
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการน า้ 

รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกจิ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

ภายใตโ้ครงการเกณฑก์ารบริหารการจดัการน ้าท่ีเช่ือมโยง 
กบัการพฒันาดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทย 

สนบัสนุนโดย สกว. 

 
 เวทสีาธารณะนโยบายน า้ สกว. ครัง้ที่ 8 (23 มีนาคม 2560)  
การวางแผนด้านน้าในบริบทการพฒันาอย่างยั่งยนืและการบรูณาการเชิงพืน้ที่  
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เกณฑ์และกติกาในการจดัสรรน า้ในระดบัลุม่น า้ (แบบยัง่ยืน) 

จดัล าดบัความส าคญัเศรษฐกิจ ค านึงความเป็นธรรมทางสงัคม/ระบบนิเวศ 

ในกรณีของ การแปลี่ยนแปลงวิถีการใช้น า้แนวยัง่ยืน 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น า้ จดัสรรโควต้าปริมาณน า้ใช้ โทษหากไม่ปฏิบตัิตามกติกา 

การบรรเทาปัญหาในระยะยาวอยา่งยัง่ยืนจะท าอยา่งไร 

เยียวยาผู้ได้รับผลเชิงลบ หาแหลง่น า้ใหม่ ? เปลี่ยนแปลงวิถีการใช้น า้ 

ปริมาณน า้ท่ีใช้การได้ น้อยกวา่ ปริมาณความต้องการใช้น า้ 

ผลกระทบเศรษฐกิจแยล่ง ~ 1% – 8% (บางสว่น) ความเป็นธรรม ? 

ขณะนีย้งัไม่มีการศกึษาถึงผลกระทบโดยรวม ก าลงัออกแบบ แบบจ าลอง CGE 

การเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศท าให้คาดการณ์ ปริมาณน า้ต้นทนุได้ยากและมีความไม่แน่นอน 

ข้อจ ากดัด้านแหลง่น า้เดิมและใหม ่ท าให้ การจดัการด้านความต้องการใช้น า้ จงึส าคญั 
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กติกาที่ค านงึถงึผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรม (สาขาการผลิตตา่งๆ) 

ไม่มีการเจรจาระหวา่งสาขาการผลติท่ีใช้น า้ มีการเจรจาระหวา่งสาขาการผลติท่ีใช้น า้ 

การจดัสรร “โควต้า” ปริมาณน า้ใช้ โดยเฉพาะช่วงเวลาน า้น้อย   

(ปรับตามสถานการณ์สมดลุน า้) 
กติกาจดัสรรโควต้าควรเป็น

อยา่งไร 
ใครก านดกติการะดบัลุม่น า้/

ระดบัคลอง 
ใครก าหนดกติกากรณีจดัสรร

ข้ามลุม่น า้ 

เกณฑ์และกติกาในการจดัสรรน า้ในระดบัลุม่น า้ (แบบยัง่ยืน) 

จดัล าดบัความส าคญัเศรษฐกิจ ค านึงความเป็นธรรมทางสงัคม / ระบบนิเวศ 

เพื่อยงัชีพ / เชิงพาณิชย์+ประปา / ขนาดใหญ่ 

น า้ 1 ลบ.ม. สร้างรายได้ มากกวา่ ภาคสว่นอื่น คณะกรรมการตา่งๆ + ตวัแทนทกุภาคสว่น 
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• ไม่มีการเจรจาระหวา่งสาขาการผลติท่ีใช้น า้ 

• มีการเจรจาระหวา่งสาขาการผลติท่ีใช้น า้ 

กติกาที่ค านงึถงึผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและความเป็น
ธรรม (สาขาการผลิตตา่งๆ) 

• จดัสรรปริมาณน า้ตาม “ประวตัิการใช้น า้” -- แบบดัง้เดิม 

• จดัสรรปริมาณน า้ตามเกณฑ์ใหม่ เช่น สาขาท่ีมี Water 
Footprint ต ่าก่อน หรือ Water Intensity ต ่าก่อน    

กรณี ภาครัฐด าเนินการ 
แทน  (ไม่มีการเจรจา

ระหวา่งตวัแทนกลุม่ผู้ใช้น า้) 

• การออก “ใบอนญุาตการใช้น า้” (ปริมาณน า้ใช้สงูสดุ และ 
เวลาใช้น า้ ฯลฯ) 

• การขอ “โอน” ใบอนญุาตและการอนญุาต 

กรณี ภาครัฐอนญุาตให้มี
การเจรจาระหวา่งสาขาการ

ผลิตที่ใช้น า้ 

• ระหวา่งกลุม่ผู้ใช้น า้ภายในลุม่น า้เดียวกนั (โดย
คณะกรรมการลุม่น า้/คลอง บริหารจดัการเอง)  

• ระหวา่งลุม่น า้ (โดยคณะกรรมการชาติ) 

การออกแบบ “การโอน” 
ใบอนญุาตการใช้น า้ ท่ีเหมาะสม 
(หลกัตา่งตอบแทน) + การ
เยียวยาให้แก่ผู้ เดือดร้อน  
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แหล่งเงนิทุนของ “กองทนุน า้” มาจากไหนบ้าง  จากผู้ได้ประโยชน์จากการใช้น า้ (ทกุประเภท) 

(ก) เบีย้ประกนัความเสี่ยง (ข) คา่น า้ใช้ (ค) คา่อนรัุกษ์น า้ 

ระบบกองทุน ท่ีรวบรวมเงินจากผู้ได้ประโยชน์จากการใช้น า้ มาจ่ายเยียวยาแก่กลุม่ผู้ เดือดร้อน 

(การน าภาษีจากประชานชท่ีไม่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้น า้ จะเกิดความไม่เป็นธรรม) 

จะเยียวยาผู้ ท่ีได้รับผลกระทบเชิงลบอย่างไร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสงัคม 

ระบบการชดเชย/เยียวยา  ประกนัความเสี่ยงน า้แล้งน า้ทว่ม ระดบัภายในลุม่น า้/ข้ามลุม่น า้ 

กติกาที่ค านงึถงึผลกระทบทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรม (สาขาการผลิตตา่งๆ) 

ไม่มีการเจรจาระหวา่งสาขาการผลติท่ีใช้น า้ มีการเจรจาระหวา่งสาขาการผลติท่ีใช้น า้ 

ภาครัฐเป็นผู้ตดัสนิใจในการเยียวยาฯ มีข้อตกลง “โอน” โควต้าการใช้น า้กนัเอง 

ผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จากการใช้น า้ ผู้ ท่ีเสียรับประโยชน์จากการไม่ได้ใช้น า้ 
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• ภาคกลาง พืน้ท่ีการเกษตร.ในเขตชลฯ 11.385 ล้านไร่  -- ถ้า
เก็บในอตัรา 100 บาท/ไร่ -- จะมีรายรับ 1,138 ล้านบาท 

• ภาคกลาง ใช้น า้เพ่ืออปุโภคบริโภค 2,500 ล้าน ลบ.ม. -- ถ้า
เก็บในอตัรา 0.15 บาท/ลบ.ม. -- จะมีรายรับ 375 ล้านบาท 

แหล่งเงนิทุนของ “กองทนุน า้” 
มาจากไหนบ้าง  จากผู้ได้
ประโยชน์จากการใช้น า้ (ทกุ

ประเภท)  

• ปริมาณการใช้น า้สงูสดุ 

• อตัราคา่ใช้น า้ส าหรับเชิงพาณิชย์ และกิจกรรมขนาดใหญ่ 

• หลกัเกณฑ์, เงื่อนไข, ลดหยอ่น, ยกเว้น 

มาตรการดงักลา่วสอดรับกบั  
ร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน า้  

(เช่น ม. 37 แบง่ประเภทผู้ใช้น า้ 
และ  ม. 47 ออกกฎกระทรวง) 

• น า้ชลประทาน (บาทตอ่ไร่ หรือ บาทตอ่ ลบ.ม.) – ยกเว้น
เพ่ือยงัชีพ  

• น า้บาดาล (บาทตอ่ ลบ.ม.) ยกเว้นเพื่อยงัชีพ 

• น า้ประปา (บาทตอ่หน่วย) – กปน. กปภ. ประปาหมู่บ้าน 

ตวัอยา่งอตัราคา่ใช้น า้            
(น า้ชลประทาน / น า้บาดาล / 
น า้ประปา) ซึง่มีกฎหมาย

รองรับอยู่แล้ว 
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เคร่ืองมือศรษฐศาสตร์-  
สังคม-กายภาพ 

เงื่อนไขส าหรับการโอนประโยชน์จากการใช้น า้ ไปยังผู้ลดการใช้น า้  
(ช่วงแล้ววิกฤต/ขาดแคลน) 

บทบาทคณะกรรมการลุม่
น า้ และ กลุม่ผู้ใช้น า้ 

 จดัตัง้ “กองทนุ” เพื่อการบรรเทา/เยียวยาผู้ ท่ีเสียสละลดการใช้น า้ + 
แหลง่เงินทนุ มาจากคา่น า้หรือคา่ปรับหรืองบประมาณของรัฐ + จดัล าดบั
ความส าคญัของวตัถปุระสงค์และกลุม่ผูใ่ช้น า้ท่ีจ าเป็นต้องใช้น า้ 

ผู้ มีสทิธิได้รับการ
ช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อน  

ตวัอยา่งเช่น 
- เกษตรกรท่ีงดปลกูข้าว  
- เกษตรกรท่ีมีท่ีดิน < 5 ไร่ และงดการปลกูข้าว 
- ครัวเรือนที่ลดการใช้น า้ลงร้อยละ 10-20 ของช่วงเวลาปกติ 
- สถานประกอบการ ท่ีลดการใช้น า้ลงร้อยละ 10-20 ของปกต ิ

อตัราการชดเชย/จงูใจ - เงินชดเชยรายได้ท่ีสญูเสียไปจากการงดปลกูข้าว (คา่ทดแทน) 
- เงินชดเชยในรูปของการ “ซือ้โควต้าการใช้น า้” เช่น 
   10 บาท/ลบ.ม. หรือ 100 บาท/ไร่  
   500 บาท/ไร่ (ท่ีมีท่ีดิน < 5 ไร่) 
   0.50 บาท/ลบ.ม. ส าหรับโรงงาน/สถานประกอบการ 
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เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจดัการน ้า 

กลุ่มผูใ้ชน้ ้ำ 

มำตรกำร 

สมดุลน ้ำ 

หลกักำร ควำมเป็นธรรมในกำรจดัสรรน ้ำ + บรบิทสงัคม 

อุปทำนน้อยกว่าอุปสงค ์

สัง่กำรจำก
สว่นกลำง 

พจิำรณำแต่ละ
สำขำกำรผลติ 

กำรโอน
โควตำ้น ้ำใช ้

ภำยในและ
ระหวำ่งลุ่มน ้ำ 

อุปทำน เท่ากบั อุปสงค ์

เกบ็คำ่น ้ำใช ้
– กองทุนน ้ำ  

ภำยในและ
ระหวำ่งลุ่มน ้ำ 

ภาวะไม่
เดือดร้อน 

ภายในและ
ระหวา่งลุม่น า้ 

เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจดัการน ้า – แตกต่างตามบริบทลุ่มน ้า ท่ีมีจงัหวดัต่างๆ 
23 มีนาคม 2560 8 



ภาคผนวก 
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ค านิยาม 
• Water Footprint: ปริมาณการใช้น า้เพ่ือผลิตสินค้าและบริการ (หน่วย: ลกูบาศก์เมตร) 

– คา่ย่ิงมาก หมายความวา่ การผลิตนัน้ใช้น า้มาก  

• Water Input Coefficient : ปริมาณการใช้น า้เพ่ือการผลติสินค้าและบริการมลูคา่ 1 บาท 
(หน่วย: ลกูบาศก์เมตร/ 1 บาท)  
– คา่ย่ิงมาก หมายความวา่ การผลิตนัน้โดยรวมแล้วใช้น า้มาก (รวมขัน้ตอนของตนและการซือ้วตัถดุิบ

หรือสินค้าอ่ืนมาใช้ในการผลติ) 

• Water Intensity: ความคุ้มคา่ของการใช้น า้ในการผลิตสินค้าและบริการ เม่ือเทียบกบั
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีได้รับจากการผลิตสินค้าและบริการนัน้ ๆ 
– คา่ย่ิงมาก หมายความวา่ การผลิตสนิค้าและบริการนัน้ ไมคุ่้มคา่ เน่ืองจากการผลตินัน้ ใช้น า้เป็น

สดัสว่นท่ีสงูมาก (เม่ือเทียบกบัการใช้น า้ทัง้หมด) ในขณะท่ี ประโยชน์ทางเศรษฐกิจมีสดัสว่นน้อย (เม่ือ
เทียบกบัรายได้ท่ีสร้างขึน้ทัง้เศรษฐกิจ) 

จบการน าเสนอ ...... ขอบคุณค่ะ 
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