency) และ ประสิทธิภาพโดยรวมทางเศรษฐศาสตร 
(aggregate economic efficiency) 

 
สําหรับในบทนี้ จะกลาวถึงกลไกในการจัดการทรัพยากรน้ําตามหลักเศรษฐศาสตร ในท่ีนี้จะ

จําแนกออกเปน 5 กลไกหลัก ไดแก (1)  การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติของปจเจกชน (2)  การจัดการ
ทรัพยากรน้ําในมิติของสังคม (3)  การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติดานกลไกของตลาด (4)  ปจจัยเชิง
สถาบันกับการจัดการทรัพยากรน้ําและ (5)  ความลมเหลวของระบบตลาดในการจัดการทรัพยากรน้ําท้ังนี้ 
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรใ์นการจดัการทรพัยากรนํ�าทั �ง5 กลไก สามารถอธิบายไดดังนี้ 

 
5.1  การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติของปจเจกชน 
 

มิติของปจเจกชน (individual dimension) ในการผลิตและใชน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
สําหรับมิตินี้ เปนการวิเคราะหประสิทธิภาพของการผลิตน้ําของผูผลิตภายใตหลักการวิเคราะหดาน
อุปทาน(supply analysis) และประสิทธิภาพการบริโภคน้ําของผูบริโภคภายใตหลักการวิเคราะหดานอุป
สงค (demand analysis) โดยสามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี้ 

 
5.1.1  การจัดการดานอุปทานน้ํา 
 

หลักเศรษฐศาสตรสําคัญในสวนของการจัดการดานอุปทานน้ําอาศัยหลักการของ
เศรษฐศาสตรการผลิตท่ีคํานึงถึงการผลิตภายใตแนวคิดของตนทุนต่ําสุดหรือการผลิตเพ่ือใหผูผลิตไดรับ
กําไรสูงสุดหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การไดมาซ่ึง “ประสิทธิภาพการผลิต (production efficiency)” 
นั่นเอง ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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ตนทุนของการผลิตของการผลิตและการจัดสรรน้ํา 
 
สมมติให �เปนปริมาณน้ําท่ีทําการผลิตและจัดสรรโดยหนวยงานภาครัฐหรือเอกชน 

ท้ังนี้ กําหนดให ��(�)เปนฟงกชันตนทุนรวมของการผลิตและจัดสรรน้ํา (total cost function) ภายใต
เทคโนโลยีการผลิตท่ีคํานึงถึงการประหยัดตนทุน (cost-effective technique) ดังนั้น ตนทุนสวนเพ่ิมใน
การผลิตและจัดสรรน้ําจึงถูกกําหนดใหอยูในรูปของฟงกชัน ��(�)หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คืออุปทานน้ํา 
ดังแสดงในภาพท่ี 5.1 

 

 
ภาพที่ 5.1  ตนทุนรวมและตนทุนสวนเพิ่มของการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006) 

 
จากภาพท่ี 5.1 แกนนอนคือปริมาณน้ําท่ีหนวยงานทําการผลิตและจัดสรร ในขณะท่ี

แกนตั้งเปนมูลคาของตนทุนการผลิตและการจัดสรรน้ํา เสนกราฟของท้ังตนทุนรวมและตนทุนสวนเพ่ิมมี
ความชันเปนบวก ซ่ึงหมายถึง ทุกหนวยของน้ําท่ีทําการผลิตและจัดสรรเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการมีตนทุนรวม
ท่ีสูงข้ึนโดยตลอด ในขณะท่ีตนทุนสวนเพ่ิมของการผลิตและจัดสรรน้ําในหนวยแรกๆยังคงมีมูลคาตอหนวย
ท่ีสูงเนื่องจากทําการผลิตในจํานวนนอย เม่ือมีการขยายขนาดการผลิตและการจัดสรรน้ําเพ่ิมสูงข้ึน ตนทุน
สวนเพ่ิมนี้จะคอยๆลดลงจนถึงระดับต่ําสุดเนื่องจากตนทุนผันแปรเฉลี่ย (average variable cost) ในชวง
นี้มีคาต่ําสุด จากนั้นจึงคอยๆ เพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากความจํากัดของปจจัยการผลิต หรืออีกนัย
หนึ่งก็คือ อุปทานของน้ําจะเริ่มตนจากระดับท่ีการผลิตมีตนทุนผันแปรเฉลี่ยต่ําท่ีสุด โดยเสน ��(�) ท่ี
เริ่มจากจุดนี้ถือเปนเสนอุปทานของการผลิตและจัดสรรน้ํานั่นเอง  

 
 

ปริมาณน�ํา

ต้นทุน

MC(W)

TC(W)
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ประสิทธิภาพของการผลิตน้ําในกรณีผูผลิตรายเดียว 
 
ทํานองเดียวกับการผลิตสินคาท่ัวไป ผูผลิตดําเนินการผลิตน้ําตนทุน (�) ภายใต

เทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนไปไดในชวงระยะเวลาของการผลิตหรือภายใตฟงกชันการผลิต ดังตอไปนี้ 
 

� = �(�, ��, ��, … , ��) 
 

โดยท่ี �= น้ําท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตนทุน 
��, ��, … , �� = ปจจัยในการผลิตชนิดท่ี 1, 2, ……., ชนิดท่ี � 

 
เม่ือพิจารณาเฉพาะน้ําท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําตนทุนแลว ผลผลิตสวนเพ่ิม 

(marginal product: MP) จากการใชวัตถุดิบน้ําเพ่ิมข้ึน 1 หนวยสามารถแสดงโดยใชสมการทาง
คณิตศาสตรไดดังนี้ 

 

��� = ��
′ =

��

��
 

 
ในหนวยแรกๆ ของการใชวัตถุดิบน้ํา ขนาดของการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตน้ําตนทุนอยูใน

อัตราการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเรื่อยๆ (increasing returns to scale: IRTS)จนถึงระดับสูงสุด ณ ระดับการใช
วัตถุดิบน้ําท่ี �� หรือเปนระดับการใชวัตถุดิบน้ําท่ีกอใหเกิดผลผลิตสวนเพ่ิมสูงท่ีสุด จากนั้นผลผลิตสวน
เพ่ิมของน้ําตนทุนจะมีอัตราการเพ่ิมข้ึนท่ีลดลง (decreasing returns to scale: DRTS)จนในท่ีสุดผลผลิต
รวมของน้ําตนทุนมีปริมาณลดลงหากยังคงใชวัตถุดิบน้ําเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆในการผลิต ดังแสดงในสมการ
คณิตศาสตรและในภาพท่ี 5.2 

 

IRTS:��
′′ =

���

��� > 0และDRTS:��′′ =
���

��� < 0 
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ภาพท่ี 5.2  ผลผลิตรวมและผลผลิตสวนเพ่ิมของการผลิตน้ําตนทุน 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin (2006) 
 

เปาหมายหลักของผูผลิตน้ําตนทุนคือ การผลิตน้ําตนทุน ณ ระดับท่ีทําใหไดรับกําไร
สูงสุด (maximum profit)จากการใชวัตถุดิบน้ําและปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ในการผลิตภายใตเทคโนโลยีท่ี
เปนไปไดในขณะนั้น ดังแสดงในสมการวัตถุประสงคตอไปนี้  

 
��������� = �� ∙�(�, ��, ��, … , ��) − �(�) − ∑ (�� ∙��

�
��� ) 

 
ท้ังนี้ กําหนดให	π = ระดับกําไรท่ีผูผลิตไดรับจากการผลิตน้ําตนทุน 

�� = ระดับราคาตอหนวยของผลผลิตน้ําตนทุน 
��=ระดับราคาตอหนวยของปจจัยการผลิตชนิดท่ี�,� = 1,   , � 

 
ดังนั้น ผูผลิตจะดําเนินการตัดสินใจใชปจจัยการผลิตแตละชนิดจนถึงระดับท่ีทําให

ไดรับกําไรสูงสุด ซ่ึงสามารถแสดงไดดวยการหาอนุพันธลําดับหนึ่งของกําไรเทียบกับระดับการใชปจจัยการ
ผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 1 หนวยดังนี้ (first-order condition: FOC): 

 
 
 
 
 

Y'

ปริมาณน�ําดิบ

ปริมาณน�ําดิบ

ปริมาณน�ําต้นทุน
(ผลผลิตน�าํ)

DRTS

WF

WF

IRTS

Y

ผลผลติส่วนเพิ�ม
ของน�ําต้นทุน
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1. ��

��
= �� ∙

��

��
−

��

��
= 0 

 

�� ∙
��

��
=
��

��
 

 
���� = ��� = ��  

 

2. ��

���
= �� ∙

��

���
− �� = 0 

 

�� ∙
��

���
= �� 

 
����� = ���� = ��  

 
จากกระบวนการทางคณิตศาสตรขางตน ผูผลิตทําการตัดสินใจผลิตน้ําตนทุนเพ่ือให

ไดรับกําไรสูงสุด ณ ระดับของการใชปจจัยการผลิตท่ีทําใหมูลคาของผลผลิตเพ่ิม (value of marginal 
product: VMP) ของการใชปจจัยการผลิตแตละชนิดเพ่ิมข้ึน 1 หนวย (����และ�����) เทากับตนทุน
สวนเพ่ิมของปจจัยการผลิต (���และ����) หรือเทากับราคาตอหนวยของปจจัยการผลิตนั้นๆ 

(��และ�� ) กลาวโดยสรุป ประสิทธิภาพดานการผลิตท่ีทําใหผูผลิตไดรับกําไรสูงสุดเกิดข้ึนเม่ือการใช
ปจจัยการผลิตอยู ณ ระดับท่ีทําใหมูลคาของผลผลิตสวนเพ่ิมเทากับราคาตอหนวยของปจจัยการผลิตแต
ละชนิด 

 
ในการอธิบายประสิทธิภาพการผลิตน้ําตนทุนดวยกราฟนั้น ภาพท่ี 5.3แสดงถึงระดับ

การใชปจจัยการผลิตในรูปของวัตถุดิบน้ํา ณ ระดับ �∗ ซ่ึงเปนระดับท่ีมูลคาของผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนเทากับ
ตนทุนสวนเพ่ิมจาการใชวัตถุดิบน้ําเพ่ิมข้ึน 1 หนวย หรือเทากับราคาตอหนวยของวัตถุดิบน้ํานั่นเอง 
(���� = ��� = ��) จากประสิทธิภาพของการผลิตน้ําตนทุนนั้น สามารถนําไปสูการสรางเสนอุป
สงคของน้ําท่ีใชเปนวัตถุดิบในการผลิต (demand for water input) หรือแสดงเปนฟงกชันอุปสงคคือ 

 
�∗ = �(��) 

 
โดยกราฟของอุปสงคนํ์�า (ดบิ) นี�แสดงไวใ้นภาพที� 5.4 นอกจากนี� สําหรบัในดา้น

ของอุปทานของนํ�าตน้ทุนนั �นสามารถพจิารณาไดจ้ากตน้ทุนส่วนเพิ�มในส่วนที�อยู่เหนือต้นทุนผนัแปร

เฉลี�ยดงัที�ไดก้ล่าวแลว้ขา้งตน้ 
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ภาพท่ี 5.3  ระดับการใชปจจัยการผลิตท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพทางการผลิตน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 

 

 
ภาพท่ี 5.4  อุปสงคของน้ํา (ดิบ) ท่ีใชเปนปจจัยการผลิตน้ําตนทุน 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 
 

5.1.2  การจัดการดานอุปสงคน้ํา 
ในสวนของการจัดการดานอุปสงคน้ํานั้นอยูภายใตแนวคิดของหลักเศรษฐศาสตรวา

ดวยประสิทธิภาพการบริโภค โดยน้ําในท่ีนี้ทําหนาท่ีเปรียบเสมือนสินคาหรือผลผลิตชนิดหนึ่งท่ีผูบริโภค
ตองการบริโภครวมกับสินคาชนิดอ่ืนๆ ภายใตงบประมาณท่ีผูบริโภคมีอยู ซ่ึงรายละเอียดสามารถอธิบาย
ไดดังนี ้

MCW

WF

Y'

Y = f (w)

WF

VMPW

W*

ปริมาณน�ําดิบ

ปริมาณน�ําดิบ

ปริมาณน�ําต้นทุน
(ผลผลิตน�าํ)

มูลค่า

WF

W = D(PW)

ราคาน�ําดิบ

ปริมาณน�ําดิบ
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ประสิทธิภาพของการบริโภคน้ําในกรณีผูบริโภครายเดียว 
 
ทํานองเดียวกันกับผูผลิต ผูบริโภคทําการตัดสินใจบริโภคสินคาชนิดตางๆ รวมถึง

สินคาท่ีเปนน้ํา (�, ��, ��, … , ��)ในปริมาณท่ีทําใหไดรับความพึงพอใจหรืออรรถประโยชน (utility: U) 
สูงสุด ภายใตงบประมาณ (budget: M) ท่ีผูบริโภคมีอยูท้ังนี้ กําหนดให 

 
�	 =  น้ําท่ีผูบริโภคตองการบริโภคอุปโภคในราคา ��ตอหนวย 

��, ��, … , �� 		=  สินคาชนิดท่ี 1, 2,…, n ท่ีผูบริโภคตองการบริโภคในราคา��, ��, … , ��ตอ
หนวย ตามลําดับ 

 
ซ่ึงฟงกชันอรรถประโยชนของผูบริโภคแสดงไดดังนี้  
 

� = �(�, ��, ��, … , ��) 

 
โดยสมการงบประมาณของผูบริโภคคือ 

 

� = �(�) + �(�� ∙��

�

���

) 

โดยท่ี                   �(�) =ฟงกชันคาใชจายหรือตนทุนในการบริโภคน้ํา 
∑ (�� ∙��
�
��� ) 	=คาใชจายท้ังหมดในการบริโภคสินคา 

 
ดังนั้น สมการวัตถุประสงคของผูบริโภคสามารถแสดงไดดังตอไปนี้ 

 
��������� = �(�, ��, ��, … , ��) 

Subject to: � = �(�) + ∑ (�� ∙��
�
��� ) 

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

 

� = �(�, ��, ��, … , ��) + λ ∙[� − �(�) − �(�� ∙��

�

���

)] 

 
โดยเง่ือนไขจําเปน (FOC) ของการวิเคราะหคือ 

 
 
 



69 

 

1. ��

��
=

��

��
− λ ∙�′(�) = 0 

 
��

��
= λ ∙�′(�) 

2. ��

���
=

��

���
− λ ∙�� ′ = 0 

 
��

���
= λ ∙�� ′ 

3. ��
�λ
= � − �(�) − ∑ (�� ∙��

�
��� ) = 0 

 
จากสมการ 1. และ 2. จะได: 

 
��

��

��

���

=
� ′(�)

��
 

 
ดังนั้นเขียนใหมไดเปน 

 

����,�� =
� ′(�)

��
=
��

��
 

 
จากสมการขางตน แสดงถึง ประสิทธิภาพการบริโภคสินคาโดยผูบริโภคตัดสินใจดวยการพิจารณา

ถึงอัตราการทดแทนกันระหวางการบริโภคน้ํา (�)และสินคาชนิดท่ี �(��) หรือ marginal rate of 
substitution (����,��)กับอัตราสวนของราคาสินคาท้ังสองชนิดนั้น (��

��
)กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 

ผูบริโภคจะทําการชั่งน้ําหนักระหวางความพึงพอใจสวนเพ่ิมท่ีไดรับจากการบริโภคสินคาท้ังสองชนิดกับ
ราคาของสินคานั่นเอง ประสิทธิภาพการบริโภคท่ีเกิดข้ึน สามารถนําไปสูการไดมาซ่ึงอุปสงคของน้ํา 
(ตนทุน) ดังแสดงในสมการและภาพท่ี 5.5 ตอไปนี้ 

 
�∗ = �(��, ��, … , ��,�) 
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ภาพท่ี 5.5  อุปสงคของน้ําท่ีใชในการบริโภค (น้ําตนทุน) 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton  (2004) 

 
อุปสงครวมของน้ํา 

 
เมื�อพจิารณาในภาพรวมของทั �งสงัคมที�ประกอบไปด้วยผู้ผลติและผู้บรโิภคนํ�า

จาํนวนมาก เมื�อนําอุปสงคข์องแต่ละบุคคลมารวมกนักจ็ะทําใหไ้ดอุ้ปสงคร์วม (aggregate demand) 
ของนํ�า ดงัแสดงในสมการต่อไปนี� 

 
�����= ������+ ������+ ⋯ + ������ 

 
ทั �งนี�   �����=อุปสงครวมของน้ํา 

 
������, �

�����, … , � �����=อุปสงคน้ําของบุคคลท่ี 1, 2,..., k ในสังคม 
 
โดยอุปสงครวมนี้สามารถแสดงใหอยูในรูปของกราฟตามภาพท่ี 5.6 ดังตอไปนี ้

Y = D(Py , Pi , M)

ปริมาณน�ําต้นทุน

ราคาน�ําต้นทุน
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ภาพท่ี 5.6  อุปสงครวมของน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 

 
5.2  การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติของสังคม 
 

หากพิจารณาในเชิงของสังคมสวนรวมแลว การจัดสรรทรัพยากรน้ําระหวางบุคคลควร
คํานึงถึงผลประโยชนท่ีแตละบุคคลไดรับจากการไดสวนแบงของปริมาณน้ําท่ีหนวยงานจัดสรรให ท้ังนี้ ผู
กําหนดนโยบายมีวัตถุประสงคหลักในการจัดสรรทรัพยากรน้ําเพ่ือใหสังคมไดรับสวัสดิการสูงสุด 
(maximum social welfare) นั่นเอง ในทางเศรษฐศาสตร อุปสงคน้ํา สามารถอธิบายไดอีกนัยหนึ่งก็คือ 
เปนความเต็มใจท่ีจะจาย (willingness to pay) ของสมาชิกในสังคมเพ่ือใหไดมาซ่ึงปริมาณน้ําท่ีใชในการ
ผลิตหรือบริโภค ซ่ึงก็ถือวาเปนผลประโยชนท่ีผูใชน้ําไดรับในแงของผลประโยชนสวนเพ่ิม (marginal 
benefit: MB) ท้ังนี้ เม่ือหักคาใชจายหรือตนทุน (marginal cost: MC) ในการซ้ือหรือจัดหาน้ํามาใชแลว 
มูลคาท่ีไดรับจะเทากับ ผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ (marginal net benefit: MNB)หรือ MNB = MB – 
MC อนึ่ง เม่ือนําผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิของแตละบุคคลมารวมกันก็จะเปนผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ
ของสังคม ดังแสดงในภาพท่ี 5.7 

 

D(Py)

D1(Py)

D3(Py)

D2(Py)

ราคาน�ําต้นทุน

ปริมาณน�ําต้นทุน
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ภาพท่ี 5.7  ผลประโยชนสวนเพ่ิม ผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ และตนทุนเพ่ิมของน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 

 
5.3  การจัดการทรัพยากรน้ําในมิติดานกลไกของตลาด 
 

ระบบตลาด (market system) คือ เครื่องมือทางนโยบายในการจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือ
จัดการกับปญหาความจํากัดหรือความหายากของทรัพยากรน้ํา (water scarcity) ท้ังนี้ทรัพยากรน้ําใน
หลายสังคมไมมีระบบตลาดในการจัดสรร (missing water market) ปญหาการจัดการน้ําจึงเปนไปอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จากท่ีไดกลาวแลวใน The First Theorem วา ไมมีสถาบัน (เครื่องมือทาง
นโยบาย) ในรูปแบบใดๆ ท่ีทําหนาท่ีไดดีกวา ตลาด (markets) นอกจากนี้ ในบางสังคมประเทศมีจัดการ
ทรัพยากรน้ําในรูปแบบของการซ้ือขายแลกเปลี่ยนสิทธิในทรัพยากรน้ํา (trade of water rights) อีกดวย 

 
ตลาดของทรัพยากรน้ําเปนการแลกเปลี่ยนสิทธิในทรัพยากรน้ํา (water rights) ระหวางผู

ซ้ือและผูขาย โดยสิทธิในทรัพยากรน้ําท่ีสมบูรณควรเปนไปตามหลักการของ Property Rights ท่ีไดกลาว
แลวขางตน ซ่ึงประเภทของสิทธิในทรัพยากรน้ํา (สวนใหญเกิดข้ึนในประเทศท่ีพัฒนาแลว) สามารถ
จําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ 

 
1) Water Right Lease/Rental หมายถึงเจาของทรัพยากรน้ําใหสิทธิการเขาใชทรัพยากร

น้ําแกผูเชาเปนการชั่วคราว 
2) Water Right Option หมายถึงเจาของใหสิทธิทําสัญญากับผูซ้ือสิทธิการใชทรัพยากรน้ํา

ภายใตเง่ือนไขตางๆ ทางดานราคา (option price)  
3) Water Right Banking: เปนกรณีท่ีหนวยงานรัฐมอบหมายใหธนาคารจัดการหาผูเชาสิทธิ

ท่ีมีคุณภาพ เปนการเพ่ิมมูลคาทรัพยากร 
 

MB

MNB
MC

มูลค่าผลประโยชน์
หรือต้นทุน

ของน�ําต้นทุน

ปริมาณน�ําต้นทุน



73 

 

5.3.1  แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในการคาทรัพยากรน้ํา 
 

สําหรับแนวคิดในการคาทรัพยากรน้ํา (water trade) นั้น มีหลักการเชนเดียวกันกับ
ทฤษฎีการคาท่ัวไป นั่นคือ ผูท่ีไดรับจัดสรรสิทธิในการใชน้ําในปริมาณท่ีมากเกินความตองการจะทําการ
แลกเปลี่ยนหรือขายสิทธิการใชน้ําในสวนท่ีเกินความตองนี้ใหกับผูท่ีตองการใชน้ําเพ่ิมเติม และอยูภายใต
หลักการของการจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพในสังคมโดยพยายามใหผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิของแต
ละบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรสิทธิในการใชน้ํามีคาเทากันมากท่ีสุด ท้ังนี้ กําหนดใหสมการผลประโยชนสวน
เพ่ิมสุทธิของบุคคลท่ี 1 และบุคคลท่ี 2 ในสังคม (สมมติใหสังคมประกอบไปดวยบุคคลเพียง 2 คน) เปน
ดังนี้ (พิจารณาภาพท่ี 5.8ประกอบการอธิบาย) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.8  การคาสิทธิในทรัพยากรน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 
 

สําหรับกรณีท่ีการคาทรัพยากรน้ํามีตนทุนในการทําธุรกรรมเกิดข้ึน โดยเปนตนทุนท่ีมี
ความผันแปร (��)กับปริมาณทรัพยากรน้ําท่ีมีการซ้ือขายซ่ึงแสดงไดดังสมการตอไปนี้ 

 
��(�∗) = ��(��

′ − ��	
∗) 

ดังนั้น ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของกรณีท่ีมีตนทุนในการทําธุรกรรมคือ 
 

M NB�(��
∗) = M NB�(��

∗) + ��(��
′ − ��	

∗) 

 

MNB1

v

w1
*

MNB2

v

01

02

w1
’

w2
’ w2

*

b1

b2

ราคาน�ําต้นทุนราคาน�ําต้นทุน

ปริมาณน�ําต้นทุน

ปริมาณน�ําต้นทุน
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จากสมการขางตน แสดงใหเห็นวา บุคคลท่ี 2 จะทําการขายทรัพยากรน้ําใหบุคคลท่ี 1 
ลดลงในกรณีท่ีมีคาใชจายในการทําธุรกรรมซ้ือขายทรัพยากรน้ํา 

 
5.4  ปจจัยเชิงสถาบันกับการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

นอกจากแนวคิดและหลักการทางเศรษฐศาสตรท่ีใชในการจัดการทรัพยากรน้ําแลว บทบาท
ของ “สถาบันหรือ institutions” นับวาเปนสิ่งสําคัญตอการจัดการทรัพยากรน้ําเชนกัน สถาบันเปนปจจัย
เก้ือหนุนท่ีมีนัยสําคัญตอการจัดการทรัพยากรตามหลักการทางเศรษฐศาสตร A. Allan Schmid (1972)   
ใหคําจํากัดความของ “สถาบัน” วา “เปนเครื่องมือในการกําหนดสิทธิของบุคคล การเคารพสิทธิของผูอ่ืน 
และความรับผิดชอบของคนในสังคม” ในทํานองเดียวกัน Douglass C. North (1991) ผูไดรับรางวัล
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตรใหความหมายของสถาบันไววา “สถาบัน เปนเครื่องมือท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือใช
ประโยชนในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงประกอบดวยขอจํากัดท่ีเปนทางการ (formal 
constraints) เชน รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และสิทธิตามกฎหมาย เปนตน และขอจํากัดท่ีไมเปนทางการ 
(informal constraints) เชน การประทวง การคว่ําบาตร ประเพณี และวัฒนธรรมเปนตน” 

 
ในทางเศรษฐศาสตร “ตลาดและราคา” ถือเปนปจจัยเชิงสถาบันท่ีถูกใชเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการจัดการทรัพยากรน้ํา นอกจากนี้ นโยบาย (policies) หรือทางเลือก (choices) ของสังคมก็ถือเปน
ปจจัยสําคัญเชิงสถาบันในการจัดการทรัพยากรน้ํา ความสําเร็จของสังคมจึงข้ึนอยูกับการเลือกใชนโยบาย
หรือทางเลือกท่ีเหมาะสมในการไดมาซ่ึงสวัสดิการสูงสุดของสังคม ซ่ึงกฎระเบียบหรือสถาบันสามารถชวย
ใหการจัดการทรัพยากรน้ําเปนไปอยางเหมาะสม (optimal allocation) ซ่ึงเปนกระบวนการจัดสรร
ทรัพยากรท่ีอยูบนพ้ืนฐานของรูปแบบของทรัพยากร (property forms) ลักษณะสิทธิในการเปนเจาของ
ทรัพยากร (property rights) ผลประโยชนสวนเพ่ิม (marginal benefit) และตนทุนสวนเพ่ิม (marginal 
cost) ของการใชทรัพยากรน้ําในสังคม 

 
รูปแบบของทรัพยากร ประกอบดวย 4 รูปแบบ คือ 
 

1) Open Access Resource หมายถึง ทรัพยากรท่ีไมมีกฎระเบียบในการใชและการเขาถึง
ทรัพยากร ผูใชสามารถใชทรัพยากรไดตามขนาดท่ีตองการในลักษณะใครมากอนไดกอน ซ่ึง
ในปจจุบันทรัพยากรรูปแบบนี้ไมคอยปรากฏแลว 

2) Common Property Resource หมายถึง ทรัพยากรท่ีทุกคนในสังคมมีสิทธิเปนเจาของและ
มีสิทธิในการการใชภายใตกฎระเบียบท่ีกําหนด เชน ทรัพยากรประมง ทรัพยากรน้ําบนดิน 
และน้ําใตดิน เปนตน 

3) State Property Resource หมายถึง ทรัพยากรท่ีรัฐมีสิทธิเปนเจาของ 
4) Private Property Resource หมายถึง ทรัพยากรท่ีเอกชนมีสิทธิเปนเจาของ 
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นอกจากรูปแบบของทรัพยากรแลว สิทธิในการเปนเจาของทรัพยากรถือวามีบทบาทสําคัญ
ในการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ สิทธิการเปนเจาของในทรัพยากรจะมีความสมบูรณและ
สงผลตอประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรไดนั้น ตองประกอบไปดวยสิทธิ 4 ประเภทดังนี้ 

 
1) Exclusivity หมายถึง การมีสิทธิเด็ดขาดในทรัพยากรเพ่ือเก็บเก่ียวผลตอบแทนท้ังทางตรง

และทางออม โดยผูอ่ืนไมสามารถละเมิดสิทธินี้ได 
2) Transferability หมายถึง การท่ีเจาของทรัพยากรมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนหรือเปลี่ยนมือใน

ความเปนเจาของทรัพยากร 
3) Enforceability หมายถึง การท่ีเจาของทรัพยากรมีสิทธิในการปกปองมิใหผูอ่ืนเขามา

เก่ียวของหรือละเมิดสิทธิในการใชทรัพยากร 
4) Universality หมายถึง สิทธิในการเปนเจาของทรัพยากรนั้นเปนท่ียอมรับของสังคม

โดยท่ัวไป 
 
Kenneth Arrow และ Gerald Debleuนักเศรษฐศาสตรรางวัลโนเบลผูพัฒนาทฤษฎี

เศรษฐศาสตรสวัสดิการท่ีมีชื่อวา The First Theorem of Welfare Economics โดยเนื้อหาสวนหนึ่ง
ระบุวา การใชเครื่องมือทางนโยบายในการกําหนดสิทธิความเปนเจาของทรัพยากรอยางชัดเจนและปลอย
ใหการจัดสรรทรัพยากรนั้นเปนไปตามกลไกของตลาดถือเปนแนวทางในการจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
5.5  ความลมเหลวของระบบตลาดในการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

จากหลักเศรษฐศาสตรท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการแขงขันสมบูรณนั้น (พิจารณาภาพท่ี 5.9 
ประกอบ)  เม่ืออุปทานน้ํามีจํากัด (เสนอุทานมีลักษณะตั้งฉากกับแกนนอนหรือแกนปริมาณ) การแขงขัน
ในการใชน้ําหรือปริมาณอุปสงคของการใชน้ํามีระดับท่ีเพ่ิมสูงข้ึน (เสนอุปสงคเกิดการเคลื่อนยายจาก D1

ไปสู D2) เปนผลใหระดับราคาตอหนวยของน้ําขยับเพ่ิมสูงข้ึนจาก P1เปน P2 กําไรของผูผลิตจึงขยับตาม
เชนกัน (หรือเพ่ิมข้ึนเทากับพ้ืนท่ีแรเงา) การจัดการทรัพยากรน้ําในตลาดแขงขันจําเปนตองอาศัยหลักการ
ของการมี “กรรมสิทธิ์การเปนเจาของ (property rights)” ในทรัพยากรน้ําอยางชัดเจน ซ่ึงผูท่ีมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยากรก็สามารถท่ีจะทําการผลิตและจัดสรรทรัพยากรน้ํานั้นไดตามกลไกของตลาด 
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ภาพท่ี 5.9  การผลิตและการใชทรัพยากรน้ําในตลาดแขงขันสมบูรณ 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton  (2004) 
 

อยางไรก็ตาม สิทธิความเปนเจาของในทรัพยากรน้ําสวนใหญไมมีความชัดเจน ซ่ึงเปนสาเหตุ
ใหกลไกตลาดไมสามารถดําเนินการไดตามปกติ ดังนั้น การจัดการทรัพยากรน้ําจึงไมมีประสิทธิภาพ หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การท่ีระบบหรือกลไกตลาดเกิดความลมเหลวอันเนื่องมาจากการท่ีทรัพยากรน้ํานั้นมี
ลักษณะเปนสินคาสาธารณะ เปนทรัพยากรท่ีผูใชสามารถกอใหเกิดผลกระทบภายนอกตอสังคม เปน
ทรัพยากรท่ีอยูภายใตการผูกขาดตามธรรมชาติในกระบวนการผลิต และการกําหนดอัตราคิดลดท่ีมีขนาด
สูงเกินไปในแตละชวงเวลาของการนําทรัพยากรน้ํามาใชประโยชน ซ่ึงสาเหตุเหลานี้ของความลมเหลวใน
กลไกตลาดของทรัพยากรน้ําสามารถอธิบายไดดังนี้ 
 

1) ทรัพยากรท่ีเปนสินคาสาธารณะ (public goods) เปนทรัพยากรท่ีมีลักษณะเปน Nonrival 
(การบริโภคทรัพยากรของคนหนึ่งจะไมกระทบตอปริมาณทรัพยากรเหลือใหคนอ่ืนบริโภค) 
และเปน Exclusive (ไมสามารถกีดกันการเขามาใชทรัพยากรนั้นได) นั่นคือ ปญหาจะเกิดข้ึน
เม่ือทุกคนตองการใชทรัพยากรแตไมตองการจาย (free riding) ดังนั้น ผลประโยชนสวนเพ่ิม 
(MB) จะถูกประเมินจากผูใชทรัพยากรต่ํากวาท่ีควรจะเปน 
 

2) ผลกระทบภายนอก (externalities) เปนผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากอรรถประโยชนหรือ
ฟงกชันการผลิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งถูกสรางข้ึนโดยมิไดคํานึงถึงอรรถประโยชนหรือ
ฟงกชันการผลิตของบุคคลอ่ืนท้ังในดานของการขัดแยงในระหวางผูใชน้ําบริเวณตนน้ําและ
ปลายน้ํา และปญหาของมลพิษทางน้ําอันกอใหเกิดตนทุนของผลกระทบภายนอก (external 
costs) ตามมาในภายหลังได ดังแสดงไวในภาพท่ี 5.10 

 

ราคา

ปริมาณน�ํา

S1

D1

D2
P1

P2

Q1
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ภาพท่ี 5.10  ความลมเหลวของตลาดทรัพยากรน้ําในกรณีของการเกิดผลกระทบภายนอก 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton  (2004) 
 

ความลมเหลวของระบบตลาดของทรัพยากรน้ําเกิดข้ึนในกรณีของการเกิดข้ึนของผลกระทบ
ภายนอก เชน กรณีการผันน้ําของผูใชน้ําท่ีอยูบริเวณตนน้ําท่ีมากเกินไปจนเปนสาเหตุใหผูใชน้ําท่ีอยู
บริเวณปลายน้ํามีปริมาณน้ําเหลือใหใชอยางไมเพียงพอ จําเปนตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการใชเครื่องสูบน้ํา
หรือตองเสียคาใชจายในการนําน้ําใตดินมาใชเพ่ิมข้ึน หรือในกรณีของกิจกรรมการผลิตของผูผลิตรายใด
รายหนึ่งท่ีมีการปลอยน้ําท้ิงหรือมลพิษลงสูแหลงน้ํา เปนเหตุใหผูใชน้ํารายอ่ืนตองเสียคาใชจายเพ่ิมในการ
บําบัดมลพิษเหลานี้หรือคาใชจายเพ่ิมในการหาแหลงน้ําสะอาดแหลงอ่ืนมาใช เปนตน  
 

จากภาพท่ี 5.10 หากผูใชน้ําท่ีอยูบริเวณตนน้ําไมคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูใชน้ําท่ี
อยูบริเวณปลายน้ําหรือผูประกอบการท่ีมีการปลอยมลพิษลงสูแหลงน้ําโดยปราศจาการลงทุนในระบบ
บําบัดมลพิษแลว ผูประกอบการเหลานี้ก็จะผลิตสินคาท่ีระดับ Q1ณ ระดับราคา P1บนเสนอุปทาน“S” ซ่ึง
ถือเปนระดับการผลิตท่ีไมเหมาะสม ท้ังนี้เพราะสังคมโดยรวมจะตองแบกรับภาระเทากับตนทุนท่ีเกิดจาก
ผลกระทบภายนอก ในขณะเดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบกับผูประกอบการท่ีคํานึงถึงผลกระทบภายนอกท่ี
เกิดข้ึนกับสังคม ผูประกอบการเหลานี้จะทําการลงทุนเพ่ือลดผลกระทบภายนอกมากวาผูประกอบการ
ประเภทแรก ดังนั้น การผลิตจึงมีความเหมาะสมมากกวาในเชิงของสวัสดิการท่ีเกิดข้ึนกับสังคมโดยทําการ
ผลิตบนพ้ืนฐานของเสนอุปทาน“S + ตนทุนผลกระทบภายนอก” ท่ีระดับการผลิต Q2ณ ระดับราคา P2

ถึงแมวาปริมาณการผลิตจะต่ํากวาในขณะท่ีราคาสูงกวาการผลิตในกรณีแรกก็ตาม การผลิตในกรณีนี้เปน
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคํานึงถึงการไดมาซ่ึงสวัสดิการสูงสุดของสังคมโดยรวม 
(maximum social welfare) 
 

3) การผูกขาดตามธรรมชาติ (natural monopoly) เปนการผลิตท่ีมีผลลบตอประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตรเนื่องจากตนทุนเฉลี่ยของการผลิตน้ํา (average cost: AC หรือ TC/w) ลด
ต่ําลงอยางตอเนื่องในขณะท่ีทําการผลิตน้ําเพ่ิมมากข้ึน ในขณะท่ีตนทุนสวนเพ่ิม (marginal 
cost: MC) ณ ระดับการผลิตน้ําท่ี MC = MB หรือระดับท่ีทําการจัดสรรน้ําใหผูบริโภค (w*) 

ราคา

ปริมาณน�ํา

S

D

P1

P2

Q1

S + ต้นทุนผลกระทบภายนอก

Q2

ต้นทุนผลกระทบภายนอก
(External Cost)
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ท่ีระดับราคา P* มีคาต่ํากวา AC ดังนั้น รายไดท่ีไดรับของผูผลิตน้ําจึงมีคาต่ํากวาตนทุนการ
ผลิตโดยเฉลี่ย ซ่ึงเอกชนท่ัวไปไมสามารถแบกรับสภาวะขาดทุนนี้ไดรัฐจึงเขามามีบทบาทใน
การเปนหนวยงานท่ีสามารถดําเนินการผลิตน้ําใหสมาชิกในสังคม ดังแสดงในภาพท่ี 5.11 

 

 
ภาพท่ี 5.11  การผูกขาดตามธรรมชาติในการผลิตน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 
 

อนึ่ง ประชากรสวนใหญของโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีกําลังพัฒนาและดอย
พัฒนาใชน้ําโดยไดรับการอุดหนุน (subsidy) จากรัฐบาล ในลักษณะของคาใชจายงบประมาณและการ
อุดหนุนดานราคาสําหรับการผลิตและจัดสรรน้ําชลประทาน น้ําประปา ตลอดจนการควบคุมและปองกัน
ปญหาน้ําทวมและภัยแลง ท้ังนี้ เนื่องจากน้ําเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีมีความจําเปนสําหรับทุกคน การเขาถึง
การใชทรัพยากรน้ําจึงเปนสิทธิอันชอบธรรมของประชากรทุกคนในสังคม 

 
ภาพท่ี 5.12  แสดงตัวอยางของการอุดหนุนดานราคาของภาครัฐใหแกประชาชนผูใช

น้ํา ในระยะแรกอุปทานของน้ํามีจํากัดท่ี Q1ซ่ึงแสดงดวยเสนอุปทานS1ในขณะท่ีอุปสงคการใชน้ําของ
สังคมสามารถแสดงไดดวยเสน D1สอดคลองกับราคาดุลยภาพตอหนวยท่ี P1ในระยะเวลาตอมาเม่ืออุปสงค
การใชน้ํามีการขยายตัว (จากการเพ่ิมข้ึนของประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ) จนเปนผลใหเสนอุป
สงคการใชน้ําเกิดการเคลื่อนยายจากเสน D1ไปสูเสน D2ราคาดุลยภาพตอหนวยจึงปรับเพ่ิมสูงข้ึนจาก P1

ไปอยูท่ีระดับ P2ซ่ึงปกติแลวประชาชนผูใชน้ําจะเปนผูแบกรับภาระในสวนตาง (P2-P1) ของราคาท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนนี้อยางไรก็ตาม สําหรับรัฐบาลของประเทศท่ีประชากรท่ีมีรายไดตอหัวไมสูงมากนักจะทําหนาท่ีเขา
ไปแบกรับภาระนี้ดวยการอุดหนุนบางสวนหรืออุดหนุนท้ังหมดเทากับสวนตางของราคาน้ําท่ีเพ่ิมสูงข้ึนหรือ
เทากับ SDY1พฤติกรรมการอุดหนุนดานราคาและขนาดของการอุดหนุนนี้ดําเนินตอไปเรื่อยๆ หากอุทาน
ของน้ํายังคงมีเทาเดิมท่ี S1และตราบใดท่ีอุปสงคการใชน้ําเพ่ิมสูงข้ึนกวาระดับนี้ การอุดหนุนก็ยิ่งมีขนาด
ใหญมากข้ึนอันเนื่องมาจากการเพ่ิมข้ึนของราคาน้ํา  

 

AC

MB

P*

AC (w*)

W*

MC

ปริมาณน�ําต้นทุน

ราคาน�ําต้นทุน
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ดังนั้น แนวทางการลดภาระการอุดหนุนดานราคาท่ีหลายประเทศดําเนินการอยูก็คือ
ขยายขนาดของอุปทานน้ําใหเพ่ิมสูงข้ึนโดยการสํารวจแหลงน้ําใหมๆ การสรางเข่ือน และปรับปรุงระบบ
ชลประทาน เปนตน การขยายขนาดของอุปทานน้ําเปนผลใหเสนอุปทานเกิดการเคลื่อนยายจากเสน S1 
ไปสูเสน S2ราคาดุลยภาพจึงลดลงมาอยู ณ ระดับ P3 ดังนั้น ขนาดของการอุดหนุนราคาตอหนวยจึงลดลง
มาอยูท่ี P2-P3หรือลดลงจาก SDY1เปน SDY2นอกจากนี้ อีกแนวทางหนึ่งในการลดขนาดของการอุดหนุน
ดานราคา คือ การจัดการดานอุปสงคการใชน้ําดวยวิธีสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนักในการ
ประหยัดการใชน้ําและใชน้ําอยางคุมคามากท่ีสุด ซ่ึงแนวทางนี้เปนแนวทางท่ีมีความเหมาะสมกับ
สถานการณน้ําในปจจุบันท่ีมีอุปทานจํากัด อยางไรก็ตาม การจัดการดานอุปสงคการใชน้ํามีความ
ยากลําบากในการสรางจิตสํานึกในการประหยัดน้ําและตองอาศัยเวลามากกวาการจัดการดานอุปทาน ซ่ึง
รัฐบาลของหลายประเทศจึงเลือกใชวิธีจัดการดานอุปทานน้ําเนื่องจากเห็นผลเปนรูปธรรมในระยะเวลาท่ี
สั้นกวาเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีจัดการดานอุปสงคการใชน้ํา 

 

 
ภาพท่ี 5.12  การอุดหนุนดานราคาของภาครัฐในการใชทรัพยากรน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Quentin R. Grafton  (2004) 
 

การกําหนดอัตราคิดลดท่ีสูงเกินไป (overdiscounting) เกิดข้ึนเม่ือเอกชนตัดสินใจ
กําหนดอัตราคิดลด (private discount rate) ของคาบเวลาปจจุบันท่ีสูงกวาอัตราคาคิดลดในคาบเวลา
อนาคต ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงการใชทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนในเชิงของสังคมสวนรวมแลว อัตราคิดลดของ
สังคม (social discount rate) ในคาบเวลาอนาคตจะมีคามากกวาอัตราคิดลดในคาบเวลาปจจุบัน ดังนั้น 
ทรัพยากรน้ําจะถูกนํามาใชไปในคาบเวลาปจจุบันเร็วกวาระดับท่ีเหมาะสมหากเอกชนกําหนดใหอัตราคิด
ลดในคาบปจจุบันมีคาสูง ท้ังนี้ เนื่องจากอัตราคิดลดแสดงถึงคาเสียโอกาสของผลประโยชนท่ีไดจากนํา
ทรัพยากรมาใชในคาบเวลาปจจุบันเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต หรือกลาวอีกนัย
หนึ่ง หากอัตราของผลตอบแทนจากการนําทรัพยากรน้ํามาใชในปจจุบันสูงกวาอัตราดอกเบี้ย (ซ่ึงอาจถือ
เปนตัวแทนของอัตราผลตอบแทนในอนาคต) ทรัพยากรน้ําจะถูกนํามาใชในปจจุบันในปริมาณมากและเร็ว

ราคา

ปริมาณน�ํา

S1

D1

D2
P1

P2

Q1

S2

P3
SDY1

   (P2 – P1 )

SDY2

   (P2 - P3 )

Q2
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ข้ึนเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนท่ีสูงกวาการเก็บทรัพยากรน้ําไวใชในอนาคตแลวไดเพียงผลตอบแทนท่ีเปน
ดอกเบี้ยซ่ึงมีมูลคาท่ีต่ํากวา 

 
สรุปทายบท 

 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา เปนแนวคิดท่ีนําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร

มาประยุกตใชในการจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือท่ีจะจัดสรรทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูอยางจํากัดใหมีเพียงพอตอ
ความตองการทรัพยากรน้ําท่ีมีไมจํากัด โดยกลไกการจัดการทรัพยากรน้ํา มีความสําคัญตอผูกําหนด
นโยบายในการนํามาใชพิจารณาในการจัดสรรน้ํา ในกรณีท่ีความตองการ (อุปสงค) ในทรัพยากรน้ํามี
มากกวาปริมาณการผลิต (อุปทาน) เพ่ือท่ีจะไดเกิดการใชทรัพยากรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
จัดสรรทรัพยากรน้ําอยางมีความเปนธรรมโดยทางเลือกในการจัดการทรัพยากรน้ํามีดวยกัน 2 ทางเลือก
หลัก คือ การจัดการดานอุปทานน้ํา และการจัดการดานอุปสงคน้ํา ซ่ึงการจัดการดานอุปทานน้ํา จะอาศัย
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรการผลิตโดยคํานึงถึงแนวคิดตนทุนต่ําสุดเพ่ือใหผูผลิตไดรับกําไรสูงสุด จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพในการผลิต ในทํานองเดียวกัน การจัดการดานอุปสงคน้ํา จะอยูภายใตแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร คือประสิทธิภาพการบริโภค ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูกําหนดนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรน้ําท่ี
จะดําเนินนโยบายอยางไรเพ่ือใหสังคมไดรับประโยชนไดสูงสุด 
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บทที่ 6 
 

ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

ในบทนี้เปนการเสนอแนวคิดในการพิจารณาประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา โดยแบงออกเปน 3 หัวขอ หัวขอท่ีหนึ่ง เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากร
น้ําเชิงสถิตหัวขอท่ีสอง เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพลวัต และหัวขอท่ีสาม
ซ่ึงเปนหัวขอสุดทาย เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ํา 

 
6.1  ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงสถิต 
 

การจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงสถิตเปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา 
ณ จุดของเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ ซ่ึงการจัดสรรทรัพยากร
น้ําท่ีมีอยู (�)ของผูกําหนดนโยบายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการไดโดยตัดสินใจเลือก
ปริมาณน้ํา (�)ท่ีจะจัดสรรใหแตละบุคคล (�) เพ่ือใหสังคม (� = 1,2, .., �) ไดรับผลประโยชนสวน
เพ่ิมสุทธิสูงท่ีสุด ดังแสดงในสมการวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

 

���������[��

�

���

(��) − ��(��)] 

 
      subject to:                          ∑ ��

�
��� = � 

 
ดังนั้น Lagrangian Function สามารถเขียนอยูในรูปของ 
 

� = 	�[��

�

���

(��) − ��(��)]+ λ ∙(� − ���

�

���

) 

 
ซ่ึงเง่ือนไขจําเปน (FOC)ของการวิเคราะหคือ 
 
                       1.   ��

���
=

��

���
−

��

���
− λ = 0      

 
และ                  2.     

��

�λ
= � − ∑ ��

�
��� = 0 

 
 
จากสมการ 1. จะเห็นไดวา 
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��� − ��� = λ 

 
นั่นคือ                                                ���� = 	λ 

 
จากสมการขางตน λ ตามความหมายในทางเศรษฐศาสตรก็คือ มูลคาเพ่ิมของทรัพยากรน้ํา 

(marginal value of water) หรือราคาตอหนวยของทรัพยากรน้ํานั่นเอง ดังนั้น ในการจัดการน้ําไปสู
บุคคลแตละบุคคลในสังคมนั้น หนวยงานจะพยายามจัดสรรในลักษณะใหแตละบุคคลในสังคมไดรับ
ผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิเทาๆกัน โดยมีปริมาณน้ําท่ีจัดสรรเทากับ �∗ ดังแสดงในสมการและภาพท่ี6.1 

 
���� = 	���� = ⋯ = ���� 

 

 
ภาพท่ี 6.1  การจัดการทรัพยากรน้ําในสังคมบนพ้ืนฐานของผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 

 
6.2  ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพลวัต 

 
การจัดการทรัพยากรน้ําท่ีอธิบายมาแลวขางตน เปนการพิจารณาประสิทธิภาพในเชิงสถิต 

(static efficiency) อยางไรก็ตาม ผูกําหนดนโยบายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการน้ําจําเปนตอง
พิจารณาถึงปริมาณทรัพยากรน้ําท่ีมีและปริมาณการใชในอนาคตดวย ดังนั้น “เวลา” จึงเปนปจจัยสําคัญ
ในการจัดการทรัพยากรน้ําระหวางชวงเวลาตางๆ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเชิงพลวัต (dynamic 
efficiency) โดยผูมีหนาท่ีตัดสินใจในการจัดการทรัพยากรน้ําพยามยามท่ีจะจัดสรรตามหลักการของการ
ไดมาซ่ึงผลประโยชนสูงสุดจาการจัดการทรัพยากรน้ําระหวางปจจุบันกับอนาคต นั่นคือ ผูกําหนดนโยบาย
ในการจัดการทรัพยากรน้ํามีเปาหมายในการใหสังคมไดรับผลประโยชนสุทธิท่ีคิดเปนมูลคาปจจุบัน (net 

W*

MNB2

λ

MNB1

มูลค่าผลประโยชน์
ของน�ําต้นทุน

มูลค่าผลประโยชน์
ของน�ําต้นทุน
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present value: NPV) สูงสุด โดยผลประโยชนสุทธิ (net benefit: NB) ในแตละคาบเวลา tท่ีอัตราคิดลด 
rสามารถคํานวณไดจาก 

 
���= �� − �� 

 
และ                                     ��� = ∑

���

(���)�
���
��� > 0 

 
ดังนั้น สมการวัตถุประสงคของผูกําหนดนโยบายในการจัดการน้ําในชวงเวลาตางๆ คือ 
 

��� =�
���

(1 + �)�

���

���

��,… ,����
��������  

 
                         subject to          ∑ �� = ����

���  
 

ซ่ึงสมการขางตน หมายถึง ผูกําหนดนโยบายทําการตัดสินใจจัดการทรัพยากรน้ําในแตละ
ชวงเวลา (w�, … , ����) เพ่ือทําใหสังคมไดรับผลประโยชนสุทธิปจจุบัน (NPV) สูงสุดภายใตปริมาณ
ทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูท้ังหมด (W) ในทุกชวงเวลา ทํานองเดียวกับกับการวิเคราะหประสิทธิภาพของการ
จัดการทรัพยากรน้ําในเชิงสถิต Lagrangian Function ถูกนํามาใชหาระดับของปริมาณน้ําท่ีจัดสรรให
สังคมในแตละชวงเวลา (�∗) ดังตอไปนี้ 

 

� =�
���

(1 + �)�

���

���

+ λ ∙[� − ���

���

���

] 

 
ภายใตเง่ือนไขจําเปน: 
 

1. 
��

���
=

�
���
(���)�

���
− λ = 0 

 

2. 
��

�λ
= � − ∑ ��

���
��� = 0 

 

จากสมการ1. จะไดวา   λ =
����

(���)�
 

 
ดังนั้น ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงพลวัต (ภาพท่ี 6.2) จึงอยูท่ี 



84 

 

���� =
����
(1 + �)�

=
����
(1 + �)�

= ⋯ =
������
(1 + �)���

= λ� 

 
โดยท่ี λ� = ตนทุนเพ่ิมของการใชทรัพยากรน้ําหรือ marginal user cost 
 
 

 
ภาพท่ี 6.2  การจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงพลวัต 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 

 
6.3  ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ํา 

 
การจัดการดานมลพิษทางน้ํานับวันยิ่งทวีความสําคัญมากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากการเพ่ิมข้ึน

ของประชากรและกิจกรรมการผลิตทางเศรษฐกิจท่ีไมเหมาะสมกอใหเกิดของเสียท่ีเหลือท้ิงจาก
กระบวนการผลิตและถูกปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมซ่ึงสวนหนึ่งอยูในรูปของมลพิษทางน้ําการจัดการมลพิษ
ทางน้ําตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตรไดอาศัยหลักการของทฤษฎีโคส หรือ “The Coase’s Theorem” 
ซ่ึงเปนทฤษฎีท่ีอยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะหเก่ียวกับตนทุนการทําธุรกรรมทางเศรษฐกิจ (transaction 
costs) โดยในท่ีนี้ก็คือ ตนทุนในการเจรจาตอรองกันระหวางผูกอมลพิษทางน้ํา (polluter) และผูไดรับ
ผลกระทบจากมลพิษนี้ (pollutee) เพ่ือหาจุดเหมาะสมของระดับมลพิษท่ีสามารถยอมรับไดจากท้ังสอง
ฝาย หากตนทุนในการเจรจาตอรองนี้สูงเกินไป การเจรจาตอรองก็จะไมเกิดข้ึน ดังนั้น สังคมก็ไมสามารถ
หาจุดเหมาะสมในการจัดการมลพิษทางน้ําได 

 
ภาพท่ี 6.3  แสดงถึงการจัดการมลพิษทางน้ําของสังคมท่ีประกอบไปดวยผูกอมลพิษและผู

ไดรับผลกระทบมาดําเนินการเจรจาตอรองหาระดับมลพิษท่ีเหมาะสม (optimal pollution load: e*) 
เพ่ือใหยอมรับไดท้ังสองฝาย โดยผูกอมลพิษจําเปนตองพิจารณาถึงตนทุนในการบําบัดมลพิษในแตละ

W*

MNB1

λ0

MNB0

มูลค่าผลประโยชน์
ของน�ําต้นทุน

มูลค่าผลประโยชน์
ของน�ําต้นทุน

MNB1/(1+r)
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หนวย (marginal abatement cost: MAC) ในขณะท่ีผูไดรับผลกระทบพิจารณาถึงมูลคาของความ
เสียหายอันเกิดจากมลพิษแตละหนวย (marginal damage cost: MDC) 

 
จากกราฟ จะเห็นไดวา มูลคาของความเสียหาย (MDC) เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ (ไปทางขวา) ตาม

ปริมาณการเพ่ิมข้ึนของมลพิษแตละหนวยจนถึงระดับท่ีมลพิษมีปริมาณสูงสุดท่ี emax มูลคาของผลกระทบ
ก็สูงสุดดวยเชนกัน โดยพ้ืนท่ีใตเสน MDC แสดงถึงตนทุนรวมของผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน (total damage 
cost: TDC) (หมายเหตุ: เสน MDC ไมไดเริ่มจากศูนย เนื่องจาก ตามกระบวนการทางธรรมชาติ หาก
มลพิษท่ีถูกปลอยสูสิ่งแวดลอมมีคาไมเกินระดับท่ีความสามารถของธรรมชาติจะรองรับไดหรือระดับ 
maximum carrying capacity แลว ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงมีขนาดไมรุนแรงหรือไมเกิดข้ึนเลย) 

 
ในทางกลับกัน (พิจารณาจากขวาไปซาย) ปริมาณมลพิษท่ีลดลง (บําบัดเพ่ิมข้ึน) แตละหนวย

จากระดับสูงสุด emax ไปจนถึงระดับต่ําสุดทางซายมือ สอดคลองกับการเพ่ิมข้ึนของตนทุนในการบําบัด
มลพิษแตละหนวย (MAC) ของผูกอมลพิษ ท้ังนี้ พ้ืนท่ีใตเสน MAC แสดงถึงตนทุนรวมของการบําบัด
มลพิษ (total abatement cost: TAC) ท่ีเกิดข้ึนกับผูกอมลพิษ 

 
การจัดการมลพิษทางน้ําในลักษณะนี้ เปนการหาจุดเหมาะสมหรือจุดดุลยภาพท่ีทําให MDC 

ของผูรับผลกระทบจากมลพิษและ MAC ของผูกอมลพิษ มีคาเทากัน (MDC = MAC) เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการมลพิษ ซ่ึงท้ังสองฝายไดขอตกลงรวมกัน ณ ระดับมลพิษท่ีทําใหท้ังสองฝายยอมรับท่ี e* มลพิษ 
ณ ระดับนี้ แสดงใหเหน็วา ผูกอมลพิษตองดําเนินการบําบัดมลพิษใหลดลงเทากับ (emax – e*) หนวย และ
ผูไดรับผลกระทบยังคงตองแบกรับภาระและผลกระทบจากการท่ีมลพิษยังคงอยูท่ีระดับ e* หนวยแตก็
เปนระดับท่ีผูรับผลกระทบสามารถยอมรับได นอกจากนี้ มลพิษท่ีระดับ e* เปนระดับท่ีทําใหตนทุนรวม
ของสังคมมีคาต่ําท่ีสุด (minimum social cost) โดยพิจารณาจากมลพิษท่ีระดับ e’ ซ่ึง MAC มีคามากวา 
MDC แสดงวา ผูกอมลพิษตองเสียตนทุนในการบําบัดมากเกินกวาระดับท่ีเหมาะสม ซ่ึงตนทุนในสวนเกินท่ี
เกิดข้ึนกับผูกอมลพิษนั้นถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนท่ีสังคมตองสูญเสียไปดวย  
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Min Social Cost = Min (TAC + TDC) at e*

e* : MAC = MDC

MDCMAC

emax0 e*

λ*
TAC

TDC

e’

ความสูญเสียเชิงเศรษฐกิจ
(Loss of Efficiency)

ปริมาณน�ํามลพิษ

มูลค่าความเสียหาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.3  การจัดการมลพิษทางน้ําตามแนวคิดของ The Coase’s Theorem 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 
 

สรุปทายบท 
 

แนวคิดของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรน้ํานั้น จะอาศัยแนวคิด
เก่ียวกับผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ ในการจัดสรรทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูใหแกสังคมโดยคํานึงถึงผลประโยชน
สวนเพ่ิมสุทธิท่ีสังคม หรือบุคคลพึงไดรับ โดยในบทนี้จะกลาวถึงแนวคิดในการพิจารณาประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยแบงออกเปน 3 หวัขอ  

 
หัวขอท่ี (1)  เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงสถิตการจัดการ

ทรัพยากรน้ําในเชิงสถิตเปนการวิเคราะหประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ํา ณ จุดของเวลาใดเวลาหนึ่ง
โดยผูกําหนดนโยบายจะอาศัยแนวคิดผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิ ในการจัดสรรทรัพยากรน้ําใหแกสังคม
อยางเทาเทียมกัน 

หัวขอท่ี (2)  เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพลวัต แนวคิดในการ
จัดการทรัพยากรน้ําโดยพิจารณาถึงปริมาณทรัพยากรน้ําท่ีมีและปริมาณการใชในอนาคต ท่ีมี “เวลา” 
เปนปจจัยสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา โดยผูกําหนดนโยบายจะทําการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรน้ําท่ีมีอยูใหสังคมไดรับผลประโยชนสุทธิปจจุบันสูงสุด ในทุกชวงเวลา 

หัวขอท่ี (3)  ซ่ึงเปนหัวขอสุดทาย เปนการกลาวถึงประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ํา เปน
แนวคิดดานการจัดการมลพิษทางน้ําของสังคมท่ีประกอบดวย ผูกอมลพิษและผูท่ีไดรับมลพิษ ผานการ
เจรจาตอรองหาระดับความเหมาะสมของมลพิษท่ีสามารถยอมรับไดท้ัง 2 ผาย โดยจะพิจารณาจากตนทุน
ในการบําบัดมลพิษ และมูลคาของความเสียหายจากมลพิษในแตละหนวย  
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บทที่ 7 
 

ตลาดและการกําหนดราคาของทรัพยากรน้ํา 
 

ระบบตลาด (Market System) คือ เครื่องมือทางนโยบายในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมี
จุดประสงคเพ่ือบริหารจัดการดานปญหาความจํากัด ความหายากของทรัพยากรน้ํา (Water Scarcity) 
โดยในหลายสังคมนั้น ทรัพยากรน้ําไมมีการตั้งระบบตลาดข้ึนมาเพ่ือเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากร
น้ํา (Missing Water Market) ทําใหไมเกิดประสิทธิภาพในการจัดการน้ํา โดยนักเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติตางเห็นวาไมมีสถาบัน (เครื่องมือทางนโยบาย) ในรูปแบบใดๆ ท่ีทําหนาท่ีไดดีกวา 
ตลาด (markets) นอกจากนี้ ในบางสังคมประเทศมีจัดการทรัพยากรน้ําในรูปแบบของการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสิทธิในทรัพยากรน้ํา (trade of water rights) อีกดวย 

 
กลไกการทํางานของระบบตลาดทรัพยากรน้ํา จะเปนการแลกเปลี่ยนสิทธิในทรัพยากรน้ํา 

(Water Rights) ระหวางผูซ้ือ และผูขาย โดยสิทธิในทรัพยากรน้ําท่ีสมบูรณควรเปนไปตามหลัก Property 
Rights หรือสิทธิในการเปนเจาของท่ีสมบูรณ ซ่ึงประเภทของสิทธิในทรัพยากรน้ํา (สวนใหญเกิดข้ึนใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว) สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ไดแก 

 
(1)  Water Right Lease/Rental หมายถึงเจาของทรัพยากรน้ําใหสิทธิการเขาใชทรัพยากรน้ํา

แกผูเชาเปนการชั่วคราว 
(2)  Water Right Option หมายถึงเจาของใหสิทธิทําสัญญากับผูซ้ือสิทธิการใชทรัพยากรน้ํา

ภายใตเง่ือนไขตางๆ ทางดานราคา (option price)  
(3)  Water Right Banking: เปนกรณีท่ีหนวยงานรัฐมอบหมายใหธนาคารจัดการหาผูเชาสิทธิท่ี

มีคุณภาพ เปนการเพ่ิมมูลคาทรัพยากร 
 

7.1  หลักเศรษฐศาสตรวาดวยตลาดทรัพยากรน้ํา 
 

สําหรับแนวคิดของตลาดทรัพยากรน้ํา (water market) นั้น มีหลักการเชนเดียวกันกับ
ทฤษฎีการคาท่ัวไป นั่นคือ ผูท่ีไดรับจัดสรรสิทธิในการใชน้ําในปริมาณท่ีมากเกินความตองการจะทําการ
แลกเปลี่ยนหรือขายสิทธิการใชน้ําในสวนท่ีเกินความตองนี้ใหกับผูท่ีตองการใชน้ําเพ่ิมเติม และอยูภายใต
หลักการของการจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพในสังคมโดยพยายามใหผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิของแต
ละบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรสิทธิในการใชน้ํามีคาเทากันมากท่ีสุด ท้ังนี้ กําหนดใหสมการผลประโยชนสวน
เพ่ิมสุทธิของบุคคลท่ี 1 และบุคคลท่ี 2 ในสังคม (สมมติใหสังคมประกอบไปดวยบุคคลเพียง 2 คน) เปน
ดังนี้ (พิจารณาภาพท่ี 7.1ประกอบการอธิบาย) 

 
���� = �� − ����และ ���� = �� − ���� 

 



88 

 

ท้ังนี้ 			�� และ �� 														=  ราคาน้ํา (ตอหนวย) ข้ันต่ําของน้ําตนทุนท่ีบุคคลท่ี 1 และ 2 ทําการจาย 
��	และ �� 												=  ขนาดของผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิของบุคคลท่ี 1 และ 2 ไดรับในการ   

      ไดมาซ่ึงสิทธิในการบริโภคน้ําท่ีระดับ ��และ��ตามลําดับ 
										����

′ 																								=  ปริมาณน้ําท่ีบุคคลท่ี 1 ในสังคมไดรับการจัดสรรสิทธิ  
										����

′ 																								=  ปริมาณน้ําท่ีบุคคลท่ี 2 ในสังคมไดรับการจัดสรรสิทธิ 
 

และประสิทธิภาพในการจัดสรรสิทธิในการใชทรัพยากรน้ําของบุคคลในสังคมคือ (สมมติใหไมมี
ตนทุนในการทําธุรกรรมสําหรับกรณีนี้)  

 
���� = ����ท่ีปริมาณน้ํา �∗ณ ระดับราคาน้ําตอหนวย V 

 
นั่นคือบุคคลท่ี 1 ตองการซ้ือสิทธิการใชน้ําจากบุคคลท่ี 2 เพ่ิมข้ึนเทากับ w�

′ w�
∗หนวย ท่ีระดับ

ราคาน้ําตอหนวย Vบุคคลท่ี 2 ตองการขายสิทธิการใชน้ําให บุคคลท่ี 1 เทากับ w�
′ w�

∗หนวย ท่ีระดับ
ราคาน้ําตอหนวย Vหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 

 
����

�  +����
�  = ����

∗ +����
∗ = � 

 
หรือ     ��

′  +��
′  = ��

∗ +��
∗ = � 

 

 
ภาพท่ี 7.1  การคาสิทธิในทรัพยากรน้ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 

MNB1

v

w1
*

MNB2

v

01

02

w1
’

w2
’ w2

*

b1

b2

ราคาน�ําต้นทุนราคาน�ําต้นทุน

ปริมาณน�ําต้นทุน

ปริมาณน�ําต้นทุน
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สําหรับกรณีท่ีการคาทรัพยากรน้ํามีตนทุนในการทําธุรกรรมเกิดข้ึน โดยเปนตนทุนท่ีมีความผัน
แปร (��)กับปริมาณทรัพยากรน้ําท่ีมีการซ้ือขายซ่ึงแสดงไดดังสมการตอไปนี้ 

 
��(�∗) = ��(��

′ − ��	
∗) 

 
ดังนั้น ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนของกรณีท่ีมีตนทุนในการทําธุรกรรมคือ 

 
M NB�(��

∗) = M NB�(��
∗) + ��(��

′ − ��	
∗) 

 
จากสมการขางตน แสดงใหเห็นวา บุคคลท่ี 2 จะทําการขายทรัพยากรน้ําใหบุคคลท่ี 1 ลดลงใน

กรณีท่ีมีคาใชจายในการทําธุรกรรมซ้ือขายทรัพยากรน้ํา 
 

7.2  หลักเศรษฐศาสตรวาดวยการกําหนดราคาทรัพยากรน้ํา 
 

โครงสรางของอัตราคาน้ํา โดยท่ัวไปประกอบดวย 3 โครงสรางหลัก ดังนี้ (1)  อัตราคาใช
น้ําแบบลดลงเปนชวง (decreasing block rate structure) (2)  อัตราคาใชน้ําแบบเพ่ิมข้ึนเปนชวง 
(increasing block rate structure) และ (3)  อัตราคาใชน้ําแบบคงท่ี (uniform rate structure)
สามารถกลาวรายละเอียดไดดังนี้ 

 
(1)  อัตราคาใชน้ําแบบลดลงเปนชวง (decreasing block rate structure) เปนการ

กําหนดราคาคาใชน้ําโดยใชโครงสรางนี้ เปนการกําหนดใหราคาลดลงเปนชวงๆ ตามปริมาณน้ําท่ีใช
เพ่ิมข้ึนในแตละชวงตามท่ีหนวยงานไดกําหนด โดยมีลักษณะคลายข้ันบันไดขาลง ดังภาพท่ี 7.2 โดย
วัตถุประสงคหลักของโครงสรางการกําหนดราคาแบบลดลง คือ การสงเสริมใหมีการใชน้ําเพ่ิมสูงข้ึน โดย
จะเกิดข้ึนในกรณีท่ีภาครัฐหรือหนวยงานผูผลิตน้ําตองการอุดหนุนผูใชน้ําหรือผูประกอบการท่ีดอยโอกาส 
หรือผูประกอบการรายใหมท่ีอยูในระยะเริ่มแรกในการประกอบกิจการ เปนตน หากพิจารณาในเชิง
อนุรักษทรัพยากรน้ํา การกําหนดอัตราคาน้ําประเภทนี้ จะสงผลในทางตรงกันขาม กับกระแสการอนุรักษ
น้ํา ในขณะท่ีเปนโครงสรางท่ีสอดคลองกับหลักเศรษฐศาสตรในดานการประหยัดตอขนาด (economies 
of scale aspect) โดยผูกําหนดนโยบายจําเปนตองพิจารณาเปรียบเทียบถึงผลประโยชนสุทธิท่ีสังคม
ไดรับ 
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ภาพท่ี 7.2  โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําแบบลดลงเปนชวง 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 
 

(2)  อัตราคาใชน้ําแบบเพ่ิมข้ึนเปนชวง (increasing block rate structure) เปน
โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําท่ีแตกตางจากวิธีแรก กลาวคือ เปนโครงสรางท่ีคาใชน้ํามีอัตราคงท่ีสลับ
กับการเพ่ิมข้ึนของราคาคาน้ําเปนชวงตามปริมาณการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน (progressive rate) มีลักษณะคลาย
กับข้ันบันไดขาข้ึน ดังแสดงในภาพท่ี 7.3 ดังนั้น โครงสรางการกําหนดราคาแบบนี้จึงมีความสอดคลองกับ
แนวคิดในเชิงอนุรักษทรัพยากรน้ําซ่ึงในหลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยเองก็ใชระบบการกําหนดอัตรา
คาน้ําแบบนี้ดังเชน การกําหนดอัตราคาน้ําตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2518) ภายใต พ.ร.บ. การ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 โดยกําหนดใหเรียกเก็บคาน้ํา 0.20 บาทตอ ลบ.ม. สําหรับการใชน้ําท่ีระดับ 
50,000 ลบ.ม. แรก สวนท่ีเกินจาก 50,000 ลบ.ม. แตไมเกิน 100,000 ลบ.ม. ใหเรียกเก็บท่ี 0.30 บาทตอ 
ลบ.ม.และสวนท่ีเกินจาก 100,000 ลบ.ม. ใหเรียกเก็บท่ี 0.50 บาทตอ ลบ.ม. นอกจากนี้ ใหยกเวนคาใช
น้ําแกผูใชน้ําเฉลี่ยไมเกินเดือนละ 1,000 ลบ.ม.และผูใชน้ําในกิจการสาธารณประโยชนท่ีไดรับการยกเวน
เปนหนังสือจากอธิบดีอยางไรก็ตาม จะเห็นไดวาระบบการกําหนดอัตราคาน้ําดังกลาวยังคงไมสะทอน
ตนทุนท่ีแทจริงของการใชทรัพยากรน้ํา และเปนอัตราท่ีต่ํากวาระดับท่ีเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร 

 

 
ภาพท่ี 7.3  โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําแบบเพ่ิมข้ึนเปนชวง 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 
 

(3)  อัตราคาใชน้ําแบบคงท่ี (uniform rate structure)เปนโครงสรางการกําหนดอัตราคา
ใชน้ําแบบคงท่ีอัตราเดียวไมวาปริมาณการใชน้ําจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรก็ตาม (ภาพท่ี 7.4) การกําหนด
ราคาน้ําแบบนี้สวนใหญเปนโครงสรางการกําหนดราคาในประเทศท่ีประชากรมีรายไดไมสูงมากนัก ซ่ึงผู

อัตราคา่ใช้น�ําแบบลดลงเป�นชว่ง
(Decreasing Block)

ปริมาณน�ําต้นทุน

ราคาน�ําต้นทุน

อัตราคา่ใช้น�ําแบบเพิ�มขึ�นเป�นชว่ง
(Increasing Block)

ปริมาณน�ําต้นทุน

ราคาน�ําต้นทุน
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กําหนดนโยบายราคาคํานึงถึงวัตถุประสงคหลักในการเขาถึงทรัพยากรน้ําของประชากรอยางท่ัวถึง ท้ังนี้ 
ราคาน้ําจะถูกกําหนดใหมีอัตราสูงสุดไมเกินตนทุนเฉลี่ยตอหนวยการการผลิตน้ํา หากราคาน้ําต่ํากวา
ตนทุนเฉลี่ย แสดงวาหนวยงานผูผลิตมีการอุดหนุนดานราคาใหกับประชากรในสังคม 
 

 
ภาพท่ี 7.3  โครงสรางการกําหนดอัตราคาน้ําแบบคงท่ี 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก Ronald C. Griffin  (2006) 
 

จากโครงสรางหลักในการกําหนดราคาคาน้ําขางตน เกณฑท่ัวไปท่ีผูกําหนดนโยบายหรือ
หนวยงาน หรือผูประกอบการใชในการพิจารณา กําหนดโครงสรางราคาน้ํา ประกอบดวย 5 เกณฑสําคัญ 
ดังนี้ เกณฑท่ีหนึ่ง เกณฑดานรายได (Revenue Sufficiency) เกณฑท่ีสองเกณฑดานประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร (economic efficiency) เกณฑท่ีสามเกณฑดานความเสมอภาค (equity and fairness) 
เกณฑท่ีสี่เกณฑท่ีงายตอการเขาใจ (simplicity) และสุดทาย เกณฑท่ีหา เกณฑดานการยอมรับของสังคม 
(legality) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
(1)  เกณฑดานรายได (Revenue Sufficiency) เปนเกณฑท่ีมีวัตถุประสงคหลักในการ

กําหนดอัตราคาใชน้ําเพ่ือใหหนวยงานผูผลิตน้ําไดรับรายไดไมต่ํากวาตนทุนการผลิตหรือเปนเกณฑท่ี
ผูประกอบการผลิตน้ํามุงแสวงหาผลประโยชนสุทธิสูงสุด กรณีนี้เปนสวนใหญเปนกรณีท่ีผูผลิตน้ําเปน
หนวยงานเอกชนท่ีไดรับสัมปทานในการผลิตน้ําใหกับสังคม 

 
(2)  เกณฑดานประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร (economic efficiency)  เกณฑการ

กําหนดราคาน้ําแบบนี้เปนเกณฑท่ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการจัดสรรน้ําใหกับประชากรในสังคมไดรับ
ผลประโยชนสุทธิท่ีคิดลดเปนมูลคาปจจุบันสูงสุด (maximum NPV) ดังนั้น ผูกําหนดนโยบายของ
โครงสรางราคาน้ําบนพ้ืนฐานของการใชเกณฑนี้ พิจารณาถึงผลประโยชนสุทธิท่ีเกิดข้ึนกับประชากรของ
สังคมในเชิงพลวัตขามชวงเวลาภายใตการคาดการปริมาณน้ําท่ีมีอยูท้ังในปจจุบันและอนาคต 

 
(3)  เกณฑดานความเสมอภาค (equity and fairness) เปนเกณฑการกําหนดราคาน้ําท่ี

คํานึงถึงความเสมอภาคของแตละบุคคลในสังคม โดยเปนอัตราคาน้ําท่ีมีความยุติธรรมสําหรับทุกคน 
อยางไรก็ตาม ความขัดแยงระหวางกลุมบุคคลสามารถเกิดข้ึนได หากนิยามของความเสมอภาคยังคงมี
ความไมชัดเจนในสังคมนั้น 

ปริมาณน�ําต้นทุน

ราคาน�ําต้นทุน
อัตราคา่ใช้น�ําแบบคงที�

(Uniform)
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(4)  เกณฑท่ีงายตอการเขาใจ (simplicity) เปนเกณฑการกําหนดราคาน้ําท่ีเขาใจงาย
สําหรับทุกคนในสังคม 

 
(5)  เกณฑดานการยอมรับของสังคม (legality) เปนเกณฑการกําหนดราคาน้ําท่ีอยูภายใต

กฎหมายและทุกคนในสังคมยอมรับ 
 

จากเกณฑในการกําหนดโครงสรางอัตราคาน้ําขางตน ผูกําหนดนโยบายหรือผูผลิตน้ํา
สามารถใชเกณฑตางๆ ผสมผสานกันหรือใชเพียงเกณฑใดเกณฑหนึ่งก็ได โดยข้ึนอยูท่ีวัตถุประสงคหลัก
ขององคกร วาจะตัดสินใจผลิตน้ําเพ่ือประโยชนสุทธิของสังคม หรือเพ่ือแสวงหาผลกําไรในภาคเอกชน 

 
 

บนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในเชิงอนุรักษทรัพยากร โครงสรางการ
กําหนดราคาทรัพยากรน้ํานอกจากจะอยูภายใตหลักการกําหนดราคาตามตนทุนสวนเพ่ิม (marginal 
cost) ในการผลิตแลว ผูกําหนดนโยบายหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของในการผลิตน้ําจําเปนตองพิจารณาถึง
ราคาน้ําท่ีสะทอนถึงตนทุนท่ีแทจริงของการนําทรัพยากรน้ํามาใช หรือตนทุนสวนเพ่ิมของการใชทรัพยากร
น้ําแตละหนวย (marginal user cost) ดวย ดังนั้น ราคาน้ําท่ีสะทอนมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยากรคือ
อัตราท่ีประกอบดวย 2 สวนคือ ตนทุนสวนเพ่ิมและตนทุนทุนสวนเพ่ิมของการนําทรัพยากรน้ํามาใช ดัง
แสดงในสมการตอไปนี้ 

 

�� =
��

��
+ λ 

 
ท้ังนี้ กําหนดให                             �� = ราคาน้ําตอหนวย 

																																																					
��

��
= ตนทุนสวนเพ่ิมในการผลิตน้ํา 

                                                  λ = ตนทุนสวนเพ่ิมของนําทรัพยากรน้ําดิบมาใชผลิตน้ํา 
                           ตนทุนหรืออีกนัยหนึ่งก็คือราคาเงา (shadow price)  
                          ของทรัพยากรน้ํา 

 
การกําหนดราคาสินคาท่ัวไปตามหลักการทางเศรษฐศาสตรนั้น เปนการกําหนดราคา

สินคาใหมีคาเทากับตนทุนการผลิตสวนเพ่ิมเทานั้น แตในทางเศรษฐศาสตรทรัพยากร การกําหนดราคาให
มีคาเพียงตนทุนสวนเพ่ิมยังไมเพียงพอตอการสรางความตระหนักใหผูใชทรัพยากรน้ําคํานึงถึงมูลคาท่ี
แทจริงของทรัพยากรวามีคาสูงกวาท่ีควรจะเปนในระบบตลาดสินคาท่ัวไป ดังนั้น ตนทุนสวนเพ่ิมของการ
นําทรัพยากรน้ํามาใชจึงเปนตนทุนท่ีประกอบดวยตนทุนของการจัดการทรัพยากรน้ําใหมีเพียงพอกับความ
ตองการใชน้ําใหมีใชไปถึงเวลาในอนาคตหรือเกิดความยั่งยืนในการใชของทรัพยากร นอกจากนี้ เปน
ตนทุนท่ีรวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการนําทรัพยากรน้ําจากแหลงของทรัพยากร (in situ water 
resource) มาใชเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม 



93 

 

สรุปทายบท 
 

ระบบตลาด (Market System) เปนเครื่องมือทางนโยบายในการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมี
จุดประสงคเพ่ือการบริหารจัดการในปญหาดานความหายากของทรัพยากรน้ํา โดยนักเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติตางเห็นวา ระบบตลาด เปนเครื่องมือทางนโยบายในการแกปญหาการจัดการน้ําไดดี 
และมีประสิทธิภาพ โดยแนวคิดของตลาดทรัพยากรน้ํานั้น จะคลายกับแนวคิดการคาท่ัวไป คือ ผูท่ีไดรับ
จัดสรรสิทธิในการใชน้ําในปริมาณท่ีมากเกินความตองการจะทําการแลกเปลี่ยนหรือขายสิทธิการใชน้ําใน
สวนท่ีเกินความตองนี้ใหกับผูท่ีตองการใชน้ําเพ่ิมเติม และอยูภายใตหลักการของการจัดสรรน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพในสังคมโดยพยายามใหผลประโยชนสวนเพ่ิมสุทธิของแตละบุคคลท่ีไดรับการจัดสรรสิทธิใน
การใชน้ํามีคาเทากันมากท่ีสุด 

 
สําหรับการกําหนดราคาทรัพยากรน้ํา โดยท่ัวไป โครงสรางของอัตราคาน้ําจะตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรในเชิงอนุรักษทรัพยากร โครงสรางการกําหนดราคาทรัพยากรน้ํา
นอกจากจะอยูภายใตหลักการกําหนดราคาตามตนทุนสวนเพ่ิมในการผลิตแลว ในการผลิตน้ําจําเปนตอง
พิจารณาราคาน้ําท่ีจะสะทอนถึงตนทุนท่ีแทจริงของการนําทรัพยากรน้ํามาใช กลาวคือ ราคาน้ําตอง
สะทอนถึงมูลคาท่ีแทจริงของทรัพยากร คือ ตนทุนสวนเพ่ิมและตนทุนทุนสวนเพ่ิมของการนําทรัพยากรน้ํา
มาใช 
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บทที่ 8 

 
การประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอมของโครงการบริหารจัดการน้ํา 

 
การประเมินตนทุนสิ่งแวดลอมจะแสดงถึงมูลคาทางเศรษฐศาสตรในรูปของตัวเงินท่ีเกิดจาก

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมูลคาท่ีเกิดข้ึนจะเปนขอมูลท่ีชวยในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการบริหาร
จัดการน้ําไดชัดเจนยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจากมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในปจจุบันของการดําเนิน
โครงการ มาหักลบกับมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV :  Net Present Value) 

 
ในการดําเนินโครงการบริหารจัดการน้ํา หรือโครงการกอสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ จําเปนท่ีตองมี

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ EIA :  Environmental Impact Assetmentนําเสนอตอสํานัก
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (สผ.) ในการเสนอรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินโครงการ เพ่ือเสนอมาตรการปองกัน และลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน แตสําหรับการประเมิน
ตนทุนสิ่งแวดลอมนั้นยังไมไดถูกบรรจุไวในขอกฎหมาย หรือถูกบังคับใชในการพิจารณาโครงการ แต
อยางไรก็ตาม การประเมินตนทุนสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมีความสําคัญในการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ โดยพิจารณาจาก NPV และอัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐศาสตร (IRR :  Internal Rate 
of Return) หากคาดังกลาวออกมาต่ําเกินไป ตนทุนทางสิ่งแวดลอมท่ีประเมินไดจะนํามาใชพิจารณาใน
การดําเนินโครงการวาควรมีการดําเนินโครงการตอไปหรือไม 

 
โดยในบทท่ี 5 นี้ จะกลาวถึงข้ันตอนในการประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอม วิธีการประเมิน

มูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอมในเทคนิคตางๆ และกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับการประเมินมูลคาตนทุนทาง
สิ่งแวดลอม  

 
8.1  ข้ันตอนการประเมินมูลคาตนทุนทางส่ิงแวดลอม 

 
ข้ันตอนการประเมินมูลคาตนทุนทางสิ่งแวดลอม มี 4 ข้ันตอนดังตอไปนี้  
 
(1)  จําแนกผลกระทบของสิ่งแวดลอม หรือ identification 

ข้ันตอนนี้จะเปนการพิจารณาแยกหวดหมูผลกระทบทางสิ่งแวดลอมท่ีจะนํามาประเมิน
มูลคาความเสียหาย และผลกระทบ โดยมีเกณฑในการจําแนกวา หากผลกระทบใดกอใหเกิดความเสียหาย
ในปริมาณนอยมาก และโครงการไดมีมาตรการในการปองหรือลดผลกระทบดังกลาว จะไมนําผลกระทบ
ดังกลาวมาประเมินคา ซ่ึงในการพิจาณาหรือจําแนกผลกระทบเพ่ือท่ีจะระบุวาผลกระทบใดสมควรท่ีจะมี
การประเมินคาหรือไมนั้น ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญในทางวิชาการดานสิ่งแวดลอม มาชวยในการพิจารณา
ดวย 
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(2)  พิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตอการใชประโยชนของมนุษย และระบุขนาดของ
ผลกระทบในเชิงปริมาณ (impact quantification)  

ในข้ันตอนนี้ตองมีการระบุขนาดของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน รวมถึงพิจารณาผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนนั้นสงผลตอการดําเนินชีวิตของมนุษยอยางไรบาง และกลุมใดบางท่ีเปนกลุมเสี่ยงท่ีจะไดรับ
ผลกระทบ เชน เม่ือมีการสรางโครงการเข่ือนกักเก็บน้ํา จะกอใหเกิดผลกระทบจากการสูญเสียพ้ืนท่ีปา 
แหลงทองเท่ียวถูกทําลาย ซ่ึงผลกระทบดังกลาวนี้กอใหเกิดการเสียประโยชนของสังคมจากการใชพ้ืนท่ีปา 
โดยสงผลใหประชาชนมีรายไดลดลงเนื่องจากไมสามารถเก็บของปามาขายได ทําใหระบบนิเวศสูญเสีย
แหลงดูดซับคารบอนไดออกไซดไป รวมถึงประชาชนตองสูญเสียรายไดจากการท่ีพ้ืนท่ีปาเคยเปนแหลง
ทองเท่ียว และเปนแหลงสรางรายไดมากอน 

 
(3)  จัดกลุมผลกระทบทางสิ่งแวดลอม ท่ีแบงออกเปนผลกระทบทางบวก หรือ ทางลบ โดย

จําแนกตามประเภทมูลคาสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร 
“มูลคาสิ่งแวดลอมในท่ีนี้หมายถึง การท่ีมนุษยเห็นวาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใน

ธรรมชาติมีความสําคัญตอมนุษย โดยจะมีคามากหรือนอยเพียงใดหากเทียบกับสินคาในระบบเศรษฐกิจ” 
ซ่ึงในข้ันตอนนี้ตองจําแนกผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดังกลาวท่ีเกิดข้ึนวาเปนมูลคาสิ่งแวดลอมประเภทใด 
โดยการพิจารณาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร ไดมีการจําแนกประเภทของมูลคา
สิ่งแวดลอม ออกเปนดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 8.1  องคประกอบของมูลคาทางเศรษฐกิจของส่ิงแวดลอมและทรัพยากร 
ท่ีมา :  อุดมศักดิ์  ศีลประชาวงศ  (2556) 
 

นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดจําแนก มูลคาทางเศรษฐศาสตรของทรัพยากร
สิ่งแวดลอม (total economic value) เปน 2 ประเภทหลักๆ คือ มูลคาการใชประโยชน (use value) 
และมูลคาท่ีไมไดใชประโยชน (non-use value หรือ passive value) ดังแสดงในภาพท่ี 8.1มูลคาการใช
ประโยชนยังแบงออกเปน (1)  มูลคาการใชประโยชนโดยตรง (direct use value) คือ การท่ีไดรับ

มูลคาท้ังหมดทางเศรษฐกิจ 

มูลคาจากการใชประโยชน  มูลคาจากการไมไดใชประโยชน  

มูลคาจากการ
ใชโดยตรง 

 

มูลคาจาก

การใช

มูลคาจากการ

เก็บไวเผื่อใช 

มูลคาจาก 

การคงอยู 

มูลคาเก็บไว

เผื่อลูกหลาน 
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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 
และท่ีอยูอาศัยของสัตวน้ําซ่ึงใหผลผลิตทางดานการประมง รวมถึงปองกันการกัดเซาะชายฝงจากน้ําทะเล 

มูลคาท่ีไมไดใชประโยชนสามารถจําแนกได 3 ประเภท ดังนี้ (1)  มูลคาเก็บไวเผื่อใช 
(option value) คือ การท่ีไมไดใชประโยชนทรัพยากรในปจจุบัน แตมีโอกาสไดใชประโยชนในอนาคต (2)  
มูลคาเก็บไวเผื่อลูกหลาน (bequest value) คือ การสงวนทรัพยากรนั้นไวเปนมรดกใหลูกหลานไดใช
ประโยชน (3)  มูลคาจากการคงอยู (existence value) คือ การท่ีประชาชนรับรูวาทรัพยากรธรรมชาติ
นั้นยังคงมีอยูในสังคม 

 
(4)  ประเมินมูลคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 

ข้ันตอนการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนข้ันตอนการแปลงมูลคาของระดับ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใหกลายเปนตัวเงิน โดยทําการจําแนกผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตามลักษณะของ
คุณคา ไดแก use value, non-use value, option value เพ่ือท่ีจะเลือกวิธีหรือเทคนิคในการประเมิน
มูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดอยางเหมาะสม โดยเทคนิค และวิธีการจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

(*ขอควรระวัง :  ควรระมัดระวัง การนับซํ้า (double counting) ท่ีจะเกิดข้ึน ตอง
พิจารณาวาผลกระทบใดบางท่ีถูกนํามาคิดเปนตนทุนหรือผลประโยชนแลว ก็ไมควรท่ีจะนํามาพิจารณาอีก 
และหากผลกระทบใดไดมีการตั้งมาตรการข้ึนมาดูแลแลว ก็ควรจัดใหอยูในประเภท mitigation cost ซ่ึง
ไมควรท่ีจะนํามาประเมินอีก) 

 
8.2  วิธีการประเมินมูลคาตนทุนทางส่ิงแวดลอม 
 

การประเมินมูลคาความเสียหายของสิ่งแวดลอม (valuation) เปนวิธีท่ียากในการทําการ
ประเมิน เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมสามารถท่ีจะตีคาออกมาใหเปนราคา (price) ได
เนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดเปนสินคาท่ีไมไดมีการซ้ือขายผานระบบตลาด ดังนั้น
การท่ีจะประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมใหปรากฏออกมาเปนมูลคาท่ีอยูในรูปตัวเงินไดนั้นจําเปนตองอาศัย
เทคนิคหรือวิธีการประเมินท่ีสรางข้ึนมาโดยเฉพาะ 

 
การประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมจะใชวิธีการประเมินมูลคาสินคาท่ีไมผานระบบตลาด โดย

สามารถจําแนกออกได 2 ประเภท ไดแก การประเมินทางตรง (direct method) และการประเมิน
ทางออม (indirect method) โดยวิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางตรง จะเปนการ
สอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคโดยตรง เชน Contingent Valuation Method หรือ CVM โดยจะ
เปนการพิจารณามูลคาความเต็มใจจายของประชาชนเพ่ือปองกัน หรือมูลคาท่ียินดีรับคาชดเชย จาก
ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงความเต็มใจจายของประชาชนนั้น จะแสดงถึงมูลคาผลกระทบ
สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนนั่นเอง 
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สําหรับวิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางออม จะเปนการศึกษามูลคา
สิ่งแวดลอมท่ีไมมีการซ้ือขายกันโดยตรงแตจะแฝงอยูในมูลคาสินคาประเภทอ่ืน ยกตัวอยางเชน Travel 
Cost Method (TCM) เปนการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมเชิงนันทนาการ ซ่ึงจะพิจารณาจากคาใชจาย
และคาเสียโอกาสของเวลาจากนักทองเท่ียวท่ีสะทอนใหเห็นถึงความพอใจของผูบริโภคท่ีเกิดข้ึนจากการมา
แหลงทองเท่ียว และวิธี Hedonic Pricing Method (HPM) เปนการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมผานมูลคา
ของอสังหาริมทรัพยหรือคาจาง เชน คุณภาพอากาศมีผลตอราคาบานในบริเวณนั้น เปนตน 

 
อีกวิธีหนึ่งเปนวิธีท่ีผูประเมินไมตองทําการประเมินสิ่งแวดลอมเองโดยตรง คือวิธี Benefit 

Transfer Approach ซ่ึงเปนวิธีการท่ีอางอิงมูลคาสิ่งแวดลอมท่ีผูอ่ืนไดทําการประเมินไวแลวจากสถานท่ี
อ่ืนแลวนํามาปรับคา และใชเปนตัวแทนมูลคาสิ่งแวดลอมท่ีไดทําการศึกษาอยู 

 
การเลือกวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมนั้น จําเปนตองพิจารณาปจจัยประกอบอ่ืนๆดวย 

เพ่ือท่ีจะเลือกใชวิธีการไดอยางถูกตองตามแตละประเภทของทรัพยากรท่ีเราตองการประเมิน โดยปจจัยท่ี
ผูศึกษาตองพิจารณานั้น คือผูศึกษาตองทราบประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอม และลักษณะของขอมูล อีกท้ัง
ตองทราบงบประมาณ และ ระยะเวลาของการศึกษาดวย 

 
ตารางท่ี 8.1  ตารางพิจารณาการเลือกวิธีประเมินมูลคาส่ิงแวดลอม 

 
 Contingent 

Valuation 
Method 

Travel 
Cost 

Method 

Hedonic 
Pricing 
Method 

Environment 
as Factor 

Input 

Market 
Valuation 

Benefit 
Transfer 

Approach 
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e 

Direct use 
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P P P  P P 

Indirect  
Use Value 

P  P P P P 

No
n-
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e 
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P     P 

Bequest 
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P     P 

Option Value P     P 

ท่ีมา:  ดัดแปลงจากสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย (2543) 
 

จากตารางท่ี 8.1  แสดงใหเห็นถึง วิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม โดยแบงตามลักษณะ
คุณประโยชนของสิ่งแวดลอม คือ มูลคาจากการใชประโยชน (use value) มูลคาจากการไมไดใช



98 

 

ประโยชน (non-use value) และ มูลคาเก็บไวเผื่อใช (optional value) โดยวิธีการประเมินมูลคาแตละ
วิธี มีจุดเดน และขอจํากัด เปนดังนี้ 

 
(1)  Contingent Valuation Method (CVM) 

จุดเดน: เปนวิธีท่ีสามารถนํามาใชกับการประเมินมูลคาทุกประเภท ข้ึนอยูกับลักษณะ
การตั้งคําถามท่ีจะสัมภาษณประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม 

ขอจํากัด: คาใชจายสูง โดยเฉพาะถาตองสํารวจในพ้ืนท่ีหางไกลใชเวลาในการศึกษา
นาน 6–12 เดือน 

 
(2)  Travel Cost Method(TCM)  

จุดเดน: เปนวิธีท่ีใชประเมินมูลคา direct use valueท่ีเปนมูลคาเชิงนันทนาการ
เทานั้น เชน มูลคาของแหลงทองเท่ียวตางๆ  

ขอจํากัด: คาใชจายสูง โดยเฉพาะถาตองสํารวจในพ้ืนท่ีหางไกลใชเวลาในการศึกษา
นาน 6–12 เดือน 
 

(3)  Hedonic Pricing Method(HPM) 
จุดเดน: เปนวิธีท่ีใชประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมประเภท direct use value และ 

indirect use value ท่ีเก่ียวของกับมูลคาอสังหาริมทรัพย เชน มลพิษทางอากาศทําใหราคาบานลดต่ําลง 
เปนตน ใชเวลาในการศึกษา 2-6 เดือน 

ขอจํากัด: ใชขอมูลทุติยภูมิจํานวนมาก ซ่ึงสวนใหญอาจจะยังไมมีการจัดเก็บ 
 

(4)  Environment as Factor Input 
จุดเดน: เปนวิธีการประเมินเฉพาะกรณีท่ีสิ่งแวดลอมทําหนาท่ีเปนสวนหนึ่งของปจจัยการ

ผลิต เชน น้ําเสียทําใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาสูงข้ึน เปนตน ใชงบประมาณปานกลาง ใชเวลาศึกษาไม
นาน 4-6 เดือน 

ขอจํากัด: ตองมีขอมูลการใชปจจัยการผลิตในกระบวนการผลิต แบบ cross Section หรือ 
time Series 
 

(5)  Market Valuation(MV)  
จุดเดน: เปนวิธีท่ีสามารถนํามาใชประเมินเฉพาะ direct use value หรือ indirect use 

value เชน การใชมูลคาเครื่องกรองน้ําเสียเปนตัวแทนในการประเมินมูลคาของคุณภาพน้ําดื่ม เปนตน ใช
งบประมาณปานกลาง สวนเวลาท่ีใชในการศึกษา 4-6 เดือน 

ขอจํากัด: ใชประเมินไดเฉพาะ direct use value หรือ indirect use value เทานั้น 
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(6)  Benefit Transfer Approach(BT)  
จุดเดน: เปนวิธีท่ีสามารถประเมินมูลคาไดทุกประเภท เพราะวิธีนี้ไมใชขอมูลภาคสนาม แต

ใชเอกสารจากงานวิจัยเดิม และนํามูลคาสิ่งแวดลอมจากงานวิจัยดังกลาว มาปรับมูลคาและใชเปนตัวแทน
ของมูลคาสิ่งแวดลอมท่ีศึกษา วิธีนี้ใชงบประมาณ และเวลานอย ประมาณ 2-4 เดือนในการศึกษา 

ขอจํากัด: ตองมีขอมูลการวิจัยท่ีมีลักษณะสถานการณคลายกับพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีฃ
ทําการศึกษา รวมถึงลักษณะของผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย ภูมิประเทศ ปจจัยขนาดพ้ืนท่ีปญหา ท่ีคลายกัน  

 
ดังท่ีไดกลาวมา จะเห็นไดวาวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมในแตละวิธีมีขอดี และขอจํากัด

ท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมบางวิธีสามารถใชประเมินมูลคาทรัพยากรไดทุก
ประเภท ไดแก วิธีสมมติเหตุการณ (CVM) และวิธีการโอนยายมูลคา แตทุกวิธีลวนมีขอจํากัดในดาน
กระบวนการศึกษาโดย วิธี CVM จําเปนตองใชจํานวนตัวอยาง และเวลาในการศึกษาท่ีคอนขางมาก 
ประกอบกับคาใชจายในการศึกษาท่ีสูง ในขณะท่ีวิธีการโอนยายมูลคา ใชเวลาและงบประมาณใน
การศึกษาท่ีคอนขางต่ํา แตกลับมีขอจํากัดในดานความแมนยําในการประเมินท่ีคอนขางนอย 

 
8.3  วิธกีารประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมต ิ

 
8.3.1 แนวคิดของวิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมติ (Contingent 

Valuation Method :  CVM) 
วิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมติ (Contingent Valuation Method :  

CVM) จะเปนการศึกษาท่ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล เพ่ือหามูลคาความเต็มใจจาย 
หรือมูลคาความเต็มใจท่ีจะไดรับการชดเชยของผูบริโภคจากการเปลี่ยนไปของปริมาณหรือคุณภาพของ
สินคา และบริการ หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยใชสถานการณสมมติใหเหมือนมีตลาดเกิดข้ึนจริง
เพ่ือท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค (hypothetical situation) วิธีนี้เปนการวัดสวัสดิการของ
ผูบริโภคภายใตเสนอุปสงคของฮิกซ ซ่ึงวัดไดจากความเต็มใจจายสูงสุดของบุคคลในรูปตัวเงินเพ่ือท่ีจะ
ไดรับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน หากมีการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอมเกิดข้ึน 
และจํานวนเงินต่ําสุดท่ีบุคคลยอมรับท่ีจะไดรับการชดเชยในกรณีท่ีไมเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบ
เศรษฐกิจ หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอม โดยมูลคาท่ีไดจากการศึกษาดังกลาวนี้สามารถนําไปใชในการ
ดําเนินนโยบายตางๆได เชน การกําหนดอัตราเก็บคาบํารุงรักษาแหลงน้ําของโครงการบริหารจัดการน้ํา
ของรัฐ 

ในการประเมินมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดลอมดวยวิธี CVM สามารถใช
แบบจําลองผลตางของอรรถประโยชน (Utility difference) ของ Hamemann (1984) เพ่ือใชวัดความ
พึงพอใจท่ีเพ่ิมข้ึนของผูบริโภค โดยผูบริโภคจะยินดีจายเงินเพ่ือปรับปรุงทรัพยากรใหอยูในสภาพท่ีดี
กวาเดิม แบบจําลองผลตางอรรถประโยชน จะอาศัยพ้ืนฐานของทฤษฎีอรรถประโยชนเชิงสุม 
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8.3.2  ข้ันตอนการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมต ิ
ข้ันตอนของวิธีการประเมินมูลคาดวยวิธีเหตุการณสมมติสามารถสรุปออกเปน 9 

ข้ันตอนไดดังนี้ 
(1)  ระบุการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหรอปริมาณสิ่งแวดลอมท่ีตองการศึกษา 

เปนการสรางกรอบแนวคิดของการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมโดยอาศัยทฤษฎี
อรรถประโยชนของผูบริโภค โดยท่ัวจะเริ่มตนวา ในการดําเนินโครงการพัฒนาตางๆ จนกอใหเกิด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสงผลตอใหเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมลงมา ณ ระดับ Q0 สมมติวา
หากภาครัฐมีโครงการท่ีจะฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกลับมาอยู ณ ระดับ Q1 หมายความวาสิ่งแวดลอม
จะมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ทําใหสวัสดิการของผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ดังนั้นการประเมินคาในท่ีนี้ คือ มูลคาความเต็มใจ
จายของผูบริโภคในการฟนฟูคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนอยูท่ีระดับ Q1 ยกตัวอยางเชน โครงการบริหาร
จัดการน้ําเพ่ือการเกษตรของอําเภอหนึ่งในสภาพปจจุบันสามารถจัดสรรน้ําใหแกเกษตรกรไดในระดับ Q0 
เกษตรกรผูใชน้ําตองจายคาบริหารจัดการน้ําท่ีระดับ P0 ตอมาภาครัฐมีนโยบายท่ีจะดําเนินโครงการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดีข้ึน ณ ระดับ Q1 ทําใหตนทุนของการจัดการน้ําดังกลาว
ลดลง สงผลใหเกษตรกรจายคาบริหารจัดการน้ําถูกลงเปน P1 ซ่ึงในการวัดมูลคาคุณภาพของสิ่งแวดลอม
ในท่ีนี้จะเปนการวัดความเต็มใจจายเพ่ือใหมีการจัดสรรทรัพยากรน้ําไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ในทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ความเต็มใจจายของผูบริโภคในการทําใหสวัสดิการเพ่ิมข้ึน สามารถวัดไดดวยคา 
Hicksian compensating variation ซ่ึงกรอบแนวคิดในการประเมินมูลคาสามารถเขียนแบบจําลองได
ดังนี้ 

 
�(��, ��, �) = �(��, ��, � − �) 

 
�(..)    เปนฟงกชันอรรถประโยชนทางออมของผูบริโภค 
�          ราคาคาบริการน้ําเพ่ือการเกษตร 
�         ระดับประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรน้ําของโครงการ 
0          แทนสภาวะในปจจุบัน 
1          แทนสภาวะในอนาคต 
Y          แทนรายไดของเกษตรกร 
�          แทน Hicksian compensating variation 
 

สมการทางดานซายจะแสดงถึงอรรถประโยชนทางออมเริ่มตนโดยข้ึนอยูกับตัว
แปร 3 ตัว คือ ราคาคาบริการน้ําเพ่ือการเกษตรในปจจุบัน ระดับประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรน้ํา
ของโครงการในปจจุบัน และรายไดของเกษตรกร เม่ือทางภาครัฐมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการจัดการน้ําเพ่ือ
การเกษตรใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน จะทําใหสวัสดิการของผูบริโภคเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นเพ่ือใหสวัสดิการ
ของผูบริโภคกลับมาอยูในระดับเริ่มตน จะตองหักเงินจํานวนหนึ่งออกจากรายไดของผูบริโภค ดังท่ีปรากฏ
อยูในสมการดานขวา จํานวนเงินท่ีตองหักออกไปเรียกวา Hicksian compensating variation ในกรณีนี้
ก็คือ ความเต็มใจจายของผูบริโภคท่ีตองการบริโภคสินคาในราคาท่ีถูกลง 
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(2)  ระบุประชากรท่ีไดรับผลกระทบ 
เปนการระบุกลุมประชากรเปาหมายท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดลอม ซ่ึงจํานวนผูท่ีไดรับผลกระทบเปนขอมูลสําคัญท่ีใชในการประมวลผลมูลคารวมท่ีสังคมจะ
ไดรับจากการดําเนินโครงการท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอม จากตัวอยางท่ีไดกลาวมาใน
ขอท่ีแลว ผูท่ีไดรับกระทบ หรือผูท่ีไดรับประโยชน คือ กลุมเกษตรกรท่ีอยูในโครงการบริหารจัดการน้ํา 
โดยตองกําหนดวาจะประเมินมูลคาท่ีเกิดข้ึนตอครัวเรือน หรือตอบุคคล โดย Michell and Carson 
(1989) เสนอวาการจายเงินสําหรับโครงการจัดหาสินคาสาธารณะควรจะมีการจัดเก็บในระดับครัวเรือน 

(3)  การเลือกวิธีการจัดเก็บขอมูล 
วิธีในการจัดเก็บขอมูลท่ีนิยมใชโดยท่ัวไปมี 3 วิธีโดยแตละวิธีจะมีขอดี และ

ขอเสียแตกตางกันไป วิธีท่ี (1)  การสงแบบสอบถามไปทางไปรษณีย (Schneemann, 1997) (2)  การ
สัมภาษณแบบตัวตอตัว (Michell and Carson, 1989) และวิธีท่ี (3)  การสัมภาษณทางโทรศัพท 
(Schuman, 1996) การเลือกวิธีจัดเก็บขอมูลนั้นข้ึนอยู฿กับวาผูศึกษามีขอจํากัดในดานงบประมาณ และ
เวลาในการศึกษามากนอยเพียงใด 

(4)  การกําหนดขนาดตวัอยางในการศึกษา 
การกําหนดขนาดตัวอยางวามีจํานวนมากหรือนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับระดับความ

ผิดพลาดท่ียอมรับได โดยวิธีท่ีนิยมปฏิบัติกัน คือ การสัมภาษณจํานวนตัวอยางใหมากท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมความ
แมนยําของคาประมาณทางสถิติ เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะหเชิงนโยบาย 

(5)  การออกแบบสวนประกอบของขอมูลในแบบสอบถาม 
(5.1)  ตองประกอบดวยการอธิบายใหผูตอบทราบวาเปนการประเมินมูลคาสิ่ง

ใด และจัดหาสิ่งนั้นไดอยางไร และจะมีวิธีการจายเงินเพ่ือใหไดสิ่งนั้นไดอยางไร  
(5.2)  บรรยายสิ่งท่ีตองการประเมินมูลคา โดยนําเสนอการเปลี่ยนแปลงในดาน

ปริมาน หรือคุณภาพของสิ่งแวดลอมท่ีตองการประเมิน อาจสื่อใหเห็นดวย วีดีทัศน รูปภาพ เปนตน 
(5.3)  ตองอธิบายวา เหตุใดจึงมีบางคนใหความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของ

สิ่งแวดลอม และบางคนท่ีไมใหความสําคัญ 
(5.4)  ขอมูลท่ีใหแกผูตอบคําถามตองแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพสิ่งแวดลอมสงผลตอตัวผูตอบคําถามอยางไร รวมถึงสิ่งท่ีตองการประเมินนั้นมีสิ่งอ่ืนทดแทน
หรือไม ถามีตองบอกดวยวามีอะไรบาง 

(5.5)  ตองบอกถึงขอจํากัดของรายไดของผูตอบ ในเม่ือมีความยินดีท่ีจะจายเพ่ือ
โครงการนี้แลว จะทําใหเหลือเงินนอยลงในการใชจายเรื่องอ่ืน 

(5.6)  อธิบายวิธีการจัดหาใหผูตอบเสนอวาโครงการดังกลาวควรทําใหปริมาณ
หรือคุณภาพสิ่งแวดลอมดีข้ึนในระดับใด จํานวนเทาใด เพ่ือท่ีจะไดเกิดความแมนยําของการประมาณคา
ความเต็มใจจาย 

สําหรับวธิีการจายเงินเพ่ือเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดลอมใหดีข้ึนผูศึกษาควรเลือกวิธีท่ีมี
ความสมจริงมากท่ีสุด โดยนักเศรษฐศาสตรหลายคนไดนําเสนอแนวทางการจายเงินโดยวิธีตางๆ เชน จาย
ผานภาษีเงินได (Loomis and du Vair, 1993) การเก็บผานราคาสินคา หรือทําใหสินคาท่ัวไปแพงข้ึน 
(Boyle et al, 1994) การเก็บผานคาเขาชม (Lunander, 1998) การเก็บผานคาน้ํา คาไฟ (Powell, 
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Allee, and McChintook, 1994) เก็บจากคาเดินทางทองเท่ียว (Duffield, Neher, and Brown, 1992) 
และ เก็บผานเงินบริจาค (Champ et al, 1997) 

(6)  การสรางแบบจําลอง 
แบบจําลองท่ีสรางข้ึน จะข้ึนอยูกับการเลือกรูปแบบคําถาม รูปแบบคําถาม

เปนสิ่งท่ีแยกความแตกตางของงานวิจัย โดยรูปแบบคําถามท่ีนิยมมากท่ีสุด คือ รูปแบบคําถามปลายปด 
พิจารณาแบบจําลองท่ีมีความเหมาะสมสําหรับใชในการประเมินมูลคา

ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม เชน การสรางแบบจําลอง Open-ended, closed-ended single bound, 
close-ended double bound หรือ bidding game (โดยจะกลาวรายละเอียดในหัวขอถัดไป) ผูศึกษา
ควรใหเหตุผลวา แบบจําลองใดท่ีไดเลือกมาจึงมีความเหมาะสม มีขอดีขอเสียอะไรบางในการนํามาใช
ประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การสรางสมการทางเศรษฐมิติท่ีใชในแบบจําลอง ตองระบุ 
(1)  ตองระบุวาเปน direct utility function หรือ indirect utility function  
(2)  ท่ีมาของตัวแปรในแบบจําลอง 
(3)  สมการท่ีใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ 
(4)  รูปแบบของสมการ (function form) 
(5)  ฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปนของ Error term วาเปนการแจกแจงแบบใด เชน 

การแจกแจงแบบปกติ (Normal distribution) 
(6)  สมการหรือวิธีการท่ีใชในการคํานวณมูลคาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (welfare 

measurement) 
(7)  การวิเคราะหขอมูล 

(7.1)  วิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ วามีคุณสมบัติอยางไร และนําเสนอวาตัวอยางท่ีไดมา สามารถใชเปนตัวแทน
ของประชากรไดเหมาะสมเพียงใด 

(7.2)  ทําการวิเคราะหขอมูลตามแบบจําลองของวีท่ี 6 โดยนําขอมูลท่ี
ไดมาอนุมานหาสัมประสิทธิ์ตามแบบจําลองท่ีไดกําหนดไวดวย โดยใชขอมูลทางสถิติท่ีเหมาะสม 

(8)  คํานวณมูลคาผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
หลังจากผานการทําในข้ันตอนท่ี 7 แลว นําผลท่ีไดมาคํานวณมูลคา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยวิธีท่ีใชเปนการคํานวณสวัสดิการประเภทตางๆ ผานอุปสงคของฮิกซ โดย
วิธีการคํานวณ ตองข้ึนอยูกับการกําหนดกรรมสิทธิ์ของสิ่งแวดลอม และแบบจําลองท่ีนํามาใช 

(9)  การทดสอบความนาเชื่อถือของการศึกษา 
เปนการวิเคราะหความครอบคลุมถึงการทดสอบความนาเชื่อถือของ

การศึกษา ตองมีการทดสอบในดานความนาเชื่อถือ (Reliability Test) และดานความถูกตองของเนื้อหา 
(Validity Test) 
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8.3.3  รูปแบบของการประเมินมูลคาของวิธเีหตุการณสมมต ิ
รูปแบบคําถามเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีแยกความแตกตางของการศึกษาของงานศึกษาท่ีใชวิธี

สมมติเหตุการณ โดยรูปแบบคําถามหลักท่ีมักใชกัน ไดแก รูปแบบคําถามปลายเปด (open ended) 
รูปแบบคําถามบัตรราคา (payment card) รูปแบบคําถามปลายปด (close ended) โดยมีรายละเอียด
ของแตละรูปแบบเปนดังนี้ 

(1)  รูปแบบคําถามปลายเปด เปนรูปแบบคําถามท่ีเปดโอกาสใหผูตอบระบุจํานวน
เงินสูงสุดท่ีเต็มใจจายเพ่ือใหัเกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณและคุณภาพของสิ่งแวดลอมในทางท่ีดีข้ึน 
ยกตัวอยาง เชน “ทานมีความยินดีท่ีจะบริจาคเปนจํานวนเงินสูงสุดแกกองทุนอนุรักษปาตนน้ําเปนจํานวน
เงินก่ีบาท” รูปแบบคําถามปลายเปดอีกแบบหนึ่งเรียกวา เกมการตอรอง (bidding games) เปนวิธีการ
ประมาณคาความเต็มใจจาย โดยสามารถเสนอราคาไดหลายครั้งจนไดคําตอบ กลาวคือ ผูสัมภาษณจะ
เสนอจํานวนเงินเริ่มตนจํานวนหนึ่ง (แทนดวยสัญลักษณ B) แลวถามวา ทานยินดีจาย B บาทหรือไม ถา
ผูตอบยินดีจายก็ใหเพ่ิมคา B สูงข้ึนเรื่อยๆ จนกวาผูตอบจะไมยินดีจาย แตถาผุตอบไมยินดีจายในคําถาม
แรก ก็จะลดคา B ลงมาจนกวาผูตอบจะยินดีจาย จากนั้นจึงบันทึกวา ผูตอบคําถามมีความยินดีจาย ณ 
ระดับราคานั้น 

(2)  เปนการประมาณคาความเต็มใจจายของผูตอบโดยใชบัตรราคาเปนเครื่องมือ 
โดยวิธีนี้จะทําใหผูตอบสามารถระบุความเต็มใจจายออกมาไดงาย เม่ือมีการนําบัตรราคามาใช
ประกอบการสัมภาษณ โดยบัตรดังกลาวจะแสดงถึงจํานวนเงินท่ีผูตอบยินดีจะจาย ซ่ึงราคาเริ่มตนจะเริ่มท่ี
ศูนยจนกระท่ังถึงจํานวนหนึ่ง โดยจะใชรูปแบบคําถามวา “จํานวนเงินเทาใดท่ีปรากฏบนบัตรนี้ท่ีคุณมี
ความยินดีจายมากท่ีสุดเพ่ือปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน” 

(3)  รูปแบบคําถามปลายปด เปนวิธีการถามวาผูตอบจะยินดีจายหรือไมยินดีจาย เงิน
จํานวน B บาท เพ่ือสมทบเขากองทุนฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร โดย Freeman (1993) ไดกลาวถึง
ขอดีของวิธีกานนี้วา (1)  ผูตอบคําถามสามารถตอบไดเพียงแค ยินดีจายหรือไมยินดี (2)  เปนวิธีท่ีขจัด
อคติท่ีเกิดข้ึนจากคาเริ่มตนได (3)  วิธีนี้เปรียบเหมือนวิธีการทําประชามติเพ่ือดูเสียงสวนใหญวาเห็นดวย
กับโครงการท่ีศึกษาหรือไม โดยรูปแบบคําถามปลายปดนี้ สามารถถามแบบครั้งเดียว (single bound) 
หรือ สองครั้ง (double bound) โดยรูปแบบการถามแบบครั้งเดียว (single bound) จะมีรูปแบบดังนี้ 
“ถาเข่ือนขุนดานปราการชล จะเก็บคาธรรมเนียมในการเขาชมธรรมชาติภายในเข่ือนจํานวน B บาทตอ
คน ทานจะยังมาทองเท่ียวท่ีนี่อีกหรือไม” สําหรับตัวอยางการถามแบบสองครั้ง (double bound) ผูถาม
ก็จะถามตอไปวา “ถาคาธรรมเนียมการเขาชมเข่ือนขุนดานปราการชลเปน 2B บาทตอคน ทานจะยังคง
มาทองเท่ียวท่ีนี่อีกหรือไม” สําหรับผูท่ีตอบวายินดีมาเท่ียวท่ี B บาทตอคน และจะถามวา “ถา
คาธรรมเนียมเขาชมเข่ือนขุนดานเปน B/2 บาทตอคน ทานจะยังคงมาเท่ียวท่ีนี่อีกหรือไม” สําหรับผูท่ี
ตอบวาไมยินดีมาเท่ียวท่ี B บาทตอคน 

สําหรับความนาเชื่อถือของวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมโดยใชวิธีสมมติเหตุการณ 
นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมสวนใหญมีความเห็นวา เปนวิธีท่ีมีความนาเชื่อถือ ความแปรปรวนของ
คาประมาณสามารถลดลงไดโดยใชรูปแบบคําถามแบบบัตรราคาทานการใชคําถามปลายปด และเลือก
ราคาเสนอท่ีเหมาะสม อีกท้ังเทคนิคทางเศรษฐมิติท่ีพัฒนาข้ึนสามารถประมาณคาพารามิเตอรไดดีกวาใน
อดีต ดังนั้น การออกแบบคําถาม การใชระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะหขอมูลไดเหมาะสมจะทําใหได
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คาประมาณท่ีมีประสิทธิภาพได(คาประมาณมีความแปรปรวนต่ํา) จากหลักฐานงานวิจัยหลายชิ้นในอดีต
สามารถพิสูจนไดวา วิธีสมติเหตุการณสามารถใหคาประมาณสวัสดิการของฮิกซได ซ่ึงนําไปใชในการ
วิเคราะหนโยบายและการดําเนินคดีเรียกคาเสียหายได ของผลกระทบท่ีเกิดตอสิ่งแวดลอมได 

 
8.4  วิธีการโอนยายผลประโยชน(Benefit Transfer Approach) 

 
วิธีการโอนยายผลประโยชนเปนวิธีการประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมท่ีนักเศรษฐศาสตรนิยม

นํามาใชกับโครงการท่ีมีความจํากัดในดานงบประมาณ และเวลาในการศึกษา เปนวิธีการประมาณมูลคา
สิ่งแวดลอมโดยอาศัยขอมูลจากงานวิจัยท่ีมีการศึกษาไวแลวจากสถานท่ีอ่ืน ซ่ึงเปนวิธีท่ีนําขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary data) ของขอมูลการศึกษามูลคาสิ่งแวดลอมท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีเคยมีการศึกษาไว มาใชประเมิน
มูลคาสิ่งแวดลอมท่ีเปนประเภทเดียวกันของโครงการ โดยเรียกพ้ืนท่ีท่ีเคยศึกษาวา พ้ืนท่ีท่ีศึกษา (study 
site)และพ้ืนท่ีท่ีจะทําการศึกษาเรียกวา พ้ืนท่ีนโยบาย (Policy site)  

 
นักเศรษฐศาสตรบางทานไดกลาววา วิธีการประเมินมูลคาโดยใชวิธีการโอนยายผลประโยชน 

อาจใหขอมูลท่ีไมมีความสมบูรณ เนื่องจากไมไดประเมินจากขอมูลปฐมภูมิโดยตรงของพ้ืนท่ีนโยบาย แต
วิธีการโอนยายผลประโยชน มีความเหมาะสมสําหรับการศึกษาในกรณีเรงดวน และขอจํากัดในดาน
งบประมาณ แตการประเมินมูลคาโดยวิธีดังกลาวนี้ มีประโยชนในแงการกําหนดนโยบาย ซ่ึงมูลคาท่ี
ประเมินไดจะแสดงใหเห็นถึงทิศทางและขนาดของปญหา เพ่ือท่ีจะนํามาใชในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย
ตอไป 

 
วิธีการประเมินมูลคาโดยใชวิธีการโอนผลประโยชนจําเปนตองใชกับสิ่งแวดลอม และ

ลักษณะของมูลคาท่ีเปนประเภทเดียวกัน เชน หากพ้ืนท่ีท่ีศึกษามีการประเมินมูลคาในเชิงนันทนาการไว 
ผลการศึกษาท่ีไดตองใชในการประเมินมูลคาดานนันทนาการของพ้ืนท่ีนโยบายเทานั้น จะไมสามารถโอน
มูลคาเปนสิ่งแวดลอมประเภทอ่ืนได โดยมีสมมติฐานท่ีสําคัญวา ลักษณะของสิ่งแวดลอม และประชากร
เฉลี่ยตองมีความคลายคลังกัน 

 
วิธีการโอนผลประโยชนสามรถจําแนกออกได 2 วิธี คือ (1)  การโอนยายมูลคาเฉลี่ยตอ

หนวย (Unit Value Transfer) (2)  การโอนฟงกชันผลประโยชน (Function Transfer) 
 
8.4.1  วิธีการโอนมูลคาเฉล่ียตอหนวย (Unit Value Transfer) 

วิธีการโอนมูลคาตอหนวย เปนการดอนมูลคาสิ่งแวดลอมเฉลี่ยตอหนวยหรือตอ
ครัวเรือนของพ้ืนศึกษา ณ ชวงเวลาหนึ่ง ใหกลายเปนมูลคาของพ้ืนท่ีนโยบาย โดยผลประโยชนดังกลาว
ตองนําคาเฉลี่ยของสิ่งแวดลอมท่ีไดรับจากพ้ืนท่ีท่ีศึกษามาปรับคาเฉลี่ย กอนท่ีจะนํามาประเมินในพ้ืนท่ี
นโยบาย เพ่ือท่ีจะไดลดความแตกตางดานคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีสูญเสียไป ความแตกตางในดานลักษณะ
เศรษฐกิจและสังคม และความแตกตางดานความสามารถในการหาสินคาอ่ืนทดแทนสิ่งแวดลอมท่ีสูญเสีย
ไป 
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8.4.2  วิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน (Function Transfer) 
วิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน เปนวิธีการนําสมการท่ีประมาณไดจากพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

มาประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีนโยบาย โดยมีขอสมมติวา “สัมประสิทธิ์ในสมการท่ีประมาณไดจาก
พ้ืนท่ีท่ีศึกษา จะมีคาเทากับพ้ืนท่ีนโยบาย” 

 
(1)  Benefit Transfer Function เปนวิธีการโอนสมการท่ีประมาณไดจากพ้ืนท่ี

ศึกษาหนึ่ง ไปประยุกตใชในพ้ืนท่ีนโยบาย โดยสมการอุปสงคหรือความเต็มใจจายท่ีประมาณไดจากพ้ืนท่ี
ศึกษา (j) เปนดังนี้ 

 
����� = 	 �� + ���� + ����� 

 
 โดยกําหนดให �����=  มูลคาสิ่งแวดลอมท่ีครัวเรือน � ยินดีจายเพ่ือปองกันการ  
                                  เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี � 

   ��     =  ลักษณะของสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ี � 
   ���      =  ลักษณะของครัวเรือน �ในพ้ืนท่ี � 
 

ในการประมาณมูลคาความเต็มใจจายของครัวเรือนเพ่ือปองกันการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีนโยบาย (�)โดยใชคาสัมประสิทธิ์จากสมการท่ีพ้ืนท่ีท่ีศึกษา มาพิจารณา
รวมกับขอมูลลักษณะของสิ่งแวดลอม (�)และลักษณะของครัวเรือน (�)ของพ้ืนท่ีนโยบาย ซ่ึงเปนขอมูล
ทุติยภูมิท่ีไดจากการรวบรวมจากหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การศึกษา เพศ เปนตน 

 
����� = 	�� + ���� + ����� 

 
 กําหนดให �����=  มูลคาสิ่งแวดลอมท่ีครัวเรือน � ยินดีจายเพ่ือปองกันการ  
                                    เปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี � 
   ��      =  ลักษณะของสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ี � 

   ���     =  ลักษณะของครัวเรือน � ในพ้ืนท่ี � 
 

การคํานวณคาเฉลี่ยของ ���	จากสมการความเต็มใจจายพ้ืนท่ีนโยบาย ตองมี
การกําหนดขอบเขต หรือจํานวนครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือ
นําไปคํานวณหามูลคาประโยชนหรือความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนท่ีนโยบายได 

วิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน (Function Transfer) เปนวิธีการโอนยาย
ผลประโยชนท่ีมีประสิทธิภาพมากกวาวิธีการโอนมูลคาตอหนวย (Unit Value Transfer)เนื่องจากไดมีการ
ปรับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม และลักษณะของประชากรใหเขากับพ้ืนท่ีนโยบายแลว โดย
นักเศรษฐศาสตรหลายทานตางก็สนับสนุนวิธีดังกลาว แตอยางไรก็ตาม ฟงกชันผลประโยชนจากวิธีการ
ประเมินมูลคาวิธี TCM และ CVM ของพ้ืนท่ีท่ีศึกษาคาสัมประสิทธิ์มักจะมีคาต่ํา ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาด
จากการประเมินมูลคาได โดยอาจหลีกเลี่ยงไปใชวิธีการโอนมูลคาตอหนวยแทน (Du Yapig, 1998) 
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นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติของวิธีการโอนฟงกชันผลประโยชน ปญหาในดานความแตกตางของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา
และพ้ืนท่ีนโยบายยอมมีลักษณะไมเหมือนกันทุกประการ ในการศึกษาจึงไมอาจนําคาสัมประสิทธิ์ท่ี
ประมาณไดมาประยุกตใชในพ้ืนท่ีนโยบายได อาจจะตองมีการแกปญหาโดยใชวิธีการเก็บขอมูลท่ี
จําเปนตองใชจากกลุมตัวอยางไปใชแทนคาในสมการ 

 
(2)  Meta Analysis เปนวิธีการทางสถิติท่ีไดจากการรวบรวมผลการศึกษาของ

งานวิจัยหลายชิ้นท่ีเปนอิสระตอกันและนํามาใชประเมินมูลคาสิ่งแวดลอม วิธีการดังกลาวนี้ทําใหผูศึกษา
สามารถประเมินมูลคาสิ่งแวดลอมท่ีลักษณะดานปจจัยดานลักษณะสิ่งแวดลอม และประชากรท่ีแตกตาง
กันได โดยสมการท่ีใชในการประเมินมูลคาของวิธี Meta Analysisเปนดังนี้ 

 
����� = 	 �� + ���� + ����� + ����� 

 
โดยกําหนดให ���=  ลักษณะการศึกษา � ในพ้ืนท่ี � 
 
ในการประเมินมูลคาดวยวิธีนี้มีขอควรละรังดังนี้ คือ (1)  ผลการศึกษาท่ีได

รวบรวมมา ตองไดจากงานวิจัยท่ีสําคัญ และไดรับการเผยแพรเทานั้น (2)  ตองนําผลการศึกษาแตละชิ้น
มาทดสอบความเปนอิสระตอกัน เพ่ือผลลัพธท่ีถูกตองของวิธี Meta Analysis และ (4)  ในการเลือกใชผล
การศึกษาของตางประเทศตองคํานึงถึงความแตกตางกันของดานวัฒนธรรม สถาบัน ระดับรายได เงินตรา 
และดัชนีราคา เพราะปจจัยเหลานี้จะสงผลตอมูลคาสิ่งแวดลอมท่ีไดประเมินออกมาเปนอยางมาก 

 
8.4.3  ข้ันตอนการโอนผลประโยชน 

สําหรับข้ันตอนของวิธีการโอนยายมูลคามีดวยกัน 6 ข้ันตอน สามารถอธิบายไดดังนี้ 
(1) ระบุขนาดของผลกระทบ และแยกตามประเภทของมูลคาสิ่งแวดลอม 

จัดทําสรุปรายการผลกระทบของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนใหชัดเจน พรอมกับระบุ
ขนาดของผลกระทบสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ และลักษณะของผลท่ีเกิดข้ึน ยกตัวอยางเชน การรั่วของ
น้ํามันดับจากแทนขุดเจาะ ทําใหระบบนิเวศของชายฝงและทะเลมีคุณภาพลดลง สงผลใหชาวประมงท่ี
เลี้ยงหอยนางรมมีผลผลิตลดลง 5 ตันในปนั้น เม่ือระบุขนาดและลักษณะของผลกระทบแลว จากนั้นให
พิจารณาตอวาผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนมีผลตอการดํารงชีวิตอยางไร รวมถึงกําหนดประเภท
สิ่งแวดลอมวาเปนมูลคาประเภทใด 

(2)  กําหนดขนาดประชากรท่ีไดรับผลกระทบ 
ใน ข้ันตอนนี้ เราจะระบุขนาดของประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ระยะเวลาท่ีไดรับผลกระทบ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจสังคมของกลุมประชากร  
(3)  เลือกใชผลการประเมินมูลคาผลกระทบทางเศรษฐศาสตรจากการศึกษาพ้ืนท่ีอ่ืน 

ทําการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของท่ีมีการศึกษาดานการประเมินมูลคา
ทางเศรษฐศาสตรท่ีมีผูไดทําการศึกษาไวแลว ณ พ้ืนท่ีอ่ืน โดยพยายามเลือกการศึกษาท่ีมีลักษณะให
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ใกลเคียงกับพ้ืนท่ีนโยบายมากท่ีสุด และงานวิจัยท่ีเราจะนํามาใชอางอิงในการโอนยายผลประโยชน ตอง
เปนงานวิจัยท่ีเชื่อถือได 

(4)  การเลือกวิธีการโอนมูลคา 
พิจารณาเลือกวิธีการประเมินมูลคาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีนโยบายท่ีเราได

ทําการศึกษา โดยวิธีการดังกลาว มี  2 วิธี คือ การโอนมูลคาเฉลี่ยตอหนวย และ การโอนฟงกชัน
ผลประโยชน โดยรายละเอียดของท้ัง 2 วิธีการ ซ่ึงไดกลาวมาแลวในเนื้อหาขางตน 

(5)  การปรับมูลคา 
เปนข้ันตอนของการปรับมูลคาสิ่งแวดลอมของสถานท่ีอ่ืน รวมถึงตัวแปรตางๆท่ี

เก่ียวของ มาปรับใหเขากับพ้ืนท่ีนโยบายท่ีเราตองการศึกษา โดยตัวแปรท่ีตองปรับแบงออกไดเปน 3 
ประเด็น ดังนี ้

(5.1)  ปรับตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของกลุมประชากรท่ีศึกษา ไดแก 
รายได การศึกษา อายุ เพศ อาชีพ กรรมสิทธิ์ ลักษณะสินคาทดแทน 

(5.2)ปรับตามปจจัยดานความแตกตางของพ้ืนท่ีนโยบายท่ีศึกษา เชน คุณภาพ
ของสิ่งแวดลอม ขนาดของพ้ืนท่ีนโยบาย แตหากคุณลักษณะของพ้ืนท่ีท่ีศึกษามีความแตกตางจากพ้ืนท่ี
นโยบายมาก ในการปรับขอมูลดังกลาวจําเปนท่ีตองใชวิจารณญาณของผูเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 

(5.3)  การปรับในทางเทคนิค เชน ระดับราคา ขนาดของประชากร และอัตรา
แลกเปลี่ยน เปนตน 

(6)  การอธิบายขอจํากัดของวิธีการ 
หลังจากการคํานวณและโอนมูลคาผลกระทบทางสิ่งแวดลอมแลว ควรมีการ

กลาวถึงขอจํากัดของการศึกษา วามีขอจํากัดในดานใดบาง 
 

8.5  วิธีการใชอัตราคิดลด 
 

การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ เปนวิธีการประเมินอยางหนึ่ง ท่ี
ประเมินผลประโยชนและตนทุนท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ โดยมีหลักในการพิจารณาวา หากโครงการ
ใด กอใหเกิดผลประโยชนมากกวามูลคาตนทุนของโครงการ โครงการนั้นก็จะถูกนํามาพิจารณาเพ่ือการ
ตัดสินใจในการดําเนินงาน ซ่ึงในทางปฏิบัตินั้นมีโครงการหลายโครงการท่ีกอใหเกิดผลประโยชนมากกวา
ตนทุน ดังนั้นผลประโยชนสุทธิของโครงการท่ีเกิดข้ึนจะใชเปนขอมูลในการพิจารณาในการตัดสินใจเพ่ือ
ดําเนินโครงการตอไป 

 
โครงการสวนใหญมักจะมีอายุโครงการยาวนานมากกวา 1 ป ดังนั้น การลงทุนเพ่ือการ

ดําเนินโครงการ และผลประโยชนของโครงการท่ีเกิดข้ึนในแตละปในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน การ
เปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนในแตละชวงเวลายอมมีความซับซอน เนื่องจากไมสามารถนําตนทุน
และผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในแตละปมาคิดเพ่ือหาผลประโยชนสุทธิได เนื่องมาจากสังคมใหมูลคาของ
โครงการหรือตนทุนในแตละปไมเทากัน 
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เพ่ือใหเกิดความถามตองของการวิเคราะหโครงการท่ีมีตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาท่ีแตกตางกันจึงตองมีการปรับคาของตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหอยูในชวงเวลาเดียวกัน 
หรือ อยูในชวงเวลาปจจุบัน ท่ีเรียกวา มูลคาปจจุบัน (present value) ซ่ึงมูลคาดังกลาวจึงเปนมูลคาของ
ตนทุนหรือผลประโยชนจากการดําเนินงานท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท่ีปรับใหเปนมูลคาปจจุบัน โดย
ปรับมูลคาในอนาคตใหลดลงในอัตราหนึ่งตอป โดยเรียกอัตรานั้นวา อัตราคิดลด 

 
การเปรียบเทียบมูลคาผลประโยชนและตนทุนของโครงการท่ีเกิดข้ึนแตละปนั้น ตองทําการ

ปรับคาใหเปนปจจุบันกอนจึงจะทําการเปรียบเทียบได โดยวิธีการหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) สามารถ
คํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 
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กําหนดให �� = ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนของโครงการในปท่ี � 

    �� = ตนทุนของโครงการท่ีเกิดข้ึนในปท่ี � 

    � = อัตราคิดลด 
    � = ชวงเวลาของอายุโครงการ (ปท่ี) 
 

�� − ��คือ คาผลประโยชนสุทธิของโครงการท่ีเกิดข้ึนในปท่ี �นํามาคูณดวยdiscount 
factor ( �

(���)�
)จากนั้นนําผลประโยชนสุทธิในแตละปท่ีปรับคาเปนมูลคาปจจุบันมาคํานวณรวมกัน จะทํา

ใหทราบถึงผลประโยชนสุทธิรวมท่ีเกิดข้ึนของโครงการ 
 
8.5.1  แนวคิดการใชอัตราคิดลด 

แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวกับการกําหนดอัตราคิดลดนั้น แบงไดเปน 2 
แนวทาง คือ (1)  การคิดลดคือการชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม (time preference) และ (2)  
การคิดลดคือการคิดคาเสียโอกาสของทุนสังคม (opportunity cost of capital)โดยมีรายละเอียดเปน
ดังนี้ 

(1)  Time preference 
แนวคิดของการชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคมจะแสดงใหเห็นวาบุคคลมี

ความพึงพอใจท่ีจะไดรับจากการบริโภคไมเทากันในชวงเวลาท่ีตางกัน โดยอธิบายไดวา สังคมหนึ่งได
บริโภคสินคาในมูลคา 100 บาท ณ ชวงเวลาปจจุบัน สังคมจะเกิดความพอใจข้ึนระดับหนึ่ง แตหากสังคม
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นั้นเลื่อนเวลาการบริโภคออกไปในอนาคต สังคมตองไดรับการชดเชยจากการรอคอยบริโภคสินคาดังกลาว
ในอนาคตเพ่ือใหไดรับความพึงพอใจในระดับเดิม โดยสินคาดังกลาวตองมีมูลคามากกวา 100 บาท เพราะ
ตองรวมคาชดเชยของการเลื่อนการบริโภคของสังคมไวดวย ซ่ึงในมุมมองของรัฐบาล การลงทุนในโครงการ
หนึ่งๆของรัฐบาลจัดเปนการเลื่อนการบริโภคสินคาท่ีสังคมควรจะบริโภคในปจจุบันไปบริโภคในอนาคต 
ดังนั้นตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการท่ีดําเนินการโดยรัฐยอมมีผลตอการจัดสรรการบริโภค
ของสังคมท้ังในปจจุบันและอนาคต จึงตองมีการคิดลดดวยอัตราท่ีสังคมกําหนดข้ึนโดยพิจารณา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของสังคมในการบริโภคตางชวงเวลา โดยเรียกวา อัตราชดเชยการบริโภคตาง
เวลาของสังคม (social rate time preference)โดยสามารถอธิบายไดดังสมการนี้ 

 
� = � + (�)(�) 

 

  กําหนดให�	=  อัตราชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม 
   �  =  อัตราชดเชยของการบริโภคตางเวลาท่ีแทจริง 
   �	 =  อัตราการลดลงของอรรถประโยชนหนวยสุดทาย 
   �  =  การบริโภคท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตตอหัว 
 

จากสมการกําหนดอัตราชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม มีแนวคิดมาจาก
ทฤษฎีอรรถประโยชน กลาวไดวา อรรถประโยชนของการบริโภคในปจจุบันยอมสูงกวาอรรถประโยชน
จากการบริโภคในอนาคต โดยพฤติกรรมดังกลาวเกิดจากปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ (1)  การชดเชยของ
การบริโภคตางเวลาท่ีแทจริง ผูบริโภคจะไดรับประโยชนจากการบริโภคในปจจุบันมากกวาเพราะมีความ
ตองการสินคาและบริการอยางเรงดวนในปจจุบัน และ (2)  ระดับรายไดท่ีคาดวาจะสูงข้ึนในอนาคตทําให
ผูบริโภคมีการบริโภคสินคาท่ีมากข้ึน ทําใหอรรถประโยชนหนวยสุดทายในอนาคตของผูบริโภคลดลง จาก
ผลการศึกษาของประเทศท่ีพัฒนาแลว พบวาอัตราชดเชยของการบริโภคตางเวลาท่ีแทจริงมีคาสูงถึงรอย
ละ 2 อัตราการลดลงของอรรถประโยชนหนวยสุดทายมีคาประมาณรอยละ 1-2 ดังนั้นการประมาณ
ตัวเลขประชากรและรายไดในอนาคต จะสามารถนํามาคํานวณเพ่ือทราบอัตราชดเชยของการบริโภคตาง
เวลาของสังคมได 

(2)  opportunity cost of capital 
สําหรับแนวคิดอัตราคิดลดนี้ จะพิจารณาจากอัตราคาเสียโอกาสของสังคม จาก

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกลาววา หากสังคมหรือประเทศหนึ่งๆ มีทรัพยากรจํากัดไมเพียงพอท่ีจะจัดสรรให
พอเพียงตอความตองการของทุกคนในสังคมท้ังในภาครัฐและเอกชน ดังนั้นการท่ีภาครัฐจะนําทรัพยากร
ดังกลาวออกมาใชยอมเกิดตนทุนคาเสียโอกาสตอสังคม กลาวคือเอกชนไมสามารถนําเอาทรัพยากร
ดังกลาวไปใชในการลงทุนได ดังนั้นอัตราคิดลดจะแสดงใหเห็นทางเลือกของการใชเงินทุนดานอ่ืนๆ ท่ี
สังคมตองเสียสละไปจากโครงการของรัฐบาล 

อัตราการคิดลดจากแนวคิดการชดเชยการบริโภคตางเวลาของสังคม และคาเสีย
โอกาสของทุนสังคม สามารถจัดใหเปนอัตราเดียวกันไดในกรณีท่ีตลาดทุนเปนตลาดแขงขันสมบูรณ แตใน
ความเปนจริงแลวคลาดแขงขันสมบูรณไมสามารถเกิดข้ึนได ทําใหอัตราท้ังสองไมมีทางเทากันไดซ่ึงทําให
เกิดปญหาในการเลือกใชอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการวิเคราะหโครงการ โดยนักเศรษฐศาสตรไดเสนอ
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แนวทางแกปญหาข้ึนมา คือการสรางอัตราคิดลดใหม โดยใหมีการถวงน้ําหนักระหวางอัตราการชดเชย
บริโภคตางเวลาและอัตราคาเสียโอกาสของทุนสังคม โดยสามารถแสดงไดดังสมาการตอไปนี้  

 
� = (ℎ�)(�) + (ℎ�)(�) 

 
โดยท่ี  	�  =  อัตราคิดลดถวงน้ําหนัก 
											ℎ�  =  อัตราสวนของการลงทุนเอกชนในรายไดประชาชาติ 
											ℎ�		=  อัตราสวนของการบริโภคในรายไดประชาชาติ 
									�     =  อัตราผลตอบแทนของทุนภาคเอกชนเฉลี่ย 
									�     =  อัตราการชดเชยของการบริโภคตางเวลาของสังคม 

 
จากสมการจะเห็นไดวา กรณีท่ีสังคมมีการบริโภคสูงกวาการลงทุน อัตราการคิด

ลดจากการชดเชยการบริโภคตางเวลาก็จะไดรับการถวงน้ําหนักมาก และอัตราคิดลดจากคาเสียโอกาสของ
ทุนก็จะไดรับการถวงน้ําหนักนอย ตรงกันขามในกรณีท่ีสังคมมีการลงทุนสูงกวาการบริโภค อัตราการคิด
ลดจากการชดเชยการบริโภคตางเวลาก็จะไดรับการถวงน้ําหนักนอย และอัตราการคิดลดจากคาเสีย
โอกาสของทุนก็จะไดรับการถวงน้ําหนักมาก สําหรับการกําหนดอัตราคิดลดถวงน้ําหนักในประเทศกําลัง
พัฒนา OECD (1995) ไดทําการศึกษาจากขอมูลของกลุมประเทศกําลังพัฒนาพบวา อัตราคิดลดของ
ประเทศกําลังพัฒนามีคาประมาณรอยละ 3-4  

 
8.5.2  การคิดลดในโครงการท่ีมีผลตอส่ิงแวดลอม 

ในการคิดลดผลประโยชนและตนทุนของโครงการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เนื่องมาจากความเสียหายของสิ่งแวดลอมมักเกิดข้ึนในระยะยาว ทําใหมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะถูก
คิดลดจนกระท่ังมีมูลคาท่ีนอยมากทําใหดูเหมือนวาไมมีความสําคัญหากนํามาเปรียบเทียบกับตนทุนใน
ปจจุบัน ยกตัวอยางเชน การปนเปอนสารพิษของแหลงตนน้ําธรรมชาติ แตในทางกลับกันการประเมิน
โครงการเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอมนะระยะยาว ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนอาจจะนอยกวาโครงการท่ีมี
ผลประโยชนดานอ่ืนๆในระยะสั้น ซ่ึงเกิดมาจากข้ันตอนในการคิดลดมูลคา ทําใหดูเหมือนวาการใชวิธีคิด
อัตราคิดลดเปนการกีดกันโครงการท่ีจะกอผลประโยชนแกสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ การใชอัตราคิดลดท่ีสูง
จะเกิดการเรงผลาญใชทรัพยากรประเภทใชแลวไมหมดไป หรือ renewable resource อยางสิ้นเปลือง 
เชนสัตวน้ํา และตนไม ถาหากมีการใชอัตราคิดลดท่ีสูงกวาอัตราการฟนฟูของทรัพยากรธรรมชาติ อาจทํา
ใหเกิดการเรงใชทรัพยากรเหลานั้นจนหมดไปได จากเหตุผลท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นวาการคิดลดตนทุน
และผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนไมไดใหความเปนธรรมแกสิ่งแวดลอม และคนรุนหลัง 

โดยวิธีการแกปญหาดังกลาวอาจทําไดโดยการพิจารณารวมของคาถวงน้ําหนัก
ระหวางตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนระหวางปจจุบันและอนาคต หรืออาจเลือกใชอัตราคิดลดท่ีต่ํากวา
ปกติสําหรับกรณีท่ีโครงการดังกลาวสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (นักสิ่งแวดลอมเสนอวา ควรใชอัตราคิด
ลดเทากับรอยละ 0) สําหรับวิธีการแรกนั้นเปนวิธีการท่ีเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ เพราะการถวงน้ําหนัก
จําเปนตองอาศัยหลักตรรกศาสตร เศรษฐศาสตร และหลักศีลธรรมในการพิจารณา ซ่ึงอาจจะแตกตางกัน
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ไปข้ึนอยูกับวาใครคือผูพิจารณา ดังนั้นการเลือกใชอัตราการคิดลดท่ีต่ําจึงมีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
มากกวา  

โดยสามารถยกตัวอยางไดสําหรับกรณีดังกลาว เชน กรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา
สํานักงานนโยบายการจัดการและงบประมาณ (the Office of Management and Budget Policy: 
OMB) ไดมีการกําหนดอัตราคิดลดท่ีแทจริง ไวเทากับรอยละ 10 สําหรับโครงการท่ัวไปของรัฐ โดยคา
ดังกลาวอางอิงมาจากคาประมาณผลตอบแทนท่ีแทจริงของทุนในขณะนั้น แตสําหรับการลงทุนโครงการ
เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา OMB ไดอนุญาตใหมีการใชอัตราการคิดลดท่ีต่ําลง โดยอางอิงจากจากอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเปนตั๋วเงินคลังในระยะยาว ตอมาในป ค.ศ. 1992 OMB ไดทําการปรับอัตราคิดลดท่ีแทจริง
สําหรับโครงการท่ัวไปของรัฐเปนรอยละ 7 ตามสภาวะของตลาดทุน โดยอัตราคิดลดดังกลาวไดรับการ
สนับสนุนจากการศึกษาของ Henderson and Bateman (1995) วาการใชอัตราคิดลดรอยละ 7 มีความ
เหมาะสมสําหรับอายุโครงการท่ีมีอายุ 100 ป 

ภาวะเงินเฟอและอัตราคิดลด 
ในการเลือกใชอัตราคิดลด ไมวาจะอยูในรูปแบบอัตราคิดลดท่ีเปนตัวเงิน (nominal 

discount rate) หรือ อัตราคิดลดท่ีแทจริง จะข้ึนอยูกับลักษณะของขอมูลท่ีใชในการคํานวณมูลคา
ประโยชนและตนทุนของโครงการ  

อัตราคิดลดท่ีเปนตัวเงิน หมายถึง อัตราคิดลดท่ีมีผลของอัตราเงินรวมอยูดวย สําหรับ
อัตราคิดลดท่ีแทจริง หมายถึง อัตราคิดลดท่ีเปนตัวเงินท่ีหักผลของอัตราเงินเฟอออกไปแลว  โดยในทาง
ปฏิบัติ เราจะกําหนดใหอัตราคิดลดท่ีแทจริงมีคาในชวงรอยละ 3 ถึงรอยละ 5 ตอป โดยจะมีคาคงท่ีตลอด
ท้ังโครงการ 

สําหรับการพิจารณาเลือกใชขอมูล หรืออัตราคิดลดเพ่ือการประเมินความเปนไปได
ของโครงการนั้น จะข้ึนอยูกับลักษณะของการนําผลการศึกษาไปใช แตสิ่งสําคัญคือ ถาการศึกษาใดเลือก
วิเคราะหขอมูลท่ีคํานวณ ณ ราคาคงท่ี (constant price ) ท่ีหักผลของอัตราเงินเฟอแลว การศึกษานั้น
ควรใชอัตราคิดลดท่ีแทจริง แตการศึกษาใดเลือกวิธีวิเคราะหขอมูลท่ีคํานวณ ณ ราคาตลาด (current 
price) ท่ีมีผลของอัตราเงินเฟออยูดวย การศึกษานั้นก็ควรใชอัตราคิดลดท่ีเปนตัวเงิน เงิน (nominal 
discount rate) 
 

8.6  กรณีศึกษา: การวิเคราะหนโยบายคลัง เพ่ือการจัดการน้ําทวมในประเทศไทย 
 

ในป พ.ศ. 2554 ในชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวา ประเทศไทยไดเผชิญกับภัยพิบัติน้ํา
ทวมเกือบท่ัวประเทศใน 65 จังหวัด โดยเฉพาะลุมแมน้ําเจาพระยา สรางความเสียหายในพื้นที่กวา 
150 ลานไร กอใหเกิดผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจํานวน 4,213,404 ครัวเรือน และ
มีผูไดรับความเดือดรอนกวา 13.6 ลานคน (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2554) ธนาคารโลก
ประเมินวา ภัยพิบัติดังกลาวสรางความเสียหายใหกับประเทศไทยประมาณ 1.44 ลานลานบาท 
(คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา, 2555)คิดเปนมูลคาความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจรอยละ 12.7 ของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Guha-Saperet al.,2012: 13) 
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สืบเนื่องจากภัยพิบัติน้ําทวมดังท่ีกลาวมา รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวาง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยประกาศแผน
แมบทบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมีหลักการในการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงและฟนฟูระบบปองกันน้ํา
ทวมในพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมใหสมบูรณ และบูรณาการการมีสวนรวมของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการน้ําใหลงสูทะเลโดยเร็ว โดยจะครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมาย 7 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดนครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯโดยใช
งบประมาณท้ังสิ้น 3.17 แสนลานบาทในการดําเนินงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 8.2  พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจหลักฝงตะวันตกและตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ตามแผนปฏิบัติ
การบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําแบบบูรณาการและย่ังยืน (กรณีลุมน้ําเจาพระยา) 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 

ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือวิเคราะหนโยบายและมาตรการทางการคลังท่ี
เหมาะสมสําหรับการจัดการภัยน้ําทวมในประเทศไทย ซ่ึงจะนําไปสู คําตอบที่สะทอนใหเห ็นถ ึง
ผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือน ซ่ึงมีความสําคัญตอการนําไปใชเปนฐานกําหนดอัตราคาธรรมเนียม
หรือภาษีท่ีจัดเก็บจากผูไดรับประโยชนภายใตแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําแบบบูรณาการ
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และยั่งยืน (กรณีลุมน้ําเจาพระยา) และเปนขอมูลสําคัญในการนํามาสูแนวทางการวิเคราะหนโยบายการ
คลังเพื่อการจัดการและแกไขปญหาน้ําทวมในอนาคต โดยใชขอมูลจากการสํารวจภาคสนามจากพ้ืนท่ี
ศึกษาจํานวน 1,073 ครัวเรือน ในการวิเคราะห 

 
8.6.1  พ้ืนท่ีศึกษา 

การศึกษานี้สํารวจขอมูลครัวเรือนตัวอยางท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจหลักฝงตะวันตก
และตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ท่ีอยูภายใตแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ําแบบบูรณา
การและยั่งยืน (กรณีลุมน้ําเจาพระยา) โดยครอบคลุม7 จังหวัด ไดแก นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการประกาศเปนเขต
ภัยพิบัติ ฉุกเฉินจากอุทกภัยในปพ.ศ. 2554จากประกาศกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 8.2  พ้ืนท่ีศึกษาในเขตเศรษฐกิจซ่ึงอยูในแผนปฏิบัตกิารปองกันน้ําทวมและจํานวนตัวอยางท่ี

จัดเก็บ 
 

จังหวัด จํานวนรวม(ครัวเรือน) 
จํานวนตัวอยาง 

(ครัวเรือน) 

นครปฐม 101,317 30* 

ปทุมธานี 457,458 114 

นนทบุร ี 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 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 

8.6.2  วิธีการศึกษา 
ในการศึกษานี้ไดกําหนดการจัดเก็บตัวอยางครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือนํามาใชใน

การวิเคราะห โดยแบงเปน 2 สวน ประกอบดวย (1)  การประเมินมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติ
น้ําทวมป พ.ศ. 2554 (damage cost) และ (2) การประมาณมูลคาความเต็มใจท่ีจะจาย (WTP) เพ่ือลด
ความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกับภัยพิบัติน้ําทวมในอนาคต ดวยวิธีการสมมติเหตุการณใหประเมินคา (CVM) ซ่ึงจะ
นํามาสูมูลคาผลประโยชนของครัวเรือนจากการลดความเสี่ยงภัยน้ําทวม ซ่ึงการกําหนดขนาดตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษา โดยคํานวณตามวิธีของ Hsieh, Block, and Larsen (1998) โดยจํานวนตัวอยางท่ีไดจาก
การคํานวณ ท่ีจัดเก็บท้ังในระดับการสํารวจขอมูลเบื้องตนและการสํารวจขอมูลข้ันสุดทายมีจํานวน 150 
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และ 1,073 ตัวอยางตามลําดับ โดยท้ังนี้จํานวนครัวเรือนท่ีปรากฏในตารางท่ี 8.2 ไมใชจํานวนครัวเรือน
ของท้ังจังหวัดแตเปนจํานวนครัวเรือนในแตละตําบลท่ีอยูภายใตพ้ืนท่ีโครงการ 

สําหรับวิธีการสุมตัวอยาง จะใชการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multi-stage 
sampling) โดยเริ่มจากการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified Sampling) โดยกําหนดจังหวัดท่ีอยูใน
พ้ืนท่ีโครงการ และคัดเลือกเฉพาะอําเภอท่ีอยูในพ้ืนท่ีโครงการแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยฯ โดย
สัดสวนตัวอยางในแตละอําเภอจะพิจารณาตามสัดสวนของครัวเรือนในอําเภอนั้นๆ หลังจากนั้นจะทําการ
พิจารณาตําบลท่ีประสบภัยพิบัติน้ําทวม โดยกําหนดใหแตละครัวเรือนมีการกระจายตัวในพ้ืนท่ีหางกัน
อยางนอย 1 กิโลเมตร โดยการเลือกตัวอยางครัวเรือนในแตละตําบลจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(accidental sampling) โดยเลือกสัมภาษณเฉพาะหัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกท่ีมีอํานาจตัดสินใจภายใน
ครัวเรือน 

แบบสอบถามประกอบดวย 5 สวน คือ สวนท่ี 1 เปนการถามความคิดเห็นท่ัวไป
เก่ียวของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประกอบดวยขอคําถามตางๆ เชน ผลกระทบจากภัยน้ําทวมตอท่ีอยู
อาศัย แนวทางปองกันภัยน้ําทวม รวมถึงแนวทางการปองกันภัยน้ําทวมในอนาคต เปนตน สวนท่ี 2 จะ
เปนการถามดานขอมูลสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 โดยจะถามในดานลักษณะและท่ีตั้งของท่ีอยู
อาศัยรวมถึงลักษณะการประสบภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 โดยในสวนนี้จะถามถึงมูลคาความเสียหาย 
และคาใชจายในการปองกันน้ําทวมของแตละครัวเรือน เพ่ือท่ีจะนําขอมูลในสวนนี้มาวิเคราะหมูลคาความ
เสียหายท่ีเกิดจากภัยพิบัติน้ําทวม เปนตน สวนท่ี 3 จะเปนการสอบถามความคิดเห็นดานการจัดการเพ่ือ
ลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต โดยกําหนดปจจัยตางๆท่ีจะชวยลดความเสี่ยง เชน การลงทุน
พัฒนาระบบระบายน้ําขนาดใหญเปนตน รวมถึงชองทางการรับขอมูลการเตือนภัยน้ําทวมสวนท่ี 4 จะเปน
การสอบถามความเต็มใจจายเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยน้ําทวมในอนาคต  

โดยในคําถามสวนนี้จะเริ่มตนถามผูตอบในการรับรูถึงแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําเพ่ือปองกันและเบาเทาปญหาอุทกภัย จากนั้นใหขอมูลเก่ียวกับประโยชนของแผนแมบท
ดังกลาว เพ่ือใหผูตอบรับรู ดังกรอบขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ในการสอบถามความเต็มใจจาย จะใชคําถามเก่ียวกับความเต็มใจจายแบบสองชั้น 

(double-bounded) สําหรับระดับราคาท่ีเสนอครั้งแรก (first  bid)  ไดมาจากผลการคํานวณระดับราคา
เริ่มตน (initial bid)  ในการสํารวจขอมูลข้ันตน150 ตัวอยางครัวเรือนดังท่ีกลาวมาขางตน   ระดับราคาท่ี
เสนอครั้งท่ีสอง (second  bid)จะมีคาเปนครึ่งหนึ่งของ initial bid หากผูถูกสัมภาษณ ไมยินดีท่ีจะจายใน 

กรอบขอมูล 
จากปญหานํ้าทวมในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบการบริการจัดการทรัพยากรนํ้า 
(กยน.) เมื่อวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และไดประกาศแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ามีการใช
งบประมาณสามแสนลานบาท (317,126 ลานบาท) เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจหลัก
ท้ังฝงตะวันตกและตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ เชน นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี 
อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ   ครัวเรือนของทานจะไดรับประโยชนโดยตรงเพราะอาศัยอยูในพ้ืนท่ี
ดังกลาว เมื่อโครงการแลวเสร็จใน 5 ปขางหนา  โดยจะลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตินํ้าทวมในอนาคต  แตการดําเนินการตาม
โครงการดังกลาวตองใชงบประมาณท่ีสูงมาก ทําใหตองมีการกูเงินและภาระผูกพันเปนหน้ีสาธารณะ 
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first  bid  แตหากผูถูกสัมภาษณยินดีท่ีจะจายใน first  bid ระดับราคาท่ีใชสอบถามครั้งท่ีสอง (second 
bid) จะมีคาเพ่ิมข้ึน 1 เทา ซ่ึงการวิจัยครั้งนี้กําหนดคา first bid ไว 6 คา ดังมีรายละเอียดคา bid ดัง
ตารางท่ี 8.3 
 
ตารางท่ี 8.3 ระดับราคาท่ีเสนอ (bidding) เพ่ือใหผูถูกสัมภาษณตัดสินใจวายินดีท่ีจะจายหรือไม 

หนวย: บาท/ครัวเรือน/ป 

คาแรก (initial or first bid)                      คาท่ีสอง (second bid) 

100 
หากปฏิเสธ 50 
หากตอบรับ 200 

200 
หากปฏิเสธ 100 
หากตอบรับ 400 

400 
หากปฏิเสธ 200 
หากตอบรับ 800 

800 
หากปฏิเสธ 400 
หากตอบรับ 1,600 

1,600 
หากปฏิเสธ 800 
หากตอบรับ 3,200 

3,200 
หากปฏิเสธ 1,600 
หากตอบรับ 6,400 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 

โดยผูสัมภาษณจะเสนอคา initial bidประกอบกับสถานการณจําลอง ใหแกตัวอยางผูถูก
สัมภาษณแตละรายอยางสุม (การจับสุมจับลูกบอล) โดยความนาจะเปนท่ีผูถูกสัมภาษณแตละรายจะถูก
เสนอ initial bid คาใดคาหนึ่งจาก initial bid ท้ัง 6 คา การกระจายความนาจะเปนท่ีจะตอบสําหรับ
มูลคาหรือราคาท่ีเสนอจะมีคาเทากันหมดท่ี 1/6 

สําหรับแบบสอบถาม สวนท่ี 5 จะเปนการสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เชน 
เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา เปนตน สําหรับตัวอยางแบบสอบถามของการศึกษานี้จะอยูในสวน
ภาคผนวกท่ี 8.1 และ 8.2 

 
8.6.3  ผลการศึกษา 

ขอมูลท่ีไดมาจากการสํารวจภาคสนามจะนําไปวิเคราะหเพ่ือประเมินมูลคาความ
เสียหายจากภัยน้ําทวม ป พ.ศ. 2554 โดยจะทําการวิเคราะห (1) ฟงกชันตนทุนความเสียหาย (damage 
cost function) เพ่ือแสดงใหเห็นถึงมูลคาความเสียหายท่ีลดลง (ผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึน) เม่ือความรุนแรง
ของภัยน้ําทวมลดลง และ (2)  วิเคราะหฟงกชันความเต็มใจท่ีจะจาย (willingness to pay function) 
เพ่ือนําไปประเมินมูลคาผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือน เม่ือความเสี่ยงของภัยน้ําทวมหรือระดับความ
รุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนลดลงโดยตารางท่ี 8.4 จะแสดงถึงลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 
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(ตัวอยางแบบสอบถามสามารถดูไดท่ีภาคผนวก ก.) 
 
ตารางท่ี 8.4  ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของผูตอบแบบสอบถาม 
 

รายการ จํานวนผูตอบ รอยละ 
1. อายุเฉลี่ย (ป) 44 
2. เพศ 1,073 100.00 

- ชาย 522 48.65 
- หญิง 551 51.35 

3. สถานภาพสมรส 1,072 100.00 
- โสด 348 32.46 
- สมรส 705 65.76 
- มาย 19 1.77 

4. อาชีพในปจจุบัน 1,073 100.00 
- ไมไดประกอบอาชีพใดๆ 21 1.96 
- ธุรกิจสวนตัว 513 47.81 
- ขาราชการ/ พนักงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ 95 8.85 
- พนักงานบริษัทเอกชน 202 18.83 
- รับจาง/ กรรมกร 143 13.33 
- นิสิต/ นักศึกษา/ นักเรยีน 41 3.82 
- เกษียณ 27 2.52 
- แมบาน 21 1.96 
- เกษตรกรรม 10 0.93 

5. การศึกษาสูงสุดของตัวทาน 1,072 100.00 
- ไมไดศึกษา 18 1.68 
- ประถมศึกษา 208 19.40 
- มัธยมศึกษาตอนตน 88 8.21 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 171 15.95 
- อาชีวศึกษา/ พาณิชย 133 12.41 
- ปริญญาตร ี 400 37.31 
- ปริญญาโท 54 5.04 

6. รายไดกอนหักภาษีเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 1,010 100.00 
- นอยกวา 10,000 บาท (ประมาณ 8,000 บาท/คน) 91 9.01 
- ระหวาง 10,001-15,000 บาท 164 16.24 
- ระหวาง 15,001-20,000 บาท 174 17.23 
- ระหวาง 20,001-25,000 บาท 186 18.42 
- ระหวาง 20,001-30,000 บาท 118 11.68 
- ระหวาง 30,001-35,000 บาท 110 10.89 
- ระหวาง 35,001-40,000 บาท 59 5.84 
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รายการ จํานวนผูตอบ รอยละ 
- ระหวาง 40,001-45,000 บาท 30 2.97 
- ระหวาง 45,001-50,000 บาท 43 4.26 
- มากกวา 50,000 บาท (ประมาณ 70,000 บาท/คน) 35 3.47 

7. รายไดของคูสมรสเฉลี่ยตอเดือน (กรณีเปนแมบาน) ประมาณ (บาท/เดือน) 20,000  
8. รายไดของผูปกครองเฉลี่ยตอเดือน (กรณีเปนนสิิต/ นักศึกษา) ประมาณ 

(บาท/เดือน) 50,000  
9. รายไดกอนหักภาษีเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนของผูตอบแบบสอบถาม 1,073 100.00 

- นอยกวา 20,000 บาท (ประมาณ 15,000 บาท/เดือน) 81 7.55 
- ระหวาง 20,001-30,000 บาท 164 15.28 
- ระหวาง 30,001-40,000 บาท 152 14.17 
- ระหวาง 40,001-50,000 บาท 116 10.81 
- ระหวาง 50,001-60,000 บาท 109 10.16 
- ระหวาง 60,001-70,000 บาท 82 7.64 
- ระหวาง 70,001-80,000 บาท 89 8.29 
- ระหวาง 80,001-90,000 บาท 74 6.90 
- ระหวาง 90,001-100,000 บาท 111 10.34 
- มากกวา 100,000 บาท (ประมาณ 130,000 บาท/เดือน) 95 8.85 

10. จํานวนสมาชกิในครวเรือนเฉลี่ย (คน) 4 
11. การครอบครองประกันภัย (จํานวนตัวอยาง) 692 64.49 

- ประกันชีวิต  (จํานวนประกัน) 1,247 63.79 
1) ประกันอุบัติเหตุและสญูเสียอวัยวะ 504 40.42 
2) ประกันกรณีทุพพลภาพ 316 25.34 
3) ประกันสุขภาพ 427 34.24 

- ประกันวินาศภยั (จํานวนประกัน) 708 36.21 
1) ประกันอัคคีภยั 162 22.88 
2) ประกันรถยนต 523 73.87 
3) ประกันภัยทางทะเล 4 0.56 
4) ประกันเบ็ดเตล็ด 19 2.68 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 
(1)  การประเมินมูลคาความเสียหายของครัวเรือนจากภัยพิบัติน้ําทวมป พ.ศ. 2554 .

ในระดับความรุนแรงท่ีแตกตางกัน โดยวิเคราะหผานฟงกชันตนทุนความเสียหาย (damage cost 
function) ท่ีเปนความสัมพันธระหวางมูลคาความเสียหาย และปจจัยท่ีสะทอนระดับความรุนแรงของน้ํา
ทวม โดยสามารถแสดงในรูปแบบสมการไดดังนี้ (คําอธิบายดังตารางที 8.5) 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8Damage time depth protect dist wall floor Bkk Pathum                
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ตารางท่ี 8.5  ตัวแปรท่ีใชในการประมาณคาฟงกชันความเสียหาย 
 

ตัวแปร คําอธิบาย 
Damage มูลคาความเสียหายจากนํ้าทวมของครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน) 

time ระยะเวลาท่ีประสบอุทกภัยนํ้าทวมขัง (วัน) 
depth ระดับนํ้าสูงสดุท่ีทวมขัง (เซนติเมตร) 
protect คาใชจายในการปองกันนํ้าทวม (บาท/ครัวเรือน) 

dist ระยะทางระหวางท่ีพักและทางระบายนํ้า (เมตร) 
wall ตัวแปรหุนลักษณะผนังของท่ีพัก (มีคา 1 หากเปนผนังปูน และมีคา 0  

หากเปนผนังประเภทอ่ืน) 
floor ตัวแปรหุนลักษณะความสูงท่ีพัก (มีคา 1 หากท่ีพักอาศัยสูงมากกวา 1 ช้ัน และมีคา 0 หากเปนท่ีพักอาศัยช้ัน

เดียว) 
Bkk ตัวแปรหุนแสดงถึง กรุงเทพมหานคร (มีคา 1 สําหรบั กรุงเทพมหานคร และมีคา 0 หากเปนจังหวัดอ่ืน) 

Pathum ตัวแปรหุนแสดงถึง ปทุมธานี (มีคา 1 สําหรับ ปทุมธานี และมีคา 0 หากเปนจังหวัดอ่ืน) 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 

ในการวิเคราะหฟงกชันความเสียหาย กลุมตัวอยางท่ีนํามาวิเคราะห คือ กลุมท่ีเผชิญ
กับน้ําทวมท่ีพักอาศัย จํานวน 447 ตัวอยาง (ตารางท่ี 8.4) โดยปจจัยท่ีใชในการวิเคราะหท่ีนํามาใชใน
สมการ ฟงกชันตนทุนความเสียหาย (damage cost function) (ตารางท่ี 8.5)  

จากการวิเคราะหพบวา ลักษณะความรุนแรงของน้ําทวม ไดแก ระดับน้ําทวมสูงสุด
และระยะเวลาในการเผชิญภัยพิบัติน้ําทวมเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญมากตอมูลคาความเสียหายท่ีเกิดข้ึน โดย
ท่ีระดับน้ําท่ีลดลงไป 1 เซนติเมตร จะมีผลใหมูลคาความเสียหายลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 532 บาท และ
การระบายน้ําออกใหเร็วข้ึน 1 วัน จะมีผลใหมูลคาความเสียหายลดลงโดยเฉลี่ยประมาณ 735 บาท ตัว
แปรแสดงลักษณะทางกายภาพของบานเรือนท่ีมีผลตอ มูลคาความเสียหาย คือ ตัวแปรหุนท่ีแสดงถึง บาน
ท่ีมีความสูงมากกวา 1 ชั้น ท้ังนี้ บานท่ีมีความสูงมากกวา 1 ชั้น จะไดรับความเสียหายมากกวา อาจ
เนื่องมาจาก จํานวนชั้นของบานเปนตัวสะทอนถึงมูลคาบาน บานท่ีมีมูลคาสูงกวาจะไดรับความเสียหาย
มากกวาเม่ือเกิดอุทกภัย จากผลการวิเคราะห คาใชจายในการเตรียมการปองกันน้ําทวมมีคาเปนบวกอยาง
มีนัยสําคัญ ซ่ึงตรงขามกับท่ีคาดการณไว อาจเนื่องมาจากกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีเกิดอุทกภัยรุนแรงจะมีการ
เตรียมการมากกวา เม่ือเกิดอุทกภัยความเสียหายจึงมากกวาท้ังท่ีไดมีการเตรียมการไวแลว สําหรับพ้ืนท่ีท่ี
เผชิญน้ําทวมในเขต กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี จะมีมูลคาความเสียหายมากกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ขณะท่ี
ระยะทางจากทางระบายน้ําไมมีผลตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึน (ตารางท่ี 8.7) 
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ตารางท่ี 8.6  สรุปสถานการณน้ําทวมของกลุมตัวอยาง 
 

จังหวัด 
ประสบภัยนํ้าทวม ไมประสบภัยนํ้าทวม 

รวม 
(ราย) 

ทวมท่ีพัก 
(ราย) 

รอยละ 
ไมทวมท่ีพัก 

(ราย) 
รอยละ ราย รอยละ 

กรุงเทพมหานคร 200 33.50 82 13.74 315 52.76 597 
ปทุมธานี 105 92.11 5 4.39 4 3.51 114 
นนทบุรี 73 55.73 5 3.82 53 40.46 131 
อยุธยา 26 81.25 5 15.63 1 3.13 32 
นครปฐม 27 90.00 0 0.00 3 10.00 30 
สมุทรสาคร 13 28.26 3 6.52 30 65.22 46 
สมุทรปราการ 3 2.44 0 0.00 120 97.56 123 
รวม 447 41.66 100 9.32 526 49.02 1,073 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 
ตารางท่ี 8.7  ผลการวิเคราะหฟงกชันความเสียหาย 
 

ตัวแปร สัมประสิทธิ ์ Standard.Error t-statistics 
Time 735.68***    194.81      3.78    
depth 532.34  ***  77.21      6.89    
protect 2.45 ***   0.62      3.97    
dist 4.21 4.79     0.88    
wall -5,642.88    8,006.09     -0.70    
floor 12,915.48**    6,337.37      2.04    
Bkk 25,239.40***    7,730.91     3.26    
Pathum 76,687.41 ***   8,310.68        9.23    
constant -44,378.41***    13,298.19     -3.34    

หมายเหต:ุ *** และ ** แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01, และ 0.05 ตามลําดับ 
ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 

(2)  วิเคราะหฟงกชันความเต็มใจท่ีจะจาย (willingness to pay function) เพ่ือ
ประเมินมูลคาผลประโยชนท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือน เม่ือความเสี่ยงของภัยน้ําทวมหรือระดับความรุนแรงท่ี
จะเกิดข้ึนลดลง โดยพิจารณาจากจํานวนครัวเรือนตัวอยางท่ีมีความเต็มใจจายจํานวน 895 ตัวอยาง จาก
จํานวน 1,072 ตัวอยาง (ตารางที 8.8) 
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ตารางท่ี 8.8  สัดสวนการยอมรับและปฏิเสธราคาท่ีเสนอของชุดตัวอยาง 
 

คาเสนอ  

(บาท/ ครัวเรือน/ป) 

จํานวนชุดตัวอยาง รอยละตอชุดตัวอยาง [WTP (non-parametric) = 1,854.49 บาท/คัวเรือน/ป 

ราย รอยละ Yes Yes-Yes Yes-No No-Yes No-No 

100 152 16.98 96.05 85.53 10.52 1.97 1.97 

200 157 17.54 91.08 76.43 14.65 5.10 3.82 

400 172 19.22 74.42 41.28 33.14 13.37 12.21 

800 159 17.77 59.12 25.79 33.33 26.42 14.47 

1600 122 13.63 37.70 18.03 19.67 30.33 31.97 

3200 133 14.86 22.56 12.78 9.78 19.55 57.89 

รวม 895 100.00 65.59 44.80 20.78 15.53 18.88 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 
สําหรับตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรควบคุมในการนํามาประมาณคาความเต็มใจจายของ

ครัวเรือนภายใตระดับความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ําทวมท่ีลดลงมี 3 ตัวแปรท ใชในการพิจารณา ไดแก (1)  
ตัวแปรดานระดับความเสี่ยงท่ีลดลงจากภัยพิบัติน้ําทวมในอีก 5 ปขางหนา เม่ือมีโครงการตามแผน (2)  
รายไดของครัวเรือน (บาท/ครัวเรือน/เดือน) และ (3)  ตัวแปรหุนท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของผูตอบวา ควร
มีโครงการตามแผนฯ หรือไม (ตารางท่ี 8.9, 8.10) 

 
ตารางท่ี 8.9  ความเส่ียงจากภัยพิบัติน้ําทวมท่ีลดลงในอีก 5 ปขางหนาเม่ือมีโครงการตามแผนฯ 
 

ระดับของความเสี่ยงจาก 

ภัยพิบัติน้ําทวมในอีก 5 ป 

จํานวนชุดตัวอยาง 

(ราย) 

สัดสวน  

(รอยละ) 

ไมลดลง 239 26.70 

ลดลงนอยท่ีสุด 137 15.31 

ลดลงนอย 163 18.21 

ลดลงปานกลาง 169 18.88 

ลดลงมาก 105 11.73 

ลดลงมากท่ีสุด 82 9.16 

รวม 895 100.00 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
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ตารางท่ี 8.10  รายไดกอนหักภาษีเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือนท่ีเปนชุดตัวอยาง 
 

ระดับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน 

(บาท/ครัวเรือน/เดือน) 

จํานวนชุดตัวอยาง 

(ราย) 

สัดสวน  

(รอยละ) 

นอยกวา 20,000 บาท (ประมาณ 15,000 บาท/เดือน) 69 7.71 

ระหวาง 20,001-30,000 บาท 140 15.64 

ระหวาง 30,001-40,000 บาท 122 13.63 

ระหวาง 40,001-50,000 บาท 93 10.39 

ระหวาง 50,001-60,000 บาท 92 10.28 

ระหวาง 60,001-70,000 บาท 73 8.16 

ระหวาง 70,001-80,000 บาท 76 8.49 

ระหวาง 80,001-90,000 บาท 65 7.26 

ระหวาง 90,001-100,000 บาท 89 9.94 

มากกวา 100,000 บาท (ประมาณ 130,000 บาท/เดือน) 76 8.49 

รวม 895 100.00 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 

สําหรับตัวแปรหุนท่ีแสดงถึงความคิดเห็นของผูตอบวา ควรมีโครงการตามแผนฯ 
หรือไม โดยมีจํานวนตัวอยางกวารอยละ 80.56 ของชุดตัวอยางท้ังหมดเห็นวาควรมีโครงการตามแผนฯ 
และ ครัวเรือนกวารอยละ 44.83 ท่ีเห็นวาไมควรมีโครงการตามแผนฯ แตยินดีท่ีจะจายเพ่ือสนับสนุน
โครงการตามแผนฯ 

จากนั้นทําการประมาณคาความเต็มใจจะจายของครัวเรือนโดยใชแบบจําลอง 
Bivariate Probitท่ีเปน log-normal distribution กรณีท่ีมีตัวแปรควบคุม (จํานวน 3 ตัวแปรตามท่ีได
เสนอมาแลว) (ตารางท่ี 8.11) 
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ตารางท่ี 8.11  ผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง Bivariate Probit 
 

ตัวแปร 
WTP1 (Initial Bid) [Pr(y1=1) = 0.7298] WTP2 (Second Bid) [Pr(y2=1) = 0.6282] 

Coefficient t-statistic Marginal 
effect 

t-statistic Coefficient t-statistic Marginal 
effect 

t-statistic 

คาคงที่ 4.6405*** 12.38 - - 3.5328*** 9.55 - - 

ความเส่ียงที่ลดลง 0.0542* 1.72 0.0179* 1.73 0.0676** 2.43 0.0256** 2.44 

รายไดของครัวเรือน 0.1155*** 6.61 0.0382*** 6.67 0.1151*** 7.41 0.0435*** 7.47 

ควรมีโครงการ 0.7811*** 6.52 0.2817*** 6.35 0.5097*** 4.81 0.1977*** 4.78 

Lnbid 

-

0.8660*** -14.61 

-

0.2865*** -15.94 

-

0.6814*** -11.62 

-

0.2577*** -11.71 

Rho 0.5105*** [2 = 25.80] 

Log-likelihood -879.63 

Chi-squared 315.69 

Mean WTP 2,056.49 [95% confidence interval = 1,795.72 – 2,212.01] 

Median WTP 1,055.80 [95% confidence interval =   932.87 – 1,211.11] 

จํานวนตัวอยาง 895 

ท่ีมา :  ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (2555) 
 
จากผลการประมาณคาสัมประสิทธิ์ในตารางท่ี 8.10 เพ่ือประมาณคาความเต็มใจจาย

ของครัวเรือนพบวา ครัวเรือนเต็มใจท่ีจะจายเงินสนับสนุนโครงการตามแผนฯ เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเผชิญกับ
ภัยน้ําทวมในอนาคตเฉลี่ย 2,056.49 บาท/ครัวเรือน/ป คาเฉลี่ยดังกลาวอยูระหวาง 1,795.72-2,212.01 บาท/
ครัวเรือน/ป และมีคามัธยฐานเทากับ 1,055.80 บาท/ครัวเรือน/ป ซ่ึงอยูระหวาง 932.57-1,211.11 บาท/
ครัวเรือน/ป โดยคาความเต็มใจท่ีจะจายท่ีประมาณไดขางตนสามารถนํามาใชประเมินมูลคาผลประโยชน
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 ท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการตางๆของภาครัฐและเอกชน โดยอาศัยวิธีการทางเศรษฐศาสตร และเศรษฐมิติในการประมาณคา
ผลกระทบท่ีเกิดตอสิ่งแวดลอมออกมาในรูปของตัวเงิน เพ่ือท่ีจะนํามูลคาท่ีคิดคํานวณออกมาในรูปตัวเงิน
ไปใชในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการไดชัดเจนยิ่งข้ึน โดยพิจารณาจากสวนตางของมูลคาผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมในปจจุบัน และมูลคาปจจุบันสุทธิท่ีเกิดข้ึน วิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมโดย
ใชวิธีทางเศรษฐศาสตรมีหลายวิธีการใหเลือกใช สําหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดเปนสินคาท่ี
ไมปรากฏราคาในระบบตลาดจึงจําเปนตองอาศัยเทคนิควิธีการท่ีสรางข้ึนมาโดยเฉพาะ ซ่ึงในบทนี้จะ
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นําเสนอวิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม 3 วิธี คือ (1)  วิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณ
สมมติ  (2)  วิธีการโอนยายผลประโยชน  และ (3)  การใชอัตราคิดลด 

(1)  วิธีการประเมินมูลคาโดยวิธีเหตุการณสมมติ เปนวิธีการสอบถามเพ่ือหามูลคาของความเต็ม
ใจจายท่ีจะไดรับการชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอม และหาความพึงพอใจของ
ผูบริโภคในสถานการณสมมติใหเหมือนตลาดท่ีเกิดข้ึนจริง 

(2)  วิธีการโอนยายผลประโยชน เปนการนําขอมูลจากงานวิจัยท่ีไดมีการศึกษาไวแลวในดาน
มูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และบริบทท่ีเหมือนพ้ืนท่ีนโยบาย 
แลวนํามาปรับใชกับพ้ืนท่ีนโยบาย หรือพ้ืนท่ีโครงการท่ีเราตองการศึกษา ซ่ึงวิธีการนี้เปนวิธีการประเมิน
มูลคาท่ีใชงบประมาณ และเวลาในการศึกษานอย เหมาะสําหรับงานวิจัยท่ีมีความจํากัดในดาน
งบประมาณและเวลา  

(3)  การใชอัตราคิดลด เปนวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ โดยพิจารณา
จากตนทุนและผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีแตกตางกัน แลวนํามาปรับคาใหอยูในชวงเวลาเดียวกัน 
หรือ อยูในชวงเวลาปจจุบัน ท่ีเรียกวา มูลคาปจจุบัน (present value) จากนั้นทําการเปรียบเทียบตนทุน 
และผลประโยชนดังกลาวเพ่ือนํามาใชพิจารณาในการตัดสินใจดําเนินโครงการ  

โดยขอควรระวังในการประเมินมูลคาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผูศึกษาควรจําแนกผลกระทบ
ของสิ่งแวดลอมใหชัดเจน อีกท้ังตองระบุถึงขนาดของสิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ กลุมผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย
จากผลกระทบหากมีการดําเนินโครงการวาเปนกลุมใด เพ่ือท่ีจะไดเกิดความผิดพลาดในการศึกษาใหนอย
ท่ีสุด 
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บทที่ 9 
 

การกําหนดนโยบายและการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

เนื้อหาในบทนี้จะอธิบายถึงแนวความคิดในการกําหนดนโยบายและการประเมินผลกระทบจาก
นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ําประกอบดวย แนวคิดเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเขาถึงโดยเสรี และสถาบันท่ีเก่ียวของกับนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา
รวมถึงแนวทางการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีเปนแนวทางของการชี้วัดวา
นโยบายการจัดการทรัพยากรน้ําวาเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายหรือไม 
 

9.1  แนวคิดเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรน้ํานับตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เปนแนวความคิดท่ี

เนนการจัดการในดานอุปทานของทรัพยากรน้ํา กลาวคือ หนวยงานท่ีมีความเก่ียวของในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ลวนมุงแตจะหาทางในการเพ่ิมอุปทานของน้ําใหเพียงพอตอความตองการ แตเม่ือเวลาผาน
ไป น้ําตนทุนท่ีหามากักเก็บไวกลับหายากข้ึน อีกท้ังการสรางบอเก็บน้ําขนาดใหญไปจนถึงการสรางเข่ือน 
ลวนสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนท่ีจะตองหาแนวคิดในการจัดการทรัพยากรน้ํา
ใหดียิ่งข้ึน 

 
9.1.1  ปญหาของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ปญหาของการจัดการน้ําในปจจุบัน มีสาเหตุมาจากการจัดการทรัพยากรน้ําท่ีไมมี
ความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคม อีกท้ังทรัพยากรน้ําเปนทรัพยากรท่ีมีความ
ยากในการเขาไปบริหารจัดการ เนื่องมาจาก  

(1)  การกีดกันการใชประโยชน (non excludability) หมายความวา การท่ีจะกีดกัน
ไมใหบุคคลเขามาใชทรัพยากรน้ํา มีความเปนไปไดยาก 

(2)  น้ําเปนสินคาสาธารณะ (public goods) การท่ีน้ํามีลักษณะเปนสินคาสาธารณะ 
ทําใหเกิดการเขาใชทรัพยากรไดอยางเสรี ใครเขาถึงแหลงทรัพยากรก็จะพยายามใชใหมากท่ีสุด มีการ
แกงแยงในการบริโภค (rivalry in consumption) แตกลับขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ และดูแลรักษา 

(3)  กําหนดความเปนเจาของไดยาก เนื่องจากน้ําในธรรมชาติ ไมมีขอบเขตแนนอน 
ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ มีความแปรเปลี่ยนในทุกชวงฤดูกาล  

(4)  ทรัพยากรน้ํามีผลกระทบภายนอกไดงาย (externalities) กลาวคือ การใชน้ํา
ของบุคคลหนึ่งยอมสงผลกระทบตออีกบุคคลหนึ่ง เชน การท่ีโรงงานอุตสาหกรรมปลอยน้ําท่ีมีสารเคมีสูง 
ลงแหลงน้ําธรรมชาติ สงผลใหปริมาณสัตวน้ําลดลง และชาวประมงสูญเสียรายได 

ซ่ึงปญหาท่ีไดกลาวมาท้ังหมด ทําใหไมมีหนวยงานใดเขามาลงทุนในการจัดการปญหา
ดังกลาว ทําใหทรัพยากรน้ําถูกปลอยไวใหอยูตามสภาพธรรมชาติไรการจัดการท่ีเปนระบบ จนกระท่ังรัฐ
จะเขามามีบทบาทในการจัดการนั้นแทน 
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9.1.2  แนวทางเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 
สําหรับประเทศไทยในปจจุบัน ปญหาการชวงชิงทรัพยากรน้ําเปนบอเกิดของความ

ขัดแยงเปนประจําในฤดูรอน เนื่องมาจากรัฐไมมีนโยบายและกติกาในการจัดสรรน้ํา ซ่ึงในอนาคต 
สถานการณของทรัพยากรน้ําจะตกอยูในสภาวะตึงตัวมากข้ึน เนื่องจากเทคโนโลยีในการปลูกขาวไดรับ
การพัฒนา ทําใหตนทุนในการทําขาวนาปรังในลุมน้ําเจาพระยาลดลง หากยังไมมีการดําเนินการปรับ
โครงสรางการจัดสรรน้ําดังกลาวใหเหมาะสม อาจเปนชนวนท่ีกอใหเกิดปญหาความแตกแยกของกลุมผูใช
น้ําได (ม่ิงสรรพ ขาวสะอาด,  2544) 

ดังท่ีกลาวมา แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐ เปนแนวทางท่ีเนนจัดการ
อุปทาน (supply) เปนหลัก กลาวคือ พยายามจัดหาน้ําใหเพียงพอตอความตองการ สําหรับแนวคิดในการ
จัดการดานอุปสงคของทรัพยากรน้ํา (demand) ในประเทศไทย ยังเปนแนวคิดท่ีเพ่ิงมีการริเริ่มไม
แพรหลาย ซ่ึงมี 2 แนวคิดหลัก คือ (1)  การตั้งราคาคาน้ํา และเก็บคาน้ํา เพ่ือใหการใชท่ีประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ และ (2)  แนวคิดการกําหนดสิทธิโอนได  

 
โดยในบทนี้จะนําเสนอ 2 แนวความคิดท่ีไดกลาวมาขางตน ในบริบทของการบริหารจัดการน้ํา

ในประเทศไทย 
 

9.2  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือการเขาถึงโดยเสรี 
 

9.2.1  วัตถุประสงคในการบริหารจัดการน้ําและระบบเขาถึงโดยเสรี 
การบริหารจัดการน้ํา โดยท่ัวไปแลว มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ (1)  ประสิทธิภาพ 

หมายถึง การใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด (2)  ความยุติธรรม หมายถึง การท่ีประชาชนสามารถเขาถึง
ทรัพยากรและมีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐถวนหนาและเทาเทียม (3)  ความยั่งยืน หมายถึง การท่ี
ดูแลทรัพยากรเพ่ือคนทุกรุนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรอยางเทาเทียม 

ทรัพยากรน้ํา ตามกฎหมายของประเทศไทยถือเปนสาธารณะสมบัติท่ีประชาชนของ
รัฐมีสิทธิในการใชรวมกัน แตรัฐกลับไมมีกติกาท่ีชัดเจนในการกําหนดปริมาณการใชน้ําท่ีแนนอน ทําใหเกิด
ปญหาการแกงแยงในการบริโภค กลาวคือผูใดเขาถึงทรัพยากรน้ําไดกอนจะมีสิทธิไดใชน้ําท่ีมากวา แมวา
ทรัพยากรน้ําเจาของคือรัฐ แตในความเปนจริงทรัพยากรน้ําชลประทานและใตดิน อยูในระบบท่ีเรียกวา
เขาถึงโดยเสรี เปนระบบท่ีไมมีการถือครองกรรมสิทธิ์ไมมีเจาของท่ีชัดเจน ซ่ึงระบบการเขาถึงโดยเสรีใน
การใชทรัพยากรน้ํา จะสงผลรายในกรณีท่ีทรัพยากรน้ําเกิดภาวะขาดแคลน กลาวคือ เม่ือทรัพยากรน้ํายัง
สามารถใชเปนปจจัยในการผลิตท่ีสรางความม่ังค่ังใหแกผูเขาถึงโดยระบบเสรี จะทําใหเกิดสถานการณ 
ใครมือยาวสาวไดสาวเอา ทําใหเกิดการใชน้ําอยางฟุมเฟอย อีกท้ังมีการใชแหลงน้ําสาธารณะเปนแหลงน้ํา
ท้ิง จนเกิดภาวะเสื่อมโทรม ซ่ึงกวาความเสื่อมโทรมจะปรากฏใหเห็นเดนชัดแกสังคมและระบบนิเวศก็
ตอเม่ือทรัพยากรนั้นเสื่อมโทรมจนยากแกการเยียวยาแลว 

ดังท่ีกลาวมาระบบการจัดการน้ําของไทย ยังเต็มไปดวยปญหาเม่ือมองจาก
วัตถุประสงค ในดานประสิทธิภาพ ความยุติธรรม และความยั่งยืน ดังนั้นแนวความคิดของการจัดสรรน้ําท่ี
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จะกลาวตอไปนี้ เปนแนวทางจัดการอุปสงคเพ่ือสนองวัตถุประสงคทางประสิทธิภาพ คือ (9.2.2)  การตั้ง
ราคาน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ (9.2.3)  การกําหนดสิทธิท่ีโอนได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
9.2.2  การตั้งราคาน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

แนวคิดในการจัดเก็บคาน้ําจากการเกษตรเพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ มีปรากฏอยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1 โดยรัฐมีสิทธิในการจัดเก็บ
คาน้ําภายใตระบบท่ีน้ําถือเปนกรรมสิทธิ์ของรัฐ โดยมีจุดประสงคเพ่ือบังคับใหเกิดการจัดสรร และ
ประหยัดในการใชน้ํา โดยราคาจะเปนตัวกําหนดใหผูใชเปลี่ยนพฤติกรรมในการใชน้ําเนื่องจากมีตนทุน
เกิดข้ึน ผูใชน้ําท่ีสูราคาคาน้ําไมไดก็จะใชน้ํานอยลง 

ในปจจุบัน พ.ร.บ. ชลประทาน กําหนดวากรมชลประทานสามารถจัดเก็บคาน้ําจากผู
ใชได แตอัตราการเก็บสูงสุดมีคาต่ํา โดยกําหนดราคาเพดานไวท่ี 5 บาทตอไร สําหรับภาคการเกษตร และ 
0.50 บาทตอลูกบาศกเมตร สําหรับผูใชนอกภาคเกษตร แตก็ยังไมไดมีการบังคับอยางจริงจัง  ยกเวนการ
เก็บคาน้ําบาดาล และชลประทานในบางพ้ืนท่ี 

การเก็บคาน้ําเพ่ือการจัดสรรน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เปนวิธีการท่ีภาครัฐซ่ึงทําหนาท่ี
เปนผูผลิตหรือจัดหาน้ําทําการเรียกเก็บคาใชน้ําท่ีจะสะทอนถึงตนทุนคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) 
ของน้ําท้ังหมดในการจัดหา การเก็บคาน้ําจะพิจารณาตามตนทุนหนวยสุดทายของคาเสียโอกาส 
(Marginal Opportunity Cost) ท่ีประกอบไปดวยตนทุน 3 ประเภท คือ ตนทุนการผลิต (Marginal 
Production Cost) ตนทุนคาเสียโอกาสของผูใชในอนาคตในการนําน้ํามาใชในปจจุบัน (Marginal User 
Cost) และตนทุนทางสิ่งแวดลอม (Marginal Environment Cost) ในกรณีการตั้งราคาหนวยสุดทาย 
(Marginal Cost Price) การคํานวณตนทุนเสียโอกาสเทากับ 

 
 
 
 
โดยตนทุนท่ีเกิดข้ึนดังกลาวพิจารณาไดจาก 
Marginal Production Cost หรือ ตนทุนการผลิต กลาวคือ เปนตนในการลงทุน

จัดหาและจัดสงน้ํา เชนคาสรางเข่ือน คาสูบน้ํา หรือคาบํารุงรักษาทางน้ําในสวนนี้จัดเปนตนทุนแปรผัน 
Marginal Production Cost หรือ ตนทุนคาเสียโอกาสของผูใชในอนาคตในการนํา

น้ํามาใชในปจจุบันหมายถึง คาชดเชยในการท่ีตองสูญเสียโอกาสในการใชน้ําในอนาคตการใชน้ําใตดินท่ี
เกินกําลังในการทดแทนตามธรรมชาติ ทําใหตองมีตนทุนในการเจาะน้ําบาดาลเพ่ิมข้ึนเพ่ือนําน้ํามาใชใน
ฤดูถัดไป 

Marginal Environment Cost หรือ ตนทุนทางสิ่งแวดลอม หมายถึง ตนทุนท่ีเกิด
จากผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยจะรวมถึงความเสียหายท่ีเกิดจากการผลิตน้ํา เชน ตนทุนของการ
บําบัดน้ําเสีย  

Marginal 
Opportunity Cost 

Marginal 
Production Cost 

Marginal  
User Cost 

Marginal 
Environment Cost = + + 
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เม่ือมีการเก็บคาเสียโอกาส (หรือคาน้ํา) ผูใชน้ําจะเกิดการเปรียบเทียบผลประโยชนท่ี
ไดรับจากน้ํากับตนทุนท่ีจายออกไปทุกครั้ง หากผลประโยชนคุมกับตนทุนของน้ําท่ีจายไปจึงมีการใชน้ํา
เกิดข้ึน ทําใหน้ําท่ีใชไปมีความคุมคาและคุมกับตนทุนเสยีโอกาสเสมอ 

การเก็บคาน้ําท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะตองเก็บตามปริมาณท่ีใช ไมใชเก็บ
ตามขนาดพ้ืนท่ี ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและทําไดจริงตองมีการวางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีดี 
เชน มีทอสงและมาตรวัดน้ํา หากกรณีท่ีไมสามารถสรางระบบทอสงและมาตรวัดได ก็ควรเก็บตามขนาด
พ้ืนท่ีโดยแยกตามประเภทของพืชท่ีปลูก กลาวคือ พืชใดใชน้ํามาก็จะมีอัตราการเก็บท่ีมาก ในทางกลับกัน
พืชใดท่ีใชน้ํานอยก็จะมีอัตราการเก็บท่ีนอยลดหลั่นกันไปตามปริมาณการใชน้ํา 

ในการเก็บคาน้ําในเขตชลประทานในนานาประเทศมีจุดประสงคเพ่ือนําเงินดังกลาว
มาใชในการบํารุงรักษาระบบชลประทานเพียงอยางเดียว เพ่ือเปนการลดคาใชจายของรัฐ โดยมูลคาท่ีเก็บ
ก็ต่ํากวาตนทุนมาก ทําใหเปนการยากท่ีจะมีการเก็บคาน้ําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังยังมีจุดออนใน
การตั้งราคาคาน้ําโดยรัฐอยู 2 สาเหตุหลัก กลาวคือ (1)  ปญหาดานเทคนิคในการตั้งราคาคาน้ําใหอยูใน
ระดับท่ีถูกตอง หากมีการตั้งราคาสูงเกินไป การใชน้ําก็จะนอยกวาท่ีควร ทําใหเกิดการใชประโยชนไดไม
เต็มท่ี หากตั้งราคาถูกเกินไป ก็จะเกิดการใชน้ําอยางสิ้นเปลือง สาเหตุประการท่ี (2)  คือปญหาดานสังคม
และเมืองท่ีเก่ียวของกับการตั้งราคาคาน้ํา ซ่ึงในการตั้งราคาคาน้ําในแตละลุมน้ํา อาจจะไมเทากัน เพราะ
ตนทุนคาเสียโอกาสมีความแตกตางกัน ทําใหการตั้งราคาคาน้ําอาจไมเทาเทียมกันท้ังประเทศ อาจเกิดการ
ไมยอมรับของเกษตรกรท่ีมีตนทุนคาเสียโอกาส หรือคาน้ําท่ีสูงกวาท่ีอ่ืน อีกท้ังตนทุนคาเสียโอกา หรือ
ราคาคาน้ําในแตละปจะมีความแตกตางกันโดยจะข้ึนอยูกับความสมบูรณของทรัพยากรน้ํา ซ่ึงจําเปน
จะตองมีการทําความเขาใจในแนวคิดของตนทุนคาเสียโอกาสใหสังคมไดรับรูกอนจะมีการจัดเก็บคาน้ํา
เกิดข้ึน 

 
9.2.3  การกําหนดสิทธิท่ีโอนได 

การกําหนดสิทธิท่ีชัดเจนในการเปนเจาของทรัพยากรน้ําทําใหเปนแรงจูงใจทําใหผูมี
กรรมสิทธิ์ไดเขามามีสวนรวมในการดูแล และจัดการทรัพยากร โดยน้ําจัดเปนทรัพยากรท่ีสามารถเขาถึง
โดยเสรี ไมมีผูปกครอง ทําใหเกิดการใชอยางไมประหยัด รัฐจึงจําเปนตองกําหนดสิทธิเพ่ือปกปองสิทธิของ
ผูใช โดยสิทธินั้นมีหลายระดับดวยกัน ไดแก (1)  สิทธิในการเขาถึง (access right) (2)  สิทธิในการใช 
(withdrawal right) (3) สิทธิในการจัดการ (management right) (4)  สิทธิในการยับยั้งการใชของผูอ่ืน 
(exclusion right) และ (5)  สิทธิในการโอนถายสิทธิ (transferable right) โดยมีเพียงสิทธิในขอท่ี 3 
เทานั้นท่ีปจจุบันไดมีการรับรองในพระราชบัญญัติชลประทานราชฎรท่ีรัฐมีการรับรองสิทธิของผูใชน้ําจาก
เหมืองฝายตามพระราชบัญญัติทําใหสามารถจัดการและจัดสรรระหวางกลุมสมาชิกผูใชน้ําได 

 
สิทธิของผูใชน้ํา ประสิทธิภาพและบทบาทของรัฐ 
(1)  การกําหนดสิทธิของผูใชน้ํา 

สิทธิการใชน้ําท่ีโอนได ทําใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนสิทธิ ซ่ึงอาศัยกลไก
ของตลาดเขามาชวยในการจัดการน้ํา โดยผูท่ีมีความตองการน้ํามากเพ่ือใชกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีมูลคา
สูงจะมีโอกาสซ้ือสิทธิการใชน้ําจากผูท่ีมีน้ําเหลือเฟอ เชนเดียวกันผูใชน้ําเพ่ือกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมี
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มูลคาทางเศรษฐกิจต่ํา จะเกิดแรงจูงใจใหเกิดการประหยัดน้ํา เพ่ือนําสวนท่ีไดจากการประหยัดไปโอนสิทธิ
แกผูท่ีตองการและไดรับคาตอบแทนเปนเงินชดเชย โดยการแลกเปลี่ยนสิทธิจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือสามารถ
ระบุสิทธิของทรัพยากรไดอยางชัดเจนกลาวคือ ทรัพยากรน้ํานั้นสามารถระบุไดวา เปนของใคร เทาไร ท่ี
ไหน เม่ือไร ในคุณภาพใด โดยรัฐจะเขามามีบทบาทสําคัญในการกําหนดสิทธิ ตองมีความโปรงใส เปนท่ี
ยอมรับไดในสังคม โดยบทบาทของรัฐท่ีมีตอการกําหนดสิทธิผูใชน้ําจะกลาวในหัวขอถัดไป 

 
(2)  บทบาทของรัฐตอการกําหนดสิทธิของผูใชน้ํา 

เม่ือเกิดความขาดแคลนน้ํา ผูใชน้ําจะมีการแลกเปลี่ยนสิทธิกันเองตามความ
ตองการ และตอรองคาชดเชยตามความสามารถในการจาย จนความตองการสวนเกินของน้ําหมดไป ทําให
เกิดการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ จากการท่ีผูใชน้ําทําการตกลงกันเอง โดยรัฐจะมีบทบาทในการกําหนด
สิทธิ และอํานวยความสะดวกในการสงน้ํา และรักษากติกา ซ่ึงหนาท่ีของรัฐมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 รวบรวมขอมูลเก่ียวกับผูใชน้ํา โดยละเอียดเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการกําหนดสิทธิ 

 กําหนดและคุมครองสิทธิของผูใชน้ํา สิทธิของสวนรวม เชน สิทธิของการเดินเรือ 
สิทธิของการรักษาสิ่งแวดลอม และผลกระทบตอบุคคลท่ีสาม 

 ใหขอมูลเก่ียวกับสถานการณและน้ําตนทุนทุกฤดูแลง 

 กําหนดสถานท่ี และวิธีการท่ีผูใชน้ําจะมาพบและซ้ือขายแลกเปลี่ยนสิทธิ 

 อํานวยความสะดวกในการโยกยายน้ําใหแกผูซ้ือเม่ือมีการตกลงการขายแลว 
 

การซ้ือขายแลกเปลี่ยนสิทธิของทรัพยากรน้ํา เปนการจัดสรรน้ําผานกลไกตลาด
เปนวิธีท่ีไมเปนภาระตองบประมาณรัฐ ไมตองอาศัยขอมูลระดับสูงเพ่ือการตัดสินใจดานราคาเพราะผูมี
สิทธิจะมีการซ้ือขายสิทธิกันเอง  

สิทธิท่ีโอนไดเปนเครื่องมือดานอุปสงคท่ีจะนําไปสูการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพราะผูท่ีนําน้ําไปใชไดประโยชนสูงกวา ยอมซ้ือไดในราคาท่ีแพงกวา ซ่ึงน้ําจะตกอยูในมือของผูใชท่ี
มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังสิทธิท่ีโอนไดเปนเครื่องมือท่ีมีกลไกการชดเชยอยูในตัว กลาวคือ ผูไมไดใชน้ํา
จะไดรับการชดเชยเปนคาน้ําจากผูรับโอน ดังนั้น สิทธิท่ีแลกเปลี่ยนไดจึงมีกลไกท่ีมีความมีประสิทธิภาพ
และมีความเปนธรรมเพราะเปนกลไกท่ีกอใหเกิดการชดเชยได 

 
(3)  ปจจัยท่ีทําใหระบบสิทธิโอนไดมีประสิทธิภาพ 

ความมีประสิทธิภาพของระบบสิทธิโอนไดข้ึนอยูกับปจจัย 8 อยางดังนี้ (ตารางท่ี 
9.1) 

 
 
 
 
 



129 

 

ตารางท่ี 9.1  ปจจัยท่ีทําใหระบบสิทธิโอนไดมีประสิทธิภาพ 
 

ลําดับ ปจจัยท่ีทําใหระบบสิทธิโอนไดมีประสิทธิภาพ 
1. เกิดการขาดแคลนน้ําอยางแทจริง และเปนประจํามิใชการขาดแคลนเปนบางฤดูหรือบางป จึงจะทําใหเกิด

แรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนและชดเชยสิทธิ 
2. มีกระบวนการจัดสรรสิทธิท่ียอมรับไดในสังคม สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถ่ิน มีความชัดเจนสามารถวัด

ปริมาณและตรวจสอบได มีกฎหมายรองรับ 
3. สิทธิตองชัดเจนสามารถวัดปริมาณและตรวจสอบได มีความแนชัดในดานคุณภาพและปริมาณ รวมถึงเวลา

และสถานท่ีในการนํามาใชได 
4. ราคาท่ีตองการท่ีจะชดเชยใหผูโอนผลตอบแทนจากน้ําท่ีผูโอนไดรับบวกกับคาใชจายในการสงน้ํา หรือผูท่ี

ขาดแคลนน้ําและผูท่ีมีน้ําจะขายตองอยูในกิจกรรมท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจแตกตางกันมาก 
5. มีระบบสงน้ําท่ีมีประสิทธิภาพมีความสูญเสียในระบบต่ํา สามารถตรวจสอบการรับน้ํา และขโมยน้ําได 
6. มีกลุมผูใชน้ําท่ีเขมแข็ง 
7. มีระบบการจัดการความขัดแยงท่ีมีประสิทธิภาพและเปนธรรม มีบทลงโทษผูละเมิดสิทธิ และมีการชดเชยผู

ถูกละเมิดสิทธิ 
8. จํานวนผูซ้ือขายไมมากจนเกินไป เพราะทําใหตนทุนทางธุรกรรมท่ีจะรวบรวมปริมาณน้ําใหเพียงพอท่ีจะซ้ือ

ขายกันดสูงเกินไป และมีจํานวน้ํามากพอท่ีทําใหตนทุนธุรกรรมตอหนวยต่ํา 
ท่ีมา :  ดัดแปลงจาก ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ  (2544) 
 

(4)  -ขอดีและขอควรระวังของระบบสิทธิแลกเปลี่ยนได 
ขอดี:  สําหรับขอดีของระบบสิทธิแบบแลกเปลี่ยนได หากพิจารณาในแงของ

ประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ําแลว การใฃระบบสิทธิท่ีแลกเปลี่ยนไดจะทําใหทรัพยากรน้ําถูกนําไปใชใน
กิจกรรมท่ีกอประโยชนสูงท่ีสุด ซ่ึงผูซ้ือและผูขายสิทธิจะมีการประเมินวา ตนจะทําการเก็บน้ําไวหรือขาย
สิทธิไปโดยเทียบกับราคาน้ําขณะนั้น หากประโยชนจากการเก็บน้ําไวมีนอย ก็จะทําการขายสิทธิในการใช
น้ําใหแกผูท่ีตองการมากกวาไป โดยผูขายจะมีรายไดเพ่ิมจากการขายสิทธิการใชน้ํา ซึงกลไกดังกลาวนี้จะ
ชวยใหเกิดการใชน้ําในกิจกรรมอยางประหยัด หากประหยัดน้ําไดมากเทาไหร ก็จะยิ่งมีรายไดมากข้ึนจาก
การขายสิทธ ิ

ขอดีอีกประการหนึ่งของระบบสิทธิแบบแลกเปลี่ยนได คือ เปนเครื่องมือในการ
ชวยจัดการความขัดแยงระหวางผูใชน้ํา กลาวคือ สิทธิการแลกเปลี่ยนไดจะเปนการใหอํานาจแกผูใชน้ําใน
การตัดสินใจวาทรัพยากรน้ําควรถูกจัดสรรไปท่ีใด หากมีการถายโอนสิทธิเกิดข้ึน หมายความวาผูซ้ือและ
ผูขายตางยินยอมใหมีการจัดสรร น้ําจากกลุมหนึ่งไปสูอีกกลุมท่ีเปนผูซ้ือ โดยไดรับคาชดเชยท่ีเหมาะสม 
จะเห็นไดวาการจัดสรรน้ําโดยระบบนี้จะไมเพ่ิมตนทุนแกเกษตรกร หรือผูใชน้ํา ซํ้ายังกอใหเกิดรายไดจาก
การชดเชยสิทธิอีกดวยโดยระบบนี้จะชวยลดภาระหนาท่ีแกภาครัฐในการหาขอมูลเพ่ือตั้งราคาน้ําให
เหมาะสมกับภาวะตลาดและความตองการ ชวยลดขอผิดพลาดของภาครัฐในการตั้งราคาคาน้ําท่ีนอยหรือ
มากกวาสภาพความเปนจริงได 
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สิทธิการใชน้ําท่ีโอนได เปนการจัดสรรน้ําท่ีมีความคลองตัวสูง และสามารถ
เปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรน้ําเพ่ือกิจกรรมตางๆไดอยางรวดเร็ว กลาวคือ เกษตรกรอาจเลือกโอนสิทธิการ
ใชน้ําเพียงฤดูเดียว ไมจําเปนตองโอนขาด โดยเกษตรกรจะไดสิทธิในการใชน้ํากลับมาเทาเดิมในฤดูถัดไป
หากมีความตองการท่ีจะใชน้ําในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อีกท้ังยังชวยใหผูใชน้ําขจัดปญหาความไมแนนอน 
และสามารถตัดสินใจในการลงทุนดานปริมาณน้ําไดดีข้ึน เปนการดึงดูดใจใหภาคเอกชนเขามาลงทุนใน
ดานสาธารณูปโภคดานน้ํามากข้ึน 

 
ขอควรระวัง:  การท่ีระบบสิทธิท่ีโอนไดจะเกิดประสิทธิภาพ จําเปนตองมีระบบ

สาธารณูปโภคท่ีสามารถสงน้ําใหแกกันได ตองมีการลงทุนท่ีสูง หากปลอยใหอยูในการครอบครองของ
เอกชน อาจทําใหเกิดผูขายผูกขาดได หมายความวาจะทําใหราคาของน้ําผูกขาดมีราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน 

ควรมีความระมัดระวังในการกําหนดสิทธิ ไมใหสงผลกระทบตอการกระจาย
รายไดท่ีเทาเทียม โดยรัฐตองมีการกําหนดสิทธิการใชน้ําเชิงเศรษฐศาสตรใหคนจน หรือกลุมคนท่ียากจน 

 
9.3  สถาบันท่ีเกี่ยวของกับนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

สถาบันจัดการน้ํา หมายถึง กติกาและองคกรท่ีควบคุมพฤติกรรมของหนวยสังคมในการ
จัดการน้ํา ซ่ึงสถาบันเปนตัวกําหนดผูมีสิทธิใชน้ํา ในจํานวนเทาไร เม่ือไร อยางไร มีหนาท่ีอยางไร และมี
วิธีการข้ันตอน กระบวนการจัดการใหเปนไปตามวัตถุประสงคไดอยางไร โดยสถาบันการจัดการน้ํา มี
องคประกอบ 3 สวน คือ (1)  นโยบายน้ํา (2)  กฎหมายน้ํา และ (3)  กลไกบริหารจัดการน้ํา 

 
ความเขมแข็งของสถาบันจัดการน้ํา ความเขมแข็งของสถาบันจัดการน้ําจะข้ึนอยูกับนโยบาย 

และความสามารถในการจัดการมากกวาองคประกอบทางกฎหมาย และปจจัยท่ีมีอิทธิพล กลาวคือ 
ความสามารถในการจัดการหมายถึง ความสมดุลของการสรางความชํานาญพิเศษของกลไกจัดการในดาน
ตางๆ (เชน การวางแผน การดําเนินการ การจัดการดานการเงิน การบํารุงรักษา การติดตาม
สภาพแวดลอม การจัดการชุมชน การวิจัยและฝกอบรม การประสานงานระหวางองคกรณ) (Saleth and 
Dinar,  1999) 

 
ความมีประสิทธิภาพของนโยบายและกฎหมาย ประสิทธิภาพของนโยบายนั้นจะข้ึนอยูกับ

เกณฑในการเลือกโรงการ ความสามารถในการคืนทุน และผลกระทบของนโยบายอ่ืนๆตอนโยบายน้ําและ
ความเชื่อมโยงระหวางกฎหมายและนโยบาย สําหรับประสิทธิภาพของกฎหมายจะพิจารณาจาก
ความสามารถในการลดความขัดแยง ความครอบคลุมในทุกดาน เชน การพัฒนาแหลงน้ําโดยเอกชนและ
ความมีบูรณาการของตัวกฎหมาย ในท้ัง 2 องคประกอบ คือ นโยบายน้ํา และกฎหมายน้ํา ท่ีบัญญัติยอม
ใหเอกชนเขามามีสวนในการจัดการ (Saleth and Dinar,  1999) 

กลไกบริหารจัดการน้ําสําหรับกลไกท่ีนํามาใชจัดสรรทรัพยากรน้ํามีอยู 3 กลไกดวยกัน ไดแก 
(1)  กลุมผูใชทรัพยากร ผูซึงบริหารน้ําท่ีเปนทรัพยากรสวนรวมเฉพาะกลุม (2)  รัฐบาล ทําหนาท่ีบริหาร
น้ําท่ีถือวาเปนทรัพยากรสาธารณะ และ (3)  กลไกตลาด เกิดจากสิทธิสวนบุคคลท่ีถายโอนได สําหรับท้ัง 
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3 กลไก ประเทศไทยไดมีการใชเพ่ือจัดสรรทรัพยากรน้ํา ท้ังในการจัดการเหมืองฝายในกลุมผูใชน้ํา การ
จัดสรรน้ําของกรมชลประทาน และกลไกการตลาดท่ีนํามาจัดสรรเรื่องน้ําดื่ม หรือการซ้ือขายน้ําจากรถ
ขายน้ําในภาคเกษตร (Saleth and Dinar,  1999) 

โดยกลไกท้ังสามตางมีประสิทธิภาพแตกตางกันไป สําหรับการบริหารโดยกลุมผูใชทรัพยากร
เปนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในกลุมท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก มีเปาหมายในการใชทรัพยากรไมแตกตางกัน 
เชนกลุมผูใชน้ําชลประทานเพ่ือการปลูกขาว กลุมผูใชทรัพยากรสามารถใชกฎทางสังคมเปนกติกาควบคุม 
ตรวจสอบพฤติกรรมของสมาชิกใหปฏิบัติตามกฎอยางเขมแข็ง และเปนท่ียอมรับของคนในสังคมเพราะ
กลไกดังกลาวเกิดจากการตัดสินใจรวมกันของคนในกลุม 

ในทางกลับกัน รัฐบาลเปนการใชกลไกในการบริหารทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีขนาดใหญ เปน
กลไกท่ีใชกําหนดและรับรองกติกาท่ีจะใชรวมกันใหเปนไปตามกฎหมายในประเภทคําสั่งและกํากับ 
(command and control) แตจุดออนของกลไกนี้คือการขาดประสิทธิภาพหากนํามาใชบริหารในระดับ
ทองถ่ิน เนื่องมาจากขาดความยืดหยุนในการดําเนินการ 

สําหรับกลไกตลาด กลไกตลาดเปนกลไกท่ีมีการกระจายอํานาจและมีประสิทธิภพมากท่ีสุด
ในการบริหารจัดการทรัพยากร  เพราะการแลกเปลี่ยนซ้ือขายในระบบตลาด จะทําใหเกิดการใชทรัพยากร
นั้นอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในกิจกรรมท่ีสรางมูลคาในระบบเศรษฐกิจ การท่ีกลไกตลาดจะทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพไดก็ตอเม่ือทรัพยากรท่ีจะโอนไดนั้นตองมีสิทธิในการเปนเจาของท่ีชัดเจน รวมถึง
ขอบเขตของขนาด ปริมาณ และคุณภาพของทรัพยากร แตสําหรับการซ้ือขายน้ําผิวดินและใตดิน จะมี
ความยากในการกําหนดขอบเขต ตองอาศัยข้ันตอนและกระบวนการท่ีซับซอนในการกําหนดขอบเขต 

 
9.4  แนวทางการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา 

 
ในการประเมินผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ํา จะพิจารณาจากวัตถุประสงค

ของนโยบายน้ํา ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวัตถุประสงคของนโยบายโดยท่ัวไปมี 3 ประการดวยกัน คือ (1)  
ความมีประสิทธิภาพ (2)  ความเปนธรรม และ (3)  ความยั่งยืน น้ําหนักของแตละวัตถุประสงคจะข้ึนอยู
กับสถานภาพของทรัพยากรน้ํา สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศนั้นๆ โดยเกณฑท่ีใช
ประเมินนโยบายในการจัดการน้ําวาเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดมีหลักการพิจารณาดังนี้ 

 
9.4.1  ความเปนธรรม 

ความเปนธรรม ในท่ีนี้หมายความวา ประชาชนทุกคนมีโอกาสท่ีจะเขาถึงทรัพยากร 
และไดรับการคุมครองจากภาครัฐ ซ่ึงความเปนธรรมจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือรัฐตองมีหลักการบริหาร 3 
ประการดวยกัน คือ (1)  ธรรมมาพิบาล กลาวคือ ตองมีการบริหารดวยความโปรงใส อธิบายท่ีมาท่ีไปของ
การตัดสินใจได (2)  ลดความขัดแยง หมายความวารัฐตองมีกลไกในการบริหารความขัดแยง หรือ
คณะกรรมการกลางเฉพาะกิจในการจัดการความขัดแยงโดยเฉพาะ และ (3)  ตองไมขัดแยงกับจารีต
ประเพณีเดิมอันดีงามท่ีมีการยอมรับอยูแลว 

เกณฑการวิเคราะหนโยบายท่ีมีอยูวาสอดคลองกับความเปนธรรมหรือไมนั้น จะอาศัย
เกณฑวัดกระบวนการ (process indicator) ตอไปนี้ 
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(1) มีการกําหนดสิทธิโดยไมเลือกปฏิบัติระหวางกลุมเศรษฐกิจหนึ่ง และระหวางลุมน้ํา 
(2) วิธีการกําหนดสิทธิตองโปรงใสโดยท่ีผูใชน้ําตองเขาใจไดและสามารถมีโอกาสทัดทานได 
(3) มีการปกปองสิทธิของผูใชน้ํา 
(4) มีการชดเชยผูเสียประโยชนโดยผูไดรับประโยชน 
 
โดยนโยบายดังกลาวตองมีกฎหมายรองรับในดาน (1)  สิทธิและขอบเขตของผูใชน้ํา (2)  การมีสวน

รวมของผูใชน้ําในการกําหนดสิทธิ และสําหรับการโอนสิทธิระหวางผูใชน้ํา และ (3)  มีกลไกแกไขความ
ขัดแยงในลุมน้ํา 

 
9.4.2  ความมีประสิทธิภาพ 

โดยหลักการภายใตวัตถุประสงคนี้ คือการนําน้ําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ซ่ึงเกณฑ
การชี้วัดดังกลาวตองประกอบดวย 

 
(1)  มีการจัดลําดับความสําคัญของการใชน้ํา 
(2) ใชเกณฑทางเศรษฐศาสตรในการเลือกโครงการลงทุนของรัฐ ซ่ึงอาจพิจารณาจากมูลคา

ปจจุบันสุทธิของโครงการ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจท่ีแทจริง หรืออัตราสวนตนทุน
ผลตอบแทน 

(3) ใชกลไกและวิธีการทางเศรษฐศาสตรในการจัดสรรน้ํา โดยรัฐมีทางเลือกในการจัดการหลาย
ทาง ไดแก (1)  กลไกตลาด (2)  การตั้งราคาน้ําตามหลักของตนทุนเสียโอกาส และ (3)  
วิธีการกํากับและควบคุม (command and control) โดยใชเกณฑชี้วัดทางเศรษฐศาสตร คือ 
ผลตอบแทนหนวยสุดทายของผูใชน้ําเปนตัวบงชี้ เชน การผันน้ําระหวางลุมน้ํา จะตองมีการ
ผันน้ําจากลุมน้ําท่ีมีผลตอบแทนต่ําไปยังลุมน้ําท่ีมีผลตอบแทนสูง 

 
โดยเกณฑในขอท่ี (2) จะมีความแตกตางจากขอท่ี (3) ตรงรายละเอียดท่ีวา เกณฑขอ (2) เปนการ

วัดประสิทธิภาพของการจัดการดานอุปทาน (supply management) สําหรับขอ (3) เปนการวัด
ประสิทธิภาพทางดานการจัดการอุปสงค (demand management) 

 
9.4.3  ความย่ังยืน 

ในประเด็นของความยั่งยืน เปนวัตถุประสงคท่ีตองการรักษาความเปนธรรมระหวาง
ผูใชน้ําในปจจุบันและในอนาคต กลาวคือ นโยบายภายใตวัตถุประสงคของความยั่งยืน เปนการควบคุม
ไมใหผูใชน้ําในปจจุบัน ดึงทรัพยากรน้ํามาใชจนเกินกําลังการบําบัดฟนฟูตามธรรมชาติมากเกินไป จนเกิด
เปนตนทุนท่ีสูงสําหรับผูใชน้ําในอนาคตโดยมีเกณฑชี้วัดท่ีสําคัญ คือ (1)  การปกปองผลประโยชนลูกหลาน
ในอนาคต และ (2)  การรักษาระบบนิเวศ 

 
 



133 

 

9.4.4  การประเมินผลกระทบการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย 
สําหรับการประเมินผลกระทบการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย พิจารณาจาก

วัตถุประสงคของนโยบายน้ํา 3 ประการ ไดแก (1)  ความเปนธรรม (2)  ความมีประสิทธิภาพ และ (3)  
ความยั่งยืน โดยใชเกณฑชี้วัดในแตละวัตถุประสงคดังท่ีไดกลาวมาแลว ในการพิจารณา โดยสามารถสรุป
ไดดงันี้ (ตารางท่ี 9.1) 

 
(1)  ความเปนธรรม 

ประเทศไทยในปจจุบัน ยังไมมีการกําหนดสิทธิ และกลไกแกไขความขัดแยง ใน
การแกไขปญหาตางๆ มักมีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจข้ึน โดยองคกรท่ีจะสามารถเขามาบริหาร
จัดการน้ําจะตองมีผูใชน้ําเปนองคประกอบสําคัญในการรวมกํากับองคกรเพ่ือใหเกิดความยอมรับจากทุก
ฝาย ในประเด็นดานความเปนธรรม แมจะมีการชดเชยผูเสียประโยชนและมีสวนรวมของผูเสียประโยชน
ในการกอสรางเข่ือนขนาดใหญ แตกลับไมมีการแกไขปญหาในทํานองเดียวกันในโครงการขนาดเล็ก 

นโยบายน้ําของประเทศไทยยังคงขาดองคประกอบท่ีจะกอใหเกิดความเปนธรรม 
แมวาจะมีการชดเชยประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน แตเปนท่ียังคงเกิดความขัดแยงอยูตลอด โดย
เครื่องหมายกากบาทในตารางท่ี 9.2 จะแสดงถึงองคประกอบท่ีขาดหายไปในการจัดการทรัพยากรน้ําของ
ไทยในปจจุบัน (ดังตารางท่ี 9.2) 

 
(2) ความมีประสิทธิภาพ 

นโยบายน้ําของไทยในปจจุบันยังขาดองคประกอบสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพ กลาวคือ ยังไมมีการจัดลําดับความสําคัญของการใชน้ํา นอกเหนือจากการอุปโภคและ
บริโภคและการผลักดันน้ําเค็มการพัฒนาแหลงน้ํา แมจะมีการใชเกณฑทางเศรษฐศาสตรประกอบการ
พิจารณาแตกลับไมมีการใชเกณฑทางเศรษฐศาสตรเปนเกณฑหลักในการตัดสินใจดําเนินโครงการ 
ยกตัวอยางเชน การผันน้ําระหวางลุมน้ํา (ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด,  2544) การผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองท่ีมี
ปริมาณน้ําเกินความตองการมายังลุมน้ําเจาพระยา มีการผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองท่ีมีผลตอบแทนหนวย
สุดทายสูงกวา มายังลุมน้ําเจาพระยาท่ีมีผลตอบแทนต่ํากวา แมวาจะมีการผันน้ําระหวางลุมน้ําในชวงท่ีลุม
น้ําแมกลองมีน้ําเหลือใช จึงไมเกิดผลเสียดานประสิทธิภาพ แตในอนาคตเม่ือเกิดความขาดแคลนน้ําในลุม
น้ําแมกลอง การผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองมายังลุมน้ําเจาพระยาจะเปนวิธีการท่ีไรประสิทธิภาพ 

การใชน้ําใหเกิดประสิทธิภาพ ตองมีการรองรับดวยกฎหมายท่ีรับรองกลไก
ตลาด นอกจากจะรับรองสิทธิการใชแลว ยังตองรองรับการโอนสิทธิดวย นอกจากนั้น ตองมีกฎหมาย
รองรับท่ีอนุญาตใหหนวยราชการสามารถเก็บคาธรรมเนียมการใชน้ํา ภาษีน้ํา ตลอดจนเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรอ่ืนๆ เขามาจัดการการใชน้ําดวย เนื่องจากในปจจุบันแมจะมีพระราชบัญญัติชลประทานท่ีมี
การกําหนดคาน้ําไว แตราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีต่ํากวาตนทุนคาเสียโอกาสในการจัดหาน้ํามาก 

ในดานองคกรบริหารการใชน้ํา จะเกิดประสิทธิภาพก็ตอเม่ือเปนองคกรในระดับ
ลุมน้ํา เพราะการใชน้ําของกลุมใดกลุมหนึ่งอาจมีผลกระทบตอกลุมอ่ืน ซ่ึงองคกรในระดับลุมน้ําจะสามารถ
ประสานความตองการภายในลุมน้ําไดดีกวา เนื่องจากมีขอมูลในภาพรวมและมีเวทีในการตอรอง องคกรท่ี
มีประสิทธิภาพในการจัดการลุมน้ําตองมีอํานาจในการตัดสินใจอนุมัติโครงการ เชนเดียวกันกับ
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วัตถุประสงคดานความเปนธรรม จําเปนตองมีผูใชน้ําเปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการ เพ่ือใหสะดวกตอ
การเขาใจปญหาในทองถ่ินไดทันการ  

แตองคประกอบขององคกรระดับลุมน้ําในปจจุบัน คือระบบโครงสรางบริหาร
ของราชการในปจจุบันท่ียอสวนลงมาในระดับลุมน้ํา เม่ือโครงสรางในปจจุบันไมสามารถแกไขปญหาได จึง
เกิดความไมชัดเจนวา โครงสรางท่ีมีความคลายคลึงกันในระดับท่ีต่ํากวาจะสามารถแกปญหาได อีกท้ัง
องคกรในระดับลุมน้ํา ไมมีอํานาจในการตัดสินใจ ซ่ึงจะตองมีการเสนอความเห็นกลับไปยังคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ  การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะตองกําหนดขอบเขตการตัดสินใจใหแก
คณะกรรมการลุมน้ําเพ่ือใหมีการดําเนินงานไปได ซ่ึงโครงสรางในปจจุบันยังขาดตัวแทนของกลุมผูใชน้ําใน
ระดับท่ีสามารถทําการตกลงกันในอนุกรรมการจะทําใหเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
(3) ความยั่งยืน 

ในประเด็นดานความยั่งยืนของนโยบายการจัดการน้ําของประเทศไทย พบวามี
นโยบายท่ีสําคัญในการสงเสริมใหเกิดความยั่งยืนในทรัพยากรน้ํา กลาวคือ มีการติดตามและแกไข
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศ เชน การกํากับการใชน้ําใตดิน และสิทธิการใชน้ําของระบบนิเวศ 
เชน การปกปองปริมาณน้ําข้ันต่ําสําหรับพ้ืนท่ีชุมน้ําปาอนุรักษและอุทยานแหงชาติ ซ่ึงองคกรบริหารใน
ระดับลุมน้ํา ตองมีความเขาใจและสนใจ ในการรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนา
แหลงน้ําตางๆ 

สําหรับการวิจัยและพัฒนาท่ีนับเปนนโยบายท่ีสําคัญภายใตวัตถุประสงคนี้ เชน การ
วิจัยเก่ียวกับความสัมพันธของน้ํา และการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดิน การผลิตพืชเกษตรท่ีเนนการใชน้ํานอย
ท่ีสุด โดยในบรรดาท้ัง 3 วัตถุประสงค ความยั่งยืนเปนวัตถุประสงคท่ีมีนโยบายปรากฏชัดเจนมากกวา
วัตถุประสงคอ่ืน 
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ตารางท่ี 9.2  การประเมินการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค หลักการ 
เกณฑวัด 

นโยบาย กฎหมาย องคกร 

ความเปนธรรม 
 ธรรมาภิบาล 
 ลดความขัดแยง 
 สอดคลองกับจารีตสังคม 

 มีการกําหนดสิทธิ 
 การไมเลือกปฏิบัติระหวางผูใชนํ้า 
 ปกปองสิทธิผูใชนํ้า 
 การชดเชยผูเสียประโยชน 
 การมีสวนรวมของผูใชนํ้า 

 รับรองสิทธิของการใชนํ้าชัดเจน 
และระวางโทษการละเมิด 

 กําหนดใหผูใชนํ้ามสีวนรวม 
 มีกลไกแกไขความขัดแยง 
 มีการศึกษาผลกระทบทางสังคม 

(SIA) 

 ผูใชนํ้าเปนองคประกอบสาํคัญ
ในการกํากับองคกร 

 มีกรรมการท่ีเปนอิสระจาก
การเมือง และรัฐบาลรวมกํากับ
องคกร 

 ระบบขอมลูเศรษฐกิจสังคมของ
ผูใชนํ้า 

ความมีประสิทธิภาพ  การใชนํ้าอยางเกิดประโยชนสูงสุด 

 การจัดลําดับความสําคัญการใชนํ้า 
 ใชเกณฑทางเศรษฐศาสตรเลือก

โครงการ (B/C, IRR, NPV) 
 ใชกลไกทางเศรษฐศาสตรในการ

จัดสรรนํ้า 

 กําหนดภาษีหรือคาธรรมเนียมการ
ใชนํ้า 

 รับรองการโอนสิทธิ 

 มีองคกรบริหารระดับลุมนํ้า 
 องคกรมีอํานาจในการตดัสินใจ

อนุมัติโครงการในลุมนํ้า 
 องคกรผูใชนํ้ามีสวนรวมใน

ระดับท่ีสําคัญในการจัดสรรนํ้า 
 ระบบขอมลูดานอุทกวิทยา การ

ใชนํ้า และผลตอบแทน 

ความย่ังยืน  ปกปองผลประโยชน (คุณภาพ,
ปริมาณเพ่ือลูกหลาน) 

 ควบคุมผลกระทบตอระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม 

 การวิจัยพัฒนา (เทคโนโลย/ีคน เชน 
การนํามาใชใหม) 

 การกําหนดมาตรฐานคุณภาพ 

 กําหนดสิทธิการใชนํ้าของระบบ
นิเวศ 

 การศึกษาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม 

 การติดตาม ตรวจสอบ
ผลกระทบ 

 ระบบขอมลูสิ่งแวดลอม 
 งานวิจัย/พัฒนา 

ท่ีมา:  ดัดแปลงจาก ม่ิงสรรพ  ขาวสะอาด และคณะ (2544) 
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สรุปทายบท 

 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า จําเปนตองมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน โดยทั่วไปแลวการจัดการทรัพยากรนํ้า

จะยึดจุดประสงค 3 ขอหลัก คือ (1)  ความเปนธรรม (2)  ความยั่งยืน และ (3)  ประสิทธิภาพ โดยการบริหาร
จัดการนํ้าใหเกิดประสิทธิภาพนั้นมีอยู 2 แนวทาง คือ การตั้งราคาคาน้ําผิวดิน และการกําหนดสิทธิของทรัพยากร
น้ําที่สามารถโอนได โดยแนวทางท่ีหน่ึง หรือการตั้งราคาคานํ้าสามารถดําเนินการไดทันที แตอาจมีปญหาดาน
ความเปนธรรม และมีแรงตานทางสังคมและการเมือง สําหรับแนวทางที่สอง คือ การกําหนดสิทธิของทรัพยากรนํ้า
ที่สามารถโอนได จัดเปนแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความเปนธรรมมากกวาแนวทางท่ีหน่ึง แตกระบวนการการ
กําหนดสิทธิตองมีความโปรงใสและมีความเปนธรรม 

 
สําหลับเกณฑท่ีใชประเมินผลกระทบจากนโยบายทรัพยากรน้ํา จะพิจารณาจากจุดประสงคทั้งสามขอดังท่ี

กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การบริหารจัดการน้ําของประเทศไทยยังมีชองโหว อีกท้ังยังมีการปลอยใหเขาถึง
โดยเสรี ทําใหไมสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคในดานความเปนธรรม และความมีประสิทธิภาพ แตสามารถ
ตอบสนองวัตถุประสงคความย่ังยืนไดเพียงแคบางสวน  
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ภาคผนวกที่ ก.1  ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับการสํารวจขอมูลเบื้องตน 
 
 
วัตถุประสงคของการสํารวจความคิดเห็น:  

1. เพื่อประเมินภาระตนทุนของครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาตอนลางป พ.ศ. 2554 
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาระตนทุนของครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมกับระดับความรุนแรงของน้ําทวมที่

แตกตางกัน 
3. เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายของครัวเรือนเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยนํ้าทวมในอนาคตของครัวเรือน 

 
 
บานเลขที่.............. หมูท่ี............. ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด        กรุงเทพมหานคร       ปทมุธานี  นนทบุร ี       นครปฐม       สมุทรสาคร  

 สมุทรสงคราม    สมุทรปราการ 

 
ตอนที่ 1: ความคิดเห็นทั่วไปที่เกีย่วของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
ภัยพิบัติทางธรรมชาต ิหมายถึง อันตรายท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาต ิมีผลตอชีวิตและความเปนอยูของมนษุย สรางความเสียหายเกินขีด
ความสามารถของทองถิ่นท่ีจะแกไข ตองระดมความชวยเหลือภายนอกในระดับชาติหรือนานาชาต ิ(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   พาย ุ    ดินโคลนถลม 

 ภัยแลง  สึนามิ    อ่ืน (ระบ)ุ…………………….…….……… 

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

 มากกวา 10 ปข้ึนไป    ไมเคยเกดิ 

1.3 เมื่อเกิดภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ทานมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัยของทานอยางไร  
 ยกระดับพื้นบาน  สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร  (คอนกรตีซีเมนต)  สรางกําแพงกั้นน้ําช่ัวคราว (ถงุทราย) 

 ยายของขึ้นที่สูง  ตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา  

 ไมทําอะไรเลย เพราะ  เปนผูเชา  เปนผูอยูอาศัย   อ่ืนๆ (ระบุ)…………….…… 

1.4 ในอนาคตหากเกิดภัยน้ําทวมดงัเชนป พ.ศ. 2554 ทานจะมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบอยางไร 
 ยกระดับพื้นบาน  สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร  (คอนกรตีซีเมนต)  สรางกําแพงกั้นน้ําช่ัวคราว (ถงุทราย) 

 ยายของขึ้นที่สูง  ตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา 
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 ไมทําอะไรเลย เพราะ  เปนผูเชา  เปนผูอยูอาศัย   อ่ืนๆ (ระบุ)……………………… 

ตอนที่ 2: ขอมูลสถานการณนํ้าทวมในป พ.ศ. 2554 

ก. ท่ีต้ังและลักษณะของที่อยูอาศัย 
2.1 ที่อยูอาศัยของทานอยูหางจากแมน้ํา/ลําคลอง/ทางระบายน้ําท่ีใกลที่สุด คือ ………………………………….มีระยะทางประมาณ

....................เมตร 
2.2 ลักษณะที่พักอาศัยของทาน(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ) 

 บานเดี่ยวช้ันเดยีวสรางบนดิน  บานเดี่ยวช้ันเดยีวใตถุนสูง  บานเดี่ยวมากกวา 1 ช้ันสรางบนดิน  

 บานทาวเฮาสช้ันเดียว  บานทาวเฮาสมากกวา 1 ช้ัน  อาคารพาณิชยช้ันเดียว 

 อาคารพาณิชยมากกวา 1 ช้ัน  บานชุมชนแออัด  คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/อพารตเมนต/หอพัก 

2.3 ผนังบานที่ทานอยูอาศัย สวนมากทําจาก 
ไม   ปูน  สังกะสี  ครึ่งปูนครึง่ไม    อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................... 

2.4 หลังคาบานท่ีทานอยูอาศัย มงุดวย 
 กระเบื้อง    สังกะสี   ไม      

 หลังคาปูนแบบเรียบ   อ่ืนๆ (ระบ)ุ..................................................... 

2.5 ทานเปนเจาของที่พักอาศัยหรือไม  
 เปนเจาของ    เปนผูเชา     เปนผูอยูอาศัย 

ข. การประสบภัยนํ้าทวมในปพ.ศ. 2554 
2.6 ถนนที่ทานสัญจรอยูเปนประจํา ประสบภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 หรือไม (ณ สถานการณนํ้าทวมสูงสุด) 

 ไม ประสบภัยน้ําทวม      ประสบภัยนํ้าทวม รถเล็กสามารถสัญจรได 

 ประสบภัยนํ้าทวม รถเล็กไมสามารถสัญจรได  ประสบภัยนํ้าทวม รถใหญไมสามารถสัญจรได 

2.7 ที่พักอาศัยประจําของทานน้ําทวมหรือไม (ตัวอาคารและบรเิวณ)  น้ําทวม     น้ําไม

ทวม (ขามไปตอนที่ 3) 
2.8 กรณีน้ําทวมที่อยูอาศยัของทานมรีะดับน้ําทวมสูงสุดเทาใด (ณ สถานการณนํ้าทวมสูงสุด)  

 น้ําไมเขาตัวบาน/อาคารแตทวมบริเวณรอบตัวบาน 

 มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดต่าํกวา 10 เซนติเมตร 

 มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 10–50 เซนติเมตร 

 มีน้าํเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 0.5–1 เมตร 

 มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดมากกวา 1 เมตร 
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2.9 ที่อยูอาศัยของทานเผชิญกับนํ้าทวมเปนระยะเวลาประมาณกี่สัปดาห 

 นอยกวา 1 สัปดาห    1 สัปดาห   2 สัปดาห  

  3 สัปดาห   มากกวา 3 สัปดาหขึ้นไป (……สัปดาห) 

2.10 ทานมีการอพยพเคล่ือนยายไปอยูที่อ่ืนขณะนํ้าทวมท่ีอยูอาศัยหรือไม   ไมมีการอพยพ (ขามไปตอบขอ 
2.12)   มีการอพยพ 

โดยอพยพไปอาศยัอยูท่ี    บานญาต/ิเพื่อน   เชาบาน/หองพัก/โรงแรม    ศูนย

อพยพ  

และมีคาใชจายในการอพยพเคล่ือนยายรวมทัง้หมด (เฉพาะคาใชจายในการเคล่ือนยายอพยพเทานั้น) คิดเปนจํานวนเงิน

.......................บาท  

2.11 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเครื่องสูบน้ําสําหรับน้ําทวมหรือไม   
 เตรยีม โดยมีคาใชจาย เปนเงนิ .....................บาท  ไมไดเตรียมเครื่องสูบน้ํา 

2.12 ครัวเรือนของทานไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพงเพ่ือปองกันน้ําเขาที่อยูอาศัยหรือไม  
 เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงนิ .....................บาท  ไมไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพง 

2.13 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเสบียงอาหารและน้ําดื่มไวสําหรับน้ําทวมหรือไม 
 เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงนิ .....................บาท  ไมไดเตรียมเสบียงอาหารและนํ้าดื่ม 

2.14 ครัวเรือนของทานมีคาใชจายที่เกีย่วของกับยานพาหนะ เชน ปรับปรุงยานพาหนะ หรือซื้อเรือ เปนตน เพื่อเตรียมการขณะ
เกิดน้ําทวมหรือไม 

 มคีาใชจาย เปนเงิน .....................บาท    ไมมีคาใชจาย 

2.15 ครัวเรือนของทานมีการเตรยีมอุปกรณจําเปน เชน ไฟฉาย ยาสามญั รองเทาบูต ซิลิโคน เปนตน ขณะเกิดนํ้าทวมหรือไม 
 มคีาใชจาย เปนเงิน .....................บาท    ไมมีคาใชจาย 

2.16 สมาชิกในครัวเรือนของทานมีอาการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการประสบภัยน้ําทวมหรือไม 
 ม ีคารักษาพยาบาลเปนเงิน............................บาท  ไมมีอาการเจ็บปวย 

2.17 ที่อยูอาศัยประจําของทานไดรับความเสียหายหรือไม  
 เสียหาย เปนเงิน................................บาท   ไมเสียหาย 

2.18 ทานมีคาใชจายในการซอมแซมฟนฟูที่อยูอาศัยหรือไม 
 มีคาใชจาย เปนเงิน............................บาท   ไมมีคาใชจาย 

2.19 ครัวเรือนของทานไดทําประกันภัยน้ําทวมหรือไม  
 ทํา เบ้ียประกัน……..........................บาท/ป   ไมไดทํา 

2.20 ทานมีคาใชจายสวนกลางรวมกันในชุมชนเพ่ือปองกัน/บรรเทาปญหานํ้าทวมหรือไม 
 มคีาใชจาย เปนเงิน .....................บาท    ไมมีคาใชจาย 
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2.21 ทานคิดวาสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ที่ทานอยูอาศัยมีระดับความรุนแรงในระดับใด (XX) 

รุนแรงมากที่สุด รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง รุนแรงนอย รุนแรงนอยที่สุด ไมรนุแรงเลย ไมทราบ/ไมแนใจ 

 5  4  3  2  1  0  99 

ทานใชเกณฑใดตอไปน้ีในการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)   

 ระดบัน้ําทวม        ระยะเวลานํ้าทวมขัง       ระดบัน้ําทวมรวมกับระยะเวลาน้ําทวมขัง 

2.22 ขอใหทานตอบคําถามตอไปนีเ้พื่อประเมินความเสียหายของทรัพยสินครัวเรือนจากน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 
กรุณาเลือกตัวเลือกเหลานี้เติมในชอง ความเสียหาย: 0 = ไมม/ี ไมเสียหาย1= เสียหายบางสวน    2 = เสียหายท้ังหมด 

รายการ 
ความ

เสยีหาย 

เสยีหาย/ซอมแซม ซื้อใหม  

รายการ 
ความ

เสยีหาย 

เสยีหาย/

ซอมแซม 
ซื้อใหม 

จํานวน

ชิ้น 

มูลคา

บาท 

จํานวนชิ้น มูลคา

บาท 

 จํานว

นช้ิน 

มูลคา

บาท 

จํานว

นช้ิน 

มูลคา

บาท 

1.ประต ู        17.ไมโครเวฟ      

2.หนาตาง        18.หมอหุงขาว      

3.หลังคา        19.ฝาเพดาน      

4.ผนังบาน        20.บันได      

5.สีผนัง        21.เตียงนอน      

6.วอลลเปเปอร        22.ที่นอน      

7.บานพบั เหล็กดัด        23.เครื่องนุงหม      

8.ลูกบดิ รกูุญแจ        24.ตูเส้ือผา      

9.โทรทัศน        25.พื้นบาน      

10.วิทย ุ        26.โตะ เกาอี ้      

11.เครื่องซกัผา        27.อุปกรณหองน้ํา      

12.ตูเย็น        28.ทอระบายน้ํา      

13.พัดลม       29.ระบบไฟฟา      

14.เครื่องปรบัอากาศ        30.ระบบน้ํา      

15.คอมพิวเตอร        31.…………      

16.เตาแกส        32.……………      
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ตอนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยนํ้าทวมในอนาคต 

ในประเทศไทย อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติท่ีมีความเส่ียงสูงกวาภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ขอใหทานตอบคําถามตอไปนี ้ 

3.1 ทานคิดวาปจจัยตางๆ เหลานี้สามารถลดความเส่ียงและความเสียหายจากภัยน้ําทวมที่มีตอประชาชนไดมากนอยเพียงใด 
(ระบุความคิดเห็นโดยใหคะแนน 1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถงึ 5 (เห็นดวยมากที่สุด) 

ปจจัยท่ีสามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยน้ําทวม 
ไมมี

ความเห็น 

เห็นดวย 

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย 

นอย 
เฉยๆ 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

1. การลงทุนพฒันาระบบระบายน้ําขนาดใหญหรือทางดวนพิเศษสําหรบัระบายน้ําทวม 0 1 2 3 4 5 

2. การสรางคลองยอยเพื่อเพิ่มเสนทางการไหลของน้ําใหมีความสะดวกมากขึ้น 0 1 2 3 4 5 

3. การพัฒนาและฟนฟูพืน้ทีร่องรบัน้ํา (แกมลิง) หรือทุงรบัหรือชะลอน้ํา 0 1 2 3 4 5 

4. การดแูลรกัษาและฟนฟรูะบบนิเวศปาไมเพือ่ลดความเส่ียงจากน้ําหลากและภัยแลง 0 1 2 3 4 5 

5. การกําหนดโซนการใชที่ดินและส่ิงกอสรางเพื่อไมใหกีดขวางการไหลของน้ํา 0 1 2 3 4 5 

6. การมรีะบบเตือนภัยที่สามารถแจงเตือนประชาชนใหอพยพไดทนัเหตุการณ 0 1 2 3 4 5 

7. การใหขอมูลเกีย่วกับสถานการณน้ําทวมแกประชาชนท่ีถกูตองและทนัเหตุการณ 0 1 2 3 4 5 

8. การกอสรางอาคารสถานท่ีและบานเรือนทีส่ามารถทนตอภัยน้ําทวมได 0 1 2 3 4 5 

9. การสรางกระบวนการจัดการความขดัแยงระหวางชุมชน 0 1 2 3 4 5 

10. การกําหนดเปนกฎหมายใหมรีะบบประกันภัยน้ําทวมภาคครัวเรอืน  0 1 2 3 4 5 

11. การประสานงานทีม่ปีระสทิธิภาพของหนวงยภาครฐัที่เกีย่วของ 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 

3.2 หากมีภัยนํ้าทวมเกิดขึ้น ทานคิดวาชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเตือนภัยนํ้าทวมท่ีสําคัญสําหรับตัวทานคืออะไร  
(เลือกตอบไดไมเกิน 3 ขอ)   

 โทรทัศน     วิทย ุ     ส่ือส่ิงพิมพ  

 การส่ือสารโดยตรง เชน เสียงตามสาย/ รถกระจายเสียง/ จดหมายแจงเตือน  

 ระบบเครือขาย internet เชน email, social network ฯลฯ  

SMS ผานโทรศัพทมือถือ 
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ตอนที่ 4: ความเต็มใจท่ีจะจายเพื่อลดความเส่ียงจากภัยนํ้าทวมในอนาคต 

4.1 ทานทราบหรือไมวาประเทศไทยมแีผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย 
 ทราบ จาก………………………………………………………………………………………………… 

 ไมทราบ 

จากปญหาน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดแตงตัง้คณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบการบริการจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) 

เมื่อวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และไดประกาศแผนแมบทการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา(แฟมภาพ 1)มีการใชงบประมาณสาม

แสนลานบาท (317,126 ลานบาท) เพื่อปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจหลักท้ังฝงตะวันตกและตะวันออก

ของแมน้ําเจาพระยา (แฟมภาพ 2)  ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดตางๆ เชน นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ   ครัวเรือนของทานจะไดรับประโยชนโดยตรงเพราะอาศัยอยูในพ้ืนที่ดงักลาว (แฟมภาพ 3-7 )  เม่ือ

โครงการแลวเสร็จใน 5 ปขางหนา  โดยจะลดความเส่ียงจากภัยพิบัตนํ้ิาทวมในอนาคต  แตการดาํเนินการตามโครงการดงักลาว

ตองใชงบประมาณที่สูงมาก ทําใหตองมีการกูเงินและภาระผูกพันเปนหนี้สาธารณะ 

4.2 ทานคิดวาควรมีโครงการตามแผนแมบทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้าที่มีการใชงบประมาณกวาสามแสนลานบาท เพื่อ
ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติน้ําทวม ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจหลักท้ังฝงตะวันตกและตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา หรือไม 

 ควรมีโครงการ   ไมควรมี เพราะ……………………………………………………………………. 

4.3 ในอนาคตอีก 5 ปขางหนา เมื่อโครงการแลวเสร็จ หากมีภัยน้ําทวมเกิดขึ้นดังเชนกรณีของป พ.ศ. 2554 ทานหรือครัวเรือน
ของทานจะมีความเส่ียงจากภัยพิบัติดงักลาวอยูในระดับใด (YY) 

เส่ียงมากที่สุด เส่ียงมาก เส่ียงปานกลาง เส่ียงนอย เส่ียงนอยที่สุด ไมมีความเส่ียง ไมทราบ/ไมแนใจ 

 5  4  3  2  1  0  99 

 

ลําดับตอไปจะสอบถามถงึความยนิดีที่จะจายเพ่ือสนับสนุนโครงการฯ ดงักลาว   ขอใหทานคาํนึงถงึเงื่อนไขตอไปน้ี  

1. ความรุนแรงของภัยพิบัติน้ําทวมเมื่อป พ.ศ. 2554  ซึง่ทานระบุวามีความรุนแรงในระดับXX 
2. โครงการฯ จะชวยลดความเส่ียงจากจากภัยพิบัติน้ําทวมลง  โดยความรุนแรงจะอยูในระดับ YY 
3. จํานวนเงินที่จายสนับสนุนไมควรเกินรายไดของครัวเรือน 
4. การจัดเก็บเงินจะคิดเปนอัตรา บาท/ป/ครัวเรือน 
5. เงินท่ีจัดเก็บไดจะนํามาใชในการลงทุนโครงการฯ เพ่ือลดความเส่ียงที่จะเผชิญกับภัยน้ําทวมในอนาคต 

โดยจะมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
4.4 ในการจัดหาและระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการฯ เพื่อลดความเส่ียงท่ีจะเผชิญกับภัยน้ําทวมในอนาคต ทานยินดีที่จะจาย
หรือไม 

 ยินดีจาย โดยครัวเรือนของทานสามารถจายเปนเงินสูงสุดปละกีบ่าท………………………บาท/ป  
 ไมยินดีจาย เหตุผลท่ีสําคัญที่สุดท่ีทาน/ครัวเรือนของทานไมยินดจีาย คือ (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)   
 มีรายไดไมเพียงพอ  
 เปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีตองลงทุนโครงการและจัดการกูยืมเงิน 
 ไมเช่ือวารัฐบาลจะดําเนินงานในโครงการนี้ได 
 ไมไดเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจ 
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 อ่ืนๆ (ระบุ).................………........................................................................................ 

4.5  ทานคิดวาในการจัดหาทุนเพื่อจัดการภาระหนี้สาธารณะดังกลาว ควรดําเนินการในรูปใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
 จดัเก็บในรูปภาษี (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

 เก็บผานภาษีเงินรายได   
 เก็บผานภาษีมูลคาเพิ่ม 
 เก็บผานภาษีสรรพสามิต สําหรับสินคาที่อาจเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม 
 เก็บผานภาษีอ่ืนๆ (ระบ)ุ………………… 

 จดัเก็บในรูปคาธรรมเนียม (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

 เก็บรวมกับคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คานํ้าประปา 
 เก็บแยกเฉพาะ 

 จาํหนายพันธบัตรแกประชาชนทั่วไป 

 รับบริจาคจากประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถนําไปลดหยอนภาษีได 

 อ่ืนๆ (ระบุ).....................………………………………………………………… 

4.6 ในการจัดหาแหลงทุนเพื่อชําระหนี้สาธารณะสําหรบัโครงการฯ ดงักลาว ทานคิดวาควรจัดเก็บบนหลักการใด(เลือกตอบเพียง 1 
ขอ) 
 หลักผลประโยชนที่ไดรับ เชน ครัวเรือนท่ีอยูในเขตปองกันน้ําทวมควรเปนผูจาย เปนตน 
 หลักความสามารถในการจาย เชน รายไดสูงกวาควรจายมากกวา เปนตน 
 หลักความมั่งค่ัง เชน ทรัพยสิน ที่ดิน เปนตน 
 อ่ืนๆ (ระบุ).....................……..………………… 

 
ตอนที่ 5: ขอมูลท่ัวไปของทาน 

5.1 ทานเกิดใน ป พ.ศ. ........................... เพศ   หญิง    ชาย 
5.2 สถานภาพสมรส    โสด   สมรส    อ่ืนๆ (ระบ)ุ ………… 
5.3 การประกอบอาชีพในปจจุบัน 

 ไมไดประกอบอาชีพใดๆ   ธุรกิจสวนตัว   ขาราชการ/ พนักงานของรัฐ/ รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน   รับจาง/ กรรมกร  นิสิต/ นักศึกษา/ นักเรยีน 

 เกษียณ    แมบาน   อ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………..…… 

5.4 การศึกษาสูงสุดของตัวทาน   
 ไมไดศึกษา    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

อาชีวศึกษา/พาณิชย   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ (ระบ)ุ.…………… 

5.5 ปจจุบันทานมีรายได (กอนหักภาษี) เฉล่ียตอเดือนประมาณ  
 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 
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 ระหวาง 20,000 – 29,999 บาท     มากกวา 30,000 บาท ระบุรายได…………………… 

– กรณีที่เปนแมบาน คูสมรสของทานมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนประมาณ…………………….บาท/เดือน 
– กรณีเปนนิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน ผูปกครองของทานมีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ…………………….บาท/เดือน 
–  
5.6 ปจจุบันครัวเรือนของทานมีรายได (กอนหักภาษี) รวมเฉล่ียตอเดือนประมาณ  

 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 ซ้ือหรือครอบครองประกันอะไรบาง (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)   

ประกันภัย ซื้อ/ครอบครอง ไมซ้ือ/ไมม ี

ก. ประกนัชีวิต   

– ประกนัอบุัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ   

– ประกนักรณทุีพพลภาพ   

– ประกนัสุขภาพ   

ข.ประกนัวินาศภัย   

– ประกนัอัคคีภัย   

– ประกนัรถยนต   

– ประกนัภัยทางทะเล   

– ประกนัเบ็ดเตล็ด   
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ภาคผนวกที่ ก.2  ตัวอยางแบบสอบถามสําหรับการสํารวจขอมูลภาคสนามข้ันสุดทาย 
 

 
วัตถุประสงคของการสํารวจความคิดเห็น:  

1. เพื่อประเมินภาระตนทุนของครัวเรือนท่ีประสบภัยน้ําทวมในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยาตอนลางป พ.ศ. 2554 
2. เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางภาระตนทุนของครัวเรือนที่ประสบภัยน้ําทวมกับระดับความรุนแรงของน้ําทวมที่

แตกตางกัน 
3. เพื่อประเมินมูลคาความเต็มใจที่จะจายของครัวเรือนเพ่ือลดความเส่ียงจากภัยน้ําทวมในอนาคตของครัวเรือน 
 

 

บานเลขที่.............. หมูท่ี............. ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร       ปทุมธานี นนทบุรี    อยุธยา นครปฐม   
 สมุทรสาคร       สมุทรปราการ 
 

ตอนที่ 1: ความคิดเห็นทั่วไปที่เกีย่วของกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หมายถึง อันตรายท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีผลตอชีวิตและความเปนอยูของมนุษย สรางความเสียหายเกินขีด

ความสามารถของทองถิ่นท่ีจะแกไข ตองระดมความชวยเหลือภายนอกในระดับชาติหรือนานาชาติ  

1.1 ในชวง 5 ปที่ผานมา ทานคิดวาภัยธรรมชาติใดสรางความเสียหายตอประเทศไทยมากท่ีสุด(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)  
 น้ําทวม    แผนดินไหว  พาย ุ    ดินโคลนถลม 

 ภัยแลง   สึนามิ    อ่ืน (ระบ)ุ…………………….…….………… 

1.2 ที่อยูอาศัยปจจุบันของทานไดรับผลกระทบจากภัยน้ําทวมทุกๆ กี่ป (นับรวมภัยน้ําทวมเมื่อปพ.ศ. 2554 ดวย)(เลือกตอบได
เพียง 1 ขอ) 

 ทุกป   ทุก 2–5 ป   ทุก 6–10 ป  มากกวา 10 ปข้ึนไป  ไมเคยเกดิ 

1.3 เมื่อเกิดภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ทานมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่อยูอาศัยของทานอยางไร 
 ยกระดับพื้นบาน  สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร (เชน คอนกรีตซีเมนต)  สรางกําแพงกัน้น้ําช่ัวคราว (เชน ถุงทราย) 

 ยายของข้ึนที่สูง  ตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา  ปดทอระบายน้าํ  อ่ืนๆ ระบุ……………………….. 

 ไมทําอะไรเลย เพราะ  เปนผูเชา  เปนผูอยูอาศัย   อ่ืนๆ (ระบุ)……………...… 

1.4 ในอนาคตหากเกิดภัยน้ําทวมดงัเชนป พ.ศ. 2554 ทานจะมีแนวทางปองกันและบรรเทาผลกระทบอยางไร 
 ยกระดับพื้นบาน  สรางกําแพงกั้นน้ําถาวร(เชน คอนกรีตซีเมนต)  สรางกําแพงกั้นนํ้าช่ัวคราว (เชน ถุงทราย) 

 ยายของข้ึนที่สูง  ตดิตัง้เครื่องสูบน้ํา  ปดทอระบายน้าํ  อ่ืนๆ ระบุ……………… 

 ไมทําอะไรเลย เพราะ  เปนผูเชา  เปนผูอยูอาศัย   อ่ืนๆ (ระบุ)…………………… 
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ตอนที่ 2: ขอมูลสถานการณนํ้าทวมในป พ.ศ. 2554 

ก. ท่ีต้ังและลักษณะของที่อยูอาศัย 

2.23 ที่อยูอาศัยของทานอยูหางจากแมนํ้า/ลําคลอง/ทางระบายน้ําที่ใกลท่ีสุด คือ ………………………………… 
.มีระยะทางประมาณ....................เมตร 

2.24 ลักษณะท่ีพักอาศัยของทาน(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ) 
 บานเดี่ยวช้ันเดยีวสรางบนดิน   บานเดี่ยวช้ันเดยีวใตถุนสูง  บานเดี่ยวมากกวา 1 ช้ันสรางบนดิน  

 บานทาวเฮาสช้ันเดียว   บานทาวเฮาสมากกวา 1 ช้ัน  อาคารพาณิชยช้ันเดียว 

 อาคารพาณิชยมากกวา 1 ช้ัน   บานชุมชนแออัด  คอนโดมิเนียม/อาคารชุด/อพารตเมนต/หอพัก 

2.25 ผนังบานที่ทานอยูอาศัย สวนมากทําจาก 
ไม  ปูน  สังกะสี  ครึ่งปูนครึง่ไม    อ่ืนๆ (ระบ)ุ...................................... 

2.26 หลังคาบานที่ทานอยูอาศัย มุงดวย 
 กระเบื้อง   สังกะสี  ไม   หลังคาปูนแบบเรียบ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ..................... 

2.27 ทานเปนเจาของท่ีพักอาศัยหรือไม    เปนเจาของ  เปนผูเชา    เปนผูอยูอาศัย 

ข. การประสบภัยนํ้าทวมในปพ.ศ. 2554 

2.28 ถนนที่ทานสัญจรอยูเปนประจํา ประสบภัยน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 หรือไม (ณ สถานการณนํ้าทวมสูงสุด) 
 ไม ประสบภัยน้ําทวม      ประสบภัยนํ้าทวม รถเล็กสามารถสัญจรได 

 ประสบภัยนํ้าทวม รถเล็กไมสามารถสัญจรได   ประสบภัยนํ้าทวม รถใหญไมสามารถสัญจรได 

2.29 ที่พักอาศัยประจําของทานน้ําทวมหรือไม (ตัวอาคารและบรเิวณ)  น้ําทวม  น้ําไมทวม (ขามไปตอนที่ 2.12) 

2.30 กรณีน้ําทวมที่อยูอาศยัของทานมรีะดับน้ําทวมสูงสุดเทาใด (ณ สถานการณนํ้าทวมสูงสุด) 
 น้ําไมเขาตัวบาน/อาคารแตทวมบริเวณรอบตัวบาน 

 มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดต่าํกวา 10 เซนติเมตร 

 มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 10–50 เซนติเมตร 

 มีน้าํเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุด 0.5–1 เมตร 

 มีน้ําเขาไปในตัวบาน/อาคาร โดยน้ําทวมสูงสุดมากกวา 1 เมตร 

2.31 ที่อยูอาศัยของทานเผชิญกับนํ้าทวมเปนระยะเวลาประมาณกี่สัปดาห 
 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 ทานมีคาใชจายในการซอมแซมฟนฟูที่อยูอาศัยหรือไม  มีคาใชจาย เปนเงิน.........................บาท  ไมมีคาใชจาย 
2.34 ทานมีการอพยพเคล่ือนยายไปอยูที่อ่ืนขณะนํ้าทวมท่ีอยูอาศัยหรือไม  ไมมีการอพยพ   มีการอพยพ 

โดยอพยพไปอาศยัอยูท่ี  บานญาต/ิเพื่อน  เชาบาน/หองพัก/โรงแรม   

 ศูนยอพยพ   อ่ืนๆ ระบ ุ…………………………………………… 

และมีคาใชจายในการอพยพเคล่ือนยายรวมทัง้หมด (เฉพาะคาใชจายในการเคล่ือนยายอพยพเทานั้น) คิดเปนจํานวนเงิน

.......................บาท  

2.35 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเครื่องสูบน้ําสําหรับน้ําทวมหรือไม   
 เตรยีม โดยมีคาใชจาย เปนเงนิ .....................บาท   ไมไดเตรียมเครื่องสูบน้ํา 

2.36 ครัวเรือนของทานไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพงเพ่ือปองกันน้ําเขาที่อยูอาศัยหรือไม  
 เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงนิ .....................บาท   ไมไดเตรียมกระสอบทรายหรือกออิฐ/กําแพง 

2.37 ครัวเรือนของทานไดเตรียมเสบียงอาหารและน้ําดื่มไวสําหรับน้ําทวมหรือไม 
 เตรียม โดยมีคาใชจาย เปนเงนิ .....................บาท   ไมไดเตรียมเสบียงอาหารและนํ้าดื่ม 

2.38 ครัวเรือนของทานมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับยานพาหนะ เชน ปรับปรุงยานพาหนะ หรือซื้อเรือ เปนตน เพ่ือเตรียมการขณะเกิดนํ้า
ทวมหรือไม  มีคาใชจาย เปนเงิน .....................บาท  ไมมีคาใชจาย 

2.39 ครัวเรือนของทานมีการเตรยีมอุปกรณจําเปน เชน ไฟฉาย ยาสามญั รองเทาบูต ซิลิโคน เปนตน ขณะเกิดนํ้าทวมหรือไม 
 มคีาใชจาย เปนเงิน .....................บาท    ไมมีคาใชจาย 

2.40 สมาชิกในครัวเรือนของทานมีอาการเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการประสบภัยน้ําทวมหรือไม 
 ม ีคารักษาพยาบาลเปนเงิน............................บาท   ไมมีอาการเจ็บปวย 

2.41 ครัวเรือนของทานไดทําประกันภัยน้ําทวมหรือไม   ทํา เบ้ียประกัน……...................บาท/ป  ไมไดทํา 
2.42 ทานมีคาใชจายสวนกลางรวมกันในชุมชนเพ่ือปองกัน/บรรเทาปญหานํ้าทวมหรือไม 

 มคีาใชจาย เปนเงิน .....................บาท    ไมมีคาใชจาย 

2.43 ทานคิดวาสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ที่ทานอยูอาศัยมีระดับความรุนแรงในระดับใด (XX) 
รุนแรงมากท่ีสุด รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง รุนแรงนอย รุนแรงนอยที่สุด ไมรุนแรงเลย ไมทราบ/ไมแนใจ 

 5  4  3  2  1  0  99 

ทานใชเกณฑใดตอไปนี้ในการประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 (เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)   

 ระดบัน้ําทวม   ระยะเวลานํ้าทวมขัง   ระดบัน้ําทวมรวมกับระยะเวลาน้ําทวมขัง 

 

 

 



156 

 
 

2.44 ขอใหทานตอบคําถามตอไปนีเ้พื่อประเมินความเสียหายของทรัพยสินที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยจากน้ําทวมในป พ.ศ. 2554 
กรุณาเลือกตัวเลือกเหลานี้เติมในชอง ความเสียหาย: 0 = ไมม/ี ไมเสียหาย 1= เสียหายบางสวน    2 = เสียหายท้ังหมด 

รายการ 
ความ

เสยีหาย* 

เสยีหาย ซื้อใหม  
รายการ 

ความ

เสยีหาย* 

เสยีหาย ซื้อใหม 

จํานวนช้ิน มูลคาบาท จํานวนช้ิน มูลคาบาท จํานวนช้ิน มูลคาบาท จํานวนช้ิน มูลคาบาท 

1.ประต ู       17.ไมโครเวฟ      

2.หนาตาง       18.หมอหุงขาว      

3.หลังคา       19.ฝาเพดาน      

4.ผนังบาน       20.บันได      

5.สีผนัง       21.เตียงนอน      

6.วอลลเปเปอร       22.ที่นอน      

7.บานพบั เหล็กดัด       23.เครื่องนุงหม      

8.ลูกบดิ รกูุญแจ       24.ตูเส้ือผา      

9.โทรทัศน       25.พื้นบาน      

10.วิทย ุ       26.โตะ เกาอี ้      

11.เครื่องซกัผา       27.อุปกรณหองน้ํา      

12.ตูเย็น       28.ทอระบายน้ํา      

13.พัดลม      29.ระบบไฟฟา      

14.เครื่องปรับอากาศ       30.ระบบน้ํา      

15.คอมพิวเตอร       31.………………      

16.เตาแกส       32.………………      
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ตอนที่ 3: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเส่ียงจากภัยนํ้าทวมในอนาคต 

ในประเทศไทย อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติที่มีความเส่ียงสูงกวาภัยธรรมชาติอ่ืนๆ ขอใหทานตอบคําถามตอไปนี้  

1.5 ทานคิดวาปจจัยตางๆ เหลานี้สามารถลดความเส่ียงและความเสียหายจากภัยน้ําทวมที่มีตอประชาชนไดมากนอยเพียงใด (ระบุ
ความคิดเห็นโดยใหคะแนน 1 (เห็นดวยนอยที่สุด) ถึง 5 (เห็นดวยมากที่สุด) 

ปจจัยท่ีสามารถลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยน้ําทวม 
ไมมี

ความเห็น 

เห็นดวย 

นอยท่ีสุด 

เห็นดวย 

นอย 
เฉยๆ 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

มากท่ีสุด 

(1) การลงทุนพฒันาระบบระบายน้ําขนาดใหญหรือทางดวนพิเศษสําหรบัระบายน้ําทวม 0 1 2 3 4 5 

(2) การสรางคลองยอยเพื่อเพ่ิมเสนทางการไหลของน้ําใหมีความสะดวกมากขึ้น 0 1 2 3 4 5 

(3) การพัฒนาและฟนฟูพืน้ทีร่องรบัน้ํา (แกมลิง) หรือทุงรบัหรือชะลอน้ํา 0 1 2 3 4 5 

(4) การดแูลรกัษาและฟนฟรูะบบนิเวศปาไมเพือ่ลดความเส่ียงจากน้ําหลากและภัยแลง 0 1 2 3 4 5 

(5) การกําหนดโซนการใชที่ดินและส่ิงกอสรางเพื่อไมใหกีดขวางการไหลของน้ํา 0 1 2 3 4 5 

(6) การมรีะบบเตือนภัยที่สามารถแจงเตือนประชาชนใหอพยพไดทนัเหตุการณ 0 1 2 3 4 5 

(7) การใหขอมูลเกีย่วกับสถานการณน้ําทวมแกประชาชนที่ถกูตองและทนัเหตุการณ 0 1 2 3 4 5 

(8) การกอสรางอาคารสถานทีแ่ละบานเรือนทีส่ามารถทนตอภัยน้ําทวมได 0 1 2 3 4 5 

(9) การสรางกระบวนการจัดการความขดัแยงระหวางชุมชน 0 1 2 3 4 5 

(10) การกําหนดเปนกฎหมายใหมีระบบประกันภัยน้ําทวมภาคครัวเรอืน  0 1 2 3 4 5 

(11) การประสานงานทีม่ปีระสิทธิภาพของหนวงยภาครฐัที่เกีย่วของ 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 หากมีภัยนํ้าทวมเกิดขึ้น ทานคิดวาชองทางการรับรูขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเตือนภัยนํ้าทวมท่ีสําคัญสําหรับตัวทานคืออะไร  
(เลือกตอบไดไมเกิน 3 ขอ)   

 โทรทัศน     วิทย ุ    ส่ือส่ิงพิมพ  

การส่ือสารโดยตรง เชน เสียงตามสาย/ รถกระจายเสียง/ จดหมายแจงเตือน  SMS ผานโทรศัพทมือถือ 

 ระบบเครือขาย internet เชน email, social network ฯลฯ   
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ตอนท่ี 4: ความเต็มใจท่ีจะจายเพือ่ลดความเส่ียงจากภัยนํ้าทวมในอนาคต 

4.4 ทานทราบหรือไมวาประเทศไทยมีแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัย 
 ทราบ จาก……………………………………………………………………………………………………  

 ไมทราบ 

จากปญหานํ้าทวมในป พ.ศ. 2554 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรเพ่ือวางระบบการบริการจัดการทรัพยากรนํ้า 

(กยน.) เมื่อวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2555 และไดประกาศแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า(แฟมภาพ 1)มีการใช

งบประมาณสามแสนลานบาท (317,126 ลานบาท) เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจหลักท้ัง

ฝงตะวันตกและตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา (แฟมภาพ 2)  ครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดตางๆ เชน นครปฐม ปทุมธานี 

นนทบุรี อยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพฯ   ครัวเรือนของทานจะไดรับประโยชนโดยตรงเพราะอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

ดังกลาว (แฟมภาพ 3-7 )  เมื่อโครงการแลวเสร็จใน 5 ปขางหนา  โดยจะลดความเส่ียงจากภัยพิบัตินํ้าทวมในอนาคต  แตการ

ดําเนินการตามโครงการดังกลาวตองใชงบประมาณท่ีสูงมาก ทําใหตองมีการกูเงินและภาระผูกพันเปนหน้ีสาธารณะ 

4.5 ทานคิดวาควรมีโครงการตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีมีการใชงบประมาณกวาสามแสนลานบาท 
เพ่ือปองกันและบรรเทาภัยพิบัตินํ้าทวม ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจหลักท้ังฝงตะวันตกและตะวันออกของแมนํ้าเจาพระยา 
หรือไม 

 ควรมีโครงการ เพราะวา   คิดวาปองกันนํ้าทวมไดแนนอน คิดวาลดความเสียหายของทรพัยสิน

ได 

อ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………… 

 ไมควรมี เพราะวา  ไมแนใจวาจะไดประโยชนจริง  ส้ินเปลืองงบประมาณ 

     อ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………… 

 

4.6 ในอนาคตอีก 5 ปขางหนา เมื่อโครงการแลวเสร็จ หากมีภัยนํ้าทวมเกิดข้ึนดังเชนกรณีของป พ.ศ. 2554 ทานหรือ
ครัวเรือนของทานจะมีความเส่ียงจากภัยพิบัติดังกลาวอยูในระดับใด (YY) 

เส่ียงมากที่สุด เส่ียงมาก เส่ียงปานกลาง เส่ียงนอย เส่ียงนอยที่สุด ไมมีความเส่ียง ไมทราบ/ไมแนใจ 

 5  4  3  2  1  0  99 
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ลําดับตอไปจะสอบถามถึงความยินดีท่ีจะจายเพ่ือสนับสนุนโครงการฯ ดังกลาว  ขอใหทานคํานึงถึงเงื่อนไขตอไปน้ี   

a. ความรุนแรงของภัยพิบัตินํ้าทวมเมื่อป พ.ศ. 2554  ซึ่งทานระบุวามีความรุนแรงในระดับXX 
b. โครงการฯ จะชวยลดความเส่ียงจากจากภัยพิบัตินํ้าทวมลง  โดยความรุนแรงจะอยูในระดับ YY 
c. จํานวนเงินท่ีจายสนับสนุนไมควรเกินรายไดของครัวเรือน 
d. การจัดเก็บเงินจะคิดเปนอัตรา บาท/ป/ครัวเรือน 
e. เงินท่ีจัดเก็บไดจะนํามาใชในการลงทุนโครงการฯ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเผชิญกับภัยนํ้าทวมในอนาคต โดยจะมีการ

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
 

เพื่อตอบคําถามในขอ 4.4 ผูถูกสัมภาษณตองจับฉลากท่ีเตรียมมาให 
4.4ในการจัดหาและระดมเงินทุนสนับสนุนโครงการฯ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเผชิญกับภัยนํ้าทวมในอนาคต ทานยินดีท่ีจะ

จายเปนเงินปละ …………… บาท/ครัวเรือน หรือไม 
 ยินดีจาย   หากจํานวนเงินเพ่ิมเปนปละ…………… บาท/ครัวเรือน ทานยินดีจายหรือไม 

      ยินดีจาย   ไมยินดีจาย  

 ไมยินดีจาย หากจํานวนเงินลดลงเปนปละ…………… บาท/ครัวเรือน ทานยินดีจายหรือไม  
      ยินดีจาย   ไมยินดีจาย 
โปรดใหเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทาน/ครัวเรือนของทานไมยินดีจาย (เฉพาะบุคคลท่ีไมยินดีจายท้ังสองคา) คือ
(เลือกตอบไดเพียง 1 ขอ)   

 มีรายไดไมเพียงพอ  
 เปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีตองลงทุนโครงการและจัดการกูยืมเงิน 
 ไมเช่ือวารัฐบาลจะดําเนินงานในโครงการน้ีได 
 ไมไดเปนเรื่องท่ีอยูในความสนใจ 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................………............................................................................ 

4.7  ทานคิดวาในการจัดหาทุนเพ่ือจัดการภาระหน้ีสาธารณะดังกลาว ควรดําเนินการในรูปใด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
 จัดเก็บในรูปภาษี (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
 เก็บผานภาษีเงินรายได   
 เก็บผานภาษีมูลคาเพ่ิม 
 เก็บผานภาษีสรรพสามิต สําหรับสินคาท่ีอาจเกิดผลเสียตอสุขภาพและศีลธรรม 
 เก็บผานภาษีอ่ืนๆ (ระบุ)………………… 
 จัดเก็บในรูปคาธรรมเนียม (เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 
 เก็บรวมกับคาสาธารณูปโภค เชน คาไฟฟา คานํ้าประปา 
 เก็บแยกเฉพาะ 
 จําหนายพันธบัตรแกประชาชนท่ัวไป 
 รับบริจาคจากประชาชนท่ัวไปซึ่งสามารถนําไปลดหยอนภาษีได 

 อ่ืนๆ (ระบุ).....................……………………………..…………………………………………. 

4.8 ในการจัดหาแหลงทุนเพ่ือชําระหน้ีสาธารณะสําหรับโครงการฯ ดังกลาว ทานคิดวาควรจัดเก็บบนหลักการใด
(เลือกตอบเพียง 1 ขอ) 

 หลักผลประโยชนท่ีไดรับ เชน ครัวเรือนท่ีอยูในเขตปองกันนํ้าทวมควรเปนผูจาย เปนตน 
 หลักความสามารถในการจาย เชน รายไดสูงกวาควรจายมากกวา เปนตน 
 หลักความมั่งคั่ง เชน ทรัพยสิน ท่ีดิน เปนตน 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..................……………………………………………..…………………………………………. 
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ตอนท่ี 5: ขอมูลท่ัวไปของทาน 

5.1 ทานเกิดใน ป พ.ศ. ...........................เพศ   หญิง    ชาย 
5.2 สถานภาพสมรส  โสด    สมรส    อ่ืนๆ (ระบุ) …………………. 
5.3 การประกอบอาชีพในปจจุบัน 

 ไมไดประกอบอาชีพใดๆ   ธุรกิจสวนตัว   ขาราชการ/ พนักงานของรัฐ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัทเอกชน   รับจาง/ กรรมกร  นิสิต/ นักศึกษา/ นักเรยีน 
 เกษียณ    แมบาน   อ่ืนๆ (ระบุ)……………...……………... 

5.4 การศึกษาสูงสุดของตัวทาน   
 ไมไดศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 อาชีวศึกษา/พาณิชย   ปริญญาตร ี   ปริญญาโท   อ่ืนๆ 

(ระบุ).…………… 
5.5 ปจจุบันทานมีรายได (กอนหักภาษี) เฉล่ียตอเดือนประมาณ  

 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……………… 

– กรณีท่ีเปนแมบาน คูสมรสของทานมีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ…………………….บาท/เดือน 
– กรณีเปนนิสิต/ นักศึกษา/ นักเรียน ผูปกครองของทานมีรายไดเฉล่ียตอเดือนประมาณ…………………….บาท/

เดือน 
5.6 ปจจุบันครัวเรือนของทานมีรายได (กอนหักภาษี) รวมเฉล่ียตอเดือนประมาณ  

 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 ซื้อ/ครอบครอง ไมซื้อ/ไมม ี

ค.ประกนัชีวิต   

– ประกนัอบุัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ   

– ประกนักรณทีุพพลภาพ   

– ประกนัสุขภาพ   

ง. ประกนัวินาศภัย   

– ประกนัอัคคีภัย   

– ประกนัรถยนต   

– ประกนัภัยทางทะเล   

– ประกนัเบ็ดเตล็ด   

 


