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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” (มีช่ือเดิมว่า “สมุดปกขาว

ทีดีอาร์ไอ”) มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มานําเสนออย่างเรียบง่ายเพื่อ

จุดประกายให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ 

 “รายงานทีดีอาร์ไอ” มีโอกาสรับใช้สังคมไทยเป็นระยะๆ แบบรายสะดวก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อนข้ึน “รายงานทีดีอาร์ไอ” จึงจะมาพบกับผู้อ่านเป็น

รายเดือนด้วยรูปเล่มกะทัดรัดซึ่งห่อหุ้มเนื้อหาที่แน่นกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่างเรียบง่ายแบบเป็น

มิตรต่อความสนใจใคร่รู้ของผู้อ่านท่ัวไป  

นอกจากน้ี จะมีการนํางานวิจัยจํานวนหน่ึงซ่ึงมีแนวคิดเกี่ยวเน่ืองกันมาจัดทําเป็น “รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับพิเศษ” 

เป็นครั้งคราวด้วย  



 รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 101 เดือนมีนาคม 2557  

 ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายค่าจ้างแรงงานข้ันต่ํา 300 บาทต่อวัน  
 และเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท 
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การประเมนิมูลค่าเพิม่ที่เกิดจากโครงการบ้านม่ันคง* 

 
 

บทนํา 
ในปี 2546 รัฐบาลไทยได้อนุมัติโครงการบ้านมั่นคง โดยมีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

(องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นหน่วยงานดําเนินงาน  จนถึงเดือนสิงหาคม 2552 มีจํานวน
โครงการ 785 โครงการ ในพื้นท่ี 254 เมือง/เขต กระจายอยู่ทุกจังหวัด มีชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
1,402 ชุมชน และมีประชาชนได้ประโยชน์กว่า 84,600 ครัวเรือน (ครอบคลุมร้อยละ 46 ของ
ครัวเรือนยากจนในเมือง)   

โครงการบ้านมั่นคงมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดขนาดใหญ่โดยสร้างความ
มั่นคงใน “ท่ีดินและท่ีอยู่อาศัย” ให้แก่ครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด  โครงการน้ีใช้แนวทาง 
การดําเนินการแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากโครงการแก้ไขปัญหาท่ีอยู่อาศัยแบบเดิมซ่ึงหน่วยงานเป็น
ผู้จัดทําโครงการ กล่าวคือ   

(1) เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรวมตัวและมีส่วนร่วมในการดําเนิน
โครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น ได้แก่ การสํารวจข้อมูล การเลือกชุมชนนําร่อง การเลือกวิธีปรับปรุง
ชุมชน การจัดหาท่ีดิน การออมทรัพย์เพื่อท่ีอยู่อาศัย การออกแบบบ้าน การออกแบบชุมชน การ
ก่อสร้าง ฯลฯ  

(2) รูปแบบและแนวทางการปรับปรุงท่ีอยู่อาศัยของแต่ละชุมชนมีความหลากหลายและ
แตกต่างกันตามสภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิกในชุมชน และข้อจํากัดด้านต่างๆ (โดยเฉพาะ
ด้านกายภาพและเจ้าของท่ีดิน) และ 

(3) เน้นการแก้ปัญหาชุมชนแออัดท้ังเมือง โดยร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ใช่การ
แก้ปัญหาเพียงบางจุดหรือบางพ้ืนท่ี 

การศึกษาน้ีแบ่งเป็น (1) แนวคิดและการคัดเลือกชุมชนตัวอย่างในการศึกษา (2) การประเมิน 
ผลกระทบของโครงการ   (3) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากโครงการบ้านมั่นคงในมิติท่ี
ไม่ผ่านตลาด  (4) การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ  และ (5) ข้อเสนอแนะ 

                                                         
*  สรุปจากรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยชื่อเดียวกัน โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ เสนอต่อ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 
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แนวคดิและการคัดเลือกชุมชนตัวอยา่งในการศึกษา 
1. แนวคิดในการประเมินมูลค่าเพิม่โครงการบ้านม่ันคง 

ความสําเร็จในการดําเนินโครงการบ้านมั่นคงทําให้มีผู้นําของรัฐบาลต่างประเทศจํานวน
มากเข้ามาเย่ียมชมโครงการดังกล่าว จึงควรมีการประเมินผลความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากโครงการ
บ้านมั่นคง โดยใช้เครื่องมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประเมินมูลค่าเพิ่มในมิติต่างๆ ได้แก่ 
มูลค่าของทรัพย์สิน (ท้ังท่ีดินและบ้านของครัวเรือนและชุมชน) มูลค่าของสิ่งท่ีไม่มีการซ้ือขายใน
ตลาด เช่น สภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึนของชุมชน การประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการบ้าน
มั่นคง (cost-benefit analysis) และอัตราผลตอบแทนของโครงการ ตลอดจนการพัฒนาและการวาง
ระบบฐานข้อมูลของโครงการบ้านมั่นคง   

ท้ังน้ี การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงจากโครงการบ้านมั่นคงจะวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ี
เพิ่มข้ึนและคุณค่าทางสังคมในเชิงปริมาณ 

2. การคัดเลือกชุมชนตัวอย่างในการศึกษา 

การศึกษาน้ีได้คัดเลือกชุมชนบ้านมั่นคงท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวม 16 ชุมชน มี
ครัวเรือนท่ีเป็นตัวอย่างในการสํารวจ 745 ครัวเรือน   

อน่ึง เน่ืองจากการประเมินมูลค่าเพิ่มของโครงการบ้านมั่นคงจําเป็นต้องมีการเปรียบเทียบ
มูลค่าของบ้านเรือนในชุมชน “ก่อน” และ “หลัง” เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ดังน้ัน นอกจากการ
สํารวจข้อมูลของคนในชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ยังมีการคัดเลือก “ชุมชนเปรียบเทียบ” 
ท่ีมีสภาพทางกายภาพของชุมชนและคุณลักษณะของคนในชุมชนใกล้เคียงกัน  ตารางท่ี 1 แสดง
รายละเอียดข้อมูลชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงท่ีเป็นตวัอย่างในการสํารวจ ส่วนตารางท่ี 2 แสดงจาํนวน
ครัวเรือนท่ีสุ่มตัวอย่าง ท้ังชุมชนบ้านมั่นคงและชุมชนเปรียบเทียบ 

การประเมินผลกระทบของโครงการบ้านม่ันคงท่ีมีต่อครัวเรือนใน
ชุมชนบ้านม่ันคง 

โครงการบ้านมั่นคงมีการจัดทําผังพื้นท่ีชุมชน ท่ีอยู่อาศัย ถนนภายในชุมชน และระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โดยรัฐบาลอุดหนุนเงินให้เปล่าเฉลี่ย 68,000 บาทต่อครัวเรือน นอกจากน้ียัง
มีการจัดหาสินเช่ือดอกเบี้ยต่ําเพ่ือสร้างท่ีอยู่อาศัย โดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อชุมชนสามารถออมได้ถึงร้อยละ 
10 ของงบประมาณการสร้างท่ีอยู่อาศัยของท้ังชุมชน  ดังน้ัน พอช. จึงจําเป็นต้องทราบประมาณการ
ผลตอบแทนท่ีได้รับจากโครงการบ้านมั่นคง ท้ังในแง่ของสังคมและครัวเรือนในชุมชน ซ่ึงแต่ละ
ครัวเรือนจะมีภาระผูกพันระยะยาวในการผ่อนชําระเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย  
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รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 102 เดือนเมษายน 2557  
 

การประเมินมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากโครงการบ้านม่ันคง 

ตารางที่ 1  ข้อมูลชุมชนบ้านมั่นคงที่สํารวจในการศึกษานี้ 
ปัจจุบันมีสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ปัจจุบันซื้อที่ดิน/มีกรรมสิทธิ์ 

ชื่อชุมชน 
ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชน 

สวนพลูพัฒนา 
ชุมชนบางบัว  

(หลังกองการภาพ) 
ชุมชนพฤกษะวัน

โชติการาม ชุมชนจําลองวิทย์
ชุมชนเจริญชัย 

นิมิตรใหม่ 
ชุมชนบัวหลวง

พัฒนา ชุมชนโพธิ์ทอง 

จังหวัด กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ พิจิตร นครสวรรค ์ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อุดรธานี 
ปีที่เริ่มโครงการ 2546 2547 2547 2549 2549 2546 2549 2547 

จํานวนครัวเรือน 124 330 229 68 81 89 120 62 

ประเภทโครงการ สร้างใหม่ในทีเ่ดิม สร้างใหม่ในทีเ่ดิม สร้างใหม่ในทีเ่ดิม สร้างใหม่ในทีเ่ดิม สร้างใหม่ในทีเ่ดิม สร้างใหม่ในทีเ่ดิม ย้ายไปใกลท้ี่เดิม ย้ายไปใกลท้ี่เดิม 

ขนาดที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 27 วา 6 ไร่ 2 งาน 24 วา 12 ไร่ 7 ไร่ 20 วา 5 ไร่ 99 วา 5 ไร่ 32 วา 5 ไร่ 1 งาน 2 ไร่ 5 งาน 30.วา

เจ้าของทีด่ินกอ่นเข้ารว่มโครงการ สนง.ทรพัย์สินฯ ธนารักษ์ ธนารักษ์ สาธารณะ ธนารักษ์ เอกชน เอกชน เอกชน 

สถานะการอยู่อาศัย 

    - ก่อนเขา้ร่วมโครงการ บุกรุก บุกรุก บุกรุก บุกรุก เช่าที ่ เช่าที ่ บุกรุก บุกรุก 

    - หลังเข้าร่วมโครงการ เช่าที่ระยะยาว เช่าที่ระยะยาว เช่าที่ระยะยาว เช่าที่ระยะยาว เช่าที่ระยะยาว 
ซื้อที่ดิน/มี
กรรมสทิธิ์ 

ซื้อที่ดิน/มี
กรรมสทิธิ์ 

ซื้อที่ดิน/มี
กรรมสทิธิ์ 

ต้นทุนของโครงการ 
1. สินเชื่อบ้านมั่นคงรวม (ล้านบาท) 17,154,240 46,631,160 28,800,862 0 14,317,205 0 5,988,421 15,439,900 
    1.1 สินเชือ่เพื่อสร้างบ้าน (ลา้นบาท) 17,154,240 46,631,160 28,800,862 0 14,317,205 0 0 11,325,600 

    1.2 สินเชือ่เพื่อซื้อที่ดิน (ลา้นบาท) 0 0 0 0 0 0 5,988,421 4,114,300 

2. เงินอุดหนุนให้เปล่า (ล้านบาท) 5,644,413 19,570,500 10,820,250 4,071,000 6,082,500 4,348,542 4,350,000 5,689,500 
ที่มา: รวบรวมจากฐานข้อมูลโครงการบ้านมั่นคงของ พอช. 
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ตารางท่ี 2  จาํนวนครัวเรือนท่ีสุ่มตัวอย่าง 

จังหวัด ชุมชนในโครงการบ้านม่ันคง จํานวน 
(ครัวเรือน) ชุมชนเปรียบเทียบ จํานวน 

(ครัวเรือน) 
กรุงเทพฯ ชุมชนสวนพลูพัฒนา 32 ชุมชนหนา้สมาคมธรรมศาสตร์ 48 

กรุงเทพฯ ชุมชนบางบัว (หลังกองการภาพ) 32 ชุมชนรุน่ใหม่พัฒนาและชุมชนร่มไทร 60 

กรุงเทพฯ ชุมชนเจริญชยันิมิตใหม่ 32 ชุมชนสวนผกั 52 

กรุงเทพฯ ชุมชนร่วมสามัคค ี 32 ชุมชนหลังสมาคมไทย-ญี่ปุ่น 48 

ปทุมธานี ชุมชนบัวหลวงพัฒนา 30 ชุมชนท่าใหญ่พัฒนา 83 

นครสวรรค ์ ชุมชนจําลองวิทย ์ 25 ชุมชนหัวเมืองพัฒนา 68 

พิจิตร ชุมชนพฤกษะวันโชตกิาราม 40 ชุมชนพร้อมใจ 53 

อุดรธาน ี ชุมชนโพธ์ิทอง 27 ชุมชนผาสกุ-บ้านจิก 83 

  รวมทั้งสิน้ 250 รวมทั้งสิ้น 495 

ที่มา: จากการสํารวจของผู้วิจัย 

การประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
1. ผลกระทบต่อมูลค่าท่ีอยู่อาศัยและภาระหนี้สินท่ีเกี่ยวข้อง  วิธีการประเมินมูลค่าท่ีอยู่

อาศัยใช้แนวคิดจากแบบจําลอง Hedonic Pricing Model ซ่ึงมีสมมติฐานว่ามูลค่าของบ้านข้ึนอยู่
กับคุณลักษณะต่างๆ ของบ้าน เช่น ราคาประเมินของบ้าน ลักษณะของบ้าน ขนาดของที่ดินและ
พื้นท่ีใช้สอยภายในบ้าน วัสดุของพ้ืนและหลังคา ค่าเช่า หน้ีสินท้ังหมดท่ีเกิดจากการสร้างบ้าน 
ภาระการผ่อนชําระรายเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชําระ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของสมาชิกในครัวเรือน  
ผลการศึกษาพบว่าราคาประเมินท้ังราคาขายและซื้อของบ้านโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 718,458 บาท และ 
518,272 บาท ตามลําดับ  ในขณะที่หน้ีสินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 229,938 บาท  ครัวเรือนในโครงการมี
ภาระการผ่อนชําระหน้ีสินท่ีอยู่อาศัยเฉลี่ย 1,871 บาทต่อเดือน  หากนําท่ีอยู่อาศัยให้ผู้อื่นเช่า คาด
ว่าจะได้รับค่าเช่าโดยเฉลี่ย 3,804 บาทต่อเดือน  ผลตอบแทนจากค่าเช่าเมื่อเทียบกับค่าก่อสร้างอยู่
ท่ีประมาณร้อยละ 17 ต่อปี  ผลตอบแทนจากค่าเช่าเทียบกับราคาประเมินของราคาขายและราคา
ซ้ือเท่ากับร้อยละ 4.8 และ 6.2 ต่อปี ตามลําดับ  จากผลการประเมินสรุปได้ว่าราคาประเมินในมิติ
ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน และการลงทุนในท่ีอยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนบ้าน
มั่นคงเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่า 

2. ผลกระทบต่อการลงทุนในทุนมนุษย์สําหรับเด็กในครัวเรือน  จํากัดขอบเขตกลุ่ม
ตัวอย่างครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุ 6-15 ปี  ผลการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 
2,380 บาทต่อเทอมต่อครัวเรือน ในขณะที่เด็กใช้เวลาในการเรียนหนังสือและทําการบ้านเพิ่มข้ึน
เฉลี่ย 3.58 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และจํานวนเด็กท่ีไม่ได้เรียนหนังสือลดลงเฉลี่ย 0.046 คนต่อครัวเรือน 

3. ผลกระทบต่อการทํางาน การลงทุน หนี้สิน ค่าน้ํา และค่าไฟฟ้า เป็นการประเมินผล
กระทบของการเข้าร่วมโครงการต่อวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน  ผลการศึกษาพบว่าช่ัวโมงทํางานของ
คนในครัวเรือนท่ีมีอายุมากกว่า 15 ปี เพิ่มข้ึนสัปดาห์ละประมาณ 1 ช่ัวโมงต่อคน และมีรายได้จาก
ค่าจ้างเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 579 บาทต่อเดือน  นอกจากน้ียังพบว่าครัวเรือนในโครงการบ้านมั่นคงลงทุนใน
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ธุรกิจเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 3,181 บาทต่อเดือน มีหน้ีสินท่ีเกิดจากธุรกิจเพ่ิมข้ึน 2,261 บาท และมีรายได้จาก
ธุรกิจเพ่ิมข้ึน 766 บาทต่อเดือน ซ่ึงสะท้อนถึงภาพรวมการลงทุนท่ีคุ้มค่า  ขณะท่ีหน้ีสินอื่นๆ ท่ีไม่
เกี่ยวกับบ้านและธุรกิจลดลงเฉล่ีย 8,409 บาทต่อครัวเรือน ซ่ึงสนับสนุนสมมติฐานท่ีว่าครัวเรือนมี
วินัยทางการเงินดีข้ึน  สุดท้าย การศึกษาพบหลกัฐานวา่การเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงช่วยลดค่านํ้า
และค่าไฟฟ้าของครัวเรือนเฉลี่ย 18.86 บาท และ 41.31 บาทต่อเดือน ตามลําดับ 

การประเมินมูลค่าผลกระทบของโครงการต่อผู้อยู่อาศัย  
ในส่วนท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด 

การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยนํามาซ่ึงต้นทุนและผลตอบแทนหลายมิติท่ีสามารถประเมินด้วยราคา
ตลาด ดังการวิเคราะห์ในหัวข้อก่อน  นอกจากน้ี ผู้อยู่อาศัยในชุมชนบ้านมั่นคงยังได้รับประโยชน์
อื่นๆ ท่ีไม่สามารถประเมินเป็นตัวเงินได้ เพราะไม่สามารถซ้ือขายในตลาด เช่น สภาพทางกายภาพ
ในชุมชนดีขึ้น สมาชิกในชุมชนมีการพบปะหรือทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนดีข้ึน ได้รู้จักสนิทสนมและช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชน ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติด เอื้อต่อ
การศึกษาของเด็กและเยาวชนในชุมชน  สิ่งเหล่าน้ีเป็นคุณค่าท่ีไม่มีการซ้ือขายผ่านตลาด แต่เป็น
คุณค่าท่ีจําเป็นในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  ประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการบ้านมั่นคงดังกล่าว
สอดคล้องกับคํากล่าวท่ีว่า “บ้านมั่นคง ให้มากกว่าคําว่าบ้าน”   

การประเมินมูลค่าของผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากโครงการบ้านมั่นคงในส่วนท่ีไม่มีการ
ซ้ือขายในตลาดมีหลายวิธี แต่วิธีท่ีใช้กันแพร่หลายมี 2 วิธี คือวิธี Contingent Valuation Methods 
(CVM) และวิธีแบบจําลองทางเลือก (Choice Experiment Methods) 

1.  การประเมินมูลค่าของประโยชน์ท้ังหมดท่ีเกิดจากโครงการบ้านม่ันคงโดยใช้วิธี Contingent 
Valuation Methods  

เน่ืองจากประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการบ้านมั่นคงในส่วนท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด ไม่สามารถ
หามูลค่าทางตลาดของส่ิงเหล่าน้ีได้โดยตรง จึงต้องประเมินมูลค่าของประโยชน์รวมจากการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านมั่นคงด้วยวิธี CVM โดยใช้แบบสอบถามรายบุคคล    

ตามปกติ การตั้งคําถามแบ่งเป็น 2 แบบ  แบบแรกถามถึงความเต็มใจท่ีจะจ่ายเงิน 
(Willingness to Pay: WTP) เพื่อจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนด/พึงปรารถนา  และแบบท่ีสองถามถึง
ความเต็มใจท่ีจะรับเงินชดเชย (Willingness to Accept: WTA) เพื่อให้พ้นจากสิ่งแวดล้อมท่ีกําหนด/
พึงพอใจ   

โครงการบ้านมั่นคงสร้างความมั่นคงจากการมีกรรมสิทธิ์หรือมีสัญญาเช่าระยะยาวในท่ีดิน 
จึงใช้คําถามแบบท่ีสอง ซ่ึงคําถามหลักคือ หากมีการย้ายชุมชน รวมท้ังผู้ตอบคําถาม ออกจากชุมชน
บ้านมั่นคงในปัจจุบันกลับไปอยู่ท่ีเดิมในสภาพเดิมทุกประการ ผู้ตอบต้องการเงินชดเชยเท่าไร น่ัน
คือถามถึงความเต็มใจท่ีจะรับเงินชดเชยของคนในชุมชนบ้านมั่นคงในกรณีมีการถอนความมั่นคง
ดังกล่าว จากน้ันจึงนําคําตอบมาคํานวณค่าสัมประสิทธิ์ และหาค่าเฉลี่ยมูลค่าความเต็มใจรับเงิน
ชดเชย (Mean WTA)   
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2.  การประเมินมูลค่าประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบา้นม่ันคงในส่วนท่ีไม่มีการซื้อขายในตลาด: 
กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร 

การศึกษาในหัวข้อน้ีใช้วิธีแบบจําลองทางเลือกร่วมกับวิธี Conditional Logit  Model โดยมี
การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนในชุมชนบ้านมั่นคง 4 ชุมชนในกรุงเทพมหานคร ชุมชนละ 32 ครัวเรือน 
รวม 128 ครัวเรือน และตัวอย่างชุมชนเปรียบเทียบอีก 208 ครัวเรือน รวมเป็น 336 ครัวเรือน  
สําหรับการศึกษาในหัวข้อน้ี อันดับแรกคือการศึกษาว่าปัจจัยต่อไปน้ี คือ (1) ระดับความสัมพันธ์
ของคนในชุมชน และ (2) โอกาสด้านการศึกษา รวมท้ังสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีส่งผลต่อ
การศึกษาของเด็กในชุมชน (แต่ละปัจจัยแบ่งความเข้มข้นเป็น 3 ระดับ จากน้อยไปหามาก) มี
อิทธิพลอย่างไรต่อการตัดสินใจเลือกจ่ายเงินสมทบกองทุนเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนในชุมชน   

ผลการวิเคราะห์แบบจําลองพบว่าท้ังสองปัจจัยไม่มีผลต่อความเต็มใจจ่ายเงินสมทบกองทุน
รวมกลุ่มของชุมชน โดยสาเหตุอาจเกิดจากจํานวนตัวอย่างยังไม่เพียงพอ  หรือมิฉะน้ัน แนวคิดเรื่อง 
“คุณค่า” ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ในชุมชน ควรเปลี่ยนเป็น “ความรู้จักคุ้นเคย” หรือ “ความไว้วางใจ” 
ของคนในชุมชน   

ในทางกลับกัน จากการประเมินค่าความเต็มใจจ่ายเงินสมทบกองทุนรวมกลุ่มของชุมชน ซ่ึง
ส่งผลต่อการทํากิจกรรมร่วมกันและการส่งเสริมการศึกษาของเด็กในชุมชน  ผลการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ของความเต็มใจจ่ายเงินสมทบกองทุนท่ีเพิ่มข้ึน ทําให้กลุ่มตัวอย่างในโครงการบ้านมั่นคง
มีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน อาจเป็นเพราะการจ่ายเงินเข้ากองทุนมากข้ึนช่วยสนับสนุนการรวมกลุ่มทํา
กิจกรรมของคนในชุมชนและสนับสนุนการศึกษาของเด็กในชุมชนได้ดีกว่า  ดังน้ัน กลุ่มตัวอย่างจึง
ยินดีจ่ายเงินสมทบกองทุนเพ่ิมข้ึน 

3.  การประเมินมูลค่าความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย:  กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี ปทุมธานี นครสวรรค์ 
และพิจิตร 

การใช้แบบจําลองทางเลือก VCM เพื่อศึกษาข้อมูลในหัวข้อน้ีมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจ
มากมาย ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะประเด็นการประเมินค่าความเต็มใจรับเงินชดเชยเพ่ือกลับไปอยู่ท่ี
เดิมในสภาพเดิมทุกประการ ซ่ึงผลการวิเคราะห์มีดังน้ี  

• ค่าเฉลี่ยของมูลค่าความเต็มใจรับเงินชดเชยเท่ากับ 798,544 บาทต่อคน   
• ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีค่าเป็นบวก และมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ณ ระดับความน่าเช่ือถือร้อยละ 95 หมายความว่าครอบครัวท่ีมีขนาดใหญ่ได้รับเงินชดเชย
มากกว่าครอบครัวท่ีมีขนาดเล็ก เน่ืองจากเงินชดเชยคิดเป็นรายหัว ความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มตัวอย่าง
จะยินดีรับเงินชดเชยจึงเพ่ิมข้ึนตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

• ตัวแปรสิทธิในท่ีอยู่อาศัยซ่ึงเป็นตัวแปรหุ่น เป็นตัวแปรหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อความน่าจะเป็น
ในการรับเงินชดเชย โดยค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรสิทธิในท่ีอยู่อาศัยมีค่าเป็นลบ และมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ หมายความว่าประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนท่ีมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน ยินดีรับเงินชดเชยน้อย
กว่าประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนซ่ึงมีสัญญาเช่าระยะยาว  ท้ังน้ี ชุมชนท่ีมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินรู้สึกมี
ความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัยสูง อีกท้ังบางชุมชนต้องฝ่าฟนัอุปสรรคมากมายกว่าจะได้มาซ่ึงกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดิน การให้คนกลุ่มน้ีย้ายท่ีอยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องท่ีทําได้ยาก   
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• ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรขนาดพื้นท่ีใช้สอยมีค่าเป็นลบ และมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ 
ระดับความน่าเช่ือถือร้อยละ 90 หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยขนาดใหญ่ มีความเสี่ยง
ว่าถ้าต้องย้ายไปอยู่ท่ีใหม่ โอกาสท่ีจะได้รับจัดสรรพื้นท่ีใช้สอยขนาดเท่าเดิมน้ันมีน้อย ดังน้ัน โอกาส
ท่ีคนกลุ่มน้ีจะยินดีรับเงินชดเชยจึงมีน้อย  อย่างไรก็ดี เน่ืองจากความม่ันคงจากสิทธิอยู่อาศัยจะ
สะท้อนในราคาบ้านและที่ดิน ฉะน้ัน มูลค่าท่ีวัดได้บางส่วนจะนับซํ้ากับมูลค่าบ้านท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึง
คํานวณในการศึกษาส่วนแรก  

การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการบ้านม่ันคงจาก
มุมมองของสังคม 

การดําเนินโครงการบ้านมั่นคงก่อให้เกิดต้นทุนและประโยชน์ต่อท้ังชาวบ้านในโครงการและ
ต่อสังคม หัวข้อก่อนหน้าน้ีเป็นการประเมินต้นทุนและประโยชน์ส่วนบุคคลของชาวบ้านในโครงการ
บ้านมั่นคง ในหัวข้อน้ีเป็นการประเมินต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการบ้านมั่นคงท่ีมีต่อสังคม 
เพราะรัฐต้องนําเงินภาษีมาใช้ดําเนินโครงการ   

การประเมินท้ังต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการเชิงเศรษฐกิจ โดยจําแนกประเภทของ
ต้นทุนในโครงการเป็น 4 หมวด ได้แก่ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุนท่ีเป็นตัวเงิน และ
ต้นทุนท่ีไม่เป็นตัวเงิน  (ตารางท่ี 3) 

ตารางท่ี 3  การจาํแนกประเภทของต้นทุนในโครงการ 
 ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 
ต้นทุนตัวเงินของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- ค่าก่อสรา้งทีอ่ยู่อาศัย 

- ค่าเช่าหรอืค่าซ้ือที่ดนิ 

1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับโครงการ แต่มิได้ตดิต่อโดยตรงกับโครงการ

บ้านม่ันคง

ต้นทุนตัวเงินของ 
พอช. และ 
หน่วยราชการ 

2. ค่าลงทุนด้านสาธารณูปโภค 

3. ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

4. เงินอุดหนุนดอกเบ้ียบางส่วน 

5. ค่าใช้จ่ายดําเนินการของ พอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ต้นทุนท่ีไม่เป็นตัว
เงินของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

6. ค่าเสียเวลาของสมาชิกในการรวมกลุ่ม 

7. ค่าเสียเวลาของกรรมการกลุ่ม 

8. ค่าเสียโอกาสจากการนําที่ดินไปใช้ประโยชน์อื่น 

9. ต้นทุนความเครียดของสมาชิกจากภาระหนี้สิน

ที่เพิ่มข้ึน 

10. ต้นทุนค่าเสียโอกาสของเจ้าหน้าที่ พอช. และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มา: สํารวจข้อมูลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ผลการคํานวณพบว่า ตลอดระยะเวลาโครงการ 30 ปี สามารถคํานวณเงินลงทุนท่ีเป็นตัวเงิน 
มูลค่า ณ ปี 2554 ท้ังสิ้น 1.45 พันล้านบาท หรือ 1.3 ล้านบาทต่อครัวเรือน แบ่งเป็นส่วนท่ีรัฐออก
จํานวน 198.8 ล้านบาท หรือ 180,200 บาทต่อครัวเรือน และส่วนท่ีสมาชิกในโครงการรับผิดชอบเอง 
1.25 พันล้านบาท คิดเป็น 1.13 ล้านบาทต่อครัวเรือน หรือหากครัวเรือนมีสมาชิกเฉลี่ยครัวเรือนละ 
4 คน  จะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 328,266 บาทต่อคน  แบ่งเป็นส่วนท่ีรัฐออกจํานวน 45,050 บาทต่อคน 
ส่วนท่ีสมาชิกในโครงการรับผิดชอบเอง 283,216 บาทต่อคน (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4  สรุปต้นทุนของโครงการ  

(หน่วย: บาท) 

รายการ ประเภทต้นทุน กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
สวนพลู บางบัว เจริญชัย1 ร่วมสามัคคี โพธิ์ทอง1/อุดรธานี บัวหลวง1/ปทุมธานี จําลองวิทย์/นครสวรรค์ พฤกษะวัน/พิจิตร

     - ระยะเวลาก่อสรา้งของโครงการ (ปี)  4.0 1.5 4.2 2.0 2.0 3.0 1.3 2.0
     - จํานวนครัวเรอืน  330 229 89 124 62 120 81 68
     - ลกัษณะโครงการ  สร้างในที่เดิม สร้างในที่เดิม สร้างในที่เดิม สร้างในที่เดิม ย้ายไปที่ใหม่ ย้ายไปที่ใหม่ สร้างในที่เดิม สร้างในที่เดิม
ต้นทุนส่วนบุคคล  
1.1 ต้นทุนที่เป็นตัวเงนิ   
     - ค่าก่อสร้างและตกแตง่ ระยะก่อสร้าง 148,778,438 101,055,484 61,848,047 53,998,125 17,508,054 48,492,000 35,450,268 20,330,111
     - ค่าที่ดิน ปีเดียว 279,713 51,759 18,276,030 331,200 3,683,317 7,575,238 21,513 21,150
     - ปรับราคาทกุ 5 ปี ปีละ รายปี 5% 5% 0 5% 0 0 5% 5%
     - ค่าน้ํา รายปี -158,8853 -110,2573 -42,8513 -59,7023 5,888 11,396 7,692 6,458
     - ค่าไฟฟ้า รายปี 78,052 54,163 21,050 29,328 -74,6793 -144,5393 -97,5643 -81,9063

     - ค่าซ่อมแซมบ้าน4 โตปีละ 1.95% รายปี 1,820,880 872,160 470,880 441,600 311,040 492,000 431,760 676,800
1.2 ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน   
     - ค่าเสียเวลารวมกลุ่มสมาชกิ2 ระยะก่อสร้าง 1,182,662 63,504 180,321 143,687 359,779 10,196 231,877 78,183
     - ค่าเสียเวลารวมกลุ่มกรรมการ2 รายปี 227,071 257,193 150,267 17,961 35,978 27,188 4,831 0
ต้นทุนชุมชน/รัฐ   
2.1 ต้นทุนที่เป็นตัวเงนิ   
     - สาธารณูปโภค ระยะก่อสร้าง 3,100,000 10,350,200 300,000 3,555,000 750,000 3,080,000 5,500,000 4,071,000
     - ที่ส่วนกลาง ระยะก่อสร้าง 2,400,000 417,000 346,736 1,500,000 140,000 300,000 350,000 0
     - อุดหนุนอืน่ๆ ระยะก่อสร้าง 14,800,000 0 2,720,000 110,000 4,000,000 2,188,000 0 0
     - ค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ พอช. ระยะก่อสร้าง 361,677 250,982 112,517 156,765 67,951 115,128 77,711 65,239
2.2 ต้นทุนที่ไม่เป็นตัวเงิน   
     - ค่าเสียเวลาส่วนราชการอืน่ๆ ระยะก่อสร้าง 303,809 0 21,003 234,103 38,053 773,660 163,194 38,274
     - ค่าเสียเวลาผู้บรหิารของ พอช. ระยะก่อสร้าง 179,207 477,886 172,039 358,415 358,415 238,943 573,463 358,415
     - ค่าเสียโอกาสทีด่นิ5 รายปี 491,826 402,974 1,476,085 284,385 1,441,191 3,349,786 117,112 527,277
หมายเหตุ:  1 เป็นกรณีซื้อที่ดิน   2 ประมาณจากรายได้ของหัวหน้าครัวเรือน และเวลาที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมของชุมชน   3 คา่น้ํา-ค่าไฟฟ้า ติดลบ หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

โครงการบ้านมั่นคง   4 ค่าซ่อมแซมเท่ากับ 40 บาทต่อตารางเมตร เป็นข้อมูลจากสมาคมสถาปนิกสยาม   5 ค่าเสียโอกาสที่ดิน คํานวณจากค่าเช่าร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์  
ที่มา: สํารวจข้อมูลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ตารางท่ี 5 แสดงการจําแนกประเภทของผลประโยชน์ในโครงการ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผลประโยชน์
ส่วนใหญ่เป็นผลประโยชน์ทางอ้อม และมักจะเป็นประโยชน์ท่ีมิใช่ตัวเงิน  การประเมินผลประโยชน์
จากโครงการจําเป็นต้องมีเทคนิคเฉพาะเพื่อใช้วัดมูลค่าเหล่าน้ัน เทคนิคต่างๆ ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี
ในหัวข้อก่อนๆ ประกอบด้วย 

ก)  ประมาณการมูลค่าบ้านและท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมูลค่าบ้านและท่ีดินท่ีเพ่ิมข้ึนจะเท่ากับ
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าบ้านในโครงการบ้านมั่นคง กับมูลค่าบ้านในชุมชนแออัด (กลุ่มควบคุม) โดย
การใช้เทคนิค Hedonic Price Model  

ข) ประมาณการมูลค่าความมั่นคง “จากการถือครองท่ีดิน” (Tenure Security) โดยการใช้
เทคนิค CVM เพื่อหามูลค่าท่ีเต็มใจยอมรับ (WTA) การเพิกถอนสิทธิ์  

ค) ประมาณการมูลค่าทุนทางสังคมจากการรวมกลุ่ม โดยการใช้เทคนิค CVM เพื่อหามูล
ค่าท่ีเต็มใจจ่าย (WTP) เพื่อการรวมกลุ่ม  

ง) แสดงหลักฐานทางสถิติว่าโครงการบ้านมั่นคงมีผลกระทบต่อการศึกษาของบุตรหลาน 
หน้ีสิน และการใช้จ่าย โดยการใช้เทคนิค Regression Analysis 

ตารางท่ี 5  การจาํแนกประเภทของผลประโยชน์ในโครงการ 
 ประโยชน์ทางตรง ประโยชน์ทางอ้อม 
ประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงิน มูลค่าบ้านและที่ดินสงูข้ึน 1.  โอกาสในการได้งานทีม่ั่นคง เพราะมีทะเบียนบ้านในกรุงเทพฯ 

(การศึกษานี้ไม่ได้วัดมูลค่าเหล่านี้) 

2.  การประหยัดรายจ่ายค่าไฟฟ้า-ค่าน้ํา เพราะมีมิเตอร์ 

3.  ภาระผ่อนบ้านทําให้ต้องทํางานมากข้ึน และลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น 

ประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงิน มูลค่า “ความม่ันคง” 4.  การมีบ้านที่น่าอยู่ เอื้อต่อการศึกษาของบุตรหลาน สถานที่สันทนาการ/ 

ออกกําลังของชุมชน ความไว้วางใจ (Trust) และช่วยลดปัญหายาเสพติด 

อาชญากรรม และความมีหน้ามีตา (การศึกษานี้ไม่ได้วัดมูลค่าเหล่านี้) 

5.  มูลค่าที่ดินรอบโครงการบ้านม่ันคงสูงข้ึน  

6.  เม่ือไม่มีชุมชนแออัด 

ที่มา: สํารวจข้อมูลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

1.  การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ของโครงการ 

การคํานวณต้นทุนและประโยชน์ของโครงการบ้านมั่นคงทําโดยการรวบรวมรายการของ
ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการในทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ ต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม ต้นทุน
ท่ีเป็นตัวเงิน และต้นทุนท่ีไม่เป็นตัวเงิน นอกจากน้ียังแบ่งต้นทุนเป็นอีก 2 ลักษณะ ได้แก่ ต้นทุน
ส่วนบุคคลกับต้นทุนของชุมชน/รัฐ อีกท้ังมีการประเมินความคุ้มค่าของโครงการ โดยประมวลมูลค่า
ของต้นทุนและผลประโยชน์ท่ีไม่ได้เกิดข้ึนภายในโครงการ เช่น ต้นทุนค่าเสียโอกาส ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ภายนอก ต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคม  

แนวคิดและวิธีการประเมินประโยชน์ของโครงการบ้านมั่นคง คือการแยกประเมินประโยชน์
จากราคาบ้านและที่ดินออกจากผลประโยชน์ท่ีไม่ใช่ตัวเงินและไม่ได้ถูกคิดรวมเป็นส่วนหน่ึงของราคา
บ้านและท่ีดิน แต่เน่ืองจากการประเมินมูลค่าของ “ความมั่นคง” ของการมีท่ีอยู่อาศัยในโครงการ
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บ้านมั่นคง ชาวบ้านบางคนประเมินค่าความมั่นคงท่ีรวมราคาบ้านและที่ดินไว้ด้วย ดังน้ัน เมื่อนําค่า
ความมั่นคงท่ีได้จากการศึกษาในส่วนท่ีสองลบด้วยราคาบ้านท่ีเต็มใจขาย และลบด้วยราคาท่ีดินท่ี
ประเมินโดยกรมธนารักษ์ ทําให้เกิดการหักซํ้าซ้อน จนมูลค่าความมั่นคงติดลบ จึงต้องประเมินโดย
แบ่งเป็น 2 กรณีหลักคือ กรณีท่ี 1 หากราคาความมั่นคงท่ีปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้มีค่า
เท่ากับศูนย์  และกรณีท่ี 2 หากราคาความม่ันคงท่ีปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้มีค่าเท่ากับ
ชุมชนท่ีมีค่าความม่ันคงน้อยท่ีสุด  นอกจากน้ียังแบ่งเป็นกรณีย่อยอีก 3 กรณี ด้วยการนับมูลค่า
ความมั่นคงต่อครัวเรือน โดยให้มูลค่าความมั่นคงของเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่ ในอัตราเด็ก : ผู้ใหญ่ ดังน้ี   

- มูลค่าความม่ันคงข้ันสูง คือผลรวมมูลค่าความมั่นคงในอัตราเด็ก 2 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คน 
(2:1) 

- มูลค่าความมั่นคงข้ันกลาง คือผลรวมมูลค่าในอัตราเด็ก 4 คนต่อผู้ใหญ่ 1 คน (4:1)  
- มูลค่าความมั่นคงข้ันต่ํา คือผลรวมมูลค่าโดยนับเฉพาะผู้ใหญ่เท่าน้ัน (0:1) 
กรณีหลักท่ี 1  ผลการศึกษาพบว่า หากราคาความมั่นคงท่ีปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ 

ให้มีค่าเท่ากับศูนย์  ต้นทุนและผลตอบแทนในโครงการบ้านมั่นคงในส่วนของมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ให้
ผลตอบแทนรวมท้ังโครงการอยู่ในช่วง -44.54-291.48 ล้านบาท โดยจะเป็นลบในกรณีเดียว คือกรณี
ท่ีกําหนดให้นับมูลค่าความมั่นคงเฉพาะผู้ใหญ่ มีสัดส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุนในช่วง 0.97-1.22 
เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5-5.1  แต่หากแยกพิจารณาออกเป็นกรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด  พบว่าในพื้นท่ีกรุงเทพฯ มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะเป็นลบในทุกกรณี  มีสัดส่วนของ
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนในช่วง 0.72-0.89 เท่า สืบเน่ืองจากค่าเสยีโอกาสของท่ีดินในกรุงเทพฯ สูงกว่า
ต่างจังหวัดมาก  

กรณีหลักท่ี 2  หากราคาความมั่นคงท่ีปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้มีค่าเท่ากับชุมชนท่ี
มีค่าความมั่นคงน้อยท่ีสุด พบว่าต้นทุนและผลตอบแทนในโครงการบ้านมั่นคงในส่วนของมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ ให้ผลตอบแทนรวมท้ังโครงการอยู่ในช่วง -5.57-403.27 ล้านบาท โดยจะเป็นลบใน
กรณีเดียว คือกรณีท่ีกําหนดให้นับมูลค่าความม่ันคงเฉพาะผู้ใหญ่ มีสัดส่วนของผลประโยชน์ต่อ
ต้นทุนในช่วง 1.0-1.3 เท่า และอัตราผลตอบแทนภายในอยู่ในช่วงร้อยละ 1.2-4.4  แต่หากแยก
พิจารณาเป็นกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่าในพื้นท่ีกรุงเทพฯ มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะเป็นลบในทุก
กรณี มีสัดส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุนในช่วง 0.75-1.0 เท่า ท้ังน้ีเพราะกรุงเทพฯ มีค่าเสียโอกาส
ของท่ีดินสูงกว่าต่างจังหวัดมาก (ตารางท่ี 6 และ 7)  

การคํานวณท้ังสองกรณี ไม่สามารถระบุว่ากรณีใดดีกว่ากัน  การประเมินต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการ ช้ีให้เห็นว่าจุดอ่อนท่ีสําคัญของโครงการบ้านมั่นคงคือพื้นท่ีชุมชนบ้าน
มั่นคงมีต้นทุนท่ีสูงมาก ส่วนการขาดทุน 5-44 ล้านบาทนั้นเป็นส่วนท่ีรัฐและเจ้าของท่ีดินต้อง
รับภาระตลอดไป และสามารถลดลงได้โดยการปรับเพ่ิมค่าเช่าใหอ้ยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม เมื่อชุมชนมี
ความพร้อมตามระยะเวลาท่ีผ่านไป 
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ตารางท่ี 6  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิต่อโครงการ และสัดสว่นของผลประโยชน์ต่อต้นทุน 
    มูลค่าปัจจุบันสุทธิต่อโครงการ 

(Net Present Value: NPV) (ล้านบาท) 
สัดส่วนของผลประโยชน์ต่อต้นทุน 

(Benefit-Cost Ratio: BCR) 
  กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวม กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด รวม 
กรณีท่ี 1         

ราคาขาย (ข้ันสูง)        

  มูลค่าความมั่นคงข้ันสงู -114.84 406.32 291.48 0.89 3 1.22 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันกลาง -167.99 366.51 198.52 0.85 2 1.15 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันต่าํ -221.13 358.23 137.1 0.8 2 1.1 

ราคาซ้ือ (ข้ันต่ํา)        

  มูลค่าความมั่นคงข้ันสงู -203.22 313.06 109.84 0.81 2 1.08 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันกลาง -256.36 273.24 16.88 0.76 2 1.01 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันต่าํ -309.5 264.97 -44.54 0.72 2 0.97 

กรณีท่ี 2        

ราคาที่เต็มใจขาย        

  มูลค่าความมั่นคงข้ันสงู -3.06 406.32 403.27 1.0 3 1.3 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันกลาง -92.61 366.51 273.9 0.91 2 1.2 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันต่าํ -182.16 358.23 176.08 0.83 2 1.13 

ราคาที่เต็มใจซ้ือ         

  มูลค่าความมั่นคงข้ันสงู -91.43 313.06 221.63 0.92 2 1.17 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันกลาง -180.98 273.24 92.26 0.83 2 1.07 

  มูลค่าความมั่นคงข้ันต่าํ -270.53 264.97 -5.57 0.75 2 1 

หมายเหตุ:  กรณีที่ 1 หากราคาความมั่นคงที่ปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้มีค่าเท่ากับศูนย์  
 กรณีที่ 2 หากราคาความมั่นคงที่ปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้มีค่าเท่ากับชุมชนที่มีค่าความม่ันคงน้อยที่สุด 

ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ตารางท่ี 7  การคํานวณอัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return: IRR) 
    ราคาท่ีเต็มใจขาย ราคาท่ีเต็มใจซื้อ 
กรณีท่ี 1 มูลค่าความมั่นคงข้ันสงู 0.50% 2.50% 
  มูลค่าความมั่นคงข้ันกลาง 1.50% 4.00% 
  มูลค่าความมั่นคงข้ันต่าํ 2.20% 5.10% 
กรณีท่ี 2 มูลค่าความมั่นคงข้ันสงู -0.40% 1.20% 
  มูลค่าความมั่นคงข้ันกลาง 0.70% 2.80% 
  มูลค่าความมั่นคงข้ันต่าํ 1.70% 4.40% 
หมายเหตุ:  กรณีที่ 1 หากราคาความมั่นคงที่ปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้มีค่าเท่ากับศูนย์  

 กรณีที่ 2 หากราคาความมั่นคงที่ปรับลดแล้วมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ให้มีค่าเท่ากับชุมชนที่มีค่าความม่ันคงน้อยที่สุด 
ที่มา: วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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2. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

เน่ืองจากการดําเนินงานในอนาคตเกิดข้ึนภายใต้ความไมแ่น่นอน จําเป็นท่ีผู้บริหารโครงการ
ต้องทราบแนวโน้มของต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ ภายใต้ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
อนาคต  การศึกษาครั้งน้ีจึงวิเคราะห์ความอ่อนไหว โดยกําหนดให้มีความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต 2 กรณี  

กรณีท่ี 1 ต้นทุนการบริหารเพ่ิมข้ึน 1 เท่าตัว (สมาชิกใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพ่ิมข้ึน
จาก 4 นาที/วัน เป็น 8 นาที/วัน) พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการลดลง 11% และอัตรา
ผลตอบแทนลดลง 0.27% ซ่ึงแสดงว่าหากโครงการได้รับผลกระทบจากต้นทุนการรวมกลุ่ม ตัว
โครงการยังสามารถรองรับต้นทุนการรวมกลุ่มท่ีเพิ่มข้ึนเท่าตัวได้ในระดับหน่ึง โดยทําให้
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการลดลง 11% 

กรณีท่ี 2 เกิดการบุกรุกพ้ืนท่ีท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าเสีย
โอกาสท่ีดิน พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการจะมีค่าน้อยกว่าศูนย์  ในกรณีน้ี การพัฒนา
โครงการภายในพ้ืนท่ีเดิม จะส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ควรย้ายไปดําเนินโครงการ
ในพ้ืนท่ีใหม่ท่ีมีผลกระทบน้อยกว่า  

3. ผลกระทบทางอ้อมของโครงการ 

โครงการบ้านมั่นคงมีประโยชน์ทางอ้อมท้ังทางเศรษฐกิจและมิใช่ทางเศรษฐกิจ ดังน้ี  
ในด้านเศรษฐกิจ โครงการบ้านมั่นคงทําให้ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลง โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า

และค่านํ้าประปา ท่ีประหยัดเพราะไม่ต้องพ่วงจากมิเตอร์บ้านท่ีมีทะเบียนบ้าน และมีรายได้เพิ่มข้ึน
เพราะครัวเรือนมีการผ่อนส่งบ้านให้แก่สหกรณ์ จึงต้องขวนขวายหารายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายของ
ครัวเรือน (ตารางท่ี 8)   

ในด้านสังคม ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน และมีหลักฐานทางสถิติยืนยัน ได้แก่ เด็กนักเรียนใช้
เวลาเรียนหนังสือมากข้ึน (ตารางท่ี 8)  นอกจากน้ี การท่ีชุมชนมีการจัดการท่ีดีข้ึน มลพิษลดลง 
และสภาพแวดล้อมในชุมชนดีข้ึน อาจทําให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้น โอกาสเกิดอัคคีภัยลดลง 
คนในชุมชนมีความภูมิใจท่ีมีบ้านท่ีน่าอยู่ในชุมชนท่ีสวยงาม และสามารถเปิดประตูเช้ือเชิญญาติและ
เพื่อนฝูงมาท่ีบ้านได้  ผลประโยชน์ท่ีสําคัญท่ีสุดในด้านการปกครองก็คือ ประชาชนในชุมชนเปลี่ยน
ฐานะจาก “ผู้บุกรุกท่ีทําผิดกฎหมาย” เป็น “พลเมืองท่ีมีศักดิ์ศรี” ข้าราชการให้เกียรติ ให้ข่าวสาร
ข้อมูล และให้ความร่วมมือกับงานพัฒนาชุมชน  ส่วนประโยชน์ทางสังคมท่ีสําคัญก็คือ ทุนทางสังคม 
(Social Capital) ท่ีเกิดจากการรวมกลุ่มในโครงการบ้านมั่นคง ทําให้คนในชุมชนไว้วางใจกัน 
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ตารางท่ี 8  ผลการศึกษาผลกระทบทางอ้อมของโครงการบ้านม่ันคง 
 ค่าเฉล่ียของชุมชนในโครงการ ค่าเฉล่ียของชุมชนเปรียบเทียบ 
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาต่อเทอม (บาท) 9,409.00 6,738.00 
จํานวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนต่อสัปดาห์ (ชม.) 64.91 61.80 
จํานวนเด็กอายุ 6-15 ปีที่ไม่ได้เรียน (คน) 0.075 0.098 
ชั่วโมงทํางานต่อสัปดาห์ (ชม.) 111.00 106.00 
ค่าจ้างต่อเดือนต่อครวัเรือน (บาท) 15,876.00 13,882.00 
ค่าจ้างต่อเดือนต่อครวัเรือน (บาท) (อายุ ≥15 ปี) 15,689.00 13,780.00 
เงินลงทุนต่อเดือนต่อครัวเรือน (บาท) 11,841.00 6,898.00 
รายได้จากธุรกิจต่อเดอืน (บาท) 7,959.00 6,006.00 
หนี้สินที่เกิดจากธุรกิจ (บาท) 5,461.00 2,648.00 
รายได้จากสินทรัพย์อืน่ต่อเดือน (บาท) 213.00 62.92 
หนี้สินอื่นๆ (บาท) 17,958.00 26,709.00 
ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (บาท) 735.00 770.00 
ค่าน้ําต่อเดือน (บาท) 282.00 312.00 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการดําเนินโครงการบ้านมั่นคงต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ 
(1) โครงการบ้านมั่นคงก่อให้เกิดผลประโยชน์สุทธิเป็นบวกต่อสังคม ประกอบด้วย

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีสามารถวัดได้ (โดยเฉพาะการท่ีคนจนเมืองมีทรัพย์สินเป็นของตน มี
ความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงย่อมมีส่วนลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ) โครงการบ้านมั่นคงยัง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางอ้อมต่อสังคม ซ่ึงมีหลักฐานเชิงประจักษ์ชัดเจน เช่น เด็กมีแนวโน้มใช้
เวลากับการเรียนมากข้ึน อาชญากรรมและยาเสพติดในชุมชนลดลง  

ลําพังเพียงประโยชน์ดังกล่าวก็เพียงพอท่ีรัฐสมควรเพิ่มเงินอุดหนุนโครงการบ้านมั่นคง 
(แม้ว่าโครงการในกรุงเทพฯ มีมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์สุทธิติดลบ เพราะค่าเสียโอกาสของท่ีดิน
สูงมาก)  หากคํานึงถึงข้อเท็จจริงว่าถ้าไม่มีโครงการบ้านมั่นคง สภาพชุมชนเป็นชุมชนแออัด เด็กใน
ชุมชนจะไม่มีอนาคต ชุมชนแออัดเหล่าน้ีจะสร้างปัญหาต่างๆ ต่อชุมชนรอบข้าง เช่น ปัญหาค้ายา
เสพติด ปัญหาโจรผู้ร้าย ดังน้ัน เงินอุดหนุนโครงการบ้านมั่นคงเป็นการแก้ไขท้ังปัญหาคนจนเมือง 
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ นอกจากน้ี การลงทุนดังกล่าวยังใช้งบประมาณ
น้อยกว่าโครงการบ้านเอื้ออาทรท่ีมีภาระขาดทุน 1,494 ล้านบาท และมีหน้ีสินรวม 96,302 ล้านบาท
ในปี 2552 

(2) การลงทุนของรัฐในโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชนในปัจจุบัน
อยู่ในระดับท่ีหมาะสม รัฐไม่ควรให้การอุดหนุนต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน เพราะหากอุดหนุน
มากขึ้น ก็ย่ิงเพ่ิมแรงจูงใจในการบุกรุกท่ีสาธารณะและท่ีดินของเอกชน  
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นอกจากน้ี เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุก คนในชุมชนบ้านมั่นคงควรมีภาระร่วมกันในการ
จ่ายเงินบางส่วนเป็นค่าทํานุบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน ซ่ึง
ไม่ได้หมายถึงเงินในส่วนของการก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก แต่เป็น
ภาระค่าใช้จ่ายในปัจจุบันและอนาคต   

ปัจจุบันค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นภาระของสหกรณ์และอาสาสมัคร ไม่ได้มีข้อตกลงท่ีเป็น
มาตรฐานในการจัดเก็บเงินเพ่ือจัดการภาระดังกล่าวอย่างเป็นทางการ 

(3) พอช. ควรยินยอมให้ชาวบ้านในชุมชนมีสิทธิ์ขายบ้านของตนให้กับบุคคลภายนอกท่ี
เดือดร้อนด้านท่ีอยู่อาศัย เมื่อเจ้าของบ้านทําตามเง่ือนไขท่ีมีกับสหกรณ์ เช่น ชําระคืนสินเช่ือ
ครบถ้วน อยู่อาศัยมาไม่ต่ํากว่า 15 ปี และได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์   

ท้ังน้ี เพ่ือป้องกันการขายสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยอย่างอิสระ ซ่ึงจะทําให้วัตถุประสงค์ของ
โครงการบ้านมั่นคงถูกเบี่ยงเบนไป  นอกจากน้ี เพื่อรักษาสภาพความเป็นชุมชน คนท่ีเข้ามาอยู่ใหม่
ควรมีส่วนร่วมแบกรับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนของชุมชน  ดังน้ัน การขายจึงควรมีเงื่อนไข 2 
ประการ คือ (ก) ค่าเช่าท่ีหน่วยราชการคิดจากผู้เช่ารายใหม่จะสูงข้ึน เพื่อนําเงินดังกล่าวสมทบเป็น
เงินสําหรับดําเนินกิจกรรมของสหกรณ์ชุมชน และ (ข) ผู้ขายต้องจ่ายเงินบางส่วนเป็นค่าโอนสิทธิ์
ให้แก่สหกรณ์ของชุมชน   

(4) เพื่อป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณะและท่ีดินเอกชนในเมืองใหญ่ รัฐควรมีนโยบายการ
สร้างงานและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อสกัดกั้นการอพยพจากชนบท 

(5) ข้อเสนอแนะเรื่องประเด็นการศึกษาเพ่ิมเติมและการจัดเก็บข้อมูล  ประการแรก มี
ประเด็นท่ีควรศึกษาเพ่ิมเติมอย่างน้อย 2 ประเด็น ดังน้ี  

(ก) ประเมินมูลค่าทุนทางสังคม (หรือความไว้วางใจ) ของโครงการบ้านมั่นคง และการท่ีคน
ในชุมชนเปลี่ยนสถานภาพจาก “ผู้บุกรุก” เป็น “พลเมืองถูกกฎหมายท่ีมีศักดิ์ศรี” โดยการ
ออกแบบ CVM ให้เหมาะสม และเพ่ิมตัวอย่างการศึกษาให้มากขึ้น และ 

(ข) ศึกษาผลกระทบทางอ้อมท้ังทางบวกและทางลบของโครงการบ้านมั่นคงท่ีมีต่อชุมชน
รอบโครงการบ้านมั่นคง เช่น ราคาทรัพย์สิน ปัญหาสังคม และอาชญากรรม   

ประการท่ีสอง ในด้านการจัดเก็บข้อมูล เสนอให้เจ้าหน้าท่ี พอช. จัดทําข้อมูล Benchmark 
ด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนแออัดและชุมชนใกล้เคียง ท้ังก่อนและหลังจากมีโครงการ 
บ้านมั่นคง  ตัวอย่างของข้อมูลท่ีควรจัดเก็บคือ ราคาซ้ือขายท่ีดินและบ้าน (พร้อมท้ังสถานท่ีตั้งของ
บ้าน)  อาชีพและรายได้  การศึกษาของบุตรหลานในชุมชน  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ยาเสพติด  และ
อาชญากรรม   




