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เหตผุลทีต่อ้งศกึษาราคาเงาของน า้ชลประทาน

• ภาคเกษตรเป็นภาคที่ใช้น ้าชลประทานรายใหญ่ที่สุดและยัง
ประสบปัญหาการใช้น ้าชลประทานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากที่ผ่านมาไม่ได้มีการค้านวณมูลค่าน ้า

• น ้าควรได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ที่สุด

1. น ้าชลประทานเพือ่การเกษตร

2. น ้าชลประทานเพือ่ผลติน า้ประปา
• การพัฒนาแหล่งน ้าชลประทานเพื่อน้าน ้ามาใช้ผลิต

น ้าประปาต้องใช้เงินลงทุนจ้านวนมาก ในขณะเดียวกัน 
ค่าน ้าดิบที่กรมชลประทานได้รับต่้ากว่าต้นทุนค่าน ้า 
ส่งผลให้กรมชลประทานไม่สามารถขยายและพัฒนา
แหล่งน ้าชลประทานเพื่อน้าน ้ามาใช้ผลิตน ้าประปาได้
อย่างเต็มที่
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วิธีการศึกษา (Research Methodology)

• เนื่องจากน ้าชลประทานไม่มมีูลค่าตลาด ดังนั น จึงจ้าเป็นต้องใช้วิธี 
Stated Preference ในการหาราคาเงาหรือมูลค่าของน ้าชลประทาน

• การศึกษานี ใช้วิธีแบบจ้าลองทางเลือก (Discrete Choice 
Experiment) เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่ายและราคาเงาของน ้าชลประทาน 
โดยการสมมติสถานการณ์ทีเ่สมือนจริง (Hypothetical situation) 
เพื่อให้เกษตรกร/ผู้ใช้น ้าตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ชอบมากที่สุด โดย
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร/
ผู้ใช้น ้าคือคุณลักษณะของทางเลอืก (Attributes)
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แหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการศึกษา

จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเกษตรกรและครัวเรือนผู้ใช้น ้าประปาใน 4 
พื นที่ ได้แก่
1. คลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม
2. นิมิตรใหม่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี
4. คลอง 22 จังหวัดปทุมธานี

คุณลกัษณะทีร่วบรวมได้

การใชน้ า้ในภาคเกษตร การใชน้ า้ประปาในครวัเรอืน

• การบ้ารุงรักษาระบบส่งน ้า/คลองชลประทาน
• คุณภาพน ้า
• โอกาสในการรับน ้าตามที่ก้าหนด
• ปริมาณน ้าชลประทานที่ได้รบั
• ค่าชลประทาน

• คุณภาพน ้า
• ความครอบคลุมของพื นที่ให้บรกิาร
• การมีระบบบ้าบัดน ้าเสีย
• ความสม่้าเสมอของน ้าประปา
• ค่าน ้าประปา



การกระจายตวัของกลุ่มตัวอย่าง

จังหวดั
พิษณุโลก
นครสวรรค์
สุพรรณบุรี
ลพบุรี
สระบุรี
พระนครศรอียุธยา
ปทุมธานี
นครปฐม
ปราจีนบุรี
ระยอง
ชลบุรี

ชุดน ้าชลประทาน
เพื่อการเกษตร

ชุดน ้าชลประทาน
เพื่อน ้าประปา

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

จ้านวนตัวอย่าง 376

จังหวดั
กรุงเทพมหานคร

พิษณุโลก
นครสวรรค์
สุพรรณบุรี
อุทัยธานี
สระบุรี
พระนครศรอียุธยา
ปทุมธานี
นครปฐม
ปราจีนบุรี
ระยอง
ชลบุรี

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

จ้านวนตัวอย่าง 438



ตัวอย่างชดุทางเลอืก - น ้าชลประทานเพื่อการเกษตร

ชุดเกษตร



ตัวอย่างชดุทางเลอืก - น ้าชลประทานเพื่อประปา

ทางเลือก 1 ทางเลือก 2

คุณภาพน ้าประปา

ความครอบคลุมของระบบประปาที่
ผลิตจากน ้าชลประทาน (%)

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ความสม่้าเสมอของน ้าประปา

ค่าน ้าประปา (บาท/ลูกบาศก์เมตร์)

ท่านต้องการเลือกทางเลือกไหนคะ ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 ทางเลือก 3

ดื่มไม่ได้

20%

ไม่มีระบบบ้าบัด
น ้าเสีย

สม่้าเสมอ

16 บาท/ลบ.ม.

ดื่มได้

80%

มีระบบบ้าบัดน ้า
เสีย

สม่้าเสมอ

20 บาท/ลบ.ม.

ทางเลือก 3

ไม่เลือกทั ง
ทางเลือก 1 
และ 2

ชุดประปา



ผลการศกึษา - มูลค่าความเตม็ใจจา่ยน า้เพื่อการเกษตร

แบบจ้าลอง (1) แบบจ้าลอง (2)

ค่าสัมประสิทธิ์ ราคาเงา (บาท/ไร่) ค่าสัมประสิทธิ์ ราคาเงา (บาท/ไร่)

การบ้ารุงรักษา 0.4613248 73.27850 0.4561716 71.78379

คุณภาพน ้า 1.113533 176.87761 1.113549 175.22959

โอกาสในการได้รับน ้าตามที่
ก้าหนด 0.4651783 73.89060 0.4810517 75.69895

ปริมาณน ้าชลประทานที่ได้รบั 0.0000712 0.01131 0.0000714 0.01124

ราคา -0.0062955 -0.0063548

ผลที่ได้จากการประมาณค่า
แบบจ้าลอง Conditional Logit

หมายเหต:ุ 
แบบจ้าลอง 1 ไม่ได้มีการควบคุมลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ให้สัมภาษณ์
แบบจ้าลอง 2 มีการใส่ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น อายุ เพศ ฯลฯ



ผลการศกึษา - มูลค่าความเตม็ใจจา่ยน า้เพื่อการเกษตร

การบา้รงุรกัษาระบบสง่น า้/คลองชลประทาน
71.78 บาท/ไร่

คุณภาพน า้
175.22 บาท/ไร่

โอกาสในการไดร้บัน า้ตามทีก่า้หนด/ความสม่า้เสมอ
75.70 บาท/ไร่

ปริมาณน า้
0.01 บาท/ไร่



ผลการศกึษา - มูลค่าความเตม็ใจจา่ยน า้สา้หรับประปา

แบบจ้าลอง (1) แบบจ้าลอง (2)

ค่าสัมประสิทธิ์
ราคาเงา 

(บาท/ลบ.ม.) ค่าสัมประสิทธิ์
ราคาเงา 

(บาท/ลบ.ม.)

คุณภาพน ้าประปา 0.6748233 14.38 0.6641153 14.73
ความครอบคลุมของระบบ
น ้าประปา 0.5482032 11.68 0.5299969 11.75

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 0.4397188 9.37 0.4505541 9.99

ความสม่้าเสมอของน ้าประปา 0.5563622 11.86 0.5338066 11.84
ค่าน ้าประปา
(บาท/ลบ.ม.) -0.04692 -0.0450909

ผลที่ได้จากการประมาณค่า
แบบจ้าลอง Conditional Logit

หมายเหต:ุ 
แบบจ้าลอง 1 ไม่ได้มีการควบคุมลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ให้สัมภาษณ์
แบบจ้าลอง 2 มีการใส่ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของผู้ให้สัมภาษณ์ เช่น อายุ เพศ ฯลฯ



ผลการศกึษา - มูลค่าความเตม็ใจจา่ยน า้สา้หรับประปา

คุณภาพน า้ประปา
14.73 บาท/ลบ.ม.

ความครอบคลมุของระบบน า้ประปา
11.75 บาท/ลบ.ม.

ระบบบา้บดัน า้เสยี
9.99 บาท/ลบ.ม.

ความสม่า้เสมอของน า้ประปา
11.84 บาท/ลบ.ม.


