
บทที่ 2 
กรอบแนวคดิทางทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

 
2.1 กรอบแนวคิดทางทฤษฎ ี
          2.1.1 แนวคิดพืน้ฐานในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) 
 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ เปนผลสืบเนื่องจากปญหาพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีระบบเศรษฐกิจหรือสังคมตางๆเผชิญอยู ปญหาน้ีก็คือ ความขาดแคลน (Scarcity) ของ
ทรัพยากรในสังคมขณะท่ีความตองการของบุคคลในสังคมมีไมจํากัด ความตองการในท่ีนี้หมายถึง 
สวัสดิการที่บุคคลในสังคมไดรับซ่ึงข้ึนกับความพอใจท่ีไดรับจากการบริโภคสินคาและบริการ อาทิ 
ปจจัยส่ี บุคคลสามารถซ้ือหาเองได แตสินคาและบริการบางชนิด บุคคลบางกลุมขาดโอกาสท่ีจะ
จัดหามาไดเอง รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองเขามาผลิตเองตามที่สังคมตองการ เพราะภาคเอกชนไม
ตองการผลิต เม่ือเปนเชนนี้ ทรัพยากรในระบบจึงถูกแบงไปผลิตระหวางโครงการเอกชนกับ
โครงการรัฐบาล สําหรับภาคเอกชนแลว “กําไร” เปนส่ิงจูงใจ ราคาท่ีผูบริโภคจายซ้ือสินคาเปน
เคร่ืองวัดความพอใจท่ีไดรับจากสินคานั้น ขณะท่ีราคาทรัพยากรที่ผูผลิตจายซ้ือเปนเคร่ืองวัดคาเสีย
โอกาสของทรัพยากร การท่ีผูผลิตมีกําไรแสดงวาความพึงพอใจที่ผูบริโภคไดรับจากสินคาและ
บริการท่ีจายซ้ือนั้นมากกวาตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ ดังนั้น เราสามารถหากําไรดวยการ
วิเคราะหตนทุนแลผลตอบแทนของโครงการ 
 ทางดานรัฐบาลก็เชนเดียวกัน ตองเผชิญกับปญหาในการเลือกทําโครงการท่ีจะกอใหเกิด
ผลประโยชนสูงสุดแกคนในสังคมภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการจึงเปนส่ิงจําเปน เพื่อใหทรัพยากรถูกนําไปใชประโยชนในแงของการท่ี
สังคมมีสวัสดิการเพิ่มสูงข้ึน อาจกลาวไดวาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการเปน
เคร่ืองมือท่ีชวยตัดสินใจวาโครงการท่ีกําลังพิจารณานั้นเหมาะสมท่ีจะลงทุนหรือไม โดยเฉพาะ
ภายใตเง่ือนไขของการมีทรัพยากรอยางจํากัด และจําเปนตองเลือกทําโครงการใดโครงการหน่ึง 
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจะชวยตัดสินวา ในบรรดาโครงการตางๆ ท่ีมีอยู โครงการใด
เหมาะสมแกการลงทุนมากท่ีสุด การวิเคราะหดังกลาวเปนการวิเคราะหท่ีเปนระบบชัดเจน มีการ
กําหนดกรอบการวิเคราะหและสามารถหาขอมูลขอเท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะหได ผลการ
วิเคราะหปรากฏในเชิงปริมาณ นั่นคือตนทุนและผลตอบแทนจะอยูในรูปตัวเงิน ทําใหการวิเคราะห
เชนนี้เปนที่ยอมรับกันท่ัวไป การวิเคราะหจะศึกษาวาตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในรูป
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ตางๆ มีอะไรบางและมีความแตกตางกันมากนอยเพียงใดภายใตขอสมมติ หลักฐานการวิเคราะห 
รวมท้ังสภาพแวดลอมท่ีเปนอยู 
 
          2.1.2 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการภาครัฐบาล 
 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนนั้นเปนเคร่ืองมือท่ีไมไดจํากัดใชเฉพาะโครงการ
ลงทุนเทานั้น ท้ังนี้เพราะตนทุนและผลตอบแทนอันเกิดจากโครงการอาจสามารถวัดเปนตัวเงินหรือ
ไมใชตัวเงินก็เปนได วิธีวิเคราะหสามารถนํามาประยุกตใชกับโครงการของภาครัฐบาลไดทุก
ประเภท ไมวาจะเปนโครงการขนาดใหญท่ีใชเงินลงทุนจํานวนมากหรือไมมีการลงทุน 
 การวิเคราะหโครงการนั้นเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของ
โครงการท่ีมีตอสังคมโดยรวม ประโยชนของการวิเคราะหโครงการที่สําคัญก็คือเปนเคร่ืองมือ
จัดสรรทรัพยากรท่ีมีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพในโครงการลงทุน และยังเปนเคร่ืองวัดการ
เปล่ียนแปลงในสวัสดิการซ่ึงเปนผลประโยชนและเปาหมายท่ีดีตอสังคมอันเปนผลจากการมี
โครงการ 
 การวิเคราะหโครงการของรัฐบาลหรือการวิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจ จะพิจารณา
ผลกระทบตอสวัสดิการของสังคมในวงกวางท้ังสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงจิตใจ นั่นคือ นอกจากจะ
ประเมินคาผลกระทบท่ีมองเห็นและวัดเปนตัวเงินไดแลว ยังประเมินผลกระทบท่ีไมอาจมองเห็นได
อีกดวย 
 
          2.1.3 ลักษณะของตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
 (1) ตนทุนของโครงการ (Cost) 
  ตนทุนของโครงการ หมายถึง คาใชจายท่ีเสียไปเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรหรือ
ปจจัยการผลิตมาใชในการผลิตผลผลิตของโครงการ ตนทุนประกอบดวย คาใชจายในการลงทุน 
คาใชจายดําเนินการ และคาใชจายดานผลกระทบภายนอก 
  (1.1) คาใชจายในการลงทุน รายการตางๆ ท่ีรวมอยูในคาใชจายในการลงทุนนั้น
สามารถจําแนกไดเปนดังนี้ 
   (1.1.1) คาใชจายเพื่อการลงทุนเร่ิมแรก (Initial Expenditures) เปน
คาใชจายเก่ียวกับการจัดต้ังหรือเร่ิมทําโครงการ คาใชจายประเภทนี้เปนมูลคาของปจจัยการผลิตท่ี
จําเปนตองใชในโครงการเพื่อเปนฐานการผลิต อาจเรียกวาเปนคาใชจายสําหรับปจจัยคงท่ี (Fixed 
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cost) อาทิ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ ยานพาหนะ เปนตน ซ่ึงคาใชจายเหลานี้จะไมแปรผันตาม
ปริมาณการผลิต 
   (1.1.2) คาใชจายลงทุนทดแทน (Replace Expenditures) เปนคาใชจาย
ลงทุนดานเคร่ืองมือและรายการลงทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนในชวงดําเนินการของโครงการ เพื่อดํารงไวซ่ึง
กําลังการผลิตท่ีมีศักยภาพ ท้ังนี้เพราะเครื่องมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ อาจหมดอายุการใชงานกอนท่ี
โครงการจะหมดอายุ 
  คาใชจายเพื่อการลงทุนเร่ิมแรกเปนรายการท่ีใหญท่ีสุดในงบทรัพยากรของ
โครงการโดยสวนใหญ สําหรับโครงการขนาดคอนขางเล็ก คาใชจายประเภทนี้จะเกิดข้ึนในปแรก
ท้ังหมด สวนโครงการขนาดใหญนั้น คาใชจายประเภทนี้จะเกิดข้ึนโดยกระจายไปมากกวาสองป
หรือเกิดข้ึนหลายป  
  (1.2) คาใชจายดําเนินการ คาใชจายดําเนินการจะอยู ณ ระดับใดยอมข้ึนกับระดับ
ผลผลิต โดยท่ัวไปแลว เม่ือเร่ิมดําเนินการ เคร่ืองจักรจะยังไมถูกใชเต็มกําลังการผลิตสูงสุด กลาวคือ 
การใชประโยชนจากกําลังการผลิตอาจดําเนินตอไปไดหลายป เพื่อใหมีโอกาสไดรับระดับผลผลิต
สูงสุด ตามปกติแลว กรอบดานเวลาของคาใชจายดําเนินการจะเปนไปตามแนวโนมของผลผลิต 
อยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางการใชประโยชนจากกําลังการผลิตและคาใชจายดําเนินการไม
จําเปนตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในบางคร้ังรายการคาใชจายดําเนินการอาจไมแปรผันกับระดับ
ผลผลิต คาใชจายดําเนินการอาจประกอบดวยคาใชจายคงท่ี (Fixed cost) และคาใชจายผันแปร 
(Variable cost)  
  (1.3) คาใชจายดานผลกระทบภายนอก (External Cost) คาใชจายประเภทนี้ตาง
จากคาใชจายท่ีไดกลาวมาแลวซ่ึงเปนคาใชจายภายในโครงการโดยท่ีการลงทุนในโครงการใดๆ ก็
ตามอาจเกิดผลกระทบเชิงลบตอบุคคล กลุมบุคคล หรือส่ิงแวดลอมภายนอกโครงการได โดย
ผลกระทบเชิงลบนี้ผูอยูภายในโครงการไมไดรับแตอยางใด ซ่ึงผูวิเคราะหโครงการตองประเมิน
คาใชจายออกมาใหได เพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจวาจะลงทุนในโครงการหรือไม
อยางไร และตองนํามารวมไวเปนสวนหนึ่งของคาใชจายของโครงการอีกดวย ดังนั้น สําหรับการ
วิเคราะหโครงการของรัฐบาลหรือทางเศรษฐกิจนั้น คําวา “Cost” จะครอบคลุมท้ังคาใชจายท่ีอยูใน
รูปตัวเงิน เพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยากรและผลกระทบภายนอกเชิงลบท่ีสามารถวัดในรูปตัวเงินไดและ
ไมได 
 (2) ผลตอบแทนของโครงการ (Benefits) 
  ผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการใชทรัพยากรหรือ
ปจจัยการผลิตของโครงการ แมวาโครงการหน่ึงจะกอใหเกิดผลประโยชนมากมายก็ตาม แต
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โครงการก็อาจผลิตผลผลิตในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเราสามารถจําแนกผลประโยชนได 2 
ประเภท ดังนี้ 
  (2.1) ผลประโยชนทางตรง (Direct Benefits) โดยท่ัวไปแลว ผลประโยชนทางตรง
เปนผลที่เกิดจากการใชประโยชนจากกําลังการผลิตของโครงการโดยตรง ซ่ึงอาจอยูในรูปผลผลิต
ข้ันสุดทาย (Final products) ผลผลิตข้ันกลาง (Intermediate products) เงินตราตางประเทศเม่ือมีการ
สงออกหรือผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ หรือแมแตการลดลงในตนทุนหรือคาใชจาย
ของการใชปจจัยการผลิต ดานเวลาการสึกหรอของเคร่ืองจักร เปนตน 
  (2.2) ผลประโยชนทางออม (Indirect Benefits) ผลประโยชนทางออมเปน
ผลประโยชนจากโครงการที่มีตอสังคมโดยรวมที่อยูภายนอกโครงการ อาจเรียกวาผลประโยชน
ภายนอก (External benefits) ในแงคิดทางเศรษฐศาสตรแลว ผลประโยชนทางออมนั้นควรถูกนํามา
รวมไวในกระแสทรัพยากร ถึงแมจะไมปรากฏอยูในงบทางการเงิน รูปแบบของผลประโยชนนั้น
ยากท่ีจะประเมินคาออกมาเปนตัวเงิน ในการวิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจนั้น ส่ิงท่ีตองกระทําก็
คือ พยายามรวบรวมผลประโยชนของโครงการท่ีสําคัญใหครอบคลุมมากท่ีสุด เพื่อใหโครงการ
แสดงบทบาทที่ มีตอสังคมอยางแทจริง ซ่ึงบางคร้ังผลประโยชนอาจอยูในรูปที่ไมมีตัวตน 
(Intangible benefits) ก็ตองพยายามกําหนดและประเมินมูลคาออกมา 
 
          2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับการคิดมูลคาของปจจัยการผลิตและผลผลิตของโครงการ 
 การคิดมูลคาของปจจัยการผลิต และผลผลิตของโครงการ คือ การหาราคาท่ีเหมาะสม 
สําหรับการคิดมูลคาของตนทุนและผลประโยชนตางๆที่ไดมีการวัดปริมาณไวแลว ในท่ีนี้จะ
กลาวถึงการคิดราคาสินคาท่ีไมมีตลาด  
 โครงการตางๆ ท้ังของรัฐและของเอกชนมักจะกอใหเกิดตนทุนหรือผลประโยชนท่ีไมมี
ตลาดเพ่ือการซ้ือขาย ตนทุนและผลประโยชนเหลานี้อาจจะเกิดข้ึนโดยความต้ังใจของโครงการท่ีจะ
ใหเกิด นอกจากนี้อาจมีตนทุนและผลประโยชนบางอยางท่ีเกิดจากโครงการโดยท่ีไมไดเปน
เปาหมายของโครงการ 
 ในกรณีของโครงการเอกชนที่จัดทําเพื่อหวังกําไร ตนทุนท่ีไมมีตลาดมักเปนตนทุนท่ีมี
ลักษณะเปนผลกระทบตอภายนอก คือ เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนกับคนอ่ืนๆ ในสังคม เอกชนก็จะไมให
ความสนใจตอตนทุนเหลานี้ และไมนํามาคิดในการวิเคราะหโครงการของเอกชน สวนทางดาน
ผลประโยชน ไมวาจะเปนผลผลิตโดยตรงหรือผลพลอยไดในกิจการของเอกชน เอกชนยอมตอง
พยายามหารายไดจากผลิตผลเหลานั้นใหได เม่ือไมมีตลาดซ้ือขายผลผลิตเหลานั้นโดยตรง เอกชนก็
จะตองพยายามหารายไดโดยทางออม ดังนั้นถาโครงการใดท่ีผลผลิตของโครงการไมมีตลาดซ้ือขาย 
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และผูผลิตไมมีทางท่ีจะไดรายไดจากผลผลิตนั้นท้ังโดยตรงและโดยออม เอกชนก็ยอมไมเลือก
ลงทุนในโครงการลักษณะดังกลาว นอกจากจะเปนหนวยงานเพื่อการกุศลท่ีไมหวังผลกําไรเทานั้น 
 ดังนั้นโครงการหลายอยางท่ีมีผลิตผลหลักในลักษณะขางตน เอกชนยอมไมมีแรงจูงใจท่ีจะ
จัดทํารัฐบาลจึงตองเปนผูจัดทําเสียเอง ซ่ึงผูวิเคราะหโครงการจะไมสามารถหาราคาตลาดมาใชใน
การวิเคราะหในกรณีท่ีตนทุนหรือผลประโยชนบางอยางจากโครงการไมไดเปนผลผลิตท่ีโครงการ
ต้ังใจจะใหเกิดข้ึนเอกชนยอมไมสนใจท่ีจะนํามาคิด แตในการวิเคราะหโครงการทางดาน
เศรษฐศาสตรและสังคมจะตองคํานึงถึงตนทุน และผลประโยชนเหลานี้ดวย ไมวาตนทุนหรือ
ผลประโยชนนั้นๆ จะจับตองไดหรือไม จะเปนส่ิงท่ีต้ังใจใหเกิดหรือเปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดต้ังใจ 
เนื่องจากส่ิงเหลานี้ไมมีตลาดซ้ือขายจึงไมมีราคาไวใหใชอางอิงเพื่อการวิเคราะหโครงการ จึง
จําเปนตองหาทางคิด “ราคาเงา” เปนตัวปรับคา เพื่อท่ีจะนํามาเปนเคร่ืองมือวิเคราะหเพื่อใหไดมูลคา
ทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนนอกโครงการไดแตแทจริงแลวเปนผลที่เกิดมาจากโครงการน่ันเอง ซ่ึงอาจจะตอง
ตีคาออกมาเปน “ตนทุนคาเสียโอกาส”  
 
          2.1.5 การเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของโครงการ 
 การตัดสินใจดําเนินการใดๆ จําเปนตองมีการเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของ
โครงการท่ีคาดวาจะไดรับ ถาผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับมากกวาตนทุนของโครงการ โครงการ
นั้นจึงจะถูกนําข้ึนมาพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงาน ในทางปฏิบัติโครงการหลายโครงการท่ี
นาจะทํา และทุกโครงการคาดวาจะมีผลประโยชนเกิดข้ึนกับสังคมมากบางนอยบาง แตติดขัดดวย
เงินงบประมาณท่ีจะใชในการดําเนินการ การที่จะตัดสินใจเลือกทําโครงการใดกอนโครงการใด
หลัง ตองมีการเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของแตละโครงการ ซ่ึงมีหลักเกณฑการประเมนิ
โครงการหลายหลักเกณฑดังนี้  
 (1) มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) 
  มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ ก็คือ มูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนสุทธิ
หรือกระแสเงินสดของโครงการ ซ่ึงคํานวณไดดวยการทําสวนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอดช่ัว
อายุของโครงการใหเปนมูลคาปจจุบัน หรืออาจคํานวณหา NPV จากความแตกตางระหวางมูลคา
ปจจุบันของกระแสผลตอบแทนรวม และมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนรวม ซ่ึงเขียนเปนสูตรการ
คํานวณไดดังนี้ 
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 หรือ 
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 โดยท่ี  NPV  = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
  Bt       = ผลประโยชนของโครงการท่ีเกิดข้ึนในแตละป 
  Ct       = ตนทุนของโครงการที่เกิดข้ึนในแตละป 
  r         = อัตราดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวนลด) 
  t         = ป (0 แทนปปจจุบัน, 1 แทนอีก1ปขางหนา ตามลําดับ) 
 ถา NPV มีคาเปนบวก ยอมหมายความวาผลประโยชนจากโครงการมีคามากกวาตนทุนของ
โครงการ การใชทรัพยากรในโครงการนั้นๆ ก็ใหผลคุมคา หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาโครงการ
นั้นมีกําไร  
 (2) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio หรือ B/C ratio) 
  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน คือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของกระแส
ผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุน ซ่ึงเขียนเปนสูตรไดดังนี้ 
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โดยท่ี PVb     = ผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท้ังหมดตลอดอายุของโครงการ 
  PVc     = ผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายท้ังหมดตลอดอายุของโครงการ 
  Bt        = ผลตอบแทนในปท่ี 0, 1, 2, 3,…n 
  Ct        = คาใชจายในปท่ี 0, 1, 2, 3,…n 
  C0       = คาลงทุนในปปจจุบันหรือตนทุนเร่ิมแรก 
  i          = อัตราดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวนลด) 
  t         = ปของโครงการ คือปท่ี 0, 1, 2, 3,…n 
  n        = อายุของโครงการ 
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 ดังนั้นกฎการตัดสินใจ ก็คือ ควรรับโครงการท่ีมีคา B/C ≥ 1 นั่นคือ เม่ือมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนมีมากกวามูลคาปจจุบันของตนทุน และควรปฏิเสธโครงการเม่ือ B/C มีคาตํ่ากวา 1 
หรือเม่ือมูลคาปจจุบันของตนทุนสูงกวามูลคาปจจุบันของผลตอบแทน  เพราะในกรณีนี้
ผลตอบแทนจะไมคุมกับการลงทุน 
 (3) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)   
  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ หมายถึง อัตราผลตอบแทนท่ีผูลงทุนจะไดรับ
จากการลงทุนในโครงการ เม่ือพิจารณาเฉล่ียตอปตลอดอายุการลงทุนเปนอัตราสวน ท่ีทําใหผลรวม
ของคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิท้ังโครงการมีคาเทากับศูนย สําหรับการตัดสินใจโดยวิธีนี้ ถา
อัตราผลตอบแทนของโครงการสูงกวาอัตราผลตอบแทนท่ีตองการหรือตนทุนเงินลงทุนจึงควร
ลงทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เปนการหาอัตราผลตอบแทนหรืออัตราสวนลดท่ีทําให
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจากโครงการเทากับเงินลงทุนแรกเร่ิมนั่นเอง สูตรท่ีใชคํานวณคือ 
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 โดยท่ี IRR  = อัตราสวนคิดลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปน 0 
  Bt     = ผลตอบแทนในปท่ี 1, 2, 3,…n 
  Ct     = คาใชจายในปท่ี 1, 2, 3,…n 
  C0     = คาลงทุนในปปจจุบันหรือตนทุนเร่ิมแรก 
  R      = อัตราดอกเบ้ีย (หรืออัตราสวนลด) 
  t       = ปของโครงการ คือปท่ี 1, 2, 3,…n 
  n       = อายุของโครงการ 
 
          2.1.6 การวิเคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ   เปนการวิเคราะหการ
เปล่ียนแปลงของปจจัยท่ีมีผลกระทบตอตนทุนและผลตอบแทน  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอผลตอบแทน
สุทธิของโครงการในท่ีสุด   ประโยชนท่ีไดรับจากการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของ
โครงการ จะทําใหผูประเมินโครงการทราบวา  หากมีตัวแปรใดท่ีไมเปนไปตามท่ีประมาณการไว
แลวนั้น จะมีผลกระทบตอผลตอบแทนสุทธิของโครงการอยางไรบาง  ท้ังนี้เพื่อจะไดหาทาง
ควบคุมตัวแปรเหตุตางๆ เหลานั้นเปนการลวงหนา  เพื่อจะทําใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพ  ตรงกับประมาณการใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน
สามารถแยกวิเคราะหไดดังนี้ 
  
 ตนทุนรวม (Total Cost)   =   ตนทุนคงท่ี หรือคาใชจายในการลงทุน (Investment Cost)   
                                                                   + ตนทุนผันแปร หรือคาใชจายในการดําเนินการ  
                                                                   (Operating Cost) 

ผลตอบแทนรวม (Benefit)   =   รายไดรวม (Total Revenue) 
 

ในการวิเคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ  ตัวแปรท่ีสําคัญท่ีใชเพื่อการ
วิเคราะหความไวตัวของตนทุนและผลตอบแทน   ไดแก  ความผันแปรของตนทุนรวม  ความผัน
แปรของราคา และความผันแปรของปริมาณ    การเปล่ียนแปลงของปจจัยดังกลาวอาจเกิดข้ึนเฉพาะ
ปจจัยใดปจจัยหนึ่ง หรืออาจเกิดข้ึนพรอมๆ กันก็ได   ซ่ึงถามีการเปล่ียนแปลงก็จะสงผลกระทบตอ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ 
 
          2.1.7 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเกิดอุทกภัย  
 อุทกภัย เปนภัยธรรมชาติท่ีทําใหเกิดสภาวะน้ําทวมหรือน้ําทวมฉับพลัน เกิดจากฝนตก
หนักตอเนื่องกันเปนเวลานาน บางคร้ังทําใหเกิดแผนดินถลม อาจมีสาเหตุจากพายุหมุนเขตรอนลม
มรสุมมีกําลังแรง รองความกดอากาศตํ่ามีกําลังแรง อากาศแปรปรวน น้ําทะเลหนุน แผนดินไหว 
เข่ือนพัง ทําใหเกิดอุทกภัยไดเสมอ เม่ือเกิดอุทกภัยแลวก็ทําใหเกิดความเสียหายในหลายพื้นท่ี เกิด
ความเสียหายท้ังตอชีวิต ทรัพยสินและส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติ รวมไปถึงความเสียหายทางดาน
เศรษฐกิจดวย   
 ลักษณะของอุทกภัย จะมีความรุนแรง และรูปแบบตางๆ กัน ข้ึนอยูกับลักษณะภูมิประเทศ 
และส่ิงแวดลอมของแตละพื้นท่ี โดยมีลักษณะดังนี้ 
 1. น้ําปาไหลหลากหรือน้ําทวมฉับพลัน มักจะเกิดข้ึนในท่ีราบตํ่าหรือท่ีราบลุมบริเวณใกล
ภูเขาตนน้ํา เกิดข้ึนเนื่องจากฝนตกหนักเหนือภูเขาตอเนื่องเปนเวลานาน ทําใหจํานวนน้ําสะสมมี
ปริมาณมากจนพื้นดินและตนไมดูดซับไมไหวไหลบาลงสูท่ีราบตํ่าเบ้ืองลางอยางรวดเร็ว มีอํานาจ
ทําลายลางรุนแรงระดับหนึ่ง ท่ีทําใหบานเรือนพังทลายเสียหายและอาจทําใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได 
 2. น้ําทวมหรือน้ําทวมขัง เปนลักษณะอุทกภัยที่เกิดข้ึนจากปริมาณน้ําสะสมจํานวนมากท่ี
ไหลบาในแนวระนาบจากท่ีสูงไปยังท่ีตํ่าเขาทวมอาคารบานเรือน เรือกสวนไรนา ไดรับความ
เสียหายหรือเปนสภาพน้ําทวมขังในเขตเมืองใหญท่ีเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องเปนเวลานาน มี
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สาเหตุมาจากระบบการระบายนํ้าไมดีพอ มีส่ิงกีดขวางทางระบายนํ้าหรือเกิดน้ําทะเลหนุนสูงกรณี
พื้นท่ีอยูใกลชายฝงทะเล 
 3. น้ําลนตล่ิง เกิดข้ึนจากปริมาณน้ําจํานวนมากท่ีเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่อง ท่ีไหลลงสูลํา
นําหรือแมน้ํามีปริมาณมากจนระบายลงสูลุมน้ําดานลางหรืออกสูปากนํ้าไมทัน ทําใหเกิดสภาวะน้ํา
ลนตล่ิงเขาทวมเรือกสวนไรนาตามสองฝงน้ําจนไดรับความเสียหาย ถนนหรือสะพานอาจชํารุด ทาง
คมนาคมถูกตัดขาดได 
 
          2.1.8 แนวคิดเก่ียวกับการพิจารณาการสํารวจความเสียหายเนื่องจากน้ําทวมท่ีไดเกิดขึ้น 
 ความเสียหายเน่ืองจากน้ําทวมเปนผลจากภัยธรรมชาติ จุดเร่ิมตนท่ีเห็นไดชัดสําหรับการ
กําหนดขีดความเสียหายเนื่องจากนํ้าทวมหรืออุทกภัย คือ การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความ
เสียหายท่ีไดเกิดข้ึนแลว ถามีน้ําทวมใหญเพิ่งเกิดข้ึนไดไมนานก็ควรรวบรวมขาวขอมูลเกี่ยวกับ
ประเภทและขนาดของความเสียหายและใชขาวขอมูลสําหรับพยากรณความเสียหาย โดยมีประเด็น
ท่ีสําคัญ 3 ประเด็นท่ีจะนําไปประมาณคาของความเสียหายเนื่องจากนํ้าทวมหรืออุทกภัยคือ  

1. คาใชจายในการซอมแซมทรัพยสินใหกลับสภาพเดิม 
2. ราคาตลาดในขณะน้ันของรายการตางๆ ท่ีประสบความเสียหาย 
3. การตีราคาเกี่ยวกับเงินรายได 
ความเสียหายของทรัพยสินท่ีเปนวัตถุซ่ึงมีสาเหตุมาจากนํ้าทวมสามารถวัดไดโดยใชราคา

คาซอมแซมทรัพยสินนั้นใหกลับเขาสภาพเดิมกอนเกิดน้ําทวม วิธีนี้ตองการคาโดยประมาณของ
คาใชจายในการทําใหกลับเขาสภาพเดิมหรือการกูฐานะของทรัพยสินท่ีเสียหายและวิธีนี้ใชไดกับ
ทรัพยสินท่ีสามารถซอมแซมหรือทําใหกลับเขาสภาพเดิมไดเทานั้นไมเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีพิเศษ
เฉพาะหรือประเภทหาคามิได 
 
          2.1.9 แนวคิดเก่ียวกับการเตือนภัย 
 ความเสียหายและความกระทบกระเทือนสวนใหญจากอุทกภัยรวมท้ังการสูญเสียชีวิต
มนุษยและสัตวเล้ียงสามารถปองกันไดโดยการเตือนภัยใหทันเวลา การเตือนอุทกภัยลวงหนาทําให
ประชาชนมีเวลาอพยพจากบริเวณท่ีราบตํ่า พรอมท้ังเคลื่อนยายส่ิงของสวนตัว ปศุสัตว และ
เคร่ืองใชท่ีเคล่ือนท่ีไดไปยังบริเวณท่ีสูงกวา บางคร้ังพืชผลที่มีคาก็สามารถทําการเก็บเกี่ยวลวงหนา
กอนท่ีจะถูกทําลายดวยอุทกภัย การอพยพฉุกเฉินและหนวยงานบรรเทาสาธารณภัยสามารถ
จัดเตรียมไวเพื่อคอยดูและผูอพยพรวมท้ังการรักษาโรคที่เปนภัยตอสุขภาพซ่ึงไมอาจหลีกเล่ียงได
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากอุทกภัย หนวยงานตอสูอุทกภัยก็สามารถจัดเตรียมไวเพื่อใหมีการ
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ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมตนเตรียมการปองกันฉุกเฉินสําหรับพื้นท่ีภายใตการคุกคาม
ของอุทกภัย เพื่อใหบังเกิดผลดีท่ีสุดการเตือนอุทกภัยจะตองเปนไปอยางทันเวลาสมบูรณแบบและ
แมนยํา แตเวลาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด การเตือนภัยอยางสมบูรณแบบและแมนยํามีประโยชนนอยมาก
ถาการเตือนนั้นลาชาไป 
 การเตือนอุทกภัยท่ีไดผลดีนั้นข้ึนอยูกับการมีระบบการพยากรณน้ําท่ีดี หนาท่ีของการ
พยากรณน้ํา ก็คือ การใหขาวลวงหนากอนการเกิดอุทกภัยจริง คือ ระดับน้ําท่ีจะเปนไปไดหรือระดับ
ซ่ึงน้ําในแมน้ําจะข้ึน ณ บริเวณและเวลาท่ีกําหนด  การเตือนอุทกภัยมีองคประกอบท่ีจําเปนคือ การ
ช้ีแจงใหประชาชนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีเส่ียงภัยไดทราบถึงขนาดของอุทกภัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน
อันตรายท่ีเกี่ยวของและความเสียหายซ่ึงอาจเกิดข้ึนถาไมมีการปฏิบัติการที่ทันเวลา สําหรับบริเวณท่ี
ไมมีระบบการพยากรณน้ําการเตือนอุทกภัยก็ตองอาศัยการอานระดับน้ําจากท่ีซ่ึงมีการตรวจวัด
ปริมาณน้ําและกระแสนํ้า โดยท่ัวไปการพยากรณน้ําอยูในความรับผิดชอบของนักอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยา สวนการเตือนอุทกภัยเปนความรับผิดชอบของเจาหนาท่ีพลเรือนซ่ึงมีหนาท่ีในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน เชน การชวยชีวิต การอพยพ และการบรรเทาทุกข ดังนั้นจึงควรมีการรวมมือและ
การประสานงานกันอยางใกลชิดระหวางเจาหนาท่ีท้ังสองฝาย 
 การเตือนอุทกภัยสามารถออกประกาศกอนลวงหนาหลายช่ัวโมงหรือบางคร้ังหลายวัน 
สําหรับอุทกภัยในแมน้ําสาขาใหญๆ สําหรับแมน้ําสายใหญซ่ึงมีความยาวมากและมีพื้นท่ีรับน้ําใหญ
มากการพยากรณระดับสูงสุดของน้ําในแมน้ําตอนลางสามารถทําไดลวงหนาหลายวันหรือหลาย
อาทิตย โดยข้ึนอยูกับระยะทางท่ีน้ําจะตองเคล่ือนท่ีไปและเวลาท่ีน้ําจากสาขาตางๆ ของแมน้ําจะ
ไหลมารวมตัวกันตามเสนทางสายใหญของแมน้ํา การพยากรณตองการการจัดต้ังสถานีวัดน้ําและ
สถานีฝนตามจุดตางๆ ท่ีไดเลือกสรรแลวท่ัวลุมน้ํา สําหรับแมน้ําสายเล็กๆ เชน บริเวณตอนตนๆ 
ของลุมน้ํา ระดับน้ําอาจสูงข้ึนไดอยางรวดเร็วเม่ือมีฝนตกหนักและน้ําทวมอยางฉับพลันสามารถ
เกิดข้ึนไดกอนท่ีฝนจะหยุดตก โดยปกติจะมีเวลาไมนานนักระหวางการตรวจสภาวะของอุทกภัยกับ
การเคล่ือนท่ีมาถึงของระดับน้ําสูงสุด ดังนั้น จึงตองการการปฏิบัติงานอยางรวดเร็วเพื่อปองกันชีวิต
และทรัพยสิน  
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2.2 เอกสารท่ีเก่ียวของ 
 

อมราพร  จิตประไพ (2541) ศึกษาเกี่ยวกับ “การวิเคราะหความไมคงตัวของขอมูลอุทก
วิทยา” โดยเลือกใชการวิเคราะหขอมูลปริมาณนํ้าฝนในลุมน้ําปง โดยใชวิธี Moving Average การ
วิเคราะหดวยกราฟคาสะสมเฉล่ีย การตรวจสอบดวยคาสหสัมพันธภายในตัวแปร (Autocorrelation) 
ซ่ึงเปนการวิเคราะหแบบใชตัวพารามิเตอร (Parametric Analysis) และการตรวจสอบดวยคา
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธตามตําแหนงของ (Spearman (Spearman Rank-Correlation Coefficient) 
ซ่ึงเปนการวิเคราะหแบบไมใชตัวพารามิเตอร (Non-Parametric Analysis) และเปรียบเทียบผลการ
วิเคราะหแนวโนมจากวิธีการตางๆ ท้ัง  2  แบบ  ขอมูลท่ีใชเปนขอมูลปริมาณนํ้าฝนรายป และขอมูล
ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนบางเดือนของสถานีตัวแทน โดยเลือกสถานีในลุมน้ําปงท่ีมีการเก็บบันทึก
ขอมูลยาวนานประมาณ 40  ป   ข้ึนไป และตรวจสอบสถานีวัดน้ําฝนโดยการสํารวจภาคสนาม  
รวมท้ังตรวจสอบขอมูลยาวนานประมาณ 40 ป ข้ึนไป  และตรวจสอบสถานีวัดน้ําฝนโดยการ
สํารวจภาคสนาม       รวมท้ังตรวจสอบขอมูลเพื่อกําจัดความคลาดเคล่ือน (Errors)  ดวยการ
วิเคราะหกราฟอนุกรมเวลา  (Time Series Plot)    และ Double Mass Analysis จากนั้นจึงวิเคราะห
ความไมคงตัว และแนวโนม โดยใชวิธีการตางๆ  ท้ัง 2 แบบดังกลาว ขอสรุปท่ีไดจากการวิเคราะห
ดวยวิธีตางๆ พบวา ขอมูลน้ําฝนเปนอนุกรมเวลาท่ีมีลักษณะความไมคงตัว โดยพบแนวโนม
ลักษณะวงจรท่ีชัดเจน การวิเคราะหแนวโนมฝนของลุมน้ําปง โดยแบงพื้นท่ีลุมน้ําออกเปนสวนๆ 
ตามสภาพท่ีต้ังและกลุมขอมูล พบวาไมสามารถสรุปไดวาลุมน้ําปงมีแนวโนมฝนลดลงหรือไม 
เนื่องจากผลการวิเคราะหของแตละจุดโดยหลายวิธีใหผลสรุปเกี่ยวกับแนวโนมท่ีไมตรงกัน แสดง
ใหเห็นวาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงไมไดมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงท้ังพื้นท่ีรวมท้ังผลการวิเคราะห
แนวโนมโดยรวมแลวพบวา ขอมูลฝนรายปยังไมมีแนวโนมลดลงท่ีชัดเจน  สวนผลการวิเคราะห
แนวโนมของฝนรายเดือนสวนใหญพบวาไมมีแนวโนมลดลง ทางดานวิธีการวิเคราะหแนวโนม ทุก
วิธีท่ีเลือกใชตางมีประสิทธิภาพดีในการวิเคราะหความไมคงตัวของขอมูลปริมาณน้ําฝน โดยวิธี
แบบใชตัวพารามิเตอรซ่ึงคุนเคยและนิยมใช แตจําเปนตองต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับชนิดและการ
กระจายของชุดขอมูล และใชการวิเคราะหทางสถิติเพื่อคํานวณหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสม  
เพื่อใหไดผลการวิเคราะหท่ียอมรับไดตามสมมติฐาน รวมท้ังสรุปผลการวิเคราะหท่ีไดจากการอาน
กราฟซ่ึงตองต้ังอยูบนสมมติฐานและการตัดสินใจของผูวิเคราะห ในขณะท่ีการวิเคราะหแบบไมใช
ตัวพารามิเตอร  ซ่ึงยังไมคอยเปนท่ีแพรหลายไมข้ึนกับสมมติฐานชนิดการกระจายของขอมูล เปน
การวิเคราะหโดยอิสระ กระทําไดงาย ชัดเจน และไมข้ึนอยูกับสมมติฐานของผูวิเคราะห รวมท้ัง
สามารถใชไดเชนเดียวกัน ไมวาชุดของขอมูลจะมีแนวโนมแบบเปนเสนตรง หรือแนวโนมแบบไม
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เปนเสนตรง การตรวจสอบดวยคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธตามตําแหนงของ  Spearman  โดยการ
เปรียบเทียบคาลําดับของขอมูลตามเวลาท่ีบันทึกไวกับคาลําดับโดยเรียบคาของขอมูลจากนอยไป
มาก และสามารถทดสอบขอมูลท้ังชุดขอมูลและทดสอบขอมูลเปนชวงๆ เพียงบางชวงได ดังนั้น
เพื่อใหเกิดความมั่นใจ  และมีเหตุผลในการสรุปผลมากข้ึน  ในการวิเคราะหแนวโนมการ
เปล่ียนแปลงใดๆ จึงควรใชการวิเคราะหแบบไมใชตัวพารามิเตอร เพื่อประกอบ และเปรียบเทียบ
กับวิธีการอ่ืน หลายๆ วิธี กอนท่ีจะสรุปผล 
 
 สํานักวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา (2548) กลาววา งานสํารวจทางอุทก
วิทยาโดยท่ัวไปไดเร่ิมดําเนินการโดยการต้ังเสาระดับสํารวจระดับน้ํากอน ระดับน้ําในแมน้ําลําธาร
ตางๆ นั้น มีความสัมพันธอยูกับปริมาณนํ้าท่ีไหลไปในลําน้ํานั้น การสํารวจระดับน้ําก็คือการสํารวจ
ปริมาณนํ้าในข้ันแรก ข้ันท่ี 2 คือ หาความสัมพันธระหวางอัตราการไหลเทียบกับระดับน้ํา เม่ือท่ีเรา
สํารวจข้ันท่ี 2 ไดแลว เราก็สามารถจะหาคาปริมาณท่ีไหลอยูในลําน้ํานั้นๆ ได งานสํารวจอุทกวิทยา
ในลําน้ําท่ัวไปมักเร่ิมดวยการสํารวจระดับน้ํา แลวคอยหาอัตราการไหลเทียบกับระดับน้ําใน
ภายหลัง หรือจะทําพรอมกันไปเลยก็ได แตท้ังนี้ยอมข้ึนอยูกับคาใชจายอัตรากําลังคน และเคร่ืองมือ
ดวย การวัดระดับน้ําอาจดําเนินการไดโดยส้ินเปลืองนอย แตการวัดปริมาณนํ้าหาความสัมพันธ
ระหวางระดับน้ํากับอัตราการไหลนั้น ตองเสียคาใชจายมากข้ึนอีกหลายเทา และตองการผูปฏิบัติท่ี
เขาใจวิธีการที่ลึกซ้ึงกวาการอานระดับน้ํามาก ในระยะเร่ิมแรกจึงเพียงแตทําการอานระดับน้ําไว
กอน 
 

 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (2550) ไดทําการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ
การเกิดอุทกภัย ท่ีอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2550 ไดเกิดฝนตกหนักซ่ึง
วัดปริมาณนํ้าฝนได 170 มิลลิเมตร ทําใหระดับน้ําในแมน้ําวางมีปริมาณเพิ่มสูงข้ึนจนลนตล่ิง ความ
รุนแรงของกระแสนํ้าไดพัดพาดิน โคลน เขาทวมบานเรือนราษฎรและพ้ืนท่ีการเกษตร รวมท้ังมีดิน
สไลดปดทับเสนทางถนนสายแมวาง-แมวิน และไดสรางความเสียหายในพ้ืนท่ี 4 ตําบล ไดแก 
องคการบริหารสวนตําบลบานกาด แมวิน ทุงป และทุงรวงทอง คิดเปนมูลคาความเสียหายท้ังหมด
เทากับ 112,557,476.70 บาท 
 
 ฝายวิเคราะหและประมวลสถิติ สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัยพัฒนาและอุทก
วิทยา กรมทรัพยากรน้ํา (2550) ไดกลาวถึงรายละเอียดของเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยา ดังนี้ เคร่ืองวัดระดับแบบธรรมดา เปนเคร่ืองมือวัดระดับน้ําติดต้ังอยูกับท่ี เพื่อตองการ
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ทราบคาสูง – ตํ่าของระดับน้ํา ท่ีนิยมใชโดยท่ัวไป คือ เคร่ืองวัดระดับน้ําแบบตั้ง เปนแผนวัดระดับ
น้ําชนิดท่ีใชวัดระดับน้ําในแนวดิ่งหรือแนวต้ังนิยมทําดวยแผนเหล็กเคลือบ (Enamel) ขนาดความ
ยาวแผนละ 1.00 เมตร กวาง 0.15 เมตร แบง Scale สําหรับอานคาทุกๆ 1 หรือ 2  ซม. และเนนระยะ
อานทุกๆ 10 ซม.  และใหสีพื้นของแผนแตกตางจากสีขาวของ Scale โดยเดนชัด สําหรับของกรม
ทรัพยากรน้ําใชแบง Scale ทุก ๆ 1 ซม.  ใชสีน้ําเงินแก และสีของพ้ืนแผนใชสีแดงท่ีมุมลางดาน
ขวามือและมุมบนดานซายมือของแผนเจาะรูสําหรับ ติดแผนตัวเลขบอกจํานวนของแผนท่ีติดต้ัง 
ขนาดแผน   ตัวเลขประมาณ  3 ซม. x 10  ซม.  ทําดวยโลหะ ชนิดเดียวกับแผนวัดระดับ  

เคร่ืองวัดกระแสน้ํา เปนเคร่ืองมือใชวัดความเร็วการไหลของน้ําในแมน้ําลําคลองตาม
ธรรมชาติ หรือในทอหรือรางน้ําท่ีสรางข้ึนมา ประกอบดวย ตัวเคร่ืองวัดกระแสน้ํา (Current Meter) 
เคร่ืองนับจํานวนรอบการหมุนใบพัด (Counter) อาจเปนเคร่ืองฟงเสียงใชควบคูกับนาฬิกาจับเวลา 
หรือแบบมีนาฬิกาจับเวลาในตัวสามารถต้ังเวลานับรอบได กวาน (Winch) และลูกถวงน้ําหนัก 
(Sinker) จะใชสําหรับกับการหยอนลงไปวัดในลําน้ําท่ีมีความลึกมากๆ หรือแกนหยั่งน้ํา (Wading 
rod) กรณีน้ําไมลึกมากใชการเดินวัด เคร่ืองวัดกระแสน้ําท่ีนิยมใชคือ แบบ Price’s ใชรูปถวย (Cup) 
รับน้ํามีแกนกระบวยในแนวต้ัง มีวิธีใช คือ เม่ือกระแสน้ําไหลก็จะใหกระบวยหมุนไปจนครบรอบ 
Contact ก็จะตอกันอีกคร้ัง  (ถาตอสายไฟไวท่ีข้ัว 1:1) เม่ือ Contact ตอกัน ทําใหเคร่ืองบอกสัญญาณ
ครบวงจร เคร่ืองบอกสัญญาณก็จะบอกสัญญาณออกมา ถาตอไวท่ีข้ัว 1:5 เม่ือน้ําไหลก็จะทําให
กระบวยหมุนไปจนครบ 5 รอบ Contact จึงจะตอกัน 1 คร้ัง ทําใหเคร่ืองบอกสัญญาณครบวงจร 
เคร่ืองบอกสัญญาณจะบอกสัญญาณออกมาก 1 คร้ัง หรือถาเคร่ืองบอกสัญญาณเปนชนิดตัวเลข กจ็ะ
ข้ึนเลข 1 การใชเคร่ืองมือไมยุงยาก ราคาถูก ใหความถูกตองสูง เนื่องจากกระบวยสามารถรับแนว
ทิศทางการไหลของนํ้าไดดี แตตองอาศัยการบํารุงรักษาท่ีดีและทําการทดสอบมาตรฐานของเคร่ือง
บอยๆ เพราะแกนกระบวยสึกไดเร็ว 

เคร่ืองวัดน้ําฝนแบบธรรมดา     ตัวเครื่องทําดวยโลหะไมเปนสนิม มีลักษณะเปนรูป
ทรงกระบอก มีขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 8 นิ้ว สูง 145 มม. อานคาโดยการตวงวัดน้ําฝนลงใน
หลอดแกวตวงท่ีเปนมาตรฐานใชกับเคร่ืองวัดน้ําฝนขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว สามารถอานคาได
ละเอียดถึง 0.1 มม. ความผิดพลาดของขอมูล อาจเกิดข้ึนไดในการอานและจดบันทึกระดับน้ําหรือ
ความคาดเคล่ือนของเวลาท่ีทําการตรวจวัด การติดต้ังตองติดต้ังอยูในพื้นท่ีโลงแจง ภายในคอก
อุตุนิยมวิทยา และติดต้ังใหอยูในแนวระนาบไมเอนเอียง 

เคร่ืองวัดน้ําฝนแบบก่ึงอัตโนมัติ เคร่ืองวัดฝนท่ีจัดอยูในประเภทนี้จะมีระบบบันทึกผลดวย
ตัวเองโดยอาศัยกลไก Mechanic ซ่ึงสวนใหญจะมีการบันทึกผลเปนเสนกราฟลงบนแผนกราฟท่ีหุม
กระบอกลานหมุน หรือการบันทึกจํานวนคร้ังของการกระดกของภาชนะท่ีรูปริมาตรแนนอน แตยัง
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ตองอาศัยคนในการเก็บแผนกราดและทําการอานคาจากแผนกราฟกอนท่ีจะบันทึกออกมาเปน
ตัวเลข  

เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชวัด คือ เทอรโมมิเตอร เพื่อท่ีจะทําใหการวัดอุณหภูมิ
ของอากาศเปนไปโดยถูกตอง เทอรโมมิเตอรจะตองติดต้ังอยูในตูบาดเกล็ด ทาดวยสีขาว เพื่อลด
ความรอนจากรังสีของแสงแดด ในการอานคานั้นเวลาอานสายตาตอนอานจะตองมองพอดีกับ
ปรอท  

เคร่ืองวัดความช้ืนสัมพัทธแบบกระเปาะแหง – กระเปาะเปยก ประกอบดวยเทอรโมมิเตอร 
2 อัน ภายในบรรจุปรอท โดยมีชวงของวัดคาอุณหภูมิระหวาง 0 – 50 องศาเซลเซียส โดย
เทอรโมมิเตอรอันหนึ่งใชสําหรับวัดอุณหภูมิของอากาศ เรียกวา เทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง 
เทอรโมมิเตอรอีกอันจะมีผามัสลินพันรอบปลายกระเปาะปรอท โดยท่ีปลายผามัสลินจะจุมลงใน
หลอดแกวท่ีบรรจุน้ําใหน้ําซึมตามผามัสลินเพื่อใหปลายกระเปาะชุมช้ืนอยูเสมอ เรียกวา
เทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก โดยการอานคาผลตางระหวางกระเปาะเปยก และกระเปาะแหง ไป
เปรียบเทียบกับตารางแปลงคาเปนคาความช้ืนสัมพัทธ การติดต้ังตองติดต้ังไวในตูบานเกล็ด
เชนเดียวกับเคร่ืองวัดอุณหภูมิ โดยติดไวคูกันบนแผนไมกระดานใหอยูในแนวดิ่ง 

 
ฝายศึกษาตะกอนและน้ํา สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา 

กรมทรัพยากรน้ํา (2550) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับเคร่ืองมือการเก็บตะกอนวา     เคร่ืองมือการเก็บ
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหตะกอนแขวนลอยปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ําอาจจะวัดได ดวยการเก็บ
ตัวอยางน้ําท่ีมีตะกอนดังกลาวปะปนอยู ตัวอยางของน้ําเพื่อการวิเคราะหตะกอนแขวนลอยโดยปกติ
จะเก็บมาในขวดท่ีเรียกวา Pint ซ่ึงเวลาทําการเก็บตัวอยางจะบรรจุขวดอยูในเคร่ืองมือ โดยปกติการ
หาคาความเขมขนของตะกอนแขวนลอยจะหาไดแตละแนว (Vertical) ของทองน้ํา โดยท่ัวไปจะ
สํารวจ 3 แนว เม่ือหาความเขมขนไดแตละแนวแลวจึงนํามาหาความเขมขนเฉล่ีย โดยใชความ
เขมขนท่ีหาไดท้ัง 3 แนว มารวมกันแลวหารดวย 3 หรือใชวิธีนําน้ําตัวอยางจากท้ัง 3 แนว มารวมกนั
ดังรูปท่ี 2.1 แลวจึงนํามาหาความเขมขนเปนตัวแทนของปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา   
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     รูปท่ี 2.1 การเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหตะกอนแขวนลอยในแตละแนวของทองน้ํา 

  
                    ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา 

 
ฝายมาตรฐานเคร่ืองมืออุทกวิทยา สวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัยพัฒนาและ

อุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า (2550) ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวัดการระเหยแบบแพนวา
ลักษณะเคร่ืองประกอบดวย 1. ถังน้ํารูปกลมขนาดเล็ก 10 นิ้ว 2. ขอวัดระดับน้ํา และ 3. ท่ีรองรับ
ของวัดระดับน้ํา เปนรูปทรงกระบอก ทําดวยทองเหลืองสูง 8 นิ้ว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 ½ นิ้ว 
ต้ังอยูบนฐาน 3 เหล่ียม มีสกรูยึด มีเกลียวแตงระดับ ต้ังไวบนถังน้ํา เพื่อเปนท่ีวางขอวัดและปองกัน
อาการพล้ิวหรือกระเทือนของน้ําดวย การติดตัวถังต้ังอยูบนฐานไมสําหรับรองรับสูงจากพื้นดิน 6 
นิ้ว ควรถมดินยกพื้นระดับใหสูงจากระดับเดิมเล็กนอย ตองหม่ันตรวจดูถังวามีรูร่ัวหรือมีรอยสนิม
อยางนอยเดือนละคร้ัง ถามีสนิมใหขัดออกดวยแปรงทองเหลือง แลวทาสีทับ ถังตองสะอาดอยู
เสมอ และนํ้าตองใหสะอาด อยาใหมีผงตะกอนและฝาน้ํามันจับ เพราะฝาน้ํามันทําใหลดอัตราการ
ระเหยลง ตรวจดูระดับน้ําเปนประจําทุกวันและจดรายงาน 
 


