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ความเป็นมาและความสาํคญั

ความเท่าเทียมและความ
เป็นธรรมในการจัดสรร

ทรัพยากรน้ํา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และ การขยายตัวของ
เมืองใหญ่และเมืองรอง

ระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากร
น้ําที่เชื่อมโยงกับ
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและสังคม

คํานึงถึงปริมาณ
ทรัพยากรน้ําและความ

ต้องการใช้น้ํา 

ความมั่นคงด้านน้ํา 
อาหาร และพลังงาน
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ความต้องการใช้น้ําลุ่มน้ําภาคตะวันออก 

1000

2000

3000

4000

5000
ล้า

น 
ลบ

.ม
.

ภาคบริการและครัวเรือน

ภาคอุตสาหกรรม

3

0

1000 ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการเกษตร

เพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา

ที่มา : คณะผู้วิจัย



ความต้องการใช้น้ําลุ่มน้ําภาคใต้ 

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ล้า
น 

ลบ
.ม

.

ภาคบริการและครัวเรือน

ภาคอุตสาหกรรม

4

0

1000 ภาคอุตสาหกรรม

ภาคการเกษตร

เพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน้ํา

ที่มา : คณะผู้วิจัย



ประเดน็นาํเสนอ

๑. ทําไมต้องเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ ของการบริหารจดัการนํ (า

๒. การเพิ�มมลูคา่เศรษฐกิจ – มิติระหวา่งสาขา หรือ มิติภายในสาขา
๓. มาตรการจงูใจในการจดัการนํ (า เพื�อเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ

๔. มาตรการตามข้อ ๓ ชว่ยสร้างความเป็นธรรมในสงัคมหรือไม่ (เพิ�มมลูคา่เศรษฐกิจ)๔. มาตรการตามข้อ ๓ ชว่ยสร้างความเป็นธรรมในสงัคมหรือไม่ (เพิ�มมลูคา่เศรษฐกิจ)

๕. สรุปการบริหารจดัการนํ (าอย่างไร เพื�อเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ และชว่ยสร้าง
ความเป็นธรรมในสงัคม
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๑. ทาํไมตอ้งเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของการบริหารจดัการนํ�า
• เพราะเชื�อวา่ เราสามารถใช้นํ (า ให้คุ้มคา่ ได้มากกวา่นี ( 
• ความคุ้มคา่ของการใช้นํ (าที�มีอยา่งจํากดันั (น วดัอยา่งไร

– ทางสังคม (utility)  รายจ่ายท ี�จ่ายไป < ความพงึพอใจท ี�ได้มา  (คะแนนเสียง กําไรของ
ผู้ผลิต) แตอ่าจจะไม่มีประสิทธิภาพตามหลกัวิชาการ (ลงทนุ/จดัสรรนํ (าไม่เหมาะสม)

– ทางวชิาการ  (efficiency)  ยิ�งใช้น ํ �าน้อย และสร้างรายได้มาก ยิ�งควรสง่เสริม (อ้างอิงจาก– ทางวชิาการ  (efficiency)  ยิ�งใช้น ํ �าน้อย และสร้างรายได้มาก ยิ�งควรสง่เสริม (อ้างอิงจาก
งานวิจยั พบวา่ ภาคเกษตร ใช้นํ (าคุ้มคา่ น้อยกวา่ ภาคบริการ)

• การจดัสรรนํ (าไปให้ภาคเศรษฐกิจตา่งๆ ที�พงึประสงค์ เพื�อเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ
– ทางสังคม (absolute) (อยากใช้นํ �า = ต้องมีน ํ �าให้ใช้)  ภายใต้เงื�อนไขปริมาณนํ �าเท่าเดมิ 

การเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ ด้วยการประหยดันํ (า แล้วนํานํ (าที�เหลือไปเพิ�มกําลงัการผลิต  ???
– ทางวชิาการ (relatively)  เปลี�ยนการจัดสรรนํ �าใหม่ (นํานํ (าที�เหลือไปให้สาขาตา่งๆ) เพ ื�อเพ ิ�ม

มูลค่าทางเศรษฐกจิได้มากขึ (น ภายใต้เงื�อนไขปริมาณนํ (าที�เท่าเดิม 
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การทดลองกรณีลุ่มนํ�า แม่นํ�านอ้ย
 “โอนนํ�า” จากภาคเกษตรไปยงัภาคอุตสาหกรรม

มูลค่า (ล้านบาท) อ ัตราการเปลี�ยนแปลง

ข้าว
        ข้าวนาปี
        ข้าวนาปรัง

-11.55
-4.74
-6.81

-0.074 %
-0.045 %
-0.131 %

ข้าวโพด -0.04 -0.015 %ข้าวโพด -0.04 -0.015 %

อ้อย -0.11 -0.020 %

ผลไม้ -0.31 -0.007 %

สินค้าเกษตรอื�นๆ -9.02 0.015 %

ภาคเกษตร -32.59 -0.034 %

ภาคอุตสาหกรรม +846.67 +0.042 %

รวม +814.08 +-.039 %
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๒. การเพิ�มมูลค่าเศรษฐกิจ – มิติระหวา่งสาขา หรือ มิติภายในสาขา
• ทางสังคม (absolute) (อยากใช้นํ �า = ต้องมีน ํ �าให้ใช้)  ภายใต้เงื�อนไขปริมาณนํ (าเท่าเดิม การเพิ�ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจ ด้วยการประหยดันํ (า แล้วนํานํ (าที�เหลือไปเพิ�มกําลงัการผลิต  ???
– การจดัลําดบั (Priority) ของการจัดหานํ �า – รับผิดชอบโดย กรมชลประทาน/ กรมทรัพยากรนํ (า / กรมทรัพยากรนํ (า

บาดาล
– การจดัลําดบั (Priority) ของการจัดสรรนํ �า – มักให้ความสาํคัญกับเรื�อง “การเกษตร” (เช ิงปริมาณ) และ 

“อุปโภคบริโภค” (เพ ื�อการพาณิชยกรรมและการท่องเท ี�ยว) สําหรับ อตุสาหกรรม มกัได้รับการจดัสรรเป็น“อุปโภคบริโภค” (เพ ื�อการพาณิชยกรรมและการท่องเท ี�ยว) สําหรับ อตุสาหกรรม มกัได้รับการจดัสรรเป็น
อนัดบัสดุท้าย (เพราะความต้องการใช้นํ (า น้อยกวา่)

– การเพ ิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ภายในสาขาใดๆ  โดยการเพิ�มประสทิธิภาพการใช้นํ (า (Productivity) หรือ การเพิ�ม
มลูคา่ (Value Added)

– การเพ ิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (GDP) โดยรวม  (1) บางกลุม่ ประหยดันํ (า/ดแูลแหลง่นํ (า และ (2) แล้วนํานํ (าที�
เหลือจากการประหยดั ไปให้อีกกลุม่หนึ�งที�สร้างมลูคา่สนิค้าและบริการที�สงูกวา่  คนกลุ่มแรก จะได้อะไรจาก
การประหยัดนํ �า ? และ คนกลุ่มท ี�สอง จะช่วย/ให้อะไรแก่คนกลุ่มท ี�ประหยัดนํ �า/ดูแลแหล่งนํ �า ?   
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๓. มาตรการจูงใจในการจดัการนํ�า เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
• การเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ (GDP)  (1) ประหยดันํ (า และ (2) แล้วนํานํ (าที�เหลือจากการประหยดั ไปให้สาขาการ

ผลติอื�นที�สร้างมลูคา่สนิค้าและบริการที�สงูกวา่  คนกลุม่แรก จะได้อะไรจากการประหยดันํ (า ? และ คนกลุม่ที�สอง จะ
ให้อะไรแก่คนกลุม่ที�ประหยดันํ (า ?   

• ต้องการมาตรการจูงใจ ในการประหยัดนํ �า/ดแูลแหล่งนํ �า (ของคนกลุ่มแรก) 
– ถ้ารัฐบาลจะใช้เงนิเพ ื�อกระตุ้นให้คนประหยดันํ (าฯ (ให้เงินทนุไปประหยดันํ (า) จะต้องน้อยกว่าการลงทนุสร้าง

แหลง่นํ (าแห่งใหม ่(คาดวา่ การเพิ�มแหลง่นํ (า เพื�อให้เพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ)  แต่พบว่า รัฐเลือกลงทนุสร้างแหลง่นํ (าแห่งใหม ่(คาดวา่ การเพิ�มแหลง่นํ (า เพื�อให้เพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ)  แต่พบว่า รัฐเลือกลงทนุสร้าง
แหลง่นํ (าแห่งใหม ่เพราะ (ก) ต้นทนุการปฏิบตัติามกฎ (Compliance Cost) สงูจากการที�ได้รับเงินทนุเพื�อการ
ประหยดันํ (า และ (ข) ต้นทนุธรุกรรม (Transaction Cost) สงูของการนํานํ (าที�ประหยดัได้ไปให้กลุม่อื�น  ถ้า
เช่นนั (น รัฐจะหาเงนิท ี�ไหนมาสร้างแหลง่นํ (าแห่งใหม่

– ระบบการเกบ็ค่าใช้นํ �า (Water Fee) เพื�อสร้างแรงจงูในในการประหยดันํ (า (demand side management) และ 
มีเป็นแหลง่เงินทนุเพื�อสร้างแหลง่นํ (าแหง่ใหม ่(ถ้าจําเป็น) (supply side management)

– ระบบการโอนปริมาณนํ �าท ี�ได้รับอนุญาตการใช้นํ �า (Transferable Water Permits) เพื�อสร้างแรงจงูใจในการ
ประหยดันํ (า & ควบคมุปริมาณนํ (าใช้ /การพฒันาแหลง่นํ (า (เช่นกรณีของ California Water Management)
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      โดยสรุปคือ หลายลุ่มน้ําในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เผชิญ
ปัญหาคล้ายกัน คือ การขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะน้ําเพื่อการเกษตร เนื่องจาก
ปริมาณน้ําที่ใช้การได้มักได้รับจัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเทีย่ว 
การรักษาระบบนิเวศ และการอุตสาหกรรม เป็นหลัก (เพราะมีความต้องการ
ใช้น้ําในปริมาณที่น้อยกว่าเพื่อการเกษตร) 

ดังนั้น จึงเกิดคําถามขึ้นว่า การบริหารจัดการน้ําดังกล่าวนั้น สร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่ภาคเกษตร หรือไม่ และจะปรับเปลี่ยนแนวทางการ

ถอดบทเรียนถอดบทเรียน

ความเป็นธรรมให้แก่ภาคเกษตร หรือไม่ และจะปรับเปลี่ยนแนวทางการ
จัดสรรน้ําได้อย่างไร ที่มีความเป็นธรรมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อความมั่นคงด้าน
อาหารอีกด้วย 
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๔. มาตรการตามขอ้ ๓ ช่วยสร้างความเป็นธรรมในสงัคมหรือไม่ (เพิ�มมูลค่าเศรษฐกิจ)

มาตรการ ข้อดี ข้อเสีย หมายเหตุ

ให้เงนิท ุนแบบให้เปล่า
เพ ื�อกระตุ้นให้ประหยัดนํ �า

บคุคลไมต่้องลงทนุ (อาจจะ
ตอบมิตคิวามเป็นธรรม)

รัฐต้องหาเงิน และ บคุคล
จะต้องปฏิบตัติาม กฎ

อาจยงัไมม่ีระบWater
Price = 0

ระบบการเกบ็ค่าใช้นํ �า 
(Water Fee)

มีรายได้มาพฒันาแหลง่นํ (า
เดมิ/ใหม่

สร้างต้นทนุผู้ประกอบการ
เพิ�มขึ (น

GDP ลดลงบ้าง (ตามที�
ควรจะเป็น) ในระยะแรก

11

(Water Fee) เดมิ/ใหม่ เพิ�มขึ (น ควรจะเป็น) ในระยะแรก

ระบบการโอนปริมาณนํ �า
ท ี�ได้รับอนุญาตการใช้นํ �า 
(Transferable Water 
Quota/Permits)

ควบคมุปริมาณการใช้นํ (า รัฐมีต้นทนุในการตดิตาม
ตรวจสอบ (monitoring 
cost) และต้องระวงัเรื�อง
การจดัสรรโควตานํ (า

ถ้ามีระบบประมลู
(auction) ใบอนญาตฯ 
(water permits) ก็จะทํา
ให้รัฐมีแหลง่เงินทนุเพื�อ
ลงทนุพฒันาแหลง่นํ (า
แหง่ใหมไ่ด้

รัฐไมจ่ําเป็นต้องมีสว่นร่วม
ในกลไกการโอนฯ 

นา่จะเหมาะกบัภาคบริการ
และภาคอตุสาหกรรม



รูปแบบการจดัการนํ �า 
ในกรณีปริมาณนํ �ารวม ลดลง 10% 

(หรือในช่วงภาวะนํ �าแล้วนาน)

อ ัตราการเปลี�ยนแปลง สัดส่วนรายได้ของครัวเรือน

ผลผลิต 
ระดบัประเทศ

รายได้ครัวเรือน
กลุม่ที� 5 (รวยสดุ) ตอ่ 
กลุม่ที� 1 (ยากจนสดุ)
(เดิมสดัส่วน = 29.33)

กลุม่ที� 5  ตอ่ 
(กลุม่ที� 1 และ 2) 

(เดิมสดัส่วน = 6.53)
จดัสรรนํ (าลดลงในอตัราที�เทา่กนัทกุ
สาขาการผลิต(1) 

-23.14 -24.25 29.45 6.54

จดัสรรนํ (าที�ใช้การได้ให้ภาคบริการและ
ภาคอตุสาหกรรมก่อน โดยภาคเกษตร
เป็นผู้ลดการใช้นํ (า (เสียสละ) (2) 

-0.75 -1.11 29.35 6.53
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เป็นผู้ลดการใช้นํ (า (เสียสละ)  
จดัสรรนํ (าที�ใช้การได้ให้ภาคเกษตรก่อน  
เพื�อความมั�นคงทางอาหาร(3) 

-40.34 -41.83 29.57 6.56

จดัสรรนํ (าที�ใช้การได้ แบบถ้อยทีถ้อย
อาศยั ระหวา่งภาคเศรษฐกิจ(4) 

-11.87 -12.65 29.38 6.53

จดัสรรนํ (าให้ทกุภาคการผลิตตามลําดบั
ของความคุ้มคา่ (Water Intensity)(5)

-0.66 -0.92 29.34 6.53

(1) ทกุสาขาการผลติ ได้รับการจดัสรรนํ (าลดลงร้อยละ 10 (2) การผลติข้าวได้รับการจดัสรรนํ (าเพียงร้อยละ 76 ของปริมาณนํ (าที�เคยได้รับ (3) การผลิตข้าว ประมง และเกษตรอื�นๆ ได้รับการจดัสรร
ปริมาณนํ (าเทา่กบัที�เคยได้รับแตเ่ดิม และสาขาการผลติอื�นได้รับการจดัสรรสาขาละ 82 ของปริมาณนํ (าที�เคยได้รับ (4) การผลติข้าวและประมง ได้รับปริมาณนํ (าเทา่เดิม ภาคอตุสาหกรรมและบริการ
ได้รับร้อยละ 95 ของปริมาณนํ (าที�เคยได้รับ และ สาขาเกษตรอื�นๆ ได้รับร้อยละ 81 ของปริมาณนํ (าที�เคยได้รับ (5) ทกุภาคการผลิตจะได้รับการจดัสรรนํ (าท่ากบัความต้องการใช้น้า ยกเว้น ภาคการ
ผลติข้าว และยางพารา ที�ได้รับการจดัสรรน้าลดลงโดยได้รับร้อยละ 89 และ 22 ตามลาดบั



๕. สรุป การบริหารจดัการนํ�าอยา่งไร เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และช่วยสร้างความเป็นธรรมในสงัคม (๑)

• การเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ “สงูสดุ” และ การสร้างความเป็นธรรม “ที�สดุ”  ดําเนินการ/
มาตรการเพื�อตอบสนองเปา้ประสงค์ทั (งสอง พร้อมกันไม่ได้ 

• การเพิ�มมลูคา่ทางเศรษฐกิจ “ระดบัหนึ�ง” และ การสร้างความเป็นธรรม “ดีขึ (นกวา่เดิม” 
ดําเนินการ/มาตรการเพื�อตอบสนองเปา้ประสงค์ทั (งสอง พร้อมกันได้ดําเนินการ/มาตรการเพื�อตอบสนองเปา้ประสงค์ทั (งสอง พร้อมกันได้

• ความท้าทายในอนาคต – ความต้องการใช้นํ (าเพิ�มขึ (น

• ในกรณีนี �น ํ �าขาดแคลน – เกือบทกุปี (ข้อมลู Supply ลดลง)

13



• ภายใน

• ส่งออก

• ภายใน

• ส่งออก
นโยบาย
สาขา
เกษตร

นโยบาย
สาขาอุตฯ

นโยบายนโยบาย

สะท้อนความต้องการใช้นํ (า
(Demand-Side)

สะท้อนความต้องการใช้นํ (า
(Demand-Side)
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• ภายใน

• ส่งออก

• สอดคล้อง

• สมดุลน้ํา

นโยบาย
สาขา
บริการ

นโยบาย
น้ํา/ที่ดิน/

ป่าไม้
สะท้อนความต้องการใช้นํ (า
(Demand-Side)

สะท้อนศกัยภาพเก็บกกันํ (า
(Supply-Side)



• การบูรณาการ เครื่องมือทางกายภาพ (แผนผังโครงข่ายน้ํา) เครื่องมอืทางสังคม (กติกาของสังคม) 
และ เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์ (ทําให้ “น้ํามีราคา”)

• เครื่องมอืทางเศรษฐศาสตร์ คือ “water pricing” หรือ การทําให้ “น้ํามีราคา” (จากเดิม “น้ําเป็น
ของฟรี”) เช่น ระบบการเก็บค่าน้ําใช้ และ ระบบการจัดสรรโควต้าน้ําใช้และอนุญาตให้โอนน้ําใช้กัน

๕. สรุป การบริหารจดัการนํ�าอยา่งไร เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และช่วยสร้างความเป็นธรรมในสงัคม (๒)

ของฟรี”) เช่น ระบบการเก็บค่าน้ําใช้ และ ระบบการจัดสรรโควต้าน้ําใช้และอนุญาตให้โอนน้ําใช้กัน
ได้ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ํา

• ตาม พรบ. ชลประทานหลวง (2485) ให้เก็บค่าชลประทานไมเ่กิน 5 บาท/ไร่ สําหรับเพือ่การเกษตร 
และ 0.50 บาท/ลบ.ม. สําหรับการอุตสาหกรรมและประปา  ปัจจุบัน (2562) อัตราดังกล่าวมี
ค่าประมาณ 100 บาท/ไร่ และ 10 บาท/ลบ.ม.
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ขอบคุณค่ะ
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