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โครงสรางแบบจําลองโดยสังเขป 

• อุปทานน้ํา: เครือขายการจัดสรรน้ํา จากเข่ือนและประตูระบายน้ําตาง  ๆ รายเดือน  

• อุปสงคน้ํา:  

1) อุปสงคการใชน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ และไลน้ําเค็ม (คาคงท่ี) และการประปา (คาคงท่ี)  

2) ภาคอุตสาหกรรม (M): คาคงท่ี 

หากปรับเพิ่ม 1) และ 2) จะทําใหน้ํา ภาคเกษตร ลดลง 

3) ภาคเกษตร: ขาวนาปรัง (R) ขาวโพด (C) ออย (SC) และผลไม (F)  และสินคาเกษตร      

อ่ืน ๆ (Other Agri) 

• ข้ึนกับพื้นท่ีเพาะปลูก ความตองการใชน้ํา /ไร/เดือน 
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โครงสรางแบบจําลองโดยสังเขป เฉพาะชวงหนาแลง 

• มูลคาผลผลิตอุตสาหกรรม (VM) และสินคาเกษตรอ่ืน ๆ 

• แปรตามปริมาณน้ํา และ มูลคาของผลผลิตที่ไดเพ่ิมข้ึนเมื่อมีน้ําเพ่ิมข้ึน  (VMPน้ํา) 

• ปริมาณผลผลิตเกษตรแตละชนิด 

• แปรตาม พ้ืนที่เพาะปลูก ความเพียงพอของน้ํา (s) และ VMPน้ํา  

• โดย ความเพียงพอของน้ําภาคเกษตร (s): อุปทานน้ําสุทธิ/อุปสงคน้ําภาคเกษตร ซึ่ง

แปรผกผันกับน้ําอุตสาหกรรม 

•  มูลคาผลผลิตเกษตร (VA): ผลรวมของมูลคา (ราคาตลาด  x  ผลผลิต) ทุกสาขา 

• มูลคาผลผลิตรวม: VM + VA 
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แผนที่ลุมน้ําภาคกลาง บริเวณที่ใชสรางแบบจําลอง 
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อุปสงคน้ําภาคการเกษตร  

• อุปสงคการใชน้ํา (m3/เดือน) = ความตองการใชน้ํา (m3/เดือน/ไร) x พ้ืนที่ปลูก (ไร)  
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ขาวโพด ผลไม 

DC DF 

DSC 
ออย 

ขาวนาป 
DSR 

ขาวนาปรัง 

DDR 

DA = DDR + DSR + DC + DF + DSC + DOA 

DOA 

สินคาเกษตรอื่นๆ 

พ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 



อุปทานนํ้าสุทธิสําหรบัภาคเกษตร  

• อุปทานน้ําสุทธิสําหรับภาคเกษตร                   

Net Water supply = Water Supply 

+ (ฝน – ระเหย) 

   – น้ํารักษานิเวศน (DE) – น้ําประปา (DT) 

• SA = Net Water supply – น้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

(DM) 

• Water sufficiency ratio:  s = SA/DA 
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การประมาณการผลผลิตภาคเกษตร  

• ผลผลิตขาว 𝑄𝑄𝑅𝑅 =    𝐴𝐴𝑅𝑅 ∙ 𝑠𝑠 ∙ 𝑊𝑊𝑅𝑅
𝛼𝛼 ∙ 𝐿𝐿𝑅𝑅1−𝑎𝑎  
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สัมประสิทธิ์ 
Technology 

Water sufficiency 
ratio 

Rice Water  
Demand Rice Area 

• จากสถิติผลผลิตเฉลี่ยตอไร AP,  WR , LR, P  

และ s = 1, VMP = 10.85 

• คํานวณคา  α , AR ที่ทําใหไดคา AP และ VMP 

• ใชคาที่ไดคํานวณผลผลิต ซึ่งแปรตาม s ที่

เกิดขึ้นจากการไดรับปริมาณน้ําจริง  

• มูลคาสินคาคํานวณจาก ผลผลิตคูณราคา 

s 

QR 
AR 

s 

WR LR 



ขอสมมุติและคาสัมประสิทธ์ิที่ใชในแบบจําลองสินคาเกษตร 

8 

คําอธิบาย ตัวแปร 

ขาวนาปรัง  

(D Rice) 

ขาวนาป  

(S Rice) 

ขาวโพด 

(C) 

ผลไม  

(F) 

ออย  

(SC) 

พ้ืนที่เพาะปลูก (ไร) L
i
  =  3,786,404   5,605,400   27,905   256,834   99,250  

ความตองการใชน้ํา (ลบม./เดือน) W
i
  =  1,433,797,603   2,122,596,818   8,231,975   47,457,787   20,395,875  

(ลบม./ไร/เดือน)    378.67   378.67   295.00   184.78   205.50  

ราคาสินคาเกษตร (บาท/ตัน) P
i
  = 7000 7000 8000 25000 800 

มูลคาผลผลิตสวนเพ่ิม (บาท/ลบม.) VMP
i
  = 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 

ผลผลิตสินคาเฉลี่ยตอไร (ตัน/ไร)    0.666   0.460   0.892   0.818   9.500  

คาความยืดหยุนของผลผลิตตอน้าํ αi
 = 0.8814 1.2761 0.4484 0.09808 0.2934 

สัมประสิทธิ์เทคโนโลยี A
i
  = 0.00356 0.000236 0.06966 0.49007 1.99149 



ผลกระทบของการโอนน้ําระหวางภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม  
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หมายเหตุ: M = 1.25 หมายถึง การโอนน้ําจากภาคเกษตรจนทําใหภาคอุตสาหกรรมไดน้ําเพิ่มข้ึน  25% 

M 

ปริมาณน้ําใน

ภาคอุตสาหกรรม 

(ลาน ลบม.) 

∆VA/∆WM  

(ลานบาท) 

∆VM/∆WM 

(ลานบาท) 

∆V/∆WM 

(ลานบาท) 

0.75 1.875  -  - -  

1 2.500 63.88 2,136.34 2,072.46 

1.25 3.125 63.90 1,658.06 1,594.15 

1.5 3.750 63.93 1,355.37 1,291.44 

1.75 4.375 63.95 1,146.40 1,082.44 

2 5.000 63.98 993.38 929.41 

มูลคาเศรษฐกิจรวมจะ

สูงที่สุดเมื่อM มี

คาประมาณ 28 เทา 

ของการจัดสรรเดิม 

กรณีฐานมูลคาผลผลิต

ภาคกลาง 

ภาคเกษตร = 96,054 

ลาน 

2.001 ลานลานบาท 

รวม 2.097 ลานลานบาท 



ผลกระทบของการโอนน้ําจากภาคเกษตรเพื่อเพิ่มการผลิตประปา 10% 

สินคา มูลคา (ลานบาท) %เปลี่ยนแปลง 
ขาวนาป -141.98 -1.34 

ขาวนาปรัง -200.54 -3.65 

        รวมขาว -342.51 -2.13 

ขาวโพด -1.25 -0.42 

ออย -3.09 -0.54 

ผลไม -8.69 -0.20 

สินคาเกษตรกรรมอ่ืน ๆ -254.14 -0.43 

สินคาเกษตร -952.20 -0.99 

คาน้ําประปา 174.88 – 218.49 +10.00 
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คาน้ําประปา 

• ราคาเฉลี่ย

11.79-13.05 

บาท/ลบม. 

• ราคาเงาท่ี     

14.73 บาท/

ลบม. 

ตองเก็บคาน้ําท่ี 

64.19 บาท/ลบม.  

จึงจะชดเชยมูลคา

เกษตรท่ีลดลงได 

 



จุดเดนของโปรแกรม STELLA 
• เพ่ิมเติมตัวแปร ท่ีสะทอนความซับซอนของลุมนํ้า หรือระบบเศรษฐกิจไดโดยอิสระ  

• สะทอนการไหลของลุมนํ้าตามลักษณะจริงของผังนํ้าได  สามารถผูกโยงอัตราการจัดสรรนํ้า

กับการผลิตสินคาและบริการสาขาตาง ๆ เพ่ือคํานวณผลกระทบ 

• สามารถ update คาตัวแปรแตละตัว อยางเปนอิสระจากกัน ไมตองติดกับความลาชาของการ 

update ขอมูลเปนชุด ท่ีทําหางเปนชวงหลายป เชน ตารางขอมูล I-O Table  

• โดยพ้ืนฐาน เปนโปรแกรมแบบ dynamic ท่ีแปรตามเวลา ปรับความถี่ขอมูลไดตามตองการ 

• แสดงผลการวิเคราะหในรูปของตาราง กราฟ หรือแมแตสงผลลัพธท่ีไดออกไปสู Excel ใน

แบบ real time ไดในทันที ท่ีผูใชเปลี่ยนคาตัวแปร exogenous ในแบบจําลอง 
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การวิจัยที่ควรทําเพิ่มเติม 

• ขยายแบบจําลองเปน ระดับลุมน้ํายอย ตามสํานักชลประทาน  

• ผลกระทบของการจัดสรรน้ํา จาก ตนน้ํา กลางน้ํา  ปลายน้ํา  

• ตองการขอมูล: เศรษฐกิจรายสาขา รายจังหวัดที่สัมพันธกับการจัดสรรน้ํา ของ

แตละสํานักชลประทาน  ประมาณการ VMP รายสินคาเกษตร  

• การประเมินผลการะทบ การโอนน้ําขามลุมน้ํา เชน ภาคกลางไปภาคตะวันออก  
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