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งานวิจัยนี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลา
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เปลี่ยนแปลง และการประเมินมูลค่าของปริมาณการเปลี่ยนแปลง การศึกษาพบว่า ทรัพยากรน ้าไหลเข้า
เขื่อนภูมิพล จากแม่น ้าปิงซึ่งมีต้นก้าเนิดจากพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ น
อย่างต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 และมีความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2550 – 
2559 มูลค่าทางเศรษฐกิจของความสูญเสียทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระหว่าง  พ.ศ. 2550-2559 
ซึ่งประมาณการจากการจ้าลองเส้นแนวโน้มคิดเป็นจ้านวนเงินในช่วง ระหว่าง 131,628.51 ล้านบาท ถึง 
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เหตุผลส้าหรับการจัดโปรแกรมการลงทุนเพ่ือคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยมี
ผลประโยชน์ตอบแทนการลงทุนใช้จ่ายสาธารณะประเมินจากการพลิกความสูญเสียทางเศรษฐกิจกลับ
เป็นผลได้ทางเศรษฐกิจจากการคืนสภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 
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This research is intended to provide an analysis for the change in the quantity of 

water resource input of Bhumipol Dam over the period between 1997 and 2016. The 

analysis involves the modeling of the trend, the computation of the quantity of the 

changes, and the valuation of the changes. It was found that the water resource input 

of Bhumipol Dam drawn into the Ping River from the northern part of Thailand had 

been increasingly enriched between 1997 – 2006, but experienced endured 

degradation between 2007 – 2016. The economic value of the loss of water input into 

Bhumipol Dam between 2007 – 2016 is estimated to range from 131,628.51 millions of 

baht to 184,219.00 millions of baht. This valuation of the economic loss provides the 

useful information to justify the investment program for nature stewardship of the 

northern Thailand. The return benefit of the public investment is assessed from the 

reverse of such economic loss into economic gain by the enriched water resource input 

of Bhumipol Dam. 
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บทท่ี 1 
 

บทน้า 

1.1 ภูมิหลังของงานวิจัย 

ทรัพยากรน ้ าเป็นปัญหาด้านทรัพยากรที่ทั่ วโลกก้าลั งให้ความส้าคัญ โดยองค์การ
สหประชาชาติริเริ่มให้มีวันน ้าแห่งโลก (World Water Day) ในปี พ.ศ. 2536 ตรงกับวันที่ 22 
มีนาคม ของทุกปี (UN-Water: World Water Day 2018) ในปี พ.ศ. 2560 การจัดงานวันน ้าแห่ง
โลก (World Water Day) พระสันตปาปา ฟรานซิส (Pope Francis) กล่าวเปิดงานวันน ้าแห่งโลก 
(World Water Day) เชิญชวนให้ประชาคมโลกให้ความสนใจปัญหาวิกฤตน ้าจืด ใจความว่า วิกฤตน ้า
จืดเป็นเรื่องพื นฐานแต่เป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะน ้าคือชีวิต ให้ความรุ่งเรืองและความก้าวหน้า เป็นเรื่อง
เร่งด่วนเพราะมีความจ้าเป็นต้องพิทักษ์บ้านของเรา 

“ [Our concerns] are basic and pressing. Basic, because where there is water 
there is life, making it possible for societies to arise and advance. Pressing, because 
our common home needs to be protected.” (World Economic Forum, 2017) 

ร าย งาน  The Global Risks Report 2016 11th Edition (World Economic Forum, 
2016) จัดอันดับ ปัญหาวิกฤตน ้าจืด เป็นความเสี่ยงอันดับที่ 3 รองจากปัญหาการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ (Climate change) และปัญหาการใช้อาวุธการท้าลายล้างสูง ตามล้าดับ  

ความส้าคัญของวิกฤติน ้าจะเห็นได้จากหัวข้อข่าวเด่นในรอบปี ค.ศ. 2014 (Ganter, 2015) 
ซึ่งประกอบด้วย (1) The California drought becomes a US national emergency ปัญหาภัย
แล้งเร่งด่วนในแคลิฟอร์เนีย ความแห้งแล้งได้กระจายไปทั่วแคลิฟอร์เนีย โดยประชาชนที่ท้า
การเกษตรต่างรอคอยฝนที่จะมาถึงในฤดูฝนแต่ว่า ฝนกลับไม่ตกตามฤดูกาล เพราะ ปรากฏการณ์  El 
nino โดยภัยแล้งใน ค.ศ.2011 จัดเป็นภัยแล้งที่สร้างความเสียหายที่สุดในประวัติศาสตร์ตั งแต่ 
ศตวรรษที่ 16 พื นที่ ของแคลิฟอร์เนียประสบปัญหาภัยแล้งไปกว่า 58 เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ทั งหมด 
ผลิตภัณฑ์อาหาร (ธัญพืช ผัก และผลไม้) เสียหายกว่า 50 เปอร์เซ็นต์จากทั งหมด (2) New analyses 
describe links between drought, water management and the Syrian civil war แม้จะไมใ่ช่
ปัจจัยโดยตรงแต่ ปัญหาภัยแล้งในซีเรียก็เป็นหนึ่งปัจจัยส้าคัญที่เป็นชนวนเหตุของความขัดแย้ง จน
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เกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่ยาวนานในซีเรีย (Columbia University) ช่วงปี 2007 – 2010 เป็น
ระยะเวลาที่เกิดภัยแล้งสูงสุด ส่งผลเสียหายต่อ เกษตร และปศุสัตว์ โดยรัฐบาลไม่ใส่ใจช่วยเหลือ
ประชาชน  (3) US-China climate agreement includes provisions on water and energy 
ความร่วมมือด้านอากาศ และพลังงานของจีน และสหรัฐอเมริกาโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของทั ง 2 ประเทศ โดยจีน และสหรัฐอเมริกาจัดเป็นประเทศที่มีการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจกมากที่สุดในโลก โดยการร่วมมือนี มีการสร้าง และแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยี ต่าง ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตน ้า และ
พลั งงาน (4) Algae blooms foul water in cities from Kunming to Toledo ปัญหา Algae 
blooms เกิดจากการมีแร่ธาตุในแหล่งน ้ามากจนสาหร่ายเติบโตกระจายไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้แหล่ง
น ้าใช้ดื่มกินของ Toledo ถูกรุกล ้า ไม่สามารถใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ แค่ภายในเวลา 2 วันก็ท้าให้
ประชาชนกว่า 4 แสนคนต้องพบกับความยากล้าบากทีไ่ม่สามารถเข้าถึงแหล่งน ้าได้ (5) Waterborne 
infectious diseases kill nearly 2 million people (World Health Organization, 2000) มี
รายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากโดยรวมจากทั่วโลก 4 – 5 เปอร์เซ็นต์ที่เสียชีวิตจากโรคภัยทางน ้า
ประเภทต่าง ๆ ประเมินเป็นจ้านวนกว่า 2 ล้านคน ไม่ว่าจะโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย โรคจากเชื อไวรัส 
นอกจากนั นยังมีรายงานว่ามีผู้ป่วยจากโรคอุจจาระร่วงมากกว่า 4 พันล้านคนในแต่ละปีที่มีปัญหามา
จากการดื่มน ้าทีไ่ม่สะอาด 
 วิกฤติน ้าของโลกปรากฏให้เห็น (Boltz, 2017) จากจ้านวนเมืองใหญ่ของโลกทั งหมดครึ่งหนึ่ง
มีปัญหาขาดแคลนน ้า ประชากร 2 ใน 3 ของโลกเผชิญปัญหาน ้าแล้งประจ้าปี และท่ามกลาง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ประชากรมนุษย์ที่มีจ้านวนเพ่ิมขึ น และการใช้น ้าในภาค
การเกษตรเพ่ิมขึ น ประเมินได้ว่าวิกฤติน ้าของโลกจะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ น ซึ่งคาดว่าอุปสงค์ส่วนเกิน
จะมีมากถงึร้อยละ 40 ในระยะเวลา 15 ปีในอนาคต 

ในประเทศไทย มีปริมาณพื นที่ 514,000 ตร.กม. ปริมาณฝน 800,000 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณ
ฝนเฉลี่ย 1600 มม. มีลุ่มน ้าหลักจ้านวนทั งสิ น 25 ลุ่มน ้า ปริมาณน ้าเก็บสะสม 70 ,000 ล้าน ลบ.ม. 
(ใช้งานได้ 45,000 ล้าน ลบ.ม. และใช้ไม่ได้ (น ้าปริมาณกักเก็บต่้าสุด) 25,000 ล้าน ลบ.ม.) โดย
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความต้องการใช้น ้าในกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างสูงไม่ว่า
จะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม รวมถึงบริการในภาคครัวเรือน ปัจจุบันในประเทศไทยมีเขื่อน
ต่าง ๆ อยู่กว่า 36 เขื่อนทั่วประเทศ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของ กรมชลประทาน (สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน ้าและการเกษตร, 2561) โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ 8 เขื่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
12 เขื่อน ภาคกลาง 4 เขื่อน ภาคตะวันตก 2 เขื่อน ภาคตะวันออก 6 เขื่อน และภาคใต้ 4 เขื่อน 

พื นที่ภาคเหนือมีสภาพภูมิประเทศเป็นพื นที่ภูเขาสูงรวมแหล่งต้นน ้าต่าง ๆ ลงสู่พื นที่บริเวณ
ตอนล่าง เช่น กลุ่มแม่น ้าที่ไหลลงสู่แม่น ้าเจ้าพระยา ได้แก่ แม่น ้าปิง แม่น ้าวัง แม่น ้ายม แม่น ้าน่าน ที่
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ไหลจากพื นที่บริเวณภาคเหนือ ระหว่างเส้นทางจะมีการไหลผ่านเขื่อนต่าง ๆ ที่มีการกักเก็บน ้าเอาไว้
ไม่ให้ระดับน ้ามีสูงเกินในช่วงฤดูฝน และน้าไว้ผันน ้าเพ่ือการเกษตร ประปาในช่วงฤดูแล้ง นอกจากนั น
ยังมีการน้าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างการระบายน ้าออกจาก
เขื่อน 

เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนส้าคัญ ที่มีการเก็บข้อมูลปริมาณน ้าไหลเข้า ไหลออก และการผันน ้า
ออกจากเขื่อนเพ่ือการผลิตไฟฟ้าอยู่อย่างต่อเนื่อง ท้าให้มีข้อมูลตัวอย่างที่สามารถศึกษาในงานวิจัยได้
ดีเมื่อเทียบกับเขื่อนอ่ืน ๆ โดยทรัพยากรน ้าเขื่อนภูมิพลมีแหล่งก้าเนิดมาจากแม่น ้าปิงในบริเวณพื นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย เป็นลุ่มน ้าล้าดับที่ 6 จากจ้านวน 25  ลุ่มน ้าหลักของประเทศ มีต้นก้าเนิด
ในทิวเขาผีปันน ้าในเขตอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไหลจากทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ ผ่านพื นที่
ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน ไหลผ่านพื นที่ราบหุบเขาก่อนไหลลงอ่างเก็บน ้าเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก และบรรจบกับแม่น ้าวัง ที่จังหวัดตาก และไหลผ่านจังหวัดก้าแพงเพชรไปบรรจบกับ
แม่น ้าน่านที่ปากน ้าโพจังหวัดนครสวรรค์มีพื นที่ลุ่มน ้าประมาณ 33,896 ตารางกิโลเมตรครอบคลุม
พื นที ่5 จังหวัด มีความยาวประมาณ 740 กม. (ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 1, 2561) 

จากการศึกษาข้อมูลเบื องต้นของเขื่อนภูมิพลพบว่าช่วงตั งแต่ปี พ.ศ. 2540 – 2549 มีความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้าเพ่ิมมากขึ น แต่ตั งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2559 พบว่ามีความเสื่อม
โทรมลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั นเพ่ือประเมินมูลค่าความ
เสียหายทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรน ้าที่สูญเสียไปว่ามีมูลค่าเท่าใด รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหา จึงได้
ท้าการศึกษาทรัพยากรน ้าในเขื่อนภูมิพล 

การศึกษากระบวนการทางธรรมชาติมีความส้าคัญเพ่ือด้ารงความอุดมสมบูรณ์ของอุปทานน ้า
ตามธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดสารสนเทศในการตัดสินใจในเชิงนโยบายที่ท้าให้สามารถอนุรักษ์แหล่งต้นน ้า
มิให้เกิดปัจจัยกีดขวางกระบวนการของธรรมชาติในการผลิตน ้าให้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์ไม่ต้องลงทุน
เพ่ือให้บริการขั นพื นฐานที่มนุษย์ทุกกลุ่มเข้าถึงได้ เพื่อน้าไปสู่การออกแบบกระบวนการทางเศรษฐกิจ
ที่จะใช้เป็นเครื่องมือก้ากับ และควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของอุปทานทรัพยากรน ้า 

 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 

1.2.1 เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน ้าซึ่งมีอิทธิพลกับปริมาณน ้าไหลเข้า 
เขื่อนภูมิพลในช่วงเวลา 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2559  

1.2.2 เพ่ือประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการลงทุนเพ่ือคุ้มครอง
ทรัพยากรป่าไม้ในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

1.2.3 เพ่ือเป็นแนวทางส่งเสริม ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 
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1.3 วิธีการศึกษาประกอบด้วย 

1.3.1 การรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเพ่ือน้ามาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทรัพยากรน ้า และสถานการณ์ด้านป่าไม้ 

1.3.2 น้าข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั งสองด้าน 
1.3.3 แสวงหาแนวทางในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้า  

 

1.4 ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย 

1.4.1 ความรู้เกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน ้าที่จะเป็นหลักการ และเหตุผล
ส้าหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื นที่ภาคเหนือ 

1.4.2 เป็นสารสนเทศท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ส้าหรับทรัพยากรน ้า 
1.4.3 เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจในเชิงนโยบายเพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

น ้า 
 

 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 2 
 

งานวิจัย และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ในบทนี จะกล่าวถึงการทบทวนงานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าเข้าสู่เขื่อนภูมิพล และหลักการ และเหตุผลส้าหรับ
การคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย จากหลายแหล่งข้อมูล โดยแบ่งแนวทางใน
การวิจัยออกดังนี  

2.1 ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันด้านปัญหาทรัพยากรน ้า 
2.2 ข้อมูลจ้าเพาะของเขื่อนภูมิพล 
2.3 นโยบายการจัดการน ้าของเขื่อนภูมิพล 
2.4 แนวคิด และรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน ้า 
2.5 แนวคิด และรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่า

ไม้ และทรัพยากรน ้า 
2.6 นโยบายการจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย และต่างประเทศ และการใช้เครื่องมือ

ทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศต่าง ๆ  
2.7 แนวคิดจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประเมิน และจ้าแนกมูลค่าทรัพยากรน ้า 

 

2.1 ทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันด้านปัญหาทรัพยากรน ้า 

ปัญหาส้าคัญด้านทรัพยากรน ้า ส่งผลเสียต่อทั งระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความ
เสียหายต่อทรัพยากรน ้า ซึ่งปัญหาเหล่านี บางกรณีควบคุมได้ยากเนื่องจากเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติ 
โดยปัญหาส้าคัญด้านทรัพยากรน ้าถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี  (1) ปัญหาอุทกภัย ท้าให้การ
เติบโตของ GDP หยุดชะงัก ในปี 2011 ประชาชนราว ๆ 14 ล้านคน ในเขตแม่น ้าโขง และเจ้าพระยา 
ได้รับผลกระทบ จากน ้าท่วม ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าโดยรวมราว 46 ล้านเหรียญสหรัฐ 
(ประมาณ 1.44 ล้านล้านบาท) ปัจจัยต้นเหตุส้าคัญมาจากการขาดการเตรียมตัวรับมือที่ดี รวมถึง 
ปัญหาการลักลอบตัดไม้ท้าลายป่า เป็นผลให้ไม่มีแนวรับเวลาน ้าไหลบ่า ไม่มีรากไม้ให้แผ่นดินยึดเกาะ 
แผ่นดินทรุดตัวลง และน ้าไหลผ่านจุดต่าง ๆ อย่างรวดเร็วยากจะรับมือ (2) ปัญหาภัยแล้ง ส่งผล
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กระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นผู้ใช้น ้าในประเทศกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทส้าคัญในห่วงโซ่ 
อุปทาน อาหารทั่วโลก เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ รวมไปถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศก็ส่งผลกระทบด้วยเช่นกัน (3) ปัญหาน ้าเสีย ประเทศไทยมีความพยายาม ที่จะจัดการมลพิษ
ทางน ้า รวมถึงน ้าเสียมาเป็นเวลานาน แม่น ้าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชาชน เช่น บริเวณแม่น ้า
เจ้าพระยา เป็นบริเวณที่เกิดมลพิษได้ง่าย เนื่องจากมีการปล่อยน ้าเสียจากทั งโรงงาน และขยะ ของ
เสีย จากบ้านเรือนชุมชนในเขต สิ่งเหล่านี ส่งผลต่อแหล่งน ้าข้างเคียง และปัญหาสุขภาพ ในช่วงเวลา
หลายปีที่ผ่านมา ภาคการจัดการน ้าเสียไม่ได้มีการพัฒนา มีน ้าเสียปริมาณราว 15 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับ
การบ้าบัดให้กลับมาสามารถใช้ได้ ในขณะเดียวกันการขยายตัวของประชากร และเศรษฐกิจ การ
เพ่ิมเติมของเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดการ และการควบคุมที่หละหลวม ก็เป็น
ปัจจัยที่ท้าให้สหประชาชาติ กดดันรัฐบาลไทยท้าให้น ้าเป็นหัวใจหลักในการลงทุน  
 

2.2 ข้อมูลจ้าเพาะของเขื่อนภูมิพล 

ภาพที่ 2.1 เขื่อนภูมิพล 
แหล่งที่มา: (แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เขื่อนภูมิพล, 2559) 
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เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนภายใต้การบริหารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561) 
เขื่อนภูมิพล มีที่ตั งอยู่ที่ 180/2 หมู่ 6 ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก เป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทย และ เอเชียอาคเนย์ และเป็นอันดับ 8 ของโลกสร้างปิดกั น ล้าน ้าปิงที่บริเวณเขา
แก้ว อ้าเภอสามเงา จังหวัดตาก และเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อเขื่อน
ยันฮี ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
พระราชทาน พระปรมาภิไธย ให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อนภูมิพล  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2 แผนที่ชลประทานของเขื่อนภูมิพล 

แหล่งที่มา: (สมาคมแม่น ้าเพ่ือชีวิต, 2551) 
 

ลักษณะทางกายภาพ และคุณสมบัติของเขื่อนภูมิพล ได้แก่ ตัวเขื่อนมีรัศมีความโค้ง 250 
เมตร สูง 154 เมตร ยาว 468 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน ้าสามารถรองรับน ้าได้
สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร อาคารโรงไฟฟ้าได้ติดตั งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 1 – 2 ก้าลัง
ผลิตเครื่องละ 70,000 กิโลวัตต์ ติดตั งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 3 – 6 ก้าลังผลิตเครื่องละ 70,000 
กิโลวัตต์ และเครื่องที่ 7 ก้าลังผลิต 115 ,000 กิโลวัตต์ ติดตั งเครื่องก้าเนิดไฟฟ้าเครื่องที่ 8 แบบสูบ
กลับ ขนาดก้าลังผลิต 171,000 กิโลวัตต์ รวมก้าลังการผลิตติดตั งทั งสิ น 779.2 เมกกะวัตต์  
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ภาพที่ 2.3 เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน ้า 
แหล่งที่มา: (คณะฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2004) 

 
โรงไฟฟ้าพลังน ้าเขื่อนภูมิพล มีหลักการผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ การใช้แรงดันน ้าในอ่างเก็บ

น ้า (Reservoir) มาหมุนกังหันน ้า (Turbine) ซึ่งเป็นตัวต้นก้าลังต่อเชื่อมกับแกนหมุนของเครื่อง
ก้าเนิดไฟฟ้า (Generator) ซึ่งติดตั งในแนวตั ง ท้าให้ปีกหมุนของเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า (Rotor) หมุนตาม
ด้วยความเร็วรอบที่เท่ากันกับกังหันน ้าในอัตรา 150 รอบต่อนาที เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสตรง (Excite) 
ให้ขดลวดปีกหมุน (Rotor winding) จะเกิดสนามแม่เหล็กซึ่งหมุนตัดกับขดลวดที่อยู่กับที่ (Stator 
winding) จึงเกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขดลวดที่อยู่กับที่ ที่ระดับ 13 ,800 โวลต์ และใช้หม้อแปลงยกระดับ
แรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ นไปท่ีระดับ 230,000 โวลต์ เพ่ือป้อนเข้าระบบไฟฟ้าของประเทศ 
 

2.3 นโยบายการจัดการน ้าของเขื่อนภูมิพล 

ข้อมูลโดย (ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , 2554) ข่าว
ประชาสัมพันธ์ฉบับพิเศษ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้รายงานถึงข้อเท็จจริงในนโยบายการ
จัดการของเขื่อนภูมิพล ดังนี  

เขื่อนทุกเข่ือนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั น ทุกเขื่อนเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ มีหน้าที่กักเก็บน ้า
ไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และการบรรเทาอุทกภัย
เป็นหลัก การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นผลประโยชน์เพิ่มเติมที่จะได้จากกิจกรรมข้างต้นดังกล่าวที่ว่ามา 
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การบริหารจัดการน ้าในเขื่อนของ กฟผ. ตามหลักการจะควบคุมให้ระดับน ้า อยู่ในกรอบของ 
“เกณฑ์ควบคุมระดับน ้า” (Rule Curve) ซึ่งมีอยู่ 2 เกณฑ์ คือ “เกณฑ์ควบคุมระดับน ้าตัวล่าง” 
(Lower Rule Curve)  และ “เกณฑ์ควบคุมระดับน ้าตัวบน” (Upper Rule Curve) โดยในการจัดท้า
เกณฑ์ควบคุมระดับน ้านั น ได้น้าปัจจัย และข้อมูลของปริมาณน ้าไหลเข้าอ่างเก็บน ้า และความ
ต้องการใช้น ้าของพื นที่ท้ายเขื่อนในรอบกว่า 30 ปี มาประกอบการจัดท้า เกณฑ์ควบคุมระดับน ้าตัว
ล่าง(Lower Rule Curve) จะท้าหน้าที่บอกให้ทราบว่า หากเก็บน ้าไว้ต่้ากว่าระดับนี  จะมีความเสี่ยง
เรื่องการขาดแคลนน ้าในปีหน้า และเกณฑ์ควบคุมระดับน ้าตัวบน (Upper Rule Curve) จะท้าหน้าที่
บอกให้ทราบว่า หากเก็บน ้าไว้สูงกว่าระดับนี จะมีความเสี่ยงเรื่อง น ้าล้นเขื่อนจนอาจต้องเปิดประตู
ระบายน ้าล้น (Spillway) ในช่วงปกติเขื่อนจะมีการควบคุมระดับน ้าไม่ให้ต่้ากว่าเกณฑ์เพ่ือจะได้
เพียงพอส้าหรับส้ารองในฤดูแล้งที่จะมาถึงในปีนั น ๆ และช่วงฤดูฝนก็จะมีการควบคุมระดับน ้าใน
เขื่อนไม่ให้เกินปริมาณกักเก็บที่เหมาะสม ดังนั นเกณฑ์ควบคุมระดับน ้าจึงเปรียบเสมือนเกณฑ์ที่คอย
ควบคุมระดับน ้าในเขื่อนให้มีปริมาณน ้าเก็บกักที่เหมาะสมตามสภาวการณ์ของปริมาณน ้าทั งเหนือ
เขื่อน และสภาพน ้าในลุ่มน ้าท้ายเขื่อน  เพ่ือให้มีน ้าไว้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
ภาพรวมตลอดทั งปี  

การระบายน ้านอกเหนือจากการระบายผ่านประตูเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพล จะ
เกิดเม่ือปริมาณน ้าในเขื่อนใกล้เต็มปริมาณความจุเพื่อควบคุมระดับน ้าไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของเขื่อน และอาคารประกอบ การเก็บกักน ้าไว้เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจะไม่ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ในเรื่องรายได้ที่เพ่ิมขึ นต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แต่ประการใด ทั งนี เนื่องจากในระบบ
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปัจจุบัน คณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงานก้าหนดให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
ได้รับอัตราค่าไฟฟ้าในรูปแบบ “ผลตอบแทนเงินลงทุน” (ROIC) จึงไม่มีแรงจูงใจให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
จะต้องเก็บกักน ้าไว้ในปริมาณมาก ๆ แต่อย่างใด ดังนั น ปัจจุบันการระบายน ้าจากเขื่อนจึงเป็นไปตาม
ความจ้าเป็นทางด้านเกษตรกรรม การบรรเทาอุทกภัย และสาธารณูปโภคเป็นหลัก 
 

2.4 แนวคิด และรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการน ้า 

รายงานการศึกษาเรื่อง Global water resources: Vulnerability from climate change 
and population growth (Vörösmarty, Green, Salisbury, & Lammers, 2000) มีความเห็นว่า
การประเมินสถานการณ์อุปทานน ้าจืดท้าได้ยากท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ของอุปทาน
และอุปสงค์น ้าที่มีลักษณะซับซ้อน การจ้าลองเหตุการณ์ในเชิงการค้านวณโดยใช้แบบจ้าลอง
ภูมิอากาศที่ผสมผสานหลักการบัญชีน ้า สารสนเทศด้านเศรษฐกิจสังคม กับแผนภูมิแม่น ้า แสดงให้
เห็นว่าประชากรมนุษย์ของโลกที่เผชิญปัญหาน ้าแล้งมีสัดส่วนสูง และอุปสงค์น ้าจะเพ่ิมเกินขีด
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ความสามารถของอุปทานอย่างมากภายในปี ค.ศ. 2025 ในขณะที่การแก้ปัญหาผลกระทบของ
เศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ต่ออุปทานน ้ายังคงมีความเชื่องช้า 

ปัญหาวิกฤตน ้าจืด (FAO, 2012) มีสาเหตุ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านอุปสงค์ที่มีปริมาณมากขึ นตาม
จ้านวนประชากรมนุษย์ซึ่งใช้น ้าทั งจากแหล่งผิวดิน และใต้ดินเพ่ือการเกษตร การอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการของระบบเศรษฐกิจ เช่น การผลิตไฟฟ้าพลังน ้าซึ่งเป็นวิธีการก้าเนิดไฟฟ้าที่ปราศจาก
มลพิษ และด้านอุปทานที่มีปริมาณลดลงตามอัตราการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน ้า การ
สูญเสียป่าไม้ในเขตภูเขาสูงซึ่งมีบทบาทดึงดูดเมฆ และฝนเข้าสู่พื นที่ ท้าให้สูญเสียทรัพยากรน ้าทั งใน
แหล่งน ้าผิวดินและใต้ดิน 

การจัดการทรัพยากรน ้ามีจุดมุ่งหมายเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรน ้า 
แสวงหาวิธีประหยัดน ้า และการหมุนเวียนน ้าใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ พร้อมกับการอนุรักษ์ความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งต้นน ้า และป่าไม ้

การศึกษาเรื่อง The United Nations World Water Development Report 3: Water 
in a Changing World (UN-Water, 2009) ให้ข้อสังเกตุว่าการจัดการน ้าได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการตัดสินใจที่อยู่นอกขอบเขตการควบคุมของสาขาเศรษฐกิจน ้า ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อน
ภายนอกท่ีมีลักษณะผันผวนคาดเดาได้ยาก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในเชิงประชากร การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของโลก การเปลี่ยนแปลงค่านิยมทางสังคม และพฤติกรรม
ของสังคม นวัตกรรมทางเทคโนโลยี กฎหมาย ประเพณี และระบบการเงิน ปัจจัยเหล่านี มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในบางเรื่องมีอัตราเร่ง และรายงานนี มีความเห็นว่ากระบวนการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่นอกขอบเขตสาขาเศรษฐกิจน ้า ได้แก่ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ ความม่ันคงทางด้านอาหาร และพลังงาน และการจัดการภัยพิบัติ ควรบูรณาการปัจจัยน ้า
เข้าเป็นส่วนประกอบด้วย 
 

2.5 แนวคิด และรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรน ้า 

มีรายงานการศึกษาถึงความสมบูรณ์ของป่าไม้มีอิทธิพลต่อปริมาณของทรัพยากรน ้า 
(Stickler et al., 2013) ซึ่งโดยภาพรวมป่าไม้ใช้ และเก็บน ้าในปริมาณมากแต่มีการสูญเสียน้อย (การ
สูญเสียน ้าจากผิวน ้าหรือจากผิวดินโดยตรง) เพราะความหนาแน่นของพืชที่ปกคลุมพื นที่ป่าไม้สามารถ
เก็บรักษาความชุ่มชื นได้มากจึงมีความต้องการใช้น ้าในปริมาณน้อยจึงท้าให้มีปริมาณน ้าส่วนเกินที่ไหล
ออกสู่แม่น ้าในปริมาณมากกว่ากรณีสูญเสียป่าไม ้และพืชคลุมดิน  
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การศึกษาเรื่อง Dependence of hydropower energy generation on forests in the 
Amazon Basin at local and regional scales (Stickler et al., 2013) ให้ข้ออธิบายว่าความอุดม
สมบูรณ์ของปริมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้า (River discharge) เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ 
โดยปริมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้าคือส่วนต่างของปริมาณฝนตก (Precipitation) กับการคายระเหย 
(Evapotranspiration: ET) (การคายระเหย เป็นกระบวนการที่เปลี่ยนสภาวะของน ้าจากของเหลวให้
กลายเป็นไอ เป็นกระบวนการรวมระหว่างการระเหยน ้า (evaporation) คือ การสูญเสียน ้าจากผิวน ้า
หรือจากผิวดินโดยตรง กับกระบวนการคายน ้าของพืช (transpiration)) ปริมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้า
มีมากเพราะมีปริมาณฝนตกมาก เทียบกับปริมาณการคายระเหยที่เกิดจากความหนาแน่นของพืชคลุม
ดิน  ซึ่ งความเข้าใจในเรื่องนี ได้มาจากการศึกษาเรื่อง  Land Use and Climate (Bonan G.B., 
DeFries, Coe, & Ojima, 2004) ซึ่งอธิบายให้เห็นอิทธิพลของระบบนิเวศบนแผ่นดิน (Terrestrial 
ecosystem) ต่อภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนพลังงาน น ้า การเคลื่อนที่ของสสาร ละอองน ้า 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซ อ่ืน ๆ ในบรรยากาศ ท้าให้การเปลี่ยนแปลงของพืชคลุมดินเป็น
ปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการศึกษาเรื่อง Observations of increased tropical 
rainfall preceded by air passage over forests (Spracklen, Arnold, & Taylor, 2012)
พยากรณ์ว่าแนวโน้มการสูญเสียป่าไม้ในเขตป่าอเมซอนในอัตราในเวลาที่ศึกษานั นจะท้าให้ปริมาณฝน
ตกในเขตป่าอเมซอนในปี ค.ศ. 2050 ลดลงร้อยละ 12 ในฤดูฝน และร้อยละ 21 ในฤดูแล้ง 

มีผลการศึกษาในลักษณะแยกส่วนซึ่งสรุปว่าการสูญเสียป่าไม้เป็นสาเหตุให้แม่น ้ามีปริมาณน ้า
มาก เช่น การศึกษาเรื่อง Water balance of the Amazon Basin: Dependence on vegetation 
cover and canopy conductance (Costa & Foley, 1997) และการศึกษาเรื่อง Modeling the 
hydrological impact of land-use change in West Africa (Li, Coe, Ramankutty, & Jong, 
2007) ซึ่งลักษณะเช่นนี เป็นปรากฏการณ์ในระยะสั นในช่วงที่มีฝนตก  

ส้าหรับในภาพรวมแม้ว่าป่าไม้ใช้ และเก็บน ้าในปริมาณมากแต่มีการสูญเสียน้อย (การสูญเสีย
น ้าจากผิวน ้าหรือจากผิวดินโดยตรง) เพราะความหนาแน่นของพืชที่ปกคลุมพื นที่ป่าไม้สามารถเก็บ
รักษาความชุ่มชื นได้มากจึงมีความต้องการใช้น ้าในปริมาณน้อยจึงท้าให้มีปริมาณน ้าส่วนเกินที่ไหล
ออกสู่แม่น ้าในปริมาณมากกว่ากรณีสูญเสียป่าไม้ และพืชคลุมดิน  

แบบสาธิตปริมาณคาดประมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้าเปรียบเทียบกรณีมีป่าไม้คลุมดินกับกรณี
ไม่มีป่าไม้คลุมดิน แสดงใน ตารางที่ 2.1 มีจุดมุ่งหมายเพ่ืออธิบายสาเหตุที่มีรายงานการศึกษาซึ่ง
สังเกตุเห็นว่าในกรณีป่าไม้อุดมสมบูรณ์น ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้า (River discharge) มีปริมาณน้อย 
(รายการที่ 4) เพราะพืชใช้น ้าในปริมาณมาก (รายการที่ 2) และสูญเสียบางส่วนในกระบวนการคาย
ระเหย (Evapotranspiration: ET) (รายการที่ 3) แต่ความถี่ของฝนตกในรอบปีซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ระบบนิเวศบนแผ่นดินที่มีมาก (รายการที่ 5) ท้าให้มีปริมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้ามากในกรณีมีป่าไม้
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คลุมดิน ป่าไม้จึงมีบทบาทป้องกันน ้าท่วมเพราะน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้า (River discharge) มีปริมาณ
น้อย และในขณะเดียวกันเป็นโรงงานผลิตน ้าจืดขนาดใหญ่เพราะความถี่ของฝนตกในรอบปีซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากระบบนิเวศบนแผ่นดินที่มีมาก 

 
ตารางท่ี 2.1 แบบสาธิตปริมาณคาดประมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้า (River discharge) เปรียบเทียบ
กรณีมีป่าไม้คลุมดินกับกรณีไม่มีป่าไม้คลุมดิน  

 
แหล่งที่มา: ผู้วิจัย 
 

2.6 นโยบายการจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศไทย และต่างประเทศ และการใช้
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศต่าง ๆ  

2.6.1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 12 ปี ของไทย (พ.ศ. 2558 – 2569) 
 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งมีระยะเวลาด้าเนินงานของแผน 12 ปี 
(พ.ศ. 2558 – 2569) ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การจัดการน ้าอุปโภค
บริโภค (2) การสร้างความมั่นคง ของน ้าภาคการผลิต (เกษตร และอุตสาหกรรม) (3) การจัดการน ้า
ท่วม และอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน ้า (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และ
ป้องกันการพังทลายของดิน และ (6) การบริหารจัดการ  

 ปัจจัย กรณีมีป่าไม้ 
คลุมดิน 

กรณีไม่มีป่าไม้ 
คลุมดิน 

1 ปริมาณฝนตก (Precipitation) ร้อยละ 100 100 
2 พืชใช้น ้า ร้อยละ 20 0 
3 การคายระเหย (Evapotranspiration: ET) ร้อยละ 5 20 
4 ปริมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้า (River discharge)  

ร้อยละ = 1 - 2 - 3 
75 80 

5 ความถี่ของฝนตกในรอบปีจากอิทธิพลของระบบนิเวศ 
บนแผ่นดิน (ครั ง) 

100 50 

6 ปริมาณน ้าที่ไหลออกสู่แม่น ้าในรอบปี  
(Whole year river discharge) ร้อยละ = 4 x 5 

7500 4000 
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 ในยุทธศาสตร์มีแนวทางการจัดการที่ครอบคลุมไปตั งแต่ต้นทาง จนถึง ปลายทาง โดย
ค้านึงถึงผู้ใช้งาน และผู้เกี่ยวข้องในแหล่งน ้าต่าง ๆ และทุกกิจกรรมการใช้น ้า ตั งแต่การดูแลรักษา
แหล่งน ้า ฟ้ืนฟูปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นพัฒนาป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิ เวศของ
แหล่งน ้า และป้องกันปัญหาน ้าท่วมที่เป็นหนึ่งในปัญหาส้าคัญของทรัพยากรน ้า มีการพัฒนาความ
เชื่อมโยงในหน้าที่ของแต่ละองค์กร เพ่ือขจัดความคลุมเครือในหน้าที่ของแต่ละกระทรวงในการ
รับผิดชอบเรื่องน ้า ในนโยบายที่ 1 – 5 จะเน้นไปที่การลงมือท้า ส่วน 6 จะเน้นไปที่การสร้างเครื่องมือ
ในการจัดการ (ฤทัยชนก เมืองรัตน์, 2559) 
 การจัดการแผนแม่แบบในการจัดการทรัพยากรน ้า เกิดจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งมี
เป้าหมายให้ทุกหมู่บ้านมีน ้าสะอาด ควบคุมการใช้ การผลิตอย่างปลอดภัย ได้คุณภาพ ป้องกันน ้าท่วม 
และบรรเทาอุทกภัย เพ่ือให้มีการจัดการน ้าอย่างยั่งยืน อย่างสมดุลกับการพัฒนา และมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน วัตถุประสงค์ของแผนจะประสบความส้าเร็จได้จาก 3 กลยุทธ์ (1) การจัดการน ้า (2) การ
บริโภคน ้า (3) การจัดการน ้าเสีย  

2.6.2 การบริหารจัดการน ้าของประเทศจีน โดยรัฐบาลเป็นผู้จัดการเบ็ดเสร็จ 
การด้าเนินการจัดการน ้าของประเทศจีน เป็นการจัดการเพ่ือประเมินมูลค่าน ้า ในส่วนของ

มูลค่าทรัพยากรน ้าที่สามารถใช้งานได้ การจัดสรรน ้าเพ่ือน้าไปใช้งานอย่างมีมูลค่าสูงสุด เกิดขึ นโดย
รัฐบาลเป็นผู้จัดการควบคุมทั งหมด รัฐเป็นผู้มีอ้านาจตัดสินใจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว ในกระบวนการ มี
การประเมินจากความเกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ใช้น ้าในระบบ ซึ่งแม้ในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ
หลากหลายในการสะท้อนถึงมูลค่าของทรัพยากรน ้า แต่จีนเป็นประเทศที่จัดสรรทรัพยากรน ้าโดย
พ่ึงพาการบริหารจัดการเป็นหลัก (Liu & Speed, 2009) 

อย่างไรก็ตามจีนเป็นประเทศตัวอย่างในการจัดการใช้ประโยชน์อย่างผสมผสานระหว่างการ
บริหาร และกลไกตลาดในการประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้า ความส้าเร็จของนโยบายการจัดการของจีน
เกิดขึ นมาจาก รัฐเป็นสถาบันเดียวที่มีอ้านาจเหนือทุกภาคส่วน จึงส่งผลให้สามารถบรรลุเป้าหมายทาง
นโยบายอย่างไม่มีข้อจ้ากัดใด ๆ (Dinar, Rosegrant, & Meinzen-Dick, 1997) 

2.6.3 นโยบายการจัดการน ้าของแอฟริกาใต้ การจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรมตามสิทธิของ
มนุษย์ต่อน ้า 

การจัดหาน ้าใช้ภายในแอฟริกา มีค่าใช้จ่ายที่สูง โดยส่วนใหญ่แล้วน ้ามักจะถูกน้าไปใช้ในการ
บ้ารุงรักษาโครงสร้างพื นฐาน การบ้าบัดน ้าเสีย และท่อน ้าทิ ง รัฐบาล และระบบสาธารณูปโภค 
สามารถเข้าใจถึงประโยชน์ที่ได้จากบริการจากน ้าเหล่านี  และประเมินถึงความคุ้มค่าจากต้นทุนน ้า
เหล่านี  โดยการเรียกเก็บมูลค่ามีการอิงกับมูลค่าทางตลาดอย่างชัดเจน การประเมินค่าน ้ามีบทบาท
ส้าคัญต่อผู้ใช้ในแอฟริกาเป็นอย่างมาก ในเขตเทศบาลภายนอกมีการก้าหนดราคาที่สะท้อนถึงต้นทุน  



 14 

และบริการน ้าในพื นที่แต่ละพื นที่ ท้าให้สามารถเทียบมูลค่าราคาของหลาย ๆ แหล่ง ซึ่งรัฐบาล เป็น 1 
ในทางเลือกโดยเป็น 1 ในผู้ให้บริการ 

แอฟริกาเป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศที่มีการตัดสินใจสนับสนุนเพ่ือปกป้องสิทธิของมนุษย์
ต่อน ้า และการสุขาภิบาล เช่น กฎหมายของรัฐบาลที่ ใน 1 วัน 1 ครัวเรือนจะต้องได้ รับน ้าจ้านวน
หนึ่งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามการประเมินความจ้าเป็นขั นต่้าของ World Health Organization ที่มี
การระบุปริมาณขั นต่้าเอาไว้ (Szabo, 2015) 

2.6.4 นโยบายแจกแจงมูลค่าน ้าของฟิลิปปินส์ พิจารณาผู้รับประโยชน์ของทรัพยากรน ้าใน
รูปแบบพีระมิด 

การจัดการน ้าของฟิลิปปินส์เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ นระหว่างรัฐบาล และเอกชน โดย
พื นฐาน การสร้าง-ด้าเนินการ-แลกเปลี่ยนความร่วมมือโดยกว้าง และการปรับปรุงโครงสร้างราคา 
ช่วยลดปริมาณน ้าที่ไม่สามารถ แจกแจงมูลค่าเป็นรายรับ ปรับปรุงการบ้ารุงรักษา และจัดหาน ้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส้าหรับผู้ที่มีรายได้ต่้าพ่ึงพาน ้าที่อยู่ในตลาดนอกระบบ ที่จัดตั งขึ นอย่างผิดกฎหมาย การ
เข้าถึงระบบน ้าของเทศบาล ช่วยลดปัญหาที่เคยเกิดขึ นถึง 95 เปอร์เซ็นต์ จากจุดเริ่มต้นในการปฏิรูป 
พิจารณาผู้รับประโยชน์จากทรัพยากรน ้าในรูปแบบของพีระมิด (Rivera, 2014) และด้วยการประเมิน
บริการน ้าผ่านโครงสร้างด้านราคา ท้าให้ทรัพยากรน ้าของฟิลิปปินส์ มีการพัฒนาเพ่ือทุกครัวเรือน 
และถูกปรับปรุงให้ดีขึ นในการด้ารงชีวิต 

2.6.5 การก่อมลพิษ ต้องจ่ายมูลค่ารักษาสิ่งแวดล้อมของคอสตาริกา 
ด้วยมูลค่าในการบ้าบัดแหล่งน ้าเพ่ือระบบนิเวศ และค่าการจ้ากัดมลพิษ และคุณภาพน ้าที่

ลดลง รัฐบาลคอสตาริกาได้มีการจัดสรรใบอนุญาตในการปล่อยน ้าเสีย โดยโครงการ Payment for 
ecosystem services (PES) เป็นวิธีการที่รัฐบาลใช้จูงใจผู้เกี่ยวข้องเพ่ือช้าระเงินในการด้าเนิน
กิจกรรมปกป้องดูแลลุ่มน ้า หรือเว้นการด้าเนินกิจกรรมที่จะส่งผลเสียขึ น ดังนั นการปรับปรุง
ข้อก้าหนด การควบคุม สนับสนุน และบริการอ้านวยความสะดวก โดยมีเงื่อนไขจาก โครงสร้าง
พื นฐานธรรมชาติเป็นที่ตั ง ขั นตอนส้าคัญในการจัดตั งโครงการ PES รวมถึงการเชื่อมโยงการใช้ที่ดิน 
และน ้ากับผลประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ การระบุคุณภาพลุ่มน ้าในเชิงปริมาณ การก้าหนดเงื่อนไข
พื นฐานของตัวบ่งชี  การตั งค่าระดับการช้าระเงินตามการประเมินมูลค่าผลประโยชน์จากบริการนิเวศ 
และความเต็มใจที่จะจ่าย และระดับความคืบหน้าของโครงการ (Smith, de Groot, Perrot-Maite, 
& Bergkamp, 2006) ระบบนิเวศมีคุณค่าทางเศรษฐกิจในความเกี่ยวข้องกับน ้า แต่มูลค่านี ขาดความ
เข้าใจจากบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก โดยผลลัพธ์เป็นผลให้เกิดการขาดน ้าในระบบนิเวศ และขาด
เงินทุนในการดูแล ส่งผลให้ระบบนิเวศสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเสื่อมโทรมลง (Emerton & 
Bos, 2004) 



 15 

นโยบายต่าง ๆ มีรูปแบบการน้าเครื่องมือการจัดการออกมาใช้ต่างกันตามบริบทของแต่ละ
พื นที่ และรูปแบบการปกครองของรัฐบาลที่ต่างก็ส่งผลต่อการน้าเอาเครื่องมือออกมาใช้ที่ต่างกัน 
ดังนั นการรวบรวมข้อมูลแนวทางการจัดการของหลายประเทศหลายพื นที่จึงมีความจ้าเป็นใน
การศึกษาเพ่ือน้ามาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดท้าเครื่องมือ แนวทางการตัดสินใจของรัฐบาล 
 

2.7 แนวคิดจากงานวิจัยต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ในการประเมิน และจ้าแนกมูลค่า
ทรัพยากรน ้า 

การศึ กษ าเรื่ อ ง consider the economic value of water resources and aquatic 
ecosystems in terms of four separate components (Turner & Postle, 1994) ได้จ้าแนก
มูลค่าของทรัพยากรน ้า และมูลค่าทางนิเวศที่ เกี่ยวข้อง ออกเป็น 4 ประเภท (1) การใช้เพ่ือ
ชลประทาน และประโยชน์ทางการเกษตรอ่ืน ๆ (2) การประมง ที่ไม่นับเป็นเชิงพาณิชย์ (3) กิจกรรม 
สันทนาการ และ การพักผ่อน หย่อนใจ (4) ความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุรักษ์ภูมิทัศน์ 

การศึกษาเรื่อง distinguishes between five categories of water-related economic 
values and also considers the possibility of certain other value types (Young, 1996) ได้
แบ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจของน ้าออกดังนี  (1) ประโยชน์จากโภคภัณฑ์ เช่น รับประทาน ,สุขอนามัย 
และกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิผล เช่น การเกษตร (2) คุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ นันทนาการ
ของรัฐ และเอกชน (3) ประโยชน์จากการดูดกลืนของเสีย ซึ่งมาจากการท้างานของอ่างเก็บน ้า (4) สิ่ง
ที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือความเสียหาย จะพบในความเชื่อมโยง กับการประเมินที่ราบลุ่มที่น ้ามาถึง 
และจากการจัดการคุณภาพน ้า (5) คุณค่าท่ีไม่ได้ใช้ จากองค์ความรู้   

(Acutt & Mason, 1998) ได้ให้ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้าจะช่วยให้มีการ
จัดสรรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพขึ น และจะช่วยในการออกแบบกลไกเครื่องมือทางเศรษฐกิจ ที่มีการ
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ในการควบคุม เช่น ภาษี เงินกองทุน เมื่อเกิดมลพิษขึ น รวมถึง การ
ประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้าจะช่วยลดความล้มเหลวของตลาด บางครั งทรัพยากรธรรมชาตินั นก็ไม่มี
ตลาดอยู่ จึงจ้าเป็นต้องประเมินมูลค่า 

(Bann, 2002) ได้ให้ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้าจะสร้างความตระหนักถึง
ตลาด สะท้อนถึงความส้าคัญในระบบนิเวศ และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้าช่วยในกระบวนการ
ทางกฎหมาย ตัดสินความเสียหายที่ฝ่ายหนึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 
รวมไปถึง การประเมินมูลค่าน ้าสามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุน เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
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ซึ่งอาจจะละเลย ความเสียหายที่จะเกิดขึ นต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เมื่อมีการประเมินเป็นมูลค่า 
มูลค่าเหล่านี ก็จะถูกน้าไปพิจารณาในการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน  

(Ghosh & Bandyopadhyay, 2002) ได้ให้ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้า 
เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการลดความขัดแย้ง ระหว่างแต่ละผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

โดยรวมแล้วการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน ้า จะเป็นการช่วยเป็นเครื่องมือ
ในการตัดสินใจ และสร้างกฎหมาย เพราะทรัพยากรน ้าเป็นทรัพยากรเปิดที่สามารถเข้าถึงได้ จึง
จ้าเป็นที่จะมีการน้าเครื่องมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการจัดการน ้าเพ่ือให้ เกิด ประโยชน์สูงสุด



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 

วิธีวิจัยประกอบด้วยการประมวลวรรณกรรมเกี่ยวกับทรัพยากรน ้า  และบทบาทของป่าไม้ 
การรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานของรัฐด้านการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทรัพยากรน ้า และ
สถานการณ์ทรัพยากรป่าไม้ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศ และสังเคราะห์เป็นความรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั งสองด้าน เพ่ือแสวงหาแนวทางในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรน ้า 

 

3.1 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

กรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าเข้าสู่
เขื่อนภูมิพล และหลักการ และเหตุผลส้าหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยผู้วิจัยจะใช้กรอบแนวคิดในด้านการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากร มีวิธีการ
ประเมินโดย (1) จ้าลองคาดประมาณแนวโน้มของข้อมูลสถิติปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล (2) 
วิเคราะห์การคาดประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของปริมาณ
ทรัพยากรน ้าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพล (3) ประเมินเปรียบเทียบผลประโยชน์กับต้นทุนการคุ้มครองแหล่ง
ต้นน ้า เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล 

    ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิด 
 

ปัญหาทรัพยากร
น ้าในเขื่อนภูมิพล

ภาวการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

ปริมาณป่าไม้ ในพื นที่
ภาคเหนือ

ปริมาณน ้าเข้า
เขื่อนภูมิพล

ปริมาณน ้าใน
เขื่อนภูมิพล

ปริมาณน ้าใช้ผลิตไฟฟ้า + 
ปริมาณน ้าระบายออก 

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
(ไฟฟ้า และการ

ประปา)

มูลค่าความเสื่อมโทรมทาง
เศรษฐกิจของทรัพยากรน า้ 
(ไฟฟ้า และการประปา)

การลงทุนในการ
คุ้มครอง และฟื้นฟูป่า
ไม้ในพื นที่ภาคเหนือ
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3.2 ขอบเขตข้อมูลการศึกษา  

ขอบเขตของข้อมูลการศึกษานี จะอยู่ในกรอบการประเมินด้านไฟฟ้า และน ้าประปา ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษาดังนี  

3.2.1 ขอบเขตด้านเนื อหา : ศึกษาถึงปัจจัยทรัพยากรป่าไม้ บริเวณพื นที่ภาคเหนือ และ
ปริมาณทรัพยากรน ้าในเขื่อนภูมิพล 

3.2.2 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูล : กระทรวง กรม และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่มีความ
เกี่ยวข้อง 

3.2.3 ขอบเขตด้านพื นที่ของข้อมูล : ทรัพยากรป่าไม้ และน ้า ในบริเวณพื นที่ภาคเหนือ 
1) ข้อมูลทรัพยากรน ้าเขื่อนภูมิพล แบ่งออกเป็น 

- ข้อมูลทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 
- ข้อมูลปริมาณน ้าปล่อยออกจากเขื่อนภูมิพล 
- ข้อมูลปริมาณน ้าเก็บในเขื่อนภูมิพล 
- ข้อมูลปริมาณน ้าปล่อยออกสุทธิจากเข่ือนภูมิพล 

2) ข้อมูลปริมาณฝน ทั่วประเทศไทย 
3) ข้อมูลปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพล 
4) ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้บริเวณภาคเหนือ ที่มีขอบเขตเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าเขื่อน

ภูมิพล 
3.2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา : ปี พ.ศ. 2540 – 2559 รวมทั งหมดเป็นช่วงเวลา 20 ปี ซึ่ง

ช่วงเวลาดังกล่าวนี สามารถจะแสดงแนวโน้มในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเพียงพอ 
 

3.3 เครื่องมือการรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษานี มีการรวบรวมข้อมูลทั งเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยจะท้าการรวบรวมข้อมูล 
2 วิธี ดังนี  

3.3.1 รวบรวมสืบค้น และขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติ ชนิดข้อมูลทุติยภูมิที่
ท้าการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์จากกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลด้าน
ปริมาณพื นที่ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศ ปริมาณฝนในประเทศ และทรัพยากรน ้าในบริเวณพื นที่
ภาคเหนือที่มีความเก่ียวข้องกับเขื่อนภูมิพล 

3.3.2 รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ส้าหรับข้อมูลด้านป่า
ไม้จะเจาะจงสัมภาษณ์โดยตรงจากบุคคลในกรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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และส้าหรับข้อมูลด้านเขื่อนภูมิพลเจาะจงสัมภาษณ์จากบุคคลในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต โดยการสัมภาษณ์ 
จะมีแบบสัมภาษณ์โดยแบ่งประเด็นค้าถามอย่างครบถ้วนออกเป็น 4 ข้อ  

ข้อที่ 1 และ 2 สัมภาษณ์ถึงปัจจัยความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล 
ข้อที่ 3 สัมภาษณ์ถึงปริมาณฝนโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ 
ข้อที่ 4 สัมภาษณ์ถึงปริมาณการเปลี่ยนแปลงของพื นที่ป่าไม้ในประเทศ 

 

3.4 เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยวิธีสถิติ ได้แก่  
3.4.1 สมการถดถอยแบบก้าลังสอง (Quadratic Regression) ซึ่งใช้คาดประมาณแนวโน้ม

ของข้อมูลสถิติปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีลักษณะสมการก้าลังสอง (Parabola equation) 
เนื่องจากลักษณะของข้อมูลมีลักษณะในเชิงพาราโบลาระฆังคว่้า 

3.4.2 สมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression) ใช้คาดประมาณ
แนวโน้มปริมาณฝนตกทั่วประเทศไทย 
 

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 6 ส่วน โดยรวบรวมสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์เชิงสถิติจากข้อมูล
ทุติยภูมิจากส้านักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี  

3.5.1 รวบรวมข้อมูลทรัพยากรน ้าเขื่อนภูมิพล พ.ศ. 2540 – 2559 สืบค้นข้อมูลจาก
คลังข้อมูลน ้า และภูมิอากาศแห่งชาติ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า และการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ประกอบด้วย  

1) ทรัพยากรน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล (ล้าน ลบ.ม.)  
2) ทรัพยากรน ้าปล่อยออกจากเขื่อนภูมิพล (ล้าน ลบ.ม.)  
3) ปริมาณน ้าเก็บในเข่ือนภูมิพล (ล้าน ลบ.ม.)  
4) น ้าปล่อยออกสุทธิจากเข่ือนภูมิพล (ล้าน ลบ.ม.) 

3.5.2 รวบรวมข้อมูลปริมาณฝนทั่วประเทศ พ.ศ. 2540 – 2559 จากกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

3.5.3 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตจากเขื่อนภูมิพล พ.ศ. 2540 – 2559 จาก
ฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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3.5.4 รวบรวมข้อมูลเนื อที่ป่าไม้ภาคเหนือของประเทศไทย (หน่วย ล้านไร่) ตาม พรบ.ป่าไม้ 
จากส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 

3.5.5 รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้านข้อมูลเขื่อนภูมิพลจากการสัมภาษณ์บุคคลในการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตด้วยวิธีการสัมภาษณ์โดยตรงจากแบบสัมภาษณ์ 

3.5.6 รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้านข้อมูลป่าไม้จากบุคคลในกรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยวิธิการสัมภาษณ์โดยตรงจากแบบสัมภาษณ์ 
 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย 

จากกรอบแนวคิดในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้า
เข้าสู่เขื่อนภูมิพล และหลักการ และเหตุผลส้าหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของ
ประเทศไทยจะท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีขั นตอนดังนี  

3.6.1 น้าข้อมูลสถิติน ้าไหลเข้า ปล่อยออก ปริมาณเก็บ และปล่อยออกสุทธิ ของเขื่อนภูมิพล 
พ.ศ. 2540 – 2559 น้าเสนอข้อมูลเป็นตาราง และกราฟเส้นเพื่อวิเคราะห์ความผันผวนของข้อมูล 

3.6.2 จัดท้าแบบจ้าลองแนวโน้มด้วยวิธีสถิติ  ได้แ ก่  สมการถดถอยแบบก้าลังสอง 
(Quadratic Regression) ซึ่งใช้คาดประมาณแนวโน้มของข้อมูลสถิติปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 
ซึ่งมีลักษณะสมการก้าลังสอง (Parabola equation) โดยให้ 
 

Q แทนปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 
X1 แทนหน่วยเวลาป ี
X2 แทนเหตุการณ์พิเศษปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีปริมาณฝนตกมาก 
 

ซึ่งผลจากสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยด้วยโปรแกรม  SPSS จะแสดงให้เห็นค่า
สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น ของปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล 

3.6.3 เพ่ือจ้าแนกแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนให้ชัดเจน น้าข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ย 
(มิลลิเมตร) ทั่วประเทศ ระยะเวลา 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2559 มาเปรียบเทียบ ด้วยวิธีการ
จ้าลองแนวโน้มด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression) ส้าหรับปริมาณ
ฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ โดยให้ 
 

PT แทนปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ 
T แทนหน่วยเวลาปี 
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D1 แทนเหตุการณ์พิเศษปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีปริมาณฝนตกมาก 
D2 แทนเหตุการณ์พิเศษปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีปริมาณฝนตกน้อย 
 

ซึ่งผลจากสมการที่ได้จากการวิเคราะห์ถดถอยด้วยโปรแกรม  SPSS จะแสดงให้เห็นถึง
แนวโน้มปริมาณการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 

3.6.4 วิเคราะห์การคาดประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของ
ปริมาณทรัพยากรน ้าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ประกอบด้วยวิธี แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral calculus) 
ใช้ค้านวณส่วนต่างของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในกรณีปราศจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
น ้ากับกรณีมีความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้า ซึ่งเกิดจากผลการคาดประมาณแนวโน้มของข้อมูลสถิติ
ปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล  

3.6.5 ค้านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสียหายที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของปริมาณ
ทรัพยากรน ้าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพล 2 เรื่อง ได้แก่ (1) มูลค่าความเสียหายของการผลิตไฟฟ้า จากผล
คูณของราคาขายปลีกไฟฟ้ากับผลคาดประมาณความเสียหายของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล และ 
(2) มูลค่าความเสียหายของการผลิตน ้าประปา จากผลคูณของราคาขายปลีกน ้าประปากับผลคาด
ประมาณความเสียหายของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล โดยใช้ราคาขั นต่้า และราคาขั นสูง จากนั น
ใช้ผลรวมของมูลค่าความเสียหายของการผลิตไฟฟ้า และมูลค่าความเสียหายของการผลิตน ้าประปา 
โดย  
 

Y1 = ปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนในกรณีปราศจากความเสื่อมโทรม 
Y2 = ปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนกรณีเกิดความเสื่อมโทรม 
X = Y1-Y2 = ปริมาณคาดประมาณการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
 

3.6.6 ประเมินเปรียบเทียบผลประโยชน์กับต้นทุนการคุ้มครองแหล่งต้นน ้า เพ่ือรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า และการใช้
น ้าเป็นวัตถุดิบของการผลิตน ้าประปาส้าหรับกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื นที่เมืองในจังหวัด
ปลายน ้า 
 
 



 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าเข้าสู่เขื่อนภูมิพล  
และหลักการ และเหตุผลส้าหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน ้าซึ่งมีอิทธิพลกับปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล
ในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2559 เพ่ือประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ
จากการลงทุนเพ่ือคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเพ่ือฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรน ้าเข้าเขื่อนภูมิพล ในการศึกษาท้าการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรน ้าเขื่อน
ภูมิพล โดยรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิปริมาณน ้าไหลเข้า ปล่อยออก และปริมาณกักเก็บในเขื่อนภูมิพล 
รวมถึงปริมาณฝนโดยเฉลี่ยซึ่งส่งผลต่อปริมาณทรัพยากรน ้าในเขื่อน เพ่ือศึกษาหามูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของทรัพยากรน ้าเขื่อนภูมิพล รวมถึงข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ในพื นที่บริเวณภาคเหนือของประเทศไทย 
เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง และความคุ้มค่าในการลงทุนคุ้มครองป่าไม้ เมื่อเปรียบเทียบจากมูลค่า
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน ้า การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยวิธีสถิติ ได้แก่ (1) 
สมการถดถอยแบบก้าลังสอง (Quadratic Regression) ซึ่งใช้คาดประมาณแนวโน้มของข้อมูลสถิติ
ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีลักษณะสมการก้าลังสอง (Parabola equation) (2) สมการ
ถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear regression) ใช้คาดประมาณแนวโน้มปริมาณฝนตกท่ัว
ประเทศไทย วิเคราะห์การคาดประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของ
ปริมาณทรัพยากรน ้าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ประกอบด้วยวิธี แคลคูลัสเชิงปริพันธ์ (Integral calculus) 
และ รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้วิธีสัมภาษณ์โดยตรง ส้าหรับข้อมูลด้านป่าไม้จากการสัมภาษณ์
บุคคลในกรมป่าไม้ และคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส้าหรับข้อมูลด้านเขื่อนภูมิพลจาก
การสัมภาษณ์บุคคลในการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และมีการอภิปรายผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ส่ วน 
ได้แก่  

4.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณทรัพยากรน ้าของเขื่อนภูมิพล 
4.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน ้า 
4.3 การเปลี่ยนแปลงเนื อที่ป่าไม้ 
4.4 การลงทุนคุ้มครอง และฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
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4.1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณทรัพยากรน ้าของเขื่อนภูมิพล 

สถิติน ้าไหลเข้า ปล่อยออก ปริมาณเก็บ และปล่อยออกสุทธิ ของเขื่อนภูมิพล พ.ศ. 2540 – 
2559 แสดงใน ตารางที่ 4.1 ส้าหรับปริมาณน ้าไหลเข้า และน ้าระบายออกจากเขื่อนภูมิพล พ.ศ. 
2540 – 2559 แสดงใน ภาพที่ 4.1 ซึ่งท้าให้เห็นได้ชัดว่าปริมาณน ้าไหลเข้ามีลักษณะผันผวน และ
ปริมาณน ้าระบายออกจะต้องเคลื่อนไหวตาม เพ่ือควบคุมระดับน ้าเก็บไว้ในอ่างมิให้สะสมมากเกินไป  

 
ตารางท่ี 4.1 น ้าไหลเข้า ปล่อยออก เก็บ และปล่อยออกสุทธิ ของเขื่อนภูมิพล 

ปี พ.ศ. 

น ้าไหลเข้า 
เขื่อนภูมิพล 
(ล้าน ลบ.ม.) 

น ้าปล่อยออก 
จากเข่ือนภูมิพล 
(ล้าน ลบ.ม.) 

น ้าเก็บ 
ในเขื่อนภูมิพล 
(ล้าน ลบ.ม.) 

น ้าปล่อยออกสุทธิ 
จากเข่ือนภูมิพล 

(ล้าน ลบ.ม.) 

2540 4,208.79 6,705.12 6,464.76 2,496.33 
2541 1,317.66 3,107.67 4,340.95 1,790.01 
2542 5,863.73 2,210.68 8,032.92 -3,653.05 
2543 5,646.13 3,613.50 9,716.90 -2,032.63 
2544 4,586.77 3,591.00 9,840.94 -995.77 
2545 8,514.52 6,419.34 11,229.50 -2,095.18 
2546 2,746.01 7,248.89 6,302.54 4,502.88 
2547 4,752.46 4,109.83 6,515.98 -642.63 
2548 7,136.52 4,988.74 8,606.47 -2,147.78 
2549 8,496.72 7,332.09 9,695.90 -1,164.63 
2550 6,437.79 8,014.05 7,566.17 1,576.26 
2551 5,870.57 6,506.47 6,497.24 635.90 
2552 5,918.56 6,218.89 5,455.22 300.33 
2553 5,642.68 4,060.67 6,169.27 -1,582.01 
2554 12,879.50 10,372.60 7,767.65 -2,506.90 
2555 4,564.81 6,050.67 5,808.43 1,485.86 
2556 4,278.44 3,907.49 5,676.40 -370.95 
2557 3,290.12 3,058.72 5,538.51 -231.40 
2558 1,799.41 2,501.37 4,927.40 701.96 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ปี พ.ศ. 

น ้าไหลเข้า 
เขื่อนภูมิพล 
(ล้าน ลบ.ม.) 

น ้าปล่อยออก 
จากเข่ือนภูมิพล 
(ล้าน ลบ.ม.) 

น ้าเก็บ 
ในเขื่อนภูมิพล 
(ล้าน ลบ.ม.) 

น ้าปล่อยออกสุทธิ 
จากเข่ือนภูมิพล 

(ล้าน ลบ.ม.) 

2559 3,928.71 1,977.68 6,031.18 -1,951.03 
 
แหล่งที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 ปริมาณน ้าไหลเข้าและน ้าระบายออกจากเข่ือนภูมิพล พ.ศ. 2540 – 2559 
แหล่งที่มา: สร้างจากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 
ในช่วงเวลา 20 ปี แม้ว่าจะเห็นได้ชัดว่าปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนมีลักษณะผันผวน แต่พบว่ามี

แนวโน้มสูงขึ นในช่วง 10 ปีแรก ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 และมีแนวโน้มลดลงในช่วง 10 ปีหลัง 
ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2559 ซึ่งสามารถจ้าลองแนวโน้มด้วยวิธีสถิติ ได้แก่ สมการถดถอยแบบก้าลัง
สอง (Quadratic Regression) ซึ่งใช้คาดประมาณแนวโน้มของข้อมูลสถิติปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน 
ภูมิพล ซึ่งมีลักษณะสมการก้าลังสอง (Parabola equation) โดยให้ Q แทนปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน
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ภูมิพล X1 แทนหน่วยเวลาปี X2  แทนตัวแปรเหตุการณ์พิเศษในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีปริมาณฝนตกมาก 
การคาดประมาณด้วยสมการถดถอยแบบก้าลังสอง ได้ค่าสัมประสิทธิ์ ได้แก่ 
 
𝑄 = 39.03 (21X1 − 𝑋1

2) +7345.42X2 +2021.63 R2 = 0.6681 
 (3.26) (4.51) (2.05) R̅2 = 0.6291 

 
ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในกรณีเกิดความเสื่อมโทรม คือปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล

ที่มีระดับต่้าลงจากการจ้าลองด้วยสมการถดถอยแบบก้าลังสอง ระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 
– 2559 แสดงใน ภาพที่ 4.2 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล และปริมาณคาดประมาณ ระยะเวลา 20 ปี 
แหล่งที่มา: สร้างจากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสมการคาดประมาณ 

 
เพ่ือจ้าแนกแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนให้เห็นชัดเจนจึงน้าข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) ทั่วประเทศ ระยะเวลา 20 ปี ระหว่าง พ.ศ . 2540 – 2559 แสดงใน ภาพที่ 4.3 มา
เปรียบเทียบ โดยการจ้าลองแนวโน้มด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคูณ (Multiple linear 
regression) ส้าหรับปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ โดยให้ PT แทนปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ T แทน
หน่วยเวลาปี D1 แทนเหตุการณ์พิเศษปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีปริมาณฝนตกมาก D2 แทนเหตุการณ์พิเศษปี 
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พ.ศ. 2558 ซึ่งมีปริมาณฝนตกน้อย และพบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มลดลงในอัตรา  
-1.56 มม. ต่อปี  

 
𝑃𝑇 = −1.56𝑇 +360.46𝐷1 −206.31𝐷2 +5438.16 R2 = 0.4535 

 (−0.32) (3.00) (−1.64) (−0.44) R̅2 = 0.3510 

 
การเปรียบเทียบแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนกับแนวโน้มปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ 

พบว่ามีทิศทางเดียวกัน และจากแนวโน้มของค่าสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มลดลง จึงท้าให้
เกิดข้อสันนิษฐาน 3 ประการ ได้แก่ (1) ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนมีอัตราลดลงอย่างรวดเร็วเกิดจากการ
ระเหยมีปริมาณมากในระหว่างเส้นทางจากต้นน ้าในเขตภาคเหนือตอนบนถึงเขื่อนภูมิพลในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งอาจจะเกิดจากการสูญเสียป่าไม้ในเขตภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง (2) การใช้น ้า
เพ่ือการเกษตร การอุตสาหกรรม และการบริโภคของครัวเรือนในเขตภาคเหนือมีปริมาณเพ่ิมขึ น และ 
(3) ส้าหรับสาเหตุที่น ้าไหลเข้าเขื่อนมีปริมาณน้อยลง อาจจะเกิดจากการสูญเสียน ้าผิวดินเพ่ือเติม
ให้กับน ้าใต้ดิน ที่มีปริมาณมากขึ นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

การประเมินให้เห็นหลักฐานที่แน่ชัดส้าหรับสาเหตุทั ง 3 ประการ กระท้าได้ยากจากข้อจ้ากัด
ด้านข้อมูล ในการศึกษานี จึงใช้การเปรียบเทียบข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่ สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณทรัพยากรน ้าที่ไหลเข้าเขื่อนภูมิพลกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปริมาณป่าไม้ในเขต
ภาคเหนือซึ่งมีบทบาทเป็นโรงงานผลิตน ้าให้กับเข่ือนภูมิพล 

 
ภาพที่ 4.3 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ (มิลลิเมตร) 

แหล่งที่มา: ผู้วิจัย 
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4.2 มูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน ้า 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน ้าประกอบด้วยการเกษตร การอุตสาหกรรม การผลิตน ้าประปา
เพ่ือการบริโภคน ้าดื่มน ้าใช้ของครัวเรือน และการผลิตไฟฟ้า 

ผลการคาดประมาณด้วยสมการถดถอยแบบก้าลังสอง (Quadratic Regression) เพ่ือจ้าลอง
แนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล น้ามาใช้เพ่ือประเมินปริมาณสูญเสียทรัพยากรน ้าจากการ
ประเมินปริพันธ์ของสมการจ้าลองแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล เพ่ือประเมินส่วนต่างของ
ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในกรณีปราศจากความเสื่อมโทรม กับกรณีเกิดความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรน ้า ประกอบด้วยวิธีค้านวณดังนี  

สมการถดถอยแบบก้าลังสอง (Quadratic Regression) จ้าลองแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้า
เขื่อนภูมิพล มีค่าสัมประสิทธิ์ ได้แก่ 
 
Q = 39.03 (21X1 − X1

2) + 7345.42X2 + 2021.63 
 
Q = 819.63X1 − 39.03X1

2 + 7345.42X2 + 2021.63 

 
การประเมินปริพันธ์ของสมการจ้าลองแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล ได้แก่ 
 

∫ (Q)dX1

20

10.5

=
819.63

2
X1

2 −
39.03

3
X1

3 + 2021.63X1 

 

=
819.63

2
(10.5)2 −

39.03

3
(10.5)3 + 2021.63(10.5) 

 
ได้ค่าคาดประมาณปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ได้แก่ 

 
= 45182.1 − 15060.7 + 21227.1 

 
= 51348.5 

 
จากสมการจ้าลองแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ประเมินค่าสูงสุดของปริมาณน ้า

ไหลเข้าเข่ือนภูมิพลจากอนุพันธ์ของสมการจ้าลองแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล 
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Q = 819.63X1 − 39.03X1
2 + 7345.42X2 + 2021.63 

 
∆Q

∆X1
= 819.63 − 78.06X1 

 
∆Q

∆X1
= 0 

 

X1 =
819.63

78.06
= 10.5 

 
Q = 819.63(10.5) − 39.03(10.5)2 + 2021.63 

 
ได้ค่าสูงสุดของปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล 

 
Q =  8606.11 –  4303.06 +  2021.63 

 
Q =  6324.68 

 
จึงสามารถคาดประมาณปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระยะเวลา 10 ปี กรณีปราศจากความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้า จากค่าสูงสุดของปริมาณน ้าไหลเข้าเข่ือนภูมิพล ได้แก่ 
 
6324.68 (10)  =  63246.8 

 
และสามารถคาดประมาณปริมาณความเสียหายของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระยะเวลา 

10 ปี จากส่วนต่างของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระยะเวลา 10 ปี กรณีปราศจากความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรน ้า กับปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระยะเวลา 10 ปี กรณีเกิดความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรน ้า ได้แก่ 
 
63246.8 –  51348.5 =  11898.3  

 
และสามารถคาดประมาณปริมาณความเสียหายของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระยะเวลา 

10 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.81 ของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระยะเวลา 10 ปี กรณีปราศจากความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้า 
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ส้าหรับในระบบเขื่อนผลิตไฟฟ้า น ้าที่ไหลผ่านเขื่อนให้ประโยชน์เบื องต้นในการผลิตไฟฟ้าจึง
นับเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจในขั นที่ 1 

น ้าที่ไหลผ่านระบบผลิตไฟฟ้าแล้วจ่ายไปให้การเกษตร การอุตสาหกรรม และการผลิต
น ้าประปาเพ่ือการบริโภคน ้าดื่มน ้าใช้ของครัวเรือน เป็นการจัดสรรการใช้ประโยชน์ในชั นที่ 2 ซึ่งอยู่ใน
สภาพแข่งขัน และมีอุปสงค์เพ่ิมขึ นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของ ชุมชนเมือง ที่
อยู่อาศัย รายรอบกิจการอุตสาหกรรมซึ่งมีบทบาทเป็นแหล่งงาน 

ในการศึกษานี  การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจจ้ากัดให้ครอบคลุมเฉพาะการผลิตไฟฟ้า และ
การผลิตน ้าประปาเพ่ือการบริโภคน ้าดื่มน ้าใช้ ซึ่งใช้ประโยชน์ในกิจการเศรษฐกิจนอกภาคเกษตร และ
ครัวเรือน ทั งนี เนื่องจากการประเมินการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเกษตรปราศจากข้อมูลที่ให้
ความเชื่อมั่นในความครอบคลุม ซึ่งอาจจะเป็นผลให้มูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ประเมินใน
ขอบเขตแคบจากการศึกษานี มีค่าต่้ากว่าความเป็นจริง 

ในการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของการสูญเสียทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล การ
จ้าลองแนวโน้มปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลท้าให้สามารถค้านวณมูลค่าทางเศรษฐกิจของการ
สูญเสียทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล เป็นส่วนต่างระหว่างปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในกรณี
ปราศจากความเสื่อมโทรม กับปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในกรณีเกิดความเสื่อมโทรม การค้านวณ
ส่วนต่างดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาจากจุดที่น ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลมีปริมาณสู งสุด ได้แก่ พ.ศ. 
2550 จนถึง พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 10 ปี แสดงใน ตารางที่ 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 ปริมาณทรัพยากรน ้าสูญเสีย และมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

  กรณี ปราศจาก
ความเสื่อมโทรม 

กรณี เกิดความ
เสื่อมโทรม 

คาดประมาณ
ปริมาณสูญเสีย 

1 ปริมาณน ้าไหลเข้าสะสมในเขื่อน
ภู มิ พ ลระยะ เวลา 10  ปี  พ .ศ . 
2550-2559  

63,246.80 
(ล้าน ลบ.ม.) 
100% 

51,348.50 
(ล้าน ลบ.ม.) 
81.19% 

11,898.30 
(ล้าน ลบ.ม.) 
18.81% 

2 ปริมาณผลผลิตไฟฟ้า (ล้าน kwh)
จาก เขื่ อ น ภู มิ พ ล โดย ใช้ อั ต รา
ประสิทธิภาพ (Efficiency factor) 
= 0.2582 kwh / m3 of water 

16,330.32 
(ล้าน kwh) 

13,258.18 
(ล้าน kwh) 

3,072.14 
(ล้าน kwh) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

  กรณี ปราศจาก
ความเสื่อมโทรม 

กรณี เกิดความ
เสื่อมโทรม 

คาดประมาณ
ปริมาณสูญเสีย 

3 มูลค่าผลผลิตไฟฟ้า (ล้านบาท ) 
จากเขื่อนภูมิพลโดยใช้ราคา = 4 
baht / kwh  

65,321.28 
(ล้านบาท) 

53,032.72 
(ล้านบาท) 
 

12,288.56 
(ล้านบาท) 
 

4 มูลค่าผลผลิตน ้าประปา (ล้านบาท) 
โดยใช้ราคา = 10.03 บาท / ลบ.ม 

634,365.40 
(ล้านบาท) 

515,025.45 
(ล้านบาท) 

119,339.95 
(ล้านบาท) 

5 มูลค่าผลผลิตน ้าประปา (ล้านบาท) 
โดยใช้ราคา = 14.45 บาท / ลบ.ม 

913,916.26 
(ล้านบาท) 

741,985.83 
(ล้านบาท) 

171,930.44 
(ล้านบาท) 

6 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท ) 
3+4 

699,686.68 
(ล้านบาท) 

568,058.17 
(ล้านบาท) 

131,628.51 
(ล้านบาท) 

7 มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ล้านบาท ) 
3+5 

979,237.54 
(ล้านบาท) 

795,018.55 
(ล้านบาท) 

184,219.00 
(ล้านบาท) 

 
แหล่งที่มา: การค้านวณของผู้วิจัย 
 

ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในกรณีปราศจากความเสื่อมโทรม คือปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อน
ภูมิพลสูงสุดในปี พ.ศ. 2550 คูณระยะเวลา 10 ปี  

ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2559 ในกรณีปราศจาก
ความเสื่อมโทรม ค้านวณจาก สมการ Q=39.03 (21X1 – X1

2) + 7345.24X2 + 2021.63 มีปริมาณ 
6324.68(10) = 63246.8 ล้าน ลบ.ม. เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนระยะเวลา 10 ปี 
ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2559 ในกรณีเกิดความเสื่อมโทรม ค้านวณจาก Q=39.03 (21X1 – X1

2) 
+7345.24X2 + 2021.63 มีปริมาณ 51348.50 จึงพบว่ามีปริมาณแตกต่าง 63246.8 – 51348.50 = 
11898.30 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งคิดเป็นปริมาณสูญเสียน ้าไหลเข้าเขื่อน 11898.30 ล้าน ลบ.ม. ระยะเวลา 
10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2559 คิดเป็นร้อยละ 18.81 ของปริมาณในกรณีปราศจากความเสื่อม
โทรม 

ปริมาณสูญเสียน ้าไหลเข้าเขื่อน 11898.3 ล้าน ลบ.ม. ค้านวณเป็นมูลค่าไฟฟ้าได้ 0.2582 x 
11,898.3 ล้าน ลบ.ม. = 3,072.14 ล้าน kwh x 4 บาท = 12,288.56 ล้านบาท 

ในกรณีน ้าประปามีราคาในช่วง 10.03-14.45 บาทต่อ ลบ.ม. หากใช้กรณีน ้าประปาราคา 
10.03 บาท ต่อ ลบ.ม. จะคิดเป็นมูลค่า 11,898.3 ล้าน ลบ.ม. x 10.03 = 119,339.95 ล้านบาท 
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ส้าหรับกรณีน ้าประปาราคา 14.45 บาท ต่อ ลบ.ม. จะคิดเป็นมูลค่า 11,898.3 ล้าน ลบ.ม. x 
14.45 = 171,930.44 ล้านบาท 

รวมมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน ้ าที่สูญ เสียในช่วงระหว่าง 131 ,628.51 – 
171,930.44 ล้านบาท 
 

4.3 การเปลี่ยนแปลงเนื อที่ป่าไม้ 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนื อที่ป่าไม้ของประเทศไทยจัดเป็นภาคต่าง ๆ แม้ว่าข้อมูลเนื อที่ป่าไม้
มีการเปลี่ยนแปลงนิยาม และฐานข้อมูล แต่สังเกตจาก ภาพที่ 4.4 ได้ว่าพื นที่ป่าไม้เพ่ิมขึ นในช่วงเวลา 
10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 สอดคล้องกับข้อมูลปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ
เพ่ิมขึ นในเวลาเดียวกัน  

ในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2559 การเปลี่ยนแปลงนิยาม และฐานข้อมูลเนื อที่
ป่าไม้อาจจะมีผลให้การเปรียบเทียบระหว่างเวลาขาดความแม่นย้า แต่หากใช้หลักฐานจากข้อมูล
ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเป็นเครื่องบ่งชี  จึงประเมินได้ว่าพื นที่ป่าไม้น่าจะมีปริมาณลดลงอย่างมี
นัยส้าคัญโดยประเมินจากปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในเวลาเดียวกันที่มีปริมาณลดลงเป็นแนวโน้ม
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ดังกล่าว  

ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลระยะเวลา 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2559 เป็นเครื่องบ่งชี 
ทางอ้อมเกี่ยวกับเนื อที่ป่าไม้ในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งท้าให้เห็นว่าเนื อที่ป่าไม้เพ่ิมขึ น
สอดคล้องกับปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลที่เพ่ิมขึ นในช่วงเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 
และจากเหตุผลเดียวกัน ปริมาณน ้ าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลลดลงในช่วงเวลา 10 ปี  ระหว่าง  
พ.ศ. 2550 – 2559 อาจจะเกิดจากเนื อที่ป่าไม้ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณฝนตกที่มีแนวโน้มลดลง 
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล พื นที่ป่าไม้ ข้อมูลพื นที่ป่าไม้ และปริมาณฝน
ตก จากความคิดเห็นของคุณกาญจนวรรณ นิลกลัด วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน  
มีดังนี  

− ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2540 – 2549 มีแนวโน้ม 
สูงขึ น  

− ปัจจัยปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ขึ นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงเวลานั น ก่อให้เกิดฝนตก
ในพื นทีอ่ย่างต่อเนื่อง และสภาพป่าไม้ที่ปกคลุมดินดี ท้าให้เกิดปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล
เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง 
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− ปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2550 – 2559 มีแนวโน้ม 
ลดลง  

− ปัจจัยปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ขึ นอยู่กับสภาพอากาศในช่วงเวลานั น ก่อให้เกิดฝนตก
ในพื นที่อย่างไม่ต่อเนื่อง และสภาพป่าไม้ที่ปกคลุมดินลดลง ท้าให้เกิดปริมาณน ้าไหลเข้า
เขื่อนภูมิพลลดลงอย่างต่อเนื่อง 

− ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั่วประเทศ (มิลลิเมตร) พ.ศ.2540 – 2559 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

− ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั่วประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ 1,500 
มิลลิเมตร ซึ่งข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ย ปี 2554 แสดงปริมาณน ้าฝนสูงกว่าปกติมาก ก่อให้เกิด
เหตุการณ์อุทกภัยในบางพื นที่ ส่วนปี 2558 แสดงปริมาณน ้าฝนต่้ากว่าปกติมาก ก่อให้เกิด
เหตุการณ์ภัยแล้งในบางพื นที่   

− พื นที่ป่าไม้ของภาคเหนือระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2551 มีปริมาณ เพ่ิมขึ น  

− ข้อมูลพื นที่ป่าไม้ที่เผยแพร่ไม่ต่อเนื่อง 

− พื นที่ป่าไม้ของภาคเหนือมีปริมาณเพ่ิมขึ น เนื่องจากมีการส่งเสริมการปลู กป่า โครงการ
พิทักษ์ป่าเพ่ือรักษาชีวิต และมาตรการป้องกันการบุกรุกที่ดินป่า และกรมป่าไม้ได้มีการจัดท้า
บันทึกความตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกท้าลาย
ป่าไม ้ 

− ส้าหรับข้อมูลพื นที่ป่าไม้ที่เผยแพร่ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากฐานข้อมูลป่าไม้จากกรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จากการแปลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และ
ดาวเทียมในอดีตมีเฉพาะบางปี ได้แก่ ภาพถายจากดาวเทียม LANDSAT 3 TM สีผสม 
มาตราส่วน 1: 50,000 ปี 2541 ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ TM สีผสม 
มาตราส่วน 1: 50,000 ปี 2543, 2547 และ 2551  
 
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรง

ครองราชย์ ปีที่ 50 จากความคิดเห็นของบุคคลในคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังนี  

− โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชย์ ปีที่ 50 ท้าให้พื นที่ป่าเพ่ิมขึ น โดยมีระยะด้าเนินการ ดังนี  

− ระยะที ่1 มีระยะเวลาด้าเนินงานตามโครงการฯ 3 ปี (พ.ศ.2537 – พ.ศ.2539)  

− ระยะที่ 2 มีระยะเวลาด้าเนินงานตามโครงการฯ 6 ปี (พ.ศ.2540 – พ.ศ.2545)  

− ระยะที่ 3 มีระยะการด้าเนินงานตามโครงการฯ 5 ปี (พ.ศ.2546 – พ.ศ.2550) 
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− ซึ่งเกิดจากการร่วมมือกันหลายหน่วยงาน ท้าให้พื นที่ป่าไม้เพ่ิมขึ น 

− สาเหตุที่ พื นท่ีป่าเผยแพร่ไม่ต่อเนื่อง เพราะเครื่องมือที่ใช้ในการค้านวณหาค้าตอบเปลี่ยนไป 
จากการส้ารวจแบบภาคสนาม เปลี่ยนมาเป็นใช้การแปลภาพจากดาวเทียม 

 
ภาพที่ 4.4 เนื อที่ป่าไม้ภาคเหนือของประเทศไทย พ.ศ. 2516 – 2558 (หน่วย ล้านไร่) 

แหล่งที่มา: ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
 

4.4 การลงทุนคุ้มครอง และฟื้นฟูธรรมชาติ 

การลงทุนคุ้มครอง และฟ้ืนฟูธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงภาวะแห้งแล้งเพ่ือฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน ้าซึ่งเป็นปัจจัยหล่อเลี ยงการบริโภคน ้าประปาของเมืองซึ่งมีขนาด และขอบเขตใหญ่ขึ นจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการเติบโตของประชากรที่อยู่อาศัยในเมือง และหล่อเลี ยงการชลประทาน
ภาคเกษตร 

ระยะเวลา 10 ปี จาก พ.ศ.2550 – 2559 แสดงให้เห็นแนวโน้มความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรน ้าสายส้าคัญของประเทศไทย เป็นเครื่องบ่งชี ทางอ้อมให้เห็นความเสื่อมโทรมของ
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ทรัพยากรป่าไม้ในพื นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นต้นน ้าของทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล ในบริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงนิยาม และการรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมในการจัดท้าสถิติเนื อที่ป่าไม้ของ
ประเทศไทย ซึ่งท้าให้การสรุปแนวโน้มเนื อท่ีป่าไม้ไม่สามารถชี ได้ชัดเจน  

การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก้าลังเผชิญภาวะ
ความแห้งแล้งเพ่ิมขึ น ได้แก่ การประเมินจากปริมาณฝนตกทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มลดลงใน
ระยะเวลา 20 ปี ในอัตราปีละ -1.56 มม. ซึ่งอาจจะสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากมีความชุ่มชื นลดลงซึ่งเกิด
จากการสูญเสียเนื อที่ป่าไม้ในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย แม้ว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณฝนตกของ
ประเทศไทยมีอัตราลดลงเพียงเล็กน้อย แต่การประเมินจากค่าเฉลี่ยอาจจะอ้าพรางสถานะความแห้ง
แล้งของพื นที่บางส่วนที่มีความรุนแรงเพ่ิมขึ นมาก ซึ่งอาจจะเป็นพื นที่ต้นน ้าของทรัพยากรน ้า
จนกระท่ังท้าให้มีปริมาณทรัพยากรน ้าลดลงในปริมาณมาก 

ปริมาณสูญเสียทรัพยากรน ้าในระยะเวลา 10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2550 – 2559 ที่ประเมินได้
จากการวิจัยนี  จ้ากัดขอบเขตเฉพาะความเสียหายในด้านการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนภูมิพลเป็นมูลค่า 
12,288.56 ล้านบาท โดยใช้ราคาไฟฟ้าขายปลีกอัตรา 4 บาท และความเสียหายประเมินเป็นปริมาณ
น ้าประปาเป็นมูลค่าระหว่าง 119,339.95 – 171,930.44 ล้านบาท รวม 2 รายการเป็นมูลค่าระหว่าง 
131,628.51 – 184,219.00 ล้านบาท  

มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจระหว่าง 131,628.51 – 184,219.00 ล้านบาท จึงใช้เป็น
หลักการ และเหตุผลในการจัดงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือสนับสนุนการท้างานคุ้มครอง และฟ้ืนฟูพื นที่
ป่าไม้ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยการเพ่ิมจ้านวนบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท้างานอย่างเพียงพอ ประสิทธิผลของการท้างานคุ้มครอง และฟ้ืนฟูพื นที่ป่าไม้ในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยจะมีผลให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจพลิกกลับเป็นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่ง
นอกจากจะท้าหน้าที่หล่อเลี ยงการบริโภคน ้าประปาของการเติบโตของประชากรเมือง และการผลิต
ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดปราศจากมลพิษแล้วยังมีประโยชน์อ่ืน ๆ เพ่ิมพูนมหาศาล ได้แก่ การเพ่ิม
ขีดความสามารถลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดภาวะโลกร้อน การฟื้นฟูความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งงาน และเป็นแหล่งวัตถุดิบส้าหรับอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ยั่งยืน ซึ่งท้า
ให้มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเมินในขอบเขตแคบครอบคลุมความเสียหายในด้านการผลิต
ไฟฟ้า และน ้าประปาเป็นผลการประเมินที่ต่้ากว่าความเป็นจริง 
 
 



 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าเข้าสู่เขื่อนภูมิพล 
และหลักการ และเหตุผลส้าหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ครอบคลุม
ระยะเวลา 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2559 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือคาดประมาณความสูญเสียทรัพยากร
น ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพล เพ่ือประมาณความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยค้านวณจากการสูญเสียในด้าน
การผลิตไฟฟ้า และการผลิตน ้าประปา  

การศึกษาพบว่าปริมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าไหล
เข้าเขื่อนภูมิพล ในปี พ.ศ. 2550 – 2559 มีปริมาณ 51,348.50 ล้าน ลบ. ม. เปรียบเทียบกับกรณีที่
ทรัพยากรน ้าปราศจากความเสื่อมโทรมซึ่งจะมีน ้าไหลเข้าเขื่อน ปริมาณ 63,246.8 ล้าน ลบ. ม. 
ปริมาณน ้ากรณีเกิดความเสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 81.19% และคิดเป็นปริมาณสูญเสีย 11,898.30 
ล้าน ลบ.ม. ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ประเมินจากผลผลิตไฟฟ้า เป็นเงิน 12,288.56  ล้านบาท 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ประเมินจากผลผลิตน ้าประปาเป็นเงินระหว่าง 119 ,339.95 ล้านบาท 
และ 171,930.44 ล้านบาท ทั ง 2 รายการรวมกันมีมูลค่าระหว่าง 131 ,628.51 – 184,219.00 ล้าน
บาท ค่าประมาณการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  

การศึกษานี มีข้อสันนิษฐานว่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าเขื่อนภูมิพลเกิดจากป่าไม้ใน
พื นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีปริมาณลดลง ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2559 มูล
ค่าที่สูญเสียทางเศรษฐกิจระหว่าง 131,628.51 – 184,219.00 ล้านบาท นับเป็นเหตุผลส้าหรับการ
ออกแบบนโยบายการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้เพ่ือพลิกกลับเป็นความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ในการฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าแล้ว ยังเป็นประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ การลดก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์พื นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และแหล่งท่องเที่ยว  
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเรื่องมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน ้าเข้าสู่  
เขื่อนภูมิพล และหลักการ และเหตุผลส้าหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศ
ไทย ครอบคลุมเวลา 20 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2559 พบว่า ทรัพยากรน ้าเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลา 
10 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง และในช่วง 10 ปี
ระหว่างปี พ.ศ.2550 – 2559 มีความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มที่สัมพันธ์กับปริมาณ
ทรัพยากรป่าไม้บริเวณพื นที่ภาคเหนือจากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเนื อที่ป่าไม้ของประเทศไทยโดย 
กรมป่าไม้ โดยผลดังกล่าวสอดคล้องกับ (Stickler et al., 2013) ที่ได้ท้าการศึกษาไว้ว่า ความอุดม
สมบูรณ์ของปริมาณน ้าไหลออกสู่แม่น ้าเกิดจากความสมบูรณ์ของป่าไม้ การคาดประมาณความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจของทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลจากผลผลิตไฟฟ้า และผลผลิตน ้าประปา 
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2559 ทั ง 2 รายการมีมูลค่ารวมอยู่ระหว่าง 131,628.51 – 184,219.00 
ล้านบาท การประเมินความสูญเสียสามารถช่วยในการจัดสรรทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ น สอดคล้องกับที่ (Acutt & Mason, 1998) กล่าวว่า การประเมินจะช่วยให้มีการจัดสรรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น และช่วยในการออกแบบกลไกเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่มีการจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Bann, 2002) ได้ให้ความเห็นว่า การประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้าจะสร้างความ
ตระหนัก สะท้อนถึงความส้าคัญในระบบนิเวศ  และการประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้า ช่วยใน
กระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งการคาดประมาณความสูญเสียทรัพยากรน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลนั น 
สามารถเป็นหลักการ และเหตุผลในการจัดงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือสนับสนุนการท้างานคุ้มครอง 
และฟ้ืนฟูพื นที่ป่าไม้ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยการเพ่ิมจ้านวนบุคลากร และเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท้างานอย่างเพียงพอ ประสิทธิผลของการท้างานคุ้มครอง และฟ้ืนฟูพื นที่ป่าไม้ใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทยจะมีผลให้ความเสียหายทางเศรษฐกิจพลิกกลับเป็นความอุดมสมบูรณ์
ของธรรมชาติ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
1) ผลการประเมินมูลค่าของปริมาณการเปลี่ยนแปลง การศึกษาพบว่า ทรัพยากรน ้าไหล

เข้าเขื่อนภูมิพล จากแม่น ้าปิงซึ่งมีต้นก้าเนิดจากพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ์
เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2549 และมีความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องระหว่าง 
พ.ศ. 2550 – 2559 ใช้เป็นสารสนเทศที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้า  
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2) ผลศึกษาประมาณการความเสียหายทางเศรษฐกิจขั นต้นดังกล่าวเป็นสารสนเทศ
ส้าหรับการตัดสินใจในเชิงนโยบายส้าหรับการจัดงบประมาณการใช้จ่ายสาธารณะเพ่ือการลงทุน
ส้าหรับการฟ้ืนฟูธรรมชาติในพื นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้าของทรัพยากรน ้าไหล
เข้าเขื่อนภูมิพล ได้แก่ การจัดให้มีบุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท้างานอย่างเพียงพอ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุนเกิดจากการพลิกต้นทุนความสูญเสียกลับเป็นผลประโยชน์ ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการใช้จ่ายสาธารณะเพ่ือการลงทุนเป็นมูลค่าน้อยเทียบกับผลประโยชน์ 2 ชั นที่จะ
ได้รับจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรน ้า  

3) เมื่อพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับแนวทางการจัดการขององค์กรสากลของโลก เช่น 
แถลงการณ์ดับลินว่าด้วยน ้า และการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อที่ 4 การตระหนักถึงน ้าในแง่ของสินค้าทาง
เศรษฐกิจ ผลจากงานวิจัยนี  เป็นความรู้ส้าหรับการออกแบบการจัดการทรัพยากรน ้าที่มีประสิทธิภาพ 

4) แนวโน้มปริมาณความเสียหายของทรัพยากรน ้า พบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ทรัพยากรป่าไม้  

5) ผลการศึกษาความสูญเสียทางเศรษฐกิจ โดยค้านวณจากมูลค่าผลผลิตไฟฟ้า และ
ผลผลิตน ้าประปา รวมทั ง 2 รายการมีมูลค่าระหว่าง 131 ,628.51 – 184,219.00 ล้านบาท มูลค่า 
นับเป็นผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับคืนจากการจัดงบประมาณส้าหรับการคุ้มครอง และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรป่าไม้ในพื นที่ต้นน ้าในภาคเหนือของประเทศไทย  
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
การศึกษานี ตรวจพบปรากฏการณ์การลดต่้าลงของปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลเป็น

แนวโน้มในระยะยาว ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากพื นที่ต้นน ้ามีป่าปกคลุมน้อยลง ส้าหรับปัจจัยอ่ืนที่
ท้าให้น ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลมีปริมาณลดลงอาจจะเกิดจากการขยายตัวของพื นที่การเกษตรในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ใช้น ้าคู่แข่งของเขื่อนภูมิพลซึ่งใช้น ้าจากพื นที่ต้นน ้าท้าให้มีน ้าไหล
เข้าเขื่อนภูมิพลน้อยลง การศึกษาในอนาคตจึงอาจจะพิจารณาศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการใช้น ้าทาง
การเกษตรซึ่งอาจจะเป็นผลให้มีน ้าไหลเข้าเขื่อนภูมิพลน้อยลง 

การศึกษานี แสดงให้เห็นความเสียหายทางเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมเฉพาะการผลิตไฟฟ้า 
และน ้าประปา การศึกษาในอนาคตอาจจะพิจารณาศึกษาผลกระทบด้านการใช้น ้าทางการเกษตร 

การศึกษาปริมาณน ้าไหลเข้าเขื่อนขนาดใหญ่อ่ืนๆ ในประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ใน
การสร้างสารสนเทศส้าหรับการออกแบบนโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ 
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ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั่วประเทศ (มิลิเมตร) พ.ศ. 2540-2559 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย 

 
 
พื นที่ป่าไม้ของภาคเหนือระหว่าง พ.ศ. 2540 – 2551 มีปริมาณ เพ่ิมขึ น เพราะเหตุใด 
ข้อมูลพื นที่ป่าไม้ที่เผยแพร่ไม่ต่อเนื่องเพราะเหตุใด 
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ข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีในประเทศไทย (หน่วย มิลลิเมตร) 

 
แหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา/NASA 

 
แหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา/NASA 
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ข้อมูลปริมาณฝนเฉลี่ยตามภูมิภาคในประเทศไทย (หน่วย มิลลิเมตร) 
 

 
แหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา/NASA 
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ข้อมูลปรมิาณผลติไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล 
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ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของเขื่อนภูมิพล ตั งแต่ปี 2540 – 2560 
 

ปี พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

2540 1,765.86 

2541 1,235.31 

2542 407.45 

2543 810.1 

2544 999.1 

2545 1,124.10 

2546 2,107.31 

2547 1,331.81 

2548 1,098.42 

2549 1,750.11 

2550 2,162.71 

2551 1,721.05 

2552 1,667.93 

2553 1,178.25 

2554 2,053.59 

2555 2,371.19 

2556 953.96 

2557 839.02 

2558 542.09 

2559 295.56 

2560 646.29 

 
แหล่งท่ีมา: ฝ่ายสื่อสารองค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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