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สรุปขอ้มูลส าหรบัผูบ้รหิาร 

ในชว่งหลายสบิปีทีผ่่านมา 

ประเทศในแถบลุ่มแม่น า้โขงมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิในระดบัทีน่่าพอใจเน่ืองจากไดร้บัโอกาสทางเศรษฐกจิจากแม่น า้โขง 

ทว่าในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายหลายประการ ตวัอย่างเชน่ 

ความตอ้งการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้เพิม่สูงขึน้ 

ทว่าภาคเอกชนยงัเขา้มาลงทุนในโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้นอ้ยมาก 

และการจดัหาเงนิทุนส าหรบัพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานก็มทีางเลอืกไม่มากนัก 

นอกจากนีย้งัตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายดา้นการจดัการน า้ดว้ย ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งหาแนวทางใหม่ ๆ 

มาใชแ้กไ้ขปัญหาความทา้ทายเหล่านี ้

เนือ้หาในเอกสารนวตักรรมส าหรบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ในลุ่มแม่น า้โขง ประกอบดว้ย 5 หวัขอ้หลกั ๆ ไดแ้ก่ 

 ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคมและปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มของแม่น า้โขง  

 ศกัยภาพในการจดัหาเงนิทุนเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานผ่านระบบดจิทิลัโดยเนน้เกีย่วกบัฟินเทคและบล็อกเชน 

 ขอ้ดขีองการน ารายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ือง (Spillover tax revenue) 

มาส่งเสรมิใหเ้อกชนลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการประปาและการคมนาคมทางแม่น า้  

 ความยดืหยุ่นต่อภยัธรรมชาตแิละการระบาดของโรคโควดิ-19 ของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ และ  

 ปัญหาเกีย่วกบักฎระเบยีบดา้นน า้ของประเทศต่าง ๆ ในภูมภิาคลุ่มแม่น า้โขง 

 

ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิและสงัคมและปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มของแม่น ้าโขง 

ประเทศในแถบลุ่มแม่น า้โขงมกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิอย่างน่าประทบัใจเน่ืองจากไดร้บัโอกาสในการพฒันามากมายจากแม่น า้โขง 

แม่น า้สายนีม้ลีกัษณะทางสณัฐานวทิยาเฉพาะตวัและหล่อเลีย้งชวีติของผูค้นหลายลา้นคนทีอ่ยู่อาศยับรเิวณลุ่มแม่น า้โขง 

โดยเป็นทัง้แหล่งน า้ประปา พลงังานน า้ ผลติภณัฑจ์ากอุตสาหกรรมประมง รวมไปถงึสรา้งโอกาสดา้นการเดนิทาง การท่องเทีย่ว 

และการสกดัดนิและทรายจากแม่น ้า อย่างไรก็ตาม 

ลุ่มแม่น า้โขงเป็นลุ่มแม่น า้ทีม่คีวามเปราะบางต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศมากทีสุ่ดในโลก 

และหากไม่สามารถปรบัพฤตกิรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

ก็อาจจะส่งผลใหก้ารเตบิโตในภูมภิาคนีห้ยุดชะงกัหรอืถดถอยได ้ 

การปรบัตวัตามการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศของชมุชนรมิชายฝ่ังในแถบลุ่มแม่น า้ระหว่างพรมแดนน้ันจ าเป็นตอ้งเพิม่ความรว่มมื

อทัง้ในแง่ของความมั่นคงในภูมภิาคและการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

โดยระดบัความรว่มมอืจะขึน้อยู่กบัการวางล าดบัความส าคญัทางสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศต่าง ๆ 

และการใชแ้ม่น า้ขา้มพรมแดนเป็นส าคญั 

ซึง่การรว่มมอืขา้มพรมแดนของประเทศแถบลุ่มแม่น า้โขงในอนาคตจะกลายมาเป็นรากฐานทีแ่ข็งแกรง่ต่อไป 

ศกัยภาพในการจดัหาเงินทุนเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานผ่านระบบดจิทิลั: 

ฟินเทคและเทคโนโลยบีล็อกเชน 

ปัจจุบนัภาคเอกชนเขา้มามสี่วนรว่มในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัหาเงนิทุนในภูมภิาคเอเชยีกนัมากขึน้ 

โดยส่วนใหญ่จะด าเนินการผ่านการรว่มมอืกบัภาครฐัและการแปรรูปรฐัวสิาหกจิ แต่ถงึอย่างน้ัน 

ภาครฐัยงัคงเป็นผูจ้ดัหาเงนิทุนใหแ้กโ่ครงสรา้งพืน้ฐานส่วนใหญ่ในภูมภิาคอยู่ด ี อย่างไรก็ตาม 

มกีารน ากลไกการจดัหาเงนิทุนทางเลอืกทีใ่ชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยดีจิทิลั (เชน่ ฟินเทค โทเคนบล็อกเชน) 

มาจดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดว้ยเชน่กนั แพลตฟอรม์ดงักล่าว ซึง่รวมถงึการระดมเงนิทุน (Crowdfunding) 

และการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคน (Tokenisation) จะชว่ยทะลายขดีจ ากดัของธนาคารแบบดัง้เดมิ 

เน่ืองจากนักลงทุนรายย่อยจะแบกรบัตน้ทุนระยะแรกนอ้ยลงและสรา้งความมั่นใจใหก้บันักลงทุนรายใหญ่ระดบัสถาบนั 

แมจ้ะมโีครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ 

แต่การน ากลไกระดมเงนิทุนและการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคนมาใชใ้นการจดัหาเงนิทุนใหแ้กโ่ครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัยงัถอืว่ามสีดัส่วน



นอ้ยมากในภูมภิาค โดยมกัจะเกดิขึน้ในการด าเนินงานขัน้สุดทา้ยและเป็นการบรจิาคเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม 

ความกา้วหนา้ในการน ากลไกการจดัหาเงนิทุนทางเลอืกมาใชก้บัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยห์รอืโครงการจดัการน า้อาจจะเป็นจดุเร ิม่ต ้

นใหม้กีารใชแ้พลตฟอรม์เหล่านีก้นัมากขึน้ในการจดัหาเงนิทุนใหแ้กโ่ครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณะ 

การเตบิโตอย่างต่อเน่ืองของอุตสาหกรรมฟินเทคจะขึน้อยู่กบัการประเมนิความเสีย่งอย่างเพยีงพอ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ส าหรบัธรุกรรมขนาดใหญ่อย่างโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ความพรอ้มและความซบัซอ้นของตลาดรองส าหรบัการท าธรุกรรมกเ็ป็นอกีหน่ึงปัจจยัส าคญัในการส่งเสรมิการใชแ้พลตฟอรม์ทางเลอืก

เหล่านีใ้นวงกวา้ง 

การส่งเสรมิการจดัหาเงินทุนจากภาคเอกชนใหแ้ก่โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการประปาและการคมนา

คมทางแม่น ้า 

ถงึแมว้่าภาครฐัจะเป็นผูจ้ดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ส่วนใหญ่ในภูมภิาค 

แต่นักลงทุนภาคเอกชนก็สามารถเขา้มาชว่ยขยายเครอืข่ายการจดัการน า้ในหลาย ๆ ส่วนของประเทศในแถบลุ่มแม่น า้โขงไดเ้ชน่กนั 

หลายปีทีผ่่านมา มกีารส่งเสรมิการรว่มมอืกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนมาโดยตลอด แต่เน่ืองจากไดร้บัผลตอบแทนนอ้ย 

ท าใหภ้าคเอกชนเกดิความลงัเล การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการประปาและดา้นอืน่ ๆ 

น้ันตอ้งอาศยัการเก็บค่าใชบ้รกิารจากผูใ้ชเ้ป็นแหล่งรายไดห้ลกั และตอ้งสามารถเรยีกเก็บค่าบรกิารจากผูใ้ชไ้ดม้ากพอเท่าน้ัน 

ถงึจะคุม้กบัตน้ทุนค่ากอ่สรา้งและการด าเนินงาน น่ันท าใหภ้าคเอกชนไม่ค่อยอยากจะลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานเท่าไรนัก 

การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อส่วนอืน่ ๆ ในภาคเศรษฐกจิดว้ยเชน่กนั 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในแง่ของการเพิม่ผลผลติในภูมภิาค ซึง่ชว่ยใหร้ฐับาลมรีายไดม้ากขึน้จากการจดัเก็บภาษีหลาย ๆ ทาง 

แต่อดตีทีผ่่านมาแสดงใหเ้ห็นว่ารายไดจ้ากภาษีทีเ่พิม่ขึน้มานีใ้หป้ระโยชนแ์กร่ฐับาลเป็นส่วนใหญ่ 

แทนทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัประปาทีต่อ้งพึง่พารายไดจ้ากค่าบรกิารทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ชเ้พยีงอย่างเดยีว 

ดงัน้ันระบบประปาจงึตอ้งพึง่พาเงนิทุนจากรฐั ส่งผลใหก้ารขยายการเตบิโตท าไดจ้ ากดั 

การน ารายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองส่วนหน่ึงกลบัไปใหนั้กลงทุน 

อาจจะชว่ยใหอ้ตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการประปาเพิม่สูงขึน้ได ้

และส่งเสรมิใหนั้กลงทุนจากภาคเอกชนเขา้มาลงทุนมากขึน้ดว้ย 

ความยดืหยุ่นตอ่ภยัธรรมชาตแิละการระบาดของโรคโควดิ-19 

ของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน ้า 

ประเทศในลุ่มแม่น า้โขงมแีนวโนม้ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิ เชน่ น า้ท่วม พายุ ภยัแลง้ แผ่นดนิไหว ดนิถล่ม 

และโรคระบาดไดม้ากเป็นพเิศษ นอกจากนี ้ การเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 

การขยายตวัของเมอืงอย่างรวดเรว็และไม่มกีารวางแผนทีด่ ี รวมทัง้การเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้ม 

ก็เป็นปัจจยัส่วนหน่ึงทีเ่พิม่ความอ่อนไหวต่อภยัธรรมชาตขิองภูมภิาคนี ้ โดยการระบาดของโรคโควดิ-19 

แสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนถงึความจ าเป็นในการสรา้งความยดืหยุ่นต่อปัญหาดา้นสาธารณสุขทีเ่กดิขึน้ 

และเน่ืองจากภยัจากภายนอกเหล่านีอ้าจจะส่งผลกระทบดา้นสงัคมและเศรษฐกจิอย่างใหญ่หลวง 

ดงัน้ันจงึควรใหค้วามส าคญักบัการยกระดบัความยดืหยุ่นต่อภยัธรรมชาตเิป็นอนัดบัแรก ๆ 

การด าเนินงานในดา้นนีอ้าจจะตอ้งน าแนวทางสองแบบมาใชร้ว่มกนั 

การส่งเสรมิแนวทางแกไ้ขปัญหาแบบหลายวตัถุประสงคแ์ละองิธรรมชาตจิะชว่ยปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานทางกายภาพ (เชน่ เขือ่น ฝาย 

อ่างเก็บน า้ คลองชลประทาน และเครอืข่ายจา่ยน า้ประปา) 

ส่วนการรว่มมอืระหว่างสถาบนัและการมสี่วนรว่มของชมุชนสามารถชว่ยยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการก ากบัดูแล 

รวมถงึการจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตั ิ ยิง่ไปกว่าน้ันประเทศต่าง ๆ 

ยงัจ าเป็นตอ้งวางแผนรว่มกนัเน่ืองจากผลกระทบจากอนัตรายเกีย่วกบัน า้มกัจะส่งผลกระทบขา้มพรมแดน 

นอกจากนีย้งัไม่ควรมองขา้มความส าคญัของระบบเตอืนภยัล่วงหนา้ทีม่ปีระสทิธภิาพเป็นอนัขาด 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีอบความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ 

ในการประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอืดจิทิลัตน้ทุนต ่าเพือ่น ามาใชเ้ป็นระบบเตอืนภยัล่วงหนา้ โดยในบรรดาเครือ่งมอืดจิทิลั 

โทรศพัทม์อืถอืมคีวามส าคญัมากขึน้ในลุ่มแม่น า้โขง แต่ว่าก็จ าเป็นตอ้งด าเนินงานดา้นอืน่ ๆ เพือ่เขา้ถงึพืน้ทีเ่สีย่งทีอ่ยู่ห่างไกลดว้ย 



เน่ืองจากหลายประเทศอาจจะตอ้งเผชญิกบัภยัธรรมชาตแิละโรคระบาดในอนาคต 

การรกัษาสุขอนามยัอย่างเหมาะสมจงึมบีทบาทส าคญัต่อการชะลอการแพรก่ระจายของโรคโควดิ-19 และมอบบทเรยีนทีส่ าคญัอย่างยิง่ 

ประเทศต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งเรง่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ทีส่ามารถปรบัตวัไดด้แีละยัง่ยนื 

รวมทัง้ปรบัปรุงระดบัความพรอ้มใชง้านของโครงสรา้งพืน้ฐานเหล่านีด้ว้ย ทีจ่รงิแลว้ น่ีควรจดัเป็นสิง่ส าคญัอนัดบัตน้ ๆ 

เพือ่รบัรองว่าประชาชนทัว่ไปจะยงัคงสามารถใชง้านน า้ไดอ้ย่างปลอดภยัตามความตอ้งการในระหว่างทีเ่กดิภยัพบิตั ิ

ปัญหาเกีย่วกบักฎระเบยีบดา้นน ้าในภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง 

หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นชลประทานและน า้เสยีมกัจะเป็นส่วนหน่ึงภายกรอบการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลทัง้ในระดบัประเทศและระ

ดบัภูมภิาคและทอ้งถิน่ จากการตรวจสอบนโยบายและกฎหมายในประเทศลุ่มแม่น า้โขงทัง้ 5 ประเทศพบว่า 

เวยีดนามมคีวามกา้วหนา้มากกว่าประเทศอืน่ ๆ ในภูมภิาคดา้นการก ากบัดูแลดา้นน า้ แต่โดยทัว่ไปแลว้ ทัง้ 5 

ประเทศต่างก็ขาดการตรวจสอบประสทิธภิาพของบรกิารดา้นน า้ รวมทัง้การจดัการการตรวจสอบสาธารณูปโภค 

หากมองในภาพรวม มปัีญหาหลายอย่างทีต่อ้งแกไ้ข เชน่ 

อตัราภาษีต ่าเกนิไปจนไม่ครอบคลุมตน้ทุนในการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา การขาดขอ้มูล 

และขดีความสามารถของทรพัยากรบุคคลมจี ากดั 

ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่ายงัมคีวามจ าเป็นในการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมายก ากบัดูแลภาคธรุกจิบรกิารดา้นน า้และน า้เสยีในประเทศลุ่มแม่น า้โขง 

โดยการท าใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึน า้ดืม่ทีส่ะอาดและปลอดภยั รวมถงึบรกิารดา้นสุขาภบิาลน้ัน 

เป็นประโยชนท์ัง้ในแง่ของสุขภาพและเศรษฐกจิ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หวัขอ้นีอ้ธบิายประเด็นส าคญัในเอกสาร 

นวตักรรมส าหรบัการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ในลุม่แม่น า้โขง (2020):  

 ภาพรวมอยา่งครา่วๆ เกีย่วกบัปัญหาทางสงัคม-เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มหลกั ๆ 

ทีแ่ม่น า้โขงก าลงัเผชญิอยูใ่นปัจจบุนั 

และอธบิายความส าคญัของโครงการรว่มมอืขา้มพรมแดนตอ่การแกไ้ขปัญหาเหลา่นี ้ 

 ประโยชนข์องโมเดลการจดัหาเงนิทนุแบบใหม่ทีใ่ชเ้ทคโนโลย ี เชน่ 

การระดมทนุและการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคน  

 ความตอ้งการเงนิทนุในโครงสรา้งพืน้ฐานและศกัยภาพของรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองในการกระตุน้ใ

หภ้าคเอกชนเขา้มาลงทนุในโครงสรา้งพืน้ฐาน  

 แผนรเิร ิม่ทีช่ว่ยเพิม่ความยดืหยุน่ตอ่ภยัธรรมชาตขิองโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ 

โดยเนน้ใหค้วามส าคญักบัการมสีว่นรว่มของชมุชนและเคร ือ่งมอืดจิทิลั  

 การอภปิรายเกีย่วกบัปัญหากฎระเบยีบดา้นน า้และน า้เสยีในประเทศลุม่แม่น า้โขงและการระบุสิง่ส าคญั

อนัดบัตน้ ๆ ทีต่อ้งท าการปรบัเปลีย่นแกไ้ข 
 

 
นวตักรรมเพือ่การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐา

นดา้นการจดัการน ้าในลุ่มแม่น ้าโขง: 

สรุปขอ้มูลอย่างละเอยีดและสารส าคญั   



แม่น ้าโขงมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ตอ่การพฒันาทางสงัคมและเศรษฐกจิในภูมภิาค 

อย่างไรก็ตาม มปัีญหาทา้ทายบางอย่างตอ้งไดร้บัการแกไ้ข 

 

ตน้น า้ของแม่น า้โขงตัง้อยู่บนทีร่าบสูงทเิบตเหนือระดบัน า้ทะเลประมาณ 5,200 เมตร 

และไหลลงสู่ทะเลจนีใตห้ลงัจากไหลมาตามเสน้ทางเป็นระยะทาง 4,350 กโิลเมตร 

มูลค่าทางเศรษฐกจิของภาคธรุกจิเกีย่วกบัน า้ในลุ่มแม่น า้โขงอยู่ทีป่ระมาณเกอืบ 35,000 ลา้นดอลลารส์หรฐัต่อปี 

ไม่รวมอุตสาหกรรมป่าไมแ้ละการท่องเทีย่ว ประโยชนข์องเครอืข่ายแม่น า้โขงน้ันครอบคลุมหลายมติ ิ รวมถงึดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 

และสิง่แวดลอ้มดว้ย แม่น า้สายนีห้ล่อเลีย้งภาคธรุกจิการเกษตร การประมง การคมนาคม การประชา พลงังานน า้ 

รวมทัง้มอบโอกาสเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว และการสกดัดนิและทรายจากแม่น ้า 

โดยภาคการเกษตรและการชลประทานไดร้บัประโยชนจ์ากแม่น า้โขงมากทีสุ่ด เพราะใชท้รพัยากรน า้จากแม่น า้โขงถงึ 70% 

พืน้ทีช่ลประทานทัง้หมดในแถบลุ่มแม่น า้โขงอยู่ทีป่ระมาณ 4 ลา้นเฮกตาร ์และขยายตวัอย่างต่อเน่ืองครอบคลุมทัง้ 4 ประเทศ (ไดแ้ก่ 

กมัพูชา สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ไทย และเวยีดนาม) 

โดยประเทศไทยและเวยีดนามยงัคงไดร้บัประโยชนท์างเศรษฐกจิจากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการประมงเป็นหลกั 

รวมถงึการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ดว้ย ส่วนสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว (ต่อไปนีเ้รยีก 'ลาว') 

ไดร้บัประโยชนท์างเศรษฐกจิส่วนใหญ่จากทรพัยากรในแม่น า้โขงผ่านการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานน า้ 

ในขณะทีก่มัพูชามกีารพฒันาการประมงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม ประเทศเหล่านีจ้ าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาดา้นสงัคม เศรษฐกจิ 

และสิง่แวดลอ้ม รวมถงึปัญหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศดว้ย 

การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศสรา้งความเสีย่งใหก้บัแม่น า้และประเทศในแถบลุ่มแม่น า้ 

โดยส่งผลกระทบต่อความมั่นคงดา้นน า้ในแถบลุ่มแม่น า้และวถิชีวีติของผูท้ีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณลุ่มแม่น ้า 

การเปลีย่นแปลงรูปแบบของสภาพอากาศส่งผลต่อวฏัจกัรการผลติทางการเกษตรและการเพาะเลีย้งสตัวน์ า้ 

ส่วนระดบัน า้และกระแสน า้ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิก็สรา้งผลกระทบต่อเสน้ทางคมนาคมและการด าเนินงานของโรงไฟฟ้าพลงังานน า้และอ่

างเก็บน า้ดว้ย และเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศส่งผลต่อปรมิาณน า้ส าหรบัอุปโภคบรโิภค 

รูปแบบของฝนทีเ่ปลีย่นไปจะท าใหก้ระแสน า้ในแม่น า้ลดลงและไม่เหมือนเดมิ 

ซึง่เป็นภยัคุกคามต่อขดีความสามารถในการผลติไฟฟ้าพลงังานน า้ ภูมภิาคนีจ้ะเสีย่งต่อการเกดิน า้ท่วมมากขึน้ในฤดูฝน 

ส่วนในหนา้รอ้นอาจจะเกดิภาวะแลง้ยาวนานขึน้ 

การขยายตวัของพืน้ทีก่ารเกษตรในแถบลุ่มแม่น า้โขงท าไดจ้ ากดัเน่ืองจากปรมิาณน า้ในหนา้แลง้ นอกจากนีแ้ลว้ 

การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศยงัเป็นภยัคุกคามต่อความหลากหลายทางชวีภาพในแถบลุ่มแม่น า้โขงดว้ย  

 

การกระชบัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
 

เน่ืองจากแม่น า้ไหลผ่านหลายประเทศ ประเทศต่าง ๆ 

ในแถบลุ่มแม่น า้โขงจงึจ าเป็นตอ้งรว่มมอืกนัมากขึน้เพือ่ออกมาตรการรบัมอืกบัสภาพอากาศทัว่ทัง้ลุ่มแม่น า้โขง 

การรว่มมอืกนัจะชว่ยใหม้กีารจบัมือกนัพฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหาทีคุ่ม้ค่าและมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ซึง่จะเป็นประโยชนต์่อทุกฝ่ายทีม่ีพืน้ทีต่ดิชายฝ่ังแม่น า้โขง 

ประเทศในแถบลุ่มแม่น า้โขงจดัท าโครงการและโปรแกรมมากมายผ่านทางรฐับาล การรว่มมอืขา้มพรมแดน หรอืการบรจิาค 

โดยมุ่งเป้าไปยงัภาคธรุกจิต่าง ๆ เชน่ การเกษตรแบบอจัฉรยิะทีเ่ท่าทนัสภาพภูมอิากาศ การขนส่งแบบใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 

ความมั่นคงทางอาหาร การท าประมงอย่างยั่งยนื และแหล่งพลงังานไฟฟ้าทางเลอืกทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม 

ประโยชนจ์ากกลไกความรว่มมอืในแง่ของการปรบัตวัใหเ้ท่าทนัสภาพอากาศยงัไม่ไดเ้กดิขึน้อย่างแพรห่ลาย 

สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะประเทศในแถบลุ่มแม่น า้โขงแข่งขนักนัในดา้นประโยชนท์างเศรษฐกจิ 

 
 
 
 
 
 



เครือ่งมอืดจิทิลัอย่างเชน่ 

ฟินเทคและเทคโนโลยบีล็อกเชนอาจจะมอบศกัยภาพในการจดัหาเงินทุนเพือ่พฒันาโครงส

รา้งพืน้ฐาน 

 

ภูมภิาคเอเชยี รวมถงึภูมภิาคในแถบลุ่มแม่น า้โขง น้ันตอ้งการเงนิทุนไปพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างมาก 

แต่ว่าประสบปัญหาในการจดัหาเงนิทุนทีเ่หมาะสมจากแหล่งอืน่ ๆ ทีไ่ม่ใชภ่าครฐั (OECD, 2018) 

ภาครฐัยงัคงเป็นผูจ้ดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงสรา้งพืน้ฐานส่วนใหญ่ในเอเชยีและประเทศแถบลุ่มแม่น า้โขง 

แต่ภาคเอกชนเร ิม่เขา้มามสี่วนรว่มมากขึน้ผ่านโครงการความรว่มมอืระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชน (PPP) 

และการแปลงเป็นรฐัวสิาหกจิ หากมองในภาพรวม จะพบว่าเงนิทุนประมาณ 70% 

ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานน้ันมาจากภาครฐัโดยตรง ส่วนภาคเอกชนจดัหาเงนิทุนคดิเป็นสดัส่วนประมาณ 20% 

ส่วนทีเ่หลอืเป็นเงนิทุนจากหน่วยงานพหุภาค ี เชน่ ธนาคารระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา เป็นตน้ (ฐานขอ้มูลล PPI 

ของธนาคารโลก, 2020)  

 

ตารางที ่1 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีภ่าคเอกชนรว่มลงทุน (แยกตามภูมภิาค), 2010-19 
 

จ านวนโครงการ โครงการทัง้หม
ด 

การคมนาคม การคมนาคมทางบก 

ประเทศเศรษฐกจิใหม่ในเอเชยี 2,013 529 469 

ยุโรปและเอเชยีกลาง 459 55 28 

ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 946 185 117 

ตะวนัออกกลางและอเมรกิาเหนือ 102 4 0 

แอฟรกิาใตส้ะฮารา 234 25 9 

เงินลงทนุหน่วยเป็นพนัลา้นดอลลารส์หรฐั โครงการทัง้หม
ด 

การคมนาค
ม 

การคมนาคมทางบก 

ประเทศเศรษฐกจิใหม่ในเอเชยี 416.6 183.2 165.5 

ยุโรปและเอเชยีกลาง 167.9 84.9 38.9 

ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 300.8 119.6 79.5 

ตะวนัออกกลางและอเมรกิาเหนือ 21.9 1.3 0.0 

แอฟรกิาใตส้ะฮารา 54.1 11.5 2.0 

สดัส่วนความเป็นเจา้ของของภาคเอกชนโดยเฉลีย่, 
เปอรเ์ซน็ต ์

โครงการทัง้หม
ด 

การคมนาคม การคมนาคมทางบก 

ประเทศเศรษฐกจิใหม่ในเอเชยี 96.9 95.8 96.8 

ยุโรปและเอเชยีกลาง 95.2 91.6 90.7 

ลาตนิอเมรกิาและแครบิเบยีน 96.2 98.2 99.9 

ตะวนัออกกลางและอเมรกิาเหนือ 97.8 90.8 - 

แอฟรกิาใตส้ะฮารา 94.7 91.4 90.1 

หมายเหตุ: บางโครงการไมม่ขีอ้มลูเกีย่วกบัระดบัการลงทุนและ/หรอืสดัส่วนความเป็นเจา้ของของภาคเอกเชน 

สดัสว่นความเป็นเจา้ของของภาคเอกชนโดยเฉลีย่จะพจิารณาจากโครงการทีม่ขีอ้มูลเทา่น้ัน ปีอา้งองิตามปีทีปิ่ดงบการเงนิทีร่ะบไุวใ้นฐานขอ้มูล PPI ของธนาคารโลก 

ทีม่า: ฐานขอ้มลู PPI ของธนาคารโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่2 

โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีภ่าคเอกชนรว่มลงทุนจ าแนกตามภาคธุรกจิในประเทศเศรษฐกจิใหม่ในภูมภิาคเอเชยี, 

2010-2019 
 

มูลคา่การลงทนุโดยเฉลีย่จ าแนกตามโครงการ, พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

 โครงการทัง้หมด  การคมนาค
ม 

 การคมนาคมทางบก 

 2007-
2016 

2010-
2019 

 2007-
2016 

2010-
2019 

 2007-
2016 

2010-
2019 

กมัพชูา 0.18 0.37  - 1.00  - 0.00 

จนี 0.08 0.15  0.46 0.48  0.71 0.52 

อนิเดยี 0.22 0.23  0.16 0.25  0.16 0.24 

อนิโดนีเซยี 0.29 0.74  0.22 1.50  0.24 1.50 

ลาว 0.50 0.78  - -  - - 

มาเลเซยี 0.37 0.24  0.32 1.54  0.32 - 

เมยีนมาร ์ 0.17 0.29  0.06 0.05  - - 

ฟิลปิปินส ์ 0.31 0.35  0.22 0.41  0.32 0.48 

ไทย 0.17 0.24  - 1.68  - 1.68 

เวยีดนาม 0.07 0.20  0.12 0.23  0.00 0.38 

หมายเหตุ: บางโครงการไม่มขีอ้มลูเกีย่วกบัระดบัการลงทุน สดัส่วนความเป็นเจา้ของของภาคเอกชนโดยเฉลีย่จะพจิารณาจากโครงการทีม่ขีอ้มลูเทา่น้ัน 

ปีอา้งองิตามปีทีปิ่ดงบการเงนิทีร่ะบไุวใ้นฐานขอ้มลู PPI ของธนาคารโลก 

ทีม่า: ฐานขอ้มลู PPI ของธนาคารโลก 

 

เงนิทุนของภาครฐัน ามารายไดจ้ากภาษีและรายไดท้ีไ่ม่ใชภ่าษี รวมทัง้กูย้มืผ่านการขอสนิเชือ่ (ทัง้การกูย้มืแบบมผูีใ้หกู้ร้ายเดยีว 

หลายราย และเงนิกูย้มืจากสถาบนัพหุพาค)ี หรอืผ่านการออกพนัธบตัร 

ส่วนการลงทุนจากภาคเอกชนจะน าเงนิทุนจากตลาดหนีม้ากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิง่การกูย้มืจากธนาคาร 

แมว้่าการกูย้มืจากธนาคารมาลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานจะมคีวามทา้ทายหลายประการดว้ยกนั 

เน่ืองจากเงนิทุนของธนาคารทีน่ ามาปล่อยกูส้่วนใหญ่จะประกอบดว้ยเงนิฝากกระแสรายวนัหรอืเงนิฝากเผือ่เรยีก 

หรอืตราสารพาณิชยร์ะยะสัน้ ดงัน้ันก าหนดเวลาในการลงทุนจงึเป็นระยะเวลาสัน้กว่า 

ผลตอบแทนและอตัราส่วนดา้นคุณภาพสนิทรพัยท์ีธ่นาคารก าหนดในบรบิททีม่กีารก ากบัดูแลอย่างเขม้งวดยงัเป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีจ่ า

กดัปรมิาณเงนิทุนทีใ่หกู้ย้มืดว้ยเชน่กนั นอกจากนี ้

สนิเชือ่ธนาคารแบบดัง้เดมิยงัน าความตอ้งการและผลประโยชนข์องชมุชนมาเป็นขอ้พจิารณานอ้ยมาก แหล่งเงนิทุนอืน่ ๆ ไดแ้ก่ 

การออกตราสารทุนและหุน้กูข้องบรษิทัทีล่งทุนในภาคอุตสาหกรรมโครงสรา้งพืน้ฐานโดยตรง เชน่ ระบบสาธารณูปโภค 

การคมนาคม และการท าเหมอืงแร ่ นักลงทุนสถาบนั เชน่ กองทุนความมั่งค ัง่แห่งชาต ิ กองทุนบ าเหน็จบ านาญ 

และบรษิทัประกนัภยัหนัมาสนใจโครงสรา้งพืน้ฐานในฐานะสนิทรพัยก์นัมากขึน้ 

แต่นโยบายในปัจจบุนัไม่อ านวยความสะดวกใหก้บักลไกจดัหาเงนิทุนในลกัษณะดงักล่าว 

อกีทัง้ตลาดหลกัทรพัยข์องหลายประเทศก็ยงัอยู่ในระยะเร ิม่ตน้ ดงัน้ันโอกาสทีป่ระเทศต่าง ๆ 

ในภูมภิาคจะพฒันากลไกการจดัหาเงนิทุนแบบอืน่ ๆ นอกเหนือจากการใชเ้งนิทุนจากภาครฐัจงึประสบปัญหาทา้ทายในระยะยาว 

 

การพฒันาชอ่งทางจดัหาเงินแบบใหม่เพือ่เป็นทางเลอืก 
 

เคร ือ่งมอืทีใ่ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอาจจะน ามาใชเ้ป็นทางเลอืกแทนการกูย้มืจากธนาคารแบบเดมิได ้

แพลตฟอรม์ดงักล่าวสามารถชว่ยใหก้า้วขา้มขดีจ ากดัของธนาคารแบบเกา่ โดยทีนั่กลงทุนรายย่อยจะแบกรบัตน้ทุนระยะแรกนอ้ยลง 

นอกจากนีย้งัแสดงใหเ้ห็นการสนับสนุนจากชมุชน ซึง่เป็นการส่งสญัญาณสรา้งความมั่นใจใหก้บันักลงทุนสถาบนัรายใหญ่ดว้ย 

แพลตฟอรม์จดัหาเงนิทุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยเีตบิโตขึน้อย่างมากในชว่งสองสามปีทีผ่่านมาและกลายเป็นทางเลอืกทีไ่ดร้บัความนิยมในโค

รงการขนาดเล็ก ซึง่มกัจะประสบปัญหาในการขอเงนิทุนจากผูใ้หกู้แ้บบดัง้เดมิ ตวัอย่าง ไดแ้ก ่

การระดมเงนิทุนและการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคน 

ทว่าการน าเครือ่งมอืเหล่านีม้าใชจ้ดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของรฐัยงัถอืว่ามสีดัส่วนนอ้ยมาก 



เงนิใหกู้ข้องธนาคารแบบเกา่น้ันส่วนใหญ่จะน าเงนิทุนมาจากเงนิฝากระยะสัน้ (Figure 1) 

ธนาคารอาจจะเสนอดอกเบีย้ใหก้บัผูฝ้ากเพือ่จงูใจในการฝากเงนิ ซึง่เป็นกลไกทีพ่บไดบ่้อยในประเทศเอเชยีบางประเทศ 

และการประกนัเงนิฝากก็ชว่ยป้องกนัการแหถ่อนเงนิไดเ้ป็นอย่างด ี

แต่อาจจะมกีารก าหนดวงเงนิฝากสูงสุดทีไ่ดร้บัความคุม้ครองต่อคนเอาไว ้ ในการหารายไดจ้ากเงนิทุนส่วนนี ้

ธนาคารจะคดิดอกเบีย้เงนิกูจ้ากผูกู้ ้ ซึง่มกัจะเรยีกว่าอตัราดอกเบีย้เงนิกู ้ (รูปที ่ 1) 

ธนาคารกลางมกัจะก าหนดอตัราสว่นส ารองขัน้ต ่าเพือ่ลดความเสีย่งใหก้บัธนาคาร 

ซึง่เป็นการก าหนดจ านวนเงนิฝากทีธ่นาคารจะตอ้งเก็บส ารองไวใ้นระบบเก็บเงนิสดส ารองบางส่วน (fractional reserve) 

รวมทัง้ก าหนดคา่ขัน้ต ่าหรอืคา่สูงสุดของตวัชีว้ดัอืน่ ๆ เพือ่ชว่ยปกป้องเสถยีรภาพของธนาคาร อย่างไรก็ตาม 

การแบ่งการด าเนินงานดา้นการรบัฝากเงนิและการใหกู้ย้มืออกจากกนัอย่างชดัเจนท าใหธ้นาคารไม่ไดน้ าผูฝ้ากเงนิมาเป็นขอ้พจิารณาใ

นการตดัสนิใจเกีย่วกบัการใหส้นิเชือ่ ดงัน้ัน ผูฝ้ากเงนิจงึไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกบักระบวนการใหส้นิเชือ่แต่อย่างใด 

ระบบดงักลา่วท าใหผู้ฝ้ากเงนิไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบัลกูคา้ทีกู่ย้มืเงนิจากธนาคารและกจิกรรมของผูกู้ ้

และไดแ้ต่ไวว้างใจใหผู้จ้ดัการธนาคารน าเงนิทุนของตนไปสรา้งประโยชน ์พรอ้มทัง้ลดความเสีย่งใหเ้หลอืนอ้ยทีสุ่ด 

 

รูปที ่1 โมเดลการใหส้นิเชือ่ของธนาคาร (รูปประกอบอย่างง่าย) 

 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

 

ในทางกลบักนั การระดมเงนิทุนเป็นหน่ึงในวธิกีารทีบุ่คคลหรอืผูล้งทุนสามารถขอระดมเงนิทุนมาใชใ้นธรุกจิ โครงการ 

หรอืความตอ้งการดา้นอืน่ ๆ ของบรษิทัหรอืบุคคล โดยไม่ตอ้งอาศยัขอกูย้มืเงนิจากธนาคารแบบดัง้เดมิ โดยทัว่ไปแลว้ 

การระดมเงนิทุนจะมาอยู่ในรูปของการกูย้มื การออกหุน้ การใชส้ทิธ ิ การมอบสทิธปิระโยชนต์อบแทน หรอืการบรจิาค 

ในระบบระดมเงนิทุนน้ัน องคป์ระกอบทีเ่กีย่วขอ้งส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยนักลงทุน ผูร้บัเงนิทุนหรอืผูกู้ ้ และแพลตฟอรม์ตลาด (รูปที ่

2) ความสมัพนัธร์ะหว่างนักลงทุนกบัผูร้บัเงนิทุนจะใกลช้ดิกนัมากกว่าเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบธนาคาร 

  

ผูฝ้ากเงนิ ผูกู้ ้

เงนิฝาก เงนิกู ้

ผลตอบแทน: 

ดอกเบีย้เงนิฝาก 

ผลตอบแทน: 

ดอกเบีย้เงนิกู ้

ธนาคาร 



รูปที ่2 โมเดลการระดมเงินทุนแบบพืน้ฐาน (รูปประกอบอย่างง่าย) 
 

 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

 

การระดมเงนิทุนชว่ยสนับสนุนโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานจ านวนมากในยุโรปและสหรฐัอเมรกิา ตวัอย่างเชน่ ในเนเธอแลนด ์I 

Make Rotterdam ใชก้ารระดมเงนิทุนในการจดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการกอ่สรา้งสะพานคนเดนิ Luchtsingel ทีม่คีวามยาว 400 

เมตรในเมอืงรอตเทอรด์าม ในปี 2011 (AIA และ Massolution, 2013) De Voldere and Zeqo (2017) 

ถอืว่าแคมเปญการจดัหาเงนิทุนดงักล่าวเป็นโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีร่ะดมเงนิทุนจากประชาชนทัว่ไปโครงการแรกของโล

ก (Max Borka, 2020) โดยทางโครงการสามารถขายไมก้ระดานใหก้บัประชาชนไดก้ว่า 8,000 แผ่น 

เชน่เดยีวกบัการระดมทุมของโครงการกอ่สรา้งทางจกัรยานในเมอืงเมมฟิส รฐัเทนเนสซ ี

ซึง่กลายเป็นตวัชีว้ดัระดบัการสนับสนุนโครงการของประชาชนทัว่ไป 

และถูกมองว่ามสี่วนในการชว่ยโนม้นา้วใหร้ฐับาลทอ้งถิน่จดัหาเงนิทุนใหแ้กโ่ครงการเป็นมูลค่าถงึ 4 ลา้นเหรยีญยูโร 

ส่งผลใหโ้ครงการด าเนินการเสรจ็สิน้ในฤดูรอ้นของปี 2015 (The Urban Web, 2016) เมอืงเดนเวอร ์ รฐัโคโลราโด 

ไดจ้ดัหาเงนิทุนส่วนหน่ึงใหแ้กโ่ครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณะผ่านการระดมเงนิทุนโดยการเสนอขายพนัธบตัรแบบไม่จ

ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ (mini-bond) (Gasparro, 2015) ซึง่เป็นพนัธบตัรแบบตรามูลค่าทีก่ าหนดจ านวนการซือ้เอาไว ้

เพือ่เปิดโอกาสใหนั้กลงทุนรายย่อยทีม่กัจะไม่มโีอกาสซือ้พนัธบตัรจากตลาดพนัธบตัรหลกัได ้

พนัธบตัรแบบไม่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยจ์ดัจ าหน่ายเพือ่น ารายไดม้าเป็นเงนิทุนในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ไปในปี 

2014 ตราสารหนีด้งักล่าวถูกจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืและขายใหแ้กพ่ลเมืองโคโลราโด 

แมว้่าจะไม่สามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้็ตาม โครงการดงักล่าวมมูีลค่า 550 ลา้นดอลลารส์หรฐั 

และประชาสมัพนัธผ่์านทางเว็บไซต ์โดยสามารถบรรลุเป้าหมายในจดัหาเงนิทุน 2% (12 ลา้นดอลลารส์หรฐั) ผ่านการระดมเงนิทุน 

โดยมนัีกลงทุนประมาณ 1,000 คนเขา้มาลงทุน และจ าหน่ายในราคา 500 ดอลลารส์หรฐัต่อหน่วย พนัธบตัรมอีายุ 9 และ 14 ปี 

และไดร้บัการจดัอนัดบัความเชือ่ถอืในระดบั AAA จาก Moody’s 

การจ าหน่ายพนัธบตัรของเทศกาลทอ้งถิน่ในคร ัง้นีม้เีป้าหมายเพือ่รบัมอืกบัความเขม้งวดของกฎระเบยีบดา้นการธนาคารและตลาดก

ารเงนิ โดยโครงการสาธารณะกว่า 300 โครงการไดร้บัเงนิทุนผ่านโปรแกรม Better Denver 

ซึง่มที ัง้การบูรณะอาคารและการกอ่สรา้งศูนยส์นัทนาการ 

การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคนอาจจะเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงในการระดมเงนิทุนเพือ่พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานผ่านตราสารหนีห้รอืตราส

ารทุน วธินีีจ้ะลดการพึง่พาสถาบนัการเงนิตวักลางแบบเกา่ในกระบวนการจดัหาเงนิทุน หลงัจากแปลงเงนิทุนทีอ่อกโดยรฐั (เงนิตรา) 

มาเป็นโทเคน การช าระเงนิ การเคลยีร ิง่ และการช าระหนีจ้ะไม่ตอ้งด าเนินการผ่านธนาคาร ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 

และส านักงานหกับญัชอีกีต่อไป จงึชว่ยลดตน้ทุนและอุปสรรคทางการเงนิใหก้บันักลงทุนได ้

การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคนในบรบิทของโครงสรา้งพืน้ฐานคอืการแบ่งมูลค่าของสนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยอ์า้งองิ (หนีห้รอืทุน) 

ใหก้ลายเป็นส่วนประกอบทีเ่ล็กลงกอ่นจะน ามาเสนอขายใหก้บันักลงทุนทีส่นใจ 

ดูองคป์ระกอบพืน้ฐานของการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคนไดใ้น รูปที ่ 3 

 

 

 

 

 

 

 



โทเคนจะอยู่ในรูปดจิทิลัส าหรบัใชแ้ทนสทิธิใ์นสนิทรพัยห์รอืหลกัทรพัยก์ายภาพ 

และจะปล่อยเขา้สู่ระบบบล็อกเชนทีม่กีารวางขอ้ก าหนดในสญัญาอจัฉรยิะ (smart contract) 

โดยสญัญาอจัฉรยิะจะท าหนา้ทีส่นับสนุน (backstop) การสรา้งโทโคนและก าหนดลกัษณะเฉพาะของโทเคนเหล่าน้ัน 

โทเคนดจิทิลัทีเ่พิง่ถูกสรา้งขึน้มามกัจะซือ้ขายดว้ยโทเคนอืน่ ปกตแิลว้จะเป็นเหรยีญของโฮสตบ์ล็อกเชน ตวัอย่างเชน่ 

ในระบบนิเวศของ Ethereum ซึง่นิยมน ามาใชเ้ปิดตวัเหรยีญใหม่ ๆ  กนัอย่างแพรห่ลาย จะใช ้ether เป็นเนทฟีโทเคน นอกจากนีแ้ลว้ 

ยงัสามารถใชโ้ทเคนสกุลต่าง ๆ แลกกบัโทเคนสกุลอืน่หรอืแลกเป็นเงนิตรา (หากระบบกฎหมายอนุญาต) 

ไดใ้นตลาดแลกเปลีย่นโทเคน โทเคนจะถูกเก็บรกัษาไวใ้นฮารด์วอลเลทหรอืดจิทิลัวอลเลททีอ่ยู่ในตลาดแลกเปลีย่น โฮสตบ์ล็อกเชน 

หรอืผูใ้หบ้รกิารบุคคลทีส่าม การใชป้ระโยชนจ์ากบล็อกเชน เชน่ 

การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นดจิทิลัถอืไดว้่าเป็นการสรา้งสภาพคล่องในตลาดสนิทรพัยท์ีป่กตแิลว้จะมสีภาพคล่องต ่ามาก เชน่ 

อสงัหารมิทรพัย ์ (Smith et al., 2019) นอกจากนี ้ โทเคนยงัมตีน้ทุนในการท าธรุกรรมต ่ากว่าเมือ่เทยีบกบัหลกัทรพัยแ์บบดัง้เดมิ 

โดยความเป็นดจิทิลัของโทเคนท าใหน้ าไปใชง้านไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพมากกว่า 

ส่วนเทคโนโลยบีล็อกเชนก็ชว่ยเพิม่ความโปรง่ใสใหก้บัธรุกรรม (Uzsoki, 2019) เชน่เดยีวกบัการระดมทุน 

การแปลงสนิทรพัยห์รอืโครงการเป็นโทเคนก็จะดงึนักลงทุนเขา้มามีส่วนรว่มโดยตรงเชน่กนั 

 

รูปที ่3 โมเดลการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคนแบบพืน้ฐาน (รูปประกอบอย่างง่าย) 
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ส ารวจการใชแ้พลตฟอรม์จดัหาเงินทุนทีม่กีารใชเ้ทคโนโลย ี
 

การระดมเงนิทุนและโทเคนบล็อกเชนถูกน ามาใชจ้ดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการต่าง ๆ มากมาย 

ทัง้โครงการในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ศลิปะ สุขภาพ แฟช ัน่ สนิคา้ปลกี และเทคโนโลย ี

ในส่วนของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ การจดัหาเงนิทุนผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลัทีฟิ่นเทคและเทคโนโลยบีล็อกเชน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการระดมเงนิทุนน้ัน กลายมาเป็นแหล่งเงนิทุนทีส่ าคญั ซึง่มกีารน ามาใชใ้นประเทศสมาชกิ OECD 

และประเทศในภูมภิาคเอเชยีหลายประเทศดว้ยกนั โดยเฉพาะอย่างยิง่ฟินเทค 

ซึง่สนับสนุนความตอ้งการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ของชมุชนทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ี ตารางที ่ 3 

ใหต้วัอย่างโครงการบางส่วนทีม่ปีระสบความส าเรจ็ ปัจจยัความส าเรจ็ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

ความกระตอืรอืรน้ในการเขา้มามสี่วนรว่มของชมุชน ความโปรง่ใส และการประชาสมัพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บล็อกเชน 



 

ตารางที ่3 กรณีศกึษาเกีย่วกบัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้า (ตวัอย่าง) 
 

โครงการ ทีต่ ัง้ ประเภทโครงสรา้งพืน้ฐาน ค าอธบิาย 

โครงการ Pitak ตูบาอู, ลาอูนีโยน, 

ฟิลปิปินสเ์หนือ 

ปัม๊บาดาล, ถงัเก็บน ้า 

และระบบจ่ายน ้า 

บ่อน ้าบาดาลพลงังานแสงอาทติยพ์รอ้มระบบจดัเก็บและจ่ายน ้า 

เพือ่ลดการพึง่พาระบบการจ่ายน ้าและไฟฟ้าในทอ้งถิน่ทีไ่ม่เสถยีร 

ระบบกรองน ้า เมอืงแบรนสนั รฐัโคโลราโด 

สหรฐัอเมรกิา 

ระบบกรองน ้า ระบบกรองน ้าส าหรบักรองน ้าจากแหล่งน ้าพุทีม่อียู่ใหไ้ดม้าตรฐาน

ตามกฎระเบยีบควบคุมคุณภาพน ้า 

หลงัจากหน่วยงานของรฐัมคีวามกงัวลมากขึน้เกีย่วกบัการปนเป้ือ

นของน ้าผวิดนิ 

ระบบกกัเก็บน ้าเคลอืบเม็ดดนิ 

(hygroscopic water)  

บูตตาห ์ วนิด,ี 

ภูมภิาคมดิเวสต,์ 

ออสเตรเลยีตะวนัตก, ออสเตรเลยี 

ระบบกกัเก็บน ้าทางเลอืก, 

การกกัเก็บและ 

การจา่ยน า้ 

ระบบกกัเก็บน ้าเคลอืบเม็ดดนิพลงังานแสงอาทติยจ์ะสกดัน ้าบรสุิท

ธิจ์ากอากาศ และน ามาใชแ้ทนน ้าทีป่นเป้ือนยูเรเนียม 

น ้าส าหรบัเมอืงอารูบอต อารูบอต, เขตเขปเรปันโชค, 

เนปาล 

ระบบกกัเก็บน ้าจากแม่น ้าบรเิวณใ

กลเ้คยีง 

โครงการนีจ้ะชว่ยใหช้มุชนทอ้งถิน่สามารถใชแ้ม่น ้าในบรเิวณใกล ้

เคยีงเป็นแหล่งน ้า แทนการพึง่พาน ้าฝนเป็นหลกั 

โครงการนีอ้ยู่ในระยะศกึษาความเป็นไปได ้

หอ้งปฏบิตักิารทดลองดา้นน ้า

ของชุมชนฟลนิท ์

เมอืงฟลนิท,์ รฐัมชิแิกน, 

สหรฐัอเมรกิา 

หอ้งปฏบิตักิารทดลองส าหร ั

บทดสอบคุณภาพน ้า 

หอ้งปฏบิตักิารทดลองอสิระส าหรบัทดสอบคุณภาพน ้า 

พนักงานเป็นผูท้ีอ่าศยัอยู่ในเมอืงและผ่านการทดสอบดา้นนีม้าโดยเ

ฉพาะ 

เคร ือ่งจา่ยน ้า โงมยั, แทนซาเนีย ปัม๊น ้าแบบจ่ายเงนิเมือ่ใชง้าน ระบบปั๊มน ้าจ่ายน ้าสะอาดใหแ้ก่ชมุชนและเปิดโอกาสใหผู้ห้ญงิมเีว

ลาไปท าอย่างอืน่นอกเหนือจากการหาน ้า 

ค่าใชจ้่ายครอบคลุมตน้ทุนในการซอ่มแซมดว้ย 

ซึง่จะด าเนินการโดยคนในทอ้งถิน่ทีผ่่านการฝึกอบรม 

เขือ่น Diamer-bhasha 

และ Mohmand  

ปากสีถาน เขือ่น เขือ่นทัง้สองจะท าหนา้ทีเ่ป็นอ่างเก็บน ้าและบรรเทาปัญหาขาดแค

ลนน ้า 
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โครงการ The Pitak  คอืโครงการรเิร ิม่ทีม่ผูีห้ญงิเป็นผูน้ าโดยมเีป้าหมายเพือ่พฒันาชมุชนขนาดเล็กตามหลกัเกษตรกรรมถาวร 

(“การพฒันาระบบนิเวศทางการเกษตรโดยมเีป้าหมายเพือ่สรา้งความยัง่ยนืและการพึง่พาตวัเอง”) 

การระดมเงนิทุนของโครงการนีเ้กดิขึน้เพราะตอ้งการน าเงนิทุนมาใชส้รา้งบ่อน า้บาดาลพลงังานแสงอาทติย ์

รวมทัง้ระบบกกัเก็บและแจกจา่ยน ้า ในอดตี 

พืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าวตอ้งพึง่พาน า้แลไฟฟ้าจากบรกิารสาธารณูปโภคของรฐัทีไ่ม่มคีวามเสถยีร 

ท าใหค้นในชมุชนไม่มนี า้หรอืไฟฟ้าใชเ้ป็นเวลาหลายวนัหรอืหลายสปัดาห ์

ดงัน้ันจงึมกีารประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัแผนระดมเงนิทุนในหมู่ของผูใ้หก้ารสนับสนุนการท าเกษตรกรรมถาวรและไดร้บัการสนับสนุนจาก

คนดงัในทอ้งถิน่ทีห่น่ึงในผูก้อ่ตัง้โครงการรูจ้กั ทางโครงการสามารถระดมเงนิทุนไดเ้กนิกว่าเป้าหมาย ท าใหส้ามารถซือ้อุปกรณอ์ืน่ ๆ 

เพิม่เตมิได ้

ในเมอืงแบรนสนั รฐัโคโลราโด 

งบประมาณส่วนหน่ึงในการสรา้งระบบกรองน า้ส าหรบัขจดัสารปนเป้ือนออกจากน า้พุไดม้าจากการระดมเงนิทุน 

ความส าเรจ็ดงักล่าวท าใหโ้ครงการมสีทิธิไ์ดร้บัเงนิทุนจากรฐับาลเพือ่ชว่ยบรรเทาภาระค่าใชจ้า่ยลง 

เงนิบรจิาคเขา้โครงการระดมทุนมีมูลค่าตัง้แต่ 10-5,000 ดอลลารส์หรฐั 

น่ีคอืตวัอย่างทีแ่สดงใหเ้ห็นว่าการระดมเงนิทุนมบีทบาทในการชีใ้หเ้ห็นถงึระดบัการสนับสนุนโครงการจากประชาชนทัว่ไปและกระตุน้ให ้

ภาครฐัหนัมาใหค้วามสนใจ  

หอ้งปฏบิตักิารทดลองส าหรบัทดสอบน า้ของชมุชนฟลนิทค์อืหอ้งปฏบิตักิารทดลองอสิระทีถู่กสรา้งขึน้เพือ่รบัมอืกบัวกิฤตนิ า้ของเมอืงฟ

ลนิท ์  ตัง้แต่ปี 2014 ถงึ 2019 น า้ในเมอืงฟลนิท ์ รฐัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา ปนเป้ือนดว้ยสารตะก ัว่ในระดบัทีเ่ป็นอนัตราย 

การตอบสนองต่อวกิฤตดิงักล่าวของรฐับาล 

รวมถงึสาเหตุของความลม้เหลวในการบ าบดัน า้อย่างเหมาะสมและการยนืกรานว่าน า้ดงักล่าวดืม่ไดอ้ย่างปลอดภยั 

ท าใหป้ระชาชนขาดความเชือ่มั่นในเจา้หนา้ทีร่ฐั 

พลเมอืงของเมอืงฟลนิทแ์ละพืน้ทีโ่ดยรอบสามารถทดสอบคุณภาพน ้าเป็นประจ าโดยมคี่าใชจ้า่ยนอ้ยมากหรอืไม่มคี่าใชจ้า่ยเลย 



พนักงานในหอ้งปฏบิตักิารทดลองส่วนใหญ่เป็นคนทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงและผ่านการฝึกอบรมดา้นการทดสอบคุณภาพน า้มาเป็นอย่างด ี

โดยการฝึกอบรมดงักล่าวยงัชว่ยใหพ้นักงานมทีกัษะความช านาญส าหรบัน าไปท างานอืน่ ๆ ดว้ยเชน่กนั 

โครงการประสบความส าเรจ็ในการระดมเงนิทุน โดยสามารถจดัหาเงนิไดถ้งึ 35,000 ดอลลารส์หรฐั ตัง้แต่วนัที ่ 6 พฤษภาคมถงึ 1 

สงิหาคม 2019 และท าใหโ้ครงการมคีุณสมบตัขิอรบัเงนิชว่ยเหลอืจาก Michigan Economic Development Corporation 

(หน่วยงานความรว่มมอืระหว่างภาครฐักบัภาคเอกชน) เพือ่ใหค้รอบคลุมค่าใชจ้า่ยส่วนทีเ่หลอื 

โดยโครงการระดมเงนิทุนในคร ัง้นีบ้รหิารจดัการผ่าน Patroncity 

ซึง่มคีวามเชีย่วชาญดา้นการระดมเงนิทุนใหก้บัโครงการพฒันาชมุชนและมอบการสนับสนุนเพิม่เตมิใหก้บัผูจ้ดัการโครงการ เชน่ 

การใหค้ าแนะน าและการตรวจสอบโครงการ และการตดิต่อกบัผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้ 

เน่ืองจากการระดมเงนิทุนมบีทบาททีส่ าคญัอย่างยิง่ต่อความส าเรจ็ของโครงการ ดงัน้ันจงึมกีารรวบรวมรายชือ่ผูบ้รจิาคเงนิตัง้แต่ 25 

ดอลลารส์หรฐัขึน้ไปมาจดัแสดงบนผนังของหอ้งปฏบิตักิารทดลองดว้ย ทัง้ในรูปของรายชือ่หรอืป้ายชือ่ ตามแต่มูลค่าเงนิบรจิาค 

โครงการกกัเก็บน า้เคลอืบเม็ดดนิในบูตตาห ์ วนิด ี ออสเตรเลยี, โครงการน า้ส าหรบัเมอืงอารูบอตในเนปาล 

และเครือ่งจา่ยน า้ในแทนซาเนียแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพของโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ดร้บัการจดัหาเงนิทุนผ่านการระดมทุ

นในดา้นการปรบัปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผูค้นในชมุชนทีม่คีวามเปราะบาง 

ระบบกกัเก็บน า้เคลอืบเม็ดดนิทีต่ดิตัง้ภายในชมุชนคนพืน้เมอืงท าใหป้ระชาชนในพืน้ทีส่ามารถอาศยับนผนืดนิของบรรพบุรุษต่อไปได ้

แมว้่าแหล่งน า้ด ัง้เดมิจะถูกปนเป้ือนดว้ยยูเรเนียมทีท่ าใหพ้วกเขาเจ็บป่วย โครงการระดมเงนิทุนดงักล่าวไดร้บัความสนใจจากบรษิทัต่าง 

ๆ มากมายทีม่กี าลงัใหค้วามชว่ยเหลอื และหลงัจากทีบ่รษิทัแห่งหน่ึงตดัสนิใจบรจิาคอุปกรณบ์างส่วน 

เงนิทีไ่ดจ้ากการระดมทุนจงึถูกน าไปใชพ้ฒันาฟารม์เพาะเลีย้งปลาแบบยั่งยนื ซึง่มอบทกัษะและสรา้งการจา้งงานภายในชมุชน 

โครงการน า้ส าหรบัอารูบอตจะมอบแหล่งน า้จดืใหแ้กห่มู่บา้นในชนบทห่างไกล โดยน าน า้มาจากแม่น า้ทีอ่ยู่ใกล ้ ๆ 

โครงการนีเ้กดิจากนักเดนิทางกลุ่มหน่ึงทีพ่บว่าเมอืงอารูบอตตอ้งพึง่พาน า้ฝนเป็นแหล่งน า้จดืเพยีงอย่างเดยีว 

ท าใหผู้ค้นในเมอืงเสีย่งต่อการขาดแคลนน า้ในหนา้แลง้หรอืเมือ่ฝนตกไม่ชกุเพยีงพอ  สถานการณเ์ชน่นีค้ลา้ยคลงึกบัชาวเมอืงบูตตาห ์

วนิดทีีแ่หล่งน า้ปนเป้ือน ซึง่บงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งออกไปอาศยัอยู่ทีอ่ืน่แทนหากขาดแคลนน า้อย่างรุนแรง 

โครงการนีช้ว่ยใหส้ามารถล าเลยีงน า้ผ่านท่อจากแม่น า้ทีอ่ยู่ห่างออกไป 600 เมตรและน ามาเก็บไวไ้ด ้

เน่ืองจากสภาพภูมปิระเทศจากแม่น า้มาจนถงึหมู่บา้นเป็นเนินเขา ดงัน้ันโครงการจงึอยู่ในระยะศกึษาความเป็นไปไดใ้นปี 2020 

เพือ่ตรวจสอบขอ้ก าหนดทางเทคนิคต่าง ๆ โดยในปี 2020 

มกีารระดมเงนิทุนเพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในระยะด าเนินงานกอ่นการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละการศกึษาความเป็นไปได ้

แมจ้ะยงัไม่มขีอ้มูลเพิม่เตมิก็ตาม 

เคร ือ่งจา่ยน า้ในเมอืงโงมยั ประเทศแทนซาเนีย 

คอืปัม๊น า้แบบจา่ยเงนิทีช่ว่ยใหผู้ห้ญงิมเีวลาไปท ากจิกรรมอย่างอืน่แทนทีจ่ะตอ้งรบัหนา้ทีข่นน า้จากสถานทีห่่างไกล 

ซึง่บางคร ัง้อยู่ห่างจากบา้นของพวกเธอหลายกโิลเมตร ค่าบรกิารทีเ่รยีกเก็บจะครอบคลุมค่าใชจ้า่ยในการซอ่มแซมและบ ารุงรกัษาปัม๊ 

ซึง่จะด าเนินการโดยชา่งในทอ้งถิน่ทีผ่่านการฝึกอบรม 

(เชน่เดยีวกบัพนักงานของหอ้งปฏบิตักิารทดลองส าหรบัทดสอบน า้ของชมุชนเมอืงฟลนิท)์ 

โดยชา่งเหล่านีจ้ะมโีอกาสไดเ้รยีนรูท้กัษะต่าง ๆ ทีน่ าไปใชก้บัการท างานอืน่ ๆ ไดด้ว้ย เขือ่น Diamer-bhasha และ Mohmand 

ส าหรบัสรา้งอ่างเก็บน า้และบรรเทาการขาดแคลนน า้ในบางพืน้ที ่ ไดร้บัเงนิทุนส่วนหน่ึงมาจากการระดมเงนิทุน 

ซึง่ด าเนินการโดยรฐับาลของปากสีถาน ปัจจุบนัอยู่ในระหว่างด าเนินการ 

แมว้่าจะมตีวัอย่างบางโครงการทีป่ระสบความส าเรจ็ 

แต่ว่าการน าการระดมเงนิทุนและการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นโทเคนมาจดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสาธารณะใน

ภูมภิาคยงัไม่แพรห่ลายมากนักและพบไดน้อ้ย โดยมกัจะน ามาใชก้บัการด าเนินงานขัน้สุดทา้ยและเป็นการบรจิาคเป็นส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม ความกา้วหนา้ในการน าวธิกีารแบบทางเลอืกมาจดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการดา้นอสงัหารมิทรพัย ์การคมนาคม ไฟฟ้า 

และน า้อาจจะเป็นจดุเร ิม่ตน้ใหม้กีารน าแพลตฟอรม์ไปใชก้นัอย่างแพรห่ลายมากขึน้ในการจดัหาเงนิทุนมาพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานส

าธารณะโดยทัว่ไปในอนาคตขา้งหนา้ 

 

การประเมนิความเสีย่ง 
 

การประเมนิความเสีย่งอย่างเพยีงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในธรุกรรมขนาดใหญ่อย่างโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

เป็นขอ้พจิารณาทีส่ าคญัในการส่งเสรมิการจดัหาเงนิทุนแบบทางเลอืก 



โครงสรา้งพืน้ฐานเป็นสนิทรพัยท์ีป่กตแิลว้มแีต่ละสรา้งมูลค่าอย่างมหาศาล 

แต่จากประสบการณข์องธนาคารในอนิเดยีชีใ้หเ้ห็นว่าอาจจะสรา้งผลขาดทุนใหก้บัผูใ้หกู้ไ้ดเ้ชน่กนัหากการตรวจสอบไม่มปีระสทิธภิ

าพเพยีงพอ จากขอ้มูลของธนาคารกลางอนิเดยี อตัราส่วนของสนิทรพัยด์อ้ยคุณภาพ (stressed asset) ต่อเงนิใหกู้ย้มืขัน้ตน้ 

(gross advance) ของธนาคารต่าง ๆ ต่อภาคธรุกจิโครงสรา้งพืน้ฐานเพิม่สูงขึน้ 22% ในเดอืนมนีาคม 2018 

กอ่นจะลดลงมาต ่ากว่า 18% เล็กนอ้ยในปี 2019 (RBI, 2019) 

การเขา้มสี่วนรว่มของรฐับาลทอ้งถิน่ในการระดมเงนิทุนผ่านแพลตฟอรม์จดัหาเงนิทุนทางเลอืกน้ันจ าเป็นตอ้งมกีรอบการด าเนินงาน

ทีด่ ี เพราะจะชว่ยลดการสะสมหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในส่วนของรฐับาลของประเทศ 

ปัจจยัส าคญัอกีอย่างหน่ึงในการน าแพลตฟอรม์เหล่านีม้าใชอ้ย่างแพรห่ลายมากขึน้คอืการมอียู่และความลกึของตลาดรองส าหรบัธรุ

กรรมทีด่ าเนินการผ่านชอ่งทางทางเลอืกเหล่านี ้

 

ซึง่สามารถน ารายไดภ้าษจีากผลสบืเน่ืองมาใชส่้งเสรมิใหภ้าคเอกชนจดัหาเงินทุนใหก้บัโค

รงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน ้ากนัมากขึน้ได ้
 

ประเทศในแถบลุ่มแม่น า้โขงตอ้งการการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานหลายแบบ (ตารางที ่ 4) ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น า้ประปา 

และระบบระบายสิง่ปฏกิูล น า้เป็นสนิคา้สาธารณะทีจ่ าเป็น แมว้่าภาครฐัจะเป็นผูจ้ดัหาน า้ส่วนใหญ่ใหก้บัประชาชน 

แต่นักลงทุนเอกชนก็สามารถชว่ยขยายเครอืข่ายจดัการน า้ไดเ้ชน่กนั ซึง่จะชว่ยเพิม่ประมาณน า้อุปโภคบรโิภคใหก้บัประชาชนได ้

PPP ถูกหยบิยกมาหารอืในฐานะกลยุทธท์ีส่ามารถน ามาใชก้บัภาคธรุกจินี ้

แต่หลายประเทศยงัประสบปัญหาในการดงึดูดภาคเอกชน สาเหตุส าคญัเป็นเพราะโครงการดงักล่าวใหผ้ลตอบแทนต ่า 

การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการประปาและดา้นอืน่หลายโครงการตอ้งอาศยัการเก็บค่าใชบ้รกิารจากผูใ้ชเ้ป็นแหล่งรายไดห้ลั

ก และตอ้งสามารถเรยีกเก็บค่าบรกิารจากผูใ้ชไ้ดม้ากพอเท่าน้ัน ถงึจะคุม้กบัตน้ทุนค่ากอ่สรา้งและการด าเนินงาน 

การโนม้นา้วใหภ้าคเอกชนมาลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานจงึท าไดย้าก หากผลตอบแทนสูงพอ นักลงทุนเอกชน เชน่ 

บรษิทัประกนัภยัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญอาจจะจดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการน า้ประปา สุขาภบิาล การคมนาคมทางแม่น า้ 

และหากภาคเอกชนเขา้มาชว่ยสมทบเงนิทุนกบัภาครฐัในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ขอบเขตในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานก็จะขยายใหญ่ตามไปดว้ย 

หากความเป็นไปไดเ้หล่านีท้ าไดจ้รงิก็จะส่งผลใหเ้กดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ การสรา้งงาน และบรรเทาความเหลือ่มล า้ทางรายได ้

 

ตารางที ่4 การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิก, 2016-2030 

(ราคาหน่วยเป็นพนัลา้นดอลลารส์หรฐัในปี 2015) 
 

ภาคธุร

กจิ 

ประมาณการทีเ่ป็นเสน้
ฐาน 

เงินลงทุน เฉลีย่ตอ่ปี สดัส่วน (%) 

ไฟฟ้า 11,689 779 51.8 

การคมนาคม (รวมการคมนาคมทางแม่น ้า) 7,796 520 34.6 

โทรคมนาคม 2,279 152 10.1 

น ้าและสุขาภบิาล 787 52 3.5 

รวม 22,551 1,503 100 

ทีม่า: (ธนาคารพฒันาเอเชยี, 2017) 

 

รูปที ่ 4 อธบิายผลกระทบสบืเน่ืองของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นประปา 

เสน้ทแยงสแีดงหมายถงึโครงการน า้ประปาและโครงการน า้ประปาใหม่ทีก่ าลงัจะสรา้ง นอกเหนือจากโครงการน า้ประปาเหล่านีแ้ลว้ 

อุตสาหกรรมและบรษิทัใหม่ ๆ ยงัสามารถเขา้ในภูมภิาคเพือ่ท ากจิกรรมการผลติไดเ้ชน่กนั 

อพารต์เมนตห์รอืคอนโดเพือ่การอยู่อาศยัมกัจะมาพรอ้มกบัเสน้ทางการจา่ยน า้ประปาใหม่ ๆ 

ตามมาดว้ยรา้นอาหารและสิง่กอ่สรา้งของภาคธรุกจิการบรกิาร ดงัน้ันส่วนสเีหลอืงในรูปที ่ 4  

จงึแสดงถงึผลกระทบสบืเน่ืองทีเ่กดิจากโครงการน า้ประปาโครงการใหม่ 

การพฒันาทางเศรษฐกจิเชน่นีจ้ะส่งผลดตี่อผลผลติในภูมภิาค 



สิง่ทีเ่กดิขึน้คอืทัง้รฐับาลทอ้งถิน่และรฐับาลกลางจะมรีายไดจ้ากภาษีมากขึน้ดว้ย 

แต่อดตีทีผ่่านมาแสดงใหเ้ห็นว่ารายไดจ้ากภาษีทีเ่พิม่ขึน้มานีใ้หป้ระโยชนแ์กร่ฐับาลทอ้งถิน่และรฐับาลกลางเป็นส่วนใหญ่ 

แทนทีจ่ะสรา้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัประปาทีต่อ้งพึง่พารายไดจ้ากค่าบรกิารทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ชเ้พยีงอย่างเดยีว 

ท าใหนั้กลงทุนเอกชนหลายรายไม่อยากลงทุนในโครงการน า้ประปาเท่าไหรนั่ก 

ดงัน้ันโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน า้ประปาจงึตอ้งพึง่เงนิจากรฐั ซึง่เป็นการจ ากดัการขยายเครอืข่ายน า้ประปาในหลาย ๆ  ส่วนของเอเชยี 

อตัราผลตอบแทนจากโครงการน ้าประปาอาจจะเพิม่ขึน้ได ้

หากนักลงทุนเอกชนไดร้บัประโยชนจ์ากรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองบางส่วน และชว่ยส่งเสรมิใหนั้กลงทุนเอกชน เชน่ บรษิทัประกนั 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญ และธนาคารหนัมาลงทุนในการขยายเครอืข่ายน า้ประปาได ้

 

รูปที ่4 ผลสบืเน่ืองของโครงการน ้าประปา 
 

 

 

ภูมภิาคทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบ 
(คา่บรกิารทีเ่รยีกเก็บจา

กผูใ้ช)้ 

(อตัราผลตอบแทนต ่า) 
 

ผลสบืเน่ือง 

การจา้งงาน 

การลงทุนของเอกชน 

การพฒันาธุรกจิ SME 

ผลสบืเน่ือง 

รายไดจ้ากภาษีอสงัหารมิทรพัยเ์พิม่ขึน้ 
 

 
ภูมภิาคทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: SME = ธรุกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง  

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

โครงการน า้ประปา 



การดงึดูดนกัลงทุนจากภาคเอกชนโดยอาศยัรายไดภ้าษจีากผลสบืเนือ่ง 
 

นอกจากจะสรา้งผลสบืเน่ืองใหก้บัเศรษฐกจิอย่างมนัียส าคญัแลว้ 

การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ยงัชว่ยเพิม่ผลผลติอกีทางหน่ึงดว้ย ผลสบืเน่ืองเหล่านี ้

(เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่าผลทางออ้มหรอืผลกระทบภายนอก) เกดิขึน้เน่ืองจากการผลติและการจา้งงานเพิม่ขึน้ 

ซึง่อนัเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานน่ันเอง โอกาสทางธรุกจิใหม่ ๆ จะเกดิขึน้พรอ้มกบัโครงการน า้ประปา 

และจะส่งผลกระทบต่อกจิกรรมการคา้และการผลติ รวมถงึการท่องเทีย่วดว้ย 

ผลก็คอืมูลค่าของอสงัหารมิทรพัยจ์ะเพิม่ขึน้และกอ่ใหเ้กดิการจา้งงานใหม่ ๆ นอกจากนี ้

การโครงข่ายน า้ประปาทีป่ลอดภยัและมเีสถยีรภาพยงัชว่ยยกระดบัสุขภาพของประชาชนในภูมภิาค 

และส่งผลใหผ้ลผลติสูงขึน้ตามไปดว้ย ผลกระทบภายนอกจากการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานเป็นอะไรทีว่ดัผลไดย้าก 

แต่ว่าการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิทีเ่กดิจากผลกระทบดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้ห็นผ่านรายไดภ้าษีทีเ่พิม่ขึน้ 

ในอดตี หากรายไดจ้ากการเรยีกเก็บภาษีเพิม่ขึน้ ฝ่ายทีจ่ะไดป้ระโยชนม์กัเป็นรฐับาล 

ส่วนบรษิทัเอกชนจ าเป็นตอ้งพึง่พาค่าบรกิารจากผูใ้ชเ้ป็นแหล่งรายไดเ้พยีงทางเดยีว 

ผลตอบแทนต ่าแบบนีท้ าใหภ้าคเอกชนไม่อยากจดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน า้ ดงัน้ัน 

การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน า้จงึตอ้งพึง่พาเงนิทุนจากรฐัเป็นส่วนใหญ่ 

ซึง่เป็นการจ ากดัการขยายเครอืข่ายน า้ประปาในหลายประเทศของเอเชยี 

การน ารายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองส่วนหน่ึงกลบัไปใหนั้กลงทุน อาจจะชว่ยใหอ้ตัราผลตอบแทนเพิม่ขึน้ได ้

และจะท าใหนั้กลงทุนเอกชนสนใจอยากลงทุนในโครงการมากขึน้ 

หากมกีารน ารายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองบางส่วนกลบัไปใหธ้รุกจิคมนาคมทางน า้ ก็จะท าใหค้่าบรกิารของผูใ้ชง้านถูกลง 

นอกเหนือจากค่าบรกิารของผูใ้ชแ้ลว้ รายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองยงัชว่ยเพิม่รายไดใ้หก้บัการท่าเรอือกีทางหน่ึง 

โดยการท่าเรอืสามารถน ารายไดเ้หล่านีไ้ปลงทุนพฒันาเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง เชน่ ผ่านโครงการใหม่ ๆ 

หรอืโดยการบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่อียู่เดมิ 

 

ในตวัอย่างสมมุต ิ โครงสรา้งพืน้ฐาน อย่างเชน่ โครงการน า้ประปา จะตอ้งจะมวีสัดุและอุปกรณต์่าง ๆ เป็นปัจจยัน าเขา้ (Input) 

ซึง่จะส่งผลใหเ้กดิการสรา้งงานในภาคธรุกจิย่อยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติปัจจยัน าเขา้เหล่านี ้ รวมถงึส่วนการกอ่สรา้งของโครงการ 

นอกจากนีแ้ลว้ โครงสรา้งพืน้ฐานยงัท าใหเ้กดิผลกระทบสบืเน่ืองอกีหลายดา้น เชน่ อาจจะดงึดูดนักลงทุนเอกชนเขา้มาในภูมภิาค 

มกีารกอ่สรา้งรา้นคา้ปลกีและโรงงานแห่งใหม่ ซึง่ท าใหผ้ลผลติในภูมภิาคเพิม่ขึน้ตามไปดว้ย 

ท าใหเ้กดิการจา้งงานในภูมภิาคและเพิม่การบรโิภคและความตอ้งการทีอ่ยู่อาศยั 

เมือ่เครอืข่ายน า้ประปาดขีึน้อาจจะท าใหเ้กดิการสรา้งอาคารส านักงานและทีอ่ยู่อาศยัใหม่ ๆ 

ซึง่ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการใชท้ีด่นิและน า้ประปา 

ส่วนการคมนาคมทางน า้ก็จะน านักท่องเทีย่วและสนิคา้จากประเทศเพือ่นบา้นเขา้มาในประเทศ ตวัอย่างเชน่ 

การสรา้งหา้งสรรพสนิคา้ในท่าเรอืจะมกัจะตามมาดว้ยการเปิดรา้นอาหารและการสรา้งโรงแรมในบรเิวณใกล  ้ ๆ 

เพือ่สรา้งประโยชนจ์ากนักท่องเทีย่วทีไ่ม่อยากเดนิทางไหล กจิกรรมทางเศรษฐกจิทัง้หมดนีจ้ะสรา้งงานใหม่ ๆ ซึง่ขึน้ในภูมภิาค 

Yoshino and Pontines (2018) พยายามประมาณการเปลีย่นแปลงของอตัราการเตบิโตของ GDP 

และรายไดภ้าษีทีเ่ป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมทางบก 

โดยน ากรณีศกึษามาจากการกอ่สรา้งทางรถไฟในอุซเบกสิถาน การกอ่สรา้งทางรถไฟความเรว็สูงบนเกาะควิช ู ประเทศญีปุ่่น 

และการสรา้งทางด่วนในมะนิลา การศกึษาไดก้ าหนดตวัแปรหุ่นทัง้กอ่นและหลงัชว่งการกอ่สรา้ง 

โดยหาส่วนต่างรายไดภ้าษีของสองภูมภิาคมาใช ้

ซึง่ผลปรากฏว่าทัง้สามโครงการท าใหอ้ตัราการเตบิโตของ GDP และรายไดภ้าษีในภูมภิาคเพิม่ขึน้เมือ่โครงการแลว้เสรจ็ 

ซึง่สมัพนัธก์บัภูมภิาคอืน่ ๆ ในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นีเ้น่ืองจากจ านวนประชากรและปรมิาณการคา้ขายในบรเิวณดงักล่าวเพิม่ขึน้เน่ืองจากมโีครงสรา้งพืน้ฐานใหม่ ๆ เกดิขึน้น่ันเอง 

สิง่เหล่านีเ้รยีกว่าผลกระทบสบืเน่ือง (Spillover effect)  ภูมภิาคต่าง ๆ 



ของอุซเบกสิถานทีม่ทีางรถไฟผ่านปรากฎว่าอตัราการเตบิโตของ GDP เพิม่ขึน้อกี 2.0 จดุเปอรเ์ซน็ตภ์ายในปี 4 

ปีนับจากปีทีโ่ครงการแลว้เสรจ็เมือ่เปรยีบเทยีบกบัภูมภิาคอืน่ ๆ  ส่วนโครงการอืน่ ๆ ในประเทศญีปุ่่นทีเ่กดิผลกระทบคลา้ยคลงึกนั 

ในฟิลปิปินส ์ รายไดภ้าษีธรุกจิในภูมภิาคทีม่กีารสรา้งทางหลวง Star Highway เพิม่ขึน้สองเท่าภายใน 4 

ปีนับจากโครงการสรา้งทางหลวงแลว้เสรจ็ หากรฐับาลฟิลปิปินสย์อมน ารายไดบ้างส่วนตรงนีม้าคนืใหก้บันักลงทุน 

นักลงทุนเอกชนก็อาจจะลงในโครงการ Star Highway 

ซึง่จะชว่ยใหร้ฐับาลประหยดังบประมาณค่าใชจ้า่ยและน างบดงักล่าวไปใชใ้นส่วนอืน่ ๆ แทน 

การตรวจสอบหาผลกระทบสบืเน่ืองท าไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปนี:้ 

1. ค านวณอตัราการเตบิโตของรายไดภ้าษีโดยเฉลีย่ของประเทศในแต่ละหมวดหมู่ภาษี เชน่ ภาษีนิตบิุคคล 

ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอสงัหารมิทรพัย ์ภาษีการขาย ฯลฯ   

2. ค านวณอตัราการเตบิโตของรายไดภ้าษีทัง้หมดทีม่าพรอ้มกบัโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่พิง่สรา้งเสรจ็ เชน่ ถนน ทางหลวง 

ทางรถไฟ โครงการน า้ประปา ฯลฯ  

3. หาส่วนต่างระหว่าง (1) และ (2) 

รายไดภ้าษีส่วนหน่ึงควรสามารถแจกจา่ยกลบัไปใหนั้กลงทุนเอกชนทีจ่ดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

โดยไม่ท าใหร้ายไดภ้าษีของรฐับาลทอ้งถิน่และรฐับาลกลางลดลงเมือ่เทยีบกบัตอนกอ่นทีจ่ะมกีารลงทุนเกดิขึน้ 

แนวทางการน ารายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองส่วนหน่ึงกลบัไปใหนั้กลงทุนทีเ่สนอในเอกสารนี ้ หรอืแนวทางในระดบัอืน่ ๆ 

ของรฐับาลจะชว่ยส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาในพืน้ทีช่นบทได ้ ตวัอย่างเชน่ 

รฐับาลกลางของฟิลปิปินสไ์ดจ้ดัหาเงนิทุนใหก้บัโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานส่วนใหญ่ 

ในขณะทีร่ฐับาลทอ้งถิน่เป็นผูเ้ก็บรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองส่วนใหญ่ หากน ารายไดเ้หล่านีส้่วนหน่ึงคนืกลบัไปใหร้ฐับาลกลาง 

ก็จะสามารถน าไปลงทุนในโครงการอืน่ ๆ เพือ่ชว่ยบรรเทาภาวะยากจนในชนบทต่อไปได ้

โดยโครงการเหล่านีจ้ะท าใหเ้กดิรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองดว้ยตวัของมนัเอง 

การคมนาคมทางแม่น า้มคีวามส าคญัอย่างยิง่ในแถบลุ่มแม่น า้โขง ทว่าท่าเรอืและสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ ๆ ยงัไม่พฒันาเท่าทีค่วร 

กระทรวงทีจ่ดัการการคมนาคมทางแม่น า้ไดร้บัรายไดส้่วนใหญ่มาจากค่าบรกิารทีเ่จา้ของเรอืขนาดเล็กและเรอืขนาดใหญ่จา่ยให ้

รฐับาลยงัไม่ไดพ้จิารณาเร ือ่งการพฒันาระบบคมนาคมทางแม่น า้ภายในภูมภิาคอย่างเพยีงพอ ทัง้ ๆ 

ทีท่่าเรอือาจจะกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ว 

ซึง่ชว่ยใหเ้กดิการจา้งงานในภูมภิาคและขยายตลาดใหก้บัเกษตรกรทีข่ายผลผลติไดเ้ป็นอย่างด ี

รายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองจะเกดิขึน้เมือ่ระบบคมนาคมทางแม่น า้ดงึดูดธรุกจิต่าง ๆ เขา้มาในภูมภิาค 

จากน้ันรฐับาลทอ้งถิน่และรฐับาลกลางจะสามารถเก็บภาษีไดม้ากขึน้อย่างเห็นไดช้ดั ทัง้จากภาษีอสงัหารมิทรพัย ์ ภาษีนิตบิุคคล 

ภาษีเงนิได ้ และภาษีการขาย เมือ่เทยีบกบัการมรีายไดจ้ากค่าบรกิารทีเ่รยีกเก็บจากเรอืขนาดต่าง ๆ 

หากแบ่งรายไดภ้าษีส่วนหน่ึงทีเ่ก็บไดม้ากขึน้มาใหนั้กลงทุนเอกชน 

อตัราผลตอบแทนจากการคมนาคมทางแม่น า้ในส่วนของนักลงทุนก็จะเพิม่ขึน้ 

และท าใหนั้กลงทุนเลอืกทีจ่ะเขา้มาลงทุนในโครงการดงักล่าวมากขึน้ 

หากมกีารคมนาคมทางแม่น า้มากขึน้ก็จะส่งผลทางธรุกจิและการจา้งงานอย่างมนัียส าคญั 

อกีทัง้ยงัท าใหเ้รยีกเก็บภาษีไดเ้พิม่ขึน้เน่ืองจากมกีารเคลือ่นไหวทางเศรษฐกจิมากขึน้ พูดอกีอย่างหน่ึงก็คอื 

รฐับาลจะไดร้บัประโยชนจ์ากการมแีหล่งรายไดเ้พิม่ 

โครงการน า้ประปาและการคมนาคมทางแม่น า้สามารถสรา้งผลกระทบทางเศรษฐกจิไดม้ากกว่าในภูมภิาคทีม่ปีระชากรหนาแน่นกว่า 

แต่ในชนบทอาจจะไม่สามารถสรา้งผลกระทบสบืเน่ืองไดม้ากเท่า และรายไดภ้าษีทีเ่พิม่ขึน้มาก็อาจจะไม่ไดสู้งมาก 

ส าหรบัโครงการต่าง ๆ ทีส่รา้งผลกระทบสบืเน่ืองไดน้อ้ยกว่า รฐับาลสามารถก าหนดขดีจ ากดัสูงสุดใหก้บันักลงทุนเอกชนได ้

หากอตัราผลตอบแทน (รายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองและค่าบรกิารของผูใ้ช)้ เกนิกว่าเกณฑท์ีเ่จรจากนัไว ้

รฐับาลจะสามารถเก็บภาษีส่วนทีเ่กนิมาไวไ้ด ้ แลว้น าภาษีส่วนนีไ้ปจดัหาน า้ใหก้บัพืน้ทีช่นบท 

เพือ่ลดความเหลือ่มล า้ในการเขา้ถงึน า้ประปาระหว่างเมอืงกบัชนบท 



การจดัหาเงินทุนใหก้บัโครงการน ้าประปาและการคมนาคมทางแม่น ้า 
 

การจดัหาเงนิทุนจากภาคเอกชนใหก้บัโครงการน า้ประปาและการคมนาคมทางแม่น า้ท าได ้5 วธิ(ีX): 

(i) กูธ้นาคาร (ii) บรษิทัประกนั (iii) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ (iv) พนัธบตัรรายได ้ และ (v) การลงทุนในตราสารทุน 

การกูธ้นาคารจะมกี าหนดระยะเวลาในการช าระเงนิสัน้ ๆ (หน่ึงถงึหา้ปี) ส่วนบรษิทัประกนัมกัจะมกี าหนดระยะเวลาปานกลาง (10 ถงึ 20 

ปี) ส่วนกองทุนบ าเหน็จบ านาญจะมรีะยะเวลาในการลงทุนนานกว่ามาก 

 

รูปที ่5 สนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐานกลุ่มต่าง ๆ และประเภทการจดัหาเงินทุน 
 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

 

ทางซา้ยมอืของรูปที ่ 5  ดา้นบนสุดแสดงแหล่งเงนิทุนทีนิ่ยมลงทุนในสนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีวามปลอดภยั 

และส่วนดา้นล่างสุดคอืแหล่งเงนิทุนทีนิ่ยมลงทุนในสนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีวามเสีย่งมากขึน้ 

ส าหรบัการลงทุนในโครงสรา้งน า้ประปาน้ัน มกีารแบ่งสนิทรพัยอ์อกเป็นหลายกลุ่มดว้ยกนั 

โครงการน า้ประปาในเมอืงใหญ่และพืน้ทีเ่มอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นจะถอืเป็นสนิทรพัยป์ลอดภยั 

เพราะภาคเอกชนคาดหวงัว่าจะไดร้บัรายไดอ้ย่างต่อเน่ืองจากโครงข่ายบรกิารน า้ประปาทีม่อียู่เดมิ 

หากอตัราผลตอบแทนจากโครงข่ายน า้ประปาของเดมิสูงอยู่แลว้ 

นักลงทุนเอกชนจะสามารถลงทุนในโครงการทีส่รา้งเสรจ็และมรีายไดแ้ลว้ (Brownfield Project) 

ซึง่จะถอืเป็นสนิทรพัยท์ีค่่อนขา้งปลอดภยั สนิทรพัยอ์ย่างเชน่โครงการน า้ประปาในเมอืงใหม่และแถบชนบทจะมคีวามเสีย่งสูงกว่า 

เพราะไม่มคีวามชดัเจนว่าสนิทรพัยเ์หล่านีจ้ะสรา้งรายไดไ้ดม้ากแค่ไหน 

แต่หากน ารายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองของโครงการน า้ประปามาคนืใหก้บันักลงทุนตามทีเ่สนอไป 

อตัราผลตอบแทนของนักลงทุนเอกชนก็จะเพิม่ขึน้อย่างมีนัยส าคญั 

แมแ้ต่สนิทรพัยโ์ครงสรา้งพืน้ฐานทีม่คีวามเสีย่งสูงก็ถอืว่าเป็นลงทุนทีคุ่ม้ค่าไดเ้ชน่กนั 

หากมกีารอดัฉีดรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองส่วนเกนิจากในเมอืงใหญ่เขา้ไป ดงัน้ัน 

อตัราผลตอบแทนของการลงทุนในโครงพารน า้ประปาทุกประเภทจงึอาจจะเพิม่ขึน้ได ้ ในท านองเดยีวกนั 

สนิทรพัยป์ลอดภยัส าหรบัการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานก็อาจจะมมีากขึน้ 

ซึง่จะจูงใจใหบ้รษิทัประกนัและกองทุนบ าเหน็จบ านาญเขา้มาลงทุนในโครงการน า้ประปาในประเทศได ้

หากหน่วยงานดา้นน า้ประปา ซึง่เป็นฝ่ายทีไ่ม่เพยีงเก็บค่าบรกิารของผูใ้ช ้

แต่ยงัไดร้บัประโยชนจ์ากรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองส่วนหน่ึงดว้ย สรา้งรายไดต้่อปีไดม้ากพอ (รูปที ่ 6) 

 

 

 

 

 

 



ก็สามารถออกพนัธบตัรรายไดข้ายใหแ้กนั่กลงทุนได ้

โดยอตัราดอกเบีย้ของพนัธบตัรรายไดจ้ะเปลีย่นแปลงไปตามรายไดจ้ากการเก็บค่าบรกิารและรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ือง 

นักลงทุนจะแบกรบัความเสีย่งและผลประโยชนร์ว่มกนัตามสดัส่วนการลงทุน 

และจะตอ้งมกีารเจรจาสดัส่วนการลงทุนทีแ่น่ชดัส าหรบัแต่ละโครงการ สดัส่วนการลงทุนในรูปที ่6 ใชเ้พือ่ประกอบค าอธบิายเท่าน้ัน 

 

รูปที ่6 พนัธบตัรรายไดส้ าหรบัโครงการน ้าประปา 
 

 

นกัลงทุน 

เอกชน 

 
รฐับาลทอ้งถิน่ 

 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

 

รูปที ่ 7  อธบิายการลงทุนในตราสารทุนและพนัธบตัรส าหรบัโครงการน า้ประปา 

ทางดา้นขวาแสดงใหเ้ห็นว่าบรษิทัน า้ประปาระดมเงนิทุนโดยการออกพนัธบตัรและตราสารทุน 

ทัง้ค่าบรกิารทีเ่รยีกเก็บจากผูใ้ชแ้ละรายไดจ้ากผลสบืเน่ืองจะถูกคนืกลบัไปยงัพนัธบตัรและผูถ้อืพนัธบตัร 

ตวัอย่างสดัส่วนการลงทุนก็อย่างเชน่ 20% จากธนาคารพฒันาเอเชยี, 50% จากพนัธบตัรแบบอตัราดอกเบีย้คงที ่ และ 30% 

จากตลาดหุน้ เป็นตน้ หากรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองถูกน ามาคนืใหก้บัผูท้ีล่งทุนในโครงการน า้ประปา 

อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรแบบดอกเบีย้คงทีจ่ะก็จะสูงขึน้อย่างมนัียส าคญั 

หากอตัราผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากค่าบรกิารและรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองสูงกว่าทีค่าดไวอ้ย่างมาก นักลงทุนในตราสารทุน 30% 

ทีอ่ยู่ดา้นล่างสุดก็จะไดร้บัประโยชนท์ีเ่กนิมาดว้ยเชน่กนั ส าหรบัตวัอย่างพนัธบตัรรายได ้ สดัส่วนการลงทุนในรูปที ่ 7 

เป็นเพยีงขอ้มูลประกอบค าอธบิายเท่าน้ัน  

  

  

 
 

 

เงินทุนจากร ั

ฐบาลกลาง 



เพิม่รายไดภ้าษดีว้ยผลกระทบสบืเน่ือง 

รูปที ่7 การลงทุนในตราสารทุนและพนัธบตัรส าหรบัโครงการน ้าประปา 
 

 

 
หมายเหตุ: ADB = ธนาคารพฒันาเอเชยี ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

 

รูปที ่ 8  แสดงโมเดลการคนืรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองใหแ้กนั่กลงทุนเอกชน 

ในกรอบสีเ่หลีย่มดา้นล่างสุดคอืรายไดภ้าษีทีเ่พิม่ขึน้มาซึง่เกดิจากผลกระทบสบืเน่ืองของโครงการน า้ประปา 

ซึง่รฐับาลสามารถน าส่วนหน่ึงของรายไดจ้ากผลสบืเน่ืองเหล่านีม้าอดัฉีดเป็นเงนิอุดหนุนใหก้บันักลงทุนเอกชน 

 
รูปที ่8 น ารายไดภ้าษสี่วนหน่ึงมาใชเ้ป็นเงินอดุหนุน 

 

 

 
ทีม่า: ผูจ้ดัท า 

 

รายไดบ้างส่วนทีร่ฐับาลไดร้บัสามารถน าไปใชเ้ป็นเงนิทุนใหก้บับรษิทัสตารท์อปัและธรุกจิ SME อืน่ ๆ 

ในภูมภิาคทีจ่ดัท าโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน โดยเรยีกเก็บดอกเบีย้ต ่าหรอืไม่เรยีกเก็บดอกเบีย้เลย 

ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราผลตอบแทนจากรายไดภ้าษีจากผลสบืเน่ืองทีต่กลงกนัไว ้ 

การปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้จะดงึดูดใหป้ระชาชน (หรอืก็คอืลูกคา้ในอนาคต) เขา้มาอยู่อาศยัในพืน้ที ่ 

รฐัสามารถท าการระดมเงนิทุนภายในทอ้งถิน่ผ่าน "กองทุนทรสัตเ์พือ่การลงทุนในบา้นเกดิ" 

เพือ่น ามาเสรมิกบัรายไดจ้ากผลสบืเน่ืองเหล่านี ้ โดยกองทุนดงักล่าวประสบความส าเรจ็อย่างยิง่ในประเทศญีปุ่่น กมัพูชา เวยีดนาม 

และเปรู 

 

 

 

 

 

 
บรษิทัน ้าประป

าออกพนัธบตัร

และตราสารทุน 

(ผลกระทบสบืเน่ือง) 

ADB 

 

 

 

 

ออกพนัธบตัรจ าหน่ายใ

หแ้ก่นกัลงทุน 

(พนัธบตัรดอกเบีย้คงที)่ 

นกัลงทุนตราส

ารทุน 



ตอ้งปรบัปรุงความยดืหยุ่นตอ่ภยัธรรมชาตขิองโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน ้า 

 
ภยัธรรมชาตอิาจจะท าใหก้ารพฒันาชะลอตวัหรอืถดถอยเน่ืองจากสรา้งความเสยีหายใหก้บัโครงสรา้งพืน้ฐานและทุนทายภายภาพรู

ปแบบอืน่ ๆ ผลกระทบของภยัธรรมชาตติ่อโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้อาจจะท าใหช้มุชนตอ้งประสบกบัความยากล าบาก 

โดยเฉพาะในพืน้ทีต่่าง ๆ ทีเ่ศรษฐกจิตอ้งพึง่พาการท าการเกษตรเป็นหลกั 

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากภยัธรรมชาตอิาจจะท าใหน้ า้เกดิการปนเป้ือนและการใหบ้รกิารหยุดชะ

งกั ส่งผลใหน้ า้ในชมุชนไม่ปลอดภยัหรอืการจา่ยน า้หยุดชะงกัลง ซึง่จะเพิม่ความเสีย่งใหช้มุชนเป็นโรคทีม่ากบัน า้ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในชว่งทีน่ า้ท่วม นอกจากนีแ้ลว้ 

สิง่แวดลอ้มทีเ่สือ่มโทรมลงทุกวนัจากการทีม่นุษยแ์สวงหาประโยชนจ์ากทรพัยากรธรรมชาตมิากเกนิไป 

ท าใหร้ะบบนิเวศปกป้องตวัเองจากภยัธรรมชาตไิดน้อ้ยลงและเปราะบางต่อภยัพบิตัมิากขึน้ ในกรณีดงักล่าว 

โครงสรา้งพืน้ฐานแบบอเนกประสงค ์

รวมถงึโซลูชนัแบบองิธรรมชาตแิละการจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัแิบบองิตามชมุชนอาจจะชว่ยเพิม่ความยดืหยุ่นต่อภยัธรรมชา

ตไิด ้ แต่ก็ยงัมปัีญหาทา้ทายใหต้อ้งแกไ้ขหลายอย่าง 

ความยดืหยุ่นของโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้กลายเป็นขอ้กงัวลอนัดบัแรกในชว่งทีเ่กดิการระบาดของโรคโควดิ-19 

เน่ืองจากน า้สะอาดมคีวามจ าเป็นต่อการดูแลสุขภาพและป้องกนัการระบาดของโรค 

 

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัภยัธรรมชาตดิว้ยโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้แบบอเนกประสงค ์

 

เมือ่ความเสีย่งต่อภยัธรรมชาตมิากขึน้ 

ดงัน้ันโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้แบบเดมิซึง่ส่วนใหญ่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่วีตัถุประสงคก์ารใชง้านอย่างเดยีวและมขีดี

ความสามารถจ ากดัในแง่ของการบรรเทาภยัพบิตัิ จงึมคีวามอ่อนไหวต่อภยัธรรมชาตมิากขึน้ 

ดงัน้ันโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้แบบอเนกประสงคท์ีช่ว่ยรบัมอืกบัขอ้กงัวลดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

และสิง่แวดลอ้มอาจจะชว่ยได ้ ในประเทศแถบลุ่มแม่น า้โขง 

เราพบเห็นโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้แบบอเนกประสงคไ์ดน้อ้ยมาก (ตารางที ่ 5 และรูปที ่ 9) 

เขือ่นอเนกประสงคค์ดิเป็นสดัส่วนแค่ 1% ของเขือ่นทัง้หมดในประเทศลุ่มแม่น า้โขง (กมัพูชา ลาว ไทย และเวยีดนามเท่าน้ัน) 

โดยเขือ่นส่วนใหญ่สรา้งขึน้มาเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าพลงัน า้หรอืเพือ่การชลประทาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศลาว ซึง่เขือ่น 

96% สรา้งมาเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าพลงัน า้ ส่วนเขือ่น 95% ของประเทศไทยมวีตัถุประสงคเ์พือ่การชลประทาน 

ในทางตรงกนัขา้ม ประมาณ 30% ของเขือ่นทัว่โลกเป็นเขือ่นแบบอเนกประสงค ์ (OECD, 2017)  

เขือ่นทีส่รา้งขึน้มาเพือ่วตัถุประสงคเ์ฉพาะเพยีงอย่างเดยีวไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนเอกชนมากว่าในทางการเงนิ 

เพราะมคีวามเสีย่งต ่าและใหผ้ลตอบแทนทางการเงนิมั่นคงจากการผลติพลงังานกระแสไฟฟ้า 

ส่วนโครงการสรา้งเขือ่นแบบวตัถุประสงคจ์ะเกีย่วขอ้งกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลายกลุ่มและจ าเป็นตอ้งมโีมเดลธรุกจิทีย่ ัง่ยนืส าหรบัการ

จดัหาเงนิทุน การด าเนินงาน การบ ารุงรกัษา 

และแผนฉุกเฉินส าหรบัรองรบัความเสีย่งและปัจจยัลบจากภายนอกทีท่ าใหทุ้กกลุ่มเกดิความพอใจ (OECD, 2017) 

ซึง่ความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหลายกลุ่มเหล่านีท้ าใหก้ารเร ิม่โครงการเป็นไปไดย้ากอย่างยิง่  ดงัน้ัน 

การจดัหาเงนิทุนใหก้บัเขือ่นแบบอเนกประสงคจ์งึมกัจะตอ้งพึง่พาแหล่งเงนิทุนจากรฐัเท่าน้ัน 

ปัญหาทา้ทายอกีอย่างหน่ึงของการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ทีม่คีวามยดืหยุ่นในภูมิภาคนีก้็คอืการขาดการวางแผ

นรว่มกนัระหว่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่5 โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน ้าแบบอเนกประสงค ์
 

วตัถุประสงคก์ารใ
ชง้าน 

ค าจ ากดัคว
าม 

ผลติไฟฟ้าพลงังานน ้า เมือ่สรา้งคู่กบัโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า เขือ่นจะสามารถผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานน ้าได ้

ชลประทานเพือ่การเกษตร น ้าทีก่กัเก็บไวใ้นอา่งเก็บน ้าจะสามารถจ่ายใหก้บัพืน้ทีก่ารเกษตร ซึง่ส่วนใหญ่จะจ่ายน ้าผ่านคลองชลประทาน 

น ้าประปาส าหรบับรโิภค ขดีความสามารถในการกกัเก็บน ้าของอ่างเก็บน ้าและโครงข่ายการจ่ายน ้าสามารถน ามาใชจ้่ายน ้าประปาส าหรบับรโิภคใหแ้กค่รวัเรอืนได ้

น ้าประปาส าหรบัอุตสาหกรรม น ้าทีก่กัเก็บไวส้ามารถน ามาใชใ้นอตุสาหกรรม เชน่ โรงไฟฟ้า เพือ่ใชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้า 

การคมนาคมและการเดนิทาง ระบบจดัการน ้าแบบอเนกประสงค ์เชน่ คลองส่งน ้าและการควบคุมน ้าผวิดนิดว้ยเขือ่นสามารถน ามาใชใ้นการเดนิทางและการคมนาคมได ้

การควบคุมน ้าท่วม โครงสรา้งเขือ่นและอา่งเก็บน ้าสามารถชว่ยป้องกนัน ้าท่วมโดยการควบคุมการปล่อยน ้าและสรา้งสมดุลใหก้บัปรมิาณน ้าท่า (Runoff difference) 

การกกัเก็บน ้าเชงิกลยุทธ ์ โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน ้าแบบอเนกประสงคย์งัสามารถใชบ้รรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและเป็น "กนัชน" 

กัน้น ้าในเชงิกลยุทธ ์เพือ่น ามาใชป้ระโยชนต์ามวตัถุประสงคข์า้งตน้ไดด้ว้ย  

ทีม่า: (ICOLD, 2014), International Commission on Large Dams website, www.icold-cigb.org; (OECD, 2017), Multi-Purpose Water 
Infrastructure: Recommendations to maximise economic benefits, OECD Policy Perspectives, OECD, Paris 

 

รูปที ่9 เขือ่นในลุ่มแม่น ้าโขงจ าแนกตามประเภทและประเทศ, 2017 

 

ส่วน A. เขือ่นในลุ่มแม่น ้าโขงจ าแนกตามประเภท ส่วน B. เขือ่นในลุ่มแม่น ้าโขงจ าแนกตามประเทศ 
 

 
 

หมายเหตุ: เขือ่นทัง้หมด รวมถงึเขือ่นทีเ่ปิดใชง้านแลว้ เขือ่นทีอ่ยูร่ะหว่างการกอ่สรา้ง เขือ่นทีว่างแผนว่าจะสรา้งในแถบลุ่มแมน่ ้าโขงทัง้ในกมัพูชา ลาว ไทย และเวยีดนาม  

เฉพาะเขือ่นผลติไฟฟ้าพลงัน ้าทีม่ขีดีความสามารถในการผลติพลงังานไฟฟ้า 15 เมกะวตัตข์ึน้ไป, เฉพาะอา่งเก็บน า้เพื่อการชลประทานทีม่ขีนาด 0.5 ตารางกโิลเมตร ขึน้ไป 

ทีม่า: (WLE Greater Mekong, 2018), CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems – Greater Mekong 

 

การเสรมิสรา้งความยดืหยุ่นใหก้บัพืน้ทีเ่มอืงดว้ยโซลูชนัแบบองิธรรมชาต ิ
 

การแทรกแซงระบบนิเวศโดยใชธ้รรมชาตมิาเป็นแรงบนัดาลใจและแรงสนับสนุน (โซลูชนัแบบองิธรรมชาตหิรอื NBS) 

ส่วนใหญ่จะถูกมองว่าเป็นส่วนเสรมิหรอืแมแ้ต่ส่วนทดแทนโครงสรา้งพืน้ฐานแบบดัง้เดมิ 

แนวคดินีอ้าจจะใหแ้นวทางแกไ้ขปัญหาทีม่ปีระสทิธภิาพและตน้ทุนต ่าในการเพิม่ความยดืหยุ่น พรอ้มกบัใหป้ระโยชนอ์ืน่ ๆ เชน่ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพอากาศ หรอืแมแ้ต่ความเป็นไปไดใ้นการส่งเสรมิกจิกรรมสนัทนาการ นอกจากนีแ้ลว้ 

ยงัมกีารน า NBS มาใชก้บัวตัถุประสงคต์่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัน า้ เชน่ 
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การฟ้ืนฟูพืน้ทีชุ่ม่น า้เพือ่ปรบัปรุงการจดัการทรพัยากรน า้และการเสรมิสรา้งความยดืหยุุ่นต่ออนัตรายเกีย่วกบัน า้ เป็นตน้ NBS 

ประเภทหน่ึงเรยีกว่าการออกแบบพืน้ทีเ่พือ่การเพิม่ศกัยภาพของการการจดัการน า้ในเขตเมอืง (Water Sensitive Urban 

Design: WSUD) อาจจะมคีวามส าคญัมากขึน้ 

เน่ืองจากเมอืงใหญ่มคีวามอ่อนไหวต่อผลกระทบทีเ่กดิจากการเสือ่มโทรมของสภาพแวดลอ้มและภยัพบิตัจิากสภาพอากาศทีเ่ปลีย่น

แปลง เคร ือ่งมอืประเภท WSUD มคีวามยดืหยุ่นเพยีงพอจนสามารถน ามาผสานรวมกบัการพฒันาเมอืงทุกรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งอาคาร สวนสาธารณะ และพืน้ทีเ่ปิดอืน่ ๆ ทีม่ทีางน า้ ดงัน้ัน 

แนวคดินีจ้งึอาจะมอบวธิแีกไ้ขปัญหาทีช่ว่ยใหเ้มอืงมคีวามยดืหยุ่นและน่าอยู่มากขึน้ 

พรอ้มทัง้เพิม่พืน้ทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยชวีติชวีาใหก้บัชมุชน 

และเน่ืองจากเป็นแนวคดิทีค่่อนขา้งใหม่ส าหรบัเมอืงทีก่ าลงัพฒันาในประเทศลุ่มแม่น า้โขง 

จงึอาจจะจ าเป็นตอ้งใชค้วามมุ่งมั่นและความสามารถของผูน้ าประเทศ รวมถงึการมสี่วนรว่มของชมุชนอย่างมาก 

 

ใชโ้ซลูชนัแบบองิชมุชนเพือ่เพิม่ความยดืหยุ่นตอ่ภยัพบิตั ิ
 

ความยดืหยุ่นต่อภยัธรรมชาตอิาจจะขึน้อยู่กบัความสามารถของสถาบนัในการเตรยีมตวัรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

แนวทางการท างานแบบแยกส่วนและกระจายตวั รวมทัง้รูปแบบของสถาบนั 

อาจจะท าใหก้ารจดัการความเสีย่งดา้นภยัพบิตัทิ าไดย้ากล าบากขึน้ 

ส่วนการขาดขอ้มูลและทกัษะทางเทคนิคในการด าเนินการตามแผนก็ยงัเป็นอกีปัญหาหน่ึงทีข่ดัขวางการเตรยีมตวัรบัมอืภยัพบิตัร 

นอกจากนีแ้ลว้ ชมุชนยงัจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งเขา้มามสี่วนรว่มในกลไกการประสานงานแบบน าโดยชมุชน 

ซึง่เป็นแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพและคุม้ค่า 

เน่ืองจากจะชว่ยใหม้กีารจดัการความตอ้งการและสถานการณข์องชมุชนทอ้งถิน่อย่างเหมาะสม 

 

กมัพูชา 
 

คณะกรรมการจดัการภยัพบิตัแิห่งชาตคิอืหน่วยงานหลกัของรฐับาลทีท่ าหนา้ทีป่ระสานการด าเนินงานเกีย่วกบัการลดความเสีย่งดา้น

ภยัพบิตั ิ (DRR) กมัพูชาเป็นประเทศทีน่ าโครงการแบบองิชมุชนจ านวนมากมาใช ้

แต่ว่าเน่ืองจากมกีารแบ่งปันทรพัยากรและขอ้มูลกบัภาครฐัในทุกระดบันอ้ยมาก 

จงึอาจเป็นอุปสรรคต่อประสทิธภิาพของโครงการเหล่านี ้ ตวัอย่างเชน่ โครงการลดความเสีย่งจากน า้ท่วม 

ซึง่เป็นโซลูชนัแบบองิตามชมุชนในจงัหวดัตาแกวของกมัพูชา 

จงัหวดัตาแกวของกมัพูชาตัง้อยู่ในพืน้ทีลุ่่มในดนิดอนสามเหลีย่มปากแม่น า้โขง ท าใหเ้สีย่งต่อการเกดิน า้ท่วม ทัง้จากแม่น า้บาสกั 

แม่น า้โขง และล าคลองทีเ่ช ือ่มแม่น า้สองสาย 

 

กจิกรรมอย่างหน่ึงของโครงการตาแกวประกอบดว้ยการชว่ยครอบครวัทีเ่สีย่งต่อการถูกน า้ท่วมสรา้งบา้นใตถุ้นสูง 

เพราะกระท่อมไมไ้ผ่ของพวกเขาอาจเกดิความเสยีหายไดง้่ายหากฝนตกหนัก น า้ท่วม หรอืลมพายุพดัแรง 

โครงการดงักล่าวด าเนินการในหมู่บา้นทีอ่ยู่ห่างไกลและมคีวามเสีย่งมากทีสุ่ด 13 หมู่บา้น และใหค้วามชว่ยเหลอืชาวบา้นถงึ 416 

ครวัเรอืน โดยพจิารณาตามสถานการณแ์ละความจ าเป็นทางเศรษฐกจิของชาวบา้นเหล่านี ้

นอกจากชาวบา้นจะเขา้มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจแลว้ พวกเขายงัไดร้บัค าแนะน าเกีย่วกบัยกบา้นใหสู้งขึน้สองถงึสามเมตรโดยใชด้นิ 

เพือ่ใหพ้ืน้ดนิสูงกว่าระดบัน า้ท่วม (Pinkaew and Glass, 2007)  โดยคณะกรรมการหมู่บา้นเพือ่จดัการภยัพบิตั ิ

ซึง่ประกอบดว้ยตวัแทนทีไ่ดร้บัเลอืกจากชมุชน 5 คน ท าหนา้ทีเ่ป็นผูต้รวจสอบดูแลโครงการ 

ซึง่โครงการแบบองิตามชมุชนทีค่ลา้ยคลงึกนันีอ้าจจะมอบแนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพในการฝึกอบรมและการสรา้งขดีความสามารถใน

ระดบัชมุชนใหก้บัสถานทีอ่ืน่ ๆ ทั่วประเทศดว้ยเชน่กนั 

 
 
 
 
 



ลาว 
 

โครงการ DRR 

แบบองิตามชมุชนในประเทศลาวด าเนินการผ่านหน่วยงานป้องกนัภยัพบิตัขิองหมู่บา้นและคณะกรรมการป้องกนัและควบคุมภยัพบิตัิ

ของหมู่บา้น โดยมเีป้าหมายเพือ่เพิม่ความตระหนักรูข้องชมุชนทอ้งถิน่ เพือ่ชว่ยใหพ้วกเขาทราบว่าตอ้งด าเนินการสิง่ใดบา้ง ทัง้กอ่น 

ระหว่าง และหลงัเกดิภยัพบิตัขิึน้ เน่ืองจากการด าเนินงานตามกลยุทธ ์ DRR ในพืน้ต่าง ๆ ทัว่ประเทศไม่เท่ากนั 

ดงัน้ันขดีความสามารถในการจดัการความเสีย่งดา้นภยัพบิตัจิงึแตกต่างกนัไปในระดบัทอ้งถิน่ 

ซึง่การปรบัปรุงการประสานงานและการจดัสรรทรพัยากรจากส่วนกลางอาจจะชว่ยแกไ้ขปัญหาตรงนีไ้ด ้

 

โปรแกรมส่งเสรมิความปลอดภยัเมือ่เกดิน า้ท่วมของโรงเรยีนคอือกีตวัอย่างหน่ึงของ DRR ระดบัทอ้งถิน่ในประเทศลาว 

โครงการนีม้เีป้าหมายเพือ่เพิม่ศกัยภาพของชมุชนในการรบัมอืกบัน า้ท่วม 

โดยเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนในชมุชนรบับทบาทเป็นผูน้ าในฐานะเจา้หนา้ทีส่ือ่สารขอ้มูลแบบไม่เป็นทางการ 

ในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก (ในชมุชนทีเ่สีย่งต่อน า้ท่วมมากทีสุ่ด) 

ครูอาจารยจ์ะไดร้บัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการจดัการความเสีย่งผ่านการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารทีจ่ดัโดยส านักงานการศกึษาประจ าเขต 

และน าความรูไ้ปถ่ายทอดใหแ้ก่นักเรยีนของตน โครงการยงัไดจ้ดัท าและแจกจา่ยเอกสารต่าง ๆ อย่างเชน่สมุดคู่มอืและโปสเตอรด์ว้ย 

นอกจากนี ้ โรงเรยีนยงัเป็นศูนยก์ลางทีค่อยจดักจิกรรมต่าง ๆ เกีย่วกบัการฝึกอบรมในชมุชน ซึง่จะมผูีป้กครอง กลุ่มผูห้ญงิ 

และสมาชกิชมุชนผูสู้งอายุมาเขา้รว่ม  

 

เมยีนมาร ์
 

แผนด าเนินการเพือ่ลดความเสีย่งดา้นภยัพบิตัปีิ 2017 

ของเมยีนมารม์องว่าการสรา้งความยดืหยุ่นต่อภยัพบิตัใิหแ้กช่มุชนเป็นสิง่ส าคญั เน่ืองจากแนวคดิเกีย่วกบั DRR 

ยงัค่อนขา้งใหม่ในเมยีนมาร ์ โครงการเกีย่วกบั DRR แบบองิตามชมุชนจงึยงัพบไดน้อ้ย นอกจากน้ัน 

ทรพัยากรทางการเงนิทีไ่ม่เพยีงพอและการขาดการจดัเตรยีมของสถาบนัในระดบัเขตหรอืระดบัหมู่บา้นยงัเป็นอกีปัจจยัหน่ึงทีท่ าใหก้

ารด าเนินโครงการ DRR แบบองิตามชมุชนแตกต่างกนัไปในแต่ละพืน้ที ่ ตวัอย่างของ DRR 

ทีป่ระสบความส าเรจ็ในประเทศเมียนมารค์อืการท าการเกษตรทีส่ามารถปรบัตวัเขา้กบัภยัแลง้ไดด้ใีนพืน้ทีแ่หง้แลง้ 

โครงการนีไ้ดเ้ปิดโอกาสใหช้มุชนชว่ยกนัคดัเลอืกสายพนัธุข์า้วทีท่นแลง้ในปี 2014 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ความยดืหยุ่นใหก้บัการท าการเกษตรเพือ่เลีย้งชพีในพืน้ที ่ ในโครงการนี ้

เกษตรกรไดช้ว่ยกนัหาสายพนัธุข์า้วทีใ่หผ้ลผลติดแีละสามารถทนรอ้น ทนแลง้ ทนต่อดนิเค็ม และใชร้ะยะปลูกไม่นาน 

โดยความรูเ้กีย่วกบัขา้วสายพนัธุต์่าง ๆ เชน่ ผลผลติทีค่าดว่าจะไดร้บั ความพรอ้มของแรงงาน 

ราคาเมล็ดพนัธุแ์ละการหาซือ้เมล็ดพนัธุ ์ สภาพอากาศและสภาพดนิ ตลอดจนกระแสน า้ผวิดนิทีเ่กษตรกรมอียู่แลว้ 

อาจจะชว่ยใหก้ารคดัเลอืกสายพนัธุข์า้วของโครงการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ (UNDP, 2014) นอกจากนี ้

อาสาสมคัรยงัสามารถสรา้ง "แปลงสาธติ" เพือ่ทดสอบความอยู่รอดของขา้วสายพนัธุต์่าง ๆ กอ่นจะซือ้มาปลูกจ านวนมาก อน่ึง 

โครงการยงัไดร้บัสายพนัธุข์า้วทนแลง้จ านวนมากดว้ยความชว่ยเหลอืจากธนาคารเมล็ดพนัธุข์องระดบัชมุชน 

 

ไทย 
 

การจดัการความเสีย่งดา้นภยัพบิตัแิบบองิตามชมุชนคอืหน่ึงในกลยุทธข์องประเทศไทยในการยกระดบัประสทิธภิาพการเตรยีมตวัรบั

มอืเพือ่บรรเทาผลกระทบจากภยัธรรมชาต ิ ซึง่แมว้่าจะสามารถน ากลยุทธ ์ DRR ไปด าเนินการทัง้ในระดบัประเทศ ระดบัจงัหวดั 

และระดบัชมุชนไดค้่อนขา้งด ี

แต่การขาดขอ้มูลเกีย่วกบัความเสีย่งและการแบ่งปันขอ้มูลระหว่างกนักลบัเป็นอุปสรรคขดัขวางความสามารถของรฐับาลในการตดัสิ

นใจอย่างมขีอ้มูลเกีย่วกบัการก าหนดมาตรการ DRR 

ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งเพิม่ขดีความสามารถดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีหก้บัเจา้หนา้ทีร่ฐัและสมาชกิในชมุชน 

รวมถงึผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มอืน่ ๆ  นอกจากนี ้ประเทศไทยยงัมกีารจดัท ามาตรการแบบองิตามชมุชนจ านวนมากในชมุชนต่าง ๆ  เชน่ 

การบรหิารจดัการน า้แบบใหม่ในชมุชนบา้นลิม่ทอง โดยในชมุชนแห่งนี ้ หนา้แลง้จะประสบภยัแลง้อย่างหนัก 



ส่วนในหนา้ฝนจะเกดิน า้ท่วม ซึง่เป็นปัญหาส าคญัของชมุชน  

 

การเผชญิกบัภยัแลง้อย่างหนักในหนา้แลง้และอุทกภยัในหนา้ฝนส่งผลกระทบต่อหมู่บา้นในชมุชนลิม่ทองอย่างต่อเน่ืองมาตลอด 40 

ปี จนถงึปี 2007 ซึง่สรา้งความเสยีหายใหก้บับา้นเรอืน ถนนหนทาง และผลผลติทางการเกษตรจ านวนมาก (Utokapat, 2016) 

ทีจ่รงิแลว้ แหล่งอาหารและรายไดห้ลกัของชมุชนมาจากการท าการเกษตรทีต่อ้งพึง่พาน า้ฝน 

แต่เน่ืองจากภยัพบิตัทิ าใหผ้ลผลติทางการเกษตรลดลงอย่างต่อเน่ือง ชาวบา้นจงึเป็นหนีค้รวัเรอืนและยา้ยไปอยู่อาศยัทีอ่ืน่กนัมากขึน้   

 

เพือ่เป็นการแกไ้ขปัญหานี ้ สถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน า้และการเกษตรภายใตก้ระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ประเทศไทย 

ไดร้ว่มมอืกบัหน่วยงานไม่แสวงผลก าไรในทอ้งถิน่ ด าเนินโครงการจดัการทรพัยากรน า้ชมุชน (Community Water Resource 

Management, CWRM) ชาวบา้นในทอ้งถิน่ไดร้บัการฝึกอบรมเพือ่เรยีนรูแ้ละท าความเขา้ใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

ในการท าการส ารวจ รวบรวมขอ้มูล และท าการวเิคราะหท์ีส่ าคญัเกีย่วกบัทรพัยากรน า้และการสรา้งสมดุลน า้โดยใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ 

เชน่ ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System หรอื GPS) สถานีโทรมาตร และภาพถ่ายดาวเทยีม  นอกจากนี ้

โครงการยงัส่งเสรมิภูมปัิญญาดัง้เดมิดว้ย ตวัอย่างเชน่ ผูสู้งอายุใหข้อ้มูลเกีย่วกบัฝนตกและการใชน้ า้ในสมยักอ่น 

ซึง่ชว่ยใหช้มุชนเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะขาดแคลนน า้ของตวัเองมากขึน้ 

โดยขอ้มูลทีเ่ก็บรวบรวมมาน้ันชว่ยใหผู้เ้ชีย่วชาญสามารถจดัท าแนวทางแกไ้ขปัญหาทีเ่หมาะกบัสภาพทางภูมศิาสตรแ์ละสงัคมของห

มู่บา้นได ้ 

 

เวยีดนาม 
 

ในประเทศเวยีดนาม ถงึแมว้่าแนวทางแบบบนลงล่าง (Top-down approach) 

อาจจะไม่ไดช้ว่ยเพิม่ความยดืหยุ่นในทอ้งถิน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่แนวทางแบบล่างขึน้บน (Bottom-up) 

ของโครงการดัการความเสีย่งดา้นภยัพบิตัแิบบองิตามชมุชนกลบัแสดงใหเ้ห็นว่าชว่ยเพิม่ความตระหนักรูข้องชมุชนไดอ้ย่างมปีระสทิ

ธภิาพ การเสือ่มโทรมของป่าโกงกางเป็นปัญหาใหญ่ของชมุชน Da Loc และ Nga Thuy มกีารด าเนินโครงการ DRR 

หลายโครงการในพืน้ทีนี่ ้ แต่ประชาชนในทอ้งถิน่เขา้มสี่วนรว่มนอ้ยมาก ในปี 2007 

มกีารน าแนวทางแบบองิตามชมุชนมาใชเ้พือ่เสรมิสรา้งความยดืหยุ่นใหก้บัพืน้ทีช่ายฝ่ัง 

โดยมกีารจดัตัง้คณะกรรมการจดัการป่าโกงกางแบบองิตามชมุชน (Community-Based Mangrove Management Board, 

CMMB) ขึน้มา และเมือ่ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาลทอ้งถิน่เป็นอย่างด ี ท าใหโ้ครงการ CMMB 

สามารถน าสมาชกิในชมุชนเขา้มาชว่ยกนัฟ้ืนฟูป่าโกงกางและวางแผนรบัมอืกบัพบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

หากไม่มโีครงการดงักล่าว ผูค้นในชมุชนก็อาจจะมคีวามเสีย่งต่อพายุรุนแรงและน า้ท่วมจากกระแสน า้ขึน้น า้ลงมากขึน้ ตวัอย่างเชน่ 

ในปี 2005 พายุไตฝุ่้นดอมเรยไดท้ าใหเ้กดิคลืน่ทะเลและน ้าท่วม สรา้งความเสยีหายใหก้บับา้นเรอืน 100 หลงั 

ท าลายนากุง้และพืน้ทีก่ารเกษตร 500 เฮกตาร ์ รวมทัง้ท าใหด้นิปนเป้ือนน า้เค็ม (CARE, 2016) สิง่ส าคญัก็คอื 

ประชาชนในทอ้งถิน่จะตอ้งเขา้มามสี่วนรว่มในโครงการ DRR 

โครงการฟ้ืนฟูป่าโกงกางหลงัจากพายุไตฝุ่้นดอมเรยมกีารรว่มมอืจากประชาชนในทอ้งถิน่เพยีงเล็กนอ้ย 

ผูร้บัเหมาเอกชนหรอืหน่วยงานทอ้งถิน่มกัจะเป็นผูจ้ดัการโครงการในระยะปลูกป่า ดูแลรกัษา และปกป้อง (CARE, 2016) 

ท าใหผู้ค้นในชมุชนมคีวามตระหนักรูน้อ้ยลง และป่าโกงกางมอีตัราการรอดชวีติต ่าเน่ืองจากการปลูกป่าอย่างไม่เหมาะสม 

 

สรา้งประโยชนสู์งสุดจากอปุกรณด์จิทิลัโดยน ามาใชเ้ป็นระบบเตอืนภยัล่วงหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยมีอบความเป็นไปไดใ้หม่ ๆ 

ในการคดิคน้เครือ่งมอืดจิทิลัตน้ทุนต ่าเพือ่น ามาใชเ้ป็นระบบเตอืนภยัล่วงหนา้ 

เคร ือ่งมอืเหล่านีส้ามารถปรบัปรุงคุณภาพและความฉับไวในการส่งขอ้มูล การวเิคราะห ์การตรวจสอบตดิตาม การประเมนิความเสีย่ง 

และการพยากรณไ์ด ้ จงึชว่ยใหเ้กดิความตระหนักรูแ้ละการเตรยีมพรอ้มรบัมือกบัภยัพบิตัมิากขึน้ อย่างไรก็ตาม 

ระดบัการใชร้ะบบดงักล่าวในประเทศก าลงัพฒันาน้ันนอ้ยกว่าประเทศพฒันาแลว้อย่างมาก 



โทรศพัทม์อืถอืมคีวามส าคญัมากขึน้ในประเทศก าลงัพฒันา จรงิ ๆ แลว้ประเทศตา่ง ๆ 

ในลุ่มแม่น า้โขงไดพ้ฒันาบรกิารเตอืนภยัล่วงหนา้ทางโทรศพัทข์องตวัเอง กมัพูชามรีะบบทีเ่รยีกว่า EWS1294 

ส่วนเมยีนมารม์แีอปพลเิคชนับนโทรศพัทม์อืถอืเรยีกว่า Disaster Alert Notification และในประเทศไทยเองก็มโีครงการทีเ่รยีกวา่ 

เครอืขา่ยอาสาสมคัรแจง้เตอืนภยั หรอื มสิเตอรเ์ตอืนภยั นอกจากนีแ้ลว้ ระบบเตอืนภยัล่วงหนา้ยงัพบไดใ้นหลาย ๆ 

จงัหวดัรมิชายฝ่ังของเวยีดนาม ส่วนระบบเตอืนภยัทาง SMS ของประเทศลาวก็อยู่ในระยะแรก 

โดยโครงการน ารอ่งนีด้ าเนินการมาตัง้แต่ตน้ปี 2019 แต่ถงึแมว้า่จะมกีารปรบัปรุงมากขึน้ภายในประเทศ 

แต่การขาดระบบเตอืนภยัล่วงหนา้ในระดบัชาตกิ็ยงัคงเป็นปัญหา 

แมว้่าระบบเตอืนภยัล่วงหนา้จะพฒันามากขึน้ แต่ขอ้ความเตอืนจะมกัจะส่งไปไม่ทัว่ถงึทัง้ประเทศ 

โดยพืน้ทีห่่างไกลทีม่คีวามเสีย่งต่อภยัธรรมชาตมิากทีสุ่ดมกัจะเป็นพืน้ทีท่ีไ่ม่ไดร้บัขอ้ความเตอืนดงักล่าว การสรา้งเขือ่นใหม่ ๆ 

ในประเทศตน้น า้ในแถบลุ่มแม่น า้โขงมกัจะส่งผลกระทบต่อปรมิาณและคุณภาพน า้ในประเทศปลายน า้ดว้ย ความจรงิก็คอื 

ระดบัน า้ในบรเิวณปลายน า้จะขึน้อยู่กบัการตดัสนิใจกกัเก็บน า้ ดงึน า้ และปล่อยน า้ของประเทศตน้น า้ 

หากเกดิภยัพบิตัทิีส่่งผลต่อเขือ่นในประเทศหน่ึง ก็จะส่งผลต่อประเทศอืน่ ๆ ดว้ยเชน่กนั ตวัอย่างเชน่ ในปี 2018 

เขือ่นในภาคใตข้องประเทศลาวพงัทลาย ท าใหเ้กดิน า้ท่วมในกมัพูชาเป็นวงกวา้ง 

ความเสยีหายอย่างหนักในคร ัง้นีเ้ป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดเ้ลย 

เพราะกมัพูชาไม่มสีทิธิเ์ขา้ถงึขอ้มูลทีบ่่งชีว้่ามโีอกาสในการเกดิน า้ท่วมเพิม่ขึน้ไดแ้บบเรยีลไทม ์(Hossain et al., 2019) 

มกีารด าเนินการหลายอย่างเพือ่รบัมอืกบัความกงัวลเกีย่วกบัภยัพบิตัทิีส่่งผลกระทบต่อเขือ่นและท าใหเ้กดิความเสยีหายขา้มพรมแด

น เมือ่ไม่นานมานี ้ ประเทศเวยีดนามไดเ้ปิดตวัระบบด าเนินงานแบบดาวเทยีม โดยไดร้บัการสนับสนุนจากพนัธมติรนานาชาต ิ

ระบบดงักล่าวพฒันาขึน้มาโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ชว่ยใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลอ่างเก็บน า้บรเิวณตน้น า้ในลุ่มแม่น า้แดงและลุ่มแม่น า้โขงทีม่ลีกั

ษณะขา้มพรมแดนไดร้วดเรว็ยิง่ขึน้ 

ขอ้มูลดาวเทยีมจะชว่ยใหผู้ใ้ชง้านสามารถค านวณการเปลีย่นแปลงของปรมิาณน า้ในอ่างเก็บน า้ได ้ นอกจากนี ้

ยงัใหข้อ้มูลการด าเนินงานของเขือ่นในเดอืนทีต่อ้งการ เน่ืองจากมกีารเก็บขอ้มูลปรมิาณการกกัเก็บน า้โดยเฉลีย่ไวด้ว้ย 

(UNOOSA, 2019) 

แต่ยงัมอีกีหลายอย่างทีส่ามารถท าไดเ้พือ่น าขอ้มูลดาวเทยีมเหล่านีม้าประใชป้ระโยชนแ์ละเปลีย่นใหก้ลายเป็นเครือ่งมอืทีง่่ายต่อการเ

ขา้ถงึ เพือ่ชว่ยปรบัปรุงระบบเตอืนภยัล่วงหนา้แบบขา้มพรมแดน 

 

แกไ้ขปัญหาดา้นน า้ท่ามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19 
 

การระบาดของโรคโควดิ-19 เนน้ย า้ใหเ้ห็นความส าคญัของการมนี า้อุปโภคบรโิภคทีป่ลอดภยัและน่าเชือ่ถอื 

เน่ืองจากการลา้งมอืบ่อย ๆ เป็นหน่ึงในมาตรการทีแ่นะน ากนัมากทีสุ่ดในการลดการระบาดของไวรสั (OECD, 2020) อย่างไรก็ตาม 

ประชากรบางส่วนในแถบลุ่มแม่น า้โขงยงัขาดโอกาสในการเขา้ถงึสิง่อ านวยความสะดวกในการลา้งมอืดว้ยน า้และสบู่ (รูปที ่ 10) 

นอกจากนี ้การยกระดบัการเขา้ถงึน า้ดืม่ก็ยงัเป็นอกีหน่ึงความทา้ทาย โดยเฉพาะอย่างยิง่กมัพูชา ลาว และเมยีนมาร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปที ่ 10 ประชากรทีใ่ชส้ิง่อ านวยความสะดวกในการลา้งมอืดว้ยน ้าและสบู่ (เปอรเ์ซน็ต)์ ในประเทศแถบลุ่มแม่น ้าโขง, 

2017 
 

 

ทีม่า: WHO-UNICEF (2020a), Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (database), https://sdg6data.org/tables 

 

ในเมอืงต่าง ๆ ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณทีป่ระชากรหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ในบรเิวณทีแ่หล่งทีอ่ยู่อาศยันอกระบบ 

อาจจะมคีวามเสีย่งสูงกวา่บรเิวณอืน่ ๆ ในชว่งทีเ่กดิโรคระบาด เพราะในพืน้ทีเ่หล่านี ้

แทบเป็นไปไม่ไดเ้ลยทีผู่ค้นจะเวน้ระยะห่างระหวา่งกนั โดยเฉพาะบรเิวณจดุจา่ยน า้ของชมุชนและสุขา 

(ซึง่สว่นใหญ่เป็นสว้มหลมุแบบเปิด) ซึง่คนในชมุชนตอ้งเขา้ควิใชบ้รกิาร 

บรเิวณเหล่านีม้กัจะไม่ไดเ้ชือ่มต่อกบับรกิารสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เชน่ น า้ประปา หอ้งสขุา และเครอืข่ายท่อระบายน า้ 

และบ่อบ าบดัน า้เสยี นอกจากนี ้ การทีค่รวัเรอืนมรีายไดน้อ้ยยงัท าใหป้ระชาชนเขา้ถงึน า้สะอาดไดย้ากขึน้ 

ส่วนการตกงานและปัญหาทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นผลจากโรคระบาดกม็แีต่จะท าใหปั้ญหานีท้วคีวามรุนแรงขึน้ 

ในชมุชนทีอ่ยู่ห่างจากเครอืข่ายน ้าประปา ผูค้นมแีนวโนม้ทีจ่ะตอ้งซือ้น า้จดื (รูปที ่ 11) แต่ในหนา้แลง้ ราคาน า้จะสูงขึน้ 

ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึภาวะขาดแคลนน า้ในชมุชน เน่ืองจากขาดแคลนน า้ และสิง่อ านวยความสะดวกทีเ่หมาะสม 

ความถีใ่นการดูแลรกัษาสุขอนามยัและความสะอาดพืน้ฐานจงึนอ้ยลง หรอืไม่ก็ละเลยอย่างสิน้เชงิ 

ส่งผลเสีย่งต่อการตดิเชือ้โรคมากขึน้ ในเวยีดนาม 

หน่วยงานในทอ้งถิน่ไดต้อบสนองต่อภยัพบิตัเิหล่านีโ้ดยการจดัซือ้และขนน า้ไปใหป้ระชาชนทีป่ระสบภยัแลง้ ขดุบ่อน า้เพิม่ 

และสรา้งกอ๊กน า้และแทงกน์ า้สาธารณะเพือ่จา่ยน า้ไวใ้นครวัเรอืน (MARD, 2020) 
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รูปที ่11 ความครอบคลมุของโครงข่ายน ้าดืม่ในครวัเรอืนในประเทศแถบลุ่มแม่น ้าโขง, จ าแนกตามระดบัการบรกิาร, 

2017 

 

 

หมายเหต:ุ ค าวา่ "ไดร้บัการจดัการอยา่งปลอดภยั" หมายความวา่การจดัเก็บน า้ดืม่จากแหลง่น า้ทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุคุณภาพทีต่ ัง้อยูใ่นอาคารสถานที ่

ซึง่พรอ้มใชง้านเมือ่ตอ้งการ และปราศจากอุจจาระและการปนเป้ือนสารเคม ี ค าว่า "พืน้ฐาน" หมายถงึการจดัเก็บน า้ดืม่จากแหลง่ทีม่กีารปรบัปรงุคุณภาพ 

โดยใชเ้วลาจดัเกบ็น า้ไมเ่กนิ 30 นาท ี นับรวมเวลาเดนิทางไปกลบัและเวลารอควิ ค าวา่ "จ ากดั" หมายถงึน า้ดืม่จากแหลง่ทีม่กีารปรบัปรงุคุณภาพ 

ซึง่ตอ้งใชเ้วลาจดัเก็บน า้นานกวา่ 30 นาท ี นับรวมเวลาเดนิทางไปกลบัและเวลารอควิ "แหลง่ทีไ่ม่มกีารปรบัปรงุคุณภาพ" หมายถงึบ่อน า้หรอืน า้พุทีไ่ม่มกีารป้องกนั 

"น า้ผวิดนิ" หมายถงึน า้ดืม่ทีจ่ดัเกบ็จากแมน่ ้า เขือ่น ทะเลสาบ สระ ล าธาร คลอง หรอืคลองชลประทานโดยตรง 

ทีม่า: (WHO-UNICEF, 2020b), Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (ฐานขอ้มลู), 

https://washdata.org/data/household 

 

นอกเหนือจากปัญหาเกีย่วกบัน า้และสุขาภบิาลแลว้ 

ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในแหล่งทีอ่ยู่อาศยันอกระบบจะมคีวามเสีย่งต่อการถูกน า้ท่วมมากเป็นพเิศษ กล่าวคอืแทบจะทุกวนั 

เพราะแหล่งทีอ่ยู่อาศยัเหล่านีต้ ัง้อยู่รมิแม่น า้ บนหนองน า้ หรอืบนเสน้ทางทีน่ า้ไหลผ่าน 

โดยมกัจะไม่มกีารเตรยีมพรอ้มรบัมอืหรอืแผนตอบสนองภยัพบิตัิ 

ท าใหพ้วกเขายิง่มคีวามเปราะบางต่อผลกระทบจากน า้ท่วมมากขึน้ไปอกี สภาพความเป็นอยู่ การตอ้งเผชญิกบัน า้ท่วมทุกวนั 

รวมถงึภยัธรรมชาตอิืน่ ๆ ท าใหค้วามชกุของโรคทีน่ าโดยพาหะและโรคทีม่ากบัน า้เพิม่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นโรคทอ้งรว่ง โรคบดิ 

โรคมาลาเรยี และวณัโรค ซึง่ท าใหภู้มคิุม้กนัลดลงและเพิม่ความเสีย่งต่อการตดิโรคโควดิ-19 

ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งแกไ้ขปัญหาการเขา้ถงึน า้ทีไ่ม่เท่าเทยีม  

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกทีช่ดัเจนระหว่างอตัราการเสยีชวีติทีเ่กดิจากบรกิารน า้ สุขาภบิาล และสุขอนามยั (WASH) 

ทีไ่ม่ปลอดภยักบสดัส่วนของประชากรเมอืงในสลมักอ่นการระบาดของโรคโควดิ-19 (รูปที ่ 12) 

น่าจะท าใหเ้กดิการตืน่ตวัและกระตุน้ใหม้กีารด าเนินการรบัมอือย่างเรง่ด่วน  
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Safely managed Basic Limited Unimproved Surface water
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รูปที ่12 ประชากรเมอืงในสลบัและอตัราการเสยีชวีติทีเ่กดิจากบรกิาร WASH 

ทีไ่ม่ปลอดภยัในประเทศในแถบลุ่มแม่น ้าโขง, 2016  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ทีม่า: (UNESCAP, 2020), SDG Indicators Data (database), https://dataexplorer.unescap.org. 

 

นอกจากนีแ้ลว้ การระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัส่งผลกระทบต่อโครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการสรา้งเขือ่นผลติไฟฟ้าพลงังานน า้ในแม่น า้โขงและแม่น า้สายย่อยของแม่น ้าโขง 

โครงการเหล่านีเ้สีย่งต่อการล่าชา้และหยุดด าเนินงานเน่ืองจากการล็อกดาวน ์ การจ ากดัการเดนิทาง 

และความกลวัว่าจะเกดิการแพรร่ะบาดของโรคในหมู่คนงาน 

ส่วนโครงการขนาดเล็กทีม่วีตัถุประสงคก์ารใชง้านสองแบบก็เร ิม่ไดร้บัความนิยม 

โครงการเหล่านีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่เพิม่ความยดืหยุ่นต่อภยัพบิตั ิ พรอ้มทัง้รบัมอืกบัผลกระทบทางสงัคม-เศรษฐกจิของโรคโควดิ-19 

ทีก่ าลงัแพรร่ะบาด 

นอกเหนือจากโครงสรา้งพืน้ฐานแลว้ 

จ าเป็นตอ้งมกีารแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัแนวทางดูแลความปลอดภยัระหว่างเกดิวกิฤตใิหก้บัทุกชมุชน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ชมุชนทีไ่ม่ไดเ้ชือ่มต่อกบัระบบน า้ประปาและชมุชนทีต่อ้งซือ้น า้อุปโภคบรโิภค 

โดยโทรศพัทม์อืถอือาจจะเขา้มามบีทบาทส าคญัในการเพิม่ความตระหนักรูภ้ายในชมุชนและการสือ่สารเกีย่วกบัความเสีย่งต่อการติ

ดโรคโควดิ-19 อน่ึง 

ผูน้ าในชมุชนอาจจะเขา้มามบีทบาทส าคญัในการดูแลใหส้มาชกในชมุชนปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัเบือ้งตน้อย่างเครง่ครดัในการ

ท ากจิกรรมต่าง ๆ ทีต่อ้งผูค้นจะตอ้งอยู่ใกลช้ดิกนั 

 

กฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบัน ้าในลุ่มแม่น ้าโขงยงัมปัีญหาบางอย่างทีร่อการแกไ้ข 

 
การท าใหป้ระชาชนทัว่ไปสามารถเขา้ถงึน า้ดืม่ ระบบสุขาภบิาล และสุขอนามยัทีป่ลอดภยัจะส่งผลดตี่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม อย่างไรก็ตาม ประเทศต่าง ๆ  ในแถบลุ่มแม่น า้โขงเผชญิกบัปัญหาทา้ทายหลายประการในดา้นต่าง ๆ  เหล่านี ้

นอกจากความจ าเป็นในการจดัหาเงนิทุนมากขึน้ ผหน่วยงานยงัตอ้งปรบัปรุงการประสานงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย 

หน่วยงานก ากบัดูแลดา้นชลประทานและน า้เสยีมกัจะเป็นส่วนหน่ึงภายกรอบการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลทัง้ในระดบัประเทศและ

ระดบัภูมภิาคและทอ้งถิน่ ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบักระทรวง หน่วยงานทอ้งถิน่ และหน่วยงานนอกภาครฐัทีแ่ตกต่างกนัไป เชน่ 

กลุ่มสนับสนุนผูบ้รโิภคหรอืสมาคมผูป้ระกอบอาชพีดา้นสาธารณูปโภค 

การดูแลใหห้น่วยงานด าเนินงานเหล่านีป้ระสานงานกนัอย่างมีประสทิธภิาพมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ต่อความราบรืน่ในการด าเนินโครง
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การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน า้ 

ภาคธรุกจิบรกิารชลประทานและน ้าเสยี (WWS) มคีุณลกัษณะหลายอย่างเหมอืนกนั 

ดงัน้ันหน่วยงานก ากบัดูแลจงึสามารถเขา้มามบีทบาทในการดูแลใหก้ารก ากบัดูแลดา้นน า้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

สิง่เหล่านีร้วมถงึ: 

 การแกไ้ข "ความลม้เหลวของตลาด" ในส่วนของบรกิาร WWS 

เพือ่ใหภ้าคธรุกจิดงักล่าวตอบสนองความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มไดอ้ย่างเต็มทีโ่ดยมคี่าใชจ้า่ยนอ้ยทีสุ่ด 

 ส่งเสรมิใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลไดง้า่ยและโปรง่ใส 

 สรา้งสมดุลของ WWS ทัง้ในทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

รวมทัง้ดูแลใหบ้รกิารดงักล่าวเป็นไปตามหลกัความแพรห่ลาย ความต่อเน่ือง คุณภาพการบรกิาร 

ความเทา่เทยีมในการเขา้ถงึ ความสามารถในการจา่ย และความโปรง่ใส  

 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส าหรบัน า้ดืม่และการบ าบดัน า้เสยีเพือ่ปกป้องสุขภาพของประชาชน 

 ยกระดบัประสทิธภิาพดา้นการประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ 

 

ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบังานการก ากบัดูแลบรกิาร WWS ดา้นต่าง ๆ ไดใ้นตารางที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่6 งานก ากบัดูแลบรกิาร WWS ดา้นต่าง ๆ 
 
 

ประเภทของงานก ากบัดูแล ค าจ ากดัคว
าม 

การก ากบัดูแลดา้นพกิดัอตัราภาษี ก าหนดระเบยีบวธิทีางภาษี และ/หรอื ก าหนดและปรบัปรุงราคา หรอืก ากบัดูแลกระบวนการก าหนดพกิดัอตัราภาษี 

ก าหนดพกิดัอตัราภาษีตามกลุ่มผูบ้รโิภค ก าหนดขดีจ ากดัสูงสุดของรายไดห้รอือตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 

มาตรฐานคุณภาพส าหรบัน ้าดืม่ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส าหรบัน ้าดืม่และ/หรอืตรวจสอบดูแลการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

มาตรฐานคุณภาพส าหรบัการบ าบดัน ้าเสยี  ก าหนดมาตรฐานคุณภาพส าหรบัการบ าบดัน ้าเสยีและการปล่อยน ้าเสยี และ/หรอืการตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 

ก าหนดขอ้บงัคบัการบรกิารสาธารณะ/กฎระเบยีบทาง

สงัคม 

ก าหนดขอ้บงัคบับรกิารสาธารณะ (รวมถงึขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเขา้ถงึบรกิารต่าง ๆ) 

และขอ้ก าหนดดา้นประสทิธภิาพการด าเนินงานของผูด้ าเนินงาน 

ก าหนดมาตรฐานทางเทคนิค/ทางอุตสาหกรรมและมา

ตรฐานการบรกิาร 

จดัท ามาตรฐานทีใ่ชส้นับสนุนวธิกีารด าเนินงานทางเทคนิคและระดบัการส่งมอบการบรกิาร 

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรน ้าอ

ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ก าหนดรางวลัจงูใจหรอืแผนงานเฉพาะเพือ่ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิการลงทุนทีม่ปีระสทิธิ

ภาพ 

ก าหนดรางวลัจงูใจหรอืแผนงานเฉพาะเพือ่ส่งเสรมิการลงทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ส่งเสรมินวตักรรมทางเทคโนโลยี ก าหนดรางวลัจงูใจหรอืแผนงานเฉพาะเพือ่ส่งเสรมินวตักรรมทางเทคโนโลย ี

ส่งเสรมิการบรหิารจดัการความตอ้งการ ก าหนดรางวลัจงูใจหรอืแผนงานเฉพาะเพือ่ส่งเสรมิใหม้กีารใชน้ ้านอ้ยลง 

วเิคราะหแ์ผนการลงทุน/แผนธุรกจิของสาธ

ารณูปโภคดา้นน ้า 

ในบางกรณี หน่วยงานก ากบัดูแลอาจจะถูกขอใหอ้นุมตัแิผนธรุกจิหรอืแผนการลงทุนในสาธารณูปโภคดว้ย 

เก็บรวบรวมขอ้มูลและขอ้มูลดบิ รวบรวมขอ้มูลจากผูด้ าเนินงานและท าการวจิยัตลาดเพือ่หาแนวโนม้และความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

ตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพในการส่งมอบบรกิาร ตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพของบรกิารน ้า โดยเทยีบกบัเป้าหมายหรอืตวัช ีว้ดัประสทิธภิาพทีก่ าหนดไว ้

โดยอาจจะตอ้งน าเกณฑม์าตรฐานส าหรบัสาธารณูปโภคดา้นน ้ามาใช ้

ออกใบอนุญาตใหก้บัผูด้ าเนินงาน ออกหรอือนุมตัใิบอนุญาตใหก้บัการด าเนินงานระบบน ้า 

ก ากบัดูแลสญัญาทีท่ ากบัโครงการ

สาธารณูปโภค/ผูใ้หบ้รกิารเอกชน 

ขอ้บงัคบัของหน่วยงานรฐัเกีย่วกบัสาธารณูปโภคบางประเภทอาจจะมรีะบุรายละเอยีดอยู่ในสญัญา 

(ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารเป็นเอกชน) หน่วยงานก ากบัดูแลอาจจะไดร้บัมอบหมาย 

ใหเ้ป็นผูก้ ากบัดูแลสญัญา 

ก ากบัดูแลกจิกรรมการจดัหาเงินทุนส าหรบัโครงการส

าธารณูปโภค 

ตดิตามตรวจสอบแผนทางการเงินของโครงการสาธารณูปโภคดา้นน ้า (เชน่ การออกพนัธบตัร การลงทุนในตราสารทุน) 

ตรวจสอบการบรหิารจดัการของโครงการสาธารณูปโ
ภค 

ตรวจสอบและ/หรอือนุมตัแิผนธุรกจิของโครงการสาธารณูปโภค 

การมสี่วนรว่มของลูกคา้ ปรกึษาหารอืกบัลูกคา้เกีย่วกบัปัญหาทางกฎหมาย แจง้ผลการตดัสนิใจทางกฎหมายแกป่ระชาชนทั่วไป 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคและการระงบัขอ้พพิา

ท 

จดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูบ้รโิภคเกีย่วกบันิตบิุคคลภายใตก้ารก ากบัดูแล 

แนะน าและสนับสนุน ใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัการจดัท านโยบายและการด าเนินโครงการ ระบุโอกาสในการปรบัเปลีย่น 

ส่งเสรมิใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกรอบการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแล 

ทีม่า: OECD (2015), The Governance of Water Regulators, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris 

 

ยกระดบักฎระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบับรกิารชลประทานและน า้เสยีในประเทศแถบลุ่มแม่น า้โขง 
 

ในแถบลุ่มแม่น า้โขง กฎหมายเกีย่วกบั WWS ยงัมชีอ่งว่างส าหรบัการปรบัปรุงพฒันาอกีมาก ทว่ามปัีญหาทา้ทายบางประการ 

กฎระเบยีบเกีย่วกบัอตัราภาษีน า้จ าเป็นตอ้งมคีวามยั่งยนืทางการเงนิ 

นอกจากนีย้งัควรปรบัปรุงมาตรฐานคุณภาพน า้ดืม่ใหเ้ขม้งวดกว่าเดมิ พรอ้มทัง้บงัคบัใชก้ฎหมายดา้นการบ าบดัน า้เสยี ประเทศต่าง ๆ 

ในแถบลุ่มแม่น า้โขงจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงขอ้บงัคบัเกีย่วกบับรกิารสาธารณะและกฎระเบยีบทางสงัคม 

ก าหนดมาตรฐานส าหรบัวธิกีารด าเนินงานทางเทคนิคและการส่งมอบบรกิาร 

รวมทัง้ระบุและป้องกนัความเสีย่งดา้นปรมิาณความพรอ้มของน า้ 

อกีทัง้ยงัจ าเป็นตอ้งก าหนดรางวลัจงูใจใหภ้าคเกษตรกรรมใชน้ า้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพิม่การเขา้มสี่วนรว่มของภาคเอกชน 



ส่งเสรมินวตักรรมทางเทคโนโลยผ่ีาน PPP และใหก้ารสนับสนุนแกโ่ครงการทีส่่งเสรมิลดความตอ้งการใชน้ า้ 

นอกเหนือจากนีย้งัจ าเป็นตอ้งวเิคราะหแ์ผนการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคดา้นน า้ ปรบัปรุงการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

และพฒันาขดีความสามารถของผูด้ าเนินงานดา้นน า้ และสุดทา้ย 

ควรเพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแลสญัญาทีท่ ากบัโครงการสาธารณูปโภค/ผูใ้หบ้รกิารเอกชน 

ตดิตามตรวจสอบกจิกรรมทางการเงนิของโครงการสาธารณูปโภค เพิม่การมสี่วนรว่มของประชาชน เสนอความคุม้ครองผูบ้รโิภค 

(รวมถงึการระงบัขอ้พพิาท) และจดัการปัญหาของภาคธุรกจิน า้ผ่านการสรา้งเสรมิขดีความสามารถ 

หา้ประเทศในลุ่มแม่น า้โขงอาจจ าเป็นตอ้งปรบัพกิดัอตัราภาษี 

(ซึง่ปัจจบุนัเรยีกเก็บต ่าเกนิไปจนไม่ครอบคลุมค่าใชจ้า่ยดา้นการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา) (ตารางที ่ 7) 

รวมทัง้จดัการกบัปัญหาการขาดขอ้มูล การบงัคบัใชก้ฎหมาย การตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพการบรกิาร 

และขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย ์ ปัญหาซบัซอ้นอย่างเชน่ ปัญหาการก ากบัดูแลและความยั่งยนืทางการเงนิ 

สามารถพบไดใ้นประเทศในลุ่มแม่น า้โขงในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ 

ซึง่การแกไ้ขปัญหาเหล่านีเ้ป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ 

 
ตารางที ่7 ปัญหาการก ากบัดูแลเกีย่วกบัน ้าและน ้าเสยีในประเทศแถบลุ่มแม่น ้าโขง 
 

ประเทศ ปัญหาส าคญัดา้นการก ากบัดูแล 

กมัพชูา พกิดัอตัราภาษตี ่าเกนิไป การบงัคบัใชน้โยบายอ่อนแอ โดยเฉพาะในพืน้ทีช่นบท เก็บขอ้มูลนอ้ยคร ัง้ 

และค าจ ากดัความของขอ้ก าหนดในแต่ละเขตการปกครองไม่เหมอืนกนั 

ลาว พกิดัอตัราภาษตี ่าเกนิไป การตดิตามตรวจสอบอ่อนแอ รายงานเขยีนเป็นภาษาลาว 
ซึง่หน่วยงานภายนอกน าไปวเิคราะหข์อ้มูลไดย้าก 

เมยีนมาร ์ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ดา้นการก ากบัดูแลการบ าบดัน ้าเสยี ขาดขอ้มูลหรอืขอ้มูลเขา้ถงึไดย้าก 

ไทย พกิดัอตัราภาษตี ่าเกนิไป การบงัคบัใชก้ฎหมายอ่อนแอ 

เวยีดนาม พกิดัอตัราภาษตี ่าเกนิไป การตดิตามตรวจสอบการบรกิารอ่อนแอ และขาดแคลนทุนมนุษย ์

 

กมัพูชา 

ชอ่งว่างระหว่างเมอืงกบัชนบทคอืหน่ึงในปัญหาส าคญัในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน า้ในกมัพูชา 

เน่ืองจากระบบน า้ในชนบทลา้หลงักว่าระบบน า้ในกรุงพนมเปญอย่างมาก 

ประชาชนเกอืบทัง้หมดทีอ่าศยัอยู่ใกลก้รุงพนมเปญจะน าน า้ดืม่มาจากท่อทีต่่อเขา้กบับ่อน า้ ส่วนในพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  มปีระชาชนไม่ถงึ 60% 

ทีส่ามารถเขา้ถงึโครงข่ายท่อประปาได ้

ส่วนค าจ ากดัความของขอ้ก าหนดและนโยบายทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละเขตการปกครองยงัท าใหเ้กดิชอ่งว่างในการเขา้ถงึน า้ดืม่ 

ดงัน้ันจงึจ าเป็นตอ้งสรา้งมาตรฐานเดยีวกนัใหค้ าจ ากดัความดงักล่าวเพือ่ใหป้ระชาชนมโีอกาสเขา้ถงึน า้ดืม่มากขึน้ นอกจากนี ้

การขาดแคลนทุนทางกายภาพและทุนมนุษย ์ การบงัคบัใชก้ฎหมายอ่อนแอ และความน่าเชือ่ถอืของสถาบนั 

ก็ยงัคงเป็นปัญหาทีร่อการแกไ้ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่8a กมัพูชา, ค าอธบิายเกีย่วกบังานดา้นการก ากบัดูแล 
 

งานก ากบัดูแล ค าอธิ
บาย 

การก ากบัดูแลดา้นพกิดัอตัราภา

ษี 

พกิดัอตัราภาษตีอ้งค านึงถงึทุนและค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของระบบจดัการน ้า ความเต็มใจจ่ายเงนิของลูกคา้ ประสทิธภิาพ และความเรยีบง่าย 

โครงการน ้าประปาหลายโครงการไม่สามารถคนืทุนไดท้ัง้หมด (2014-2018 NSDP) 

มาตรฐานคุณภาพส าห

รบัน ้าดืม่ 

ไดม้าตรฐานของ WHO ตัง้แต่ปี 2004 การประปาแห่งพนมเปญก ากบัดูแลโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เหมอืงแร ่และพลงังาน 

น ้าใตด้นิปนเป้ือนสารหนู การขาดแคลนทุนทางกายภาพและทุนมนุษยส์ าหรบัการบรหิารจดัการ 

กรอบการด าเนินงานทางกฎหมายส าหรบัชว่ยเหลอืผูบ้รโิภคอ่อนแอ 

มาตรฐานคุณภาพส าหรบัการบ า

บดัน ้าเสยี  

กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูก้ าหนดมาตรฐานการบ าบดัน ้า กรอบการด าเนินงานของสถาบนัและกรอบการด าเนินงานทางกฎหมายไม่เพยีงพอ (เชน่ 

ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการก าจดัน ้าทิง้) มปัีญหาในพืน้ทีเ่มอืง 

การบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างไม่มปีระสทิธภิาพในพืน้ทีช่นบทท าใหม้กีารทิง้ของเสยีลงในแหล่งน ้า แมว้่าจะมกีฎหมายทีเ่ขม้งวดกวา่เดมิก็ตาม 

ก าหนดมาตรฐานทางเ

ทคนิค/ทางอตุสาหกรร

มและมาตรฐานการบริ

การ 

การก่อสรา้งโครงการน ้าประปาตอ้งขออนุญาตและความรว่มมอืระหว่างหน่วยงานระดบัประเทศและระดบัทอ้งถิน่ 

คุณภาพน ้าและแผนคุณภาพการใชน้ ้าจะตอ้งส่งใหก้บักระทรวงทรพัยากรน ้าและอุตุนิยมวทิยา (Ministry of Water Resources and 

Meteorology, MOWRAM) ค าจ ากดัความของวตัถุประสงคก์ารใชง้านไม่เหมอืนกนั ท าใหเ้กดิชอ่งวา่งในการเขา้ถงึน ้าดืม่ (>97%) 

ระหว่างกรุงพนมเปญทีม่กีารต่อท่อเขา้กบับ่อน ้ากบัพืน้ทีอ่ ืน่ ๆ ทีป่ระชาชนเขา้ถงึโครงข่ายน ้าประปา <60% 

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิก

ารใชท้รพัยากรน ้า 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

กมัพูชามกีฎหมายส าหรบัชมุชนผูใ้ชน้ ้าเพือ่การเกษตร (Farmers’ Water User Communities, FWUC) แต่มโีครงการชลประทานเพยีง 

6.3% เท่าน้ันทีม่ ีFWUC ในชมุชนทีม่ ีFWUC มเีกษตรกรไม่ถงึคร ึง่เขา้รว่ม และความไวว้างใจในรฐับาลและผูน้ าทอ้งถิน่ก็ต ่า 

จงึจ าเป็นตอ้งปรกึษาหารอืกบัประชาชนเพือ่สรา้งช ือ่เสยีงของ FWUC ขึน้มาใหม่ 

ส่งเสรมินวตักรรมทางเทคโนโลยี รฐับาลมอบรางวลัหรอืเงินทุนในการวจิยัและพฒันา ซึง่ท าใหม้ขีองเสยีนอ้ยลง คุณภาพน ้าปรบัปรุงดขีึน้ หรอืการใชน้ ้ามปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

ส่งเสรมิการบรหิารจดัก

ารความตอ้งการ 

กมัพูชามคีวามลา้หลงัในดา้นนี ้โครงการจดัท าไดไ้ม่ดหีรอืไม่มโีครงการดงักล่าวเลย 

เก็บรวบรวมขอ้มูลและขอ้มูลดบิ ขอ้มูล WWS รวบรวมไวท้ี ่MOWRAM สามารถน าไปใชง้านไดฟ้รหีากไม่ใชก่ารใชง้านเพือ่วตัถุประสงคท์างการคา้ 

แต่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายหากน าไปใชง้านในทางการคา้ ขอ้มูลบางอย่างมกีารจ าแนกประเภท การเก็บขอ้มูลเกดิขึน้นอ้ยคร ัง้ 

จ าเป็นตอ้งสรา้งมาตรฐานเดยีวกนัใหก้บัค าจ ากดัความเพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ 

มาใชด้ว้ยกนัไดแ้ละวเิคราะหข์อ้มูลไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย า 

ตดิตามตรวจสอบประสทิ

ธภิาพในการส่งมอบบรกิ

าร 

ไม่มเีลย 

ออกใบอนุญาตใหก้บัผูด้ าเนินงา

น 

กระทรวงอตุสาหกรรมและงานฝีมอืของกมัพูชาออกใบอนุญาตใหก้บัผูใ้หบ้รกิารน ้าทีเ่ป็นเอกชน ในปี 2015 มผูีใ้หบ้รกิารน ้าประมาณ 300 ราย 

แต่มเีพยีง 147 รายเท่าน้ันทีไ่ดร้บัใบอนุญาต ปัจจุบนั ก าลงัออกใบอนุญาตใหก้บัผูใ้หบ้รกิารส่วนทีเ่หลอื 

การมสี่วนรว่มของลูกคา้ การประปาแห่งพนมเปญ (Phnom Penh Water Supply Authority, PPWSA) เป็นผูด้ าเนินการเผยแพรข่อ้มูล 

ส่วนการด าเนินงานนอกกรุงพนมเปญน้ันไม่แน่ชดั 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคและการร

ะงบัขอ้พพิาท 

PPWSA จดัการขอ้รอ้งเรยีน ซึง่จะมกีารบนัทกึและส่งต่อไปยงัฝ่ายงานทีเ่กีย่วขอ้ง ขัน้ตอนปฏบิตันิอกกรุงพนมเปญไม่แน่ชดั 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า โดยองิตามแหลง่ขอ้มลูของประเทศ 

 

ลาว 

การอนุรกัษน์ า้เป็นหน่ึงในอุปสรรคส าคญัของประเทศลาว 

ประเทศลาวไม่ไดส้่งเสรมิการบรหิารจดัการความตอ้งการหรอืก าหนดรางวลัจงูใจใหเ้กดิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การอนุรกั

ษ ์ นอกจากนีย้งัจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงการตดิตามตรวจสองประสทิธภิาพของบรกิารดว้ย 

ระบบรายงานขอ้มูลคุณภาพน า้มีความแข็งแกรง่ แต่รายงานเขยีนเป็นภาษาลาวและเขา้ถงึยาก 

ท าใหห้น่วยงานภายนอกน าขอ้มูลมาวเิคราะหค์ุณภาพน า้ไดย้าก การจดัหาเงนิทุนเป็นหนา้ทีข่องกองทุนพฒันาน า้ประปา (Water 

Supply Development Fund) แต่เงนิทุนส่วนใหญ่มาจากภายนอก 

มาตรการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรบัการลงทุนและการด าเนินงานส่งเสรมิการเขา้มามสี่วนรว่มในโครงการ 

แต่เน่ืองจากประสทิธภิาพในการเก็บรายไดต้ ่ามากและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการสูง ท าใหนั้กลงทุนจากภายนอกเกดิความลงัเล 

 

 

 

 



ตารางที ่8b ลาว, ค าอธบิายเกีย่วกบังานดา้นการก ากบัดูแล 
 

งานก ากบัดูแล ค าอธิ
บาย 

การก ากบัดูแลดา้นพกิดัอตัราภา

ษี 

ตาม "กฎหมายว่าดว้ยการประปา ค.ศ. 2009" หน่วยงานควบคุมดูแลจะก าหนดโครงสรา้ง กระบวนการ และการประเมนิ 

โดยองิตามวตัถุประสงคก์ารใชง้านปลายทางและประเภทการใชง้าน ขอ้พจิารณาดา้นการเมอืงเป็นอุปสรรคต่อการขึน้ภาษทีีต่ ่ามากเกนิไป 

มาตรฐานคุณภาพส าห

รบัน ้าดืม่ 

ค าสั่งของกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่953 (2003) ก าหนดมาตรฐานส าหรบั 12 ตวัช ีว้ดั 

แต่ค าตดัสนิของรฐัมนตรวีา่ดว้ยมาตรฐานคุณภาพน ้าส าหรบัการบรหิารจดัการน ้าดืม่และการใชน้ ้าในครวัเรอืน ฉบบัที ่561/MOH (2014) 

เพิม่มาตรฐานเป็น 23 ตวัช ีว้ดั ศูนยส์ิง่แวดลอ้ม สุขภาพ และการประปาแห่งชาต ิ(National Centre of Environmental Health and 

Water Supply) ท าการเก็บตวัอย่างและวเิคราะหเ์ป็นประจ า 

รายงานเขยีนดว้ยภาษาลาวเป็นหลกั ท าใหย้ากต่อการเขา้ถงึขอ้มูล และเป็นอปุสรรคต่อการประเมนิเชงิโครงสรา้งอย่างเหมาะสม 

ก าหนดมาตรฐานทางเ

ทคนิค/ทางอตุสาหกรร

ม 

และมาตรฐานการบรกิาร 

กระบวนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นน ้าประปามกีารก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน โดยการระบุมาตรฐานดา้นความยั่งยนื การก่อสรา้ง อปุกรณ ์

และคุณภาพน ้าไวเ้ป็นอย่างด ีบทบาทของกระทรวงต่าง ๆ ก าหนดไวเ้ป็นอย่างด ี

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิก

ารลงทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

น ้าและสุขอนามยัจ าเป็นตอ้งพึง่พาเงนิทุนจากภายนอกเป็นอย่างมาก การลดหย่อนภาษแีละค่าธรรมเนียมส่งเสรมิการเขา้มามส่ีวนรว่ม 

แต่อปุสรรคคอืการเก็บรายไดไ้ดน้อ้ยและค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานสูง 

ส่งเสรมิการบรหิารจดัก

ารความตอ้งการ 

ลาวมคีวามลา้หลงัในดา้นนี ้

เก็บรวบรวมขอ้มูลและขอ้มูลดบิ ระบบขอ้มูลน ้าประปาแห่งชาต ิ(National Water Supply Data and Information System) สนับสนุนการพฒันา การตดิตามตรวจสอบ 

การประเมนิ และการปรบัใชน้โยบายและการด าเนินงาน 

ตดิตามตรวจสอบประสทิ

ธภิาพในการส่งมอบบรกิ

าร 

ไม่มเีลย 

ออกใบอนุญาตใหก้บัผูด้ าเนินงา

น 

ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการด าเนินงานดา้นน ้าประปาและกลไกการลงทุนทีเ่กีย่วขอ้ง มรีะบุรายละเอยีดอยู่ในกฎหมาย 

หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานรฐัแต่ละระดบัก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน 

ก ากบัดูแลสญัญาทีท่ ากบัโครง

การสาธารณูปโภค/ผูใ้หบ้รกิาร

เอกชน 

การก ากบัดูแลสญัญาเป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมาย สทิธ ิหนา้ที ่ขอ้ก าหนด และนโยบายการบอกเลกิสญัญามกีารก าหนดไวอ้ย่างดี 

ซพัพลายเออรน์ ้ามหีนา้ทีด่า้นการดูแลสุขาภบิาลดว้ยเชน่กนั ฝ่ายดบัเพลงิสามารถเขา้ถงึน ้าไดฟ้ร ี

ก ากบัดูแลกจิกรรมการจดัหาเงิน

ทุนส าหรบัโครงการสาธารณูปโภ

ค 

กฎหมายก าหนดนโยบายการจดัหาเงินทุนของรฐัและการอนุญาตใหจ้ดัตัง้กองทุนพฒันาน ้าประปาเพือ่จดัหาเงินทุนเป็นค่าใชจ้่ายในการบ ารุงรกั

ษา การปรบัปรุง และการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน ้าประปา เงินทุนมาจากทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

นโยบายภาษีมอบสทิธใินการขอลดหย่อนภาษีในการลงทุนดว้ย 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคและการร

ะงบัขอ้พพิาท 

กฎหมายอนุญาตใหส้ามารถยืน่ขอ้รอ้งเรยีนหากไม่พงึพอใจบรกิาร ชอ่งทางตามกฎหมายในการแกไ้ขขอ้พพิาทมคีวามหลากหลายและแข็งแกรง่ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า โดยองิตามแหลง่ขอ้มลูของประเทศ 

 

เมยีนมาร ์

ในเมียนมาร ์ การจดัท าและการบงัคบัใชม้าตรฐานคุณภาพส าหรบัน า้ดืม่เป็นปัญหาทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข 

และตอ้งด าเนินการหลายอย่างเพือ่ปรบัปรุงประสทิธภิาพของสถาบนั 

รวมถงึตรวจสอบใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐานส าหรบัการบ าบดัน า้เสยีอย่างเพยีงพอในเขตเมอืง 

หลายหน่วยงานมบีทบาทเกีย่วขอ้งในการการก ากบัดูแลการบ าบดัน ้าเสยี 

และจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงประสทิธภิาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี ้

มตีอ้งปรบัปรุงการด าเนินงานดา้นการอนุรกัษน์ า้ดว้ย ระบบชลประทานของรฐัสรา้งรายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ้า่ย 

ท าใหก้ารบ ารุงรกัษาหรอืปรบัปรุงระบบเป็นไปไดย้าก 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่8c เมยีนมาร,์ ค าอธบิายเกีย่วกบังานดา้นการก ากบัดูแล 
 

งานก ากบัดูแล ค าอธิ

บาย 

มาตรฐานคุณภาพส าห

รบัน ้าดืม่ 

น ้าผวิดนิเป็นแหล่งน ้าส าหรบักจิกรรมทัง้หมด แต่ทะเลสาบอนิเล (แหล่งน ้าจดืทีใ่หญ่ทีสุ่ด) 

มกีารปนเป้ือนในระดบัทีไ่ม่ปลอดภยัเน่ืองจากมกีารปล่อยน ้าทิง้จากการเกษตร น ้าดืม่ทีป่ลอดภยัจะตอ้งต่อท่อมาจากแหล่งอืน่ 

แต่ระบบไม่ทั่วถงึและน ้าทีน่ าเขา้มาในระบบก็ไม่สะอาด 

มาตรฐานคุณภาพส าหรบัการบ า

บดัน ้าเสยี  

การก ากบัดูแลดา้นการบ าบดัน ้าเสยีไม่เป็นระบบ และมหีลายหน่วยงานเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

การด าเนินงานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานจะตอ้งไดร้บัการปรบัปรุง โดยใชแ้นวทางยุบรวม 

โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการบ าบดัน ้าเสยีไม่เพยีงพอในเขตเมอืง 

ก าหนดมาตรฐานทางเ

ทคนิค/ทางอตุสาหกรร

ม 

และมาตรฐานการบรกิาร 

กฎหมายในปัจจบุนัก าหนดไวว้่าการก่อสรา้งทีส่่งผลกระทบต่อทรพัยากรน ้าตอ้งผ่านการอนุมตัจิากรฐัมนตรกีระทรวงคมนาคมก่อน 

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิก

ารใชท้รพัยากรน ้า 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

รฐับาลด าเนินโครงการหลายโครงการเพือ่ส่งเสรมิและสนับสนุนการอนุรกัษน์ ้า 

แต่เผชญิกบัอุปสรรคทีเ่กดิจากประสทิธภิาพของระบบชลประทานและการขาดรางวลัจงูใจทีช่ว่ยส่งเสรมิการอนุรกัษน์ ้า 

ระบบชลประทานของรฐัมรีายไดท้ีไ่ม่คุม้กบัค่าใชจ้่าย 

เก็บรวบรวมขอ้มูลและขอ้มูลดบิ ขาดขอ้มูล ขอ้มูลมนีอ้ยและเขา้ถงึไดย้าก 

ตดิตามตรวจสอบประสทิ

ธภิาพในการส่งมอบบรกิ

าร 

ไม่ม ีหรอืไม่ไดเ้ผยแพรต่่อสาธารณะ ตอ้งปรบัปรุงเร ือ่งความโปรง่ใส 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า โดยองิตามแหลง่ขอ้มลูของประเทศ 

 

 

ไทย 

ประเทศไทยดูเหมอืนจะมกีารก ากบัดูแลดา้นน า้อย่างเหมาะสม แมว้่าจะมปัีญหาทางกฎหมาย 

ยงัจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงการบงัคบัใชก้ฎหมาย รวมถงึสรา้งโอกาสในการลงทุนจากต่างชาตใินภาคธรุกจิน า้ประปาของไทย 

การปนเป้ือนในน า้พบเห็นไดท้ ัว่ไปเน่ืองจากการเพกิเฉยไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย 

โครงการกอ่สรา้งจะศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเมือ่มกีารรอ้งขอเท่าน้ัน ท าใหน้ า้มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิการปนเป้ือนมากขึน้ไปอกี 

ปัญหาอกีอย่างหน่ึงคอืการเก็บภาษีน า้ในอตัราทีต่ ่าเกนิไป เพราะส่วนใหญ่ไม่มกีารปรบัเปลีย่นมาตัง้แต่ทศวรรษที ่ 1940 

ท าใหม้รีายไดต้ ่ากว่าตน้ทุนค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานอย่างมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที ่8d ประเทศไทย, ค าอธบิายเกีย่วกบังานดา้นการก ากบัดูแล 
 

งานก ากบัดูแล ค าอธิ

บาย 

การก ากบัดูแลดา้นพกิดัอตัราภา

ษี 

การประปาส่วนภูมภิาค (กปภ.) เป็นผูก้ าหนดอตัราภาษี แต่แทบจะไม่มกีารระบุถงึการก ากบัดูแลภาษีไวใ้นกฎหมายเลย 

ภาษีน ้าดืม่ยดึตามนโยบายทีจ่ดัท ามาตัง้แต่ทศวรรษที ่1940 ประชากรส่วนใหญ่ใชบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีไดฟ้ร ี

มาตรฐานคุณภาพส าห

รบัน ้าดืม่ 

รฐับาลมบีทบาทอย่างมากในการจดัหาน ้าดืม่ทีป่ลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน มกีารก าหนดมาตรฐานระดบัประเทศ 

และโปรแกรมการทดสอบคุณภาพน ้าของกระทรวงสาธารณสุขก็ครอบคลุมและน่าเช ือ่ถอื อปุสรรคทีข่ดัขวางการปรบัปรุงพฒันาคอืการขาด 

แรงงานทีม่ฝีีมอื 

มาตรฐานคุณภาพส าหรบัการบ า

บดัน ้าเสยี  

กฎระเบยีบก าหนดโดยรฐัมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร  ์เทคโลโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 

ขัน้ตอนปฏบิตัใินการจดัการน ้าเสยีจดัท าโดยปฏบิตัติามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมมลพษิและไดร้บัอนุมตัจิาก 

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิซึง่ส่วนใหญ่แลว้ถูกเพกิเฉยไม่ปฏบิตัติาม น ้าปนเป้ือนเป็นปัญหาทีพ่บไดท้ั่วไป 

ก าหนดมาตรฐานทางเ

ทคนิค/ทางอตุสาหกรร

ม 

และมาตรฐานการบรกิาร 

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาตสิามารถขอผลการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของโครงการได ้มเิชน่น้ัน 

จะท างานในดา้นนีอ้ย่างจ ากดั 

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิก

ารใชท้รพัยากรน ้า 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ไม่แผนรางวลัจงูใจและแทบจะไม่มกีฎระเบยีบในดา้นนีอ้ยู่เลย ปัญหาความปลอดภยัของน ้าดูเหมอืนจะถูกเพกิเฉย 

ส่งเสรมินวตักรรมทางเทคโนโลยี การประปานครหลวง (กปน.) ส่งเสรมิการพฒันาและการผลติอุปกรณแ์ละบรกิารทีช่ว่ยประหยดัน ้า 

รวมถงึซอฟตแ์วรส์ าหรบัตรวจจบัท่อร ัว่ไหลและแอปพลเิคชนับนอปุกรณม์อืถอืทีผู่บ้รโิภคสามารถน าไปใชต้ดิตามการใชน้ ้าของตวัเอง 

ส่งเสรมิการบรหิารจดัก

ารความตอ้งการ 

ความตระหนักรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษน์ ้าเป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาภาคบงัคบั ตวัอย่างเชน่ ค่ายอนุรกัษน์ ้า 

จะมเีป้าหมายเพือ่สรา้งความตระหนักรูเ้กีย่วกบัคุณค่าของน ้าและการอนุรกัษน์ ้าในหมู่นักเรยีนทีอ่าศยัอยู่ในบรเิวณลุ่มแม่น ้าสองแห่งในจงัหวั

ดนนทบุร ีมกีารด าเนินงานโดยเนน้เป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไปดว้ย 

ตดิตามตรวจสอบประสทิ

ธภิาพในการส่งมอบบรกิ

าร 

ไม่มเีลย 

ก ากบัดูแลกจิกรรมการจ ั

ดหาเงินทุนส าหรบัโครง

การสาธารณูปโภค 

พระราชบญัญตันิโยบายสิง่แวดลอ้มแห่งชาตกิ าหนดความรบัผดิชอบในการจดัหาเงินทุนเพือ่การบรหิารจดัการน ้าใหแ้ก่กองทุนสิง่แวด

ลอ้ม หลกัการและล าดบัความส าคญัทีโ่ครงการจะตอ้งปฏบิตัติามเพือ่ขอรบัเงินทุนจากกองทุนมกี าหนด 

ไวอ้ย่างชดัเจน มกีารหา้มไม่ใหส่้งรายไดจ้ากดอกเบีย้ใหก้บักรมธนารกัษ ์

การมสี่วนรว่มของลูกคา้ โครงการ "คุณภาพน ้า คุณภาพชวีติ" ท าใหลู้กคา้สามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบัสถานะของบรษิทั 

รวมทัง้การซอ่มแซมทัง้โดยรฐับาลและดว้ยตวัเอง ประชาชนสามารถส่งค าตชิมไดด้ว้ย 

มกีารก าหนดสทิธแิละหนา้ทีเ่กีย่วกบัการปกป้องน ้าและสิง่แวดลอ้ม แต่ส่วนใหญ่ถูกเขา้ใจผดิและเพกิเฉยไม่สนใจ 

กุญแจส าคญัอยู่ทีก่ารใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนมากยิง่ขึน้ 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคและการร

ะงบัขอ้พพิาท 

ผูบ้รโิภคมสีทิธิข์อค่าชดเชยความเสยีหายทีเ่กดิจากมลภาวะและแจง้ผูล้ะเมดิกฎหมายสิง่แวดลอ้ม 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า โดยองิตามแหลง่ขอ้มลูของประเทศ 

 

 

เวยีดนาม 

โดยทัว่ไปแลว้ เวยีดนามมกีฎระเบยีบเกีย่วกบัน า้ทีแ่ข็งแกรง่ แต่จ าเป็นตอ้งใชค้วามพยายามมากกว่าเดมิในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพของบรกิาร และพฒันาทุนมนุษย ์

มกีารออกใบอนุญาตและมาตรฐานดา้นคุณภาพส าหรบัการบ าบดัน ้าเสยี แต่น า้เสยีส่วนใหญ่ไหลลงสู่แม่น า้โดยไม่มกีารบ าบดั 

ซึง่ท าลายคุณภาพน า้ในปลายน า้ นอกจากนี ้ เวยีดนามมนีโยบายการอนุรกัษน์ า้ แต่การบงัคบัใชก้ฎหมายมชีอ่งโหว่ 

ท าใหก้ารปฏบิตัติามกฎหมายอ่อนแอ และเชน่เดยีวกบัทุกประเภทในแถบลุ่มแม่น า้โขงทีม่ขีอ้มูลดา้นภาษี 

รายไดจ้ากภาษีไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงานและการบ ารุงรกัษา 

 

 

 



ตารางที ่8e เวยีดนาม, ค าอธบิายเกีย่วกบังานดา้นการก ากบัดูแล 
 

งานก ากบัดูแล ค าอธิ

บาย 

การก ากบัดูแลดา้นพกิดัอตัราภา

ษี 

มกีารก าหนดกฎระเบยีบทางภาษี และบรษิทัน ้าประปาก็มอีสิระทางการเงิน แมจ้ะก าหนดราคาขัน้ต ่า 

แต่ภาษีต ่าเกนิไปจนไม่ครอบคลุมค่าใชจ้่ายทัง้หมด อตัราการเก็บภาษไีดน้อ้ยลงเร ือ่ย ๆ ท าใหปั้ญหานีรุ้นแรงขึน้ไปอกี 

มาตรฐานคุณภาพส าห

รบัน ้าดืม่ 

กระทรวงสาธารณสุขก าหนดมาตรฐานส าหรบัน ้าทีใ่ชด้ืม่และดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคล 

มาตรฐานคุณภาพส าหรบัการบ า

บดัน ้าเสยี  

การปล่อยน ้าเสยีจะตอ้งไดร้บัอนุญาตและตอ้งปฏบิตัติามมาตรฐานดา้นคุณภาพ แต่มนี ้าเสยีเพยีง 10% เท่าน้ันทีผ่่านการบ าบดั ดงัน้ัน 

คุณภาพน ้าบรเิวณปลายน ้าจงึแย่มาก 

ก าหนดขอ้บงัคบัการบรกิารสาธา

รณะ/กฎระเบยีบ 

ทางสงัคม 

ความแตกต่างทางสงัคม-วฒันธรรม รวมถงึคุณค่าของน ้าและการดูแลรกัษาสุขอนามยัในหมู่ชาตพินัธุต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัน ้า 

เป็นอปุสรรคในการบรหิารจดัการน ้า จ าเป็นตอ้งท าการศกึษาวจิยัอย่างเป็นทางการ 

ก าหนดมาตรฐานทางเ

ทคนิค/ทางอตุสาหกรร

ม 

และมาตรฐานการบรกิาร 

มกีารศกึษาความเป็นไปไดใ้นการขยายโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการจดัการน ้า และการบ ารุงรกัษาเป็นการด าเนินงานทีท่ ารว่มกนั 

บรษิทัน ้าประปาท าหนา้ทีว่ดัการใชน้ ้า ขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพการบรกิารก าหนดไวเ้ป็นอย่างดี 

มกีารส่งเสรมิใหบู้รณะแกไ้ขโครงสรา้งพืน้ฐานทีไ่ม่ไดม้าตรฐาน 

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิก

ารใชท้รพัยากรน ้า 

อย่างมปีระสทิธภิาพ 

มนีโยบายส าหรบัการประเมนิ การใชป้ระโยชนอ์ย่างสมเหตุสมผล และการอนุรกัษ ์

แต่สิง่ทีย่งัเป็นปัญหาคอืการเช ือ่มต่ออย่างผดิกฎหมายและการปนเป้ือนในน ้าใตด้นิ 

สามารถพจิารณาใหร้างวลัจงูใจเพือ่ส่งเสรมิการอนุรกัษน์ ้าในการท าการเกษตรได ้

ก าหนดรางวลัจูงใจเพือ่ส่งเสรมิก

ารลงทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

นโยบายชว่ยส่งเสรมิการลงทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ แต่ใหร้างวลัจงูใจเพือ่ปิดชอ่งวา่งระหว่างเมอืงกบัพืน้ทีช่นบทเท่าน้ัน 

โครงการจะตอ้งเหมาะสมกบัการด าเนินการเป็นระยะเวลาหา้ปีหลงัจากเร ิม่ตน้ด าเนินการ 

การศกึษาความเป็นไปไดจ้ะตอ้งพจิารณาค่าใชจ้า่ยตลอดอายุการใชง้าน 

ส่งเสรมินวตักรรมทางเทคโนโลยี กฎหมายส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาและน าเทคโนโลยมีาใชแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้และคุณภาพทีถ่ดถอยลง 

โมเดลทีอ่าจจะน ามาใชไ้ดค้อืการบรหิารจดัการน ้าแบบอจัฉรยิะของเกาหล ี

การสรา้งมาตรฐานเดยีวกนัใหก้บัทุกส่วนในภมูภิาคจะชว่ยใหท้ างานบ ารุงรกัษาไดง่้ายขึน้ 

ส่งเสรมิการบรหิารจดัก

ารความตอ้งการ 

คนเวยีดนามมคีวามคดิว่าน ้ามปีรมิาณไม่จ ากดัและเป็นสิง่ทีพ่ระเจา้มอบให ้จงึท าใหย้ากต่อการปฏริูป 

โดยกฎหมายทรพัยากรน ้าเป็นความพยายามในการเปลีย่นความคดิดงักล่าว 

ปัจจบุนัเวยีดนามก าลงัพจิารณาวา่จะเปลีย่นแนวทางก าหนดราคา จากราคาแบบคงทีม่าเป็นราคาตามปรมิาณการใชง้าน 

การวเิคราะหแ์ผนการลงทุน/

แผนธุรกจิ 

เกีย่วกบัสาธารณูปโภคดา้นน ้า 

การลงทุนในโครงการน ้าประปาจะตอ้งเป็นไปตามแผนการก่อสรา้งทีผ่่านการอนุมตัแิละผลการศกึษาความเป็นไปได ้

นอกจากนีย้งัตอ้งท าประชาพจิารณก์อ่นดว้ย การก ากบัดูแลผูใ้หบ้รกิารน ้าประปาแบบกระจายมากเกนิไปท าใหเ้กดิปัญหา 

เก็บรวบรวมขอ้มูลและขอ้มูลดบิ ขอ้มูลเกีย่วกบันโยบาย การตรวจสอบทรพัยากร การตดิตามดูแล และฐานขอ้มูลต่าง ๆ มอียู่เป็นจ านวนมาก 

แต่ไม่สามารถใชง้านไดฟ้รมีาตัง้แต่ปี 2012 

ตดิตามตรวจสอบประสทิ

ธภิาพในการส่งมอบบรกิ

าร 

เวยีดนามมคีวามลา้หลงัในดา้นนี ้

ออกใบอนุญาตใหก้บัผูด้ าเนินงา

น 

การออกใบอนุญาตใหผู้ด้ าเนินงานดา้นน ้าจะขึน้อยู่กบัทอ้งถิน่เป็นหลกั แต่บางส่วนขึน้อยู่กบัแผนระดบัประเทศ 

ก ากบัดูแลสญัญาทีท่ ากบัโครง

การสาธารณูปโภค/ผูใ้หบ้รกิาร

เอกชน 

กฎหมายก าหนดขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการก ากบัดูแลสญัญาเอาไว ้มกีารก าหนดสทิธแิละหนา้ทีข่องผูบ้รโิภคเอาไว ้

แต่การบงัคบัใชก้ฎหมายดา้นนีย้งัอ่อนแอ ท าใหค้วามน่าสนใจในการลงทุนลดลง 

ก ากบัดูแลกจิกรรมการจดัหาเงิน

ทุนส าหรบัโครงการสาธารณูปโภ

ค 

ไม่มเีลย 

การมสี่วนรว่มของลูกคา้ กระทรวงการก่อสรา้งด าเนินการประชาพจิารณ ์แต่ในทางปฏบิตัแิลว้มปีระชาชนเขา้รว่มนอ้ย 

การคุม้ครองผูบ้รโิภคและการร

ะงบัขอ้พพิาท 

ผูบ้รโิภคสามารถขอค่าชดเชยในกรณีเรยีกเก็บเงินเยอะเกนิไป แต่ยงัขาดเทคโนโลยทีีส่ามารถตดิตามปรมิาณการสูญเสยีน ้าไดอ้ย่างแม่นย า 

แนะน าและสนับสนุน ทัง้รฐับาลกลางและคณะกรรมการประชาชนต่างก็มบีทบาทในการก ากบัดูแล ท าใหก้ารด าเนินงานขาดประสทิธภิาพ 

มกีารปรกึษาผูเ้ช ีย่วชาญเวยีดนามทีไ่ม่ไดอ้าศยัอยู่ในในพืน้ที ่แต่ผูเ้ช ีย่วชาญในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

มนีอ้ย จ าเป็นตอ้งเพิม่ทุนมนุษยใ์นดา้นนี ้

ทีม่า: ผูจ้ดัท า โดยองิตามแหลง่ขอ้มลูของประเทศ  



เอกสารอา้งองิ 
 

AIA and Massolution (2013), Crowdfunding Architecture: Customized Research Report Prepared for the 

American Institute of Architects, American Institute of Architects and Massolution, 

https://neofundproject.files.wordpress.com/2014/09/crowdfunding-architecture.pdf. 

Asian Development Bank (2017), Meeting Asia’s Infrastructure Needs, Asian Development Bank, Manila, 

Philippines, http://dx.doi.org/10.22617/fls168388-2. 

CARE (2016), Building Coastal Resilience in Viet Nam: An Integrated, Community-based Approach to 

Mangrove Management, Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation, CARE, 

https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2016/02/Building- Coastal-Resilience-in-

Vietnam.pdf. 

De Voldere, I. and K. Zeqo (2017), Crowdfunding: Reshaping the Crowd’s Engagement in Culture, European 

Commission, Brussels, https://europa.eu/capacity4dev/crowdfunding/documents/new-report-

crowdfunding-reshaping- crowds-engagement-culture. 

Gasparro, K. (2015), “Funding municipal infrastructure: Integrating project finance and crowdfunding”, 

Working Paper, Global Project Center, Stanford University, Stanford, 

https://gpc.stanford.edu/sites/g/files/sbiybj8226/f/wp87.pdf 

Hossain, F. et al. (2019), “When Floods Cross Borders, Satellite Data Can Help”, Eos, Vol. 100, 

http://dx.doi.org/10.1029/2019eo115775. 

ICOLD (2014), International Commission on Large Dams (website), http://www.icold-cigb.org (accessed on 

13 May 2020). 

Max Borka (2020), Design a Bridge–Zus AO–Luchtsingel, webpage, https://www.maxborka.com/mapping-

the-design-world/design-as-a-bridge-zus-ao-luchtsingel/. 

OECD (2020), Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2020 – Update: Meeting the 

Challenges of COVID-19, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/e8c90b68- en. 

OECD (2017), Multi-Purpose Water Infrastructure: Recommendations to maximise economic benefits, 

OECD Policy Perspectives, OECD, Paris, 

http://www.oecd.org/environment/outreach/MPWI_Perspectives_Final_WEB.pdf. 

OECD (2015), The Governance of Water Regulators, OECD Studies on Water, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264231092-en. 

Pinkaew, T. and A. Glass (2007), Community-based Disaster Risk Reduction Programme in Cambodia, 

Oxfam International, http://www.humanitarianlibrary.org/resource/community- based-disaster-risk-

reduction-programme-cambodia-0. 

RBI (2019), Financial Stability Report, No. 19, June, Reserve Bank of India, Mumbai, 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/FSRJUNE2019E5ECDDAD7E514756A 

FEF1E71CB2ADA2B.PDF. 
  



Smith, J. et al. (2019), “Tokenized securities & commercial real estate”, MIT Digital Currency Initiative 

Working Group Research Paper, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Management Sloane 

School, Digital Currency Initiative and MIT Media Lab., Cambridge, Massachusetts, 

https://mitcre.mit.edu/wp-content/uploads/2019/11/Tokenized-Security- Commercial-Real-

Estate2.pdf 

UNDP (2014), “Project document: Addressing climate change risks on water resources & food security in 

the dry zone of Myanmar”, United Nations Development Programme, 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/MMR/MMR_AF_Prodoc_10_Mar_2014.pdf. 

UNESCAP (2020), SDG Indicators Data (database), https://dataexplorer.unescap.org (accessed on 22 May 

2020). 

UNOOSA (2019), “Satellite data powers flood early warning system”, United Nations Office for Outer Space 

Affairs, Vienna, http://www.un-spider.org/news-and-events/news/satellite-data- powers-flood-early-

warning-system. 

The Urban Web (2016), “The Luchtsingel pedestrian footbridge in Rotterdam”, 

https://theurbanweb.wordpress.com/2016/11/05/the-luchtsingel-pedestrian-footbridge-in- 

rotterdam/. 

Utokapat (2016), Application of Science and Technology for Community Water-Related Disaster Risk 

Reduction, Utokapat Foundation under Royal Patronage of H.M. the King, Bangkok, 

http://www.preventionweb.net/files/51880_wrdrrbook1.pdf. 

Uzsoki, D. (2019), Tokenization of Infrastructure: A Blockchain-based Solution to Financing Sustainable 

Infrastructure, International Institute for Sustainable Development and MAVA Foundation, Winnipeg, 

http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/tokenization- infrastructure-blockchain-

solution.pdf. 

WHO-UNICEF (2020a), Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (database), 

https://sdg6data.org/tables (accessed on 13 May 2020). 

WHO-UNICEF (2020b), Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (database), 

https://washdata.org/data/household (accessed on 2 May 2020). 

WLE Greater Mekong (2018), CGIAR Research Program on Water, Land and Ecosystems – Greater Mekong 

(website), https://wle-mekong.cgiar.org/changes/our-research/greater- mekong-dams-observatory/ 

(accessed on 13 May 2020). 

Yoshino, N. and V. Pontines (2018), “The highway effect on public finance: Case of the STAR highway in 

the Philippines”, Financing Infrastructure in Asia and the Pacific: Capturing Impacts and New 

Sources, Asian Development Bank Institute, Tokyo, https://www.adb.org/publications/highway-

effect-public-finance-case-star-highway-philippines. 

 




