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บทที่ 2
แนวคิดทางทฤษฎีและเอกสารที่เก่ียวของ

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ

2.1.1 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับการคลังสาธารณะ
Richard A. Musgrave (1989 อางถึงใน กรภัทร บุญเรือนยา, 2550) นักเศรษฐศาสตร

ที่มีชื่อเสียงดานการคลังสาธารณะมีความคิดเห็นวา รัฐบาลควรมีหนาที่ที่สําคัญขั้นพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ 3 ประการ ไดแก

1) หนาที่ในการจัดสรรการใชทรัพยากรของสังคม เพื่อนําไปผลิตสินคาสาธารณะ
สินคาเอกชน และบริการอ่ืนๆ ใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ตรงกับความตองการของคนสวน
ใหญในสังคมดวย ซึ่งการแบงสรรการใชทรัพยากรของสังคมระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ
จะตองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดดวยตามหลักของ Pareto

2) หนาที่ในการกระจายรายไดและความมั่งคั่งของสังคม เพื่อกระจายสินคาและ
บริการตางๆ ที่ผลิตขึ้นในสังคมจําแนกแจกจายใหแกประชาชนทุกคนไดอยางทั่วถึงกัน โดยผาน
มาตรการการคลังทางดานรายได คือ การจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา และการเก็บภ าษีแบบทั่วไป
มาตรการการคลังทางดานรายจายทั้งในสวนสวัสดิการเพื่อลดความเดือดรอนของประชาชน เชน
โครงการรักษาพยาบาลสําหรับผูมีรายไดนอย โครงการประกันสังคม เปนตน และสวนของ
คาใชจายในการเพิ่มพูนความสามารถและประสิทธิภาพในการหารายไดของผูมีรายไดตํ่าหรือผูที่อยู
ในฐานะชวยตัวเองได เชน โครงการศึกษาอบรมทางดานวิชาชีพ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตร โครงการปฏิรูปที่ดิน โครงการจัดการชลประทาน เปนตน

3) หนาที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจของสังคมใหเปนไปอยางราบร่ืน มีเสถียรภาพ โดยรักษาระดับการจางงานใหอยูในระดับ
การจางงานเต็มที่ และรักษาระดับราคาหรือควบคุมอัตราเงินเฟอของประเทศใหคงที่ซึ่งหนาที่ตางๆ
เหลาน้ีจะใชผานการเก็บภาษีอากร การใชจายของภาครัฐบาล และการกูยืมหรือการกอหน้ีสาธารณะ
ซึ่งจะมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับภาคเอกชน
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มนตรี เข็มทอง (2548) ไดศึกษาและสรุปวา ถนน หรือทางหลวง จัดเปนสินคา
สาธารณะ (Public Goods) ซึ่งไมมีตนทุนเพิ่มในการใชสินคาและบริการ และไมมีบุคคลอ่ืนมา
ขัดขวางการใชถนนของผูบริโภคได ในการพิจารณากอสรางโครงการตาง ๆ ของกรมทางหลวงจะ
ใชการวิเคราะหทางดานเศรษฐกิจ (Economic Analysis) โดยใชการวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนจากโครงการน้ัน ๆ เปนการกําหนดความคุมคาของโครงการเพื่อตัดสินใจในการลงทุน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงบประมาณที่มีอยางจํากัดของรัฐบาล

เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2552) รายจายในการกอสรางและบํารุงรักษาทาง
หลวงเปนงบประมาณที่เกี่ยวกับบริการเศรษฐกิจ(economic services) ที่มาจากเงินภาษีของ
ประชาชนในประเทศ Richard A. Musgrave นักเศรษฐศาสตรการเมืองชาวสหรัฐอเมริกา กลาววา
ในชวงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ การใชจายของรัฐบาลเปนการใชจายที่เกี่ยวของกับ
ความจําเปนในการลงทุนในสังคม (Overhead Capital) เชนการกอสรางถนนหนทาง ทาเรือ เหลง
พลังงานตางๆ มากกวาดานอ่ืนๆ ดวยขนาดของการใชจายและสัดสวนของการลงทุนของภาครัฐที่
สูง สินคาทุนและตลาดทุนตางๆ ที่รัฐบาลไดสรางขึ้นมา จะเปนปจจัยรองรับของการเกิดของ
โรงงานและอุตสาหกรรมตางๆ ในภาคเอกชน รวมถึงการสงเสริมการทองเที่ยวอีกดวย ซึ่งการ
วิเคราะหและการประเมินคาใชจายวิธีการตางๆ เปนสิ่งที่จะชวยใหผูที่มีหนาที่การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การใชจายของรัฐบาลสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตุมีผล ซึ่งจะชวยใหการจัดสรรการใชทรัพยากร
ของสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

2.1.2 แนวคิดการวิเคราะหโครงการ

ชูชีพ พิพัฒนศิถี (2540) ไดอธิบายวาการวิเคราะหโครงการหมายถึง การประเมินวา
เมื่อเกิดโครงการจะกอใหเกิดผลประโยชน และผลกระทบตอสิ่งใดบางในดานตาง ๆ ซึ่งผลการ
วิเคราะหจะมีความสําคัญอยางยิ่งตอสถาบันที่ใหเงินสนับสนุนในการกอสรางโครงการ เน่ืองจาก
ผลการวิเคราะหโครงการสามารถนํามาเปนเหตุผลที่ชวยในการตัดสินใจวาจะลงทุนทําโครงการน้ัน
หรือไม โดยแบงการวิเคราะหโครงการเปนดานตาง ๆ ดังน้ี

1. การวิเคราะหดานเทคนิค หรือวิชาการ (Technical Analysis) เปนจุดเร่ิมตนที่
เหมาะสมสําหรับการพิจารณามิติของโครงการ และประเด็นทางดานเทคนิคของการวิเคราะห
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2. การวิเคราะหดานสังคม (Social Analysis) คือการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่
คาดวาจะเกิดจากโครงการ ซึ่งนําไปสูผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของมนุษย ในรูปขององคกรทาง
สังคม และมาตรฐานการครองชีพ

3. การวิเคราะหดานสถาบัน (Institution Analysis) เปนการพัฒนาสถาบัน ใหมี
ความเขมแข็งทั้งในระสั้น และระยะยาว พรอมทั้งการแกไขปญหาดานสถาบัน

4. การวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม (Environmental Analysis) เปนการพิจารณาความ
สมดุลระหวางความตองการของมนุษย บนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติ กับความสามารถของ
สิ่งแวดลอมที่ตอบสนองความตองการของมนุษย

5. การวิเคราะหดานเศรษฐกิจ (Economic Analysis) เปนสวนประกอบสําคัญ
ประการหน่ึงในการประเมินคาโครงการ เน่ืองจากสามารถบงบอกไดวาโครงการใดมีความคุมคา
และสมควรนําไปลงทุนทั้งน้ีเพราะวาการกอสราง และการดําเนินงานโครงการน้ันจําเปนตองใช
ทรัพยากรซึ่งควรถูกใชไปเพื่อจุดมุงหมายอ่ืน การประเมินคาโครงการจะรับรองวาการจัดสรรและ
ใชทรัพยากรเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ก็ตอเมื่อมูลคาในเชิงปริมาณของผลประโยชน
โครงการจะตองมากกวามูลคาในเชิงปริมาณของทรัพยากรเหลาน้ันหรือตนทุนโครงการ

6. การวิเคราะหดานการเงิน (Financial Analysis) มีจุดมุงหมายเพื่อประเมินผล
กระทบที่คาดหมายของโครงการที่จะมีตอโครงการและฐานะทางการเงินของวิสาหกิจที่มีภาครัฐ
หรือเอกชนเปนเจาของ และเพื่อตรวจสอบวาโครงการมีความเหมาะสมทางการเงินแบบยั่งยืน และ
มีเงินทุนเพียงพอเพื่อการใชจายในการกอสราง การดําเนินงาน และการซอมแซม บํารุงรักษาที่
เปนได ตลอดระยะเวลาของโครงการไดหรือไม

2.1.3 แนวคิดในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis)

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ เปนผลสืบเน่ืองจากปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจที่ระบบเศรษฐกิจหรือสังคมตางๆเผชิญอยู ปญหาน้ีก็คือ ความขาดแคลน ( Scarcity)
ของทรัพยากรในสังคมขณะที่ความตองการของบุคคลในสังคมมีไมจํากัด ความตองการในที่น้ี
หมายถึงสวัสดิการที่บุคคลในสังคมไดรับซึ่งขึ้นกับความพอใจที่ ไดรับจากการบริโภคสินคาและ
บริการ อาทิ ปจจัยสี่ บุคคลสามารถซื้อหาเองได แตสินคาและบริการบางชนิด บุคคลบางกลุมขาด
โอกาสที่จะจัดหามาไดเอง รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองเขามาผลิตเองตามที่สังคมตองการ เพราะ
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ภาคเอกชนไมตองการผลิต เมื่อเปนเชนน้ี ทรัพยากรในระบบจึงถูกแบงไปผลิตระหวางโครงการ
เอกชนกับโครงการรัฐบาล สําหรับภาคเอกชนแลว “กําไร” เปนสิ่งจูงใจ ราคาที่ผูบริโภคจายซื้อ
สินคาเปนเคร่ืองวัดความพอใจที่ไดรับจากสินคาน้ัน ขณะที่ราคาทรัพยากรที่ผูผลิตจายซื้อเปน
เคร่ืองวัดคาเสียโอกาสของทรัพยากร การที่ผูผลิตมีกําไรแสดงวาความพึงพอใจที่ผูบริโภคไดรับจาก
สินคาและบริการที่จายซื้อน้ันมากกวาตนทุนในการผลิตสินคาและบริการ ดังน้ัน เราสามารถหา
กําไรดวยการวิเคราะหตนทุนแลผลตอบแทนของโครงการ ทางดานรัฐบาลก็เชนเดียวกัน ตองเผชิญ
กับปญหาในการเลือกทําโครงการที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกคนในสังคมภายใต
ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการจึงเปนสิ่งจําเปน
เพื่อใหทรัพยากรถูกนําไปใชประโยชนในแงของการที่สังคมมีสวัสดิการเพิ่มสูงขึ้น อาจกลาวไดวา
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการเปนเคร่ืองมือที่ชวยตัดสินใจวาโครงการที่กําลัง
พิจารณาน้ันเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม โดยเฉพาะภายใตเงื่อนไขของการมีทรัพยากรอยางจํากัด
และจําเปนตองเลือกทําโครงการใดโครงการหน่ึงการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจะชวย
ตัดสินวา ในบรรดาโครงการตางๆ ที่มีอยู โครงการใดเหมาะสมแกการลงทุนมากที่สุด การวิเคราะห
ดังกลาวเปนการวิเคราะหที่เปนระบบชัดเจน มีการกําหนดกรอบการวิเคราะหและสามารถหาขอมูล
ขอเท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะหได ผลการวิเคราะหปรากฏในเชิงปริมาณ น่ันคือตนทุนและ
ผลตอบแทนจะอยูในรูปตัวเงิน ทําใหการวิเคราะหเชนน้ีเปนที่ยอมรับกันทั่วไป (หฤทัย มีนะพันธ,
2550)

2.1.3.1 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการภาครัฐบาล

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนน้ันเปนเคร่ืองมือที่ไมไดจํากัดใชเฉพาะ
โครงการลงทุนเทาน้ัน ทั้งน้ีเพราะตนทุนและผลตอบแทนอันเกิดจากโครงการอาจสามารถวัดเปน
ตัวเงินหรือไมใชตัวเงินก็เปนได วิธีวิเคราะหสามารถนํามาประยุกตใชกับโครงการของภาครัฐบาล
ไดทุกประเภท ไมวาจะเปนโครงการขนาดใหญที่ใชเงินลงทุนจํานวนมากหรือไมมีการลงทุนการ
วิเคราะหโครงการน้ันเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการที่มี
ตอสังคมโดยรวม ประโยชนของการวิเคราะหโครงการที่สําคัญก็คือเปนเคร่ืองมือจัดสรรทรัพยากร
ที่มีจํากัดอยางมีประสิทธิภาพในโครงการลงทุน และยังเปนเคร่ืองวัดการเปลี่ยนแปลงในสวัสดิการ
ซึ่งเปนผลประโยชนและเปาหมายที่ดีตอสังคมอันเปนผลจากการมีโครงการการวิเคราะหโครงการ
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ของรัฐบาลหรือการวิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจ จะพิจารณาผลกระทบตอสวัสดิการของสังคม
ในวงกวางทั้งสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงจิตใจ น่ันคือ นอกจากจะประเมินคาผลกระทบที่มองเห็นและ
วัดเปนตัวเงินไดแลว ยังประเมินผลกระทบที่ไมอาจมองเห็นไดอีกดวย (หฤทัย มีนะพันธ, 2550)

2.1.3.2 ลักษณะของตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ

(1) ตนทุนของโครงการ (Cost) ตนทุนของโครงการ หมายถึง คาใชจายที่
เสียไปเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตมาใชในการผลิตผลผลิตของโครงการ ตนทุน
ประกอบดวย คาใชจายในการลงทุนคาใชจายดําเนินการ และคาใชจายดานผลกระทบภายนอก

(1.1) คาใชจายในการลงทุน รายการตางๆ ที่รวมอยูในคาใชจายในการ
ลงทุนน้ันสามารถจําแนกไดเปนดังน้ี

(1.1.1) คาใชจายเพื่อการลงทุนเร่ิมแรก (Initial Expenditures)
เปนคาใชจายเกี่ยวกับการจัดต้ังหรือเร่ิมทําโครงการ คาใชจายประเภทน้ีเปนมูลคาของปจจัยการผลิต
ที่จําเปนตองใชในโครงการเพื่อเปนฐานการผลิต อาจเรียกวาเปนคาใชจายสําหรับปจจัยคงที่ (Fixed
cost) อาทิ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ ยานพาหนะ เปนตน ซึ่งคาใชจายเหลาน้ีจะไมแปรผันตาม
ปริมาณการผลิต

(1.1.2) คาใชจายลงทุนทดแทน (Replace Expenditures) เปน
คาใชจายลงทุนดานเคร่ืองมือและรายการลงทุนอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นในชวงดําเนินการของโครงการ เพื่อ
ดํารงไวซึ่งกําลังการผลิตที่มีศักยภาพ ทั้งน้ีเพราะเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ อาจหมดอายุการใช
งานกอนที่โครงการจะหมดอายุคาใชจายเพื่อการลงทุนเร่ิมแรกเปนรายการที่ใหญที่สุดในงบ
ทรัพยากรของโครงการโดยสวนใหญ สําหรับโครงการขนาดคอนขางเล็ก คาใชจายประเภทน้ีจะ
เกิดขึ้นในปแรกทั้งหมด สวนโครงการขนาดใหญน้ัน คาใชจายประเภทน้ีจะเกิดขึ้นโดยกระจายไป
มากกวาสองปหรือเกิดขึ้นหลายป

(1.2) คาใชจายดําเนินการ คาใชจายดําเนินการจะอยู ณ ระดับใดยอม
ขึ้นกับระดับผลผลิต โดยทั่วไปแลว เมื่อเร่ิมดําเนินการ เคร่ืองจักรจะยังไมถูกใชเต็มกําลังการผลิต
สูงสุด กลาวคือการใชประโยชนจากกําลังการผลิตอาจดําเนินตอไปไดหลายป เพื่อใหมีโอกาสไดรับ
ระดับผลผลิตสูงสุด ตามปกติแลว กรอบดานเวลาของคาใชจายดําเนินการจะเปนไปตามแนวโนม
ของผลผลิตอยางไรก็ตาม ความสัมพันธระหวางการใชประโยชนจากกําลังการผลิตและคาใชจาย
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ดําเนินการไมจําเปนตองเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในบางคร้ังรายการคาใชจายดําเนินการอาจไม
แปรผันกับระดับผลผลิต คาใชจายดําเนินการอาจประกอบดวยคาใชจายคงที่ (Fixed cost) และ
คาใชจายผันแปร(Variable cost)

(1.3) คาใชจายดานผลกระทบภายนอก (External Cost) คาใชจาย
ประเภทน้ีตางจากคาใชจายที่ไดกลาวมาแลวซึ่งเปนคาใชจายภายในโครงการโดยที่การลงทุนใน
โครงการใดๆ ก็ตามอาจเกิดผลกระทบเชิงลบตอบุคคล กลุมบุคคล หรือสิ่งแวดลอมภายนอก
โครงการได โดยผลกระทบเชิงลบน้ีผูอยูภายในโครงการไมไดรับแตอยางใด ซึ่งผูวิเคราะห
โครงการตองประเมินคาใชจายออกมาใหได เพื่อประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจวาจะลงทุน
ในโครงการหรือไมอยางไร และตองนํามารวมไวเปนสวนหน่ึงของคาใชจายของโครงการอีกดวย
ดังน้ัน สําหรับการวิเคราะหโครงการของรัฐบาลหรือทางเศรษฐกิจน้ัน คําวา “ Cost ” จะครอบคลุม
ทั้งคาใชจายที่อยูในรูปตัวเงิน เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรและผลกระทบภายนอกเชิงลบที่สามารถวัด
ในรูปตัวเงินไดและไมได

(2) ผลตอบแทนของโครงการ (Benefits) ผลตอบแทนของโครงการ
หมายถึง ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตของโครงการ แมวาโครงการหน่ึง
จะกอใหเกิดผลประโยชนมากมายก็ตาม แตโครงการก็อาจผลิตผลผลิตในรูปแบบที่แตกตางกัน ซึ่ง
เราสามารถจําแนกผลประโยชนได 2ประเภท ดังน้ี

(2.1) ผลประโยชนทางตรง (Direct Benefits) โดยทั่วไปแลว
ผลประโยชนทางตรงเปนผลที่เกิดจากการใชประโยชนจากกําลังการผลิตของโครงการโดยตรง ซึ่ง
อาจอยูในรูปผลผลิตขั้นสุดทาย (Final products) ผลผลิตขั้นกลาง (Intermediate products) เงินตรา
ตางประเทศเมื่อมีการสงออกหรือผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ หรือแมแตการลดลง
ในตนทุนหรือคาใชจายของการใชปจจัยการผลิต ดานเวลาการสึกหรอของเคร่ืองจักร เปนตน

(2.2) ผลประโยชนทางออม (Indirect Benefits) ผลประโยชน
ทางออมเปนผลประโยชนจากโครงการที่มีตอสังคมโดยรวมที่อยูภายนอกโครงการ อาจเรียกวา
ผลประโยชนภายนอก (External benefits) ในแงคิดทางเศรษฐศาสตรแลว ผลประโยชนทางออมน้ัน
ควรถูกนํามารวมไวในกระแสทรัพยากร ถึงแมจะไมปรากฏอยูในงบทางการเงิน รูปแบบของ
ผลประโยชนน้ันยากที่จะประเมินคาออกมาเปนตัวเงิน ในการวิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจน้ัน
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สิ่งที่ตองกระทําก็คือ พยายามรวบรวมผลประโยชนของโครงการที่สําคัญใหครอบคลุมมากที่สุด
เพื่อใหโครงการแสดงบทบาทที่มีตอสังคมอยางแทจริง ซึ่งบางคร้ังผลประโยชนอาจอยูในรูปที่ไมมี
ตัวตน(Intangible benefits) ก็ตองพยายามกําหนดและประเมินมูลคาออกมา (เยาวเรศ ทับพันธุ,
2543)

2.1.3.3 การเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของโครงการ

การตัดสินใจดําเนินการใดๆ จําเปนตองมีการเปรียบเทียบตนทุนและ
ผลประโยชนของโครงการที่คาดวาจะไดรับ ถาผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับมากกวาตนทุนของ
โครงการ โครงการน้ันจึงจะถูกนําขึ้นมาพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินงาน ในทางปฏิบัติโครงการ
หลายโครงการที่นาจะทํา และทุกโครงการคาดวาจะมีผลประโยชนเกิดขึ้นกับสังคมมากบางนอย
บาง แตติดขัดดวยเงินงบประมาณที่จะใชในการดําเนินการ การที่จะตัดสินใจเลือกทําโครงการใด
กอนโครงการใดหลัง ตองมีการเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนของแตละโครงการ ซึ่งมี
หลักเกณฑการประเมินโครงการหลายหลักเกณฑดังน้ี

(1) มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) มูลคา
ปจจุบันสุทธิของโครงการ ก็คือ มูลคาปจจุบันของกระแสผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสดของ
โครงการ ซึ่งคํานวณไดดวยการทําสวนลดกระแสผลตอบแทนสุทธิตลอดชั่วอายุของโครงการให
เปนมูลคาปจจุบัน หรืออาจคํานวณหา NPV จากความแตกตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแส
ผลตอบแทนรวม และมูลคาปจจุบันของกระแสตนทุนรวม ซึ่งเขียนเปนสูตรการคํานวณไดดังน้ี
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โดยที่ NPV = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ
Bt = ผลประโยชนของโครงการที่เกิดขึ้นในแตละป
Ct = ตนทุนของโครงการที่เกิดขึ้นในแตละป

r = อัตราดอกเบี้ย (หรืออัตราสวนลด)
t = ป (0 แทนปปจจุบัน, 1 แทนอีก 1 ปขางหนา ตามลําดับ)
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ถา NPV มีคาเปนบวก ยอมหมายความวาผลประโยชนจากโครงการมีคามากกวาตนทุนของ
โครงการ การใชทรัพยากรในโครงการน้ันๆ ก็ใหผลคุมคา มีความเหมาะสมที่จะลงทุนได หรือจะ
กลาวอีกนัยหน่ึงไดวาโครงการน้ันมีกําไร

2.1.4 การประเมินมูลคาของชีวิตตามแนวคิดเศรษฐศาสตร

มูลคาชีวิตเชิงสถิติ (Value of Statistical Life หรือ VSL) คือการประเมินมูลคาชีวิต
ของมนุษยออกมาเปนตัวเลขเชิงสถิติทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการคํานวณถึงมูลคาของบุคคลในแงของ
ทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ นักเศรษฐศาสตรไดพัฒนาวิธีการประเมินมูลคาของชีวิตมา
อยางตอเน่ืองเพื่อใหไดมาซึ่งวิธีการที่นาเชื่อถือและสามารถสะทอนใหเห็นถึงมูลคาของชีวิตได
ใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด ซึง VSL สามารถนํามาใชในการประเมินคาชดเชยที่เกิดจากการ
สูญเสียชีวิตมนุษยในรูแบบตางๆ เชน การเสียชีวิตอันเน่ืองมาจากภัยธรรมชาติ ทําใหการประเมิน
มูลคาชีวิตเชิงสถิติมีความสําคัญกับผูวางนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงตางๆ เชน ความเสี่ยงจากการ
ทํางาน ความเสี่ยงจากทองถนน และใชกันมากในธุรกิจประกันชีวิต และสามารถประเมินมูลคาที่จะ
ลงทุนในการปองกันความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได (ปงปอนด รักอํานวยกิจ และพิริยะ ผล
พิรุฬห, 2549) โดยสามารถแบงวิธีการประเมินมูลคาของชีวิตเชิงสถิติ ตามแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
ออกเปน 2 วิธีการ คือ วิธีการทุนมนุษย (Human capital approach) และวิธีการความเต็มใจที่จะจาย
(Willingness to pay approach) (อัครพงศ อ้ันทอง, 2552) แตในที่น้ีจะกลาวถึงเพียงวิธีการทุนมนุษย
ที่จะนํามาใชในงานวิจัยน้ีเทาน้ัน เน่ืองจากวิธีการทุนมนุษยไดใชกันอยางกวางขวางในประเทศ
กําลังพัฒนาเพราะโดยเปรียบเทียบแลวจะคํานวณงายกวาแนววิธีคิด WTP ที่ใชกันทั่วไปในประเทศ
พัฒนาแลวหลายประเทศ (กรมทางหลวง, 2550) โดยสามารถสรุปแนวทางการคิดมูลคาของชีวิตได
พอสังเขปดังน้ี

2.1.4.1 วิธีการทุนมนุษย (Human capital approach)

วิธีการทุนมนุษยเปนแนวทางแรกในการคิดมูลคาของชีวิตมนุษย เร่ิมจาก
Sir William Petty มีแนวความคิดโดยเทียบเคียงความสามารถในการผลิตของมนุษยคลายกับ
ความสามารถในการผลิตของเคร่ืองจักรซึ่งเปนปจจัยทุน โดยเมื่อคิดราคาของเคร่ืองจักรก็จะคิดถึง
ความสามารถในการผลิตของเคร่ืองจักรน้ันๆต้ังแตปจจุบันไปจนสิ้นสุดอายุการใชงาน ซึ่งก็
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หมายถึงกระแสรายไดจากผลผลิตของเคร่ืองจักรในแตละปในอนาคตคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยให
เปนมูลคาปจจุบัน มูลคาความสามารถในการผลิตของมนุษยสามารถคํานวณหาไดดวยวิธีเดียวกัน
โดยเขาไมไดหามูลคาชีวิตของคนใดคนหน่ึง แตหามูลคาทุนมนุษยของคนอังกฤษโดยรวมแลวจึง
นํามาหาคาเฉลี่ยตอคน หลังจากงานของเพตต้ี ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูลที่นํามาใช
แบงออกไดเปน 2 กลุมคือ

กลุมแรก งานของ Rice และ cooper คํานวณหามูลคาของชีวิตจากมูลคา
ปจจุบันของกระแสรายไดที่คาดวาบุคคลน้ันจะกอใหเกิดขึ้นในอนาคตตลอดชีวิต บางคร้ังเรียกวา
ผลผลิตมวลรวม หรือ Gross output โดย Mishan ไดเขียนสรุปเปนสูตรดังน้ี
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โดยที่ L1 คือ มูลคาปจจุบันของชีวิตคํานวณจากรายไดทั้งหมด
Yt คือ รายไดรวมทั้งหมดที่คาดวาจะไดรับในปที่ t
tP คือ คาความเปนไปไดในปขณะน้ันหรือในปที่ ที่บุคคลน้ันๆ

จะมีชีวิตอยูรอดตลอดปที่ t
r คือ อัตราคิดลดของสังคมในชวงปที่ t

กลุมที่สอง ใหมูลคาชีวิตของคนใดคนหน่ึงมีคาเทากับสวนของรายไดที่เขา
เหลือไวใหบุคคลอ่ืน บางคร้ังเรียกวาวิธีการ ผลผลิตสุทธิ หรือ Net output กลาวคือ การที่หักสวนที่
เจาของชีวิตบริโภคออกจากรายได มูลคาที่เหลือจึงเปนมูลคาในสวนที่บุคคลน้ันกอใหเกิดกับคนอ่ืน
ในสังคม โดย Mishan ไดเขียนเปนสูตรไวดังน้ี
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โดยที่ L2 คือ มูลคาปจจุบันของชีวิตคํานวณจากรายไดสุทธิ
Ct คือ คาใชจายสวนตัวของบุคคลน้ันที่คาดวาจะเกิดในปที่ t

วิธีการหามูลคาของชีวิตตามแนวทางทุนมนุษยทั้งสองวิธีขางตนถึงแมมีการ
นําไปใชบอยคร้ังแตก็ไดรับการวิพากษวิจารณอยูมาก ขอวิจารณของวิธีการแรกอยูที่วา มูลคาของ
ชีวิตมนุษยน้ันแตกตางไปจากมูลคาของผลผลิตหรือรายไดที่บุคคลน้ันกอขึ้น ซึ่งความเปนมนุษย
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ไมไดแตเพียงผลิตหรือสรางรายไดเทาน้ัน แตยังสรางสิ่งตางๆที่นอกเหนือจากรายไดใหแกสังคม
ดวย เชนความรัก ความเอ้ืออาทร หรือแมแตความเลวรายตางๆ โดยตองการเสนอวามูลคาของชีวิต
มนุษยน้ันไมสามารถประเมินได สวนขอวิจารณของวิธีการที่สอง ไดรับการวิพากษวิจารณที่รุนแรง
กวา กลาวคือ การหักเอาคาใชจายเพื่อการบริโภคของเจาของชีวิตออกเสียกอน ทําใหเปนไปไดวา
กระแสรายไดสุทธิสวนบุคคลบางกลุมอาจมีคาติดลบ ซึ่งก็หมายความวามูลคาชีวิตของบุคคลน้ันๆมี
คาติดลบ ดังน้ันถายอมรับวิธีการประเมินเชนน้ี รัฐอาจตองมีนโยบายที่จะปลอยใหบุคคลกลุมน้ีตาย
ไปโดยไมดูแล หรือแมแตฆาบุคคลเหลาน้ันทิ้งเสีย เพราะบุคคลเหลาน้ันมีมูลคาชีวิตติดลบ โดยการ
ตายของบุคคลเหลาน้ีอาจกอใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม และที่หวงกันมากที่สุดคือ กลุมคนที่
เกษียณจากงานแลว เพราะบุคคลเหลาน้ีมีแตการบริโภค (หฤทัย มีนะพันธ, 2550)

2.1.5 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับดินถลม

สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย (2553) ไดใหความหมายวา ดินถลม
(Landslide or Mass movement) คือการเคลื่อนที่ของมวลดิน หรือหิน ลงมาตามลาดเขาดวยอิทธิพล
ของแรงโนมถวงของโลก โดยปกติดินถลมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สวนใหญ นํ้า จะมีสวน
เกี่ยวของกับการเกิดดินถลมเสมอ โดยนํ้าจะเปนตัวลดแรงตานทานในการเคลื่อนตัวของมวลดิน
หรือหิน และนํ้าจะเปนตัวที่ทําใหคุณสมบัติของดินที่เปนของแข็งเปลี่ยนไปเปนของไหลได ดิน
ถลมเปนปรากฏการณที่เกิดไดทั่วไปในบริเวณภูเขาที่มีความลาดชันสูง อยางไรก็ตาม ในบริเวณที่มี
ความลาดชันตํ่าก็สามารถเกิดดินถลมไดถามีปจจัยที่กอใหเกิดดินถลม โดยทั่วไปบริเวณที่มักจะเกิด
ดินถลม คือ บริเวณที่ใกลกับแนวรอยเลื่อนที่มีพลังและมีการยกตัวของแผนดินขึ้นเปนภูเขาสูง
บริเวณที่ทางนํ้ากัดเซาะเปนโตรกเขาลึกและชัน บริเวณที่มีแนวรอยแตกและรอยแยกหนาแนนบน
ลาดเขา บริเวณที่มีการผุพังของหินและทําใหเกิดชั้นดินหนาบนลาดเขา ในบริเวณที่มีความลาดชัน
ตํ่าและมีดินที่เกิดจากการผุพังของชั้นหินบนลาดเขาหนา ดินถลมมักเกิดจากการที่นํ้าซึมลงในชั้น
ดินบนลาดเขาและเกิดแรงดันของนํ้าเพิ่มขึ้นในชั้นดินโดยเฉพาะในชวงที่ฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา ไดจําแนกประเภทของดินถลม โดยดินถลมสามารถแบงลักษณะ
การเคลื่อนตัวได 3 แบบคือ

1. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางชาๆ เรียกวา Creep เชน Surficial Creep
2. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางรวดเร็วเรียกวา Slide หรือ Flow
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3. แผนดินถลมที่เคลื่อนตัวอยางฉับพลัน เรียกวา Fall Rock

นอกจากน้ียังสามารถแบงไดตามลักษณะของวัสดุที่ลวงหลนลงมาได 3 แบบ คือ
1. แผนดินถลมที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของผิวหนาดินของภูเขา
2. แผนดินถลมที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ยังไมแข็งตัว
3. แผนดินถลมที่เกิดจาการเคลื่อนตัวของชั้นหิน

หากจําแนกตามความเร็วของการยายมวล ปริมาณนํ้าและความลาดชันของพื้นที่เปน
สําคัญ โดยเรียงลําดับจาก ปริมาณนํ้านอยและมีการเคลื่อนตัวของมวลสารมาก ในพื้นที่ความลาด
ชันสูง ปริมาณนํ้ามากและมีการเคลื่อนตัวของมวลสารนอย ในพื้นที่ความลาดชันตํ่า ดังน้ี

1. แผนดินถลม (Landslide)
2. กองหินจากการถลม (Debris avalanches) ซึ่งเปนการถลมอยางรวดเร็วจาก

เทือกเขาสูงชัน โดยอัตราความเร็วอาจมากกวา 800 กิโลเมตรตอชั่วโมง สามารถทําลายสิ่งตางๆที่
ขวางกั้น

3. ดินเลื่อน (Earth flow) เปนการเคลื่อนตัวของหินหรือหินผุตามไหลเขาหรือลาด
เขาจากแรงดึงดูดของโลก การเลื่อนตัวเปนไปอยางชา ๆจนสามารถกําหนดขอบเขตของการเลื่อน
ตัวดานขาง ถาปริมาณนํ้ามากขึ้นและการเคลื่อนตัวเร็วขึ้นดินเลื่อนอาจเปลี่ยนเปนโคลนไหล (Mud
flow)

4. นํ้าหลากแผซาน (Sheet flood) เปนลักษณะการหลั่งไหลของนํ้าแผซานจากที่สูง
ลงสูที่ตํ่า ขณะฝนตกหนัก เพราะปริมาณนํ้ามีมากจนไหลลงรองหวยลําธารตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิด
การไหลแผซาน (Sheet flow) ของนํ้าออกเปนผืนบางๆบนผิวดิน

5. การกรอนแบบพื้นผิว (Slope wash, sheet flood erosion, unconcentrated wash,
rain wash หรือ surface wash) เปนการกรอนผุพังของพื้นผิวที่มักเกิดในฤดูฝน เพราะนํ้าฝนไหล
หลากลงสูรองลําธารตางๆไมทันจึงไหลแผซานไปตามพื้นดินที่ตํ่ากวา ทําใหเกิดการกัดกรอนเปน
บริเวณกวางกวานํ้าหลากแผซาน (Sheet flood)

6. ธารนํ้า (Stream)
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สํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมและธรณีพิบัติภัย ไดระบุถึงปจจัยการเกิดดินถลมดังน้ี
ดินถลมที่เกิดขึ้นในปะเทศไทยเกิดจากปจจัยหลัก 4 ประการ ดังน้ีคือ

1.สภาพธรณีวิทยา โดยปกติชั้นดินที่เกิดการถลมลงมาจากภูเขา เปนชั้นดินที่เกิด
จากการผุกรอนของหิน ใหเกิดเปนดิน โดยหินแตละชนิดเวลาผุจะใหชนิดและความหนาของดินที่
แตกตางกันออกไป เน่ืองจากชั้นหินแตละชนิดมีอัตราการผุพังไมเทากัน เชน หินแกรนิต จะมีอัตรา
การผุพังสูง แรองคประกอบเมื่อผุพังแลวจะใหชั้นดินทรายรวนหรือดินทรายปนดินเหนียว และให
ชั้นดินหนาหินภูเขาไฟ มีอัตราการผุพังใกลเคียงกับหินแกรนิต เมื่อผุพังใหชั้นดินรวนปนดินเหนียว
หรือดินเหนียว และใหชั้นดินหนาเชนกัน จากปจจัยดังกลาวพบวา ดินที่ผุพังมาจากหินตางชนิดกัน
จะใหดินตางชนิดกัน และความหนาตางกัน คุณสมบัติของดินในการยึดเกาะระหวางเม็ดดินและ
คาแรงตานทานการไหลของดินก็จะแตกตางกันตามชนิดของดินน้ันๆดวย ทําใหไหลเขามีความลาด
ชันไมเทากัน และตนไมที่ขึ้นตามธรรมชาติบนภูเขาตางชนิดกันตามชนิดของชั้นดินและความสูง
ของภูเขา นอกจากชนิดของหินแลว ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาเชน รอยเลื่อน รอยแตก และ
ทิศทางการวางตัวของชั้นหิน จะมีผลตอการผุพังโดยเฉพาะหินที่มีรอยแตกมาก หินที่อยูในเขตรอย
เลื่อนโดยเฉพาะรอยเลื่อนมีพลังจะมีการผุพังสูง เน่ืองจากมวลหินที่รอยแตกน้ันจะมีชองวางใหนํ้า
และอากาศผานเขาไปทําปฏิกิริยาทางเคมีใหหินผุพังไดงาย ชั้นหินในบางบริเวณหากมีการแทรกดัน
ของหินอัคนีแทรกซอน หรือบริเวณที่มีนํ้าพุรอน และแหลงแรจากสายนํ้าแรรอน จะทําใหหินมี
อัตราการผุพังยิ่งขึ้นไปอีกเพราะความรอนและสารละลายนํ้าแรรอนที่มาจากหินอัคนีแทรกซอนจะ
ไปทํา ปฏิกิริยา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเน้ือหิน

2.สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเปนผลที่เกิดจากขบวนการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก การผุพังที่แตกตางกันของชั้นหินและลักษณะการวางตัวของโครงสรางชั้นหิน ซึ่ง
เปนปจจัยอีกตัวที่มีผลตอเสถียรภาพของดินบนภูเขา คาความลาดชันจะมีความสัมพันธโดยตรง กับ
เสถียรภาพของดินที่อยูบนภูเขา กลาวคือยิ่งบริเวณใดที่มีความลาดชันสูง ยิ่งมีโอกาสที่ดินจะเกิดการ
สูญเสียเสถียรภาพและเคลื่อนที่ลงมาตามลาดชันของภูเขาไดสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งชั้นดินทรายรวน
ที่ไมมีแรงยึดเกาะระหวางเม็ดดินมีโอกาสจะถลมลงมาไดสูงเมื่อผนวกเขากับปจจัยตัวอ่ืนๆ

3.ปริมาณนํ้าฝน ดินถลมที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย จะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกหนักเปน
เวลานาน โดยนํ้าฝนจะไหลซึมลงไปในชั้นดินจนกระทั่งชั้นดินชุมนํ้า ไมสามารถอุมนํ้าไวได
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เน่ืองจากความดันของนํ้าในดินเพิ่มขึ้น (Piezometric head) เปนการเพิ่มความดันในชองวางของเม็ด
ดิน (Pore Pressure) ดันใหดินมีการเคลื่อนที่ลงมาตามลาดเขาไดงายขึ้น และนอกจากน้ีแลวนํ้าที่เขา
ไปแทนที่ชองวางระหวางเม็ดดินทําใหแรงยึดเกาะระหวางเม็ดดินลดนอยลง สงผลใหดินมีกําลังรับ
แรงตานทานการไหลของดินลดลงทําใหความปลอดภัยของลาดดินลดลงไปดวย (วรากร ไมเรียง ,
2546 ) และถาหากปริมาณนํ้าในมวลดินเพิ่มขึ้นจนมวลดินอ่ิมตัวไปดวยนํ้า และระดับนํ้าในชั้นดิน
สูงขึ้นมาที่ระดับผิวดินจะเกิดการไหลบนผิวดินและกัดเซาะหนาดิน ความปลอดภัยของลาดดินจะ
ลดลงไปคร่ึงหน่ึงของสภาวะปกติ หมายความวาลาดดินเร่ิมมีการเคลื่อนตัวตามระนาบของการ
เคลื่อนตัวของดิน และถาฝนตกตอเน่ืองเปนระยะเวลานานออกไป นํ้าจะไหลลงไปในระนาบของ
รอยการเคลื่อนตัวและชะลางเม็ดดินที่เปนดินเหนียวออกไปตามแนวระนาบทําใหคาแรงยึดเกาะ
ระหวางเม็ดดินบริเวณระนาบการเคลื่อนตัว ลดลงไปอยางมาก กอใหเกิดดินถลมลงมาตามความ
ลาดชันของไหลเขา จากการศึกษาขอมูลปริมาณนํ้าฝนรวมกันกับประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัด
พบวาถาปริมาณนํ้าฝนมากกวา 90 มิลลิเมตร ในรอบ 24 ชั่วโมง จะเกิดนํ้าปาไหลหลาก และหาก
ปริมาณนํ้าฝนมากกวา 150 มิลลิเมตร ชั้นดินบางแหงอาจเกิดดินไหลหรือดินถลม นอกจากน้ี
ปริมาณนํ้าฝนที่ตกตอเน่ืองกันหลายวันสะสมมากกวา 300 มิลลิเมตร บางแหงอาจเกิดดินไหลหรือ
ดินถลมไดเชนเดียวกัน

4.สภาพสิ่งแวดลอม จากบันทึกเหตุการณดินถลมในอดีต พบวาพื้นที่เกิดดินถลม
สวนใหญอยูในพื้นที่ภูเขาสูงชันและหลายๆ พื้นที่พบวามีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
พบพื้นที่ที่เกิดเหตุการณดินถลม เชน ที่บานกระทูนเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงสภาพปาเปนสวน
ยางพาราโดยเฉพาะพวกตนยางที่ยังมีขนาดเล็กอยู หรือที่บานนํ้ากอ บานนํ้าชุน มีการบุกรุกทําลาย
ปาไมเพื่อทําไรและทําการเกษตรบนที่สูง และพบวาดินที่มีรากไมยึดเกาะจะมีคาแรงยึดเหนียว
ระหวางเม็ดดินมากกวาดินที่ไมมีรากไม ซึ่งทําใหคากําลังรับแรงตานทานการไหลของดินมีคา
สูงขึ้น เน่ืองจากวารากพืชที่แทรกตัวในเน้ือดิน จะแทรกซอนผานแนวระนาบเฉือนของพื้นราบ ซึ่ง
จะชวยรับแรงดึงและยึดโครงสรางดินทําใหดินมีคากําลังรับแรงตานทานการไหลของดินสูงขึ้น
และการเพิ่มขึ้นของคากําลังรับแรงตานทานการไหลของดินจะมีการเปลี่ยนแปลงสัมพันธกับ
คุณสมบัติ ความหนาแนนของรากพืช หมายความวาชั้นดินที่มีรากพืชหนาแนนมาก คากําลังรับแรง
ตานทานการไหลของดินจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวย อีกทั้งอิทธิพลของรากพืชชวยเพิ่มคากําลังรับแรง
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ตานทานการไหลของมวลดินเฉพาะในสวนที่รากไมหยั่งลึกลงไปถึงเทาน้ัน และมีความหนาแนน
มาก หากเกิดการเฉือนของระนาบอยูลึกลงไปมากกวาชั้นดินที่รากไมจะหยั่งถึง รากไมน้ันก็ไมมี
สวนชวยใดๆ ในกําลังรับแรงตานทานการไหลของดิน กําลังรับแรงตานทานการไหลของดิน
ทั้งหมดก็จะขึ้นอยูกับคุณสมบัติของแรงยึดเหน่ียวระหวางเม็ดดิน และแรงเสียดทานระหวางเม็ดดิน
ของชนิดดินน้ันๆ ดังที่เราจะเห็นไดวาเมื่อมีเหตุการณดินถลมบางพื้นที่ที่เปนปาสมบูรณ ดินโคลน
จะถลมลงมาพรอมตนไม โดยการเลื่อนไถลของตนไมซึ่งเคลื่อนที่ลงไปในลักษณะลําตนยังคงต้ัง
ตรงอยูในแนวด่ิง นอกจากคุณสมบัติในการเพิ่มกําลังรับแรงตานทานการไหลของดินแลว รากพืช
ยังมีสวนในการดูดซึมเอานํ้าที่ไหลลงไปในดินใหมีปริมาณลดลงหรือชะลอการอ่ิมตัวของดินอีก
ทาง

ลักษณะพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม ลักษณะที่ต้ังของหมูบานเสี่ยงภัยดินถลมมีขอสังเกต
ดังตอไปน้ี

- อยูติดภูเขาและใกลลําหวย
- มีรองรอยดินไหลหรือดินเลื่อนบนภูเขา
- มีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขา
- อยูบนเนินหนาหุบเขาและเคยมีโคลนถลมมาบาง
- ถูกนํ้าปาไหลหลากและทวมบอย
- มีกองหิน เนินทรายปนโคลนและตนไม ในหวยใกลหมูบาน
- พื้นหวยจะมีกอนหินขนาดเล็กใหญอยูปนกันตลอดทองนํ้า

ขอสังเกตหรือสิ่งบอกเหตุดินถลม
- มีฝนตกหนักถึงหนักมาก (มากกวา 100 มิลลิเมตรตอวัน)
- ระดับนํ้าในหวยสูงขึ้นอยางรวดเร็ว
- สีของนํ้าเปลี่ยนเปนสีของดินบนภูเขา
- มีเสียงดัง อ้ืออึง ผิดปกติดังมาจากภูเขาและลําหวย
- นํ้าทวมหมูบาน และเพิ่มระดับขึ้นอยางรวดเร็ว
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ผลกระทบจากแผนดินถลม มีดังน้ี
1. บานเรือนพังทลายจากการทับถมของเศษดิน หิน ทราย ที่ไหลมากับนํ้า 17
2. ผูคนและสัตวเลี้ยงไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมาก
3. พืชผลทางการเกษตรเสียหาย
4. เสนทางคมนาคมตางๆถูกทําลายเสียหาย
5. เสนทางเดินของนํ้าถูกทับถมและเปลี่ยนไป

การปองกันและลดผลกระทบจากดินถลม สามารถกระทําไดหลายวิธีไดแก
1. การหลีกเลี่ยงที่จะอาศัยอยูในพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุการณดินถลมที่เปนพื้นที่เสี่ยง

ภัยดินถลม หรือหลีกเลี่ยงการกอสรางที่กระตุนใหเกิดดินถลม เชน การสรางทางยกระดับแทนการ
ตัดลาดเขา

2. การลดความรุนแรงเมื่อเกิดดินถลม ไดแก การสลายพลังงานการไหลของดิน
ถลม เชน การสรางฝายชะลอนํ้า การปลูกพืชยึดหนาดินบริเวณเชิงเขาและพื้นที่ลาดชัน

3. การเสริมความแข็งแรงของความลาดชันโดยใชวิธีทางวิศวกรรมเพื่อเพิ่มความ
มั่นคงของลาดดินโดยหลักการพื้นฐานคือการลดนํ้าหนักของดินที่จะผลักใหลาดดินถลมลงมาและ
เพิ่มความแข็งแรงของมวลดินโดยอาจใชวัสดุเสริมแรงเขาไป หรือลดโอกาสที่จะใหนํ้าเขาไปทําให
แรงยึดเหน่ียวของดินลดลง โดยใชระบบระบายนํ้าหรือพืชปกคลุมที่เหมาะสม และรวมไปถึงการ
ลดความเร็วของนํ้าไหลบาหนาดินโดยการทําชั้นบันได ซึ่งจะชวยลดการกัดเซาะระดับต้ืนได แตวิธี
ทางวิศวกรรมอาจมีตนทุนที่สูง อีกทั้งตองอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม และวัสดุที่หาไดงายใน
ชุมชน จึงเหมาะกับโครงสรางที่มีความสําคัญมากๆ เชน พระธาตุ หรือ เจดีย และโดยทั่วไปไม
สามารถที่จะทําในพื้นที่บริเวณกวางๆอยางภูเขาทั้งลูกได ซึ่งอาจบรรเทาความเสี ยหายในพื้นที่โดย
การสรางฝายชะลอนํ้า หรือ อาจทําโครงสรางในลักษณะที่ทําใหดินโคลนไหลไปในทิศทาง
เบี่ยงเบนออกจากแหลงชุมชน นอกจากน้ีการมีสวนรวมของชุมชนยังจะมีสวนรวมในการชวยฟนฟู
สภาพจิตใจของคนในพื้นที่ประสบภัยไดอีกทางหน่ึง (วรากร ไมเรียง และคณะ, 2550)
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2.2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

พรชัย อิงโชติศักดิ์ (2541) ทําการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของโครงการแกปญหา
นํ้าเสียในเขตเทศบาลเมืองระยอง เน่ืองจากปญหาสิ่งแวดลอมมีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะแหลงอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวอยางจังหวัดระยอง โดยวัตถุประสงคของการศึกษา
น้ีคือศึกษาสภาพทั่วไปทางกายภาพ แหลงนํ้าเสีย และระบบแกปญหานํ้าเสีย รวมถึงศึกษาถึง
ผลประโยชนและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการแกไขปญหานํ้าเสียในเขตเทศบาลเมือง
ระยอง โดยใชวิธีบรรยายเชิงพรรณนา และวิเคราะหการลงทุนของโครงการดวยการใชเกณฑการ
ตัดสินใจแบบปรับคาเวลา ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนโครงการ
และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน ผลการศึกษาพบวาโครงการดังกลาวมีความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรและเหมาะสมในการลงทุน ที่อัตราคิดลดรอยละ 12 ตอป  อีกทั้งพบวาโครงการ
ดังกลาวชวยลดคาใชจายในการรักษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากโรคที่เกิดจากปญหานํ้าเสีย และลด
คาใชจายในการแสวงหานํ้าที่มีคุณภาพ และยังเพิ่มมูลคาที่ดินอันเน่ืองมาจากความนาอยูที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากการมีโครงการ

ปยวรรณ ไทยเกิด (2544) ศึกษาการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของโครงการศึกษารถดีเซล
ราง เพื่อใหบริการเดินรถชานเมืองในเสนทางสายเหนือ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ผลตอบแทนและตนทุนทางเศรษฐกิจในการเพิ่มปริมาณรถของโครงการจัดหารถดีเซลราง โดย
ทําการศึกษาเฉพาะการเพิ่มปริมาณรถในการเดินรถชานเมือง เสนทางสายเหนือมีอายุโครงการ 20
ป โดยทําการศึกษาเฉพาะเสนทางสายเหนือ จากสถานีกรุงเทพฯ ถึงสถานีดอนเมืองเปนระยะทาง
22 กิโลเมตร โดยการศึกษาใชขอมูล 2 ประเภท คือ ขอมูลทุติยภูมิดานตนทุนที่เกิดขึ้นของโครงการ
คือ ตนทุนในการลงทุน(Investment Cost) และตนทุนดําเนินงาน และบํารุงรักษา เก็บรวบรวมจาก
การรถไฟแหงประเทศไทย และขอมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณผูโดยสารที่เดินทางโดยใชบริการ
ทางรถไฟ ณ บริเวณสถานีรถไฟชวงเวลาเรงดวน ชวงเชาและเย็นเพื่อคํานวณหามูลคาเวลาที่ใชใน
การเดินทางโดยใชบริการทางรถไฟ โดยทําการวิเคราะห 3 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะหการ
คาดการณประมาณตนทุนในทางเศรษฐกิจของโครงการ 2. การวิเคราะหมูลคาที่ประหยัดไดจากการ
เดินทางเมื่อมีโครงการ 3. การวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทนของโครงการ โดยวิเคราะหตาม
หลักเกณฑที่ใชในการประเมินโครงการ ผลการศึกษาพบวาตนทุนในทางเศรษฐกิจของโครงการ
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เทากับ 133,092,819 บาท เมื่อนําตนทุนในทางเศรษฐกิจของโครงการ ทั้งหมดมาคํานวณกลับเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดรอยละ 9 ปรากฏวามูลคาปจจุบันของตนทุนเทากับ 50,108,909.88
บาท มูลคาเวลาที่ประหยัดไดในการเดินทาง และคํานวณกลับเปนมูลคาปจจุบันอัตราคิดลดรอยละ
9 มีคาเทากับ 873,080,987.52 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) เทากับ 16.92 และ
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) มีคามากกวารอยละ 100 ดังน้ันโครงการดังกลาวเปน
โครงการที่คุมคาแกการลงทุน

กรมทางหลวง (2550) ทําการศึกษามูลคาความเสียหายของอุบัติเหตุในประเทศไทย โดยมี
คณะผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนผูจัดทํา ซึ่งงานวิจัยน้ีเกิดใชรูปแบบการ
คํานวณทุนมนุษย หรือ human capital approach ที่เปนการหามูลคาของปจเจกบุคคลในระบบ
เศรษฐกิจ และสันนิษฐานวาเราจะสามารถลดการสูญเสียกําลังการผลิตไดเทาไหรหากสามารถลด
การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได ขอมูลในการศึกษาน้ีไดรวบรวมสถิติทางอุบัติเหตุและ
สถิติอ่ืน ๆ รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของจากหนวยงานทั้งของรัฐและในภาคเอกชน    และสัมภาษณผูมี
สวนเกี่ยวของ  ไมวาจะเปนผูไดรับผลกระทบจากอุบติเหตุทั้งในทางตรงและทางออม  (เหยื่อของ
อุบัติเหตุและครอบครัวของเขา  เปนตน)  บริษัทประกัน  หมอและพยาบาล เจาหนาที่หนวยกูภัย
ตํารวจ  เจาหนาที่ศาล  ฯลฯ  เพื่อใหการคํานวณแบบหามูลคาทุนมนุษยน้ันเปนไปบนรากฐานของ
ความเปนจริงที่มีขอมูลในเชิงวิทยาศาสตรมาสนับสนุนใหมากที่สุด ซึ่งวิธีการประเมินมูลคาทุน
มนุษยน้ันไดมาจากการคํานวณความสูญเสียทางแรงงานและผลผลิต   คาใชจายทางการแพทย  ซึ่ง
รวมไปถึงคาใชจายในการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน  คารถพยาบาล  และคาดูแลรักษา   คาใชจายอ่ืน ๆ
ที่นํามาคํานวณรวมก็มี   คาใชจายในการสอบสวนของเจาพนักงานตํารวจ  คาใชจายในการสงคดี
ขึ้นศาล  คาทนาย   คาใชจายของบริษัทประกัน   ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยาพาหนะและทรัพยสิน
อ่ืน ๆ (เชน ทรัพยสินของทางการ  เชนเสาไฟฟา  เกาะกลางถนน  เปนตน)  นอกจากน้ีแลว
การจราจรที่ติดขัดอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุน้ันก็ทําใหเกิดคาใชจายตามมาตอผูประกอบการ    เพราะ
ทําใหคาขนสงและคาแรงของพนักงานขับรถน้ันสูงขึ้นไปดวย โดยสรุปผลการศึกษาน้ีพบวาความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยตองเผชิญในแตละปจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนน้ันคิดเปน
มูลคาสูงถึง 232,000 ลานบาท หรือรอยละ 2.8 ของผลผลิตมวลรวมในประเทศ จากการศึกษาน้ีทํา
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ใหเห็นวาการลดอุบัติเหตุบนทองถนนน้ันใชแตจะชวยรักษาชีวิตผูคนเทาน้ัน แตยังสามารถชวยให
รัฐปองกันการสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ไมจําเปนไดดวย

บัณฑิต อนุรักษ (2550) ไดทําการศึกษาพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดนํ้าทวมและแผนดินถลมของ
ประเทศไทย ซึ่งการศึกษาน้ีใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรวิเคราะหผลรวมระหวางพื้นที่กับขอมูล
ทางสถิติยอนหลังสามสิบปนํามาคํานวณหาคาความนาจะเปนในการเกิดเหตุการณเสี่ยงตอภัยพิบัติ
และกําหนดเปนพื้นที่เสี่ยงภัยนําไปเตือนภัยใหประชาชนไดรับทราบทางสื่อต างๆ จะกอใหเกิด
ประโยชนและลดความสูญเสียไดในระดับหน่ึง การทดลองไดนําฐานขอมูลตางๆในระดับประเทศ
มาประมวลผลเชิงพื้นที่รวมกับการใชแบบจําลองทางสถิติโดยวิธี Logistic Regression Analysis
พบวาประเทศไทยมีระดับความเสี่ยงตอภาวะนํ้าทวม ภาวะดินถลม และภาวะนํ้าทวมและดินถลม
ในระดับรุนแรงมากที่สุด คิดเปน 16.32 ลานไร 6.05 ลานไร และ 6.03 ลานไรตามลําดับ หรือคิด
เปนรอยละ 5.08 รอยละ 1.88 และรอยละ 1.87 ของพื้นที่ทั้งประเทศ ตามลําดับ จากการประเมิน
ความถูกตองของแผนที่ พบวาในแผนที่ภาวะดินถลม พบจํานวนหมูบานที่เคยประสบภัยจาก
แผนดินถลม อยูในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินถลมรุนแรง คิดเปนรอยละ 57.11 และ
การศึกษาแบบจําลองน้ีเปนเพียงสวนหน่ึงที่จะพยายามเตือนภัยเพื่อลดความสูญเสียและเตือนให
ประชาชนตระหนักถึงภัยที่จะกอความรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสิน อีกทั้งนาจะเปนแนวทางให
ภาครัฐกําหนดพื้นที่ที่คอยเฝาระวังและจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเตรียมการชวยเหลือใน
แผนระยะสั้น และระยะยาวที่จะกอใหเกิดความสูญเสียในอนาคต

ยุทธชัย อนุรักติพันธุ (2550) ไดทําการศึกษาเร่ืองการประเมินความเสี่ยงของดินถลมโดย
ใชตัวแปรความชื้นของดิน โดยนําเสนอการวิเคราะหหาคาดัชนีความชื้นที่เกิดจากปริมาณนํ้าฝนที่
เปนปจจัยตัวเรงใหเกิดดินถลม เมื่อปริมาณนํ้าฝนที่ตกติดตอกันเปนระยะเวลานาน โดยมีการจัดเก็บ
ขอมูลเพื่อนํามาทําการวิเคราะหหาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่ง
การศึกษาน้ีไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของอิทธิพลจากอุณหภูมิ
ความหนาแนน และความถี่ของระยะเวลาการเติมนํ้าของตัวอยางดิน และวิเคราะหปริมาณความชื้น
ของดินอยางงายโดยใชแบบจําลองการสะสมและการระเหยของปริมาณฝนตก โดยงานวิจัยน้ีทํา
เพื่อใหเกิดการพัฒนาแบบจําลองระบบเตือนภัยแผนดินถลมโดยใชคาดัชนีความชื้นในดิน
เน่ืองมาจากฝนตก ซึ่งดินตัวอยางที่นํามาใชในงานวิจัยน้ีมาจากตําบลนํ้ากอ อําเภอหลมสัก จังหวัด
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เพชรบูรณที่เคยประสบภัยดินถลม ซึ่งมีลักษณะเปนดินทรายรวน มีความเหนียวเล็กนอยเมื่อสภาพ
ความชื้นนอยดินจะแข็งแรงมากแตเมื่อความชื้นสูงจนถึงระดับที่เปลี่ยนสภาวะเปนของเหลวกําลัง
ของดินจะลดลง ผลจากการศึกษากาคาดัชนีความชื้นของดินอันเน่ืองมาจากฝน(API) พบวา API
สะสมตอปมีคาสูงสุดอยูในชวงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดดิน
ถลมสูง จุดวิกฤติคา API ไมควรเกิน 150 มิลลิเมตร และสะสมทั้งปไมควรเกิน 80 มิลลิเมตรตอวัน
เพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาระบบเตือนภัยดินถลม

ปสสณา เจริญสําราญ (2552) ศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการ
ขอมูลอุทกวิทยา ของสถานีสํารวจอุทกวิทยา อุตุนิยมวิทยา ของสวนอุทกวิทยาในจังหวัดเชียงใหม
มีวัตถุประสงค3 ประการ ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาถึงวิธีการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา
2) เพื่อวิเคราะหถึงตนทุนและผลตอบแทนของการใหบริการขอมูลอุทกวิทยา และ 3) เพื่อวิเคราะห
ความไวตัวของโครงการผลการศึกษาวิธีการดําเนินการสํารวจและจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา พบวา
การดําเนินการสํารวจจัดเก็บขอมูลอุทกวิทยา ของสถานีสํารวจในพื้นที่ศึกษาภายใตการกํากับดูและ
ของศูนยสํารวจอุทกวิทยาเชียงใหมเปนวิธีการดําเนินการสํารวจที่กรมทรัพยากรนํ้า ไดกําหนดให
เปนมาตรฐานเดียวกันทุกศูนยฯ และเปนไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสม สวนการดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลอุทกวิทยาไดพัฒนาการวิเคราะห เพื่อการจัดเก็บขอมูลโดยพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดการเก็บขอมูลไดสะดวกงายตอการตรวจสอบและเรียกใชงาน มีความทันสมัยตอสภาพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน และสามารถรองรับการเพิ่มของขอมูลทางอุทกวิทยาและ
อุตุนิยมวิทยาในอนาคต ตลอดจนยังมีความสอดคลองกับระบบงานอุทกวิทยาเดิมที่มีอยูเพื่อให
สามารถนําขอมูลไปใชในการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการรายงานสถานการณทางอุทกวิทยาลุมนํ้า
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางดานการเงินของโครงการ ภายใตขอสมมติวาโครงการมี
ระยะเวลา 10 ป และใชอัตราคิดลดที่รอยละ 8 ซึ่งใชตนทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอ
แมวางเปนกรณีศึกษา พบวา โครงการน้ีมีมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ เทากับ
41,757,376 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน มีคาเทากับรอยละ 783 และอัตราผลตอบแทนตอตนทุน
มีคาเทากับ 9.49 ซึ่งลวนใหผลเปนที่นาพอใจทางเศรษฐศาสตร ดังน้ันโครงการจึงมีความคุมคาตอ
การลงทุน และนอกจากน้ันยังทําการวิเคราะหความไวตัวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการ โดยทํา
การวิเคราะหใน 3 กรณี คือ 1)ตนทุนของโครงการ(เฉพาะตนทุนในการลงทุน) เพิ่มขึ้น แต
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ผลตอบแทนคงที่ ในขณะที่อัตราคิดลดคงที่ 2)ตนทุนของโครงการ(เฉพาะตนทุนในการดําเนินการ)
เพิ่มขึ้น แตผลตอบแทนคงที่ ในขณะที่อัตราคิดลดคงที่ 3)ตนทุนของโครงการทั้งหมด (ทั้งในสวน
ของตนทุนในการลงทุนและตนทุนในการดําเนินการ) เพิ่มขึ้น แตผลตอบแทนคงที่ ในขณะที่อัตรา
คิดลดคงที่ พบวาโครงการยังใหผลเปนที่นาพอใจในทางเศรษฐศาสตร ดังน้ันโครงการใหบริการ
ขอมูลอุทกวิทยาน้ีจึงเปนโครงการที่เหมาะสมตอการลงทุน

อัครพงศ อั้นทอง และคณะ (2552) ศึกษาเร่ืองการประเมินมูลคาของความเสี่ยงของ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าปาไหลหลากและดิน/โคลนถลม โดยมีวัตถุประสงคหลักที่จะประเมิน
มูลคาความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมภายใตแนวคิด Value of Statistical Life (VSL) ที่เสนอใหบุคคลผูซึ่งเปนเจาของชีวิตมีสวนรวม
ในการประเมนมูลคาความเสียหายที่อาจมีตอชีวิตของตนเอง โดยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งที่เปนขอมูล
ทุติยภูมิที่เกี่ยวของ และขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณประชาชนจํานวน 770 ตัวอยาง
ครอบคลุมพื้นที่ 50 หมูบาน 33 ตําบล 18 อําเภอ ใน 3 จังหวัด คือ จังหวัดนาน เชียงใหม และ
เชียงราย ผลการศึกษาพบวาคุณลักษณะสวนบุคคล ประสบการณ การรับรู และสภาพแวดลอมเปน
ตัวแปรสําคัญที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการเฝาระวังและแจงเตือนภัย โดยปจจัยทางราคา/
ตนทุนเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกวิธีการเฝาระวังและแจงเตือนภัยมากที่สุด ซึ่ง
มูลคาความเสียหายจากการสูญเสียชีวิตของประชาชนในพื้นที่เสี่ยภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลน
ถลมที่ประเมินดวยวิธีการ Non-Parametric มีคาเฉลี่ย 2.66 ลานบาท/คน โดยกลุมตัวอยางยินดีที่จะ
จายเฉลี่ย 118.24 บาท/คน/ป เพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตรอยละ 44.41 ของกรณีปกติ (1/10,000)
ในขณะที่การประเมินดวยวิธี Conditional Logit Models พบวา มูลคาของความเสียหายจากการ
สูญเสียชีวิตมีคาเฉลี่ย 2.75 ลานบาท/คน โดยกลุมตัวอยางยินดีที่จะจาย 122.77 บาท/คน/ป เพื่อลด
โอกาสที่จะสูญเสียชีวิตรอยละ 44.64 ของกรณีปกติ (1/10,000) นอกจากน้ีหากมีการต้ังเครือขายเฝา
ระวังและแจงเตือนภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลนถลมประชาชนสวนใหญยินดีจะเขาเปนสมาชิก
และจะสนับสนุนคาใชจายเฉลี่ยปละ 114.67 บาท/คน เพราะเห็นวาการเฝาระวังและแจงเตือนภัย
สามารถลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติดังกลาวได


