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WATCHARAPONG NOIMUNWAI: VULNERABILITY ASSESSMENT SYSTEM OF 
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MUNICIPALITY, THAILAND. ADVISOR: ASST. PROF. PATAMA SINGHRUCK, Ph.D., 
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Water scarcity is a major problem that affects the country's sustainable 
development goals. Rapid economic growth, especially in tourism, has led to increased 
demand for water resources. Combined with climate change, water scarcity is likely to 
increase in the future. It is therefore necessary to effectively manage water resources. 
However a decision support system that can clearly show the outcome of the solution 
is still lacking. This study has developed a system for assessing the vulnerability of 
water scarcity in tourist city. Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework, 
Analytic Hierarchy Process (AHP) and stakeholder participatory assessment were used 
to identify and prioritize appropriate water management strategies for the area. A 
system dynamic model was constructed to simulate the relationship between 
proposed water management measures and changes in water resources as well as the 
potential for future water needs. The municipality of Hua Hin, a fast-growing tourist 
destination, was selected as a prototype for this study. The result showed that water 
scarcity will happen in 2020, with the potential to support water need of only 17 
million cubic meters per year. However when applying different solutions proposed by 
local actors, local policy makers and academics, each having their own strengths and 
weaknesses, the water capacity was increased and water scarcity crisis was prolonged 
until 2037, 2034, and 2032 respectively. The main water management measures 
include increasing water supply, controlling water demand and adaptation to water 
scarcity. This study has demonstrated the potential of the developed decision support 
system for water resources management and could be applied to other tourist cities. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความส าคัญของปัญหาและกรอบแนวคิด 

ทรัพยำกรน ้ำนอกจำกจะมีควำมส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตของมนุษย์แล้ว ยังเป็นส่วนส้ำคัญ
ในกระบวนกำรผลิตทำงด้ำนเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมทั งทำงตรงและทำงอ้อม ด้วยลักษณะทำง
ภูมิศำสตร์ของประเทศไทยที่ตั งอยู่ในเขตมรสุมเขตร้อน จึงท้ำให้ทรัพยำกรน ้ำของไทยมำจำกปริมำณ
ของน ้ำฝนที่ตกในช่วงฤดูมรสุม  ในปัจจุบันสภำพอำกำศมีควำมแปรปรวนสูงและทวีควำมรุนแรงขึ น 
ท้ำให้กำรคำดกำรณ์ปริมำณฝนในแต่ละปีท้ำได้ยำก (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2556)   ฤดูกำลที่ผิดปกติไป
จำกเดิม มีควำมถ่ีของกำรเกิดพำยุฝนตกหนักและฝนทิ งช่วงมำกขึ น (IPCC, 2012) จึงท้ำให้เกิดปัญหำ
อุทกภัยหรือขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำอยู่บ่อยครั ง (Goodess, 2013) เนื่องจำกควำมเพียงพอของ
ทรัพยำกรน ้ำ ขึ นอยู่กับหลำยปัจจัย ทั งในด้ำนอุปสงค์และอุปทำน เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
น ้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีกำรจัดสรรอย่ำงเป็นธรรม จึงมีควำมจ้ำเป็นที่จะต้องศึกษำกำร
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรทรัพยำกรน ้ำตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั งในพื นที่ต้นน ้ำและพื นที่
ที่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ กำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ และ
ควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลนน ้ำ ทั งนี เพ่ือจะได้ประเมินสถำนกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำในอนำคต เพ่ือ
กำรวำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

กำรสร้ำงระบบส้ำหรับกำรประเมินควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ได้
พัฒนำกระบวนกำรศึกษำด้ำนผลกระทบและแนวทำงแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ  ซึ่ง
แกนหลักของกำรวิจัยครั งนี  โดยกำรใช้แนวคิด Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) 
framework (EEA, 2014) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้อย่ำงแพร่หลำย ตัวอย่ำงเช่น ใช้จ้ำแนกปัจจัยและ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องระหว่ำงมนุษย์และสภำพแวดล้อม ใช้ในกำรประเมินควำมส้ำคัญของสำเหตุและ
หำแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่คำดกำรณ์ว่ำจะลดผลกระทบตำมล้ำดับควำมส้ำคัญของปัญหำ อีกทั งช่วย
ให้นักวำงแผนนโยบำยสำมำรถเข้ำใจในกระบวนที่ส่งผลกระทบและปัจจัยที่ส่งผลซึ่งกันและกันได้ 
(Atkins, Burdon, Elliott, & Gregory, 2011; Hou, Zhou, Burkhard, & FelixMüller, 2014; Lin, 
Huang, & Budd, 2013) ในกำรศึกษำวิจัยครั งนี  ใช้เทคนิค DPSIR วิเครำะห์ปัญหำและปัจจัยที่ส่งผล
ต่อควำมต้องกำรและกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน และล้ำดับควำมส้ำคัญของปัญหำ
และแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำนั น จำกนั นน้ำข้อมูลที่ได้มำเข้ำสู่กระบวนกำรมีส่วนร่วมโดยกำร
ประชุมระดมสมองของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนของประชำชนในพื นที่ 
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นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลที่เกี่ยวข้องในพื นที่ ร่วมก้ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำและ
ตัดสินใจเลือกแนวทำงในกำรปรับตัว (Ceccato, Giannini, & Giupponi, 2011)  ซึ่งในกำรมีส่วนร่วม
ครั งนี ได้ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล้ำดับชั น (Analytic Hierarchy Process; AHP) เพ่ือจัดล้ำดับ
และคัดเลือกแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำของพื นที่ ซึ่งแต่ละพื นที่อำจแตกต่ำงกันขึ นกับปัจจัย
ในพื นที่นั น ๆ (Orencio & Fujii, 2013; Perveen & James, 2011) ซึ่งแนวทำงที่เหมำะสมในกำร
ปรับตัวและแก้ปัญหำที่ได้จำกกำรประชุมระดมสมองระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ ประกอบด้วย 
รูปแบบของกลุ่มตัวแทนของประชำชน กลุ่มผู้บริหำรและกลุ่มนักวิชำกำร จะถูกน้ำมำสร้ำงแบบจ้ำลอง
พลวัตเชิงระบบ (System Dynamic Model) โดยกำรใช้เป็นข้อมูลตั งต้นและข้อมูลในตัวแปรของกำร
ปรับตัวในแบบจ้ำลอง แบบจ้ำลองจะฉำยภำพอนำคตที่ได้จำกกำรใช้วิธีกำรปรับตัวและกำรแก้ปัญหำ
ตำมแนวทำงที่เลือกใช้ ซึ่งจะท้ำให้สำมำรถประเมินควำมเปรำะบำงของทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ได้ (Gain 
& Giupponi, 2015 ; Sušnik, Vamvakeridou-Lyroudia, Savić, & Kapelan, 2012 ; Villa & 
Tobón, 2012; Wei, Yang, Song, Abbaspour, & Xu, 2012) (แสดงตำมกรอบแนวคิดของงำนวิจัย 
รูปที่ 3) 

ประโยชน์ของระบบส้ำหรับกำรประเมินควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
จำกงำนวิจัยในครั งนี  สำมำรถน้ำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแผนกำรด้ำเนินงำน 
เพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจในกำรแก้ไขปัญหำในพื นที่ ส่งผลให้สำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และท้ำให้ลดกำรเกิดควำมขัดแย้งในพื นที่ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเชิงกำรบูรณำ
กำร (Global Water Partnership, 2000) และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำมำรถด้ำเนินกำรในพื นที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืนในอนำคต 

กำรสร้ำงแบบจ้ำลองครั งนี  ได้ใช้พื นที่ เทศบำลเมืองหัวหินเป็นกรณีศึกษำ ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมมำก และมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วสอดคล้องกับกำรเติบโตทำงด้ำน
เศรษฐกิจของประเทศไทย จำกสภำพภูมิศำสตร์อ้ำเภอหัวหินมีพื นที่อยู่ในลุ่มน ้ำ 2 ลุ่มน ้ำ คือ ลุ่มน ้ำ
เพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี โดยตัวเทศบำลเมืองหัวหินจะตั งอยู่ในลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 
บริเวณต้นน ้ำของทั งสองลุ่มน ้ำมีเขื่อนกักเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจำนในลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบนและเขื่อนปรำณบุรีในลุ่มน ้ำปรำณบุรี ซึ่งเก็บกักน ้ำได้ 710 และ 445 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 
ตำมล้ำดับ เทศบำลเมืองหัวหินมีควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงน้อยประมำณ 25 
ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี โดยมำจำกลุ่มน ้ำปรำณบุรีเป็นหลัก อย่ำงไรก็ดี ปริมำณน ้ำที่มีและกำรใช้น ้ำใน
แต่ละเดือนไม่เท่ำกัน โดยในเดือนเมษำยน พฤษภำคม และธันวำคมจะมีกำรใช้น ้ำสูงสุด (รูปที่ 1)  
ในช่วงเวลำดังกล่ำว เกือบทุกปีเทศบำลเมืองหัวหินจะต้องท้ำเรื่องขอปันน ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนแก่ง
กระจำน  กอปรกับในช่วงตั งแต่เดือนพฤศจิกำยนถึงเดือนพฤษภำคม ฝนในลุ่มน ้ำมีปริมำณที่น้อยมำก
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เนื่องจำกเป็นช่วงฤดูแล้ง (รูปที่ 2) จึงท้ำให้กรมชลประทำนต้องมีกำรวำงแผนกำรจัดสรรน ้ำให้
เพียงพอต่อพื นที่นั น และอำจเกิดผลกระทบต่อพื นดังกล่ำวในกรณีที่มีกำรผันน ้ำให้เทศบำลเมืองหัวหิน  

 

รูปที่ 1  อัตรำกำรใช้น ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินในแต่ละเดือนในรอบปี 

 

รูปที่ 2  ปริมำณฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี 
แม้ว่ำในปัจจุบันกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำจะยังไม่รุนแรง แต่ควำมต้องกำรน ้ำใน

อนำคตจะยิ่งทวีมำกขึ น เนื่องจำกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ เทศบำลเมืองหัวหินมีกำรขยำยตัวอย่ำง
ต่อเนื่อง และเป็นไปในแบบก้ำวกระโดด  ดังเห็นได้จำกกำรลงทุนทั งโรงแรม รีสอร์ท สนำมกอล์ฟ สวน
น ้ำ โครงกำรบ้ำนจัดสรร คอนโดมีเนียม ตลอดจนศูนย์กำรค้ำห้ำงยักษ์ใหญ่ต่ำง ๆ ที่มุ่งหน้ำสู่เมืองหัว
หิน นอกจำกนี  โครงกำรพัฒนำรถไฟควำมเร็วสูงสำยกรุงเทพฯ–หัวหิน จะท้ำให้เทศบำลเมืองหัวหิน
ขยำยตัวด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว มำกยิ่งขึ น  ในขณะเดียวกันพื นที่โดยรอบที่เป็น
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แหล่งท่องเที่ยวก็ได้รับประโยชน์จำกระบบขนส่งและเศรษฐกิจ เช่น อ้ำเภอชะอ้ำ จังหวัดเพชรบุรี และ
อ้ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวเช่นกัน ซึ่งสถำนที่ที่กล่ำวมำ
นั นมีกำรใช้น ้ำจำกแหล่งเดียวกับ เทศบำลเมืองหัวหิน จึงส่งผลให้ควำมต้องกำรทรัพยำกรมีมำกขึ นใน
ขณะที่ทรัพยำกรน ้ำมีอยู่อย่ำงจ้ำกัด  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมจัดท้ำแผนกำรจั ดหำ
ทรัพยำกรน ้ำและเพ่ิมศักยภำพของกำรผลิตน ้ำประปำ เพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรในอนำคต  ซึ่ง
กำรแก้ปัญหำในอนำคตยิ่งท้ำได้ยำกขึ น และมีโอกำสเกิดควำมขัดแย้งอย่ำงรุนแรงในอนำคต เพรำะแต่
ละพื นที่ก็มีควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมขึ นเช่นกัน  
 

1.2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

กำรวิจัยได้ก้ำหนดพื นที่ศึกษำและพื นที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกเทศบำลเมืองหัวหินไม่มี
แหล่งน ้ำต้นทุนในพื นที่ แต่ใช้ทรัพยำกรน ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนปรำณบุรี (ลุ่มน ้ำปรำณบุรี) และอ่ำง
เก็บน ้ำเข่ือนแกง่กระจำน (ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน) ดังนั นจึงแบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ส่วน (รูปที่ 3 ) คือ  

ส่วนที่ 1: กำรวิเครำะห์ประเมินผลกระทบ และแนวทำงกำรลดผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ เพ่ือหำแนวทำงที่
เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและกำรปรับตัวในพื นที่ต้นน ้ำ โดยศึกษำปัจจัย
อุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และสภำพภูมิอำกำศจ้ำลอง ที่ส่งผลทรัพยำกรน ้ำในพื นที่น ้ำต้นทุน คือ ลุ่ม
น ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำและอุทกวิทยำ ปี 
ค.ศ. 1984-2013 และข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศจ้ำลองภำยใต้สถำนกำรณ์ A1B ตั งแต่ปี 
1980-2069 (ได้จำกแบบจ้ำลอง IPCC: AR4; ECHAM5 GCM และสร้ำงข้อมูลควำมละเอียดสูงจำก
แบบจ้ำลอง PRECIS RCM และศึกษำปัจจัยส่งผลต่อสถำนกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำจำกแผนงำนที่
ด้ำเนินกำรอยู่ในพื นที่และจำกกำรสัมภำษณ์ผู้น้ำชุมชนและเจ้ำหน้ำที่ชลประทำนที่รับผิดชอบในพื นที่
นั น น้ำผลกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค DPSIR เพ่ือประเมินปัจจัยที่
เป็นสำเหตุและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำ กำรประเมินแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไข
ปัญหำขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและกำรปรับตัว ในพื นที่ต้นน ้ำหรือพื นที่ต้นน ้ำ  โดยจัดประชุมระดม
สมองในแต่พื นที่ พื นที่ละ 2 ครั ง กำรประชุมครั งแรก ให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย น้ำเสนอและ
ล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่โดยใช้กำรให้ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนน
ควำมส้ำคัญ (weighting and rating scores) และเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัว  
ข้อมูลจำกกำรประชุมครั งแรกน้ำมำประมวลผลเพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัวที่มำ
จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในกำรประชุมครั งที่ 2 น้ำแนวทำงที่ประมวลได้ 
มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม เพ่ือจัดล้ำดับและคัด เลือก
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รูปแบบของแนวทำงที่เหมำะสม เนื่องจำกลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนเป็นแหล่งน ้ำ
ต้นทุนของเทศบำลเมืองหัวหิน ซ่ึงผลกำรศึกษำน้ำเสนอไว้ในบทที่ 4 

ส่วนที่ 2: กำรวิเครำะห์ประเมินผลกระทบ และแนวทำงกำรลดผลกระทบจำกกำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ท่องเที่ยว โดยกำรวิเครำะห์ปัจจัยส่งผลต่อสถำนกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำจำก
แผนงำนที่ด้ำเนินกำรอยู่ในพื นที่จำกข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ และกำรสัมภำษณ์ผู้น้ำชุมชนและเจ้ำหน้ำที่
ที่รับผิดชอบในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน รวมทั งผลที่ได้จำกกำรประชุมครั งที่ 2 ของพื นที่ต้นน ้ำทั ง 2 
ลุ่มน ้ำ จะถูกน้ำมำศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค DPSIR เพ่ือประเมิน
ปัจจัยที่เป็นสำเหตุและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำ จำกนั นน้ำผลจำก DPSIR เข้ำสู่
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 
และเทศบำลเมืองหัวหิน โดยจัดประชุมระดมสมอง โดยกำรประชุมครั งแรก ให้ประชำชนและผู้มีส่วน
ได้เสีย น้ำเสนอและล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่โดยใช้กำรให้ค่ำถ่วง
น ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighting and rating scores) และเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
และกำรปรับตัว  ข้อมูลจำกกำรประชุมครั งแรกน้ำมำประมวลผลเพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรแก้ปัญหำ
และกำรปรับตัวที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในกำรประชุมครั งที่ 2 น้ำ
แนวทำงท่ีประมวลได้ มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม โดยใช้
เทคนิคกำรตัดสินใจด้วยกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล้ำดับชั น (AHP) เพ่ือจัดล้ำดับและคัดเลือกรูปแบบ
ของแนวทำงที่เหมำะสม ผลที่ได้จะถูกน้ำมำวิเครำะห์และเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนของรูปแบบ
ทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำและกำรปรับตัวที่เสนอจำกผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ ซ่ึงผลกำรศึกษำน้ำเสนอ
ไว้ในบทที่ 5 

ส่วนที่ 3: กำรสร้ำงระบบส้ำหรับกำรประเมินควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือฉำยภำพอนำคตของกำรปรับตัวจำกปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและประเมิน
ควำมเปรำะบำงในพื นที่ต้นน ้ำ และพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ด้วยกำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ และกำรสร้ำงระบบในกำรปรับตัวที่เสนอจำกผู้มีส่วนได้เสียใน
พื นที ่คือ กลุ่มตัวแทนของประชำชน กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มนักวิชำกำร โดยใช้ข้อมูลตั งต้นจำกปัจจัย
ที่ได้จำก DPSIR ของเทศบำลเมืองหัวหิน (ผลจำกกระบวนกำรส่วนที่ 1 และ 2) ผลกำรฉำยภำพ
อนำคตน้ำวิเครำะห์เพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำรตัดสินใจวำงแผนเชิงนโยบำยในพื นที่เทศบำลเมืองหัว
หิน ผลกำรศึกษำน้ำเสนอไว้ในบทที่ 6 
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รูปที่ 3 กรอบแนวคิดงำนวิจัย 

1.3 วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนำกระบวนกำรวิเครำะห์ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในพื นที่ลุ่มน ้ำ
เพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี โดยใช้ข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศจ้ำลอง 
A1B 

2. พัฒนำกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเปรำะบำงของทรัพยำกรน ้ำพื นทีเ่ทศบำลเมืองหัวหิน  

3. พัฒนำระบบกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรลดผลกระทบและกำรปรับตัวจำกกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำในลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ลุ่มน ้ำปรำณบุรี และเทศบำลเมืองหัวหิน 

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. กระบวนกำรวิเครำะห์กำรประเมินผลกระทบ และแนวทำงกำรลดผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ สำมำรถน้ำไปใช้ในพื นที่อ่ืนได ้

2. ระบบส้ำหรับกำรประเมินควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ สำมำรถใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจวำงแผนเชิงนโยบำยในพื นที่ท่องเที่ยว เพ่ือหำแนวทำงกำรลด
ผลกระทบและกำรปรับตัวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในกำรศึกษำเรื่อง “ระบบส้ำหรับกำรประเมินควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำในเมืองท่องเที่ยว: กรณีศึกษำเทศบำลเมืองหัวหิน” บทนี เป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ 
แนวคิด ทฤษฎีงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลพื นที่ศึกษำ เพ่ือใช้เป็นพื นฐำนในกำรสร้ำงกระบวนวิจัย
และด้ำเนินงำนวิจัย 

 

2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.1.1 สาเหตุและผลกระทบ 

คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ซึ่ ง เป็นหน่ วยงำนที่ มีหน้ ำที่ ในกำร
ประเมินผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ให้นิยำม “กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ” ว่ำ 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส้ำคัญ โดยใช้กำรทดสอบทำงสถิติของค่ำเฉลี่ยหรือคุณสมบัติของควำม
แปรปรวน ของสภำพภูมิอำกำศท่ีมีระยะเวลำสิบปีหรือนำนกว่ำปกติกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
มีสำเหตุจำก ควำมผันแปรตำมธรรมชำติ หรือกิจกรรมของมนุษย์ (IPCC, 2007)  

เห็นได้ว่ำ สำเหตุของกำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศจำกค้ำนิยำมนั นได้รวมผลที่เกิด
จำกกิจกรรมของมนุษย์และธรรมชำติ ซึ่งถ้ำเรำมองตัวแปรหลักของกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศนั น คือ 
กำรเพ่ิมขึ นของปริมำณของก๊ำซเรือนกระจกในชั นบรรยำกำศของโลก ที่ส่งผลโดยตรงต่อกำรเพ่ิมของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ซึ่งเกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ เช่น ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ และ
เทคโนโลยีที่เพ่ิมขึ น เริ่มจำกยุคของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม ครั งที่ 1 เป็นต้นมำ ปริมำณของก๊ำซเรือน
กระจกได้เพ่ิมสูงขึ นอย่ำงรวดเร็ว (รูปที่ 4 และ 5) และจำกควำมต้องใช้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เพ่ิมขึ น
อย่ำงรวดเร็ว เช่น ปิโตเลียม ถ่ำนหิน ป่ำไม้ ทั งหมดล้วนแล้วแต่เป็นกำรเพ่ิมปริมำณของก๊ำซเรือน
กระจกทั งสิ น (NOAA, 2013)  

กำรที่อุณหภูมิของชั นบรรยำกำศเพ่ิมขึ นส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตั งต้นของ
ระบบกำรไหลเวียนหรือกำรถ่ำยเทพลังงำนของระบบหมุนเวียนของอำกำศและน ้ำของโลก ซึ่งระบบ
กำรหมุนเวียนของได้ถูกจ้ำแนกเป็นหลำยระบบตำมพื นที่ที่ระบบเหล่ำนั นมีอิทธิพลต่อระบบย่อยของ
พื นที่ ท้ำให้ระบบย่อยของพื นที่กำรเปลี่ยนแปลงและส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพทำง
ภูมิศำสตร์และสภำพภูมิอำกำศตำมมำ (IPCC, 2012) 
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ผลกระทบทำงภูมิศำสตร์ สำเหตุเกิดจำกกำรเพ่ิมขึ นของอุณหภูมิของน ้ำทะเลที่มีกำร
เคลื่อนที่โดยระบบกำรไหลเวียนของน ้ำทะเลในมหำสมุทรส่งผลให้เกิดกำรละลำยของแผ่นน ้ำแข็งขั ว
โลกที่เพ่ิมขึ น ท้ำให้ระดับของน ้ำทะเลมีปริมำณเพ่ิมขึ นตำมไปด้วย จำกสำเหตุนี ท้ำให้เกิดกำรท่วมของ
น ้ำทะเลในพื นที่รำบต่้ำและเกำะต่ำงๆ ที่มีควำมสูงจำกระดับน ้ำทะเลปำนกลำงไม่มำก ซึ่งในปัจจุบันมี
หลำยพื นท่ีที่ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน (Catenacci & Giupponi, 2013; Trisirisatayawong, Naeije, 
Simons, & Fenoglio-Marc, 2011) ส่ งผลไปยั งระบบที่มีควำมเกี่ ยวข้องกับ พื นที่ ที่ เ กิ ดกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น ระบบนิเวศ และกำรด้ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในพื นที่ อีกด้วย (Catenacci & 
Giupponi, 2013) 

ผลกระทบทำงสภำพภูมิอำกำศ สำเหตุเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรหมุนเวียนของ
อำกำศ ส่งผลไปยังกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอำกำศในชั นบรรยำกำศ ซึ่งระบบที่ท้ำให้กำร
หมุนเวียนของน ้ำ กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ควำมชื น และลมของพื นที่ ปัจจัยทั งหมดส่งผลให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงในเชิงพื นที่ ปริมำณ ควำมถี่และระยะเวลำของสภำพภูมิอำกำศและควำมแปรปรวน
ของลักษณะอำกำศ รวมทั งยังมีกำรเพ่ิมควำมรุนแรงและควำมถี่ของกำรเกิดพิบัติภัยทำงธรรมชำติ 
(Goodess, 2013) 

จำกกำรเก็บข้อมูลในอดีตที่ผ่ำนมำ พบว่ำกำรเพ่ิมขึ นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกส่งผลต่อ
กำรเพ่ิมขึ นระดับของน ้ำทะเล กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศ กำรเพ่ิมควำมถี่และควำมรุนแรง
ของภัยธรรมชำติ และควำมแปรปรวนของธรรมชำติที่เพ่ิมขึ น (Vera et al., 2010) เพ่ือใช้ด้ำเนินงำน
ด้ำนกำรศึกษำควำมเปลี่ยนแปลงคำดกำรณ์ควำมรุนแรง และพื นที่ที่ได้รับผลกระทบที่อำจเกิดขึ นใน
อนำคต เพ่ือสร้ำงแนวทำงป้องกันและกำรปรับตัว เพ่ือลดควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจเกิดขึ น (VijayaVenkataRaman, Iniyan, & Goic, 2013) 
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ก)  

ข)  

รูปที่ 4 กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณ CO2 เฉลี่ย ก) ทั่วโลกและ ข) บริเวณเกำะฮำวำย 
ที่มำ: http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html 
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ก)  

ข)  

รูปที่ 5 กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวพื นเฉลี่ยทั่วโลกในช่วง ก) ฤดูหนำว (ธันวำคม, มกรำคมและกุม
พำพันธ์) และ ข) ฤดูร้อน (มิถุนำยน, กรกฎำคมและสิงหำคม) 

ที่มำ: http://www.ncdc.noaa.gov/temp-and-precip/global-maps/ 
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IPCC: AR5 Fifth Assessment Report Climate Change 2013 รำยงำนสถำนกำรณ์
ปัจจุบันจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกสถำนีตรวจวัด พบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวพื นและ
มหำสมุทรเฉลี่ยทั่วโลกในปี ค.ศ. 1880–2012 เพ่ิมขึ น 0.85°C [ระหว่ำง 0.65 ถึง 1.06] และเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่ำงช่วงปีค.ศ. 1850–1900 กับช่วงปีค.ศ. 2003–2012 อุณหภูมิเฉลี่ยเพ่ิมขึ น0.78 
[ระหว่ำง 0.72 ถึง 0.85] °C (IPCC, 2013) และกำรวิเครำะห์ข้อมูลของ NOAA แสดงให้เห็นถึงกำร
เพ่ิมขึ นของอุณหภูมิของโลกดังรูปที่ 5 ซึ่งเห็นได้ว่ำมีกำรเพ่ิมของ CO2 และอุณหภูมิของโลกอย่ำง
ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี จึงได้มีกำรแนวควำมคิดในกำรคำดกำรณ์กำรเพ่ิมขึ นของ CO2และอุณหภูมิของโลก 
โดยกำรใช้แบบจ้ำลองเพ่ือจ้ำลองสภำพกำรหมุนเวียนของระบบโลก (General Circulation Models: 
GCMs) และฉำยภำพกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตภำยใต้เงื่อนไข (Scenario)  

กำรสร้ำงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต (Climate change scenarios) โดยใช้ข้อมูลจำก
แบบจ้ำลองของทิศทำงกำรเพ่ิมขึ นของก๊ำซเรือนกระจก (Emission Scenarios) ซึ่งปริมำณก๊ำซเรือน
กระจกแตกต่ำงกันตำมรูปแบบของทิศทำงของประชำกร เศรษฐกิจ กำรใช้ทรัพยำกรและเทคโนโลยี 
IPCC (2007) ได้แบ่งเป็นรูปแบบ A1, A2, B1, และ B2 (รูปที่ 6 และรูปที่ 7) ตัวอย่ำงเช่น ในปี ค.ศ. 
2100 ภำยใต้กำรพัฒนำแบบ B2 อุณหภูมิของโลกอำจเพ่ิมขึ น 1.5 องศำเซลเซียส แต่ภำยกำรพัฒนำ
แบบ A1FI อุณหภูมิอำจเพิ่มมำกถึง 5.6 องศำเซลเซียส ซึ่งในประเทศไทยได้มีกำรน้ำข้อมูลดังกล่ำวมำ 
สร้ำงภำพอนำคตของสภำพภูมิอำกำศ โดยปรับข้อมูล GCMs ในรูปแบบกำรคำดกำรณ์สภำพ
ภูมิอำกำศในอนำคตแบบต่ำงๆ ให้มีควำมละเอียดของข้อมูลเพ่ิมขึ น (Downscaling) เพ่ือสำมำรถใช้
งำนได้ในระดับพื นที่ขนำดเล็กและสำมำรถน้ำไปใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ  

 
รูปที่ 6 เงือนไขของรูปแบบกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศในอนำคตแบบต่ำงๆ (IPCC, 2007) 



 

 

12 

 

 

 
รูปที่ 7 ภำพจ้ำลองของกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวพื นเฉลี่ยของโลกจำกแบบจ้ำลอง (IPCC, 2007) 
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2.1.2 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย 

ข้อมูลจำกสถำนีตรวจวัดของกรมอุตุนิยมวิทยำ แสดงให้เห็นว่ำประเทศไทยในช่วง 10 ปี
ที่ผ่ำนมำ มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ นประมำณ 0.2 องศำเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยสูงขึ น 0.1 องศำ
เซลเซียสและอุณหภูมิต่้ำสุดเฉลี่ยสูงขึ น 0.3 องศำเซลเซียส (กรมอุตุนิยมวิทยำ, 2556) ทั งนี สรุปได้ว่ำ 
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ยและต่้ำสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มสูงขึ น ด้ำนปริมำณฝนประเทศไทยมีฝนมำกกว่ำค่ำ
ปกติและมีฝนมำกที่สุดปี พ.ศ. 2554 ผลกระทบที่เกิดขึ นจำกกำรเพ่ิมปริมำณของฝน ท้ำให้เกิด
อุทกภัยครั งใหญ่ ทุกรอบ 11 ปี (Bhaktikul, 2012) ซ่ึงส่งผลให้เกิดควำมเสียทั งด้ำนชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยปี พ.ศ. 2554 มีผู้เสียชีวิติมำกกว่ำ 400 คน สร้ำงควำมเสียหำยต่อพื นที่กำรเกษตรและทรัพย์สิน
มำกว่ำ 1.5 ล้ำนไร่ รวมมูลค่ำ 23,839,219,356 บำท จำกรำยงำนของกรมป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัย ตั งแต่ปี พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2554 ปัญหำอุทกภัยสร้ำงควำมเสียหำยรวมทั งสิ นมูลค่ำ 
155,946,722,762 บำท  

กำรแปรปรวนของสภำพอำกำศและกำรเพ่ิมควำมรุ่นแรงของภัยพิบัติ ท้ำให้เกิดควำม
ตระหนักและกระตุ้นให้ประเทศไทย ได้มีกำรศึกษำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศใน
หลำกหลำยบริบท เพ่ือเตรียมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ น กำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศใน
อนำคต โดยปรับข้อมูล GCMs ในรูปแบบกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศในอนำคตแบบต่ำงๆ ให้มี
ควำมละเอียดของข้อมูลเพ่ิมขึ น (Downscaling) จำกกำรค้ำนวณโดยใช้แบบจ้ำลองทำงฟิสิกส์หรื
อสมกำรทำงคณิตศำสตร์ (Regional Climate Models: RCMs) ใช้ข้อมูลเชิงพื นที่ระดับภูมิภำค
เพ่ือให้ได้ผลที่มีควำมละเอียดเชิงพื นที่เพ่ิมขึ น (อ้ำนำจ ชิดไธสง, 2553) และสำมำรถใช้ประโยชน์น้ำ
ข้อมูลไปใช้ในกำรศึกษำด้ำนกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในพื นที่ขนำดเล็กหรือ
เฉพำะเจำะจง ส้ำหรับประเทศไทยภำยใต้กำรสนับสนุนของสำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.) ได้มีกำรศึกษำกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศในอนำคตของประเทศไทย ผลจำกแบบจ้ำลอง
และข้อมูลที่แตกต่ำงกัน (ตำรำงที่ 1) กำรคำดกำรณ์ของโครงกำรทั งหมดของประเทศไทย ผลออกมำ
ในทิศทำงเดียวกัน สรุปได้ดังนี  อุณหภูมิเฉลี่ย อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและอุณหภูมิต่้ำสุดเฉลี่ย มีแนวโน้ม
สูงขึ น ด้ำนปริมำณฝน ค่ำเฉลี่ยของปริมำณฝนเพ่ิมขึ นไม่มำก แต่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงของควำมถี่ 
ระยะเวลำและช่วงเวลำของกำรตกของฝน ซึ่งอำจเกิดผลกระทบในด้ำนกำรขำดแคลนน ้ำและปัญหำ
อุทกภัยได้ในอนำคต ทั งนี กำรศึกษำด้ำนกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศจ้ำเป็นต้องใช้ข้อมูลในหลำย
รูปแบบ เนื่องจำกเป็นกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงจ้ำเป็นต้องใช้หลำยรูปแบบเพ่ือเพ่ิมควำมน่ำจะ
เป็นให้ทิศทำงนั นๆ (เจียมใจ เครือสุวรรณ & คณะ, 2553; กัณฑรีย์ บุญประกอบ & คณะ, 2552; 
ศุภกร ชินวรรโณ, วิริยะ เหลืองอร่ำม, เฉลิมรัฐ แสงมณี, & จฑุำทิพย์ ธนกิตติ์เมธำวุฒิ, 2552; สิรินทร
เทพ เต้ำประยูร & คณะ, 2553) 
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ตำรำงที่ 1 กำรศึกษำกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศในอนำคตของประเทศไทยในปัจจุบัน  
แบบจ้ำลอง 
RCMs 

รูปแบบสถำนกำรณ์
จ้ำลอง GCMs 

ช่วงปีฐำน (ค.ศ.) 
ช่วงปีคำดกำรณ์
(ค.ศ.) 

ควำมละเอียดเชิงพื นที่ 
(ตำรำงกิโลเมตร) 

PRECIS ECHAM4 A2 & B2 1980-1989 2010-2099 20 x 20  
RegCM3 ECHAM5 A1B 1961-2000 2031-2070 20 x 20 
MM5 CCSM3 A1B & A2 1970-1990 2010-2039 45 x 45 & 15 x 15 
Statistical  GFDL R-30 A2 & B2 1965-1990 2010-2059 40 x 40 

ที่มำ: ชุดโครงกำร “กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบต่อประเทศไทย” สนับสนุนโดย
ส้ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 

จำกกำรเปลี่ยนแปลงและควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศที่กล่ำวมำ หน่วยงำนและ
หน่วยงำนวิจัยของประเทศไทย ได้มีกำรศึกษำด้ำนผลกระทบและกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศของประเทศไทย โดยเริ่มต้นกำรศึกษำจำกแนวคิดของกำรประเมินผลกระทบต่อพื นที่ 
(Impact assessment) และประเมินแนวทำงกำรปรับตัวของพื นที่จำกกำรเชื่อมโยงผลกระทบกับ
แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่เป็นไปได้ของพื นที่ ตัวอย่ำงเช่น กำรประเมินควำมเสี่ยงควำมเปรำะบำงและ
กำรปรับตัวของกำรท้ำนำในพื นที่ลุ่มน ้ำชี วิธีกำรประเมินควำมเสี่ยง ค้ำนวณจำกปัจจัยทำงสภำพ
อำกำศและปริมำณน ้ำที่ใช้ในกำรท้ำนำ ใช้ตัวชี วัดของกำรท่วมสูงสุด ปริมำณฝนสูงสุด และเทคนิคกำร
ให้ค่ำควำมน่ำจะเป็นของกำรเกิดน ้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลกำรตรวจวัดในอดีตและใช้ข้อมูลกำรดำดกำรณ์
สภำพภูมิอำกำศในอนำคต จำกนั นท้ำกำรวิเครำะห์ผลที่เกิดขึ นรวมทั งแนวทำงในกำรปรับตัว ผลจำก
กำรศึกษำพบว่ำ ผลกระทบและควำมเสี่ยงทำงกำยภำพจำกน ้ำท่วมเพ่ิมขึ น ทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคม
เกิดควำมเสียหำยของผลผลิต แนวทำงกำรลดผลกระทบโดยกำรเปลี่ยนแปลงพันธ์ข้ำวให้ทนน ้ำ เพ่ิม
ควำมสำมำรถของระบบชลประทำนและกำรสร้ำงขันกันน ้ำ (Jintrawet & Chinvanno, 2008) จำก
กำรศึกษำด้ำนผลกระทบตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมทั งกำรคำดกำรณ์ในอนำคต จึงมีควำมจ้ำเป็น
อย่ำงมำกที่ต้อง ด้ำเนินกำรวำงแผนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยด้ำนกำรปรับตัวและป้องกันภัย
พิบัติที่อำจเกิดขึ น ซึ่งสำมำรถด้ำเนินกำรโดยกำรใช้เทคนิคกำรประเมินควำมเปรำะบำง เพ่ือเป็น
ระเบียบวิธีกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
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2.2 ความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กำรประเมินควำมเปรำะบำงได้ถูกน้ำไปใช้ในงำนวิจัยหลำกหลำยรูปแบบขึ นอยู่กับควำม
สนใจของกำรศึกษำนั น เช่น ด้ำนควำมเป็นอยู่ของชุมชน ควำมมั่นคงทำงอำหำร กำรประเมินควำม
เสี่ยง และอ่ืนๆ อีกมำกมำย และเพ่ือให้ง่ำยต่อควำมเข้ำใจได้มีกำรแยกกลุ่มของตัวแปรกำรประเมิน
ควำมเปรำะบำง คือ ปัจจัยที่มำกระทบ (Exposure), ควำมอ่อนไหวของระบบหรือพื นที่ (Sensitivity) 
และควำมสำมำรถในกำรรับมือของกำรปรับตัว (Adaptive capacity) (Füssel & Klein, 2006) 
กำรศึกษำด้ำนผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศที่ผ่ำนมำได้จ้ำแนกกำรศึกษำด้ำนควำม
เปรำะบำงไว้ 3 รูปแบบ คือ  

1) ด้ำนชีวภำพและกำยภำพของพื นที่ (Biophysical vulnerability) เป็นกำรศึกษำผลกระทบ
หรือควำมเปรำะบำง และภัยพิบัติที่มีต่อสภำพแวดล้อมและธรรมชำติ โดยเน้นกำรศึกษำ
กำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ นในอนำคตเกี่ยวกับกลุ่มของกิจกรรมและพื นที่ 

2) ด้ำนเศรษฐกิจสังคม (Socioeconomic vulnerability) เป็นกำรศึกษำผลกระทบที่มีต่อ
ระบบทำงสังคมและเงื่อนไขทำงสังคม โดยมุ่งเน้นกำรศึกษำด้ำนควำมสำมำรถในกำรรับมือ
และกำรปรับตัว ณ เวลำนั น  

3) แบบผสมผสำน (Integrated vulnerability) เป็นกำรศึกษำทั งในด้ำนที่มีต่อระบบทำง
สังคม สภำพแวดล้อมและธรรมชำติ โดยเป็นกำรรวมกันของกำรประเมิน เพ่ือให้ได้ค่ำที่มี
ควำมน่ำจะเป็นมำกที่สุด (Füssel, 2007) 

 

2.2.1 กรอบแนวคิดของการประเมินความเปราะบางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

พัฒนำกำรของกำรประเมินควำมเปรำะบำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เริ่มมำ
กำรจำกกำรประเมินผลกระทบ (Impact assessment) (Füssel & Klein, 2006) ซึ่งน้ำกระบวนกำร
คิ ด จ ำ ก ก ำ ร ค ำ ด ก ำ ร ณ์ จ ำ ก ก ำ ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง ป ริ ม ำ ณ ค ว ำ ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์(IPCC, 2007) โดยมีปัจจัยที่มำกระทบ (Exposure) กับควำมอ่อนไหวของระบบ
หรือพื นที่ (Sensitivity) และหำผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รวมทั งกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (Mitigation) (Füssel & Klein, 2006) ต่อมำได้พัฒนำกระบวนกำรและ
พัฒนำเป็นกำรประเมินควำมเปรำะบำงกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รุ่นที่ 1 โดยกำรเพ่ิมกำร
วิเครำะห์กำรปรับตัวในกำรลดผลกระทบของพื นที่ (Adaptation) และปัจจัยที่เพ่ิมควำมรุนแรงของ
ผลกระทบที่ไม่ได้มำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Non-climate driver) และมีกำรเพ่ิมกำร
วิเครำะห์ควำมแปรปรวนของสภำพอำกำศ (Climate variability) โดยมีกำรจัดกำรเข้ำมำเป็นตัว
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แก้ปัญหำเพ่ือใช้ในกำรวิเครำะห์และประเมินกำรปรับตัวในระยะต่ำงๆ (Füssel & Klein, 2006) 
จำกนั นมำได้มีกำรพัฒนำของรูปแบบกำรประเมินควำมเปรำะบำง รุ่นที่  2 โดยกำรเพ่ิมตัวแปรด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรรับมือ (Coping capacity)  

Gallopin (2006) ได้ให้ควำมสัมพันธ์ของประสิทธิภำพในกำรปรับตัวจำกควำมยืดหยุ่น 
(Resilience) กับ ระบบนิเวศทำงสังคม (Socio-ecological system: SES) สำมำรถเรียกรวมกันได้ว่ำ 
ควำมสำมำรถในกำรรับมือของกำรปรับตัว (Adaptive capacity) หรือเรียกว่ำ ควำมสำมำรถในกำร
รับมือ (Coping capacity) เพ่ือใช้ประเมินด้ำนสังคมของพื นที่หรือระบบที่ได้รับผลกระทบ สำมำรถ
แสดงควำมสัมพันธ์ดังรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 กรอบแนวคิดกำรประเมินควำมเปรำะบำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ รุ่นที่ 2 
(Füssel & Klein, 2006) 
 

2.2.2 ขั้นตอนของการประเมินความเปราะบาง 

เริ่มจำกกำรก้ำหนดกรอบแนวคิดของวัตถุประสงค์จำกนั นจึงก้ำหนดโครงสร้ำงและ
ก้ำหนดดัชนีชี วัดที่เก่ียวข้อง (Füssel, 2010) โดยสำมำรถแสดงตำมล้ำดับขั นตอนดังนี  

ก าหนดวัตถุประสงค์ 

Kasperson et al. (2005) ได้ท้ำกำรศึกษำกรอบแนวคิดของวัตถุประสงค์ของกำร
ประเมินควำมเปรำะบำงท่ีผ่ำนมำ สำมำรถแบ่งได้ดังนี  

1) สำเหตุของผลกระทบหรือภัยพิบัติทำงธรรมชำติ 

2) ระบบและกลไกทำงด้ำนวิศวกรรมที่สำมำรถลดควำมเปรำะบำงและควำมเสียหำย 

3) บริบทของมนุษย์เน้นควำมส้ำคัญกับพฤติกรรมและกำรรับรู้  
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4) แนวทำงเศรษฐกิจกำรเมือง  

ซึ่งเป็นกำรก้ำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยให้ชัดเจน เพ่ือใช้ในกำรก้ำหนดโครงสร้ำง
ตำมหลักของกำรประเมินควำมเปรำะบำงในขั นต่อไป (Adger, 2006) 

 

ก าหนดโครงสร้าง 

กำรก้ำหนดรูปแบบของกำรประเมินควำมเปรำะบำงเป็นส่วนที่ส้ำคัญล้ำดับแรก เพ่ือ
ป้องกันควำมสับสน เพรำะในกำรก้ำหนดรูปแบบนั นจะส่งผลต่อกำรก้ำหนดกรอบแนวคิด ซึ่งจะต้อง
จ้ำแนกกำรประเมินออกเป็นมิติด้ำนต่ำง (Moss, Brenkert, & Malone, 2001) มิติของกำรประเมิน
ควำมเปรำะบำงจะประกอบด้วย  

1) มิติของกำรก้ำหนดกรอบของเวลำในกำรประเมิน (Temporal reference) สำมำรถ
แบ่งได้คือ ช่วงเวลำปัจจุบัน อนำคตหรือควำมเปลี่ยนแปลงเชิงพลวัต (Dynamic) 

2) มิติของกำรก้ำหนดขนำดของพื นที่ที่ใช้ในกำรประเมิน (Sphere or scale) เพ่ือใช้ใน
กำรจ้ำแนกปัจจัยภำยใน (Internal) ปัจจัยภำยนอก (External) และควำมเชื่อมโยง
ของปัจจัย (Cross-scale) 

3) มิติของกำรก้ำหนดจ้ำแนกประเด็นของกำรศึกษำ (Knowledge domain) โดย
จ้ ำแนกจำก เป้ ำหมำยของกำรศึ กษำ  แบ่ ง ได้ ดั งนี  ด้ ำน เศรษฐกิ จสั งคม 
(Socioeconomic) ด้ ำนชี วภำพและกำยภำพของ พื นที่  (Biophysical) หรื อ
กำรศึกษำแบบผสมผสำนทั งสองด้ำนรวมกัน (Integrated) 

4) มิติของกำรก้ำหนดระบบหรือรูปแบบของควำมเปรำะบำง (Vulnerable system) 

5) มิติของกำรระบุหรือก้ำหนดสิ่งที่ต้องกำรศึกษำ (Attribute of concern) 

6) มิติของรูปแบบของภัยพิบัติหรือสิ่งที่มำกระทบกับระบบ (Hazard) 

สำมำรถแสดงตัวอย่ำงของกำรก้ำหนดมิติของกำรประเมินควำมเปรำะบำง  (ตำรำงที่ 2) 
โดยกำรศึกษำด้ำนควำมเปรำะบำงนั นมีกำรก้ำหนดมิติของเป้ำหมำยของกำรศึกษำกับปัจจัยภำยใน
และภำยนอก ซึ่งท้ำให้จ้ำแนกกลุ่มของปัจจัยได้อย่ำงถูกต้อง 
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ตำรำงที่ 2 ตัวอย่ำงของกำรก้ำหนดมิติของกำรประเมินควำมเปรำะบำง  
ก้ำหนดขนำด
ของพื นที่ 

เป้ำหมำยของกำรศึกษำ 
ด้ำนเศรษฐกิจสังคม ด้ำนชีวภำพและกำยภำพ 

ปัจจัยภำยใน  รำยได้ครัวเรือน, ระบบทำงสังคม, กำรเข้ำถึง
ข้อมูลข่ำวสำร 

ภูมิประเทศ, สภำพสิ่งแวดล้อม, กำรใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

ปัจจัยภำยนอก แผนพัฒนำเศรษฐกิจ, ควำมช่วยเหลือจำก
นำนำชำติ, ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

กำรเพิ่มระดับน ้ำทะเล, พำยุ, กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพอำกำศ 

ที่มำ: Vulnerability: A generally applicable conceptual framework for climate change 
research (Füssel, 2007) 

จำกขั นตอนของกำรก้ำหนดวัตถุประสงค์ และกำรก้ำหนดโครงสร้ำง จ้ำเป็นต้องมีกำร
ก้ำหนดดัชนีชี วัดในแต่ละมิติของกำรประเมิน (Hinkel, 2011) ซึ่งเป็นส่วนที่ส้ำคัญที่ท้ำให้ทรำบถึง
ระดับและตัวแปรที่น้ำมำวัดควำมเปรำะบำงในมิตินั น 

 

การก าหนดดัชนีชี้วัด  
ดัชนีชี วัด คือ ส่วนที่สำมำรถบ่งบอกถึงสถำนะภำพของตัวแปรที่ต้องกำรศึกษำ กำร

ก้ำหนดดัชนีชี วัดนั นมีเทคนิคและวิธีกำรก้ำหนดหลำกหลำยรูปแบบขั นอยู่กับควำมเหมำะสมของพื นที่ 
โครงสร้ำงและวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน (Füssel, 2010; Hinkel, 2011) 

กำรคัดเลือกดัชนีชี วัดควำมเปรำะบำง (Indicators) สำมำรถจ้ำแนกได้ตำมกลุ่มของ
ควำมสัมพันธ์ของควำมเปรำะบำงได้หลำกหลำยรูปแบบ เช่น ดัชนีชี วัดระดับประเทศด้ำนควำม
เปรำะบำง, Regional climate change, Biophysical sensitivity, Biophysical impacts, Socio-
economic exposure, Socio-economic capacity, และ Social impacts โดยแบ่งดัชนีชี ตำม
ประเด็นหรือเป้ำหมำยของกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ปัจจัยของกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำน
ทรัพยำกรน ้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งผู้วิจัยได้อ้ำงอิงจำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในกำรระบุตัวชี วัดที่มีกำรยอมรับมำกท่ีสุด (Eriksen & Kelly, 2007; Füssel, 2010) 
สำมำรถจ้ำแนกตำมตัวกลุ่มของปัจจัยหลัก ดังนี  

1) ทำงด้ำนกำรปรับตัวด้ำนนโยบำยและกำรประเมินทำงสังคมที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ สำมำรถจ้ำแนกได้ดังนี   

 Vulnerability-resilience indicators (Moss et al., 2001)  

 The Environmental Sustainability Index (Esty, Levy, Saltelli, & Dahl, 2005)  
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 Dimensions of vulnerability (Bohle, Downing, & Watts, 1994) 

 Index of Human Insecurity: IHI (Lonergan, Gustavson, & Carter, 1999)  

 Contry level risk measures (Brooks, Adger, & Kelly, 2005)  

2) Biophysical sensitivity and impacts 

วัดได้จำกกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งอธิบำยในรูปแบบของร้อยละของปริมำณ
ฝนและปริมำณน ้ำท่ำเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดในช่วงปี ค.ศ. 1961–1990 และ
ช่วงปี ค.ศ. 2040–2069 (IPCC, 2007) จำกกำรสังเครำะห์ข้อมูลจำกแบบจ้ำลองกำรคำดกำรณ์สภำพ
ภูมิอำกำศในอนำคต ได้แก่ 

 ค่ำมัธยฐำน (Median) และค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) ของกำร
เปลี่ยนแปลงปริมำณฝน (Gerten, Rost, Bloh, & Lucht, 2008) 

 ค่ำมัทยฐำน (Median) ของกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณน ้ำท่ำจำกกำรสังเครำะห์ข้อมูล
แบบจ้ำลองทำงอุทกศำสตร์ (Gerten et al., 2008) 

 กำรใช้ดัชนีชี วัดของกำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำมีหลำกหลำยวิธีกำร ซึ่ง
ในกำรประเมินด้ำนปริมำณน ้ำนั นมีดัชนีชีวัด 2 ดัชนีที่ส้ำคัญ คือ Falkenmark 
index (Water Stress Index: WSI) และ  Criticality ratio (CR) (Zeng, Liu, & 
Savenije, 2013). 

3) Socio-economic exposure  

วัดได้จำกปริมำณน ้ำท่ีสำมำรถใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ 

 Current population-weighted precipitation (Balk & Yetman, 2004) 

 Renewable water resources per person (Canals et al., 2008) 

 Water use ratio (Canals et al., 2008) 

4) Socio-economic capacity  

วัดได้จำกควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Coping capacity) ของระบบเศรษฐกิจและสังคม 
ได้แก่ 

 Produced capital stock per person (World Bank, 2006) 
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 Human development index (HDI) (UNDP, 2007) 

 Human assets index (HAI) (UNCTAD, 2008) 

 Index of human well-being (HWI) (Prescott-Allen, 2001) 

 Government effectiveness (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2008) 

 Percentage of households with improved water supply (WHO/UNICEF, 
2006) 

 Percentage of households with improved sanitation (WHO/UNICEF, 
2006) 

5) Social impacts  

ผลกระทบต่อสังคม หรือ social impacts ของควำมมั่นคงของทรัพยำกรน ้ำ ได้แก่ 

 Water poverty index (Lawrence, Meigh, & Sullivan, 2002) 

 Climate vulnerability index (C. A. Sullivan et al., 2003) 

 Water wealth index (C. Sullivan, Meigh, & Lawrence, 2006) 

เห็นได้ว่ำกำรประเมินค่ำของควำมเปรำะบำงนั น มีควำมจ้ำเป็นต้องก้ำหนดดัชนีชีวัดของ
ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับเป้ำหมำยของกำรศึกษำ เพ่ือกำรวิเครำะห์สำมำรถเชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ของตัว
แปรแต่ละตัวที่ส่งผลซึ่งกันและได้อย่ำงถูกต้อง (Hinkel, 2011) ตำรำงที่ 3 

ตำรำงที่ 3 ควำมสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดของกำรระบุดัชนีชี วัดควำมเปรำะบำง 
Regional climate 
change (+) 

Biophysical sensitivity 
(+) 

Socio-economic 
exposure (+) 

Socio-economic 
capacity (–) 

Biophysical impacts (+) 

Social impacts 

หมำยเหตุ: (+) และ (–) แสดงค่ำควำมสัมพันธ์ของตัวแปรกับผลกระทบ 

ที่มำ: How inequitable is the global distribution of responsibility, capability, and 
vulnerability to climate change: A comprehensive indicator-based assessment (Füssel, 
2010)  
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การใช้แนวคิดของการประเมินความเปราะบาง 
ศูนย์เครือข่ำยงำนวิเครำะห์วิจัยและฝึกอบรมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภำค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, and ส้ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (2012) ได้น้ำกรอบแนวคิดรวมกับแนวคิดดังกล่ำว มำ
สร้ำงเป็นสมกำรในกำรค้ำนวณ ดังนี  

Vulnerability = (Exposure x Sensitivity) / Coping Capacity (สมกำรที่ 1) 
เมื่อ Vulnerability  = ควำมเปรำะบำง 

Exposure  = ปัจจัยที่มำกระทบ 
Sensitivity  = ควำมอ่อนไหวของระบบ 
Coping Capacity = ควำมสำมำรถในกำรรับมือ 

โดยกำรคัดเลือกและก้ำหนดตัวชี วัดจำกสภำพปัญหำของพื นที่ โดยผู้เชี่ยวชำญ เช่น ด้ำน
ทรัพยำกรน ้ำมีปัจจัยอะไรบ้ำงที่ถูกกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโดยตรง และพื นที่มี
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้มำกขนำดไหน จำกนั นให้ประชำชนและผู้มีส่วนร่วมของพื นที่เป็นผู้
ประเมิน โดยกำรให้ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighting and rating scores) ซึ่งกำร
ประเมินแบ่งเป็น ค่ำผลกระทบมีค่ำ 0 ถึง 4 ค่ำควำมอ่อนไหวและระดับกำรลดผลกระทบมีค่ำ -4 ถึง 
+4 จำกนั น โดยน้ำค่ำที่ประเมินจำกพื นที่มำค้ำนวณ โดยใช้กำรค้ำนวณเป็นร้อยละของควำม
เปรำะบำงรวม แบ่งตำมเกณฑ์ ดังนี  น้อยกว่ำ 20% มีค่ำควำมเปรำะบำงต่้ำ, 20% ถึง 40% มีค่ำควำม
เปรำะบำงปำนกลำง, 40% ถึง 60% มีค่ำควำมเปรำะบำงสูง และมำกกว่ำ 60% มีค่ำควำมเปรำะบำง
สูงมำก  

จำกวิธีกำรประเมิน (สมกำรที่ 1) ในภำพรวมพบว่ำ ผลกระทบกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศด้ำนทรัพยำกรน ้ ำของประเทศไทย (ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคใต้  และภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) มีควำมเปรำะบำงอยู่ในระดับที่สูงและสูงมำก แนวทำงกำรลดผลกระทบ โดย
กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัย สร้ำงระบบเตือนภัยและพัฒนำระบบกำรคำดกำรณ์แนวทำงกำร
ปรับตัว โดยกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวจำกอุทกภัย ด้ำนกำรประกอบอำชีพ กำรสร้ำงสิ่ง
ปลูกสร้ำงเพ่ือรองรับกำรเกิดอุทกภัย และกำรก้ำหนดมำตรกำรที่เหมำะสมเพ่ือลดผลกระทบกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
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2.3 กรอบแนวคิด Driver-Pressure-State-Impact-Response Framework 

กำรสร้ำงเครื่องมือหรือข้อมูลเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจ สำมำรถก้ำหนดดัชนีชี วัดได้จำก
หลำกหลำยเงือนไช ขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์และกำรตัดสินใจในกำรเลือกวิธีกำรที่เหมำะสมส้ำหรับ
กำรศึกษำหรือวัตถุประสงค์นั น ในกำรศึกษำวิจัยในครั งมีกำรใช้กำรก้ำหนดดัชนีชี วัดจำกแนวคิด 
Driver-Pressure-State-Impact-Response Framework (DPSIR) (รูปที่ 9) ซึ่งถูกพัฒนำแนวคิด
โดย European Environmental Agency (EEA, 2014)  

 

 
รูปที่ 9 กรอบแนวคิด Driver-Pressure-State-Impact-Response Framework (Gabrielson & 

Bosch, 2003). 
เป็นเครื่องมือส้ำหรับกำรวำงแผนพัฒนำอย่ำงยั่งยืนโดยกำรก้ำหนดตัวชี วัด ( Indicator) 

สถำนะของระบบหรือตัวแปร เพ่ือช่วยในกำรจัดโครงสร้ำงของกลุ่มตัวชี วัดกำรวำงแผนควบคุมและ
ประเมินผล เพ่ือให้มีชัดเจนในกำรแปลควำมหมำย และสำมำรถเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
ของระบบ (Tscherning, Helming, Krippner, Sieber, & Paloma, 2012) โดยมีกำรก้ำหนดตัวชี วัด
ขึ นมำ 5 ประเภท คือ 

1) ตัวขับเคลื่อน (Driver) คือ ตัวแปรที่ท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สำมำรถวัดเป็นปริมำณหรือดัชนีชี วัดที่จะมีผลกระทบกับแรงกดดัน (Pressure)  

2) แรงกดดัน (Pressure) คือ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบและท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะ
สภำพของระบบ 

3) สถำนะภำพ (State) คือ สถำนะของระบบรวมถึงลักษณะทำงกำยภำพ ลักษณะทำง
ชีวภำพและคุณสมบัติทำงเคมี ของระบบที่ถูกท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

4) ผลกระทบ (Impact) คือ ผลที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะสภำพของระบบ 
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5) กำรตอบสนอง (Response) คือ ปฏิกิริยำของระบบต่อตัวแปรและกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบและท้ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะสภำพของระบบเพ่ือให้ระบบกลับสู่สภำวะ
สมดุล 

จำกกำรใช้แนวคิด DPSIR เพ่ือเป็นกำรคัดเลือกตัวชี วัดนั น Tscherning et al. (2012) 
ได้รีวิวงำนวิจัยจ้ำนวน 21 ชิ นที่ตีพิมพ์ออกมำในช่วง ปี ค.ศ. 2003 – 2009 จำกกำรวิเครำะห์ โดยกำร
จ้ ำแนกงำนวิจัยจำกวัตถุประสงค์  พบว่ำ  งำนวิจัยด้ ำนกำรจักกำรทรัพยำกรน ้ ำ  (Water 
management) มีมำกท่ีสุด จ้ำนวน 10 งำนวิจัย ควำมหลำยหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity) จ้ำนวน 
6 งำนวิจัยและด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment) จ้ำนวน 5 งำนวิจัยแต่ถ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มเป้ำหมำย
ของกำรใช้งำน (End user addressed) พบว่ำ 82% ของงำนวิจัยมีเป้ำหมำยไปยังหน่วยงำนรำชกำร 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยในด้ำนกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย (Political decision making)  

ในปี 2011 ได้มีงำนวิจัยในกำรพัฒนำดัชนีชี่วัดควำมเปรำะบำงเชิงพื นที่ด้ำนทรัพยำกร
น ้ำ พิจำรณำจำกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำอย่ำงยั่งยืน 
โดยกำรใช้แนวคิด DPSIR เพ่ือเป็นกำรคัดเลือกตัวชี วัดที่เหมำะสม และได้กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์จำก
ดัชนีควำมเปรำะบำงทำงอุทกวิทยำ 4 ด้ำน คือ potential flood damage, potential drought 
damage, potential water quality deterioration, และ watershed evaluation index ในด้ำน
ข้อมูลกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศได้มำจำกกำรเพ่ิมควำมละเอียดของข้อมูล GCM ด้วยวิธีกำร
ทำงสถิติ  (Statistical Downscaling Model), กำรค้ำนวณปริมำณน ้ ำท่ำและคุณภำพน ้ ำจำก
แบบจ้ำลอง Hydrological Simulation Program - Fortran และกำรค้ำนวณควำมสัมพันธ์ของ
ตัวชี วัดที่ ใช้ในกำรประเมินโดยกำรใช้เทคนิค  TOPSIS (multi-attribute method of decision 
analysis) ซึ่งผลกำรศึกษำได้มีกำรเปรียบเทียบควำมเปรำะบำงที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งผลของกำรศึกษำสรุปว่ำ ควำมเปรำะบำงเกิดขึ นของพื นที่ศึกษำเกิด
จำกผลจำกตัวแปรไม่เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เช่น สภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ 
กำรเมือง เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมีนัยส้ำคัญ ซึ่งผลของกำรประเมินทั งหมดเกิดจำกกำรก้ำหนดโดย
วิธีกำรที่ผู้วิจัยแนะน้ำว่ำจ้ำเป็นต้องมีกำรก้ำหนดก้ำหนดตัวดัชนีตำมขนำดของพื นที่เพ่ือท้ำให้กำร
ประเมินดียิ่งขึ น (Jun, Chung, Sung, & Lee, 2011) 

ในประเด็นของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรใช้แนวคิด DPSIR ผสำนกับกำร
ประเมินผลของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกลยุทธ์กำรปรับตัว มีงำนวิจัยที่มีควำมน่ำสนใจ คือ 
กำรหำแนวทำงกำรปรับตัวจำกควำมเสี่ยงจำกภัยน ้ำท่วม ในพื นที่ตอนบนของลุ่มน ้ำพรหมบุตร 
(Brahmaputra) และตอนบนของลุ่มน ้ำดำนูบ (Danube) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงเครื่องมือช่วย
ในกำรตัดสินใจ ด้ำนกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเชิง
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กำรบูรณำกำร โดยใช้กำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีบทบำทในพื นที่เป็นผู้ก้ำหนดทำงเลือก ซึ่งก้ำหนดกลุ่ม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปรับตัว 4 ปัจจัย ดังนี  สภำพสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและภำครัฐ จำกนั นได้
สร้ำงแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ จ้ำนวน 4 แนวทำง คือ 1)  กำรแก้ปัญหำโดยใช้วิศวกรรมและกำร
จัดกำรพื นที่ 2) กำรเพ่ิมงบประมำณด้ำนควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ 3 ) กำรเพ่ิมควำมรู้และ
ควำมสำมำรถของประชำชน และ 4) กำรสร้ำงแนวทำงและแบบแผนกำรแก้ปัญหำ คณะผู้วิจัยได้
จัดกำรประชุมระดมสมองในทั ง 2 พื นที่ สำมำรถก้ำหนดดัชนีชี วัดได้ 9 ตัวชี วัดที่แตกต่ำงกัน แสดงใน
ตำรำงที่ 4 ผลกำรศึกษำโดยกำรให้ลงคะแนน ผลปรำกฏว่ำ ลุ่มน ้ำ Brahmaputra ลุ่มน ้ำ Danube มี
ค่ำที่แตกต่ำงกันตำมสภำพของพื นที่และผู้ส่วนได้ส่วนเสียของพื นที่นั นๆ ซึ่งเห็นได้ว่ำในกำรศึกษำด้ำน
กำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีบทบำทในพื นที่ให้ควำมส้ำคัญของกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศกับกำรจัดท้ำแผนและกำรสร้ำงแนวทำงและแบบแผนกำรแก้ปัญหำเป็นสิ่งที่ จ้ำเป็นที่สุด 
(Ceccato et al., 2011) 

ตำรำงที่ 4 ดัชนีชี วัดของแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำจำกภัยน ้ำท่วม ลุ่มน ้ำ Brahmaputra และลุ่มน ้ำ 
Danube จำกกำรระดมสมอง  
Weight ลุ่มน ้ำ Brahmaputra ลุ่มน ้ำ Danube 

สภำพสังคม  
(38%) 

ควำมยำกจน 
พลวัตของประชำกร 
ระบบสำธำรณูประโภค 

กำรตั งถ่ินฐำน 
พลวัตของประชำกร 
ระบบสำธำรณูประโภค 

สิ่งแวดล้อม  
(37%) 

ควำมเปรำะบำง 
กำยภำพของลุ่มน ้ำ 
กำรจัดกำรป่ำไม้ 

ควำมเปรำะบำง 
กำยภำพของลุ่มน ้ำ 
กำรท้ำงำนของระบบนิเวศ 

เศรษฐกิจ 
(25%) 

ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
กำรผลิตพลังงำน 
กำรจ้ำงงำน 

ผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ภำคกำรก่อสร้ำง 
ควำมต้องกำรด้ำนพลังงำน 

ที่มำ: Participatory assessment of adaptation strategies to flood risk in the Upper 
Brahmaputra and Danube river basins (Ceccato et al., 2011) 

ในปี 2012 ได้มีกำรประเมินควำมเปรำะบำงของแม่น ้ำ 10 สำยในเขตมรสุมของเอเชีย
แปซิฟิก โดยใช้กำรวิเครำะห์ด้ำน Socio-economic and Environment ซึ่งท้ำกำรจ้ำแนกตัวแปรใน
กำรวิเครำะห์โดยกำรใช้กระบวนกำร DPSIR เพ่ือใช้ในกำรเลือกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน ้ำ 
โดยอ้ำงอิงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง vulnerability, resilience, และ adaptive capacity (Gallopin, 
2006) ดังแสดงในตำรำงที่ 5 ในวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย ตัวแปรทุกตัวจะต้องระบุดัชนีชี วัด จำกดัชนี
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ควำมเปรำะบำงของสำกล เปรียบเทียบกับกำรก้ำหนดดัชนีชี วัดของทีมงำนวิจัยที่ประเมินจำกกำร
แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเชิงบูรณำกำร ผลจำกกำรประเมินพบว่ำ ค่ำ เฉลี่ยควำมเปรำะบำงจำก 
UNEP ของลุ่มน ้ำโขงมีค่ำประมำณ 0.30 ซึ่งกำรประเมินของกลุ่มผู้วิจัยมีค่ำประมำณ 0.55 ซึ่งมีผลมำ
จำกดัชนีชี วัดด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต่ำงกัน  จึงจะเห็นได้ว่ำผลของกำรประเมินควำมเปรำะบำง
นั นมีกำรก้ำหนดดัชนีชีวัดตัวแปรท้ำให้ผลมีค่ำที่ไม่เท่ำกัน (Varis, Kummu, & Salmivaara, 2012) 

ตำรำงที่ 5 กำรก้ำหนดตัวแปรโดยกำรใช้แนวคิด DPSIR  
 Driver Pressure State Impact Response 
Governance State fragility Political 

instability 
– – Corruption 

Economy GNI PPP per 
capita 

– – – – 

Social issues Literacy Slums Infant 
mortality 

Malnutrition – 

Environment – Human 
footprint 

– Environmental 
systems 

– 

Hazards – – Floods and 
hazards 

– – 

Water 
scarcity 

– – Ratio of 
water 
withdrawals 
and water 
availability 

– – 

ที่มำ: Ten major rivers in monsoon Asia-Pacific: An assessment of vulnerability (Varis et 
al., 2012) 

กำรใช้แนวคิด DPSIR ยังมีอีกหลำกหลำยด้ำน อำทิเช่น กำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมทำงทะเล กำรบริกำรเชิงระบบนิเวศและประโยชน์ทำงสังคม โดย 2 กรณี คือ กำร
จัดกำรด้ำนอุตสำหกรรมกำรแยกทรำยและกรวดในน่ำนน ้ำสหรำชอำณำจักร และกำรจัดกำรด้ำน
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของทะเลบริเวณ Flamborough Head สหรำชอำณำจักร (Atkins et 
al., 2011) ประโยชน์ของกำรใช้ DPSIR จึงน้ำกรอบแนวคิดดังกล่ำวมำใช้ในงำนวิจัยในครั งด้วย  
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2.4 กระบวนการวิเคราะห์ล าดับชั้น Analysis Hierarchy Process 

กระบวนกำรวิเครำะห์ล้ำดับชั น (Analytic Hierarchy Process: AHP) คือเครื่องมือเพ่ือ
ช่วยในกำรตัดสินใจหลำยเงือนไข (A multiple criteria decision-making tool: MCDM) เป็นกำร
ก้ำหนดค่ำของกำรเปรียบเทียบ โดยกำรใช้ระเบียบวิธีกำรเชิงตัวเลข เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรวัดทั ง
เชิงปริมำณและคุณภำพ (Vaidya & Kumar, 2006) ซึ่งประโยชน์ของ AHP คือ มีควำมน่ำเชื่อถือ 
เนื่องจำกใช้วิธีกำรเปรียบเทียบเชิงคู่ในกำรตัดสินใจและค้ำนวณค่ำควำมส้ำคัญจำกหลำยทำงเลือกง่ำย
ต่อกำรใช้และกำรท้ำควำมเข้ำใจ โดยมีโครงสร้ำงที่เป็นแผนภูมิล้ำดับขั น (รูปที่ 10) ตำมลักษณะของ
กระบวนควำมคิดเป็นกำรวิเครำะห์เชิงควำมสัมพันธ์ทำงสถิติ ซึ่งให้ผลของกำรวิเครำะห์อยู่ในรูปแบบ
เชิงตัวเลข สำมำรถน้ำไปใช้ในงำนด้ำนต่ำงๆได้ง่ำยเป็นกำรตัดสินใจแบบไม่มีอคติสำมำรถใช้ได้ทั งแบบ
เดียวและแบบกลุ่มกำรก้ำหนดหลักเกณฑ์และค่ำน ้ำหนักสำมำรถวิเครำะห์ได้จำกกำรรวมวรรณกรรม
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จ้ำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชำญพิเศษ (สุธรรม อรุณ, 2549) พื นฐำนของ
ระเบียบวิธีกำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจด้วย AHP สำมำรถแบ่งได้ดังนี  (วรำวุธ วุฒิวณิชย์, 2554) 

1) ก้ำหนดปัญหำและทำงเลือก ซึ่งมีหลำยทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำ จึงต้องก้ำหนด
ทำงเลือกท่ีเกี่ยวข้องทั งหมด 

2) ก้ำหนดระดับของเกณฑ์ต่้ำสุดที่ต้องกำรและคัดเลือกทำงเลือกเบื องต้นจำกเกณฑ์ต่้ำของ
แต่ละทำงเลือกโดยคัดทำงเลือกใดต่้ำกว่ำเกณฑ์ออก 

3) ก้ำหนดหลักเกณฑ์หลัก (Criteria) และหลักเกณฑ์ย่อย (Sub-criteria) เพ่ือใช้ในกำร
ตัดสินใจ 

4) สร้ำงโครงสร้ำงล้ำดับชั นของกำรตัดสินใจจำกทำงเลือกและหลักเกณฑ์ โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับดังนี  เป้ำหมำยหลักเกณฑ์และทำงเลือก  

5) เปรียบเทียบหลักเกณฑ์ทีละคู่ และเปรียบเทียบทำงเลือกทีละคู่ตำมหลักเกณฑ์  

6) ค้ำนวณล้ำดับควำมส้ำคัญของทำงเลือกจำกผลรวมของคะแนน โดยกำรน้ำค่ำน ้ำหนัก 
(Weight) ของแต่ละทำงเลือกในแต่ละหลักเกณฑ์คูณค่ำน ้ำหนักของหลักเกณฑ์ 

7) วิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) เป็นกำรวิเครำะห์ควำมไม่แน่นอนของ
ข้อมูลของผลกำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจ โดยทดสอบกำรเปลี่ยนน ้ำหนักของหลักเกณฑ์ 
ในกำรส่งผลต่อกำรเปลี่ยนล้ำดับของควำมส้ำคัญของทำงเลือกอย่ำงมีเหตุผลหรือไม่ 

 



 

 

27 

 
รูปที่ 10 กรอบแนวคิดของกระบวนกำรวิเครำะห์ล้ำดับชั น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 

 

2.4.1 การให้ค่าคะแนนและการเปรียบเทียบแนวทางและทางเลือกของการแก้ปัญหา 

กำรใช้ AHP ในกำรเลือกแนวทำงของกำรตัดสินใจนั น ทำงเลือกของกำรตัดสินใจนั นต้อง
ถูกน้ำมำจัดให้อยู่ในรูปแบบของกำรเปรียบเทียบที่ละคู่ ซึ่งในแต่ละกำรเลือกต้องมีกำรเปรียบเทียบให้
ครบทุกๆปัจจัย สำมำรถท้ำกำรเปรียบเทียบโดยกำรท้ำเป็นตำรำงเมทริกซ์ (Matrix) สมำกำรที่ 2  

 

2.4.2 สมการตัวอย่างของการสร้างตารางเมทริกซ์ Matrix A  

𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] = {

1 𝑎𝑖𝑗       ⋯ 𝑎1𝑛

1/𝑎𝑖𝑗 

⋮

1         ⋯
  ⋮         ⋯

𝑎2𝑛

⋮
1/𝑎1𝑛 1/𝑎2𝑛 ⋯ 1

} (สมกำรที ่2) 

เมื่อ  𝐴 = [𝑎𝑖𝑗]  คือ ตำรำงเมทริกซ์ของกำรเปรียบเทียบ และ 𝑎𝑖𝑗  จ้ำนวนของ

แนวทำงหรือทำงเลือก 𝑖, 𝑗 = [1,2, … , 𝑛]. 

จำกกำรสร้ำงตำรำงกำรเปรียบเทียบหรือตำรำงเมทริกซ์ (Matrix) เรำสำมำรถทรำบได้ถึงจ้ำนวนของ
กำรเปรียบเทียบ เนื่องจำกกำรเปรียบเทียบแบบนี  ทำงเลือกในตำรำงที่ตรงข้ำมกันจะต้องมีค่ำรวมกัน

เท่ำกัน 1 ตัวอย่ำงเช่น ทำงเลือก 𝑖 มีค่ำควำมส้ำคัญเท่ำกับทำงเลือก 𝑗 ดังนั น 𝑎𝑖𝑗 =  𝑎𝑗𝑖 = 1 

และเมื่อทำงเลือก 𝑖 มีค่ำควำมส้ำคัญมำกกว่ำทำงเลือก 𝑗 มำกที่สุด ดังนั น 𝑎𝑖𝑗 =  9 และ  

Goal 

Criterion 1 Criterion 2 

Alternative 1 Alternative 3 Alternative 2 
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𝑎𝑗𝑖 =  1/9  จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรเปรียบเทียบทีละคู่ไม่จะเป็นต้องท้ำในส่วนของด้ำนตรง
ข้ำม และสำมำรถใช้ส่วนกลับของกำรเปรียบเทียบที่ตรงข้ำมในกำรเปรียบเทียบได้ (Saaty, 2005) 
จำกวิธีกำรดังกล่ำว สำมำรถหำจ้ำนวนของครั งของกำรเปรียบเทียบทีละคู่นั น หำได้จำกสมำกำรที่ 
สมกำรที่ 3 

 

2.4.3 สมการของการหาจ านวนของครั้งของการเปรียบเทียบทีละคู่ 

𝑛(𝑛 − 1)/2      (สมกำรที่ 3) 

เมื่อ  𝑛   คือ จ้ำนวนของแนวทำงหรือทำงเลือก (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) ของกำรจัดล้ำดับของ
ควำมส้ำคัญ 

ในกำรเปรียบเทียบทีละคู่นั น ต้องใช้กำรประเมินค่ำคะแนนของควำมส้ำคัญของแนวทำง
หรือทำงเลือกของ 2 ทำงเลือก โดยกำรให้ค่ำคะแนน 1-9 อ้ำงอิงตำมตำรำงท่ี 6  

ตำรำงที่ 6 ตำรำงกำรให้คะแนนของกำรเปรียบเทียบทีล่ะคู่ 
ระดับคะแนน ควำมหมำย หมำยเหต ุ

1 ค่ำควำมส้ำคัญเท่ำกัน ปัจจัยทั ง 2 มีค่ำควำมส้ำคัญที่เท่ำกัน 
3 ค่ำควำมส้ำคัญตำ่งกันน้อย ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญที่มตีัวใดตัวหนึ่งมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ

เล็กน้อย 

5 ค่ำควำมส้ำคัญตำ่งกันปำน
กลำง 

ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญที่มตีัวใดตัวหนึ่งมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ
กับในระดับปำนกลำง 

7 ค่ำควำมส้ำคัญตำ่งกันมำก ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญที่มตีัวใดตัวหนึ่งมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ
กับมำก 

9 ค่ำควำมส้ำคัญตำ่งกันมำก
ที่สุด 

ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญที่มตีัวใดตัวหนึ่งมำกกว่ำหรือน้อยกว่ำ
กับในระดับมำกท่ีสุด 

2, 4, 6, 8 ค่ำที่อยู่ระหว่ำง 2 ค่ำ
คะแนน 

ใช้ในกำรให้คะแนนท่ีอยู่ระหว่ำงระดับของควำมส้ำคัญตำ่งๆ 

 
จำกกำรสร้ำงตำรำงกำรเปรียบเทียบหรือตำรำงเมทริกซ์ (Matrix) เรำสำมำรถค้ำนวณ

ค่ำน ้ำหนักของแต่ละกำรเปรียบเทียบทีละคู่ของแนวทำงหรือทำงเลือกได้จำกดังสมกำรที่ 4  

𝑎𝑖𝑗 ≈ 𝑤𝑖 𝑤𝑗⁄   (สมกำรที่ 4) 
กำรค้ำนวณเริ่มจำก กำรรวมผลของค่ำคะแนนของกำรเปรียบเทียบทีละคู่ของแนวทำง

หรือทำงเลือกในแต่ละคอลัมน์ จำกตำรำงเมทริกซ์ 𝐴 จำกนั นน้ำค่ำที่ได้ไปหำรด้วยค่ำค่ำคะแนนตำม 
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ตำรำงเมทริกซ์ 𝐴 เพ่ือให้ได้ค่ำคะแนนของแนวทำงหรือทำงเลือกที่ได้ท้ำกำร Normalized หรือค่ำ 

𝑤𝑖𝑗 ดังสมกำรที่ 5 

𝑤𝑖𝑗 =
𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒

∑ 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛
  (สมกำรที่ 5) 

เมื่อ  𝑤𝑖𝑗 คือ ค่ำคะแนนของแนวทำงหรือทำงเลือกที่ได้ท้ำกำร Normalized  

𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒  คือ ค่ำคะแนนของกำรเปรียบเทียบทีละคู่ของแนวทำง
หรือทำงเลือก 

∑ 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 คือ ผลรวมของค่ำคะแนนของกำร
เปรียบเทียบทีละคู่ของแนวทำงหรือทำงเลือกในแต่ละคอลัมน์  

ในกำรหำค่ำล้ำดับควำมส้ำคัญรวมหรือค่ำ 𝑛𝑤𝑖𝑗  ของแนวทำงหรือทำงเลือก ให้น้ำค่ำ 

𝑤𝑖𝑗 มำหำผลรวมในแต่ละแถวและหำรด้วยจ้ำนวนของแนวทำงหรือทำงเลือก ดังสมกำรที่ 6 

𝑛𝑤𝑖𝑗  = ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑛⁄   (สมกำรที่ 6) 

เมื่อ   𝑛𝑤𝑖𝑗  คือ ผลของคะแนนในแต่ละแนวทำงหรือทำงเลือก 

∑ 𝑤𝑖𝑗 คือ ผลรวมของค่ำคะแนนของกำรเปรียบเทียบทีละคู่ของแนวทำงหรือ
ทำงเลือกในแต่ละแถว 

𝑛   คือ จ้ำนวนของแนวทำงหรือทำงเลือก (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛) ของกำร
จัดล้ำดับของควำมส้ำคัญ 

 

2.4.4 การค านวณดัชนีความสมเหตุสมผลและอัตราส่วนความสอดคล้องของข้อมูล 

เพ่ือทดสอบผลกำรเปรียบเทียบแบบคู่ของเกณฑ์ในกำรตัดสินใจ ว่ำมีควำมสอดคล้องกัน
หรือไม่ จำกผลของกำรเปรียบเทียบเกณฑ์ในกำรตัดสินใจเป็นรำยคู่ในรูปของเมทริกซ์ โดยใช้ดรรชนี
ควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล Consistency Index (CI) ในสมกำรที่ 8 ใช้ค้ำนวณดัชนีควำมสอดคล้อง

กันของเหตุผล ส้ำหรับกำรพิจำรณำ เริ่มจำกกำรค้ำนวณเบื องต้นโดยกำรหำค่ำของ 𝜆𝑚𝑎𝑥  ต้องมีค่ำ

เท่ำกับ n เมื่อ n คือ จ้ำนวนเกณฑ์ในกำรตัดสินใจ ซึ่ง 𝜆𝑚𝑎𝑥   คือ ค่ำท่ีได้จำกสมกำรที่ 7 

𝜆 =
𝑛𝑤𝑖𝑗

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑗
   (สมกำรที่ 7) 

เมื่อ 𝜆𝑚𝑎𝑥   คือ ค่ำที่ได้จำกกำรหำค่ำสูงสุดของค่ำ 𝜆  ในแต่ละทำงเลือก ซึ่งสำมำรถ

ค้ำนวณได้จำก 𝑛𝑤𝑖𝑗  หำรด้วยค่ำ normalized 𝑤𝑖𝑗 
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แต่ถ้ำกำรเปรียบเทียบมีค่ำไม่เท่ำกัน จ้ำเป็นต้องใช้กำรเปรียบเทียบ อัตรำส่วนควำมสอดคล้อง 
Consistency Ratio (CR) และน้ำไปค้ำนวณหำค่ำอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันของเหตุผล 
Consistency Ratio (CR) โดยกำรใช้สมกำรที่ 9 

 

2.4.5 สมการความสมเหตุสมผลของข้อมูล (Consistency Index, CI) 

𝐶𝐼 = (𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛)/(𝑛 − 1)  (สมกำรที่ 8) 

เมื่อ  𝐶𝐼  คือ ดรรชนีควำมสมเหตุสมผลของข้อมูล 𝜆𝑚𝑎𝑥   คือ ค่ำที่ได้จำกสมกำร
ที่ 2-7 และ n คือ จ้ำนวนเกณฑ์ในกำรตัดสินใจ 

จำกนั นน้ำค่ำ 𝐶𝐼 ที่ได้จำกกำรค้ำนวณมำแทนค่ำในสมกำรค้ำนวณอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกัน
ของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) สมกำรที่ 2-10 เพ่ือหำอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันของ
ผลจำกกำรวิจัย ซึ่งอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันทำงทฤษฎี ได้ก้ำหนดไว้ให้ค่ำอัตรำส่วนควำม

สอดคล้องต้องน้อยกว่ำ 0.10 (𝐶𝑅 < 0.10) เมทริกซ์ขนำดมำกกว่ำ 4x4 ขึ นไป (Saaty & 
Tran, 2007) 

 

2.4.6 สมการค านวณอัตราส่วนความสอดคล้องกันของเหตุผล (Consistency Ratio: CR) 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
   (สมกำรที่ 9) 

เมื่อ  𝐶𝑅 คือ อัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันของเหตุผล  

𝐶𝐼 คือ ดรรชนีควำมสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ได้จำกสมกำรที่ 8 

𝑅𝐼 คือ ดัชนีควำมสอดคล้องกันจำกกำรสุ่มตัวอย่ำง (Random Consistency Index: 
RI)  

ค่ำ RI ได้มำจำกกำรประมวลผลในแบบจ้ำลองทำงคณิตศำสตร์ และมีค่ำแตกต่ำงกันตำม
ขนำดของเมทริกซ์ ตำรำงที่ 7 ได้แสดงค่ำ RI ส้ำหรับเมทริกซ์ขนำด 1-15 ด้วยกลุ่มตัวอย่ำงส้ำหรับ
กำรประมำณค่ำ RI จ้ำนวน 100000 และ 500000 ตัวอย่ำง (Alonso & Lamata, 2006) 
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ตำรำงที่ 7 ตำรำงของค่ำดรรชนีค่ำสุ่มของควำมไม่สมเหตุสมผลของ Alonso-Lamata (Random 
Inconsistency Index: RI values and Standard Deviation for 100000 and 500000 
matrices) (Alonso & Lamata, 2006). 
n 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RI 0.52 0.88 1.11 1.25 1.34 1.41 1.45 1.49 1.51 1.54 1.56 1.57 1.58 

 
ในกรณีที่อัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันของกำรวิจัย (CR) ที่ค้ำนวณได้มีค่ำน้อยกว่ำ

อัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันทำงทฤษฎี สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรเปรียบเทียบแบบคู่มีควำมสอดคล้อง
กันของเหตุผลเป็นที่ยอมรับได้ แต่ในทำงตรงกันข้ำมถ้ำอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันของเหตุผล มีค่ำ
มำกกว่ำอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันทำงทฤษฎี ก็สำมำรถสรุปได้ว่ำกำรเปรียบเทียบแบบคู่ไม่มีควำม
สอดคล้องกันของเหตุผล และไม่สำมำรถจะยอมรับได้ ดังนั นต้องกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของกำร
เปรียบเทียบแบบคู่ใหม่จนกว่ำค่ำอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกันของกำรวิจัยจะมีค่ำที่ยอมรับได้ ซึ่งกำร
หำอัตรำส่วนควำมสอดคล้องกัน นั นสำมำรถท้ำให้ผู้ตัดสินใจมีควำมมั่นใจในกำรก้ำหนดค่ำควำมส้ำคัญ
ของเกณฑ์ในกำรตัดสินใจในกำรด้ำเนินกำรวิจัยนั นๆ 

ตัวอย่ำงของกำรใช้กรอบแนวคิดของกระบวนกำรวิเครำะห์ล้ำดับชั น  (AHP) เพ่ือศึกษำ
หลักเกณฑ์ดัชนีควำมยืดหยุ่นและภัยพิบัติเ พ่ือประเมินชุมชนชำยฝั่ง Pedcris M.Orencio ได้
ด้ำเนินกำรแบ่งโครงสร้ำงของกำรตัดสินใจเป็น 3 ส่วน ดังนี  ชั นที่ 1 คือ เป้ำหมำย disaster-resilient 
coastal community ชั นที่ 2 คือ เงือนไขหรือหลักเกณฑ์ ดังตำรำงที่ 8 เมื่อท้ำกำรเปรียบเทียบค่ำ
น ้ำหนักของหลักเกณฑ์ พบว่ำ ทำงเลือกในด้ำนของกำรจัดกำรและส่วนที่มีควำมเกี่ยวข้องกับชุมชนนั น
มีค่ำมำกกว่ำ 70% ของค่ำน ้ำหนักของเกณฑ์ทั งหมด จึงถูกน้ำมำใช้ในกำรหำทำงเลือก จำกผล
กำรศึกษำดังกล่ำวผู้วิจัยได้สรุปว่ำ ดัชนีชีวัดนี สำมำรถน้ำมำใช้โดยหน่วยงำนของรัฐบำลในท้องถิ่น เพ่ือ
ใช้เป็นเครื่องมือกำรอ้ำนวยควำมสะดวกในกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดภัยพิบัติและกำรจัดกำร 
(Orencio & Fujii, 2013) 
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ตำรำงที่ 8 ทำงเลือกและค่ำน ้ำหนักของกำรประเมินควำมยืดหยุ่นและภัยพิบัติ  
Criteria  Elements of disaster 

resilient communities  
Weights  Elements of risk 

reduction enabling 
Environment  

Weights  

Environmental 
and Natural 
Resource 
Management 

Understanding of 
functioning environment 
and ecosystems 

1.62 Prevention of 
unsustainable land 
use 

1.51 

Sustainable 
Livelihoods 

Livelihood diversification in 
rural areas 

1.33 Poverty-reduction 
targets vulnerable 
groups 

2.19 

Social 
Protection 

Social support and 
network systems on DRR 
activities 

1.87 Social protection and 
safety nets for 
vulnerable groups 

1.25 

Planning 
Regimes 

Community decision 
making takes on land use 
and hazards 

1.27 Land use planning 
takes hazard risks into 
account 

1.47 

ที่มำ: A localized disaster-resilience index to assess coastal communities based on an 
analytic hierarchy process (AHP) (Orencio & Fujii, 2013) 

ในประเทศไทย กรอบแนวคิดของกระบวนกำรวิเครำะห์ล้ำดับชั น (AHP) ได้ถูกน้ำมำใช้
ในด้ำนกำรจัดสรรน ้ำ ทองเปลว กองจันทร์ and วรำวุธ วุฒิวณิชย์ (2546) ได้ศึกษำทำงเลือกของกำร
แก้ปัญหำกำรขำดน ้ำจำกระบบอ่ำงเก็บน ้ำของลุ่มน ้ำมูลตอนบน โดยกำรจ้ำลองระบบอ่ำงเก็บน ้ำในลุ่ม
น ้ ำจำกข้อมูลย้อนหลัง 25 ปี  จำกแบบจ้ำลอง Hydrologic Engineering Center: Reservoir 
System Analysis of Conservation (HEC-3) วิเครำะห์และคัดเลือกด้วย AHP เพ่ือศึกษำสภำวะ
กำรขำดน ้ำในลุ่มน ้ำ พบว่ำทำงเลือกในกำรจัดสรรน ้ำระหว่ำงกิจกรรมกำรใช้น ้ำ โดยใช้ปีที่มีปริมำณน ้ำ
ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำน้อย เป็นเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ทำงเลือกมี 3 เกณฑ์ ประกอบด้วย ผลประโยชน์
ควำมยุติธรรมและควำมเชื่อมั่น จำกกำรวิเครำะห์ด้วย AHP พบว่ำ กำรจัดสรรน ้ำในสภำวะวิกฤตหรือ
ปีที่มีปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำน้อย จะให้ควำมส้ำคัญในด้ำนผลประโยชน์ 42.7% ควำมยุติธรรม 
33.1% และควำมเชื่อมั่น 24.2% ซึ่งทำงเลือกที่ได้รับควำมส้ำคัญมำกที่สุด 27.93% คือ ทำงเลือกที่
ให้กำรประปำ-อุตสำหกรรม สำมำรถใช้น ้ำได้ 100% และระบบนิเวศน์ด้ำนท้ำยอ่ำงเก็บน ้ำมีระดับน ้ำ
ในล้ำน ้ำ 80.28% ของระดับปกติ ท้ำให้ได้ผลผลิตทำงกำรเกษตรรวม 56% ของผลผลิตสูงสุด  ซึ่งกำร
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วิจัยครั งนี เทคนิค AHP มีควำมส้ำคัญในส่วนของกำรประเมินทำงเลือกของกำรปรับตัว เพ่ือให้ได้
ทำงเลือกที่มีควำมเหมำะสมกับพื นที่มำกที่สุด 

 

2.5 พลวัตเชิงระบบ 

นิยำมของพลวัตของระบบ (System Dynamics) ได้มีผู้ให้นิยำมไว้อย่ำงแพร่หลำย ใน
ส่วนของงำนวิจัยครั งนี  พลวัตของระบบทำงด้ำนกำรศึกษำด้ำนควำมเปรำะบำงที่เกี่ยวกับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยใช้นิยำมของ Forrester and Wright (1961) ที่ให้นิยำมไว้ว่ำพลวัต
ของระบบ หมำยถึง “กำรสืบค้นลักษณะเฉพำะของกำรย้อนกลับของข้อมูลของระบบและกำรใช้
แบบจ้ำลองส้ำหรับกำรออกแบบปรับปรุงระบบและเป็นตัวก้ำหนดแบบแผน” ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจำก
คิดค้นแบบจ้ำลองที่ใช้ในกำรควบคุมเชิงวิศวกรรมและกำรจัดกำรพลวัตของระบบเป็นวิธีกำรที่ใช้สร้ำง
รูปแบบจ้ำลอง เพ่ือแสดงให้เห็นมุมมองที่เป็นพื นฐำนของระบบ ผลที่มีกำรย้อนกลับภำยในระบบ
รวมทั งกำรหน่วงของข้อมูลที่มีผลต่อระบบนั นและเข้ำใจพฤติกรรมของระบบทำงกำยภำพทำงชีวะ
ภำพและทำงสังคม ที่เป็นพลวัตซึ่งกันและกันซึ่งในเวลำต่อมำ  Coyle (1996) น้ำไปพัฒนำต่อยอด
ควำมคิดและได้ให้นิยำมเพ่ิมเติมไว้ว่ำ พลวัตของระบบ หมำยถึง “วิธีกำรวิเครำะห์ปัญหำของระบบ 
โดยมีเวลำมำเป็นปัจจัย และกำรพัฒนำของระบบให้คงอยู่ ” ดังนั นงำนวิจัยครั งนี จึงให้นิยำมของ 
พลวัตของระบบ หมำยถึง “กำรสร้ำงแบบจ้ำลองเพ่ือแสดงลักษณะเฉพำะของระบบ ผลของกำร
ย้อนกลับของข้อมูลที่ส่งผลต่อระบบ โดยมีเวลำมำเป็นปัจจัยในด้ำนกำรพัฒนำของระบบ” โดยกำรใช้
แบบจ้ำลองส้ำหรับกำรออกแบบระบบเป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์ปัญหำของระบบ และสร้ำงแบบ
แผนหรือสถำนกำรณ์จ้ำลอง เพ่ือหำแบบแผนที่เหมำะสมในกำรปรับตัวจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ 

ในกำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตด้ำนทรัพยำกรน ้ำ (Hydrological system dynamic 
model) เป็นกำรจ้ำลองของระบบด้ำนทรัพยำกรน ้ำ โดยจ้ำลองควำมสัมพันธ์ของระบบหรือแผนผัง
แสดงเหตุและผล (Causal Loop Diagram) เป็นเครื่องมือส้ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่ำงๆ ในระบบ สำมำรถแสดงขั นตอนกระบวนกำรสร้ำงแบบจ้ำลองไว้ 5 ขั นตอน ดังนี   

1) กำรก้ำหนดปัญหำ (Problem Articulation) 

2) กำรตั งสมมุตฐำนเชิงพลวัต (Formulation of Dynamics Hypothesis) 

3) กำรสร้ำงแบบจ้ำลองของระบบ (Formulation of a Simulation Model) 

4) กำรทดสอบระบบ (Testing) 
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5) กำรประเมินผล (Evaluation) 

ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวมำสำมำรถท้ำให้กำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตร มีควำม
สอดคล้องกับระบบ สำมรถตรวจสอบได้และง่ำยต่อกำรด้ำเนินงำนในระดับต่อไป (Sterman, 2000) 

ด้ำนกำรศึกษำกำรประเมินควำมเปรำะบำงจำกอุทกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ได้มีกำรใช้แบบจ้ำลองพลวัตเชิงระบบ โดยมิติของกำรประเมินถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่ของ
กรอบแนวคิดของกำรประเมินควำมเปรำะบำง (Füssel & Klein, 2006) กำรระบุตัวแปรที่ใช้กำร
ประเมิน โดยจ้ำแนกจำกดัชนีกำรจัดกำรทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน และดัชนีกำรประเมินกำรเกิดภัยพิบัติ 
เพ่ือสร้ำงแบบจ้ำลองกำรวิเครำะห์ระบบเชิงพลวัต  ในกำรค้ำนวณควำมส้ำคัญของตัวแปรใช้
กระบวนกำร Multiple criteria decision analysis โดยวิธีกำรจัดกำรประชุม ผลที่ได้จำกแบบจ้ำลอง
เป็นรูปแบบของค่ำควำมอ่อนไหวเชิงตัวเลข ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้องมีกำรประมวลผลของคะแนน
ของทั ง 3 ปัจจัยหลักและผลที่ได้ไปพร้อมกัน เพ่ือให้ทรำบถึงที่มำของควำมเปรำะบำงตำมเงื่อนไขนั น 
โดยงำนวิจัยของ Giupponi, Giove, and Giannini (2013) ใช้ข้อมูลจำก  European Project 
Brahmatwinn ในกำรสร้ำงแบบจ้ำลองและน้ำไปทดลองพื นที่ศึกษำ Assam State in India ในกำร
วิจัยได้น้ำค่ำของกำรเปลี่ยนแปลงผ่ำนกระบวนกำร Normalization เพ่ือให้ค่ำอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ก่อน
กำรน้ำเข้ำแบบจ้ำลอง โดยใช้ข้อมูลช่วงปี 1980, 2000, 2020, 2050 ในกำรน้ำเข้ำค่ำของตัวแปรแต่
ละตัว จำกสถำนกำรณ์จ้ำลอง A1B และ B1 ผลของใช้แบบจ้ำลองในกำรประเมินพบว่ำ ค่ำของควำม
เปรำะบำงนั นมีควำมแปรปรวนสูง และแสดงให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งมีค่ำมำก
ถึง±20%ตั งแต่ปัจจุบันจนถึง ปี ค.ศ.2050 แต่อย่ำงไรก็ตำมแนวโน้มของกำรประเมินควำมเปรำะบำง
มีทิศทำงไปในทำงเดียวกับรูปแบบของสถำนกำรณ์จ้ำลอง A1B และ B1 ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ควำมเห็นด้ำนนี 
ไว้ว่ำ เป็นกำรยำกในกำรน้ำแบบจ้ำลองไปใช้และยำกที่จะอธิบำยผลที่ถูกต้องของกำรประเมิน เพรำะ
กำรสร้ำงแบบจ้ำลองของกำรประเมินด้ำนควำมเปรำะบำงจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำและเพ่ิมเติมของตัว
แปรที่เกี่ยวข้องด้ำนนโยบำย ด้ำนเศรษฐกิจสังคมและระบบที่มีควำมเป็นพลวัต เพ่ือให้ค่ำของกำร
ประเมินมีควำมแปรปรวนน้อยลง (Giupponi et al., 2013) 

ในกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ ได้กำรใช้แบบจ้ำลองพลวัตเชิงระบบ  ใน
หลำกหลำยด้ำน ตัวอย่ำงเช่น กำรประเมินระบบของทรัพยำกรน ้ำของชุมชนเมือง โดยใช้แบบจ้ำลอง
เชิงพลวัตร ซึ่งได้จ้ำลองระบบของกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของทั งระบบชุมชนเมืองใน Tabrin, Iran เพ่ือ
ฉำยภำพอนำคตของผลที่จะเกิดขึ นจำกกำรเปลี่ยนแปลงของปัญหำในรูปแบบที่แตกแต่งกัน ซึ่งได้ท้ำ
กำรแบ่งอธิพลของแบบจ้ำลองเป็น 5 ส่วนด้วยกัน คือ 1) อธิพลจำกแหล่งน ้ำใต้ดิน 2) อธิพลจำกน ้ำ
เสียและกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย 3) อธิพลจำกกำรผันน ้ำภำยในลุ่มน ้ำ 4) อธิพลจำกกำรขึ นค่ำน ้ำ 5) อธิพล
จำกกำรลดกำรใช้น ้ำ ผลของแบบจ้ำลองแสดงให้เห็นว่ำ อธิพลของแต่ละกำรแก้ไขปัญหำส่งผลต่อกำร
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ขำดแคลนน ้ำ ซึ่งแบบจ้ำลองเชิงพลวัตรสำมำรถฉำยภำพอนำคตออกมำให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงตำม
เงื่อนไขที่ก้ำหนดไว้ (Zarghami & Akbariyeh, 2012)  

กำรประเมินผลกระทบของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำกับนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ-สังคม 
โดยใช้แบบจ้ำลองเชิงพลวัตรจ้ำลองกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของพื นที่ศึกษำ (Kairouan region) เพ่ือฉำย
ภำพอนำคตของที่เกิดขึ นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรน ้ำ และประเมินผลกระทบของกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งในกำรศึกษำวิจัย ได้ท้ำกำรก้ำหนดระบบหลัก คือ ชุมชน อุสำหกรรม เกษตรกรรม 
และระบบกำรจัดกำรน ้ำ โดยก้ำหนดรูปแบบของกำรเปลี่ยนแปลงขึ นอยู่กับนโยบำยของพื นที่ ซึ่งผล
ของกำรศึกษำสำมำรถบอกถึงภำพอนำคตออกมำให้เห็นกำรเปลี่ยนแปลงตำมเงื่อนไขของนโยบำยของ
กำรบริหำรของพื นที่ (Sušnik et al., 2012) 

กำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับที่มีควำมแตกต่ำงกันของควำม
ต้องกำรน ้ำ เพ่ือรักษำธรรมชำติในล้ำน ้ำ (Environmental flow) ในพื นที่ลุ่มน ้ำ Weihe ประเทศจีน 
Wei et al. (2012) ท้ำศึกษำสมดุลของน ้ำที่สำมำรถใช้ได้กับควำมต้องกำรน ้ำ (Water availability-
demand balances) ทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรน ้ำกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจและ
สังคม แสดงให้เห็นและกำรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ นกับตัวแปรของควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือรักษำ
ธรรมชำติในล้ำน ้ำ ภำยใต้รูปแบบของกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งโครงสร้ำงของแบบจ้ำลอง
ได้ก้ำหนดดัชนีชี วัดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจสังคมและทรัพยำกรธรรมชำติ 
ใช้ข้อมูลปี ค.ศ. 1999-2008 เป็นข้อมูลฐำนของกำรค้ำนวณ และคำดกำรณ์จนถึง ปี ค.ศ. 2050 ซึ่ง
แบบจ้ำลองค้ำนวณครั งละ 1 ปี ประกอบด้วย 9 ระบบย่อย คือ ประชำกร, อุตสำหกรรม, เกษตรกรรม
, กำรใช้น ้ำหรือควำมต้องกำรใช้น ้ำ, น ้ำเสีย, ทรัพยำกรน ้ำ, สมดุลของน ้ำ, ควำมต้องกำรน ้ำของระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมและประกอบด้วย 160 ตัวแปรและพำรำมิเตอร์โดยมีค่ำเริ่มต้นของตัวแปร 7 ค่ำ
ค่ำคงที่ 41 ค่ำและประกอบด้วยระบบทั งหมด 97 ระบบโดยแบ่งกำรคำดกำรณ์เป็นตำมรูปแบบ
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแบ่งเป็น 4 รูปแบบและทำงเลือกของ Environmental flow 4 รูปแบบ 
ผลของกำรศึกษำพบว่ำ ทิศทำงของผลกำรศึกษำเป็นไปได้ ในหลำยรูปแบบตำมเงื่อนทั ง 4 ของ
กำรศึกษำ แต่อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรผลของกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ว่ำ ผลกำรประเมินผลกระทบกำร
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของกำรเติบโตทำงทำงเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อของควำมต้องกำรน ้ำ
เพ่ือรักษำธรรมชำติในล้ำน ้ำ ซึ่งจะมีควำมสัมพันธ์ในรูปแบบต่ำงกันไปตำมเงื่อนไขของเศรษฐกิจและ
สังคมเป็นหลัก  

ในส่วนของประเทศไทยได้มีกำรใช้แบบจ้ำลองเชิงระบบในด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ Boonpitak, Sintunawab, Keeratiwiriyapornc, and Watanasind (2012) ได้ศึกษำ
กระบวนกำรกำรตรวจท้องที่ของเจ้ำหน้ำที่ต้ำรวจนครบำล เพ่ือช่วยลดผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ โดยจ้ำลองทำงเลือกของกำรออกตรวจพื นที่โดยใช้รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำและ
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รถจักรยำนในอัตรำส่วนที่แตกต่ำงกัน และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกับกำรตรวจพื นที่ปกติโดยใช้
โปรแกรม STELLA ผลของกำรวิเครำะห์ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง พบว่ำ กำรตรวจพื นที่ในสภำพปกติมี
กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 2,974 ตันคำร์บอน และใช้ต้นทุน 39,059,960 บำทซึ่งทำงเลือกที่
เหมำะสมคือ กำรใช้รถจักรยำนยนต์ไฟฟ้ำร่วมกับรถจักรยำน ซึ่งไม่ปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และ
สำมำรถประหยัดต้นทุน 31,368,212 บำทในด้ำนเวลำในกำรด้ำเนินกำรที่เหมำะสมควรประเมินจำก
ช่วงเวลำของกำรเกิดอำชญำกรรเพ่ือไม่ส่งผลกระทบต่อกำรด้ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่  
 

2.6 ความไม่แน่นอน 

ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Adaptive capacity) เป็นกระบวนกำรหลักของกำร
ปรับตัว ซึ่งสำมำรถวัดได้หลำยวิธีขึ นอยู่กับกำรก้ำหนดทฤษฎีที่น้ำมำวิเครำะห์และกำรก้ำหนดดัชนีชี 
วัด ซึ่ งเป็นส่วนที่ท้ำให้ข้อมูลสำมำรถออกมำในหลำยทิศทำงส่งผลให้เกิดควำมไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ของผลกำรประเมินด้ำนควำมเปรำะบำงและกำรปรับตัว (Adger & Vincent, 2005) 

สำเหตุของกำรเกิดควำมไม่แน่นอนของประเมินควำมเปรำะบำงและกำรปรับตัว จำก
กำรตั งสมมุติฐำนของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของโลก (IPCC, 2007) ซึ่งเป็นตัวก้ำหนดสิ่ง
ที่มำกระทบ (Exposure) เป็นกำรคำดกำรณ์ที่ อ้ำงอิงจำกแนวโน้มควำมเป็นไปได้ในทิศทำงที่
หลำกหลำย กำรประเมินทำงด้ำนควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ซึ่งเป็นกำรประเมินจำกตัวแปรทำง
กำยภำพ ชีวภำพของพื นที่ และปัจจัยทำงสังคม และกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรปรับตัว 
(Adaptive capacity) เป็นกระบวนกำรวัดทำงสังคม ซึ่งกำรประเมินขึ นอยู่กับกำรก้ำหนดของผู้วิจัย 
อันจะเห็นได้ว่ำทุกตัวแปรมีควำมเกี่ยวข้องกันในกำรประเมินควำมเปรำะบำงทั งสิ น โดยสำมำรถแสดง
รูปแบบควำมสัมพันธ์ดังนี  Vulnerability = (Exposure, Sensitivity, Adaptive capacity) สำมำรถ
แสดงควำมสัมพันธ์เชิงคณิตศำสตร์ในสมกำรที่ 2-1 ดังนั นเมื่อตัวแปรที่น้ำมำคิดแต่ละตัวมีค่ำควำมไม่
แน่นอนในตัว ผลลัพธ์ที่ได้ออกมำนั นยิ่งมีควำมแน่นอนเพ่ิมขึ นตำมไปด้วย (Moss et al., 2001) 

ด้ำนกำรศึกษำควำมไม่แน่นอนของควำมสำมำรถในกำรปรับตัว Adger and Vincent 
(2005) ได้ศึกษำควำมไม่แน่นอนของควำมสำมำรถในกำรปรับตัวในประเทศแถบแอฟริกำ โดยใช้ดัชนี
ชีวัดทำงสังคม (Social Vulnerability Index: SVI) มีโครงสร้ำง 5 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย ควำมอยู่
ดีกินดีและควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ 20%, โครงสร้ำงประชำกร 20%, ควำมมั่นคงของสถำบันและ
ควำมแข็งแรงของโครงสร้ำงพื นฐำนสำธำรณะ  40%, กำรเชื่อมต่อสู่ระบบโลก 10%, และกำรพ่ึงพำ
อำศัยทรัพยำกรธรรมชำติ (natural resources dependence) 10% รวมทั งหมดเป็น 100% ซึ่งได้
แบ่งเป็นกำรศึกษำดังนี แบบที่ 1 ใช้ SVI แบบมำตรฐำน และแบบที่ 2 ใช้ SVI และเพ่ิมดัชนีกำรทุจริต
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ของประเทศ พบว่ำ ดัชนีชี วัดแบบ A มีค่ำของควำมเปรำะบำงไม่เท่ำกับ(น้อยกว่ำ)แบบ B ตัวอย่ำงเช่น 
Zambia (+0.034), Kenya (+0.025), Namibia (+0.024), Angola (+0.022) และ Zimbabwe (+
0.022) ซึ่งสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรศึกษำด้ำนควำมสำมำรถในกำรปรับตัวสิ่งส้ำคัญของกำรวัดคือกำร
ก้ำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในกำรศึกษำ เพรำะกำรให้ควำมส้ำคัญและเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรสำมำรถท้ำให้ผลของกำรประเมินมีค่ำที่เปลี่ยนไปอย่ำงมีนัยส้ำคัญ  

จำกงำนวิจัยข้ำงต้น ได้มีกำรศึกษำต่อเนื่องถึงควำมไม่แน่นอนของควำมสำมำรถในกำร
ปรับตัวและควำมส้ำคัญของวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรเปรียบเทียบกำรวัดค่ำของควำมสำมำรถใน
กำรปรับในระดับประเทศกับในระดับครัวเรือน กำรใช้ดัชนี SVI และใช้ดัชนีชี วัดระดับครัวเรือน 
(Household Adaptive Capacity Index: HACI) ประกอบด้วยโครงสร้ำง 5 ปัจจัยหลัก ควำมอยู่ดี
กินดีทำงเศรษฐกิจ 20%, โครงสร้ำงประชำกร 20%, กำรเชื่อมโยงระหว่ำงระบบที่สูงกว่ำ 20%, 
คุณภำพของที่อยู่อำศัย 20%, และกำรพ่ึงพำอำศัยทรัพยำกรธรรมชำติ 20% รวมทั งหมดเป็น 100% 
พบว่ำ ผลของกำรประเมินจำกกำรใช้ดัชนีในระดับประเทศ ดังนี  Niger (0.725), Sierra Leone 
(0.705), Burundi (0.703), Madagascar (0.691) และ Burkina Fasoa (0.658) ตำมล้ำดับ แต่ใน
ส่วนของกำรใช้ดัชนีชี วัดในระดับของจ้ำนวนครัวเรือนของประเทศนั น มีค่ำของควำมเปรำะบำง ดังนี  
จ้ำนวนครัวเรือน 145 (18.45), จ้ำนวนครัวเรือน 81 (21.70), จ้ำนวนครัวเรือน 134 (23.80), จ้ำนวน
ครัวเรือน 69 (24.80) และจ้ำนวนครัวเรือน 66 (24.80) เป็นต้น จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ กำรศึกษำด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวกำรก้ำหนดขนำด (Scale) ของกำรเป้ำหมำยนั น เป็นตัวแปรที่ส่งผลใน
กำรก้ำหนดดัชนีชีวัด ซึ่งกำรให้ควำมส้ำคัญของตัวแปรสำมำรถท้ำให้ผลของกำรประเมินมีค่ำที่
เปลี่ยนไปอย่ำงมีนัยส้ำคัญ (Vincent, 2007) 

  



 

 

38 

2.7 สรุป 

จำกกำรทบทวนวรรณกรรมที่ผ่ำนงำนวิจัยครั งนี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลกระทบและ
ควำมเปรำะบำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงภำพภูมิอำกำศที่ส่งผลต่อทรัพยำกรน ้ำ แบ่งเป็นกำรศึกษำควำม
เปรำะบำงจำกกำรจำกผลกระทบกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยมีพื นที่ศึกษำบริเวณพื นที่เทศบำล
เมืองหัวหิน ซึ่งพื นที่ดังกล่ำวมีกำรเติบโตทำงด้ำนกำรเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็ว ซึ่งเทศบำลเมืองหัวหิน 
เป็นพื นที่ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันได้เกิดปัญหำกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำรใช้
ทรัพยำกรน ้ำในพื นที่เพ่ิมมำกขึ นในด้ำนกำรอุปโภคและบริโภค โดยกำรใช้กำรค้ำนวณควำมสัมพันธ์
ของปริมำณน ้ำท่ำกับควำมต้องกำรน ้ำในแต่ละภำคส่วนในพื นท่ีศึกษำ 

กำรศึกษำด้ำนผลกระทบและแนวทำงแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำในกำร
ศึกษำวิจัยครั งนี ได้ใช้แนวคิด DPSIR framework เพ่ือจ้ำแนกปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง และ
จัดล้ำดับควำมส้ำคัญของสำเหตุที่ส่งผลกระทบและหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่คำดกำรณ์ว่ำจะลด
ผลกระทบได้มำที่สุดตำมล้ำดับ ผสำนกำรวิจัยกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่ โดยใช้กำรมี
ส่วนร่วมของผู้ที่มีบทบำทในพื นที่เป็นผู้ก้ำหนดทำงเลือกแนวทำงที่เหมำะสมของกำรปรับตัว โดยกำร
ใช้เทคนิคกำรตัดสินใจโดยกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล้ำดับชั น AHPในกำรจัดล้ำดับและคัดเลือก
รูปแบบของแนวทำงที่เหมำะสมและส่งผลต่อกำรปัญหำของพื นที่ โดยเปรียบเทียบทำงเลือกและกำร
จัดล้ำดับควำมส้ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง ซึ่งปัจจัยของกำรปรับตัวอำจเกิดจำกกำรปรับเปลี่ยน
ของตัวแปรหนึ่งตัวหรือมำกกว่ำขึ นอยู่ระบบของพื นที่หรือกลุ่มของกำรศึกษำ  ซึ่งผลสุดท้ำยผล
กำรศึกษำที่ได้จำกกำรประชุมระดมสมองระหว่ำงกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย นักวิชำกำร และ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง ถูกน้ำมำสร้ำงแบบจ้ำลองพลวัตเชิงระบบ  เพ่ือฉำยภำพอนำคตของ
กำรปรับตัวแก้ปัญหำและกำรประเมินควำมเปรำะบำงของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำล
เมืองหัวหินจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ส่งผลให้กำรวิเครำะห์ภำพอนำคตของกำรปรับตัว
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในระยะสั น ระยะกลำงและระยะยำว ได้ชัดเจนยิ่งขึ น สำมำรถ
น้ำไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเชิงกำรบูรณำกำร และ
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำมำรถด้ำเนินกำรในพื นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืนในอนำคต 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 บทน า 

กำรสร้ำงระบบส้ำหรับประเมินควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ  กรณ๊
ศึกษำ เทศบำลเมืองหัวหิน โดยใช้กระบวนกำร DPSIR ผสำนกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
และผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่โดยให้ระดมสมองและล้ำดับควำมส้ำคัญของแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและ
กำรปรับตัว และใช้เทคนิค AHP เพ่ือก้ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขที่เหมำะสมกับพื นที่ เมื่อประกอบกับ
ภำพฉำยอนำคตที่ได้จำกแบบจ้ำลองพลวัตที่มำจำกข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ร่วมกับแนวทำงที่เลือกจำก
ผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้กำรแก้ไขและกำรปรับตัวกับปัญหำทรัพยำกรน ้ำก็จะสำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและลดปัญหำควำมขัดแย้ง ซึ่งลักษณะทั่วไปของเทศบำลเมืองหัวหินเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่ไม่มีแหล่งน ้ำต้นทุนในพื นที่ ต้องใช้น ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนปรำณบุรีในลุ่มน ้ำปรำณบุรี และ
อ่ำงเก็บน ้ำเขื่อนแก่งกระจำนในลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ในกระบวนกำรศึกษำได้น้ำข้อมูลทำง
วิทยำศำสตร์มำวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลทำงสังคม เพ่ือหำปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทำนของ
ทรัพยำกรน ้ำ ในกำรศึกษำครั งนี  จึงแบ่งพื นที่ออกเป็น 3 พื นที่ คือ แหล่งที่มำของน ้ำต้นทุนหรือพื นที่
ต้นน ้ำ 2 พื นที่ ได้แก่ ลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน และพื นที่ศึกษำ ได้แก่ เทศบำลเมือง
หัวหิน  โดยมีกรอบแนวคิดในกำรท้ำวิจัยตำมหัวข้อ 3.1 

 

3.2 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

กำรวิจัยได้ก้ำหนดพื นที่ศึกษำและพื นที่ที่เกี่ยวข้อง แบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ส่วน (รูปที่ 3) 
ดังนี   

ส่วนที่ 1 ศึกษำปัจจัยอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และสภำพภูมิอำกำศจ้ำลอง ที่ส่งผล
ทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ต้นน ้ำ คือ ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี และศึกษำปัจจัยส่งผลต่อ
สถำนกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำจำกแผนงำนที่ด้ำเนินกำรอยู่ในพื นที่และจำกกำรสัมภำษณ์ผู้น้ำชุมชนและ
เจ้ำหน้ำที่ชลประทำนที่รับผิดชอบในพื นที่นั น น้ำผลกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำมำ
วิเครำะห์ด้วยเทคนิค DPSIR  เพ่ือประเมินปัจจัยที่เป็นสำเหตุและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ
ทรัพยำกรน ้ำ ผลกำรศึกษำน้ำเสนอไว้ในบทที่ 4 
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ส่วนที่ 2 หำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและกำร
ปรับตัว ในพื นที่ต้นน ้ำ 2 พื นที่ และพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน โดยน้ำผลจำก DPSIR เข้ำสู่กระบวนกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน  ลุ่มน ้ำปรำณบุรี และ
เทศบำลเมืองหัวหิน โดยจัดประชุมระดมสมองในแต่พื นที่ พื นที่ละ 2 ครั ง กำรประชุมครั งแรก ให้
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย น้ำเสนอและล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำ  และ
เสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัว  ข้อมูลจำกกำรประชุมครั งแรกน้ำมำประมวลผลเพ่ือให้
ได้แนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัวที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย  
ในกำรประชุมครั งที่ 2 น้ำแนวทำงที่ประมวลได้ มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม ผลที่ได้จำกกำรประชุมของพื นที่ต้นน ้ำ ถูกน้ำมำใช้ในกำรประชุมระดม
สมองทั ง 2 ครั ง ของพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ผลกำรศึกษำน้ำเสนอไว้ในบทที่ 5 

ส่วนที่ 3 ฉำยภำพอนำคตของกำรปรับตัวจำกปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและ
ประเมินควำมเปรำะบำงในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ด้วยกำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ และเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนของรูปแบบทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำและ
กำรปรับตัวที่เสนอโดย 3 ภำคส่วน คือ กลุ่มตัวแทนของประชำชน กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มนักวิชำกำร 
โดยใช้ข้อมูลและผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2  ผลกำรฉำยภำพอนำคตน้ำวิเครำะห์
เพ่ือเสนอแนะแนวทำงในกำรตัดสินใจวำงแผนเชิงนโยบำยในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ผลกำรศึกษำ
น้ำเสนอไว้ในบทที่ 6 

3.3 พื้นที่ศึกษาวิจัย 

กำรก้ำหนดพื นที่ศึกษำและพื นที่ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกเทศบำลเมืองหัวหินนั นไม่มีแหล่ง
น ้ำต้นทุนอยู่ในพื นที่ โดยทรัพยำกรน ้ำที่ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่ำง เป็นทรัพยำกรน ้ำที่
ได้จำกเขื่อนปรำณบุรีและเขื่อนแก่งกระจำน ดังนั น กำรศึกษำด้ำนกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของ
เทศบำลเมืองหัวหิน จึงจ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำรแบ่งกำรศึกษำเป็น 2 พื นที่ ดังนี   

3.3.1 พื้นที่ต้นน้ า  

เป็นพื นที่แหล่งต้นน ้ำหรือแหล่งน ้ำต้นทุน โดยก้ำหนดพื นที่ต้นน ้ำ 2 ลุ่มน ้ำ คือ ลุ่มน ้ำ
ปรำณบุรี และลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน มีพื นที่ทั งหมด 6405.43 ตำรำงกิโลเมตร (รูปที่ 11) 

3.3.2 พื้นที่ศึกษา 

เป็นพื นที่เป้ำหมำยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ เทศบำลเมืองหัวหิน มีพื นที่ทั งหมด 86.36 
ตำรำงกิโลเมตร (รูปที่ 11) ซึ่งพื นที่ดังกล่ำวเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพื นที่ที่มีกำรเติบโตทำงด้ำน
เศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วของประเทศไทยในปัจจุบัน 
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รูปที่ 11 พื นที่ศึกษำลุ่มน ้ำปรำณบุรี ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและเทศบำลเมืองหัวหิน 

ที่มา: กรมพัฒนำที่ดิน ปี พ.ศ. 2553, เทศบำลเมืองหัวหินปี พ.ศ. 2556  
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อทรัพยากรน้ าในพื้นที่ 

จำกกำรศึกษำข้อมูลเบื องต้นของพื นที่ต้นน ้ำและพื นที่ศึกษำ ถูกรวบรวมไว้โดยหน่วยงำน
ทั งในและนอกพื นที่ ซึ่งสำมำรถรวบรวมได้โดยกำรขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูลที่จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ดังนี  

3.4.1 แผนงานที่ด าเนินการอยู่ในพื้นที่ 

ข้อมูลแผนงำน นโยบำย และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ ที่ด้ำเนินกำรในพื นที่ต้นน ้ำ
และพื นที่ศึกษำ ได้รับควำมอนุเครำะห์ข้อมูลจำก 

1) แผนงำนที่ด้ำเนินกำรจำกของส้ำนักชลประทำนที่ 14 กรมชลประทำน 

 แผนกำรจัดสรรน ้ำของโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ปี พ.ศ.  2553-
2558 

 แผนกำรจัดสรรน ้ำของโครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี  ปี พ.ศ. 2553-
2558 

2) ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจภำยในเขตเทศบำล จำกเทศบำลเมืองหัวหิน  

 แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2556-2558 

 แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2553-2555 

 แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2550-2552 

 แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2547-2549 

 แผนพัฒนำสำมปี พ.ศ. 2544-2546 

3) สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่รัฐ  

 โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 กรมชลประทำน 
ได้แก่ หัวหนำฝ่ำยจัดสรรน ้ำและปรับปรุงระบบชลประทำน และหัวหน้ำฝ่ำยส่ง
น ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 1  

 โครงกำรส่งน ้ ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี  ส้ำนักชลประทำนที่  14 กรม
ชลประทำน ได้แก่ หัวหนำฝ่ำยจัดสรรน ้ำและปรับปรุงระบบชลประทำน , 
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หัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 1, หัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 2 ,
หัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 3 และหัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 4 

 เจ้ำหน้ำที่ เทศบำลเมืองหัวหิน ได้แก่  นำยกเทศมนตรี เมืองหัวหิน รอง
นำยกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ผู้อ้ำนวยกำรกองประปำ ผู้อ้ำนวยกำรกองคลัง 
ผู้อ้ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม ผู้อ้ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
และผู้อ้ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน  

4) สัมภำษณ์ตัวแทนชุมชน  

 ตัวแทนหรือแกนน้ำกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน (ขึ นทะเบียนหรือขึ นบัญชี
กับกรมชลประทำน) โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี  

 ตัวแทนหรือแกนน้ำกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน (ขึ นทะเบียนหรือขึ นบัญชี
กับกรมชลประทำน) โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี 

 ตัวแทนหรือแกนน้ำกลุ่มชุมชนในเขตเทศบำลเมืองหัวหิน  (ขึ นทะเบียนกับ
เทศบำลเมืองหัวหิน) 

3.4.2 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 

1) ปริมำณน ้ำฝนและสภำพอำกำศของเขื่อนแก่งกระจำน ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 
(ค.ศ. 1984-2013) จำกกรมชลประทำน 

2) ปริมำณน ้ำฝนและสภำพอำกำศของเทศบำลเมืองหัวหิน ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 
(ค.ศ. 1984-2013) จำกกรมอุตุนิยมวิทยำ 

3) ปริมำณน ้ำฝนและสภำพอำกำศของเขื่อนปรำณบุรี ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 
1984-2013) จำกกรมชลประทำน 

3.4.3 ข้อมูลอุทกวิทยาและการบริหารจัดการน้ า 

1) ปริมำณน ้ำท่ำ น ้ำในเขื่อน และกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ในลุ่มน ้ำปรำณบุรี  ลุ่มน ้ำ
เพชรบุรีตอนบน จำกส้ำนักชลประทำนที่ 14 กรมชลประทำน ช่วงปี พ.ศ. 2527-
2556 (ค.ศ. 1984-2013) 

2) กำรใช้น ้ำและกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของเทศบำลหัวหิน กองกำรประปำ เทศบำล
เมืองหัวหิน ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 1984-2013) 
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3) กำรใช้น ้ำและจัดเก็บค่ำน ้ำของพื นที่ท่องเที่ยว (พัทยำและภูเก็ต) กำรประปำส่วน
ภูมิภำค ช่วงปี พ.ศ. 2549-2558 (ค.ศ. 2006-2015) 

3.4.4 ข้อมูลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ใช้ข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพ
ภูมิอำกำศจ้ำลองภำยใต้สถำนกำรณ์ A1B (IPCC: AR4) จำกแบบจ้ำลอง ECHAM5 GCM ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2523-2612 (ค.ศ. 1980-2069) จำก UK Met-office และสร้ำงข้อมูลควำมละเอียดสูงจำก
แบบจ้ำลอง PRECIS RCM โดย Southeast Asia START Regional Center (SEA START RC) ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้มำต้องน้ำมำกำรปรับควำมคลำดเคลื่อนของปริมำณน ้ำฝนของเขื่อนแก่งกระจำนและเขื่อน
ปรำณบุรี ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 1984-2013) ด้วยวิธีกำรดังนี  
(รำยละเอียดใน website: http://ccs.gms-eoc.org/climatechange/home/index.html) 
การปรับความคลาดเคลื่อนของข้อมูลฝนรายวัน 

กำรปรับควำมคลำดเคลื่อนโดยกำรปรับเพ่ิมหรือลดผลที่ ไ ด้จำกแบบจ้ำลองด้วยค่ำ
สัมประสิทธิ์ที่แตกต่ำงกันในแต่ละกริด โดยค่ำสัมประสิทธ์ที่ได้จะค้ำนวณมำจำกอัตรำส่วนระหว่ำง
ปริมำณฝนรวมรำยปีเฉลี่ยรำยทศวรรษจำกกำรตรวจวัด กับผลจำกแบบจ้ำลอง Terink, Hurkmans, 
Torfs, and Uijlenhoet (2010) (สมกำรที่ 10) 

 

𝑃𝑖
′ =  (

𝑃𝑠𝑖𝑚

𝑃𝑜𝑏𝑠
) . 𝑃𝑖    (สมกำรที่ 10) 

เมื่อ 
𝑃𝑖

′ คือ ปริมำณฝนรำยวันหลังปรับลดควำมคลำดเคลื่อน  

𝑃𝑠𝑖𝑚 คือ ปริมำณฝนรำยวันจำกแบบจ้ำลองที่กริด i  

𝑃𝑜𝑏𝑠 คือ ปริมำณฝนรำยวันจำกกำรตรวจวัดที่กริด i  
𝑃𝑖 คือ ปริมำณฝนรำยวันที่กริด i 

เมื่อได้ข้อมูลที่ปรับแก้เรียบร้อยแล้ว จึงน้ำข้อมูลดังกล่ำว ไปวิเครำะห์แนวโน้มกำร
เปลี่ยนกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณน ้ำฝนในพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี ช่วงปี 
ค.ศ. 2010-2069 ต่อไป 

 

3.4.5 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1) กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2543 และ พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 2009) 
ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ จำกกรมพัฒนำที่ดิน 

http://ccs.gms-eoc.org/climatechange/home/index.html
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2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ชลประทำน ปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 
2014 และ ค.ศ. 2015) โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี  และ โครงกำรส่ง
น ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 กรมชลประทำน 

3) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินด้ำนกำรเกษตร ปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2009 
และ ค.ศ. 2015) จำกส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และส้ำนักงำน
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

3.4.6 ข้อมูลด้านเศรษฐสังคม 

1) ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 1984-2013) 
จำกส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 

2) ข้อมูลประชำกร ช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 1984-2013) จำกกรมกำรปกครอง 

 

3.5 การวิเคราะห์โดยใช้ Driver-Pressure-State-Impact-Response Framework 

จำกสถำนกำรณ์และปัจจัยต่ำง ๆ ในหัวข้อ 3.2 น้ำมำให้วิเครำะห์ 5 องค์ประกอบหลักที่
มีควำมเก่ียวข้องกันอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้กระบวนกำร Driver-Pressure-State-Impact-Response 
Framework (DPSIR) องค์ประกอบทั งห้ำ ประกอบด้วย 

1) ตัวขับเคลื่อนที่ให้เกิดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดปัญหำ (Drivers) 

2) แรงกดดันหรือกิจกรรมที่ท้ำให้เกิดปัญหำ (Pressures) 

3) สถำนภำพของปัญหำ (State) 

4) ผลกระทบที่เกิดขึ น (Impact)  

5) กำรตอบสนองเพ่ือแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ น (Responses) 

เนื่องจำกควำมแต่ต่ำงของพื นที่ เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีควำมถูกมำกที่สุด จึงมีควำม
จ้ำเป็นต้องจ้ำแนกและประเมินปัจจัยโดยใช้ DPSIR แยกเป็น 3 พื นที่ ได้แก่  

1) ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน  

2) ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 

3) เทศบำลเมืองหัวหิน 

3.5.1 การประเมินการขาดแคลนทรัพยากรน้ า 
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ท้ำกำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำโดยกำรใช้ 2 ดัชนีชี วัด คือ Falkenmark 
index (Water Stress Index: WSI) และ Criticality ratio (CR) สำมำรถค้ำนวณได้ดังนี  

กำรใช้ WSI ประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ สำมำรถค้ำนวณได้โดย ใช้ข้อมูล
ปริมำณน ้ำที่มีทั งหมด (ในกำรวิจัยนี ใช้ปริมำณน ้ำกักเก็บ ณ เดือน พฤศจิกำยน ซึ่งเป็นต้นฤดูแล้งของ
ประเทศไทย) หำรด้วย จ้ำนวนประชำกรทั งหมดที่ใช้น ้ำจำกแหล่งนั น (ลบ.ม./คน/ปี) (Savenije, 
2000) ดังสมกำรที่ 11 

 
สมการ Falkenmark index (Water Stress Index) 

𝑊𝑆𝐼 =
𝑊𝐴

𝑃
    (สมกำรที่ 11) 

เมื่อ WSI คือ กำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ (ลบ.ม./คน/ปี) 

 WA คือ น ้ำที่สำมำรถใช้กำรได้ 

 P คือ จ้ำนวนประชำกร 

ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมิน Falkenmark index ชี วัดกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ดังนี   

- ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำน้อย (Water Stress) คือ ค่ำระหว่ำง 1,700 ถึง 1,000 (ลบ.ม./คน/ปี) 

- ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำปลำนกลำง (Water Scarcity) คือ ค่ำระหว่ำง 1000 ถึง 500 (ลบ.ม./
คน/ปี) 

- ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำมำก (Absolute Scarcity) คือ ค่ำน้อยกว่ำ 500 (ลบ.ม./คน/ปี) 

 
กำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ CR คือ กำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกร

น ้ำ โดยใช้สัดส่วนระหว่ำง น ้ำทั งหมดที่มีและน ้ำที่สำมำรถใช้กำรได้  สำมำรถค้ำนวณได้โดย กำรใช้
ข้อมูลปริมำณน ้ำที่สำมำรถน้ำมำใช้กำรได้ทั งหมด (ปริมำณน ้ำที่ใช้ทั งหมดในช่วงฤดูแล้ง) หำรด้วย 
ข้อมูลปริมำณน ้ำที่มีทั งหมด (ปริมำณน ้ำกักเก็บ ณ เดือน พฤศจิกำยน ซึ่งเป็นต้นฤดูแล้งของประเทศ
ไทย) (Oki & Kanae, 2006) ดังสมกำรที่ 12 

 
สมการ Criticality ratio (CR) 

𝐶𝑅 =
𝑊

𝑊𝐴
    (สมกำรที่ 12) 

เมื่อ CR คือ กำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ  
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 WA คือ น ้ำที่สำมำรถใช้กำรได้ 

 W คือ ปริมำณน ้ำที่สำมำรถน้ำมำใช้กำรได้ทั งหมด 

ซึ่งหลักเกณฑ์กำรประเมิน Criticality ratio ชี วัดกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ มีดังนี   

- ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำมำกท่ีสุด (Very High Water Stress) มีค่ำมำกกว่ำ 0.8 

- ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำมำก (High Water Stress) มีค่ำระหว่ำง 0.8 จนถึง 0.4 

- ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำปำนกลำง (Mid Water Stress) มีค่ำระหว่ำง 0.4 จนถึง 0.2 

- ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำน้อย (Low Water Stress) มีค่ำระหว่ำง 0.2 จนถึง 0.1 

ไม่ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ (No Water Stress) มีค่ำระหว่ำง 0.1 จนถึง 0 

 

3.5.2 การค านวณสมดุลของน้ า 

กำรศึ กษำคว ำมสมดุ ลของน ้ ำ  (Water balance accounting approach) เ ป็ น
กำรศึกษำเกี่ยวกับน ้ำทั งระบบโดยท้ำกำรศึกษำถึงควำมสมดุลของอุปทำนและอุปสงค์ของน ้ำ เพ่ือให้
สำมำรถหำแนวทำงปรับปรุงประสิทธิภำพและผลิตภำพของกำรชลประทำนในระดับฟำร์ม โครงกำร
และลุ่มน ้ำได้ ดังนั นกำรวำงแผนและจัดกำรทรัพยำกรน ้ำควรจะต้องพิจำรณำถึงควำมสมดุลของน ้ำที่
สำมำรถน้ำมำใช้ได้ซึ่งเป็นกำรปริมำณน ้ำที่เปลี่ยนแปลงตำมปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ กับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องควำมต้องกำรน้ำน ้ำมำใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ (ไพโรจน์ เกรียงศิริ, 2538) (สมกำร
ที่ 13) 

 
สมดุลของน ้ำ  = ปริมำณน ้ำท่ำและปริมำณฝนที่สำมำรถน้ำมำใช้ได้ – ปริมำณควำมต้องกำร

ใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ   (สมกำรที่ 13) 
เมื่อ  ปริมำณน ้ำท่ำและปริมำณฝนที่สำมำรถน้ำมำใช้ได้ = ปริมำณน ้ำท่ำ x ประสิทธิภำพของกำร

ผลิตน ้ำ + (ปริมำณฝน x ประสิทธิภำพของกำรน้ำไปใช้) 
 ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ = ประชำกรและกิจกรรมต่ำงๆ x อัตรำควำม

ต้องกำรใช้น ้ำ 
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น สำมำรถสรุปได้ว่ำ ควำมสมดุลของน ้ำ (Water Balance) คือ กำร

เปรียบเทียบปริมำณน ้ำสองส่วนในลุ่มน ้ำ คือ ปริมำณน ้ำต้นทุน (Water Supply) และปริมำณน ้ำที่
ต้องกำร (Water Demand) ปริมำณน ้ำต้นทุน คือ ปริมำณน ้ำที่ได้จำกฝนที่ตกลงในพื นที่ลุ่มน ้ำ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะซึมลงดินกลำยเป็นน ้ำใต้ดิน หรือระเหยกลับสู่บรรยำกำศ ส่วนที่เหลือจะกลำยเป็นน ้ำท่ำ 
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เนื่องจำกข้อมูลของปริมำณน ้ำท่ำมีมำกติดตำมได้ง่ำยและชัดเจนกว่ำน ้ำใต้ดินจึงถือเอำปริมำณน ้ำท่ำ
เป็นปริมำณน ้ำต้นทุน ส่วนปริมำณน ้ำที่ต้องกำรใช้เกิดขึ นจำกกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและควำมจ้ำเป็น
พื นฐำนของมนุษย์  

 

3.5.3 การค านวณความต้องการใช้น้ า 

กำรค้ำนวณหำควำมต้องกำรจำกกำรเพ่ิมขึ นของประชำกรในพื น กำรใช้น ้ำในกำร
ประกอบอำชีพ โดยจ้ำแนกตำมพื นที่กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน สำมำรถค้ำนวณควำมต้องกำรใช้น ้ำของ
พื นที่ศึกษำได้ดังนี  (สมกำรที่ 14) 
ควำมต้องกำรใช้น ้ำรวมของพื นที่  = ควำมต้องกำรใช้น ้ำ (อุปโภคบริโภค  + เกษตรกรรม + 

อุตสำหกรรม + กำรท่องเที่ยว + รักษำสภำพธรรมชำติในล้ำ
น ้ำ)      (สมกำรที่ 14) 

3.5.4 ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  

ค้ำนวณจำกปริมำณน ้ำจะเปลี่ยนไปตำมจ้ำนวนพลเมืองที่เพ่ิมขึ นและมำตรฐำนด้ำน
สังคม (ปรำโมทย์ ไม้กลัด, 2535) ซึ่งอัตรำกำรใช้น ้ำจะมีไม่เท่ำกันทั งในเขตเมืองและชนบทขึ นอยู่กับ
ควำมอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้ำ (สมกำรที่ 15) ประเทศไทยมีอัตรำกำรใช้น ้ำเฉลี่ยประมำณ 200 ลิตร
ต่อคนต่อวัน  

ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค = จ้ำนวนประชำกรในพื นที่ x อัตรำกำรใช้น ้ำของพื นที่ 
 (สมกำรที่ 15) 

โดยกำรค้ำนวณอัตรำกำรเจริญเติบโตของประชำกรเพ่ือใช้กำรพยำกรณ์ประชำกรในอนำคต วิธีกำร
ค้ำนวณจำกสมกำร Regression (กำรถดถอย) โดยใช้ข้อมูลประชำกรของส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ 
(สมกำรที่ 16) 

Y = a + bX    (สมกำรที่ 16) 
เมือ่ Y = ชุดข้อมูลที่เป็นตัวแปรตำม (ค่ำของ y ขึ นอยู่กับค่ำของ x) 

X = ชุดข้อมูลที่เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น 
a = ค่ำคงที่ (Constant) เป็นค่ำที่ตัดกันแกน y 
b = ควำมชัน (Slope) ของเส้นกรำฟ 
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3.5.5 ความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรกรรม  

ค้ำนวณจำกปริมำณน ้ำที่พืชจ้ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโต ซึ่งเป็นน ้ำได้จำกน ้ำฝนและ/หรือ
น ้ำจำกกำรชลประทำน โดยกำรจ้ำแนกเป็นกำรใช้น ้ำภำคเกษตรกรรมในเขตและนอกเขตชลประทำน 
ดังสมกำรที่ 17 และ 18 (ปรำโมทย์ ไม้กลัด, 2535) 

 
ควำมต้องกำรน ้ำของพืชในเขตชลประทำน 

IWR =  
[(Kc∗ETo)+P−E] ∗(1.6)∗ Area

Eff
   (สมกำรที่ 17) 

ควำมต้องกำรน ้ำของพืชนอกเขตชลประทำน 

CWR =  [(Kc ∗ ETo) + P − E] ∗ (1.6) ∗ Area (สมกำรที่ 18) 
เมื่อ IWR = ปริมำณน ้ำที่ต้องกำรของพืชในเขตชลประทำน (ล้ำน ลบ.ม./เดือน) 

CWR = ปริมำณน ้ำที่ต้องกำรของพืชนอกเขตชลประทำน (ล้ำน ลบ.ม./เดือน) 
Kc = ค่ำสัมประสิทธิ์กำรใช้น ้ำของพืช 
ETo = ค่ำกำรใช้น ้ำของพืชอ้ำงอิงจำกสูตร Penman-Montieth (มิลลิเมตร/เดือน)  
P = กำรรั่วซึมบนแปลงเพำะปลูก (มิลลิเมตร/เดือน) 
E = ฝนใช้กำรได้ (มิลลิเมตร/เดือน) 
Eff = ประสิทธิภำพกำรชลประทำน (เปอร์เซ็นต์) 
Area = พื นที่เพำะปลูกพืชชนิดนั น (ไร่) 

3.5.6 ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุตสาหกรรม 

ค้ำนวณจำกปริมำณน ้ำที่ใช้ในกระบวนกำรผลิต จ้ำแนกตำมประเภทของอุตสำหกรรม 
ขนำดและก้ำลังกำรผลิต (ปรำโมทย์ ไม้กลัด, 2535) สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูลกำรประมำณควำมต้อง
ปริมำณน ้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรมในปัจจุบันและคำดกำรณ์แนวโน้มในอนำคต 20 ปี ข้ำงหน้ำได้จำก
กำรประมำณค่ำของกรมชลประทำน 

3.5.7 ความต้องการใช้น้ าเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติในล าน้ า  

กำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือรักษำธรรมชำติในล้ำน ้ำมัก สำมำรถประเมินจำกกำร
ไหลต่้ำสุดที่เคยเกิดขึ นในช่วงแล้งที่สุด (Low flow) ซึ่งปริมำณน ้ำนั นจะรักษำสภำพธรรมชำติในล้ำน ้ำ
ไว้ได้ (Environmental flow) ขึ นอยู่กับสภำพและลักษณะควำมต้องกำรใช้น ้ำของแหล่งน ้ำนั นๆ 
(Bulsathaporn, Bhaktikul, Arunlertaree, Sueadee, & Suttigarn, 2008) ซึ่งในกำรวิจัยครั งนี ได้
ข้อมูลมำจำกส้ำนักชลประทำนที่ 14 กรมชลประทำน. 
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จำกนั นน้ำผลกำรวิเครำะห์ DPSIR หำรือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ท้ำงำนเกี่ยวข้องกับกำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรน ้ำ จ้ำนวน 5 ท่ำน และปรับปรุงก่อนน้ำไปใช้ในกระบวนกำรมีส่วน
รว่มของประชำชน ซึ่งใช้วิธีกำรประชุมระดมสมองกับผู้มีส่วนได้เสียในพื นท่ีในล้ำดับถัดไป 

3.6 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือหำแนวทำงที่เห็นพ้องกันใน
กำรแก้ไขปัญหำและปรับตัวต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยน้ำผลจำก DPSIR เข้ำสู่กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่ำนกิจกรรมประชุมระดมสมองแยกกันในแต่ละพื นที่ ซึ่งใน
แต่ละพื นที่มีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน  แต่ละพื นที่จัดประชุมระดมสมองใน พื นที่ละ 2 ครั ง กำร
ก้ำหนดกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น้ำชุมชน (Local Actor) กลุ่มผู้บริหำร 
(Policy Maker) และกลุ่มนักวิชำกำร (Experts) ดังนี  

กลุ่มตัวอย่างของลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน 

- กลุ่มผู้น้ำชุมชน (Local Actor) ซึ่งได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ที่มีส่วนได้เสียและ
ตัวแทนของพื นที่จำกกลุ่มเป้ำ คือ ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น ้ำในพื นที่ชลประทำน (ตำรำงที่ 4-
2) จ้ำนวนทั งสิ น 64 คน 

- กลุ่มผู้บริหำร (Policy Maker) เป็นตัวแทนหน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 กรมชลประทำน ได้แก่ หัว
หนำฝ่ำยจัดสรรน ้ำและปรับปรุงระบบชลประทำน และหัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 
1 หัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 2, หัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 4 และหัวหน้ำ
ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำท่ี 5 จ้ำนวน 5 คน และอำสำสมัครดูแลและควบคุมกำรจ่ำยน ้ำ ซึ่ง
เป็นเกษตรกรรในพื นที่ จ้ำนวน 11 คน รวมทั งสิ น 16 คน 

- กลุ่มนักวิชำกำร (Experts) เป็นที่ปรึกษำด้ำนข้อมูล โดยใช้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จ้ำนวน 3 คน 

กลุ่มตัวอย่างของลุ่มน้ าปราณบุรี 

- กลุ่มผู้น้ำชุมชน (Local Actor) ซึ่งได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ที่มีส่วนได้เสียและ
ตัวแทนของพื นที่จำกกลุ่มเป้ำ คือ ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น ้ำในพื นที่ชลประทำน (ตำรำงที่ 4-
3) จ้ำนวน 13 คน ตัวแทนประชำชนในพื นที่ จ้ำนวน 2 คน และตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจ
อุตสำหกรรม จ้ำนวน 1 คน รวมทั งสิ น 16 คน 
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- กลุ่มผู้บริหำร (Policy Maker) เป็นตัวแทนหน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 กรมชลประทำน ได้แก่ 
หัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 1, หวัหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 2, หัวหน้ำฝ่ำยส่ง
น ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 3 และหัวหน้ำฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 4 รวมทั งสิ นจ้ำนวน 4 คน 

- นักวิชำกำร (Experts) เป็นที่ปรึกษำด้ำนข้อมูล โดยใช้ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จ้ำนวน 3 คน 

กลุ่มตัวอย่างของเทศบาลเมืองหัวหิน 

- กลุ่มผู้น้ำชุมชน (Local Actor) ซึ่งได้ก้ำหนดหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ที่มีส่วนได้เสียและ
ตัวแทนของพื นที่จำกกลุ่มเป้ำหมำย คือ ตัวแทนประชำชนในพื นที่ และตัวแทนของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรฯ จ้ำนวนทั งสิ น 58 คน 

- กลุ่มผู้บริหำร (Policy Maker) เป็นตัวแทนหน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
คือ เจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองหัวหิน ได้แก่ นำยกเทศมนตรีเมืองหัวหิน รองนำยกเทศมนตรี
เมืองหัวหิน ผู้อ้ำนวยกำรกองประปำ ผู้อ้ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม และผู้อ้ำนวยกำร
กองวิชำกำรและแผนงำน จ้ำนวน 5 คน 

- กลุ่มนักวิชำกำร (Experts) เป็นตัวแทนผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ และ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จ้ำนวน 6 คน 

 

3.6.1 กระบวนการมีส่วนร่วมพื้นที่ต้นน้ า 

กำรประชุมระดมสมองของพื นที่ต้นน ้ำ ได้น้ำข้อมูลจำกกำรจ้ำแนก DPSIR ของลุ่มน ้ำ
เพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี และกำรสัมภำษณ์ตัวแทนของประชำชนในพื นที่ ซึ่งเป็นผู้ส่วนได้
ส่วนเสียกับกำรขำดแคลนน ้ำ เพ่ือน้ำมำเป็นข้อมูลตั งตันของกำรประชุมระดมสมอง ซึ่งแยกกระ
ประชุมระดมสมองออกเป็น 2 พื นที่แยกจำกกัน ระหว่ำงลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน และลุ่ มน ้ำปรำณบุรี 
และแบ่งเป็น 2 ครั งในทั ง 2 ลุ่มน ้ำ ดังต่อไปนี  

ครั งที่ 1 เพ่ือหำควำมตระหนักของสำเหตุของกำรกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ 
โดยใช้ตัวแปรที่ได้จำกกำรจ้ำแนก DPSIR ของลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี ผู้เข้ำร่วม
ประชุมระดมสมองท้ำกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่และใช้กำรให้
ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighting and rating scores) และเสนอแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำและกำรปรับตัว (ตำรำงท่ี 9) 
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ตำรำงที่ 9 ตำรำงค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighting and rating scores)  
ระดับคะแนน ควำมหมำย หมำยเหต ุ
1 ค่ำควำมส้ำคัญน้อย ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญน้อยมีสุ่ดเมือ่เทียบกับปัจจัยอื่นๆ 

3 ค่ำควำมส้ำคัญค่อนข้ำงน้อย ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญค่อนข้ำงน้อยเมื่อเทียบกับปัจจัยอื่นๆ 
5 ค่ำควำมส้ำคัญปำนกลำง ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญระดับปำนกลำงเมื่อเทียบกับปจัจัยอื่นๆ 
7 ค่ำควำมส้ำคัญค่อนข้ำงมำก ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบกับปัจจยัอื่นๆ 

9 ค่ำควำมส้ำคัญมำกท่ีสุด ปัจจัยมีค่ำควำมส้ำคัญมำกท่ีสุดเมือ่เทียบกับปัจจัยอื่นๆ 
2, 4, 6, 8 ค่ำที่อยู่ระหว่ำง 2 ค่ำ

คะแนน 
ใช้ในกำรให้คะแนนท่ีอยู่ช่วงระหว่ำงระดับของควำมส้ำคัญ
ต่ำงๆ 

ครั งที่ 2 เพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
โดยกำรน้ำแนวทำงที่ประมวลได้จำกกำรประชุมครั งแรก มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม โดยใช้กำรให้ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighting and 
rating scores) เพ่ือจัดล้ำดับและคัดเลือกรูปแบบของแนวทำงที่เหมำะสมกับพื นที่ (ตำรำงท่ี 9) 

จำกนั นน้ำผลของกำรประชุมของพื นที่ต้นน ้ำทั ง 2 พื นที่ ไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำ
เพ่ือตัดสินใจในกำรหำแนวทำงแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินต่อไป 

3.6.2 กระบวนการมีส่วนร่วมพื้นที่ศึกษา  

กำรประชุมระดมสมองของพื นที่ศึกษำ ได้น้ำข้อมูลจำกกำรจ้ำแนก DPSIR ของเทศบำล
เมืองหัวหิน กำรสัมภำษณ์ตัวแทนของประชำชนในพื นที่ และผลที่ได้จำกกำรประชุมของพื นที่ต้นน ้ำ
ทั ง 2 พื นที่ (ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ้ำเป็นต่อกำรตัดสินใจในหำ
แนวทำงที่เหมำะสม และเป็นข้อมูลตั งตันของกำรประชุมระดมสมอง ซึ่งกำรประชุมแบ่งเป็น 2 ครั ง
ดังนี  

ครั งที่ 1 เพ่ือหำควำมตระหนักของสำเหตุของกำรกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ 
โดยใช้ตัวแปรที่ได้จำกกำรจ้ำแนก DPSIR ของลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี ผู้เข้ำร่วม
ประชุมระดมสมองท้ำกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่และใช้กำรให้
ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighing and rating scores) และเสนอแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำและกำรปรับตัว (ตำรำงท่ี 9) 

ครั งที่ 2 เพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
โดยกำรน้ำแนวทำงที่ประมวลได้จำกกำรประชุมครั งแรก มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม โดยใช้เทคนิคกำรตัดสินใจด้วยกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล้ำดับชั น 
(AHP) เพ่ือจัดล้ำดับและคัดเลือกรูปแบบของแนวทำงที่เหมำะสม (ดูรำยละเอียดกำรค้ำนวณตำม
สมกำรที่ 3 ถึง 10 ในหัวข้อ 2.1.11 บทที่ 2)  
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ผลที่ได้จำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทั งหมด ถูกน้ำไปสร้ำงแบบจ้ำลองเชิง
พลวัตของระบบกำรบริหำจัดกำรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน เพ่ือฉำยภำพอนำคตของแนวทำงกำร
แก้ปัญหำและกำรประเมินควำมเปรำะบำงของขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในล้ำดับต่อไป 
 

3.7 การสร้างแบบจ าลองเชิงพลวัตด้านทรัพยากรน้ า 

กำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตด้ำนทรัพยำกรน ้ำ  โดยกำรจ้ำลองของระบบด้ำน
ทรัพยำกรน ้ำ ควำมสัมพันธ์ของระบบหรือแผนผังแสดงเหตุและผลของพื นที่ศึกษำ และจ้ำลองรูปแบบ
ทำงเลือกจำกกำรประชุมระดมสองในกำรแก้ไขปัญหำและกำรปรับตัวที่เสนอโดย 3 ภำคส่วน คือ กลุ่ม
ตัวแทนของประชำชน กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มนักวิชำกำร ของเทศบำลเมืองหัวหิน เป็นกำรเชื่อมโยง
ของปัจจัยที่มีควำมส้ำคัญ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่ำงๆ ในระบบ ซึ่งสำมำรถ
แสดงขั นตอนกระบวนกำรสร้ำงแบบจ้ำลองไว้ 5 ขั นตอน (Sterman, 2000) ดังนี  

3.7.1 การก าหนดปัญหา 

จำกข้อมูลและผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำนั น ท้ำให้ทรำบปัญหำหลักของพื นที่ศึกษำ คือ กำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ ดั งนั น กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงแบบจ้ำลอง มี 2 ข้อดังนี   

1) เพ่ือสร้ำงโครงสร้ำงของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน ในรูปแบบ
ของแบบจ้ำลองเชิงคณิตศำสตร์ 

2) เพ่ือทรำบถึงผลของแนวทำงแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำม
เงื่อนไขของกลุ่มตัวอย่ำง 

จำกข้อมูลของกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน ด้ำนทรัพยำกรน ้ำ ไม่มีแหล่งน ้ำของตัวเอง
ต้องพ่ึงพำทรัพยำกรน ้ำจำกเขื่อนปรำณบุรีและเขื่อนแก่งกระจำน ด้ำนควำมต้องกำรใช้น ้ำมำจำกกำร
อุปโภคและบริโภค ในภำคส่วนของชุมชนและกำรท่องเที่ยวเป็นหลัก จึงสำมำรถสร้ำงกรอบแนวคิด
ของกำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัติ ดังรูปที่ 12 
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รูปที่ 12 กรอบแนวคิดของโครงสร้ำงของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน 

3.7.2 การตั้งสมมุตฐานเชิงพลวัต 

จำกกรอบแนวคิดของโครงสร้ำงของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน และผสำนกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย สำมำรถตั งสมมุต
ฐำนเชิงพลวัต คือ “แบบจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน สำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงผลของแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละรูปแบบที่แตกต่ำงกันตำมเงื่อนไขของกำร
ตัดสินใจนั นๆ” ซึ่งประโยชน์ที่ได้จำกกำรสร้ำงแบบจ้ำลองท้ำให้ทรำบถึงผลจำกกำรแก้ไขปัญหำใน
มุมมองหรือทำงเลือกในแต่ละกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื นท่ีและมุมมองของนักวิชำกำร 

 

3.7.3 การสร้างแบบจ าลองของระบบ 

กำรออกแบบโครงสร้ำงของระบบ โดยกำรแบ่งระบบเป็นกลุ่มของระบบย่อยและระบบ
ใหญ่ ระบบย่อยสร้ำง เพื่อจัดกำรระบบที่มีควำมซับซ้อน แยกตำมพฤติกรรมของระบบ และระบบใหญ่
ใช้ในกำรจัดหมวดหมู่ของระบบ เพ่ือจ้ำแนกและป้องกันกำรทับซ้อนของระบบย่อย โดยใช้กำรค้ำนวณ
เชิงคณิตศำสตร์เป็นเครื่องมือ และกำรออกแบบโครงสร้ำงของระบบใหญ่ มีหน้ำที่ประเมินค่ำ
ควำมส้ำคัญและกำรให้น ้ำหนักแก่ตัวแปร และเชื่อมโยงระบบ ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบใหญ่ คือ  
ระบบกำรบริหำจัดกำรน ้ำของเขื่อนปรำณบุรีและเขื่อนแก่งกระจำน  และระบบกำรบริหำจัดกำรน ้ำ
และแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน  

โดยกำรใช้กำรคิดเชิงตรรกศำสตร์และทำงสังคมเป็นเครื่องมือ ซึ่งกำรจ้ำแนกตำมกลไก
ทำงด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ศึกษำ นั นใช้เทคนิคประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด DPSIR และกำร
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ก้ำหนดค่ำน ้ำหนักของตัวแปร (Weighting & Rating score) โดยกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับกำร
ยอมรับ ตรวจสอบแบบจ้ำลองทั งระบบย่อยและระบบใหญ่ เพ่ิมเติมแนวทำงของกำรแก้ปัญหำที่ได้
จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำกรในพื นที่ศึกษำ และน้ำตัวแปรที่เกี่ยวข้องมำกำรค้ำนวณให้ครบถ้วน  
แล้งจึงด้ำเนินกำรตรวจสอบกำรระบุและกำรเชื่องโยงของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร เพ่ือให้ระบบ
สำมำรถแสดงผลจำกกำรแก้ไขปัญหำในแนวทำงหรือทำงเลือกต่ำงๆ ซึ่งสมกำรที่น้ำมำใช้ในกำร
ค้ำนวณของแบบจ้ำลองคือ  

การประเมินความเปราะบางด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า 
กำรวิจัยครั งนี ต้องกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนผลกระทบจำกกำรขำดแคลน

ทรัพยำกรน ้ำจำกกำรประเมินเชิงสังคม ซึ่งหน่วยของกำรวัดสำมำรถได้โดยกำรประยุกต์ใช้กรอบ
กระบวนกำรประเมินควำมเปรำะบำง (Füssel & Klein, 2006) (รูปที่ 13) 

 
รูปที่ 13 กำรประเมินควำมเปรำะบำงของทรัพยำกรน ้ำ 

โดยกำรประยุกต์ใช้แนวคิดของกำรประเมินควำมเปรำะบำงของ United Nations 
Development Programme (UNDP, 2007), ศูนย์เครือข่ำยงำนวิเครำะห์วิจัยและฝึกอบรมกำร
เปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ et al. (2012) และ Gain and Giupponi 
(2015) เพ่ือน้ำมำสร้ำงเป็นสมกำรในกำรค้ำนวณ ดังสมกำรที่ 19 
Equations 
Water Scarcity Vulnerability** = [Exposure x Sensitivity] / Social Vulnerability 
         (สมกำรที่ 19) 
Where: 

Social Vulnerability = Coping Capacity + Adaptive Capacity 
**Modified from climate change vulnerability assessment (Gain & Giupponi, 2015; 
UNDP, 2007; ศูนย์เครือข่ำยงำนวิเครำะห์วิจัยและฝึกอบรมกำรเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ et al., 2012) 
เกณฑ์กำรประเมินค่ำคะแนนของกำรค้ำนวณควำมเปรำะบำง มีดังนี  
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- น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 1 มีค่ำควำมเปรำะบำงต่้ำมำก  

- มำกกว่ำ 1 ถึง 2 มีค่ำควำมเปรำะบำงต่้ำ  

- มำกกว่ำ 2 ถึง 3 มีค่ำควำมเปรำะบำงปำนกลำง  

- มำกกว่ำ 3 ถึง 4 มีค่ำควำมเปรำะบำงสูง  

- มำกกว่ำ 4 มีค่ำควำมเปรำะบำงสูงมำก  

กำรก้ำหนดค่ำน ้ำหนักและค่ำควำมส้ำคัญของตัวแปร ได้จำกกำรประเมินของประชำชน
ผู้มีส่วนร่วมของพื นที่และนักวิชำกำร โดยแบ่งเป็น กำรประเมินค่ำควำมส้ำคัญของผลกระทบ  ค่ำ
ควำมส้ำคัญควำมอ่อนไหวและค่ำควำมส้ำคัญของแนวทำงกำรปรับตัว โดยก้ำหนดให้ผู้ประเมินเลือก
ค่ำ 1 ถึง 5 จำกนั นน้ำค่ำที่ประเมินเป็นค่ำตั งต้นของสมกำร จำกนั นเมื่อได้ค่ำควำมส้ำคัญของแต่ละตัว
แปรที่ใช้ในสมกำร น้ำค่ำของทำงเลือกในกำรปรับตัวจำกกำรประชุมระดมสมองเพ่ือหำแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน (บทที่ 5) มำค้ำนวณโดยใช้กำร
ค้ำนวณควำมเปรำะบำง  
 

3.7.4 การทดสอบระบบ 

กำรท้ำงำนภำยในของระบบเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำร
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน เป็นกำรใช้ข้อมูลรำยเดือน โดยใช้ตัว
แปรที่สร้ำงขึ นในส่วนของระบบใหญ่และระบบย่อยต่ำงๆ และใช้ข้อมูลที่มีกำรเก็บรวบรวมของพื นที่
ศึกษำตำมช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2556 (ค.ศ. 2004 – 2013) ในกำรเปรียบเทียบแบบจ้ำลองของระบบ
ย่อยต่ำงๆ หน่วยของกำรวัดด้ำนทรัพยำกรน ้ำ คือ ลูกบำศก์เมตร (ลบ.ม.) ในส่วนของข้อมูลที่ไม่อยู่ใน
รูปแบบเชิงตัวเลข ใช้วิธีกำรประมำณค่ำแบ่งเป็นกำรจัดล้ำดับจำกมำกไปหำน้อย 5 ระดับ กำร
ก้ำหนดค่ำน ้ำหนักของตัวแปร ใช้วิธีกำรให้ค่ำคะแนนควำมส้ำคัญของแต่ละปัจจัยโดยวิธีกำรให้ค่ำ
น ้ำหนักของตัวแปรนั นๆ และกำรประยุกต์ใช้ AHP โดยจัดประชุมกลุ่มย่อยและกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
ที่ได้รับกำรยอมรับในสำขำนั นๆ ซึ่งได้ด้ำเนินกำรในบทที่ 4 และบทท่ี 5 

3.7.5 การประเมินผล 

กำรด้ำเนินทดสอบประสิทธิภำพของแบบจ้ำลอง (Validation and Calibration) โดย
กำรทดสอบภำยใต้สภำวะที่ผิดปกติ โดยกำรตั งค่ำสูงสุดและค่ำต่้ำสุดของแต่ละตัวแปร (Degeneracy 
testing) เพ่ือสังเกตลักษณะและควำมผิดปกติของกำรค้ำนวณ และด้ำเนินทดสอบควำมอ่อนไหวของ
ตัวแปรในแต่ละระบบ (Sensitivity analysis) โดยกำรตั งค่ำตัวแปรตำมเงื่อนไขของสถำนกำรณ์
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จ้ำลองที่หลำยหลำย เพ่ือสังเกตลักษณะและควำมผิดปกติของกำรค้ำนวณ และป้องกันควำมผิดพลำด
จำกกำรให้ค่ำน ้ำหนักของตัวต่ำงๆ และท้ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลจำกแบบจ้ำลองภำยใต้สภำวะ
ที่ปกติกับข้อมูลจริงในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 ในตัวแปรต่ำงๆ เพ่ือสังเกตค่ำควำมคลำดเคลื่อนของ
ตัวแปรต่ำงๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำสูงสุดและค่ำต่้ำสุด (Critical points) ของช่วงเวลำต่ำงๆ  
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บทที่ 4 

การประเมินและการหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการขาดแคนทรัพยากรน้ า 
ของพื้นที่ต้นน้ า: ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน้ าปราณบุรี 

 

4.1 บทน า 

กำรศึกษำด้ำนผลกระทบและแนวทำงแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำในกำร
ศึกษำวิจัยครั งนี ได้ ใช้แนวคิด Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR) framework 
(EEA, 2014) เพ่ือจ้ำแนกปัจจัยและผลกระทบที่เกี่ยวข้องระหว่ำงมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญของสำเหตุที่ส่งผลกระทบและหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่คำดกำรณ์ว่ำจะลดผลกระทบ
ได้มำท่ีสุดตำมล้ำดับ และสำมำรถช่วยให้นักวำงแผนนโยบำยสำมำรถเข้ำใจในกระบวนที่ส่งผลกระทบ
และปัจจัยที่ส่งผลซึ่งกันและกันได้ (Smeets & Weterings, 1999) ผสำนกำรงำนของกำรวิจัยกับกำร
มีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่ โดยใช้กำรมีส่วนร่วมของผู้ที่มีบทบำทในพื นที่เป็นผู้ก้ำหนดทำงเลือก
แนวทำงกำร (Ceccato et al., 2011) เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเชิงกำรบูรณำกำร 
(IWRM) และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำมำรถด้ำเนินกำรในพื นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

4.2 ขั้นตอนการวิจัย 

กำรวิจัยได้ก้ำหนดพื นที่ต้นน ้ำ แบ่งเป็น 2 ลุ่มน ้ำ คือ ลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบน จำกแหล่งน ้ำต้นทุนในพื นที่ คือ เขื่อนปรำณบุรี (ลุ่มน ้ำปรำณบุรี) และเข่ือนแก่งกระจำน (ลุ่ม
น ้ำเพชรบุรีตอนบน)  ดังนั นจึงแบ่งกำรศึกษำเป็น 2 ขั นตอน ดังต่อไปนี  

ขั นตอนที่ 1 ศึกษำปัจจัยอุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และสภำพภูมิอำกำศจ้ำลอง ที่ส่งผล
ทรัพยำกรน ้ำในพื นที่น ้ำต้นทุน คือ ลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน โดยใช้ข้อมูลตรวจวัด
ทำงด้ำนอุตุนิยมวิทยำและอุทกวิทยำ ปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 1984-2013) และข้อมูลกำร
คำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศจ้ำลองภำยใต้สถำนกำรณ์ A1B ตั งแต่ปี 1980-2069 (ได้จำกแบบจ้ำลอง 
IPCC: AR4; ECHAM5 GCM และสร้ำงข้อมูลควำมละเอียดสูงจำกแบบจ้ำลอง PRECIS RCM และ
ศึกษำปัจจัยส่งผลต่อสถำนกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำจำกแผนงำนที่ด้ำเนินกำรอยู่ในพื นที่และจำกกำร
สัมภำษณ์ผู้น้ำชุมชนและเจ้ำหน้ำที่ชลประทำนที่รับผิดชอบในพื นที่นั น น้ำผลกำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อ
ทรัพยำกรน ้ำมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค DPSIR  เพ่ือประเมินปัจจัยที่เป็นสำเหตุและแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำทรัพยำกรน ้ำ  
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ขั นตอนที่ 2 หำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและกำร
ปรับตัว ในพื นที่น ้ำต้นทุนทั งสองพื นที่  โดยน้ำผลจำก DPSIR เข้ำสู่กระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี และลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน โดยจัดประชุมระดม
สมองในแต่พื นที่ พื นที่ละ 2 ครั ง กำรประชุมครั งแรก ให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย น้ำเสนอและ
ล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ และเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและ
กำรปรับตัว  ข้อมูลจำกกำรประชุมครั งแรกน้ำมำประมวลผลเพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรแก้ปัญหำและ
กำรปรับตัวที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย  ในกำรประชุมครั งที่ 2 น้ำ
แนวทำงท่ีประมวลได้ มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม โดยใช้
กำรให้ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighing and rating scores) เพ่ือจัดล้ำดับและ
คัดเลือกรูปแบบของแนวทำงที่เหมำะสม เนื่องจำกลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนเป็น
แหล่งน ้ำต้นต้นทุนของเทศบำลเมืองหัวหิน  

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่ำนกิจกรรมประชุมระดม
สมองแยกกันในแต่ละพื นที่แยกจำกกัน ระหว่ำงลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน และลุ่มน ้ำปรำณบุรี และ
แบ่งเป็น 2 ครั งในทั ง 2 ลุ่มน ้ำ และก้ำหนดกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละพื นที่มี
จ้ำนวนของกลุ่มตัวอย่ำงที่แตกต่ำงกัน ตำมบทที่ 3 หัวข้อ 3.6 ผลที่ได้จำกกำรประชุมครั งที่ 2 ของทั ง 
2 ลุ่มน ้ำ ถูกน้ำมำใช้ในกำรประชุมระดมสมองทั ง 2 ครั ง ของพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน  ผลกำรศึกษำ
น้ำเสนอไว้ในบทที่ 5 ต่อไป 
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4.3 ข้อมูลพื้นที่ต้นน้ า 

มีพื นที่ทั งสิ น 6405.43 ตำรำงกิโลเมตร (รูปที่ 14) ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรนั นด้ำเนินกำร
โดยกรมชลประทำน ทั ง 2 ลุ่มน ้ำเป็นแหล่งต้นน ้ำ มีเขื่อนซึ่งเป็นอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่สำมำรถใช้
ประโยชน์ในพื นที่และมีกำรจัดสรรน ้ำให้พื นที่ลุ่มน ้ำข้ำงเคียง แบ่งเป็น 2 ลุ่มน ้ำ คือ ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี 

 
รูปที่ 14 พื นที่ศึกษำลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

ทีม่า: กรมพัฒนำที่ดิน ปี พ.ศ. 2553, เทศบำลเมืองหัวหินปี พ.ศ. 2556  



 

 

61 

4.3.1 ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน 

ตั งอยู่ที่ Latitude 13º 14' 33.5256" N to 12º 24' 46.4832" N ตัดกับ Longitude 99º 5' 
57.9804" E to 100º 2 ' 54.9924" E in degrees minutes. มีพื นที่ทั งหมด 3509.85 ตำรำง
กิโลเมตร ลุ่มน ้ำวำงตัวในแนวตะวันตก - ตะวันออก มีทิศเหนือติดกับลุ่มน ้ำแม่กลอง ทิศใต้ติดกับลุ่ม
น ้ำปรำณบุรี ทิศตะวันตกติดกับประเทศพม่ำ ทิศตะวันออกติดกับอ่ำวไทย  โดยมีแม่น ้ำเพชรบุรีเป็น
แม่น ้ำสำยหลักของลุ่มน ้ำ มีต้นก้ำเนิดที่เทือกเขำตะนำวศรีทำงด้ำนตะวันตกของลุ่มน ้ำ คลอบคลุม
พื นที่อ้ำเภอชะอ้ำ อ้ำเภอแก่งกระจำน อ้ำเภอท่ำยำง และอ้ำเภอหนองหญ้ำปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
และพื นที่ชุมชนบริเวณริมชำดหำดหัวหิน (รูปที่ 14) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็น พื นที่ป่ำไม้ 
72% พื นที่เกษตรกรรม 19% และอ่ืนๆ 9% ของพื นที่ทั งหมดตำมล้ำดับ (ตำรำงที่ 10) ปริมำณน ้ำฝน
เฉลี่ย 1068.16 มิลลิเมตร/ปี (รูปที่ 15) 

ตำรำงที่ 10 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตำรำงกิโลเมตร) ลุ่มน ้ำปรำณบุรี และลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

กำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน (ปี ค.ศ.) 

ลุ่มน ้ำปรำณบุรี ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

2000 2009 2000 2009 

km2 % km2 % km2 % km2 % 

พื นที่ลุ่มน ้ำ 2899.74 100% 2895.59 100% 3496.77 100% 3509.85 100% 
- ป่ำไม ้ 1925.85 66% 2157.11 74% 2524.28 72% 2515.14 72% 
- เกษตรกรรม  744.61 26% 679.73 23% 404.98 12% 653.37 19% 
- ชุมชน 72.47 2% 16.49 1% 143.10 4% 33.79 1% 
- ทุ่งหญ้ำ 125.20 4% 22.55 1% 375.89 11% 256.45 7% 
- อื่นๆ 31.61 1% 19.70 1% 48.52 1% 51.10 1% 

ที่มา: กรมพัฒนำที่ดิน ปี พ.ศ. 2553 

 
รูปที่ 15 ปริมำณฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 
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การบริหารจัดการน้ า 

ด้ำนทรัพยำกรน ้ำ มีเขื่อนขนำดใหญ่ คือ เขื่อนแก่งกระจำน เป็นเขื่อนขนำดใหญ่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ตั งอยู่ที่ ต้ำบลแก่งกระจำน อ้ำเภอแก่งกระจำน จังหวัดเพชรบุรี ประเภทเขื่อน 
เขื่อนดิน สูง 58 เมตร ควำมยำวสันเขื่อน 760 เมตร จำกข้อมูลของกรมชลประทำน ปริมำณน ้ำที่ระดับ
น ้ำเก็บกักปกติ 710.00 ล้ำนลูกบำศก์เมตร  

- ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน เดือน พ.ย. ในแต่ละปี(ช่วงต้นแล้ง) เฉลี่ย
ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 633.38 ล้ำน 
ลบ.ม. และในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 
530.25 ล้ำน ลบ.ม. (รูปที่ 16) 

- ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำนเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-
2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 1079.95 ล้ำน ลบ.ม. และในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 
2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 1021.34 ล้ำน ลบ.ม. (รูปที่ 17) 

- ปริมำณกำรจ่ำยน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำนเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 
1994-2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 743.81 ล้ำน ลบ.ม. และในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 
(ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 731.89 ล้ำน ลบ.ม. (รูปที่ 18) 

 
รูปที่ 16 ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 17 ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 18 ปริมำณกำรจ่ำยน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 

การจัดสรรน้ า 
กรมชลประทำน ได้จัดตั งโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ ใช้ชื่อว่ำ โครงกำรส่งน ้ำและ

บ้ำรุงรักษำเพชรบุรี ประกอบด้วย คลองส่งน ้ำสำยใหญ่ 4 สำย รวมยำว 98,446 กม. คลองซอย 41 
สำย รวมยำว 313.048 กม. คลองระบำยน ้ำ 28 สำย รวมยำว 426.628 กม. คลองส่งน ้ำ 1,633 สำย 
รวมยำว 1,527.570 กม. ซึ่งมีกำรบริหำรจัดกำรแบ่งเป็น 5 ส่วนงำน ดังนี  

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 1 (ตอนเพชรบุรี) พื นที่ทั งหมด 119,378 ไร่ หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบคลองส่งน ้ำสำยใหญ่ 2 สำย รวมยำว 32,300 กม. คลองซอย 16 สำย รวมยำว 
83.842 กม, คลองระบำยน ้ำ 8 สำย รวม 111,455 กม. คูส่งน ้ำ  394 สำย  รวม  368,100  
กม. 
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- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 2 (ตอนเพรียง) พื นที่ทั งหมด 117,812 ไร่ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
คลองซอย 16 สำย รวมยำว 112,222 กม. คลองระบำยน ้ำ 5 สำย รวม 87.265 กม. คูส่งน ้ำ 
434 สำย รวม 383.547 กม. 

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่  3 (ตอนบำงจำก) พื นที่ทั งหมด 120,146 ไร่ หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ คลองส่งน ้ำสำยใหญ่ 1 สำย รวมยำว 36.330 กม. คลองซอย 7 สำย รวมยำว 
71.041 กม. คลองระบำยน ้ำ 4 สำย รวม 23.275 กม. คูส่งน ้ำ 434 สำย รวม 432.585 กม. 

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 4 (ตอนแก่งกระจำน) พื นที่ทั งหมด 34,225 ไร่ หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบบริเวณอ่ำงเก็บน ้ำ  

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 5 (ตอนกระจิวพัฒนำ) พื นที่ทั งหมด 110,944 ไร่ หน้ำที่ควำม
รับผิดชอบ คลองส่งน ้ำสำยใหญ่ 1 สำย รวมยำว 25.900 กม. คลองซอย 6 สำย รวมยำว 
36.625 กม. คลองระบำยน ้ำ 9 สำย รวม 139.364 กม. คูส่งน ้ำ 416 สำย รวม 343.365 กม. 

ในกำรวำงแผนกำรจัดสรรน ้ำ ได้มีกำรน้ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน ซึ่งองค์กรผู้ใช้น ้ำชลประทำน จะต้องขึ นทะเบียน
หรือขึ นบัญชีกับกรมชลประทำน มีสมำชิกทั งสิ นจ้ำนวน 13,246 รำย แบ่งเป็น 721 กลุ่ม (ตำรำงที่ 
11)  เพ่ือใช้ในกำรจัดระบบกำรส่งน ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ตำรำงที่ 11 รำยชื่อกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ โครงกำรส่งน ้ำ
และบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี 

ชื่อองค์กรฯ ต้ำบล อ้ำเภอ สมำชิก(รำย) พื นที่ (ไร่) 

กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน ท่ำยำงบ้ำนลำดพัฒนำ ไร่มะขำม บ้ำนลำด 670 25,292 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน เหมืองตำหลอ บำงขุนไทร บ้ำนแหลม 328 14,360 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน เกษตรร่วมใจ ช่องสะแก เมือง 850 30,279 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน เพชรบุรีรำษฎร์สุขส้ำรำญ นำวุ้ง เมือง 443 38,191 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน คลอง 4 ขวำพัฒนำ นำวุ้ง เมือง 260 11,521 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน บ้ำนแหลมพัฒนำ ท่ำแร้ง บ้ำนแหลม 334 26,844 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน 2 ขวำ - สำยใหญ่ฝั่งซ้ำย ท่ำช้ำง บ้ำนลำด 266 6,340 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน 1 ซ้ำย - สำยใหญ่ฝั่งซ้ำย  หนองกะป ุ บ้ำนลำด 73 4,416 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน กระจวิพัฒนำ ท่ำคอย ท่ำยำง 1,000 11,714 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน คลองส่งน ้ำสำยใหญ่ 1 บำงเก่ำ ชะอ้ำ 818 32,235 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน คลองส่งน ้ำสำยหัวหิน ชะอ้ำ ชะอ้ำ 708 15,150 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน คลองส่งน ้ำสำยใหญ่ 2 หนองจอก ท่ำยำง 931 21,151 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน สำย 3 สำมัคคี ท่ำคอย ท่ำยำง 421 15,788 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน ดอนนำลุ่ม หนองขนำน เมือง 1,250 10,993 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน สำย 2 ตอนปลำย ปึกเตียน ท่ำยำง 298 17,065 
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ชื่อองค์กรฯ ต้ำบล อ้ำเภอ สมำชิก(รำย) พื นที่ (ไร่) 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน คลอง 1 ขวำ - สำยใหญ่ฝั่ง
ซ้ำย ( ต้นคลอง) 

ยำงหยอ่ง ท่ำยำง 113 13,621 

กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน ขุนสะท้อนสะท้ำนเดช ไร่สะท้อน บ้ำนลำด 215 10,839 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน ธงชัยรวมสำมัคคี ธงชัย เมือง 153 9,819 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน นำยำงพัฒนำ นำยำง ชะอ้ำ 808 9,249 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน หนองศำลำพัฒนำ หนองศำลำ ชะอ้ำ 492 15,706 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน รวมใจพัฒนำ ลำดโพธิ ์ บ้ำนลำด 204 17,522 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน สำยใยร่วมกันพัฒนำ บำงครก บ้ำนแหลม 204 20,083 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน บำงจำก - หนองปลำไหล บำงจำก เมือง 191 22,598 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน ดอนยำง - ดอนขวำง ดอนยำง เมือง 993 18,785 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน บ่อลำว - หนองหว้ำ หนองขนำน เมือง 1,223 12,081 

รวม     13,246 431,642 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำเพชรบุรี, ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ข้อมูล ณ สิ นปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2555 

4.3.2 ลุ่มน้ าปราณบุรี 

ตั งอยู่ที่ Latitude 12º 50' 13.9992" N to 12º 7' 32.1528" N ตัดกับ Longitude 99º 19' 
4.3608" E to 99º 59' 22.9164" E in degrees minutes. มีพื นที่ทั งสิ น 2895.59 ตำรำงกิโลเมตร 
ลุ่มน ้ำปรำณบุรี เป็นลุ่มน ้ำย่อยของลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเลตะวันตก คลอบคลุมพื นที่อ้ำเภอปรำณบุรี และ
พื นที่ฝั่งตะวันตกของอ้ำเภอหัวหิน มีลักษณะลุ่มน ้ำเป็นพื นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ลุ่มน ้ำชำยฝั่งทะเล
ตะวันตก ตั งอยู่ระหว่ำงเทือกเขำตะนำวศรีทำงด้ำนตะวันตกปละอ่ำวไทย ลักษณะภูมิประเทศทำงด้ำน
ตะวันตกสุด จะเป็นเทือกเขำ ซึ่งเป็นต้นน ้ำของแม่น ้ำปรำณบุรี ซึ่งมีต้นก้ำเนิดอยู่ที่ตอนใต้ของภูเขำ
พะเนินทุ่งในเขตอ้ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ไหลขนำนกับทิวเขำตะนำวศรีลงมำทำงใต้ แล้วเบน
ออกมำลงอ่ำวไทยที่อ้ำเภอปรำณบุรี คลอบคลุมพื นที่อ้ำเภอปรำณบุรี กิ่งอ้ำเภอสำมร้อยยอด และ
พื นที่ฝั่งตะวันตกของอ้ำเภอหัวหิน (รูปที่ 14) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งออกเป็น พื นที่ป่ำไม้ 74% 
พื นที่เกษตรกรรม 23% และอ่ืนๆ 3% ของพื นที่ทั งหมดตำมล้ำดับ (ตำรำงที่ 4-1) มีปริมำณน ้ำฝน
เฉลี่ย 922.48 มิลลิเมตร/ปี (รูปที่ 19) 
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รูปที่ 19 ปริมำณฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 

การบริหารจัดการน้ า 

ด้ำนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่มีเขื่อนขนำดใหญ่ คือ เขื่อนปรำณบุรี ตั งอยู่ที่ ต้ำบลเขำน้อย 
อ้ำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขื่อนดิน สูง 42 เมตร ยำว 1,500 เมตร จำกข้อมูลของ
กรมชลประทำน ปริมำณน ้ำที่ระดับน ้ำเก็บกักปกติ 445 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

- ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี เดือน พ.ย. ในแต่ละปี(ช่วงต้นแล้ง) เฉลี่ย
ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 384.8 ล้ำน 
ลบ.ม. และในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 
250.8 ล้ำน ลบ.ม. (รูปที่ 20) 

- ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรีเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-
2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 571.99 ล้ำน ลบ.ม. และในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 
2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 446.77 ล้ำน ลบ.ม. (รูปที่ 21) 

- ปริมำณกำรจ่ำยน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรีเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 
1994-2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 376.49 ล้ำน ลบ.ม. และในช่วงปี  พ.ศ. 2547-2556 
(ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 343.01 ล้ำน ลบ.ม. (รูปที่ 22) 
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รูปที่ 20 ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 21 ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 22 ปริมำณกำรจ่ำยน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ปี พ.ศ. 2556 
การจัดสรรน้ า 
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กรมชลประทำน ได้จัดตั งโครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ ใช้ชื่อว่ำ โครงกำรส่งน ้ำและ
บ้ำรุงรักษำปรำณบุรี แบ่งเป็น 4 ส่วนงำน ดังนี  

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 1 (เขื่อนปรำณบุรี) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในด้ำน อุปโภค – 
บริโภค ของท่อส่งน ้ำสำยปรำณรี–หัวหิน สำยที่ 1–3 และท่อกำลักน ้ำเพ่ือกำรเกษตรกรรม 
ซึ่งรับน ้ำจำกคลอง ส่งน ้ำสำยใหญ่ช่วงระหว่ำง กม. 0 + 000 - 11 + 000 และรับผิดชอบ
พื นที่บริเวณหัวงำนเขื่อนของโครงกำรฯ อีกประมำณ 1,900 ไร่ 

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 2 (ปรำณบุรี) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในด้ำนกำรส่งน ้ำและ
บ้ำรุงรักษำอำคำรชลประทำนต่ำง ๆ ในเขตท้องที่ ต. เขำน้อย ต. ปรำณบุรี ต. หนองตำแต้ม 
อ. ปรำณบุรี  ต. ศิลำลอย ต. ศำลำลัย ต.ไร่ เก่ำ ต.ไร่ ใหม่ กิ่ ง อ. สำมร้อยยอด จ. 
ประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งควำมรับผิดชอบของคลองส่งน ้ำสำยใหญ่ ช่วง กม. 11 + 000 ถึง 
กม. 28 + 408 คลองส่งน ้ำสำยซอย 7 สำย คลองส่งน ้ำสำยแยกซอย 10 สำย รวมควำมยำว 
104.978 กิโลเมตร พื นที่ชลประทำน ระดับ 2 (มีระบบคันคูน ้ำเป็นคูดินไม่ดำดคอนกรีตและ
ไม่จัดรูปที่ดิน) จ้ำนวน 80,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 โซน คือ โซนที่ 1 ถึง 8 ่ 

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 3 (สำมกระทำย) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในด้ำนกำรส่งน ้ำและ
บ้ำรุงรักษำอำคำรชลประทำนต่ำงๆ ในเขตท้องที่ ต. สำมกระทำย ต.หำดขำม ต.กุยบุรี ต. กุย
เหนือ ต. ดอนยำย-หนู อ. กุยบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยแบ่งควำมรับผิดชอบของคลองส่งน ้ำ
สำยใหญ่ ช่วง กม. 28 + 408 - 48 + 785 คลองส่งน ้ำสำยซอย 10 สำย คลองส่งน ้ำสำยแยก
ซอย 8 สำย รวมควำมยำว 106.692 กิโลเมตร พื นที่ชลประทำน ระดับ 2 (มีระบบ คัน – คู
น ้ำ เป็นคูดินไม่ดำดคอนกรีตและไม่จัดรูปที่ดิน) จ้ำนวน 80,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 โซน คือ 
โซน ที่ 9 ถึง 16 ่ 

- ฝ่ำยส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำที่ 4 (กุยบุรี) มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในด้ำนกำรส่งน ้ำและบ้ำรุง-
รักษำอำคำรชลประทำนต่ำง ๆ ในเขตท้องที่ ต.หำดขำม ต.กุยเหนือ อ. กุยบุรี ต.บ่อนอก อ.
เมือง จ. ประจวบฯ โดยแบ่งควำมรับผิดชอบของคลองส่งน ้ำสำยใหญ่ ช่วง กม. 48 + 785 – 
65 +170 คลองซอย 11 สำย คลอง แยกซอย 3 สำย รวมควำมยำว 79.605 กิโลเมตร พื นที่
ชลประทำน ระดับ 2 (มีระบบคันคูน ้ำเป็นคูดินไม่ดำดคอนกรีตและไม่จัดรูปที่ดิน) จ้ำนวน 
73,850 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 โซน คือ โซน 17 ถึง 24 

ในกำรวำงแผนกำรจัดสรรน ้ำ ได้มีกำรน้ำกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน ซึ่งองค์กรผู้ใช้น ้ำชลประทำน จะต้องขึ นทะเบียน
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หรือขึ นบัญชีกับกรมชลประทำน มีสมำชิกทั งสิ นจ้ำนวน 1,189 รำย แบ่งเป็น 44 กลุ่ม (ตำรำงที่ 12) 
เพ่ือใช้ในกำรจัดระบบกำรส่งน ้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตำรำงที่ 12 รำยชื่อกลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำชลประทำน โครงกำรชลประทำนขนำดใหญ่ โครงกำรส่งน ้ำ
และบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี 

ชื่อองค์กร ต้ำบล อ้ำเภอ สมำชิก (รำย) พื นที่ (ไร่) 

กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำ เกษตรกรร่วมใจ หนองตำแต้ม ปรำณบุร ี 326 5,914 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำ บำ้นนำวัลเปรยีงพัฒนำ สำมกระทำย สำมร้อยยอด 243 6,042 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำ ชลประทำน คลอง 58 ซ้ำย บ่อนอก เมือง 45 1,614 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำ เทศบำลต้ำบลไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สำมร้อยยอด 360 7,821 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำ ชลประทำน คลอง 30 ซ้ำย ไร่ใหม่ สำมร้อยยอด 215 4,681 
กลุ่มบริหำรกำรใช้น ้ำ ชลประทำนคลอง 16 ซ้ำย - สำมร้อยอด - - 

รวม   1,189 26,072 

ที่มา: โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำปรำณบุรี ส้ำนักชลประทำนที่ 14 ข้อมูล ณ  สิ นปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2556 
 

4.4 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ใช้ข้อมูลกำรคำดกำรณ์สภำพ
ภูมิอำกำศจ้ำลองภำยใต้สถำนกำรณ์ A1B ตั งแต่ปี พ.ศ. 2523-2612 (ค.ศ. 1980-2069) จำก
แบบจ้ำลอง IPCC: AR4; ECHAM5 GCM จำก UK Met-office และสร้ำงข้อมูลควำมละเอียดสูงจำก
แบบจ้ำลอง PRECIS RCM จำก Southeast Asia START Regional Center (SEA START RC) และ
ใช้ข้อมูลปริมำณฝนสะสมรำยเดือนของพื นที่ศึกษำช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 1984-2013) เพ่ือใช้
ในกำรปรับแก้ควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลจำกแบบจ้ำลอง 

 

4.4.1 การปรับความคลาดเคลื่อนของข้อมูลฝน 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปริมำณฝนจำกที่ได้จำกแบบจ้ำลอง PRECIS (ECHAM5 A1B) ของ
พื นที่ต้นน ้ำในช่วงปี พ.ศ. 2527-2556 (ค.ศ. 1984-2013) พบว่ำ ข้อมูลปริมำณฝนจำกแบบจ้ำลอง
ของลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่สูงกว่ำข้อมูลจริงที่ 103 % (รูปที่ 23) และข้อมูล
ปริมำณฝนจำกแบบจ้ำลองของลุ่มน ้ำปรำณบุรี มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ 135.90 % (รูปที่ 24) ดังนั น
ก่อนน้ำข้อมูลกำรคำดกำรณ์ปริมำณฝน จึงต้องปรับแก้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูล ตำมสมกำรที่ 
10 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีควำมใกล้เคียงมำกท่ีสุด  
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รูปที่ 23 กรำฟเปรียบเทียบข้อมูลฝนจำกแบบจ้ำลองของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

 
รูปที่ 24 กรำฟเปรียบเทียบข้อมูลฝนจำกแบบจ้ำลองของของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 

 

4.4.2 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ซึ่งข้อมูลปริมำณฝนจำกที่ได้จำก
แบบจ้ำลอง PRECIS (ECHAM5 A1B) ปี พ.ศ. 2523-2612 (ค.ศ. 1980-2069) ของลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี ที่ผ่ำนกำรปรับแก้ค่ำควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูล แสดงให้เห็นกำร
เปลี่ยนแปลงของปริมำณฝนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้อย่ำงชัดเจน  

จำกข้อมูลปริมำณฝนจำกแบบจ้ำลองของลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน (รูปที่ 25) เริ่มมีกำร
แปรปรวนในช่วง ปี พ.ศ. 2573-2592 (ค.ศ. 2030-2049) และมีกำรเพ่ิมขึ นอย่ำงชัดเจนในช่วง ปี 
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พ.ศ. 2593-2612 (ค.ศ. 2050-2069) ซึ่งชัดเจนที่สุดในช่วงเดือนพฤษภำคมและเดือนตุลำคม ซึ่งเป็น
ช่วงต้นและปลำยของฤดูฝน 

ในส่วนของลุ่มน ้ำปรำณบุรี (รูปที่ 26) มีกำรเพ่ิมขึ นอย่ำงชัดเจนในช่วง ปี พ.ศ. 2593-
2612 (ค.ศ. 2050-2069) ซึ่งชัดเจนที่สุดในช่วงเดือนตุลำคม ซึ่งเป็นช่วงปลำยของฤดูฝน 

 

 
รูปที่ 25 ข้อมูลกำรคำดกำรณ์ฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

 

 
รูปที่ 26 ข้อมูลกำรคำดกำรณ์ฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 
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4.5 ผลการวิเคราะห์ DPSIR ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน้ าปราณบุรี 

กำรประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำกกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญและกำรรีวิวข้อมูลในพื นที่
ศึกษำที่เกี่ยวข้องกับกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่ ได้ด้ำเนินกำรจ้ำแนกตัวแปรที่เกี่ยวข้องแบ่งตำมกลุ่ม  
DPSIR framework ได้ดังรูปที่ 27 ซึ่งรำยละเอียดของแต่ละปัจจัยมีดังนี  

 

 
รูปที่ 27 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR กำรประเมินปัจจัยที่เก่ียวข้องจำกกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญและกำร

รีวิวข้อมูลของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี 
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4.5.1 Driver - ตัวขับเคลื่อน  

ปริมาณฝน  

ปริมำณฝนเป็นปัจจัยหลักของกำรได้มำซึ่งทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ โดยกำรศึกษำข้อมูล
ปริมำณฝนย้อนหลังในอดีตและข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศในอนำคต พบว่ำ 

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน 

ปริมำณฝนในช่วงปี พ.ศ. 2533-2542 (ค.ศ. 1990-1999) มีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 1018.67 
มิลลิเมตร/ปี แบ่งเป็น ฤดูฝน 821.47 มิลลิเมตร ฤดูแล้ง 197.20 มิลลิเมตร และในช่วงปี พ.ศ. 2543-
2552 (ค.ศ. 2000-2009) มีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 1135.83 มิลลิเมตร/ปี แบ่งเป็น ฤดูฝน 911.85 
มิลลิเมตร ฤดูแล้ง 223.98 มิลลิเมตร เมือเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2543-2552 (ค.ศ. 2000-2009) ปริมำณ
ฝนมีควำมแปรปรวนสูง ในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ ช่วงปี พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2010-2019) ปริมำณฝน
ฤดูฝน เพ่ิมขึ น 1% ปริมำณฝนฤดูแล้ง ลดลง 5% ปริมำณฝนรวมทั งปี เพ่ิมขึ น 3% และในช่วง 30 ปี
ช่วง พ.ศ. 2553-2582, พ.ศ. 2583-2612 (ค.ศ. 2010-2039, ค.ศ. 2040-2069)ปริมำณฝนฤดูฝน 
เพ่ิมขึ น 7% ปริมำณฝนฤดูแล้ง ลดลง 1% ปริมำณฝนรวมทั งปี เพ่ิมขึ น 10% (รูปที ่28) 

ลุ่มน้ าปราณบุรี 

ปริมำณฝนในช่วงปี พ.ศ. 2533-2542 (ค.ศ. 1990-1999) มีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 880.83 
มิลลิเมตร/ปี แบ่งเป็น ฤดูฝน 700.44 มิลลิเมตร ฤดูแล้ง 180.39 มิลลิเมตร และในช่วงปี พ.ศ. 2543-
2552 (ค.ศ. 2000-2009) มีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 977.18 มิลลิเมตร/ปี แบ่งเป็น ฤดูฝน 789.64 
มิลลิเมตร ฤดูแล้ง 187.54 มิลลิเมตร เมือเทียบกับช่วงปี พ.ศ. 2543-2552 (ค.ศ. 2000-2009) ปริมำณ
ฝนมีควำมแปรปรวนสูง ในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำ ช่วงปี พ.ศ. 2553-2562 (ค.ศ. 2010-2019) ปริมำณฝน
ฤดูฝน ลดลง 15% ปริมำณฝนฤดูแล้ง เพ่ิมขึ น 13.5% ปริมำณฝนรวมทั งปี ลดลง 12% และในช่วง 30 
ปี ช่วง พ.ศ. 2553-2582, พ.ศ. 2583-2612 (ค.ศ. 2010-2039, ค.ศ. 2040-2069)ปริมำณฝนฤดูฝน 
ลดลง 8% ปริมำณฝนฤดูแล้ง เพ่ิมขึ น 11% ปริมำณฝนรวมทั งปี ลดลง 7% (รูปที ่28) 
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รูปที่ 28 ผลกำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงฝนรำยฤดูกำลของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำ
ปรำณบุรี 

การท าเกษตรกรรม 

พื นที่กำรเกษตรทั ง 2 พื นที่นั น จำกข้อมูลทีมวิจัยสังเกตว่ำ ในปัจจุบันทั ง 2 พื นที่ 
เกษตรกรหันมำปลูกไม่ยืนต้นและท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้งมำกขึ น เนื่องจำกควำมต้องกำรของ
ตลำดในกำรรับซื อผลผลิตที่เพ่ิมสูงขึ นและกำรเพ่ิมจ้ำนวนของประชำกรที่เพ่ิมขึ น ส่งผลให้เกษตรกร
ต้องเพ่ิมก้ำลังกำรผลิตในทุกฤดูกำล เพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร (ตำรำงท่ี 10) 

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน 

จำกข้อมูลกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด
เพชรบุรี ในพื นที่จังหวัดเพชรบุรี ซึงเป็นพื นที่ที่ใช้น ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน (ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบน) มีกำรปลูกพืชใช้น ้ำมำกเพ่ิมขึ น เช่น ยำงพำรำ ปำล์มน ้ำมัน อ้อย และกำรเพ่ิมขึ นของกำร
ปลูกข้ำวนำปรัง (ตำรำงที่ 13) และจำกข้อมูลของกรมชลประทำน พบว่ำ มีกำรท้ำกำรเกษตรในช่วง
ฤดูฝน 664.95 ตำรำงกิโลเมตร และมีกำรท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 240 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งใน
ปัจจุบัน กำรท้ำกำรเกษตรมีกำรเปลี่ยนแปลง คือ กำรท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูฝน 529.6 ตำรำง
กิโลเมตร และมีกำรท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 299.2 ตำรำงกิโลเมตร 

ลุ่มน้ าปราณบุรี 

จำกข้อมูลกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พื นที่อ้ำเภอหัวหิน อ้ำเภอปรำณบุรี อ้ำเภอสำมร้อยยอด และอ้ำเภอกุยบุรี (ซึงเป็น
พื นที่ที่ใช้น ้ำและตั งอยู่ภำยในลุ่มน ้ำปรำณบุรี) มีกำรเพ่ิมขึ นของกำรปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยำงพำรำ 
ปำล์มน ้ำมัน และพืชที่ใช้น ้ำมำกและต้องกำรใช้น ้ำตลอดทั งปี เช่น อ้อย ซึ่งสำมำรถสังเกตเห็นกำร
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ลดลงของกำรปลูกพืชไร่ เช่น สับประรด ข้ำวนำปี ซึ่งใช้น ้ำน้อยกว่ำ (ตำรำงที่ 14) และจำกข้อมูลกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินของพื นที่ชลประทำน มีกำรท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูฝน 352 ตำรำงกิโลเมตร และมี
กำรท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง 230.4 ตำรำงกิโลเมตร ซึ่งในปัจจุบัน กำรท้ำกำรเกษตรมีกำร
เปลี่ยนแปลง คือ กำรท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูฝน 317.6 ตำรำงกิโลเมตร และมีกำรท้ำกำรเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 248.24 ตำรำงกิโลเมตร 

ตำรำงที่ 13 ข้อมูลกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พื นที่จังหวัดเพชรบุรี (ลุ่มน ้ำ
เพชรบุรี) 

พ.ศ. 
(ค.ศ.) ประเภทเนื อท่ี เนื อท่ี/ผลผลิต 

ข้ำว 
นำป ี

ข้ำว 
นำปรัง สับปะรด อ้อย มะพร้ำว ยำงพำรำ 

ปำล์ม
น ้ำมัน มะม่วง 

2554 
(2011) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 742,802 393,330 140,466 106,642 26,390 17,108 29,427 15,431 14,008 

ผลผลิต (ตัน) 1,008,707 313,311 116,132 298,512 234,845 26,369 1,081 7,385 11,074 

2555 
(2012) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 773,148 385,917 178,344 101,255 31,532 15,164 30,586 15,707 14,643 

ผลผลิต (ตัน) 1,068,181 319,249 150,411 284,722 270,172 22,129 1,845 9,612 10,041 

2556 
(2013) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 866,896 374,393 273,374 93,316 39,488 15,925 32,813 21,785 15,802 

ผลผลิต (ตัน) 1,278,540 306,082 223,881 330,859 374,968 21,998 364 8,901 11,487 

2557 
(2014) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 830,783 353,814 271,976 98,796 40,730 17,366 21,122 19,598 7,381 

ผลผลิต (ตัน) 939,747 275,405 221,919 257,011 146,085 23,888 2,966 6,730 5,741 

2558 
(2015) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 599,875 333,662 69,718 94,514 34,113 28,599 21,093 9,932 8,244 

ผลผลิต (ตัน) 721,471 254,180 57,594 213,294 167,210 13,520 2,811 5,561 7,301 

ที่มำ: ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พ.ศ. 2558 

 

ตำรำงที่ 14 ข้อมูลกำรปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้ำคัญ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 พื นที่อ้ำเภอหัวหิน อ้ำเภอ
ปรำณบุรี อ้ำเภอสำมร้อยยอด และอ้ำเภอกุยบุรี (ลุ่มน ้ำปรำณบุรี) 

พ.ศ. 
(ค.ศ.) ประเภทเนื อท่ี เนื อท่ี/ผลผลิต 

ข้ำว 
นำป ี

ข้ำว 
นำปรัง สับปะรด อ้อย มะพร้ำว ยำงพำรำ 

ปำล์ม
น ้ำมัน มะม่วง 

2554 
(2011) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 711,991 47,773 10,168 446,069 51,771 28,828 33,275 20,456 73,651 

ผลผลิต (ตัน) 1,655,839 35,300 7,719 1,235,673 281,400 15,126 862 14,628 65,132 

2555 
(2012) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 619,891 37,106 27,384 347,313 59,668 35,016 39,083 22,144 52,178 

ผลผลิต (ตัน) 1,148,102 15,307 19,532 728,062 316,155 13,699 1,017 16,034 38,297 

2556 
(2013) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 635,966 40,363 36,467 341,111 60,095 34,841 49,369 22,055 51,665 

ผลผลิต (ตัน) 1,333,038 25,297 26,413 918,709 268,070 17,482 4,317 19,374 53,376 

2557 
(2014) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 592,147 37,295 36,644 307,307 52,122 34,864 48,971 22,975 51,969 

ผลผลิต (ตัน) 1,202,116 21,743 24,456 766,432 285,557 17,512 4,254 26,914 55,248 

2558 
(2015) 

พื นท่ีปลูก (ไร่) 537,409 13,199 30,044 285,041 41,417 35,502 57,014 24,141 51,051 

ผลผลิต (ตัน) 903,099 8,013 18,101 505,715 280,445 20,225 5,133 25,081 40,387 

ที่มำ: ส้ำนักงำนเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, พ.ศ. 2558  
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จ านวนประชากร 
ด้ำนประชำกร มีกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกรในพื นที่อย่ำงต่อเนื่องของทั ง 2 พื นที่  

และกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนนักท่องเที่ยวภำยในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหินที่เพ่ิมขึ นอย่ำงมำก ซึ่งทั ง 2 
ปัจจัยส่งผลโดยตรงกับกำรใช้ในที่เพ่ิมขึ น (จ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยวภำยในพื นที่เทศบำล
เมืองหัวหินถูกรวมไว้ในพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี เนื่องจำกมีกำรใช้น ้ำจำกเขื่อนปรำณบุรี) 

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน 

ด้ำนประชำกรมีกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกรในพื นที่อย่ำงต่อเนื่องจำก 451,029 คน 
เป็น 468,874 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.43 ของกำรเพ่ิมขึ นของประชำกรในแต่ละปี ในช่วงเวลำ 10 ป ี
พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมขึ นจำกกำรเติบโตโดยปกติของพื นที่ 

ลุ่มน้ าปราณบุรี 

มีกำรเพ่ิมของจ้ำนวนประชำกรจำก 121,886 คน ไปเป็น 139,587 คน ในช่วงเวลำ 10 
ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) เมื่อคิดเป็นร้อยละ 3 ของกำรเพิ่มขึ นของประชำกรในแต่ละปี 
จำกสถิติของจ้ำนวนนักท่องเที่ยวของพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน เพ่ิมขึ นจำกจ้ำนวน 2,004,026 เป็น 
4,115,740 คน คิดเป็นกำรเพ่ิมขึ นร้อยละ 200 ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 
2547 (ค.ศ. 2004) เนื่องมำจำกพื นที่นี เป็นพื นที่ท่องเที่ยวที่มีกำรเติบโตเป็นอย่ำงมำกในช่วง 10 ปีที่
ผ่ำนมำ 

4.5.2 Pressure - แรงขับ 

ควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ จำกตำรำงที่ 15 พบว่ำลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน มีจัดสรรน ้ำ
น้อยกว่ำควำมต้องกำรอยู่ประมำณร้อยละ 23.85 ของควำมต้องกำรน ้ำจำกกำรค้ำนวณ กำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำในระดับที่สูง และพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรีมีจัดสรรน ้ำน้อยกว่ำควำมต้ องกำรอยู่
ประมำณร้อยละ 22.30 ของควำมต้องกำรน ้ำจำกกำรค้ำนวณ กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในระดับที่
สูงเช่นกัน 

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน 

จำกกำรค้ำนวณโดยใช้ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 
และข้อมูลประชำกรปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) พบว่ำ พื นที่ชลประทำนมีควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อ
กำรเกษตร 1247.50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 47.99 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร และควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 10.50 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เมื่อเทียบกับกำรจัดสรร
น ้ำของเขื่อนแก่งกระจำนผ่ำนทำงระบบชลประทำน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) 
พบว่ำ มีกำรจัดสรรน ้ำเพ่ือกำรเกษตร 606.42 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จัดสรรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 
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173.09 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จัดสรรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 54.89 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จัดสรรน ้ำเพื่อ
กิจกรรมอ่ืนๆ 82.33 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และกำรปล่อยน ้ำลงในล้ำน ้ำเพชรบุรีเพ่ือกำรรักษำระบบ
นิเวศน์ 326.32 ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ตำรำงที่ 15) 

ลุ่มน้ าปราณบุรี 

จำกกำรค้ำนวณโดยใช้ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (land use) พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 
และข้อมูลประชำกรปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) พบว่ำ พื นที่ชลประทำนมีควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อ
กำรเกษตร 445.82 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 25.81 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร และควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 8.56 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เมื่อเทียบกับกำรจัดสรร
น ้ำของเขื่อนปรำณบุรีผ่ำนทำงระบบชลประทำน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) พบว่ำ 
มีกำรจัดสรรน ้ำเพ่ือกำรเกษตร 231.64 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จัดสรรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 90.72 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร จัดสรรน ้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 28.00 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จัดสรรน ้ำเพ่ือกิจกรรม
อ่ืนๆ 8.84 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และกำรปล่อยน ้ำลงในล้ำน ้ำปรำณบุรีเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศน์ 35.28 
ล้ำนลูกบำศก์เมตร (ตำรำงที่ 15) 

ตำรำงที่ 15 ควำมต้องกำรน ้ำจำกกำรค้ำนวณโดยใช้ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ควำมต้องกำรน ้ำ ลุ่มน ้ำปรำณบรุ ี ลุ่มน ้ำเพชรบรุีตอนบน 

(ล้ำนลูกบำศกเ์มตรต่อปี) ปล่อยจริง ค้ำนวณ ปล่อยจริง ค้ำนวณ 

กำรเกษตรกรรม (พื นที่ชลประทำน) 231.64 445.82 606.42 1247.50 
อุปโภคบรโิภค 90.72 25.81 173.09 47.99 
อุตสำหกรรม 28.00 8.56 54.89 10.50 
เพื่อกำรรักษำระบบนิเวศน ์ 35.28 35.28 326.32 326.32 
อื่นๆ 8.84 N/A 82.33 N/A 
ผันน ้ำให้ลุ่มน ำ้อื่น 24.70 24.70 N/A N/A 

รวม 419.18 540.17 1243.05 1632.31 

 

4.5.3 State - การเปลี่ยนแปลง 

นักวิจัยและผู้เชียวชำญฯด้ำนทรัพยำกรน ้ำ ได้ค้ำนึงถึงกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณน ้ำที่
ไหลเข้ำ-ไหลออก และปริมำณน ้ำกักเก็บของแหล่งน ้ำหลักในพื นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยทำงกำยภำพ  ท้ำให้
สังเกตกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงชัดเจน 
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ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน  

ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน เดือน พ.ย. ในแต่ละปี (ช่วงต้นแล้ง) เฉลี่ย
ในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 633.38 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร และในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 530.25 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ปริมำณน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำนเฉลี่ย ในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 
1994-2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 1079.95 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 
2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 1021.34 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำณน ้ำที่ไหลออกอ่ำงเก็บน ้ำแก่ง
กระจำนเฉลี่ย ในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 743.81 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร และในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 731.89 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 

ลุ่มน้ าปราณบุรี  

ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี เดือน พ.ย. ในแต่ละปี(ช่วงต้นแล้ง) เฉลี่ย
ในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 384.8 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร และในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 250.8 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ปริมำณน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรีเฉลี่ย ในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 
1994-2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 571.99 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 
2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 446.77 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ปริมำณน ้ำที่ไหลออกอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี
เฉลี่ย ในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 376.49 ล้ำนลูกบำศก์
เมตร และในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำเฉลี่ย 343.01 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 

4.5.4 Impact - ผลกระทบ 

กำรระบุผลกระทบของกำรขำดแคลนน ้ำ  โดยกำรใช้ดัชนีชี วัด ประกอบด้วย 
Falkenmark index (Water Stress Index: WSI) และ  Criticality ratio (CR) ในกำรประเมินค่ำ
ควำมขำดแคลนน ้ำของทั ง 2 พื นที่ พบว่ำ  

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน  

ค่ำ WSI อยู่ในระดับ water stress ค่ำเฉลี่ย 1152 m3/cap/year ระหว่ำงปี พ.ศ. 
2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเล็กน้อยในอนำคต ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับ 
ค่ำ CR ที่มีค่ำเฉลี่ย 0.60 ที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจำกในอดีต (รูปที่ 29) ดังนั นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน นั นกำรขำดแคลนน ้ำ แต่มีแนวโน้มของกำรลดลงในอนำคต  
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ลุ่มน้ าปราณบุรี  

ค่ำ WSI อยู่ในระดับ water stress ค่ำเฉลี่ย 1640 m3/cap/year ระหว่ำงปี พ.ศ. 
2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) และมีแนวโน้มลดลงในอนำคต ซึ่งเป็นไปในทิศทำงเดียวกับ ค่ำ CR ที่
มีค่ำเฉลี่ย 0.69 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจำกในอดีต (รูปที่ 29) ดังนั นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ พื นที่ PB นั น
กำรขำดแคลนน ้ำมีแนวโน้มของเพ่ิมขึ นอย่ำงเห็นได้ชัด 

 
รูปที่ 29 ผลของกำรประเมินผลกระทบของกำรขำดแคลนน ้ำ Falkenmark index (WSI) และ 
Criticality ratio (CR) ของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี 
 

4.5.5 Response - การแก้ปัญหา 

กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่นั นมีควำมแตกต่ำงกันใน พื นที่ลุ่มน ้ำ
ปรำณบุรี และลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ที่ผ่ำนมำในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) ที่
ผ่ำนมำ สำมำรถจ้ำแนกได้ดังนี  

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน 

- กำรจัดรอบเวรกำรจ่ำยน ้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรน ้ำ เนื่องจำกปริมำณควำม
ต้องกำรมำกกว่ำปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ จึงต้องมีกำรจัดสรรน ้ำให้ทั่วถึงในทุกพื นที่ที่
เป็นพื นที่รับน ้ำ เพ่ือป้องกันท้ำไม่ให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำรุนแรง 

- กำรตั งกฎเกณฑ์และบังคับกำรใช้น ้ำของพื นที่ พื นที่ของลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนนั น มี
ปัญหำกำรลุกล ้ำพื นที่คลองส่งน ้ำ และกำรสูบน ้ำโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือกำรใช้น ้ำ
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นอกเหนือที่ได้มีกำรตกลงของกลุ่มผู้ใช้น ้ำ จึงท้ำให้กรมชลประทำนต้องด้ำเนินกำรตั ง
กฎเกณฑ์และบังคับกำรใช้น ้ำ 

- กำรซ่อมบ้ำรุงระบบชลประทำน ตำมนโยบำยของกรมชลประทำน ด้ำเนินกำรให้มีกำร
ซ่อมบ้ำรุงระบบส่งน ้ำให้สำมำรถใช้กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- กำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้ำ ในพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ได้มีกำรส่งเสริมกำร
จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้ำอย่ำงจริงจัง และมีกลุ่มผู้ใช้น ้ำ ที่เข้มแข็ง จึงมีกำรด้ำเนินกำรจัดประชุม
ของกลุ่มผู้ใช้น ้ำ เพ่ือวำงแผนกำรจ่ำยน ้ำในกิจกรรมต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง  

ลุ่มน้ าปราณบุรี  

- กำรจัดรอบเวรกำรจ่ำยน ้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรน ้ำ เนื่องจำกปริมำณควำม
ต้องกำรมำกกว่ำปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ จึงต้องมีกำรจัดสรรน ้ำให้ทั่วถึงในทุกพื นที่ที่
เป็นพื นที่รับน ้ำ เพ่ือป้องกันท้ำไม่ให้เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำรุนแรง 

- กำรเพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำ เขื่อนปรำณบุรี มีกำรเพ่ิมควำมสูงของสัน
เขื่อนและกำรขุดลอกตะกอนในอ่ำงเก็บเก็บน ้ำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรกักเก็บน ้ำ 

- กำรซ่อมบ้ำรุงระบบชลประทำน ตำมนโยบำยของกรมชลประทำน ด้ำเนินกำรให้มีกำร
ซ่อมบ้ำรุงระบบส่งน ้ำให้สำมำรถใช้กำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- กำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้ำ ในพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรีในช่วง 1-2 ปีที่ผ่ำนมำ ได้มี
กำรส่งเสริมกำรจัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้ำอย่ำงจริงจัง และจัดให้มีกำรประชุมของกลุ่มฯ เพ่ือวำง
แผนกำรจ่ำยน ้ำในช่วงฤดูต่ำง 

 
ตำรำงที่ 16 ผลกำรประเมิน DPSIR ของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน. 

ประเภท ตัวแปร ข้อมูล 
กำรประเมินกำรเปลี่ยน 

แหล่งที่มำ ลุ่มน ้ำ
ปรำณบุร ี

ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบน 

Driver - 
ตัว
ขับเคลื่อน 

ปริมำณฝนรำยป ี ปริมำณฝนรำยปี แบ่งเป็น  
ฤดูฝน (MAY-OCT)  
ฤดูแล้ง (NOV-APR) 

มำก มำก TMD (1980-2013), 
RID (1984-2013), SEA 
START RC (1980-
2069)  

พื นที่ท้ำ
กำรเกษตร  

พื นที่ท้ำกำรเกษตรจำกกำรแปร
ภำพถำ่ยทำงอำกำศ และกำร
ส้ำรวจ  

มำก มำก RID(1984-2013), LDD 
(พ.ศ. 2543-2552 
(ค.ศ. 2000-2009)) 
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ประเภท ตัวแปร ข้อมูล 
กำรประเมินกำรเปลี่ยน 

แหล่งที่มำ ลุ่มน ้ำ
ปรำณบุร ี

ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบน  

จ้ำนวนประชำกร จ้ำนวนประชำกรที่ใช้น ้ำของแต่
ละลุ่มน ้ำ 

มำก มำก DOPA (1984-2013) 

Pressure 
- แรงขับ 

ควำมต้องกำรน ้ำ    RID (1984-2013), 
DOPA (1984-2013) , 
LDD (พ.ศ. 2543-2552 
(ค.ศ. 2000-2009)), 
NSO (1984-2013) 

 
กำรเกษตร ค้ำนวณจำกข้อมูลกำรจัดสรรน ้ำ

ของเขื่อนเปรียบเทียบกบัควำม
ต้องกำรน ้ำจำกกำรค้ำนวณกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพื นที่ 

มำก มำก 

 กำรอุปโภค 
บริโภค 

ค้ำนวณจำกข้อมูลกำรจัดสรรน ้ำ
ของเขื่อนเปรียบเทียบกบัจ้ำนวน
ประชำกร 

ปำนกลำง ปำนกลำง 

 
กำรอุตสำหกรรม ค้ำนวณจำกข้อมูลกำรจัดสรรน ้ำ

ของเขื่อนเปรียบเทียบกบัจ้ำนวน 
ประเภท และชนิดของ
อุตสำหกรรม 

น้อย ปำนกลำง 

 
กิจกรรมอื่นๆ  ค้ำนวณจำกข้อมูลกำรจัดสรรน ้ำ

ของเขื่อน 
น้อย ปำนกลำง 

 
น ้ำเพื่อกำรรักษำ
ระบบนิเวศน์ 

ค้ำนวณจำกข้อมูลกำรจัดสรรน ้ำ
ของเขื่อน 

น้อย น้อย HHM (พ.ศ. 2547-
2556 (ค.ศ. 2004-
2013)) 

State - 
กำร
เปลี่ยนแป
ลง 

ปริมำณน ้ำในอ่ำง
เก็บน ้ำ 

ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บ (ควำมจุ
ของอ่ำงเก็บน ้ำดิบ) 

มำก ปำนกลำง RID (1984-2013) 

 
ปริมำณน ้ำไหล
เข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ 

ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ ต้นฤดู
แล้ง (NOV) 

ปำนกลำง ปำนกลำง 

 
ปริมำณน ้ำไหล
ออกอำ่งเก็บน ้ำ 

ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ ต้นฤดู
แล้ง (NOV) 

ปำนกลำง ปำนกลำง 

Impact - 
ผลกระทบ 

กำรขำดแคน
ทรัพยำกรน ำ้ 

Falkenmark index (Water 
Stress Index: WSI) 

มำก มำก Falkenmark et al., 
1989 

  Criticality ratio (CR) มำก ปำนกลำง Oki and Kanae, 2006 

Respons
e -  

กำรจัดกำรด้ำน
นโยบำย 

กำรบังคับใช้กฎของกำรใช้น ้ำ
ร่วมกัน 

น้อย มำก RID (2000-2013) 

กำร
แก้ปัญหำ 

กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม 

กำรซ่อมบ้ำรุงระบบชลประทำน ปำนกลำง ปำนกลำง 

 ด้ำนสังคมและ
กำรศึกษำ 

กำรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้ำ ปำนกลำง มำก 
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ประเภท ตัวแปร ข้อมูล 
กำรประเมินกำรเปลี่ยน 

แหล่งที่มำ ลุ่มน ้ำ
ปรำณบุร ี

ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบน 

 กำรบริหำร
จัดกำร 

กำรจัดรอบเวรกำรจ่ำยน ้ำ มำก ปำนกลำง 

 กำรจัดกำร
ทรัพยำกร 

กำรเพิ่มปริมำณกำรกักเก็บน ำ้
ของเขื่อน 

ปำนกลำง น้อย 

 

4.5.6 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ โดยการใช้ DPSIR 

จำกกำรประเมินสำเหตุของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่โดยใช้ตัวแปรที่ได้จำก
กำรจ้ำแนก DPSIR และกำรประเมินจำกทีมวิจัย (ตำรำงท่ี 16) สำมำรถสรุปปัจจัยที่ส่งผลมำกในพื นที่ 
ได้แก่  

- ปริมาณฝนรายปี ปริมำณฝนเป็นปัจจัยหลักของกำรได้มำซึ่งทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ โดย
กำรศึกษำข้อมูลปริมำณฝนย้อนหลังในอดีตและข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรคำดกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคต คำดว่ำฝนในทั ง 2 พื นที่มีควำมแปรปรวน
ค่อนข้ำงสูง ท้ำให้คำดกำรณ์ยำก จึงจ้ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรใช้น ้ำแบบปีต่อปี 

- การท าการเกษตร ปัจจุบันทั ง 2 พื นที่ เกษตรกรหันมำปลูกไม้ยืนต้นและท้ำกำรเกษตรในช่วง
ฤดูแล้งมำขึ นในช่วงที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกควำมต้องกำรของตลำดในกำรรับซื อผลผลิตที่เพ่ิม
สูงขึ นและกำรเพ่ิมจ้ำนวนของประชำกรที่เพ่ิมขึ น ส่งผลให้เกษตรกรต้องเพ่ิมก้ำลังกำรผลิตใน
ทุกฤดูกำล เพ่ือให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร ซึ่งส่งผลโดยตรงกับควำมต้องกำรน ้ำ 

- จ านวนประชากร ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้สภำวะควำมต้องกำร
ด้ำนอุปโภค บริโภคของพื นที่มีปริมำณที่เพ่ิมขึ น เนื่องจำกเขื่อนปรำณบุรี และเขื่อนแก่ง
กระจำน ทรัพยำกรน ้ำยังไม่เพียงพอต่อกำรท้ำเกษตรและ ซึ่งท้ำให้เกิดผลกระทบต่อภำค
กำรเกษตร ซึ่งทำงกรมชลประทำนให้ควำมส้ำคัญเป็นระดับท่ี 4 ของกำรจัดสรรน ้ำ  

ด้ำนแนวทำงกำรแก้ปัญหำ จำกข้อมูลของกำรด้ำเนินที่ผ่ำนมำนั น พบว่ำ กำรแก้ไขปัญหำกำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่นั นมีควำมคล้ำยคลึงกัน จำกกำรวำงแผนนโยบำยของส่วนกลำงและ
นโยบำยของกรมชลประทำน ซึ่งมีบำงประเด็นเท่ำนั นที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมสภำพของพื นที่ กำร
แก้ไขปัญหำตำมสิ่งที่เกิดขึ นเฉพำะพื นที่ เช่น กำรตั งกฎเกณฑ์และบังคับกำรใช้น ้ำของพื นที่ เป็นต้น 
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4.6 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือหำแนวทำงที่เห็นพ้องกันใน
กำรแก้ไขปัญหำและปรับตัวต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยน้ำผลจำก DPSIR เข้ำสู่กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่ำนกิจกรรมประชุมระดมสมองแยกกันในแต่ละพื นที่ โดย
จัดประชุมระดมสมองใน พื นที่ละ 2 ครั ง 

กำรประชุมระดมสมองของพื นที่ต้นน ้ำ ได้น้ำข้อมูลจำกกำรจ้ำแนก DPSIR ของลุ่มน ้ำ
เพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี และกำรสัมภำษณ์ตัวแทนของประชำชนในพื นที่ ซึ่งเป็นผู้ส่วนได้
ส่วนเสียกับกำรขำดแคลนน ้ำ เพ่ือน้ำมำเป็นข้อมูลตั งตันของกำรประชุมระดมสมอง ซึ่งแยกกระ
ประชุมระดมสมองออกเป็น 2 พื นที่แยกจำกกัน ระหว่ำงลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน และลุ่มน ้ำปรำณบุรี  
และแบ่งเป็น 2 ครั งในทั ง 2 ลุ่มน ้ำ ดังต่อไปนี  

 

4.6.1 การประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 1 

เพ่ือหำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ให้น้ำเสนอและล้ำดับควำมส้ำคัญ
ของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่โดยใช้กำรให้ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ 
(weighing and rating scores) และเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัว (ดูรำยละเอียด
กำรให้ค่ำคะแนนควำมส้ำคัญของปัจจัยในตำรำงที่ 9 หัวข้อ 3.6.1 บทที่ 3) 

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน  
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงเรื่องปัญหำกำรขำดน ้ำที่เคยเกิดขึ นและควำมกังวล พบว่ำ ในช่วงที่

ผ่ำนมำ  

- ปัญหาที่ 1) กำรขำดน ้ำในบำงช่วง เนื่องจำกไม่ได้รับน ้ำจำกลองส่งน ้ำ สำเหตุเกิดจำกกำรที่
ปริมำณของน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำไม่เพียงพอในกำรจ่ำยน ้ำให้ได้ตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร 
ท้ำให้บำงพื นที่ ไม่มีน ้ำ กำรแก้ปัญหำในปัจจุบัน คือ  เมือปริมำณน ้ำไม่เพียงพอ กรม
ชลประทำนได้ประกำศแผนกำรจ่ำยน ้ำและช่วงเวลำกำรจ่ำยน ้ำในพื นที่ต่ำงๆ  

- ปัญหาที่ 2) กำรเปลี่ยนแปลงชนิดพืช กำรเพ่ิมขึ นของพื นที่ท้ำกำรเกษตรกรรม และกำรปลูก
พืชนอกฤดู ส่งผลให้ปริมำณของทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ไม่เพียงพอต่อควำมต้อง กำรแก้ปัญหำ
ในปัจจุบัน คือ รวมทั งกำรขอควำมร่วมมือในกำรไม่ปลูกพืชนอกฤดู 

- ปัญหาที่ 3) กำรลักลอบใช้น ้ำ และกำรลุกล ้ำแนวคลองส่งน ้ำชลประทำน กำรแก้ปัญหำใน
ปัจจุบัน คือ กรมชลประทำนด้ำเนินกำรตั งกฎเกณฑ์และบังคับกำรใช้น ้ำ โดยมิให้มีลุกล ้ำพื นที่
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คลองส่งน ้ำ และมิให้กำรสูบน ้ำโดยไม่ได้รับอนุญำตหรือกำรใช้น ้ำนอกเหนือที่ได้มีกำรตกลง
ของกลุ่มผู้ใช้น ้ำ 

ในด้ำนควำมกังวลเกี่ยวกับควำมรุนแรงของกำรขำดน ้ำที่เพ่ิมมำกขึ น จำกสำเหตุของกำร
ที่น ้ำไม่เพียงในช่วงปีที่ผ่ำนมำ และปริมำณของฝนที่น้อยลงและไม่มีควำมแน่นอน รวมทั งกำรที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพพื นที่และชิดของพืชในพื นที่ต้นน ้ำ ซึ่งเป็นปัญหำเดียวกันกับพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณ
บุรี 

 

ตำรำงที่ 17 ควำมตระหนักของสำเหตุของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 
ปัจจัยหลัก ค่ำน ้ำหนัก ปัจจัยรอง ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนักรวม 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 0.444 ปริมำณฝน 0.364 0.162 

ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ 0.195 0.086 
ปริมำณน ้ำไหลออกอ่ำงเก็บน ้ำ 0.185 0.082 
ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ 0.158 0.070 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรรักษำระบบ
นิเวศน ์ 0.098 0.044 

ด้ำนเกษตรกรรม 0.305 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตร 0.658 0.200 
พื นที่ท้ำกำรเกษตร  0.342 0.104 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
และสังคม 

0.252 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคและ
บริโภค 0.404 0.102 
จ้ำนวนประชำกร 0.232 0.058 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกิจกรรมอื่นๆ 0.181 0.045 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อส่งน ้ำไปหัวหนิ 0.096 0.024 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 0.088 0.022 

รวม 1.000   1.000 

 

โดยกำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมระดมสมองให้คะแนนปัจจัยที่คิดว่ำส่งผลต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ ซึ่งผลของกำรประชุมระดมสมอง พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำจำกกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส้ำคัญที่มีค่ำคะแนนเกิน 0.100 มีดังนี  (ตำรำงท่ี 17) 

1. ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรเกษตร (0.205) 

2. ปริมำณฝน (0.166) 
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3. พื นที่ท้ำกำรเกษตร (0.107) 

4. ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค (0.104) 

จำกกำรประชุมสำมำรถ สรุปได้ว่ำ พื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ได้ให้ควำมส้ำคัญ ควำม
ต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตร, ปริมำณฝน, พื นที่ท้ำกำรเกษตร, และควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคและ
บริโภค  (รูปที่ 30) สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มที่พื นที่กังวลได้ดังต่อไปนี  

ด้ำนทรัพยำกรปริมำณฝน เนื่องจำกในพื นที่มีปริมำณฝนที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีรวมถึง
กำรคำดกำรณปริมำณของฝนในอนำคตยังมีแนวโน้มลงลดส่งผลให้ปริมำณน ้ำต้นทุนในแต่ละปี  

 
รูปที่ 30 ควำมตระหนักของสำเหตุของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

ด้ำนกำรเกษตรกรรมที่ พื นที่กังวลทั งในส่วนของควำมต้องกำรเพ่ือใช้ในกำรท้ำ
เกษตรกรรมที่มีกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนรอบของกำรท้ำนำ และกำรเพ่ิมพื นที่กำรท้ำกำรเกษตรที่มี
ปริมำณเพ่ิมขึ นทุกปี ส่งผลให้ควำมต้องกำรน ้ำเพิ่มขึ นเป็นอย่ำงมำกเช่นเดียวกับลุ่มน ้ำปรำณบุรี  

ด้ำนควำมต้องกำรน ้ำของชุมชน เนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของพื นที่ชุมชนและกำร
ขยำยตัวของเมืองที่ส่งผลให้สัดส่วนของกำรจ่ำยมีกำรเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ทรัพยำกรในอนำคตอำจ
ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
  

0.022

0.024

0.044

0.045

0.058

0.070

0.082

0.086

0.102

0.104

0.162

0.200

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรอตุสำหกรรม

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่ส่งน ำ้ไปหัวหิน

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรรกัษำระบบนิเวศน์

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กจิกรรมอืน่ๆ

จ้ำนวนประชำกร

ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ำ้

ปริมำณน ้ำไหลออกอ่ำงเก็บน ำ้

ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ำ้

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรอปุโภค บริโภค

พื นที่ท้ำกำรเกษตร 

ปริมำณฝน

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรเกษตร

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250

ความตระหนักของสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน
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ลุ่มน้ าปราณบุรี  
จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงเรื่องปัญหำกำรขำดน ้ำที่เคยเกิดขึ นและควำมกังวล 

พบว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ มีกำรปัญหำกำรขำดน ้ำในบำงช่วง เนื่องจำกไม่ได้รับน ้ำจำกลองส่งน ้ำ สำเหตุ
เกิดจำกกำรที่ปริมำณของน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำไม่เพียงพอในกำรจ่ำยน ้ำให้ได้ตำมควำมต้องกำรของ
เกษตรกร ท้ำให้บำงพื นที่ไม่มีน ้ำ กำรแก้ปัญหำเมือปริมำณน ้ำไม่เพียงพอ คือ กรมชลประทำนได้
ประกำศแผนกำรจ่ำยน ้ำและช่วงเวลำกำรจ่ำยน ้ำในพื นที่ต่ำงๆ รวมทั งกำรขอควำมร่วมมือในกำรไม่
ปลูกพืชนอกฤดู ในด้ำนควำมกังวลเกี่ยวกับควำมรุนแรงของกำรขำดน ้ำที่เพ่ิมมำกขึ น จำกสำเหตุของ
กำรที่น ้ำไม่เพียงในช่วงปีที่ผ่ำนมำ และปริมำณของฝนที่น้อยลงและไม่มีควำมแน่นอน รวมทั งกำรที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพพื นที่และชิดของพืชในพื นที่ต้นน ้ำ 

 

ตำรำงที่ 18 ควำมตระหนักของสำเหตุของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 
ปัจจัยหลัก ค่ำน ้ำหนัก ปัจจัยรอง ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนักรวม 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 0.480 ปริมำณฝน 0.420 0.211 
ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ 0.280 0.141 
ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ 0.145 0.073 
ปริมำณน ้ำไหลออกอ่ำงเก็บน ้ำ 0.093 0.047 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศน์ 0.062 0.031 

ด้ำนเกษตรกรรม 0.320 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตร 0.543 0.164 
พื นที่ท้ำกำรเกษตร  0.457 0.138 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
และสังคม 

0.200 จ้ำนวนประชำกร 0.446 0.086 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคและบรโิภค 0.419 0.081 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 0.081 0.016 
ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกิจกรรมอื่นๆ 0.054 0.010 

รวม 1.000   1.000 

 

โดยกำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมระดมสมองให้คะแนนปัจจัยที่คิดว่ำส่งผลต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ ซึ่งผลของกำรประชุมระดมสมอง พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำจำกกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส้ำคัญที่มีค่ำคะแนนเกิน 0.100 มีดังนี  (ตำรำงที่ 18) 

1. ตัวแปรด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปริมำณฝน (0.211) และปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ 
(0.141) 
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2. ตัวแปรด้ำนเกษตรกรรม ได้แก่ ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรเกษตร (0.164) และพื นที่ท้ำ
กำรเกษตร (0.138) 

3. ตัวแปรด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ จ้ำนวนประชำกร (0.086)  

แสดงเห็นได้ว่ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มตัวอย่ำงของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี  ได้ให้
ควำมส้ำคัญ ปริมำณฝน, ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเกษตร, ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ, และพื นที่ท้ำ
กำรเกษตร  (รูปที่ 31) สำมำรถแบ่งเป็นกลุ่มที่พื นที่กังวล ได้ดังนี   

ด้ำนทรัพยำกร(ฝนและน ้ำต้นทุน) เนื่องจำกในพื นที่มีปริมำณฝนที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี
รวมถึงกำรคำดกำรณปริมำณของฝนในอนำคตยังมีแนวโน้มลงลดส่งผลให้ปริมำณน ้ำต้นทุนในแต่ละปี 
กำรเพ่ิมขึ นของกำรท้ำเกษตรบริเวณเหนือเขื่อนเพ่ิมมำกขึ นส่งผลให้คนในพื นที่มีควำมกังวลมำกำร
กระท้ำดังกล่ำวส่งผลต่อปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ  

 
รูปที่ 31 ควำมตระหนักของสำเหตุของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 

ด้ำนกำรเกษตรกรรมที่ พื นที่กังวลทั งในส่วนของควำมต้องกำรเพ่ือใช้ในกำรท้ำ
เกษตรกรรมที่มีกำรเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกจำกพืชใช้น ้ำน้อย (จ้ำพวกพืชไร่) เป็นพืชที่ใช้น ้ำมำก 
(พืชตระกูลปำล์ม) และพื นที่กำรท้ำกำรเกษตรที่มีปริมำณเพ่ิมขึ นทุกปี ส่งผลให้ควำมต้องกำรน ้ำ
เพ่ิมขึ นเป็นอย่ำงมำก 
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ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่ส่งน ำ้ไปหัวหิน

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กจิกรรมอืน่ๆ

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรอตุสำหกรรม

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรรกัษำระบบนิเวศน์

ปริมำณน ้ำไหลออกอ่ำงเก็บน ำ้

ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ำ้

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรอปุโภค บริโภค

จ้ำนวนประชำกร

พื นที่ท้ำกำรเกษตร 

ปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ำ้

ควำมต้องกำรน ้ำเพือ่กำรเกษตร
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ความตระหนักของสาเหตุของการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าปราณบุรี
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4.6.2 การประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 2  

เพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยกำรน้ำแนวทำงที่
ประมวลได้จำกกำรประชุมครั งแรก มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับควำมส้ำคัญที่คิดว่ำ
เหมำะสม โดยใช้กำรให้ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighing and rating scores) เพ่ือ
จัดล้ำดับและคัดเลือกรูปแบบของแนวทำงที่เหมำะสม (ดูรำยละเอียดกำรให้ค่ำคะแนนควำมส้ำคัญ
ของปัจจัยในตำรำงที่ 9 หัวข้อ 3.6.1 บทที่ 3) 

ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน  
กำรประชุมครั งนี เป็นกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลน

ทรัพยำกรน ้ำ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่ ในกำรประชุมครั งนี ใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำร
ประชุมระดมสมองในครั งที่ 3 โดยให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ด้ำเนินกำรเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำของกำร
ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ในรูปแบบต่ำงๆ จำกนั นให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด ให้ค่ำคะแนนในแต่ละ 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือลดผลกระทบ มำด้ำเนินกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรแก้ปัญหำ โดย
แบบตำมกลุ่มของแนวทำงกำรแก้ปัญหำแบ่งเป็น 5 แนวทำงหลัก และ 12 วิธีกำรแก้ปัญหำ ดังแสดง
ในตำรำงที่ 19 

ตำรำงที่ 19 แนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบน 
แนวทำงหลัก ค่ำน ้ำหนัก วิธีกำรด้ำเนินงำน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนักรวม 
ด้ำนกำรวำงแผน
นโยบำย 

0.222 ควบคุมพื นที่กำรท้ำเกษตร 0.333 0.074  
ตั งกฎเกณฑ์ของกำรใช้น ้ำให้ชัดเจน และ
ลงโทษจริงจัง 

0.667 0.148 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 0.049 กำรปลูกป่ำ 1.000 0.049 

ด้ำนกำรศึกษำ 0.222 กำรรณรงค์กำรใช้น ้ำอย่ำงประหยดัและใช้
เฉพำะที่จ้ำเป็น 

1.000 0.222 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

0.259 ประชุมเพื่อหำแนวทำงแก้ไขและวำง
แผนกำรบริหำรจัดกำรน ำ้ให้เหมำะสมกับ
พื นที ่

0.905 0.235 

 
ใช้ประโยชน์จำกฝนทีต่กในพื นที่เพ่ิมมำกขึ น 0.095 0.025 

ด้ำนทรัพยำกร 0.247 พัฒนำคลองและแหล่งกักเก็บน ้ำ 0.850 0.210  
กำรท้ำฝนหลวง 0.150 0.037 

รวม 1.000 
  

1.000 
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จำกข้อมูลพบว่ำ ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนได้มีกำรด้ำเนินงำนในปัจจุบันของพื นที่คือ กำร
จัดรอบเวรกำรจ่ำยน ้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรน ้ำ กำรตั งกฎเกณฑ์และบังคับกำรใช้น ้ำของพื นที่ 
กำรซ่อมบ้ำรุงระบบชลประทำน และกำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้ำ และเมื่อระดมสมองในด้ำน
กำรหำแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำนั น พบว่ำ ผลของกำรประชุมระดมสมอง สำมำรถ
จัดล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรแก้ปัญหำที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส้ำคัญที่มีค่ำคะแนนเกิน 0.100 มีดังนี  
(รูปที่ 32) 

1. ประชุมเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำให้เหมำะสมกับพื นที่ 
(0.235) 

2. กำรรณรงค์กำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัดและใช้เฉพำะที่จ้ำเป็น (0.222) 

3. พัฒนำคลองและแหล่งกักเก็บน ้ำ (0.210) 

4. ตั งกฎเกณฑ์ของกำรใช้น ้ำให้ชัดเจน และลงโทษจริงจัง (0.148) 

 
รูปที่ 32 แนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน 

สังเกตได้ว่ำ ประเด็นของกำรแก้ปัญหำนั น เป็นประเด็นที่แยกออกมำจำกสิ่งที่ ได้
ด้ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสำมำรถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นส้ำคัญดังนี  

1) กำรจัดให้มีกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำให้เหมำะสม
กับพื นที่ เป็นแนวทำงแก้ปัญหำที่ผู้ร่วมประชุมคิดว่ำส้ำคัญและสำมำรถด้ำเนินกำรได้ง่ำย
ที่สุด ซึ่งในปัจจุบันพื นที่นี มีกำรใช้น ้ำในปริมำณมำกจึงต้องมีกำรจัดสรรน ้ำในรูปแบบของ
รอบเวรกำรจ่ำยน ้ำ แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของทุกพื นที่ ผู้ร่วมประชุมจึงให้

0.025
0.037

0.049
0.074

0.148
0.210

0.222
0.235

ใช้ประโยชน์จำกฝนที่ตกในพื นทีเ่พิ่มมำกขึ น
กำรท้ำฝนหลวง

กำรปลูกป่ำ
ตั งกฏเกณฑ์ของกำรใช้น ้ำให้ชัดเจน และลงโทษจริงจัง

ควบคุมพื นที่กำรท้ำเกษตร
พัฒนำคลองและแหล่งกักเกบ็น ้ำ

ใช้อย่ำงประหยัด ใช้เฉพำะที่จ้ำเป็น
ประชุมเพื่อหำรแนวทำงแก้ไขและวำงแผนกำรบริหำรจดักำร…

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250

แนวทางของการแก้ปัญหาของการขาดแคลนทรัพยากรน้ าของพื้นที่ลุ่มน้ าเพชรบุรี
ตอนบน
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ควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำควรจะมีกำรจัดรอบเวรของกำรจัดสรรน ้ำ โดยให้มี
ประชำชนมีส่วนร่วมมำกขึ น  

2) กำรรณรงค์กำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัดและใช้เฉพำะที่จ้ำเป็น โดยกำรถ่ำยทอดและร่วมหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ รวมทั งกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรปฏิบัติและกำรปรับตัวเมื่อเกิด
ปัญหำ  

3) พัฒนำคลองและแหล่งกักเก็บน ้ำ เนื่องจำกระบบกำรจัดสรรในระบบชลประทำนมีกำรช้ำรุด
ท้ำให้เกิดกำรสูญเสียของน ้ำโดยไม่จ้ำเป็น จึงจ้ำเป็นต้องมีกำรซ่อมแซ่มอย่ำงสม่้ำเสมอและ
จ้ำเป็นต้องสร้ำงพื นที่เก็บน ้ำส้ำรองของแต่ละพื นย่อย เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยเนื่องจำก
กำรขำดน ้ำ  

4) ตั งกฎเกณฑ์ของกำรใช้น ้ำให้ชัดเจน และลงโทษจริงจัง เนื่องจำกในพื นที่มีกำรร่วมกลุ่มของ
ผู้ใช้น ้ำในระดับที่สำมำรถด้ำเนินกำรบริหำรและมีกำรก้ำหนดกติกำของกลุ่มได้อย่ำงชัดเจน 
ผู้ร่วมประชุมจึงคิดว่ำควรมีกำรตั งกลุ่มที่เข้มแข็ง โดยให้มีสนับสนุนจำกภำครัฐบำลเพ่ือให้
สำมำรถก้ำหนดหลักกำรหรือกฎเกณฑ์ในกำรกำรใช้น ้ำร่วมกัน  

ลุ่มน้ าปราณบุรี  
กำรประชุมครั งที่ 3 เป็นกำรประชุมเพื่อหำแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลน

ทรัพยำกรน ้ำ โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่ ในกำรประชุมครั งนี ใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำร
ประชุมระดมสมองในครั งที่ 1 โดยให้ผู้เข้ำร่วมประชุม ด้ำเนินกำรเสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำของกำร
ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ในรูปแบบต่ำงๆ จำกนั นให้ผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด ให้ค่ำคะแนนในแต่ละ 
แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือลดผลกระทบ มำด้ำเนินกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรแก้ปัญหำ โดย
แบบตำมกลุ่มของแนวทำงกำรแก้ปัญหำแบ่งเป็น 5 แนวทำงหลัก และ 12 วิธีกำรแก้ปัญหำ ดังตำรำง
ที่ 20 

ตำรำงที่ 20 แนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 
แนวทำงหลัก ค่ำ

น ้ำหนัก 
วิธีกำรด้ำเนินงำน ค่ำ

น ้ำหนัก 
ค่ำน ้ำหนักรวม 

ด้ำนกำร
วำงแผน
นโยบำย 

0.340 ควบคุมกำรปลูกพืช ปรับลดพื นที่
เกษตรกรรม 

0.560 0.191 

ควบคุมกำรใช้น ้ำ ไม่ปลูกพืชที่ใช้น ้ำ
มำก 

0.440 0.149 
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แนวทำงหลัก ค่ำ
น ้ำหนัก 

วิธีกำรด้ำเนินงำน ค่ำ
น ้ำหนัก 

ค่ำน ้ำหนักรวม 

ด้ำน
สิ่งแวดล้อม 

0.255 เพ่ิมพื นที่ป่ำบริเวณเหนือเขื่อน 
ปรับปรุงแหล่งน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำง 

0.500 0.128 

ช่วยกันปลูกป่ำและช่วยกันดูแลรักษำ
แหล่งน ้ำ เพิ่มควำมสมดุลของ
ธรรมชำติ 

0.420 0.106 

ลดปัจจัยที่กระกับกำรเปลี่ยนแปลง 0.080 0.021 
ด้ำนกำรศึกษำ 0.191 จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้ำ ท้ำประชำพิจำรณ์กับ

เกษตรกร เพ่ือวำงแผนกำรปลูกพืชให้
เหมำะสมกับกำรจัดสรรน ้ำและน ้ำ
ต้นทุน 

0.670 0.128 

กำรให้ควำมรู้และแนวทำงปัญหำกำร
ขำดแคลนน ้ำในกำรเกษตร 

0.110 0.021 

กำรรณรงค์ฯ และเพ่ิมควำมร่วมมือใน
กำรประหยัดน ้ำ 

0.220 0.043 

ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

0.128 บริหำรจัดกำรน ้ำให้เพียงพอ  0.670 0.085 
วำงแผนกำรปลูกพืชให้พร้อมกัน 0.330 0.043 

ด้ำนทรัพยำกร 0.085 วำงแผนขยำยแหล่งกักเก็บน ้ำไว้ใช้
ส้ำรอง 

0.750 0.064 

เพ่ิมปริมำณฝน(กำรท้ำฝนหลวง) 0.250 0.021 

รวม 1.000   1.000 
 

จำกข้อมูลพบว่ำ ลุ่มน ้ำปรำณบุรีได้มีกำรด้ำเนินงำนในปัจจุบันของพื นที่คือ กำรจัดรอบ
เวรกำรจ่ำยน ้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรน ้ำ กำรเพ่ิมปริมำณกำรกักเก็บน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำ กำร
ซ่อมบ้ำรุงระบบชลประทำน และกำรเพิ่มกำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้ำ และเม่ือระดมสมองในด้ำนกำรหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำนั น พบว่ำ ผลของกำรประชุมระดมสมอง สำมำรถจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญของกำรแก้ปัญหำที่กลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส้ำคัญท่ีมีค่ำคะแนนเกิน 0.100 มีดังนี  (รูปที่ 33) 

1. ควบคุมกำรปลูกพืช ปรับลดพื นที่กำรท้ำเกษตร (0.191),  

2. ควบคุมกำรใช้น ้ำ ไม่ปลูกพืชที่ใช้น ้ำมำก (0.149),  
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3. เพ่ิมพื นที่ป่ำบริเวณเหนือเขื่อน ปรับปรุงแหล่งน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำง (0.128), และจัดตั งกลุ่ม
ผู้ใช้น ้ำ ท้ำประชำพิจำรณ์กับเกษตรกร เพ่ือวำงแผนกำรปลูกพืชให้เหมำะสมกับกำร
จัดสรรน ้ำและน ้ำต้นทุน (0.128)  

4. ช่วยกันปลูกป่ำและช่วยกันดูแลรักษำแหล่งน ้ำ เพ่ิมควำมสมดุลของธรรมชำติ (0.106). 
 

 
รูปที่ 33 แนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี 

สังเกตได้ว่ำ ประเด็นของกำรแก้ปัญหำนั น เป็นประเด็นที่แยกออกมำจำกสิ่งที่ ได้
ด้ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสำมำรถสรุปได้เป็น 3 ประเด็นส้ำคัญดังนี  

1) ควบคุมกำรปลูกพืช ปรับลดพื นที่กำรท้ำเกษตร ควบคุมกำรใช้น ้ำ ไม่ปลูกพืชที่ใช้น ้ำมำก 
เนื่องจำกปัจจุบันไม่มีกำรควบคุมกำรปลูกและชนิดของพืชที่อนุญำตให้ปลูกจึงจ้ำเป็นต้อง
ก้ำหนดปริมำณและชนิดให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันปัญหำกำรเพ่ิมสูงขึ นของควำมต้องกำรน ้ำใน
อนำคต  

2) เพ่ิมพื นที่ป่ำบริเวณเหนือเขื่อน ปรับปรุงแหล่งน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำง เนื่องจำกผู้เข้ำร่วมประชุมได้
ตระหนักถึงผลกระทบจำกกำรลดปริมำณของพื นที่ป่ำต้นน ้ำที่ส่งผลต่อปริมำณน ้ำท่ำที่เข้ำ
อ่ำงเก็บน ้ำจึงมีควำมเห็นว่ำควรมำกำรเพ่ิมและอนุรักษ์ต้นน ้ำ  

3) จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้ำ ท้ำประชำพิจำรณ์กับเกษตรกร เพ่ือวำงแผนกำรปลูกพืชให้เหมำะสมกับ
กำรจัดสรรน ้ำและน ้ำต้นทุน โดยผู้ร่วมประชุมมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ กำรใน

0.021

0.021

0.021

0.043

0.043

0.064

0.085

0.106

0.128

0.128

0.149

0.191

ลดปัจจัยที่กระกับกำรเปลี่ยนแปลง

กำรให้ควำมรู้และแนวทำงปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำใน…

เพิ่มปริมำณฝน(กำรทำ้ฝนหลวง)

รณรงค์ฯ และเพิ่มควำมร่วมมือในกำรประหยัดน ้ำ

วำงแผนกำรปลูกพืชให้พรอ้มกนั

วำงแผนขยำยแหล่งกักเกบ็น ้ำไว้ใช้ส้ำรอง

บริหำรจัดกำรน ้ำให้เพียงพอ 

ช่วยกันปลูกป่ำ เพิ่มควำมสมดุลของธรรมชำต ิช่วยกันดูแล…

เพิ่มพื นที่ป่ำบริเวณเหนอืเขือ่น ปรับปรุงแหล่งน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำง

จัดตั งกลุ่มผู้ใช้น ้ำ ท้ำประชำพิจำรณ์กับเกษตรกร เพื่อวำง…

ควบคุมกำรใช้น ้ำ ไม่ปลูกพืชที่ใช้น ้ำมำก

ควบคุมกำรปลูกพืช  ปรับลดพื นที่กำรทำ้เกษตร 

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250

แนวทางของการแก้ปัญหาของการขาดแคลนทรัพยากรน้ าของพื้นที่ลุ่มน้ าปราณบุรี
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ประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีสิทธิและส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและกำรหำแนว
ทำงกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ รวมทั งกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรปฏิบัติและกำรปรับตัวเมื่อเกิด
ปัญหำ 

 

4.7 สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี เป็นพื นที่ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่ำน
มำอย่ำงรวดเร็ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนที่กำรเติบโตและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ท้ำให้
เกิดควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรน ้ำเพิ่มมำกขึ น โดยประเมินค่ำควำมขำดแคลนน ้ำจำกค่ำ WSI, CR ซ่ึง
อ้ำงอิงจำกปริมำณน ้ำอ่ำง กำรจ่ำยน ้ำและจ้ำนวนประชำกรที่ใช้น ้ำในพื นที่ ท้ำให้ทรำบแนวโน้มของ
กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในอนำคตที่เพ่ิมขึ น จำกกำรจ้ำแนกตัวแปรของปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ โดยใช้ DPSIR ซึ่งท้ำกำรประเมินจำกกำรรีวิวข้อมูล พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผล ประกอบด้วย 
1) ปริมำณฝน ที่มีควำมไม่แน่นอนในแต่ละปี 2) พื นที่ท้ำกำรเกษตร ที่มีกำรเพ่ิมพื นที่กำรท้ำ
เกษตรกรรม กำรปลูกไม้ยืนต้นและกำรท้ำกำรเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และ 3) จ้ำนวนประชำกร ที่มีกำร
เติบโตอย่ำงรวดเร็ว ทั งในพื นที่เมืองและชนบท รวมทั งจ้ำนวนนักท่องเที่ยวที่มีกำรเพ่ิมจ้ำนวนอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี  เป็นปัจจัยหลักของกำรได้มำซึ่งทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ และเป็นปัจจัยหลักใน
ด้ำนควำมต้องกำรใช้น ้ำของพื นที่เช่นกัน  

เมื่อประสำนกับเทคนิคของกำรมีส่วนร่วมโดยกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินนั น เพ่ือ
ทรำบถึงควำมตระหนักรู้และเข้ำใจในสำเหตุของปัญหำ ท้ำให้เป็นกำรง่ำยที่จะวำงแผนหรือนโยบำยใน
กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในอนำคต และส่งผลให้แนวโน้มของกำรแก้ปัญหำมี
ประสิทธิภำพ พบว่ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มตัวอย่ำงของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี ได้ให้ควำมส้ำคัญ 
ปริมำณฝน, ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรเกษตร, พื นที่ท้ำกำรเกษตร, และปริมำณน ้ำไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ 
ส่วนพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ได้ให้ควำมส้ำคัญ ปริมำณฝนรำยปี, ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรเกษตร, 
พื นที่ท้ำกำรเกษตร, และควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค  

สำมำรถสรุปได้ว่ำทั ง 2 พื นที่มีควำมตระหนักด้ำนปัจจัย ดังนี  ด้ำนกำรทรัพยำกรน ้ำ 
เนื่องจำกในพื นที่มีปริมำณฝนที่ไม่แน่นอนในแต่ละปีรวมถึงกำรคำดกำรณปริมำณของฝนในอนำคตยัง
มีแนวโน้มลงลดส่งผลให้ปริมำณน ้ำต้นทุนในแต่ละปี และส่งผลต่อปริมำณของน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ
ซึ่งเป็นน ้ำต้นทุนของกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ กำรเ พ่ิมขึ นของต้องกำร
ทรัพยำกรน ้ำด้ำนกำรเกษตร ส่งผลให้คนในพื นที่มีควำมกังวลมำกำรกระท้ำดังกล่ำวส่งผลต่อควำม
ต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรเกษตร และควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค ซึ่งเป็นผลจำกกำรเพ่ิมขึ น
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ของจ้ำนวนประชำชำกรและจ้ำนวนนักท่องเที่ยว (ซึ่งจะดึงน ้ำเพ่ือกำรเกษตรไปใช้) ซึ่งมีควำม
คล้ำยคลึงกับกำรประเมิน โดย DPSIR และมีกำรรวมถึงประเด็นที ่

เมื่อเปรียบเทียบผลกำรเลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
พบว่ำ ทั ง 2 พื นที่มีประเด็นในกำรแก้ปัญหำที่แตกต่ำงกัน ดังนี  ตัวแทนของลุ่มน ้ำปรำณบุรี มีควำม
ต้องกำรให้มีกำรควบคุมกำรปลูกและชนิดของพืชที่อนุญำตให้ปลูก เช่น กำรก้ำหนดโชนของกำรปลูก
พืช โดยก้ำหนดชนิดของพืชและพื นที่ปลูก จึงจ้ำเป็นต้องก้ำหนดปริมำณและชนิดให้ชัดเจนเพ่ือ
ป้องกันปัญหำกำรเพ่ิมสูงขึ นของควำมต้องกำรน ้ำ และจำกกำรลดปริมำณของพื นที่ป่ำต้นน ้ำที่ส่งผล
ต่อปริมำณน ้ำท่ำที่เข้ำอ่ำงเก็บน ้ำจึงมีควำมเห็นว่ำควรมำกำรเพ่ิมและอนุรักษ์ต้นน ้ำ และประเด็น
ส้ำคัญกำรรวมกลุ่มของผู้ใช้น ้ำนั นอยู่ในระดับของกำรเริ่มต้น จึงท้ำให้ประเด็นของกำรหำแนวทำง เน้น
ไปทำงกำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่ ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน มีจุดแข็งของกำรรวมกลุ่ม
ที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น ้ำ จึงท้ำให้ผลของกำรประชุมฯออกมำในรูปแบบกำรให้มีกำรเพ่ิมสิทธิของกลุ่ม
ในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ โดยให้มีประชำชนมีส่วนร่วมมำกขึ นในกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและ
กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ รวมไปถึงกำรตั งกฎเกณฑ์ของกำรใช้น ้ำให้ชัดเจน โดยให้มีสนับสนุน
จำกภำครัฐบำลเพ่ือให้สำมำรถก้ำหนดหลักกำรหรือกฎเกณฑ์ในกำรกำรใช้น ้ำร่วมกัน ในด้ำนของกำร
ลดปัญหำเมื่อเกิดกรณีน ้ำไม่เพียบพอหรือมีปริมำณน้อย กลุ่มผู้ใช้น ้ำ ได้มีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำร
รณรงค์กำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัดและใช้เฉพำะที่จ้ำเป็น โดยกำรถ่ำยทอดและร่วมหำแนวทำงกำร
แก้ปัญหำต่ำงๆ รวมทั งกำรถ่ำยทอดแนวทำงกำรปฏิบัติและกำรปรับตัวเมื่อเกิดปัญหำ และยังคง
ต้องกำรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำลเพื่อพัฒนำคลองและสร้ำงพื นที่เก็บน ้ำส้ำรองของแต่ละพื นย่อย  

ซึ่งสำมำรถสรุปแนวทำงของกำรด้ำเนินงำนในแต่ละพื นที่กับแนวทำงที่ประชำชนเลือกที่
จะท้ำนั นมีควำมสอดคล้องและมีทิศทำงไปในทำงเดียวกัน ส่งผลในกำรแก้ไขปัญหำในพื นที่นั นสำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และยังไม่ท้ำให้เกิดควำมขัดแย้งหรือปัญหำที่จะตำมมำจำกกำรแย้ง
น ้ำในอนำคต ซึ่งจำกกำรประเมินของทีมนักวิจัยและกำรมีส่วนร่วมของพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี และลุ่ม
น ้ำเพชรบุรีตอนบนนั น สิ่งที่พื นที่กังวลนั นมีทิศทำงเดียวกันกับข้อมูลและกำรประเมินทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์ส่งผลให้เห็นถึงควำมเข้ำใจและควำมกังวลต่อสิ่งที่ท้ำให้เกิดกำรขำดแคลนน ้ำอย่ำงถูกต้อง  

ข้อมูลที่ได้ทั งหมดต้องถูกน้ำไปใช้กำรประเมินแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำของเมืองหัวหินในบทที่ 5 เพ่ือน้ำไปสู่กำรแก้ปัญหำโดยประชำชนในพื นที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และน้ำข้อมูลไปใช้ในกำรสร้ำงรูปแบบของกำรแก้ปัญหำและกำรลดผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในบที่ 6 ต่อไป  
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บทที่ 5 

การประเมินและการหาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการขาดแคนทรัพยากรน้ า 
ของเทศบาลเมืองหัวหิน 

5.1 บทน า 

พื นที่ของเทศบำลเมืองหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพื นที่ที่มีกำรเติบโตทำงด้ำน
เศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำนั นส่งผล
กระทบเป็นอย่ำงมำก ทั งในด้ำนควำมเป็นอยู่ของประชำชน กำรด้ำเนินงำนด้ำนธุรกิจ และกำรเติบโต
หรือกำรขยำยตัวของเมือง จึงจ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำรวิจัยกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่ 
งำนวิจัยชิ นนี จึงได้ใช้ DPSIR เป็นกำรประเมินข้อมูลเบื องต้นทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ผสมผสำนกับกำรมี
ส่วนร่วม โดยกำรใช้ AHP ซึ่งเป็นสิ่งที่จ้ำเป็นมำกในกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรวำงแผนนโยบำยและกำร
ด้ำเนินงำนในระดับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้กำรวำงแผนและแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำสำมำรถ
ด้ำเนินกำรในพื นที่ได้จริง 

 

5.2 พื้นที่ศึกษาหรือพื้นที่เป้าหมาย 

เทศบำลเมืองหัวหินมีพื นที่ทั งสิ น 86.36 ตำรำงกิโลเมตร ตั งอยู่ที่ Latitude 12º 37' 56.24" 
N ถึง  12º 26' 32.71" N ตัดกับ Longitude 99º 59' 53.48" E ถึง  99º 55' 18.41" E in degrees 
minutes. เทศบำลเมืองหัวหิน ตั งอยู่ทำงทิศตะวันออกของอ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติด
กับทะเลอ่ำวไทย พื นที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ทิศตะวันตกเป็นภูเขำ พื นที่ลำดเอียงลงสู่ทะเล
อ่ำวไทย ทิศเหนือ จรดเขตเทศบำลเมืองชะอ้ำ อ้ำเภอชะอ้ำ จังหวัดเพชรบุรี ทิศใต้ จรดอ้ำเภอปรำณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทิศตะวันตก จรดทะเลอ่ำวไทย ทิศตะวันตก จรดต้ำบลทับใต้และต้ำบล
หินเหล็กไฟ อ้ำเภอหัวหิน (รูปที่ 34) ขอบเขตปกครองของเทศบำลเมืองหัวหินครอบคลุมพื นที่ 2 
ต้ำบล คือ ต้ำบลหัวหิน ต้ำบลหนองแก มีชุมชนรวมทั งสิ น 35 ชุมชน ประกอบด้วย ต้ำบลหัวหิน 28 
ชุมชน และต้ำบลหนองแก 7 ชุมชน มีประชำกรรวมทั งสิ น 58356 คน จ้ำนวนครัวเรือนทั งสิ น 44921 
ครัวเรือน  

ด้ำนทรัพยำกรน ้ำ เนื่องจำกเทศบำลเมืองหัวหินนั นไม่มีแหล่งน ้ำต้นทุนอยู่ในพื นที่ โดย
ทรัพยำกรน ้ำที่ใช้ในกำรอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่ำง เป็นทรัพยำกรน ้ำที่ได้จำกเขื่อนปรำณบุรี
และเขื่อนแก่งกระจำน ซึ่งถูกน้ำมำเก็บไว้ในอ่ำงเก็บน ้ำปริมำณทั งสิ น 280,000 ลบ.ม. ดังนั น กำรใช้
ทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน จึงจ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำร เขื่อนปรำณบุรีและเขื่อนแก่งกระจำน 
เป็นแหล่งต้นน ้ำและแหล่งน ้ำต้นทุน 
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รูปที่ 34 ผังเมืองและเขตกำรปกครองของพื นที่ศึกษำเทศบำลเมืองหัวหิน 

ที่มา: กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2556  
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ด้ำนควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ จำกข้อมูลของเทศบำลเมืองหัวหิน ในช่วงปี พ.ศ. 2547 -
2556 (ค.ศ. 2004-2013) กำรผลิตน ้ำประปำเทศบำลเมืองหัวหินมีโรงสูบและผลิตน ้ำประปำทั งสิน 5 
โรง ให้ก้ำลังกำรผลิตที่ 2,820 ลบ.ม./ชม และสำมำรถจ่ำยน ้ำได้ปริมำณ 37,300 ลบ.ม./วัน สัดส่วน
ของกำรจ่ำยน ้ำของประปำเทศบำลเมืองหัวหินรวม 12,497,440 ลบ.ม./ปี แบ่งเป็น กำรจ่ำยน ้ำให้กับ
ครัวเรือนซึ่งมีปริมำณ 3 เท่ำของกำรจ่ำยน ้ำให้กับภำคธุรกิจ มีช่วงของควำมต้องกำรใช้น ้ำประปำ
สูงสุดอยู่ใน เดือน พ.ค. และ เดือน ธ.ค. มีกำรใช้น ้ำต่้ำสุดช่วงเดือน ก.ค. ถึง เดือน ต.ค. (รูปที่ 48) 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินจำกกำรส้ำรวจของกรมพัฒนำที่ดินปี 2009 พบว่ำ พื นที่ส่วนมำกเป็นพื นที่ป่ำไม้ 
37.50 ตำรำงกิโลเมตร พื นที่ชุมชน 16.21 ตำรำงกิโลเมตร พื นที่เกษตรกรรม 11.60 ตำรำงกิโลเมตร 
พื นที่ทุ่งหญ้ำ 1.05 ตำรำงกิโลเมตร และพื นที่อ่ืนๆ 19.99 ตำรำงกิโลเมตร สำมำแบ่งตำมสัดส่วนได้
ตำมรูปที่ 35 

 
รูปที่ 35 อัตรำกำรใช้น ้ำและกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบำลเมืองหัวหิน 

ที่มา: กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2556 

5.6.1 สภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ 

สภำพภูมิอำกำศของเทศบำลเมืองหัวหิน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ.2503-
2552 (ค.ศ.1960-2009) ของสถำนีอุตุนิยมวิทยำหัวหิน ดังนี  

อุณหภูมิ 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 27.9 องศำเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษำยนวัดได้ 33.5 

องศำเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่้ำสุดในเดือนธันวำคมวัดได้ 21.6 องศำเซลเซียส ช่วงพิสัยของ
ค่ำเฉลี่ยรำยเดือน 25.6-29.6 องศำเซลเซียส (รูปที่ 36 ถึง รูปที่ 40) 
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รูปที่ 36 อุณหภูมิเฉลี่ยของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 37 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 38 อุณหภูมิสูงสุดของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 39 อุณหภูมิต่้ำสุดเฉลี่ยของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 40 อุณหภูมิต่้ำสุดของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 
ปริมาณฝน 
ปริมำณฝนในช่วงปี พ.ศ.2503-2532 (ค.ศ.1960-1989) มีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 1007.30 มม./

ปี แบ่งเป็น ฤดูฝน 700.30 มม. ฤดูแล้ง 307.00 มม. และในช่วงปี พ.ศ.2522-2552 (ค.ศ.1980-
2009) มีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 953.10 มม./ปี แบ่งเป็น ฤดูฝน 713.30 มม. ฤดูแล้ง 239.80 มม. เมือ
เทียบกับช่วง 30 ปี พบว่ำปริมำณฝนมีควำมแปรปรวนสูง ในช่วง 30 ปี ปริมำณฝนในฤดูฝน เพ่ิมขึ น 
1.86 % ปริมำณฝนในฤดูแล้ง ลดลง 21.89 % ปริมำณฝนรวมทั งปี ลดลง 5.38 % (รูปที่ 41 ถึง รูปที่ 
44) 
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รูปที่ 41 ปริมำณน ้ำฝนรำยเดือนของสถำนีอุตุนิยมวิทยำหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 42 ปริมำณน ้ำฝนสูงสุดของสถำนีอุตุนิยมวิทยำหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 

 
รูปที่ 43 จ้ำนวนวันที่ฝนตก ของสถำนีอุตุนิยมวิทยำหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.1960-2009) 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 
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รูปที่ 44 ปริมำณน ้ำฝนรำยปีช่วง 30 ปี ของสถำนีอุตุนิยมวิทยำหัวหิน ปี พ.ศ.2503-2552 (ค.ศ.

1960-2009) 
ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยำ พ.ศ. 2556 

5.6.2 ประชากร 

เทศบำลเมืองหัวหิน ประกอบด้วย ต้ำบลหัวหิน 28 ชุมชน และต้ำบลหนองแก 7 ชุมชน รวมทั งสิ น 35 
ชุมชน (ตำรำงที่ 21) มีประชำกรใน ปี พ.ศ. 2557 รวมทั งสิ น จ้ำนวน 58356 คน แยกเป็น ชำย 
จ้ำนวน 27997 คน หญิง จ้ำนวน 30665 คน จ้ำนวนครัวเรือนทั งสิ น 44921 ครัวเรือน จำกข้อมูล
ย้อนหลังของกระทรวงมหำดไทย ปี พ.ศ. 2536 ถึง ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 1993-2013) พบว่ำ อัตรำ
กำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนประชำกร ร้อยละ 3 ต่อปี และอัตรำกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนครัวเรือน ร้อยละ 
6.8 ต่อปี (รูปที่ 45) 
ตำรำงที่ 21 รำยชื่อชุมชนในเขตเทศบำลเมืองหัวหิน 
ต้ำบลหัวหิน 28 ชุมชน ต้ำบลหนองแก 7 ชุมชน 

ชุมชนบ่อฝ้ำย ชุมชนตะวันสีทอง ชุมชนสมอเรียง ชุมชนหนองแก 
ชุมชนวัดไกลกังวล ชุมชนสมอโพรง ชุมชนพูลสุข ชุมชนเขำตะเกียบ 
ชุมชนประชำร่วมจติต ์ ชุมชนเขำน้อย ชุมชนไร่นุ่น ชุมชนหัวดอน 
ชุมชนฟ้ำสีครำม ชุมชนนำปู่กล่้ำ ชุมชนกอล์ฟวิว ชุมชนบ้ำนใหม่ – หัวนำ 
ชุมชนรวมสุข ชุมชนประชำสำมัคค ี ชุมชนชำยทะเล ชุมชนเขำเต่ำ 
ชุมชนพร้อมมิตรพัฒนำ ชุมชนทำงรถไฟ ชุมชนเพชรสระสรง ชุมชนหัวถนน 
ชุมชนทุ่งยำยอึ่ง ชุมชนศำลำร่วมใจ ชุมชนเขำพิทักษ์ ชุมชนสุริโยทัย 
ชุมชนตำลเดีย่ว ชุมชนสวนลิง ชุมชนสนำมกอล์ฟ  
ชุมชนเทพนิมิตร ชุมชนบ้ำนอ่ำงน ้ำ   
ชุมชนแนบเคหำสน ์ ชุมชนศำลเจ้ำพ่อเสือ   

ที่มา: กองสวัสดิกำรสังคม, เทศบำลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2557 
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รูปที่ 45 จ้ำนวนประชำกรและจ้ำนวนครัวเรือน ปี พ.ศ. 2536-2556 (ค.ศ. 1993-2013)  

ที่มา: กรมกำรปกครอง, กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. 2557 
 

5.6.3 เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

จำกข้อมูลของส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ กำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนนักท่องเที่ยว มี
จ้ำนวนทั งสิ น 4,417,025 คนในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) (รูปที่ 46) โดยมีกำรพักแรมเฉลี่ย 3.33 
คืนต่อคน รำยได้จำกนักท่องเที่ยว 24 ,317.29 ล้ำนบำท (รูปที่ 47) ซึ่งเป็นกำรเติบโตด้ำนกำร
ท่องเที่ยวที่เห็นได้ชัดเจนในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

 
รูปที่ 46 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวที่มำเที่ยวหัวหิน ปี พ.ศ. 2531-2556 (ค.ศ. 1988-2013)  

ที่มา: ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ. 2557 

10

20

30

40

50

60

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Pe
rs

on
s

Th
ou

sa
nd

s

Population

Population Household

0

1

2

3

4

5

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Pe
rs

on
s

M
ill

io
ns

Tourism in Hua Hin

Visitor



 

 

103 

 
รูปที่ 47 รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวหัวหิน ปี พ.ศ. 2531-2556 (ค.ศ. 1988-2013) 

ที่มา: ส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร พ.ศ. 2557 
 

ทรัพยากรน้ า 
เนื่องจำกเทศบำลเมืองหัวหินนั นไม่มีแหล่งน ้ำต้นทุนอยู่ในพื นที่ โดยทรัพยำกรน ้ำที่ใช้ใน

กำรอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่ำง เป็นทรัพยำกรน ้ำที่ได้จำกเขื่อนปรำณบุรีและเขื่อนแก่งกระจำน 
ซึ่งถูกน้ำมำเก็บไว้ในอ่ำงเก็บน ้ำปริมำณทั งสิ น 280,000 ลบ.ม. ดังนั น (ตำรำงที่ 22) กำรใช้ทรัพยำกร
น ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน จึงจ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำร เขื่อนปรำณบุรีและเขื่อนแก่งกระจำน เป็นแหล่ง
ต้นน ้ำและแหล่งน ้ำต้นทุน ในด้ำนกำรผลิตน ้ำประปำเทศบำลเมืองหัวหินมีโรงสูบและผลิตน ้ำประปำ
ทั งสิน 5 โรง ให้ก้ำลังกำรผลิตที่ 2,820 ลบ.ม./ชม และสำมำรถจ่ำยน ้ำได้ปริมำณ 37,300 ลบ.ม./วัน  
(ตำรำงที่ 23) 

ตำรำงที่ 22 อ่ำงเก็บน ้ำ ปริมำณควำมจุ แหล่งที่มำของน ้ำดิบและกำรได้มำของน ้ำ (ลบ.ม.). 

สถำนท่ี 
ปริมำณควำมจ ุ
(ลบ.ม.) 

แหล่งที่มำของน ้ำดิบ 
(ลบ.ม.) 

กำรไดม้ำของน ้ำ 
(ลบ.ม.) 

อ่ำงเก็บน ้ำโค้งพระจันทร ์ 35,000 เขื่อนแก่งกระจำน คลองส่งแบบเปิด 
อ่ำงเก็บน ้ำด้ำเนินเกษม 23,000 เขื่อนปรำณบรุ ี ท่อ GS 600 มม. 
อ่ำงเก็บน ้ำเขำเต่ำ 25,000 เขื่อนปรำณบรุ ี ท่อ GS 600 มม. 
อ่ำงเก็บน ้ำหัวนำ 112,000 เขื่อนปรำณบรุ ี ท่อ HDPE 1,000 มม. 
อ่ำงเก็บน ้ำเขำแล้ง 85,000 เขื่อนปรำณบรุ ี ท่อ AC 200 มม. 
รวม 280,000   

ที่มา: กองประปำ, เทศบำลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2557 

0

10000

20000

30000

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

M
ill

io
n 

Ba
ht

Revenue (Million Baht)

Revenue (Million Baht)



 

 

104 

ตำรำงที่ 5-23 ก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำ 

สถำนท่ี พื นที ่
ก้ำลังกำรผลิต 
(ลบ.ม./ชม) 

ก้ำลังกำรจ่ำยน ำ้ประปำ 
(ลบ.ม./วัน) 

โรงสูบน ้ำด้ำเนินเกษม  2 ไร่ 2 งำน 120 1,800 
โรงสูบน ้ำไร่นุ่น  4 ไร ่ 900 13,600 
โรงสูบน ้ำหัวนำ  32 ไร่ 700 9,000 
โรงสูบน ้ำเขำแล้ง  130 ไร่ 1,000 12,000 
โรงสูบน ้ำเขำเต่ำ  6 ไร่ 1 งำน 100 900 
รวม   2,820 37,300 

ที่มา: กองประปำ, เทศบำลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2557 
 

ความต้องการใช้น้ า 
จำกข้อมูลของเทศบำลเมืองหัวหิน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีช่วง

ของควำมต้องกำรใช้น ้ำประปำสูงสุดอยู่ใน เดือน พ.ค. และ เดือน ธ.ค. มีกำรใช้น ้ำต่้ำสุดช่วงเดือน 
ก.ค. ถึง เดือน ต.ค. (รูปที่ 48) สัดส่วนของกำรจ่ำยน ้ำของประปำเทศบำลเมืองหัวหินรวม 12,497,440 
ลบ.ม./ปี แบ่งเป็น กำรจ่ำยน ้ำให้กับครัวเรือนซึ่งมีปริมำณ 3 เท่ำของกำรจ่ำยน ้ำให้กับภำคธุรกิจ ดังแส
คงตำรำงที่ 24 

 
รูปที่ 48 อัตรำกำรใช้น ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน 

ที่มา: กองประปำ, เทศบำลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2557 
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ตำรำงที่ 5-24 ปริมำณน ้ำจ้ำหน่ำยของเทศบำลเมืองหัวหิน 

ปี 
จ้ำนวน
ผู้ใช้น ้ำ 
(รำย) 

ปริมำณน ้ำ
ผลิต (ลบ.
ม./ปี) 

ปริมำณน ้ำ
จ้ำหน่ำย 
(ลบ.ม./ปี) 

อัตรำกำร
ใช้น ้ำ (ลบ.
ม./รำย/
วัน) 

ปริมำณน ้ำ
จ้ำหน่ำย 
ครัวเรือน 
(ลบ.ม./ปี) 

ปริมำณน ้ำ
จ้ำหน่ำย 
กลุ่มธุรกิจ 
(ลบ.ม./ปี) 

ปริมำณน ้ำ
จ้ำหน่ำย 
น ้ำดิบ 
(ลบ.ม./ปี) 

2004 15685 12200000 6366800 1.11 4412962 1935690 18148 
2005 17412 12200000 7520384 1.18 5371856 2132848 15680 
2006 19946 13900000 8241684 1.13 6173117 2054991 13576 
2007 20994 14200000 9066388 1.18 6962854 2089306 14228 
2008 22496 14700000 9479599 1.15 7309853 2155687 14059 
2009 23976 15300000 10374343 1.19 8121149 2239517 13677 
2010 25105 15900000 11033454 1.20 8454350 2570175 8929 
2011 26173 16480000 11116317 1.16 8407327 2696715 12275 
2012 27135 16480000 12147988 1.23 9045056 3057720 45212 
2013 28243 24703200 12497440 1.21 9269185 3208067 20188 

ที่มา: กองประปำ, เทศบำลเมืองหัวหิน พ.ศ. 2557 
 

5.3 ขั้นตอนการวิจัย 

กำรวิจัยได้ก้ำหนดพื นที่ศึกษำ คือ พื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ซึ่งใช้ทรัพยำกรน ้ำจำก
แหล่งน ้ำต้นทุน ได้แก่ เขื่อนปรำณบุรี (ลุ่มน ้ำปรำณบุรี) และเขื่อนแก่งกระจำน (ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบน)  ดังนั นจึงแบ่งกำรศึกษำเป็น 2 ขั นตอน ดังต่อไปนี  

ขั นตอนที่  1 กำรกำรวิ เครำะห์ศักยภำพของพื นที่ต้นน ้ ำ  โดยกำรศึกษำปัจจัย
อุตุนิยมวิทยำ อุทกวิทยำ และสภำพภูมิอำกำศจ้ำลอง ที่ส่งผลทรัพยำกรน ้ำในพื นที่น ้ำต้นทุน (ข้อมูล
ผลกำรวิจัย บทที่ 4) และศึกษำปัจจัยส่งผลต่อสถำนกำรณ์ทรัพยำกรน ้ำจำกแผนงำนที่ด้ำเนินกำรอยู่
ในพื นที่และจำกกำรสัมภำษณ์ผู้น้ำชุมชน ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองหัวหิน น้ำผลกำรศึกษำ
ปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค DPSIR เพ่ือประเมินปัจจัยที่เป็นสำเหตุและ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำ 

ขั นตอนที่ 2 หำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและกำร
ปรับตัว โดยน้ำผลจำก DPSIR เข้ำสู่กระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่
เทศบำลเมืองหัวหิน โดยจัดประชุมระดมสมอง 2 ครั ง ดังนี   

ครั งที่ 1 ให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย น้ำเสนอและล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผล
ต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ และเสนอแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัว ซึ่งข้อมูลจำกกำรประชุม
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ครั งแรกน้ำมำประมวลผลเพ่ือให้ได้แนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรปรับตัวที่มำจำกกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียในกำรประชุมครั งท่ี 2 

ครั งที่  2 น้ำแนวทำงที่ประมวลได้ มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม โดยวิธีกำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 3 กลุ่ม (หัวข้อที่ 3.6) ดังต่อไปนี  กลุ่ม
ผู้น้ำชุมชน (Local Actors) กลุ่มผู้บริหำร (Policy Maker) และกลุ่มนักวิชำกำร (Experts) และใช้
เทคนิคกำรตัดสินใจด้วยกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล้ำดับชั น (AHP) เพ่ือจัดล้ำดับและคัดเลือกรูปแบบ
ของแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำของพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน จำกกำร
ประสำนงำนและขอควำมร่วมมือกับเทศบำลเมืองหัวหิน กำรกองสวัสดิกำรสังคม ได้มีกำรรวมกลุ่ม
ของชุมชนในเขตเทศบำลเมืองหัวหิน 

 

5.4 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ต้นน้ า 

5.6.1 ลุ่มน้ าเพชรบุรีตอนบน  

เขื่อนแก่งกระจำน เป็นเขื่อนขนำดใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน  ปริมำณน ้ำที่
ระดับน ้ำเก็บกักปกติ 710.00 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน เดือน พ.ย. 
ในแต่ละปี(ช่วงต้นแล้ง) เฉลี่ยในช่วง 10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
เฉลี่ย 530.25 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำนเฉลี่ย 1021.34 ล้ำน ลบ.ม. 
ปริมำณน ้ำที่ไหลออกอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำนเฉลี่ย 731.89 ล้ำน ลบ.ม.  

จำกกำรค้ำนวณโดยใช้ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) และข้อมูล
ประชำกรปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) พบว่ำ พื นที่ชลประทำนมีควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
1247.50 ล้ำน ลบ.ม. ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 47.99 ล้ำน ลบ.ม. และควำมต้องกำรใช้
น ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 10.50 ล้ำน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับกำรจัดสรรน ้ำของเขื่อนแก่งกระจำนผ่ำนทำง
ระบบชลประทำน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) พบว่ำ มีกำรจัดสรรน ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร 606.42 ล้ำน ลบ.ม. จัดสรรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 173.09 ล้ำน ลบ.ม. จัดสรรน ้ำเพ่ือ
กำรอุตสำหกรรม 54.89 ล้ำน ลบ.ม. จัดสรรน ้ำเพ่ือกิจกรรมอื่นๆ 82.33 ล้ำน ลบ.ม. และกำรปล่อยน ้ำ
ลงในล้ำน ้ำเพชรบุรีเพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศน์ 326.32 ล้ำน ลบ.ม. เห็นได้ว่ำพื นที่ ลุ่มน ้ำเพชรบุรี
ตอนบนมีจัดสรรน ้ำน้อยกว่ำควำมต้องกำรอยู่ประมำณร้อยละ 23.85 ของควำมต้องกำรน ้ำจำกกำร
ค้ำนวณ 

ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน ค่ำ WSI ระหว่ำงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) อยู่ใน
ระดับ water stress ค่ำเฉลี่ย 1152 ลบ.ม./คน/ปี และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเล็กน้อยในอนำคต ซึ่งเป็นไป
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ในทิศทำงเดียวกับ ค่ำ CR ที่มีค่ำเฉลี่ย 0.60 ที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยจำกในอดีต ดังนั นจึงสำมำรถ
สรุปได้ว่ำ พื นที่ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน นั นอยู่ในภำวะของกำรขำดแคลนน ้ำ แต่มีแนวโน้มของกำร
ลดลงในอนำคต 

 

5.6.2 ลุ่มน้ าปราณบุรี 

เขื่อนปรำณบุรี เป็นเขื่อนขนำดใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรี ปริมำณน ้ำที่ระดับน ้ำเก็บกัก
ปกติ 445.00 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี เดือน พ.ย. ในแต่ละปี(ช่วงต้น
แล้ง) เฉลี่ยในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013)) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 250.8 ล้ำน 
ลบ.ม. ปริมำณน ้ำที่ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรีเฉลี่ย 446.77 ล้ำน ลบ.ม. ปริมำณน ้ำที่ไหลออกอ่ำง
เก็บน ้ำปรำณบุรีเฉลี่ย 343.01 ล้ำน ลบ.ม. 

เมื่อค้ำนวณโดยใช้ข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) และข้อมูล
ประชำกรปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) พบว่ำ พื นที่ชลประทำนมีควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือกำรเกษตร 
445.82 ล้ำน ลบ.ม. ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค 18.06 ล้ำน ลบ.ม. และควำมต้องกำรใช้
น ้ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 8.56 ล้ำน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับกำรจัดสรรน ้ำของเขื่อนปรำณบุรีผ่ำนทำง
ระบบชลประทำน ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) พบว่ำ มีกำรจัดสรรน ้ำเพ่ือ
กำรเกษตร 231.64 ล้ำน ลบ.ม. จัดสรรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค 90.72 ล้ำน ลบ.ม. จัดสรรน ้ำเพ่ือ
กำรอุตสำหกรรม 28.00 ล้ำน ลบ.ม. จัดสรรน ้ำเพ่ือกิจกรรมอ่ืนๆ 8.84 ล้ำน ลบ.ม. และกำรปล่อยน ้ำ
ลงในล้ำน ้ำปรำณบุรีเพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศน์ 35.28 ล้ำน ลบ.ม. เห็นได้ว่ำพื นที่ลุ่มน ้ำปรำณบุรีมี
จัดสรรน ้ำน้อยกว่ำควำมต้องกำรอยู่ประมำณร้อยละ 22.30 ของควำมต้องกำรน ้ำจำกกำรค้ำนวณ  

ลุ่มน ้ำปรำณบุรี ค่ำ WSI ระหว่ำงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) อยู่ในระดับ 
water stress ค่ำเฉลี่ย 1640 ลบ.ม./คน/ปี และมีแนวโน้มลดลงในอนำคต ซึ่งเป็นไปในทิศทำง
เดียวกับ ค่ำ CR ที่มีค่ำเฉลี่ย 0.69 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจำกในอดีต ดังนั นจึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ พื นที่ลุ่ม
น ้ำปรำณบุรี นั นกำรขำดแคลนน ้ำมีแนวโน้มของเพ่ิมขึ นอย่ำงเห็นได้ชัด 
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5.5 การวิเคราะห์ DPSIR ของพ้ืนที่เทศบาลเมืองหัวหิน 

จำกกำรประเมินตัวแปรที่เก่ียวข้องจำกกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในพื นที่ศึกษำที่เก่ียวข้องกับกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่ ได้ตัวแปลแบ่งตำมกลุ่ม (รูปที่ 49) ดังนี  

 

 
รูปที่ 49 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR กำรประเมินปัจจัยที่เก่ียวข้องจำกกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญและกำร

รีวิวข้อมูลของพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน 
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5.6.1 Driver - ตัวขับเคลื่อน 

ตัวขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ประกอบด้วย 
ประชำกรและเศรษฐกิจ 

ประชากร 

จ้ำนวนประชำกรของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มี
กำรเพ่ิมขึ นของประชำกร 3% ต่อปี และกำรเพิ่มขึ นของจ้ำนวนครัวเรือนและจ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ 6.8% ต่อ
ปี (รูปที่ 50) จำกข้อมูลพบว่ำ อัตรำส่วนของจ้ำนวนประชำกรต่อครัวเรือนของเทศบำลเมืองหัวหิน มี
กำรลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ลักษณะของโครงสร้ำงครัวเรือนของประชำกรภำยในเทศบำลเมืองหัวหิน
ก้ำลังเปลี่ยนแปลงจำกครัวเรือนที่มีขนำดใหญ่ กลำยเป็น ครัวเรือนที่มีขนำดเล็กลงหรือครอบครับ
เดี่ยวมำกยิ่งขึ น 

 
รูปที่ 50 ตัวขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ประกอบด้วย 

ประชำกรและเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจ 

กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ส้ำรวจจำกรำยได้จำกกำรเก็บภำษีอำกรของเทศบำลเมืองหัว
หิน ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) รำยได้จำกกำรเก็บภำษีอำกรเพ่ิมขึ น 33% รำยได้จำก
กำรท่องเที่ยวเพิ่มขึ น 40% และ มีจ้ำนวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น 30% ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 (ค.ศ. 
2011-2013) (รูปที่ 50) จำกข้อมูลสังเกต พบว่ำ มีกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำก และ
ส่วนในด้ำนของกำรท่องเที่ยวในช่วงปี พ.ศ. 2554-2556 (ค.ศ. 2011-2013) พื นที่ของเทศบำลเมือง
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หัวหินนั นก้ำลังมีกำรเติบโตอย่ำงมำกในด้ำนกำรท่องเที่ยว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำ ในอนำคตต้องมีควำมจะ
เป็นที่ต้องใช้ทรัพยำกรน ้ำเพิ่มขึ นอย่ำงหลีกเหลียงไม่ได้ 

 

5.6.2 Pressure - แรงขับ 

แรงขับที่เกี่ยวข้องกับกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ประกอบด้วย 
กิจกรรมของมนุษย์ที่อยู่ในพื นที่ ควำมต้องกำรน ้ำด้ำนกำรท่องเที่ยว ควำมต้องกำรน ้ำของครัวเรือน 
กำรบ้ำบัดน ้ำเสียและปริมำณน ้ำเสียและก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำ 

 
รูปที่ 51 แรงขับที่เก่ียวข้องกับกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน 

กิจกรรมของมนุษย์ที่  
กิจกรรมทำงด้ำนเศรษฐกิจของเทศบำลเมืองหัวหินที่ส่งผลต่อกำรเติบโดทำงด้ำน

เศรษฐกิจ ข้อมูลปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) แสดงให้เห็นว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมีกำรเพ่ิมขึ น
ของกิจกรรมที่ส่งผลต่อกำรเติบโดทำงด้ำนเศรษฐกิจของเทศบำลเมืองหัวหินมำกกว่ำ 2  เท่ำของ
กิจกรรมในปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) (รูปที่ 51) ซึ่งส่งผลให้มีควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมขึ น
เป็นจ้ำนวนมำก 
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ความต้องการน้ าด้านการท่องเที่ยว  
ปริมำณน ้ำประปำที่จ้ำหน่ำยให้กลุ่มธุรกิจ (ท่องเที่ยว และบริกำร) ของเทศบำลเมืองหัว

หิน ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013)ปริมำณน ้ำประปำที่จ้ำหน่ำยให้กลุ่มธุรกิจ เพิ่มขึ น 5.9% 
ต่อปี (รูปที่ 51) 

ความต้องการน้ าของครัวเรือน  
ปริมำณน ้ำประปำที่จ้ำหน่ำยให้ครัวเรือนของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ. 2547-2556 

(ค.ศ. 2004-2013) ปริมำณน ้ำประปำท่ีจ้ำหน่ำยให้ครัวเรือน เพ่ิมขึ น 8.8% ต่อปี (รูปที่ 51) 
การบ าบัดน้ าเสียและปริมาณน้ าเสีย  

ปริมำณน ้ำเสียรวมของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) 
ปริมำณน ้ำเสีย เพ่ิมขึ น 3.7% ต่อปี ซึ่งปริมำณน ้ำเสียนั นเพ่ิมขึ นจำกจ้ำนวนของประชำกร กำร
ขยำยตัวของเศรษฐกิจที่เพ่ิมสูงขึ น และก้ำลังกำรบ้ำบัดน ้ำเสียสำมำรถบ้ำบัดได้ที่ 16,500 ลบ.ม./วัน 
หรือ 6,022,500 ลบ.ม./ปี ซึ่งในช่วงเวลำนี ไม่มีกำรเพิ่มขึ นของก้ำลังกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย (รูปที่ 51) 

ก าลังการผลิตน้ าประปา  
ก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำและก้ำลังกำรจ่ำยน ้ำประปำของเทศบำลเมืองหัวหิน ในปี 2013 

มีกำรเพ่ิมขึ นมำกกว่ำ 2 เท่ำของกิจกรรมก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำและก้ำลังกำรจ่ำยน ้ำประปำในปี 
2004 (รูปที่ 51) เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมจ้ำนวนของประชำกร กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และควำม
ต้องกำรใช้น ้ำที่เพ่ิมขึ นของเทศบำลเมืองหัวหิน 

 

5.6.3 State - การเปลี่ยนแปลง 

กำรเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ยวข้องกับกำรขำดแคลนน ้ำในพื นที่ เทศบำลเมืองหัวหิน 
ประกอบด้วย ปริมำณน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน ปริมำณน ้ำของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรีและปริมำณน ้ำ
ของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน 

ปริมาณน้ าของเทศบาลเมืองหัวหิน  
ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บ (ควำมจุของอ่ำงเก็บน ้ำดิบ) ของเทศบำลเมืองหัวหิน ปี พ.ศ. 2547 

(ค.ศ. 2004) มีปริมำณทั งสิ น 253,000 ลบ.ม. และเพ่ิมขึ นเป็น 285,000 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 
2013) เพ่ือรองรับควำมต้องกำรใช้น ้ำที่เพ่ิมขึ นของเทศบำลเมืองหัวหิน  ซึ่งกำรสูบน ้ำมำใช้นั นต้อง
ขึ นอยู่กับปริมำณน ้ำของเขื่อนปรำณบุรีและเข่ือนแก่งกระจำน 

ปริมาณน้ าของอ่างเก็บน้ าปราณบุรี 

ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำปรำณบุรี เดือน พ.ย. ในแต่ละปี(ช่วงต้นแล้ง) เฉลี่ย
ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 384.8 ล้ำน ลบ.ม. และในช่วง
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ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 250.8 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งมีแนวโน้มของ
ลดลงของปริมำณน ้ำกักเก็บในปริมำณมำก  

ปริมาณน้ าของอ่างเก็บน้ าแก่งกระจาน 

ปริมำณน ้ำกักเก็บของอ่ำงเก็บน ้ำแก่งกระจำน เดือน พ.ย. ในแต่ละปี(ช่วงต้นแล้ง) เฉลี่ย
ในช่วงปี พ.ศ. 2537-2546 (ค.ศ. 1994-2003) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 633.38 ล้ำน ลบ.ม. และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) มีปริมำณน ้ำกักเก็บเฉลี่ย 530.25 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งมี
แนวโน้มของลดลงของปริมำณน ้ำกักเก็บในปริมำณมำก  

 

5.6.4 Impact - ผลกระทบ 

ผลกระทบที่เกิดขึ นกับพื นท่ีเทศบำลเมืองหัวหิน คือ กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ (Water 
scarcity) เพ่ือประเมินสภำวะของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน โดยใช้กำร
ประเมินโดยใช้ดัชนีชี วัด 2 ตัว ประกอบด้วย  

Falkenmark index (Water Stress Index) จำกข้อมูล ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) 
(ปริมำณน ้ำทั งหมด/ประชำกร) มีค่ำ 268.94 ลบ.ม./คน/ปี ในปี 2013 ค่ำ Falkenmark index 
เพ่ิมขึ นเป็น 423.32 ลบ.ม./คน/ปี เนื่องจำกในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เทศบำลเมืองหัวหินได้
ด้ำเนินกำรเพิ่มก้ำลังกำรผลิตน ้ำเพ่ิมขึ น 

Criticality Ratio (CR) จำกข้อมูล ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ. 2004) (ปริมำณน ้ำสูญเสียของ
ระบบประปำ (37%)/ปริมำณน ้ำที่สำมำรถใช้ได้) มีค่ำ 0.71 ในปี 2013 ค่ำ Criticality ratio เพ่ิมขึ น
เป็น 0.59 เนื่องจำกในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เทศบำลเมืองหัวหินได้ด้ำเนินกำรปรับปรุงระบบส่ง
น ้ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ น 
 

5.6.5 Response - การแก้ปัญหา 

นโยบำยของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินที่ผ่ำนมำในช่วง 
10 ปี พ.ศ. 2547-2556 (ค.ศ. 2004-2013) ที่ผ่ำนมำ จำกข้อมูลของแผนพัฒนำ 3 ปี สำมำรถจ้ำแนก
ได้ 3 ประเภท คือ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ กำรจัดหำแหล่งทรัพยำกรน ้ำ และกำรเพ่ิมก้ำลัง
กำรผลิตน ้ำประปำ 

การบริหารจัดการ 
เทศบำลเมืองหัวหินได้มีกำรด้ำเนินเพ่ิมก้ำลังกำรสูบน ้ำจำกเขื่อนปรำณบุรีโดยผ่ำนระบบ

ท่อส่งน ้ำ และได้มีกำรด้ำเนินกำรจัดหำน ้ำจำกเขื่อนแก่งกระจำนมำเสริมปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำโค้ง
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พระจันทร์ ในช่วงที่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำสูง และในอนำคตมีกำรด้ำเนินกำรสร้ำงระบบท่อส่งน ้ำจำก
เขื่อนแก่งกระจำน เพ่ือใช้เพิ่มปริมำณน ้ำแบบถำวร 

การจัดการทรัพยากร 
กำรเพ่ิมปริมำณของกำรกักเก็บน ้ำดิบของอ่ำงเก็บน ้ำเดิม จ้ำนวน 32 ,000 ลบ.ม. ใน ปี 

พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และมีกำรวำงแผนกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำเพ่ิมเติม โดยใช้พื นที่โดยรอบ เพ่ือ
รองรับควำมต้องกำรใช้น ้ำที่เพ่ิมขึ น  

การจัดหาเทคโนโลยี 
ในช่วงที่ผ่ำนมำเทศบำลเมืองหัวหินได้มีกำรด้ำเนินกำรเพ่ิมก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำ โดย

กำรขยำยโรงผลิตและเพ่ิมเครื่องผลิตน ้ำประปำ และมีกำรวำงแผนกำรขยำยเพ่ิมเติมในอนำคต เพ่ือ
รองรับกำรเพิ่มจ้ำนวนของประชำกร กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ และควำมต้องกำรใช้น ้ำที่เพ่ิมขึ น 

 

ตำรำงที่ 25 ผลกำรวิเครำะห์ DPSIR กำรประเมินปัจจัยที่เก่ียวข้องจำกกำรปรึกษำผู้เชี่ยวชำญและ
กำรรีวิวข้อมูลของพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน 

ประเภท ตัวแปร ข้อมูล สถำนกำรณ์อดีต 
(ปี พ.ศ. 2547) 

สถำนกำรณ์ปจัจุบนั 
(ปี พ.ศ. 2556) 

แนวโน้มในอนำคต แหล่งท่ีมำ 

Driver ประชำกร จ้ำนวนประชำกร 45,363 คน 58,356 คน เพิ่มขึ น 3% ต่อป ี เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557, 
กรมกำร
ปกครอง พ.ศ. 
2557 

จ้ำนวนครัวเรือน 24,555 ครัวเรือน 44,921 ครัวเรือน เพิ่มขึ น 6.8% ต่อปี 
จ้ำนวนผู้ใชน้ ้ำ 15,685 รำย 28,243 รำย เพิ่มขึ น 6.8% ต่อปี 

เศรษฐกิจ รำยได้จำกกำรเก็บภำษีอำกร 40,383,527.85 บำท 172,100,110.41 บำท เพิ่มขึ น 33% ต่อปี เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557, 
ส้ำนักงำนสถิติ
แห่งชำติ พ.ศ. 
2557 

รำยได้จำกกำรท่องเท่ียว 8,469,560,000 บำท 22,668,000,000 บำท เพิ่มขึ น 40% ต่อปี 
ในช่วง 3 ปีหลัง 

จ้ำนวนนักท่องเท่ียว 2,004,603 คน 4,115,740 คน เพิ่มขึ น 30% ต่อปี 
ในช่วง 3 ปีหลัง 

Pressure กิจกรรมใน
พื นท่ี 

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 
โรงแรม 
บริษัท 
ห้ำงหุ้นส่วน 
ร้ำนค้ำ 

 
78 รำย 
309 รำย 
48 รำย 
1550 รำย 

 
127 รำย 
2641 รำย 
287 รำย 
2438 รำย 

 
มีสัดส่วนเพิ่มขึ นตำมกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ 

เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

ควำม
ต้องกำรน ้ำ
เพื่อกำร
ท่องเท่ียว 

ปริมำณน ้ำประปำทีจ่้ำหนำ่ย
ให้กลุ่มธุรกิจ (ท่องเท่ียว และ
บริกำร) 

1,935,690 ลบ.ม./ปี 3,208,067 ลบ.ม./ปี เพิ่มขึ น 5.9% ต่อปี เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

ควำม
ต้องกำรน ้ำ
เพื่อกำร
อุปโภค-
บริโภค 

ปริมำณน ้ำประปำทีจ่้ำหนำ่ย
ให้ครัวเรือน 

4,412,962 ลบ.ม./ปี 9,269,185 ลบ.ม./ปี เพิ่มขึ น 8.8% ต่อปี เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

น ้ำเสียและ
กำรบ้ำบัด 

ก้ำลังกำรบ้ำบัดและ 
ปริมำณน ้ำเสียรวม 

6,022,500 ลบ.ม./ปี 
2,199,128 ลบ.ม./ปี 

6,022,500 ลบ.ม./ปี 
4,184,899 ลบ.ม./ปี 

ปริมำณน ้ำเสียเพิ่มขึ น 
3.7%ต่อปี และไม่มีกำร
เพิ่มก้ำลังกำรบ้ำบัด 

เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

ปริมำณ
น ้ำประปำ 

ก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำ 12,200,000 ลบ.ม./ปี 24,703,200 ลบ.ม./ปี เพิ่มเครื่องสูบและผลิต
น ้ำประปำ  

เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 ก้ำลังกำรจำ่ยน ้ำประปำ 6,366,800 ลบ.ม./ปี 13,614,500 ลบ.ม./ปี 
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ประเภท ตัวแปร ข้อมูล สถำนกำรณ์อดีต 
(ปี พ.ศ. 2547) 

สถำนกำรณ์ปจัจุบนั 
(ปี พ.ศ. 2556) 

แนวโน้มในอนำคต แหล่งท่ีมำ 

State ปริมำณน ้ำ
ในอ่ำงเก็บ
น ้ำหัวหิน 

ปริมำณน ้ำในอำ่งเก็บ (ควำม
จุของอ่ำงเก็บน ้ำดิบ) 

253,000 ลบ.ม. 285,000 ลบ.ม. สร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำเพิ่มเติม เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

ปริมำณน ้ำ
ในอ่ำงเก็บ
น ้ำปรำณบุรี 

ปริมำณน ้ำในอำ่งเก็บน ้ำ ต้น
ฤดูแล้ง (NOV) 

ในช่วง 10 ปี(2537-
2546)มีปริมำณน ้ำกัก
เก็บเฉลี่ย 384.8 ล้ำน 
ลบ.ม. 

ในช่วง 10 ปี(2547-
2556)มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
เฉลี่ย 250.8 ล้ำน ลบ.ม.  

ลดลง 34.8% ส้ำนัก
ชลประทำนท่ี 
14 ปี พ.ศ. 
2556 

 ปริมำณน ้ำ
ในอ่ำงเก็บ
น ้ำแก่ง
กระจำน 

ปริมำณน ้ำในอำ่งเก็บน ้ำ ต้น
ฤดูแล้ง (NOV) 

ในช่วง 10 ปี(2537-
2546)มีปริมำณน ้ำกัก
เก็บเฉลี่ย 633.38 
ล้ำน ลบ.ม. 

ในช่วง 10 ปี(2547-
2556)มีปริมำณน ้ำกักเก็บ
เฉลี่ย 530.25 ล้ำน ลบ.ม.  

ลดลง 16.3% ส้ำนัก
ชลประทำนท่ี 
14 ปี พ.ศ. 
2556 

Impact กำรขำด
แคลนน ้ำ 

Falkenmark index (water 
stress index)  

ปริมำณน ้ำทั งหมด/
ประชำกร = 268.94 
ลบ.ม./คน/ปี 

ปริมำณน ้ำทั งหมด/
ประชำกร = 423.32 ลบ.
ม./คน/ปี 

มีแนวโน้มกำรขำดแคลน
น ้ำเพิ่มขึ น 

Savenije, 2000 
(Savenije, 
2000) 

Criticality ratio (CR) 
 

ปริมำณน ้ำสูญเสียของ
ระบบประปำ
(37%)/ปริมำณน ้ำท่ี
สำมำรถใช้ได้ = 0.71 

ปริมำณน ้ำสูญเสียของ
ระบบประปำ
(30%)/ปริมำณน ้ำท่ี
สำมำรถใช้ได้ = 0.59 

มีแนวโน้มกำรขำดแคลน
น ้ำเพิ่มขึ น 

Oki and 
Kanae, 2006 
(Oki & Kanae, 
2006) 

Response กำรบริหำร
จัดกำร 

จัดสรรน ้ำเพิ่มเติม จำกเข่ือนแก่ง
กระจำน 

ประสำนงำนกับเข่ือนแก่ง
กระจำน เพื่อสร้ำงท่อส่งน ้ำ 

สูบน ้ำจำกเข่ือนแก่ง
กระจำนผ่ำนระบบท่อ 

เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

 กำรจัดกำร
ทรัพยำกร 

เพิ่มปริมำณกำรกักเก็บน ้ำดิบ ขุดรอกอ่ำงเก็บน ้ำ เพิ่มควำมสูงของสันอ่ำงเก็บ
น ้ำ 

สร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำเพิ่มเติม เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

 กำรจัดหำ
เทคโนโลย ี

เพิ่มก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำ เพิ่มก้ำลังกำรผลิตต่อ
วัน 

เพิ่มเครื่องสูบและผลิต
น ้ำประปำ 

เพิ่มเครื่องสูบและผลิต
น ้ำประปำ 

เทศบำลเมืองหัว
หิน พ.ศ. 2557 

 

5.6.6 สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ โดยการใช้ DPSIR 

จำกกำรประเมินสำเหตุของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่โดยใช้ตัวแปรที่ได้จำก
กำรจ้ำแนก DPSIR (ตำรำงที่ 25) สรุปได้ว่ำ ปัจจัยที่ส่งผล ได้แก่ ประชำกร (Population) และ
เศรษฐกิจ (Economic) ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้สภำวะของพื นที่เกิด
ควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำในปริมำณที่เพ่ิมขึ น ซึ่งสวนทำงกับศักยภำพของตัวพื นที่ ที่มีแหล่ง
ทรัพยำกรอย่ำงจ้ำกัดไม่มีแหล่งน ้ำในพื นที่ ซึ่งทรัพยำกรน ้ำที่น้ำมำใช้ต้องน้ำมำจำกแหล่งอ่ืน ส่งผลต่อ
ระบบของกำรจัดสรรน ้ำของพื นที่ที่น้ำน ้ำมำใช้ เนื่องจำกเขื่อนปรำณบุรี และเขื่อนแก่งกระจำน 
ทรัพยำกรน ้ำยังไม่เพียงพอต่อกำรท้ำเกษตรและควำมต้องกำรด้ำนอุปโภค บริโภค เมื่อน้ำน ้ำจำก
แหล่งดังกล่ำวมำใช้จึงส่งผลให้ปริมำณน ้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อภำคกำรเกษตร ซึ่งทำงกรม
ชลประทำนให้ควำมส้ำคัญเป็นระดับที่ 4 ของกำรจัดสรรน ้ำ ด้ำนแนวทำงกำรแก้ปัญหำ จำกข้อมูล
ของกำรด้ำเนินในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำนั น ได้ด้ำเนินกำรแต่เพียงในส่วนของกำรจัดหำและกำรเพ่ิมก้ำลัง
กำรผลิต เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมือง 
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5.6 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรประชุมระดมสมองของพื นที่ศึกษำ ได้น้ำข้อมูลจำกกำรจ้ำแนก DPSIR ของเทศบำล
เมืองหัวหิน กำรสัมภำษณ์ตัวแทนของประชำชนในพื นที่ และผลที่ได้จำกกำรประชุมของพื นที่ต้นน ้ำ
ทั ง 2 พื นที่ (ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี) ซึ่งเป็นข้อมูลที่จ้ำเป็นต่อกำรตัดสินใจในหำ
แนวทำงที่เหมำะสม และเป็นข้อมูลตั งตันของกำรประชุมระดมสมอง ซึ่งกำรประชุมแบ่งเป็น 2 ครั ง
ดังนี  

5.6.1 การประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 1 (DPSIR)  

ครั งที่ 1 เพ่ือหำควำมตระหนักของสำเหตุของกำรกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ 
โดยใช้ตัวแปรที่ได้จำกกำรจ้ำแนก DPSIR ของลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี ผู้เข้ำร่วม
ประชุมระดมสมองท้ำกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยำกรน ้ำในพื นที่และใช้กำรให้
ค่ำถ่วงน ้ำหนักและคะแนนควำมส้ำคัญ (weighing and rating scores) และเสนอแนวทำงในกำร
แก้ปัญหำและกำรปรับตัว (ดูรำยละเอียดกำรให้ค่ำคะแนนควำมส้ำคัญของปัจจัยในตำรำงที่ 9 หัวข้อ 
3.6.1 บทที่ 3) 

จำกกำรสัมภำษณ์กลุ่มตัวอย่ำงเรื่องปัญหำกำรขำดน ้ำที่เคยเกิดขึ นและควำมกังวล 
พบว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ มีกำรปัญหำกำรขำดน ้ำในบำงช่วงเวลำ เช่น ในช่วงเวลำเย็นที่มีกำรใช้น ้ำมำก 
ซึ่งเกิดจำกควำมต้องกำรน ้ำในช่วงเวลำนั นๆ มีสูงเกิดก้ำลังกำรผลิต และบำงครั งแรงดันน ้ำไม่เพียงพอ 
ท้ำให้บำงพื นที่ไม่มีน ้ำ ควำมกังวลเกี่ยวกับควำมรุนแรงของกำรขำดน ้ำที่เพ่ิมมำกขึ น จำกสำเหตุของ
กำรเพ่ิมขึ นของประชำกร กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวอย่ำงรวด จนปริมำณของน ้ำไม่
เพียงพอและไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

โดยกำรให้ผู้เข้ำร่วมประชุมระดมสมองให้คะแนนปัจจัยที่คิดว่ำส่งผลต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ ซึ่งผลของกำรประชุมระดมสมอง พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำจำกกลุ่มตัวอย่ำงให้ควำมส้ำคัญ 5 อันดับแรก (ตำรำงที่ 26 และรูปที่ 52) ดังนี   

- ตัวแปรด้ำนสังคม ได้แก่ จ้ำนวนประชำกร (0.178) จ้ำนวนผู้ประกอบกำรโรงแรม, 
บริษัท, ร้ำนค้ำ (0.135) จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ (0.117) และจ้ำนวนนักท่องเที่ยว (0.096)  

- ตัวแปรด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ (0.127)  
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ตำรำงที่ 26 ล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ  
ปัจจัยหลัก ค่ำน ้ำหนัก ปัจจัยรอง ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนัก

รวม 
ด้ำนสังคม 0.593 จ้ำนวนประชำกร 0.300 0.178 

จ้ำนวนผู้ประกอบกำรโรงแรม, บรษิัท, และ
ร้ำนค้ำ 

0.228 0.135 

จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ 0.198 0.117 
จ้ำนวนนักท่องเที่ยว 0.162 0.096 
จ้ำนวนครัวเรือน 0.113 0.067 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

0.175 ก้ำลังกำรผลิตน ้ำประปำ 0.348 0.061 
ปริมำณน ้ำประปำที่จ้ำหน่ำยใหค้รวัเรือน 0.303 0.053 
ปริมำณน ้ำท่ีจ้ำหน่ำยให้กลุ่มธรุกิจท่องเที่ยว 0.118 0.021 
ก้ำลังกำรจ่ำยน ำ้ประปำ 0.115 0.020 
ก้ำลังกำรบ้ำบดัน ้ำเสีย 0.115 0.020 

ด้ำนเศรษฐกิจ 0.143 กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ  0.885 0.127 
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว 0.115 0.016 

ด้ำนสิ่งแวดล้อม 0.089 ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำดิบ 0.938 0.083 
ปริมำณน ้ำเสียรวม 0.062 0.005 

รวม 1.000 
 

4.000 1.000 

 
แสดงเห็นได้ว่ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือกลุ่มตัวอย่ำง ได้มองปัจจัยทำงด้ำนสังคมในหลำย

กลุ่มย่อย เนื่องจำก กลุ่มตัวอย่ำง ซึ่งเป็นคนในพื นที่หรือบุคคลที่ท้ำงำนเกี่ยวข้องกับพื นที่ ได้
สังเกตเห็นควำมเปลี่ยนแปลงจำกกำรเพ่ิมของ จ้ำนวนประชำกร จ้ำนวนผู้ประกอบกำรฯ  จ้ำนวนผู้ใช้
น ้ำ และจ้ำนวนนักท่องเที่ยว ที่เกิดขึ นอย่ำงรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำก อีกทั งควำมกังวลในส่วน
ของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่มีกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วในกำรขยำยตัวของเมืองและด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ซึ่งไม่ได้มีกำรควบคุมหรือด้ำเนินมำตรกำรรองรับกำรขยำยตัวอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งทั งหมด
คือปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเพ่ิมของควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำที่เพ่ิมขึ น อันส่งให้เกิดภำวกำรณ์ขำด
แคลนน ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรวิเครำะห์จำกข้อมูลย้อยหลังของนักวิจัยที่เห็นว่ำปัจจัยทำงสังคมและ
เศรษฐกิจมีผลต่อกำรขำดแคลนน ้ำเป็นอย่ำงมำก 
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รูปที่ 52 ล้ำดับควำมส้ำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 

5.6.2 การประชุมระดมสมอง ครั้งที่ 2 (AHP)  

ครั งที่ 2 เพ่ือหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
โดยกำรน้ำแนวทำงที่ประมวลได้จำกกำรประชุมครั งแรก มำให้ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียจัดล้ำดับ
ควำมส้ำคัญที่คิดว่ำเหมำะสม โดยใช้เทคนิคกำรตัดสินใจด้วยกระบวนกำรวิเครำะห์ตำมล้ำดับชั น 
(AHP) เพ่ือจัดล้ำดับและคัดเลือกรูปแบบของแนวทำงที่เหมำะสม (ดูรำยละเอียดกำรค้ำนวณตำม
สมกำรที่ 2 ถึง 9 ในหัวข้อ 2.4.1 บทที่ 2) ใช้วิธีกำรแบ่งกลุ่มตัวอย่ำงเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี  กลุ่มผู้น้ำ
ชุมชน (Local Actors) กลุ่มผู้บริหำร (Policy Maker) และกลุ่มนักวิชำกำร (Experts) ซึ่งท้ำให้ผู้วิจัย
ได้ทรำบถึงปัจจัยที่ กลุ่มตัวอย่ำงทั ง 3 กลุ่มลงควำมเห็นว่ำ ส่งผลมำกต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ
ของพื นที่ รวมทั งแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำหรือลดผลกระทบ มำด้ำเนินกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของ
กำรแก้ปัญหำ โดยแบบตำมกลุ่มของแนวทำงกำรแก้ปัญหำ (รูปที่ 53) แบ่งเป็น 5 หมวดหลัก และ 10 
แนวทำง ดังนี  

1) ด้ำนทรัพยำกร คือ กำรแก้ปัญหำโดยกำรจัดหำหรือกำรเพ่ิมปริมำณของทรัพยำกรน ้ำที่
น้ำมำใช้ในเทศบำล แบ่งเป็น 

ก. กำรขยำยแหล่งน ้ำและหำแหล่งน ้ำดิบเพิ่มเติม หมำยถึง กำรเพ่ิมปริมำณควำมจุ
ของอ่ำงเก็บน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน และกำรจัดหำแหล่งน ้ำที่มีศักยภำพ
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รอบพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน เช่น อ่ำงเก็บน ้ำห้วยมงคล อ่ำงเก็บน ้ำเขำเต่ำ 
เป็นต้น 

ข. กำรสร้ำงที่กักเก็บน ้ำส้ำรอง หมำยถึง กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำส้ำรองของเทศบำล
เมืองหัวหิน โดยใช้พื นที่โดยรอบเทศบำล เพ่ือเก็บน ้ำไว้ในช่วงที่มีควำมต้องใช้
น ้ำสูง เช่น ช่วงเทศกำลท่องเที่ยวและช่วงเทศกำลต่ำงๆ 

2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร คือ กำรใช้กำรวำงแผนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรระบบ
ต่ำง เพ่ือให้ทรัพยำกรน ้ำมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรและลดผลกระทบจำกกำรขำด
แคลนน ้ำ 

ค. วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ หมำยถึง กำร
วำงแผนกำรลดกำรใช้น ้ำของกิจกรรมต่ำงในพื นที่เทศบำล ควบคุมปริมำณกำร
ใช้น ้ำของครัวเรือน กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ และหน่วยงำนในพื นท่ี 

ง. วำงแผนและควบคุมกำรเติบโตของเมือง หมำยถึง กำรวำงแผนควบคุมกำร
ขยำยตัวและเพ่ิมขึ นของประชำกร นักท่องเที่ยว และธุรกิจ ให้เป็นไปตำม
ควำมสำมำรถในกำรรองรับของทรัพยำกร 

3) ด้ำนกำรศึกษำ คือ กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรปรับตัว กำรพัฒนำตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เพ่ือลดควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ มีกำรใช้น ้ำอย่ำงมีประโยชน์สูงสุด และลดผลกระทบจำก
กำรขำดแคลนน ้ำ 

จ. กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำ หมำยถึง กำรรณรงค์ กำรให้ควำมรู้ กำร
สร้ำงควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงควำมตะหนักในด้ำนทรัพยำกรน ้ำที่มีปริมำณจ้ำกัด 
กำรใช้น ้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งเสริมกำรประหยัดน ้ำ 

ฉ. กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรส้ำรองน ้ำในครัวเรือน หมำยถึง กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัวเมื่อปริมำณน ้ำในระบบของเทศบำลไม่เพียงพอ โดยกำรให้
ประชำชน กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ และหน่วยงำนในพื นที่ มีระบบกำรกักเก็บน ้ำส้ำรอง 
เพ่ือลดควำมรุนแรงและควำมเสียหำยจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 

4) ด้ำนกำรวำงแผนนโยบำย คือ กำรสร้ำงข้อก้ำหนด ซึ่งจะต้องถูกบังคับใช้ให้เกิดขึ นและ
กระทบต่อผู้ใช้น ้ำโดยตรง แต่ต้องมีกำรด้ำเนินกำรเพ่ือบังคับให้ทรัพยำกรน ้ำมีควำมเพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรและลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนน ้ำ 
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ช. กำรก้ำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยน ้ำ หมำยถึง กำรปรับกำรจ่ำยน ้ำของระบบกำร
จ่ำยน ้ำของเทศบำล ใช้ในกรณีที่น ้ำมีปริมำณไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร โดย
กำรก้ำหนดช่วงเวลำและระยะเวลำของกำรปล่อย ส่งผลให้ปริมำณน ้ำมีควำม
ทั่วถึงในทุกควำมต้องกำร แต่ปริมำณน ้ำนั นมีปริมำณที่จ้ำกัด ซึ่งสำมำรถลด
ควำมเสียหำยจำกกำรขำดแคลนน ้ำและลดกำรใช้น ้ำที่ไม่เกิดประโยชน์ 

ซ. จัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำ หมำยถึง กำรปรับขึ นค่ำน ้ำประปำและ
ทรัพยำกรน ้ำ โดยท้ำให้น ้ำมีมูลค่ำมำขึ นและใช้ระบบเศรษฐศำสตร์ในกำรลด
กำรใช้น ้ำของกลุ่มประชำชน กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ และหน่วยงำนในพื นท่ี 

5) ด้ำนเทคโนโลยี คือ กำรน้ำเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนในกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

ฌ. กำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่ หมำยถึง กำรน้ำน ้ำเสียชุมชนซึ่งผ่ำนระบบบ้ำบัด 
กลับมำใช้ในระบบกำรผลิตน ้ำประปำ หรือกำรน้ำมำใช้กิจกรรมในพื นที่
เทศบำลเมืองหัวหิน เพ่ือรองรับกำรเพิ่มขึ นของควำมต้องกำรน ้ำ 

ญ. เพ่ิมก้ำลังกำรผลิตน ้ำและปริมำณกำรจ่ำยน ้ำ หมำยถึง กำรเพ่ิมศักยภำพของ
ระบบผลิตน ้ำและกำรลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบต่ำงๆ เช่น ระบบกำรผลิตและ
ระบบส่งน ้ำ เป็นต้น 
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รูปที่ 5-53 รูปแบบของกำรจ้ำแนกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 

ผลของกำรประชุมสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มของกำรจัดล้ำดับของกำรแก้ไขปัญหำ  ซึ่ง
ผลของกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญนั นต้อง ผ่ำนเกณฑ์ของกำรวัดดัชนีควำมสอดคล้อง  (Consistency 
Index) และอัตรำส่วนของควำมสอดคล้อง (Consistency Ratio) (Alonso & Lamata, 2006) เพ่ือ
ให้ผลของกำรตัดสิ นใจเลือกแนวทำงกำรแก้ปัญหำนั นมีควำมเชื่อมั่นมำกที่สุด 

5.6.3 ผลของการจัดล าดับของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ า 

กลุ่มผู้น าชุมชน 
ผลของกลุ่มผู้น้ำชุมชน ได้เลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำในหมวดหลักคือ ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำร และด้ำนกำรศึกษำ (0.28) และได้เลือกแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่มีคะแนนมำกที่สุดดังนี   

1) กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำ (0.180) 

2) วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ (0.176)  

3) กำรขยำยแหล่งน ้ำและหำแหล่งน ้ำดิบเพิ่มเติม (0.118) 

4) เพ่ิมก้ำลังกำรผลิตน ้ำและปริมำณกำรจ่ำยน ้ำ (0.117) 

5) วำงแผนและควบคุมกำรเติบโตของเมือง (0.109) 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ

ทรัพยำกร

ก. กำรขยำยแหล่ง
น ้ำดิบเดิมและ
สร้ำงที่กักเก็บน ้ำ
ส้ำรอง

ข. กำรหำแหล่ง
น ้ำดิบใหม่

กำรบริหำรจัดกำร

ค. วำงแผนกำรจัด
จัดสรรและ
ควบคุมกำรใช้น ้ำ
ในกิจกรรมต่ำงๆ

ง. วำงแผนและ
ควบคุมกำรเติบโต
ของเมือง

กำรศึกษำ

จ. กำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรประหยัด
น ้ำ

ฉ. กำรให้ควำมรู้
ด้ำนกำรส้ำรองน ้ำ
ในครัวเรือน

กำรวำงแผน
นโยบำย

ช. กำรก้ำหนด
ระยะเวลำกำร
จ่ำยน ้ำ

ซ. จัดเก็บค่ำกำร
ใช้น ้ำในอัตรำ
ก้ำวหน้ำ

เทคโนโลยี

ฌ. กำรน้ำน ้ำ
กลับมำใช้ใหม่

ญ. เพิ่ม
ประสิทธิภำพของ
กำรผลิตและจ่ำย
น ้ำประปำ
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โดยมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Consistency Index) 0.016 และอัตรำส่วนของควำม
สอดคล้อง (Consistency Ratio) 0.014 ซึ่งมีควำมสอดคล้องของค้ำตอบ (ตำรำงท่ี 27) 

แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มผู้น้ำชุมชน เลือกวิธีกำรปรับตัวโดยกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัด
น ้ำและช่วยกันประหยัดน ้ำ มำเป็นล้ำดับแรก ซึ่งวิธีนี เป็นกำรลดกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำรน ้ำของ
พื นที่และยังสำมำรถลดกำรขำดแคลนน ้ำได้อย่ำงยั่งยืน และในล้ำดับรองลงมำ ได้มองถึงกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ โดยมองด้ำนกำรควบคุมกำรใช้ กำรหำแหล่งทรัพยำกรน ้ำ และกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพของระบบประปำ เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมของควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และกำรขยำยตัว
ของเมืองที่ต้องมีกำรควบคุม 

ตำรำงที่ 27 ล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของกลุ่มผู้น้ำชุมชน 
แนวทำงหลัก ค่ำน ้ำหนัก วิธีกำรด้ำเนินงำน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนักรวม 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

0.28 วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้
น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ 

0.62 0.176 

  
วำงแผนและควบคมุกำรเติบโตของเมือง 0.38 0.109 

ด้ำนทรัพยำกร 0.16 กำรขยำยแหล่งน ้ำและหำแหล่งน ้ำดิบ
เพิ่มเตมิ 

0.75 0.118 

  
กำรสร้ำงที่กักเก็บน ้ำส้ำรอง 0.25 0.039 

ด้ำนกำรศึกษำ 0.28 กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรประหยัดน ้ำ 0.63 0.180   
กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรส้ำรองน ้ำใน
ครัวเรือน 

0.37 0.104 

ด้ำนเทคโนโลย ี 0.16 เพิ่มก้ำลังกำรผลติน ้ำและปรมิำณกำร
จ่ำยน ้ำ 

0.72 0.117 

  
กำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม ่ 0.28 0.046 

ด้ำนกำรวำงแผน
นโยบำย 

0.11 กำรก้ำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยน ้ำ 0.53 0.059  
จัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำ 0.47 0.051 

รวม 1.00 
 

5.00 1.00 

*ดัชนีควำมสอดคล้อง (Consistency Index) 0.016 
*อัตรำส่วนของควำมสอดคล้อง (Consistency Ratio) 0.014 

กลุ่มผู้บริหาร 
ผลของกลุ่มผู้บริหำร ได้เลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำในหมวดหลักคือ ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำร (0.31) ด้ำนทรัพยำกร (0.27) และได้เลือกแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่มีคะแนนมำกที่สุด
ดังนี   
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1) วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ และวำงแผนและ
ควบคุมกำรเติบโตของเมือง (0.154) 

2)  กำรขยำยแหล่งน ้ำและหำแหล่งน ้ำดิบเพ่ิมเติม และกำรสร้ำงที่กักเก็บน ้ำส้ำรอง 
(0.136) 

3) เพ่ิมก้ำลังกำรผลิตน ้ำและปริมำณกำรจ่ำยน ้ำ (0.106) 

โดยมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Consistency Index) 0.036 และอัตรำส่วนของควำม
สอดคล้อง (Consistency Ratio) 0.032 ซึ่งมีควำมสอดคล้องของค้ำตอบ (ตำรำงท่ี 28) 

ตำรำงที่ 28 ล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของกลุ่มผู้บริหำร 
แนวทำงหลัก ค่ำน ้ำหนัก วิธีกำรด้ำเนินงำน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนักรวม 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

0.31 วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้น ้ำ
ในกิจกรรมตำ่งๆ 

0.50 0.154 

  
วำงแผนและควบคมุกำรเติบโตของเมือง 0.50 0.154 

ด้ำนทรัพยำกร 0.27 กำรขยำยแหล่งน ้ำและหำแหล่งน ้ำดิบ
เพิ่มเตมิ 

0.50 0.136 

  
กำรสร้ำงที่กักเก็บน ้ำส้ำรอง 0.50 0.136 

ด้ำนกำรศึกษำ 0.17 กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรประหยัดน ้ำ 0.50 0.087   
กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรส้ำรองน ้ำใน
ครัวเรือน 

0.50 0.087 

ด้ำนเทคโนโลย ี 0.15 เพิ่มก้ำลังกำรผลติน ้ำและปรมิำณกำรจ่ำย
น ้ำ 

0.70 0.106 

  
กำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม ่ 0.30 0.045 

ด้ำนกำรวำงแผน
นโยบำย 

0.09 กำรก้ำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยน ้ำ 0.50 0.047  
จัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำ 0.50 0.047 

รวม 1.00 
 

5.00 1.000 

*ดัชนีควำมสอดคล้อง (Consistency Index) 0.036 
*อัตรำส่วนของควำมสอดคล้อง (Consistency Ratio) 0.032 

 
แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มผู้บริหำร เน้นกำรแก้ปัญหำโดยกำรเพ่ิมปริมำณของทรัพยำกรน ้ำ

หรือกำรจัดหำทรัพยำกรน ้ำ เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบประปำ และสร้ำงที่กักเก็บน ้ำส้ำรอง เพ่ือ
รองรับกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำและป้องกันกำรขำดแคลนน ้ำในระยะสั น ในอีกด้ำน
หนึ่งได้เลือกวิธีกำรควบคุมวำงกำรเติบโตและกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต เพ่ือชะลอกำรเพ่ิมขึ น
ของควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำในอีกทำงหนึ่ง 
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กลุ่มนักวิชาการ 
ผลของกลุ่มนักวิชำกำร ได้เลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำในหมวดหลักคือ ด้ำนกำร

บริหำรจัดกำร (0.30) และด้ำนกำรศึกษำ (0.21) และได้เลือกแนวทำงกำรแก้ปัญหำที่มีคะแนนมำก
ที่สุดดังนี   

1) วำงแผนและควบคุมกำรเติบโตของเมือง (0.157) 

2) วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ (0.147)  

3) จัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำ (0.126) 

4) กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำ และกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรส้ำรองน ้ำใน
ครัวเรือน (0.103) 

โดยมีค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Consistency Index) 0.050 และอัตรำส่วนของควำม
สอดคล้อง (Consistency Ratio) 0.045 ซึ่งมคีวำมสอดคล้องของค้ำตอบ (ตำรำงท่ี 29) 

แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มนักวิชำกำร เลือกวิธีกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
โดยกำรควบคุมวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรปรับขึ นค่ำน ้ำ รวมทั งใช้วิธีกำรปรับตัวโดยกำรให้
ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำและช่วยกันประหยัดน ้ำ เพ่ือรองรับกำรเติบโตกำรขยำยตัวของเมือง และ
ลดกำรเพิ่มขึ นของควำมต้องกำรน ้ำของพื นที่และยังสำมำรถลดกำรขำดแคลนน ้ำได้อย่ำงยั่งยืน 

ตำรำงที่ 29 ล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของกลุ่มนักวิชำกำร 
แนวทำงหลัก ค่ำน ้ำหนัก วิธีกำรด้ำเนินงำน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนักรวม 

ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร 

0.30 วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้น ้ำ
ในกิจกรรมตำ่งๆ 

0.48 0.147 

  
วำงแผนและควบคมุกำรเติบโตของเมือง 0.52 0.157 

ด้ำนทรัพยำกร 0.15 กำรขยำยแหล่งน ้ำและหำแหล่งน ้ำดิบ
เพิ่มเตมิ 

0.57 0.087 

  
กำรสร้ำงที่กักเก็บน ้ำส้ำรอง 0.43 0.067 

ด้ำนกำรศึกษำ 0.21 กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรประหยัดน ้ำ 0.50 0.103   
กำรให้ควำมรูด้้ำนกำรส้ำรองน ้ำใน
ครัวเรือน 

0.50 0.103 

ด้ำนเทคโนโลย ี 0.15 เพิ่มก้ำลังกำรผลติน ้ำและปรมิำณกำรจ่ำย
น ้ำ 

0.35 0.054 

  
กำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม ่ 0.65 0.100 

ด้ำนกำรวำงแผน
นโยบำย 

0.18 กำรก้ำหนดระยะเวลำกำรจ่ำยน ้ำ 0.30 0.054  
จัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำ 0.70 0.126 
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แนวทำงหลัก ค่ำน ้ำหนัก วิธีกำรด้ำเนินงำน ค่ำน ้ำหนัก ค่ำน ้ำหนักรวม 

รวม 1.00 
 

5.00 1.000 

*ดัชนีควำมสอดคล้อง (Consistency Index) 0.050 
*อัตรำส่วนของควำมสอดคล้อง (Consistency Ratio) 0.045 

 

5.6.4 สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรประชุมระดมสมอง เมื่อวิเครำะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จำกกำรรีวิว 
สำมำรถวิเครำะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน ของกำรเลือกแนวทำงของทั ง 3 กลุ่มได้ดังนี  

จุดแข็ง 
กลุ่มผู้น าชุมชน มีจุดแข็งของกำรแก้ปัญหำ คือ กำรปรับตัวของผู้ใช้น ้ำ โดยกำรเน้นกำร

ประหยัดน ้ำ และกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำแก่ผู้ใช้น ้ำ เช่น กำรรณรงค์ให้ใช้น ้ำอย่ำงประหยัด 
กำรรู้คุณค่ำของน ้ำ กำรใช้น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือกัน
ในกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำ และส่งผลให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรลดควำมต้องกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำที่
สูงขึ นของเทศบำลเมืองหัวหิน และลดภำระของกำรจัดหำและจัดสรรทรัพยำกรที่มีอย่ำงจ้ำกัดของ
ฝ่ำยบริหำร 

กลุ่มผู้บริหาร กำรที่ฝ่ำยบริหำรด้ำเนินกำรควบคุมกิจกรรมที่มีควำมต้องกำรใช้
ทรัพยำกรน ้ำ ท้ำให้เกิดจุดแข็งของกำรแก้ปัญหำ คือ ลดกำรใช้อย่ำงสิ นเปลืองและท้ำให้เกิดกำรใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกที่สุด และกำรด้ำเนินกำรจัดหำแหล่งทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมขึ น
ควำมต้องกำรใช้น ้ำและกำรขยำยตัวของเมือง 

กลุ่มนักวิชาการ มีกำรแก้ปัญหำ ซึ่งเน้นกำรแก้ปัญหำในหลำยรูปแบบ โดยกำร
ประสำนกันในรูปแบบของกำรบริกำรจัดกำร กำรควบคุมกำรใช้น ้ำ กำรปรับลดกำรควำมต้องกำร กำร
จัดหำและเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบประปำ และกำรปรับตัวของประชำชนหรือผู้ใช้น ้ำ  

 
จุดอ่อน 

กลุ่มผู้น าชุมชน มีจุดอ่อนของกำรแก้ปัญหำ คือ กำรปรับตัวของผู้ใช้น ้ำ จ้ำเป็นต้องมี
กำรด้ำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ต้องใช้ระยะเวลำเป็นเวลำนำน ในกำรด้ำเนินกำรเพ่ือให้เห็นผลที่ชัดเจน
ต้องมีกำรด้ำเนินงำนอย่ำงต่อเนือง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องให้ควำมร่วมมือและเป็นแบบอย่ำงที่
ดีให้ประหยัดน ้ำ จึงจะสำมำรถท้ำให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลให้เกิดควำม
ยั่งยืน  
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กลุ่มผู้บริหาร ใช้ควบคุมกำรใช้น ้ำ ซึ่งต้องมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ เพ่ือไม่ให้เกิด
ควำมขัดแย้งต่อหน่วยงำนรวมทั งกิจกรรมที่ส้ำคัญ ซึ่งอำจส่งผลให้กำรด้ำเนินงำนเป็นได้อย่ำง
ยำกล้ำบำก และในด้ำนกำรหำทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมเติม ต้องมีกำรส้ำรวจและประเมินควำมเสียหำยและ
ควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ นตำมมำ ทั งในพื นที่ต้นน ้ำและปลำยน ้ำ 

กลุ่มนักวิชาการ กำรแก้ปัญหำโดยใช้กำรประสำนกันในทุกรูปแบบ เป็นแนวคิดทำงด้ำน
วิชำกำร ซึ่งถ้ำสำมำรถท้ำได้จะส่งผลให้กำรแก้ปัญหำมีประสิทธิภำพสูงสุด แต่จุดอ่อนของกำร
ด้ำเนินงำน คือ กำรด้ำเนินงำนในพื นที่จริงย่อมมีปัญหำในหลำยด้ำน เช่น กำรยอมในแนวทำงกำร
แก้ปัญหำของประชำกรในพื นที่รวมทั งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งหมด ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรด้ำเนินงำน 
นโยบำยของพื นที่ พื นฐำนควำมรู้ ควำมตระหนักถึงปัญหำ ควำมใสใจในปัญหำของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี  จะส่งผลให้กำรด้ำเนินงำนของแนวทำงจำกนักวิชำกำรไม่สำมำรถท้ำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เมื่อเปรียบเทียบผลกำรเลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
(รูปที่ 54) ของทั ง 3 กลุ่ม พบว่ำ กลุ่มผู้น้ำชุมชนและกลุ่มผู้บริหำร มีประเด็นที่คล้ำยคลึงกัน คือ กำร
เลือกวิธีกำรบริหำรจัดกำร โดยควบคุมกำรใช้น ้ำของกิจกรรมต่ำงๆ และกำรเลือกที่มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงชัดเจน คือ ด้ำนกำรปรับตัวที่กลุ่มผู้น้ำชุมชน เลือกมำเป็นอันดับแรก และด้ำนจัดหำทรัพยำกรที่
กลุ่มผู้บริหำรให้ควำมส้ำคัญ ส่วนในประเด็นอ่ืนทั ง 2 กลุ่มมีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน กลุ่ม
นักวิชำกำร เห็นได้ว่ำ มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน จำกกำรที่เลือกกำรแก้ปัญหำเน้นทำงด้ำนกำร
วำงนโยบำยและกำรบรูณำกำรในทุกๆด้ำน ซึ่งเป็นแนวทำงที่ดีในกำรแก้ปัญหำในภำพรวม แต่ทั งนี ยัง
ต้องดูถึงควำมสำมำรถในกำรด้ำเนินงำนของพื นที่ควบคู่ไปด้วย 
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รปูที่ 54 กำรเปรียบเทียบผลกำรเลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 

 

5.7 สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

เทศบำลเมืองหัวหินเป็นพื นที่ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงในช่วง 10 ปี ที่ผ่ำนมำอย่ำงรวดเร็ว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนที่กำรเติบโตและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ท้ำให้เกิดควำม
ต้องกำรด้ำนทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมมำกขึ น พื นที่เทศบำลเมืองหัวหินไม่มีแหล่งทรัพยำกรน ้ำต้องผึ งพำจำก
แหล่งอ่ืน ทั ง ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน และลุ่มน ้ำปรำณบุรี ส่งผลให้มีแนวโน้มของกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำในอนำคต จำกกำรจ้ำแนกตัวแปรของปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยใช้ DPSIR 
ทั งแบบใช้กำรประเมินจำกกำรรีวิวข้อมูล และกำรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินนั น ทั งสองวิธีกำรมี
ควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน คือ ปัจจัยที่ส่งผล ประกอบด้วย 1) จ้ำนวนประชำกร และ 2 ) กำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนผู้ประกอบกำรฯ และ กำรเพ่ิมขึ นของ
จ้ำนวนนักท่องเที่ยว แสดงให้เห็นว่ำ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั น มีควำมตระหนักรู้และเข้ำใจในสำเหตุของ
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ปัญหำ ท้ำให้เป็นกำรง่ำยที่จะวำงแผนหรือนโยบำยในกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำใน
อนำคต และส่งผลให้แนวโน้มของกำรแก้ปัญหำมีประสิทธิภำพ  

เมื่อทรำบถึงข้อนี แล้วจึงด้ำเนินกำรวิจัยโดยกำรใช้ AHP เพ่ือหำทำงเลือกในกำร
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยผลกำรศึกษำแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนที่ไม่เหมือนกัน รวมทั งประเด็นของกำรแก้ไขปัญหำบำงวิธีกำรที่มีควำมไม่เหมือนกัน โดยกลุ่ม
ผู้น้ำชุมชน  และกลุ่มผู้บริหำร จุดแข็งทั ง 2 กลุ่มนี ที่มีมำกกว่ำกลุ่มนักวิชำกำร คือ กำรที่เป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงและสำมำรถประเมินศักยภำพของตนเองและพื นที่ได้ แต่กำรมองในภำพรวมและ
วิธีกำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำรยังคงต้องใช้กลุ่มนักวิชำกำรเป็นผู้ช่วยและที่ปรึกษำ  

ผลกำรศึกษำ ทั ง 3 กลุ่มมีกำรแก้ปัญหำคล้ำยกัน คือ กำรควบคุมกิจกรรมของกำรใช้น ้ำ
ที่ไม่จ้ำเป็นและมองถึงกำรประหยัดน ้ำในภำพรวม สิ่งที่ผู้น้ำชุมชุนให้ควำมส้ำคัญและมีควำมแตกต่ำง
จำกกลุ่มอ่ืน คือ มองถึงศักยภำพของตัวประชำกรที่สำมำรถช่วยลดกำรใช้น ้ำ ซึ่งมีข้อจ้ำกัดในหลำย
ส่วน เช่น จ้ำเป็นต้องมีกำรด้ำเนินกำรอย่ำงจริงจังและใช้ระยะเวลำนำนในกำรด้ำเนินงำน เพ่ือให้เห็น
ผลที่ชัดเจนต้องมีกำรด้ำเนินงำนอย่ำงต่อเนือง ในส่วนของกลุ่มผู้บริหำร มองถึงกำรใช้กำรบริหำรและ
กำรจัดกำรมำช่วยในกำรแก้ปัญหำ โดยกำรจัดหำทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมเติมจำกลุ่มน ้ำปรำณบุรี และลุ่มน ้ำ
เพชรบุรีตอนบน ซึ่งผลกระทบที่ตำมมำ คือ อำจท้ำให้เกิดควำมขัดแย้งด้ำนกำรแย้งชิงทรัพยำกรน ้ำ 
ซึ่งส่งผลกระทบตำมมำอีกมำกมำย เนื่องจำกทั ง 2 แหล่งนั นมีศักยภำพของทรัพยำกรน ้ำไม่เพียงพอต่อ
ควำมต้องกำรปัจจุบัน และเมื่อต้องมีกำรจัดสรรน ้ำให้เทศบำลเมืองหัวหิน ในส่วนของผู้บริหำรเมือง
ต้องให้ควำมส้ำคัญกับกำรกำรชดเชยค่ำเสียหำย ค่ำเสียประโยชน์ ค่ำเสียโอกำสของกำรใช้ทรัพยำกร
น ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ 

ประเด็นส้ำคัญที่สังเกตเห็นได้อย่ำงชัดเจนที่กลุ่มผู้น้ำชุมชนและกลุ่มผู้บริ หำร มี
ควำมเห็นไม่ตรงกับกลุ่มนักวิชำกำร คือ กำรจัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำและปรับขึ นค่ำน ้ำ 
และกำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่ ซึ่ง 2 ประเด็น นี  มีกำรด้ำเนินในบำงพื นที่ แต่ยังคงเป็นประเด็นที่ยังต้อง
ได้รับกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้เสียในพื นท่ีก่อนกำรด้ำเนินกำร 

ประเด็นกำรจัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำและปรับขึ นค่ำน ้ำ จำกกรณีตัวอย่ำง 
จำกข้อมูลของกำรประปำส่วนภูมิภำคทั งก่อนและหลังกำรปรับขึ นค่ำน ้ำในพื นที่ที่มีกำรร่วมทุนกับ
เอกชน เช่น พื นที่พัทยำและภูเก็ต ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีปรับขึ นค่ำน ้ำและมีกำรจัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำใน
อัตรำก้ำวหน้ำ ดังนี  

- ภำคประชำชน เพ่ิมขึ นจำก ลบ.ม. ละ 7.75-15.00 บำท เป็น 10.20-21.20 บำท  
- ภำคธุรกิจขนำดเล็ก เพ่ิมขึ นจำก ลบ.ม. ละ 9.00-15.00 บำท เป็น พัทยำ 17.00-28.00 

บำท และภูเก็ต 18.00-30.25 บำท 



 

 

128 

- ภำครัฐวิสำหกิจ อุตสำหกรรม และธุรกิจขนำดใหญ่ เพ่ิมขึ นจำก ลบ.ม. ละ 10.00-21.00 
บำท เป็น พัทยำ 18.25-32.50 บำท และภูเก็ต 18.50-34.75 บำท 

เมื่อเปรียบเทียบปริมำณกำรใช้น ้ำ จ้ำนวนรำยของผู้ใช้น ้ำ และอัตรำส่วนของกำรปริมำณกำรใช้น ้ำต่อ
จ้ำนวนรำยของผู้ใช้น ้ำ ในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2549-2553 กับ ในช่วง 5 ปี พ.ศ. 2554-2558 จำกข้อมูล
ของกำรประปำส่วนภูมิภำคของทั ง 2 พื นที่ มีดังนี  

1) พัทยำมีปริมำณกำรใช้น ้ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ นร้อยละ 6.81 และ 4.45 จ้ำนวนรำยของผู้ใช้น ้ำ
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 6.82 และ 5.98 อัตรำส่วนเฉลี่ย 49.44 และ 47.91 ลบ.ม. ต่อ รำย 
ตำมล้ำดับ 

2) ภูเก็ตมีปริมำณกำรใช้น ้ำเฉลี่ยเพ่ิมขึ นร้อยละ 9.69 และ 4.47 จ้ำนวนรำยของผู้ใช้น ้ำ
เฉลี่ยเพ่ิมขึ นร้อยละ 11.04 และ 7.33 อัตรำส่วนเฉลี่ย 37.64 และ 33.29 ลบ.ม. ต่อ 
รำย ตำมล้ำดับ 

พบว่ำ ปริมำณกำรใช้น ้ำยังคงมีกำรเพ่ิมขึ นตำมจ้ำนวนรำยของผู้ใช้น ้ำ ซึ่งเห็นได้ว่ำ กำรปรับขึ นค่ำ
น ้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคไม่ส่งผลต่อกำรลดลงของปริมำณกำรใช้น ้ำในพื นที่ท่องเที่ยวโดย
ค่ำ R2 ที่ 0.95 ปัจจุบันเทศบำลเมืองหัวหิน ได้มีกำรจัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำในอัตรำ ลบ.
ม. ละ 3.50-15.00 บำท ซึ่งกลุ่มผู้น้ำชุมชน คิดว่ำกำรปรับขึ นค่ำน ้ำประปำจะส่งผลกระทบต่อ
ค่ำใช้จ่ำยและท้ำให้ควำมไม่พอใจของประชำชนในพื นที่ และกลุ่มผู้บริหำร คิดว่ำกำรปรับขึ นค่ำ
น ้ำประปำจะท้ำให้เกิดผลกระทบต่อประชำชนในพื นที่ อำจจะท้ำให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งและควำม
ไม่พอใจของประชำชนได้ ดังนั นกำรแก้ไขปัญหำนี จึงไม่ได้รับกำรพิจำรณำเป็นทำงเลือกในกำร
แก้ปัญหำในพื นที่นี   

ประเด็นกำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่ ในปัจจุบันเทศบำลเมืองหัวหิน ได้มีกำรน้ำน ้ำกลับมำ
ใช้ใหม่ในส่วนของกำรรดน ้ำต้นไม้ กำรท้ำควำมสะอำดตลำดสดและถนนในเขตเทศบำล ซึ่งยังไม่ได้น้ำ
กลับมำใช้ในระบบผลิตน ้ำประปำ ซึ่งกลุ่มผู้น้ำชุมชนและกลุ่มผู้บริหำร ยังคงไม่มีควำมมั่นใจ
กระบวนกำรของกำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่ กำรใช้เงินลงทุนที่สูง และคิดว่ำจะท้ำให้เกิดผลกระทบต่อ
ประชำชนและควำมไม่พอใจของประชำชน โดยกลุ่มนักวิชำกำร ได้ให้ค่ำควำมส้ำคัญกับประเด็นของ
กำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่ ซึ่งมีปริมำณที่มำกและสำมำรถน้ำมำทดแทนในส่วนของกำรใช้น ้ำในกิจกรรม
ต่ำงๆ กรณีตัวอย่ำง จำกข้อมูลขององค์กำรจัดกำรน ้ำเสีย กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2557-2559 ได้ร่วมมือกับเทศบำล 8 แห่ง ได้แก่ เทศบำลนครเชียงใหม่, เทศบำล
นครล้ำปำง, เทศบำลนครอุดร, เทศบำลเมืองพะเยำ, เทศบำลเมืองมุกดำหำร ,เทศบำลเมืองสิงห์บุรี ,
เทศบำลเมืองบ้ำงโป่ง เพ่ือด้ำเนินกำรน้ำน ้ำที่ผ่ำนระบบบ้ำบัดไปใช้ด้ำนกำรเกษตรในฤดูแล้งและ
ในช่วงของกำรขำดแคลนน ้ำ ในส่วนของกำรน้ำน ้ำที่ผ่ำนระบบบ้ำบัดไปใช้ด้ำนกำรผลิตน ้ำประปำ จำก
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ข้อมูลของเทศบำลเมืองป่ำตอง เทศบำลเมืองป่ำตองได้ร่วมมือกับ บริษัท WOG ITR Water Solution 
จ้ำกัด ในปี พ.ศ. 2558 ได้ด้ำเนินกำรน้ำน ้ำที่ผ่ำนระบบบ้ำบัดไปใช้ด้ำนกำรผลิตน ้ำประปำ โดยแยก
ระบบกำรผลิตออกจำกระบบกำรผลิตน ้ำประปำปกติและแยกระบบส่ง ในปัจจุบัน ได้ด้ำเนินกำร
จ้ำหน่ำยให้กับกลุ่มธุรกิจโรงแรม แต่ยังคงไม่มีควำมมั่นใจกระบวนกำรของกำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่
และควำมรู้สึกว่ำน ้ำยังคงเป็นน ้ำเสียอยู่ ท้ำให้ประชำชนยังไม่ใช้น ้ำในส่วนนี  

ซึ่งจำกกำรประเมินของทีมนักวิจัยและกำรมีส่วนร่วมของพื นที่นั น แนวทำงของกำร
ด้ำเนินงำนในพื นที่กับกำรประเมินทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ส่งผลให้เห็นถึงควำมเข้ำใจและควำมกังวลต่อ
สิ่งที่ท้ำให้เกิดกำรขำดแคลนน ้ำอย่ำงถูกต้อง ส่งผลให้เกิดแนวทำงที่กลุ่มตัวอย่ำงเลือกที่จะท้ำนั นมี
ควำมสอดคล้องและมีทิศทำงไปในทำงเดียวกัน ส่งผลในกำรแก้ไขปัญหำในพื นที่นั นสำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยังไม่ท้ำให้เกิดควำมขัดแย้งในพื นที่ และเพ่ือท้ำให้ทรำบถึงผล
ของกำรแก้ไขปัญหำและสำมำรถแสดงค่ำกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงคณิตศำสตร์ของแต่ละกลุ่ม ข้อมูล
ของแนวทำงกำรแก้ปัญหำทั งหมดได้ถูกน้ำไปสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำร
น ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินในบทที่ 6  เพ่ือให้
กำรวิเครำะห์ภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้ชัดเจนยิ่งขึ น  
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บทที่ 6 

ระบบการประเมินความเปราะบางด้านทรัพยากรน้ าของเมืองท่องเที่ยว  

 

6.1 บทน า 

กำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำร
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน ซึ่งแบบจ้ำลองดังกล่ำว สำมำรถแสดง
ค่ำกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงคณิตศำสตร์ในปัจจัยที่ส่งผลต่อทรัพยำกรน ้ำและแนวทำงของกลุ่มต่ำงๆ  
และสำมำรถประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว ส่งผลให้กำรวิเครำะห์ภำพ
อนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้ชัดเจนยิ่งขึ น สำมำรถน้ำไปใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจกำรวำงแผนและหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำในพื นที่ท่องเที่ยว โดยกำร
สร้ำงแบบจ้ำลองครั งนี  ได้น้ำข้อมูลพื นที่ของเทศบำลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื นที่ที่มี
กำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงรวดเร็วของประเทศไทยในปัจจุบัน พื นที่นี ได้มีปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำนั นส่งผลกระทบเป็นอย่ำงมำก ทั งในด้ำนควำมเป็นอยู่ของประชำชน กำรด้ำเนินงำนด้ำน
ธุรกิจและกำรเติบโตหรือกำรขยำยตัวของเมือง ซึ่งแนวทำงกำรแก้ปัญหำนั น ได้มำจำกกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในพื นที่โดยใช้กำรประชุมระดมสมองระหว่ำงกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย จำกผล
กำรศึกษำในบทที ่4 และ 5 ตำมล้ำดับ 

 

6.2 กรอบแนวคิดของการสร้างแบบจ าลอง 

กำรสร้ำงระบบกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว ท้ำได้
โดยกำรจ้ำลองระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ (Hydrological system dynamic model) ซึ่ง
จ้ำลองระบบด้ำนทรัพยำกรน ้ำ และสร้ำงควำมสัมพันธ์ของระบบหรือแผนผังแสดงเหตุและผล 
(Causal Loop Diagram) ของพื นที่ศึกษำ ซึ่งเป็นเครื่องมือส้ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่ำงๆ รวมทั งกำรใช้แนวทำงกำรแก้ปัญหำจำกข้อมูลที่ได้จำกกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน
พื นที่โดยใช้กำรประชุมระดมสมองระหว่ำงกลุ่มตัวแทนผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
กำรแก้ปัญหำที่เป็นข้อมูลเชิงพรรณำ (บทที่ 4 และบทที่ 5) ต้องถูกน้ำมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใช้ในกำรค้ำนวณ 

หลักกำรท้ำงำนของแบบจ้ำลองเชิงพลวัต คือ กำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ
จำกระดับของสมดุลของน ้ำและปริมำณน ้ำกักเก็บ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับศักยภำพของกำรรองรับ
ประชำกรและนักท่องเที่ยว โดยเมื่อปริมำณน ้ำไม่เพียงพอ ก่อให้เกิดปัญหำต่อศักยภำพของกำรรองรับ
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ประชำกรที่อำศัยในพื นที่และกำรท่องเที่ยว ส่งผลต่อจ้ำนวนประชำกรและจ้ำนวนนักท่องเที่ยว ซ่ึงเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง มีกำรลดจ้ำนวนลงและเมื่อมีเพ่ิมระดับควำมรุนแรงมำกขึ น ประชำกรและ
นักท่องเที่ยวก็ยิ่งจะได้ผลกระทบมำกขึ นตำมไปด้วย ส่งผลต่อเนื่องไปยังปริมำณของจ้ำนวนประชำกร
และจ้ำนวนนักท่องเที่ยวลงลด แต่ในทำงกลับกัน เมื่อประชำกรและนักท่องเที่ยวลดลงท้ำให้ควำม
ต้องกำรใช้น ้ำลดลง จะส่งผลให้ทรัพยำกรน ้ำกลับมำมีควำมเพียงพอต่อควำมต้องกำรอีกครั ง ค่ำควำม
เปรำะบำงได้จำกกำรประเมินในตัวแปรต่ำงที่อยู่ภำยในระบบของกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ รวมทั ง
แนวทำงกำรแก้ปัญหำที่ได้จำกกลุ่มตัวอย่ำง โดยกำรประเมินค่ำควำมเปรำะบำงได้รับกำรพิจำรณำค่ำ
น ้ำหนักและค่ำควำมส้ำคัญของตัวแปรจำกผู้เชี่ยวชำญ ซึ่งจะสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของระบบ 

แนวคิดของแบบจ้ำลองเริ่มจำก กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส่งผลต่อปริมำณน ้ำฝน
ที่ตกในพื นที่ต้นน ้ำ เป็นแหล่งทรัพยำกรน ้ำหลักของพื นที่ จำกนั นจะถูกจัดเก็บและล้ำเลียงผ่ำนระบบ
กำรบริหำรจัดกำรน ้ำไปสู่เมือง โดยมีควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำเป็นตัวแปรที่ก้ำหนดปริมำณของ
ควำมต้องกำรจำกกำรเพ่ิมขึ นของปริมำณประชำกรและนักท่องเที่ยว ระบบจะท้ำกำรประเมินสมดุล
ของน ้ำ รวมทั งกำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในระดับต่ำงๆ เมื่อเกิดกำรขำดแคลนทรัพยำกร
น ้ำ ผลกระทบจะไปสู่นักท่องเที่ยวเป็นล้ำดับแรก โดยจะท้ำให้นักท่องลดลง (ไม่มำเที่ยว) แล้วจึงไป
กระทบประชำกร (ซึ่งไม่มีรำยจำกกำรท่องเที่ยว) ท้ำให้อำจจะเกิดกำรย้ำยออก เพ่ือหำแหล่งธุรกิจ
แหล่งใหม่ ปัญหำที่เกิดขึ นจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชำกรลดลง และจะมีกำรเพ่ิมขึ นเมื่อระดับ
ของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำลดลง แต่ถ้ำมีกำรแก้ปัญหำในรูปแบบต่ำงๆ ที่ได้ข้อมูลจำกกำร
ศึกษำวิจัย (บทที่ 4 และ 5) โดยกำรแก้ปัญหำในตัวแปรต่ำงๆ ของแบบจ้ำลอง ซึ่งจะส่งผลต่อศักยภำพ
ของกำรรองรับนักท่องเที่ยวและกำรเพ่ิมขึ นของประชำกร เพ่ือแสดงให้เห็นในเชิงตัวเลขว่ำ แนว
ทำงกำรแก้ปัญหำในทำงเลือกที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและควำมเปรำะบำง
ของพื นที่ในระดับเท่ำไร (รูปที่ 55) 

ผลของแบบจ้ำลองเชิงพลวัต สำมำรถฉำยภำพอนำคตของเสนอแนะแนวทำงในกำร
ตัดสินใจวำงแผนเชิงนโยบำยในพื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน ที่เสนอโดย 3 ภำคส่วน คือ กลุ่มตัวแทนของ
ประชำชน กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มนักวิชำกำร และแนวทำงที่อำจเกิดขึ นในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั งสิ น 8 
แนวทำง ผลของกำรฉำยภำพอนำคตถูกน้ำมำวิเครำะห์และเปรียบเทียบจุดแข็งจุดอ่อนของรูปแบบ
ทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำและกำรปรับตัว เพ่ือน้ำไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจกำร
วำงแผนในอนำคต 
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รูปที่ 55 โครงสร้ำงของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 

6.3 โครงสร้างของแบบจ าลองของระบบ 

กำรออกแบบโครงสร้ำงของระบบ โดยกำรแบ่งระบบเป็นกลุ่มของระบบย่อยและระบบ
ใหญ่ ระบบย่อยสร้ำง เพื่อจัดกำรระบบที่มีควำมซับซ้อน แยกตำมพฤติกรรมของระบบ และระบบใหญ่
ใช้ในกำรจัดหมวดหมู่ของระบบ เพ่ือจ้ำแนกและป้องกันกำรทับซ้อนของระบบย่อย โดยใช้กำรค้ำนวณ
เชิงคณิตศำสตร์เป็นเครื่องมือ และกำรออกแบบโครงสร้ำงของระบบใหญ่ มีหน้ำที่ประเมินค่ำ
ควำมส้ำคัญและกำรให้น ้ำหนักแก่ตัวแปร และเชื่อมโยงระบบ ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบใหญ่ คือ  
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ และระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน  

 

6.3.1 ระบบการบริหารจัดการน้ าของพื้นที่ต้นน้ า  

เมื่อวิเครำะห์ข้อมูลของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ต้นน ้ำ (ลุ่มน ้ำปรำณบุรีและ
เพชรบุรีตอนบน) สำมำรถจ้ำแนกตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (จำกข้อมูลในบทที่ 4) คือ ทรัพยำกรน ้ำที่เข้ำ
เขื่อนได้จำกปริมำณน ้ำฝนที่ตกในพื นที่ต้นน ้ำ ในส่วนของกำรจ่ำยน ้ำให้กับพื นที่ชลประทำนมีควำม
คล้ำยคลึงกันแต่มีควำมแตกต่ำงกันในส่วนของปริมำณและสัดส่วนของกำรจัดสรรน ้ำ ซึ่งสำมำรถ
จ้ำแนกปัจจัยไดด้ังนี   

1) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) 

2) ปริมำณน ้ำฝน (Precipitation) 
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3) ปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำ (Reservoirs) 

4) ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรเกษตรในเขตชลประทำน (Agriculture Water Demand) 

5) ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคในพื นรับผิดชอบนั นๆ (Rural Water Demand, 
Provincial Water Demand) 

6) ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม (Industry Water Demand) 

7) กำรปล่อยน ้ำลงในล้ำน ้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศน์ (Environmental Flow) 

8) กำรจัดสรรน ้ำเพื่อกิจกรรมอื่นๆ (Other Water Demands) 

9) กำรจัดสรรน ้ำส่งไปยังเทศบำลเมืองหัวหิน (Hua-Hin Municipality Water Demand) 

10) แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทัพยำกรน ้ำ (Solutions) 

ซึ่งสำมำรถแสดงควำมสัมพันธ์เชิงระบบได้ดังรูปที่ 56  

 
รูปที่ 56 โครงสร้ำงเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของพื นทีต่้นน ้ำ 

6.3.2 ระบบการบริหารจัดการน้ าและแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ าของ
เทศบาลเมืองหัวหิน 

ระบบของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินนั นไม่มีแหล่งน ้ำต้นทุน
อยู่ในพื นที่ ดังนั นระบบทรัพยำกรน ้ำ คือทรัพยำกรน ้ำที่ได้จำกเขื่อนปรำณบุรีและเขื่อนแก่งกระจำน 
ซ่ึงถูกน้ำมำเก็บไว้ในอ่ำงเก็บน ้ำของเทศบำลฯ ด้ำนควำมต้องกำรใช้น ้ำหลักมีทั งสิ น 2 ประเภท คือ 
กำรอุปโภคบริโภค (Population Water Demand)  และกิจรรมกำรท่องเที่ยว (Tourism Water 
Demand) 

ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำภำยในเทศบำลเมืองหัวหิน นั นประกอบด้วย ระบบของกำร
ผลิตน ้ำประปำ ระบบของกำรจ่ำยน ้ำให้ส่วนของควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆ (Municipality Water 
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Supply) และระบบของกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย (Municipality Wastewater Treatment) เพ่ือปล่อยลงสู่
ทะเลและมีบำงส่วนที่ถูกน้ำกลับมำใช้ใหม่ในบำงกิจกรรม ซึ่งสำมำรถแสดงในรูปแบบของ Causal 
Loop Diagram ดังรูปที่ 57  

  
รูปที่ 57 โครงสร้ำงเชิงพลวัตของระบบกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 

ของเทศบำลเมืองหัวหิน 
ทำงด้ำนแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินเมื่อ

น้ำข้อมูลจำกกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในบทที่ 5 ซึ่ง
แนวทำงกำรของกำรแก้ปัญหำถูกแทรกลงในระบบทั งหมดมีทั งสิ น 9 ตัวแปร (ตำรำงท่ี 30) และน้ำค่ำ
คะแนนจำกผลกำรเลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ (รูปที่ 54) ของทั ง 
3 กลุ่ม มำผ่ำนกำรจัดล้ำดับคะแนน จำกคะแนนต่้ำสุด (0.039) และสูงสุด (0.180) โดยวิธีกำรแบ่งช่วง
ของคะแนนเป็น 5 ช่วงคะแนนดังนี   

- คะแนน 0.039 - 0.067 ให้ค่ำเท่ำกับ 1 

- คะแนน 0.068 - 0.095 ให้ค่ำเท่ำกับ 2 

- คะแนน 0.096 - 0.124 ให้ค่ำเท่ำกับ 3 

- คะแนน 0.125 - 0.152 ให้ค่ำเท่ำกับ 4 

- คะแนน 0.153 - 0.180 ให้ค่ำเท่ำกับ 5 

เพ่ือน้ำเข้ำให้อยู่ในรูปแบบตัวแปรของระบบเชิงพลวัตร ดังแสดงในรูปที่ 57 ซึ่งสำมำรถน้ำล้ำดับ
คะแนนดังแสดงในตำรำงที่ 30 มำใช้ในกำรค้ำนวณในแบบจ้ำลองในล้ำดับถัดไป 
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ตำรำงที่ 30 ระดับของแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินที่ ได้
จำกกำรประชุมกลุ่มย่อย 

แนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ระดับของกำรแก้ปัญหำ 

ประชำชน ผู้บริหำร นักวิชำกำร 

1 วำงแผนกำรจัดสรรและควบคุมกำรใช้น ้ำในกิจกรรมต่ำงๆ  
(Controlling water demand and user activities) 

5 5 4 

2 วำงแผนและควบคุมกำรเติบโตของเมือง  
(Controlling urban growth) 

3 5 5 

3 ควบคุมปริมำณและระยะเวลำกำรจ่ำยน ้ำ  
(Controlling water supply) 

2 1 1 

4 กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำและกำรปรับตัว  
(Transferring water saving and adaptation knowledge) 

5 2 3 

5 กำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่  
(Reuse water) 

1 1 4 

6 กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรส้ำรองน ้ำในครัวเรือน 
(Reserve water storage) 

3 2 3 

7 เพิ่มก้ำลังกำรผลิตน ้ำและปริมำณกำรจ่ำยน ้ำ  
(Increasing water supply capacity and infrastructure) 

4 3 1 

8 กำรจัดหำแหล่งน ้ำท่ีมีศักยภำพรอบพื นท่ี 
(Water trans-boundary) 

4 4 2 

9 กำรหำแหล่งน ้ำดิบเพิ่มเติม  
(Finding alternative water) 

4 4 2 

 

6.3.3 ระบบของแบบจ าลองเชิงพลวัตของทรัพยากรน้ าของเทศบาลเมืองหัวหิน 

เมื่อมององค์ประกอบของแบบจ้ำลองโดยรวม เรำสำมำรถรวมระบบกำรบริหำรน ้ำของ
ทั งระบบใหญ่ โดยกำรเชื่อมโยงระบบทั งหมดเข้ำด้วยกันผ่ำนทำงกำรจัดสรรน ้ำและควำมต้องกำรใช้น ้ำ
ในด้ำนต่ำงๆ รวมทั งแนวทำงกำรแก้ไชปัญหำ (รูปที่ 58) เพ่ือให้ทรำบถึงกำรเปลี่ยนแปลงและผลของ
แนวทำงแก้ไขปัญหำของแต่ละกลุ่ม ซึ่งผลที่ได้นั นแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรรับมือกับปัญหำในพื นที่
ศึกษำ  
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รูปที่ 58 โครงสร้ำงเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน 
 

6.4 แบบจ าลองเชิงพลวัตของทรัพยากรน้ าและการประเมินความเปราะบางของการขาดแคลน
ทรัพยากรน้ า 

ส่วนประกอบของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำร
แก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน ตำมกรอบแนวคิดของพลวัตของระบบ 
(รูปที่ 58) สำมำรถสร้ำงแบบจ้ำลองของระบบทั งหมดซึ่งในแต่ระบบมีควำมซับซ้อน มีควำมเชื่องโยง
ซึ่งกันและกัน ส่งผลต่อกันทั งทำงบวกและทำงลบ ซึ่งภำพรวมของแบบจ้ำลองสำมำรถแสดงได้ดังรูปที่ 
59 ในแต่ละส่วนของแบบจ้ำลองประกอบด้วย ระบบย่อย 5 ระบบ ดังนี  

1) ระบบของสมดุลของน ้ำ (Water Balance Module) 

2) ระบบของทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Module) 
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3) ระบบของชุมชนเมือง (Urban Module) 

4) ระบบของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ (Solution Module) 

5) ระบบของกำรประเมินควำมเปรำะบำงของทรัพยำกรน ้ำ (Vulnerability 
Assessment Module) 

 
รูปที่ 59 โครงสร้ำงของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของสมดุลของน ้ำ 
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6.4.1 โครงสร้างแบบจ าลองเชิงพลวัตของทรัพยากรน้ าและการประเมินความเปราะบางของ
การขาดแคลนทรัพยากรน้ า 

ระบบสมดุลของน้ า (Water Balance Module)  
กำรจ้ำลองระบบสมดุลของน ้ำ (Water Balance Module) ซึ่งเป็นระบบย่อยหลักของ

พื นที่ท่องเที่ยว โดยกำรสร้ำงแบบจ้ำลองควำมสัมพันธ์ของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและควำม
ต้องกำรน ้ำภำยในเทศบำลเมืองหัวหิน ประกอบด้วยระบบย่อยต่ำงๆ ดังนี   

- ระบบของทรัพยากรน้ าของเทศบาลเมืองหัวหิน ประกอบด้วย ระบบกำรจัดสรรน ้ำ
ดิบจำกพื นที่ต้นน ้ำ ปริมำณมำตรของอ่ำงเก็บน ้ำดิบ ระบบกำรผลิตน ้ำประปำ ประสิทธิภำพของกำร
ผลิตและกำรจ่ำยน ้ำประปำ และระบบกำรจัดสรรน ้ำภำยเทศบำลเมืองเมืองหัวหิน 

- ระบบความต้องการน้ า ประกอบด้วย ควำมต้องใช้น ้ำและอัตรำกำรใช้น ้ำของ
ประชำชน ควำมต้องใช้น ้ำและอัตรำกำรใช้น ้ำของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบกำรฯ 

- ระบบการบ าบัดน้ าเสีย ประกอบด้วย ระบบกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย ประสิทธิภำพของ
ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ปริมำณน ้ำเสีย ปริมำณน ้ำเสียและปริมำณน ้ำที่น้ำกลับมำใช้ใหม่ 

- ระบบการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า ประกอบด้วย ระบบกำรส้ำรองน ้ำ และ
แผนกำรแก้ปัญหำฯ ซึ่งแผนกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำมีกำรแทรกอยู่ภำยระบบ
ดังกล่ำว โดยใช้วิธีกำรแบ่งสัดส่วนของกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและกำรส่งน ้ำ กำรจัดหำ
ทรัพยำกรน ้ำจำกแหล่งอ่ืน และกำรควบคุมปริมำณกำรจ่ำยน ้ำ และตัวแปรของกำรแก้ปัญหำอ่ืนๆ น้ำ
ค่ำสัมประสิทธิ์ของค่ำเดิม แบ่งเป็น 5 ส่วน จำกนั นใช้ค่ำของกำรแก้ปัญหำนั นๆ คูณกับ 1 ใน 5 ของ
สัมประสิทธิ์เดิม และบวกกับค่ำสัมประสิทธิ์เดิม จึงได้ค่ำสัมประสิทธิ์ของกำรแก้ปัญหำนั นๆ (สมกำรที่ 
20) 

𝑌 = 𝑎 + (
𝑎

5
∙ 𝑋)   (สมกำรที่ 20) 

เมื่อ  𝑌 คือ ค่ำสัมประสิทธิ์ของตัวแปรของกำรแก้ปัญหำ 

 𝑎 คือ ค่ำสัมประสิทธิ์ของตัวแปร 

 𝑋 คือ ค่ำคะแนนของกำรแก้ปัญหำ 
 

- ระบบการประเมินระดับของการขาดแคลนน้ า โดยกำรสร้ำงกำรเชื่อมโยงตัวแปร
จำกสมกำร Falkenmark index (Water Stress Index: WSI) และ Criticality ratio (CR) ในหัวข้อ
ที่ 3.5.1 บทที่ 3 (สมกำรที่ 11 และ 12) ซึ่งทั ง 2 ค่ำได้ถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบเชิงตัวเลข 1 ถึง 5 
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โดย 1 มีระดับของควำมรุนแรงน้อยที่สุด จนถึง 5 ที่มีระดับของควำมรุนแรงมำกที่สุดเช่นกันซึ่ง
รูปแบบของแบบจ้ำลองระบบของสมดุลของน ้ำ ซึ่งตัวแปรและสมกำรทั งสำมำรถแสดงดังตำรำงที่ 31 
และรูปที่ 60 

ตำรำงที่ 31 ตัวแปร สมกำรและค่ำน ้ำหนักของระบบสมดุลของน ้ำ (Water Balance Module) 
Variables Equations and Values 

Water_Storage(t)  Water_Storage(t - dt) + (Water_Input - Water_Discharge - 
Water_Release) * dtINIT Water_Storage=1353889.33 

Water_Input  Water_Availability*Water_Supply_Infrastructure_Efficiency 

Water_Discharge  Water_Requirement 

Water_Release  Water_Storage-Water_Supply_Capacity 

Controlling_Water_Demand_and
_User_Activities_Plan  

(IF(Controlling_Water_Demand_and_User_Activities=1)TH
EN(1.0)ELSE 
(IF(Controlling_Water_Demand_and_User_Activities 

Households_Water_Storage  (Households_Water_Storage_Rate*Reserve_Water__Storag
e_Plan)* Number_of_Househlods 

Households_Water_Storage_Rat
e  

0.2 

Number_of_Househlods  Population_Dynamic*1.30 

Number_of_Population  Population_Dynamic 

Number_of_Tourists  Tourists 

Population_Water_Consumption  (0.44*30) 

Population_Water_Demand  Number_of_Population*(Population_Water_Consumption
*Transferring_Water_Saving_and_Adaptation_Knowledge_
Plan) 

Raw_Water_Supply  Raw_Water 

Reserve_Water__Storage_Plan  (IF(Reserve_Water_Storage=1)THEN(0.00) ELSE 
(IF(Reserve_Water_Storage=2)THEN(0.25) ELSE 
(IF(Reserve_Water_Storage=3)THEN(0.50) ELSE 
(IF(Reserve_Water_Storage=4)THEN(0.75) ELSE (1.00))))) 

Reuse_Water_Plan  (IF(Reuse_Water=1)THEN(0.00) ELSE 
(IF(Reuse_Water=2)THEN(0.25) ELSE 
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Variables Equations and Values 

(IF(Reuse_Water=3)THEN(0.50) ELSE 
(IF(Reuse_Water=4)THEN(0.75) ELSE(1.0))))) 

Tourism_Water_Consumption  (0.2459)*(3.5) 

Tourism_Water_Demand  Number_of_Tourists*(Tourism_Water_Consumption* 
Controlling_Water_Demand_and_User_Activities_Plan) 

Transferring_Water_Saving_and_
Adaptation_Knowledge_Plan  

(IF(Transferring_Water_Saving_and_Adaptation_Knowledg
e=1)THEN (1.0) ELSE 
(IF(Transferring_Water_Saving_and_Adaptation_Knowledg
e=2)THEN (0.9) ELSE 
(IF(Transferring_Water_Saving_and_Adaptation_Knowledg
e=3)THEN (0.8) ELSE 
(IF(Transferring_Water_Saving_and_Adaptation_Knowledg
e=4)THEN (0.7) ELSE(0.6))))) 

Urban_Wastewater  Population_Water_Demand*0.7 

Water_Availability  Raw_Water_Supply+Water_Reuse 

Water_Balance  Water_Input-Water_Requirement 

Water_Renewable_Rate  0.7 

Water_Requirement  (Population_Water_Demand-
Households_Water_Storage)+Tourism_Water_Demand 

Water_Reuse  (Urban_Wastewater)*(Water_Renewable_Rate*Reuse_Wat
er_Plan) 

Water_Supply_Capacity  245000*30 

Water_Supply_Infrastructure_Effi
ciency  

Water_Supply_Infrastructure 

Basin_Criticality_Ratio  Irrigation_Outflow/External_Reservoir 

Basin_CR_Scale  (IF(Basin_Criticality_Ratio<0.1)THEN(1) ELSE 
(IF(Basin_Criticality_Ratio<0.2)THEN(2) ELSE 
(IF(Basin_Criticality_Ratio<0.4)THEN(3) ELSE 
(IF(Basin_Criticality_Ratio<0.8)THEN(4) ELSE(5))))) 

Criticality_Ratio_Scale  (IF(Tourism_City_Criticality_Ratio<0.1)THEN(1) ELSE 
(IF(Tourism_City_Criticality_Ratio<0.2)THEN(2) ELSE 
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Variables Equations and Values 

(IF(Tourism_City_Criticality_Ratio<0.4)THEN(3) ELSE 
(IF(Tourism_City_Criticality_Ratio<0.8)THEN(4) ELSE(5))))) 

Falkenmark_Index  (Water_Storage/Population_Dynamic)*12 

Tourism_City_Criticality_Ratio  Water_Requirement/Water_Availability 

Water_Stress_Index_Scale  (IF(Falkenmark_Index<=500)THEN(5) ELSE 
(IF(Falkenmark_Index<=1000)THEN(3) ELSE 
(IF(Falkenmark_Index<=1700)THEN(1) ELSE(1)))) 

 

 
รูปที่ 60 โครงสร้ำงของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของสมดุลของน ้ำของพื นที่ศึกษำ 

 
ระบบทรัพยากรน้ า (Water Resources Module) 

กำรจ้ำลองระบบทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Module) อ้ำงอิงควำมสัมพันธ์ของ
ระบบดังกล่ำวจำกข้อมูลย้อนหลังและกรอบแนวคิด สำมำรถแบ่งเป็น 2 ระบบดังนี  

- ระบบของอ่างเก็บน้ าของพื้นที่ต้นน้ า  ประกอบด้วย กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศที่ส่งผลต่อทรัพยำกรน ้ำ ควำมสัมพันธ์ของระบบน ้ำเข้ำ-น ้ำออก ระบบกำร
จัดสรรน ้ำในส่วนต่ำงๆ และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ตันน ้ำ 
กำรโดยอ้ำงอิงตัวแปรจำกกรอบแนวคิด 6.3.1 และข้อมูลของพื นที่จำกบทท่ี 4 



 

 

142 

- ระบบการจัดสรรน้ าไปยังเทศบาลเมืองหัวหิน ประกอบด้วย กำรส่งน ้ำ ปริมำณกำร
สูบน ้ำและประสิทธิภำพของระบบส่ง ระบบกำรจัดสรรน ้ำเพ่ิมเติม กำรจัดสรรน ้ำจำก
แหล่งอื่นและกำรดึงน ้ำจำกพื นที่โดยรอบ โดยอ้ำงอิงข้อมูลของพื นที่จำกบทที่ 5  

ซึ่งรูปแบบของแบบจ้ำลองระบบทรัพยำกรน ้ำ มีสมกำรที่ใช้ในกำรค้ำนวณภำยในระบบดังแสดงใน
ตำรำงที่ 32 และรูปที่ 61 
ตำรำงที่ 32 ตัวแปร สมกำรและค่ำน ้ำหนักของระบบทรัพยำกรน ้ำ (Water Resources Module) 

Variables Equations and Values 
External_Urban_Consumption(t) External_Urban_Consumption(t - dt) + 

(External_Urbam_Increase) * dtINIT 
External_Urban_Consumption=(90/12)*1000000 

External_Urbam_Increase (External_Urban_Increase_Rate*External_Urban_Con
sumption)*Controlling_Water_Demand 

Controlling_Water_Demand 1 

External_Urban_Increase_Rate 0.00066 
Basin_Criticality_Ratio Irrigation_Outflow/Net_Water_Avaiable 

Basin_CR_Scale (IF(Basin_Criticality_Ratio<0.1)THEN(1) ELSE 
(IF(Basin_Criticality_Ratio<0.2)THEN(2) ELSE 
(IF(Basin_Criticality_Ratio<0.4)THEN(3) ELSE 
(IF(Basin_Criticality_Ratio<0.8)THEN(4) ELSE(5))))) 

Net_Water_Avaiable IF(External_Reservoir-
150*10^6>1)THEN(External_Reservoir-150*10^6) 
ELSE(1) 

Net_Water_Demand (Water_Demand*10^6)+(Urban_Water_Demand)+Wa
ter_Transfer_to_Tourism_City 

Urban_Water_Demand External_Urban_Water_Demand 
Water_Discharge Irrigation_Outflow 
Water_Scarcity_Ratio Water_Discharge/Net_Water_Demand 

Water_Demand GRAPH(TIME) 
External_Reservoir(t) External_Reservoir(t - dt) + (Runoff_Inflow - 

Irrigation_Outflow - Spillway) * dtINIT 
External_Reservoir=347000000/1.2 

Runoff_Inflow (Runoff)*Precipitation 
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Variables Equations and Values 

Irrigation_Outflow (Water_Transfer_to_Tourism_City+(External_Urban_
Water_Demand+Agriculture_Water_Distribution_Effici
ency+Environmental_Flow+Others_Water_Demand+
Industy))*Optimum_Irirgation 

Spillway External_Reservoir-490000000 
Agriculture_Water_Distribution_Effici
ency 

((External_Reservoir-150000000)-
Irrigation_Agriculture_Water_Consumption)*(55.26/10
0)*Limit_Agri 

Climate_Chnage GRAPH(TIME) 
Environmental_Flow (35.28*1000000)/12 
External_Urban_Water_Demand External_Urban_Consumption 

Industy ((26.03/12)*1000000) 
Irrigation_Agriculture_Water_Consu
mption 

(External_Urban_Water_Demand + 
Environmental_Flow + Others_Water_Demand + 
Industy) 

Limit_Agri 0.6 

Limit_to_HH 1 
Optimum_Irirgation 1 

Others_Water_Demand (36.84/12)*1000000 
Precipitation Climate_Chnage*0.8 
Runoff Inflow_AVG*10^6 

Water_Supply_Capacity_Efficiency 0.7 
Water_Transfer_to_Tourism_City ((1353889.33)*1.665)*Limit_to_HH*Water_Supply_Ca

pacity_Efficiency 
Inflow_AVG GRAPH(TIME) 
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รูปที่ 61 แบบจ้ำลองเชิงพลวัตของทรัพยำกรน ้ำ 

ระบบของชุมชนเมือง (Urban Module) 
กำรจ้ำลองระบบของชุมชนเมือง (Urban Module) โดยกำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพล

วัตรของระบบกำรขยำยตัวของชุมชนเมือง โดยอ้ำงอิงควำมสัมพันธ์ของระบบดังกล่ำวจำกกรอบ
แนวคิดและข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลังช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2556 (ค.ศ. 2004 – 2013) ประกอบด้วย
ระบบต่ำงๆ ดังนี  
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- ระบบการเปลี่ยนแปลงของประชากร ประกอบด้วย จ้ำนวนประชำกร อัตรำกำรเพ่ิม
ของจ้ำนวนประชำกร อัตรำกำรลดลงของจ้ำนวนประชำกรเมื่อได้รับผลกระทบกำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำ 

- ระบบการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย จ้ำนวนนักท่องเที่ยว อัตรำกำร
เพ่ิมของจ้ำนวนนักท่องเที่ยว อัตรำกำรลดลงของจ้ำนวนนักท่องเที่ยวเมื่อได้รับ
ผลกระทบกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 

- ระบบการเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและภำษี
ครัวเรือน อัตรำรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและอัตรำรำยได้จำกภำษีครัวเรือน 

ซึ่งแผนกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำยังคงใช้วิ ธีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ
สัมประสิทธิ์ของกำรแก้ปัญหำนั นๆ เช่นเดียวกับระบบของทรัพยำกรน ้ำ (สมกำรที่ 20) ในส่วนของของ
ผลกระทบจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำที่ส่งผลกระทบต่อกำรเพ่ิมจ้ำนวนของประชำกรและจ้ำนวน
นักท่องเที่ยว ใช้วิธีกำรประเมินผลกระทบจำกปริมำณของน ้ำกักเก็บ (Water Storage) โดยแบ่งเป็น 
5 ระดับของผลกระทบตำมสัดส่วนของปริมำณน ้ำ ท้ำกำรเชื่อมโยงผลกระทบเมื่อเกิดสภำวะของกำร
ลดลงของปริมำณน ้ำกักเก็บไปสู่ อัตรำกำรลดลงของจ้ำนวนของประชำกร  (Kp) และจ้ำนวน
นักท่องเที่ยว (Kt) ผ่ำนทำงอัตรำส่วนของผลกระทบ ซึ่งอัตรำของผลกระทบค้ำนวณจำกสัดส่วนของ
อัตรำกำรเพ่ิมของจ้ำนวนประชำกรและจ้ำนวนนักท่องเที่ยวส่งผลต่อกำรลดลงของทั ง 2 ตัวแปร และ
ทั ง 2 ตัวแปรนั นส่งผลโดยตรงต่อควำมต้องกำรน ้ำ (Water Demand) และในด้ำนเศรษฐกิจค้ำนวณ
จำกรำยได้จำกกำรเก็บภำษีครัวเรือนและกำรใช้จ่ำยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่อคนในพื นที่เทศบำลเมือง
หัวหิน สำมำรถแสดงตัวแปรและสมกำรที่ใช้ในแบบจ้ำลองในตำรำงที่ 33 ซึ่งรำยละเอียดของแนวคิด
ของตัวแปรแสดงในรูปที่ 58 และแบบจ้ำลองสำมำรถแสดงดังรูปที่ 62 
ตำรำงที่ 33 ตัวแปร สมกำรและค่ำน ้ำหนักของระบบของชุมชนเมือง (Urban Module) 

Variables Equations and Values 

Cumulative_Income(t) Cumulative_Income(t - dt) + (Population_Income + 
Tourism_Revenue) * dtINIT 
Cumulative_Income=(144542.44*58356)+(2227.71*(41
15740/12)) 

Population_Income (Gross_Provincial_Product*Population_Dynamic) 

Tourism_Revenue (Tourists*Visitor_Expenditure) 
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Variables Equations and Values 

Population_Dynamic(t) Population_Dynamic(t - dt) + (Population_Increase - 
Population_Decrease) * dtINIT 
Population_Dynamic=58356 

Population_Increase (Population_Increase_Rate*Population_Dynamic) 

Population_Decrease (Population_Impact*Population_Dynamic)+((Populato
n_Decrease_Rate*Controlling_Urban_Growth_Plan)*Po
pulation_Dynamic) 

Tourists(t) Tourists(t - dt) + (Tourists_Increase - 
Tourists_Decrease) * dtINIT Tourists=342978.3333 

Tourists_Increase (Tourists_Increase_Rate*Tourists) 

Tourists_Decrease (Tourism_Impact*Tourists)+((Tourists_Decrease_Rate*C
ontrolling_Urban_Growth_Plan)*Tourists) 

Controlling_Urban_Growth_Plan (IF(Controlling_Urban_Growth=1)THEN(0.00) ELSE 
(IF(Controlling_Urban_Growth=2)THEN(0.25) ELSE 
(IF(Controlling_Urban_Growth=3)THEN(0.50) ELSE 
(IF(Controlling_Urban_Growth=4)THEN(0.75) ELSE 
(1.00))))) 

Gross_Provincial_Product 144542.44/12 

Population_Impact (IF(Water_Scarcity_Impact=0)THEN(0.00) ELSE 
(IF(Water_Scarcity_Impact=1)THEN(0.20) ELSE 
(IF(Water_Scarcity_Impact=2)THEN(0.40) ELSE 
(IF(Water_Scarcity_Impact=3)THEN(0.60) ELSE 
(IF(Water_Scarcity_Impact=4)THEN(0.80) ELSE 
(1.00))))))*Population_Impact_Rate 

Population_Impact_Rate (Kp) (0.002375*2) 

Population_Increase_Rate 0.028/12 

Populaton_Decrease_Rate (0.028/12)/5 

Tourism_Impact (IF(Water_Scarcity_Impact=0)THEN(0.00) ELSE 
(IF(Water_Scarcity_Impact=1)THEN(0.20) ELSE 
(IF(Water_Scarcity_Impact=2)THEN(0.40) ELSE 
(IF(Water_Scarcity_Impact=3)THEN(0.60) ELSE 
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Variables Equations and Values 

(IF(Water_Scarcity_Impact=4)THEN(0.80) ELSE 
(1.00))))))*Tourism_Impact_Rate 

Tourism_Impact_Rate (Kt)  (0.0060833*4) 

Tourists_Decrease_Rate (0.0881/12)/5 

Tourists_Increase_Rate 0.0881/12 

Visitor_Expenditure 2227.71*30 

Water_Scarcity_Impact (IF(Water_Storage<=0)THEN(5) ELSE 
(IF(Water_Storage<=250000)THEN(4) ELSE 
(IF(Water_Storage<=500000)THEN(3) ELSE 
(IF(Water_Storage<=750000)THEN(2) ELSE 
(IF(Water_Storage<=1000000)THEN(1) ELSE(0)))))) 

 

 
รูปที่ 62 โครงสร้ำงของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของประชำกำร นักท่องเที่ยว และกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจ ของเมืองท่องเที่ยว 

ระบบของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ า (Solution Module) 
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กำรจ้ำลองระบบของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ (Solution Module) 
โดยกำรสร้ำงตัวแปรของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ระบบกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำหลัก โดยกำรแบ่งระดับกำรแก้ไขปัญหำเป็นระดับแยกกันในแต่ละแนวทำง ซึ่งแนวทำงและ
ระดับกำรแก้ไขปัญหำได้มำจำกกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
ตัวแปรและสมกำรที่ใช้ในกำรค้ำนวณภำยในระบบตำมตำรำงที่ 34 ซึ่งรำยละเอียดและค่ำระดับกำร
แก้ไขปัญหำแสดงดังตำรำงที่ 30 รูปแบบของแบบจ้ำลองสำมำรถแสดงดังรูปที่ 63 
ตำรำงที่ 34 ตัวแปร สมกำรและค่ำน ้ำหนักของระบบของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 
(Solution Module) 

Variables Equations and Values 

Adaptation_Plan ((Reserve_Water_Storage*3.25)+(Reuse_Water*3.5)+(Transferri
ng_Water_Saving_and_Adaptation_Knowledge*3.25))/10 

Reserve_Water_Storage 1 

Reuse_Water 1 

Transferring_Water_Saving_a
nd_Adaptation_Knowledge 

1 

Controling_Water_Supply_an
d_Demand 

((Controlling_Urban_Growth*4.00)+(Controlling_Water_Dema
nd_and_User_Activities*3.80)+(Controlling_Water_Supply*2.2
0))/10 

Controlling_Urban_Growth 1 

Controlling_Water_Demand_
and_User_Activities 

1 

Controlling_Water_Supply 1 

Finding_Alternative_Water_R
esource 

1 

Increasing_Water_Resource ((Finding_Alternative_Water_Resource*3.40)+(Increasing_Wat
er_Supply_Efficiency_and_Infrastructure*4.20)+(Water_Transb
oundary*2.40))/10 

Increasing_Water_Supply_Effi
ciency_and_Infrastructure 

1 

Water_Transboundary 1 
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รูปที่ 63 โครงสร้ำงของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของแนวทำงของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน

ทรัพยำกรน ้ำ 
 

ระบบของการประเมินความเปราะบางของทรัพยากรน้ า (Vulnerability Assessment 
Module) 

กำรจ้ำลองระบบของกำรประเมินควำมเปรำะบำงของทรัพยำกรน ้ำ (Vulnerability 
Assessment Module) โดยกำรสร้ำงกำรเชื่อมโยงตัวแปรของกำรประเมินควำมเปรำะบำงจำกตัว
แปรในระบบหลัก และกำรให้ค่ำน ้ำหนักของแต่ละตัวแปรถูกก้ำหนดโดยนักวิชำกำรและผู้เชี่ยวชำญ 
ซึ่งรูปแบบของแบบจ้ำลองสำมำรถแสดงดังรูปที่ 64 อ้ำงอิงหลักกำรประเมินและหน่วยของกำรวัด
สำมำรถได้โดยกำรประยุกต์ใช้กรอบกระบวนกำรประเมินควำมเปรำะบำง (Füssel & Klein, 2006) 
รำยละเอียดของตัวแปรแสดงในรูปที่ 13 กำรค้ำนวณแสดงในสมกำรที่ 19 (หัวข้อท่ี 3.7.3 บทที่ 3) ซ่ึง
กำรก้ำหนดตัวแปรและกำรก้ำหนดค่ำน ้ำหนักในกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ ได้ใช้ข้อมูลจำกกำรประเมินโดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนทรัพยำกรน ้ำ (ตำรำงท่ี 35) ตัวแปรและ
สมกำรที่ใช้ในกำรค้ำนวณภำยในระบบดังนี  
ตำรำงที่ 35 ตัวแปร สมกำรและค่ำน ้ำหนักของระบบของกำรประเมินควำมเปรำะบำงของทรัพยำกร
น ้ำ (Vulnerability Assessment Module) 

Variables Equations and Values 

Adaptive_Capacity (Adaptation_Plan*3.80) 

Coping_Capacity ((Increasing_Water_Resource*2.40)+(Controling_Water_Supply_
and_Demand*3.80)) 

Natural_Exposure (IF(Water_Storage<=0)THEN(5) ELSE 
(IF(Water_Storage<=250000)THEN(4) ELSE 
(IF(Water_Storage<=500000)THEN(3) ELSE 
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Variables Equations and Values 

(IF(Water_Storage<=750000)THEN(2) ELSE 
(IF(Water_Storage<=1000000)THEN(1) ELSE(1)))))) 

Sensitivity ((Water_Resources_Sensitivity*4.80)+(Urban_Sensitivity*5.20))/1
0 

Social_Vulnerability (Adaptive_Capacity+Coping_Capacity)/10 

Urban_Sensitivity ((((IF(Population_Dynamic<=50000)THEN(1) ELSE 
(IF(Population_Dynamic<=60000)THEN(2) ELSE 
(IF(Population_Dynamic<=70000)THEN(3) ELSE 
(IF(Population_Dynamic<=80000)THEN(4) ELSE 
(5)))))*4.00)+((IF(Tourists<=100000)THEN(1) ELSE 
(IF(Tourists<=200000)THEN(2) ELSE 
(IF(Tourists<=300000)THEN(3) ELSE 
(IF(Tourists<=400000)THEN(4) ELSE (5))))))*6.00))/10 

Water_Resources_Sensitivity ((((IF(Water_Supply_Capacity_Efficiency<=0.60)THEN(5) ELSE 
(IF(Water_Supply_Capacity_Efficiency<=0.70)THEN(4) ELSE 
(IF(Water_Supply_Capacity_Efficiency<=0.80)THEN(3) ELSE 
(IF(Water_Supply_Capacity_Efficiency<=0.90)THEN(2) ELSE 
(1)))))*5.80)+((IF(Water_Supply_Infrastructure<=0.60)THEN(5) 
ELSE (IF(Water_Supply_Infrastructure<=0.70)THEN(4) ELSE 
(IF(Water_Supply_Infrastructure<=0.80)THEN(3) ELSE 
(IF(Water_Supply_Infrastructure<=0.90)THEN(2) ELSE 
(1))))))*4.20))/10 

Water_Scarcity_Impacts (Natural_Exposure*Sensitivity)/5 

Water_Scarcity_Vulnerability (Water_Scarcity_Impacts/Social_Vulnerability) 

 
รูปที่ 64 แบบจ้ำลองเชิงพลวัตของกำรประเมินควำมเปรำะบำงของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดย
นักวิชำกำร 
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6.4.2 การน าเข้าข้อมูลของแบบจ าลอง 

จำกกำรสร้ำงแบบจ้ำลองโดยใช้สมกำรในแต่ละระบบย่อยทั ง 5 ในหัวข้อ 6.4.1 สำมำรถ
แสดงตัวแปรที่ใช้ก้ำหนดค่ำพื นฐำนในแบบจ้ำลองได้ดังตำรำงที่ 36 เพ่ือใช้เป็นค่ำตั งต้นของตัวแปร
ของกำรทดสอบแบบจ้ำลอง และกำรสร้ำงรูปแบบพื นฐำนที่ไม่มีกำรแก้ปัญหำ (Baseline) รวมทั งใช้
ในกำรระบุค่ำท่ีใช้ในกำรปรับเปลี่ยนค่ำต่ำงๆในกำรสร้ำงรูปแบบของกำรแก้ปัญหำได้อย่ำงชัดเจน 
ตำรำงที่ 36 หมวดหมู่ของตัวแปรและค่ำเริ่มต้นของตัวแปรต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับแบบจ้ำลอง 

Variables Sub-Variables Descriptions Data/Values Units 

Water Resource Sector 

External reservoir External reservoir 
water level 

Pranburi reservoir water 
level 

347000000 Cubic Meter  

 
Runoff Water resource input Dynamic runoff  
Irrigation outflow Water resource output 117243630  
Agriculture water 
distribution efficiency 

Agriculture water 
distribution efficiency 
(55.26% of water level) 

99309689 

 
External urban water 
demand 

Urban water 
consumption 

7521667 

 
Environmental flow Water for environment 2940000  
Others water demand Others water 

consumption 
736667 

 
Industry water 
demand 

Industry water 
consumption 

2169170 

 
Spillway Pranburi reservoir water 

release 
Over 490000000 

 
Water transfer to 
tourism city 

Water transfer to Hua-
Hin 

2477170 

 
Transferring system Hua-Hin water transfer 

rate 
1487790 

Other water 
transfer 

Water tranboundary Kaeng Krachan 
reservoirs 

150000 

Other sources of 
water 

Other sources of water 
rate 

Water transportation on 
road 

100000 

Water supply 
capacity efficiency 

Water supply capacity 
rate 

Water supply capacity 
efficiency 

0.66 Percentage 

Water supply 
infrastructure 

Water supply 
infrastructure rate 

Water system exclude 
losing 

0.70 

Urban Sector 
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Variables Sub-Variables Descriptions Data/Values Units 

Population 
dynamic 

Number of population Permanent population 58356 Persons 

 
Population increase 
rate 

Birth rate and in-
migration rate  

0.00233 Numerical 
scale  

Population decrease 
rate 

Death rate and out-
migration rate 

0.00047 

Tourists Number of tourists Tourists in HHM 342978 Person  
Tourists increase rate Monthly tourists 

increase rate 
0.0073 Numerical 

scale  
Tourists decrease rate Monthly tourists 

decrease rate 
0.0015 

Cumulative 
income 

Population income Gross Provincial Product 
(GPP) 

12045.20 Capita 

 
Tourism Revenue Visitor expenditure 66831.30 Baht/Person 

Water Balance Sector 

Water supply Raw water supply HHM raw water 1636812.104 Cubic Meter  
Water input Water supply input 1225972.266  
Water supply 
efficiency 

Water supply efficiency 
0.70 

 
Water requirement HHM water demand 1065483.503  
Water supply system 
capacity 

Water supply capacity 
1353889.33 

 
Water release Water supply release Over 1353889.33 

Household water 
storage 

Number of households Households in HHM 44889 Households 
Household water 
storage rate 

Household water 
storage rate 

0.80 Percentage 

Water reuse Urban wastewater HHM wastewater 539209.44 Cubic Meter  
Water reuse rate Reuse rate 0.70 Percentage 

Water 
requirement 

Population water 
demand 

Population water 
demand 

770299.20 Cubic Meter 

 
Tourism water 
demand 

Hotels and restaurants 
water demand 

295184.30 

Population water 
demand 

Number of population Population in HHM 58356 Persons 
Population water 
consumption 

Population water 
consumption 

0.44 Person/day 

Tourism water 
demand 

Number of tourists Tourists in HHM 342978 Person 
Tourism water 
consumption 

Tourists water 
consumption 

0.2459 Person/day 

Water Scarcity Assessment 

Water balance Water input HHM water supply N/A Cubic Meter 
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Variables Sub-Variables Descriptions Data/Values Units  
Water requirement HHM water demand N/A 

Falkenmark index Water supply Water Availability / 
Population 

N/A Cubic Meter 
/Capita/Year 

 
Population dynamic N/A 

Tourism city 
Criticality Ratio 

Water requirement Water Withdrawal / 
Water Availability 

N/A Ratio 
Water availability N/A 

Water Stress Index 
scale 

Falkenmark index Falkenmark et al., 1989 
N/A 

Interval scale  

Tourism city 
Criticality Ratio 
scale 

Criticality ratio Oki and Kanae, 2006 
N/A 

Interval scale  

Water scarcity Water supply level Standardized (Normal-
distribution) 

N/A 
Interval scale 
(1-5)  

Population impact Population impact scale N/A  
Tourism impact Tourism impact scale N/A  
Population impact rate Population impact 

coefficient (Kp) 
0.0043 Numeric 

 Tourism impact rate Tourism impact 
coefficient (Kt) 

0.0243 

Vulnerability Assessment 

Vulnerability Variables Weighting score Solution Levels 

Natural exposure External water 
reservoirs 

1.00 N/A 
Experts 
opinion 
weighting 
score 

Sensitivity Urban sensitivity 0.52 N/A 
 Water resource 

sensitivity 
0.48 N/A 

Urban sensitivity Population dynamic 0.40 N/A 
 Tourists 0.60 N/A 
Water resource 
sensitivity 

Water supply capacity 
efficiency 

0.58 N/A 

Water supply 
infrastructure 

0.42 N/A 

Water Scarcity Solutions Weighting score LA PM EP  

Coping capacity 
(Decreasing water 
demand) 

Controlling water 
demand and user 
activities 

0.50 5 5 4 Focus group 
results 
(Interval 
scale 1-5) Controlling urban 

growth 
0.30 3 5 5 

Controlling water 
supply 

0.20 2 1 1 



 

 

154 

Variables Sub-Variables Descriptions Data/Values Units 
Adaptive capacity Transferring water 

saving and adaptation 
knowledge 

0.50 5 2 3 

Reuse water 0.20 1 1 4 
Reserve water storage 0.30 3 2 3 

Coping capacity 
(Increasing water 
resource) 

Increasing water 
supply capacity and 
infrastructure 

0.40 4 3 1 

Water trans-boundary 0.30 4 4 2 
Finding alternative 
water 

0.30 4 4 2 

Data sources: Royal Irrigation Department (RID) (1984-2013), Department Of Provincial Administration (DOPA) 
(1994-2013), National Statistical Office (NSO) (1994-2013), and Hua-Hin Municipality (HHM) (2004-2013). 

 

6.4.3 การทดสอบและการประเมินผลแบบจ าลอง 

กำรทดสอบระบบเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน โดยแบ่งกำรด้ำเนินงำนเป็น 2 ขั นตอนดังนี  

การทดสอบการท างานของของระบบใหญ่และระบบย่อย 
กำรท้ำงำนของแบบจ้ำลองสร้ำงจำกข้อมูลรำยเดือน สำมำรถฉำยภำพอนำคตของกำร

ปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินในรูปแบบต่ำงๆ ของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่ำงในอนำคต โดยแสดงผลเป็นแบบรำยเดือนเริ่มตั งแต่ ปี  พ.ศ. 2558 จนถึง ปี พ.ศ. 2587 
แบ่งเป็นช่วงเวลำต่ำงๆ ดังนี  ระยะสั น 10 ปี ระยะกลำง 20 ปี และระยะยำว 30 ปี  

กำรด้ำเนินทดสอบประสิทธิภำพของแบบจ้ำลอง (Validation and Calibration) โดย
ด้ำเนินกำรทดสอบควำมอ่อนไหวของตัวแปรในแต่ละระบบ (Sensitivity analysis) โดยกำรทดสอบ
ตัวแปรที่ส่งผลโดยตรงในด้ำนต่ำงๆ คือ  

- ด้านทรัพยากรน้ า ได้แก่ อัตรำกำรสูบน ้ำ อัตรำกำรจ่ำยน ้ำ ประสิทธิภำพของระบบ
ส่งและกำรผลิตน ้ำประปำ 

- ด้านความต้องการน้ า ได้แก่ อัตรำกำรใช้น ้ำ อัตรำกำรเติบโตของประชำกรและ
จ้ำนวนนักท่องเที่ยว 

- ด้านผลกระทบจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ า ได้แก่ อัตรำส่วนของผลกระทบ 
(ระดับควำมรุนแรง) อัตรำส่วนของกำรแก้ปัญหำโดยวิธีต่ำงๆ 
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กำรทดสอบภำยใต้สภำวะที่ผิดปกติ ใช้วิธีกำรตั งค่ำสูงสุดและค่ำต่้ำสุด (Degeneracy testing) ของตัว
แปรหลัก เพ่ือทดสอบและหำควำมอ่อนไหวของตัวแปร พบว่ำตัวแปรเหล่ำนี  ส่งผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงมำก จึงต้องมีกำรระบุค่ำที่แน่นอนที่ได้จำกข้อมูลจริงและจำกกำรประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชำญ เพ่ือป้องกันลักษณะควำมผิดปกติของกำรค้ำนวณและควำมผิดพลำดจำกกำรให้ค่ำ
น ้ำหนักของตัวต่ำงๆ 

การเปรียบเทียบข้อมูลจริงกับผลท่ีได้จากแบบจ าลอง 
กำรเปลี่ยนแปลงของประชำกรและจ้ำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวแปรหลักของกำรใช้

น ้ำในช่วงเวลำที่มีกำรเก็บรวบรวมของพื นที่ศึกษำตำมช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2556 (ค.ศ. 2004 – 2013) 
เป็นข้อมูลที่ถูกน้ำมำเปรียบเทียบในช่วงเวลำเดียวกันได้ชัดเจนที่สุด เมื่อน้ำข้อมูลจำกแบบจ้ำลองมำ
ทดสอบหำค่ำควำมคลำดเคลื่อนของข้อมูลพบว่ำ แบบจ้ำลองให้ค่ำแม่นย้ำของกำรท้ำนำยประชำกรที่ 
0.97 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวที่ 0.80 และกำรจ่ำยน ้ำประปำ 0.96 (รูปที่ 65) ซึ่งเป็นค่ำท่ียอมรับได้  

เมื่อวิเครำะห์เปรียบเทียบผลจำกแบบจ้ำลองภำยใต้สภำวะที่ปกติกับข้อมูลจริงในช่วงปี 
พ.ศ. 2547 – 2556 (ค.ศ. 2004 – 2013) ในตัวแปรต่ำงๆ เพ่ือสังเกตค่ำควำมคลำดเคลื่อนของตัว
แปรต่ำงๆ เมื่อเปรียบเทียบกับค่ำสูงสุดและค่ำต่้ำสุด (Critical points) พบว่ำ ค่ำควำมแตกต่ำงของ
จ้ำนวนประชำกร จ้ำนวนนักท่องเที่ยว และปริมำณกำรจ่ำยน ้ำที่ของประปำ จำกข้อมูลจริงกับข้อมูล
จำกแบบจ้ำลอง ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) มีค่ำ 0.1%, 6.8% และ 2.9% ตำมล้ำดับ (รูปที่ 65) 
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ก)  ข)  

ค)  ง)  

จ)  ฉ)  
รูปที่ 65 ค่ำแม่นย้ำหรือค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบจ้ำลองของจ้ำนวนประชำกร จ้ำนวนนักท่องเที่ยว 
และปริมำณกำรจ่ำยน ้ำที่ของประปำจำกข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2547 – 2556 (ค.ศ. 2004 – 2013) 

 
ซึ่งเห็นได้ว่ำกำรเพ่ิมของจ้ำนวนประชำกรและจ้ำนวนนักท่องเที่ยวส่งผลต่อกำรลดลง

ของสมดุลของน ้ำในพื นที่ เมื่อปริมำณของน ้ำที่เข้ำมำในระบบมีปริมำณที่คงที่และส่งผลให้ปริมำณน ้ำ
กักเก็บมีปริมำณที่ลดลง ดังนั นเมื่อได้ค่ำควำมแม่นย้ำที่ยอมรับได้จำกกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลจริง

y = 0.9242x + 2935.8

R² = 0.9718
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ของแบบจ้ำลอง จึงสำมำรถใช้แบบจ้ำลองนี ในกำรฉำยภำพอนำคต เพ่ือให้เห็นถึงรูปแบบกำรเปรียบ
เปลี่ยนของทรัพยำกรน ้ำในแบบต่ำงๆ  

 

6.4.4 ข้อจ ากัดของแบบจ าลอง 

กำรจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำนั น เป็นกำรฉำยภำพอนำคต ภำยใต้เงื่อนไขของกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรน ้ำ
เท่ำนั น ไม่รวมผลกระทบทำงด้ำนอ่ืนๆ ซึ่งมีองค์ประกอบอีกหลำยส่วนที่กระทบต่อกำรเพ่ิมขึ นหรือ
ลดลงของจ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยว อีกทั งกำรปรับแก้ค่ำที่มีควำมส้ำคัญหลักของแบบจ้ำลอง 
เช่น ค่ำผลกระทบที่เกดิจำกกำรขำคแคลนทรัพยำกรน ้ำต่อประชำกร (Kp) และนักท่องเที่ยว (Kt) กำร
ประเมินระดับของผลกระทบและระดับของกำรแก้ปัญหำ เป็นต้น ซึ่งทั งหมดได้แสดงหลักกำรรวมทั ง
กระบวนกำรในกำรประเมินและก้ำหนดค่ำต่ำงๆ ในหัวข้อ 6.4.1  

ในส่วนของกำรแก้ไขปัญหำสำมำรถเพ่ิมหรือลดตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ โดยต้องหำข้อมูล
หรือแนวทำงที่เป็นไปได้ของพื นที่ศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น งำนวิจัยครั งนี  ได้ใช้พื นที่ศึกษำ คือ เทศบำลเมือง
หัวหิน กำรแก้ไขปัญหำในพื นที่นั นได้อ้ำงอิงจำกกระบวนกำรศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยกำรมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บทที่ 5) ระบบกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของ
เมืองท่องเที่ยว ประกอบด้วย พื นที่ต้นน ้ำและพื นที่ปลำยน ้ำ ส่งผลให้แบบจ้ำลองสำมำรถกำรวิเครำะห์
ภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศของพื นที่ต้นน ้ำและด้ำนกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ปลำยน ้ำได้ชัดเจนยิ่งขึ น  
 

6.4.5 ผลการทดสอบทางเลือกของการปรับตัว 

เมื่อได้ผลทดสอบควำมแม่นย้ำของแบบจ้ำลองที่ยอมรับได้ ขั นตอนต่อไป คือ กำร
ทดสอบทำงเลือกของกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำที่ผู้มีส่วนได้เสียเสนอแนวทำงไว้ในบทที่ 5 เพ่ือ
ทดสอบทิศทำงของผลจำกกำรแก้ปัญหำในรูปแบบที่แตกต่ำงกัน 5 รูปแบบ โดยมีควำมต้องกำร
ทรัพยำกรน ้ำเป็นตัวแปรที่ก้ำหนดปริมำณของควำมต้องกำรจำกกำรเพ่ิมขึ นของปริมำณประชำกรและ
นักท่องเที่ยว ซึ่งระบบจะท้ำกำรประเมินสมดุลของน ้ำ รวมทั งกำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ
ในระดับต่ำงๆ เมื่อเกิดกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ผลกระทบกำรท่องเที่ยวส่งต่อจ้ำนวนนักท่องที่
ลดลง และกระทบประชำกรซึ่งขำดรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว ท้ำให้อำจจะเกิดกำรย้ำยออกและปัญหำ
ที่เกิดขึ น ส่งผลให้ควำมต้องกำรน ้ำลดลงและมีกำรเพ่ิมขึ นเมื่อระดับของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ
ลดลง แต่ถ้ำมีกำรแก้ปัญหำในรูปแบบต่ำงๆ โดยกำรแก้ปัญหำในหน่อยต่ำงๆ ของแบบจ้ำลอง ซึ่งจะ
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ส่งผลต่อศักยภำพของกำรรองรับนักท่องเที่ยวและกำรเพ่ิมขึ นของประชำกร แนวทำงกำรแก้ปัญหำใน
ทำงเลือกที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและควำมเปรำะบำงของพื นที่ในระดับ
ต่ำงดังต่อไปนี  

1. ภำพอนำคตในกรณีท่ีไม่มีกำรด้ำเนินมำตรกำรใดๆ (Baseline) ผลของกำรทดสอบ
พบว่ำ สมดุลน ้ำของ Baseline ตกลงต่้ำสุดในปี 2019 และควำมควำมเปรำะเพ่ิมขึ น
สูงสุดในช่วงเวลำเดียวกัน 

2. ภำพอนำคตท่ีมีกำรแก้ปัญหำโดยกำรเพ่ิมทรัพยำกรน ้ำ (AS#WR) ผลของกำรทดสอบ
พบว่ำ สมดุลน ้ำของ AS#WR ตกลงต่้ำสุดในปี 2031 และควำมควำมเปรำะเพ่ิมขึ น
สูงสุดในช่วงเวลำเดียวกัน 

3. ภำพอนำคตท่ีมีกำรแก้ปัญหำโดยกำรลดควำมต้องกำรใช้น ้ำ (AS#WD) ผลของกำร
ทดสอบพบว่ำ สมดุลน ้ำของ AS#WD ตกลงต่้ำสุดในปี 2013 และควำมควำมเปรำะ
เพ่ิมขึ นสูงสุดในช่วงเวลำเดียวกัน 

4. ภำพอนำคตท่ีมีกำรแก้ปัญหำโดยกำรปรับตัวของผู้ได้รับผลกระทบ (AS#AP) ผลของ
กำรทดสอบพบว่ำ สมดุลน ้ำของ AS#AP ตกลงต่้ำสุดในปี 2028 และควำมควำมเปรำะ
เพ่ิมขึ นสูงสุดในช่วงเวลำเดียวกัน 

5. ภำพอนำคตท่ีมีกำรแก้ปัญหำในทุกแนวทำง (AS#ALL) ผลของกำรทดสอบพบว่ำ สมดุล
น ้ำของ AS#ALL ตกลงต่้ำสุดในปี 2041 และควำมควำมเปรำะเพ่ิมขึ นสูงสุดในช่วงเวลำ
เดียวกันปี 2041 
จำกกำรสร้ำงเงื่อนไขต่ำงๆ โดยกำรใช้ข้อมูลพื นที่และแนวทำงแก้ปัญหำจำกกำรท้ำวิจัย

นั น ผลกำรทดสอบดังกล่ำว สำมำรถสรุปได้ว่ำ แบบจ้ำลองมีข้อจ้ำกัดของกำรแก้ไขปัญหำ จำก
ทรัพยำกรที่มีอยู่และแนวทำงที่ก้ำหนดขึ นไม่สำมำรถรองรับกำรขยำยตัวหรือกำรเพ่ิมของควำม
ต้องกำรน ้ำได้เกินกว่ำ ปี ค.ศ. 2041 (รูปที่ 66) ในกรณีที่ต้องกำรท้ำให้กำรแก้ปัญหำระยะยำวขึ น 
จ้ำเป็นต้องเพ่ิมขอบเขตของกำรจัดหำทรัพยำกร ก้ำหนดขอบเขตสูงสุดของกำรเติบโตของเมืองและ
ควำมต้องกำรน ้ำ เป็นต้น  
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ก)  

ข)  

ค)  
รูปที่ 66 ผลกำรทดสอบทำงเลือกของแบบจ้ำลองเชิงพลวัตด้ำนทรัพยำกรน ้ำ (พ.ศ. 2547 – 2586)  
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6.5 ผลการศึกษาของพืนที่ต้นน้ า 

กำรฉำยภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้น
น ้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรน้ำผลกำรศึกษำที่ได้จำกกำรประชุมระดมสมอง
ระหว่ำงกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง (บทท่ี 4) มำใช้
เป็นข้อมูลตั งต้นและข้อมูลในตัวแปรของกำรปรับตัวในแบบจ้ำลอง ซึ่งผลของแบบจ้ำลองสำมำรถฉำย
ภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยเริ่มตั งแต่ ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 
2014) จนถึง ปี พ.ศ. 2586 (ค.ศ. 2043) โดยแบ่งกำรเปรียบเทียบผลของแบบจ้ำลองเป็น 8 รูปแบบ 
คือ  

ภายใต้เงื่อนไขเกิดเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1) กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ  

2) กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ และกำรเพ่ิมปริมำณจ่ำยน ้ำให้เทศบำล
เมืองหัวหิน  

3) กำรลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ 

4) กำรลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ และกำรเพ่ิม
ปริมำณจ่ำยน ้ำให้เทศบำลเมืองหัวหิน 

ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5) กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ  

6) กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ และกำรเพ่ิมปริมำณจ่ำยน ้ำให้เทศบำล
เมืองหัวหิน 

7) กำรลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ 

8) กำรลดผลกระทบจำกกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ และกำรเพ่ิม
ปริมำณจ่ำยน ้ำให้เทศบำลเมืองหัวหิน 

ซ่ึงรูปแบบดังกล่ำว สำมำรถแสดงให้เห็นภำพอนำคตของผลกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ
และกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ประเด็นที่น่ำสนใจของผลของกำรฉำยภำพ
อนำคต มีดังต่อไปนี  
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สัดส่วนการจัดสรรทรัพายากรน้ า 
จำกกำรผลของกำรฉำยภำพอนำคตแสดงให้เห็นว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ส่งผลต่อสัดส่วนของทรัพยำกรน ้ำในทุกๆกรณี มีสัดส่วนลดลงร้อยละ 20 ของกำรไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ (รูปที่ 67) สัดส่วนที่น้อยที่สุด คือ ช่วงฤดูแล้ง เดือนมีนำคมและเมษำยน ส่งผลให้
ทุกๆกรณี ในพื นที่ต้นน ้ำนั น ไม่สำมำรถท้ำเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้สอดคล้องกับข้อมูลจำกส้ำนัก
ชลประทำนที่ 14 เพรำะในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ได้มีกำรประกำศว่ำไม่สำมำรถจ่ำยน ้ำให้ภำคเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้ เนื่องจำกปริมำณน ้ำในอ่ำงเก็บน ้ำมีปริมำณไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร เมื่อได้รับ
กำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงของกำรมีส่วนร่วม (บทที่ 4) พบว่ำ สัดส่วนของทรัพยำกรน ้ำเพ่ืมขึ นในช่วง
ฤดูแล้ง แต่ยังคงไม่สำมำรถจ่ำยน ้ำให้ภำคเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้เช่นกัน  

ผลกระทบที่เกิดจำกกำรเพ่ิมควำมต้องกำรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินนั น ส่งผลเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนของควำมต้องกำรน ้ำหลักของพื นที่ต้นน ้ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม กำรเพ่ิมขึ น
ยังคงส่งผลกะทบต่อพื นที่ต้นน ้ำ ดังนั นจึงต้องมีกำรบริหำรจัดกำรน ้ำให้สอดคล้องและลดปัญหำที่จะ
เกิดขึ นในอนำคต โดยใช้ผลจำกกำรปรับแก้ปัญหำของเมืองท่องเที่ยวในส่วนถัดไป 

การประเมินการขาดแคลนทรัพายากรน้ า 
ผลของกำรฉำยภำพอนำคตต่อกำรประเมินกำรขำดแคลนทรัพำยำกรน ้ำ เมื่อใช้ 

Criticality Ratio (CR) เป็นดัชนีชี วัด พบว่ำ กำรขำดแคลนทรัพำยำกรน ้ำสูงมำก ช่วงเดือนมกรำคม 
ถึง มิถุนำยน ในรูปแบบของกำรที่ไม่ได้มีกำรแก้ปัญหำ แต่เมื่อได้รับกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพำยำกรน ้ำลดลง ในเดือนมกรำคม (รูปที่ 67) แสดงให้เห็นว่ำ กำรแก้ปัญหำดังกล่ำวได้ผลในกำร
ช่วยลดกำรขำดแคลนทรัพำยำกรน ้ำ แต่พื นที่ต้นน ้ำยังคงขำดแคลนทรัพำยำกรน ้ำ อยู่ เนื่องจำก
ปริมำณของฝนและน ้ำต้นทุนมีปริมำณน้อย ซึ่งเป็นข้อจ้ำกัดทำงธรรมชำติของพื นที่นี  

ความไม่แน่นอนจากการฉายภาพอนาคต 
ผลของกำรฉำยภำพอนำคตในหลำกหลำยรูปแบบนั น แสดงให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอน 

ของผลที่จะเกิดขึ น จำกแบบจ้ำลองนี  พบว่ำ ควำมไม่แน่นอนของสัดส่วนของทรัพยำกรน ้ำที่เกิดปัญหำ
กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ มีค่ำสูงสุดที่ร้อยละ 50 ในเดือนมำกรำคมและน้อยที่สุดร้อยละ 10 ใน
เดือนพฤษภำคม ดังนั น สำมำรถสรุปได้ว่ำ ในอนำคตควำมแต่กต่ำงกันของผลจำกกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำมีค่ำควำมไม่แน่นอนมีค่ำสูงสุดที่ร้อยละ 50 (รูปที่ 67) 
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ก)  

ข)  
รูปที่ 67 กำรฉำยภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำจำก

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Climate Change 0.40 0.20 0.14 0.13 0.29 0.61 0.97 1.31 1.05 1.23 1.70 1.20

Climate Change + Hua-Hin 0.39 0.19 0.13 0.13 0.28 0.59 0.95 1.28 1.02 1.21 1.64 1.15

Climate Change + Solution 0.68 0.42 0.32 0.27 0.33 0.56 0.73 1.00 0.90 1.03 1.66 1.52

Climate Change + Solution + Hua-Hin 0.66 0.41 0.31 0.26 0.32 0.53 0.71 0.98 0.88 1.01 1.60 1.46

Non-Climate Change 0.49 0.24 0.17 0.16 0.36 0.77 1.22 1.64 1.31 1.54 2.12 1.49

Non-Climate Change + Hua-Hin 0.48 0.24 0.17 0.16 0.35 0.74 1.18 1.60 1.28 1.51 2.05 1.42

Non-Climate Change + Solution 0.85 0.53 0.40 0.33 0.42 0.69 0.91 1.25 1.12 1.29 2.08 1.89

Non-Climate Change + Solution + Hua-Hin 0.82 0.51 0.39 0.32 0.40 0.67 0.88 1.22 1.10 1.26 2.00 1.81
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Non-Climate Change + Hua-Hin 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
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Non-Climate Change + Solution + Hua-Hin 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
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6.6 ผลการศึกษาของเทศบาลเมืองหัวหิน 

กำรฉำยภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำล
เมืองหัวหิน “ไม่คลอบคลุมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เนื่องจำกพื นที่
เทศบำลเมืองหัวหินไม่ได้เป็นพื นที่ต้นน ้ำ ซึ่งกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำของกรม
ชลประทำน ได้ก้ำหนดให้ควำมต้องกำรน ้ำประชำชนมีควำมส้ำคัญเป็นล้ำดับแรก จึงไม่สำมำรถให้
ประชำชนขำดแคลนน ้ำได้ ส่งผลให้ระบบของกำรจ่ำยน ้ำสู่เทศบำลเมืองหัวหิน ไม่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

โดยกำรน้ำผลกำรศึกษำที่ได้จำกกำรประชุมระดมสมองระหว่ำงกลุ่มเป้ำหมำย 
ประกอบด้วย นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐบำลที่เกี่ยวข้อง (บทที่ 5) มำใช้เป็นข้อมูลตั งต้นและ
ข้อมูลในตัวแปรของกำรปรับตัวในแบบจ้ำลอง ซึ่งผลของแบบจ้ำลองสำมำรถฉำยภำพอนำคตของกำร
ปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหินในรูปแบบของกลุ่มผู้น้ำชุมชน 
กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มนักวิชำกำร เริ่มตั งแต่ ปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) จนถึง ปี พ.ศ. 2586 (ค.ศ. 
2043) สำมำรถแสดงให้เห็นภำพอนำคตของผลกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและกำรปรับตัวแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำทั งสิ น 4 รูปแบบ ดังต่อไปนี  

1) ภำพอนำคตในกรณีท่ีไม่มีกำรด้ำเนินมำตรกำรใดๆ (Baseline) 

2) ภำพอนำคตกำรแก้ปัญหำของกลุ่มผู้น้ำชุมชน (Local Actors) 

3) ภำพอนำคตกำรแก้ปัญหำของกลุ่มผู้บริหำร (Policy Makers)  

4) ภำพอนำคตกำรแก้ปัญหำของกลุ่มนักวิชำกำร (Experts) 

 

6.6.1 ภาพอนาคตในกรณีที่ไม่มีการด าเนินมาตรการใดๆ (Baseline) 

ภำพอนำคตที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของผลกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งไม่ได้
เตรียมกำรหรือมีกำรรับมือกับผลกระทบหรือภำพอนำคตปกติ (Baseline) โดยใช้ข้อมูลอ้ำงอิงจำก
สภำพกำรณ์ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ของเทศบำลเมืองหัวหินและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำมำรถ
อธิบำยภำพอนำคตของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้ดังต่อไปนี  (รูปที่ 68) 

ภาพอนาคตด้านทรัพยากรน้ า  
จำกภำพอนำคตปกติ (Baseline) ในระยะสั น สมดุลของน ้ำ (Water balance) เริ่มอยู่

ในระดับติดลบตั งแต่เริ่มเข้ำปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) และติดลบที่สุด -204,910 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 
2563 (ค.ศ. 2020) ส่งผลให้ปริมำณน ้ำเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำ (Water input) ไม่มีน ้ำกักเก็บ (Water 
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storage) เนื่องจำกปริมำณของน ้ำคงที่ที่ 1,225,972 ลบ.ม. แต่มีกำรเพ่ิมของควำมต้องกำรมำกขึ น มี
ปริมำณกำรจ่ำยน ้ำประปำ (Water discharge) และควำมต้องกำรใช้น ้ำ (Water requirement) 
สูงสุด 1,430,882 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) จำกนั นปริมำณกำรจ่ำยไม่เพียงพอ โดยมี
ปริมำณกำรจ่ำยน ้ำ 1,156,577 ลบ.ม. ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2563 – 2566 (ค.ศ. 2020 - 2023) หลังจำกนั น
ปริมำณน ้ำประปำจึงเพียงพอต่อควำมต้องกำร  เนื่องจำกกำรลดลงอย่ำงรวดเร็วของจ้ำนวน
นักท่องเที่ยว จำกนั นในช่วง 10-20 ปี สมดุลของน ้ำยังคงอยู่ในระดับต่้ำ โดยลดลงจนถึงจุดที่ -81,252 
ลบ.ม. (กรำฟลดลงต่้ำครั งที่ 2) ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) จำกนั นกลับเพ่ิมขึ นจนถึง 67,111 ลบ.
ม. (กรำฟเพ่ิมขึ นสูงครั งที่ 3) ในปี พ.ศ. 2572 (ค.ศ. 2029) และกลับลดลงจนถึง -81,252 ลบ.ม. 
(กรำฟลดลงต่้ำครั งที่ 3) ในปี พ.ศ. 2576 (ค.ศ. 2033) ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมสัมพันธ์ของกำรเพ่ิมขึ น
และกำรลดลงระหว่ำงปริมำณน ้ำและควำมต้องกำรใช้น ้ำ ด้ำนควำมต้องกำรใช้น ้ำมีเพ่ิมขึ นจนถึง  
1,307,264 ลบ.ม. (กรำฟเพ่ิมขึ นสูงครั งที่ 2) ในปี พ.ศ. 2569 (ค.ศ. 2026) และเพ่ิมขึ นจนถึง 
1,305,988 ลบ.ม. (กรำฟเพ่ิมขึ นสูงครั งท่ี 3) ในปี พ.ศ. 2576 (ค.ศ. 2033) ซึ่งเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลง
ของจ้ำนวนประชำกรและจ้ำนวนนักท่องเที่ยวโดยตรง และในช่วง 20-30 ปีข้ำงหน้ำ สมดุลของน ้ำ
ยังคงอยู่ในระดับต่้ำลงอีก โดยสมดุลของน ้ำมีค่ำ -26,424 ลบ.ม. จำกในปี พ.ศ. 2577 (ค.ศ. 2034) 
กลับเพิ่มขึ นจนถึง 61,573 ลบ.ม. (กรำฟเพ่ิมขึ นสูงครั งที่ 4) ในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) ลดลงจนถึง 
-70,733 ลบ.ม. (กรำฟลดลงต่้ำครั งที่ 4) ในปี พ.ศ. 2582 (ค.ศ. 2039) และกลับเพ่ิมขึ นจนถึง 60,133 
ลบ.ม. (กรำฟเพ่ิมขึ นสูงครั งที่ 4) ในปี พ.ศ. 2584 (ค.ศ. 2041) และมีค่ำ -21,108 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 
2586 (ค.ศ. 2043) ด้ำนควำมต้องกำรใช้น ้ำมีเพ่ิมขึ นจนถึง 1,296,705 ลบ.ม. (กรำฟเพ่ิมขึ นสูงครั งที่ 
4) ในปี พ.ศ. 2582 (ค.ศ. 2039) และมีควำมต้องกำรใช้น ้ำ 1,243,306 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2586 (ค.ศ. 
2043) 

ภาพอนาคตของความเปราะบางด้านทรัพยากรน้ า  
กำรเปลี่ยนแปลงของควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของภำพอนำคตนี  มีควำม

เปรำะบำงในช่วงแรกอยู่ในระดับปกติมีค่ำ 0.62 จำกนั นเพิ่มขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และ
ควำมเปรำะบำงมีค่ำสูงสุด 3.62 ในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) และลดลงจนถึงระดับปกติมีค่ำ 0.66 
ในปี พ.ศ. 2566 (ค.ศ. 2023) กำรประเมินระดับของกำรขำดแคลนน ้ำนั น ค่ำ WSI เพ่ิมขึ น จำกระดับ 
3 เป็นระดับ 5 ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และไม่มีกำรลดลงอีก ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมำณน ้ำเริ่มมี
ปริมำณไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับควำมต้องกำรใช้น ้ำของประชำกรและนักท่องเที่ยว และค่ำ CR เพ่ิมขึ น
จำกระดับ 4 เป็นระดับ 5 ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ซึ่งเป็นช่วงที่สมดุลของน ้ำเริ่มมีค่ำลดลงอย่ำง
มำก จำกนั นค่ำ CR ลดลงจำกระดับ 5 เป็นระดับ 4 ในปี พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) และไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลง เนื่องจำกสัดส่วนของปริมำณน ้ำในพื นที่ค่อนข้ำงคงที่ ในอนำคตช่วง 20 ปี สำมำรถ
สังเกตจุดที่มีควำมเปรำะบำงเพ่ิมขึ นเมื่อรวมกับระยะสั น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตั งแต่ในปี พ.ศ. 2563 – 
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2566 (ค.ศ. 2020 - 2023) มีค่ำ 3.62 ช่วงที่ 2 ตั งแต่ในปี พ.ศ. 2570 - 2573 (ค.ศ. 2027 - 2030) มี
ค่ำ 3.31 และช่วงที่ 3 ตั งแต่ในปี พ.ศ. 2575 - 2578 (ค.ศ. 2032 – 2035) มีค่ำ 3.52 ตำมล้ำดับ และ
ช่วง 30 ปีข้ำงหน้ำ ควำมเปรำะบำงยังคงมีค่ำสูงต่อจำกระยะกลำงจำกนั นลดลงเหลือ 0.64 จำกนั น
เพ่ิมขึ นในช่วงที่ 4 มีค่ำ 3.52 ในช่วงปี พ.ศ. 2582 - 2584 (ค.ศ. 2039 - 2041) และในปี พ.ศ. 2586 
(ค.ศ. 2043) ควำมเปรำะบำงมีค่ำ 0.64 สำเหตุที่ท้ำให้กรำฟควำมเปรำะบำงมีค่ำไม่คงที่ เนื่องจำก
เทศบำลมีปริมำณน ้ำไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร  
 

6.6.2 ภาพอนาคตการแก้ปัญหาของกลุ่มผู้น าชุมชน  

กลุ่มผู้น้ำชุมชน เลือกวิธีกำรปรับตัวโดยกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำและช่วยกัน
ประหยัดน ้ำ มำเป็นล้ำดับแรก ซึ่งวิธีนี เป็นกำรลดกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำรน ้ำของพื นที่และยัง
สำมำรถลดกำรขำดแคลนน ้ำได้อย่ำงยั่งยืน และในล้ำดับรองลงมำ ได้มองถึงกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ โดยมองด้ำนกำรควบคุมกำรใช้ กำรหำแหล่งทรัพยำกรน ้ำ และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
ของระบบประปำ เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมของควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ และกำรขยำยตัวของเมืองที่ต้อง
มีกำรควบคุม ซึ่งสำมำรถอธิบำยภำพอนำคตของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้
ดังต่อไปนี  (รูปที่ 68) 

ภาพอนาคตด้านทรัพยากรน้ า  
ในอีก 10-20 ปีข้ำงหน้ำ ภำพอนำคตของกลุ่มผู้น้ำชุมชน พบว่ำ ประชำชนและธุรกิจ

ท่องเที่ยวไม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ เนื่องมีกำรแก้ปัญหำโดยกำรเพ่ิม
ปริมำณน ้ำมำกขึ น แต่สมดุลของน ้ำยังคงลดลงอย่ำงต่อเนื่อง และในอีก 20-30 ปี สมดุลของน ้ำยัง
ลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนอยู่ในระดับติดลบตั งแต่ในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) และลดลงจนถึงจุดต่้ำสุด 
-131,212 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2580 (ค.ศ. 2037) ซึ่งมีปริมำณกำรจ่ำยน ้ำประปำสูงสุดมีปริมำณ 
1,889,605  ลบ.ม. ส่งผลให้ปริมำณน ้ำเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำไม่มีน ้ำกักเก็บในปี พ.ศ. 2580 (ค.ศ. 2037) 
จำกนั นจึงเกิดสภำวะกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งภำพอนำคตของกลุ่มผู้น้ำชุมชนมีกำรเพ่ิมของ
ควำมต้องกำรน ้ำมำกท่ีสุด มีกำรเพิ่มปริมำณของน ้ำดิบเป็น 1,758,394 ลบ.ม.  

ภาพอนาคตของความเปราะบางด้านทรัพยากรน้ า  
ระยะแรก ควำมเปรำะบำงเริ่มจำก 0.15 แล้วเพ่ิมขึ นเล็กน้อยตั งแต่ในปี พ.ศ. 2558 - 

2566 (ค.ศ. 2015 - 2023) ซึ่งค่ำควำมเปรำะบำงอยู่ระหว่ำง 0.17 – 0.19 กำรประเมินระดับของกำร
ขำดแคลนน ้ำนั น ค่ำ WSI เพ่ิมขึ น จำกระดับ 3 เป็นระดับ 5 ในปี พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) และไม่มี
กำรลดลง ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมำณสัดส่วนของน ้ำกับจ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยวเริ่มมีปริมำณไม่
เพียงพอ และค่ำ CR เพ่ิมขึ นจำกระดับ 3 เป็นระดับ 4 ในช่วงเดียวกัน ซึ่งเป็นช่วงที่สมดุลของน ้ำเริ่มมี
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ค่ำลดลง ในอีก 10-20 ปีข้ำงหน้ำ ควำมเปรำะบำงเพ่ิมขึ นเล็กน้อยตั งแต่ระยะสั น ซึ่งมีค่ำอยู่ระหว่ำง 
0.19 – 0.20 ค่ำ WSI ยังคงอยู่ในระดับสูง (5) ค่ำ CR เพ่ิมขึ นจำกระดับ 4 เป็นระดับ 5 ในปี พ.ศ. 
2576 (ค.ศ. 2033) ซึ่งเป็นช่วงที่สัดส่วนของน ้ำ (สมดุลของน ้ำ) เริ่มมีแนวโน้มของกำรลดลงอย่ำง
รวดเร็ว และในอีก 20-30 ปี ควำมเปรำะบำงเพ่ิมขึ นสูงสุดใน ในปี พ.ศ. 2580 (ค.ศ. 2037) มีค่ำควำม
เปรำะบำง 1.04 จำกนั นลดลงจนมีค่ำ 0.21 ช่วง ในปี พ.ศ. 2582 (ค.ศ. 2039) จำกกำรลดลงของ
จ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยว แล้วกลับเพ่ิมขึ นอีกครั ง ในปี พ.ศ. 2585 (ค.ศ. 2042) ซึ่งมีค่ำ
ควำมเปรำะบำง 1.04 ในส่วนของค่ำ WSI และค่ำ CR ยังคงอยู่ในระดับสูงสุด 
 

6.6.3 ภาพอนาคตการแก้ปัญหาของกลุ่มผู้บริหาร 

กลุ่มผู้บริหำร เน้นกำรแก้ปัญหำโดยกำรเพ่ิมปริมำณของทรัพยำกรน ้ำหรือกำรจัดหำ
ทรัพยำกรน ้ำ เพ่ิมประสิทธิภำพของระบบประปำ และสร้ำงที่กักเก็บน ้ำส้ำรอง เพ่ือรองรับกำรเพ่ิมขึ น
ของควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำและป้องกันกำรขำดแคลนน ้ำในระยะสั น ในอีกด้ำนหนึ่งได้เลือกวิธีกำร
ควบคุมวำงกำรเติบโตและกำรขยำยตัวของเมืองในอนำคต เพ่ือชะลอกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำร
ทรัพยำกรน ้ำในอีกทำงหนึ่ง ซึ่งสำมำรถอธิบำยภำพอนำคตของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำได้ดังต่อไปนี  (รูปที่ 6-16) 

ภาพอนาคตด้านทรัพยากรน้ า  
ระยะใกล้และในอีก 10-20 ปีข้ำงหน้ำ สมดุลของน ้ำเริ่มมีค่ำติดลบในปี พ.ศ. 2575 (ค.ศ. 

2032) แต่ในระยะนี ประชำชนและธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ และในอีก 20-30 ปี สมดุลของน ้ำของภำพอนำคตของกลุ่มผู้บริหำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
จนสมดุลของน ้ำเริ่มอยู่ในระดับติดลบตั งแต่ในช่วงระยะสั นและลดลงจนถึงจุดต่้ำสุด -114,576 ลบ.ม. 
ในปี พ.ศ. 2577 (ค.ศ. 2034) ส่งผลให้ปริมำณน ้ำเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำไม่มีน ้ำกักเก็บในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 
2035) ซึ่งในกำรแก้ปัญหำของกลุ่มผู้บริหำรมีกำรเพ่ิมปริมำณของน ้ำดิบเป็น 1,727,760 ลบ.ม. ส่งผล
ให้มีปริมำณกำรจ่ำยน ้ำประปำสูงสุดได้ปริมำณ 1,842,336 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2577 (ค.ศ. 2034) และ
เมื่อมีควำมต้องกำรมำกกว่ำนั น จึงส่งผลให้เกิดสภำวะกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ 

 
ภาพอนาคตของความเปราะบางด้านทรัพยากรน้ า  

ระยะแรก ควำมเปรำะบำงเริ่มจำก 0.17 แล้วเพ่ิมขึ นเล็กน้อยตั งแต่ในปี พ.ศ. 2558 - 
2566 (ค.ศ. 2015 - 2023) ซึ่งค่ำควำมเปรำะบำงอยู่ระหว่ำง 0.19 – 0.22 กำรประเมินระดับของกำร
ขำดแคลนน ้ำนั น ค่ำ WSI เพ่ิมขึ น จำกระดับ 3 เป็นระดับ 5 ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) และไม่มี
กำรลดลง ซึ่งเป็นช่วงที่ปริมำณสัดส่วนของน ้ำกับจ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยวเริ่มมีปริมำณไม่
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เพียงพอ และค่ำ CR อยู่ที่ระดับ 4 เป็นช่วงที่สมดุลของน ้ำเริ่มมีค่ำลดลง ในอีก 10-20 ปีข้ำงหน้ำ 
ควำมเปรำะบำงเพ่ิมขึ นเล็กน้อยตั งแต่ระยะสั น มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.22 – 0.23 ค่ำ WSI ยังคงอยู่ใน
ระดับสูง (5) ค่ำ CR เพ่ิมขึ นจำกระดับ 4 เป็นระดับ 5 ในปี พ.ศ. 2574 (ค.ศ. 2031) ซึ่งเป็นช่วงที่
สัดส่วนของน ้ำ (สมดุลของน ้ำ) เริ่มมีแนวโน้มของกำรลดลงอย่ำงรวดเร็ว  และในอีก 20-30 ปี ควำม
เปรำะบำงเพ่ิมขึ นสูงสุดใน ในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) มีค่ำควำมเปรำะบำง 1.17 จำกนั นลดลงจน
มีค่ำ 0.23 ช่วง ในปี พ.ศ. 2579 (ค.ศ. 2036) จำกกำรลดลงของจ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยว 
แล้วกลับเพ่ิมขึ นอีกครั ง ในปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) ซึ่งมีค่ำควำมเปรำะบำง 1.17 ในส่วนของค่ำ 
WSI ยังคงอยู่ในระดับสูงสุด แต่ค่ำ CR มีกำรปรับลดลงจำกระดับ 5 เป็นระดับ 4 ในปี พ.ศ. 2579 
และ พ.ศ. 2585 (ค.ศ. 2036 และ ค.ศ. 2042) ซึ่งเกิดจำกสัดส่วนของน ้ำที่เพ่ิมขึ นจำกกำรลดลงของ
นักท่องเที่ยว 

 

6.6.4 ภาพอนาคตการแก้ปัญหาของกลุ่มนักวิชาการ  

กลุ่มนักวิชำกำร เลือกวิธีกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ  โดยกำร
ควบคุมวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ รวมทั งใช้วิธีกำรปรับตัวโดยกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประหยัดน ้ำ
และช่วยกันประหยัดน ้ำ เพ่ือรองรับกำรเติบโตกำรขยำยตัวของเมือง และลดกำรเพ่ิมขึ นของควำม
ต้องกำรน ้ำของพื นที่และยังสำมำรถลดกำรขำดแคลนน ้ำได้อย่ำงยั่งยืน ซึ่งสำมำรถอธิบำยภำพอนำคต
ของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้ดังต่อไปนี  (รูปที่ 68) 

ภาพอนาคตด้านทรัพยากรน้ า  
ระยะใกล้และในอีก 10-20 ปีข้ำงหน้ำ ปริมำณของน ้ำกักเก็บเริ่มลดลงอย่ำงรวดเร็วและ

ก้ำลังจะไม่เพียงพอสมดุลของน ้ำเริ่มมีค่ำติดลบในปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) สมดุลของน ้ำของภำพ
อนำคตของกลุ่มนักวิชำกำรลดลงอย่ำงรวดเร็วที่สุด เนื่องจำกกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำรใช้น ้ำอย่ำง
รวดเร็ว แต่ทรัพยำกรน ้ำยังไม่สำมำรถรองรับกำรเพ่ิมจ้ำนวนได้ จนสมดุลของน ้ำเริ่มอยู่ในระดับติดลบ
ตั งแต่ในปี พ.ศ. 2574 (ค.ศ. 2031) และลดลงจนถึงจุดต่้ำสุด -87,680 ลบ.ม. ซึ่งควำมแตกต่ำงจำก
กลุ่มอ่ืน คือ ปริมำณน ้ำเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำมีปริมำณน้อยที่สุด จ้ำนวน 40,518 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2575 
(ค.ศ. 2032) แต่ปริมำณน ้ำเข้ำอ่ำงเก็บน ้ำนั นไม่หมดเหมือนกลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจำกมีกำรเพ่ิมปริมำณของ
น ้ำดิบจำกสัดส่วนของน ้ำเสียชุมชนที่ได้รับกำรบ้ำบัด ส่งผลให้มีปริมำณกำรจ่ำยน ้ำประปำสูงสุดมี
ปริมำณ 1,606,011 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2574 (ค.ศ. 2031) และในอีก 20-30 ปี สมดุลของน ้ำยังคงอยู่
ในระดับต่้ำ โดยสมดุลของน ้ำมีค่ำ -86,958 ลบ.ม. จำกในปี พ.ศ. 2580 (ค.ศ. 2037) จำกนั นกลับ
เพ่ิมขึ นจนถึง 93,922 ลบ.ม. ในปี พ.ศ. 2582 (ค.ศ. 2039) จนถึงเมื่อปี พ.ศ. 2586 (ค.ศ. 2043) 
สมดุลของน ้ำมีค่ำ -15,292  ลบ.ม. และมีควำมต้องกำรใช้น ้ำ 1,552,068 ลบ.ม. 
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ภาพอนาคตของความเปราะบางด้านทรัพยากรน้ า  

ระยะแรก ควำมเปรำะบำงเริ่มจำก 0.20 แล้วเพ่ิมขึ นเล็กน้อยตั งแต่ในปี พ.ศ. 2558 - 
2566 (ค.ศ. 2015 - 2023) ซึ่งค่ำควำมเปรำะบำงอยู่ระหว่ำง 0.21 – 0.25 กำรประเมินระดับของกำร
ขำดแคลนน ้ำนั น ค่ำ WSI อยู่ในระดับ 5 เนื่องจำกปริมำณสัดส่วนของน ้ำกับจ้ำนวนประชำกรและ
นักท่องเที่ยวมีปริมำณไม่เพียงพอ แต่ค่ำ CR อยู่ที่ระดับ 4 ซึ่งสัดส่วนของน ้ำ (สมดุลของน ้ำ) มีควำม
รุนแรงน้อยกว่ำกลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจำกมีกำรน้ำน ้ำจำกน ้ำเสียกลับมำใช้ในระบบ ตั งแต่ปี  พ.ศ. 2558 - 
2586 (ค.ศ. 2015 - 2043) โดยไม่มีกำรลดลงหรือเพ่ิมขึ น ในอีก 10-20 ปีข้ำงหน้ำ ควำมเปรำะบำง
เพ่ิมขึ นเล็กน้อยตั งแต่ระยะสั น มีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.25 – 0.26 ควำมเปรำะบำงเพ่ิมขึ นสูงสุดใน ในปี 
พ.ศ. 2575 (ค.ศ. 2032) มีค่ำควำมเปรำะบำง 1.05 จำกนั นลดลงจนมีค่ำ 0.26 ช่วง ในปี พ.ศ. 2576 
(ค.ศ. 2033) จำกกำรลดลงของจ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยว ) และในอีก 20-30 ปี ควำม
เปรำะบำงกลับเพ่ิมขึ นอีกครั ง ในปี พ.ศ. 2580 (ค.ศ. 2037) ซึ่งมีค่ำควำมเปรำะบำง 1.05 จำกนั น
ลดลงจนมีค่ำ 0.26 ช่วง ในปี พ.ศ. 2582 (ค.ศ. 2039) และเพ่ิมขึ นอีกครั ง ในปี พ.ศ. 2586 (ค.ศ. 
2043) ซึ่งมีค่ำควำมเปรำะบำง 1.05 จำกกำรเพ่ิมขึ นและลดลงจำกผลกระทบจำกควำมต้องกำรใช้น ้ำ
ของประชำกรและนักท่องเที่ยว 
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ก)  

ข)  

ค)  
รูปที่ 68 ผลกำรแก้ปัญหำของทำงเลือกจำกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (พ.ศ. 2547 – 2586)  
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6.7 สรุปและวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ระบบกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
กำรจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ โดยใช้กรณีศึกษำ: ลุ่มน ้ำปรำณบุรี ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน และเทศบำลเมืองหัวหิน 
สำมำรถสร้ำงแบบจ้ำลองของระบบทั งหมดซึ่งในแต่ระบบมีควำมซับซ้อน มีควำมเชื่องโยงซึ่งกันและ
กัน ส่งผลต่อกันทั งทำงบวกและทำงลบ แต่ละส่วนของแบบจ้ำลองประกอบด้วย ระบบของสมดุลของ
น ้ำ ระบบของทรัพยำกรน ้ำ ระบบของชุมชนเมือง ระบบของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกร
น ้ำ และระบบของกำรประเมินควำมเปรำะบำงของทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือใช้ส้ำหรับกำรฉำยภำพอนำคต
ภำยใต้เงื่อนไขของกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรน ้ำเท่ำนั น ไม่รวมผลกระทบทำงด้ำนอื่นๆ  

ซ่ึงในสภำวะปกติมีองค์ประกอบอีกหลำยส่วนที่กระทบต่อกำรเพ่ิมขึ นหรือลดลงของ
จ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยว กำรประเมินระดับของผลกระทบและระดับของกำรแก้ปัญหำและ
กำรแก้ไขปัญหำในพื นที่นั นได้อ้ำงอิงจำกกระบวนกำรศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย พื นที่ต้นน ้ำและพื นที่ปลำยน ้ำ ส่งผลให้แบบจ้ำลองสำมำรถกำรวิเครำะห์ภำพอนำคต
ของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของพื นที่
ต้นน ้ำและด้ำนกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ปลำยน ้ำได้ชัดเจนยิ่งขึ น กำรจ้ำลองเชิงพลวัตของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัว
หิน ท้ำให้กำรวิเครำะห์ภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้ชัดเจน
ยิ่งขึ น สำมำรถน้ำไปใช้เป็นข้อมูลเพ่ือช่วยในกำรตัดสินใจ  

จำกกำรสร้ำงแบบจ้ำลองเชิงพลวัตของทรัพยำกรน ้ำและกำรประเมินควำมเปรำะบำง
ของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ กรณีศึกษำเทศบำลเมืองหัวหิน ซึ่งเป็นพื นที่ที่มีควำมเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนที่กำรเติบโตและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิ จ มี
แนวโน้มของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในอนำคต โดยกำรฉำยภำพอนำคตและเปรียบเทียบทำงเลือก
แนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั ง 3 กลุ่ม (บทท่ี 5) 
สำมำรถสรุปประเด็นของกำรแก้ปัญหำ ได้ดังนี  กลุ่มผู้น าชุมชน และ กลุ่มผู้บริหาร มีประเด็นของ
กำรแก้ปัญหำที่คล้ำยคลึงกัน คือ กำรเลือกวิธีกำรบริหำรจัดกำร โดยควบคุมกำรใช้น ้ำของกิจกรรม
ต่ำงๆ และกำรเลือกที่มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน คือ ด้ำนกำรปรับตัวที่กลุ่มผู้น้ำชุมชน เลือกมำ
เป็นอันดับแรก และด้ำนจัดหำทรัพยำกรที่กลุ่มผู้บริหำรให้ควำมส้ำคัญ ส่วนในประเด็นอ่ืนๆ ทั ง 2 
กลุ่ม มีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน ในส่วนของ กลุ่มนักวิชาการ เห็นได้ว่ำ มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงชัดเจน จำกกำรที่เลือกกำรแก้ปัญหำเน้นทำงด้ำนกำรวำงนโยบำยและกำรบูรณำกำรในทุกๆ 
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ด้ำน ซึ่งเป็นแนวทำงของกำรแก้ปัญหำในภำพรวม จำกทำงเลือกดังกล่ำวส่งผลให้ภำพอนำคตของกำร
เลือกแนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำที่แตกต่ำงกัน  

ด้ำนทรัพยำกรน ้ำ ภำพอนำคต Baseline แสดงผลกระทบที่สังเกตได้ชัดเจน ส่วนของ
ภำพอนำคตที่ได้รับกำรแก้ปัญหำทั ง 3 รูปแบบ ในช่วงแรกประชำชนและธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ แต่ในระยะยำวปริมำณของน ้ำไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำร ซึ่งภำพอนำคตของกลุ่มนักวิชำกำรลดลงอย่ำงรวดเร็วที่สุด ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมสัมพันธ์
ของกำรเพิ่มขึ นของควำมต้องกำรใช้น ้ำและปริมำณน ้ำที่มีปริมำณท่ีจ้ำกัด  

ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ภำพอนำคต Baseline ได้รับผลกระทบของปริมำณกำรจ่ำย
น ้ำประปำไม่เพียงพอ ส่งผลต่อกำรรองรับปริมำณประชำกรและนักท่องเที่ยวลดลงอย่ำงมำก ในกรณี
ที่ได้รับกำรแก้ไขปัญหำของกลุ่มผู้น้ำชุมชน กลุ่มผู้บริหำรและกลุ่มนักวิชำกำร ซึ่งจ้ำนวนประชำกรและ
จ้ำนวนนักท่องเที่ยวยังคงมีกำรเพ่ิมจ้ำนวนอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในระยะยำวปริมำณกำรจ่ำยน ้ำประปำไม่
เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น ้ำของประชำกรและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้จ้ำนวนประชำกรและจ้ำนวน
นักท่องเที่ยวลดลง เริ่มจำกภำพอนำคตของกลุ่มนักวิชำกำร กลุ่มผู้บริหำรและกลุ่มผู้น้ำชุมชน 
ตำมล้ำดับ 

ด้ำนควำมเปรำะบำง ภำพอนำคต Baseline มีควำมเปรำะบำงสูง เนื่องจำกเทศบำลมี
น ้ำไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรและผลกระทบที่เกิดขึ นกับประชำกรและนักท่องเที่ยว ในส่วนภำพ
อนำคตของกลุ่มผู้น้ำชุมชน กลุ่มผู้บริหำรและกลุ่มนักวิชำกำร ควำมเปรำะบำงเพ่ิมขึ นเล็กน้อย กำร
ประเมินด้ำนกำรขำดแคลนน ้ำ ทุกภำพอนำคตมีควำมขำดแคลนในระดับสูง ตั งแต่ช่วงนี ไปจนตลอด
ภำพอนำคต เนื่องจำกสัดส่วนของปริมำณน ้ำและกำรเพ่ิมขึ นของประชำกรและนักท่องเที่ยว 

จำกภำพอนำคตของทุกรูปแบบ สำมำรถสังเกตได้ว่ำ ศักยภำพของกำรแก้ปัญหำใน
รูปแบบต่ำงที่มีโอกำศเกิดขึ นจำกแบบจ้ำลอง เมื่อสมดุลของน ้ำเริ่มติดลบ ส่งผลให้เกิดสภำวะของกำร
ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำอย่ำงรวดเร็ว ดังนั นประเด็นนี จึงสำมำรถน้ำมำเป็นจุดที่ใช้บ่งบอกถึง
สภำวกำรณ์ที่คับขันของกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ถ้ำมีกำรแก้ปัญหำไม่ให้เกิดสภำวะกำรติดลบของสมดล
น ้ำ โดยกำรแก้ปัญหำทั งในด้ำนกำรเพ่ิมปริมำณน ้ำและลดควำมต้องกำรใช้ เห็นได้ว่ำ ศักยภำพในกำร
รองรับนักท่องเที่ยวของกำรแก้ปัญหำของกลุ่มผู้น้ำชุมชนมีมำกที่สุด แต่ปริมำณของน ้ำใกล้เคียงกับ
ของกลุ่มผู้บริหำร เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้น ้ำต่อคนน้อยกว่ำจำกกำรปรับตัวของประชำชนเอง และ
ควำมเปรำะบำงต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำยังมีค่ำน้อยที่สุดอีกด้วย และในรูปแบบอ่ืนๆ สำมำรถ
เปรียบเทียบตำมรูปที่ 69 ซึ่งท้ำให้เรำทรำบถึงศักยภำพของกำรแก้ปัญหำในรูปแบบต่ำง 
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ข)  
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ง)  

จ)  

รูปที่ 69 ศักยภำพของกำรแก้ปัญหำในรูปแบบต่ำงที่มีโอกำสเกิดขึ นจำกแบบจ้ำลอง 

 
จำกกำรฉำยภำพอนำคตทั งหมด กำรให้ควำมส้ำคัญในด้ำนกำรปรับตัวและกำรลด

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำลงจะท้ำให้เกิดควำมยังยืนของกำรแก้ปัญหำในระยะยำว และผลของ
กำรศึกษำนั นจะสำมำรถสะท้อนให้เห็นผลจำกกำรแก้ปัญหำของแต่ละกลุ่ม ซึ่งท้ำให้เกิดควำมชัดเจน
ในกำรแก้ปัญหำและลดควำมขัดแย้งในพื นที่ ดังนั นแบบจ้ำลองและภำพอนำคตของกำรแก้ไขปัญหำ
เป็นส่วนหนึ่ง จ้ำแนกตัวแปรของปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำร
จัดกำรในอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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บทที่ 7 

สรุปผลการศึกษา 

 

7.1 สรุปผลการศึกษา 

ระบบกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
กำรจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำ โดยใช้กรณีศึกษำ: ลุ่มน ้ำปรำณบุรี ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน และเทศบำลเมืองหัวหิน 
สำมำรถสร้ำงแบบจ้ำลองของระบบทั งหมดซึ่งในแต่ระบบมีควำมซับซ้อน มีควำมเชื่องโยงซึ่งกันและ
กัน ส่งผลต่อกันทั งทำงบวกและทำงลบ แต่ละส่วนของแบบจ้ำลองประกอบด้วย ระบบของสมดุลของ
น ้ำ ระบบของทรัพยำกรน ้ำ ระบบของชุมชนเมือง ระบบของกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกร
น ้ำ และระบบของกำรประเมินควำมเปรำะบำงของทรัพยำกรน ้ำ เพ่ือใช้ส้ำหรับกำรฉำยภำพอนำคต
ภำยใต้เงื่อนไขของกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรน ้ำเท่ำนั น ไม่รวมผลกระทบทำงด้ำนอื่นๆ  

ซึ่งในสภำวะปกติมีองค์ประกอบอีกหลำยส่วนที่กระทบต่อกำรเพ่ิมขึ นหรือลดลงของ
จ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยว กำรประเมินระดับของผลกระทบและระดับของกำรแก้ปัญหำและ
กำรแก้ไขปัญหำในพื นที่นั นได้อ้ำงอิงจำกกระบวนกำรศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระบบกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย พื นที่ต้นน ้ำและพื นที่ปลำยน ้ำ ส่งผลให้แบบจ้ำลองสำมำรถกำรวิเครำะห์ภำพอนำคต
ของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของพื นที่
ต้นน ้ำและด้ำนกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ปลำยน ้ำได้ชัดเจนยิ่งขึ น กำรจ้ำลองเชิงพลวัตของ
ระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของเทศบำลเมืองหัว
หิน ท้ำให้กำรวิเครำะห์ภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้ชัดเจน
ยิ่งขึ น สำมำรถน้ำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในกำรตัดสินใจ  

จำกกรณีศึกษำ เทศบำลเมืองหัวหินเป็นพื นที่ที่มีควำมเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่ำนมำอย่ำง
รวดเร็ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งชุมชนที่กำรเติบโตและกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ ท้ำให้เกิด
ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรน ้ำเพิ่มมำกขึ น พื นที่เทศบำลเมืองหัวหินไม่มีแหล่งทรัพยำกรน ้ำต้องพ่ึงพำ
จำก ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี ซึ่งทั ง 2 พื นที่ เป็นพื นที่กำรท้ำกำรเกษตร เป็นแหล่ง
ชุมชนที่มีกำรเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว ท้ำให้เกิดควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรน ้ำเพ่ิม
มำกขึ น ซึ่งส่งผลให้มีแนวโน้มของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำในอนำคต  
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กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำของงำนวิจัยนี  ได้เน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นตัวแปรที่ส้ำคัญของกำรวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำ และเมื่อน้ำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ในเชิงนโยบำย (พรรณนำ) มำแสดงผลเชิงคณิตศำสตร์ เพ่ือฉำยภำพอนำคตและยืนยันผลของกำร
แก้ปัญหำ โดยกำรใช้แบบจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งจำกผลของแบบจ้ำลองแสดงถึงผลกำรแก้ไขปัญหำของประชำชนใน
พื นที่ที่มีควำมเหมำะสมกับพื นที่นั นๆ มำกที่สุด ซึ่งได้แบ่งพื นที่ศึกษำเป็น 2 ส่วน คือ พื นที่ต้นน ้ำและ
พื นที่เมืองท่องเที่ยว (เทศบำลเมืองหัวหิน) และมีกำรแบ่งกำรศึกษำเป็น 3 ส่วน ดังนี  

1) กำรประเมินและกำรหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำของ
พื นที่ต้นน ้ำ: ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี 

2) กำรประเมินและกำรหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำของ
เทศบำลเมืองหัวหิน 

3) ระบบกำรประเมินควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว : เทศบำล
เมืองหัวหิน 

จำกกำรประเมินและกำรหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำของ
พื นที่ต้นน ้ำ: ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี โดยกำรใช้ DPSIR และประสำนกับกำรมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนั น ทั ง 2 พื นที่ มีสภำวะกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำอยู่ในระดับสูง ซึ่งได้ให้
ควำมส้ำคัญกับปัจจัย ด้ำนกำรทรัพยำกรน ้ำและด้ำนควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำ  เนื่องจำกในพื นที่มี
ปริมำณฝนที่ผ่ำนมำรวมทั งกำรคำดกำรณ์ปริมำณของฝนในอนำคตมีควำมไม่แน่นอน และกำรเพ่ิมขึ น
ของควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำด้ำนกำรเกษตรและเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค จำกกำรท้ำกำรเกษตร
และกำรเพิ่มขึ นของประชำชำกรและนักท่องเที่ยว ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรน ้ำต้นทุนเป็นอย่ำงมำก  

แนวทำงของกำรแก้ปัญหำของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำทั ง 2 พื นที่มีประเด็นในกำร
แก้ปัญหำที่แตกต่ำงกัน ลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน มีจุดแข็งของกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น ้ำ จึง
ท้ำให้ผลของกำรประชุมฯออกมำในรูปแบบกำรให้มีกำรเพ่ิมสิทธิของกลุ่มในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ โดย
ให้มีประชำชนมีส่วนร่วมมำกขึ นในกำรประชุมเพ่ือหำแนวทำงแก้ไขและกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
น ้ำ รวมไปถึงกำรตั งกฎเกณฑ์ของกำรใช้น ้ำให้ชัดเจน โดยให้มีสนับสนุนจำกภำครัฐบำลเพื่อให้สำมำรถ
ก้ำหนดหลักกำรหรือกฎเกณฑ์ในกำรกำรใช้น ้ำร่วมกัน ในด้ำนของกำรลดปัญหำเมื่อเกิดกรณีน ้ำไม่
เพียบพอหรือมีปริมำณน้อย กลุ่มผู้ใช้น ้ำ มีควำมเห็นว่ำ ควรมีกำรรณรงค์กำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัดและ
ใช้เฉพำะที่จ้ำเป็น โดยกำรถ่ำยทอดและร่วมหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำต่ำงๆ รวมทั งกำรถ่ำยทอดแนว
ทำงกำรปฏิบัติและกำรปรับตัวเมื่อเกิดปัญหำ และยังคงต้องกำรกำรสนับสนุนจำกภำครัฐบำลเพ่ือ
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พัฒนำคลองและสร้ำงพื นที่เก็บน ้ำส้ำรองของแต่ละพื นย่อย ในส่วนของลุ่มน ้ำปรำณบุรี มีควำม
ต้องกำรให้มีกำรควบคุมกำรปลูกและชนิดของพืชที่อนุญำตให้ปลูก เช่น กำรก้ำหนดพื นที่ (Zoning) 
ของกำรปลูกพืช โดยก้ำหนดชนิดของพืชและพื นที่ปลูก จึงจ้ำเป็นต้องก้ำหนดปริมำณและชนิดให้
ชัดเจนเพ่ือป้องกันปัญหำกำรเพ่ิมสูงขึ นของควำมต้องกำรน ้ำ และจำกกำรลดปริมำณของพื นที่ป่ำต้น
น ้ำที่ส่งผลต่อปริมำณน ้ำท่ำที่เข้ำอ่ำงเก็บน ้ำจึงมีควำมเห็นว่ำควรมำกำรเพ่ิมและอนุรักษ์ต้นน ้ำ และ
ประเด็นส้ำคัญกำรรวมกลุ่มของผู้ใช้น ้ำนั นอยู่ในระดับของกำรเริ่มต้น จึงท้ำให้ประเด็นของกำรหำ
แนวทำง เน้นไปทำงกำรเพ่ิมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื นที่  

ข้อมูลของกำรประเมินและกำรหำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำ
ของพื นที่ต้นน ้ำถูกน้ำมำใช้ในกำรพิจำรณำแนวทำงกำรแก้ปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำของ
เทศบำลเมืองหัวหิน ซึ่งจำกกำรประเมินโดยใช้ DPSIR และจำกผู้มีส่วนได้เสีย พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลใน
พื นที่เทศบำลเมืองหัวหิน คือ จ้ำนวนประชำกรและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กำรเพ่ิมขึ น
ของจ้ำนวนผู้ประกอบกำรฯและกำรเพ่ิมขึ นของจ้ำนวนนักท่องเที่ยว เมื่อทรำบถึงประเด็นหรือสำเหตุ
ของปัญหำ จึงด้ำเนินกำรประชุมระดมสมองของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำรใช้ AHP เพ่ือหำทำงเลือกใน
กำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งผลกำรศึกษำแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้น้ำชุมชน กลุ่ม
ผู้บริหำรและกลุ่มนักวิชำกำร ซึ่งทั ง 3 กลุ่มมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำคล้ำยกัน คือ กำรควบคุมกิจกรรม
ของกำรใช้น ้ำที่ไม่จ้ำเป็นและมองถึงกำรประหยัดน ้ำในภำพรวม กลุ่มผู้น้ำชุมชุนใช้แนวทำงกำรให้
ควำมส้ำคัญของศักยภำพของตัวประชำกรที่สำมำรถช่วยลดกำรใช้น ้ำ ซึ่งจ้ำเป็นต้องมีกำรด้ำเนินกำร
อย่ำงจริงจังและใช้ระยะเวลำนำนในกำรด้ำเนินงำน เพ่ือให้เห็นผลที่ชัดเจนต้องมีกำรด้ำเนินงำนอย่ำง
ต่อเนือง ในส่วนของกลุ่มผู้บริหำร ใช้กำรบริหำรและกำรจัดกำรมำช่วยในกำรแก้ปัญหำ โดยกำรจัดหำ
ทรัพยำกรน ้ำเพ่ิมเติมจำกลุ่มน ้ำปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีตอนบน อำจจะท้ำให้เกิดควำมขัดแย้งด้ำน
กำรแย่งชิงทรัพยำกรน ้ำ เนื่องจำกทั ง 2 แหล่งนั นมีศักยภำพของทรัพยำกรน ้ำไม่เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรในปัจจุบัน ซึ่งต้องให้ควำมส้ำคัญกับมำตรกำรลดผลกระทบ เช่น กำรชดเชยค่ำเสียหำย ค่ำ
เสียประโยชน์ ค่ำเสียโอกำสของกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ต้นน ้ำ  กลุ่มนักวิชำกำร เลือกกำร
แก้ปัญหำเน้นทำงด้ำนกำรวำงนโยบำยและกำรบรูณำกำรในทุกๆด้ำน ซึ่ งเป็นแนวทำงที่ดีในกำร
แก้ปัญหำในภำพรวม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกัน รวมทั งประเด็นของกำรแก้ไข
ปัญหำบำงวิธีกำรที่มีควำมไม่เหมือนกัน โดยกลุ่มผู้น้ำชุมชน และกลุ่มผู้บริหำร จุดแข็งทั ง 2 กลุ่มนี ที่มี
มำกกว่ำกลุ่มนักวิชำกำร คือ กำรที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงและสำมำรถประเมินศักยภำพของ
ตนเองและพื นที่ได้ แต่กำรมองในภำพรวมและวิธีกำรแก้ปัญหำแบบบูรณำกำรยังคงต้องใช้กลุ่ม
นักวิชำกำรเป็นผู้ช่วยและที่ปรึกษำ 

ประเด็นส้ำคัญที่สังเกตเห็นได้อย่ำงชัดเจนที่กลุ่มผู้น้ำชุมชนและกลุ่มผู้บริหำร  มี
ควำมเห็นไม่ตรงกับกลุ่มนักวิชำกำร คือ กำรจัดเก็บค่ำกำรใช้น ้ำในอัตรำก้ำวหน้ำและปรับขึ นค่ำน ้ำ 
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และกำรน้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่ ซึ่ง 2 ประเด็น นี  มีกำรด้ำเนินในบำงพื นที่ แต่ยังคงเป็นประเด็นที่ยังต้อง
ได้รับกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ก่อนกำรด้ำเนินกำร ซึ่งกลุ่มผู้น้ำชุมชนและกลุ่มผู้บริหำรคิด
ว่ำกำรปรับขึ นค่ำน ้ำประปำจะส่งผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำย ท้ำให้ควำมเดือนร้อนแกประชำชน ด้ำนกำร
น้ำน ้ำกลับมำใช้ใหม่ กลุ่มผู้น้ำชุมชนและกลุ่มผู้บริหำร ยังคงไม่มีควำมมั่นใจกระบวนกำรของกำรน้ำน ้ำ
กลับมำใช้ใหม่ ซึ่งทั ง 2 แนวทำงอำจจะน้ำมำซึ่งควำมไม่พอใจและปัญหำควำมขัดแย้งของประชำชน
ในพื นที ่ดังนั นกำรแก้ไขปัญหำนี จึงไม่ได้รับกำรพิจำรณำเป็นทำงเลือกในกำรแก้ปัญหำในพื นที่นี   

ผลของแบบจ้ำลองของภำพอนำคตในกรณีที่ไม่มีกำรด้ำเนินมำตรกำรใดๆ (Baseline) มี
ควำมเปรำะบำงสูง แต่ในส่วนภำพอนำคตของกลุ่มผู้น้ำชุมชน กลุ่มผู้บริหำรและกลุ่มนักวิชำกำร ควำม
เปรำะบำงเพ่ิมขึ นเล็กน้อย กำรประเมินด้ำนกำรขำดแคลนน ้ำ ทุกภำพอนำคตมีควำมขำดแคลนใน
ระดับสูง ตั งแต่ช่วงนี ไปจนตลอดภำพอนำคต เนื่องจำกสัดส่วนของปริมำณน ้ำที่จ้ำกัดและกำรเพ่ิมขึ น
ของประชำกรและนักท่องเที่ยวอย่ำงรวดเร็ว เมื่อแสดงให้เห็นผลกระทบ ภำพอนำคต Baseline ได้รับ
ผลกระทบอย่ำงชัดเจน ส่วนของภำพอนำคตที่ได้รับกำรแก้ปัญหำทั ง 3 รูปแบบ ในช่วงแรกประชำชน
และธุรกิจท่องเที่ยวไม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ  แต่ในระยะยำวปริมำณ
ของน ้ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร ซึ่งภำพอนำคตของกลุ่มนักวิชำกำร กลุ่มผู้บริหำร และกลุ่มผู้น้ำ
ชุมชน ตำมล้ำดับ ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมสัมพันธ์ของกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำรใช้น ้ำและปริมำณ
น ้ำที่มีปริมำณที่จ้ำกัด ซึ่งผลกระทบของปริมำณกำรจ่ำยน ้ำประปำไม่เพียงพอส่งผลสภำพควำมเป็นอยู่
ของประชำชนในพื นที่ ส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นในด้ำนกำรท่องเที่ยว กระทบต่อนักท่องเที่ยวและธุระ
กิจกำรท่องเที่ยว  

ภำพอนำคตของทุกรูปแบบ ผลกระทบจะเกิดขึ นก็ต่อเมื่อสมดุลของน ้ำเริ่มติดลบ ส่งผล
ให้เกิดสภำวะของกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำอย่ำงรวดเร็ว ดังนั นประเด็นนี จึงสำมำรถน้ำมำเป็นจุดที่
ใช้บ่งบอกถึงสภำวกำรณ์ที่คับขันของกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ ถ้ำมีกำรแก้ปัญหำไม่ให้เกิดสภำวะกำรติด
ลบของสมดลน ้ำ โดยกำรแก้ปัญหำทั งในด้ำนกำรเพ่ิมปริมำณน ้ำและลดควำมต้องกำรใช้  ซึ่งควรให้
ควำมส้ำคัญในด้ำนลดปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำลงจะท้ำให้เกิดควำมยังยืนของกำรแก้ปัญหำในระยะ
ยำว ในด้ำนข้อจ้ำกัดของแบบจ้ำลองนั น แบบจ้ำลองนี เป็นกำรฉำยภำพอนำคตภำยใต้เงื่อนไขของกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรน ้ำเท่ำนั น ไม่รวมผลกระทบทำงด้ำนอ่ืนๆ ซึ่งมีองค์ประกอบอีกหลำยส่วน
ที่กระทบต่อกำรเพิ่มขึ นหรือลดลงของจ้ำนวนประชำกรและนักท่องท่อง ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำในพื นที่นั น
อ้ำงอิงจำกกำรศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเพียงเท่ำนั น 

ระบบกำรประเมินแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ โดยกำรประเมิน
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ประสำนกับกระบวนกำรมีส่วนร่วม ท้ำให้เห็นถึงควำมเข้ำใจของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อสิ่งที่ท้ำให้เกิดและกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ ซ่ึงแบบจ้ำลองสำมำรถท้ำให้เห็นผล
จำกทำงเลือกของกำรแก้ปัญหำในหลำกหลำยเงื่อนไขและหลำกหลำยวิธีกำร ท้ำให้เกิดควำมชัดเจนใน
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กำรแก้ปัญหำและลดควำมขัดแย้งในพื นที่ ดังนั นกำรประยุกต์ใช้แบบจ้ำลองระบบกำรประเมินแนว
ทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำและภำพอนำคตของกำรแก้ไขปัญหำเป็น เครื่องมือ
ช่วยในกำรตัดสินใจเชิงนโยบำย เพ่ือท้ำให้กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในอนำคตได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

7.2 ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 

กำรจ้ำลองเชิงพลวัตของระบบกำรบริหำรจัดกำรน ้ำและแนวทำงกำรแก้ปัญหำกำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำนั น เป็นการฉายภาพอนาคตภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน ้า
เท่านั น ไม่รวมผลกระทบทางด้านอ่ืนๆ” ซึ่งมีองค์ประกอบอีกหลำยส่วนที่กระทบต่อกำรเพ่ิมขึ นหรือ
ลดลงของจ้ำนวนประชำกรและนักท่องเที่ยว อีกทั งกำรปรับแก้ค่ำที่มีควำมส้ำคัญหลักของแบบจ้ำลอง 
เช่น ค่ำผลกระทบที่เกดิจำกกำรขำคแคลนทรัพยำกรน ้ำต่อประชำกร (Kp) และนักท่องเที่ยว (Kt) กำร
ประเมินระดับของผลกระทบและระดับของกำรแก้ปัญหำ เป็นต้น ซึ่งทั งหมดได้แสดงหลักกำรรวมทั ง
กระบวนกำรในกำรประเมินและก้ำหนดค่ำต่ำงๆ (หัวข้อ 6.4.1) กำรแก้ไขปัญหำสำมำรถเพ่ิมหรือลด
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ โดยต้องหำข้อมูลหรือแนวทำงที่เป็นไปได้ของพื นที่ศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น งำนวิจัย
ครั งนี  ได้ใช้พื นที่ศึกษำ คือ เทศบำลเมืองหัวหิน กำรแก้ไขปัญหำในพื นที่นั นได้อ้ำงอิงจำกกระบวนกำร
ศึกษำแนวทำงกำรแก้ปัญหำโดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (บทที่ 5) ระบบกำรประเมิน
ควำมเปรำะบำงด้ำนทรัพยำกรน ้ำของเมืองท่องเที่ยว ประกอบด้วย พื นที่ต้นน ้ำและพื นที่ปลำยน ้ำ 
ส่งผลให้แบบจ้ำลองสำมำรถกำรวิเครำะห์ภำพอนำคตของกำรปรับตัวแก้ปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกรน ้ำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของพื นที่ต้นน ้ำและด้ำนกำรขำดแคลนทรัพยำกร
น ้ำของพื นที่ปลำยน ้ำได้ชัดเจนยิ่งขึ น  

กำรประยุกต์ใช้แบบจ้ำลองนี กับพื นที่อ่ืน จ้ำเป็นต้องน้ำกระบวนกำรและแนวทำงกำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลของงำนวิจัยนี  (บทที่ 4 และ 5) รวมทั งต้องปรับแก้ค่ำต่ำงๆ ของ
แบบจ้ำลอง (บทที่ 6) เพ่ือให้แบบจ้ำลองที่มีกำรปรับใช้มีควำมสอดคล้องกับพื นที่มำกที่สุด ซึ่งผลของ
กำรฉำยภำพอนำคตในหลำกหลำยรูปแบบนั น ควรแสดงให้เห็นถึงควำมไม่แน่นอนของผลที่จะเกิดขึ น
จำกแนวทำงกำรแก้ปัญหำในรูปแบบต่ำงของพื นที่นั นๆ  
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7.3 ข้อเสนอแนะการแก้ปัญาของเทศบาลเมืองหัวหิน 

จำกกำรรวบรวมข้อมูลและกำรวิจัยทั งหมด พบว่ำ เทศบำลเมืองหัวหิน เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก และมีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วสอดคล้องกับกำรเติบโต
ทำงด้ำนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจำกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ เทศบำลเมืองหัวหินมีกำร
ขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นไปในแบบก้ำวกระโดด ดังเห็นได้จำกกำรลงทุนทั งโรงแรม รีสอร์ท 
สนำมกอล์ฟ สวนน ้ำ โครงกำรบ้ำนจัดสรร คอนโดมีเนียม ตลอดจนศูนย์กำรค้ำห้ำงยักษ์ใหญ่ต่ำงๆ ที่
มุ่งหน้ำสู่เมืองหัวหิน อีกทั งโครงกำรพัฒนำรถไฟควำมเร็วสูงสำยกรุงเทพฯ–หัวหิน ซึ่งจะท้ำให้เทศบำล
เมืองหัวหินขยำยตัวด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว ปัจจุบันหัวหินมีนักท่องเที่ยวเกิน 5 ล้ำน
คนต่อปี รำยได้มำกกว่ำ 25,000 ล้ำนบำท ทรัพยำกรน ้ำเป็นสิ่งที่จ้ำเป็นต่อกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจ
และกำรท่องเที่ยว  

เทศบำลเมืองหัวหินนั น มีพื นที่เพียง 86 ตำรำงกิโลเมตร แต่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำเพ่ือ
กำรอุปโภคบริโภคประมำณ 25 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปีเป็นอย่ำงน้อย ซึ่งกำรใช้น ้ำในแต่ละเดือนไม่
เท่ำกัน โดยในเดือนเมษำยนถึงพฤษภำคม และธันวำคมจะมีกำรใช้น ้ำสูงสุด แต่กำรที่มีทรัพยำกรน ้ำที่
จ้ำกัด เนื่องจำกไม่มีแหล่งน ้ำในพื นที่และอยู่ไกลจำกแหล่งน ้ำหรือต้นน ้ำ ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำต้นทุนได้ ต้องขึ นอยู่กับแหล่งต้นน ้ำ ปัญหำที่ก้ำลังเกิดขึ นในพื นที่ คือ ปัญหำด้ำนกำรขำด
แคลนทรัพยำกรน ้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นจำกผลของแบบจ้ำลองระบบส้ำหรับกำรประเมินควำมเปรำะบำง
ต่อกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ (บทที่ 6) และด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื นที่ไม่สำมำรถท้ำได้อย่ำงเต็ม
รูปแบบ เนื่องจำกหน่วยงำนในพื นที่ขำดอ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรต้องรอค้ำสั่งจำกส่วนกลำง ไม่
สำมำรถวำงผังเมือง ไม่สำมำรถก้ำหนดนโยบำยด้ำนประชำกรและกำรท่องเที่ยวได้เอง เมื่อพื นที่มี
ขนำดเล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยว รำคำที่ดินสูง ท้ำให้ไม่เอื อต่อกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรแก้ปัญหำกำร
ขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  

ผู้วิจัยจึงท้ำกำรวิเครำะห์ข้อจ้ำกัดในด้ำนต่ำงๆ และเสนอแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำใน
รูปแบบต่ำงๆ เพ่ือให้ทรำบถึงแนวทำงที่ต่ำงจำกกรอบเดิมดังต่อไปนี  

 

7.3.1 การวิเคราะห์ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ าเชิงบรูณการ 

กำรวิเครำะห์ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำเชิงบรูณกำร สำมำรถแบ่ง 2 พื นที่หลัก 
คือ พื นที่ต้อนน ้ำและพื นที่ปลำยน ้ำ ซึ่งทั ง 2 พื นที่นั นมีควำมเกี่ยวข้องกันทำงกำยภำพและกำรใช้
ประโยชน์ด้ำนทรัพยำกรน ้ำร่วมกัน จึงต้องวิเครำะห์เชื่อมโยงกัน โดยแบ่งเป็น ปัญหำทำงด้ำนกำยภำพ
ของพื นที่ ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และปัญหำจำกผู้มีส่วนได้เสีย 



 

 

180 

1) ปัญหาของพ้ืนที่ต้นน้ า  

ปัญหาทางด้านกายภาพของพื้นที่ 
จำกกำรประเมินปัญหำด้ำนกำรขำดแคนทรัพยำกรน ้ำทำงกำยภำพของพื นที่ต้นน ้ำ: ลุ่ม

น ้ำเพชรบุรีตอนบนและลุ่มน ้ำปรำณบุรี คือ พื นที่มีปริมำณฝนค่อยข้ำงน้อย รวมทั งกำรคำดกำรณ์
ปริมำณของฝนในอนำคตมีควำมไม่แน่นอน และกำรเพ่ิมขึ นของควำมต้องกำรทรัพยำกรน ้ำด้ำน
กำรเกษตรและเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค จำกกำรท้ำกำรเกษตรและกำรเพ่ิมขึ นของประชำชำกรและ
นักท่องเที่ยว ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรน ้ำต้นทุนเป็นอย่ำงมำก 

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
เกิดจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมซ ้ำซ้อนของหน้ำที่รับผิดชอบ และกำรด้ำเนินงำนที่

ไม่มีกำรบูรณำกำรกันอย่ำงเป็นระบบ ประกอบด้วยหน่วยงำน ดังนี   

- กรมชลประทำน มีอ้ำนำจหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและจัดสรรน ้ำให้เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรใช้น ้ำด้ำนต่ำงๆ  

- องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น มีอ้ำนำจหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนมหำดไทย 
เกี่ยวข้องกับกำรตั งถ่ินฐำนของประชำชนในพื นท่ี  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ้ำนำจหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
เกษตรกรรม กำรส่งเสริมกำรท้ำกำรเกษตร กำรก้ำหนดและกำรระบุพื นที่ของกำร
ท้ำกำรเกษตร  

ซึ่งหน่วยงำนทั งหมดมีควำมเกี่ยวข้องกำรในด้ำนอุปสงค์และอุปทำนของกำรบริหำรจัดกำรน ้ำของ
พื นที่ต้นน ้ำ จึงจ้ำเป็นต้องมีนโยบำย เพ่ือบริหำรจัดกำรน ้ำให้คลอบคลุมทุกหน่อยงำนที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั งกำรประสำนกำรบริหำรจัดกำรแบบให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรและแบ่งสัดส่วนของ
ทรัพยำกรน ้ำในแต่ละปีลดควำมขัดแย้งด้ำนทรัพยำกรน ้ำ และท้ำให้ปริมำณเพียงพอต่อควำมต้องกำร
ในพื นที่ปลำยน ้ำ 

ปัญหาจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสีย คือ ปัจจัยหลักท่ีได้รับผลกระทบทั งในทำงบวกและทำงลบของกำรบริกำร

จัดกำรน ้ำ ในพื นที่ต้นน ้ำผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย เกษตรกร ประชำชนในพื นที่ โรงงำน
อุตสำหกรรม นักท่องเที่ยวและผู้ใช้น ้ำในพื นท่ีปลำยน ้ำ  

เกษตรกร ประชำชนในพื นที่ ยังไม่ทรำบถึงสิทธิกำรใช้น ้ำ สิทธิของควำมเป็นเจ้ำของ
ทรัพยำกรในพื นที่ตนเอง โดยเจ้ำของพื นที่มีสิทธิโดยชอบธรรม จึงควรได้รับหรือจัดสรรทรัพยำกร
อย่ำงพอเพียง (Wang et al., 2017) จำกนั นจึงแบ่งส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้ผู้ใช้จำกนอกพื นที่หรือผู้
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ที่ใช้ในระบบกำรผลิตด้ำนกำรค้ำ ซึ่งจะท้ำให้ไม่เกิดควำมเลื่อมล ้ำของกำรจัดสรรทรัพยำกร (Zhang, 
Liu, & Jia, 2010) แต่ปัจจุบันทรัพยำกรที่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรเกิดมำจำกควำมต้องกำรของ
โรงงำนอุตสำหกรรม นักท่องเที่ยวและชุมชนเมือง (ผู้ใช้น ้ำในพื นที่ปลำยน ้ำ) ท้ำให้เกิดผลกระทบต่อ
เกษตรกร ประชำชนในพื นที่ เชื่อมโยงไปยังประเด็นของกำรชดเชยหรือค่ำเสียโอกำส ในกำรไม่ได้ใช้
ทรัพยำกรหรือกำรแบ่งทรัพยำกรของตนเองจนท้ำให้เกิดควำมสูญเสียหรือเกิดผลกระทบต่อรำยได้
และกำรใช้ชีวิตประจ้ำวัน  

2) ปัญหาของพ้ืนที่ปลายน้ า 

ลักษณะทำงกำยภำพของพื นที่ปลำยน ้ำนั น ไม่มีแหล่งน ้ำในพื นที่และอยู่ไกลจำกแหล่ง
น ้ำหรือต้นน ้ำ ท้ำให้ไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำต้นทุนได้  

ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
ปัญหำที่ก้ำลังเกิดขึ นในพื นที่ คือ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื นที่ไม่สำมำรถท้ำได้อย่ำงเต็ม

รูปแบบ เนื่องจำกหน่วยงำนในพื นที่ คือ เทศบำลเมืองหัวหิน ขำดอ้ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรต้องรอ
ค้ำสั่งจำกส่วนกลำง ไม่สำมำรถวำงผังเมือง ไม่สำมำรถก้ำหนดนโยบำยด้ ำนประชำกรและกำร
ท่องเที่ยวได้ จำกกำรที่พื นที่เทศบำลเมืองหัวหินมีขนำดเล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยว รำคำที่ดินสูง ท้ำให้
ไม่เอื อต่อกำรวำงแผนกำรด้ำเนินกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนทรัพยำกรน ้ำ และจำกข้อมูลของ
แผนพัฒนำ 3 ปี นโยบำยของกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำของเทศบำลเมืองหัวหิน มีกำรด้ำเนินเพิ่ม
ก้ำลังกำรสูบน ้ำจำกเขื่อนปรำณบุรีและกำรจัดหำน ้ำจำกเขื่อนแก่งกระจำนมำเสริม มีกำรวำงแผนกำร
สร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำเพ่ิมเติม ซึ่งแผนทั งหมดยังคงต้องกำรพ่ึงพำพื นที่อ่ืนและไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้เอง
ทั งหมด 

ปัญหาจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ประชำชนและนักท่องเที่ยว กลุ่มธุรกิจต่ำงๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้

น ้ำในพื นท่ีปลำยน ้ำ เมื่อแยกตำมลักษณะของกำรใช้ทรัพยำกร สำมำรถแยกได้ดังนี  
1) ประชำชนและกลุ่มธุรกิจ เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ยังคงมีควำมต้องกำร

ใช้น ้ำเพ่ิมขึ นอย่ำงต่อเนื่อง อีกทั งยังขำดควำมเข้ำใจหรือควำมตระหนักในกำรสร้ำงผลกระทบต่อพื นที่
ต้นน ้ำ และกำรได้รับผลกระทบของตนเองและพื นที่ที่มีกำรใช้น ้ำร่วมกัน  

2) นักท่องเที่ยว เป็นผู้ที่มีกำรใช้น ้ำเพ่ือกิจกรรมต่ำงๆที่เกิดขึ นในพื นที่ โดยทั่วไป
นักท่องเที่ยวมีลักษณะ คือ ที่ไหนมีที่เที่ยวมีควำมสะดวกสบำย ส่งผลให้กำรท่องเที่ยวดี แต่ถ้ำเกิด
ปัญหำนักท่องเที่ยวก็จะเลือกพื นที่อ่ืน ซึ่งนักท่องเที่ยวไม่ได้มีควำมรับผิดชอบต่อปัญหำของกำรใช้
ทรัพยำกรที่เกิดขึ น โดยปกตินักท่องเที่ยวใช้วิธีกำรจ่ำยเงินเพ่ือซื อสิ นค้ำและบริกำร แต่รำคำของ
ทรัพยำกรน ้ำที่จ่ำยในปัจจุบันไม่รวมไปถึงค่ำเสียโอกำสของกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ต้นน ้ำหรือผู้
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ได้รับผลกระทบ เนื่องมำจำกรัฐบำลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องยังคงไม่ได้ให้ควำมส้ำคัญกับกำรชดเชย
ดังกล่ำว 

เห็นได้ว่ำ กำรไม่รวมแนวคิดของกำรชดเชยค่ำเสียโอกำสมำใช้ในปัจจุบัน ท้ำให้พื นที่
ปลำยน ้ำและธุรกิจกำรท่องเที่ยวของพื นที่ไม่สะท้อนถึงควำมเป็นจริงของปัญหำกำรขำดแคลน
ทรัพยำกร ส่งผลควำมตะหนักรู้และควำมส้ำนึกในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ 

 

7.3.2 แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ าเชิงบรูณการ  

จำกประเด็นปัญหำดังที่กล่ำวมำนั น ผู้วิจัยเสนอกำรแก้ปัญำหำที่สำมำรถท้ำได้ คือ กำรท้ำให้
หน่ยวงำนในพื นที่สำมำรถบริหำรจัดกำรระบบต่ำงๆ ได้อย่ำงคล่องตัว เพ่ือให้กำรแก้ปัญหำเหมำะสม
กับพื นที่ โดยให้เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนรวมทั งผู้มส่วนได้เสียในระบบนั นๆ ซึ่งมี 3 แนวทำง
หลัก ดังต่อไปนี  1) กำรยกระดับกำรปกครอง 2) และ 3) กำรยกระดับกำรปกครองและกำรขยำย
ขอบเขตกำรปกครอง ครอบคลุมพื นที่ต้นน ้ำและอ่ำงเก็บน ้ำ พื นที่เกษตรกรรม พื นที่ชุมชนและพื นที่
ท่องเที่ยว ประกอบด้วย พื นที่จำกบำงส่วนของ อ.หัวหิน , อ.ปรำณบุรี และ อ.ชะอ้ำ สำมำรถอธิบำย
รำยละเอีบดของแผนได้ดังนี  

1) แผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหินที่ 1 (เทศบาลนครหัวหิน 01)  

กำรแก้ปัญหำโดยกำรยกระดับกำรปกครองจำกเทศบำลเมืองหัวหินสู่เทศบำลนครหัวหิน 
สำมำรถด้ำเนินกำรได้ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2546) กำรจัดตั งและเปลี่ยนแปลงฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำก “เทศบำลเมือง”เป็น 
“เทศบำลนคร” มีหลักเกณฑ์กำรจัดตั งดังนี  

- เป็นท้องที่ท่ีมีพลเมืองตั งแต่ 50,000 คน ขึ นไป 

- มีรำยได้พอแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่อันต้องท้ำตำมที่กฎหมำยก้ำหนดไว้ 

- มีพระรำชกฤษฎีกำยกฐำนะขึ นเป็นเทศบำลนคร 

จำกเงื่อนไขดังกล่ำว เทศบำลเมืองหัวหินมีศักยภำพตำมข้อก้ำหนด ซึ่งสำมำรถ
ด้ำเนินกำรยกระดับ เพ่ือท้ำให้เทศบำลนครสำมำรถบริหำรจัดกำร ควบคุมสุขลักษณะและอนำมัยใน
ร้ำนจ้ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพ สถำนบริกำร ควบคุมตลำด ท่ำเทียบเรือ ท่ำข้ำม และที่จอดรถ  
สำมำรถวำงผังเมือง กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง กำรจัดกำรเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยและกำรปรับปรุงแหล่ง
เสื่อมโทรมและกำรส่งเสริมกิจกำรกำรท่องเที่ยว ตำมมำตรำ 46 (4)-(8) เพ่ิมเติม พระรำชบัญญัติ
เทศบำล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542 เมื่อด้ำเนินกำรยกระดับแล้ว แต่ยังคงใช้ขอบเขตกำรปกครองเดิม 
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(รูปที่ 70) เทศบำลจะสำมำรถบริหำรได้อย่ำงเบ็ตเสร็จ จึงท้ำให้จัดกำรระบบกำรจัดสรรน ้ำ  ทั งกำร
จัดหำ กำรขนส่ง รวมไปถึงกำรจัดท้ำระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับพื นที่มำกที่สุด 

ก) ข)  
รูปที่ 70 พื นทีเ่ทศบำลนครหัวหินในปัจจุบัน 

2) แผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหินที่ 2 (เทศบาลนครหัวหิน 02)  

กำรยกระดับกำรปกครองจำกเทศบำลเมืองหัวหินสู่เทศบำลนครหัวหิน (พระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ. 2496; รำยละเอียดตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครหัวหินที่ 1) และกำรขยำยขอบเขตกำร
ปกครองครอบคลุมพื นที่เกษตรกรรม พื นที่ชุมชนและพื นที่ท่องเที่ยว ซึ่งกำรแบ่งพื นที่อ้ำงอิงจำก
ลักษณะธรณีสัณฐำนและของลุ่มน ้ำปรำณบุรีตอนล่ำงและลุ่มน ้ำเพชรบุรีบริเวณเทศบำลเมืองหัวหิน 
เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ครอบคลุมพื นที่ทั งสิ น 354 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย  

- พื นที่อ้ำเภอหัวหิน ได้แก่ ต้ำบลหัวหิน ต้ำบลหนองแก บำงส่วนของต้ำบลหิน
เหล็กไฟและบำงส่วนของต้ำบลทับใต ้

- พื นที่อ้ำเภอปรำณบุรี ได้แก่ บำงส่วนของต้ำบลปำกน ้ำปรำณ บำงส่วนของต้ำบล
เขำน้อยและบำงส่วนของต้ำบลวังก์พง  

- พื นที่อ้ำเภอชะอ้ำ ได้แก่ บำงส่วนของต้ำบลชะอ้ำ บำงส่วนของต้ำบลสำมพระยำ
และบำงส่วนของต้ำบลไร่ใหม่พัฒนำ  
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จำกนั นเทศบำลจะสำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงคล่องตัว และสำมำรถจัดกำรระบบต่ำงๆได้อย่ำงเบ็ต
เสร็จ แผนกำรด้ำเนินงำนในล้ำดับแรก คือ กำรก้ำหนดพื นที่ (Zoning) โดยจัดระบบด้ำนกำรแบ่งเขต
พื นที่เป็น 2 ส่วน คือ พื นที่เศรษฐกิจ พื นที่เกษตรกรรมและชุมชน (รูปที่ 71) เพ่ือใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรผังเมือง ระบบกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ระบบกำรจัดสรรน ้ำ (จัดหำแหล่งน ้ำ เพ่ิมพื นที่เก็บน ้ำ 
พัฒนำระบบผลิตและระบบส่งน ้ำ) ซึ่งพื นที่ส่วนที่มีกำรขยำยนั น มีศักยภำพในกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำ 
(จำกข้อมูลของกรมพัฒนำที่ปี 2552 พื นที่ดังกล่ำวมีกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน ้ำอยู่ในพื นที่) และที่ดินยังมี
รำคำไม่สูง ท้ำให้เหมำะสมในกำรลงทุนของเทศบำลฯ รวมไปถึงกำรจัดท้ำระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน 

ก) ข)  
รูปที่ 71 กำรก้ำหนดเขตพื นที่ของเทศบำลนครหัวหิน 

 

3) แผนพัฒนาเทศบาลนครหัวหินที่ 3 (เทศบาลนครหัวหิน 03)  

โดยกำรยกระดับกำรปกครองจำกเทศบำลเมืองหัวหินสู่ เทศบำลนครหัวหิน
(พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496; รำยละเอียดตำมแผนพัฒนำเทศบำลนครหัวหินที่ 1) และกำร
ขยำยขอบเขตกำรปกครองครอบคลุมพื นที่เขื่อนปรำณบุรีและอ่ำงเก็บน ้ำ พื นที่เกษตรกรรม พื นที่
ชุมชนและพื นที่ท่องเที่ยว ซึ่งกำรแบ่งพื นที่อ้ำงอิงจำกลักษณะธรณีสัณฐำนและของลุ่มน ้ำปรำณบุรี
ตอนล่ำงไปจนถึงบริเวณเขื่อนปรำณบุรีและลุ่มน ้ำเพชรบุรีบริเวณเทศบำลเมืองหัวหิน เพ่ือให้ง่ำยต่อ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรครอบคลุมพื นที่ทั งสิ น 794 ตำรำงกิโลเมตร ประกอบด้วย  
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- พื นที่อ้ำเภอหัวหิน ได้แก่ ต้ำบลหัวหิน ต้ำบลหนองแก ต้ำบลหินเหล็กไฟ ต้ำบล
ทับใต้ และบำงส่วนของต้ำบลหนองพลับ  

- พื นที่อ้ำเภอปรำณบุรี ได้แก่ บำงส่วนของต้ำบลปำกน ้ำปรำณ บำงส่วนของต้ำบล
เขำน้อย บำงส่วนของต้ำบลวังก์พงและบำงส่วนของต้ำบลหนองตำแต้ม 

- พื นที่อ้ำเภอชะอ้ำ ได้แก่ บำงส่วนของต้ำบลชะอ้ำ บำงส่วนของต้ำบลสำมพระยำ 
บำงส่วนของต้ำบลไร่ใหม่พัฒนำและบำงส่วนของต้ำบลเขำกระปุก 

ก) ข)  
รูปที่ 72 กำรก้ำหนดเขตพื นที่ของเทศบำลนครหัวหิน 

 
จำกนั นเทศบำลจะสำมำรถด้ำเนินกำรได้อย่ำงคล่องตัว และสำมำรถจัดกำรระบบต่ำงๆ

ได้อย่ำงเบ็ตเสร็จ แผนกำรด้ำเนินงำนในล้ำดับแรก คือ กำรก้ำหนดพื นที่ (Zoning) โดยจัดระบบด้ำน
กำรแบ่งเขตพื นที่เป็น 4 ส่วน คือ พื นที่ต้นน ้ำ พื นที่เกษตรกรรม พื นที่ชุมชนและพื นที่เศรษฐกิจ (รูปที่ 
72) เพ่ือใช้ในกำรบริหำรจัดกำรผังเมือง ระบบกำรบริหำรงำนต่ำงๆ ระบบกำรจัดสรรน ้ำ (จัดหำแหล่ง
น ้ำ เพ่ิมพื นที่เก็บน ้ำ พัฒนำระบบผลิตและระบบส่งน ้ำ) รวมไปถึงกำรจัดท้ำระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้เสียได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมยั่งยืน 

แผนกำรแก้ปัญหำในหลำยรูปแบบที่ได้เสนอมำนั น จ้ำเป็นต้องผสำนกำรด้ำเนินจำกทุก
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรแก้ปัญหำเป็นไปอย่ำงสมบูรณ์ เช่นกำรควบคุมกำรเติบโตของเมือง 
โดยใช้กฎหมำยสิ่งแวดล้อมในกำรกับกับและควบคุมกลุ่มทุน กลุ่มชุมชน กำรก้ำหนดสิทธิกำรใช้น ้ำ ให้



 

 

186 

ควำมรู้ของกำรมีสิทธิในกำรใช้ทรัพยำกร กำรชดเชยค่ำเสียโอกำสให้กับผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั งกำร
ตั งหน่วยงำนคล่องตัวสูงหรือหำผู้ด้ำเนินกำรแก้ปัญหำแทนหน่วยงำนของรัฐบำลที่มีระบบระเบียบที่
ชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ และต้องเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Green Tourism) ในทุกรูปแบบ
ของกำรท่องเที่ยว 
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