
บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และขอเสนอแนะ

การศึกษาการปองกันความเสียหายจากดินถลมในจังหวัดนานโดยศึกษาจากมุมมองการ
ทองเที่ยวทางรถยนต เพื่อศึกษาถึงการดําเนินการในการปองกันความเสียหายจากดินถลมของ
จังหวัดนาน และศึกษาเพื่อหาระดับการลงทุนที่เหมาะสมในการปองกันดินถลมบริเวณทางหลวงใน
จังหวัดนาน รวมถึงการศึกษาแนวทางการปองกันภัยจากดินถลมเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี

5.1 สรุปผลการศึกษา

จากผลการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางการเงินของการดําเนินการปองกันความ
เสียหายจากดินถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนานหรือเปนการศึกษาจากมุมมองการ
ทองเที่ยวทางรถยนต พบวาโครงการดังกลาวมีตนทุนในการซอมแซมและกอสรางถนนที่พังจาก
สาเหตุดินถลมทับทางที่สูงมาก เน่ืองจากจังหวัดนานมีจํานวนการเกิดเหตุการณดินถลมบริเวณถนน
ทางหลวงบอยคร้ัง ทําใหสูญเสียงบประมาณไปเปนจํานวนมากเพื่อแกไขสถานการณเฉพาะหนาให
การคมนาคมผานไปไดอยางสะดวก ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผลการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน
ทางการเงินของโครงการไมมีความคุมคา แตมีความจําเปนตอการลงทุนเปนอยางมากเพื่อประโยชน
ทางดานความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชน ดังน้ันภาครัฐจึงควรที่จะตระหนักถึง
ความสําคัญของประโยชนดานอ่ืนนอกจากดานการเงินเพียงอยางเดียว เชน ดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม รวมถึงผลที่ไดจากผลประโยชนทางตรงคือมูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนทาง
หลวงที่เกิดจากดินถลมทับทางที่ลดลงได อีกทั้งความสูญเสียทางดานจิตใจของครอบครัวของ
ผูประสบภัยที่ไมสามารถวัดออกมาเปนตัวเงินได และผลประโยชนทางออมที่เปนรายไดจากการ
ทองเที่ยวซึ่งเปนการชวยกระจายรายไดไปยังคนในจังหวัดนานตอไป ทั้งน้ีสามารถสรุปผล
การศึกษาตามวัตถุประสงคไดดังน้ี
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5.1.1 สรุปผลการศึกษาการดําเนินการในการปองกันความเสียหายจากดินถลมของจังหวัด
นาน

อุทกภัยและดินโคลนถลมเปนปญหาดานสาธารณภัยที่สําคัญของจังหวัดนาน โดยเฉพาะ
ในชวงฤดูฝนของทุกปคือระหวางเดือน พฤษภาคม – กันยายน ไดสรางความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชนเปนจํานวนมาก ธรณีพิบัติภัยดินถลมในจังหวัด
นานเกิดจากปจจัยหลัก 4 ดาน ไดแก สภาพธรณีวิทยา สภาพภูมิประเทศ ปริมาณนํ้าฝน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดลอม สําหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถลมของจังหวัดนาน
ประกอบดวยพื้นที่ 15 อําเภอ 97 ตําบล 659 หมูบาน ซึ่งเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมอยูใน 15 อําเภอ
70 ตําบล 348 หมูบาน เน่ืองจากเหตุการณดินโคลนถลมมักจะเกิดขึ้นพรอมกับอุทกภัย โดย 7 ปที่
ผานมา จังหวัดนานไดประสบภัยดินโคลนถลมและนํ้าปาไหลหลากที่รุนแรงถึง 5 คร้ัง ซึ่งภัย
ธรรมชาติดังกลาวเกิดจากพายุหมุนเขตรอนพัดผาน และมีรองความกดอากาศตํ่าหรือรองฝนพาด
ผานนานหลายวันจํานวนหลายคร้ัง ดังน้ันสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนานจึงมี
การเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถลม โดยได
จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถลมจังหวัดนานในแตละ
ปขึ้น เพื่อเปนเคร่ืองมือที่จะชวยใหการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากปจจุบันสถานการณภัย
จากอุทกภัยและดินโคลนถลมมีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น และทําใหสามารถดําเนินการ
ชวยเหลือผูประสบภัยเปนไปไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งการประสานงาน
และสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดนานที่กําหนด เพื่อลดความเสี่ยง ปองกัน และบรรเทาความเสียหายใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
อีกทั้งฟนฟูผูประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยใหกลับสูภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งการปฏิบัติงานใหความ
ชวยเหลือและแกไขสถานการณภัยดินโคลนถลมและนํ้าปาไหลหลากจะแบงความรุนแรงของสา
ธารณภัยออกเปน 4 ระดับ ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557
และแบงผูรับผิดชอบตามระดับความรุนแรงซึ่งใหอํานาจองคการปกครองในทองถิ่นเปนผูดูแล
เบื้องตนหากรับมือไมไหวหนวยงานปกครองที่ใหญกวาก็จะเขามาชวยเหลือสมทบ โดยหนวยงาน
ที่ดูแลและรับผิดชอบในเร่ืองภัยธรรมชาติโดยตรงก็คือสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนาน ซึ่งการปฏิบัติก็จะมีการดําเนินงานตามขั้นตอนคือ การปองกันและการเตรียมความ
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พรอมกอนเกิดภัย การใหความชวยเหลือผูประสบภัยในขณะเกิดภัย และการฟนฟูและบรรเทา
ความเดือดรอนหลังเกิดภัย เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางครอบคลุมและสามารถชวยเหลือ
ประชาชนไดในทุกๆดาน

5.1.2 ผลการศึกษาตนทุนและผลประโยชนของการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงใน
จังหวัดนานในมุมมองการทองเท่ียวทางรถยนต

ผลการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางการเงินของการปองกันและแกไขปญหาภัย
ดินถลมบริเวณทางหลวงในจังหวัดนาน เปนการวิเคราะหการดําเนินงานในระยะเวลา 3 ป โดย
กําหนดอัตราคิดลดที่ 3.65% และมีผลตอบแทนคงที่ตลอดอายุโครงการ เพื่อวิเคราะหถึงตนทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินเบื้องตนของโครงการวาใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนหรือไม โดย
สามารถสรุปผลไดดังน้ี

1. ตนทุนของโครงการ จากการศึกษาตนทุนของการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงใน
จังหวัดนาน ซึ่งเปนตนทุนในการแกไขและซอมบํารุงทางหลวงที่มีสาเหตุมาจากดินถลมในจังหวัด
นาน ป พ.ศ. 2554 โดยสวนใหญเปนการดําเนินการแกไขปญหาเฉพาะหนาเบื้อตนในระยะสั้น
เพื่อใหการจราจรสัญจรผานไดเปนปกติหรือทําใหกลับสูสภาพเดิม ซึ่งมีอายุการใชงานไมเกิน 3 ป
แตหากเปนความเสียหายขนาดใหญก็จะซอมบํารุงใหกลับสูสภาพปกติและดีกวาเดิมเพื่อเปนการ
ลงทุนปองกันการเกิดเหตุการณดินถลมซ้ําในอนาคต ทั้งน้ีการดําเนินการแกไขหรือซอมแซม ถนน
น้ันมีเทคนิควิธีการและคาใชจายที่แตกตางกันไปตามลักษณะความเสียหาย และภูมิประเทศบริเวณ
น้ันๆ ดังน้ันตนทุนการแกไขและซอมบํารุงทางหลวงของจังหวัดนานในป พ.ศ. 2554 เฉพาะงานที่
เกิดจากสาเหตุดินถลมมีมูลคารวม 479,706,625 บาท

2. ผลประโยชนของโครงการ การวิเคราะหผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ
ปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงจังหวัดนาน ในการศึกษาน้ีกําหนดใหมีเพียง 2 สวน ไดแก
ผลประโยชนทางตรง คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในการใชถนนของผูใชถนนทาง
หลวงในจังหวัดนานที่สามารถรักษาได และผลประโยชนทางออม คือ รายไดจากการทองเที่ยวของ
จังหวัดนานที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีการดําเนินการปองกันภัยดินถลมบริเวณทางหลวงจังหวัดนาน โดย
ผลประโยชนทางตรงเปนจํานวนผูประสบอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงที่มีสาเหตุจากดินถลมบริเวณ
ขางทางที่ลดลง พบวาจํานวนผูประสบภัยจากดินโคลนถลมบริเวณทางหลวงที่ลดลงได คือ 0.30 คน
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ซึ่งเปนจํานวนที่นอยมาก แตในการศึกษาน้ีจะสมมุติใหผูประสบอุบัติเหตุดังกลาวอยูในระดับความ
รุนแรงที่เปนกรณีบาดเจ็บเล็กนอย จากการศึกษามูลคาอุบัติเหตุของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ที่
กรมทางหลวงไดคํานวณไว คือมูลคาชีวิตของผูประสบภัยอุบัติเหตุเทากับ 30,375 บาท เมื่อนํามา
ประยุกตใชเพื่อคํานวณหามูลคาความเสียหายจากอุบัติเหตุที่สามารถลดลงไดจากการมีการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาภัยดินถลมบริเวณทางหลวงของจังหวัดนานในป พ.ศ. 2554
พบวาประโยชนที่เกิดขึ้นคือ มูลคาความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุจากดินถลมบนถนนทางหลวง
สามารถลดไดมีมูลคาเทากับ 9,112.50 บาทภายใน 5 เดือนหลังจากมีการดําเนินงาน สวน
ผลประโยชนทางออม คือ รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานที่ เพิ่มขึ้นหลังจากมีการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาภัยจากดินถลมบริเวณริมถนนทางหลวง โดยเปรียบเทียบรายได
จากการทองเที่ยวที่คาดการณของจังหวัดนานกอนที่จะมีโครงการในป พ.ศ. 2554 กับรายไดจากการ
ทองเที่ยวที่คาดการณหลังจากการมีโครงการในป พ.ศ. 2555 พบวารายไดจากการทองเที่ยวของ
จังหวัดนานเพิ่มขึ้นเทากับ 37.9 ลานบาทภายใน 5 เดือนหลังจากมีการดําเนินงาน ดังน้ัน
ผลประโยชนขั้นตํ่าที่โครงการควรจะมีในระยะเวลา 3 ปมีมูลคาเทากับ 272,945,610 บาท

ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงของจังหวัดนานน้ี จะสมมติใหผลตอบแทนทั้งหมดคงที่ตลอด
อายุของโครงการคือระยะเวลา 3 ป ซึ่งมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครง (Net Present
Value: NPV) ณ อัตราคิดลด 3.65% มีคาเทากับ -1,038,435,213 บาท ซึ่งมีคานอยกวาศูนย แสดงให
เห็นวาการลงทุนน้ีมีอัตราผลตอบแทนทางการเงินที่อยูในระดับที่ไมคุมคาตอการลงทุน แตหาก
คํานึงถึงความจําเปนในการลงทุน และผลตอบแทนทางดานอ่ืนๆที่ไมสามารถนํามาคํานวณทางการ
เงินได อาจจะทําใหผลประโยชนที่ เกิดขึ้นจากโครงการเพิ่มขึ้นและทําใหเห็นวาการลงทุน
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับดินถลมบริเวณทางหลวงของจังหวัดนานมีความคุมคาที่
จะลงทุนมากขึ้น จากการวิเคราะหสถานการณในอนาคต (Scenario Analysis) โดยใหมีการ
เปลี่ยนแปลงของสองกรณีโดยที่ปจจัยอ่ืนคงที่คือ กรณีแรกใหรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเพื่อ
เปนการเพิ่มในสวนของผลประโยชน และกรณีที่สองทําการปองกันภัยดินถลมโดยวิธีการปลูกหญา
แฝกเพื่อเปนการลดคาใชจายในสวนของตนทุน ปรากฏวาทั้งสองกรณีสามารถทําใหมูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) ของโครงการมีคาเปนบวก คือมีความคุมคาในการลุงทุนขึ้นได
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5.1.3 สรุปผลการศึกษาแนวทางการปองกันภัยจากดินถลมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศท่ีเกิดข้ึนในอนาคต

การศึกษาแนวทางการปองกันภัยจากดินถลมเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตมีแนวโนมทําใหความเสี่ยงของการเกิดดินถลมในจังหวัดนานสูงขึ้น โดย
ไดทําการสัมภาษณความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของในเร่ืองการปองกันภัยจากดิน
ถลมในสวนของการทองเที่ยวทางรถยนตในจังหวัดนาน ในดานแนวทางปองกันภัยจากดินถลมใน
จังหวัดนานเพื่อเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เน่ืองจากการเตรียมการ
เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยลดความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มีความไมแนนอนและไมสามารถควบคุมได มีใจความวา ภัยจากดิน
โคลนถลมในจังหวัดนานเปนปญหาสําคัญของจังหวัดนาน ซึ่งสาเหตุสําคัญที่กอใหเกิดดินถลมคือ
สภาพนิเวศนของจังหวัดนานถูกทําลายและเปลี่ยนแปลงไปจากฝมือของมนุษย ประกอบกับการที่
ฝนตกนาน และปริมาณนํ้าฝนมากขึ้น ทําใหเกิดดินโคลนถลมทับทางเกิดความเสียหายเปนจํานวน
มากและตองใชงบประมาณในการซอมแซมถนนทางหลวงไปเปนมูลคามหาศาล สวนในการ
ปองกันน้ันกรมทางหลวงมีขอจํากัดในการดําเนินงานทางดานงบประมาณและดานกฎหมายในการ
ขออนุญาตพื้นที่ปาไมขางทางหลวงที่เปนเขตปาสงวนเพื่อเขาไปทําการกอสรางเชิงวิศวกรรม
บริเวณพื้นที่ทางลาดริมทาง การปองกันในระยะยาวที่สามารถชวยใหเกิดดินถลมบริเวณพื้นที่ลาด
ชันลดลงไดคือประชาสัมพันธใหปลูกพืชที่ยึดหนาดินเชนหญาแฝกหรือไมยืนตน ซึ่งในปจจุบันการ
ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาภัยจากดินโคลนถลมก็ยังคงดําเนินการตามแผนการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 โดยสามารถประยุกตใชไดกับสถานการณภัย
ธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได แตหากแผนน้ีใชไมไดผลในอนาคตก็จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระดับชาติใหเหมาะกับสภาวการณที่เกิดขึ้น โดยหนวยงานราชการทุกหนวยงานในจังหวัดนานตอง
มีการบูรณาการเพื่อใหความชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัย และดําเนินการประเมินความเสียหาย
เพื่อของบประมาณในการชวยเหลือจากทางการ และทางดานการประกันภัยในปจจุบันไดรวมเอา
ภัยจากดินโคลนถลมเขาไวในเงื่อนไขการคุมครองชีวิตที่ผูซื้อประกันชีวิตจะไดรับในกรณีเกิด
อุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ ทั้งน้ี เหตุการณภัยธรรมชาติตางๆที่เกิดขึ้นน้ันยอมสงผล
กระทบตอการทองเที่ยวของจังหวัดนาน เน่ืองจากการที่ฝนตกมากขึ้นจนเกิดอุทกภัยในจังหวัดนาน
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บอยคร้ังเมื่อนํ้าทวมทําใหตองใชเวลาในการฟนฟูสภาพบานเรือนรวมถึงแหลงทองเที่ยวเปน
เวลานาน และในชวงฤดูฝนเกิดดินถลมหลายจุดบริเวณถนนที่ใชในการเดินทางไปยังสถานที่
ทองเที่ยวตางๆ ทําใหเมื่อเขาสูฤดูหนาวซึ่งเปนชวงฤดูของการทองเที่ยว นักทองเที่ยวก็จะพบกับการ
เดินทางที่ลําบาก และมีความกังวลในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง จึงพยายาม
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีการแจงเตือนภัยนํ้าทวม ดินโคลนถลม สิ่งเหลาน้ีสงผล
กระทบตอการทองเที่ยวของจังหวัดนานคืออาจจะมีนักทองเที่ยวเขามาจังหวัดนานลดลงและรายได
จากการทองเที่ยวลดลงไปดวย ดังน้ันจึงควรจะรักษาสิ่งแวดลอมใหคงเดิมมากที่สุด ทั้งน้ีเพื่อเปน
ประโยชนในการทองเที่ยวสําหรับแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนานที่เปนสิ่งดึงดูดใจ
นักทองเที่ยวใหเขามาชมความสวยงามของธรรมชาติในจังหวัดนาน

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการดําเนินการปองกันและแกไข

ปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงของจังหวัดนาน เพื่อจะใหเกิดความคุมคาและไดประโยชน
อยางเต็มที่ในการลงทุนโดยใชงบประมาณจากทางราชการน้ัน การดําเนินการในการปองกันและ
แกไขปญหาภัยจากดินถลมในจังหวัดนาน เห็นควรมีขอเสนอแนะโดยแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการปองกันภัยธรรมชาติในทองถิ่นควรที่

จะตองมีการติดตามสถานการณของการเกิดภัยธรรมชาติในจังหวัดนานอยางตอเน่ือง โดยมีการ
สํารวจ รวบรวมจัดเก็บเปนสถิติเพื่อจะไดทราบถึงแนวโนมและวงจรระยะเวลาที่จะเกิดภัย
ธรรมชาติในจังหวัดนาน อีกทั้งควรติดตามสถานการณพยากรณอากาศและแจงใหประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยทราบขอมูลที่ถูกตองอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนประโยชนในดานการเตือนภัยแก
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยภัยดินโคลนถลม

2. กรมทางหลวงควรใหความสําคัญในการวางแผนปฏิบัติในสวนของการปองกันภัยจาก
ดินโคลนถลมบริเวณถนนทางหลวงมากกวาเพียงการแกไขภายหลังจากการเกิดภัย เน่ืองจาก
จังหวัดนานประสบเหตุการณดินถลมบริเวณทางหลวงบอยคร้ังและมีผลกระทบตอการทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติที่เปนแนวการทองเที่ยวหลักของจังหวัดนาน ถึงแมจะตองใชงบประมาณที่สูงกวาแตก็
สามารถลดตนทุนการกอสรางโดยใชวัสดุที่หางายและมีอยูในพื้นที่ทดแทนได อีกทั้งหากมองถึง
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ความคุมคาในระยะยาวแลวการกอสรางทางวิศวกรรมบริเวณทางลาดริมถนนทางหลวงที่มี
มาตรฐานและมีอายุการใชงานมากกวา 10 ป เชน การฉีดพนคอนกรีตบนเชิงลาด(Sprayed
Concrete) การใชตาขายปองกันหิน/ดินรวง (Rock Fall Netting Protection) การปลูกพืชคลุมดิน
บริเวณผิวหนาเชิงลาดโดยวิธีใชถุงบรรจุเมล็ดพืช การทํากําแพงแกเบี้ยน ( Gabion Wall) ตามคูมือ
การแนะนําแกไขและการปฏิบัติการชะลางพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาดที่สํานักวิจัยและ
พัฒนางานทาง กรมทางหลวงไดจัดทําไวน้ันจะกอใหเกิดความคุมคาตอการลงทุนในระยะยาวและ
ทําใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยในการใชถนนทางหลวงมากขึ้น

3. องคกรทองถิ่นในจังหวัดนานที่มีสวนเกี่ยวของในดานการพัฒนาดานการทองเที่ยว ควร
สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวมใน
การพัฒนาบานเกิดของตนเองใหเปนเมืองที่นาอยู และชวยกันอนุรักษศิลปวัฒนธรรมด้ังเดิมของ
จังหวัดนาน รวมถึงรักษาสิ่งแวดลอมที่เปนทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณและสวยงาม
เพื่อเปนสิ่งดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเขาไปเที่ยวชมความงดงามของบานเมืองที่มีเอกลักษณอยาง
จังหวัดนาน เพื่อเปนสวนหน่ึงในการเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานอยางยั่งยืนอีกทาง
หน่ึง

5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังตอไป
1. ในการศึกษาคร้ังน้ีไมไดกลาวถึงรายละเอียดในสวนของตนทุนในการดําเนินการ

ซอมแซมและกอสรางถนนทางหลวงที่ไดรับความเสียหายจากสาเหตุดินถลมมากนัก เน่ืองจากเปน
ขอมูลเชิงวิศวกรรมที่คอนขางซับซอนยากแกการทําความเขาใจของผูศึกษา และไมสามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางเต็มที่ ดังน้ันหากมีผูสนใจศึกษาเพิ่มเติมควรทําการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเร่ืองน้ี
ดวย เพื่อใหการศึกษาครอบคลุมอยางครบถวน และเปนไปตามวัตถุประสงคของผูที่ตองการศึกษา
มากยิ่งขึ้น

2. การศึกษาในสวนของผลประโยชนทางตรงที่เกิดจากการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนาน ซึ่งใชมูลคาของชีวิตผูประสบภัยอุบัติเหตุจราจร
จากการศึกษามูลคาอุบัติเหตุของประเทศไทยในป พ.ศ. 2550 ของกรมทางหลวง มาใชในการ
คํานวณหามูลคาความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงที่มีสาเหตุจากดินถลมที่สามารถลดลง
ไดเมื่อมีโครงการดังกลาว เน่ืองจากการศึกษาน้ีมีขอจํากัดทางดานเวลาในการศึกษาและการเขา
ขอมูลจึงไมสามารถที่จะคํานวณมูลคาชีวิตเชิงสถิติของผูประสบภัยอุบัติเหตุจากดินถลมบริเวณทาง
หลวงไดเอง ดังน้ันหากมีผูสนใจศึกษาเพิ่มเติมควรทําการศึกษามูลคาชีวิตเชิงสถิติของผูประสบภัย
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อุบัติเหตุโดยใชขอมูลที่เปนปจจุบันเพื่อใหไดผลการศึกษาที่ออกมาใกลเคียงกับความเปนจริงใน
สภาวการณปจจุบันมากที่สุด

3. การศึกษาในสวนของผลประโยชนทางออมที่เกิดจากการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาดินถลมบริเวณถนนทางหลวงในจังหวัดนาน ซึ่งใชขอมูลรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นานที่คาดการณจากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เพื่อ
คํานวณหาผลประโยชนที่เกิดขึ้นในดานการทองเที่ยวของจังหวัดนานที่ใชรถยนตเปนยานพาหนะ
ในการเดินทางเปนหลัก ซึ่งเปนรายไดจากการทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหลังจากมีโครงการ เน่ืองจาก
ขอจํากัดทางดานขอมูลที่ไมสามารถหาขอมูลรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดนานที่แทจริงในป
พ.ศ. 2554 และ 2555 ในการศึกษาได เพราะขอมูลดังกลาวอยูในขั้นตอนที่กรมการทองเที่ยว
ดําเนินการรวบรวม วิเคราะหและเผยแพรขอมูลแกสาธารณชน ดังน้ันหากมีผูสนใจศึกษาเพิ่มเติม
ควรใชขอมูลรายไดจากการทองเที่ยวที่แทจริงในการคํานวณผลประโยชนทางออมเพื่อที่การศึกษา
จะไดมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

4. อัตราคิดลดที่นํามาใชในที่น้ีเปนอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ป ที่เร่ิม
จําหนายในป พ.ศ. 2554 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดในอนาคต ดังน้ันจึงควรใช
อัตราคิดลดใหเปนปจจุบันมากที่สุดในโอกาสตอไป เพื่อใหทันตอสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันมาก
ที่สุด


