
การสังเคราะห-์สรุปผลการวิจัยเรื่องการพัฒนา
โครงการชลประทานและการบริหารจัดการน ้า 

เพื่อให้เกิดประโยชน์เศรษฐกิจสูงสุด  
และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 นิพนธ์ พัวพงศกร และ คณะ 

 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

สัมมนากรมชล เรื่อง “โครงการศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาโครงการชลประทานและ
การบริหารน ้าที่เหมาะสมกับประเทศไทย และส่งผลต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  

(GDP : Gross Domestic Product) สูงสุด” วันที ่8 สิงหาคม 2561 
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สรุปผลการศึกษาที่ส้าคัญ 
 มูลค่าแท้จริงของน ้าในระบบเศรษฐกิจไทยประมาณ 1.7-2.2 แสนล้านบาท หรือ ร้อย

ละ 1.3-1.7 ของ GDP 
• ราคาเงาของน ้า  1.24-1.68 บาท ต่อลบม. (ค้านวณจากแบบจ้าลอง CGE) 

 การใช้น ้าชลประทานในภาคเกษตรมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจต่้าสุดโดยเฉพาะการ
ท้านาปรัง 
• การใช้น ้าปลูกพืชอื่น หรือใช้นอกภาคเกษตร ให้มูลค่าส่วนเพ่ิมของผลผลิตสูงกว่าข้าว 
• มูลค่าเพิ่มจากการใช้น ้าท้านา/อ้อยต่้าในพื นที่ภาคเหนือตอนล่างและฝั่งตะวันตกต้่ากว่าภาค

กลาง (ฝั่งขวาของเจ้าพระยา)  
• ทั งนี ไม่ว่าจะวัดด้วยดัชนี VMP (มูลค่าผลผลิตที่เพิ่มขึ นจากการใช้น ้าเพิ่ม 1 หน่วย) หรือ

ดัชนีรอยเท้าน ้า (water footprint intensity) 
• ข้าวนาปรังทั งหมดผลิตเพื่อส่งออก เท่ากับไทยอุดหนุนค่าน ้าให้ผู้บริโภคต่างประเทศ  
• การวิเคราะห์ด้วย crop model พบว่าในอนาคต ผลผลิตต่อไร่จากนาปรังแทบจะไม่เพิ่มขึ น  
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ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 
 การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้น ้า 
• หากจูงใจให้ชาวนาลดการใช้น ้าท้านาได้ 1 พันลบ.ม. แล้ว

น้าไปปลูกล้าไย/อ้อย จะได้มูลค่าสูงกว่าข้าว 165-1,298 
บาท  

• หากน้าน ้าที่ประหยัดไปใช้นอกภาคเกษตรจะเกิดรายได้สุทธิ
เพิ่ม 5 หมื่นบาท/1พันลบ.ม.  

• การผันน ้าจากภาคที่มีน ้าส่วนเกิน (ลุ่มเจ้าพระยา)สู่ภาคที่
ขาดแคลน (อ่างเก็บน ้าบางพระ) เพื่อผลิตน ้าประปา จะท้า
ให้ GDP เพิ่มขึ นอย่างน้อย 0.11% 
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ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 

 ในอนาคต ปีใดที่เกิดฝนแล้ง  จะเกิดการขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง 
   ทุกครั ง 

• โอกาสขาดแคลนน ้าไม่ต่้ากว่า 3-4 ปีใน 15 ปี (20%-26.7%) หรือสูง
กว่านั น ทั งนี ขึ นกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 

• หากสามารถลดการใช้น ้าในภาคเกษตร (1-3%)โดยความร่วมมือของ
กลุ่มผู้ใช้น ้า ลดการใช้น ้าประปาในกรุงเทพฯ และภาคนอกเกษตรโดย
ปรับค่าชลประทานให้สะท้อนต้นทุนน ้า  
 ภาวะขาดแคลนน ้าจะบรรเทาลงมาก  

• ความจ้าเป็นในการลงทุนขยายแหล่งน ้าใหม่จะลดลงมาก 
 รัฐจะมีงบประมาณไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

ในพื นที่นอกเขตชลประทานที่เสียเปรียบเกษตรกรในเขตชลประทาน 
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ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 

 นัยเชิงนโยบาย 3 ประการ 
• 1) โครงการลงทนุพัฒนาแหล่งน า้ในอนาคตต้องค้านวณประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจจากน ้าที่ใชน้อกภาคเกษตรเป็นหลัก โดยเฉพาะน ้าประปา
ส้าหรับครัวเรอืน และประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรม-ภาคบริการ 
 ประโยชน์ต่อการขยายพื นที่การเกษตรเป็นผลพลอยได้ 

• ถ้าเช่นนั น โครงการพัฒนาแหล่งน า้ใหม่ต้องสามารถสนองความต้องการ
น ้าที่หลากหลาย ซับซ้อนขึ น และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ใช่โครงการ
ชลประทานเพือ่ท้านาแบบในอดีต 

• โครงการชลประทานจะแพงขึ น แต่ก็จะได้ประโยชน์ที่คุ้มค่า  

5 



ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 

 นัยเชิงนโยบาย 3 ประการ 
• 2) ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ/มูลค่าทางเศรษฐกิจของการใช้น ้าจะสัมฤทธ์ิ

ผลจ้าเป็นต้องยกระดับความส้าคัญของนโยบายจัดการอุปสงค์ต่อน ้า ให้ทัดเทียม
นโยบายพัฒนาแหล่งน ้า 
 มีนโยบายราคาน ้าท่ีเหมาะสมและภาษีน ้าเสีย 
 ต้องสร้างกฎกติกา ความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้า ให้มีส่วนร่วมจัดการน ้ากับ

คณะกรรมการระดับชาติ กลุ่มผู้ใช้น ้า/คณะกรรมการลุ่มน ้าเก็บค่าชลประทาน
เป็นกองทุนของกลุ่มเพ่ือใช้บ้ารุงรักษาระบบชลประทานในพื นที่ 

 เงินค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้ากลุ่มอื่นควรน้ามาใช้ในการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน ซึ่งจะช่วยให้รัฐมีเงินเหลือไปพัฒนาแหล่งน ้านอกระบบชลประทาน
...เพ่ือความเป็นธรรมส้าหรับเกษตรกรนอกเขตชลประทาน 

• 3) กรมชลประทานควรให้ความส้าคัญกับนโยบายฟื้นฟูระบบชลประทาน เพ่ือลด
ความสูญเสียน ้าในระบบชลประทาน 
 ควรศึกษา cost-benefit ของโครงการน้าร่องที่อาศัยมูลค่าเพิ่มของน ้าในทุกภาคการผลิต 
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1. ความส้าคัญ วัตถุประสงค์และขอบเขตวิจัย 

2. ประสิทธิภาพการใช้น ้าของประเทศไทย: ด้านกายภาพ และเศรษฐกิจ 

3. จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าอย่างไร ?: การวิเคราะห์ผลกระทบต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของการจัดสรรน ้า 

4. การเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน 

5. การประมาณการความต้องการใชน้ ้ารายสาขาของประเทศไทยในอดีต-
ปัจจุบัน เป็นอย่างไร? 

6. ข้อเสนอแนะ  
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หัวข้อน้าเสนอ 



 
1. ความส้าคัญ วัตถุประสงค์และขอบเขตวิจัย 
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1.1 ท้าไมต้องมีโครงการวิจัยนี  

9 

 งานวิจัยชุดนี ออกแบบเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 2 ของกรม
ชลประทาน 
• ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ

ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
 นอกจากนี  ผลวิจัยบางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์อีก 2 

ข้อ คือ  
• ข้อ 1 การพัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นที่ชลประทาน 
• ข้อ 4 การกระจายอ้านาจสู่ประชาชนในระดับพื นท่ี การสร้าง

เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในงานบริหารงานจัดการ
น ้าชลประทาน 



1.2 ความส้าคัญของโครงการ 
 ท้าไมต้องวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน ้าที่ส่งผลตอ่ GDP สูงสุด ? 

• น ้าชลประทานต้องลงทุนและบ้ารุงรักษาด้วยงบประมาณมหาศาล รวมทั งการเวณคืนที่ดิน
จากชาวบ้านจ้านวนมาก ท้าให้เขาสูญเสียทรัพย์สินและรายได้ 

• การใช้น ้าจึงควรก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีคุ้มค่ากับต้นทุนและความสูญเสียดังกล่าว 
• แต่ปัจจุบันการใช้น ้าในหลายๆกิจการเป็นการใช้อย่างสิ นเปลือง ไม่คุ้มค่า 
• ยิ่งกว่านั น ความต้องการน ้าในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

และการขยายตัวของเมืองต่างๆทั่วประเทศ 
• การจัดท้าโครงการชลประทานยังเน้นประโยชน์จากการเพิ่มพื นที่ชลประทานเหมือนเขื่อนภูมิ

พลที่ก่อสร้างในปี 2496 

 ฉะนั น การวิจัยจากมุมมองทางเศรษฐกิจ จะช่วยยกระดับ
ความส้าคัญของการตัดสนิใจของรัฐในการลงทุนโครงสร้างพื นฐาน
ด้านการชลประทาน (water infrastructures) ให้ทัดเทียมกับการ
ตัดสินใจลงทุนด้านถนน / ไฟฟ้า โดยการพิจารณาผลลัพธต์่ออัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกจิ  
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1.3. วัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ 
  การประมาณการมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (value added) 

หรือประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้น ้าชลประทานใน
สาขาเศรษฐกิจต่างๆ  

 คาดคะเนการความต้องการใช้น ้าในภาคการผลิตๆ (ภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ) การอุปโภค-บริโภคของ
ครัวเรือนและธุรกิจ และการรักษาระบบนิเวศ 

 วิเคราะห์ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจในการปรับปรุง หรือ
การขยายโครงการชลประทานและโครงการส่งน ้าและ
บ้ารุงรักษา 

 
 



1.4 ค้าถามหลัก 2 ข้อ 
 (1)การใช้น ้าในปัจจุบันมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ

เพียงใด  
• หากมีการใช้น ้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทางเศรษฐกิจ มูลค่า

ผลิตภัณฑ์ประชาชาติจะเพิ่มขึ นเท่าไร  

 (2) ใน 20 ปีข้างหน้า ความต้องการใช้น ้าชลประทานจะ
เพิ่มขึ นเท่าไร จะเกิดความขาดแคลนน ้าไหม 
• การปรับเปลี่ยนแนวทาวการบริหารจัดการน ้าสนองจะ

สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้าได้หรือไม่ หรือจะต้องมี
การพัฒนาแหล่งน ้าเพิ่มเติมอีก 
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1.5 กรอบแนวคิด 
 หลักเศรษฐศาสตร์เรื่องการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ก้าหนดให้

ผู้ใช้น ้าแต่ละคน/แต่ละสาขา (agent) ใช้น ้าจนถึงระดับที่มูลค่าส่วนเพิ่ม 
(VMP) จากการใช้น ้าในทุกกิจกรรมมีค่าเท่ากัน 
• หลักประสิทธิภาพสูงสุดทางเศรษฐกจิ (maximizing economic efficiency) นี มี

ข้อสมมุติว่าเรามีตลาดซื อขายน ้า ที่เป็นตลาดแข่งขัน 

 แต่ในกรณีของน ้า ชลประทาน  ไทยยังไม่มีตลาดซื อขายเพราะ กฎหมายแพ่ง
พาณิชย์ก้าหนดให้น ้าเป็นสมบัติสาธารณะ ดังนั น น ้าเพื่อการเกษตรจึงเป็น
ของฟรี ไม่มีราคา (ยกเว้นเกษตรกรบางคนที่ต้องเสียค่าเชื อเพลิงในการสูบ
น ้าจากคลองชลประทานเข้าสู่ไร่นาของตน)  
• ผลที่ตามมา คือ เกษตรกรต้นน ้าจะใช้น ้าฟุ่มเฟือย จนหลายครั งไม่มีน ้าเพียงพอ

ส้าหรับเกษตรกรท้ายน ้า  
• แม้แต่การน้าน ้าชลประทานไปผลิตเป็นน ้าประปา ผู้ใช้น ้าประปาก็มิได้จ่ายเงินค่าน ้า

ดิบตามมูลค่าของต้นทุน (ส่วนเพ่ิม) ของน ้าชลประทานที่น้ามาผลิตน ้าประปา 
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1.6 วิธีศึกษาด้วยแบบจ้าลองต่างๆ  
 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้น ้า 6 แบบจ้าลอง 

• บัญชีน ้าชลประทาน และตัวชี วัดประสิทธิภาพด้านกายภาพของระบบชลประทาน 
• CROP models & supply response models เพ่ือวัดค่า ประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ ของน ้าชลประทานและน ้าทุกประเภทในภาคเกษตร (VMP) 
• Production functions เพ่ือวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของน ้าทุกประเภท

และน ้าชลประทานนอกภาคเกษตร  
• ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของน ้าชลประทานและรายรับจากค่าชลประทาน 
• การทดลองเพื่อหาราคาน ้าชลประทานที่เกษตรกรยินดีจ่าย และราคาน ้าประปาที่

ครัวเรือนยินดีจ่าย (willingness to pay หรือ “ราคาเงา”ของน ้า) ในกรณีต่างๆ 
เช่น น ้าไม่มีมลพิษ มีน ้าให้ใช้สม่้าเสมอ  

• ใช้แบบจ้าลอง 3 แบบหาค่า GDP สูงสุดจากการจัดสรรน ้า คือ (1) Input-
Output Table, (2) Computable General Equilibrium และ (3) Stella 
models  
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1.7 วิธีศึกษาด้วยแบบจ้าลองต่างๆ (ต่อ)  
 การคาดคะเนความต้องการใช้น ้า 

• แบบจ้าลองความต้องการน ้าของพืชที่ขึ นกับอากาศและพื นที่
เพาะปลูก 

• แบบจ้าลองอุปสงค์สืบเนื่องของความต้องการใช้น ้าในสาขาเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อหาค่าความยืดหยุ่นต่อราคา และต่อรายได้ 

• แบบจ้าลองอุปสงค์ของการใช้น ้าประปาเพื่ออุปโภค-บริโภคของ
ครัวเรือน  เพื่อหาค่าความยืดหยุ่นต่อราคา และต่อรายได้ 

• แบบจ้าลองเศรษฐกิจมหภาคเพื่อพยากรณ์อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในอนาคต 4 ฉากทัศน ์

• ข้อสมมุติเร่ืองอัตราเพิ่มของประชากรในเมือง (urbanization) และ
ในชนบท 
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รูปแสดงความเชือ่มโยงของโครงการวิจัยย่อย 
  
 



1.8 นวตกรรมของงานวิจัย และ ข้อมูลประปาแบบ big data  
 เป็นงานวิจัยครั งแรกในด้านต่อไปนี  

• บัญชีน ้าในเขตชลประทานและตัวชี วัดประสิทธิภาพด้านกายภาพ 
• Crop model บอกได้ว่าการใช้น ้าชลประทานมีผลต่อการเพ่ิมผลต่อการเพ่ิมผลผลิต

ต่อไร่ของข้าว& อ้อยแค่ไหน ทั งในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต 
• หาค่าประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของการใช้น ้า (VMP) 
• หาราคาเงาของน ้าชลประทานเพื่อการเกษตร และราคาเงาน ้าประปา รวมทั งราคาเงา

ของน ้าทุกแหล่ง 
• ครั งแรกที่ใช้ข้อมูลBig data ของการประปารายครัวเรือน / รายกิจการ ค้านวณ 

price & income elasticities of demand for water 
• ปรับปรุงข้อมูลการใช้น ้าในสาขาต่างๆให้น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลในอดีต 
• สร้างแบบจ้าลอง CGE & Stella models ที่มีน ้าเป็นปัจจัยการผลิตขั นกลาง  
   (CGE แบบเก่า แปลงน ้าเป็นบาท ไม่มีสัมประสิทธิ์การใช้น ้า หรือ water footprint) 
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1.9 คณะวิจัย 7 ทีม 
 ทีม 1 ราคาน ้า (ราคาเงา) ที่เกษตรกร/ผู้ใช้ประปายินดีจ่าย (willingness to pay) โดย ดร. 

กรรณิการ์ และคณะ 
 ทีม 2 จัดท้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลความต้องการใช้น ้ารายอุตสาหกรรม ปี 2550-2559ให้

น่าเชื่อถือมากขึ น โดย ก้าพล ปั้นตะกั่ว ดร.วินัย และดร.นิพนธ์ 
 ทีม 3 การค้านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของน ้าชลประทาน (VMP)ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

และบริการ 
• ดร. อรรถชัย ใช้ crop model วัดผลกระทบของการใช้น ้าชลประทานตอ่ผลผลิตข้าว/อ้อย และ พยากรณ์

ผลผลิตข้าว/อ้อย 
• วุฒิพงศ์ และ นิพนธ์ ใช้ supply response model วัด VMP ของน ้าชลประทานที่ใช้ในพืชส้าคัญ 
• ดร. ศุภวัจน์ ใช้เศรษฐมิติ วัด VMPของการใช้น ้าในภาคเศรษฐกิจ3 สาขาโดยใช้ข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรม 

 ทีม 4 อุปสงค์ต่อน ้าประปา และพยากรณ์ความต้องการน ้าในอนาคตส้าหรับครัวเรือน ธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม โดย ดร.โสมรัศมิ์ ดร.ศุภวัจน์ ดร.นิพนธ์ และ ก้าพล ปั้นตะกั่ว 

 ทีม 5 การจัดท้าบัญชีน ้า น้าทีมโดย ดร.วินัย จากสสนก. 
 ทีม 6 การท้าแบบจ้าลองจัดสรรน ้า 3 แบบจ้าลอง (1) CGE and IOโดย ดร.ทวีชัย และ ก้าพล 

(2) Stella model โดย ดร. ชยันต์   
 ทีม 7 การประมาณการต้นทุนรายรับของน ้าชลประทาน โดย ดร. นิพนธ์ ปัญจสิทธ์ิ  ศุภชัย 
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2. ประสิทธิภาพการใช้น ้าของประเทศไทย: 
 ด้านกายภาพ และเศรษฐกิจ 

19 



2.1 ตัวชี วัด (indicators) 
 จะวัดประสิทธิภาพอย่างไร? 

• ประสิทธิภาพเชิงกายภาพ 
• ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  

 ปริมาณน ้าที่ใช้ผลิตสินค้าหนึ่งพันบาท (Water Input Content) 
 ความเข้มข้นของรอยเท้าน ้า (Water Footprint intensity) 
 ผลิตภาพส่วนเพิ่มของการใช้น ้า (VMP) 

 งานวิจัยชิ นนี จะวัดประสิทธภาพการบริหารจัดการน ้าในมิติเชิง
กายภาพ (มิติสถาบัน)และเศรษฐกิจ (มิติด้านมั่งคั่ง) เพื่อตอบโจทย์ 
เรื่องการบริหารจัดการน ้าให้เกิด GDP สูงที่สุด 
• ไม่ได้พิจารณามิติด้าน “มั่นคง” ยกเว้นเร่ืองภัยแล้ง 
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2.2 ดัชนีประสิทธิภาพเชิงกายภาพ 

 สร้างบัญชีน ้าในเขตชลประทาน 3 ลุ่มน ้า: เจ้าพระยาตอนบน เจ้าพระยา
ตอนล่าง ตะวันออก 

 ค้านวณดัชนีประสิทธิภาพเชิงกายภาพ 
• สัดส่วนการดึงน ้าไปใช้ประโยชน์กับปริมาณน ้าต้นทุนทั งหมด (PFG)   

• สัดส่วนการดึงน ้าไปใช้ประโยชน์กับปริมาณน ้าไหลเข้าสุทธิ (PFnet)  

• สัดส่วนการดึงน ้าไปใช้ประโยชน์กับปริมาณน ้าที่น้ามาใช้ได้  (PFavailable)   

• สัดส่วนการดึงน ้าไปใช้ประโยชน์กับปริมาณน ้าที่เอามาใช้ได้จริง (PFdepleted)  

• ตัวชี วัดประโยชน์การใช้น ้าเชิงกายภาพ (Beneficial utilization-BU)  



Water Accounting โครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนล่าง :  
ปีน ้าปกติ ฤดูฝน 
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Water Accounting โครงการชลประทานเจ้าพระยาตอนล่าง :  
ปีน ้าปกติ ฤดูแล้ง 
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ตัวชี วัดเชิงกายภาพ ฤดูแล้ง 
โครงการชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 

PFG = 0.68 – 0.85 
PFnet = 0.57 – 0.75 

PFavailable = 0.81 – 0.93 PFdepleted = 0.68 – 0.85 



ตัวชี วัดเชิงกายภาพ ฤดูฝน 
โครงการชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 

PFG = 0.24 – 0.41 PFnet = 0.25 – 0.37 

PFavailable = 0.35 – 0.61 PFdepleted = 0.51 – 0.64 



ตัวชี วัดประโยชน์การใช้น ้าเชิงกายภาพ  
โครงการชลประทานในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง 

ฤดูแล้ง-บางปีต่้ามาก 73% ฤดูฝน 

BUavailable = 0.73 – 0.88 BUavailable = 0.30 – 0.49 



2.3  ปริมาณน ้าที่ใช้ในการผลิตสินค้ามูลค่า 1 พันบาท 
 Water Input Content คือปริมาณน ้าที่ใช้ของสาขาการผลิต หารมูลค่าการผลิต 

 ประโยชน์ของดัชนี ประชาชนเข้าใจง่ายว่าการผลิตสินค้าต้องใช้น ้าเท่าไร 

 13 อันดับแรกที่ใช้น ้ามากสุดในการผลิตสินคา้มูลค่าพันบาท 
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2.4 ความเข้มข้นของรอยเท้าน ้า 

 Water Footprint Intensity ใช้วัดว่าการใช้น ้าคุ้มค่าหรือไม่  
• ค้านวณจากสัดส่วนน ้าที่ใชใ้นสาขาต่อน ้าทั งหมด หารด้วย สัดส่วน

มูลค่าสาขาต่อมูลค่าทั งหมด  

• เป็นดัชนีชี วัด (index) ที่ชี ความสัมพันธ์แบบเทียบเคยีง (relative): 

 ถ้า > 1 แสดงว่ามีการใช้น ้าที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

 ถ้า < 1 แสดงว่ามีการใช้น ้าที่คุม้ค่าทางเศรษฐกิจแล้ว 
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2.4 ความเข้มข้นของรอยเท้าน ้า (ต่อ) 
สาขาที่มีการใช้น ้าที่ไม่
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ ภาคเกษตรทั งหมด
ยกเว้นปศุสัตว์ และภาค
บริการ คือ ประปาและ
การค้า 
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 การเปรียบเทียบดังกล่าว เป็นการเทียบเคียงต่อเศรษฐกิจรวมทั งหมด 
ดังนั น การค้านวณจึงชี ว่าการใช้น ้าประปายังไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ตาม น ้าบริโภคอุปโภค เป็น “สิทธิพื นฐาน” ที่ประชาชนชาว
ไทยควรจะได้รับ และต้องเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะจนหรือรวย 
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Water Footprint Intensity: ภาคเกษตร 

สาขา 
Water Input Content 

ลบ.ม./พันบาท 
GDP  

บาท/ลบ.ม. 
Water Footprint 

Intensity 
ข้าว 163.76 6.11 42.04 
มันส าปะหลัง 130.12 7.69 33.40 
พืชอื่น ๆ 89.48 11.18 22.97 
ยาง 77.66 12.88 19.94 
ข้าวโพด 77.20 12.95 19.82 
อ้อย 47.71 20.96 12.25 
ถั่ว 6.60 151.58 1.69 
ประมง 4.38 228.45 1.12 
ผักและผลไม้ 3.94 253.64 1.01 
ปศุสัตว์ 1.12 891.15 0.29 



Water Footprint Intensity: ภาคอุตสาหกรรม 

สาขา 
Water Input Content 

ลบ.ม./พันบาท 
GDP  

บาท/ลบ.ม. 
Water Footprint 

Intensity 
ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และคอนกรีต 1.51 660.92 0.39 
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 0.56 1,790.27 0.14 
การปั่นทอผ้าและฟอกสี 0.26 3,887.34 0.07 
ผลิตภัณฑ์กระดาษและกระดาษ 0.23 4,301.98 0.06 
อาหารอื่น ๆ 0.19 5,245.07 0.05 
โรงงานน  าตาล 0.11 8,956.88 0.03 
การแปรรูปและการควบคุมอาหาร 0.11 9,222.52 0.03 
ผลิตภัณฑ์เคมีพื นฐาน 0.09 11,540.65 0.02 
สินค้าพลาสติก 0.07 14,879.71 0.02 
อาหารสัตว์ 0.06 15,759.86 0.02 



Water Footprint Intensity: ภาคบริการ 

สาขา 
Water Input Content 

ลบ.ม./พันบาท 
GDP  

บาท/ลบ.ม. 
Water Footprint 

Intensity 
การค้า 18.92 52.86 4.86 
บริการทางธุรกิจ 0.77 1,305.17 0.20 
ร้านอาหารและโรงแรม 0.21 4,854.61 0.05 
การก่อสร้างอาคาร 0.12 8,385.86 0.03 
อสังหาริมทรัพย์ 0.08 12,059.72 0.02 
บริการสาธารณะ 0.06 15,691.19 0.02 
บริการอื่น ๆ 0.04 25,914.64 0.01 
การขนส่ง 0.02 57,638.45 0.00 
โยธาธิการและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ 0.01 121,260.87 0.00 
ไฟฟ้าและแก๊ส 0.01 133,625.14 0.00 



2.5 ผลิตภาพส่วนเพิ่มของการใช้น ้า (VMP) 
 ผลิตภาพส่วนเพิ่มของการใช้น ้า หรือ value of marginal 

product คือ รายรับ(ผลผลิต)ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการใช้น ้าเพิ่มขึ น 
1 ลบ. ม. 

 ประโชน์ (ก) ค่า VMP สามารถน้ามาเปรียบเทียบผลิตภาพการใช้
น ้าในสาขาต่างๆ (ข) น้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดสรรน ้า 

 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงสุด จะเกิดจากการโยกน ้าจากสาขาที่มีค่า 
VMP ต่้า ไปสู่สาขาที่มีค่า VMP สูง 
• อย่างไรก็ตาม การจะโยกน ้าไปใช้ในสาขาอื่น จะต้องมีอุปสงค์ต่อ

สินค้าและบริการในสาขาดังกล่าวเกิดขึ นมาก่อนเท่านั น เพราะความ
ต้องการใช้น ้าเป็น “อุปสงค์สืบเนื่อง” (derived demand)  
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 VMP น ้าเกษตร 
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 ค่า EQ/W บอกร้อยละของปริมาณผลผลิตที่จะเพ่ิมขึ น เมื่อน ้าชลประทานเพ่ิมขึ น 1% 

 ค่า VMP บอกมูลค่าของน ้าชลประทาน 1 ลบ. ม. เมื่อถูกใช้ไปในการปลูกพืชชนิดต่างๆ 

 ในกลุ่มพืชไร่ อ้อยให้ค่า VMP น ้าชลประทานสูงสุด 

 โดยภารรวม ไม้ยืนต้นให้ค่า VMP สูงกว่าพืชไร่ 

 

 



 VMP น ้าใช้ในเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
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 VMP ของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีค่าอยู่ระหว่าง 10.850 – 3,431.206 บาท/ลบ.ม. 

 VMP ในสาขาเกษตรกรรมมีค่าน้อยที่สุด ส่วนสาขาก่อสร้างมีค่ามากที่สุด 

 

 

 



 VMP น ้าอุตสาหกรรมรายสาขาย่อย 
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 VMP ของอุตสาหกรรมแต่ละสาขาย่อยมีค่าระหว่าง 88.634 – 2,544.875 บาท/ลบ.ม. 

 VMP ในสาขาผลิตภัณฑ์อโลหะมีค่าน้อยสุด ส่วนสาขาผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรมี
ค่ามากที่สุด 

 

 

 



2.6 สรุปผลการศึกษาที่ส้าคัญ 
 การใช้น ้าชลประทานยังขาดประสิทธิภาพ 2 ด้าน 

• ด้านกายภาพ: process & beneficial indicators มีค่าต่้ามากในบางปี บางภาค 
• ด้านเศรษฐกิจ: (ก) water intensity (หรือ รอยเท้าน ้าในการผลิต) มีค่าสูงมากในหลายสาขา 

(ข) มูลค่าส่วนเพิ่มของผลผลิตจากการใช้น ้าเพิ่ม 1 หน่วย (value of marginal product) มี
ค่าต่้ามากในสาขาเกษตร และบางสาขานอกเกษตร 

 สาเหตหุลัก 3 ประการ 
• น ้าชลประทานในภาคเกษตรไม่มีราคา 
• ผู้ใช้น ้านอกภาคเกษตรจ่ายค่าน ้าในราคา 0.50 บาท ต่้ากว่าต้นทุนของน ้าชลประทาน (1.25 

บาทต่อลบ.ม.) 
• ผู้ใช้น ้านอกภาคเกษตรจ้านวนมากมิได้จ่ายค่าน ้าชลประทาน เช่น การสูบน ้าจากเจ้าพระยาของ 

กปน. ที่ส้าแล เพราะไม่มีประกาศกระทรวงรองรับ (ตาม พรบ. ชลประทานหลวง) 
 หลักฐานทางอ้อมของการใช้น ้าฟุ่มเฟือย 

• ปีฝนแล้ง น ้าไม่พอใช้ในฤดูแล้ง 
• ปีปกติ การท้านาฤดูแล้งเกิดความเสียหายมากกว่าปีน ้าแล้ง  

    เพราะชาวนาแทงหวยน ้า 
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หลักฐานการใช้น ้าฟุ่มเฟือย: ขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ส่วนในฤดู

ฝน ความต้องการน ้า ต่้ากว่าปริมาณน ้าต้นทุน  
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 ผลกระทบของการใช้น ้าสิ นเปลือง 
• รัฐขาดดุลงบประมาณจ้านวนมาก 

• หากมีการเก็บค่าน ้าตามต้นทุนเศรษฐศาสตร์ (ยกเว้นภาคเกษตรท่ี
จัดเก็บในราคาที่เกษตรกรยินดีจ่าย) รัฐจะมีเงินมาใช้บ้ารุงรักษาคู
คลองชลประทานอีกอย่างน้อยปีละ 8,109 – 12,775 ล้านบาท 

• ผลการวิจัยในอดีตพบว่าการใช้น ้าอย่างฟุ่มเฟือยก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ใช้น ้าที่อยู่ปลายน ้ากับต้นน ้า 

• นอกจากนี การอุดหนุนการใช้น ้าให้แก่เกษตรกรในเขตชลประทาน 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง ยังก่อให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรนอกเขตชลประทานทั่วประเทศ 
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2. ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 



 เกษตรกรยินดีจ่ายค่าน ้าเพิ่มขึ นหรือไม่ และเท่าไร 
• ผลการทดลองพบว่าเกษตรกรยินดีจ่ายค่าน ้า 0.068-0.15 บาท ต่อ

ลบ.ม. 
• แต่มีเงื่อนไขดังนี  (ก) น ้าต้องไม่สกปรก (ข) ได้รับน ้าสม่้าเสมอ (ค) 

เงินค่าน ้าที่เก็บได้ตกเป็นของกลุ่มผู้ใช้น ้า/อบต. เพื่อใช้บ้ารุงรักษาคู
คลองชลประทาน ไม่ใช่ให้กรมชลประทานเก็บเงินเข้าคลัง 

 ผู้ใช้น ้าประปาก็ยินดีจ่ายค่าน ้าประปาเพ่ิมขึ นจากปัจจุบัน 10.0 
บาท/ลบ.ม. เป็น 11.50-16.23 บาท/ลบ.ม. 
• เมื่อแปลงเป็นค่าน ้าชลประทาน แสดงว่า กรมชลประทานสามารถ

ปรับราคาค่าน ้าชลประทานจาก 0.50 บาท/ลบ.ม. ในปัจจุบันเป็น
อย่างต่้า 1.10 บาท/ลบม. ซึ่งยังต่้ากว่าต้นทุนน ้าชลประทาน 

• เงื่อนไขของการปรับราคาน ้าประปา คือ ต้องมีน ้าสม่้าเสมอ มีประปา
ครอบคลุมพื นที่มากขึ น มีการบ้าบัดน ้าเสีย แต่ที่ส้าคัญ คือ การ
ปรับปรุงคุณภาพน ้าให้สามารถดื่มกินได้ 
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2. ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 



 ผลกระทบของการปรับราคาน ้าต่อปริมาณการใช้น ้า 
• การใช้น ้าในภาคเกษตรจะลดลงเล็กน้อย เพราะอุปสงค์ต่อการใช้น ้า

เกษตรมีค่าความยืดหยุ่นต่อราคาต่้า (-0.017) 
 แต่ในระยะยาวเมื่อน ้ามีราคา เกษตรกรย่อมมีแรงจูงใจแสวงหา

เทคโนโลยีประหยัดน ้า ท้าให้การใช้น ้าลดลงอีก 

• การขึ นราคาน ้าประปาจะท้าให้การใช้น ้าในกรุงเทพฯลดลงได้
มากกว่าในเมืองอื่นๆ 
 ค่าความยืดหยุ่นต่อราคาน ้าในกทม. คือ -1.215 ส่วนในภูมิภาค

เท่ากับ-0.348 ถึง -0.435 
 เหตุผล คือ คนกรุงเทพฯมีน ้าใช้แบบเหลือเฟือ ต่างจากในต่างจังหวัด

ที่มักขาดแคลนน ้าในบางเวลา 
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2. ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 



 ผลกระทบของการปรับราคาน ้า (ต่อ) 
• การขึ นราคาน ้าประปาในภาคอุตสาหกรรมและบริการจะสามารถลดการ

ใช้น ้าประปาได้มากพอสมควร 
 ถ้าขึ นราคาน ้า 10% การใช้น ้าจะลดลงเฉลี่ยเกือบ 10%  
 อุตสาหกรรมอาหาร โรงแรมและภัตตาคารจะสามารถลดการใช้น ้าลดได้มากกว่า

อุตสาหกรรม/บริการอื่นๆ 
• เนื่องจากอุตสาหกรรมและบริการส่วนใหญ่มิได้ใช้น ้าของการประปา แต่

ซื อจากนิคม หรือลงทุนสร้างแหล่งน ้าของตนเอง  ราคา/ต้นทุนค่าน ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมจึงค่อนข้างสูง (เฉลี่ยกว่า 20-25 บาทต่อลบ.ม.)  
 การขึ นราคาน ้า 10% จะท้าให้เกิดการประหยัดไดถ้ึง 10-35% ทั งนี ขึ นกับ

ประเภทอุตสาหกรรม 
• โรงแรมจ้านวนมากยังใช้น ้าบาดาล ดังหลักฐานจากระดับน ้าใต้ดินที่ลดลง

รวดเร็วในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ 
 กรมทรัพยากรน ้าบาดาลควรศึกษาเรื่องนี โดยดว่น 
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2. ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 



 ผลงานส้าคัญของงานวิจัยครั งนี  คือ การยกเครื่องการประมาณการการใช้น ้าใน
สาขาต่างๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การใช้น ้าประปา (เป็นครั ง
แรกที่ได้ข้อมูลรายกิจการจากการประปาทั งสองแห่ง) และภาคเกษตรบางสาขา 
เช่น อ้อย 
• ในอดีต ข้อมูลการใช้น ้าของสาขาต่างๆ เป็นการประมาณการโดยอาศัยข้อสมมุติเก่าๆ 

ท้าให้มีความผิดพลาดสูงมาก 
• กรมชลประทานยังไม่ได้วางระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้น ้า “รายพืช” อย่างเป็นระบบ 

ตัวเลขส่วนกลางเป็นการประมาณการเท่านั น 
• กรมชลประทานควรตั งคณะท้างานด้านนี  โดยการร่วมมือระหว่างส้านักชลประทานกับ

หน่วยงานส่วนกลาง 
• แต่ตัวเลขการใช้น ้าในงานวิจัยครั งนี ยังมีจุดอ่อนหลายประการโดยเฉพาะการขาดข้อมูล

การใช้น ้าประปาทั งของครัวเรือน ธุรกิจต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาล อบต. รวมทั งการใช้น ้า
ของธุรกิจท่องเที่ยวและโรงงานอุตสาหกรรม ที่ช ้าน ้าบาดาล และน ้าจากแหล่งน ้า
ธรรมชาต ิ

• รัฐบาลและส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติจึงควรมีนโยบายบูรณาการข้อมูลการใช้น ้า 
โดยเร่งด่วน 
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2. ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 



 
3. จะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าอย่างไร ? 

การวิเคราะห์ผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ของการจัดสรรน ้า 
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3.1 การประยุกต์แบบจ้าลองเศรษฐศาสตร์ในการจัดสรรน ้า 
 จัดสรรอย่างไร?  

• จัดสรรโดยรัฐ(กรมชลประทาน) หรือ โดยคณะกรรมการลุ่มน ้า  
• ใช้กลไกตลาดในการจัดสรรน ้า 

 ใช้ราคาเป็นกลไกจัดสรร หรือ  
 สร้าง “สิทธิ์ในการใช้น ้า” แล้วเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนใบอนุญาตการใช้น า้ 

 งานวิจัยนี จะใช้แบบจ้าลอง IO และ CGE ทดลองเปลี่ยนแปลง
จัดสรรน ้า โดยลดน ้าในภาคที่ใช้น ้าแบบมีประสิทธิภาพ (VMP ต่้า 
(เช่น เกษตร  ท้านา) แล้วโยกน ้าไปใช้ในสาขาที่มีประสิทธิภาพ
การใช้น ้า(VMP) สูงกว่า เช่น ประปา อุตสาหกรรม 
• ผู้วิจัยสร้างตาราง IO ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ water input content  & 

water footprint ส้าหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาต่างๆ 
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ฉากทัศน์: การจัดสรรน ้าด้วยแบบจ้าลอง 
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สภาพแวดล้อมของการจัดสรรน ้า ไม่มีรายได้
จากค่าน ้า 

น้าค่าน ้าไปใช้
เป็นรายได้ปกติ

ของภาครัฐ 

น้าค่าน ้าไป
ปรับปรุงระบบ
ชลประทาน 

ไม่คิดราคาน ้า น  าไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิต 

จัดสรรด้วยโควตา S1 NA 

คิดราคาน ้า น  าไม่สามารถ
เคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิต 

จัดสรรด้วย
โควตา/ราคา 

NA S2 S3 

น  าสามารถ
เคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิต 

ก าหนดราคาน  า S4 S5 
ปล่อยให้กลไก
ตลาดก าหนด
ราคาน  า 

S6 S7 

สถานการณ์การจัดสรรน ้า 



3.2 ผลจากแบบจ้าลอง INPUT-OUTPUT 
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จัดสรรน ้า 5% ของภาคเกษตรไปยังภาคอื่นๆ(S1) หรือ 
ภาคเกษตรอื่นๆ(S2) โดยมีอัตราการเพิ่มแบบ uniform 
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ผลกระทบของการโยกน ้าข้ามลุ่มน ้า: I-O analysis 

การเปลี่ยนแปลงของ GDP (ล้านบาท) กลาง ตะวันตก ตะวันออก อีสาน ทั งประเทศ 
โยกน  าจากภาคเกษตร 1% ไปยังสาขาอื่นๆตามสัดส่วน 5,821 1,120 3,810 7,114 74,919 

0.097% 0.242% 0.169% 0.557% 0.606% 
โยกน  าในภาคเกษตร 1% ตามสัดส่วนVMP 234 26 55 78 511 

0.004% 0.006% 0.002% 0.006% 0.004% 
600 ล้าน ลบ.ม. โยกน  าจากภาคตะวันตกมาภาคกลาง -15,260 801 

-0.255% 0.173% 
70 ล้าน ลบ.ม. โยกน  าจากภาคกลางไปภาคตะวันออก 161 2,510 

0.003% 0.111% 

105 ล้าน ลบ.ม. 
โยกน  าจากภาคกลางไปภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 242 4,857 

0.004% 0.380% 
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หมายเหตุ: GDP Chain Volume Measures (Reference Year = 2002) ปี 2012 

กทม.ควรชดเชยให้ภาคตต. สังคมมรีายได้สุทธิเพ่ิม 

ภาคตอ.ควรชดเชยให้ภาคกลาง 
หมายเหต:ุ หากไม่ผันน ้าไปตอ. จะมีต้นทุนผันน ้าส่วนเกินทิ งทะเล 



3.3 ผลจากแบบจ้าลอง CGE 
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โครงสร้างแบบจ้าลอง CGE 
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บรกิาร 
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โลก 

รายไดจ้ากปัจจยัการ
ผลติ มลูค่าเพิม่ 

การขาย 

วตัถุดบิ 

น าเขา้ ส่งออก 

ภาษนี าเขา้ภาษี
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ภาษทีางออ้ม ภาษกีาร
ผลติ 

การโอน 

ภาษทีางตรง 

การออม 

อปุสงคข์ ัน้สุดทา้ย 



  
 แบบจ้าลอง CGE Model 

• Simulation scenarios (1) คิดราคาน ้าภาคเกษตรตาม
ราคาเงา ตั งแต่ 0.1-1.5 บาท/ลบ.ม. (2) โยกน ้าจากภาค
เกษตร 5% แล้วจัดสรรให้นอกภาคเกษตร (3) ปรับราคาน ้า
นอกภาคเกษตรให้เท่ากับราคาเงาหรือราคาตลาด 

• ผลการจ้าลองสถานการณ์ต่อ GDP และสวัสดิการสังคม  
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ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 



การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดสรรน ้าด้วยแบบจ้าลอง CGE 

S1 : ผลการจัดสรรน ้า 5% จากสาขาข้าวไปยังพืชอื่นๆ 
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ตัวแปร %∆ 
GDP 0.58 
EV (ล้านบาท) 42,493 
อัตราเงินเฟ้อ -0.29 
การบริโภค 0.72 

การลงทุน 0.38 
การส่งออก 0.17 
การน าเข้า 0.16 
รายรับภาษี 0.38 
อัตราค่าจ้างแรงงาน 0.52 

เศรษฐกิจมหภาค สาขาการผลิต (เลือกมาบางสาขา) 
ผลผลิต ∆, ล้านบาท 

ข้าว -19,431 
ข้าวส ี -25,219 
การผลิตแป้ง -717 
ผลิตภัณฑ์น  าตาล 6,349 

ผักผลไม้กระป๋อง 7,123 
ผลไม ้ 7,248 
ร้านอาหาร 8,839 
ยางแผ่น 9,246 
ยางพารา 19,851 



จัดสรรน ้าจากภาคเกษตรไปยังอุตสาหกรรมและบรกิาร (S1) : ภาคกลาง 
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จัดสรรน ้าจากภาคเกษตรไปยังอุตสาหกรรมและบริการ (S1) : ภาคเหนือตอนล่าง 
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จัดสรรน ้าจากภาคเกษตรไปยังอุตสาหกรรมและบริการ (S1) : ภาคตะวันออก 
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การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดสรรน ้าด้วยแบบจ้าลอง CGE: 
 ทั่วประเทศ 

 S2: คิดราคาน ้า 0.5 บาท/ลบ.ม. 
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ตัวแปร %∆ 
GDP -0.63 
EV (ล้านบาท) -90,176 
อัตราเงินเฟ้อ -0.10 
การบริโภค -1.53 

การลงทุน -0.94 
การส่งออก 0.68 
การน าเข้า -0.31 
รายรับภาษี (ล้านบาท) 53,703 
รายรับจากค่าน  า (ล้านบาท) 70,906 
อัตราค่าจ้างแรงงาน -1.42 

เศรษฐกิจมหภาค สาขาการผลิต (เลือกมาบางสาขา) 
ผลผลิต ∆, ล้านบาท 

ข้าวส ี -23,291 
ข้าว -18,676 
ยาง -12,705 
ร้านอาหาร -9,726 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 4,476 
ยางสังเคราะห์ และปิโตรเคมี 4,478 
ยานยนต์ 8,666 
เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานและ
ครัวเรือน 11,325 



S3 : คิดราคาน ้าและน้ารายได้มาปรับปรุงชลประทาน 
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S3-2 : คิดราคาน ้าภาคเกษตร และอุตสาหกรรม/บริการได้ประโยชน์ตามสัดส่วนการใช้น ้า 
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S4 : ก้าหนดสิทธิในการใช้น ้าและใช้กลการซื อขายน ้า 
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ตัวแปร %∆ 
GDP 5.03 
EV (ล้านบาท) 348,515 
อัตราเงินเฟ้อ -0.43 
การบริโภค 5.02 

การลงทุน 4.67 
การส่งออก 5.25 
การน าเข้า 4.74 
รายรับภาษ ี(ล้านบาท) 75,478 
รายรับจากค่าน  า (ล้านบาท) 110,503 
อัตราค่าจ้างแรงงาน 2.93 
ปริมาณการใช้น  า 0.00 
ราคาน  า (บาท/ลบ.ม.) 1.30 

เศรษฐกิจมหภาค สาขาการผลิต (เลือกมาบางสาขา) 
ผลผลิต ∆, ล้านบาท 

ข้าวส ี -18,980 
ข้าว -14,589 
ยาง -11,921 
ผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง -2,973 
มันส าปะหลัง -1,532 

ข้าวโพด -512 
ยานยนต ์ 53,242 
ค้าปลีก 64,305 
เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงานและครัวเรือน 67,290 
ปิโตรเลียม LPG 74,330 
ค้าส่ง 80,424 



3.4 แบบจ้าลอง Stella Model  
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 แบบจ้าลอง Stella Model เฉพาะภาคกลาง 
• Simulation scenarios (1) โยกน ้าออกจากภาคเกษตรสู่

ภาคอุตสาหกรรม (2) การโยกน ้าจากภาคเกษตรสู่การ
ประปา โดยใช้ราคาเงาของน ้าจากการทดลอง 

• ผลการจ้าลองสถานการณ์ 
 อุตสาหกรรมได้น ้าเพิ่ม 25 % ผลผลิตเพิ่มมากที่สุด 

 โยกไปใช้ประปา มูลค่าสุทธิเพิ่ม +6% 
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ผลการศึกษาที่ส้าคัญ 



ผลกระทบของการโอนน ้าระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม  

62 
หมายเหตุ: M = 1.25 หมายถึง การโอนน ้าจากภาคเกษตรจนท าใหภ้าคอุตสาหกรรมไดน้ ้า

เพ่ิมข้ึน  25% 

M 
ปริมาณน ้าใน
ภาคอุตสาหกรร
ม (ลา้น ลบม.) 

DVA/DWM  

(ลา้นบาท) 

DVM/DWM 

(ลา้นบาท) 

DV/DWM 

(ลา้นบาท) 

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 



ผลกระทบของการโอนน ้าจากภาคเกษตรเพือ่เพิ่มการผลิตประปา 10% 
สินค้า มูลค่า (ล้านบาท) %เปลีย่นแปลง 

ขา้วนาปี -141.98 -1.34 
ขา้วนาปรัง -200.54 -3.65 
        รวมขา้ว -342.51 -2.13 
ขา้วโพด -1.25 -0.42 
ออ้ย -3.09 -0.54 
ผลไม ้ -8.69 -0.20 
สินคา้เกษตรกรรม
อ่ืน ๆ -254.14 -0.43 
สินคา้เกษตร -952.20 -0.99 
ค่าน ้ าประปา 174.88 – 218.49 +10.00 63 



 ผลการจ้าลองสถานการณ์ด้วยตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output Table) 
พบว่า 
• การโยกน ้าจากออกจากเกษตร 1% ไปใช้นอกภาคเกษตร (โดยจัดสรรตามหลัก VMP) จะท้า

ให้ GDP เพิ่ม 0.1%  
• การผันน ้าส่วนเกินจากภาคกลางไปอ่างเก็บน ้าบางพระ 70 ล้านลบ.ม.จะท้าให้ GDP ภาค

ตะวันออกเพิ่มขึ น 0.11% 
 ผลการจ้าลองสถานการณ์ด้วยแบบจ้าลองดุลยภาพทั่วไป (CGE Model)  

• หากลดใช้น ้าในภาคเกษตร (โดยคิดค่าชลประทาน 0.5 บาท ต่อลบ.ม.) แล้วน้าน ้าไปใช้นอก
ภาคเกษตร โดยสมมุติว่าภาคอุตสาหกรรมจ่ายค่าน ้า 1.1 บาท/ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงต้นทุนทาง
เศรษฐศาสตร์ของน ้าชลประทาน (1.25 บาท) 

• ผลลัพธ์ คือ GDP เพิ่มสูงสุดถึง 0.267% หรือ 35,316 ล้านบาท และสวัสดิการสังคม (การ
บริโภคสุทธิ) เพิ่มขึ น 13,986 ล้านบาท 

 ผลการจ้าลองสถานการณ์ด้วยแบบจ้าลอง Stella model ส้าหรับภาคกลาง 
• การเพิ่มปริมาณการใช้น ้าภาคอตุสาหกรรมจาก 2.5 ล้านลบ.ม./เดือนเป็น 3.125 ล้านลบ.ม. 

(หรือเพิ่ม 25%) โดยโยกน ้ามาจากภาคเกษตร 
• GDP สุทธิจะเพิ่มขึ น 996.35 ล้านบาท หรือ 1,594 ล้านบาท ต่อน ้า 1 ล้านลบ.ม. 

 การวิเคราะห์พบว่าถ้าต้องการให้ GDP สูงสุด เราไม่ต้องโยกน ้าออกจากภาคเกษตรเกินกว่าร้อยละ 3 - 5 
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สรุปผล simulation 



 จุดอ่อนของแบบจ้าลอง 
• CGE : ต้องเพิ่มบัญชีน ้าชลประทานใน Social 

Accounting Matrix 

• Stella Model : ต้องเพิ่มรายละเอียดโครงสร้างผลิตของ
จังหวัดในลุ่มน ้าภาคกลางและเชื่อมกับลุ่มน ้าภาคตะวันออก 
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4. การเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน: ต้นทุน
ของน ้าและรายรับจากค่าชลประทาน 
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4. การเงินเพื่อการลงทุนพัฒนาระบบชลประทาน 

 ท้าไมต้องมีการเก็บเงินค่าชลประทาน 
• ข้อจ้ากัดของการเก็บเงินค่าน ้า 

 ประเทศไทยใช้เงินลงทุนในระบบชลประทานปีละเท่าไหร่? 
และมีรายได้จากค่าน ้าเท่าไร 
• รัฐอุดหนุนค่าน ้าชลประทานเท่าไหร่? 

 จะลงทุนอย่างไรให้ยั่งยืน? 
• ปลายทาง คือ ต้องลงทุนให้มีน ้าสม่้าเสมอ และมีคุณภาพดีให้ได้ 

ซึ่งเมื่อมีน ้าสม่้าเสมอก็จะสามารถคิดราคาผู้ใช้ได้ ปรับสภาพการ
ใช้น ้าให้เป็นไปตามกลไกตลาด มีการซื อขาย หรือแลกเปลี่ยน 
“สิทธ”ิ ในการใช้น ้า สร้างความเป็นธรรม 
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4.1 ท้าไมต้องมีการเก็บเงินค่าชลประทาน 
 ท้าไมต้องเสนอให้รัฐเก็บเงินค่าชลประทาน? 

• รัฐใช้งบประมาณจ้านวนมากลงทุนในระบบชลประทาน 
• โครงสร้างพื นฐานอื่นๆ มีการก้าหนดราคาเป็นเครื่องมือในการจัดสรร (pricing mechanism) เช่น 

ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา หรือค่าทางด่วน ที่สร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 
• แต่การบริหารจัดการน ้าไม่มีเครื่องมือราคา ท้าให้เกิดการใช้น ้าอย่างสิ นเปลอืง  และไม่เป็นธรรมกับ

เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน  
• ปัจจุบันระบบชลประทานมีความสูญเสีย และมีน ้าเสียจ้านวนมาก  หากเก็บเงินค่าน ้า แล้วมาใช้ลด

ความสูญเสียน ้าในระบบชลประทาน และลดปัญหาน ้าเสียในคูคลอง จะท้าให้มีน ้าต้นทุนเพิ่มขึ นไม่
ต่้ากว่า 20-30% ของปริมาณน ้าจัดสรรเพื่อใชก้าร 

 แต่การเก็บเงินค่าน ้าจากเกษตรกรมักถูกต่อต้านอย่างรุนแรง โดยเฉพาะจากฝ่ายการเมือง 
• ทว่าการวิจัยของเราและของวิทยาลยัชลประทานพบว่าเกษตรกรยินดีจ่าย “ค่าชลประทาน” เพื่อ

ใช้บ้ารุงรักษาคลองและระบบชลประทาน ภายใต้ข้อแม้ว่า (ก) เกษตรกรได้รับน ้าแน่นอนเหมือน
น ้าประปา (ข) เงินที่เก็บได้ตกเป็นของกลุ่มผู้ใช้น ้า 

 ดังนั นในระยะแรก ควรเป็นการเก็บเงิน “ค่าชลประทาน” ไม่ใช่ “ค่าน ้า” 
• แต่จะต้องเริ่มวางระบบการบริหารจัดการใหม่รองรับการจัดเก็บค่าน ้า ตั งแต่การก้าหนดสิทธิ์ขั นต่้า

ที่จะได้รับน ้า การวัดปริมาณการใช้น ้า การสร้างกลุ่มผู้ใช้น ้า/คณะกรรมการลุ่มน ้าที่เข้มแข็ง การ
จัดสรรใบอนุญาตในการใช้น ้า การจัดเก็บภาษีการทิ งน ้าเสีย ฯลฯ 
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4.2 ข้อจ้ากัดการเก็บค่าชลประทาน 
 ข้อก้าหนดตามกฎหมาย (พรบ.การชลประทานหลวง 2485) 

• ภาคเกษตร เก็บค่าชลประทานไม่เกิน 5 บาท ต่อไร่ ต่อปี 
• ประปา และอุตสาหกรรม เก็บค่าชลประทานไม่เกิน 0.50 บาท/ลบ.ม. 
• ประกาศเขตชลประทานตามมาตรา 5 จัดเก็บค่าชลประทาน (มาตรา 8) ได้

เพียง 362 ราย ใช้น ้า 1,596 ล้านลบม. ได้เงิน 798 ล้านบาทในปี 2560 
• ทางน ้าที่ประกาศมาตรา5 มี 7,924 ทางน ้า แต่ประกาศจัดเก็บค่าชลประทาน

เพียง 329 ทางน ้า .......จึงมีผูใ้ช้น ้าชลประทานฟรีไม่ต่้ากว่า 7,595 ราย 
 ใครจ่ายค่าชลประทาน 

• โรงงานไฟฟ้าและการประปาจ่าย 0.50 บาท/ลบ.ม. แต่การประปาบางแห่งไม่
จ่าย หรือจ่ายไม่เต็ม เช่น การประปานครหลวงจ่ายค่าน ้าเฉพาะน ้าดิบจาก
เขื่อนแม่กลอง เม่ือเฉลี่ยปริมาณน ้าทั งหมด คิดเป็น 0.15 บาท/ลบ.ม.  

• โรงงานและนิคมอุตสาหกรรมมีการเก็บค่าชลประทานที่ 0.50 บาท/ลบ.ม. แต่
ยังเก็บไม่ครบ บางรายมีการสูบน ้าใช้ฟรี แต่ยังไม่ได้ส้ารวจจริงจัง 
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4.3 ต้นทุนน ้าชลประทาน 4 รายการ 

 ต้นทุนคงที(่ต่อปี)ในการลงทุนในอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลางที่ยังมีอายุใช้งานในปัจจุบัน  

 ต้นทุนกึ่งคงที่ (งบบุคลากร) 
 ต้นทุนด้าเนินงานด้านการบ้ารุงรักษา 
 ต้นทุนด้าเนินงานทางอ้อม วัดจากสัดส่วนของเวลาที่

เจ้าหน้าที่ใช้ในงานบริหารจัดการน ้า 
 ข้อมูลจากกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 ข้อมูลปี 2553-60 
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สรุปต้นทุน และรายรับค่าชลประทาน 
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ปริมาณน  าจัดสรร 

ทั่วประเทศ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออก 

ภาคตะวันตก 

ปีงบประมาณ ปริมาณน  าจัดสรร ต้นทุนต่อ ลบ. ม. 
2552-53              44,409.1                    0.69  
2553-54              44,833.3                    1.04  
2554-55              62,311.2                    0.80  
2555-56              50,836.4                    0.83  
2556-57              46,189.4                    1.00  
2557-58              40,648.6                    1.22  
2558-59              42,274.0                    1.26  

Min 

                  
0.69  

Max 
                  

1.26  

Median 

                  
1.00  

Mean 

                  
0.98  

ต้นทุนน ้า 1.26 บาท/ลบ.ม. 

 

ลบ.ม. 
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สรุป: ภาระอุดหนุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ น เฉลี่ย 6.13% ต่อป ี

-รัฐต้องจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ นทุกปี เพื่อพัฒนาแหล่งน ้า
ให้เพียงพอต่อความต้องการ (หน่วย: ล้านบาท) 

ปี รวมต้นทุนชลประทาน 
รวมรายรับค่าน ้า

ชลประทานที่จัดเก็บ
จริง 

ภาระขาดดุล 
ร้อยละของรายรับ

ต่อต้นทุนรวม 

2553 30,688.8 540.3 -30,148.53 1.76% 

2554 46,613.5 545.4 -46,068.07 1.17% 

2555 49,788.3 586.4 -49,201.91 1.18% 

2556 41,948.9 669.8 -41,279.11 1.60% 

2557 46,363.6 666.4 -45,697.17 1.44% 

2558 49,586.4 710.0 -48,876.37 1.43% 

2559 53,401.6 760.7 -52,640.88 1.42% 



 4.4 ค้าถาม 

 การคิดค่าชลประทาน จะช่วยลดภาระของภาครัฐได้แค่ไหน  

 ผลดีคือ  
• ค่าชลประทานสามารถน้ามาใช้บ้ารุงรักษาระบบชลประทานปี

ละ 8,109 – 12,775 ล้านบาท 

• สามารถน้าเงินท่ีประหยัดได้ไปใช้พัฒนาระบบชลประทาน 

74 



กรณีเก็บค่าน ้าในราคาต่างๆ 

75 

กรณีราคาต่้า  กรณีราคาสูง 
ภาคเกษตร ราคา 0.068 บาท/ ลบ.ม.  ภาคเกษตร ราคา 0.15 บาท/ ลบ.ม.  
การประปา ราคา 1.25 บาท/ ลบ.ม.  การประปา ราคา 1.5 บาท/ ลบ.ม. 
ภาคอุตสาหกรรม ราคา 1.25 บาท/ ลบ.ม. ภาคอุตสาหกรรม ราคา 1.5 บาท/ ลบ.ม. 
การผลิตไฟฟ้า ราคา 1.25 บาท/ ลบ.ม. การผลิตไฟฟ้า ราคา 1.5 บาท/ ลบ.ม. 
ภาคบริการ ราคา 1.25 บาท/ ลบ.ม. ภาคบริการ ราคา 1.5 บาท/ ลบ.ม. 

ภาระอุดหนุนจะลดลงเท่าใด?  
ถ้ามีการเปลี่ยนโครงสร้างราคา และมีการจัดเก็บค่าน ้าจากทุกคน 

ราคาค่าน ้าประปาของผู้ประกอบการนิคม 3 ราย 
ราคาต่้าสุด 14.5 – 15.53 บาท/ ลบ.ม. 
ราคากลาง 16.0 บาท/ ลบ.ม. 
ราคาสูงสุด 24.0 บาท/ ลบ.ม. 

35% 

21% 7% 

17% 

20% 
ก้าไร 

ค่าน ้าดิบ 

ค่าไฟฟ้า 

ค่าสารเคมี 

ค่าเดินระบบ และ
บ้ารุงรักษา 
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เปรียบเทียบภาระอุดหนุนคา่น ้าชลประทาน ในกรณรีาคาสมมุติ  
ปี พ.ศ. 2555 – 2559 

กรณีสมมุติ: น ้ามีราคาต่้า -ราคาสูง 

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0
2555 2556 2557 2558 2559 

ล้า
นบ

าท
 

ภาระขาดดุลกรณีฐาน 

ภาระขาดดุลกรณีจัดเก็บครบตามมาตรา 8 

ภาระขาดดุลกรณีเก็บเท่าต้นทุนขั นต่ า 

ภาระขาดดุลกรณีเก็บเท่าต้นทุนขั นสูง 

ปี ภาระขาดดุลกรณีฐาน 
ภาระขาดดุลกรณีจัดเก็บ

ครบตามมาตรา 8 
ภาระขาดดุลกรณีเก็บเท่า

ต้นทุนขั นต่ า 
ภาระขาดดุลกรณีเก็บเท่า

ต้นทุนขั นสูง 
2555 -49202.9 -47582.1 -40234 -34061.2 
2556 -41280.8 -39578.4 -32733 -27412.6 
2557 -45698.6 -44027.8 -37521 -32593.3 
2558 -48876.4 -47241.2 -41038 -36547.8 
2559 -52640.9 -50979.3 -44532 -39866.4 



5. การประมาณการความต้องการใช้น ้ารายสาขาของ
ประเทศไทยในอดีต-ปัจจุบัน เป็นอย่างไร? 
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ประเด็นน้าเสนอ 

 การพยากรณ์ความต้องการใช้น ้าใน 20 ปีข้างหน้า 
• วิธีการศึกษา 

• ผลการพยากรณ์ความต้องการใช้น ้าใน 20 ปีข้างหน้า 

• ผลกระทบของการปรับราคาน ้าต่อปริมาณการใช้น ้า  
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การพยากรณ์ความต้องการใช้น ้าใน 20 ปีข้างหน้า 

 ภาคเกษตร ใช้การพยากรณ์ 2 วิธี 
• ใช้ข้อมูลมหภาค สร้างสมการอุปสงค์สืบเนื่องต่อน ้า 

 จากฟังก์ชันการผลิต Y=f(K,L,W)  

• ใช้ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ และราคาสินค้าเกษตร สร้างสมการ
ความต้องการน ้ารายพืช และใช้แบบจ้าลอง supply response 
ประมาณการสัดส่วนพื นที่ปลูกพืชต่อพื นที่เพาะปลูกทั งประเทศ 

 ภาคอุตสาหกรรม และบริการ 
• ใชข้้อมูลมหภาค สร้างสมการอุปสงค์สืบเน่ืองต่อน ้า 
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การพยากรณ์ความต้องการใช้น ้าใน 20 ปีข้างหน้า 

 น ้าประปาครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม และบริการ 
• ใช้ข้อมูลจากข้อมูลผู้ใช้น ้าประปารายครัวเรือน และผู้ใช้น ้าในภาค

ธุรกิจเป็นรายมิเตอร์จากการประปานครหลวงและการประปาภูมภิาค 
 W=f(การใช้น ้าเฉลี่ย, จ้านวนครัวเรือน, ความยืดหยุ่นต่อราคาและรายได้) 

 น ้าที่น้ามาใช้ประโยชน์ได้ ส้าหรับน ้าทั งประเทศคิดที่ร้อยละ 27 
ของน ้าท่า ส้าหรับน ้าชลประทานฤดูแล้งคิดจากน ้าต้นทุนวันที่ 1 
พ.ย. 
• ปีปกติ ได้จากค่าเฉลี่ยในอดีต ที่ไม่รวมปีแล้ง และปีท่วม 
• ปีแล้ง ได้จากค่าเฉลี่ยของปีที่มีค่าต่้ากว่าค่าเฉลี่ย 15 ปีลบด้วยค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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03 DATA            5 ฉากทัศน์ของการเติบโตของ GDP 
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กราฟประมาณการ Real GDP ของประเทศไทย 

ที่มา: ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2560) 
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โครงสร้างการใช้น ้าในปี 2579 
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ใน 20 ปีข้างหน้าปริมาณน ้าทั งประเทศมีเพียงพอ 
ยกเว้นปีที่แล้งจัด 
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80,000

ปีฐาน 1: BAU (no technology
disruption)

2: BAU (with technology
disruption)

3: Thailand 4.0 + Shift in K/L 4: Best case

ปริมาณน  า เกินดุล/ขาดดุล (ล้าน ลบ.ม.) 

ข้อมูลมหภาค ข้อมูลมหภาค ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศ 
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ปริมาณน  า กรณีปีแล้งจัด 3 ครั งในรอบ 20ปี เกินดุล/ขาดดุล (ล้าน ลบ.ม.) 

ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศ 



แต่ปริมาณน ้าชลประทานในฤดูแล้งจะขาดแคลนในเกือบ
ทุกฉากทัศน ์
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ปริมาณน  า เกินดุล/ขาดดุล (ล้าน ลบ.ม.) 

ข้อมูลมหภาค ข้อมูลมหภาค ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพอากาศ 



น ้าทั งประเทศป ี2579 

ฉากทัศน์ทางเศรษฐกิจ 
ปริมาณการใช้น  าในปี 2579 (ล้านลบ.ม.) น  าที่น ามาใช้ประโยชน์ได้   เหลือน  า (ล้านลบ.ม.) 

เกษตร 
อุตสาหก

รรม 
บริการ ประปา นิเวศ รวม ปีปกติ ปีแล้ง ปีปกต ิ ปีแล้ง 

ปีฐาน 118,609 2,877 1,937 2,009 6,008 131,440 205,096 174,847 73,656 43,407 

ข้อ
มูล

มห
ภา

ค 1: BAU (no technology disruption) 122,502 5,506 2,797 7,250 6,008 144,062 61,033 30,784 
2: BAU (with technology disruption) 119,261 4,837 2,706 7,227 6,008 140,038 65,058 34,808 
3: Thailand 4.0 + Shift in K/L  130,153 6,776 2,937 7,292 6,008 153,165 51,931 21,681 
4: Best case  164,535 6,550 4,381 7,388 6,008 188,861 16,235 -14,015 

ข้อ
มูล

อา
กา

ศ 1: BAU (no technology disruption) 130,456 5,506 2,797 7,250 6,008 152,017 53,079 22,830 
2: BAU (with technology disruption) 130,456 4,837 2,706 7,227 6,008 151,234 53,862 23,613 
3: Thailand 4.0 + Shift in K/L  130,456 6,776 2,937 7,292 6,008 153,469 51,627 21,378 
4: Best case  130,456 6,550 4,381 7,388 6,008 154,783 50,313 20,064 

ข้อ
มูล

ปีผ
ิดป

กต
 ิ 1: BAU (no technology disruption) 154,566 5,506 2,797 7,250 6,008 176,126 28,970 -1,280 

2: BAU (with technology disruption) 153,831 4,837 2,706 7,227 6,008 174,609 30,487 238 
3: Thailand 4.0 + Shift in K/L  155,552 6,776 2,937 7,292 6,008 178,564 26,532 -3,718 
4: Best case  158,231 6,550 4,381 7,388 6,008 182,557 22,539 -7,710 
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น ้าชลประทานฤดูแล้งปี 2579 

ฉากทัศน์ทางเศรษฐกิจ 
ปริมาณการใช้น  าในปี 2579 (ล้านลบ.ม.) น  าที่น ามาใช้ประโยชน์ได้   เหลือน  า (ล้านลบ.ม.) 

เกษตร 
อุตสาหก

รรม 
บริการ ประปา นิเวศ รวม ปีปกติ ปีแล้ง ปีปกต ิ ปีแล้ง 

ปีฐาน 28,775 3,577 489 2,009 3,327 38,177 32,763 24,598 -5,414 -13,579 

ข้อ
มูล

มห
ภา

ค 1: BAU (no technology disruption) 29,735 5,506 2,797 3,625 3,326 44,989 -12,226 -20,391 
2: BAU (with technology disruption) 28,490 4,837 2,706 3,613 3,326 42,972 -10,209 -18,374 
3: Thailand 4.0 + Shift in K/L  29,104 6,776 2,937 3,646 3,326 45,789 -13,026 -21,191 
4: Best case  39,820 6,550 4,381 3,694 3,326 57,771 -25,008 -33,173 

ข้อ
มูล

อา
กา

ศ 1: BAU (no technology disruption) 20,272 2,753 1,399 3,380 3,326 31,130 32,763 24,598 1,633 -6,532 
2: BAU (with technology disruption) 20,274 2,419 1,353 3,369 3,326 30,741 2,022 -6,143 
3: Thailand 4.0 + Shift in K/L  20,269 3,388 1,469 3,401 3,326 31,853 910 -7,255 
4: Best case  20,263 3,275 2,191 3,447 3,326 32,502 261 -7,904 
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• การพยากรณ์ความต้องการใช้น ้าของทุกสาขาเศรษฐกิจใน 
20 ปีข้างหน้า พบว่า 
 โอกาสที่ไทยจะขาดแคลนน ้าในฤดูฝนต่้ามาก 

 แต่ในฤดูแล้งโอกาสขาดแคลนน ้าสงูมาก 

 เหตุผลส้าคญั มาจากความแปรปรวนจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การขยายตัวของการใช้น า้ในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม และการเพิ่มขึ นของการใช้น ้าประปาที่เกิดจากการ
ขยายตัวของเมือง 
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ผลกระทบของการปรับราคาน ้าต่อปริมาณการใช้น ้า  
 การปรับราคาน ้าชลประทาน และน ้าประปา จะลดปริมาณการใช้

น ้าลงจนช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตขาดแคลนน ้าได้บางส่วน 
• การใช้น ้าในภาคเกษตรจะลดลงเล็กน้อย เพราะความยืดหยุ่นต่อราคา

ต่้า (-0.017) 
• การใช้น ้าในภาคอุตสาหกรรมและบริการจะสามารถลดการใช้

น ้าประปาได้มาก เพราะความยืดหยุ่นต่อราคาสูง (-0.93,-0.92) 
• การขึ นราคาน ้าประปาจะท้าให้การใช้น ้าในกรุงเทพฯลดลงได้มากกว่า

ในเมืองอื่นๆ เพราะค่าความยืดหยุ่นต่อราคาน ้าในกทม. (-1.215) สูง
กว่าในภูมิภาค (-0.348 ถึง -0.435)  

 ผลของการปรับราคาน ้า  คือ ความจ้าเป็นในการลงทุนพัฒนา
แหล่งน ้าจะลดลง 
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สรุป  
 ทรัพยากรน ้าจะไม่พอในปีที่เกิดฝนแล้ง 

• ความต้องการน ้าใน 20 ปีข้างหน้า จะเพิ่มขึ นไม่มาก  การเพิ่มขึ นส่วนใหญ่มา
จากความต้องการน ้าของพืชในปีฝนแล้ง และการใช้น ้าประปาในเมือง   

• แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) จะท้าให้ปริมาณน ้า
ต้นทุน (supply) มีความผันผวนมากขึ น และรุนแรงขึ น ท้าให้มีน ้าไม่
เพียงพอ 

• จึงจ้าเป็นต้องมนีโยบายจัดการด้านอุปสงค์เพื่อประหยัดการใช้น ้าในระยะยาว 
 หากมีการจัดสรรการใช้น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการใช้น ้าภาค

เกษตรได้ 2-4% และมีการบ้ารุงรักษาระบบชลประทานเพิ่มขึ นโดยอาศัย
รายได้จากการปรับราคาค่าน ้า   
• ปัญหาการขาดแคลนจะบรรเทาลงพอสมควร 
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มาตรการประหยัดน ้าแก้ปัญหาขาดแคลนได้บางส่วน 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

ความต้องการน  าปี 2579 น  าต้นทุนปีแล้ง 

ความต้องการน  าในเขตชลประทานปีแล้ง  
(ล้านลบ.ม.) 

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 

ประปา นิเวศ น  าต้นทุน 

เกษตร, 
2,026 อุตสาหกรรม, 

242 

บริการ, 135 
ประปา, 337 

ขาดแคลน, 
4,053 

มาตรการประหยัดน  าช่วยได้ไม่ทั งหมด 
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 การลงทุนในอีก 2 ปี 6.9 หมื่นล้านบาท 

     กักเก็บน ้าได้ 379 ล้านลบ.ม. น ้าใช้การ     

      190 ล้านลบ.ม. 

 ต้องลงทุนอีกอย่างน้อย 21 ครั ง ถึงจะมีน ้า
เพียงพอ โดยไม่ขยายพื นท่ีเพาะปลูกในฤดูแล้ง 



6. ข้อเสนอแนะ 
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6. ข้อเสนอแนะ 

92 

• นัยเชิงนโยบายจากผลวิจัย 

• นโยบายทางเลือกในการบริหารจัดการน ้า 

• การปฏิรูปสถาบันการจัดการน ้า 

• ข้อเสนอแนะด้านพัฒนาองค์กร 

• จุดอ่อนของการพัฒนา และประเด็นการวิจัยในอนาคต 



6.1นัยเชิงนโยบายจากผลวิจัย 4 ข้อ 
 ก) การใช้น ้าชลประทานเพือ่การท้านาปรัง ให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต่้าสุด 

• หากจูงใจให้ลดการใช้น ้าท้านาได้ แล้วน้าน ้าท่ีประหยัดไปปลูก ล้าไย/อ้อย จะให้
มูลค่าสูงกว่าข้าว 165-1,298 บาท/น ้า 1 พันลบ.ม. หรือ 
 หากน้าน ้าไปใช้นอกภาคเกษตร รายได้สุทธิจะเพิ่มขึ น 5 หมื่นบาท/น ้า 1 พันลบ.ม.  

• การศึกษาเรื่องความยืดหยุ่นต่อราคาของอุปสงค์ต่อการใช้น ้า 
 การขึ นราคาน ้าประปาใน กทม. และน ้าเพื่ออุตสาหกรรม/บริการจะช่วยให้เกิดการประหยัดน ้า

ได้มาก การปรับราคาขึ น 10% จะประหยัดน ้าได้เกือบ 10%  

 นอกจากนั นการปรับราคาจะท้าให้ภาคเอกชนมีแรงจูงใจน้าเทคโนโลยีประหยัดน ้ามาใช้ 

 ข)ผลจาก IO พบว่า การโยกน ้าออกจากเกษตร (1%) ไปสู่นอกภาคเกษตร
ตามหลัก VMP จะท้าให้ GDP เพิ่มขึ น 0.1% 
• ผลCGE:การคิดค่าชลประทานในภาคเกษตร(โดยเงินตกเป็นของกลุ่มผู้ใช้น ้า) หรือ

การก้าหนดสิทธ/ิใบอนุญาติใช้น ้า จะท้าให้เกิดประสิทธิภาพการใช้น ้า GDP เพ่ิม 
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• ค) การพยากรณ์ความต้องการใช้น ้าของทุกสาขาเศรษฐกิจใน 20 
ปีข้างหน้า พบว่า 
 โอกาสที่ไทยจะขาดแคลนน ้าในฤดูฝนต่้ามาก 

 แต่ในฤดูแล้งโอกาสขาดแคลนน ้าสูงมาก 

 เหตุผลส้าคัญ มาจากความแปรปรวนจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
การขยายตัวของการใช้น ้าในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม และการ
เพิ่มขึ นของการใช้น ้าประปาที่เกิดจากการขยายตัวของเมือง 

 การปรับราคาน ้าชลประทาน และน ้าประปา จะลดปริมาณการใช้น ้า
ลงจนช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตขาดแคลนน ้าได้บางส่วน 

 ผล คือ ความจ้าเป็นในการลงทุนพัฒนาแหล่งน ้าจะลดลง 
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1. นัยเชิงนโยบายจากผลวิจัย 4 ข้อ 



 ง) การศึกษาต้นทุนค่าน ้าชลประทาน และรายรับจากค่า
ชลประทาน พบว่ารัฐยังต้องอุดหนุนการพัฒนา-บ้ารงุรักษาระบบ
ชลประทานสูงถึงร้อยละ 98 ของต้นทุนรวม 
• สาเหตุส้าคัญเพราะผู้ใช้น ้าจ่ายค่าชลประทานต่้ากว่าต้นทุน หรือไม่

ต้องจ่าย 
• ผลคือ การใช้น ้าอย่างฟุ่มเฟือย 
• การจัดเก็บค่าชลประทานให้คุ้มต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ (1.25 บาท/

ลบ.ม.) จะช่วยให้รัฐมีงบประมาณที่ใช้บ้ารุงรักษา และพัฒนาระบบ
ชลประทานมากขึ น 

• การให้กลุ่มผู้ใช้น ้าจัดเก็บค่าชลประทานเพื่อใช้บ้ารุงรักษาคูคลอง/
ระบบชลประทานที่ส่งน ้าให้กลุ่ม นอกจากจะช่วยลดความสูญเสียของ
น ้าแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดการประหยัดน ้าด้วย 
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6.2. นโยบายทางเลือก 3 ทาง 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (2561-80) ยังคง

เน้นนโยบายพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร และการป้องกันอุทกภัย (ซึ่ง
อาจก่อความสูญเสีย/ความเสียหายมหาศาล) 

 ผลการวิจัยครั งนี พบว่าการใช้น ้าในหลายภาคส่วนขาดประสิทธิภาพและมี
การใช้อย่างฟุ่มเฟือย....รัฐจึงควรให้ความส้าคัญกับการจัดการด้านอุป
สงค์ 

 นโยบายการจัดการด้านอุปสงค์ นอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
การใช้น ้าแล้ว ยังจะช่วยบรรเทาภาวะวิกฤตภัยแล้ง ท้าให้ความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจจากภัยแล้งลดลงปีละไม่ต่้ากว่า 5-6 หมื่นล้านบาท 

 นโยบายการจัดการด้านอุปสงค์ หมายถึง การจัดสรรน ้าให้ภาคเศรษฐกิจ
สาขาต่างๆ ตามหลักประสิทธิภาพการใช้น ้า โดยใช้เครื่องมือต่างๆ 
• แต่รัฐต้องก้าหนดและรับประกันสิทธิพื นฐานในการใช้น ้า ส้าหรับประชาชน

และธุรกิจก่อน 
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6.2.1 นโยบายการจัดการด้านอุปสงค์ต่อน ้า 
 เป้าหมาย : ประหยัดน ้าในภาคเกษตร และการใช้น ้าประปาใน

กทม. รองลงมาคือภาคอุตสาหกรรม บริการ 
 เครื่องมือ 

• ราคาค่าน ้า 
• ใบอนุญาตการใชน้ ้า 
• ค่าชลประทานท่ีรายได้ตกเป็นของกลุ่มผู้ใช้น ้า 
• ภาษีน ้าเสีย 
• กระจายอ้านาจการจัดสรรน ้าตามข้อตกลงร่วมของกลุ่มผู้ใช้น า้/

คณะกรรมการลุ่มน ้า กับคณะกรรมการระดับประเทศ 
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 การขึ นราคาค่าน ้า 
• ผู้วิจัยได้ประมาณการราคาเงาของน ้าประปาที่ 14.73 บาท/ลบ.ม. และราคา

เงาของน ้าเพื่อการเกษตร (73 บาทต่อไร่) และราคาเงาของน ้าดิบทุกแหล่งที่ 
1.24-1.68 บาท/ลบม. 

• การขึ นค่าน ้าประปา(ตามราคาเงา)มีความเป็นไปได้ แต่เงินที่เก็บได้ควรใช้
ปรับปรุงคุณภาพน ้า 

 การจัดเก็บค่าน ้าจากเกษตรกรคงท้าได้ยาก จนกว่ารัฐจะสามารถให้
หลักประกันได้ว่าเกษตรกรจะได้รับน ้าในปริมาณที่ต้องการเหมือนบริการ
น ้าประปา และจนกว่าจะมีการก้าหนดสิทธิพื นฐานที่จะได้รับน ้า รวมทั ง
การติดตั งมาตรวัดน ้า 

 ทางออก คือ ให้กลุ่มผู้ใช้น ้าเก็บค่าชลประทาน  
• เงินท่ีได้เป็นกองทุนของกลุ่มผู้ใช้น ้า และน้ามาใช้บ้ารุงรักษาคูคลองของตน 
• ...เงื่อนไข คือ กลุ่มต้องเข้มแข็ง และมีธรรมาภิบาลด้านการเงิน 
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6.2.1 นโยบายการจัดการด้านอุปสงค์ต่อน ้า 



 ใบอนุญาตใช้น ้า ต้องก้าหนดสิทธิ์ในการใช้น ้าของเจ้าของที่ดิน/ผู้เช่าที่ดิน 
• หากยอมให้แลกเปลี่ยนสิทธิ์ในน ้าได้ จะเกิด ราคาน ้า ที่มีประสิทธิภาพ โดย

รัฐไม่ต้องเป็นผู้ก้าหนด หรือจัดเก็บเอง 
 ภาษนี ้าเสีย ต้องมีการศึกษาอัตราภาษีและการตั งกองทุนบ้าบัดน ้าเสีย 

• มาตรฐานปล่อยน ้าเสีย/โรงบ้าบัดน า้ 
 การกระจายอ้านาจให้คณะกรรมการลุ่มน ้าเป็นผู้จัดสรรน ้า โดยท้า

ข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการจัดสรรน ้าระดับประเทศ (เฉพาะลุ่มน ้าที่
ไหลข้ามหลายจังหวัด) 

 เงื่อนไข คือ รัฐต้องมีข้อมูลน ้าต้นทุนปริมาณการใช้น ้า มีการสร้างความเข้มแข็งของ
กลุ่ม สร้างความเชื่อถือของกลุ่มให้สมาชิก มีกระบวนการเจรจาระหว่างกลุ่มตน้น ้า-
ปลายน ้า มีระบบตรวจสอบและบังคบัให้เป็นไปตามข้อตกลง 

 สรุป คือ ต้นทุนธุรกรรมสูง 
 แต่งานวิจัยทั่วโลกพบว่ามีความเป็นไปได้สูง และจะท้าให้เกดิการใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพ/เป็นธรรม 
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6.2.1 นโยบายการจัดการด้านอุปสงค์ต่อน ้า 



6.2.2 นโยบายการพัฒนาแหล่งน ้า 
 เหตุผลส้าคัญ คือ ความม่ันคง เพราะการพยากรณ์พบว่าในปีฝนแล้ง โอกาสเกิดการ

ขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง ค่อนข้างสูง 
 ทว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาแหล่งน ้าไม่ควรเป็นการขยายพื นที่ท้านา แต่ควร

เป็นการขยายพื นที่เกษตรมูลค่าสูง การให้บริการประปาแก่เมืองที่ขยายตัว และการ
ให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม/บริการ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการท้านา 

 ฉะนั นข้อเสนอโครงการควรประกอบด้วยมูลค่าทางเศรษฐกิจของกิจกรรมที่ได้รับน ้า
ชลประทาน 

 แปลว่าการออกแบบระบบชลประทานต้องไม่ใช่การออกแบบเพ่ือท้านา แต่
ออกแบบให้สนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจที่หลากหลาย และมีความ
ต้องการในจังหวะเวลาที่ต่างกัน 
• ดังนั นต้นทุนการพัฒนาโครงการจะสูงขึ นเช่นกัน  

 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในอนาคตจึงต้องออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการพัฒนาเมือง/อุตสาหกรรม คล้ายกับโครงการ EEC 

 ดูตัวอย่างในตารางต่อไปนี  
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ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อการเสนอ
โครงการชลประทาน 

 จัดล้าดับความส้าคัญของผลประโยชน์ที่เกิดขึ นจากน ้าตาม 
VMP เช่น 

 โครงการอ่างเก็บน ้าและระบบชลประทานขนาด 220 ล.ลบ.ม. 
• มีความต้องการใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ...ล.ลบ.ม./ปี 
• มีความต้องการใช้เพื่อธุรกิจบริการ ...แห่ง ... ล.ลบ.ม./ปี 
• มีความต้องการใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม ...แห่ง ... ล.ลบ.ม./ปี 
• มีความต้องการใช้เพื่อการเกษตร ...ไร่ ... ล.ลบ.ม./ปี 

 
 
 
 

VMP บาท/ลบ.ม. 
การบริการ 332.7 
ประปา  294.4 
อุตสาหกรรม 154.8 
เกษตรกรรม 10.9 
   - อ้อย 9.2 
   - ล าไย 6.3 
   - ทุเรียน 5.0 
   - มะพร้าว 4.2 
   - ข้าวนาปี 2.4 
   - ปาล์มน  ามัน 1.4 
   - ข้าวโพด 0.7 
   - มันส าปะหลัง 0.3 
   - ข้าวนาปรัง 0.2 
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รายการ ล้าน ลบ.ม. VMP/ลบ.ม. มูลค่า (ล.บาท) 
น  าใช้การ 200 67.7 13,535 
ประปา 22 294.4 6,394 
บริการ 9 332.7 2,991 
อุตสาหกรรม 18 154.8 2,737 
เกษตร 130 10.9 1,413 



6.2.3 นโยบายฟื้นฟูระบบชลประทาน 
 เป้าหมาย คือ เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้าไปยังผู้อยู่ปลายน ้า และให้

ระบบสามารถจัดสรรน ้าตามความต้องการที่หลากหลายของภาค
ส่วนเศรษฐกิจ รวมทั งการป้องกันอทุกภัย ตัวอย่างเช่น การสร้าง
คลองคูขนาน 

 ควรน้าข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาของที่ปรึกษาของกรม
ชลประทานมาพิจารณาก้าหนดนโยบายและมาตรการรองรับ 

 อาจเริ่มต้นจากโครงการน้าร่อง โดยมีการส้ารวจความเป็นไปได้ของ
พื นที่ชลประทานที่ควรฟ้ืนฟูเร่งด่วน 

 เป้าหมายรอง : 
• ลดความสูญเสียน ้าในระบบชลประทาน/ประปา ด้วยการลงทุนใน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการตรวจ/ติดตาม ซ่อมบ้ารุง  
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 กรมชลประทาน....ใช้อ้านาจจากส่วนกลาง 
• บริหารจัดการง่ายกว่ารูปแบบอื่น...กรมฯรับผิดชอบต่อนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีเป็นหลัก 
• ไม่อาจแก้ปัญหาความฟุ่มเฟือย ความขัดแย้ง และการลักน ้า  

 คณะกรรมการลุ่มน ้า (RBCs)....กระจายอ้านาจ ใช้การเจรจา 
• ศ. Ostrom พิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า RBCs สามารถจัดสรรน ้าตามความต้องการ

ของผู้ใช้ได้ดีกว่า ขัดแย้งน้อยกว่า เป็นธรรมมากกว่า เพราะสามารถควบคุมกันเองได้ดีกว่า 
• แต่มีต้นทุนธุรกรรมและเสียเวลาเจรจามากเมื่อลุ่มน ้าครอบคลมุหลายจังหวัด 
• ต้องใช้เวลานานในการสร้างความเข้มแขง็ของคณะกรรมการลุ่มน ้า 

 ใช้กลไกตลาด เช่น ราคา หรือ ใบอนุญาตใช้น ้าที่ซื อขายได้ 
• การใช้น ้ามีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงสดุ ใช้ข้อมูลขั นต่้าเพราะเป็นการตัดสินใจของผู้ใชน้ ้า

แต่ละคนตามกลไกราคา 
• ฝ่ายการเมืองต่อต้าน 
• ต้องวางโครงสร้างพื นฐานรองรับก่อน 
• มีปัญหาไม่เป็นธรรม แต่ “น ้าคือชีวิต” จึงต้องมีการก้าหนด “สิทธิพื นฐาน” การเข้าถึงน ้าของ

ทุกคนก่อน จากนั นจึงน้าน ้าต้นทุนส่วนที่เหลือมาจัดสรรด้วยกลไกราคาในตลาดซื อ-ขายน ้า (ถ้า
มีการขายน ้า) หรือ ตลาดแลกเปลี่ยนสิทธิหรือใบอนุญาติการใชน้ ้า (ถ้าเป็นการออกใบอนุญาติ
ใช้น ้าให้ทุกคน) 
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6.3 การปฏิรูปด้านสถาบัน 



 มาตรการประหยัดน ้าในภาคเกษตรที่ควรพิจารณา ได้แก่ 
• การจัดเก็บค่าน ้าภาคเกษตร หรือการออกใบอนุญาตการใช้น ้าตามจ้านวนไร่ 
• แต่ต้องมีมาตรการเสริม คือ มาตรวัดน ้า การติดตามดูแลไม่ให้ขโมยน ้าโดยการสร้างความ

เข้มแข็งให้กลุ่ม JMC ในจังหวัดต่างๆ เริ่มท้างานร่วมกันรวมทั งการให้กลุ่มผู้ใช้น ้าเป็นผู้เก็บค่า
น ้า และบ้ารุงรักษาคูคลองชลประทาน (โดยกรมต้องสร้างศักยภาพให้กลุม่ผู้ใชน้ ้า) 

 เงื่อนไขการก้าหนดราคาน ้าในภาคเกษตร 
• การก้าหนดสิทธิพื นฐานด้านการใช้น ้าของประชาชนทุกคนและภาคเศรษฐกิจทุกสาขา 
• การมีมาตรวัดน ้าด้านการเกษตร อย่างน้อยในระดับกลุ่มบริหารการใช้น ้า 
• หลังจากนั นเมื่อกลุ่ม JMC จังหวัดต่างๆ เริ่มท้างานร่วมกันก็อาจพิจารณาเพิ่มมาตรการใน JMC 

แลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการใชน้ ้า วิธีนี จะเกิด “ตลาดซื อขายสทิธิ์การใชน้ ้า” อย่างมีประสิทธิภาพโดย
รัฐไม่ต้องก้าหนดราคา 

 ส้าหรับผู้ใช้น ้านอกภาคเกษตร ควรพิจารณาหาแนวทางทางเพิ่มราคาน ้าชลประทานที่
จ้าหน่ายให้การประปาในราคาที่ไม่ต่้ากว่าต้นทุนน ้า คือ 1.25 บาทต่อลบ.ม. 
• ประกาศทางน ้าชลประทานที่ครอบคลุมแม่น ้า/คลองธรรมชาติที่ได้รับน ้าจากอ่างเก็บน ้าในฤดูแล้ง 
• หลังจากมีมาตรการดูแลคุณภาพน ้าชลประทาน ควรปรับราคาอีกครั งให้สะท้อนต้นทุนการบ้าบัด

น ้าเสีย 
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6.4 ข้อพิจารณาในการเตรียมตัววางระบบพื นฐานรองรับการใช้
นโยบายกลไกตลาด 



6.5 ข้อพิจารณากรณีการกระจายอ้านาจให้คณะกรรมการลุม่น ้า/ กลุ่ม JMC 
 การยกฐานะกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีกฎหมายรองรับ 
 การสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการ JMC ระดับจังหวัด 
 การสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการลุ่มน ้า 
 การเชื่อมโยงคณะกรรมการ JMCs ของจังหวัดต่างๆ ผ่านคณะกรรมการลุ่มน ้า 
 การวางระบบแบ่งอ้านาจหน้าที่ระหว่างอ้านาจส่วนกลาง (กรมชลประทาน) กับ 

คณะกรรมการลุ่มน ้า (และลุ่มน ้าสาขา) โดยเฉพาะกรณีลุ่มน ้าเจ้าพระยาที่ไหล
ผ่าน22 จังหวัด และประกอบด้วยลุ่มน ้าสาขาหลายลุ่มน ้า 
• ตัวอย่างการจัดการลุ่มน ้าที่ผ่านหลายจังหวัดของญี่ปุ่นที่ยังมีการรวมศูนย์เป็นหลัก แต่

มีการกระจายอ้านาจบางส่วน 
• ศึกษาข้อดี ข้อจ้ากัด และปัญหาการถ่ายโอนอ้านาจการจัดสรรน ้าบางส่วนให้อปท. 

และกลุ่มผู้ใช้น ้า 
• ศึกษาความเป็นไปได้ในการให้อ้านาจประกาศเขตชลประทานเพื่อจัดเก็บค่า

ชลประทานแก่คณะกรรมการลุ่มน ้า เพ่ือน้าเงินมาใช้บ้ารุงรักษาระบบและคลอง
ชลประทาน 
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6.6 ข้อเสนอด้านการพัฒนาองค์กร 
 สร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ในด้านวิชาการต่อไปนี  

• จัดท้าระบบจัดเก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) 
ด้านการใช้น ้าของผู้ใช้น ้าประเภทต่างๆ เช่น จ้านวนสถาน
ประกอบการที่ใช้น ้า การใช้น ้ารายพืช การใช้น ้ารายกลุ่มผู้ใช้น ้า  

• การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบ 
smart irrigation และ smart metering รองรับศูนย์บริหารจัดการ
น ้าอัจฉริยะ 

• การสร้างบุคลากร data scientists ในด้านต่างๆ  
 แนวทางการสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการ/วางแผน 

• ปรับปรุงระบบแรงจูงใจ และการประเมินผลการท้างานจากผลงานทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อกรมฯ 

• ในระยะกลาง ควรพิจารณาการจัดตั งบริษัทวิจัย โดยมีรัฐถือหุ้น เฉก
เช่น กรณีจีนและ เกาหลีใต้ 
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6.7. จุดอ่อนของงานวิจัย และประเด็นศึกษาเพิ่มเติม 
 กรมฯควรจัดท้าบัญชีน ้าของลุ่มน ้าอ่ืน นอกจากลุ่มน ้าเจ้าพระยา 

และลุ่มน ้าตะวันออก...ควรศึกษาเพิ่ม 
 ข้อมูลการใช้น ้าชลประทานของพืชชนิดต่างๆ ยังเป็นการ

ประมาณการจากพื นที่ส่งน ้า กรมฯควรมีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ และน้ามาวิเคราะห์เพื่อก้าหนดมาตรการประหยัดน ้า
ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น ้า โดยเฉพาะกลุ่ม JMC 

 แบบจ้าลอง CGE ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง เช่น  การสร้งบัญชี
น ้าธรรมชาติเพิ่มเติมจากบัญชีน ้าประปา 

 ควรขยายแบบจ้าลอง Stella โดยมีรายละเอียดของจังหวัด และ
ท้าแบบจ้าลองในภาคตะวันออก 
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