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บทสรุปผู้บริหาร 
 

บทน า 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นองค์กรหลักที่ก้ากับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการ
บริหารทรัพยากรน ้าทั งประเทศอย่างเป็นระบบ ทั งการก้ากับดูแล ติดตามประเมินผล การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมการจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือลด
อุปสรรคในการจัดท้านโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ลดช่องว่างเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงาน
ก้ากับและหน่วยงานปฏิบัติ และการสร้างจุดเปลี่ยนต่อหน่วยงานด้านน ้าให้เกิดความตระหนักถึงความส้าคัญใน
การน้าองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้มีบทบาทและความส้าคัญภายในองค์กรและต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้ามากขึ น เศรษฐศาสตร์นับเป็นองค์ความรู้ที่มีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้าน
การบริหารทรัพยากรน ้า จึงจ้าเป็นต้องทราบ “ความต้องการและช่องว่าง (Need & Gap)” ของงานศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือพัฒนาต่อยอดและสร้างความชัดเจนของแนวทางการน้าองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้
เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการและออกแบบนโยบายด้านน ้า ร่วมกับหน่วยงานนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติ
ของประเทศ  

สทนช. จึงได้จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนาคา ฮอลล์ 1 ชั น ๒ เดอะ ฮอลส์ แบงค็อก หลักสี่ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมจ้านวน 101 คน จาก 40 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานราชการ 28 หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย 5 หน่วยงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่มีผลงานร่วมกับ สทนช. 7 หน่วยงาน เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเพ่ือน้าไปสู่การวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่างของการประยุกต์งานศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ส้าหรับการบริหารทรัพยากรน ้าต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือรับฟัง รวบรวม และวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประชุม 
2) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการและช่องว่าง (Need & Gap) เชิงนโยบายเพ่ือการประยุกต์

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรน ้า  
3) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน/การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากรน ้าของประเทศ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารทรัพยากรน ้าจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถระบุช่องว่างและประเมินความต้องการองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรน ้า 
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3) รับทราบปัญหาและอุปสรรคเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการประยุกต์องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
เพ่ือการบริหารทรัพยากรน ้าในระยะต่อไป 
 
เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางและเครื่องมือ
ในการสังเคราะห์ข้อมูลที่จะน้าไปสู่การจัดระเบียบแนวทางการศึกษาด้านน ้าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ดังนี  

1) การประเมินความต้องการจ้าเป็น (Needs assessment) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบใช้เพ่ือ
ก้าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นจริง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความแตกต่างของผลผลิต 
จากนั นจัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความแตกต่าง แล้วเลือกความต้องการที่ส้าคัญมาแก้ไข การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นจะน้าไปสู่การวิเคราะห์ความต้องการต่อว่า  
“ช่องว่าง” มีมากเพียงใด  

2) การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และรูปแบบการด้าเนินงาน
ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต ซึ่งช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นในปัจจุบันและเป้าหมาย
ที่ต้องการจะเป็นในอนาคตนั นเป็นสิ่งที่ควรมีการพัฒนาและน้ามาปรับใช้เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

3) เศรษฐศาสตร์ คือ วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน้ามาสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีไม่
จ้ากัด ทั งในระดับบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ โดยก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความ
อยู่ดีกินดีของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 แขนงหลัก ได้แก่  

- เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) เป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล 
ครัวเรือน ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะส่วนย่อยๆ ในระยะเวลาหนึ่งๆ  

- เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) เป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมหรือ
ในระดับประเทศ 

 และวิชาเศรษฐศาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย ซ่ึงสาขาเศรษฐศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องและมีความส้าคัญกับการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ ได้แก่ 

3.1) เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics) ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาของสังคม โดย
มุ่งไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้าน
สังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านศาสนา  

3.2) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) เน้นให้มีความเข้าใจถึงความรู้
พื นฐานและกลไกต่างๆ ทางด้านการค้า การเงิน การลงทุนระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ  

3.3) เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) เป็นการน้าเอาจิตวิทยามาผสมผสานรวม
กับเศรษฐศาสตร์เพ่ืออธิบายพฤติกรรมมนุษย์  

3.4) เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics) เป็นการควบคุมความเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมออกแบบประสิทธิภาพของการใช้
ทรัพยากรท่ามกลางข้อจ้ากัดที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์สูงสุด  
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3.5) เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ (Ecological Economics) เป็นการวิเคราะห์ปัญหาอย่างพยายาม
เข้าใจและมุ่งแก้ไขทั งระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม มากกว่าเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

3.6) เศรษฐศาสตร์การคลัง (Fiscal Economics) เป็นสาขาที่มีอยู่ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับ
รัฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล  

3.7) เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Economics of Climate Change) 
เน้นการศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตจากการปล่อยมลพิษ การค้านวณต้นทุนทางสังคมจากการปล่อย
คาร์บอน ภาษีการปล่อย  

4) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการน้าข้อมูลเชิงคุณภาพมาบันทึกเป็นข้อความ เพ่ือท้าการ
วิเคราะห์ เนื อหาข้อความที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างตัวข้อมูลกับบริบทของการคิด  ที่น้าไปสู่การ
ตีความหมายเพ่ือสร้างค้าอธิบายเชิงนามธรรมที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล โดยสัมพันธ์เชื่อมโยงกับรูปธรรม
ของข้อมูลในสนาม ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  “การวิเคราะห์เนื อหา 
(Content Analysis)” 

 
วิธีการด าเนินงาน 

การเก็บรวมรวมข้อมูลความคิดเห็นจากหน่วยงานๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บทบาท
ของเศรษฐศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ มีขั นตอนการด้าเนินงานในการประชุมดังนี  

1) การขออนุมัติโครงการ 
2) การก้าหนดหัวข้อในการประชุมและการคัดเลือกวิทยากร 
3) การคัดเลือกและเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 
4) การด้าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาจากการระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคส่วนต่างๆ ในการน้าองค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นิ เวศ เศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ สรุปได้ดังนี   

เศรษฐศาสตร์การเมือง ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองที่ต้องการ
ประกอบด้วย ด้านสถาบันและการจัดการความขัดแย้ง ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือมาต่อยอด
การบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การศึกษาการจัดการความขัดแย้งในการใช้น  าเน้นการจัดสรรน  า การบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน  าเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน  าโดยอาศัยกลไกเชิงสถาบัน 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่
ต้องการประกอบด้วย กลไกด้านการเงินระหว่างประเทศ และบริบททางการเมืองระหว่างประเทศ  ในส่วน
ของประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การจัดการความขัดแย้งในการ
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บริหารจัดการน  าข้ามพรมแดน และการพัฒนากลไกทางการเงินมาสนับสนุนด้านการปลูกป่าทดแทนป่า
ที่เสื่อมโทรม (Reforestation) ที่เป็นแหล่งต้นน  า 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมที่ต้องการ
ประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วม พฤติกรรมและความต้องการใช้น  า และบริบททางความคิดและทัศนคติ 
ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การสร้างการรับรู้และ
ปรับพฤติกรรมให้ตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรน  า รวมถึงการสร้างความร่วมมือและออกแบบ
กติกาการจัดสรรทรัพยากรน  าและบริหารจัดการร่วมกัน การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้น  าในครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการประหยัดน  า การศึกษาความต้องการใช้น  าของประชาชน 
และการปรับทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน  าให้มีน  าเพียงพอ คุณภาพดี  

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ต้องการ
ประกอบด้วย การประเมินมูลค่าทรัพยากรน  าและการประเมินความสูญเสียจากวิกฤติทางน  า ประสิทธิภาพ
ของกลไกตลาด การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการบริหารจัดการน  า ประสิทธิภาพของ
การใช้น  า และการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้านน  า ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือมา
ต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การคิดค่าน  าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึง
การตั งราคาค่าน  าที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน เทคนิคในการ
ประเมินมูลค่าของทรัพยากรน  า โดยใช้หลักการความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) และ
ความเต็มใจที่จะยอมรับ (Willingness to Accept: WTA) การก าหนดกรอบการประเมินความสูญเสีย
และความเสียหายจากภาวะวิกฤติน  าท่วม/น  าแล้ง และประสิทธิภาพการใช้น  าในแต่ละสาขาการผลิตและ
ครัวเรือน  

เศรษฐศาสตร์นิเวศ ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์นิเวศที่ต้องการประกอบด้วย 
การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ ผลกระทบจากภัยพิบัติทางน  าต่อระบบนิเวศ และการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้ทุนธรรมชาติ ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ 
การวัดความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ นจากการฟื้นฟูป่าต้นน  าเสื่อมโทรม เพื่อให้สะท้อนตัวเงิน
ที่แท้จริง การศึกษาความสูญเสียทางธรรมชาติจากภัยพิบัติทางน  า รวมถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมและ
สุขภาพของมนุษย์ และการลดการใช้ทุนธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรน  า โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy)  

เศรษฐศาสตร์การคลัง ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การคลังที่ต้องการ
ประกอบด้วย มาตรการทางการคลังที่จะน ามาใช้ในการบริหารทรัพยากรน  า และการจัดสรรงบประมาณ
และการลงทุนในโครงการด้านน  าอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือมาต่อยอด
การบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การศึกษาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถน ามาเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการน  าอันสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่แท้จริง การศึกษารูปแบบและวิธีการใช้มาตรการ
ทางภาษ/ีค่าธรรมเนียมในการจัดการน  าเสียที่เหมาะสมของประเทศไทย และการวางแผนงบประมาณด้านน  า  

 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ต้องการประกอบด้วย การคาดการณ์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือมาต่อยอดการบริหาร
ทรัพยากรน ้า อาทิ วิธีการคิด/การประเมินที่จะสามารถน ามาใช้คาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางน  า และการปรับตัวของภาคส่วนน  าต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ซึ่งจากการวิเคราะห์เนื อหา พบว่า สาขาเศรษฐศาสตร์ 3 อันดับแรก ที่หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่า
จ าเป็นต้องมีการศึกษาในด้านต่างๆ เพิ่มเติม ได้แก่ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นิเวศ และ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ตามล าดับ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษานี จะน้ามาวางแผนส้าหรับการก้าหนดแผนงาน/กิจกรรมเพื่อด้าเนินการศึกษาวิจัย
พร้อมกับก้าหนดทิศทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ส้าหรับนักบริหารทรัพยากรน ้าของ
ประเทศ พัฒนาทักษะความสามารถที่เหมาะสมส้าหรับบุคลากรด้านน ้าทั งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ 
ซึ่งองค์ความรู้นี จะได้รับการขับเคลื่อนผ่านการฝึกอบรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่อยู่ใน
หน่วยงานด้านน ้า ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ในทุกมิติ เพ่ือที่จะน้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรน ้าของหน่วยงานต่อไป 
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ค ำน ำ 
 

การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศในปัจจุบันได้มีส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) 
เป็นหน่วยงานหลักที่ก้ากับดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารทรัพยากรน ้าทั งประเทศอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน ้า ซึ่งการน้าองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามามี
บทบาทและความส้าคัญต่อการก้าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรน ้า นับเป็นสิ่งส้าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศท่ีจะช่วยลดช่องว่างเชิงนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

การศึกษาความต้องการและช่องว่าง (Need & Gap) ของงานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ จะมาช่วยต่อยอด
และสร้างความชัดเจนของแนวทางการน้าองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการ
และออกแบบนโยบายด้านน ้า ร่วมกับหน่วยงานนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติของประเทศ  ให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์ นักสิ่งแวดล้อม วิศวกร 
และนักวิชาการ จากภาคส่วนต่างๆ ด้านน ้า อันน้าไปสู่ความต้องการและช่องว่างของการประยุกต์งานศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการบริหารทรัพยากรน ้าต่อไป 

ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การศึกษานี จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านน ้าที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา 
หรือผู้ที่ต้องการศึกษาในเรื่องนี เพิ่มเติมไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดท้าต้องขออภัยมา ณ ที่นี  

 

นางสาวประภัสสร ก๋งแก้ว 
เศรษฐกรปฏิบัติการ  

ผู้จัดท ำ 
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สารบัญ 
 

 เรื่อง                   หน้า 
 
บทสรุปผู้บริหาร 

ค าน า 

บทที่ 1 บทน า          1-1 
1.1 หลักการและเหตุผล        1-1 
1.2 วัตถุประสงค์        1-2 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       1-2 

บทที่ 2 เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง      2-1 
2.1  การประเมินความต้องการจ้าเป็น (Needs assessment)   2-1 
2.2  การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)      2-1 
2.3  ความหมายของเศรษฐศาสตร์       2-2 
2.4  สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์       2-2 
2.5  การวิจัยเชิงคุณภาพ        2-4 

บทที่ 3 วิธีการด าเนินงาน        3-1 
3.1  การขออนุมัติโครงการ       3-1 
3.2  การก้าหนดหัวข้อในการประชุมและการคัดเลือกวิทยากร   3-1 
3.3  การคัดเลือกและเชิญผู้เข้าร่วมประชุม      3-3 
3.4  การด้าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ      3-5 

บทที่ 4 ผลการศึกษา         4-1 
4.1  ผลการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ     4-1 
4.2  การวิเคราะห์เนื อหา (Content analysis)     4-4 

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ      5-1 
 5.1 สรุปผลการศึกษา        5-1 
 5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา       5-4 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที่                   หน้า  
 
3.1  หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบาย 3-4 

และสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์  

3.2  รายละเอียดผู้แทนหน่วยงานแต่ละกลุ่ม     3-6 

4.1  สรุปความคิดเห็นจากการระดมความเห็น     4-1 

4.2  วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการ และการประยุกต์ใช้  4-5 
ในงานด้านทรัพยากรน ้า 
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สารบัญรูป 
 
รูปที ่                   หน้า  
 
4.1  การเสวนา หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและการออกแบบ  4-9 

นโยบายที่ดีที่สุด: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์”  

4.2  การระดมความคิดเห็น “ประเมินความต้องการและวิเคราะห์ช่องว่าง  4-10 
แนวทางการด้าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน ้าในประเทศไทย และบทบาทของเศรษฐศาสตร์กับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ” 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานที่จัดตั งขึ นใหม่ท่ามกลางคาดหวังของภาครัฐ
และภาคสังคมที่มีต่อการด้าเนินงานของส้านักงาน ทั งในส่วนของบทบาทหน้าที่ในการเป็นองค์กรหลักที่ก้ากับ
ดูแลและบริหารจัดการนโยบายการบริหารทรัพยากรน ้าทั งประเทศอย่างเป็นระบบ การก้ากับดูแล ติดตาม
ประเมินผล การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วม
การจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือลดอุปสรรคในการจัดท้านโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ลดช่องว่าง
เชิงนโยบายระหว่างหน่วยงานก้ากับและหน่วยงานปฏิบัติ รวมทั งสนับสนุนการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
และการสร้างจุดเปลี่ยนต่อหน่วยงานด้านน ้าให้เกิดความตระหนักถึงความส้าคัญในการน้าองค์ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ที่หลายหน่วยงานอาจมองข้าม หรือไม่มีบทบาทในองค์กรมากนัก กลับมามีบทบาทและ
ความส้าคัญภายในองค์กรและต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ามากขึ น เนื่องจากการบริหารจัดการน ้าจะใช้
ศาสตร์ใดเพียงศาสตร์เดียวไม่ได้ ต้องมีการบูรณาการครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อ่ืนๆ  

เศรษฐศาสตร์นับเป็นองค์ความรู้ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรน  า เพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น เช่น เมื่อมี
การใช้ทรัพยากรน ้ามากเกินความจ้าเป็น ท้าให้ต้องพิจารณากลไกทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือลดปริมาณการใช้น ้า 

โดยอาจเลือกใช้ เครื่องมือทางการตลาดหรือเครื่องมือทางการคลังมาช่วยบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น งานด้านเศรษฐศาสตร์ส้าหรับ สทนช. เป็นงานสนับสนุนที่มีความส้าคัญ ช่วยให้ผู้บริหารองค์กรที่ต้อง
วางนโยบายมองเห็นภาพรวม และสามารถอธิบายถึงผลกระทบต่างๆ ที่น่าจะเกิดขึ นทั งในภาพรวมและภาพ
ย่อยของการบริหารทรัพยากรน ้าได้ สทนช. จึงจ้าเป็นต้องทราบ “ความต้องการและช่องว่าง (Need & Gap)” 
ของงานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ส้าหรับนโยบายการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ เพ่ือ
พัฒนาต่อยอดและสร้างความชัดเจนของแนวทางการน้าองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาใช้เพ่ือการวางแผน
บริหารจัดการและออกแบบนโยบายด้านน ้า ร่วมกับหน่วยงานนโยบายและหน่วยงานปฏิบัติของประเทศ ผ่าน
การประเมินสถานภาพปัจจุบันขององค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งจะท้าให้ สทนช. สามารถทบทวนถึงจุดอ่อน จุดแข็ง
ของตัวเอง รวมถึงสร้างโอกาส เพ่ือให้สามารถบรรลุการประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาและ
บริหารจัดการน ้าของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
ด้าเนินการในปัจจุบัน รวมถึงบทบาทด้านเศรษฐศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน ้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จะสร้างจุดเปลี่ยนและได้รับแนวทาง มาตรการที่ สทนช. ควรต้องขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต 
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สทนช. จึงได้จัดให้มีประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ 
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนาคา ฮอลล์ 1 ชั น ๒ เดอะ ฮอลส์ แบงค็อก หลักสี่ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้าร่วมจ้านวน 101 คน จาก 40 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานราชการ 28 หน่วยงาน 
มหาวิทยาลัย 5 หน่วยงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่มีผลงานร่วมกับ สทนช. 7 หน่วยงาน เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเพ่ือน้าไปสู่การวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่างของการประยุกต์งานศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ส้าหรับการบริหารทรัพยากรน ้าต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือรับฟัง รวบรวม และวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้เข้าร่วมประชุม 
2) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ความต้องการและช่องว่าง (Need & Gap) เชิงนโยบายเพ่ือการประยุกต์

แนวคิดเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรน ้า  
3) เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อน/การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ทรัพยากรน ้าของประเทศ 
 

1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารทรัพยากรน ้าจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

2) สามารถระบุช่องว่างและประเมินความต้องการองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรน ้า 

3) รับทราบปัญหาและอุปสรรคเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการประยุกต์องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์
เพ่ือการบริหารทรัพยากรน ้าในระยะต่อไป 
 
ผู้ร่วมด ำเนินกำร 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน ้า  ที่ปรึกษา  ร้อยละ 5 
ผู้อ้านวยการกลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม  ที่ปรึกษา  ร้อยละ 5 
นางสาวประภัสสร ก๋งแก้ว  ต้าแหน่ง เศรษฐกรปฏิบัติการ ผู้ด้าเนินการหลัก  ร้อยละ 80 
นางสาวเปรมมิกา พาสกุล  ต้าแหน่ง เศรษฐกร  ผู้ร่วมด้าเนินการ  ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะห์บทบาทของเศรษฐศาสตร์กบัการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ: ช่องว่างเชิงนโยบาย 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์  2-1 

บทที่ 2 

เอกสาร และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่างของงานศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์นั น ผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสาร
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางและเครื่องมือในการสังเคราะห์ข้อมูลที่จะ
น้าไปสู่การจัดระเบียบแนวทางการศึกษาด้านน ้าในเชิงเศรษฐศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดนโยบายการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรน ้าของประเทศได้อย่างประสิทธิภาพ 
 
2.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs assessment) 

การประเมินความต้องการจ้าเป็น (Needs assessment) คือกระบวนการที่เป็นระบบใช้เพ่ือก้าหนด
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นจริง ส่วนใหญ่จะเน้นที่ความแตกต่างของผลผลิต จากนั น
จัดเรียงล้าดับความส้าคัญของความแตกต่าง แล้วเลือกความต้องการที่ส้าคัญมาแก้ไข การเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่ควรจะเป็นจะน้าไปสู่การวิเคราะห์ลักษณะของความต้องการต่อว่า 
“ช่องว่าง” มีมากเพียงใดและมีความส้าคัญเพียงใด และช่องว่างดังกล่าวเกิดปัญหามากน้อยเพียงใด ถ้าความ
แตกต่างไม่มากจนก่อให้เกิดปัญหาก็สามารถชะลอก่อนได้  ซึ่งหลักส้าคัญของการประเมินมีขั นตอน ได้แก่ 1) 
ก้าหนดสิ่งที่มุ่งหวัง 2) วัดสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 3) หาความแตกต่างระหว่างข้อมูลจากการก้าหนดสิ่งที่
มุ่งหวังและจากการวัดสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 4) จัดล้าดับความส้าคัญของการหาความแตกต่างระหว่าง
ข้อมูล และ 5) ศึกษาสาเหตุหรือเหตุผลที่ท้าให้เกิดความแตกต่าง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2545) 

Witkin & Altschuld (1995 อ้างถึงใน (สุวิมล ว่องวาณิช, 2545) กล่าวว่า การประเมินความต้องการ
ทีม่ีประสิทธิภาพควรเป็นการประเมินความต้องการจ้าเป็นแบบสมบูรณ์แบบ (complete needs assessment) 
ประกอบไปด้วย 3 ขั นตอน ได้แก่ 1) การระบุความต้องการเพ่ือส้ารวจความต้องการที่เกิดขึ นทั งหมดในองค์กร 
2) การวิเคราะห์ความต้องการเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุที่น้าไปสู่ความต้องการนั นๆ และ 3) การก้าหนดแนว
ทางการแก้ไขเพ่ือขจัดความต้องการ โดยมีการประเมินขั นสรุปสุดท้ายว่าทางเลือกใดเหมาะสมที่สุด 

 
2.2 การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และรูปแบบการด้าเนินงานใน
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต ซึ่งช่องว่างระหว่างสิ่งที่เป็นในปัจจุบันและเป้าหมายที่
ต้องการจะเป็นในอนาคตเป็นสิ่งที่ควรมีการพัฒนาและน้ามาปรับใช้เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
(กรมสรรพสามิต, 2560) และรวมไปถึงในการก้าหนดกลยุทธ์มาใช้ในองค์กร กลยุทธ์ที่ก้าหนดขึ นอาจไม่มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทเดิมที่เป็นอยู่ จึงมีความจ้าเป็นในการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรใน
ด้านต่างๆ ในปัจจุบันเทียบกับศักยภาพที่ควรจะเป็นขององค์กรในการปฏิบั ติตามยุทธศาสตร์ที่ก้าหนดขึ น
เพ่ือให้สามารถน้ากลยุทธ์ที่ก้าหนดขึ นไปสู่การปฏิบัติได้ การวิเคราะห์ศักยภาพจ้าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ให้
ครอบคลุมทั งองค์กร เพ่ือช่วยให้เกิดความส้าเร็จในการน้ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล การ
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วิเคราะห์ช่องว่างทางศักยภาพขององค์กร จะท้าให้องค์กรสามารถปรับปรุงศักยภาพเพ่ือน้ากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้ 
ในการวิเคราะห์อาจจะใช้เวลาสั นหรือยาวนานขึ นอยู่กับขนาดของปัญหาและขนาดของช่องว่าง ถ้าช่องว่างของ
ศักยภาพนั นกว้างมากและไม่สามารถพัฒนาศักยภาพขององค์กรเพ่ือปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้ ผู้บริหารจ้าเป็นต้อง
พิจารณาเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่องค์กรสามารถปรับศักยภาพให้น้าไปสู่การปฏิบัติได้ ในการวิเคราะห์ช่องว่าง
และปรับปรุงศักยภาพเพ่ือการบริหารกลยุทธ์นั นจะรวมถึงการจัดการโครงสร้างองค์กร โครงสร้างทางกายภาพ 
ระบบการท้างานต่างๆ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั งการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและจ้าเป็นด้วย (เกริกยศ 
ชลายนเดชะ, 2555) 
 
2.3 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ ตรงกับค้าในภาษาอังกฤษว่า Economics มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค้ารวมกัน คือ 
“Oikos” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “House” และ “Nemein” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “To Manage” 
หมายถึงการบริการจัดการ ดังนั น เศรษฐศาสตร์ จึงหมายถึง “ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการครอบครัว” ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคนทุกคน อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันแต่ละครอบครัวมีความสัมพันธ์กันผ่านทั งการติดต่อสื่อสาร
และการค้าขาย จึงเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวภายใต้ตลาดเดียวกันซึ่งก็คือตลาดโลก ในยุคสมัยนี วิชา
เศรษฐศาสตร์จึงกว้างกว่าวิชาว่าด้วยการจัดการครอบครัว โดยนิยามว่าเป็น “วิชาที่ว่าด้วยการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อน้ามาสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีไม่จ้ากัด ทั งในระดับบุคคล ครอบครัว และประเทศชาติ 
โดยก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือความอยู่ดีกินดีของมนุษย์  (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 
2555) 

ในปัจจุบัน การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์แบ่งเป็น 2 แขนงหลัก ได้แก่ 
1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Microeconomics) เป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจของบุคคล 

ครัวเรือน ซึ่งเป็นการศึกษาเฉพาะส่วนย่อยๆ ในระยะเวลาหนึ่งๆ เช่น พฤติกรรมของตลาด กลไกด้านราคา 
2. เศรษฐศาสตร์มหภาค (Macroeconomics) เป็นการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมหรือใน

ระดับประเทศ เช่น รายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน ภาวะการจ้างงานของประเทศ การเงิน
และการคลังของประเทศ การค้าระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี ย ซึ่งทั งหมดนี เป็นปัญหาที่กว้างกว่า
เศรษฐศาสตร์จุลภาค เพราะว่าไม่ได้กระทบเพียงธุรกิจหรือคนใดคนหนึ่งเท่านั น แต่จะกระทบถึงบุคคลทั่วไป 
ครัวเรือน การผลิตทั งหมด และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 
2.4 สาขาทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

วิชาเศรษฐศาสตร์สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย เป็นวิชาที่สามารถบูรณาการ
ข้ามศาสตร์และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในประเทศไทยและต่างประเทศมีสาขา
ด้านเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลายด้าน โดยในการศึกษานี จะกล่าวถึงสาขาที่เกี่ยวเนื่องและมีความส้าคัญกับการ
พัฒนาและบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ 
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เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics) เน้นและให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาของสังคม โดยมุ่ง
ไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของสังคมที่ซ้อนทับกันอยู่อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านศาสนาและอุดมการณ์ เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจและระบบสังคมล้วนมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบ (โอฬาร ถิ่นบางเตียว, 2555) 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics) เน้นให้มีความเข้าใจถึงความรู้พื นฐานและ
กลไกต่างๆ ทางด้านการค้า การเงิน การลงทุนระหว่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั งนี เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประยุกต์หรือน้าไปใช้ให้เข้ากับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ นจริงในชีวิตประจ้าวันได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561) 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics) เป็นการน้าเอาจิตวิทยามาผสมผสานรวมกับ
เศรษฐศาสตร์เพ่ืออธิบายพฤติกรรมมนุษย์ แปลว่าอารมณ์และความรู้สึกมีส่วนส้าคัญในการผลักดันให้มนุษย์
ตัดสินใจหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบดั งเดิมไม่สามารถอธิบายได้เนื่องจากทฤษฎี
ดั งเดิมเหล่านั นมักจะอยู่ภายใต้สมมติฐานว่ามนุษย์มีเหตุผล (rationality) และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (self-
interest) (ยิ่งยศ เจียรวุฑฒิ, 2560) 

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics) เป็นภูมิปัญญาที่ใช้ในการออกแบบการ
ควบคุมความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 4 ภาคพื น ได้แก่ ภาคพื นดิน 
ภาคพื นน ้า ภาคพื นบรรยากาศ และภาคพื นพลังงาน ความร้อน แสง และอุณหภูมิ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
เติบโตและพัฒนาของมนุษย์อย่างยั่งยืน ในการควบคุมความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ออกแบบประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มนุษย์แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด (Optimization) ท่ามกลางข้อจ้ากัดที่มีอยู่ เพ่ือประโยชน์สูงสุด (Maximization) 
และสูญเสียหรือลงทุนน้อยที่สุด (Minimization) โดยอย่างน้อยความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสมดุลกับผลผลิตและประโยชน์ที่จะเกิดขึ น (สมพจน์ กรรณนุช, 2560) 

เศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศ (Ecological Economics) การวิเคราะห์ปัญหาอย่างพยายามเข้าใจและมุ่ง
แก้ไขทั งระบบ (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม) มากกว่า เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งยังยอมรับ
หลักการใหญ่ของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก (ทุนนิยมอุตสาหกรรม) ที่มองว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเพียงปัจจัย
หนึ่งและเสนอวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเชิงเทคนิคแบบแยกเป็นส่วนๆ ภายใต้ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมหรือตลาดเสรี เช่น ใช้วิธีเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม (วิทยากร เชียงกูล, 2557) 

เศรษฐศาสตร์การคลัง (Fiscal Economics) เป็นสาขาวิชาหนึ่งที่มีพรมแดนอยู่ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับ
รัฐศาสตร์ ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรายได้และรายจ่ายของรัฐบาล และเก่ียวกับการปรับตัวซึ่งกันและกันระหว่างรายได้
กับรายจ่ายโดยที่รายได้มิจ้าเป็นต้องเท่ากับรายจ่ายเสมอ หากแต่ต้องมีความสัมพันธ์เชิงปริมาณที่ดีที่สุดภายใต้
สภาวการณ์ที่ก้าหนดให้ (Hugh Dalton, 2497) 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Economics of Climate Change) เน้น
การศึกษาผลกระทบต่อการเจริญเติบโตจากการปล่อยมลพิษ การตรวจสอบและการสร้างแบบจ้าลองทาง
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เศรษฐศาสตร์ การค้านวณต้นทุนทางสังคมจากการปล่อยคาร์บอน ภาษีการปล่อย และโครงสร้างตลาด 
(Nicholas Stern, 2549) 
 
2.5 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสืบค้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยาอย่างเป็น
ระบบ โดยให้ความส้าคัญกับบริบทด้านสังคม กายภาพ และจิตใจ และเป็นองค์ประกอบส้าคัญในการออกแบบ
การวิจัย เนื่องจากสิ่งเหล่านี มีอิทธิพลส้าคัญต่อมุมมอง และประสบการณ์ของกลุ่มคนที่ต้องการศึกษา คุณภาพ
ของงานวิจัยเชิงคุณภาพ ส่วนใหญ่ขึ นอยู่กับศักยภาพของนักวิจัย หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้วิจัยคือเครื่องมือที่
ส้าคัญที่สุดในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั งด้านทักษะ ระเบียบวิธีวิจัย ความไวต่อ ความรู้สึกของตนเองและ
ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว และความคงเส้นคงวา การสังเกต การสัมภาษณ์ วิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ ต้องการนักวิจัยที่ท้างานด้วยความอุตสาหะ มีวินัย มีความรู้ มีประสบการณ์จากการปฏิบัติ และ
ความคิดสร้างสรรค์ (อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, 2557) 

2.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการคิด และจัดท้าอย่างเป็นระบบตั งแต่การตั งค้าถาม การ

น้าเอาข้อมูลมารวมเข้าด้วยกัน การจัดการข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเปรียบเทียบข้อมูล 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหาค้าตอบส้าคัญของค้าถามวิจัย (Research Question) และตอบปัญหาหรือโจทย์ 
วิจัย (Research Problem) ค้าตอบนั นสามารถอธิบายความเป็นเหตุเป็นผล โดยค้านึงถึงความน่าเชื่อถือและ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั งสร้างความเข้าใจให้สามารถเรียนรู้ ติดตาม และน้าไปใช้ได้ต่อไป  

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงเนื อหา (Content Analysis) ของข้อความที่ถูก
จดบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ เช่น ข้อความที่จดบันทึกจากการสังเกต การสัมภาษณ์ บันทึกประจ้าวัน บันทึก
การประชุม และข้อความที่จดบันทึกจากเทปเสียง/ภาพยนตร์ เป็นต้น เพ่ือค้นหาประเด็นหลัก รวมทั งแก่นสาระ 
และแกน่ความหมายที่ศึกษา  

ดังนั นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพก็คือการน้าข้อมูลเชิงคุณภาพมาบันทึกเป็นข้อความ เพ่ือท้าการ
วิเคราะห์ เนื อหาข้อความที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างตัวข้อมูล กับบริบทของการคิด ที่น้าไปสู่การ
ตีความหมายเพ่ือสร้างค้าอธิบายเชิงนามธรรมที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลอันซับซ้อนของแบบแผนการกระท้า 
โดยสัมพันธ์เชื่อมโยงกับรูปธรรมของข้อมูลในสนาม อย่างไรก็ตามค้าอธิบายเชิงนามธรรมนี เป็นเพียงค้าอธิบาย
เชิงทฤษฎีที่มีความเฉพาะเจาะจงกับกรณีศึกษามากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีทั่วไป ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพนี จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การวิเคราะห์เนื อหา”  

2.5.2 องค์ประกอบส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล  
Mile & Huberman (1994 อ้างถึงใน (อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, 2557) กล่าวไว้ว่าในกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ อยู่ 3 ประการ ได้แก่  
(1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) เป็นกระบวนการจัดการด้วยวิธีต่างๆ เพ่ือท้าให้

ข้อมูลเป็นระเบียบทั งทางกายภาพและทางเนื อหา พร้อมที่จะแสดงและน้าเสนออย่างเป็นระบบ 
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(2) การแสดงข้อมูล (Data Display) เป็นกระบวนการน้าเสนอข้อมูล ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการ 
พรรณนา อันเป็นผลจากการเชื่อมโยงข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน  ตามกรอบแนวคิดที่ใช้ในการ 
วิเคราะห์เพื่อมองเรื่องราวของสิ่งที่ศึกษาตามความหมายของข้อมูลทีไ่ด้ถูกจัดระเบียบไว้  

(3) การหาข้อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต้องตรงประเด็นผลการวิจั ย 
(Conclusion Interpretation and Verification) เป็นกระบวนการหาข้อสรุป และการตีความหมาย ของผล
หรือข้อค้นพบที่ได้จากการแสดงข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบว่า ข้อสรุปความหมายที่ได้นั นมีความ ถูกต้องตรง
ประเด็น และน่าเชื่อถือเพียงใด ข้อสรุปและสิ่งที่ตีความ 

2.5.3 วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
วิธีการ (Method) หมายถึง ระบบในการด้าเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (Systematic Approach) 

อย่างเป็นแบบแผนมีขั นตอน นักวิจัยเชิงคุณภาพต้องเข้าใจทั งวิธีการเก็บข้อมูล พร้อมทั งรู้จักเครื่องมือต่างๆ 
ส้าหรับแต่ละวิธีการในการเก็บข้อมูล และมีทักษะการใช้เครื่องมือเหล่านั นในการเก็บข้อมูล เช่น เทคนิคการถาม 
เทคนิคการฟงั เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพ และเทคนิคการแปลความหมาย  

วิธีพื นฐานในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ละวิธีการมีความแตกต่างกันในด้านความสัมพันธ์และ 
ปฏิสัมพันธ์ของผู้เก็บข้อมูล (Data Collector) กับคน/กลุ่มที่ต้องการศึกษา วิธีการพื นฐานในการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพที่นิยมใช้  ได้แก่ การสังเกต (Observation) การสัมภาษณ์  (Interview) และการอภิปรายกลุ่ม 
(Focused Group Discussion) 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 
 

 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรน ้า ของ
ประเทศไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์บทบาทของเศรษฐศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน ้าของ
ประเทศ ด้าเนินการผ่านโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์ เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิง
ประยุกต์ ซึ่งมีกระบวนการและวิธีด้าเนินงานในการประชุมมีขั นตอน ดังนี  
 
3.1  การขออนุมัติโครงการ 

เมื่อโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ ได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ภายใต้งบรายจ่ายอ่ืน ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน ้า 
25 ลุ่มน ้าหลักแล้ว กลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคมจะต้องจัดท้ารายละเอียดโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ เพ่ือแจ้งให้กลุ่มแผนงานทราบและด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย
รายละเอียดโครงการจะประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น 

- หลักการและเหตุผล 
- วัตถุประสงค์ 
- หัวข้อการประชุม 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
- คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุม 
- จ้านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
- ระยะเวลาการประชุม 
- สถานที่ในการประชุม 

- วิทยากรในการประชุม 
- การรับรองผลการประชุม 
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
- ที่ปรึกษาโครงการ 
- ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการ 
- สถานที่ติดต่อรายละเอียด 
- ก้าหนดการประชุม 
- รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

หรือเอกสารอื่นๆ ตามท่ีกลุ่มแผนงานหรือผู้รับผิดชอบเป็นผู้ก้าหนด 

จากนั น ก่อนจัดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดท้าบันทึกข้อความขออนุมัติหลักการและเบิก
ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมจากหัวหน้าส่วนราชการ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถด้าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

  
3.2 การก าหนดหัวข้อในการประชุมและการคัดเลือกวิทยากร 

3.2.1 การก าหนดหัวข้อในการประชุม 

  ในการก้าหนดหัวข้อการประชุม ผู้จัดการประชุมได้ค้านึงตามหลักการก้าหนดเนื อหาหลักสูตร
ในการประชุมและจัดอบรม กล่าวคือจะต้องค้านึงถึงว่าสามารถน้าไปประยุกต์ใช้งานได้ สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เข้าอบรมและหน่วยงาน (สิทธิกร สุมาลี, 2557) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 
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1. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ศึกษาแนวทางการด้าเนินงานของหน่วยงานนโยบายและหน่วยงาน
ปฏิบัติด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
 2. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ช่องว่างเชิงนโยบาย และอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ 

 ในการประชุมนี จึงได้ก้าหนดหัวข้อในการประชุม 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ (1) การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าและการออกแบบนโยบายที่ดีที่สุด : มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ (2) ประเมินความต้องการและ
วิเคราะห์ช่องว่างแนวทางการด้าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในประเทศไทย 
และ (3) บทบาทของเศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ โดยหัวข้อที่ (1) จะเป็นการ
เสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์/แนวความคิดในประเด็นเศรษฐศาสตร์กับการ
พัฒนาและจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ ประสบการณ์ในองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ ความ
เชื่อมโยงเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับการบริหารทรัพยากรน ้า และการน้าเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับแผน
แม่บทการบริหารทรัพยากรน ้า 20 ปี โดยหลังการเสวนาได้จัดระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมถึงความ
เหมาะสมของตัวชี วัดและผลลัพธ์ของแผนแม่บทแต่ละด้าน ซึ่งผลลัพธ์จากหัวข้อนี จะน้าไปสู่การสรุปผลการ
พิจารณาตัวชี วัดในการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี และเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า เพ่ือน้าตัวชี วัดดังกล่าวมาปรับใช้ใน
การประเมินผลการด้าเนินงานแผนแม่บทฯ โดยจะปรับปรุงให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในแผนแต่ละด้าน 
ส่วนหัวข้อที่ (2) และ (3) เป็นกิจกรรมระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผลลัพธ์จากหัวข้อดังกล่าว
จะน้าไปสู่การจัดท้าหลักสูตร/โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรทีส่อดคล้องกับภารกิจ 4 ด้านของ 
สทนช. ได้แก่ ด้านการบริหารทรัพยากรน ้า ด้านกลไกภาครัฐ ด้านภาษาต่างประเทศ และด้านกฎหมาย เพ่ือ
สนับสนุนองค์ความรู้และการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านน ้าให้มีความรู้ความสามารถ และสามารถน้า
นวัตกรรมด้านทรัพยากรน ้าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 3.2.2 การคัดเลือกวิทยากร 

  วิทยากร (กองฝึกอบรม กรมท่ีดิน, 2561) คือ ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ โดยบุคคลที่เป็น
วิทยากรได้จะต้องเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในการท้าให้ผู้อ่ืนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั นๆ ตามที่
ตนต้องการ โดยวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอกหน่วยงาน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ และความช้านาญ
ในการท้างานจนสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้ฟังที่มาจากต่างองค์กรกันได้  
ประกอบกับคุณสมบัติของวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วย (1) มีบุคลิกภาพที่ดี แก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าเก่ง มีความจริงใจในการถ่ายทอดความรู้ มีความยืดหยุ่น รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เมื่อมีผู้เสนอ
ความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป (2) ต้องรู้จริงในรายละเอียดของเรื่องนั นอย่างเพียงพอ เข้าใจเหตุผลของ
รายละเอียด รู้สมมติฐานหรือความเป็นมา และสามารถประยุกต์สิ่งนั นให้เห็นเป็นจริงได้ (3) ถ่ายทอดเป็น โดย
มีเทคนิคต่างๆ ในการบรรยายเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย มีการน้าเสนอเป็นประเด็นและสรุปประเด็นให้
ชัดเจน มีความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ดีมองเห็นเป็นรูปธรรม (4) มีหลักจิตวิทยาใน
การสอนผู้ใหญ่โดยมุ่งประโยชน์ในการรับฟังเป็นส้าคัญ และ (5) มีจรรยาบรรณของวิทยากร โดยต้องมั่นใจว่ามี
ความรู้จริงในเรื่องที่จะสอน มีความประพฤติและการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับเรื่องที่สอน  ซึ่งทางคณะผู้จัด
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โครงการประชุมฯ พิจารณาตามคุณสมบัติของวิทยากรที่ดีและมีประสิทธิภาพแล้ว จึงเรียนเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่  

1. รศ.ดร.อรพรรณ ณ บางช้าง นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรและเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  

2. นางสาวพันธ์สิริ วินิจจะกูล, Environment Programme Manager, โครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP Thailand) 

3. นายสราวุธ  ชีวะประเสริฐ รักษาการที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น ้า ส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาต ิ

นอกจากนั น ในส่วนของผู้ด้าเนินรายการช่วงการเสวนาและการด้าเนินกิจกรรมในช่วงระดม
ความคิดเห็น ตามค้านิยาม “ผู้ด้าเนินรายการ หมายถึง ผู้ด้าเนินรายการในช่วงใดช่วงหนึ่งของงาน หรือของ
รายการ เช่น ผู้ด้าเนินรายการอภิปราย หรือผู้ด้าเนินรายการทางโทรทัศน์ วิทยุ” (ทันดร ธนะกูลบริภัณฑ์, 
2557) โดยผู้ด้าเนินรายการที่ดีมีหน้าที่ในการกระตุ้นเพ่ือน้าสิ่งที่ดีที่สุดออกมาจากวิทยากร ต้องมีความเข้าใจ
ทุกอย่างถ่องแท้ ไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างเรื่องความรู้ความเข้าใจจนกลายเป็นช่องว่างในการด้าเนินรายการ ต้อง
ท้าให้ผู้เข้าร่วมรู้สึกว่าเกิดประโยชน์จากการรับฟัง และควรมีการจับประเด็นมาสู่ผลประโยชน์ในระดับปฏิบัติได้ 
(จักรภพ เพ็ญแข, 2546) ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการจึงเรียนเชิญ ดร.ภาวิญญ์ เถลิงศรี คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ด้าเนินรายการ และท้าหน้าที่หลักในการเป็น
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ในช่วงกิจกรรมระดมความคิดเห็นด้วย ทั งนี  วิทยากรกระบวนการ 
(Facilitator) หมายความว่า ผู้ท้าหน้าที่อ้านวยความสะดวก หรือในความหมายอ่ืนที่ใกล้เคียงกันอาจหมายถึง
คนกลางที่ช่วยจัดและด้าเนินการพบปะ ประชุม อบรมให้เกิดการคิดที่เป็นระบบ มีอิสระทางความคิดและ
สามารถสื่อสารท้าความเข้าใจกันอย่างลึกซึ ง ด้วยการใช้เทคนิคกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ, ม.ป.ป.) 

 
3.3 การคัดเลือกและเชิญผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์นี  ได้เชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  โดยผู้แทนของหน่วยงานต้องเป็น
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์การท้างานด้านเศรษฐกิจ สังคม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั งนี  
มีหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วม (ไม่รวม สทนช.) จ้านวน 28 หน่วยงาน 5 มหาวิทยาลัย และ 7 หน่วยงาน
เอกชน รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ 
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 

หน่วยงานภาครัฐ 
1 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2 กรมชลประทาน 
3 กรมพัฒนาที่ดิน 
4 ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
5 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
6 กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 7 กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
8 กรมทรัพยากรธรณี 
9 กรมควบคุมมลพิษ 

10 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
12 กรมป่าไม้ 
13 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
14 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
15 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
16 การประปานครหลวง 
17 องค์การจัดการน ้าเสีย 
18 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 19 ส้านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
20 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม 21 ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
22 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
23 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
24 กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
25 กรมทางหลวง 
26 กรมการทหารช่าง กระทรวงกลาโหม 
27 กรมแผนที่ทหาร 
28 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี 

มหาวิทยาลัย 
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม 
หน่วยงานเอกชน 

1 บริษัท วายพี คอลซัลแตนท์ จ้ากัด 
2 บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
3 บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
4 บริษัท พีซีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด 
5 บริษัท ทรานเอเชีย คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
6 บริษัท มหานคร คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 
7 บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 

 
3.4 การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 3.4.1 การแบ่งกลุ่ม 

เนื่องจากรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส
ปฏิบัติจริงมากกว่าฟังการบรรยายเพ่ือน้าประสบการณ์ที่ได้รับไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือให้
สามารถร่วมกันแก้ปัญหาที่แต่ละคนประสบอยู่ (2) เพ่ือมีให้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ท้างานเพ่ิมขึ น และ (3) เพ่ือให้น้าผลจากการประชุมไปใช้ (นิรัตน์ จรจิตร, 2542) ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์นี  จึงได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมโดยให้
ทุกกลุ่มมีนักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน ้า 20 ปี ใน
แต่ละด้าน ได้แก่ (1) การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค (2) การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (3) การ
จัดการน ้าท่วมและอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน และ (6) การบริหารจัดการ เพ่ือที่ สทนช. จะได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน้าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีรูปแบบในการจัดที่นั่งประชุมลักษณะแบบโต๊ะกลม 
(banquet round tables) ซึ่งเหมาะส้าหรับให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน โดยทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน (นิรัตน์ จรจิตร, 2542) ซึ่งการประชุมครั งนี ได้แบ่งเป็น 7 โต๊ะกลม 
(เนื่องจากแผนแม่บทด้านที่ 2 มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ด้วยระยะเวลาที่จ้ากัดอาจท้าให้ สทนช. ได้รับข้อมูล
ไม่ครบถ้วน จึงแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทด้านที่ 2 นี  เป็น 2 กลุ่มย่อย) โดยในแต่ละ
กลุ่มมีรายละเอียดผู้แทนหน่วยงาน ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3-2 รายละเอียดผู้แทนหน่วยงานแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มที่ แผนแม่บทน  า ผู้แทนหน่วยงาน 

1 ด้านที ่1 การจดัการน ้าอุปโภคบรโิภค กรมทรัพยากรน ้า กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
การประปานครหลวง ส้านักงานสถิติแห่งชาติ  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมทางหลวง ส้านักงาน-
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

2 ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความมั่นคงของน ้าภาค
การผลิต 

ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน  
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช  
กรมพัฒนาท่ีดิน กรมทรัพยากรน ้า กรมแผนที่ทหาร
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

3 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทรัพยากรธรณี 
ส้านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 ด้านที่ 3 ด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมเจ้าท่า  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมอตุุนิยมวิทยา 
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
กรมทางหลวง กรมแผนท่ีทหาร 

5 ด้านที่ 4 ด้านการจัดการคุณภาพน ้า และอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้า 

กรมชลประทาน กรมควบคุมมลพษิ กรมป่าไม้  
กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์การจัดการน ้าเสีย 
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ กรมเจา้ท่า 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

6 ด้านที่ 5 ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าท่ี
เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

กรมพัฒนาท่ีดิน กรมควบคุมมลพษิ ส้านักงาน-
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม ้

7 ด้านที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ ส้านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน า้และการเกษตร  
ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ 
กรมควบคุมมลพิษ กรมอตุุนิยมวทิยา กรมทางหลวง 
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ ส้านักงานคณะกรรมการ-
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

หมายเหตุ: ทุกกลุ่มมีผู้แทนของ สทนช. และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษา 
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 3.4.2  ประเด็นค าถาม 

ในการด้าเนินการประชุมในช่วงของการระดมความคิดเห็น  ได้มีการตั งประเด็นค้าถามแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือประเมินความต้องการและวิเคราะห์ช่องว่างแนวทางการด้าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
ส้าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในประเทศไทย และบทบาทของเศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของประเทศ ดังนี  

1. หัวข้อ “ประเมินความต้องการและวิเคราะห์ช่องว่างแนวทางการด้าเนินงานด้านเศรษฐศาสตร์
ส้าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในประเทศไทย” เป็นการสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการด้าเนินงาน
ในปัจจุบันของหน่วยงานต้นสังกัดถึงปัญหาและอุปสรรคในการท้างาน แนวทางการแก้ปัญหาและองค์ความรู้
ที่ต้องการเพิ่มเติม  

2. หัวข้อ “บทบาทของเศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ” มีประเด็น
ค้าถาม คือ (1) บทบาทของนักเศรษฐศาสตร์ในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ  และ 
(2) Top 3 ของสาขาเศรษฐศาสตร์ที่จะมาช่วยด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และสาขาเหล่านี จะน้าไปใช้ใน
เรื่องใดบ้าง 

โดยข้อมูลที่ สทนช. ได้รับจากการระดมความคิดเห็นจะถูกน้าไปประกอบการศึกษาวิจัย/
การพัฒนาหลักสูตร/การอบรม/การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะด้าเนินการในอนาคต ส้าหรับผู้ปฏิบัติงานและ
ผู้บริหารทั งหน่วยงานภายใน สทนช. และหน่วยงานด้านน ้าที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ ทั งด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคม 
และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเสริมสร้างความเข้าใจของบุคลากรด้านน ้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
ส่งผลให้การพัฒนาและบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศมีความเหมาะสมและยั่งยืน 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของการน้าองค์ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ สทนช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน
เศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมนาคา 
ฮอลล์ 1 ชั น ๒ เดอะ ฮอลส์ แบงค็อก หลักสี่ กรุงเทพฯ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์หาความต้องการและช่องว่าง 
(Need & Gap) ของงานศึกษาเศรษฐศาสตร์ส้าหรับนโยบายการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ 
ที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผลการระดมความคิดเห็นดังนี  

 
4.1 ผลการระดมความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ 

จากการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ นักสิ่งแวดล้อม 
วิศวกร และนักวิชาการ จากภาคส่วนต่างๆ รวมทั งสิ น 40 หน่วยงาน จ้านวน 101 คน ประกอบด้วย 
หน่วยงานราชการ 28 หน่วยงาน มหาวิทยาลัย 5 หน่วยงาน และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาที่มีผลงานร่วมกับ 
สทนช. 7 หน่วยงาน วิเคราะห์มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ ในด้านบทบาทของเศรษฐศาสตร์กับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของประเทศ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ความต้องการและช่องว่างของงานเศรษฐศาสตร์ด้านนั นๆ ที่จะ
น้าไปต่อยอดกับการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการระดมความ
คิดเห็นดังตารางที่ 4.1  
 
ตารางที่ 4.1 สรุปความคิดเห็นจากการระดมความเห็น 

สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ หัวข้อที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

เศรษฐศาสตร์การเมือง 
 
 

- การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อจะได้ปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

- การจัดการความขัดแย้งการใช้น ้า 

- กลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 
 

- การพัฒนากลไกทางการเงินในการด้าเนินการด้านการฟ้ืนฟูป่า 
- การจัดการความขัดแย้งการบริหารจัดการน ้าข้ามพรมแดน 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
 
 

- การรับรู้และการปรับพฤติกรรมให้ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรน ้า 

- แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น ้าในครัวเรือน 

- การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าร่วมกันให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

- พฤติกรรมการใช้น ้าของประชาชน 

- การศึกษาด้าน Demand เช่น พฤติกรรมการใช้น ้า ทัศนคติต่อภัยแล้ง การ
ปรับตัวต่อภัยแล้ง 
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สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ หัวข้อที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

- การสร้างความร่วมมือ/ออกแบบกติกาการจัดสรรทรัพยากรน ้าและบริหาร
จัดการร่วมกัน 

- พฤติกรรมการใช้น ้าและการจัดการคุณภาพน ้า 

- การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าในชีวิตประจ้าวัน 

- ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 

- การปรับพฤติกรรมเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการจ่ายค่าบ้าบัดน ้าเสีย 

- พฤติกรรมครัวเรือนในการประหยัดน ้า 

- ความต้องการของพื นที่รับน ้าในเขตชุมชน (คน/ตร.กม.) ความเพียงพอของ
พื นที่รับน ้าต่อปริมาณน ้าท่วม 

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 

- เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในเชิงบูรณาการ
ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ผลประโยชน์ของการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน 

- ค่าน ้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ประสิทธิภาพการใช้น ้าในแต่ละสาขาการผลิต และครัวเรือน 

- การวิเคราะห์โครงการด้านน ้า 

- การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาแหล่งน ้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 

- การประเมินผลโครงการชลประทาน 

- มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของน ้าบาดาล 

- การคิดมูลค่าป่าไม้ 
- การประเมินมูลค่าของทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า พืชหายาก 

สัตว์อนุรักษ์ 
- การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 

สมดุล และเป็นธรรม โดยจะน้าไปสู่สัดส่วนต้นทุนต่อผลผลิตลดลง  
- การคิดต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตน ้า 

- การก้าหนดกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย จากภาวะ
วิกฤติน ้าท่วม/น ้าแล้ง 

- การลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐศาสตร์จากปัญหาอุทกภัย 

- ต้นทุนค่าน ้าที่เหมาะสมตามช่วงเวลา 

- จุดคุ้มทุนในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การจัดท้า Conversion Factor ปรับมูลค่าทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ 
- การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์และพัฒนาเครื่องมือทาง

เศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับประเทศไทย 
- การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการด้าเนินโครงการ เพ่ือให้

ประชาชนมีความปลอดภัย 
- ความคุ้มค่าของระบบโครงสร้างเพ่ือการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
- เปรียบเทียบความคุ้มทุนของระบบการใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างใน

การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
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สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ หัวข้อที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

- การวิจัยด้าน Contingent Valuation Method (CVM) ของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจากการพัฒนาแหล่งน ้า 

- ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีผลต่อคุณภาพน ้า 
- ปริมาณสัตว์แต่ละลุ่มน ้าชนิดสัตว์ 
- คุณภาพสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน และภาพรวมของประเทศ 
- Willingness to Pay (WTP), Willingness to Accept (WTA) 
- Revenue Recycling 
- แนวคิดท่ีเกี่ยวกับมลพิษ 
- ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาประเทศ 
- การเก็บกักน ้า และเพ่ิมปริมาณน ้าของป่าไม้ ในลุ่มบริเวณต้นน ้า 
- การบริหารจัดการน ้าในประเทศไทยตามภูมิภาคต่างๆ 
- การตั งราคาค่าน ้าที่เหมาะสมในภาคการเกษตร (น ้าชลประทาน) 

น ้าประปา น ้าในภาคอุตสาหกรรม โดยพิจารณาต้นทุนการผลิตน ้าที่แท้จริง 
- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทีบู่รณาการกับการจัดการน ้าท่วม 

เศรษฐศาสตร์นิเวศ 
 
 

- การวัดเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพที่เพ่ิมมากขึ น จากการฟ้ืนฟู
ป่าเสื่อมโทรม คิดอย่างไรจึงจะสะท้อนตัวเงินที่แท้จริง 

- การศึกษาความสูญเสียทางธรรมชาติกับการพัฒนาสังคม 

- การลดใช้ทุนธรรมชาติ Zero Waste/ Green Economy 
- ผลกระทบและผลลัพธ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมกับการใช้แนวทางยุทธศาสตร์

น ้าด้านต่างๆ ในการพัฒนา 
- พัฒนาเทคนิคการประเมินมูลค่าระบบนิเวศในประเทศไทย 
- การป้องกันเชิงนิเวศเพ่ือการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย (เพ่ือสนับสนุนการ

ลงทุนระบบโครงสร้างจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย) 
- การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศประเภทต่างๆ ภายใต้การ Trade off 

การพัฒนาแหล่งน ้า 
- ความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับระบบนิเวศของแต่ละภาค 
- แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นิเวศ/สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรม/

สุขภาพของมนุษย์ 
- เมืองเศรษฐกิจกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐศาสตร์การคลัง 
 

 

- ความคุ้มทุนในการท้าโครงการ 

- พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของแต่ละบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางภาษี 
- การวางแผนงบประมาณ 

- มาตรการทางการคลังในการบริหารจัดการผู้ท้าให้เกิดมลพิษ 

- เครื่องมือ/ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถเป็นกลไกและเครื่องมือในการ
บริหารจัดการน ้าอันสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- การใช้มาตรการทางภาษี/ค่าธรรมเนียมในการจัดการน ้าเสีย 

- รูปแบบและวิธีการเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียที่เหมาะสมของประเทศไทย 
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สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ หัวข้อที่ต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

 

- การปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ข้อมูลระยะยาวเพ่ือศึกษาผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศ 

- การผลิตในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย 

- คาร์บอนเครดิต 

- วิธีการคิด การประเมิน ที่จะสามารถน้ามาใช้คาดการณ์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกับ
โครงการที่จะพัฒนา 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

- ผลกระทบทางการค้าระหว่างประเทศจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยกับจ้านวนภัยธรรมชาติ
และความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม 

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน ้า 

- การประเมินมูลค่าความเสียหายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
อ่ืนๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์
สุขภาพ 

- การเจ็บป่วย/การเสียชีวิตส่งผลกระทบต่อรายได้ 

 
4.2 การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

การวิเคราะห์เนื อหาจะท้าตามเนื อหาที่ปรากฏ  (Manifest content) ในเอกสารมากกว่าการท้ากับ
เนื อหาที่ซ่อนอยู่ (Latent content) การวัดความถี่ของค้าหรือข้อความในเอกสารก็หมายถึงค้าหรือข้อความที่
มีอยู่ ไม่ใช่ค้าหรือข้อความที่ตีความได้ การตีความจะกระท้าในอีกขั นตอนหนึ่งภายหลังเมื่อสรุปข้อมูลแล้วเสร็จ 
ส่วนวิธีการด้านข้อมูลเชิงคุณภาพ การตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย ( Induction) จากเอกสารดังกล่าว
ประกอบกับเอกสารอื่นๆ อาจมีการแบ่งประเภทตามเนื อหาของเอกสาร แล้วเปรียบเทียบเนื อหาประเภทต่างๆ 
เข้าด้วยกัน ทั งนี การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารนั นมิได้สนใจเพียงแค่ข้อความที่ปรากฏในเอกสาร แต่ต้องค้นหา
และตีความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความเหล่านั นอีกด้วย โดยอาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ด้วยวิธีการอ่ืนหรือ
ข้อมูลภูมิหลังสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ มาประกอบการวิเคราะห์และตีความหมายข้อมูลในเอกสาร (เอื อมพร หลินเจริญ, 
2555) 

ขั นตอนในการวิเคราะห์เนื อหามีดังนี  
ขั นตอนที่ 1 ก้าหนดเกณฑ์คัดเลือกเอกสาร เป็นการก้าหนดให้ชัดเจนว่าคัดเลือกเอกสารอะไร ประเภทใด 

มาท้าการวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องตั งกฎเกณฑ์ขึ น ส้าหรับการคัดเลือกเอกสารและหัวข้อที่จะท้าการวิเคราะห์ให้
ชัดเจน อาจใช้ช่วงระยะเวลาปีที่พิมพ์หรือบันทึก แหล่งเผยแพร่ และลักษณะการเผยแพร่ เป็นต้น การก้าหนด
เกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารที่ชัดเจนจะมีประโยชน์มากในกรณีที่มีบุคคลอื่นมาท้าการวิเคราะห์ จะท้าให้เลือก
เอกสารได้ตรงกัน 
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ขั นตอนที่ 2 วางเค้าโครงการวิเคราะห์ เป็นการจัดระบบการจ้าแนกค้าหรือข้อความในเนื อหาสาระของ
เอกสารซึ่งผู้วิเคราะห์ควรจัดระบบการจ้าแนกให้ชัดเจนว่าจะจ้าแนกโดยใช้ค้าหรือข้อความใดบ้าง ซึ่งระบบการ
จ้าแนกที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถที่จะน้าเนื อหาใดมาวิเคราะห์และจะตัดเนื อหาใดออกไป ทั งนี การ
ก้าหนดระบบการจ้าแนกควรจ้าแนกโดยการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี  คือ 

1) การจ้าแนกควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
2) การจ้าแนกควรครอบคลุมค้าหรือข้อความที่มีอยู่ในเอกสาร เพ่ือให้สามารถน้ามาลงรหัสแจงนับได้

ถูกต้องภายใต้ค้าหลักในการจ้าแนก 
3) การจ้าแนกควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน เช่น การจ้าแนกโดยใช้ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ เวลา  และ

สถานภาพ เป็นต้น ซึ่งการใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการจ้าแนกจะมีประโยชน์ในการป้องกันการซ ้าซ้อนกันของ
ค้าหรือข้อความที่จะปรากฏเมื่อท้าการแจงนับ 

4) การจ้าแนกควรมีระบบที่เด่นชัด ไม่ควรมีค้าซ ้าซ้อนกันระหว่างข้อความที่จะน้าไปแจงนับภายใต้
ระบบการจ้าแนกแต่ละครั ง 

ขั นตอนที่ 3 พิจารณาเงื่อนไขแวดล้อม (Context) ของข้อมูลเอกสาร เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับลักษณะ
ต่างๆ ของข้อมูลเอกสารที่จะน้ามาวิเคราะห์เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องมีความครอบคลุม
มากที่สุด โดยลักษณะของข้อมูลที่จะพิจารณา ได้แก่ แหล่งที่มาของข้อมูล ช่วงเวลาของการบันทึกข้อมูล ผู้รับ
ข้อมูลหรือบุคคลที่ผู้บันทึกข้อมูลประสงค์จะส่งข้อมูลถึง และแหล่งเผยแพร่ข้อมูล ลักษณะของข้อมูลเหล่านี จะ
ช่วยให้ผู้วิเคราะห์สามารถมาวิเคราะห์เชื่อมโยงอธิบายข้อมูลในเอกสารได้ดีขึ น 

ขั นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนับความถี่ของค้า หรือข้อความที่จ้าแนกไว้ภายใต้ระบบการ
จ้าแนกที่ก้าหนดไว้ หลังจากนั นท้าการวิเคราะห์เชื่อมโยง สรุปบรรยายข้อมูลที่จ้าแนกได้ อ้างอิงไปสู่ข้อมูล
ทั งหมดในเอกสารนั นๆ  

 
ตารางที่ 4.2 วิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการ และการประยุกต์ใช้ในงานด้านทรัพยากรน้้า 

สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ องค์ความรู้ที่ต้องการ การประยุกต์กับการบริหารทรัพยากรน้้า 
เศรษฐศาสตร์การเมือง 
(Political Economics) 

ด้านสถาบันและการจัดการ
ความขัดแย้ง 

- การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ด้านน ้า 
- การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยอาศัย
กลไกเชิงสถาบัน 
- การจัดการความขัดแย้งในการใช้น ้า 

เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ (International 
Economics) 

กลไกด้านการเงินระหว่าง
ประเทศ 

- การพัฒนากลไกทางการเงิน (Climate 
Finance) ในการด้าเนินการด้านการปลูกป่า
ทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม (Reforestation) ที่
เป็นแหล่งต้นน ้า 

บริบททางการเมืองระหว่าง
ประเทศ 

- การจัดการความขัดแย้งการบริหารจัดการน ้า
ข้ามพรมแดน 



 

การวิเคราะห์บทบาทของเศรษฐศาสตร์กบัการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ: ช่องว่างเชิงนโยบาย 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์  4-6 

สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ องค์ความรู้ที่ต้องการ การประยุกต์กับการบริหารทรัพยากรน้้า 
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
(Behavioral 
Economics) 

การมีส่วนร่วม - การรับรู้และการปรับพฤติกรรมให้ตระหนัก
ถึงความส้าคัญของทรัพยากรน ้า  
- การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- การสร้างความร่วมมือและออกแบบกติกาการ
จัดสรรทรัพยากรน ้าและบริหารจัดการร่วมกัน 

พฤติกรรมและความ
ต้องการใช้น ้า 

- การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น ้าในครัวเรือน 
- ความต้องการใช้น ้าของประชาชน 
- การศึกษาการจัดการคุณภาพน ้า 
- การปรับพฤติกรรมเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการ
จ่ายค่าบ้าบัดน ้าเสีย 

บริบททางความคิดและ
ทัศนคติ 

- ทัศนคติต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า 
- การศึกษาทัศนคติและการปรับตัวต่อภัยแล้ง  

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Economics) 

การประเมินมูลค่าทรัพยากร
น ้า และการประเมินความ
สูญเสียจากวิกฤติทางน ้า 

- การคิดค่าน ้าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- การตั งราคาค่าน ้าที่เหมาะสมใน
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาค
ครัวเรือน โดยพิจารณาต้นทุนการผลิตน ้าที่
แท้จริง 
- เทคนิคการประเมินมูลค่าของทรัพยากรน ้า 
โดยใช้หลักการความเต็มใจที่จะจ่าย 
(Willingness to Pay: WTP) และความเต็มใจ
ที่จะยอมรับ (Willingness to Accept: WTA) 
- มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของน ้าบาดาล 
- การก้าหนดกรอบการประเมินความสูญเสีย
และความเสียหาย จากภาวะวิกฤติน ้าท่วม/น ้าแล้ง 
- การลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐศาสตร์
จากปัญหาอุทกภัย 
- การวิจัยด้าน Contingent Valuation 
Method (CVM) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากการพัฒนาแหล่งน ้า 

ประสิทธิภาพของกลไก
ตลาด 

- การศึกษาจุดคุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรน ้า 
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สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ องค์ความรู้ที่ต้องการ การประยุกต์กับการบริหารทรัพยากรน้้า 
การพัฒนาเครื่องมือ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการน ้า 

- เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการร่วมกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาแหล่งน ้าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ น 
- การวางแผนการใชป้ระโยชน์ทีด่ินที่บูรณาการ
กับการจัดการน ้าท่วม 
- ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่มีผลต่อ
คุณภาพน ้า 

ประสิทธิภาพการใช้น ้า - ประสิทธิภาพการใช้น ้าในแต่ละสาขาการผลิต 
และครัวเรือน 
- การคิดต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตน ้า 

การวิเคราะห์และ
ประเมินผลโครงการด้านน ้า 

- การวิเคราะหค์วามคุ้มทุนโครงการด้านน ้า 
- การประเมินผลโครงการชลประทาน 
- การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบโครงสร้างเพ่ือการจัดการน ้าท่วมและ
อุทกภัย 
- การเปรียบเทียบความคุ้มทุนของระบบการใช้
โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างในการจัดการน ้า
ท่วมและอุทกภัย 

เศรษฐศาสตร์นิเวศ 
(Ecological Economics) 

การประเมินมูลค่าของระบบ
นิเวศ 

- การพัฒนาเทคนิคการประเมินมูลค่าระบบ
นิเวศในประเทศไทย 
- การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศประเภท
ต่างๆ ภายใต้การ Trade off การพัฒนาแหล่งน ้า 
- การวัดเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ
ที่เพ่ิมมากขึ น จากการฟ้ืนฟูป่าต้นน ้าที่เสื่อม
โทรม  

ผลกระทบจากภัยพิบัติทาง
น ้าต่อระบบนิเวศ 

- การศึกษาความสูญเสียทางธรรมชาติ จากภัย
พิบัติทางน ้า 
- ผลกระทบต่อพฤติกรรมและสุขภาพของมนุษย์ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
ทุนธรรมชาติ 

- การศึกษาการลดใช้ทุนธรรมชาติ ได้แก่ 
ทรัพยากรน ้า โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) 
- การใช้ระบบนิเวศเพ่ือการจัดการน ้าท่วม  
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สาขาด้านเศรษฐศาสตร ์ องค์ความรู้ที่ต้องการ การประยุกต์กับการบริหารทรัพยากรน้้า 
เศรษฐศาสตร์การคลัง 
(Fiscal Economics) 

มาตรการทางการคลังต่อ
การบริหารทรัพยากรน ้า 

- มาตรการทางการคลังในการบริหารจัดการ
ภาคส่วนท้าให้เกิดมลพิษทางน ้า 
- เครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถ
เป็นกลไกในการบริหารจัดการน ้าอันสะท้อน
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
- รูปแบบและวิธีการใช้มาตรการทางภาษี/
ค่าธรรมเนียมในการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสม
ของประเทศไทย 

การจัดสรรงบประมาณและ
การลงทุนในโครงการด้านน ้า 

- การวางแผนงบประมาณด้านน ้า 
- ความคุ้มทุนในการท้าโครงการด้านน ้า 

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Economics 
of Climate Change) 

การคาดการณ์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- การคาดการณข์้อมูลสภาพภูมิอากาศระยะ
ยาว และวิธีการคิด/การประเมินที่จะสามารถ
น้ามาใช้คาดการณ์ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

- การพัฒนาโครงการด้านน ้าที่เชื่อมโยงกับการ
ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อทรัพยากรน ้า 
- การประเมินมูลค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางน ้า 

การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ 

- การปรับตัวของภาคส่วนน ้า ต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
การวิเคราะห์ที่น้าเสนอในตารางที่ 4.2 เป็นการวิเคราะห์เนื อหาจากการระดมความคิดเห็นจากนัก

เศรษฐศาสตร์ นักสิ่งแวดล้อม วิศวกร และนักวิชาการ จากภาคส่วนต่างๆ โดยผู้ศึกษาได้สังเคราะห์ข้อมูล และ
จ้าแนกองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ ที่จะน้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านน ้า เพ่ือให้ครอบคลุม
การศึกษา วิเคราะห์ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศที่เหมาะสม 
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รูปที่ 4.1 การเสวนา หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและการออกแบบนโยบายที่ดีที่สุด:  
มุมมองทางเศรษฐศาสตร์” 
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รูปที่ 4.2 การระดมความคิดเห็น “ประเมินความต้องการและวิเคราะห์ช่องว่างแนวทางการด้าเนินงาน

ด้านเศรษฐศาสตร์ส้าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในประเทศไทย และบทบาทของเศรษฐศาสตร์กับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของประเทศ” 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

ในบทนี เป็นการสรุปผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากนักเศรษฐศาสตร์ 
นักสิ่งแวดล้อม วิศวกร และนักวิชาการ จากภาคส่วนต่างๆ โดยวิเคราะห์บทบาทของเศรษฐศาสตร์ที่จะน้ามา
ประยุกต์กับการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ อันน้าไปสู่การศึกษาวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนการใช้แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์มาพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในเชิงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายและสิ่งแวดล้อมเชิงประยุกต์ เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2562 ณ เดอะ ฮอลส์ แบงค็อก หลักสี่  กรุงเทพฯ ได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์บทบาทของ
เศรษฐศาสตร์กับการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ โดยเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศใน
หลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นิ เวศ เศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ เหล่านี เป็นเครื่องมือส้าคัญในการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรน ้าของประเทศ เพ่ือสร้างจุดเปลี่ยนและแนวทางที่ต้องขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต ให้เกิดผลลัพธ์ที่
น้าไปสู่ความคุ้มค่าสูงสุดต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการระดมความคิดเห็นในการ
น้าองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สาขาต่างๆ มาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้าสรุปได้ดังนี   

เศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นการน้าความรู้จากเศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์ มาร่วมอธิบาย
สถาบันทางการเมือง สภาพแวดล้อมทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจ เพ่ือการจัดการพฤติกรรมมนุษย์และ
การจัดสรรทรัพยากร เช่น การจัดการความขัดแย้งการบริหารจัดการน ้าในลุ่มน ้าระหว่างประเทศ การจัดสรรน ้า
ในภูมิภาค (อาทิ กระบวนทัศน์ สถาบัน ดุลยภาพทางการเมือง) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์การเมืองที่ต้องการประกอบด้วย ด้านสถาบันและการจัดการความขัดแย้ง ในส่วนของ
ประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า  อาทิ การศึกษาการจัดการความ
ขัดแย้งในการใช้น ้าเน้นการจัดสรรน ้า  การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน ้าเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าโดยอาศัยกลไกเชิงสถาบัน 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  เป็นการศึกษาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ โดยศึกษา
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ ระหว่างภูมิภาคหรืออาณาเขตทางเศรษฐกิจตั งแต่ 2 แห่งขึ นไป เช่น 
Virtual trading (อาทิ Water footprint) และกลไกการเงินเพื่อโลกร้อน (Climate Finance) ซึ ่ง
ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ต้องการประกอบด้วย กลไกด้าน
การเงินระหว่างประเทศ และบริบททางการเมืองระหว่างประเทศ ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การจัดการความขัดแย้งในการบริหารจัดการน ้าข้ามพรมแดน 
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และการพัฒนากลไกทางการเงินมาสนับสนุนด้านการปลูกป่าทดแทนป่าที่เสื่อมโทรม (Reforestation) 
ที่เป็นแหล่งต้นน ้า 

เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม เป็นการท้าความเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และแรงกระตุ้นอันมีผลต่อ
พฤติกรรมนั นๆ หรือแรงกระตุ้นอันน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมเป้าหมาย เช่น ทัศนคติต่อ 
สทนช./การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ การรับรู้และการปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีส่วนร่วม ซึ่ง
ผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมท่ีต้องการประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วม 
พฤติกรรมและความต้องการใช้น ้า และบริบททางความคิดและทัศนคติ ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การสร้างการรับรู้และปรับพฤติกรรมให้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของทรัพยากรน ้า รวมถึงการสร้างความร่วมมือและออกแบบกติกาการจัดสรรทรัพยากรน ้า
และบริหารจัดการร่วมกัน การศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น ้าใน
ครัวเรือนที่ก่อให้เกิดการประหยัดน ้า การศึกษาความต้องการใช้น ้าของประชาชน และการปรับทัศนคติต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าให้มีน ้าเพียงพอ คุณภาพดี  

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยี การเพ่ิมทุนที่มนุษย์สร้างขึ น ประสิทธิภาพ
ของกลไกตลาดและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สามารถเดินไปได้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การประเมิน
มูลค่าสินค้าหรือบริการที่ ไม่มีการซื อขายในระบบตลาด  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่ต้องการประกอบด้วย การประเมินมูลค่าทรัพยากรน ้าและการประเมินความ
สูญเสียจากวิกฤติทางน ้า ประสิทธิภาพของกลไกตลาด การพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน
การบริหารจัดการน ้า ประสิทธิภาพของการใช้น ้า และการวิเคราะห์และประเมินผลโครงการด้านน ้า 
ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การคิดค่าน ้าตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงการตั งราคาค่าน ้าที่เหมาะสมในภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร และภาคครัวเรือน โดยพิจารณาต้นทุนการผลิตน ้าที่แท้จริง เทคนิคในการประเมินมูลค่า
ของทรัพยากรน ้า โดยใช้หลักการความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay: WTP) และความเต็มใจที่จะ
ยอมรับ (Willingness to Accept: WTA) การก้าหนดกรอบการประเมินความสูญเสียและความเสียหาย
จากภาวะวิกฤติน ้าท่วม/น ้าแล้ง การวิจัยด้าน Contingent Valuation Method (CVM) ของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาแหล่งน ้า การศึกษาจุดคุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรน ้า การใช้เครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงบูรณาการร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพการใช้น ้าในแต่ละสาขาการผลิตและครัวเรือน การวิเคราะห์ความคุ้มทุนโครงการ
ด้านน ้า และการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบโครงสร้างเพื่อการจัดการน ้าท่วมและ
อุทกภัย 

เศรษฐศาสตร์นิเวศ เป็นการพัฒนาสังคมโดยปกป้องดูแลธรรมชาติอย่างแข็งขัน ด้วยการลดอัตราการ
ใช้ทุนธรรมชาติและลดการบริโภคสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยเกินความจ้าเป็นที่พอเพียง เพ่ือลดอัตราการ
ท้าลายธรรมชาติ เช่น การพัฒนาภายใต้ข้อจ้ากัดขีดความสามารถในการรองรับ และการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์นิเวศที่ต้องการประกอบด้วย การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ ผลกระทบจากภัยพิบัติ
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ทางน ้าต่อระบบนิเวศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทุนธรรมชาติ ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า อาทิ การประเมินมูลค่าของระบบนิเวศประเภทต่างๆ 
ภายใต้การ Trade off การพัฒนาแหล่งน ้า การวัดความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ นจากการฟื้นฟูป่า
ต้นน ้าเสื่อมโทรม เพื่อให้สะท้อนตัวเงินที่แท้จริง การศึกษาความสูญเสียทางธรรมชาติจากภัยพิบัติทางน ้า 
รวมถึงผลกระทบต่อพฤติกรรมและสุขภาพของมนุษย์ การลดการใช้ทุนธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรน ้า โดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นระบบเศรษฐกิจที่เป็นการยกระดับคุณภาพความ
เป็นอยู่ของมนุษย์ เพิ่มความเป็นธรรมทางสังคม และลดความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหา
ความขาดแคลนของทรัพยากร  

เศรษฐศาสตร์การคลัง เป็นการใช้จ่ายภาครัฐ การเก็บภาษีอากร และการก่อหนี สาธารณะของรัฐบาล 
เช่น การใช้มาตรการทางการคลัง (อาทิ ภาษี เงินอุดหนุนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า) การกู้เงินเพ่ือ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ และความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์การคลังที่ต้องการประกอบด้วย มาตรการทางการคลังที่จะน้ามาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรน ้า และการจัดสรรงบประมาณและการลงทุนในโครงการด้านน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วน
ของประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการบริหารทรัพยากรน ้า  อาทิ การศึกษาเครื่องมือและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถน้ามาเป็นกลไกในการบริหารจัดการน ้า อันสะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่
แท้จริง การศึกษารูปแบบและวิธีการใช้มาตรการทางภาษี/ค่าธรรมเนียมในการจัดการน ้าเสียที่เหมาะสม
ของประเทศไทย และการวางแผนงบประมาณด้านน ้า  

 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่
เศรษฐกิจที่ใช้คาร์บอนได้ออกไซด์ในระดับต่้า รวมถึงศักยภาพของวิธีการต่างๆ ในการปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เช่น บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับเศรษฐศาสตร์ (อาทิ การ
ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นโยบายการปรับตัว ต้นทุนในการลงทุน) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า องค์ความรู้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ต้องการประกอบด้วย การคาดการณ์ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อมาต่อยอดการบริหาร
ทรัพยากรน ้า อาทิ วิธีการคิด/การประเมินที่จะสามารถน้ามาใช้คาดการณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติทางน ้า และการปรับตัวของภาคส่วนน ้าต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

จากการวิเคราะห์เนื อหาพบว่า สาขาเศรษฐศาสตร์ 3 อันดับแรก ที่หน่วยงานส่วนใหญ่เห็นว่า
จ้าเป็นต้องมีการศึกษาในด้านต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อลดช่องว่างและอุปสรรคของการขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ และน้ามาต่อยอดการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้การบริหารจัดการน ้า
ของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์นิ เวศ และ
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ตามล้าดับ 
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5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

ส้าหรับส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ (สทนช.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสนอแนะนโยบายและจัดท้า
แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนไปสู่
การปฏิบัตินั น ผลจากการระดมความคิดเห็นนี  ส้าคัญกับการพัฒนาและบริหารทรัพยากรน ้าให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยการขับเคลื่อนการน้าองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์สู่การใช้
ประโยชน์ได้จริงต่อการบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศ อันน้าไปสู่การลดช่องว่างและอุปสรรคด้านการ
บริหารจัดการน ้าของประเทศในทุกมิติที่เชื่อมโยงกับเศรษฐศาสตร์  ผลการศึกษานี จะน้ามาวางแผนส้าหรับ
การก้าหนดแผนงาน/กิจกรรมเพ่ือด้าเนินการศึกษาวิจัย พร้อมกับก้าหนดทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือพัฒนานักบริหารทรัพยากรน ้าของประเทศผ่านการจัดการองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามารถที่เหมาะสมส้าหรับบุคคลากรด้านน ้าทั งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ซ่ึงองค์ความรู้นี จะได้รับ
การขับเคลื่อนผ่านการฝึกอบรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานด้านน ้า ให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ในทุกมิติ เพ่ือที่จะน้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรน ้าของ
หน่วยงานต่อไป 
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