การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (เล่ม 3)
พิมพ์ครั้งแรก 2555
โครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment Project)
เล่ม 1 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เล่ม 2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านการบริโภคอาหาร
เล่ม 3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เล่ม 4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ
เล่ม 5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านเด็กและเยาวชน
เสนอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
มูลนิธิร็อกเกอะเฟลเลอร์
โดย

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

คณะวิจัย
ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
ดร. กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์
ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง
ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย
น.ส. พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ
น.ส. วัชรี บงเจริญ
นาย ชยดล ล้อมทอง
น.ส. รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์
น.ส. พัชรี วิหะกะรัตน์
น.ส. พัชราภรณ์ โครตนารินทร์
น.ส. ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ
น.ส. ปาลิตา ปั้นคง
ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นพ. ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย

นักวิจัย (หัวหน้าโครงการ)
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
นักวิจัย
เลขาและผู้ประสานงาน
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ภาพปก: บุญชัย บุญญานุรักษ์

หน้า (2)

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

สารบัญ
หน้า
สารบัญตาราง.................................................................................................................................................... (4)
สารบัญแผนภาพ ............................................................................................................................................... (4)
1. สสส. กับการทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ .............................................................................2
1.1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การดําเนินงานของ คคส. ......................................................................3
1.2 รายละเอียดของโครงการคุ้มครองผู้บริโภคที่ศึกษา...................................................................................4
1.3 ทบทวนวรรณกรรม............................................................................................................................... 10
1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค Social return on investment (SROI)............................ 15
2. การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทําแผนที่ผลลัพธ์ ............................................................................... 17
2.1 การประชุมและปรึกษาผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder meeting) ................................................... 17
2.2 การวิเคราะห์ Theory of change และการทําแผนทีผ่ ลลัพธ์ (Outcomes map) .............................. 19
3. การเก็บข้อมูล ............................................................................................................................................... 22
3.1 ตัวชี้วัด และจํานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (Outcome incidence) ................................... 22
3.2 มูลค่าตัวแทนทางการเงิน (Financial proxy) ....................................................................................... 23
3.3 Deadweight และ Attribution ............................................................................................................ 26
3.4 ระยะเวลาเกิดประโยชน์ และอัตราการลดลงของประโยชน์ (Benefit period and Drop-off) ........... 29
4. ผลการศึกษา ................................................................................................................................................. 31
4.1 ผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุน ....................................................................................................... 32
4.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ................................................................................................................... 33
5. ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................. 34
ภาคผนวก A ตารางการคํานวณ SROI........................................................................................................... 35
ภาคผนวก B แบบสอบถาม ........................................................................................................................... 45
บรรณานุกรม..................................................................................................................................................... 58

การคุ้มครองผู้บริโภค

หน้า (3)

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3
ตารางที่ 4
ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9
ตารางที่ 10
ตารางที่ 11
ตารางที่ 12
ตารางที่ 13

สรุปยอดค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (ล้านบาท) ............... 2
โครงการในแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทําการศึกษา ..................................................................... 4
งานศึกษาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ.......................................................... 14
ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ........................................................................................................... 18
Outcome incidence................................................................................................................. 23
มูลค่าตัวแทนทางการเงินของผลลัพธ์ ........................................................................................... 24
Deadweight ............................................................................................................................... 27
Attribution ................................................................................................................................. 28
ระยะเวลาเกิดประโยชน์ ............................................................................................................... 30
ส่วนแบ่งประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ...................................................................................... 32
เงินลงทุนในการดําเนินโครงการ................................................................................................... 32
อัตราผลตอบแทนทางสังคม ......................................................................................................... 32
อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการทดสอบความอ่อนไหว ......................................................... 33

สารบัญแผนภาพ
หน้า
แผนภาพที่ 1
แผนภาพที่ 2
แผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 7

หน้า (4)

แสดงแผนปฏิบัติการและกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใช้ตะกั่วบัดกรีในโรงเรียน.. 6
วงจรน้ํามันทอดซ้ํา ....................................................................................................................... 7
แสดงแผนปฏิบัติการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน ................................................................ 9
แผนทีผ่ ลลัพธ์โครงการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน ........................................... 19
แผนทีผ่ ลลัพธ์โครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ............................................................ 20
แผนทีผ่ ลลัพธ์โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน ........................................................... 21
ขั้นตอนการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ............................................................. 31

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้ดําเนินงานมาเป็นเวลา 10 ปี ในแต่ละปี
สสส. ได้มีกิจกรรม โครงการ ชุดโครงการ และแผนงาน ที่คาดว่ามีผลกระทบต่อสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ความพยายามในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการสูบบุหรี่ การพยายามรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน การรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาวะองค์รวมที่ดีขึ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการและเชิง
นโยบายเพื่อให้การทํางานสร้างเสริมสุขภาพอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการและมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ
แน่ น อนว่ า การดํ า เนิ น งานของ สสส. ทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงหลายประการ ทั้ ง ในด้ า นสั ง คม
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การรับรู้เกี่ยวกับผลกระทบของ สสส. นั้นเห็นได้ทั้งที่เป็นรูปธรรม เช่น พฤติกรรมของ
ประชาชนจํานวนมากในด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการขับขี่ยานพาหนะเปลี่ยนไป พฤติกรรมด้าน
โภชนาการเปลี่ยนไป ค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุเปลี่ยนไป และที่เป็นนามธรรม เช่น คนใน
ครอบครัวมีความสุขขึ้นเมื่อหัวหน้าครัวเรือนหยุดดื่มในช่วงเข้าพรรษา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นที่สังเกตได้
แต่ทว่ายังขาดมาตรวัดที่จะบอกได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดและสังคมยังขาดการวัดมูลค่าของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้
แนวทางของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment, SROI) เป็น
แนวทางหนึ่งที่จะทําให้สามารถวัดผลของโครงการต่างๆ ที่มี ต่อสังคม โดยการพยายามแปลงผลของการ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นหน่วยวัดเดียวกับเงินตรา ถึงแม้ว่าการแปลงคุณค่าของโครงการใดโครงการหนึ่งที่มีต่อสังคม
ให้มีหน่วยเป็นเงินตราจะมีข้อโต้แย้งต่างๆ ได้มากมาย แต่ก็มีแนวทางที่สามารถทําให้การแปลงคุณค่านั้นมี
ความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมีเหตุมีผลมากขึ้น
ประโยชน์ ที่ จะได้ จ ากการวิ เคราะห์ผ ลตอบแทนทางสัง คมของกิจ กรรมที่ สสส. ได้ทํ า ไปแล้ ว คื อ
ทําให้เกิดความชัดเจนในวิธีการวิเคราะห์คุณค่าของโครงการต่างๆ ต่อสังคม และทําให้เห็นประโยชน์ที่ตกแก่
สังคม และบอกได้ว่าเงินลงทุนแต่ละบาทนั้นสังคมได้ผลตอบแทนเท่าใด การวิเคราะห์ที่โปร่งใสทําให้สามารถ
สื่อสารกับสาธารณะได้และผลของการวิเคราะห์ยังสามารถช่วยในการตัดสินใจในอนาคตว่า ควรปรับปรุงการ
ทํางานอย่างไรเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์มากขึ้นและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมในชุดรายงานนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมงาน 4 ด้าน
ของ สสส. คือ ด้านการบริโภคอาหาร ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ และด้านเด็กและ
เยาวชน ชุดรายงานจึงประกอบด้วย 5 เล่มคือ
เล่มที่ 1 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมสําหรับ สสส.: บทนําและบทสรุป
เล่มที่ 2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านการบริโภคอาหาร
เล่มที่ 3 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
เล่มที่ 4 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านผู้พิการและผู้สูงอายุ
เล่มที่ 5 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม: ด้านเด็กและเยาวชน
รายงานเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุดรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมสําหรับ สสส.
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1. สสส. กับการทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์
สังคม (วจภส.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดําเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพขึ้น เพื่อสนับสนุน
แผนงานเชิงรุกที่มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาสังคม ส่งเสริมบทบาทและพัฒนากลไกโครงสร้างภาค
ประชาชนและพัฒนากระบวนทัศน์ผู้บริโภคในด้านสุขภาพ
เนื่องจากงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพมีความซับซ้อนและเป็นภารกิจที่สําคัญ สสส. จึงได้
มีการขยายขอบเขตการดําเนินงานให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคโดย
ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้งสํานักงานแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส .) ขึ้นในคณะ
เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คคส. เป็นหน่วยงานหลักในการทํางานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพภายใต้การสนับสนุนหลักจาก สสส. (พิชญา, 2553) โดยพันธกิจหลักในการดําเนินงานของ คคส.
คือ
1. พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
2. ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความปลอดภัย เป็นธรรม เท่าทัน และบริโภคอย่าง
ยั่งยืน
3. พัฒนาความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบูรณาการการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ร่วมกันของภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
4. ผลักดันนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
โดยทาง คคส. ได้กําหนดยุทธศาสตร์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์เสริมศักยภาพภาคี ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานความรู้คุ้มครองผู้บริโภคให้เท่าทัน และยุทธศาสตร์
นโยบายสาธารณะการคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อสารสังคม ซึ่งการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สสส. ในการดําเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปยอดค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (ล้านบาท)
ยุทธศาสตร์
เสริมศักยภาพภาคี
พัฒนาฐานความรู้คุ้มครองผู้บริโภคให้เท่าทัน
แผนนโยบายสาธารณะการคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อสารสังคม
บริหารจัดการ
รวม
ที่มา: แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
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พ.ศ. 2552
33.10
8.00
6.50
5.89
53.49

พ.ศ. 2553
28.10
13.00
6.50
5.30
52.90

พ.ศ. 2554
18.10
7.00
3.00
5.51
33.61
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1.1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้การดําเนินงานของ คคส.
ภายใต้การดําเนินงานของ คคส. ได้มีการแบ่งแผนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพออกเป็น
3 แผน คือ แผนงานเสริมศักยภาพภาคี แผนงานพัฒนาฐานความรู้คุ้มครองผู้บริโภคให้เท่าทัน และแผน
นโยบายสาธารณะการคุ้มครองผู้บริโภคและสื่อสารสังคม โดยมีการดําเนินโครงการหลักต่อไปนี้เพื่อบรรลุ
แผนงานดังกล่าว
• โครงการการจัดการความเสี่ยงในการบริโภคน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน ดําเนินโครงการ
ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2552
• โครงการพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.
2551 ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552
• โครงการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552
• โครงการ ซีแอล: การใช้สิทธิต่อยาที่มีสิทธิบัตรเพื่อการเข้าถึงยา ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ.
2549-2552
• โครงการการควบคุมโฆษณาที่มีผลกระทบต่อเด็ก ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2547-2551
• โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
• โครงการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554
• โครงการฟันแฟชั่น ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
• โครงการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งประกอบไปด้วยการดําเนินงานใน 2 ส่วนคือ
- การจัดทําร่างแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากร
- การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยการจัดทําข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเรื่อง การยุติการส่งเสริมการขายยาที่ขาดจริยธรรม และการจัดการปัญหาภาวะ
น้ําหนักเกินและโรคอ้วน
• โครงการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับท้องถิ่น ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
• โครงการสํ า นั ก งานเครื อ ข่ า ยคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคระดั บ จั ง หวั ด ดํ า เนิ น โครงการระหว่ า งปี พ.ศ.
2552-ปัจจุบัน
• โครงการสื่อสารสังคม เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพโดยเน้นนําเสนอข้อมูลใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น น้ํามันทอดซ้ํา น้ําปนเปื้อนสารตะกั่ว และ
ขนมเด็ก ดําเนินโครงการระหว่างปี พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
โครงการในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคมีความหลากหลาย และแต่ละโครงการมีความพิเศษ
เฉพาะตัว การวิเคราะห์ SROI ทุกโครงการจึงไม่สามารถทําได้ เนื่องจากบางโครงการมีการครอบคลุม
รายละเอียดค่อนข้างกว้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เช่น โครงการองค์การอิสระเพื่อ
การคุ้มครองผู้บริโภค และโครงการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น ดังนั้นการวิเคราะห์ SROI ในส่วนการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพครั้งนี้จึงเลือกโครงการสําคัญและคาดว่าจะมีผลต่อสังคมในระดับสูง รวมถึง
สามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากโครงการได้อย่างชัดเจน โดยโครงการที่คณะผู้วิจัยทําการศึกษา คือ
โครงการจัดการความเสี่ยงในการบริโภคน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน โครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ํา
การคุ้มครองผู้บริโภค
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เสื่อมสภาพ และโครงการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน โดยรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณที่ใช้ และกิจกรรมหลักของโครงการถูกแสดงในตารางที่ 2 สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ของโครงการ
เช่น ที่มาของโครงการ แนวทางการดําเนินงานจะถูกกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
ตารางที่ 2 โครงการในแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทําการศึกษา
โครงการ
โครงการการจัดการความเสี่ยงในการบริโภค
น้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
โครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
โครงการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน

ผู้รับทุน
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ (คคส.)
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ (คคส.)
แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ (คคส.)

ระยะเวลาดําเนินการ จํานวนเงินที่ใช้ (บาท)
พ.ศ. 2550-2552
365,970
พ.ศ. 2551-2554

6,731,298

พ.ศ. 2552-2554

1,162,838

1.2 รายละเอียดของโครงการคุ้มครองผู้บริโภคที่ศึกษา
โครงการการจัดการความเสี่ยงน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
การดําเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ําดื่มในโรงเรียนนั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากการ
สํารวจคุณภาพน้ําดื่มทั่วประเทศ ภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จากการประมวลผล
พบน้ําดื่มของโรงเรียนหลายแห่งมีการปนเปื้อนสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน ด้วยเหตุนี้จึงได้เริ่มกระบวนการ
สืบสวนหาสาเหตุการปนเปื้อนสารตะกั่วในน้ําดื่ม จนพบว่าการปนเปื้อนสารตะกั่วในเครื่องทําน้ําเย็นในโรงเรียน
เกิดขึ้นภายในเครื่องทําน้ําเย็นที่ทําด้วยสเตนเลส ซึ่งมีการเชื่อมรอยต่อบริเวณตัวถังด้วยตะกั่ว
จากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดทําโครงการการจัดการความเสี่ยงในการบริโภคน้ําดื่มปนเปื้อนสาร
ตะกั่วในโรงเรียนขึ้นในปี 2550 โดยแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) ได้จัดประชุมร่วมกับทางเครือข่ายเพื่อ
จัดการความรู้คุณภาพน้ําดื่มในโรงเรียน โดยได้ดําเนินการตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน ได้แก่
(1) ศึกษารายละเอียดสถานการณ์และปัญหานํ้าดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วที่เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ค้นพบ
(2) รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสารตะกั่วและการแก้ไขปัญหาทั้งในและต่างประเทศ เช่น อันตราย
และพิษของสารตะกั่วต่อร่างกาย กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนสารตะกั่วของประเทศสหรัฐอเมริกา
(3) รวบรวมทางเลือกในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(4) ตัดสินใจเลือกแก้ไขปัญหาเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใช้สารตะกั่วบัดกรีในโรงเรียน
(5) วางแผนปฏิบัติการ
(6) ประเมินผล โดยมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมดําเนินการในแต่ละขั้นตอน
จนได้ข้อสรุ ปวางแผนการปฏิ บัติงานเพื่ อแก้ไขปัญ หาเครื่ องทําน้ําเย็นที่ใช้ตะกั่วบัดกรีใ นโรงเรียน
ออกเป็น 4 กระบวนการ คือ กระบวนการ Warning กระบวนการ Investigation กระบวนการ Evaluation
เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาระยะสั้น 3 ขั้นตอน และกระบวนการแก้ปัญหา ที่ดําเนินการควบคู่ไปด้วย (ดัง
แผนภาพที่ 1)
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ปัจจุบันโครงการการจัดการความเสี่ยงในการบริโภคน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียนได้เสร็จสิ้น
การดําเนินงานในปี 2552 แล้ว ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตจากการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
1. โรงเรียนในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเครื่องทําน้ําดื่มใน
โรงเรียน โดยยกเลิกการใช้เครื่องทําน้ําเย็นที่มีตะกั่วบัดกรีและจัดหาเครื่องทําน้ําเย็นใหม่ที่ปลอดภัยจากสาร
ตะกั่ว
2. ได้ขยายผลของโครงการต่อเนื่องไปยังสินค้าหรือหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ เช่น การควบคุมหม้อ
ก๋วยเตี๋ยว และการควบคุมเครื่องทําน้ําเย็นของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่อาจใช้ตะกั่วในการบัดกรี1
3. ก่อให้เกิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ภาชนะที่มีรอยประสานขึ้นดังที่เห็นในคําสั่งคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค ปี 2550 จํานวน 3 ฉบับ และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมในปี 2552 จํานวน 1 ฉบับ
- ห้าม ขาย เช่า เช่าซื้อ จัดหาเครื่องทําน้ําเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของ
ตะเข็บถังน้ํา หรือท่อส่งน้ําเป็นการชั่วคราว และเรียกผู้ประกอบการทดสอบหรือพิสูจน์เครื่องทําน้ําเย็น
มีผลในวันที่ 17 ตุลาคม 2550
- ห้ามขายสินค้าภาชนะสําหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ
เป็นการชั่วคราว (เพื่อป้องกันการปนเปื้อนตะกั่วในน้ําดื่มและอาหาร) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550
- เลขาธิการสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2550) เรื่องให้เครื่องทําน้ําเย็นเป็นสินค้าที่
ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2) โดยกําหนดให้มีคําเตือน “ห้ามใช้ตะกั่วบัดกรีในการซ่อมโดยเด็ดขาด” ใน
วันที่ 20 กันยายน 2550
- ประกาศกระทวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4043 (พ.ศ. 2552) เรื่องกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม : ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน

1

คณะผู้วิจัยจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะโครงการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียนเท่านั้น ดังนั้นผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้นจากการต่อยอดของโครงการจึงไม่ได้ถูกวิเคราะห์ในงานครั้งนี้

การคุ้มครองผู้บริโภค

หน้า 5

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนปฏิบัติการและกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องทํานํ้าเย็นที่ใช้ตะกั่วบัดกรีในโรงเรียน
Warning
ศวก.อุบล
...................
สคบ.
...................
คคส. /สสส.

วิดิทัศน์/แผ่นพับ ผ่าเครื่องทําน้ําเย็น
.....................................
แจ้งหน่วยงานราชการ/แจ้งผู้ประกอบการ
.....................................
จัดการความรู้สู่สังคมผ่านสื่อมวลชน

Investigation

สพฐ.
สพท.

สพฐ. แจ้งโรงเรียน
สํารวจสถานการณ์
เครื่องทําน้ําเย็น

พบตะกั่ว หยุดใช้แก้ไขและรายงาน
ไม่พบตะกั่วรายงาน

Investigation/Evalution

เครือข่าย

ร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา
(ระดมสมองแก้ไขปัญหา/
ดําเนินการตามบทบาทหน้าที่
ผลักดันเชิงนโยบาย-กฎหมาย

แก้ไขเครื่องทําน้ําเย็นในโรงเรียน
ตรวจสอบสารตะกั่วปนเปื้อน
ประเมินผลในภาพรวม

โครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
สืบเนื่องมาจากค่านิยมการบริโภคอาหารทอดที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับชุมชนจนถึง ห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ อาหารทอดจัดเป็นสินค้าขายดี ซึ่งผู้บริโภคมีโอกาสสูงที่จะรับน้ํามันทอดซ้ํา ทั้งจากผู้ประกอบการที่
ใช้น้ํามันเก่า และจากตัวผู้บริโภคเองที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถึงพิษภัยของการใช้น้ํามันซ้ํา หรือบริโภคน้ํามันทอดซ้ํา
โดยไม่ทราบว่าเป็นน้ํามันเก่าเสื่อมสภาพ ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยตรง และก่อให้เกิดโรคต่างๆ
ตามมา เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจ เป็นต้น (ดังแผนภาพที่ 2)
หน้า 6

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

แผนภาพที่ 2 วงจรน้ํามันทอดซ้ํา
ผู้รับซื้อน้ํามันเก่า

แหล่งกําเนิดน้าํ มันทอดซ้ํา
ที่พักอาศัย/โรงเรียน
ร้านอาหาร
โรงงานอาหาร

นําไปผลิตเป็นน้ํามันใหม่
ไบโอดีเซล

นํามาใช้ซ้ํา
กรองน้ํามันให้ใสแล้ว
นํามาขายใหม่

รถเข็ญ/แผงลอย
ผสมกับอาหารสัตว์

สุขภาพที่ดีขึ้น
ผู้บริโภค

สุขภาพแย่ลง
เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจ

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดทําโครงการรณรงค์น้ํามันทอดซ้ําขึ้น ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการเกิดความรู้และความเข้าใจในการใช้น้ํามัน และเพิ่มมาตรการในการจัดการลดความเสี่ยงจากการ
บริโภคน้ํามันทอดที่เสื่อมคุณภาพ เช่น การตรวจสอบคุณภาพน้ํามัน การออกกฎหมายควบคุมการใช้น้ํามันทอด
ซ้ํา เป็นต้น
การดําเนินงานโครงการรณรงค์น้ํามันทอดซ้ําในระยะแรกนั้นเริ่มดําเนินการในจังหวัดนําร่อง 4 จังหวัด
คือ ตรัง อุบลราชธานี สมุทรสาคร และขอนแก่น และโรงเรียนในเครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
จํานวน 12 แห่ง ซึ่งจะเน้นในเรื่องการศึกษาสถานการณ์ของน้ํามันทอดซ้ํา และพัฒนาต้นแบบในการใช้น้ํามัน
ทอดซ้ําในพื้นที่เป้าหมาย และการหารือกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาความร่วมมือและผลักดันนโยบาย
คุ้มครองผู้บริโภคต่อไป โดยแบ่งการทํางานออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติการ ด้านสนับสนุน
ปฏิบัติการ ด้านสื่อสารสังคม และด้านนโยบาย ดังนี้

การคุ้มครองผู้บริโภค
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แผนการปปฏิบัติงานเพื่อแก้
อ ไขปัญหาน้ํามันทอดซ้ํา

ด้านวิชาการ

ด้านปฏิ
า บัติการร

ด้ดานสนับสนุน
ปฏิบัติการ

ด้านสื
า ่อสารสังคม
ค

• ศึกษาเรื่องไบโโอดีเซลจากน้ํามัมนที่ใช้แล้วและะทําสื่อความรู้ DVD
D จ.ตรัง
• จัดประชุมเครืรือข่ายวิชาการน้น้ํามันทอดซ้ํา แลละผู้ประกอบกาารอาหารทอด
การพัฒนาเครืรื่องมือวัดสารโพพลาร์
ง ด
• ศึกษาสถานกาารณ์น้ํามันทอดซ้ําในเขตกรุงเททพฯ และต่างจังหวั

• ศศึกษาดูงาน โรงงเรียนต้นแบบในนการผลิตไบโอดดีเซล และจัดประชุมความร่วมมื
มอ
ใในการพัฒนาโรรงเรียนต้นแบบใในการใช้น้ํามันทอดซ้
ท ํา โดยจะเเน้นการทํางานใใน
พพื้นที่ต่างๆ ทั้งในตลาดหรือชุมชน
ช (ในพื้นที่จังหวั
ห ดเป้าหมาย 9 จังหวัด โดยทีที่
จจังหวัดตรังเป็นพื้นที่นําร่องของงโครงการ) และะสถาบันการศึกษา
ก (เครือข่าย
โโรงเรียนจุฬาภรรณ์ราชวิทยาลัย เครือข่ายโรงเรีรียนเฉลิมพระเกีกียรติสมเด็จ
พพระศรีนครินทรร์ เครือข่ายโรงเเรียนกาญจนาภิภิเษกวิทยาลัย โรรงเรียนนายร้อย
พพระจุลจอมเกล้ล้า นครนายก)

• หารือกับผู้ประกอบการ เชิญชวนให้
ช เข้าร่วมโคครงการปฏิวัตน้นิ ํ้ามันทอดซ้ํา

• ลลงบทความในวารสารสานพลังและวารสารสร้
ง
ร้างสุข
• นํนาเสนอผลงานโโครงการปฏิวัตน้ิ ํามันทอดซ้ํา และ
แ จัดนิทรรศการชุดผลิตไบโอดีเซล
จ ํามันที่ใช้แล้
จากน้
แ ว ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
ย
การแพพทย์ ครั้งที่ 18
ณ โรงแรมแชงกกรีล่ากรุงเทพมหหานคร มีผู้เข้าร่รวม ประมาณ 2,000
2 คน
• ถ่ถายทอดออกอาากาศสถานีโทรททัศน์ ช่อง 11

ผลผลิตจากการดําเนินโครรงการ คือหลาายภาคส่วนขอองสังคมโดยเฉฉพาะองค์กรปปกครองส่วนทท้องถิ่นได้
ร่วมจัดทําแผนยุ
า
ทธศาสสตร์การจัดกาารน้ํามันทอดซซ้ําเพื่อลดจํานวนร้
น านค้าแลละสถานประกกอบการด้านออาหารที่ใช้
น้ํามันทออดซ้ําเสื่อมสภาพ เช่นองค์กรปกครองส่
ก
วนท้
น องถิ่น ได้มีมจี ัดทําแผนยุทธศาสตร์
ท
แบบบครบวงจรเพืพือ่ เป็นการ
ตัดวงจรนน้ํามันทอดซ้ําที่จะกลับคืนสู่ผู้บริโภค โดยยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบน้
า
น้ํามันจากร้านนค้า การมอบปป้ายให้กับ
ผู้ประกอบการเพื่อให้ผูผ้บริโภคมั่นใจจ จนถึงการกระตุ้นตลาดรัรับซื้อน้ํามันทออดซ้ํา และกาารส่งเสริมให้มีมีการผลิต
ไบโอดีเซล
น
นอกจากนี
้ยังเกิ
ง ดองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามัมนทอดซ้ํา แและเพิ่มความมตระหนัก
ให้กับประะชาชนเกี่ยวกักับการบริโภคอาหารที่ใช้น้ํามั
า นทอดซ้ําเสืสื่อมสภาพ

หน้า 8
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โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
แร่ใยหินหรือแอสเบสตอส เริ่มมีการใช้ขึ้นเมื่อต้นคริสตศตวรรษที่ 19 ถือว่าเป็นวัสดุมหัศจรรย์ที่ทนทาน
ทนความร้อน ทนไฟ และมีราคาถูก (เทียบกับวัสดุประเภทเดียวกัน) ทําให้มีการนําแร่ใยหินไปสู่สินค้าต่างๆ
เช่น ในกระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อน ผ้าเบรค ท่อน้ําซีเมนต์ กระเบื้อง
ยางไวนิลปูพื้น และ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น และได้มีการใช้แพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง ค.ศ. 1970
เป็นต้นมาก็ได้มีการใช้แร่ใยหินลดลง เนื่องจากพบผู้ป่วยเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอด หรือ เมโสเทลิโอมาที่ซี่งสัมพันธ์
โดยตรงอย่างเจาะจงกับแร่ใยหิน และเริ่มมีการพบในที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก นํามาสู่มาตรการการยกเลิกการใช้
แร่ใยหินในประเทศต่างๆ
ในประเทศไทย มีการอนุญาตให้ใช้แร่ใยหินเพียงชนิดเดียวเท่านั้น คือ แร่ใยหินชนิด ไครโซไทล์
(Chrysotile) หรือแอสเบสตอสสีขาว โดยมีการใช้แร่ใยหินเป็นจํานวนมากทั้งจากการนําเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหิน
เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บางชนิด เช่น กระเบื้องมุงหลังคา ฝ้าเพดานที่อยู่ตามบ้านทั่วไป เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนอย่างเตารีด เครื่องปิ้งขนมปัง ซึ่งความเป็นจริงแล้วแร่ใยหินมีอันตรายต่อสุขภาพทั้งกับผู้ใช้แรงงานและ
ผู้บริโภค แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องอันตรายจากแร่ใยหิน ทั้งที่โอกาสรับสัมผัสอยู่มาก จนในปี พ.ศ. 2550
ได้พบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน ของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค และเครือข่าย ได้มีการจัดทํา
โครงการขึ้นในปี 2552 โดยมีการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแร่ใยหินในเชิงการรณรงค์ การสร้างเครือข่าย
และผลักดันให้มีการออกมาตรการให้มีการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน (ดังแผนภาพที่ 3) เพื่อขจัดอันตรายของผู้ใช้
แรงงานและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแร่ใยหินเป็นองค์ประกอบ เช่น การจัดทําคําประกาศกรุงเทพเพื่อการยกเลิกการ
ใช้แอสเบสตอสและขจัดโรคจากแอสเบสตอส มีการทบทวนมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับอันตรายและการจัดการ
แร่ใยหินทั่วโลก โดยมีมติที่สําคัญ คือ ให้มีการยกเลิกการใช้แอสเบสตอสในทุกประเทศทั่วโลก
แผนภาพที่ 3 แสดงแผนปฏิบัติการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน

นําเสนองานทางวิชาการ
แร่ใยหิน

สร้างเครือข่ายทั้งในระดับนานาชาติและภายในประเทศ
รณรงค์และผลักดันให้เกิดมาตรการยกเลิกใช้แร่ใยหิน

ผลผลิตจากการดําเนินโครงการ คือ เกิดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางป้องกันอันตราย
จากแร่ ใ ยหิ น ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของผู้ บ ริ โ ภค โดยคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคมี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
การคุ้มครองผู้บริโภค
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คณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอมาตรการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน เช่น การกําหนดคําเตือนในสินค้า ที่มีแร่
ใยหินเป็นองค์ประกอบ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นมาตรการที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญ
ของการยกเลิกแร่ใยหิน รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศในการ
รณรงค์เพื่อยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย
1.3 ทบทวนวรรณกรรม
จากการทบทวนเอกสารต่างๆ คณะผู้วิจัยยังไม่พบงานศึกษาที่ใช้วิธีการวัดตอบแทนทางสังคมในการ
ประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้นในส่วนการทบทวนวรรณกรรมจะกล่าวถึงผล
การศึกษาที่เกี่ยวกับแนวคิดการประเมินมูลค่าผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการคุ้มครองผู้บริโภคที่ศึกษา และ
การศึกษาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิดโรคต่าง ๆ ซึ่งนําไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินมูลค่าผลประโยชน์ที่
เกิดจากการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สสส. โดยทําการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นราย
โครงการที่ทําการศึกษา
น้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
ตะกั่วมี 2 ชนิดคือ ตะกั่วอินทรีย์ (Organic lead) ซึ่งเป็นตะกั่วที่มีส่วนประกอบของคาร์บอนผสมอยู่
โดยทั่วไปพบในน้ํามันรถยนต์ที่ผสมตะกั่ว สําหรับตะกั่วชนิดที่สองคือ ตะกั่วอนินทรีย์ (Inorganic lead) ตะกั่ว
ชนิดนี้ไม่มีสารประกอบคาร์บอนผสมอยู่ โดยปกติมีลักษณะเป็นตะกั่วโลหะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการเชื่อมบัดกรีโลหะ
ตะกั่วเป็นมลพิษจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงต่อมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก หาก
เด็กได้รับสารตะกั่วในปริมาณมากจะมีผลต่อการพัฒนาสมอง ระดับสติปัญญา และพฤติกรรมของเด็กอย่าง
ถาวร (Bellinger, 2008) เนื่องจากผลการวิจัยเป็นจํานวนมากพบว่าพิษจากสารตะกั่วมีความรุนแรงและส่งผล
กระทบต่อเด็กในวงกว้าง ประเทศต่างๆ ได้มีการปรับลดค่ามาตรฐานของระดับตะกั่วในเลือดของเด็ก เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกาโดย Center for Disease Control and Prevention (CDC) ได้ปรับลดระดับการ
ปนเปื้อนของตะกั่วในเลือดเด็กจากไม่เกิน 30 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ในปี พ.ศ. 2521 เป็นไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/
เดซิลิตร ในปี พ.ศ. 2533 (Rogan and Ware, 2003) และองค์การอนามัยโลกได้ปรับลดค่ามาตรฐานดังกล่าว
จากไม่เกิน 25 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ในปี พ.ศ. 2523 ลงเหลือไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร เช่นเดียวกัน
งานศึกษาที่เกี่ยวกับผลกระทบของตะกั่วต่อเด็กนั้นพบมีอยู่มากในงานศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของตะกั่วต่อสติปัญญาของเด็ก งานศึกษาเหล่านี้วิเคราะห์ว่าระดับสาร
ตะกั่วปนเปื้อนในเลือดในระดับต่างๆ มีผลต่อสติปัญญาของเด็กเท่าไหร่ เช่น งานศึกษาของ Schwartz (1994)
และ Pocock et al. (1994) ซึ่งใช้วิธี Meta-analysis วิเคราะห์ผลของระดับสารตะกั่วในเลือดต่อระดับ
สติปัญญาเด็ก ผู้วิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วการเพิ่มขึ้นของระดับสารตะกั่วในเลือด 1 ไมโครกรัม/เดซิลิตร จะมีผล
ทําให้ระดับ IQ ของเด็กลดลงประมาณ 0.257 และ 0.253 คะแนน ตามลําดับ นอกจากนั้นผลการศึกษาทั้งสอง
ยังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างสารตะกั่วและระดับ IQ ไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรง โดยงานศึกษาของ
Schwartz พบว่า ณ ระดับการปนเปื้อนของสารตะกั่วในเลือดไม่เกิน 15 ไมโครกรัม/เดซิลิตร การเพิ่มขึ้นของ
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

สารตะกั่วในเลือด 1 ไมโครกรัม/เดซิลิตร มีผลทําให้ IQ ลดลงประมาณ 0.323 คะแนน ในขณะที่เมื่อระดับการ
ปนเปื้อนมากกว่า 15 ไมโครกรัม/เดซิลิตร การเพิ่มขึ้นของสารตะกั่วในเลือด 1 ไมโครกรัม/เดซิลิตร มีผลทําให้
IQ ลดลงประมาณ 0.232 คะแนน และการศึกษาของ Pocock ก็ได้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นงาน
ศึกษาของ Tong et al. (1996) ก็ได้ผลการศึกษาผลกระทบของระดับสารตะกั่วในเลือดในเด็กแรกเกิดถึงอายุ
7 ปี โดยพบว่าถ้าระดับสารตะกั่วในเลือดเพิ่มขึ้นจาก 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร เป็น 20 ไมโครกรัม/เดซิลิตร เมื่อ
โตขึ้นจะมีระดับ IQ ต่ํากว่าเด็กที่มีระดับสารตะกั่วน้อยกว่าประมาณ 3 คะแนน
การศึกษาผลกระทบของระดับสารตะกั่วในเลือดต่อระดับ IQ เด็กในช่วงปี 1990s สามารถตอบคําถาม
ถึงผลกระทบดังกล่าวต่อ IQ เด็กได้ อย่างไรก็ตามงานศึกษาดังกล่าวยังไม่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
ผลกระทบของระดับการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดในระดับที่ต่ํากว่า 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตรได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ระดับดังกล่าวเป็นระดับที่ประเทศต่างๆ รวมถึงองค์การอนามัยโลกใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งในทางการแพทย์
แล้วก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าระดับการปนเปื้อนที่ไม่เกินมาตรฐานดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือมีผลต่อสุขภาพ
และสติปัญญาของเด็กหรือไม่ จากประเด็นดังกล่าวรวมถึงจํานวนข้อมูลที่มีมากขึ้น Canfield et al. (2003)
และ Lanphear et al. (2005) ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายประเทศและศึกษาผลกระทบของระดับสารตะกั่วใน
เลือดต่อระดับ IQ เด็ก โดยเน้นกรณีที่ระดับสารตะกั่วในเลือดต่ํากว่า 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ทั้งสองงานศึกษา
ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกันคือ ณ ระดับสารตะกั่วในเลือดไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ผลการเพิ่มขึ้นของ
สารตะกั่วในเลือดทุก ๆ 1ไมโครกรัม/เดซิลิตร ส่งผลให้ระดับ IQ ของเด็กลดลงมากกว่ากรณีที่ระดับสารตะกั่ว
ในเลือดสูงกว่า 10 ไมโครกรัม/เดซิลิตร ซึ่งผลการศึกษาทั้งสองยืนยันว่าถึงแม้ว่าเด็กจะมีระดับสารตะกั่วไม่เกิน
มาตรฐานที่กําหนด ปริมาณสารตะกั่วในระดับดังกล่าวสามารถมีผลต่อระดับสติปัญญาของเด็กได้เช่นเดียวกัน
นอกจากกระทบโดยตรงต่ อ ระดั บ สติ ปั ญ ญาของเด็ ก แล้ ว สารตะกั่ ว ยั ง ส่ ง ผลทางอ้ อ มต่ อ เด็ ก ได้
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ เด็กที่ได้รับสารตะกั่วมากกว่าย่อมมีสติปัญญาต่ํากว่าเด็กที่ไม่ได้รับหรือได้รับสารตะกั่ว
น้อยกว่า ซึ่งส่งผลต่อระดับการเรียนรู้ การศึกษา และท้ายที่สุดคือผลตอบแทนที่ได้รับเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
(Schwartz, 1994; Grosse et al., 2002; Gould, 2009) งานศึกษาของ Schwartz (1994), Grosse et al.
(2002) และ Gould (2009) พบว่าการลดระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กระหว่าง 10-15 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
ทําให้ผลตอบแทน (Lifetime earning) ที่เด็กเหล่านี้ได้รับในอนาคตเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นระหว่าง
30,000 ถึง 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ขึ้นอยู่กับอัตราคิดลดที่ใช้) และงานศึกษาเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นอีกว่า
ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการในการลดระดับสารตะกั่ว ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของระดับ IQ และ
ผลตอบแทน (Lifetime earning) ที่เด็กได้รับ โดยประโยชน์ดังกล่าวมีสัดส่วนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของ
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากมาตรการการลดปริมาณการปนเปื้อนสารตะกั่วในเลือดในเด็ก (Gould, 2009)
สําหรับในประเทศไทยยังไม่มีงานศึกษาที่วิเคราะห์ถึงผลของสารตะกั่วต่อ IQ ของเด็ก และ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลดปริมาณสารตะกั่ วในสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามเราอาจจะใช้ข้อมู ลและผล
การศึกษาจากงานที่ผ่านมาในต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อประเมินผลที่ได้จากมาตรการป้องกันน้ําดื่มโรงเรียน
ปนเปื้อนสารตะกั่ว
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น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
อาหารประเภททอดเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมในผู้บริโภคชาวไทยมากที่สุด (วิชยา โกมินทร์ และ
บวร ทรัพย์สิงห์, 2554) ส่วนประกอบที่สําคัญในการปรุงอาหารประเภททอดคือ น้ํามันที่ใช้ในการทอด ดังนั้น
อาหารทอดที่ผู้บริโภครับประทานจะมีประโยชน์หรือโทษส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ํามันที่ใช้ในการทอด
อาหาร หากน้ํามันทอดอาหารเสื่อมสภาพ สารพิษที่เกิดขึ้นในน้ํามันเสื่อมสภาพย่อมสะสมอยู่ในอาหารและ
สุดท้ายผู้บริโภคก็รับสารพิษเหล่านั้นผ่านการบริโภคอาหารที่ปรุงจากน้ํามันทอดเสื่อมสภาพ กระบวนการการ
เสื่อมสภาพของน้ํามันปรุงอาหารเกิดระหว่างกระบวนการทอด โดยการวัดคุณภาพของน้ํามันทอดอาหารวัด
จากปริมาณสารโพลาร์ ซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่น้ํามันถูกใช้ทอดซ้ํา (สุพัตรา ปรศุพัฒนา และยุพาพร
ปรีชากุล, 2545) เพื่อความปลอดภัยสําหรับสุขภาพของผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดให้น้ํามันทอด
อาหารมีปริมาณสารโพลาร์ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์
จากการศึกษาในต่างประเทศพบความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคต่าง ๆ กับการบริโภคอาหารที่ใช้
น้ํามันเสื่อมสภาพและการสูดไอระเหยของน้ํามันเสื่อมสภาพ (Apple et al., 1997; Ying et al., 1997;
Ying et al., 2000; Soriguer et al., 2003) โดยงานศึกษาดังกล่าวพบว่าการใช้น้ําเสื่อมสภาพในการปรุง
อาหารเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งปอด โดยผู้บริโภคที่รับประทานอาหารที่ใช้น้ํามัน
เสื่อมสภาพมีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงกว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้บริโภคอาหารที่ใช้น้ํามัน
เสื่อมสภาพระหว่าง 18-20 เปอร์เซ็นต์ (Soriguer et al., 2003) นอกจากนั้นกระบวนการการใช้น้ํามันทอดซ้ํา
ยังก่อให้เกิดสารพิษในไอระเหยของน้ํามันซึ่งเป็นสาเหตุเนื้องอกในปอดและในตับในหนูทดลอง และมีงานศึกษา
อื่นๆ ที่พบความสัมพันธ์ระหว่างพิษในไอระเหยของน้ํามันทอดซ้ําและความผิดปกติในเซลล์ทั้งในสัตว์ทดลอง
และมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง (Wu et al., 2001) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาผู้หญิงใต้ห
วันที่ไม่มีประวัติการสูบบุหรี่แต่เป็นโรคมะเร็งปอด พบความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นโรคมะเร็งปอดและการสูด
ไอระเหยของน้ํามันในระหว่างการทําอาหาร โดยความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดแปรผันโดยตรงกับระยะเวลา
ที่ใช้ในการทําอาหาร ความร้อนของน้ํามัน และการมีหรือไม่มีเครื่องดูดควันในครัว โดยผู้ที่สูดไอระเหยของ
น้ํามันในระหว่างการทําอาหารมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นระหว่าง 15-40 เปอร์เซ็นต์ (Ying
et al., 1997; Ying et al., 2000)
สําหรั บ ต้ นทุ นที่ เกิ ด ขึ้น จากการเป็ น โรคความดั น โลหิต สูง และมะเร็ ง ปอด ได้ มี ก ารคํ านวณต้ นทุ น
ดังกล่าว โดยต้นทุนการเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ต้นทุนการสูญเสียผลิตภาพ
จากการขาดงาน และต้ นทุนจากการเสียชี วิตก่อนวัยอันควรอั นเนื่องมาจากโรคความดั นโลหิ ตสู งมีมูล ค่ า
ประมาณ 304,860 บาทต่อคน (มนทรัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์, 2554; ไพจิตร์ วราชิต, 2553) นอกจากนั้นจํานวน
ผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในประเทศก็อยู่ในระดับสูง โดยในปี พ.ศ. 2553 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขรายงานจํานวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงทั้งสิ้น 1,725,719 คน ซึ่งถ้าคิดเฉพาะ
ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลต่อปี ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจะสูงถึงปีละประมาณ
2,465 ล้านบาท สําหรับต้นทุนที่เกิดจากการเป็นโรคมะเร็งปอด คุณาลักษณ์ คันธารราษฎร์ (2539) ได้คํานวณ
ต้นทุนดังกล่าวซึ่งครอบคลุมต้นทุนทางตรงและทางอ้อม เช่น ค่ารักษาพยาบาล และการสูญเสียรายได้จากการ
ขาดงาน โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคมะเร็งปอดโดยเฉลี่ยมีมูลค่าประมาณ 732,083 บาทต่อคน
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จากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคอาหารที่ใช้น้ํามันทอดเสื่อมสภาพและการปรุงอาหารโดยใช้น้ํามัน
เสื่อมสภาพกับความเสี่ยงในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งปอด เราสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว
ร่วมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งปอดในการคํานวณหามูลค่าทางด้าน
สุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
การจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นแร่ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแอมฟิโบล์
และกลุ่มเซอร์เพนไทน์ โดยแร่ใยหินในกลุ่มแอมฟิโบล์ได้ถูกประกาศยกเลิกการนําเข้าหรือส่งออกโดยทุกๆ
ประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เนื่องจากมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่าเป็นสาเหตุของโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น โรคมะเร็งปอด มะเร็งเยื่อหุ้มปอด และมะเร็งกล่องเสียง (พิชญา พรรคทองสุข, 2553) ใน
ส่วนแร่ใยหินกลุ่มแอมฟิโบล์ถึงแม้ยังมีการถกเถียงกันวงการวิชาการว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งรวมถึงโรค
อื่นๆ ในระบบทางเดินหายใจหรือไม่ แต่ประเทศพัฒนาแล้วโดยส่วนใหญ่ เช่น แคนาดา ญี่ปุ่น รวมถึงประเทศ
ในสหภาพยุโรป ได้ประกาศยกเลิกการใช้แร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแร่ใยหินกลุ่มนี้แล้ว สําหรับ
ประเทศไทยได้มีการนําเข้าแร่ใยหินในกลุ่มเซอร์เพนไทน์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนิดไคร์โซไทล์ (Chrysotile) มาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2518 (พิชญา พรรคทองสุข, 2553) โดยส่วนใหญ่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมผลิตกระเบื้องมุงหลังคา โดยมี
อัตราการนําเข้าสูงสุดในช่วงปี พ.ศ. 2545-2548 ซึ่งอัตราการนําเข้าเฉลี่ยปีละประมาณ 160,000 ตัน โดยเริ่ม
ลดลงมาอยู่ประมาณ 60,000-70,000 ตัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพราะบริษัทผลิตวัสดุก่อสร้างบางบริษัทได้
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นส่วนผสมในการผลิตกระเบื้องมุงหลังคาของบริษัท อย่างไรก็ตาม ปริมาณการนําเข้า
เริ่มปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2554 โดยมีปริมาณการนําเข้าเกินกว่า 80,000 ตันในปีดังกล่าว จากสถิติ
การนําเข้าในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่อันดับสี่ของทวีปเอเชีย แต่ถ้าคิดปริมาณการใช้ต่อ
ประชากรพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการใช้แร่ใยหินต่อคนเฉลี่ยปีละ 3 กิโลกรัม ซึ่งเป็นอันดับสองของโลกรอง
จากประเทศรัสเซีย
จากงานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้แร่ใยหินและอัตราการเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอด
ในต่างประเทศ ซึ่งรวบรวมข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 25-30 ปีจากประเทศต่างๆ 11 ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ของไทยได้ประมาณการจํานวนตัวเลขผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดภายใต้ความสัมพันธ์ดังกล่าวและปริมาณการ
ใช้ต่อคนที่ 3 กิโลกรัมต่อปี และพบว่า ณ ปริมาณการใช้ดังกล่าว ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด
ประมาณ 1,295 คนต่อปี (พิชญา พรรคทองสุข, 2553; Tossavanien, 2003)
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้สามารถสรุปความสัมพันธ์ต่างๆ และงาน
ที่ใช้อ้างอิงเพื่อคํานวณหามูลค่าผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการการคุ้มครองผู้บริโภค ดังสรุปได้ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 งานศึกษาที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ
ข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่างสารตะกั่วในเลือด และระดับสติปัญญาของเด็ก
ความสัมพันธ์ระหว่างสารตะกั่วในเลือด และผลตอบแทนที่ได้รับในอนาคต
ระดับความเสี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิตสูงกับการรับประทานอาหารที่ใช้น้ํามัน
ทอดเสื่อมสภาพ
ระดับความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งปอดกับสูดไอระเหยน้ํามันทอดเสื่อมสภาพ
ต้นทุนที่เกิดจากการเป็นโรคมะเร็งปอด
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้แร่ใยหินและอัตราการเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอด
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มูลค่าความปลอดภัยเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร
นอกจากมูลค่าทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ มูลค่าทางด้านความรู้สึกปลอดภัยอัน
เนื่องจากการได้รับรู้ข้อมูลและได้บริโภคสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นของผู้บริโภคเป็นประโยชน์อีกด้านหนึ่ง
ที่เกิดจากการดําเนินโครงการ งานศึกษาเกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารพบว่า ความปลอดภัยของอาหาร
ถือเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดสําหรับผู้บริโภค (Lusk and Briggeman, 2009) นอกจากนั้นการให้ข้อมูลผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น หนังสื อรั บรองความปลอดภัย ฉลากแสดงข้อมู ลของผลิ ตภั ณฑ์ มี ผลในการเพิ่มสวัส ดิการของ
ผู้บริโภค ดังเช่น การศึกษาของ Marette et al. (2008a, 2008b) และ Lusk and Marette (2010) พบว่า
การแสดงฉลากแจ้งเตือนเพื่อเลี่ยงการบริโภคปลาทูน่าและปลาซาดีนกระป๋องที่มีการปนเปื้อนสารปรอทเพิ่ม
สวัสดิการของผู้บริโภคโดยรวมระหว่าง 2.6-13.5 ล้านยูโรต่อปี เช่นเดียวกันงานศึกษาของ Lusk et al.
(2005) พบว่าการแสดงฉลากที่แสดงว่าปัจจัยในการผลิตอาหารมาจากผลิตภัณฑ์ที่มีการตัดต่อพันธุกรรม
หรือไม่ ทําให้สวัสดิการผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน สวัสดิการที่เพิ่มขึ้นจากการให้ข้อมูลและแสดงข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์อาหารมีผลให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุดภายใต้เงื่อนไข
รายได้และรสนิยมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Roosen and Marette, 2011)
นอกจากนั้นมีงานศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคสนับสนุนโครงการหรือมาตรการต่างๆ เพื่อ
ลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยที่เป็นผลจากการปนเปื้อนสารพิษหรือเชื้อโรคในอาหาร โดยงานศึกษาเหล่านี้ส่วน
ใหญ่ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “Stated preference techniques” เพื่อวัดมูลค่าความยินดีที่จะจ่ายเพื่อหลีกเลี่ยง
หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยแนวความคิดภายใต้การศึกษาเหล่านี้คือ มูลค่าที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อให้
ตนเองปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงลดลงจากการบริโภคสินค้าคือประโยชน์ของโครงการที่ทําให้สวัสดิการของ
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น งานศึกษาของ Kim and Cho (2002) พบว่ามูลค่าความยินดีที่จะจ่ายสําหรับโครงการลดการ
ปนเปื้อนทองแดงในน้ําดื่มในรัฐ Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าระหว่าง 30-57 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
ต่อครัวเรือน หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.66-2.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ในทํานองเดียวกันงานศึกษา
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ของ Hammit and Haninger (2007) ซึ่งทําการศึกษาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา พบว่าผู้บริโภคมีความยินดีที่
จะจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 35-47 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรค และผล
การศึกษาของ Mergenthaler et al. (2009) ที่ศึกษาผู้บริโภคในเวียดนามก็พบความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มในอัตรา
ที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นงานศึกษาของ Goldberg and Roosen (2007) และ Morkbak et al. (2011)
พบว่าผู้บริโภคในเยอรมัน และเดนมาร์ก มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มสําหรับมาตรการในการควบคุมการปนเปื้อน
เชื้อโรคในเนื้อไก่ และยินดีที่จะจ่ายเพิ่มสําหรับเนื้อไก่ที่ได้รับการติดฉลากรับรองว่าปราศจากเชื้อโรคปนเปื้อน
โดยความยินที่จะจ่ายเพิ่มมีมูลค่าระหว่าง 1.4-2.5 ยูโรต่อกิโลกรัม
1.4 ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการด้วยเทคนิค Social return on investment (SROI)
แนวทางของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม (Social return on investment, SROI) เป็น
แนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เนื่องจากการทํางานมีมาตรฐานการวิเคราะห์ที่มีความโปร่งใส และมี
ขั้นตอนชัดเจน จึงทําให้การวิเคราะห์ SROI แพร่หลายในระดับนานาชาติ โดยขั้นตอนการวิเคราะห์ SROI มี
ทั้งหมด 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย
การกําหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สร้างแผนทีผ่ ลลัพธ์
รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์และประเมินมูลค่า
การคํานวณ SROI
การรายงานและนําไปปฏิบัติต่อไป
STAGE 1: การกําหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การกําหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะกําหนดว่าใครคือผู้ได้รับผลจากกิจกรรมของ
สสส. จนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น (เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ ซึ่งหากมีการกําหนด
ขอบเขตที่ชัดเจนจะทําให้การประเมินโครงการด้วยเทคนิค SROI ครอบคลุมทุกส่วน
ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
• การวางแผนในการกําหนดขอบเขตที่จะใช้ในการวิเคราะห์
• วิเคราะห์ว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ โดยกําหนดว่าใครคือผู้ได้รับผลจาก
กิจกรรม
• การเข้าถึงผู้มีสว่ นส่วนเสีย เพื่อให้ได้ข้อมูล และเข้าใจทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจกรรมได้
การคุ้มครองผู้บริโภค
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STAGE 2: สร้างแผนที่ผลลัพธ์
การสร้างแผนที่ผลลัพธ์ถือเป็นศู นย์กลางของการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SROI เป็นขั้นตอนที่เน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินโครงการ (Input) ผลผลิต (Output) และ ผลลัพธ์ (Outcome) ที่
เกิดขึ้นของโครงการ ซึ่งเรียกว่า “ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change)” แผนที่ผลลัพธ์จะเป็นส่วน
ช่วยในการอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันเนื่องมาจากการดําเนินโครงการ
STAGE 3: รวบรวมข้อมูลผลลัพธ์และประเมินมูลค่า
การรวบรวมข้อมูลผลลัพธ์และประเมินมูลค่า โดยจะต้องหาตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าสามารถวัดผลลัพธ์ได้ มี
ความสําคัญจริง ต้องมีข้อมูล สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นนานเท่าใด และที่สําคัญคือ ต้องสามารถ
ประเมินมูลค่าของผลลัพธ์ให้อยู่ในรูปเงินตราได้
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนหลักอยู่สี่ขั้นตอน ได้แก่
• การรวบรวมข้อมูล Outcome incidences
• การกําหนดและรวบรวมข้อมูลตัวแทนทางการเงินสําหรับผลลัพธ์เพื่อคํานวณมูลค่าที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
• การกํ า หนดและรวบรวมข้ อ มู ล ผลกระทบของโครงการว่ า เกิ ด จากการทํ า งานขององค์ ก ร
เท่าไหร่ (Deadweight และ Attribution)
• การกําหนดและรวบรวมข้อมูลระยะเวลาเกิดประโยชน์และอัตราการลดลงของประโยชน์ของ
โครงการ (Benefit period และ Drop-off)
STAGE 4: การคํานวณ SROI
การคํานวณ SROI เป็นการนํามูลค่าทั้งหมดมาคํานวณ เพื่อให้ได้มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทาง
สังคม และคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
ขั้นตอนการคํานวณ SROI แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนสําคัญ ดังต่อไปนี้
• คํานวณมูลค่าปัจจุบัน โดยคิดถึงผลตอบแทนที่ได้ และส่วนลดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
• คํานวณอัตราผลตอบแทนทางสังคม (SROI ratio)
• วิเคราะห์ความอ่อนไหวของอัตราผลตอบแทนทางสังคม
STAGE 5: การรายงานและนําไปปฏิบัติต่อไป
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ SROI ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถสรุปการทํางานขั้นตอนนี้ ได้ดังนี้
• การเตรียมรายงานของ SROI
• ทําการสื่อสารและนําไปใช้ประโยชน์
การดําเนินการวิเคราะห์โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยเทคนิค SROI จะถูกอธิบายโดยละเอียดใน
หัวข้อต่อไป
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

2. การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการทําแผนที่ผลลัพธ์
2.1 การประชุมและปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder meeting)
ดังได้กล่าวไปข้างต้น การศึกษานี้ทําการประเมิน 3 โครงการในแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค คือ โครงการ
การจัดการความเสี่ยงน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน โครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ และ
โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน สําหรับการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมโครงการการจัดการความ
เสี่ยงน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียนซึ่งดําเนินการระหว่าง พ.ศ. 2550-2552 คณะผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขต
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับก่อนอนุบาลจนถึงมัธยมต้นและผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหตุผล
หลักในการกําหนดขอบเขตการวิเคราะห์ดังกล่าว เพราะจากผลการศึกษาผลกระทบของสารตะกั่วต่อระดับ
สติ ปั ญ ญาของเด็ ก พบว่ า ในช่ ว งวั ย ดั ง กล่ า วสารตะกั่ ว จะมี ผ ลต่ อ ระดั บ สติ ปั ญ ญาของเด็ ก ชั ด เจนมากที่ สุ ด
นอกจากนั้น สพฐ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโรงเรียนและนักเรียนในระดับดังกล่าวมากที่สุดโดยมี
สัดส่วนมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนนักเรียนในระดับดังกล่าวทั้งหมด ประกอบกับ สพฐ. และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการทํารายงานและเอกสารที่ติดตามผลของโครงการที่เป็นระบบทําให้สามารถประมาณ
การจํานวนนักเรียนที่ได้รับผลจากโครงการและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ค่อนข้างชัดเจน
ในส่วนของโครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพซึ่งวิเคราะห์ผลการดําเนินงานระหว่าง พ.ศ.
2551-2554 คณะผู้วิจัยกําหนดขอบเขตการวิเคราะห์ SROI จําแนกตามพื้นที่ที่คาดว่าได้รับผลจากโครงการ
โดยกลุ่มพื้นที่แรกคือจังหวัดนําร่องของโครงการซึ่งมีจังหวัดขอนแก่น ตรัง สมุทรสงคราม และอุบลราชธานี
และยังรวมพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ใช้ชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ําเพื่อลดอันตรายต่อสุขภาพถวายแม่ของ
แผ่นดิน ซึ่งมี 38 จังหวัดนอกเหนือจากจังหวัดนําร่องเข้าร่วมโครงการ นอกจากนั้นการวิเคราะห์ยังรวมโรงเรียน
จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยอีก 12 โรงเรียนที่เป็นเครือข่ายโครงการ
สําหรับโครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน คณะผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ผลของโครงการ
ระหว่าง พ.ศ. 2552-2554 โดยกําหนดขอบเขตการวิเคราะห์ผลของโครงการที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและ
ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ผ่านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเน้นในส่วนของบ้านเดี่ยวเนื่องจากในประเทศไทยแร่ใยหินถูกใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างโดยเฉพาะหลังคาบ้านประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการ
นําเข้าทั้งหมด อีกทั้งหลังคาประเภทดังกล่าวยังถูกใช้ในการก่อสร้างบ้านเดี่ยวเป็นหลัก ดังนั้นการวิเคราะห์ผล
ของโครงการโดยมุ่งวิเคราะห์ผ่านช่องทางดังกล่าวน่าจะครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงได้ค่อนข้างชัดเจน
จากการกําหนดขอบเขตในการศึกษาดังกล่าว และปรึกษาหารือกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพ (คคส.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทําให้สามารถกําหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทั้งสาม
โครงการซึ่งสามารถสรุปได้เป็นสามกลุ่มหลัก คือ ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การดําเนินโครงการ รวมถึงยังสามารถจําแนกการมีส่วนร่วมในโครงการสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มได้
สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่สามารถใช้การสัมภาษณ์ได้ เช่น ผู้ปกครอง และผู้บริโภค คณะผู้วิจัยได้ใช้การเก็บ
แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงในตาราง
ที่ 4

การคุ้มครองผู้บริโภค
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ตารางที่ 4 ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมีส่วนร่วมในโครงการ

โครงการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
• นักเรียนระดับก่อน
• ได้รับประโยชน์โดยตรงจาก
อนุบาลถึงมัธยมต้น
การขจัดสารตะกั่วปนเปื้อนใน
น้ําดื่ม
• ผู้ปกครอง
• รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจาก
บุตรหลานมีความเสี่ยงใน
การรับสารตะกั่วลดลง
• สพฐ. และ โรงเรียน • ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องทํา
น้ําเย็นที่ปัญหา
• สนับสนุนงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหา
โครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
• ผู้บริโภค
• ได้รับประโยชน์จากการลดความ
เสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับการบริโภคอาหารทอดที่ใช้
น้ํามันทอดเสื่อมสภาพ
• ผู้ประกอบการ
• ได้รับประโยชน์จากการลดความ
เสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับการสูดไอพิษจากน้ํามันทอด
เสื่อมสภาพ
• ต้นทุนในการประกอบการอาจ
เพิ่มขึ้น
• โรงเรียนที่เข้าร่วม
• ได้รับประโยชน์จากการช่วยลด
โครงการ
ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพให้กับ
นักเรียน
• องค์กรปกครองส่วน • ได้รับประโยชน์จากคนในชุมชน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม
มีความปลอดภัยด้านการบริโภค
โครงการ
อาหารทอดมากขึน้
โครงการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
• ผู้บริโภค
• ได้รับประโยชน์จากการลดความ
เสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้อง
กับการสัมผัสแร่ใยหิน
• เพิ่มความตระหนักในอันตราย
ของแร่ใยหิน
• ผู้ประกอบการ
• ได้รับประโยชน์ด้านภาพลักษณ์
จากการยกเลิกการใช้แร่ใยหิน
• ต้นทุนในการผลิตอาจเพิ่มขึ้น

หน้า 18

การปรึกษาหารือ

จํานวนผู้ให้ จํานวนผู้มีส่วนได้
ข้อมูล
ส่วนเสีย
4

7,558,734

318

3,779,367

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ
โครงการของ สพฐ. และ
โรงเรียน

4

3,342

สัมภาษณ์สมาชิกเครือข่าย
โครงการจัดการน้ํามัน
ทอดซ้ํา
เก็บแบบสอบถามผู้บริโภค
สัมภาษณ์สมาชิกเครือข่าย
โครงการจัดการน้ํามัน
ทอดซ้ํา

8

162,557

233
8

1,392

สัมภาษณ์โรงเรียนที่เป็น
เครือข่ายโครงการ

2

12

สัมภาษณ์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ

4

4

ปรึกษาและสัมภาษณ์ คคส.
และบริษัทเอกชน

2

65,926,261

สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบโครงการ
ของ สพฐ. และ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
เก็บแบบสอบถาม

23,000
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ

1

2

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

2.2 การวิเคราะห์ Theory of change และการทําแผนที่ผลลัพธ์ (Outcomes map)
ขั้นตอนการวิเคราะห์ Theory of change คือการวิเคราะห์ที่เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะวิเคราะห์ผ่านความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม
ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ
เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงผลผลิตและผลลัพธ์ของ
โครงการที่เกิดขึ้นมีความหลากหลาย คณะผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ Theory of change ที่เกิดขึ้นเป็นรายโครงการ
โดยใช้แผนที่ผลลัพธ์ (Outcomes map) แสดงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ
โครงการการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วใน
โรงเรียนได้จากการปรึกษาหารือกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผลกระทบของสารตะกั่ วต่อเด็กในวัยเรี ยน ซึ่ง
สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของโครงการได้ดังแผนภาพที่ 4
แผนภาพที่ 4 แผนที่ผลลัพธ์โครงการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
กิจกรรมหลักของโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม

ผลผลิตของโครงการ
ยกเลิกการใช้เครื่องทําน้ําเย็นที่มี
ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อน

ผลักดันห้ามใช้ตะกั่วบัดกรีใน
เครื่องทําน้ําเย็น

ซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องทําน้ําเย็นที่
ไม่ได้มาตรฐาน
ออกคําสั่งสํานักนายก และ สคบ.
ห้ามใช้ ผลิตและซ่อมเครื่องทํา
น้ําเย็นโดยใช้ตะกั่วในการบัดกรี

ผลลัพธ์ของโครงการ
ทุนมนุษย์ดีขึ้น
รู้สึกดีที่บุตรหลาน
ปลอดภัย
รู้สึกดีที่นักเรียนปลอดภัย
จากสารตะกั่ว

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มแรกที่ได้รับผลจากโครงการคือนักเรียนในระดับก่อนประถมถึงมัธยมต้นซึ่งเป็น
ช่วงวัยที่พิษจากสารตะกั่วมีผลชัดเจนต่อการพัฒนาระดับสติปัญญา จากการปรึกษาหารือและทบทวนรายงาน
ที่เกี่ยวกับการตรวจคุณภาพน้ําดื่มในโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พบ
โรงเรียนจํานวน 3,285 โรงเรียนที่มีเครื่องทําน้ําเย็นที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน และมีจํานวนนักเรียนประมาณ
706,275 คนที่ได้รับสารตะกั่วจากการดื่มน้ําในโรงเรียน ในส่วนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จํานวนโรงเรียนที่เครื่องทําน้ําเย็นปนเปื้อนสารตะกั่วจํานวน 57 โรงเรียน และมีจํานวนนักเรียนได้รับผลกระทบ
ประมาณ 28,329 คน จากการค้นพบดังกล่าวนําไปสู่การประกาศห้ามใช้เครื่องทําน้ําเย็นที่ใช้ตะกั่วบัดกรีในการ
เชื่อม ส่งผลให้โอกาสที่นักเรียนจํานวน 734,604 คนได้รับสารตะกั่วผ่านทางการดื่มน้ําโรงเรียนหมดไป ซึ่งย่อม
มีผลทางบวกต่อการพัฒนาระดับสติปัญญาของเด็กเหล่านั้นในที่สุด
การคุ้มครองผู้บริโภค
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นอกจากนั้นการประกาศยกเลิกการใช้ และห้ามผลิตเครื่องทําน้ําเย็นโดยใช้ตะกั่วในการบัดกรี รวมถึง
การเปลี่ยนหรือซ่อมเครื่องทําน้ําเย็นเพื่อให้ปลอดจากสารตะกั่วปนเปื้อนยังมีผลต่อผู้ปกครองรวมถึงโรงเรียนใน
แง่ของความรู้สึกปลอดภัยที่บุตรหลานและนักเรียนที่อยู่ในการดูแลไม่ได้รับสารตะกั่วจากการดื่มน้ําในโรงเรียน
โดยมีจํานวนผู้ปกครองที่ได้รับผลดังกล่าวประมาณ 367,323 คน2
โครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
สําหรับโครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการได้จากการปรึกษาหารือกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) และสมาชิกเครือข่ายโครงการจัดการ
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเครือข่าย และ
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นอกจากการปรึกษาหารือกับหน่วยงานดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยได้ทบทวนงาน
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพต่อสุขภาพของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ (กล่าว
ไปแล้วในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม) เพื่อเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในการยืนยันความสัมพันธ์ที่ทาง
เครือข่ายให้ข้ อมู ลและความคิดเห็น จากการดําเนินการดังกล่ าวทําให้ สามารถสรุปการเปลี่ ยนแปลงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการได้ดังแผนภาพที่ 5
แผนภาพที่ 5 แผนที่ผลลัพธ์โครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
กิจกรรมหลักของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ

เผยแพร่ความรู้อันตรายของน้ํามัน
ทอดซ้ําเสื่อมสภาพ

ผู้บริโภคมีความรู้ในการเลือกซื้อ
อาหารประเภททอดมากขึ้น

มีความตระหนักในการเลือก
บริโภคอาหารทอดมากขึ้น

สร้างเครือข่ายในท้องถิ่นใน
การส่งเสริมและเฝ้าระวังในพื้นที่

ผู้บริโภคได้รับประทานอาหาร
ทอดที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ผู้บริโภคมีความปลอดภัยใน
สุขภาพมากขึ้น

สถานประกอบการใช้น้ํามันทอด
อาหารถูกสุขอนามัย

ผู้ประกอบการมีความปลอดภัย
ในสุขภาพมากขึ้น

นักเรียนได้รับประทานอาหารทอด
ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น

ผู้ประกอบการรู้สกึ ดีที่มีส่วนร่วม
ในการรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุนโรงเรียนในการจัดการ
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ

นักเรียนมีความปลอดภัยใน
สุขภาพมากขึ้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มแรกที่ได้รับผลจากโครงการคือผู้บริโภคซึ่งรวมถึงนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ โดยกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพและการสร้างเครือข่าย
เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ํามันทอดให้ถูกสุขอนามัยและเฝ้าระวังการใช้น้ํามันทอดซ้ําในพื้นที่ มีผลให้ผู้บริโภค
2

จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีบุตร 1.51 คน ดังนั้น คณะผู้วิจัยมีสมมติฐานว่า
ผู้ปกครอง 1 คน มีเด็กในวัยเรียนจํานวน 2 คน
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มีความรู้ในการเลือกซื้ออาหารทอดมากขึ้น และมีสถานประกอบการที่ใช้น้ํามันทอดถูกสุขอนามัยมากขึ้นใน
พื้นที่ ทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารทอดที่ใช้น้ํามันทอดที่ไม่เป็นอันตรายและลดโอกาสเป็นโรคที่
เกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหารทอดที่ใช้น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ โดยมีจํานวนผู้บริโภคที่ได้รับผลจากโครงการ
ประมาณ 162,557 คนจาก 42 จังหวัด และ 12 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ในส่วนของผู้ประกอบการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการมีสองส่วนหลัก คือ การเปลี่ยนแปลง
ที่ เ กิด ขึ้ นต่ อ สุข ภาพ และความรู้ สึก ดี ที่ เ กิ ดขึ้ น จากการที่ ต นเองมี ส่ ว นในการรั บผิ ด ชอบต่อ สั งคม โดยการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดต่อสุขภาพเป็นผลจากการใช้น้ํามันทอดที่ไม่เสื่อมสภาพทําให้ลดความเสี่ยงในการสูดดมไอ
พิษจากน้ํามันทอดเสื่อมสภาพลง ในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการรู้สึกดีที่
สถานประกอบการของตนเองขายอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโทษต่อผู้บริโภค โดยมีจํานวนสถานประกอบการที่เข้า
ร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,404 ราย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มสุดท้ายของโครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพคือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากการบริโภคอาหารที่ใช้
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ รวมถึงการเฝ้าระวังและขอความร่วมมือกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการใช้น้ํามัน
ทอดอาหารให้ถูกสุขอนามัย การดําเนินงานดังกล่าวมีผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแง่ของความรู้สึกดีที่
องค์กรมีส่วนทําให้ผู้บริโภคในพื้นที่มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากขึ้น
โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําหรับโครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
เกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค (คคส.) และเอกสารเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพของ
แร่ ใ ยหิ น ที่ ท าง คคส. ได้ ร วบรวมไว้ รวมถึ ง ได้ สั ม ภาษณ์ บ ริ ษั ท เอกชนบริ ษั ท หนึ่ ง ที่ เ คยใช้ แ ร่ ใ ยหิ น เป็ น
ส่วนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทําให้สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการได้ดังแผนภาพที่ 6
แผนภาพที่ 6 แผนที่ผลลัพธ์โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
กิจกรรมหลักของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายของแร่ใยหิน

ผู้บริโภคมีความรู้เกี่ยวกับ
อันตรายของแร่ใยหินมากขึ้น

มีความตระหนักในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ใยหินเพิ่มขึ้น

รณรงค์ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแร่ใยหินเป็น
ส่วนประกอบให้เลือกมากขึ้น

ผู้บริโภคมีความปลอดภัยใน
สุขภาพมากขึ้น

ผลักดันให้ออกฉลากคําเตือนใน
สินค้าที่มีแร่ใยหินเป็น
องค์ประกอบ

ผู้ประกอบการรู้สึกดีที่มีส่วนร่วมใน
การรับผิดชอบต่อสังคม

กิจกรรมหลักของโครงการคือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากแร่ใยหิน และการรณรงค์
ยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิต การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลสองส่วนหลัก คือ ผู้บริโภคมี
การคุ้มครองผู้บริโภค
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ความรู้ ตื่นตัวและมีความต้องการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากแร่ใยหินมากขึ้น นอกจากนั้นผู้ประกอบการ
บางส่วนมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากแร่ใยหินซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการรณรงค์
ทําให้ผู้บริโภคมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แร่ใยหินให้เลือกมากขึ้น ส่งผลให้ความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการ
สั ม ผั ส กั บ แร่ ใ ยหิ น ลดลง นอกจากการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ บ ริ โ ภคแล้ ว ผู้ ผ ลิ ต เองก็ ไ ด้ รั บ ผลการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของความรู้สึกดีที่ตนเองมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยการยกเลิกการใช้
แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์

3. การเก็บข้อมูล
หลังจากคณะผู้วิจัยได้กําหนดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการดังที่ได้แสดงในหัวข้อที่ผ่านมา ขั้นตอน
ต่อไปคือรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลของโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีขั้นตอนหลักอยู่สี่ขั้นตอน ได้แก่
• การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด และจํานวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (Outcome incidences)
• การกําหนดและรวบรวมข้อมูลตัวแทนทางการเงินของแต่ละผลลัพธ์เพื่อคํานวณมูลค่าที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
• การกําหนดและรวบรวมข้อมูลผลกระทบของโครงการว่าเกิดจากการทํางานของ สสส. เท่าไหร่
• การกําหนดและรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาเกิดประโยชน์และอัตราการลดลงของประโยชน์ของ
โครงการ
3.1 ตัวชี้วัด และจํานวนผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจากโครงการ (Outcome incidence)
ตารางที่ 5 แสดงถึงข้อมูลตัวชี้วัดและสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดที่ใช้ในการคํานวณจํานวนผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยข้อมูลจํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ คือข้อมูลที่แสดงถึงจํานวนของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลการเปลี่ยนแปลงจากโครงการ โดยตัวเลขดังกล่าวถูกคํานวณและรวบรวมโดยสามวิธี
หลักคือ จากข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการที่จัดเก็บโดยหน่วยงานต่าง ๆ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และการสํารวจโดยแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่ข้อมูลที่ต้องการไม่ได้มีการจัดเก็บมา
ก่อน ในกรณีที่สัดส่วนที่ใช้ในการคํานวณ Outcome incidences มีค่าที่หลากหลาย คณะผู้วิจัยเลือกใช้
สัดส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดในการคํานวณ Outcome incidences
ข้อมูลสัดส่วนที่ใช้ในการคํานวณจํานวนผู้ที่ได้รับผลจากโครงการ (Outcome incidences) ที่ไม่ได้มี
การจัดเก็บโดยหน่วยงานใดมาก่อนคือ สัดส่วนผู้บริโภคที่มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารทอดที่ใช้
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ โดยข้อมูลได้จากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามในภาคผนวก B2 สําหรับข้อมูล
สัดส่วนอื่นๆ ที่ใช้ในการคํานวณจํานวนผู้ได้รับผลกระทบได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น สัดส่วนนักเรียนที่ดื่มน้ําปนเปื้อนสารตะกั่ว ซึ่งจัดเก็บโดย สพฐ. และการลดความเสี่ยง
การเป็นโรคความดันโลหิตสูงจากการบริโภคอาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํา ซึ่งได้จากการทบทวนงานวิจัยทางการ
แพทย์ เป็นต้น รายละเอียดในการคํานวณจํานวนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ (Outcome incidences)
แสดงในตารางการคํานวณ SROI ในภาคผนวก A1
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

ตารางที่ 5 Outcome incidence
ตัวชี้วัด
นักเรียนมีผลิตภาพแรงงานดีขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนนักเรียนที่ดื่มน้ําปนเปื้อนสารตะกั่ว
10.13%, 4.80%1
สัดส่วนผู้ปกครองที่บุตรหลานดื่มน้ําปนเปื้อน
ผู้ปกครองรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น
10.13%, 4.80%1
สารตะกั่วในโรงเรียน
โรงเรียนรู้สึกดีที่นักเรียนปลอดภัยจากสารตะกั่ว สัดส่วนเครื่องทําน้ําเย็นที่ได้รับการเปลี่ยนหรือซ่อม
16.8%, 45.10%2
การลดความเสี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิตสูงจาก
จํานวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงลดลง
18.00%
การบริโภคอาหารที่ใช้น้ํามันทอดเสื่อมสภาพ
สัดส่วนผู้บริโภคที่มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อ
ความรู้สึกปลอดภัยในการบริโภคเพิ่มขึ้น
95.00%
หลีกเลี่ยงน้ํามันทอดซ้ํา
การลดความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งปอดจาก
22.80%
จํานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดลดลง
การสูดดมไอน้ํามันทอดเสื่อมสภาพ
สัดส่วนร้านค้าที่มีต้นทุนเพิ่มจากการเปลี่ยนน้ํามัน
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากขึ้น
100.00%
บ่อยขึ้น
สัดส่วนโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจาก
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของนักเรียนมากขึ้น
100.00%
การเปลี่ยนน้ํามันบ่อยครั้งขึ้น
สัดส่วน อปท. ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
รู้สึกดีที่ผู้บริโภคในชุมชนปลอดภัยมากขึ้น
50.00%
จัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพแบบครบวงจร
สัดส่วน อปท. ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
รู้สึกดีที่ผู้บริโภคในชุมชนปลอดภัยมากขึ้น
50.00%
ประชาสัมพันธ์ และงบประมาณการติดตามเฝ้าระวัง
จํานวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดลดลง
สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่ลดลง
0.001%
สัดส่วนผู้บริโภคที่ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มสําหรับสินค้า
ตระหนักในอันตรายของแร่ใยหินเพิ่มขึ้น
48.00%
ปลอดใยหิน
หมายเหตุ 1 สัดส่วนนักเรียนที่ดื่มน้ําปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียนสังกัด สพฐ. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 10.13%
และ 4.80%
2
สัดส่วนเครื่องทําน้ําเย็นที่ได้รับการซ่อมคือ 45.10% และสัดส่วนเครื่องทําน้ําเย็นที่ได้รับการเปลี่ยนคือ 16.8%

3.2 มูลค่าตัวแทนทางการเงิน (Financial proxy)
ขั้นตอนต่อไปในการวิเคราะห์ SROI หลังจากรวบรวมข้อมูลคือ การให้มูลค่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการซึ่งถูกแสดงในตารางที่ 6 ในการให้มูลค่ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ขั้นตอนแรกคณะผู้วิจัย
ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมตัวแทนทางการเงินที่น่าจะเป็นไปได้ในการเป็นตัวแทนทางการเงินของ
แต่ละผลลัพธ์ จากนั้นปรึกษาหารือกับแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่มี
ส่วนร่วมในการดําเนินโครงการเพื่อหาตัวแทนทางการเงินที่สามารถเป็นตัวแทนในแต่ละผลลัพธ์ได้ดีที่สุด
นอกจากนั้นมูลค่าที่เกิดขึ้นจากตัวแทนทางการเงินถูกคํานวณในลักษณะการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นมูลค่าของ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่าที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคมี
ความยินดีที่จะจ่ายสําหรับอาหารทอดโดยเฉลี่ย 8,158 บาทต่อปีต่อครัวเรือน และมีความยินดีที่จะจ่ายสําหรับ
อาหารทอดที่ไม่ใช้น้ํามันทอดซ้ําโดยเฉลี่ย 9,968 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ดังนั้นความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มสําหรับ
ครัวเรือนเพื่อได้บริโภคอาหารทอดที่ปลอดภัยจากน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพคือ 9,968 – 8,158 = 1,810 บาท
ต่อปีต่อครัวเรือน ซึ่งมูลค่า 1,810 บาทต่อปีต่อครัวเรือนถูกใช้เป็นตัวแทนทางการเงินของความตระหนักและ
รู้สึกปลอดภัยในการบริโภคที่เพิ่มขึ้นจากโครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ โดยเหตุผลสําหรับการใช้
ตัวแทนทางการเงินสําหรับแต่ละผลลัพธ์มีดังนี้
การคุ้มครองผู้บริโภค
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ตารางที่ 6 มูลค่าตัวแทนทางการเงินของผลลัพธ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์
Outcome indicator
ตัวแทนทางการเงิน
โครงการการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่ว
นักเรียน
ทุนมนุษย์ดีขึ้นในระยะ ผลิตภาพแรงงาน
ผลตอบแทนในอนาคตที่
ยาว
นักเรียนจะได้รับจาก
ตลาดแรงงาน โดยคํานวณ
จากสมมติฐานที่โครงการ
ทําให้สารตะกั่วในเลือดลดลง
2.5 ไมโครกรัม/เดซิลิตร
ผู้ปกครอง
รู้สึกดีที่บุตรหลาน
การหลีกเลี่ยงความ
ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อให้
ปลอดภัย
เสี่ยงจากการที่บุตร
บุตรหลานปลอดภัยจากน้ํา
หลานได้รับสารตะกั่ว ดื่มที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน
งบประมาณในการเปลี่ยน
โรงเรียน/สพฐ.
รู้สึกดีที่นักเรียน
งบประมาณใน
หรือซ่อมเครื่องทําน้ําเย็น
ปลอดภัยจากสารตะกั่ว การเปลี่ยนหรือซ่อม
เครื่องทําน้ําเย็น
โครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
ผู้บริโภค
ความปลอดภัยใน
โอกาสป่วยด้วย
ต้นทุนการเป็นโรคความดัน
สุขภาพมากขึ้น
โรคความดันโลหิตสูง โลหิตสูงต่อคน
ลดลง
ผู้บริโภค
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการ
โรงเรียน
อปท.

ความตระหนักและรู้สึก
ปลอดภัยใน
การบริโภคเพิ่มขึ้น
ความปลอดภัยใน
สุขภาพมากขึ้น

ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่ม
เพื่อหลีกเลี่ยงน้ํามัน
ทอดซ้ํา
โอกาสป่วยเป็น
โรคมะเร็งปอดลดลง

ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
รู้สึกดีที่รับผิดชอบต่อ
สุขภาพของนักเรียน
มากขึ้น
รู้สึกดีที่ผู้บริโภคใน
ชุมชนปลอดภัย

การใช้น้ํามันทอดที่ถูก
สุขอนามัย
การใช้น้ํามันทอดที่ถูก
สุขอนามัย
งบประมาณในการ
จัดการน้ํามันทอดซ้ํา
เสื่อมสภาพ

ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อ
หลีกเลี่ยงน้ํามันทอดซ้ํา

แหล่งข้อมูล
Chandoevwit
(2011)

Mahasuweerachai
(2012)
สพฐ.

สํานักระบาดวิทยา
และสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข
แบบสอบถาม

ต้นทุนการเป็นโรคมะเร็งปอด คุณาลักษณ์
ต่อคน
คันธารราษฎร์
(2539)
ต้นทุนเพิ่มจากการเปลี่ยน
คํานวณจากข้อมูล
น้ํามันต่อร้านต่อปี
ของ คคส.
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มต่อปีจากการ คํานวณจากข้อมูล
เปลี่ยนน้ํามันบ่อยครั้งขึ้น
ของ คคส.
งบประมาณในการจัดการ
อปท.
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพต่อปี

โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
ผู้บริโภค
ความปลอดภัยใน
สุขภาพมากขึ้น

โอกาสป่วยด้วย
ต้นทุนการเป็นโรคมะเร็งปอด คุณาลักษณ์
โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ต่อคน*
คันธารราษฎร์
ลดลง
(2539)
ผู้บริโภค
ความตระหนักใน
ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่ม ส่วนต่างระหว่างราคา
บริษัทเอกชน
อันตรายของแร่ใยหิน เพื่อหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีและไม่มี
เพิ่มขึ้น
ที่มีแร่ใยหิน
แร่ใยหิน
* เนื่องจากยังไม่มีการคํานวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดในประเทศไทย การศึกษานี้จึงใช้ต้นทุนจากการเป็น
มะเร็งปอดเป็นตัวแทนของต้นทุนการเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดแทน
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โครงการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
• มูลค่าจากการที่ผลิตภาพแรงงานดีขึ้นวัดจากการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนในอนาคตที่นักเรียน
ได้ รั บ จากตลาดแรงงาน เนื่ อ งจากการลดลงหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ สารตะกั่ ว เพิ่ ม ทํ า ให้ ก ารพั ฒ นา
สติปัญญาของเด็กดีขึ้น ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ การศึกษา และท้ายที่สุดคือผลตอบแทนที่ได้รับ
เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
• มู ล ค่ า ความรู้ สึ ก ดี ที่ บุ ต รหลานปลอดภั ย จากสารตะกั่ ว วั ด จากความยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยค่ า บํ า รุ ง
การศึกษาเพิ่มต่อปีเพื่อสนับสนุนมาตรการจัดการอันตรายจากน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วใน
โรงเรียน โดยข้อมูลดังกล่าวได้จากการเก็บแบบสอบถามซึ่งแสดงในภาคผนวก B1
• มูลค่าความรู้สึกดีของโรงเรียนและ สพฐ.ที่นักเรียนปลอดภัยจากสารตะกั่ว วัดจากงบประมาณ
สนั บ สนุ น ที่ ใ ช้ ใ นการเปลี่ ย นและซ่ อ มเครื่ อ งทํ า น้ํ า เย็ น เพื่ อ ให้ ป ลอดจากสารตะกั่ ว ซึ่ ง
งบประมาณดังกล่าวสะท้อนถึงความรู้สึกดีของโรงเรียนและ สพฐ.ที่นักเรียนปลอดภัยจากสาร
ตะกั่วได้ เนื่องจากงบประมาณจํานวนดังกล่าวสามารถนําไปใช้ในโครงการอื่นๆ ได้ แต่ถูก
นํ า มาใช้ ใ นการจั ด การเครื่ อ งทํ า น้ํ า เย็ น ที่ มี ปั ญ หาสารตะกั่ ว ปนเปื้ อ น ย่ อ มสะท้ อ นการให้
ความสําคัญในปัญหาของโรงเรียนและ สพฐ. ได้ดี
โครงการจัดการอันตรายจากน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
•

•

•

•

การคุ้มครองผู้บริโภค

มูลค่าความปลอดภัยในสุขภาพมากขึ้นสําหรับผู้บริโภค วัดได้จากต้นทุนการเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงซึ่งรวมต้นทุนค่ารักษา ต้นทุนการเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและ
ต้นทุนจากการที่ไม่สามารถทํางานได้ เนื่องจากการวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าผู้ที่บริโภค
อาหารที่ใ ช้น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพมีโอกาสเป็นโรคความดั นโลหิ ตสูงมากกว่าคนที่ไม่ได้
บริโภคอาหารประเภทดังกล่าว ซี่งต้นทุนที่เกิดจากการเป็นโรคความดันโลหิตสูงย่อมสะท้อน
ความปลอดภัยในสุขภาพมากขึ้น
มูลค่าความตระหนักและรู้สึกปลอดภัยในการบริโภคอาหารประเภททอดมากขึ้น วัดจากความ
ยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยเพิ่ ม สํ า หรั บ อาหารประเภททอดที่ ไ ม่ ใ ช้ น้ํ า มั น ทอดซ้ํ า เสื่ อ มสภาพ ซึ่ ง ข้ อ มู ล
ดังกล่าวได้จากแบบสอบถามในภาคผนวก B2 มูลค่าดังกล่าวแสดงถึงผู้บริโภคยินดีที่จ่ายเงิน
เพิ่มขึ้นในการซื้ออาหารประเภททอดถ้าอาหารประเภททอดใช้น้ํามันที่ถูกสุขอนามัย
มูลค่าความปลอดภัยในสุขภาพมากขึ้นสําหรับผู้ประกอบการ วัดจากต้นทุนการเป็นมะเร็งปอด
ซึ่งรวมต้นทุนค่ารักษา ต้นทุนการเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและต้นทุนจาก
การที่ไม่สามารถทํางานได้ เนื่องจากงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่าการสูดไอระเหยจากน้ํามัน
ทอดที่เสื่อมสภาพมีโอกาสทําให้เกิดมะเร็งในปอดได้ ดังนั้นการไม่ใช้น้ํามันทอดเสื่อมสภาพใน
การทํ าอาหารมีผลต่ อการลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งปอดแก่ผู้ประกอบการ และ
สามารถสะท้อนผ่านต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเป็นโรคมะเร็งปอด
มูลค่าความรู้สึกดีที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคมากขึ้น วัดได้จากต้นทุนที่เพิ่มจากการที่ต้องเปลี่ยน
น้ํามันทอดอาหารบ่อยขึ้น ซึ่งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวน่าจะสะท้อนความรู้สึกรับผิดชอบของ
ผู้ประกอบการต่อผู้บริโภคได้
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•

มูลค่าความรู้สึกดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่คนในชุมชนปลอดภัย วัดจาก
งบประมาณที่ทาง อปท. สนับสนุนกิจกรรมในการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ เนื่องจาก
อปท. มีงบประมาณจํากัดในแต่ละปี การนํางบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการจัดการน้ํามันทอด
ซ้ําเสื่อมสภาพในพื้นที่ แสดงถึงความรู้สึกรับผิดชอบของ อปท. ต่อสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่

โครงการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
•

•

มูลค่าความปลอดภัยในสุขภาพมากขึ้น วัดจากต้นทุนการเป็นมะเร็งเยื่อหุ้มปอดซึ่งรวมต้นทุน
ค่ารัก ษา ต้ นทุ น การเสี ย ผลิ ต ภาพจากการเสียชีวิ ตก่อ นวัยอัน ควรและต้ นทุ น จากการที่ไ ม่
สามารถทํางานได้ เนื่องจากงานวิจัยทางการแพทย์พบว่าแร่ใยหินอาจเป็นสาเหตุของการเกิด
โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ดังนั้นการลดปริมาณการใช้แร่ใยหินลงย่อมมีผลต่อการลดโอกาสการ
เป็นโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด และสะท้อนผ่านต้นทุนการเป็นโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดที่ลดลง
มูลค่าความตระหนักในอันตรายของแร่ใยหินเพิ่มขึ้น วัดได้จากส่วนต่างราคาระหว่างกระเบื้อง
มุงหลังคาที่ไม่มีและมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ โดยกระเบื้องที่ไม่มีแร่ใยหินมีราคาสูงกว่า
กระเบื้องที่มีแร่ใยหิน ส่วนต่างราคาดังกล่าวจึงน่าจะสะท้อนความตระหนักในอันตรายของแร่
ใยหินของผู้บริโภคได้

3.3 Deadweight และ Attribution
หลังจากได้ตัวแทนที่เป็นมูลค่าทางการเงิน ขั้นตอนต่อไปคือการกําหนดสัดส่วนที่การทํางานของ สสส.
มีต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ค่าที่ใช้ในการกําหนดสัดส่วนดังกล่าวมีสองค่าคือ Deadweight และ Attribution
Deadweight คือสัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้จะไม่มีโครงการของ สสส. ก็ตาม ค่า Deadweight
ที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการดําเนินโครงการของ สสส. ได้จากการปรึกษาหารือและสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละโครงการ ในกรณีที่ค่า Deadweight มีหลายค่าในแต่ละ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะผู้วิจัยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของ Deadweight ซึ่งค่า Deadweight ที่ได้จากการ
ปรึกษาหารือและสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีค่าอยู่ระหว่าง 20-95 เปอร์เซ็นต์
ขึ้นอยู่กับโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยส่วนใหญ่เหตุผลของค่า Deadweight ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการ
ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่ สสส. เข้าไปดําเนินงานมีการทําในบางส่วนอยู่ก่อนแล้วจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเข้ามาของ สสส. มีลักษณะในการเติมเต็ม
โครงการให้สมบูรณ์มากขึ้น และสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รายละเอียดและเหตุผลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ Deadweight ในแต่ละ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกแสดงในตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 Deadweight
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Outcome indicator
โครงการการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่ว
นักเรียน
ผลิตภาพแรงงาน
ผู้ปกครอง
โรงเรียน/ สพฐ.

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
จากการที่บุตรหลานได้รับ
สารตะกั่ว
งบประมาณในการเปลี่ยน
หรือซ่อมเครื่องทําน้ําเย็น

โครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
ผู้บริโภค
โอกาสป่วยด้วยโรคความ
ดันโลหิตสูงลดลง
ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อ
หลีกเลี่ยงน้ํามันทอดซ้ํา
ผู้ประกอบการ
โอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ปอดลดลง
การใช้น้ํามันทอดที่ถูก
สุขอนามัย
โรงเรียน
การใช้น้ํามันทอดที่
ถูกสุขอนามัย
อปท.

งบประมาณในการจัดการ
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ

โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
ผู้บริโภค
โอกาสป่วยด้วยโรคมะเร็ง
เยื่อหุ้มปอดลดลง
ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแร่
ใยหิน

Deadweight

เหตุผล

43%

โครงการดําเนินการต่อจากโครงการสํารวจคุณภาพน้ําดื่มใน
ชนบทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งน่าจะดําเนินการแก้ไข
ต่อถึงแม้ไม่มีโครงการจัดการน้ําดืม่ ปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
โครงการดําเนินการต่อจากโครงการสํารวจคุณภาพน้ําดื่มใน
ชนบทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งน่าจะดําเนินการแก้ไข
ต่อถึงแม้ไม่มีโครงการจัดการน้ําดืม่ ปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
โครงการดําเนินการต่อจากโครงการสํารวจคุณภาพน้ําดื่มใน
ชนบทของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย่างไรก็ตามโครงการ
ของ สสส. เจาะจงเฉพาะแก้ไขปัญหาในโรงเรียน

43%
25%

56%

69%

20%
55%

95%
90%

ในการเลือกซื้ออาหารทอด ผู้บริโภคบางส่วนคํานึงถึงคุณภาพของ
น้ํามันที่ใช้ในการทอดอาหาร โดยสังเกตจากสีของน้ํามัน
นอกจากนั้นเพื่อดึงดูดลูกค้า ผู้ประกอบการบางส่วนพยายาม
เปลี่ยนหรือเติมน้ํามันใหม่เพื่อให้น้ํามันทอดของร้านดูสะอาด
ผู้ประกอบการบางส่วนพยายามเปลี่ยนน้ํามันทอดเพื่อให้ถูก
สุขอนามัย แต่ไม่รู้ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนน้ํามัน
ทอดควรเป็นเมื่อใด
โรงเรียนมีการดําเนินการจัดการน้ํามันทอดในโรงเรียนเพื่อกําจัด
น้ํามันทอดเก่าอยู่แล้ว การเข้าของ สสส. ช่วยส่งเสริมให้การ
จัดการน้ํามันทอดซ้ําครบวงจรมากขึ้น
อปท. มีการดําเนินงานเกี่ยวกับน้ํามันทอดซ้ําในพื้นที่อยู่แล้ว การ
เข้ามาส่งเสริมของ สสส. ทําให้แผนการจัดการน้ํามันทอดซ้ําครบ
วงจรมากขึ้น
ถึงแม้ สสส. ไม่ดําเนินโครงการ บริษัทมีแผนในการยกเลิกการใช้
แร่ใยหินอยู่แล้ว
และบริษัทมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอด
แร่ใยหินและอันตรายของแร่ใยหินด้วยตนเองเป็นหลักอยู่แล้ว

ในส่วนของ Attribution คือ สัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินโครงการของ
สสส. เนื่องจากการดําเนินงานของ สสส. ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคมีการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
เป็นจํานวนมาก เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์การอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ใช้ใน
การคํานวณ Attribution ได้ คณะผู้วิจัยดําเนินการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุม
เพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้ได้ปรึกษาหารือกันว่า สสส. และแต่ละหน่วยงานควรได้สัดส่วนสําหรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากโครงการเท่าไหร่ ถึงแม้ว่าการประชุมไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่าแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรควรได้รับ
สัดส่วนของผลลัพธ์ที่เกิดเท่าไหร่ แต่แต่ละหน่วยงานได้ให้ค่า Attribution สําหรับ สสส. ในมุมมองของตนเอง
การคุ้มครองผู้บริโภค
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ออกมา ผู้วิจัยได้นําค่าเหล่านี้มาคํานวณหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นตัวแทนค่า Attribution ของ สสส. ในแต่ละ
ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ โดยค่า Attribution ที่ได้มีค่าอยู่ระหว่าง 5%-41% ขึ้นอยู่กับโครงการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ตารางที่ 8 แสดงรายละเอียดค่า Attribution ในแต่ละผลลัพธ์ และเหตุผลที่ไปที่มาของค่า
Attribution
ตารางที่ 8 Attribution
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Outcome indicator
โครงการการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่ว
นักเรียน
ผลิตภาพแรงงาน
ผู้ปกครอง
โรงเรียน/ สพฐ.

การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
จากการที่บุตรหลานได้รับ
สารตะกั่ว
งบประมาณในการเปลี่ยน
หรือซ่อมเครื่องทําน้ําเย็น

โครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
ผู้บริโภค
โอกาสป่วยด้วยโรคความดัน
โลหิตสูงลดลง
ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อ
หลีกเลี่ยงน้ํามันทอดซ้ํา

Attribution

เหตุผล

41%

เนื่องจาก สสส. เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และเป็นหน่วยงานที่
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ส่วนอีก 59% เป็นของหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมกันทํางาน
เนื่องจาก สสส. เป็นผู้ริเริ่มโครงการ และเป็นหน่วยงานที่
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา
ส่วนอีก 59% เป็นของหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมกันทํางาน
เนื่องจาก สสส. เป็นผู้ริเริ่มโครงการ แต่การตรวจสอบและ
งบประมาณในการดําเนินงานในส่วนของการเปลี่ยนหรือ
ซ่อมเครื่องทําน้ําเย็นมาจากโรงเรียนและสพฐ. เป็นหลัก

41%
40%

33%

ผู้ประกอบการ

โอกาสป่วยเป็นโรคมะเร็ง
ปอดลดลง
การใช้น้ํามันทอดที่ถูก
สุขอนามัย

33%

โรงเรียน

การใช้น้ํามันทอดที่ถูก
สุขอนามัย

20%

อปท.

งบประมาณในการจัดการ
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ

35%

โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
ผู้บริโภค
โอกาสป่วยด้วยโรคมะเร็ง
เยื่อหุ้มปอดลดลง
ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีแร่
ใยหิน
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5%
10%

สสส. เป็นหนึ่งในเครือข่ายหลักในการดําเนินโครงการ
โดยเฉพาะการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตราย
ของน้ํามันเสื่อมสภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในพื้นที่
อย่างไรก็ตามกิจกรรมด้านอื่นโดยเฉพาะการเฝ้าระวังใน
พื้นที่ การพัฒนาชุดเครื่องมือในการทดสอบ และองค์
ความรู้อื่นๆ ถูกดําเนินการด้วยหน่วยงานอื่นในเครือข่าย
สสส. เป็นหนึ่งในเครือข่ายหลักในการดําเนินโครงการ
โดยเฉพาะการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตราย
ของน้ํามันเสื่อมสภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในพื้นที่
อย่างไรก็ตามกิจกรรมด้านอื่นโดยเฉพาะการเฝ้าระวังใน
พื้นที่ การพัฒนาชุดเครื่องมือในการทดสอบ และองค์
ความรู้อื่นๆ ถูกดําเนินการด้วยหน่วยงานอื่นในเครือข่าย
สสส. เข้ามาส่งเสริมการจัดการน้ํามันทอดซ้ําให้ครบวงจร
ในโรงเรียน แต่ทรัพยากรในการจัดการส่วนใหญ่มาจาก
โรงเรียนและหน่วยงานอื่นในเครือข่ายเป็นหลัก
สสส. เข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการน้ํามันทอดซ้ํา
ให้ครบวงจรในพื้นที่ แต่การเฝ้าระวังและทรัพยากรในการ
จัดการส่วนใหญ่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานอื่นในเครือข่ายเป็นหลัก
การยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นแผนของบริษัทอยู่แล้ว การ
รณรงค์ของ สสส. แทบไม่มีผลต่อการติดสินใจของบริษัท
การรับรู้เกี่ยวกับอันตรายของแร่ใยหินในกลุ่มผู้บริโภคส่วน
ใหญ่มาจากผู้ผลิตเป็นหลัก ข้อมูลจาก สสส. เกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวยังถูกรับรู้ในวงจํากัดสําหรับผู้บริโภค
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

3.4 ระยะเวลาเกิดประโยชน์ และอัตราการลดลงของประโยชน์ (Benefit period and Drop-off)
หลังจากขั้นตอนการกําหนด Deadweight และ Attribution ขั้นตอนต่อไปคือการคํานวณระยะเวลา
การเกิดประโยชน์ของโครงการหลังจากโครงการสิ้นสุด และอัตราการลดลงของประโยชน์ที่เกิดขึ้น การคํานวณ
ในขั้นตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ถึงความยั่งยืนของผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจาก
โครงการยุติ
สํ า หรั บ การกํ า หนดระยะเวลาเกิ ด ประโยชน์ ข องโครงการและอั ต ราการลดลงของประโยชน์ ใ น
การศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากผลลัพธ์โดยส่วนใหญ่ไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อกําหนดระยะเวลาและ
อั ต ราการลดลงของประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง นั้ น ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ จึ ง ได้ ม าจากการปรึ ก ษาหารื อ และ
สัมภาษณ์หน่วยงานที่ร่วมดําเนินโครงการกับ สสส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
จากการสัมภาษณ์และปรึกษาหารือพบว่าระยะเวลาการเกิดประโยชน์ของโครงการโดยส่วนใหญ่
ค่อนข้างยาวนาน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายที่ต้องดําเนินการ ทําให้หน่วยงานที่ร่วมดําเนิน
โครงการกับ สสส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการไม่สามารถกําหนดระยะเวลาการเกิดประโยชน์ของ
โครงการได้อย่างชัดเจน นอกจากนั้นบางผลลัพธ์เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและติดตัวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปตลอดชีวิต
ถึงแม้โครงการจะดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เช่น การลดปริมาณสารตะกั่วในน้ําดื่มโรงเรียนทําให้การพัฒนา
สติ ปัญญาของนั กเรียนดี ขึ้น และผลที่ เกิดขึ้นดังกล่าวคงอยู่กับนั กเรียนไปตลอดชีวิต จากเหตุผ ลดังกล่าว
คณะผู้วิจัยจึงไม่สามารถกําหนดระยะเวลาเกิดประโยชน์ของโครงการได้ชัดเจน อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ได้
คํานวณประโยชน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละผลลัพธ์โดยครอบคลุมระยะเวลาห้าปี ระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 ซึ่งเป็น
ระยะเวลาขั้นต่ําที่สามารถคํานวณได้
ในส่วนของการคํานวณอัตราการลดลงของประโยชน์ที่เกิดขึ้น ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสัมภาษณ์
และปรึ ก ษาหารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ ดํ า เนิ น งานร่ ว มกั บ สสส. และผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น เดี ย วกั น จากการ
สัมภาษณ์และปรึกษาหารือดังกล่าว อัตราการลดลงของประโยชน์มีลักษณะคล้ายคลึงกับระยะเวลาการเกิด
ประโยชน์ กล่าวคือ อัตราการลดลงของประโยชน์ค่อนข้างช้า และไม่มีอัตราการลดลงเลยในบางผลลัพธ์ ซึ่ง
เหตุผลหลักที่ได้จากหน่วยงานที่ดําเนินงานร่วมกับ สสส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ ถึงแม้ สสส. จะหยุดดําเนิน
โครงการ แต่เครือข่ายที่สร้างขึ้นมาในแต่ละโครงการยังดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกิดขึ้นต่อไป ทําให้
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ลดลง ในส่วนของประโยชน์ที่มีอัตราการลดลง ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและ
ความตระหนักของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภคอาจถูกชักจูงจากปัจจัยแวดล้อมได้ง่าย อย่างไรก็ตาม การดําเนิน
กิจกรรมของเครือข่ายจะเป็นปัจจัยช่วยในการหักล้างปัจจัยแวดล้อมดังกล่าวได้บางส่วน รายละเอียดของ
ระยะเวลาเกิดประโยชน์และอัตราการลดลงของประโยชน์ในแต่ละผลลัพธ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดง
ได้ดังตารางที่ 9

การคุ้มครองผู้บริโภค

หน้า 29

ตารางที่ 9 ระยะเวลาเกิดประโยชน์
ระยะเวลาเกิด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Outcome indicator ประโยชน์
เหตุผล
อัตราการลดลง
โครงการการจัดการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
นักเรียน
ผลิตภาพแรงงาน
ตลอดชีวิต จากการศึกษาเกีย่ วกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลดสารตะกั่วใน
ไม่ลดลง
สิ่งแวดล้อมพบว่า การพัฒนาระดับสติปัญญาของเด็กที่ไม่ถูก
กระทบจากพิษสารตะกั่วดีกว่าเด็กที่ได้รับพิษจากสารตะกั่ว ทําให้
เด็กที่ไม่ได้รับพิษจากสารตะกั่วได้รับผลตอบแทนจากการทํางาน
ในอนาคตสูงกว่าเด็กที่ได้รับผลกระทบจากพิษตะกั่ว และผล
ดังกล่าวอยู่ติดตัวเด็กตลอดไป
เนื่องจากการศึกษาพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก่อน
6 ปี
ผู้ปกครอง
การหลีกเลี่ยงความ
ลดลง 16% ประถมถึงมัธยมต้น ซึ่งมีอายุระหว่าง 3-15 ปี ค่ากลางของอายุคือ
เสี่ยงจากการที่บุตร
9 ปี ซึ่งถูกใช้เป็นตัวกําหนดในการคํานวณระยะเวลาเกิด
ต่อปี
หลานได้รับ
ประโยชน์
สารตะกั่ว
มีตลอด
เป็นความรู้สึกดีของโรงเรียนที่รับผิดชอบสุขภาพของนักเรียน
โรงเรียน/สพฐ. งบประมาณในการ
ไม่ลดลง
ถึงแม้โครงการจบไปแล้ว โรงเรียนยังดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ
เปลี่ยนหรือซ่อม
น้ําดื่มในโรงเรียนต่อไป
เครื่องทําน้ําเย็น
โครงการการจัดการน้ํามันทอดซ้ํา
ระยะยาวมาก ประโยชน์ที่เกิดจากการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความ
ผู้บริโภค
โอกาสป่วยด้วยโรค
ลดลง 10% ตระหนักในอันตรายจากน้าํ มันทอดซ้ําจะลดลงปีละ 10% ซึ่งเป็น
ความดันโลหิตสูง
ต่อปี
ผลจากการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากน้ํามัน
ลดลง
ทอดซ้ําไม่เข้มข้นเหมือนตอนมีโครงการ ทําให้ผู้บริโภคบางส่วนมี
ความยินดีที่จะจ่าย
ความตระหนักในอันตรายลดลง และอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
เพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยง
การเลือกซื้ออาหารทอดไปเป็นเหมือนก่อนมีโครงการ
น้ํามันทอดซ้ํา
ผู้ประกอบการ
โอกาสป่วยเป็น
ระยะยาวมาก ผู้ผลิตบางส่วนอาจหันกลับไปใช้น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพอีก
โรคมะเร็งปอดลดลง ลดลง 5% ต่อปี เนื่องจากการตรวจสอบที่ไม่เข้มข้นเหมือนเดิมหลังจากจบ
จากการใช้น้ํามันทอด
โครงการ ดังนั้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงลดลงปีละ 5%
ที่ถูกสุขอนามัย
โรงเรียน
การใช้น้ํามันทอดที่ถูก
มีตลอด
ถึงแม้โครงการของ สสส. เสร็จสิ้นไปแล้ว โรงเรียนยังดําเนินการ
สุขอนามัย
ไม่ลดลง
จัดการน้ํามันทอดซ้ําในโรงเรียนต่อไป
อปท.
งบประมาณในการ มีตลอดจนกว่าจะ อปท. ยังดําเนินการเรื่องน้ํามันทอดซ้ําต่อไป ถึงแม้โครงการของ
จัดการน้ํามันทอดซ้ํา
มีการเปลี่ยน สสส. เสร็จสิ้นไปแล้ว
เสื่อมสภาพ
นโยบายในพื้นที่
ไม่ลดลง
โครงการการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน
ระยะยาวมาก ประโยชน์ที่เกิดจากความปลอดภัยในสุขภาพมากขึ้นและความ
ผู้บริโภค
โอกาสป่วยด้วย
โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด ลดลง 5% ต่อปี ตระหนักในอันตรายจากแร่ใยหินจะลดลงปีละ 5% เนื่องจาก
ผู้บริโภคอาจถูกชักจูงจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ เช่น ราคาของ
ลดลง
ผลิตภัณฑ์ การโฆษณา และรูปแบบการแข่งขันอื่นๆ จาก
ความยินดีที่จะจ่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แร่ใยหิน
เพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลิตภัณฑ์ที่มี
แร่ใยหิน
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4. ผลการศึกษา
หลังจากรวบรวมข้อมูล และคํานวณค่าที่จําเป็นตามขั้นตอนต่างๆ ที่ได้กล่าวมา ขั้นตอนต่อไปคือการ
นําข้อมูลเหล่านั้นมาคํานวณเพื่อประมาณการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
คํานวณค่าผลตอบแทนต่อสังคมของโครงการ (SROI ratio) โดยขั้นตอนการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
สามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพที่ 7
แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

A = จํานวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย x
Outcome
incidence

B = A - (A x
Deadweight)

C=Bx
Attribution

D=Cx
Financial
proxy

E=Dx
Drop-off

แผนภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดย D แสดงถึง มูลค่า
ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากโครงการภายใต้ก ารดํ า เนิ น งานขององค์ ก รที่ ส นใจ ซึ่ ง ในการศึ ก ษานี้ คื อ สสส.
มูลค่าที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นมูลค่าในส่วนที่กิจกรรมของ สสส. ให้ประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมูลค่า
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นถูกคูณเข้ากับอัตราการลดลงของประโยชน์ (Drop-off) เพื่อแสดงถึงผลของโครงการที่มี
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจลดลงหลังจากโครงการยุติ
ในการศึกษานี้ทําการวัดประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการระหว่าง พ.ศ. 2551-2555 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากโครงการในการศึกษานี้มีระยะเวลาในการดําเนินงานครอบคลุมตั้งแต่ พ.ศ. 2551-2554 และลักษณะ
กิจกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงคํานวณมูลค่า
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินโครงการ และผลลัพธ์ในช่วงดังกล่าวไม่ได้ถูกหักด้วยอัตราการลดลงของ
ประโยชน์ (Drop-off) ตัวอย่างเช่น โครงการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแต่
พ.ศ. 2550-2552 ซึ่งผลของโครงการเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ดังนั้นมูลค่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2551
และ 2552 ไม่ได้ถูกหักด้วยอัตราการลดลงของประโยชน์ (Drop-off) เนื่องจากยังอยู่ในระยะเวลาของการ
ดําเนินโครงการ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการเสร็จสิ้น (พ.ศ. 2553-2555) จะถูกหักด้วยอัตราการลดลง
ของประโยชน์ (Drop-off) จากขั้นตอนการคํานวณดังแสดงในแผนภาพที่ 7 และสมมติฐานเกี่ยวกับการคิด
อัตราการลดลงของประโยชน์ทําให้ได้มูลค่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแต่ละโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังแสดง
ในตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 ส่วนแบ่งประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลประโยชน์ (บาท)
สัดส่วนผลประโยชน์
ผู้บริโภค
3,497,479,517
99.43%
ผู้ประกอบการ
13,736,621
0.41%
โรงเรียน
5,558,933
0.16%
อปท.
617,241
0.02%
รวม
3,517,392,312
100.00%
1
หมายเหตุ: ผู้บริโภคในที่นี้คือ ผู้บริโภค นักเรียน และผู้ปกครอง
มูลค่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นถูกคํานวณให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดที่ 3%
1

จากตารางที่ 10 เห็นว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค โดยสัดส่วน
ดังกล่าวมีค่าประมาณ 99 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นไปตามคาดหวังของแผนงาน เนื่องจากโครงการเหล่านี้มุ่งหวังให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค โดยผลประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นผลประโยชน์
ด้านการปรับปรุงสุขภาพ และผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต สําหรับสัดส่วนผลประโยชน์ที่เหลือเกิดขึ้นกับ
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เช่น โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.1 ผลตอบแทนทางสังคมต่อการลงทุน
หลังจากคํานวณผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ขั้นต่อไปในการคํานวณอัตราผลตอบแทนทาง
สังคมต่อการลงทุนที่เกิดขึ้นคือ การกําหนดมูลค่าการลงทุนที่ใช้ในการดําเนินโครงการ เนื่องจากการดําเนิน
โครงการในส่วนของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นการทํางานร่วมกันเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เงินลงทุนและปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดผลสําเร็จจึง
ไม่ได้มาจาก สสส. เพียงหน่วยงานเดียว นอกจากนั้นเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เพียงพอในการแยกว่าเงินลงทุนและ
ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในเครือข่ายมีผลต่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเท่าไหร่
คณะผู้วิจัยจึงใช้งบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการรวมกับงบประมาณของ
สสส. เป็นเงินลงทุนรวมของโครงการดังแสดงในตารางที่ 11 และจากหลักการดังกล่าวทําให้สามารถคํานวณ
อัตราผลตอบแทนต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากโครงการได้ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 11 เงินลงทุนในการดําเนินโครงการ
โครงการ
น้ําดื่มโรงเรียนปนเปื้อนสารตะกั่ว
น้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพ
แร่ใยหิน
รวม

เงินลงทุนจาก สสส.
365,970
6,731,298
1,162,838
8,260,106

เงินลงทุนรวม (บาท)
27,525,374
20,391,413
1,162,838
49,079,624

ตารางที่ 12 อัตราผลตอบแทนทางสังคม
อัตราคิดลด
3%
4%
10%
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Benefit
3,517,392,312
2,970,680,709
1,607,852,370

Input
40,848,548
40,848,548
40,848,548

SROI Ratio
86.11
72.72
39.36
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

จากผลในตารางที่ 12 พบว่าอั ตราผลตอบแทนทางสังคมที่ได้ จากโครงการของแผนงานคุ้ มครอง
ผู้ บ ริ โ ภคมี ค่ า มากกว่ า หนึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การดํ า เนิ น โครงการของ สสส. ในการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคให้
ผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเงินลงทุนที่ใช้ไป เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางสังคมที่อัตราคิดลด 3
เปอร์เซ็นต์ โดยภาพรวมแล้วทุกๆ เงินลงทุนของแผนงานมูลค่า 1 บาทก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมเป็น
มูลค่าประมาณ 86 บาท และเมื่อเพิ่มอัตราคิดลดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ และ 10 เปอร์เซ็นต์ อัตราผลตอบแทนทาง
สังคมยังมีค่าเกินหนึ่ง โดยมีค่า 72.72 และ 39.36 แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนทางสังคมที่ได้จากการ
ดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สสส. มีมูลค่าค่อนข้างสูง
4.2 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity analysis) ของโครงการ คณะผู้วิจัยทําการเปลี่ยนแปลงค่า
Deadweight และค่า Attribution ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากตารางที่ 13
ตารางที่ 13 อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการทดสอบความอ่อนไหว
อัตราคิดลด
3%
4%
10%

SROI เมื่อปรับเพิ่ม Deadweight
10%
20%
70.65
55.19
59.62
46.52
32.16
24.97

SROI เมื่อปรับลด Attribution
10%
20%
64.73
43.36
54.62
36.53
29.45
19.54

สําหรับค่า Deadweight คณะผู้วิจัยเพิ่มค่า Deadweight ของทุกผลลัพธ์ 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์3
เช่น จากเดิมค่า Deadweight คือ 43 เปอร์เซ็นต์ จะถูกเพิ่มเป็น 53 และ 63 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ณ อัตรา
คิดลด 3 เปอร์เซ็นต์ อัตราผลตอบแทนทางสังคมโดยรวมของโครงการคุ้มครองผู้บริโภคลดลงไปประมาณ 19
ถึง 36 เปอร์เซ็นต์ โดยมีค่า SROI ระหว่าง 55.19-70.65 ซึ่งยังมีค่ามากกว่าหนึ่ง ซึ่งแสดงว่าแม้ค่า Deadweight
จะเพิ่มขึ้นการดําเนินงานของ สสส. ก็ยังให้ผลตอบแทนต่อสังคมสูงกว่าเงินลงทุนที่ได้ใช้ไป ในกรณีที่ใช้อัตรา
คิดลดสูงสุดที่ 10 เปอร์เซ็นต์ อัตราผลตอบแทนทางสังคมมีค่าอยู่ระหว่าง 24.97-32.16 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้มี
การลดสัดส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ อัตราผลตอบแทนทางสังคมของโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ของ สสส. ก็ยังคงอยู่ในระดับสูง โดยทุกๆ เงินลงทุนของโครงการ 1 บาท ก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมใน
ส่วนของ สสส. ประมาณ 24.97-32.16 บาท
ในส่วนของค่า Attribution คณะผู้วิจัยได้ลดค่า Attribution ลง 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์4 เช่นกัน ใน
ทุกๆ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น พบว่าอัตราผลตอบแทนทางสังคมลดลงไปประมาณ 25-77 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับอัตรา
คิดลดและอัตราของ Attribution ที่ใช้ โดยอัตราผลตอบแทนทางสังคมที่คํานวณได้มีค่าระหว่าง 19.54-64.73
ซึ่งยังมีค่าเกินหนึ่ง และอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง เช่น ถ้าใช้อัตราคิดลด 10 เปอร์เซ็นต์ และลด Attribution
ของโครงการลง 20 เปอร์เซ็นต์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทุกๆ เงินลงทุน 1 บาทของ สสส. ในโครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ยังก่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 19.54 บาท ซึ่งตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานของ
3

สําหรับโครงการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน เนื่องจากค่า Deadweight มีค่าสูงอยู่แล้ว ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจึงเพิ่ม
ค่า Deadweight 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์
4
สําหรับโครงการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน เนื่องจากค่า Attribution มีค่าต่ํา ดังนั้นในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจึงลดค่า
Attribution1 และ 2 เปอร์เซ็นต์
การคุ้มครองผู้บริโภค
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สสส. ในส่วนการคุ้มครองผู้บริโภคยังให้ผลตอบแทนทางสังคมที่ค่อนข้างสูงถึงแม้มีการใช้อัตราคิดลดในระดับที่
สูง และ Attribution ของโครงการในระดับต่ํา

5. ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สสส. ด้วยวิธีวัดผลตอบแทนทาง
สังคม (SROI) ได้ข้อสรุปที่สําคัญดังต่อไปนี้
• โดยภาพรวมการดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ สสส. มีผลกระทบในวงกว้างกับผู้บริโภค
• การดําเนินงานดังกล่าวให้ผลตอบแทนทางสังคมในอัตราที่สูงมาก โดยเฉลี่ยทุกๆ เงินลงทุน 1
บาท ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมระหว่าง 39-86 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราคิดลดที่ใช้)
• สัดส่วนผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้บริโภคซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก
ของโครงการ
• ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผลประโยชน์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพ การสร้ า งความ
ความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการบริโภค และความตระหนักในการบริโภค
จากข้อสรุปที่ได้จากโครงการข้างต้น ในภาพรวม สสส. ควรดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตาม
แนวทางที่ สสส. ได้วางแผนไว้ เนื่องจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมมีมูลค่ามากกว่าปัจจัยที่ใช้ในการดําเนิน
โครงการ นอกจากนี้ สสส. ควรมีการขยายขอบเขตของโครงการให้ครอบคลุมผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะ
โครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ําเสื่อมสภาพที่ปัจจุบันครอบคลุมผู้บริโภคประมาณเกือบสองแสนคน ซึ่งถ้าสามารถ
ขยายให้ครอบคลุมทั้งประเทศได้ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสังคมโดยเฉพาะผู้บริโภคจะมีมูลค่าสูงมากขึ้น
การประเมินผลของโครงการโดยใช้เครื่องมือการวัดผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถวัดผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในทุกมิติ และนําข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้
ในการวิเคราะห์โดยตรง การดําเนินการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนทางสังคมในแต่ละโครงการในการศึกษานี้
เป็นการวิเคราะห์หลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว ทําให้การวัดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียซึ่งเป็นผลจากโครงการมีข้อจํากัด ซึ่งเป็นผลจากข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยเฉพาะ
ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการไม่ได้มีการจัดเก็บหรือวัดอย่างเป็นระบบในระหว่างการดําเนินโครงการ ทําให้
การวัดมูลค่าที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผลจากโครงการอาจไม่สามารถสะท้อนการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
ได้ครบถ้วน นอกจากนั้นเนื่องจากวิธีการวัดผลตอบแทนทางสังคมเป็นวิธีการที่ต้องวัดมูลค่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในทุกมิติ ข้อมูลมูลค่าบางอย่างโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่มีตลาดในการซื้อขายจริง เช่น สิ่งแวดล้อม และ
พฤติกรรมและการตัดสินใจในลักษณะต่างๆ มีค่อนข้างจํากัดในประเทศไทย ดังนั้นการทําวิจัยเพื่อประเมิน
มูลค่าสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมของโครงการจึงมีความจําเป็น
สําหรับในอนาคตถ้าต้องการใช้วิธีการวัดผลตอบแทนทางสังคมในการประเมินโครงการควรดําเนินการ
การประเมินดังกล่าวควบคู่ไปกับการดําเนินโครงการ เพราะการดําเนินการไปพร้อมกันช่วยในการวางแผนการ
เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวัดผลตอบแทนทางสังคมยังช่วยในการ
ประเมินผลของโครงการในระหว่างการดําเนินโครงการได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ดําเนินโครงการรู้สถานะของโครงการและ
สามารถปรับเปลี่ยนการทํางานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้ดียิ่งขึ้น
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โครงการนํา้ ดืม่ ปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในโรงเรียน
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
ผูป้ กครองของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
สพฐ.
โรงเรี ยน/สพฐ ที่มีปัญหาเครื่ องทํานํ้าเย็น
โรงเรี ยน/สพฐ ที่มีปัญหาเครื่ องทํานํ้าเย็น
โรงเรี ยน/สพฐ ที่มีปัญหาเครื่ องทํานํ้าเย็น
โรงเรี ยน/สพฐ ที่มีปัญหาเครื่ องทํานํ้าเย็น
นักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด อปท.
ผูป้ กครองของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด
อปท.
โรงเรี ยน/อปท. ที่มีปัญหาเครื่ องทํานํ้าเย็น
โรงเรี ยน/อปท. ที่มีปัญหาเครื่ องทํานํ้าเย็น
โรงเรี ยน/อปท. ที่มีปัญหาเครื่ องทํานํ้าเย็น
โรงเรี ยน/อปท. ที่มีปัญหาเครื องทํานํ้าเย็น

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย

ตารางที่ A1 วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
ทุนมนุษย์ดีข้ ึนในระยะยาว
รู้สึกดีที่บุตรหลานปลอดภัย

3,285
3,285
3,285
3,285
589,939
294,970
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่

รู้สึกดีที่บุตรหลานปลอดภัย

3,484,398

57
57
57
57

ทุนมนุษย์ดีข้ ึนในระยะยาว

ผลลัพธ์

6,968,795

จํานวนผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ย

ภาคผนวก A ตารางการคํานวณ SROI

สัดส่ วนนักเรี ยนที่ดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่
สัดส่ วนผูป้ กครองที่บุตรหลานดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่ ใน
โรงเรี ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการซ่อม
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการซ่อมแซม
สัดส่ วนนักเรี ยนที่ดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่
สัดส่ วนผูป้ กครองที่บุตรหลานดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่ ใน
โรงเรี ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการซ่อม
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการซ่อมแซม

Indicator description

0.083
0.091
0.083
0.091

0.048

0.168
0.451
0.168
0.451
0.048

0.101

0.101

Indicator

19
21
19
21

14,165

428
1,149
755
2,029
28,329

353,138

706,275

Outcome
incidence
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ผูบ้ ริ โภค

โครงการจัดการแร่ ใยหิน

อปท. ในเครื อข่าย

โรงเรี ยนในเครื อข่าย

ผูป้ ระกอบการที่ได้รับผลจากโครงการ

ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับผลจากโครงการ

โครงการนํา้ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ

ผู้มสี ่ วนได้ ส่วนเสี ย

23,000

65,926,261

4

4

12

1,392

1,404

150,557

162,557

จํานวนผู้มี
ส่ วนได้ ส่วนเสี ย
Indicator description

ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น
ความตระหนักในอันตรายของแร่ ใยหิ น
เพิ่มขึ้น

สัดส่ วนผูป้ ่ วยมะเร็ งเยือ่ หุม้ ปอดที่ลดลง
สัดส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ยนิ ดีที่จะจ่ายเพิ่มสําหรับสิ นค้า
ปลอดใยหิ น

การลดความเสี่ ยงการเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูง
จากการบริ โภคอาหารที่ใช้น้ าํ มันทอดเสื่ อมสภาพ
ความตระหนักและรู ้สึกปลอดภัยในการ สัดส่ วนผูบ้ ริ โภคที่มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยง
บริ โภคเพิ่มขึ้น
นํ้ามันทอดซํ้า
การลดความเสี่ ยงการเป็ นโรคมะเร็ งปอดจากการสูดดมไอ
ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น
นํ้ามันทอดเสื่ อมสภาพ
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น
สัดส่ วนร้านค้าที่มีตน้ ทุนเพิ่มจากการเปลี่ยนนํ้ามันบ่อยขึ้น
รับผิดชอบต่อสุ ขภาพของนักเรี ยนมาก สัดส่ วนโรงเรี ยนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการเปลี่ยนนํ้ามัน
ขึ้น
บ่อยครั้งขึ้น
สัดส่ วน อปท. ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการนํ้ามัน
รู้สึกดีที่ผบู้ ริ โภคในชุมชนปลอดภัย
ทอดซํ้าเสื่ อมสภาพแบบครบวงจร
สัดส่ วน อปท. ที่สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์
รู้สึกดีที่ผบู้ ริ โภคในชุมชนปลอดภัย
และงบประมาณการติดตามเฝ้ าระวัง
ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น

ผลลัพธ์

0.4

0.000012

0.5

0.5

1

1

0.228

0.950

0.180

Indicator

9,200

786

2

2

12

1,392

320

143,029

29,260

Outcome
incidence
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Deadweight description

โครงการนํา้ ดืม่ ปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในโรงเรียน
ทุนมนุษย์ดีข้ ึนใน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ระยะยาว
สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่บุตรหลาน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัย
สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
ทุนมนุษย์ดีข้ ึนใน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ระยะยาว
สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่บุตรหลาน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัย
สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม

ผลลัพธ์

ตารางที่ A2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์จากกิจกรรม

303,698
151,849
107
287
189
507
12,181
6,091
5

0.43
0.43
0.25
0.25
0.25
0.25
0.43
0.43
0.25

14

8,074

16,148

1,521

566

862

321

201,288

402,577

0.4

0.41

0.41

0.4

0.4

0.4

0.4

0.41

0.41

Deadweight Deadweight Incidence after Attribution
proportion incidence
deadweight proportion

6

3,310

6,620

609

227

345

128

82,528

165,056

Incidence after
attribution &
deadweight

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Displacement
proportion

6

3,310

6,620

609

227

345

128

82,528

165,056

Incidence after
attribution, deadweight
& displacement
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Deadweight description

รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
รู้สึกดีที่นกั เรี ยน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยจากสารตะกัว่ สํารวจคุณภาพนํ้าดื่ม
โครงการนํา้ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ
ความปลอดภัยใน
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
สุ ขภาพมากขึ้น
อาหารปลอดภัย
ความตระหนักและรู้สึก
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ปลอดภัยในการบริ โภค
อาหารปลอดภัย
เพิ่มขึ้น
โครงการเริ่ มต้นจากโครงการ
ความปลอดภัยใน
อาหารปลอดภัยและ
สุ ขภาพมากขึ้น
ผูป้ ระกอบการบางส่ วนมีแผนใน
การดําเนินงานอยูแ่ ล้ว
ผูป้ ระกอบการบางส่ วนมี
ความรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมในการจัดการนํ้ามัน
ผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น
ทอดซํ้าอยูแ่ ล้ว

ผลลัพธ์

5

16,386
80,096

221

0.25

0.56
0.56

0.69

961

5

0.25

0.69

5

0.25

432

99

62,933

12,875

16

14

16

0.33

0.33

0.33

0.33

0.4

0.4

0.4

Deadweight Deadweight Incidence after Attribution
proportion incidence
deadweight proportion

142

33

20,768

4,249

6

6

6

Incidence after
attribution &
deadweight

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Displacement
proportion

142

33

20,768

4,249

6

6

6

Incidence after
attribution, deadweight
& displacement
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โครงการจัดการแร่ ใยหิน
ความปลอดภัยใน
สุ ขภาพมากขึ้น
ความตระหนักใน
อันตรายของแร่ ใยหิ น
เพิ่มขึ้น

รู้สึกดีที่ผบู้ ริ โภคใน
ชุมชนปลอดภัย

บริ ษทั มีแผนการดําเนินงานอยู่
แล้ว
บริ ษทั เอกชนทําการ
ประชาสัมพันธ์ดว้ ยตนเองเป็ น
หลัก

โรงเรี ยนมีการดําเนินการจัดการ
นํ้ามันทอดซํ้าอยูบ่ างส่ วนแล้ว
กิจกรรมการจัดการนํ้ามันทอด
ซํ้าเสื่ อมสภาพบางกิจกรรมเป็ น
แผนงานของ อปท. อยูแ่ ล้ว
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และ
เฝ้ าระวังเป็ นงานของ อปท. อยู่
แล้ว

รับผิดชอบต่อสุ ขภาพ
ของนักเรี ยนมากขึ้น

รู้สึกดีที่ผบู้ ริ โภคใน
ชุมชนปลอดภัย

Deadweight description

ผลลัพธ์

746
8,280

0.90

0.4

1.1

2

0.95

0.20

0.55

0.2

920

39

2

1

10

0.1

0.05

0.35

0.2

0.2

Deadweight Deadweight Incidence after Attribution
proportion incidence
deadweight proportion

92

2

0.6

0.2

2

Incidence after
attribution &
deadweight

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Displacement
proportion

92

2

0.6

0.2

2

Incidence after
attribution, deadweight
& displacement

หน้า 40

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่

รู้สึกดีที่บุตรหลานปลอดภัย

สัดส่ วนผูป้ กครองที่บุตรหลานดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่ ใน
โรงเรี ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการซ่อม
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการซ่อมแซม

สัดส่ วนนักเรี ยนที่ดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่

ทุนมนุษย์ดีข้ ึนในระยะยาว

รู้สึกดีที่บุตรหลานปลอดภัย

รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสารตะกัว่

สัดส่ วนนักเรี ยนที่ดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่

Indicator description

สัดส่ วนผูป้ กครองที่บุตรหลานดื่มนํ้าปนเปื้ อนสารตะกัว่ ใน
โรงเรี ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกดที่ได้รับการซ่อม
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการเปลี่ยน
สัดส่ วนเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่ ที่ได้รับการซ่อมแซม

ทุนมนุษย์ดีข้ ึนในระยะยาว

โครงการนํา้ ดืม่ ปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในโรงเรียน

ผลลัพธ์

ตารางที่ A3 ตัวชี้วัดและตัวแทนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อปี ที่ได้จากการลดตะกัว่ ใน
เลือดลง 2.5 ไมโครกรัม/เดซิ ลิตร
ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้น้ าํ ในโรงเรี ยนไม่มี
สารตะกัว่ ปนเปื้ อน
ราคาเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกด
ค่าซ่อมเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกด
ราคาเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํ่า
ค่าซ่อมเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่
ผลตอบแทนต่อปี ที่ได้จากการลดตะกัว่ ใน
เลือดลง 2.5 ไมโครกรัม/ เดซิ ลิตร
ความยินดีที่จะจ่ายเพื่อให้น้ าํ ในโรงเรี ยนไม่มี
สารตะกัว่ ปนเปื้ อน
ราคาเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกด
ค่าซ่อมเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบหลายหัวกด
ราคาเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํ่า
ค่าซ่อมเครื่ องทํานํ้าเย็นแบบถังควํา่

Financial proxy description

฿15,000
฿5,000
฿5,600
฿1,500

฿3,749

฿2,345

฿15,000
฿5,000
฿5,600
฿1,500

฿3,748.85

฿2,345.23

Proxy

฿17,032
฿6,224
฿6,442
฿1,892

฿12,409,594

฿15,526,594

฿385,106
฿344,762
฿253,790
฿182,574

฿309,385,639

฿387,096,104

Total Annual
Value Produced
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Indicator description

โครงการจัดการแร่ ใยหิน
ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น
ความตระหนักในอันตรายของแร่ ใยหิ น
เพิ่มขึ้น

ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น

สัดส่ วนผูป้ ่ วยมะเร็ งเยือ่ หุม้ ปอดที่ลดลง
สัดส่ วนผูบ้ ริ โภคที่ยนิ ดีที่จะจ่ายเพิ่มสําหรับสิ นค้าปลอด
ใยหิ น

การลดความเสี่ ยงการเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูงจากการ
บริ โภคอาหารที่ใช้น้ าํ มันทอดเสื่ อมสภาพ
ความตระหนักและรู้สึกปลอดภัยในการ สัดส่ วนผูบ้ ริ โภคที่มีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยง
บริ โภคเพิม่ ขึ้น
นํ้ามันทอดซํ้า
การลดความเสี่ ยงการเป็ นโรคมะเร็ งปอดจากการสูดดมไอ
ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น
นํ้ามันทอดเสื่ อมสภาพ
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคเพิ่มขึ้น
สัดส่ วนร้านค้าที่มีตน้ ทุนเพิ่มจากการเปลี่ยนนํ้ามันบ่อยขึ้น
สัดส่ วนโรงเรี ยนที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการเปลี่ยนนํ้ามัน
รับผิดชอบต่อสุ ขภาพของนักเรี ยนมากขึ้น
บ่อยครั้งขึ้น
สัดส่ วน อปท. ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการนํ้ามัน
รู้สึกดีที่ผบู้ ริ โภคในชุมชนปลอดภัย
ทอดซํ้าเสื่ อมสภาพแบบครบวงจร
สัดส่ วน อปท. ที่สนับสนุนงบประมาณในการ
รู้สึกดีที่ผบู้ ริ โภคในชุมชนปลอดภัย
ประชาสัมพันธ์ และงบประมาณการติดตามเฝ้ าระวัง

โครงการนํา้ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ

ผลลัพธ์

฿8,331

ต้นทุนเพิ่มจากการเปลี่ยนนํ้ามันบ่อยขึ้นต่อปี

ค่ารักษามะเร็ งเยือ่ หุม้ ปอดต่อคน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากการใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดแร่
ใยหิ น

฿110,434
฿242,880

฿2,200

฿14,308

฿120,469

฿15,996

฿1,186,515

฿1,841,455

฿37,584,376

฿16,708,285

Total Annual
Value Produced

฿56,227

฿25,550

฿8,331

ต้นทุนเพิ่มจากการเปลี่ยนนํ้ามันบ่อยขึ้นต่อปี

งบประมาณประชาสัมพันธ์และเฝ้ าระวัง

฿56,227

ต้นทุนการเป็ นโรคมะเร็ งปอดต่อคน

฿669,275

฿1,810

ความยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงอาหารที่
ใช้น้ าํ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพต่อคนต่อปี

งบประมาณการจัดการนํ้ามันทอดซํ้า
เสื่ อมสภาพแบบครบวงจร

฿3,933

Proxy

ต้นทุนการเป็ นโรคความดันโลหิ ตสูงต่อคน
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การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

ทุนมนุษย์ดีข้ ึนในระยะยาว
รู้สึกดีที่บุตรหลานปลอดภัย
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่
ทุนมนุษย์ดีข้ ึนในระยะยาว
รู้สึกดีที่บุตรหลานปลอดภัย
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่
รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่

ผลลัพธ์

฿6,224
฿6,442

0.00

฿15,526,594
฿12,409,594

0.00

฿182,574

0.00

฿17,032

฿15,526,594
฿12,409,594

฿253,790

0.00

0.00

฿182,573.57

฿344,762

0.00

฿6,442.13

฿6,224.40

฿17,031.60

฿253,790.21

฿344,761.92

฿385,106.40

฿385,106

0.00

฿387,096,104
฿309,385,638.98

Value Year 2

฿387,096,104
฿309,385,639

Value Year 1

0.00
0.16

Annual
Drop-off
โครงการนํา้ ดืม่ ปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในโรงเรียน

ตารางที่ A4 การคํานวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

฿6,442.13

฿6,224.40

฿17,031.60

฿15,526,594
฿12,409,594

฿182,573.57

฿253,790.21

฿344,761.92

฿385,106.40

฿387,096,104
฿259,883,936.74

Value Year 3

฿6,442.13

฿6,224.40

฿17,031.60

฿15,526,594
฿12,409,594

฿182,573.57

฿253,790.21

฿344,761.92

฿385,106.40

฿387,096,104
฿218,302,506.86

Value Year 4

฿6,442.13

฿6,224.40

฿17,031.60

฿15,526,594
฿12,409,594

฿182,573.57

฿253,790.21

฿344,761.92

฿385,106.40

฿387,096,104
฿183,374,105.77

Value Year 5

Present Value

฿6,442.13

฿6,224.40

฿17,031.60

฿77,632,972
฿62,047,968

฿182,573.57

฿1,268,951

฿1,723,810

฿1,925,532

฿29,503

฿28,506

฿78,000

฿77,632,972
฿56,832,305

฿836,133

฿1,162,285

฿1,578,909

฿1,763,675

฿1,935,480,518 ฿1,935,480,518
฿1,280,331,827 ฿1,181,969,726

Total Value
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฿16,708,285.35
฿37,584,376.49
฿1,841,455.23

฿1,186,515.30
฿15,996.34
฿120,469.46
฿14,308.00
฿110,433.61
฿242,880.00

0.10

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.05

0.05

฿1,892

Value Year 1

0.10

0.00

รู้สึกดีที่นกั เรี ยนปลอดภัยจากสาร
ตะกัว่

โครงการนํา้ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ
ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น
ความตระหนักและรู ้สึกปลอดภัย
ในการบริ โภคเพิ่มขึ้น
ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
เพิ่มขึ้น
รับผิดชอบต่อสุ ขภาพของ
นักเรี ยนมากขึ้น
รู ้สึกดีที่ผบู ้ ริ โภคในชุมชน
ปลอดภัย
รู ้สึกดีที่ผบู ้ ริ โภคในชุมชน
ปลอดภัย
โครงการจัดการแร่ ใยหิน
ความปลอดภัยในสุ ขภาพมากขึ้น
ความตระหนักในอันตรายของแร่
ใยหิ นเพิ่มขึ้น

Annual
Drop-off

ผลลัพธ์

฿242,880.00

฿110,433.61

฿14,308.00

฿120,469.46

฿15,996.34

฿1,186,515.30

฿1,841,455.23

฿37,584,376.49

฿16,708,285.35

฿1,891.89

Value Year 2

฿242,880.00

฿110,433.61

฿14,308.00

฿120,469.46

฿15,996.34

฿1,186,515.30

฿1,841,455.23

฿37,584,376.49

฿16,708,285.35

฿1,891.89

Value Year 3

฿242,880.00

฿110,433.61

฿14,308.00

฿120,469.46

฿15,996.34

฿1,186,515.30

฿1,841,455.23

฿37,584,376.49

฿16,708,285.35

฿1,891.89

Value Year 4

฿230,736.00

฿104,911.93

฿14,308.00

฿120,469.46

฿15,996.34

฿1,127,189.53

฿1,749,382.47

฿33,825,938.84

฿15,037,456.82

฿1,891.89

Value Year 5

฿1,202,256.00

฿546,646.39

฿71,540.00

฿602,347.28

฿79,981.71

฿5,873,250.72

฿81,870,598.22
฿
184,163,444.78
฿9,115,203.39

฿1,891.89

Total Value

฿1,101,844

฿500,991

฿65,526

฿551,715

฿73,259

฿5,382,718

฿8,353,903

฿168,883,378

฿75,077,783

฿8,664

Present Value

ภาคผนวก B แบบสอบถาม
B1 แบบสอบถามโครงการน้ําดื่มปนเปื้อนสารตะกั่วในโรงเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีแผนดําเนินโครงการโรงเรี ยนปลอดภัย โดย
ต้องการลดความเสี่ ยงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน ความเสี่ ยงในโรงเรี ยนที่ สพฐ. ให้ความสนใจ คือ
นํ้าดื่มปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในโรงเรี ยน โรคอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากเครื่ องเล่นเด็กและ
เครื่ องเล่นกีฬาในโรงเรี ยน ซึ่ งทางทีมวิจยั ขอนําเสนอข้อมูลความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นของความเสี่ ยงดังกล่าวเพื่อ
เป็ นข้อมูลให้ท่านพิจารณา
นํ้าดื่มปนเปื้ อนสารตะกัว่ ในโรงเรี ยน
สารตะกัว่ เป็ นสารอันตรายที่มีผลต่อสุ ขภาพของมนุ ษย์โดยเฉพาะเด็ก เด็กที่ได้รับสารตะกัว่ มีการ
พัฒนาในด้านต่างๆ ช้ากว่าเด็กที่ไม่ได้รับสารตะกัว่ โดยเฉพาะทางด้านสติปัญญา การศึกษาทางการแพทย์ทวั่
โลกได้มีการยืนยันว่าเด็กที่ได้รับสารตะกัว่ ในระดับสู งมีการพัฒนาด้านสติปัญญาช้ากว่าเด็กที่ไม่ได้รับสาร
ตะกัว่ หรื อได้รับสารตะกัว่ ในระดับที่ต่าํ กว่า และผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขและรักษาได้
ซึ่งส่ งผลระยะยาวต่อชีวิตของเด็กในอนาคต
จากการสํารวจคุณภาพนํ้าดื่มในโรงเรี ยนพบว่านํ้าดื่มจากเครื่ องทํานํ้าเย็นในโรงเรี ยนหลายแห่ งมีสาร
ตะกัว่ ปนเปื้ อนในอัตราที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน ปริ มาณสารตะกัว่ ปนเปื้ อนจะแปรตามระยะเวลาที่น้ าํ แช่อยูใ่ น
เครื่ องทํานํ้าเย็น โดยเฉลี่ยการปนเปื้ อนในระดับที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานจะเริ่ มเกิดขึ้นในวันพุธจนถึงระดับ
การปนเปื้ อนสู งสุ ดในวันศุกร์ โดยเฉลี่ยนักเรี ยนไปโรงเรี ยนประมาณ 200 วันต่อปี ดังนั้นจาก 200 วัน
ดังกล่าว มีประมาณ 100 วันที่นกั เรี ยนมีโอกาสดื่มนํ้าที่มีตะกัว่ ปนเปื้ อนในปริ มาณที่สูงกว่าค่ามาตรฐาน
โรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลันโรงเรี ยน
โรคอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลันถือเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สําคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยน ปั ญหาดังกล่าว
โดยส่ วนใหญ่เกิดจากโรงอาหารในโรงเรี ยนไม่ได้มาตรฐาน เช่น กระบวนการการปรุ งอาหารก่อให้เกิดการ
ปนเปื้ อน อาหารที่ปรุ งเสร็ จแล้วไม่ได้จดั เก็บในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิ ดที่ดีพอ โรงครัวและระบบ
การจัดการของเสี ยจากโรงครั วไม่ได้มาตรฐานทําให้อาหารที่ ปรุ งมี การปนเปื้ อนเชื้ อโรคในระดับที่ เกิ น
มาตรฐานกําหนด
จากการสํารวจโรงครัวและโรงอาหารในโรงเรี ยนพบว่าโดยส่ วนใหญ่ยงั ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ทางกระทรวงสาธารณสุ ขกําหนดไว้ ส่ งผลให้อตั ราการเกิดโรคอุจจาระร่ วงเฉี ยบพลันในเด็กนักเรี ยนไทยอยู่
ในระดับที่สูงกว่าโรคอื่นๆ โดยมีอตั ราการเกิดโรคโดยเฉลี่ยในทุกๆ นักเรี ยน 1,000 คน จะมีนกั เรี ยนเป็ นโรค
อุจจาระร่ วงเฉียบพลันประมาณ 14 คนต่อปี
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อุบัติเหตุจากเครื่ องเล่ นในโรงเรี ยน
อุบตั ิเหตุที่เกิดจากเครื่ องเล่นเด็กและเครื่ องเล่นกีฬาในโรงเรี ยนถือเป็ นอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดใน
โรงเรี ยน สาเหตุหลักที่เกิดอุบตั ิเหตุเหล่านี้ ในโรงเรี ยนคือ เครื่ องเล่นชํารุ ดทรุ ดโทรมไม่อยูใ่ นภาวะพร้อมใช้
งานเนื่ องจากไม่ได้มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนั้นการออกแบบพื้นที่เด็กเล่นไม่ได้เป็ นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัยที่กาํ หนด เช่น ใช้พ้ืนซี เมนต์แข็งแทนที่จะเป็ นพื้นหญ้าหรื อทราย และการวางเครื่ อง
เล่ นอยู่ใกล้กนั มากเกิ นไป ซึ่ งผลจากการขาดการบํารุ งรั กษาและการออกแบบเครื่ องเล่น และพื้นที่ ที่ไม่
เหมาะสมทําให้เกิดอุบตั ิเหตุและการบาดเจ็บในเด็กขึ้น โดยการบาดเจ็บมีต้ งั แต่บาดเจ็บเล็กน้อยเช่น เป็ นแผล
ถลอก ไปจนถึงการบาดเจ็บขั้นรุ นแรงเช่ น กระดูกหัก และเลือดคัง่ ในสมอง ซึ่ งโดยเฉลี่ยพบว่าอัตราการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นคือ ทุกๆ นักเรี ยน 1,000 คนจะมีนกั เรี ยนได้รับอุบตั ิเหตุจากเครื่ องเล่นเด็กและเครื่ องเล่นกีฬา
ประมาณ 6 คนต่อปี
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรี ยนดังที่ได้กล่าวข้างต้น สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบาย
ลดความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ท้ งั สาม โดยการดําเนิ นการตามนโยบายดังกล่าวสามารถลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
จากเหตุการณ์ท้ งั สามได้ โดยความเสี่ ยงที่ลดลงได้ข้ ึนอยูก่ บั ความเข้มข้นของแผนการดําเนิ นงาน ซึ่ งสามารถ
แสดงได้ดงั รู ปภาพด้านล่าง
การลดความเสี่ ยงจากนํา้ ดื่มปนเปื้ อนสารตะกัว่
จํานวนวันที่นํ ้าดื่มปนเปื อ้ นตะกัว่ เกินมาตรฐาน

120
100
80
60

100 วัน จาก
200 วัน

40

50 วัน จาก
200 วัน

20

ไม่มีตะกัว่ ปนเปื อ้ น

0

ไม่มีมาตรการ
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50%

100%

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

จํานวนนักเรี ยนเป็ นโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลันต่อ
นักเรี ยน 1,000 คน

การลดความเสี่ ยงการเกิดโรคอุจจาระร่ วงเฉียบพลัน
16
14
12
10

14 คน จากทุกๆ
1,000 คน

8
6

7 คน จากทุกๆ
1,000 คน

4

2 คน จากทุกๆ
1,000 คน

2
0

ไม่มีมาตรการ

50%

90%

การลดความเสี่ ยงการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องเล่ นเด็กและเครื่องเล่ นกีฬา

จํานวนนักเรี ยนได้ รับอุบตั ิเหตุตอ่ นักเรี ยน 1,000 คน

7
6
5

6 คน จากทุกๆ
1,000 คน

4
3

3 คน จากทุกๆ
1,000 คน

2

1 คน จากทุกๆ
1,000 คน

1
0

ไม่มีมาตรการ

50%

การลดความเสี่ยง

90%

ขอให้ท่านลองพิจารณาดูว่า ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ ยงในปั จจุบนั ที่บุตรหลานของท่านดื่ มนํ้า
โรงเรี ยนที่มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อนเกินกว่าค่ามาตรฐาน ความเสี่ ยงที่บุตรหลานของท่านอาจเป็ นโรคอุจจาระร่ วง
เฉี ยบพลันอันเนื่ องมาจากอาหารในโรงเรี ยนมีความสะอาดไม่เพียงพอ และความเสี่ ยงที่บุตรหลานของท่าน
อาจได้รับบาดเจ็บจากเครื่ องเล่นเด็กและเครื่ องเล่นกีฬาในโรงเรี ยน ถ้า สพฐ. มีแผนเพื่อออกมาตรการลด
ความเสี่ ย งดัง กล่ าว หรื อบางส่ ว น โดยมี การเก็บค่าบํารุ งการศึ ก ษาเพิ่มเติ ม จากผูป้ กครองเพื่ อ ใช้ใ นการ

การคุ้มครองผู้บริโภค
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ดําเนินการลดความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น โดยค่าบํารุ งการศึกษามี 3 ระดับ คือ 1,000 บาทต่อปี 1,500 บาทต่อปี และ
2,000 บาทต่อปี ท่านคิดว่าแผนใด (ตามตารางด้านล่าง) เป็ นแผนที่ท่านพึงพอใจมากที่สุด ก่อนที่ท่านจะเลือก
คําตอบ ขอให้ท่านคิดพิจารณาถึ งความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั และผลกระทบของสถานการณ์ความไม่
ปลอดภัยที่ เกิ ดขึ้นกับบุตรหลานของท่านอันเนื่ องมาจากความเสี่ ยงดังกล่าว รวมถึ งพิจารณาถึ งค่าบํารุ ง
การศึกษาที่ท่านต้องจ่ายให้กบั โรงเรี ยนซึ่งมีผลทําให้ท่านมีเงินเหลือในการใช้จ่ายอย่างอื่นลดลง
ตารางด้านล่างแสดงถึงทางเลือกที่เป็ นไปได้ในการลดความเสี่ ยง ขอให้ท่านพิจารณาเลือกทางเลือก
ที่ทาํ ให้ท่านมีความพึงพอใจสู งที่สุดในแต่ละกลุ่มทางเลือก
1. กลุ่มทางเลือก 1001
คุณลักษณะ
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
การลดความเสี่ ยงโรค
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
การลดความเสี่ ยงการ
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก

ทางเลือก 1

ทางเลือก 2

100%

50%

ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง
ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง
2,000 บาทต่อปี

2. กลุ่มทางเลือก 1002
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
50%
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
การลดความเสี่ ยงโรค
90%
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
การลดความเสี่ ยงการ
90%
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
1,000 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก
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90%

ทางเลือก 3

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

90%
1,500 บาทต่อปี

ทางเลือก 2
ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง

ทางเลือก 3

50%

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง
1,500 บาทต่อปี

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

3. กลุ่มทางเลือก 1003
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
50%
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
การลดความเสี่ ยงโรค
ไม่มีมาตรการ
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงการ
50%
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
2,000 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก
4. กลุ่มทางเลือก 1004
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
100%
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
การลดความเสี่ ยงโรค
50%
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
การลดความเสี่ ยงการ
90%
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
2,000 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก
5. กลุ่มทางเลือก 1005
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
ไม่มีมาตรการ
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงโรค
ไม่มีมาตรการ
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงการ
90%
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
1,500 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก

การคุ้มครองผู้บริโภค

ทางเลือก 2
ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง

ทางเลือก 3

90%

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง
1,000 บาทต่อปี

ทางเลือก 2

ทางเลือก 3

50%
90%

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

50%
1,000 บาทต่อปี

ทางเลือก 2

ทางเลือก 3

50%
50%
ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง
2,000 บาทต่อปี

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2
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6. กลุ่มทางเลือก 1006
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
ไม่มีมาตรการ
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงโรค
ไม่มีมาตรการ
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงการ
ไม่มีมาตรการ
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ลดความเสี่ ยง
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
1,000 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก
7. กลุ่มทางเลือก 1007
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
50%
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
การลดความเสี่ ยงโรค
ไม่มีมาตรการ
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงการ
90%
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
1,000 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก
8. กลุ่มทางเลือก 1008
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
ไม่มีมาตรการ
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงโรค
ไม่มีมาตรการ
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
ลดความเสี่ ยง
การลดความเสี่ ยงการ
90%
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
1,000 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก
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ทางเลือก 2

ทางเลือก 3

100%
90%

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

50%
1,500 บาทต่อปี

ทางเลือก 2
ไม่มีมาตรการ
ลดความเสี่ ยง

ทางเลือก 3

90%

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

50%
1,500 บาทต่อปี

ทางเลือก 2

ทางเลือก 3

50%
50%

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

50%
2,000 บาทต่อปี

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

9. กลุ่มทางเลือก 1009
คุณลักษณะ
ทางเลือก 1
การลดความเสี่ ยงนํ้าดื่ม
100%
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
การลดความเสี่ ยงโรค
90%
อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน
การลดความเสี่ ยงการ
ไม่มีมาตรการ
บาดเจ็บจากเครื่ องเล่น
ลดความเสี่ ยง
ค่าบํารุ งการศึกษาต่อปี
1,500 บาทต่อปี
ดิฉนั /ผม ต้องการเลือก

ทางเลือก 2

ทางเลือก 3

50%
50%

ไม่เลือกทั้งทางเลือก 1
และทางเลือก 2

90%
1,000 บาทต่อปี

10. จากข้อความด้านล่างนี้ขอให้ท่านพิจารณาว่าข้อความดังกล่าว “ถูก” หรื อ “ผิด” หรื อว่าท่าน “ไม่รู้”
คําถาม
ถูก ผิด ไม่ รู้
1) เด็กที่มีสารตะกัว่ ในเลือดสู งมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ต่าํ
2) เด็กจะมีระดับสารตะกัว่ ในเลือดสูงสุ ดเมื่ออายุประมาณ 5 ปี
3) โดยทัว่ ไปเด็กที่มีสารตะกัว่ ในเลือดสูงกว่าค่ามาตรฐานจะแสดงอาการเจ็บป่ วยทันที
4) เด็กส่ วนใหญ่ได้รับสารตะกัว่ จากทางอากาศ มากกว่าได้รับทางกินหรื อกลืนสิ่ งที่มี
ตะกัว่ ปนเปื้ อน
5) โดยส่ วนใหญ่เด็กได้รับสารตะกัว่ จากการดื่มนํ้าที่มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อน
6) นํ้าที่มาจากภาชนะที่มีอุณหภูมิสูงจะมีสารตะกัว่ ตํ่ากว่านํ้าที่มาจากภาชนะที่มีอุณหภูมิต่าํ
7) สารตะกัว่ ที่ปนเปื้ อนในนํ้าสามารถกําจัดได้ดว้ ยการต้ม
8) ภาชนะบางชนิดมีสารตะกัว่ ดังนั้นจึงไม่ควรนํามาใช้ในการบรรจุหรื อทําอาหาร
9) การล้างมือเด็กบ่อย ๆ ช่วยลดปริ มาณสารตะกัว่ ที่เด็กอาจจะได้รับ
10) การรับประทานอาหารที่ธาตุเหล็กช่วยลดอันตรายจากตะกัว่ ได้
11) โดยปกติร่างกายมนุษย์ตอ้ งการสารตะกัว่ ในระดับหนึ่ง
11. ท่านทราบหรื อไม่วา่ พิษจากสารตะกัว่ มีผลต่อระดับสติปัญญา สมองและระบบประสาทอย่างถาวรในเด็ก
1) ทราบ

2) ไม่ทราบ

12. ท่านทราบมาก่อนหรื อไม่ว่านํ้าดื่มในโรงเรี ยนอาจมีสารตะกัว่ ปนเปื้ อน เนื่ องจากการใช้สารบัดกรี โลหะ
ที่มีตะกัว่ เป็ นส่ วนผสมในการผลิตถังทํานํ้าเย็นในโรงเรี ยน
1) ทราบ (ตอบข้อ 13)

การคุ้มครองผู้บริโภค

2) ไม่ทราบ (ตอบข้อ 14)
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13. ถ้าท่านทราบ ท่านมีวิธีการป้ องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้บุตรหลานของท่านบริ โภคนํ้าดื่มที่อาจมีสารตะกัว่
ปนเปื้ อนในโรงเรี ยน
วิธีป้องกัน_______________________________________________________
วิธีการดังกล่าวทําให้ค่าใช้จ่ายของท่านเพิม่ ขึ้นวันละ _____________________ บาท
14. ถึงแม้ท่านไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวมาก่ อน ขอให้ท่านลองจินตนาการดูว่าถ้าท่านทราบข้อมูลดังกล่าว
ท่านจะใช้วิธีป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้บุตรหลานของท่านบริ โภคนํ้าดื่มที่อาจมีสารตะกัว่ ปนเปื้ อนใน
โรงเรี ยน
วิธีป้องกัน__________________________________________________________
วิธีการดังกล่าวน่าจะทําให้คา่ ใช้จ่ายของท่านเพิ่มขึ้นวันละ _____________________ บาท
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
15. เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
1) ชาย

2) หญิง

16. ท่านมีอายุเท่าใด _________________ ปี
17. สถานภาพการสมรสของท่าน
1) โสด

2) สมรส

3) ม่าย

4) หย่าร้าง

18. ท่านจบการศึกษาสู งสุ ดในระดับใด
1) ไม่ได้ศึกษา

2) ประถม

3) มัธยมปลาย (ปวช.)

4) อาชีวศึกษา (ปวส.)

5) ปริ ญญาตรี

6) ปริ ญญาโท

7) สู งกว่าปริ ญญาโท
19. ในครัวเรื อนของท่านมีจาํ นวนสมาชิกเท่าใด ______________ คน
20. ในครัวเรื อนของท่านมีสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี กี่คน ______________ คน
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คนที่ 1 อายุ ___________ ปี

คนที่ 2 อายุ ___________ ปี

คนที่ 3 อายุ ___________ ปี

คนที่ 4 อายุ ___________ ปี
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21. อาชีพหลักของท่านคืออะไร
1) ข้าราชการ

2) พนักงานบริ ษทั เอกชน

3) เกษตรกร

4) ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

5) ว่างงาน

6) เกษียณ

7) รับจ้างทัว่ ไป

8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)_________________________

22. ผูท้ ี่มีรายได้ในครัวเรื อนของท่าน (รวมตัวท่านเอง) มีจาํ นวนเท่าใด __________________ คน
23. กรุ ณาระบุรายได้ครัวเรื อนต่อเดือนของท่าน ข้อมูลนี้สาํ คัญมากต่อการศึกษา คณะผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลนี้
เป็ นความลับ
1) ไม่เกิน 5,000 บาท

2) 5,001-10,000 บาท

3) 10,001-15,000 บาท

4) 15,001-20,000 บาท

5) 20,001-25,000 บาท

6) 25,001-30,000 บาท

7) 30,001-35,000 บาท

8) 35,001-40,000 บาท

9) 40,001-45,000 บาท

10) 45,001-50,000 บาท

11) 50,001-55,000 บาท

12) มากกว่า 55,000 บาท
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B2 แบบสอบถามโครงการจัดการน้ํามันทอดซ้ํา
1. โดยเฉลี่ยท่านซื้ออาหารประเภททอดกี่ครั้งต่อสัปดาห์ _____________________ ครั้ง/สัปดาห์
2. โดยเฉลี่ยท่านมีค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารประเภททอดต่อครั้งเท่าไหร่ __________________ บาท/ครั้ง
3. ในการเลือกซื้ออาหารประเภททอด ท่านให้ความสําคัญกับปั จจัยเหล่านี้อย่างไร (1 คือไม่สาํ คัญเลย และ
5 คือสําคัญมากที่สุด)
ไม่สาํ คัญเลย
สําคัญมากที่สุด
ปัจจัย
1
2
3
4
5
1) ประเภทอาหาร
2) รสชาติ
3) ชื่อเสี ยงของร้าน
4) ความสะดวกในการซื้อ
5) ราคาและปริ มาณ
6) ความสะอาด
7) ลักษณะนํ้ามัน
8) ป้ ายรับรอง
9) อื่นๆ (โปรดระบุ ____________________)
4. ท่านคิดว่าท่านมีความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบของอาหารประเภททอดต่อสุ ขภาพเท่าใด
1) ไม่รู้เลย

2) แทบไม่รู้เลย

3) รู ้บา้ ง

4) รู ้มาก

5) รู ้มากที่สุด

5. ท่านคิดว่าท่านมีความรู ้เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้น้ าํ มันทอดซํ้าต่อสุ ขภาพเท่าใด
1) ไม่รู้เลย
2) แทบไม่รู้เลย
3) รู ้บา้ ง
4) รู ้มาก
5) รู ้มากที่สุด
6. จากข้อความด้านล่างนี้ขอให้ท่านพิจารณาว่าข้อความดังกล่าว “ถูก” หรื อ “ผิด” หรื อว่าท่าน “ไม่รู้”
คําถาม
อาหารที่ทอดด้วยนํ้ามันที่มีสีคลํ้า และมีควันมากขณะทอดเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
การเติมนํ้ามันทอดอาหารใหม่ลงไปในนํ้ามันเก่าไม่เป็ นอันตราย ดังนั้นการเปลี่ยน
นํ้ามันในการทอดอาหารจึงไม่จาํ เป็ น
นํ้ามันทอดอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวตํ่า เช่น นํ้ามันถัว่ เหลือง นํ้ามันรําข้าว เหมาะ
ในการใช้ทอดอาหาร
นํ้ามันทอดซํ้าที่มีตะกอนมากไม่ปลอดภัยในการปรุ งอาหารถึงแม้วา่ จะนําไปกรอง
เอาตะกอนออกแล้ว
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ถูก

ผิด

ไม่ รู้
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อาหารประเภททอดได้รับความนิ ยมในหมู่ผูบ้ ริ โภค อย่างไรก็ตามจากการสํารวจโดยกระทรวง
สาธารณสุ ขพบว่า 35 เปอร์เซ็นต์ของผูป้ ระกอบการขายอาหารมีการใช้น้ าํ มันทอดซํ้าที่เสื่ อมสภาพ โดยนํ้ามัน
ทอดซํ้าที่เสื่ อมสภาพจะมีสารโพลาร์ ซ่ ึ งทางการแพทย์ยืนยันว่ามีผลต่อการเกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู ง โดย
ผูบ้ ริ โภคที่บริ โภคอาหารที่ใช้น้ าํ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพมีโอกาสเป็ นโรคความดันโลหิ ตสู งมากกว่าคนทัว่ ไป
ถึง 2 เท่า นอกจากนั้นการบริ โภคอาหารที่ใช้น้ าํ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพยังมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
โรคมะเร็ งลําไส้ และมะเร็ งกระเพาะอาหารอีกด้วย จากผลกระทบทางสุ ขภาพดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุ ข
จึงมีแผนที่จะออกมาตรการเพื่อลดสัดส่ วนสถานประกอบการที่ใช้น้ าํ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพ โดยร่ วมมือกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในการตรวจสอบและเฝ้ าระวังในพื้นที่ ซึ่ งเป้ าหมายจากการดําเนิ นการดัง
กล่าวคือลดสัดส่ วนผูป้ ระกอบการขายอาหารที่ใช้น้ าํ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพจาก 35 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นไม่เกิน 5
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ ยงในการบริ โภคอาหารที่ใช้น้ าํ มันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภค
กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีมาตรการควบคุม สัดส่ วนสถานประกอบการอาหารที่ใช้น้ าํ มัน
เสื่ อมสภาพจะลดลงจาก 35 เปอร์เซ็นต์ เป็ น 5 เปอร์เซ็นต์
ถ้ าไม่ มีมาตรการควบคุมจากกระทรวงสาธารณสุ ข จะมีร้านอาหารทีใ่ ช้ นํา้ มันทอดซํ้า 35 ร้ าน จากทั้งหมด
100 ร้ าน
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ถ้ ามีมาตรการควบคุมจากกระทรวงสาธารณสุ ข จะมีร้านอาหารทีใ่ ช้ นํา้ มันทอดซํ้า 5 ร้ าน จากทั้งหมด 100 ร้ าน

คือ ร้านอาหารที่ใช้น้ าํ มันทอดซํ้า

หมายเหตุ :

คือ ร้านอาหารที่ไม่ใช้น้ าํ มันทอดซํ้า
อย่างไรก็ตามการดําเนินมาตรการดังกล่าวมีผลทําให้ตน้ ทุนของผูป้ ระกอบการเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้อง
ใช้น้ าํ มันมากขึ้น มีผลให้ราคาอาหารปรับสู งขึ้น และค่าใช้จ่ายต่อครั้งโดยเฉลี่ยในการซื้ออาหารประเภททอด
ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน
7. จากข้อมูลที่ได้นาํ เสนอมา ค่าใช้จ่ายในการซื้ ออาหารประเภททอดสู งสุ ดที่ท่านมีความยินดีที่จะจ่ายเพิ่ม
ต่อครั้ง เมื่อมีการดําเนิ นมาตรการควบคุมนํ้ามันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพซึ่ งช่วยลดความเสี่ ยงในการบริ โภค
นํ้ามันทอดซํ้าเสื่ อมสภาพจาก 35 เปอร์เซ็นต์ เป็ น 5 เปอร์เซ็นต์ คือ ________________ บาท
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
8. เพศของผูต้ อบแบบสอบถาม
1) ชาย

2) หญิง

9. ท่านมีอายุเท่าใด _________________ ปี
10. สถานภาพการสมรสของท่าน
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1) โสด

2) สมรส

3) ม่าย

4) หย่าร้าง

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

11. ท่านจบการศึกษาสู งสุ ดในระดับใด
1) ไม่ได้ศึกษา

2) ประถม

3) มัธยมปลาย (ปวช.)

4) อาชีวศึกษา (ปวส.)

5) ปริ ญญาตรี

6) ปริ ญญาโท

7) สู งกว่าปริ ญญาโท
12. ในครัวเรื อนของท่านมีจาํ นวนสมาชิกเท่าใด ______________ คน
13. ในครัวเรื อนของท่านมีสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี กี่คน ______________ คน
คนที่ 1 อายุ ___________ ปี

คนที่ 2 อายุ ___________ ปี

คนที่ 3 อายุ ___________ ปี

คนที่ 4 อายุ ___________ ปี

14. อาชีพหลักของท่านคืออะไร
1) ข้าราชการ

2) พนักงานบริ ษทั เอกชน

3) เกษตรกร

4) ประกอบธุรกิจส่ วนตัว

5) ว่างงาน

6) เกษียณ

7) รับจ้างทัว่ ไป

8) อื่น ๆ (โปรดระบุ)_________________________

15. ผูท้ ี่มีรายได้ในครัวเรื อนของท่าน (รวมตัวท่านเอง) มีจาํ นวนเท่าใด __________________ คน
16. กรุ ณาระบุรายได้ครัวเรื อนต่อเดือนของท่าน ข้อมูลนี้สาํ คัญมากต่อการศึกษา คณะผูว้ จิ ยั จะเก็บข้อมูลนี้เป็ น
ความลับ
1) ไม่เกิน 5,000 บาท

2) 5,001-10,000 บาท

3) 10,001-15,000 บาท

4) 15,001-20,000 บาท

5) 20,001-25,000 บาท

6) 25,001-30,000 บาท

7) 30,001-35,000 บาท

8) 35,001-40,000 บาท

9) 40,001-45,000 บาท

10) 45,001-50,000 บาท

11) 50,001-55,000 บาท

12) มากกว่า 55,000 บาท
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