
บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาของสถานีสํารวจ
อุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ของสวนอุทกวิทยาเชียงใหม จํานวน 27 สถานี ผูวิจัยไดรวบรวมท้ัง
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเปนขอมูลตนทุนท่ีใชไป
ในการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา และขอมูลผลตอบแทน ไดแก ผลตอบแทนทางตรง คือ จํานวน
เงินท่ีไดรับจากการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา และผลตอบแทนทางออม นั่นคือประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากการติดต้ังสถานีสํารวจขอมูลทางอุทกวิทยาโดยขอยกตัวอยางเปนกรณีศึกษาจากการ
พิจารณาเหตุการณการเกิดอุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ตําบลแมวิน ป พ.ศ. 2550 ซ่ึงผลตอบแทนทางออม
ท่ีเกิดข้ึนนี้จะเทากับความเสียหายท่ีสามารถปองกันไมใหเกิดข้ึนไดจากความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ท้ังหมด และในสวนของการศึกษาถึงวิธีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยานั้น เปนการรวบรวม
ขอมูลปฐมภูมิจากการติดตอประสานและสอบถามเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของโดยตรง และขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้ 
 ผลการศึกษาไดนําเสนอออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 การศึกษาวิธีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหผลตอบแทนและตนทุน 
 
4.1 การศึกษาวิธีการดําเนินการสํารวจขอมูลและการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา 

1. จากวัตถุประสงคของการศึกษาขอท่ี 1 เพื่อศึกษาถึงวิธีการดําเนินการสํารวจขอมูลทาง
อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยารวมทั้งการจัดเก็บขอมูลทางอุทกวิทยานั้น จะทําการศึกษาถึงวิธีการ
ดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยาของ ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 13 (เชียงใหม) สวนอุทก
วิทยาเชียงใหม (สทภ.1) และสวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยาของกรมทรัพยากรน้ํา เดิมช่ือ สวนอุทก
วิทยา  สังกัดกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน แตเดิมการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา ใชวิธีจัดเก็บเปน
เอกสารบรรจุเขาแฟม ตอมาเนื่องจากไดมีสถานีสํารวจอุทกวิทยาเพิ่มมาก ขอมูลตางๆ ท่ีเก็บมี
จํานวนมากท้ังปริมาณและชนิดของขอมูล จึงทําใหเกิดปญหาเกี่ยวกับพื้นท่ีการจัดเก็บและความ
รวดเร็วในการใหบริการขอมูล จึงมีการพิจารณานําระบบฐานขอมูล (Data base) มาใชต้ังแตป พ.ศ. 
2527 โดยจัดเก็บขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลเดิม มีช่ือ HYDRO และตอมาไดมีการพัฒนา
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โปรแกรมจัดการขอมูล ในป พ.ศ. 2537 อีกคร้ัง โดยไดขอความอนุเคราะหจากหนวยงานภายใน คือ 
ศูนยคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ซ่ึงเปนหนวยงานภายในกรมเดียวกัน  

ฐานขอมูล HYDRO เปนฐานขอมูลดานอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงเปนขอมูลรายวัน ท่ี
ไดจากการสํารวจตามสถานีทางอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ท่ัวประเทศภายใตการดําเนินงานดาน
การสํารวจและกํากับดูแลโดยศูนยสํารวจอุทกวิทยารวม 14 ศูนย และดําเนินการวิเคราะห 
ประมวลผล แลวจัดพิมพเปนสถิติอุทกวิทยาประจําปเลม 1 และเลม 2 โดยสวนอุทกวิทยา กรม
พัฒนาและสงเสริมพลังงาน (เดิม) ฐานขอมูล HYDRO ประกอบไปดวย 

1) ขอมูลอุทกวิทยา ไดแก 
 - ขอมูลระดับน้ํา (Gage Height) 
 - ขอมูลความสัมพันธระหวางระดับน้ํากับปริมาณนํ้า (Rating Table) 
 - ขอมูลการปรับคาระดับน้ํา 
 - สัมประสิทธ์ิของสมการความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้ากับปริมาณตะกอน 
2) ขอมูลอุตุนิยมวิทยา ไดแก 
 -น้ําฝน (Precipitation) 
 -การระเหย (Evaporation) 
 -อุณหภูมิน้ําเฉล่ีย (Water Temperature) 
 -อุณหภูมิอากาศเฉล่ีย (Air Temperature) 
 -อุณหภูมิน้ําสูงสุด-ตํ่าสุด (Max-Min Water Temperature) 
 -อุณหภูมิอากาศสูงสุด-ตํ่าสุด (Max-Min Air Temperature) 
 -ความช้ืนสัมพัทธ (Humidity) 
 -ความกดอากาศ (Air Pressure) 
 -ลม (Wind Movement) 
 -ปริมาณแสงแดด (Sunshine) 
 -ความเขมของแสงแดด (Solar Radiation) 
2. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ทําใหภารกิจของสวน

อุทกวิทยา กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน ไดถายโอนภารกิจมาสังกัดเปนสวนวิจัยและพัฒนาอุทก
วิทยา สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา ในปจจุบัน 

ตามภารกิจ  ดานการวิ เคราะหและรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ  ดานอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยา ของสวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ณ ปจจุบัน 
หลังจากถายโอนภารกิจมาแลว ยังคงปฎิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห และ
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ประมวลผลขอมูลทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ตามภารกิจเดิมอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ
ในการนําไปสูการศึกษา วิเคราะห วิจัย เพื่อนําไปใชในการวางแผนในการพัฒนาแหลงน้ํา และใช
ประโยชนตอเนื่องในโครงการตางๆ เชน โครงการเฝาระวังและเตือนภัยน้ําทวมลวงหนา โครงการ
บูรณาการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําตางๆ เปนตน เพื่อการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนการใหบริการขอมูลดังกลาวแกผูสนใจท่ัวๆ ไปท่ีมาขอรับบริการขอมูล 
 3. ปจจุบันการสํารวจขอมูลทางอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาภาคสนาม ดําเนินการโดยศูนย
สํารวจอุทกวิทยา 14 ศูนย ไดแก ศูนยสํารวจอุทกวิทยา ฉะเชิงเทรา, เชียงคาน, หนองคาย, อุดรธานี, 
มุกดาหาร, โขงเจียม, อุบลราชธานี, ขอนแกน, เชียงราย, เชียงใหม, แมสะเรียง, เชียงแสน, 
นครศรีธรรมราช, และยะลา โดยมีสายบังคับบัญชาข้ึนตรงกับสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 – 10 ทํา
การสํารวจและรวบรวมขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา เม่ือขอมูลสงเขามาถึงศูนยสํารวจอุทก
วิทยาตางๆ แลวจะตองมีเจาหนาท่ีศูนยฯ ทําการตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหแตละชนิดขอมูลใน
เบ้ืองตน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลคาระดับน้ําวาถูกตองหรือไม ซ่ึงตองตรวจสอบและพิจารณาดูให
แนใจโดยทําการเปรียบเทียบกับขอมูลระดับน้ํากับวันท่ีแลวมาวาระดับน้ําเพิ่มข้ึนหรือระดับน้ํา
ลดลงอยางไร มีความแตกตางหรือคงเดิมหรือไม เปนไปไดอยางไร ซ่ึงตองพิจารณาคาปริมาณฝนท่ี
ตก หากกรณีท่ีสถานีวัดระดับน้ํามีการติดต้ังสถานีอุตุนิยมวิทยา(เคร่ืองวัดน้ําฝนรวมดวย) 
โดยเฉพาะเวลาท่ีระดับน้ําข้ึนลงเร็ว ยิ่งควรระวังมากยิ่งข้ึน  
 4. การบันทึกขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม หลังจากไดผานการตรวจสอบเบ้ืองตน
แลว เจาหนาท่ีศูนยสํารวจอุทกวิทยาจะดําเนินการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอร ผาน Internet ระบบ ADSL ซ่ึงสวนกลาง กรมทรัพยากรนํ้า โดยสวนวิจัยและพัฒนา
อุทกวิทยา สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา เปนผูดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลอุทกวิทยาโดยใช
ช่ือวา HYDRO WEBBASE เพื่อเปนการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ใหมีความปลอดภยั
ตอขอมูล ในการจัดเก็บระยะยาวนาน และขอมูลท่ีเกี่ยวเนื่องไวอยางเปนระบบและมาตรฐาน
เดียวกัน ไดใชโปรแกรมจัดการระบบฐานขอมูล ช่ือวา Oracle เปนโปรแกรมจัดการระบบ
ฐานขอมูลท่ีมีมาตรฐาน งายและสะดวกตอการใชงาน ในแตละข้ันตอนการทํางานรวมท้ังมีการ
สําเนาแผน (back up) ขอมูลไวเพื่อปองกันการสูญหายของขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ท่ี
จัดเก็บไวอีกดวย โดยมีการเช่ือมโยงระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค (ศูนยฯ ท้ัง 14 แหง) 
สามารถเรียกใชขอมูลท่ีไดจากการสํารวจจากสวนภูมิภาคมาทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของ
ระดับน้ํากับปริมาณน้ําและปริมาณตะกอนในข้ันตอนตอไป เม่ือทําการวิเคราะหตามขบวนการ
เรียบรอยแลว จะรวบรวมและจัดเก็บสูระบบฐานขอมูลเพื่อจัดพิมพเปนสถิติอุทกวิทยาประจําป 
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รวมท้ังจัดนําเสนอขอมูลทางเว็บไซด เพื่อใชประโยชนในการศึกษา วางแผน โครงการพัฒนาแหลง
น้ํา เพื่อการบริหารการจัดการน้ําของประเทศ การศึกษาปญหาการเกิดอุทกภัยและภัยแลง ตลอดจน
การศึกษา วิจัยโครงการตางๆ ดานอุทกวิทยาและดานทรัพยากรน้ํา เปนตน รวมท้ังการบริการขอมูล
อุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา แกหนวยงานภายในและภายนอก ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง
ประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 5. การศึกษาถึงวิธีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา เพื่อศึกษาถึงตนทุนและ
ผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาในคร้ังนี้มีจํานวน 27 สถานี ซ่ึงแตเดิมจํานวนสถานี
ดังกลาวเปนสถานีท่ีกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน (เดิมสํานักงานพลังงานแหงชาติ) จัดต้ังโดยมี
วัตถุประสงค เพื่อการพิจารณาศึกษา วางแผน ดานพลังงานไฟฟาตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
ในขณะน้ันยังไมมีหนวยงานใดท่ีจะสํารวจดานอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา บริเวณพื้นท่ีลุมน้ําเหลานี้ 
โดยเฉพาะการสํารวจในลุมแมน้ําโขง กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานจึงตองดําเนินการสํารวจ
ข้ึนมาเองเปนไปตามภารกิจของหนวยงาน ตอมาหลังจากการปฏิรูปราชการ ป พ.ศ. 2545 จึงยังคง
ตองสํารวจตามสถานีจํานวนเดิมท่ีมีอยูอยางตอเนื่องมาตลอดจนปจจุบันนี้ เพื่อใหขอมูลที่มีความ
ตอเนื่องตอไปและยังสามารถใชประโยชนในโครงการที่เกี่ยวของไดตอไปอีกเชนกัน การศึกษา
สถานีสํารวจอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา ของศูนยสํารวจอุทกวิทยาเชียงใหม ท่ีต้ังในพื้นท่ีลุมน้ํา
หลัก คือ ลุมน้ําปง และแมน้ําสาขาของแมน้ําปง ซ่ึงสถานีตรวจวัดสวนใหญในลุมน้ําปงจะอยูพื้นท่ี
ลาดชัน ท่ีราบเชิงเขา และท่ีราบลุม สวนบริเวณตนน้ําหรือบริเวณยอดภูเขาสูง กรมทรัพยากรน้ํายัง
ไมมีการจัดต้ังสถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงไดแก สถานีวัดขอมูลฝน เนื่องจากบริเวณพื้นท่ีสูง
จะมีหนวยงานราชการอื่นทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลอีกตางหาก เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แตหากหนวยงานนี้ สามารถจัดต้ัง
สถานีตรวจวัดฝนไดจะทําใหไดขอมูลท่ีดีและถูกตองมากท่ีสุด ซ่ึงตามธรรมชาติฝนจะตกชุกใน
พื้นท่ีสูงหรือยอดเขาเสมอ  
 การจัดต้ังสถานีเครือขายอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ในพื้นท่ีลุมน้ําปงและลุมน้ําอ่ืนๆ 
ดังกลาวขางตน ตองคํานึงถึงปริมาณนํ้าฝน (Precipitation) และปริมาณนํ้าทา (Stream flow) ซ่ึง
ขอมูลท้ังสองชนิดนี้มีความสําคัญมาก ดังนั้นจึงจําเปนตองสํารวจโดยจะเปนหนวยงานเดียวกันหรือ
ตางหนวยงานก็ได แตตองมีการประสานแลกเปล่ียนขอมูล เพื่อใหไดขอมูลท่ีดีเหมาะสมและ
ถูกตอง และเปนเครือขายสถานีท่ีดีในพื้นท่ีในแตละลุมน้ําท่ีศึกษาตอไป 
 6. ปจจุบันนี้ กรมทรัพยากรน้ํา ไดมีการพัฒนาการการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบลุมน้ํา
และสามารถใหบริการขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา โดยพัฒนาอยูในรูปแบบของการใหบริการ
ผานเว็บไซต ishydro.dwr.go.th เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีความทันสมัยในยุคปจจุบัน 
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 ขอมูลท่ีจําเปนตองตรวจวัดอยางตอเนื่องในปจจุบันมีดังนี้ คือ 
 1) ขอมูลดานอุทกวิทยา ไดแก 
  1.1) ระดับน้ํา (Gage height) คือ ขอมูลความสูงของผิวน้ําเทียบกับทองน้ํา มีหนวย
วัดเปนเมตร หากการวัดผิดพลาดจะทําใหขอมูลอ่ืนๆ คลาดเคล่ือนตามไปดวย 
  1.2) ปริมาณนํ้า (Flow หรือ Discharge) คือ ปริมาตรน้ําท่ีไหลผานพื้นท่ีหนาตัดตอ
หนวยเวลา มีหนวยเปนลูกบาศกเมตรตอวินาที 
  1.3) ปริมาณตะกอน  (Sediment) ตะกอน  คือ  สวนวัสดุ ท่ี เคล่ือนตัวไปหรือ
แขวนลอยไปหรือตกตะกอนโดยนํ้าเปนตัวการ การวิเคราะหปริมาณตะกอนจะทําพรอมกับการ
สํารวจปริมาณนํ้า 
 2) ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา คือ ขอมูลเกี่ยวกับสภาพลม ฟา อากาศ มีประโยชนอยาง
กวางขวางตอการศึกษาดานส่ิงแวดลอม ขอมูลท่ีตรวจวัด ไดแก ปริมาณนํ้าฝน การระเหย อุณหภูมิ
อากาศ  
 ในการดําเนินการสํารวจขอมูลอุทกวิทยานั้นส่ิงท่ีจําเปนอันดับแรก คือ การจัดต้ังสถานี
อุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา เพื่อเปนตัวแทนของพื้นท่ีในการสํารวจใหไดขอมูลท่ีดี ซ่ึงในการเลือก
ท่ีต้ังสถานีนั้นจะตองทําการสํารวจเลือกท่ีต้ัง โดยอาศัยจากแผนที่ท่ีละเอียดท่ีสุดเทาท่ีมีอยู นั่นคือ 
แผนท่ีภูมิประเทศ 1:50,000 เพื่อกําหนดหาจุดท่ีเหมาะสมตามสภาพภูมิศาสตร ตอจากนั้นจะกําหนด
ประเภทของการสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา เม่ือกําหนดประเภทของการสํารวจแลว ก็
จะตองกําหนดชนิดของเคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจใหตรงตามประเภทของการสํารวจขอมูลทาง
อุทกวิทยา 

 

       รูปท่ี 4.1  แสดงสถานีสํารวจขอมูลอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ของกรมทรัพยากรน้ํา 

          
       ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
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 ดังนั้นในการดําเนินการดานการสํารวจจะแบงการสํารวจตามประเภทของขอมูล ใน
การศึกษาของผูวิจัยคร้ังนี้ จะขอกลาวและอางอิงถึงเปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีสามารถเขาใจไดโดยไม
เจาะลึกถึงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. การสํารวจขอมูลระดับน้ํา ขอมูลระดับน้ําเปนขอมูลพื้นฐานท่ีมีความสําคัญมาก ถาหาก
ขอมูลผิดผลาดหรือคลาดเคล่ือนจะทําใหขอมูลอ่ืนๆ ท่ีตองอาศัยขอมูลระดับน้ําคลาดเคล่ือนไปดวย
ดังนั้นการอานระดับน้ําจึงตองกระทําอยางระมัดระวัง และตองไดรับการเอาใจใสดูแลอยางใกลชิด 
ซ่ึงการวัดระดับน้ําจะทําไดโดยการอานจากแผนวัดระดับน้ําแบบธรรมดาและแบบเคร่ืองวัดระดับ
น้ําแบบอัตโนมัติ การอานคาระดับน้ําแบบธรรมดาจากแผนวัดระดับน้ําท่ีติดต้ังไวกับเสาระดับ จะ
เปนการอานคาระดับน้ํามีหนวยเปนเมตร โดยกรมทรัพยากรน้ําไดมีการจางบุคคลภายนอก
(ชาวบาน) เปนผูอานคาระดับน้ําของแตละสถานีท่ีต้ังอยูในชนบทและหางไกลจากศูนยสํารวจอุทก
วิทยาท่ีอยูในความรับผิดชอบและหรือบางสถานีเจาหนาท่ี(ลูกจางประจํา) ของศูนยสํารวจอุทก
วิทยาจะเปนผูอานเอง การอานคาระดับน้ํามักจะกระทําในเวลากลางวันเทานั้นและจะทําการอาน
ทุกๆวันตลอดท้ังป ความถ่ีในการอานคาระดับน้ําแตละวันนั้นจะข้ึนอยูกับสภาพของลําน้ําและ
ฤดูกาล เนื่องจากในฤดูแลงระดับน้ําไมคอยเปล่ียนแปลงมากจึงสามารถอานนอยคร้ังตอหนึ่งวันได 
แตในฤดูฝนปริมาณน้ําเปล่ียนแปลงมากจึงจําเปนตองอานระดับน้ําวันละหลายๆ คร้ัง ซ่ึงความถ่ีท่ี
แนะนําใหอานคือดังนี้ 
 - เดือนมกราคมถึงเมษายน      อาน 2 คร้ัง  ท่ีเวลา 06.00 น. และ 18.00 น. 

- เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน อาน 3 คร้ัง  ท่ีเวลา 06.00 น. 12.00 น. และ 18.00 น. 
- เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน  อาน 5 คร้ัง  ท่ีเวลา 06.00 น. 09.00 น. 12.00 น. 15.00 น. และ 

18.00 น. 
- เดือนตุลาคมถึงธันวาคม      อาน 3 คร้ัง  ท่ีเวลา 06.00 น. 12.00 น. และ 18.00 น. 

โดยแผนวัดระดับน้ํานั้นมีอยู 2 ชนิดคือ แผนวัดระดับน้ําแบบตั้ง และแผนวัดระดับน้ําแบบเอียง ซ่ึง
แผนวัดระดับน้ําแบบต้ังเปนท่ีนิยมใชกันท่ัวไป 
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                  รูปท่ี 4.2 แสดงลักษณะของแผนวัดระดับน้ําแบบต้ัง 

 

           ท่ีมา: สวนกลาง สํานกัวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา 
 

       รูปท่ี 4.3 แสดงลักษณะของแผนวัดระดับน้ําแบบเอียง 

 
             ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวจิัย พฒันาและอุทกวิทยา 

 

 2. การสํารวจขอมูลปริมาณน้ํา ปริมาณน้ํา หมายถึง อัตราการไหลของน้ํา ดังนั้นการวัด
ปริมาณนํ้าจึงตองทราบเกี่ยวกับ ความกวาง ความลึก และความเร็วของกระแสน้ํา เพราะฉะน้ันการ
สํารวจขอมูลปริมาณนํ้า จําเปนตองเลือกเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับสภาพของลําน้ําเชนเดียวกับการ
วัดระดับน้ํา เคร่ืองมือท่ีนิยมใชในการสํารวจ คือ เคร่ืองวัดกระแสน้ําแบบกรวย สวนจะใชวิธีวัดโดย
วิธีใดข้ึนอยูกับสภาพลําน้ํา เชน น้ํานอยใชวิธีเดินวัด ถาน้ํามากใชวัดโดยวิธีการหยอนเคร่ืองวัด ซ่ึง
จะทําการสํารวจอยางนอยในชวงฤดูแลงเดือนละ 2 คร้ัง และในชวงฤดูฝนอยางนอยเดือนละ 4 คร้ัง 
(ข้ึนอยูกับแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร) 
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                        รูปท่ี 4.4 แสดงสวนประกอบของชุดวัดกระแสน้ําแบบ Price 

 
                       ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา 
 

3. การสํารวจปริมาณตะกอน เนื่องจากปริมาณตะกอนมีความสัมพันธกับปริมาณนํ้าทา ซ่ึง
ปจจัยทางดานปริมาณฝนในแตละชวงเวลา พื้นท่ีปาไม การใชประโยชนท่ีดิน เปนปจจัยท่ีสําคัญใน
การเปล่ียนแปลงในความเขมขนของปริมาณตะกอน ในการพัฒนาแหลงน้ําโดยเฉพาะการสราง
เข่ือน จําเปนตองใชขอมูลตะกอนประกอบดวย เพื่อไมใหเกิดปญหาการตกตะกอนข้ึนภายหลัง 
ดังนั้นในการหาปริมาณตะกอนในลําน้ําแตละปควรจะจะทําการวัดตะกอนทุกๆ วัน แตในความเปน
จริงนั้นไมสามารถทําไดเนื่องจากเปนเร่ืองท่ียุงยาก และเปนการส้ินเปลืองมากเกินไป เพื่อใหการ
วิเคราะหปริมาณตะกอนมีความถูกตองและนาเช่ือถือ การเก็บตัวอยางน้ําและการวัดปริมาณนํ้า เพื่อ
การวิเคราะหปริมาณตะกอนแขวนลอยตองมีความถ่ีมากท่ีสุด และตองกระจายครอบคลุมท้ังป คือมี
การเก็บตัวอยางท่ีเพียงพอท้ังในหนาแลงและหนาน้ําหลาก โดยจะดําเนินเก็บตัวอยางน้ําเพื่อ
วิเคราะหปริมาณตะกอนตามแผนการปฏิบัติงานวัดปริมาณนํ้าท้ังชวงฤดูแลงและชวงฤดูฝน 
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          รูปท่ี 4.5 แสดงเคร่ืองมือการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหตะกอนแขวนลอย 

 
          ท่ีมา: สวนกลาง สํานกัวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา 
 
 4. การสํารวจขอมูลอุตุนิยมวิทยา คือ การสํารวจน้ําจากอากาศหรือน้ําจากฟา ซ่ึงปริมาณนํ้า
จากอากาศนั้นจะมีประโยชนตอพื้นท่ีท่ีทําการเกษตร เพราะพืชท่ีทําการเพาะปลูกแตละพื้นท่ีใช
ปริมาณนํ้าไมเทากัน เชน พื้นท่ีการเกษตรจะทําการเพาะปลูกไดตองมีปริมาณนํ้าจากอากาศมากกวา 
450 มิลลิเมตรตอป หรือพื้นท่ีการเกษตรบางแหงมีปริมาณนํ้าจากอากาศนอยกวา 300 มิลลิเมตรตอ
ปก็สามารถทําการเพาะปลูกได เปนตน ซ่ึงขอมูลท่ีสํารวจทางอุตุวิทยา ไดแก  
   1) ขอมูลฝน จํานวนน้ําฝนท่ีตกลงมามีความสําคัญมากสําหรับประเทศ
ไทยซ่ึงเปนประเทศเกษตรกรรม เพราะฉะน้ันขอมูลท่ีไดจากการวัดจํานวนน้ําฝนน้ันจึงความสําคัญ
ในการที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ เพราะจากขอมูลนี้จะสามารถนําไปคํานวณเกี่ยวกับ
จํานวนน้ําท่ีจะไหลลงสูลําธาร, หวยหนอง และแมน้ําตางๆ ท่ีจะกักเก็บไวเพื่อสรางเข่ือน อางเก็บน้ํา 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา และเพื่อการเกษตรกรรมตอไป โดยเคร่ืองวัดน้ําฝนท่ีใชในสถานีสํารวจนั้นมี
อยู 2 แบบดวยกัน คือ เคร่ืองวัดน้ําฝนแบบธรรมดาซ่ึงจะใหขอมูลเพียงปริมาณนํ้าฝนในชวงเวลา
ตรวจวัดความผิดพลาดของขอมูล อาจเกิดข้ึนไดในการอานและจดบันทึกระดับน้ําในหลอดแกว 
หรือความคาดเคล่ือนของเวลาท่ีทําการตรวจวัด และเคร่ืองวัดน้ําฝนแบบกึ่งอัตโนมัติ ซ่ึงจะมีระบบ
บันทึกผลดวยตัวเอง โดยจะมีการบันทึกผลเปนเสนกราฟลงบนแผนกราฟที่หุมกระบอกลานหมุน 
หรือการบันทึกจํานวนคร้ังของการกระดกของภาชนะท่ีรูปริมาตรแนนอน  เนื่องจากยังตองอาศัยคน
ในการเก็บแผนกราฟและทําการอานคาจากแผนกราฟกอนท่ีจะบันทึกออกมาเปนตัวเลข จึงเรียกวา
เคร่ืองวัดน้ําฝนแบบกึ่งอัตโนมัติ 
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     รูปท่ี 4.6 แสดงเคร่ืองวัดฝนแบบธรรมดา 

                   
                 ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวทิยา 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงเคร่ืองวัดฝนแบบบันทึกรายงานผลดวยตัวเอง แบบกึ่งอัตโนมัติ 

 
ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา 

 
   2) ขอมูลวัดความระเหย การระเหย คือ อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณไอ
น้ําไปสูบรรยากาศ ซ่ึงในการวัดการระเหยของน้ํานั้นมีความสําคัญตอ การไหลของน้ําในแมน้ําและ
น้ําท่ีกักเก็บในอางเก็บน้ํา การระบายนํ้า ความตองการน้ําของพืช และนํ้าใตดิน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วัดการระเหยของนํ้า คือ เคร่ืองวัดการระเหยแบบแพน ซ่ึงเปนท่ีนิยมใชกันท่ัวไป ซ่ึงเคร่ืองวัดการ
ระเหยแบบนี้ ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน คือ ภาชนะสําหรับบรรจุน้ํา (Pan) กระบอก
ทองเหลืองซ่ึงมีเข็มช้ีระดับอยูตรงกลาง (Stilling well) และกระบอกตวงนํ้า ซ่ึงจะดําเนินการ
ตรวจวัดทุกวันในเวลา 07:00 น. 
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                                  รูปท่ี 4.8 แสดงถาดการวัดความระเหยแบบแพน 

 
                                  ท่ีมา: สวนกลาง สํานกัวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา 
 
   3) ขอมูลอุณหภูมิ การวัดอุณหภูมิของอากาศมีความเกี่ยวของกับงานดาน
อุทกวิทยาเปนอยางมาก เคร่ืองมือท่ีใชในการวัดคานั้น คือ เทอรโมมิเตอร ซ่ึงในการติดต้ังเคร่ืองมือ
นั้นตองไดรับการปองกันจากแสงดวงอาทิตย ดังนั้นวิธีท่ีนิยมใชกันมากก็คือ การวัดในตู Screen 
หรือตูแบบบานเกล็ด การเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวกับอุณหภูมิในทางอุทกวิทยา เก็บไดหลายอยางดวยกัน 
คือ จดบันทึกอุณหภูมิทุกๆ ช่ัวโมง หรือจดบันทึกอุณหภูมิวันละคร้ัง ซ่ึงประกอบดวยอุณหภูมิขณะ
บันทึก มีอุณหภูมิตํ่าสุด และอุณหภูมิสูงสุดของวัน 
 

  รูปท่ี 4.9 แสดงเรือนเทอรโมมิเตอร (ตูสกรีน) 

 
  ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา 
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   4) ขอมูลความช้ืนสัมพัทธ  ความช้ืนสัมพัทธ คือ อัตราสวนระหวางความ
กดไอน้ําจริงตอความกดไอน้ําอ่ิมตัว ณ อุณหภูมิจํากัดอันหนึ่ง การวัดคาความช้ืนสัมพัทธของ
อากาศจะวัดดวยวิธีไซโครมิเตอร ซ่ึงก็คือการอานคาอุณหภูมิแตกตางระหวางเทอรโมมิเตอร 2 อันท่ี
เรียกวา เคร่ืองวัดความช้ืนสัมพัทธแบบกระเปาะแหง-กระเปาะเปยก ซ่ึงกระเปาะแหงจะทําหนาท่ี
บันทึกอุณหภูมิของอากาศธรรมดา สวนกระเปาะเปยกซ่ึงกระเปาะจะควบคุมใหเปยกโดยหุมดวยผา
มัสลินท่ีชุมน้ําตลอดเวลา การติดต้ังเครื่องมือนี้ควรติดต้ังไวในเรือนเทอรโมมิเตอรแบบเดียวกับ
เคร่ืองวัดอุณหภูมิของอากาศ เพื่อปองกันกระแสอากาศรบกวนและใหไดรับคาของอุณหภูมิตาม
ธรรมชาติท่ีแทจริง  
 

รูปท่ี 4.10 แสดงเคร่ืองวัดความช้ืนสัมพัทธกระเปาะแหง-กระเปาะเปยก 

 
ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา 

 
   รูปท่ี 4.11 แสดงการปฏิบัติงานสํารวจและเก็บขอมูลดานอุทกวิทยา 

 
 

  

 

    ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พัฒนาและอุทกวิทยา 
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 เม่ือดําเนินการสํารวจ การตรวจวัดแตละสถานี ในแตละช่ัวโมงของแตละวัน โดยศูนย
สํารวจอุทกวิทยาที่ 13 (เชียงใหม) จะเปนผูดําเนินการและรับผิดชอบทุกชนิดและประเภทของ
ขอมูลแลว จะดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองตน และรวบรวมขอมูลแตละประเภท เม่ือเรียบรอยแลวก็
จัดสงขอมูลจากสวนภูมิภาคสูสวนกลางโดยผานระบบ Internet บนโปรแกรม Hydro Web base 
มายังสวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัย พัฒนาอุทกวิทยา เพื่อดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
พอสรุปไดดังนี้คือ 

1.  ตรวจสอบสถานะการบันทึกขอมูล 
2. ตรวจสอบสถานะการบันทึกขอมูลข้ันสุดทาย 
3. วิเคราะหและประมวลผลขอมูลรายวัน ปริมาณนํ้า, ตะกอน และอุตุนิยมวิทยา 
4. จัดพิมพรายงาน 
5. จัดทําหนังสือสถิติอุทกวิทยาประจําป (Hydrologic Data Yearbook) 
6. นําเสนอขอมูลท้ังหมดบน Website 

 เม่ือทางสวนกลางไดรับขอมูลแลว หลังจากนั้นจึงทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับโดย
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในกลุมสถานีใกลเคียงกัน และตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ในสถานีเดียวกันเทียบกับขอมูลปกอน เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ มีความถูกตองและแมนยํา 
เพราะขอมูลท่ีไดนี้จะนําไปใชประโยชนในดานอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน นําไปเปนขอมูลในการสราง
เข่ือน ดังนั้นถาขอมูลไมมีคุณภาพท่ีดี ไมมีความแมนยํา ก็จะมีผลเสียหายตามมา  
 ในสวนของข้ันตอนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยานั้น สามารถ
ขอรับบริการขอมูลอุทกวิทยาไดหลายทาง ไดแก 1.การขอรับบริการขอมูลผานเว็บไซต 2 แหง คือ 
การขอรับบริการขอมูลผานเว็บไซตบริการขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา http://ishydro.dwr.go.th 
และการขอรับบริการขอมูลผานเว็บไซต กรมทรัพยากรน้ํา http://www.dwr.go.th 2.คนหาขอมูล
อุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ไดจากสารบัญ, แผนท่ีในหนังสือสถิติอุทกวิทยาประจําปของกรม
ทรัพยากรน้ําท่ีจัดพิมพ และไดมีการเผยแพรตามหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 3.การขอขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาโดยสงจดหมายแจงความประสงคถึงผูอํานวยการ
สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา 
 ดังนั้นในการดําเนินการสํารวจและการจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยานั้นสามารถสรุปเปนข้ันตอน
ไดดังนี้คือ  

1. การจัดต้ังเครือขายสถานีอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 
2 .  กําหนดประเภทของการสํารวจทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาตาม

วัตถุประสงค เชน การสํารวจระดับน้ํา ปริมาณนํ้า และตะกอน เปนตน 



 

44

3. กําหนดชนิดของเคร่ืองมือสํารวจท่ีใชในการสํารวจแตละประเภทในแตละ
สถานีสํารวจ 

4. ตรวจสอบขอมูลท่ีสํารวจได 
5. นํามาคํานวณและวิเคราะหขอมูลทางอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา 
6. รวบรวมและตรวจสอบเพ่ือจัดเก็บเขาสูระบบฐานขอมูลอุทกวิทยา 
7. จัดทําเปนสถิติอุทกวิทยาประจําป  
8. ใหบริการและเผยแพรขอมูลอุทกวิทยา และอุตุนิยมวิทยา 

 ฉะนั้นการสํารวจขอมูลทางอุทกวิทยา จึงมีจุดประสงคเพื่อตองการทราบการเปล่ียนแปลง
และสภาพของน้ําในแตละลุมน้ําหลักและสาขา และตองสํารวจเปนระยะเวลายาวนานตอเนื่อง ซ่ึง
ขอมูลเหลานี้หากสามารถสํารวจขอมูลเปนระยะเวลานานๆ ไดก็จะยิ่งเปนการดี เพื่อนําขอมูลมาใช
ประโยชนในการวางแผนบริหารจัดการในลุมน้ําได, การจัดสรรน้ํา, การคมนาคมทางน้ํา, การ
พัฒนาแหลงน้ําในอนาคต และการศึกษาปญหาการเกิดอุทกภัย ภัยแลง การเตือนภัย เปนตน 
 จากท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับเครือขายสถานีสํารวจอุทกวิทยา – 
อุตุนิยมวิทยา ศูนยสํารวจอุทกวิทยาเชียงใหม ของสวนอุทกวิทยาจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงไมได
เกี่ยวของกับโครงการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) เนื่องจากวาโครงการจัดทํา
ระบบเตือนภัยลวงหนานี้เปนโครงการใหมท่ีเพิ่งดําเนินการ และเปนโครงการท่ีใชงบประมาณ
คอนขางสูง รวมท้ังการดูแลบํารุงรักษา ซ่ึงขอมูลสวนใหญจะเปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการวัด
ปริมาณฝนมาเปนตัวช้ีวัดในชวงฤดูฝน จึงตองมีการศึกษาพัฒนาควบคูกันไป ซ่ึงอาจตองมีการ
ประสานบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของอีกมาก อีกท้ังยังเปนโครงการท่ีตองอาศัย
เทคโนโลยีการส่ือสาร ซ่ึงตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู ความชํานาญ เฉพาะดานอยางยิ่ง และใหมี
ความทันสมัยตอเทคโนโลยีอีกดวย ดังนั้นในการดําเนินการจัดทําระบบเตือนภัยนี้จึงตองระมัดระวงั
ในการดําเนินโครงการฯ และมีการเฝาติดตามศึกษาอยางเต็มท่ี จึงตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ ซ่ึงในท่ีนี้จะขอกลาวถึงความเปนมาและหลักการในการทํางานของโครงการจัดทํา
ระบบเตือนภัยลวงหนาพอสังเขปเพ่ือเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจดังนี้  
 เนื่องจากเหตุการณอุทกภัยและดินถลมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยในภาคตางๆ นับวันจะทวี
ความรุนแรงทําความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินเพิ่มมากข้ึน มาตรการที่จะสามารถลดความ
เสียหายจากเหตุการณดังกลาวไดดวยการเฝาติดตามระวังภัยลวงหนา (Early Warning) การติดต้ัง
ระบบ Early Warning มีวัตถุประสงคเพื่อเฝาระวังภัยพรอมเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ใหประชาชน
ไดมีสวนรวมในการเฝาระวังและเตือนภัย และฝกอบรมใหกับอาสาสมัครประจําหมูบานใหมี
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ความรูและสามารถใชงานระบบเตือนภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ (กรมทรัพยากรน้ํา สํานักวิจัยและ
พัฒนาอุทกวิทยา, 2548) 
 การติดต้ังระบบเตือนภัย Early Warning ในประเทศไทย โดยกรมทรัพยากรน้ําไดรับความ
เห็นชอบจากมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ใหดําเนินโครงการจัดทําระบบ
เตือนภัยลวงหนาสําหรับพื้นท่ีเส่ียงอุทกภัย – ดินถลม ในพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีราบเชิงเขา โดยได
อนุมัติใหใชงบกลางป พ.ศ. 2548 เปนปแรก และไดเร่ิมตนโครงการจัดทําระบบ Early Warning ใน
พื้นท่ีหมูบานเส่ียงภัยสูง จํานวน 340 หมูบาน จากหมูบานเส่ียงภัยสูง จํานวน 2,300 หมูบานท่ัว
ประเทศ 
 การติดต้ังระบบเตือนภัย Early Warning จะพิจารณาโครงขายการตรวจวัดขอมูลทางอุทก
วิทยา และอุตุนิยมวิทยา ไดแก ขอมูลปริมาณฝนท่ีตก และคาระดับน้ําในลําน้ําใหเพียงพอและ
เหมาะสม ไมเกิดการซํ้าซอนกับโครงขายการตรวจวัดขอมูลท่ีมีอยูเดิม และเปนวิทยาการสมัยใหมท่ี 
ใชในการตรวจวัด จัดเก็บ โดยมีการส่ือสารขอมูลจากระยะไกลซึ่งเปนขอมูลReal Time (ณ จุด
ตรวจวัดหรือเรียกวาสถานีสนาม) มายังศูนยปฏิบัติการติดตามเฝาระวัง (สวนกลาง) แบบอัตโนมัติ 
ซ่ึงในการติดต้ังโครงขายดังกลาวนี้จะมีองคประกอบสําคัญของระบบเตือนภัย ไดแก สถานีเตือน
อุทกภัย – ดินถลม คือ สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝน ความช้ืนในดิน อุณหภูมิ และระดับน้ํา ซ่ึงใน
สถานีก็จะประกอบไปดวย เคร่ืองวัดปริมาณนํ้าฝนแบบอัตโนมัติ เคร่ืองวัดปริมาณนํ้าฝนแบบ
ธรรมดา เคร่ืองวัดความช้ืนในดิน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดระดับน้ําแบบอัตโนมัติ เคร่ืองวัด
ระดับน้ําแบบธรรมดา ตูอุปกรณ และสัญญาณเตือนภัยและลําโพง, ระบบส่ือสารขอมูล (GPRS) 
และศูนยเฝาระวังเตือนภัยน้ําทวมฉับพลัน – ดินถลม ต้ังอยูท่ีสํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรม
ทรัพยากรน้ํา  
 ในสวนของหลักการทํางานของระบบ Early Warning การติดต้ังเคร่ืองสงสัญญาณเตือนภัย
อัตโนมัติจากเครือขายสถานีวัดน้ําฝนในเขตภูเขาพื้นท่ีตนน้ํา เม่ือเกิดฝนตกหนักติดตอกันในพื้นท่ี
ตนน้ํา และปริมาณฝนโดยเฉล่ียของพื้นท่ีรับน้ําข้ึนสูงถึงระดับหนึ่งท่ีกําหนด ไววาอาจจะทําใหเกิด
น้ําทวม – ดินถลม ฉับพลันแกพื้นท่ีเส่ียงภัยน้ําทวม – ดินถลมพื้นท่ีลาดชันและพื้นท่ีลาดเชิงเขา
ข้ึนมาได ระบบการเตือนภัยก็จะสงสัญญาณโดยอัตโนมัติมายังหองปฏิบัติการศูนยเตือนภัย
สวนกลาง (กรมทรัพยากรน้ํา) เพื่อกระจายขาวไปตามชุมชนตางๆ ท่ีอยูในพื้นท่ีเส่ียงภัยโดยทันที
เพื่อใหมีการอพยพขนยายไปอยูในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย  
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4.2 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน 
 
          4.2.1 การวิเคราะหตนทุน 

ผลการศึกษาพบวา ตนทุนท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก 
ตนทุนคงที่ และตนทุนผันแปร โดยตนทุนคงที่ประกอบดวย ตนทุนทางดานเคร่ืองมือสํารวจอุทก
วิทยา ตนทุนทางดานเคร่ืองมือสํารวจอุตุนิยมวิทยา คากอสรางสถานี และระบบฐานขอมูลและการ
ใหบริการขอมูลอุทกวิทยา สวนตนทุนผันแปรประกอบดวย คาตอบแทนพนักงานในการอานขอมูล 
และคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจ  

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงตนทุนของการจัดต้ังสถานีสํารวจและเคร่ืองมือสํารวจ 

รายการ จํานวน (บาท) 

เคร่ืองมือสํารวจอุทกวิทยา  

     - เคร่ืองวัดระดับน้ําชนดิธรรมดา 101,250 
     - เคร่ืองวัดกระแสน้ําแบบกระบวย 1,200,000 
     - เคร่ืองมือเก็บตะกอน 400,000 
     - พาหนะท่ีใชในการสํารวจ(รถยนต 5 คัน) 3,500,000 

รวม 5,201,250 

เคร่ืองมือสํารวจอุตุนิยมวิทยา  
     - เรือนเทอรโมมิเตอร 45,000 
     - เคร่ืองวัดน้ําฝน 660,000 
     - เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 30,000 
     - เคร่ืองวัดความช้ืนสัมพทัธ 19,000 
     - เคร่ืองวัดการระเหยของน้ํา 90,000 

รวม 844,000 

คากอสราง  

     - คาวัสดุกอสราง 178,200 
รวมตนทุนคงท่ีท้ังหมด 6,223,450 

ท่ีมา: ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 13 (เชียงใหม) 
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จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดวาตนทุนคงที่หรือคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรก ไดแก ตนทุน
ทางดานเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยา ตนทุนทางดานเคร่ืองมือสํารวจทางอุตุนิยมวิทยา และ
ตนทุนทางดานคากอสรางสถานี  

จากตารางจะเห็นไดวาเครื่องมือสํารวจทางอุทกวิทยา จะประกอบไปดวย เคร่ืองวัดระดับ
น้ําชนิดธรรมดา เคร่ืองวัดกระแสน้ําแบบกรวย เคร่ืองมือเก็บตะกอน ซ่ึงเคร่ืองมือสํารวจทางอุทก
วิทยานี้จะเก็บไวท่ีศูนยสํารวจอุทกวิทยาเชียงใหม ยกเวนเคร่ืองวัดระดับน้ําชนิดธรรมดาจะติดต้ังไว
กับเสาวัดระดับน้ําทุกสถานี และพาหนะท่ีใชในการสํารวจ ก็คือ รถยนตประเภทดับเบ้ิลแคปมี
ท้ังหมด 5 คัน รถยนตเหลานี้ใชเฉพาะงานสํารวจขอมูลอุทกวิทยาท้ัง 27 สถานีเทานั้น ดังนั้นตนทุน
ทางดานเคร่ืองมือสํารวจทางอุทกวิทยามีมูลคาเทากับ 5,201,250 บาท สวนเคร่ืองมือสํารวจทาง
อุตุนิยมวิทยา จะประกอบไปดวย เรือนเทอรโมมิเตอร เคร่ืองวัดน้ําฝน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัด
ความชื้นสัมพัทธ เคร่ืองวัดการระเหยของน้ํา โดยเคร่ืองมือสํารวจทางอุตุนิยมวิทยาน้ีจะทําการ
ติดต้ังไวท่ีแตละสถานีตามแตละชนิดขอมูลท่ีมีการสํารวจ ตนทุนทางดานเคร่ืองมือสํารวจทาง
อุตุนิยมวิทยามีมูลคาท้ังส้ินเทากับ 844,000 บาท และตนทุนทางดานคากอสรางสถานีมีมูลคาท้ังสิน
เทากับ 178,200 บาท ดังนั้นรวมตนทุนคงท่ีมีมูลคาท้ังหมดเทากับ 6,223,450 บาท 
  
ตารางท่ี 4.2 แสดงตนทุนของระบบฐานขอมูลและการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. ระบบฐานขอมูลอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา 4,128,800 
2. คอมพิวเตอร 54,000 
3. เคร่ืองพิมพเลเซอร 37,200 
4. เคร่ืองสํารองไฟฟาอัตโนมัติ 5,600 

รวม 4,225,600 
ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา 
 
 จากตารางท่ี 4.2 เปนรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลทางอุทก
วิทยาและการใหบริการขอมูลทาง  E-service ของกรมทรัพยากรน้ํ า  โดยการจัดหาเคร่ือง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ และซอฟตแวรท่ีเกี่ยวของ รองรับการถายโอนขอมูลและการจัดเก็บ
ขอมูลอุทกวิทยาท่ีมีอยู เดิมท้ังหมดจนถึงปจจุบัน รวมท้ังเช่ือมประสานการทํางานกับระบบ
ฐานขอมูลท่ีจัดทําใหมใหมีการดําเนินงานแบบบูรณาการซ่ึงกันและกันท้ังในสวนกลางและศูนย
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สํารวจอุทกวิทยาในสวนภูมิภาค โดยพัฒนาใหเปนระบบงานใหมท่ีมีความทันสมัยตอสภาพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงตนทุนดานคาใชจายการดําเนินงาน 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. คาเบ้ียเล้ียง 308,142 
2. คาท่ีพัก 347,850 
3. คาพาหนะ 18,700 
4. คาวัสดุเช้ือเพลิง และหลอล่ืน (350 ลิตรๆละ 40 บาท) 392,000 
5. คาซอมแซมพาหนะตางๆ 80,000 

รวม 1,146,692 
ท่ีมา: ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 13 (เชียงใหม) 
 

จากตารางท่ี 4.3 แสดงตนทุนดานคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาของ
สถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ของสวนอุทกวิทยา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 27 สถานี รวม
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,146,692 บาท ในการเดินทางออกไปสํารวจขอมูลอุทกวิทยานั้นตาม
แผนการปฎิบัติงานจะออกสํารวจชวงฤดูแลง กําหนดไวอยางนอยเดือนละ 2 คร้ัง ไดแกชวงเดือน
พฤศจิกายนถึงพฤษภาคม และออกสํารวจชวงฤดูฝนอยางนอยเดือนละ 4 คร้ังในชวงเดือนมิถุนายน
ถึงตุลาคม เนื่องจากเปนชวงฤดูฝนจําเปนตองระมัดระวังในเร่ืองการเฝาระวังคาระดับน้ําท่ีสูงข้ึน จึง
ทําใหตองมีคาใชจายในสวนของคาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก และคาพาหนะ เพิ่มสูงข้ึนอีกดวย อีกท้ัง
เครือขายแตละสถานีต้ังกระจายอยูท่ัวลุมน้ําตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงคาตอบแทนพนักงานในการอานขอมูล 

ลําดับ สถานีสํารวจอุทกวิทยาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม คาตอบแทนตอคนตอป (บาท) 
1 น้ําแมกกท่ีบานทาตอน 56,400 
2 น้ําแมฝางท่ีบานทาไมเล่ียม 16,425 
3 น้ําแมฝางท่ีบานสบขา 14,600 
4 น้ําแมนาวางท่ีบานปาแดง 16,425 
5 หวยไครท่ีบานหวยไคร 14,600 
6 น้ําแมสาวท่ีบานในหวย 14,600 
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ตารางท่ี 4.4 (ตอ) 

ลําดับ สถานีสํารวจอุทกวิทยาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม คาตอบแทนตอคนตอป (บาท) 
7 น้ําแมแมะท่ีบานแมนะ 16,425 
8 น้ําแมงัดท่ีบานตีนธาตุ(1) 18,250 
9 น้ําแมสะลวมที่บานทุงกู 16,425 
10 หวยแมแพลมที่บานแมแพลม 14,600 
11 น้ําแมแตงท่ีบานเวยีงแหง 14,600 
12 น้ําแมแตงท่ีบานหวยปาซาง 18,250 
13 น้ําแมคองท่ีใตสบหวยบาน 16,425 
14 น้ําแมสาท่ีบานกองแหะ 16,425 
15 น้ําแมสาท่ีบานหวยนาหวาย 14,600 
16 น้ําแมสาท่ีบานแมแมะ 14,600 
17 น้ําแมสาท่ีบานแมสาหลวง 16,425 
18 น้ําแมสาท่ีบานทุงแทน 20,075 
19 น้ําแมหวานท่ีบานแมหวาน 16,425 
20 น้ําแมสะปอกท่ีบานแมสะปอกเหนือ 18,250 
21 น้ําแมวางท่ีบานสบวิน 14,600 
22 น้ําแมขานท่ีบานเปยง 14,600 
23 หวยแมเต๊ียะท่ีบานสมปอย 16,425 
24 น้ําแมแปะท่ีบานผาลาด 14,600 
25 หวยแมศึกท่ีบานแมศึก 14,600 
26 น้ําแมแจมท่ีบานกองกาน 18.250 
27 น้ําแมต่ืนท่ีบานปาคา 18,250 

รวม 457,918 
ท่ีมา: ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 13 (เชียงใหม) 
 

จากตารางท่ี 4.4 แสดงตนทุนคาตอบแทนพนักงานในการอานขอมูลของสถานีสํารวจอุทก
วิทยา – อุตุนิยมวิทยา ของสวนอุทกวิทยา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 27 สถานี ซ่ึงในแตละสถานีจะ
จางบุคคลภายนอก(ชาวบาน) ท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีใกลๆ กับสถานีมาทําการอานคาระดับน้ํา 
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เนื่องจากในการอานและบันทึกคาระดับน้ํานั้นจําเปนท่ีจะตองอานคาทุกวันตลอดท้ังปรวม 365 วัน 
ซ่ึงในการอานคาระดับน้ํานั้นจะจางบุคคลภายนอก 1 คนตอ 1 สถานี ซ่ึงศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 13 
(เชียงใหม) จะเปนผูอบรมแกบุคคลภายนอก(ชาวบาน) ใหมีความรูความเขาใจเบ้ืองตน ในการอาน
คาระดับน้ําทุกๆสถานี ดังนั้นตนทุนคาตอบแทนพนักงานในการอานขอมูลรวมเปนจํานวนเงิน
ท้ังส้ิน 457,918 บาท 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงตนทุนดานรายจายเงินเดือนพนกังาน 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. เงินเดือนพนักงานวัดระดบัน้ํา 1,167,120 
2. เงินเดือนพนักงานขับรถยนต 535,920 

รวม 1,703,040 
ท่ีมา: ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 13 (เชียงใหม) 
 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงตนทุนดานรายจายเงินเดือนพนักงานท่ีมีหนาท่ีในการวัดปริมาณน้ํา 
โดยตรงซ่ึงจะตองทํางานเปนทีม โดยในหนึ่งทีมนั้นจะมีพนักงาน 4 คน ออกไปสํารวจขอมูล
เกี่ยวกับการวัดปริมาณนํ้า การตักตะกอน และนอกจากน้ันยังมีหนาท่ีในการตรวจสอบและวิเคราะห
ขอมูลเบ้ืองตน ซ่ึงตนทุนดานรายจายเงินเดือนพนักงานแบงเปนเงินเดือนพนักงานวัดปริมาณน้ํา 
จํานวน 11 คน (วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3, ปวช. และปวส.) เปนเงิน 1,167,120 บาท และ
เงินเดือนพนักงานขับรถยนต (วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3) จํานวน 3 คน เปนเงิน 535,920 
บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 1,703,040 บาท 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงตนทุนดานรายจายเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. เงินเดือนขาราชการ 1,452,360  
2. เงินเดือนลูกจางประจํา 1,739,280  

รวม 3,191,640 
ท่ีมา: สวนกลาง สํานักวิจยั พฒันาและอุทกวิทยา 
 

จากตารางท่ี  4.6 แสดงตนทุนดานรายจายเงินเดือนขาราชการจํานวน  8 คน  และ
ลูกจางประจําจํานวน 10 คน ตามภาระกิจหนาท่ีในการดําเนินงาน การคํานวณวิเคราะห และ
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ประมวลผลขอมูลอุทกวิทยา รวมท้ังการจัดเก็บขอมูลสูระบบฐานขอมูล เผยแพร และบริการขอมูล
จากสวนกลาง เพื่อใหไดมาซ่ึงขอมูลอุทกวิทยาท่ีสําคัญ และนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาแหลง
น้ําอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด งานอุทกวิทยาจึงมีขอบเขตการปฎิบัติงานครอบคลุมพื้นท่ีลุมน้ําของ
ประเทศ จึงตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ และมีความรูความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 
เก็บรวมรวม บันทึกและจัดทําเปนสถิติ เพื่อนําขอมูลท่ีวิเคราะหแลวไปใชประโยชนอยางเหมาะสม
กับลักษณะงานท่ีเกี่ยวของตามความตองการ  

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงตนทุนรวมท้ังหมดของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. ตนทุนจัดต้ังสถานีสํารวจและเคร่ืองมือสํารวจ 6,223,450 
2. ตนทุนของระบบฐานขอมูลและการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา 4,225,600 
3. คาตอบแทนพนักงานในการอานขอมูล 457,918 
4. ตนทุนทางดานคาใชสอย 1,146,692 
5. เงินเดือนพนักงาน 1,703,040 
6. เงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 3,191,640 

รวม 16,948,340 
ท่ีมา: จากการคํานวณ  
 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงตนทุนรวมท้ังหมดของการใหบริการขอมูลวิทยาของสถานีสํารวจ
อุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา ของศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่ 13 (เชียงใหม) สวนอุทกวิทยาเชียงใหม 
จํานวน 27 สถานี ซ่ึงตนทุนนี้ประกอบไปดวย ตนทุนคงท่ีรวม ตนทุนดานคาตอบแทนพนักงานใน
การอานขอมูล ตนทุนทางดานคาใชสอย  เงินเดือนพนักงาน และเงินเดือนขาราชการและ
ลูกจางประจํา รวมท้ังส้ินเปนจํานวนเงินท้ังหมด 16,948,340 บาท 

จากการวิเคราะหตนทุนดังกลาวขางตนนี้เปนการวิเคราะหตนทุนท้ังหมดของการจัดต้ัง
สถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา จํานวนรวม 27 สถานี ของสวนอุทกวิทยาเชียงใหม 
สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 กรมทรัพยากรน้ํา แตเนื่องจากพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหมท่ีเกิด
เหตุการณอุทกภัยน้ําทวมมาแลวนั้น จะมีเหตุการณเกิดข้ึนอยูหลายแหง ซ่ึงแลวแตสภาพภูมิอากาศท่ี
ผันแปรหรือเปล่ียนแปลงไปโดยข้ึนอยูกับหลายๆ ปจจัย เชน ปริมาณฝนท่ีตกมา สภาพภูมิประเทศ 
การใชท่ีดิน เปนตน จากการที่ผูวิจัยไดหยิบยกเอา เหตุการณการเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีลุมน้ําแมวางมา
เปนกรณีตัวอยางการศึกษาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในคร้ังนี้ดวยเหตุผลท่ีพื้นท่ีลุมน้ําแมวาง
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เปนพื้นท่ีเคยเกิดเหตุการณน้ําทวมซํ้าซากมาหลายคร้ังประกอบกับสวนอุทกวิทยาเชียงใหม สทภ 1 
กรมทรัพยากรน้ําไดมีการจัดต้ังสถานีสํารวจอุทกวิทยาไวแลว มีจํานวน 2 สถานี คือ สถานีน้ําแมสะ
ปอกท่ีบานแมสะปอกเหนือ และสถานีน้ําแมวางที่บานสบวิน โดยมีขอมูลทางอุทกวิทยาท้ังขอมูล
ระดับน้ํา ปริมาณน้ํา และขอมูลอุตุนิยมวิทยา ซ่ึงทําใหไดทราบถึงขอมูลสภาพทางอุทกวิทยาได 
และสามารถนําไปวิเคราะหศึกษาข้ันตอๆไปได โดยนําเอาขอมูลดานตนทุนของการจัดต้ังสถานี
สํารวจฯ ท่ีอําเภอแมวาง มาพิจารณารวมกับความเสียหายจากการเกิดเหตุการณอุทกภัยในพื้นท่ีลุม
น้ําแมวางในป พ.ศ. 2550  

ดังนั้นเพื่อใหการวิเคราะหตนทุนสอดคลองกับการวิเคราะหผลตอบแทนในครั้งนี้อยาง
เหมาะสม ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะหตนทุนของการจัดต้ังสถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา 
จํานวน 2 สถานี ในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของศูนยสํารวจอุทก
วิทยาเชียงใหม สวนอุทกวิทยาเชียงใหม สทภ 1 กรมทรัพยากรน้ํา โดยการคิดตนทุนจากคาเฉล่ีย
ตนทุนรวมของตนทุนดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของตามความเปนจริงและอยางเหมาะสม ดังรายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.8  
ตารางท่ี 4.8 แสดงตนทุนเฉล่ียท้ังหมดของการจัดต้ังสถานีสํารวจฯ ท่ีอําเภอแมวาง จํานวน 2 สถานี 

รายการ จํานวน (บาท) 
1. เคร่ืองมือสํารวจอุทกวิทยา 385,278 
2. เคร่ืองมือสํารวจอุตุนยิมวทิยา  
     - เรือนเทอรโมมิเตอร 15,000 
     - เคร่ืองวัดน้ําฝน 60,000 
     - เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 10,000 
     - เคร่ืองวัดการระเหยของน้ํา 30,000 
3. คากอสราง 13,200 
4. ระบบฐานขอมูล 313,007 

รวมตนทุนคงท่ีท้ังหมด 826,485 
5. คาใชจายในการดําเนนิงาน 84,940 
6. คาตอบแทนพนักงานในการอานขอมูล 32,850 
7. รายจายเงินเดือนพนกังาน 126,151 
8. รายจายเงินเดือนขาราชการและลูกจางประจํา 236,418 

รวมตนทุนในการดําเนินงานท้ังหมด 480,359 
ท่ีมา: ศูนยสํารวจอุทกวิทยาท่ี 13 (เชียงใหม) สวนอุทกวิทยา สทภ 1 กรมทรัพยากรน้ํา 
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 จากตารางท่ี  4 .8  แสดงถึงตนทุนท้ังหมดในการจัด ต้ังสถานี สํารวจอุทกวิทยา  – 
อุตุนิยมวิทยา ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา อําเภอแมวาง จังหวังเชียงใหม จํานวน 2 สถานี ซ่ึงพบวา 
ตนทุนคงที่ท่ีใชในการลงทุนเร่ิมแรกมีมูลคาเฉล่ียเทากับ 826,485 บาท และมีคาใชจายในการ
ดําเนินงานท้ัง 2 สถานีเฉล่ียเทากับ 480,359 บาทตอป จากตารางเน่ืองจากวาเคร่ืองมือสํารวจทาง
อุทกวิทยาเก็บไวท่ีศูนยสํารวจอุทกวิทยาเชียงใหม ไมไดมีการติดต้ังไวท่ีสถานีจึงคิดออกมาเปน
ตนทุนเฉล่ียของ 2 สถานี แตคาเคร่ืองมือสํารวจทางอุตุนิยมวิทยานั้นเนื่องจากสถานีน้ําแมสะปอกท่ี
บานแมสะปอกเหนือนั้นมีการสํารวจขอมูลอุตุนิยมวิทยาเพียงสถานีเดียว คาเคร่ืองมือทาง
อุตุนิยมวิทยาจากตารางขางบนน้ันจึงเปนของสถานีน้ําแมสะปอกท่ีบานแมสะปอกเหนือเพียงสถานี
เดียวเทานั้น 
 
          4.2.2 การวิเคราะหผลตอบแทน 

ในการวิเคราะหผลตอบแทนน้ัน เนื่องจากเหตุการณการเกิดอุทกภัยนั้นเปนปญหาสาธารณ
ภัยท่ีพบบอยคร้ัง เราจึงใชเหตุการณการเกิดอุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ป พ.ศ. 2550 เปนกรณีตัวอยาง
ในการศึกษาถึงผลตอบแทนทางออม เพราะในอดีตพื้นท่ีแมวางประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซากเปน
ประจํา จึงเหมาะสมที่จะใชเปนตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ โดยมีรายละเอียดของพื้นท่ีลุมน้ําแมวาง 
ดังนี้ 

1) ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีลุมน้ําแมวาง 
พื้นท่ีลุมน้ําแมวาง ต้ังอยูในเขต ตําบลแมวิน ตําบลบานกาด และตําบลทุงป ของ

อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เปนพื้นท่ีลุมน้ําท่ีติดดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท เปนลุมน้ําสาขาของแมน้ําปง อยูทางตอนกลางของจังหวัดเชียงใหม มีพื้นท่ี
ลุมน้ําท้ังหมด 518.69 ตารางกิโลเมตร ระหวางพิกัดเสนรุงท่ี 18๐34’15” เหนือ ถึง 18๐47’41” เหนือ 
และเสนแวงท่ี 98๐50’13” ตะวันออก ถึง 98๐31’15” ตะวันออก พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีราบสลับกบั
ภูเขาสูงชันครอบคลุมพื้นท่ีของอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม และจากขอมูลกรมการปกครอง ป 
พ.ศ. 2550 อําเภอแมวาง มีประชากรทั้งหมด 26,066 คน เปนชาย 13,051 คน และหญิง 13,015 คน มี
จํานวนครัวเรือน 7,958 ครัวเรือน  

2) ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมวาง 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีลุมน้ําแมวางเปนพื้นท่ีภูเขาสลับซอนสภาพพื้นท่ีท่ัวไปเปนปา

ดิบเขา โดยพ้ืนท่ีลุมน้ําแมวางมีลักษณะเปนรูปรี มีลําน้ําสายหลักคือลําน้ําแมวาง ยาวมาจากทิศ
ตะวันตก สูทิศตะวันออก โดยพ้ืนท่ีสวนใหญมีความลาดชันสูง ดังแสดงในรูปท่ี 12 
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รูปท่ี 4.12 แสดงลักษณะภูมิประเทศของพืน้ท่ีลุมน้ําแมวาง 

 
ท่ีมา: http://158.108.68.26/GAME-T/StudyArea/MaeWang-Home.htm 
 

จากการศึกษาพบวา ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาน้ันมีท้ัง
ผลตอบแทนทางตรงท่ีวัดออกมาในรูปของรายไดท่ีเปนตัวเงินท่ีไดรับจากการใหบริการขอมูลอุทก
วิทยา และผลตอบแทนทางออม นั่นคือประโยชนท่ีไดรับจากการติดต้ังสถานี โดยพิจารณาจาก
เหตุการณการเกิดอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจริงซ่ึงผลตอบแทนทางออมท่ีเกิดข้ึนจะเทากับความเสียหายท่ี
สามารถปองกันไมใหเกิดข้ึนไดจากความเสียหายท้ังหมดของเหตุการณอุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง 
ตําบลแมวิน ป พ.ศ.2550 ซ่ึงพื้นท่ีท่ีอําเภอแมวางนี้จะเปนตัวแทนท่ีดีของพื้นท่ีท่ีจะไดรับประโยชน
จากการติดต้ังสถานี ก็เพราะวาในอดีตนั้นอําเภอแมวางนี้ประสบปญหาน้ําทวมซํ้าซากเปนประจํา 
โดยมีรายละเอียดของผลตอบแทนรวมท้ังหมดตามตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงผลตอบแทนรวมท้ังหมด 

รายการ จํานวน (บาท) 
1.ผลตอบแทนทางตรง: รายไดจากการใหบริการขอมูล 37,422 
2.ผลตอบแทนทางออม: ความเสียหายท่ีสามารถปองกันไดจากเหตุการณ
อุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ตําบลแมวิน ป 2550  

6,953,810 

รวม 6,991,232 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ผลตอบแทนจากการใหบริการขอมูลอุทกวิทยานั้นมีท้ังผลตอบแทนทาง
ตรงที่ไดจากรายไดจากการใหบริการขอมูลโดยตรง ซ่ึงคิดเปนจํานวนเงินเทากับ 37,422 บาท 
รายไดจากการใหบริการขอมูลแตละปจะไมคงท่ีข้ึนอยูกับความตองการของผูขอรับบริการตาม
วัตถุประสงคของโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามความตองการของระยะเวลา ชนิดและประเภทของ
ขอมูล โดยขอมูลของรายไดจากการใหบริการขอมูลดังกลาวนื้ไดมาจากสวนวิจัยและพัฒนาอุทก
วิทยา สํานักวัจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า ซ่ึงเปนยอดเงินท่ีไดรับเปนคาเฉล่ียจากป 
2550 สวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการขอมูลแกหนวยงานเอกชน และเปนการใหบริการขอมูล
ทาง E-service และ จากรายงานผลการวิจัยเชิงสํารวจความพึงพอใจ และความเช่ือม่ันเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการของกรมทรัพยากรน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยสถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจการใหบริการและ
ความเชื่อม่ันเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการของกรมทรัพยากรน้ําวา ไดรับคะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจในระดับท่ีพึงพอใจมาก  โดยมีรายละเอียดอัตราคาบริการขอมูลตามท่ีกรมทรัพยากรน้ําได
กําหนดไวดังตารางท่ี 4.10 สําหรับผลตอบแทนทางออมท่ีพิจารณาจากความเสียหายท่ีสามารถ
ปองกันไดจากเหตุการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนท่ีอําเภอแมวาง ตําบลแมวิน ซ่ึงคิดเปนจํานวนเงินเทากับ 
6,953,810 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 4.12 
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ตารางท่ี 4.10 อัตราคาบริการขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา  

รายการ 
ขอมูลรายวัน 

(บาท / สถานี / ป) 
ขอมูลรายเดือน 

(บาท / สถานี / ป) 

ชนิดขอมูลกระดาษตอเนื่อง 1 บาท 1 บาท 
ขอมูล Text Files(Digital ลง Diskette) 10 บาท 3 บาท 
หนังสือสถิติอุทกวิทยาฯ(1 ชุดมี 2 เลม) 1,700 บาท 

CD หนังสือสถิติอุทกวิทยาฯ(รวมเลม 1,2) 1,700 บาท 
ท่ีมา: สวนวจิัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา(2550) 
 
 จากตารางท่ี 4.10 แสดงอัตราคาบริการขอมูลอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยา เนื่องจากการ
ใหบริการขอมูลอุทกวิทยาเปนการใหบริการโดยคิดราคาตนทุนเฉพาะในเร่ืองการวาจางจัดพิมพ
เปนสถิติอุทกวิทยาประจําป เปนการใหบริการโดยคิดคาเฉล่ีย ซ่ึงยังไมไดคิดถึงตนทุนผลผลิต 
ต้ังแตเร่ิมตนในการสํารวจจนกระท่ังส้ินสุดขบวนการดําเนินการวิเคราะหใหเปนขอมูลพื้นฐานและ
จัดพิมพ จึงทําใหอัตราคาบริการขอมูลอุทกวิทยานี้มีราคาท่ีคอนขางตํ่ามาก 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง  

ความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัย ท่ีอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ลําดับ ความเสียหาย  มูลคา (บาท) 
1 ดานชีวิตและทรัพยสิน 5,221,630 
2 ดานไฟฟา 8,500 
3 ดานส่ิงกอสราง 3,350,000 
4 ดานเกษตร 3,501,500 
5 ดานปศุสัตว 2,886,270 
6 เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทําเกษตร 190,000 
7 งดประกอบอาชีพ 1 เดือน 667,440 
8 งดประกอบอาชีพมากกวา 1 เดือน 2,964,600 

รวม 18,789,940 
ท่ีมา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวดัเชียงใหม 
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 จากตารางท่ี 4.11 แสดงใหเห็นถึงความเสียหายท่ีเกิดจากเหตุการณการเกิดอุทกภัยท่ีอําเภอ
แมวาง ตําบลแมวิน ป พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีมูลคาความเสียหายท้ังหมดเปนจํานวนเงิน 18,789,940 บาท 
จากความเสียหายของเหตุการณอุทกภัยท้ังหมดท่ีอําเภอแมวางนี้ สามารถนํามาคิดเปนผลตอบแทน
ทางออมไดนั่นคือ ประโยชนท่ีไดรับจากการติดต้ังสถานีซ่ึงจะเทากับความเสียหายท่ีสามารถ
ปองกันไมไดเกิดข้ึนได ดังตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลตอบแทนทางออมท่ีพิจารณาจากความเสียหายท่ีปองกันได 

ความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัย ท่ีอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ลําดับ ความเสียหาย  มูลคา (บาท) 
1 ดานชีวิตและทรัพยสิน 245,500 
2 ดานปศุสัตว 2,886,270 
3 เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทําเกษตร 190,000 
4 งดประกอบอาชีพ 1 เดือน 667,440 
5 งดประกอบอาชีพมากกวา 1 เดือน 2,964,600 

รวม 6,953,810 
ท่ีมา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั จังหวดัเชียงใหม 
 
 จากตารางที่ 4.12 แสดงถึงผลตอบแทนทางออมท่ีเกิดข้ึนนั่นคือประโยชนท่ีไดรับจากการ
ติดต้ังสถานี โดยพิจารณาจากความเสียหายท่ีสามารถปองกันไมใหเกิดข้ึนได จากเหตุการณการเกิด
อุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ตําบลแมวิน ป พ.ศ. 2550 นั้นความเสียหายท่ีสามารถปองกันไดเทากับ 
6,953,810 บาท จากความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 18,789,940 บาท  เนื่องจากวาในการสํารวจและ
จัดเก็บขอมูลอุทกวิทยานั้นจะมีการจางบุคลากรภายนอกในการอานคาระดับน้ําทําใหทราบถึงวาใน
แตละวันและแตละชวงเวลานั้นระดับน้ํามีคาอยูท่ีเทาไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาน้ําการอานคา
ระดับน้ํามีความสําคัญมาก เพราะโอกาสเกิดอุทกภัยมีสูง ดังนั้นการท่ีจางบุคลากรภายนอกมาทําการ
อานขอมูลระดับน้ําทุกเวลาในแตละวันจึงมีประโยชนในดานการเฝาระวังการเตือนภัยเบ้ืองตนได 
ณ ระดับหนึ่ง เพราะเม่ือบุคลากรภายนอกเห็นวาระดับน้ําเร่ิมสูงข้ึน ก็สามารถบอกกลาวใหชาวบาน
ในละแวกนั้นๆ ไดเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับเหตุการณการเกิดอุทกภัยได ทําใหมีการระวังตัว
และเตรียมพรอมตอภัยท่ีจะเกิดข้ึน เชน การอพยพไปอยูในท่ีท่ีปลอดภัย ขนยายสัตวและส่ิงของได
ทัน เปนตน ทําใหสามารถท่ีจะปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนนั้นใหมีมูลคาความเสียหายท่ี
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นอยลง ดังนั้นในกรณีนี้ความเสียหายท่ีเราสามารถปองกันไมไดเกิดข้ึนไดนั้นจึงเปนผลตอบแทน
ทางออมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการนี้ 
 
ตารางท่ี 4.13 แสดงผลตอบแทนรวมท้ังหมดของสถานีสํารวจท่ีอําเภอแมวาง จํานวน 2 สถานี 

รายการ จํานวน (บาท) 
1.ผลตอบแทนทางตรง: รายไดจากการใหบริการขอมูล 2,772 
2.ผลตอบแทนทางออม: ความเสียหายท่ีสามารถปองกันไดจากเหตุการณ
อุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ตําบลแมวิน ป 2550  

6,953,810 

รวม 6,956,582 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.13 แสดงถึงผลตอบแทนรวมท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนท่ีจะใชในการวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทนในคร้ังนี้ โดยท่ีผลตอบแทนทางตรงท่ีไดตามตารางขางบนนี้พิจารณาจากการนํา
ผลตอบแทนรวมท้ังหมดคือ 37,422 บาท (จากตารางท่ี 4.10) นํามาเฉล่ียใหเปนผลตอบแทนของแต
ละสถานีเพื่อท่ีใหสอดคลองกับผลตอบแทนทางออมท่ีคิดเฉพาะอําเภอแมวาง จึงไดวาผลตอบแทน
ทางตรงของสถานีสํารวจท่ีอําเภอแมวาง จํานวน 2 สถานี เทากับ 2,772 บาท และมีผลตอบแทน
ทางออมนั่นคือความเสียหายท่ีสามารถปองกันได เทากับ 6,953,810 บาท ดังนั้นผลตอบแทนรวม
ท้ังหมดของโครงน้ีจึงเทากับ 6,956,582 บาท และในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินของโครงการนี้เราจะสมมติใหผลตอบแทนท้ังหมดของโครงการคงที่ตลอดอายุของโครงการ 
ไมมีการเปล่ียนแปลง เพราะเนื่องจากวาผลตอบแทนท้ังหมดของโครงการน้ีท้ังในสวนของ
ผลตอบแทนทางตรงนั้นแนวโนมของการขอรับบริการขอมูลนี้ไมไดมีการเปล่ียนแปลงมากนัก 
สวนผลตอบแทนทางออมนั้นก็เปนการพิจารณาจากความเสียหายท่ีสามารถปองกันไมใหเกิดข้ึนได 
จึงเปนการยากท่ีจะทําการประมาณวาในอนาคตนั้นความเสียหายจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร 
 

4.2.3 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ 
     การวิเคราะหทางการเงินของโครงการ เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการ

ใหบริการขอมูลอุทกวิทยา เปนการวิเคราะหคาใชจายหรือเงินลงทุนและผลตอบแทนของโครงการ
หรือผลกําไรของโครงการ และแสดงการวิเคราะหคา NPV, IRR, B/C ratio และระยะเวลาคืนทุน 
โดยไดจากการใชขอมูลงบการเงินของกิจการที่มีอยูประมาณการออกมา เพื่อเปนเกณฑในการ
ตัดสินใจในการลงทุน 
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1) การคาดคะเนกระแสตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ 
การศึกษาการลงทุน ในการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาของสถานีสํารวจอุทกวิทยา 

อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาในจังหวัดเชียงใหมในคร้ังนี้มีอายุโครงการท้ังส้ิน 10 ป สามารถ
แสดงรายละเอียดของกระแสตนทุนและกระแสผลตอบแทนของโครงการแสดงไดดังตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14 แสดงรายละเอียดของกระแสตนทุนและกระแสผลตอบแทนของโครงการ 

ปท่ี รายรับ ตนทุน กําไร 

0 0 826,485 -826,485 
1 6,956,582 480,359 6,476,223 
2 6,956,582 509,181 6,447,401 
3 6,956,582 539,731 6,416,851 
4 6,956,582 572,115 6,384,467 
5 6,956,582 606,442 6,350,140 
6 6,956,582 642,829 6,313,753 
7 6,956,582 681,398 6,275,184 
8 6,956,582 722,282 6,234,300 
9 6,956,582 765,619 6,190,963 
10 6,956,582 811,556 6,145,026 
รวม 69,565,820 7,157,998 62,407,822 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
  
 จากตารางท่ี 4.14 ตนทุนและผลตอบแทนของโครงการในระยะเวลา 10 ป มีตนทุนรวม
เทากับ 7,157,998 บาท และรายรับรวมเทากับ 69,565,820 บาท ซ่ึงทําใหไดรับกําไรเทากับ 
62,407,822 บาท และหากวิเคราะหโครงการ ณ อัตราดอกเบ้ียคิดลด 8% ซ่ึงทําใหไดรายรับสุทธิ
เทากับ 41,757,376 บาท ดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตาราง 4.15 แสดงมูลคาปจจุบันของตนทุนและรายรับตลอดอายุของโครงการ ณ อัตราคิดลด 8% 

ปท่ี 
มูลคาปจจุบัน 
ของรายรับ 

มูลคาปจจุบัน 
ของตนทุน 

มูลคาปจจุบัน 
ของรายรับสุทธิ 

0 - 826,485 -826,485 
1 6,441,099 444,764 5,996,335 
2 5,963,878 436,520 5,527,357 
3 5,522,135 428,439 5,093,696 
4 5,113,088 420,505 4,692,583 
5 4,734,650 412,745 4,321,905 
6 4,384,038 405,111 3,978,927 
7 4,059,166 397,596 3,661,570 
8 3,758,641 390,249 3,368,392 
9 3,479,682 382,963 3,096,720 
10 3,222,289 375,913 2,846,376 
รวม 46,678,665 4,921,289 41,757,376 

ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

 2) การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของโครงการ 
 จากการวิเคราะหคาใชจายและผลตอบแทนทางการเงิน ของการใหบริการขอมูล

อุทกวิทยา ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาจังหวัดเชียงใหม โดยนํา
ขอมูลท่ีคํานวณไดมาวิเคราะหหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ ซ่ึงแบงการวิเคราะหออกเปน 3 
สวนดังนี้ 

(1) การคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ คือ การคํานวณหาผลรวมมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการ เพื่อใชเปนเกณฑในการวัดวาโครงการนั้นๆ จะใหผลตอบแทนที่
คุมคาหรือไม   ซ่ึงจากการคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนและมูลคาปจจุบันของตนทุนใน
แตละปของการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 10 ป ณ อัตราสวนลดท่ี 8% ตามตารางท่ี 4.14 ดังนั้น
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคาเทากับ 41,757,376 บาท ซ่ึงมีคามากกวาศูนย 
แสดงใหเห็นวาการลงทุนมีอัตราผลตอบแทนท่ีอยูในระดับท่ีคุมคาตอการลงทุน  
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(2) การคํานวณหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit Cost Ratio: B/C 
Ratio) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน คือ อัตราสวนระหวางผลรวมมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนกับผลรวมมูลคาปจจุบันของคาใชจายท้ังหมดตลอดอายุของโครงการ ซ่ึงจากการ
คํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทน รวมทั้งมูลคาปจจุบันของตนทุนในแตละปของการ
ดําเนินงานตลอดระยะเวลา 10 ป ณ อัตราสวนลดท่ี 8 % ตามตารางท่ี 4.15  ดังนั้นอัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการ มีคาเทากับ 9.49 แสดงวาผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุน
ใหผลตอบแทนท่ีคุมคากับคาใชจายท่ีเสียไป 

(3) การคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of 
Return: IRR) อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน คือ อัตราท่ีจะทําใหผลตอบแทนและตนทุนท่ี
คิดลดเปนคาปจจุบันแลวเทากันพอดี อัตราดังกลาวจึงเปนอัตราความสามารถของเงินลงทุนท่ีจะ
กอใหเกิดรายไดคุมกับเงินลงทุน จากขอมูลกระแสเงินสดสุทธิในแตละปการดําเนินงาน ตลอด
ระยะเวลา 10 ป ท่ีไดจากการคํานวณในตารางท่ี 4.14 แลวนํามาคํานวณหาคา IRR โดยคอมพิวเตอร 
จะไดคา IRR มีคาเทากับ 783% แสดงวาการลงทุนในโครงการมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ
มากกวาดอกเบ้ียเงินฝากและอัตราคิดลดท่ีกําหนดไวรอยละ 8 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาโครงการคุมคาตอ
การลงทุน 
 
ตารางท่ี 4.16 สรุปผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการใหบริการขอมูลอุทก

วิทยา ณ อัตราคิดลด 8 %   
ผลการวิเคราะหทางการเงิน ผลการคํานวณ 

มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 41,757,376 
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) 783% 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) 9.49 
ท่ีมา: จากการคํานวณ  
 
 จากผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา 
ตามตารางท่ี 4.16 ซ่ึงประกอบดวยการหาคา NPV, IRR และB/C Ratio ณ อัตราสวนลด 8 % 
ระยะเวลาของโครงการ 10 ป พบวา ผานหลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน จึงสรุปไดวาการลงทุน
ของโครงการการใหบริการขอมูลอุทกวิทยาเปนโครงการท่ีนาลงทุน 
 ดังนั้นในการศึกษาถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา ของ
สถานีสํารวจอุทกวิทยา – อุตุนิยมวิทยาของสวนอุทกวิทยาจังหวัดเชียงใหม จํานวน 27 สถานนีัน้ ทํา
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ใหทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนในการจัดต้ังสถานีสํารวจอุทกวิทยา  – อุตุนิยมวิทยา 
เพราะฉะน้ันถาหากรัฐบาลมีความตองการที่จะดําเนินการจัดต้ังสถานีสํารวจฯ เพิ่มข้ึนจากเดิมท่ีมีอยู 
ก็ตองมีคาใชจายในการลงทุนเร่ิมแรกเทากับ 826,485 บาท และมีคาใชจายในการดําเนินงานแตละป
เทากับ 480,359 บาท และผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการจัดต้ังสถานีสํารวจฯ มีคาเทากับ 6,956,582 
บาท โดยผลตอบแทนท่ีไดรับในการจัดต้ังสถานีสํารวจฯ นี้เปนผลตอบแทนท้ังทางตรงในรูปรายได
จากการใหบริการขอมูลและผลตอบแทนทางออมท่ีคิดจากความเสียหายท่ีสามารถปองกันไมได
เกิดข้ึนไดจากเหตุการณอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนจริง ซ่ึงในท่ีนี้คือเหตุการณการเกิดอุทกภัยท่ีอําเภอแมวาง ป 
พ.ศ. 2550 
 
4.3 ผลการวิเคราะหความไวตัวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะหความไวตัวตอเหตุการณเปล่ียนแปลงของโครงการ เปนการวิเคราะหเพื่อ
ตรวจสอบวา เม่ือตนทุนและผลตอบแทนหรือรายไดท่ีใชในการวิเคราะหเปล่ียนแปลงไป ไมวาจะ
เปนการเปล่ียนแปลงของตนทุนหรือรายไดเปล่ียนแปลงไปอยางเดียวหรือมีการเปล่ียนแปลง
พรอมๆ กันท้ังสองดาน จะมีผลตอคาของมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV), อัตราผลตอบแทนภายใน 
(IRR) และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) มีการเปล่ียนแปลงไปมากนอยอยางไร ซ่ึงจะ
สงผลตอการดําเนินกิจการทางการเงิน โดยการวิเคราะหความไวนั้นจะชวยประกอบการตัดสินใจท่ี
จะเลือกลงทุนในโครงการอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ในท่ีนี้เราจะวิเคราะหความไวตัวตอการ
เปล่ียนแปลงเฉพาะตนทุน และใหผลตอบแทนของโครงการคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ีคงท่ี ซ่ึงจะทําการ
วิเคราะหใน 3 กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการ(เฉพาะตนทุนในการลงทุน) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% 
ตอป โดยสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ี 8% 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการวเิคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุน(เฉพาะ 
       ตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึนคร้ังละ 10% ตอป ณ อัตราคิดลด 8% 

การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ NPV IRR B/C Ratio 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 10% 41,674,728 711.90% 9.33 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 20% 41,592,080 625.54% 9.18 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 30% 41,509,431 602.31% 9.03 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 40% 41,426,783 559.25% 8.89 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 50% 41,344,134 521.94% 8.75 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 60% 41,261,486 489.29% 8.62 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 70% 41,178,837 460.48% 8.49 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 80% 41,096,189 434.87% 8.36 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 90% 41,013,540 411.96% 8.24 
เม่ือตนทุน(เฉพาะตนทุนในการลงทุน)เพิม่ข้ึน 100% 40,930,892 391.34% 8.12 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 

จากตารางท่ี 4.17 เม่ือสมมติใหตนทุนในการลงทุนของโครงการ เพิ่มข้ึน 10%, 20%, 30%, 
40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% และ 100% ตอป โดยใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลด 8%   
พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)  เทากับ 41,674,728 บาท, 41,592,080 
บาท,  41,509,431 บาท, 41,426,783 บาท, 41,344,134 บาท, 41,261,486 บาท, 41,178,837 บาท, 
41,096,189 บาท, 41,013,540 บาท และ 40,930,892 บาท ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนสุทธิท่ี
คํานวณกลับมาในปปจจุบันมีคามากกวาศูนย   เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 
(IRR) มีคาเทากับ 711.90%, 652.54%, 602.31%, 559.25%, 521.94%, 489.29%, 460.48%, 
434.87%, 411.96 และ 391.34% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู  ผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุนของโครงการจะมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู สวนคา B/C Ratio มีคาเทากับ 
9.33, 9.18, 9.03, 8.89, 8.75, 8.62, 8.49, 8.36, 8.24 และ 8.12 ตามลําดับ    แสดงถึงผลตอบแทนตอ
ตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง  แมวาตนทุนจะเพิ่มสูงข้ึน 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 
90% และ 100% ตอป ตามลําดับ    
 ดังนั้น  จากผลการวิเคราะหความไวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการเม่ือตนทุนในการ
ลงทุนเพิ่มข้ึน 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% และ 100% ตอป โดยให
ผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราสวนลด 8%    สามารถสรุปไดวาโครงการนี้ มีความเปนไปไดในทาง
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เศรษฐศาสตร และเหมาะสมตอการลงทุน   เนื่องจาก NPV มีคาเปนบวก   IRR ยังคงมีคามากกวา
อัตราดอกเบ้ียเงินกู และคา B/C Ratio มีคามากกวา 1  

 
กรณีท่ี 2 เม่ือสมมติใหตนทุน (เฉพาะตนทุนในการดําเนินการ)เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% ตอป 

โดยสมมติใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิดลดท่ี 8% 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการวเิคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุน(เฉพาะ 

        ตนทุนในการดําเนินการ)เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% ตอป ณ อัตราคิดลดที่ 8% 
การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ NPV IRR B/C Ratio 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 10% 41,347,895 777.28% 8.76 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 20% 40,938,415 771.42% 8.13 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 30% 40,528,935 765.55% 7.59 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 40% 40,119,454 759.69% 7.12 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 50% 39,709,974 753.83% 6.70 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 60% 39,300,493 747.96% 6.33 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 70% 38,891,013 742.10% 5.99 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 80% 38,481,532 736.23% 5.69 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 90% 38,075,052 730.36% 5.42 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 100% 37,662,572 724.49% 5.18 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.18 เม่ือสมมติใหตนทุนในการดําเนินงานของโครงการ เพิ่มข้ึน 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% และเพิ่มข้ึนสูงสุดประมาณ 100% ตอป โดยใหผลตอบแทนคงท่ี 
ณ  อัตราคิดลด 8%   พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)  เทากับ 
41,347,895 บาท , 40,938,415 บาท ,  40,528,935 บาท , 40,119,454 บาท , 39,709,974 บาท , 
39,300,493 บาท, 38,891,013 บาท, 38,481,532  บาท, 38,072,052 บาท และ 37,662,572 บาท 
ตามลําดับ แสดงถึงผลตอบแทนสุทธิท่ีคํานวณกลับมาในปปจจุบันมีคามากกวาศูนย   เม่ือพิจารณา
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (IRR) มีคาเทากับ 777.28%, 771.42%, 765.55%, 759.69%, 
753.83%, 747.96%, 742.10%, 736.23%, 730.36% และ 724.49% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู  ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการจะมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู สวนคา B/C Ratio มีคาเทากับ 8.76, 8.13, 7.59, 7.12, 6.70, 6.33, 5.99, 5.69, 5.42 และ 5.18  
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ตามลําดับ    แสดงถึงผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง  แมวาตนทุนจะเพิ่มสูงข้ึน 10%, 20%, 
30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% และ 100% ตอป ตามลําดับ    
 ดังนั้น  จากผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 
10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% และ 100% ตอป โดยใหผลตอบแทนคงท่ี ณ 
อัตราสวนลด 8%    สามารถสรุปไดวาโครงการนี้ มีความเปนไปไดในทางเศรษฐศาสตร และ
เหมาะสมตอการลงทุน   เนื่องจาก NPV มีคาเปนบวก   IRR ยังคงมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
และคา B/C Ratio มีคามากกวา 1 
 
 กรณีท่ี 3 เม่ือสมมติใหตนทุนของโครงการทั้งหมด(ท้ังในสวนของตนทุนในการลงทุนและ
ตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% ตอป โดยผลตอบแทนของโครงการคงที่ ณ อัตราคิด
ลดท่ี 8% 
ตารางท่ี 4.19 แสดงผลการวเิคราะหความไวตัวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ เม่ือตนทุนท้ังหมด 

        เพิ่มข้ึนคร้ังละ 10% ตอป ณ อัตราคิดลด 8% 
การวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการ NPV IRR B/C Ratio 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 10% 41,265,248 706.57% 8.62 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 20% 40,779,119 642.75% 7.90 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 30% 40,280,990 588.75% 7.30 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 40% 39,788,861 542.45% 6.78 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 50% 39,296,732 502.31% 6.32 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 60% 38,804,603 467.19% 5.92 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 70% 38,312,475 436.19% 5.58 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 80% 37,820,346 408.63% 5.27 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 90% 37,328,217 383.96% 4.99 
เม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 100% 36,836,088 361.75% 4.74 
ท่ีมา: จากการคํานวณ 
 
 จากตารางท่ี 4.19 เม่ือสมมติใหตนทุนท้ังหมดของโครงการ เพิ่มข้ึน 10%, 20%, 30%, 40%, 
50%, 60%, 70%, 80% และเพิ่มข้ึนสูงสุดประมาณ 100% ตอป โดยใหผลตอบแทนคงท่ี ณ อัตราคิด
ลด 8%   พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)  เทากับ 41,265,248 บาท, 
40,773,119 บาท,  40,280,990 บาท, 39,788,861 บาท, 39,296,732 บาท, 38,804,603 บาท, 
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38,312,475 บาท, 37,820,346  บาท, 37,328,217 บาท และ 36,836,088 บาท ตามลําดับ แสดงถึง
ผลตอบแทนสุทธิท่ีคํานวณกลับมาในปปจจุบันมีคามากกวาศูนย   เม่ือพิจารณาอัตราผลตอบแทน
ภายในจากการลงทุน (IRR) มีคาเทากับ 706.57%, 642.75%, 588.75%, 542.45%, 502.31%, 
467.19%, 436.19%, 408.63%, 383.96% และ 361.75% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบ้ีย
เงินกู  ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการจะมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู สวนคา 
B/C Ratio มีคาเทากับ 8.62, 7.90, 7.30, 6.78, 6.32, 5.93, 5.58, 5.27, 4.99 และ 4.74  ตามลําดับ    
แสดงถึงผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวาหนึ่ง  แมวาตนทุนจะเพิ่มสูงข้ึน 10%, 20%, 30%, 40%, 
50%, 60%, 70%, 80%, 90% และ 100% ตอป ตามลําดับ    
 ดังนั้น  จากผลการวิเคราะหความไวตอการเปล่ียนแปลงของโครงการเม่ือตนทุนเพิ่มข้ึน 
10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% และ 100% ตอป โดยใหผลตอบแทนคงท่ี ณ 
อัตราสวนลด 8%    สามารถสรุปไดวาโครงการนี้ มีความเปนไปไดในทางเศรษฐศาสตร และ
เหมาะสมตอการลงทุน   เนื่องจาก NPV มีคาเปนบวก   IRR ยังคงมีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
และคา B/C Ratio มีคามากกวา 1 

จากการวิเคราะหขางตนนี้เปนการวิเคราะหความไวตัวของโครงการท้ังในสวนท่ีใหตนทุน
ในการลงทุน ตนทุนในการดําเนินงาน และตนทุนท้ังหมดของโครงการมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน
ต้ังแต 10% จนถึง 100% ซ่ึงตนทุนของโครงการนั้นไมวาจะใหตนทุนสวนหนึ่งสวนใดหรือให
ตนทุนท้ังหมดของโครงการเพ่ิมข้ึน และไมวาจะมีการเปล่ียนแปลงในสัดสวนเทาไรนั้นก็ข้ึนอยูกับ
แผนงานและงบประมาณท่ีไดรับ และจะเห็นไดวาในการวิเคราะหความไวตัวของโครงการทั้ง 3 
กรณีนี้จะพบวาโครงการยังใหผลเปนท่ีนาพอใจทางเศรษฐศาสตร ท่ีเหมาะสมตอการลงทุน 
 
 


