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บทคัดยอ 
 

 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาถึงการต้ังราคาคาน้ําเชิงเศรษฐศาสตรที่ทําใหเกิด

ประสิทธิภาพและศึกษาสภาพทั่วไปที่เกี่ยวกับการผลิต การจําหนายน้ําประปาและการต้ังราคาคา

น้ําประปาจากโครงการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 

 การปรับปรุงขยายการประปาเปนนโยบายของการประปาสวนภูมิภาคเพื่อสนอง

นโยบายของรัฐในการขยายการบริการสูภูมิภาคเพื่อใหประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี การปรับปรุง

ขยายการประปาแตละคร้ังตองใชเงินลงทุนจํานวนมากทําใหการต้ังราคาคาน้ําประปาควรที่จะ

สอดคลองกันซึ่งผลการศึกษาโดยใชแนวคิดของตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ย(Average Incremental 

Cost, AIC)  ราคา   คาน้ําประปาที่คํานวณไดมีคาเทากับ 21.12 บาท/ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับ

ราคาคาน้ําโดยวิธีตนทุนเฉลี่ยที่เรียกเก็บอยูซึ่งใชป พ.ศ.2545 เปนปฐานและสอดคลองกับราคา

ที่ใชในการคํานวณแบบจําลองสมการอุปสงคของการใชน้ําประปา โดยที่ราคาคาน้ําเฉล่ีย เทากับ 

11.79 บาท/ลบ.ม. เม่ือนํามาเปรียบเทียบแลว เห็นไดวาราคาคาน้ําเฉลี่ยที่เรียกเก็บอยูนั้นมีคาตํ่า

กวาราคาคาน้ําที่คํานวณโดยวิธีตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (AIC) แสดงวาราคาคาน้ําที่เรียกเก็บหลังจาก

การมีโครงการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุ รีสะทอนตนทุนเชิงเศรษฐศาสตรที่ไมมี

ประสิทธิภาพ  รัฐบาลตองใหการสนับสนุนหรือชดเชยสวนขาดทุน หากนโยบายรัฐบาลตองการให

รัฐวิสาหกิจสามารถเล้ียงตนเองไดเปนการลดปญหาทางการเงินใหของรัฐบาลและสอดคลองกับ

แนวนโยบายของการใหบริการน้ําประปาควรจะใหหนวยงานนั้นๆ สามารถปรับราคาไดเอง 

 อยางไรก็ตามในการศึกษาคร้ังนี้พบวาหากการพิจารณาตนทนุสวนเพิม่เฉล่ีย (AIC) 

ในกรณีที่ไมถอืวาเงินโอนจากรัฐบาลเปนตนทนุของการลงทนุ ราคาคาน้ําประปาที่คํานวณไดจะมี

คาเทากับ 9.74 บาท/ลบ.ม. ซึ่งเปนราคาทีม่ีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to investing the pricing efficiency set by the Provincial Waterworks 
Authority (PWA) in the case of Kabinburi Water Supply’s expansion. 
 The continuing expansion of waterworks is PWA’s policy in responding government’s 
policy to provide better services for improving quality of life of people in the provinces.  
However, each PWA’s project involves large amount of investment and resources. In order to 
mark each project viable, PWA has to take into consideration of all factors concerned, especially 
cost of expansion and price charged to people. However, since PWA is a public enterprise, the 
price setting has to be based on social welfare maximization rather than profit objective. Given 
costs of involved in the expansion of PWA’s project in the case of Kabinburi Water Supply, by 
following the light of AIC price concept, the study found that average incremental cost (AIC) of 
this project is 21.12 ฿/cm3 which was calculated based on average cost of year 2002, while the 
price charged is 11.79 ฿/cm3. The lower current price set by PWA implies that the efficiency 
price was not achieved in the expansion of Kabinburi Water Supply project, if government insists 
to free the state-enterprise and give them financial independence; the flexiabillity of price 
establishment must be delegate to the authority. However, the study else shows that with the 
inclusion of government’s subsidy, in investment, the efficient price could be set at 9.74 ฿/cm3 
which is lower than current price charged by PWA. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 น้ําเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเปนตอการดํารงชีพของมนุษยๆ ตองใชน้ําในการดําเนิน
กิจกรรม ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจและดานสังคม เชน ใชในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวัน 
ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาและบริการ ประกอบพิธีทางศาสนา เดิมน้ํามีปริมาณมากทําให
มนุษยใชน้ําอยางฟุมเฟอยแตการเพิ่มของประชากร ทําใหแหลงน้ําท่ีมีอยูเดิมตามธรรมชาติไม
เพียงพอกับความตองการและไมสะอาดทําใหไมสามารถนํามาอุปโภคบริโภคเหมือนแตกอนได    
ณ จุดนี้เองมนุษยจึงคิดคนและพัฒนากรรมวิธีท่ีจะทําน้ําใหสะอาดจนปจจุบันวิธีการดังกลาวเปนท่ี
รูจักกันวา “ระบบประปา” สําหรับประเทศไทยตามประวัติศาสตรเร่ิมมีระบบประปาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงประสงคใหประชาชนไดใชน้ําสะอาดใน
การอุปโภคบริโภค ปราศจากสารพิษและเช้ือโรค หลังจากนั้นก็มีหนวยงานหลายหนวยงานท่ีกอตั้ง
ข้ึนมาเพื่อรับผิดชอบในการบริการและจัดสรรน้ําสะอาดใหแกประชาชน เชน สุขาภิบาลประจํา
จังหวัด หนวยงานเทศบาลสวนทองถ่ิน การประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค 
 การผลิตและการใหบริการนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค เปนกิจกรรมท่ีสําคัญประการหนึ่ง
ของรัฐท่ีจะตองดําเนินการใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในประเทศ (การประปา
สวนภูมิภาค) จึงไดจัดต้ังเพื่อดําเนินการข้ึนตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาค พ.ศ.2522  มี
วัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา โดยการสํารวจจัดหาแหลงน้ําดิบ และ
จัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบเพื่อใชในกิจการประปา ผลิต จัดสงและจําหนายน้ําประปาท่ัวประเทศ 
นอกเหนือจากเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดจนดําเนินธุรกิจท่ี
เกี่ยวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจประปาใหเกิดประโยชนแกการใหบริการสาธารณูปโภค โดย
คํานึงถึงประโยชนของรัฐ และสุขอนามัยของประชากรเปนสําคัญ 
 ภายหลังการกอต้ังมา 25 ป ปจจุบัน (พ.ศ.2545) การประปาสวนภูมิภาคมีการประปาอยู
ในสังกัด 225 แหง สามารถใหบริการแก 9 เทศบาลนคร  69 เทศบาลเมือง  599 เทศบาลตําบล    
98 องคการบริหารสวนตําบล และหมูบาน 175 หมูบาน มีประชากรในเขตจําหนายน้ําท้ังส้ิน
ประมาณ 11.86 ลานคน การประปาสวนภูมิภาค สามารถใหบริการแกผูใชน้ํา 1.85 ลานราย หรือ
ประมาณ 10.20 ลานคน คิดเปนรอยละ 86  ของประชากรในเขตจําหนายน้ํา  
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 อยางไรก็ดี การบริการนํ้าประปาในปจจุบันยังไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเพียงพอ ตลอดจนไมสอดคลองกับลักษณะการขยายตัวของชุมชนและ
เมือง   ทําใหมีการขุดน้ําบาดาลข้ึนมาใชทดแทนการขาดแคลนนํ้าประปากันเปนจํานวนมากซ่ึงเปน
สาเหตุหนึ่งของปญหาวิกฤตการณน้ําบาดาลและแผนดินทรุด นอกจากนี้ ยังทําใหการลงทุนใน
เศรษฐกิจภาคตางๆ กระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงมีความพรอมในปจจัย
โครงสรางข้ันพื้นฐานมากกวา รัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักของประเทศเพ่ือเรงรัด
ขยายการลงทุนดานบริการพื้นฐานออกไปยังภูมิภาคเพ่ือใหมีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอท่ีจะ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนมีการเนนการพัฒนากรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลใหเช่ือมโยงเขากับพื้นท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เพื่อใหเปนฐานเศรษฐกิจหลักท่ี
สามารถจะแขงกับนานาชาติได เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการขยายบริการออกสูภูมิภาค   
ดังไดกลาวในขางตน  
 การประปาสวนภูมิภาคไดเลือกจังหวัดปราจีนบุรีใหเปนพื้นท่ีหนึ่งในแผนการปรับปรุง
ขยายการใหบริการน้ําประปา เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีเช่ือมระหวางโครงการพัฒนาชายฝงทะเล
ตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงคาดวาจะ
เปนศูนยอุตสาหกรรมของภาคในอนาคต นอกจากนี้จังหวัดปราจีนบุรียังมีอาณาเขตติดตอกับ
จังหวัดสระแกวซ่ึงเปนจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ซ่ึงเปนตลาดการคาขนาดใหญแหงหนึ่งของ
ประเทศไทยเนื่องจากความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ เชน ปาไม   อัญมณี อันจะทําใหจังหวัด
ปราจีนบุรีซ่ึงอยูติดกันเปนเมืองรองรับความเจริญดังกลาวดวย จากความสําคัญของพื้นท่ีโครงการ
การประปาสวนภูมิภาคไดเล็งเห็นถึงความจําเปนในการจัดเตรียมแผนงานการปรับปรุงขยายกิจการ
ประปากบินทรบุรี ซ่ึงปจจุบันมีกําลังการผลิตไมเพียงพอตอการใหบริการแกประชาชน ใหสามารถ
รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตซึ่งคาดวาจะมีความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของเมือง และอุตสาหกรรม  
 เนื่องจากการประปาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจท่ีผูกขาด การกําหนดราคาไมไดอาศัย
กลไกของตลาดเขามาเปนตัวกําหนด ถาการประปาสวนภูมิภาคกําหนดราคาต่ําไปจะทําใหมีความ
ตองการใชน้ําเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะทําใหมีการดึงปจจัยการผลิตมาใชในการผลิตในกิจการนี้มากเกินไปและ
ทําใหกิจการลดโอกาสที่จะนําปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรไปผลิตสินคาหรือบริการประเภทอ่ืนๆ 
ท่ีใหผลประโยชนตอสังคมมากกวา แตถาการประปาสวนภูมิภาคกําหนดราคาสูงเกินไปก็จะทําให
การใชน้ําลดลง ปจจัยการผลิตไมไดถูกใชเต็มประสิทธิภาพ  ปญหาการกําหนดราคาส่ิงท่ี
รัฐวิสาหกิจใหบริการนั้นจึงเปนเร่ืองสําคัญในการกําหนดนโยบายของรัฐวิสาหกิจ 
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 แมในระบบเศรษฐกิจจะมีสินคาท่ีทดแทนไดเชน น้ําบาดาล แตการท่ีจะใชแทน
น้ําประปามีนอยทําใหอํานาจของผูผูกขาดมีสูงข้ึนเชนเดียวกับการประปาสวนภูมิภาค และจาก
แนวโนมของสภาพการผลิตท่ีมีการใชเคร่ืองจักร เคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพสูง เขาชวยในการผลิต 
ทําใหเกิดการผูกขาดโดยธรรมชาติ   
 ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหรัฐวิสาหกิจดําเนินกิจการหารายได และหาเงินทุนมาขยาย
กิจการดวยตนเอง ทําใหรัฐวิสาหกิจจะตองเพ่ิมราคาสินคาและบริการ พรอมท้ังปรับปรุง
ประสิทธิภาพดานตางๆ  แมวาจะไดรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสวนหนึ่ง สวนท่ีเหลือ
จะตองหาเงินจากการกูเงินจากในประเทศและตางประเทศมาลงทุน ทําใหการประปาสวนภูมิภาค
ตองมีภาระในการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียในอนาคต ดังน้ัน  การวางแผนการใชจายเงินเพื่อการ
ดําเนินงานและลงทุนในอนาคต ตลอดจนการกําหนดราคาคาน้ําประปาใหเหมาะสมและเปนราคาท่ี
ทําใหการประปาสวนภูมิภาคมีรายไดเพียงพอสามารถเล้ียงตัวเองไดและสามารถนํามาลงทุน
ปรับปรุงขยายงานได ราคาคาน้ํานั้นตองสอดคลองกับฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดวย ดังนั้น
ปญหาการกําหนดราคาเพ่ือเปนหลักเกณฑการคิดราคาจะใชตนทุนแบบไหนมาเปนแนวทาง
เพื่อท่ีจะใหเกิดประสิทธิภาพ 
 รัฐวิสาหกิจยึดหลักทางบัญชีในการคิดตนทุนสินคาหรือบริการเปนเกณฑคือ ใชตนทุน
ท่ีเกิดข้ึนในอดีตและประมาณการในอนาคต เชน อาคาร ส่ิงกอสราง ครุภัณฑ (สุทธิ) ตนทุนทาง
แรงงานและวัตถุดิบท่ีใช (คาน้ําดิบ สารเคมีตางๆ ฯลฯ) คาใชจายตางๆ รวมเปนตนทุนท้ังหมด (Total 
Cost) หารดวยจํานวนสินคาท่ีผลิตได จะไดตนทุนเฉล่ียตอหนวย (Average Cost Price) การกําหนด
ราคาตามวิธีตนทุนเฉล่ียตอหนวยเปนเกณฑ วิธีนี้มีการนําตนทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต ตนทุนท่ีเกิดข้ึนใน
อดีตมาพิจารณาน้ัน อาจจะทําใหเขาใจผิดคิดวาทรัพยากรจะยังคงมีราคาถูกหรือแพงอยู ถาพิจารณา
ในทางเศรษฐศาสตร การกําหนดราคาแบบนี้ไมสะทอนถึงความแตกตางของตนทุนสวนเพิ่มข้ึน 
(Incremental Cost) แกผูผลิต 
 ดังนั้นการศึกษาการกําหนดราคาของรัฐวิสาหกิจจะใชหลักเกณฑการคิดตนทุนแบบไหน
เปนแนวทางในการต้ังราคา เม่ือตองมีการลงทุนขยายการประปาเพ่ือสามารถใหบริการอยางท่ัว
ถึงกับประชาชนและสงผลตอประสิทธิภาพจึงเปนส่ิงท่ีนาสนใจ เพื่อเปนแนวทางใหกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและรัฐบาล ซ่ึงเปนผูมองในภาพรวมของประเทศจะใชเปนสูตรในการกําหนดนโยบายการ
กําหนดราคาคาน้ําประปาตอไป  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการผลิต การจําหนายน้ําประปาและการต้ังราคา   

คาน้ําจากการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 
2. เพื่อศึกษาถึงการตั้งราคาคาน้ําเชิงเศรษฐศาสตรของการผลิตน้ําประปาท่ีทําใหเกิด

ประสิทธิภาพ เม่ือมีการลงทุนปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. การศึกษาคร้ังนี้จะทําเฉพาะการประปากบินทรบุรี 
2. เปรียบเทียบราคาคาน้ําเฉล่ียป พ.ศ.2545(ปฐาน) กับราคาท่ีคํานวณได 
3. ระยะเวลาในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลรายป ตั้งแตป พ.ศ.2530 – พ.ศ.2546 

 
วิธีการศึกษา 
 ศึกษาการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพ่ิมเฉล่ียแบบ  (Average Incremental Cost : 
AIC)  ซ่ึงแสดงถึงตนทุนหนวยสุดทายของการผลิตหรือคาเสียโอกาสของทุนหนวยสุดทายเนื่องจาก
การลงทุนในระบบประปาตองใชเงินทุนมาก ทําใหเกิดปญหาการไมสามารถแบงการลงทุนเปน
หนวยยอยๆ ได เพื่อตอบสนองการบริโภคแตละหนวยได การวิเคราะหขอมูลจะอาศัยหลักการของ
ตนทุนเฉล่ีย (Average Cost) มาพิจารณารวมกับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (Average Incremental Cost) 
จากการลงทุนขยายการประปา ประกอบดวยขอมูลดานคาใชจายในการลงทุนเพื่อขยายกําลังการ
ผลิตน้ําประปา ตนทุนในการบริหารและบํารุงรักษา(คาใชจายในการดําเนินงาน) และปริมาณนํ้า
จําหนายของน้ําประปา ซ่ึงปริมาณนํ้าจําหนายดังกลาวไดสรางแบบจําลองในการวิเคราะหคืออุปสงค
การใชน้ําประปาศึกษาปจจัยตางๆ เชนราคาคาน้ําจําหนายตอหนวย รายไดเฉล่ียตอหัวตอป  ความ
หนาแนนของประชากร อัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหม และปริมาณนํ้าฝน   
 การศึกษาในคร้ังนี้ไดกําหนดข้ันตอนการศึกษาไว 2 ข้ันตอนคือ 

1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary) ของการประปากบินทรบุรีจาก
การประปาสวนภูมิภาค 

2. การวิเคราะหขอมูลโดยนําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะหดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชหลักสถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนการวเิคราะห
ถึงลักษณะสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต และการจําหนาย 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Method)เปนวิเคราะหโดยอาศัยหลักการ
ของตนทุนเฉล่ีย (Average Cost) มาพิจารณารวมกับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (Average Incremental Cost)
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ของการลงทุนโครงการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรีและการจําลองแบบอุปสงคการใช
น้ําประปา  
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหมีความรูความเขาใจสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการดําเนินงานของการประปา
กบินทรบุรี ความจําเปนในการต้ังราคาคาน้ําซ่ึงกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อสะทอนตนทุนทางเศรษฐศาสตรในการต้ังราคาคาน้ําประปาของประปา
กบินทรบุรีท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพเม่ือตองลงทุนปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 

 
นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 ปริมาณนํ้าจําหนาย  หมายถึง ปริมาณนํ้าประปาท่ีผานมาตรวัดน้ําผูใชน้ํา, น้ําประปาท่ี
ผูใชน้ํามาซ้ือจากจุดที่จําหนาย, ปริมาณนํ้าเหมาจายรวมถึงน้ําประปาหยอดเหรียญ 
 ปริมาณนํ้าผลิตจาย หมายถึง ปริมาณนํ้าผลิตท่ีสงผานไปตามเสนทอเพื่อจายน้ําใหกับ
ผูใชบริการโดยมีมาตรวัดน้ําหลักเปนตัววัดปริมาณนํ้าผลิตท่ีจายเขาสูระบบจาย 
 ปริมาณนํ้าผลิต  หมายถึง ปริมาณน้ําท่ีแตละสํานักงานประปาผลิตไดเองพรอมท่ีจะ
จําหนายน้ํา 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม 

 

แนวคิดทฤษฎ ี
1. หลักการกําหนดราคาบริการของรัฐวิสาหกิจ  
 1.1 การกําหนดราคาสินคาหรือบริการนั้น มีส่ิงท่ีตองพิจารณาถึง 

1.1.1 ราคาท่ีกําหนดจะตองเกี่ยวพันกับระดับคาใชจายในการผลิตสินคา 
1.1.2 มุงท่ีจะแสวงหากําไรสูงสุดหรือมุงท่ีจะจัดสรรทรัพยากร (สินคาหรือ

บริการและในทายท่ีสุดปจจัยการผลิต) อยางมีประสิทธิภาพ 
1.1.3 ลักษณะของตลาดท่ีธุรกิจนั้นๆ เสนอขายสินคาหรือบริการวาเปนตลาดท่ีมี

การแขงขันแบบสมบูรณหรือมีการแขงขันคอนขางรุนแรง หรือไมมีการ
แขงขันเลย  

 1.2 แนวคิดเก่ียวกับการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมมีดังนี้ 
1.2.1 การกําหนดราคาตามหลักตนทุนสวนเพิ่ม (Incremental cost) เทากับรายรับ

สวนเพิ่ม(marginal revenue) 
1.2.2 การกําหนดราคาตามหลักตนทุนสวนเพิ่มเทากับราคา (price)  
1.2.3 การกําหนดราคาตามหลักตนทุนเฉล่ีย (average cost) 

 1.2.1  การกําหนดราคาตามหลักตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม  
 วัตถุประสงคเพื่อใหมีกําไรสูงสุด (profit maximization) หรือขาดทุนในระดับท่ีต่ําสุด
ในกรณีท่ีตองประสบความขาดทุน การกําหนดราคาตามหลักการนี้อาจนําไปสูสภาพการณท่ีตนทุน
สวนเพิ่มเทากับราคาขายในกรณีท่ีหนวยธุรกิจประกอบการในในตลาดแขงขันแบบสมบูรณ 
(perfect competition) สภาพท่ัวๆ ไปสําหรับรัฐวิสาหกิจแลว การดําเนินกิจการในตลาดท่ีมีการ
แขงขันแบบสมบูรณนั้นไมมีโอกาสเกิดข้ึนเลย   
 สมมติวา สินคาท่ีรัฐวิสาหกิจเสนอขายมีอยูประเภทเดียวและตองการขายในราคาท่ีให     
รัฐวิสาหกิจนี้มีกําไรสูงสุด เม่ือกําหนดระดับอุปสงคและประเภทของตลาดท่ีรัฐวิสาหกิจประกอบ
กิจการอยู (ตามภาพท่ี 1) แลว การกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม 
ระบุวา ราคาขายจะเปน P1 โดยขายในปริมาณ Q1 ในสภาพเชนนี้ตนทุนเฉล่ียในการผลิต Q1 จะ
เทากับ C1 ดังนั้น รัฐวิสาหกิจนี้จะมีกําไรเทากับพื้นท่ีท่ีระบุโดย P1XYC1 
 อนึ่ง สภาพท่ีมีกําไรเชนนี้ ไมจําเปนตองเกิดข้ึน แมในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจประกอบการ
ในตลาดท่ีมีการแขงขันไมสมบรูณ อาจขาดทุนหรือเสมอตัว (break- even) ก็ได (ดูภาพท่ี 2 และ3) 
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 วัตถุประสงคของรัฐวิสาหกิจนาจะเปนอยางอ่ืนมากกวาการแสวงหากําไรสูงสุดจาก
กิจกรรมท่ีดําเนินการ สวัสดิการของผูบริโภคท่ีสูญเสียไป   เนื่องมาจากการกําหนดราคาตามหลัก
ตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม นั่นคือ ณ ปริมาณหนวยสุดทายที่บริโภคผูบริโภคไดรับ
ประโยชนสวนเพิ่ม (marginal benefit) สูงกวาตนทุนสวนเพิ่ม ในสภาพเชนนี้ผูบริโภคจะไดรับ
ประโยชนสุทธิสูงข้ึนเม่ือบริโภคบริการของรัฐวิสาหกิจในจํานวนท่ีสูงข้ึนอีก การสรางโอกาสให
ผูบริโภคไดรับสวัสดิการสุทธิสูงสุดจากการบริโภคที่รัฐวิสาหกิจจัดผลิต อันเปนการใชทรัพยากรที่
มีประสิทธิภาพ นาจะเปนจุดมุงหมายท่ีสําคัญมากกวา 
 การกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่มนั้นไมประกันภาวะ
ท่ี ตนทุนสวนเพิ่ม = รายรับสวนเพิ่ม = ราคา เสมอไป การกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวน
เพิ่มเทากับ  รายรับสวนเพิ่มนี้วา “การกําหนดราคาตามหลักการการแสวงหากําไรสูงสุด”  “การ
กําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่ม” จะหมายถึง การกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวน
เพิ่มเทากับราคาเสมอนั่น คือ ณ ปริมาณหนวยสุดทายท่ีบริโภค ราคาท่ีผูบริโภคตองจายจะตอง
เทากับตนทุนสวนเพิ่มเสมอ ไมวาผูผลิตจะอยูในตลาดซ้ือขายประเภทใดก็ตามโดยไมมีขอยกเวน 
 
 

ภาพท่ี 1   แสดงการกําหนดราคาตามหลักตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม 
กรณีกําไรสูงสุด 

ราคา

O

P1

C1

X

Y

MC

AC

MR

D(AR)

ปรมิาณQ1
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ภาพท่ี 2  แสดงการกําหนดราคาตามหลักตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม  
กรณีขาดทุน 

ราคา

O

P1

C1
Y

MC

AC

MR D(AR)

X

Q1
ปริมาณ

 
 
 

ภาพท่ี 3    แสดงการกําหนดราคาตามหลักตนทุนสวนเพิม่เทากับรายรับสวนเพิ่ม 
กรณีเสมอตัว 

 

O Q1

ราคา

C1= P1

MC

AC

MR
D(AR)

X

ปริมาณ
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  1.2.2 การกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับราคา  
 การกําหนดราคาในกรณีตางๆ ขางตนเพื่อแสดงวาการกําหนดราคาตามหลักการตนทุน
สวนเพิ่มเทากับราคาจึงจะจํากัด แตเฉพาะกรณีของผูผลิตผูกขาดเทานั้น ความแตกตางในกรณีตางๆ
จะเก่ียวพันกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของตนทุนเปนสําคัญ ในท่ีนี้จะสมมติวา รัฐวิสาหกิจเปน    
ผู ซ้ือปจจัยการผลิตในตลาดท่ีมีการแขงขันสมบูรณหรือตลาดท่ีผูผลิตรับราคาตามท่ีกําหนด     
(price taker) โดยที่รัฐวิสาหกิจไมมีอิทธิพลตอราคาปจจัยการผลิตท่ีซ้ือมาใช การเปล่ียนแปลง
ตนทุนจึงเปนผลจากกระบวนการผลิตแตประการเดียว แมในกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจเปนผูซ้ือปจจัยการ
ผลิตเปนจํานวนมากและมีอิทธิพลตอระดับราคาของปจจัยการผลิต (ไมวาจะเกิดจากสภาพท่ีเปน    
ผูซ้ือนอยรายหรือผูซ้ือรายเดียวก็ตาม)  ทัศนะของเศรษฐศาสตรสวัสดิการจะไมนําประเด็นของการ
เพิ่มข้ึนของราคาปจจัยการผลิตเขามาคํานวณตนทุนการผลิตของรัฐวิสาหกิจแตอยางใด ท้ังนี้
เพราะวา ราคาท่ีเพิ่มข้ึนนี้ไมไดสะทอนถึงคาเสียโอกาส (opportunity cost)  ท่ีแทจริงของปจจัย   
การผลิต แตสะทอนถึงคาเชาทางเศรษฐกิจ (economic rent) ของปจจัยการผลิต 

1.2.2.1 กรณีตนทุนเฉล่ียและตนทุนสวนเพิ่มสูงขึ้น 

 สมมติวารัฐวิสาหกิจผลิตดวยตนทุนเฉล่ียและตนทุนสวนเพิ่มท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ เม่ือขยาย
ปริมาณผลิต หรือการใหบริการตามสภาพท่ีปรากฏในภาพท่ี 4 การกําหนดราคาตามหลักการตนทุน
สวนเพิ่มเทากับราคาระบุวา รัฐวิสาหกิจนี้จะขายในราคา P0 และขายในปริมาณ Q0 ณ ปริมาณน้ี 

ผูบริโภคจะไดรับประโยชนเพิ่ม (marginal benefit) เทากับตนทุนสวนเพิ่มท่ีตองเสียเพื่อใหไดมาซ่ึง
ปริมาณหนวยท่ี Q0 ปริมาณน้ีจะเปนปริมาณท่ีเหมาะสม เพราะวาถารัฐวิสาหกิจนี้ผลิตในจํานวน 
Q0-1 ประโยชนสวนเพิ่มท่ีไดรับจากการบริโภคหนวยท่ี Q0-1 จะสูงกวาตนทุนสวนเพิ่มท่ีตองเสีย 

ในขณะเดียวกัน ถารัฐวิสาหกิจนี้ผลิตในจํานวน Q0+1 ประโยชนสวนเพิ่มท่ีผูบริโภคไดรับจากการ
บริโภคหนวยท่ี Q0+1 จะตํ่ากวาตนทุนสวนเพิ่มท่ีตองเสียในการผลิตหนวยน้ีออกสูตลาด 
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ภาพท่ี 4    แสดงการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับราคา 
กรณีตนทุนสวนเฉล่ีย และตนทุนสวนเพิ่มสูงข้ึน 

O Q1

ราคา

P1

MC

AC

MR

D(AR)

x

ปริมาณ

C1

C0

P0

Q0

b
c

d

e
y

a

 
 เม่ือเปรียบเทียบกับกรณีของการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับ
สวนเพิ่มแลว จะเห็นไดทันทีจากภาพท่ี 4 วาการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับ
รายรับสวนเพิ่มนั้นใหประโยชนแกผูบริโภคนอยกวาคือ ปริมาณท่ีรัฐวิสาหกิจผลิตจะเปนเพียง Q1 
อันเปนปริมาณท่ีต่ํากวา Q0 แตราคาท่ีผูบริโภคซ้ือมาใชนั้นกลับสูงกวา นั่นคือ P1 สูงกวา P0 สามารถ
สรุปในเชิงสวัสดิการสุทธิจากการเปรียบเทียบการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับ
ราคา และตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม สําหรับรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ดังนี้ 
 สภาพสวัสดิการของผูบริโภคในกรณีการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่ม
เทากับราคา  
 ประโยชนรวมจากการบริโภค   Q0 = OaXQ0 
 รายรับรวม (ตนทุนสวนเพิ่ม) จากการผลิต Q0 = OP0XQ0 
 ประโยชนสุทธิจากการบริโภค   Q0 = OaXQ0 – OP0XQ0 
 = aP0X 
 สภาพสวัสดิการของผูบริโภคในกรณีการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่ม
เทากับรายรับสวนเพิ่ม : 
 ประโยชนรวมจากการบริโภค   Q1 = OabQ1 
 รายรับรวม (ตนทุนสวนเพิ่ม) จากการผลิต  Q1 = OP1bQ1 
 ประโยชนสุทธิจากการบริโภค   Q1 = OabQ1 – OP1bQ1 
 = aP1b 
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จะเห็นไดชัดเจนวา aP0X > aP1b นั่นคือ สวัสดิการของผูบริโภค (ของสังคม) ในกรณีการกําหนด
ราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับราคาสูงกวาในกรณีการกําหนดราคาตามหลักการตนทุน
สวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม 

1.2.2.2 กรณีตนทุนเฉล่ียและตนทุนสวนเพิ่มลดลง 
 สมมติวาตนทุนสวนเพิ่มและตนทุนเฉล่ียของรัฐวิสาหกิจลดลงเม่ือขยายปริมาณการผลิต 
(ภาพท่ี 5) สภาพเชนนี้เปนสภาพท่ีมักรูจักวาเปนกรณีของการประหยัดจากขนาดของการผลิต 
(economies of scale) สถานการณเชนนี้ เกิดจากการท่ีเทคนิคการผลิต หรือ โรงงานท่ีผลิต (plant) มี
ลักษณะแบงไมได (indivisibility) และตองมีการลงทุนในเทคนิคการผลิตดังกลาวดวยวงเงินจํานวน
สูงมาก ทําใหการผลิตในปริมาณนอยตองใชตนทุนตอหนวยสูง เม่ือผลิตมเพิ่มจํานวนมากข้ึนๆ 
ตนทุนตอหนวย ลดลงเร่ือยๆ 
 การกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับราคา ระบุวา รัฐวิสาหกิจรายนี้
จะตองขายบริการของตนในราคา P0 และผลิตในปริมาณ Q0 อันเปนสภาพของราคาและปริมารท่ี
เลิศเม่ือพิจารณาจากประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร การผลิตในปริมาณท่ีมากกวานี้ (Q0 + n) 
หรือในปริมาณท่ีนอยกวานี้ (Q0 – n) จะยังผลใหสวัสดิการสุทธิของผูบริโภคลดนอย กรณีท่ีผลิตใน
ปริมาณท่ีนอยกวา Q0 คือ ผลิตในปริมาณ Qm อันเปนผลของการกําหนดราคาตามหลักการตนทุน
สวนเพิ่มเทากับรายรับสวนเพิ่ม 
 

ภาพท่ี 5    แสดงการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเทากับราคา 
กรณีตนทุนสวนเฉล่ีย และตนทุนสวนเพิ่มลดลง 

O Qm Q0

ราคา

Pm

MC

AC

MR

D(AR)

ปริมาณ

P0

C0

Pa
b

c

d

e

a

f

Qa
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 ถาผลิตเพียงปริมาณ Qm สถานการณเชิงสวัสดิการมีดังนี้ 
 สังคมหรือผูบริโภคโดยสวนรวมจะสูญเสียประโยชนจากการบริโภค  = QmacQ0 แต
การผลิตในปริมาณนอยลงนั้น  สังคมหรือผูบริโภคโดยสวนรวมจะใชทรัพยากรการผลิต        
นอยลง  อันมีมูลคา = QmbcQ0 การสูญเสียประโยชนสุทธิหรือสวัสดิการสุทธิของสังคม คือ 
QmacQ0 – QmbcQ0 =  abc  ดังนั้น  มูลคาท่ีกําหนดโดยพ้ืนท่ีสามเหล่ียม  abc  จึงเปนประโยชนสุทธิท่ี
สังคมจะไดรับเพิ่มข้ึนถาปริมาณการผลิตคือ Q0 
 อยางไรก็ดี รัฐวิสาหกิจรายนี้จะประสบการขาดทุนอยางหลีกเล่ียงไมไดเม่ือใชวิธีการ
กําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพ่ิมเทากับราคาและผลิตในจํานวน Q0 ท้ังนี้เพราะวา ตนทุน
เฉล่ียสําหรับปริมาณ Q0 คือ OC0 (= Q0f) แตราคาขายตอหนวยคือ OP0 (= Q0c) ทําใหขาดทุนตอ
หนวยเทากับ cf หรือ ขาดทุนท้ังหมด = P0C0fc ปญหาของรัฐวิสาหกิจรายนี้ก็คือ จะหาเงินมาชดเชย
จํานวนเงินท่ีขาดทุนดวยวิธีการใดถายังคงยึดการกําหนดราคาบริการตามหลักการตนทุนสวนเพ่ิม
เทากับราคา 

1.2.3 การกําหนดราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย  
 การกําหนดราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย (average cost pricing) แทนท่ีจะเนนเปนรายหนวย 
อาจพิจารณาตนทุนในลักษณะรวม กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจมีเทคนิคการผลิตท่ีทําใหตนทุนเฉล่ียและ
ตนทุนสวนเพิ่มลดลงในขณะท่ีเพิ่มปริมาณผลิต เพราะกรณีนี้เองท่ีรัฐวิสาหกิจจะอยูในสภาพ
ขาดทุนถาใชวิธีการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่ม (ดูภาพท่ี 6) การขาดทุนนั้นยอมสราง
ปญหาในการหาเงินมาเจือจุนการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยราคาที่ขายเทากับ P1 และตนทุน
ผลิตตอหนวยก็เทากับ Q1C (= OP1)ในกรณีเชนนี้ ปริมาณท่ีผูบริโภคซ้ือไปบริโภคก็นอยลง ทําให
สวัสดิการของผูบริโภคท่ีเกิดจากการใชบริการน้ี      ลดนอยลงดวย  หากพิจารณาในระดับ
แนวความคิดท่ีไดอธิบายแลว การใชหลักการกําหนดราคาเทากับ     ตนทุนเฉล่ีย ไมมีขอไดเปรียบ
เหนือการใชวิธีการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพ่ิมแตประการใด  ท้ังนี้เพราะการใช
วิธีการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มนั้นมีวิธีการท่ีจะทําใหไดทุนคืนโดยไมไดลด
ปริมาณการใชบริการและ การกําหนดราคาตามหลักการตนทุนเฉล่ียก็ไมไดประกันการไดทุนคืน
เชนเดียวกับวิธีการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่ม นั่นคือ การกําหนดราคาขายโดยอาศัย
ตนทุนเฉล่ียของโรงงานอันมีขนาดท่ีกําหนดจากการคาดหมายระดับอุปสงคท่ีมีตอบริการ (D ใน
ภาพท่ี 7) อาจนําไปสูการขาดทุนได เม่ืออุปสงคนอยกวา (หรือสูงกวา) ที่ไดคาดหมายไว (D1 หรือ 
D2 ในภาพท่ี 7) 
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ภาพท่ี 6 แสดงการกําหนดราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย 
 

ราคา

MC

AC

ปรมิาณ

P0

C
P1 B

C

A

D (AR)

Q1 Q0O
 

 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการกําหนดราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย  
กรณีขาดทุนเม่ืออุปสงคนอยกวา (สูงกวา) 

 

ราคา

ปรมิาณ

D1 D D2
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 การใชการกําหนดราคาตามหลักการตนทุนเฉล่ียท่ีนิยมกลาวกันคือ ความงายของการ
คํานวณหาคาเฉล่ียเพื่อประโยชนในการกําหนดราคาเม่ือเปรียบเทียบกับการคํานวณหาคาตนทุน
สวนเพิ่ม  จุดเดนนี้นาจะเปนความจริงเนื่องจากตนทุนเฉล่ียเปนแนวความคิด (concept) ท่ีงายแกการ
เขาใจและการจินตนาการ ในขณะเดียวกัน ประชาชนท่ัวไปจะไมเห็นภาพของส่ิงที่เรียกวาตนทุน
สวนเพิ่ม (ตนทุนหนวยสุดทาย) เม่ือวิเคราะหใหรอบคอบความสับสนเกิดข้ึนท้ังในกรณีท่ีตอง
คํานวณตนทุนเฉล่ียเชนเดียวกับกรณีท่ีตองคํานวณตนทุนสวนเพิ่ม คือการคํานวณตนทุนเฉล่ียนั้น 
จะตองรวมตนทุนคงท่ีดวย ซ่ึงเกี่ยวพันกับถาวรวัตถุและตองวินิจฉัยวา ตนทุนคงที่นี้จะใชราคาเดิม
ท่ีเสียไปเม่ือแรกซ้ือถาวรวัตถุดังกลาว (historic cost) หรือจะใชราคาท่ีตองจายในปจจุบันเพื่อซ้ือ
ถาวรวัตถุนั้นๆแทนของท่ีมีอยู (replacement cost) และจะใชหลักเกณฑเกี่ยวกับคาเส่ือมราคา 
(depreciation allowance) ปญหาการคํานวณตนทุนเฉล่ียมีเพิ่มข้ึนเม่ือภาวะอุปสงคอยูในสภาพท่ีผัน
ผวนมากทําใหตองมีการวินิจฉัยตนทุนเฉล่ียท่ีแทจริงสําหรับการผลิตบริการระดับนั้น ๆ 
 
2. การจัดสรรท่ีเหมาะสมตามหลักวิจารณญาณของพาเรโต (Pareto- optimal allocation of 
resources)  
 การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมตามหลักวิจารณญาณของพาเรโต คือ สภาวการณท่ี
สังคมไมสามารถปรับปรุงการจัดสรรใหดีข้ึนไดอีก โดยท่ี “ดีข้ึน” ตามหลักวิจารณญาณของพาเรโต
คือการท่ีสามารถทําใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดหรือกลุมคนหนึ่งไดรับผลประโยชนสูงข้ึนกวาเดิม โดย
ไมทําใหผูอ่ืนตองไดรับผลเสียหายหรือเสียผลประโยชนท่ีเคยไดรับแมแตคนเดียว สังคมท่ีไมมีทาง
ปรับปรุงใหการจัดสรร “ดีข้ึน” ไดอีกตามหลักวิจารณญาณขางตนจึงถือไดวาสังคมนั้นๆ อยูใน
ภาวะท่ีดีท่ีสุดแลว สังคมท่ีจะมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามความหมาย
ขางตนไดจะตองบรรลุเง่ือนไขท่ีจําเปน 3 ประการคือ 

2.1 ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน (Exchange efficiency) การจัดสรร
แลกเปล่ียนสินคาและบริการตางๆ ในหมูผูบริโภคจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ืออัตราการทดแทนใน
การบริโภคหนวย สุดทายระหวางสินคาสองชนิดใดๆ หรือ Marginal Rate of Substitution ระหวาง
สินคา X และ Y (MRSXY) ของทุกๆ คนในสังคมเทากัน 

2.2 ดุลยภาพทั่วไปและประสิทธิภาพในการผลิต (General equilibrium in 
Production and Production efficiency) การจัดสรรปจจัยการผลิตชนิดตางๆ ท่ีระบบเศรษฐกิจมีอยู
ไปใชในการผลิตสินคาและบริการตางๆ จะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเม่ืออัตราการทดแทนในการใช
ปจจัยหนวยสุดทายหรือ Marginal Rate of Technical Substitution ระหวางปจจัย L และ K 
(MRTSLK) เทากันในการผลิตสินคาแตละชนิด 
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2.3 ดุลยภาพทั่วไปทั้งการแลกเปล่ียนและการผลิตหรือประสิทธิภาพในการ
กําหนดปริมาณการผลิต (General equilibrium in exchange and production or Output efficiency) 
จะเกิดข้ึนเม่ือเกิดประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคท่ีสอดคลองกัน อันนําไปสูภาวะดุลยภาพ
ท่ัวไป (general equilibrium ) ของระบบเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเม่ืออัตราการทดแทนในการบริโภคหนวยสุดทายของสินคา 2 ชนิดใดๆ (MRSXY) และอัตรา
การทดแทนในการผลิตหนวยสุดทายของสินคา 2 ชนิดนั้น ๆ (Marginal Rate of Transformation = 
MRTXY) กัน หรือ MRSXY = MRTXY  ในขณะท่ี MRSXY แสดงอัตราการทดแทนกันในความรูสึก
ของผูบริโภคระหวาสินคา 2 ชนิด 
 
3. แนวคิดคาบริการบนพ้ืนฐานการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 การบริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจนั้นตองการใชทรัพยากรเปนจํานวนมากและมีจํากัด 
ดังนั้นจึงตองมีการเก็บคาบริการเพ่ือสะทอนถึงตนทุนการใชทรัพยากรและจัดเก็บในอัตราท่ี
เหมาะสมท่ีจะทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการสูญเสียใดๆ การ
กําหนดคาบริการท่ีเหมาะสมน้ัน โดยท่ัวไปอิงอยูกับแนวคิดท่ีสําคัญ 4 ประการ ท่ีมีความสัมพันธ
กันซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ หลักประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic 
Efficiency)    จะเกี่ยวของกับแนวคิดท่ีวา ราคาสินคาหรือคาบริการจะตองกําหนดใหอยูในระดับท่ี
เทากับตนทุนหนวยสุดทาย (Incremental Cost) (P = MC) ของการผลิตสินคาหรือการใหบริการ 
โดยตนทุนหนวยสุดทายก็คือตนทุนท้ังส้ินท่ีเกิดจากการผลิตสินคาหรือการใหบริการที่เพิ่มข้ึนอีก
หนึ่งหนวย ท้ังนี้เพื่อกอใหเกิดความม่ันใจวาจะมีการ จัดสรรหรือมีการใชทรัพยากรไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนผลดีตอระบบเศรษฐกิจโดยสวนรวม นอกจากนั้นแนวคิดนี้ยังกอใหเกิดความ
เปนธรรมในสังคมอีกดวย เพราะผูใชหรือผูไดรับประโยชนจะเปน ผูรับภาระคาใชจายซ่ึงเทากับ
ตนทุนของการใชทรัพยากรไปเพื่อจัดใหมีสินคาหรือบริการนั้น ผูท่ีไมไดรับประโยชนหรือไมไดใช
บริการไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามไมตองรับภาระชวยจายแตประการใด 

3.2 การกระจายรายได (Income Distribution) ถารัฐบาลมีนโยบายท่ีจะสงเสริม
เร่ืองการกระจายรายไดใหมีความเสมอภาคกันมากยิ่งข้ึนแลว ราคาสินคาและคาบริการตามหลัก
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจก็อาจไมเหมาะสมและตองมีการปรับปรุง ท้ังนี้โดยพิจารณาถึงความ
แตกตางในระดับรายไดและความสามารถที่จะจายของกลุมผูไดรับประโยชนดวย เชนการยกเวน
หรือกําหนดอัตราคาบริการในอัตราตํ่าสําหรับกลุมบุคคลบางประเภทเชนผูมีรายไดนอย นักเรียน 
ทหารผานศึกและพระภิกษุสามเณร เปนตน 
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3.3  การแสวงหารายได (Revenue Generation) ถึงแมการกําหนดราคาสินคา
หรือบริการตามหลักตนทุนหนวยสุดทายจะเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปก็ตาม แตในกรณีของ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาซ่ึงมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน ก็อาจมีความจําเปนตองมีการปรับเพิ่มราคา
สินคาหรือคาบริการใหสูงกวาตนทุนสวนเพ่ิมก็ได เพ่ือชวยใหรัฐบาลมีเงินทุนท่ีจะนําไปลงทุนใน
โครงการนี้และโครงการท่ีอยูในสาขาเดียวกันตอไปได หรือถาเปนโครงการของรัฐวิสาหกิจ ราคา
หรือคาบริการที่เรียกเก็บก็จะตองมีผล   ทําใหรัฐวิสาหกิจนั้นสามารถมีรายไดหรือมีอัตรา
ผลตอบแทนตอการลงทุนท่ีเหมาะสมเพียงพอท่ีจะขยายงานและสมทบการลงทุนในอนาคตไดดวย 
ราคาหรือคาบริการท่ีเรียกเก็บจึงควรสงเสริมการพึ่งตนเองได ในทางการเงินโดยอยางนอยก็คุมกับ
ตนทุนเฉล่ียของการจัดใหมีสินคาและบริการ ในทํานองเดียวกันก็อาจมีการพิจารณาปรับลดราคา
สินคาหรือคาบริการใหต่ํากวาตนทุนสวนเพิ่มก็ไดเชนกันถาหากราคาสินคาหรือคาบริการท่ีจะ
จัดเก็บตามหลักตนทุนสวนเพิ่มมีราคาสูงมากจนเกินไปและจะเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชหรือกลุมผู
ไดรับประโยชน 

3.4 ความเปนไปไดทางการบริหาร (Administration) อัตราท่ีจัดเก็บควรจะมี
ความเปนไปไดทางการบริหารเม่ือนําไปปฏิบัติจริง (administratively feasible to implement) คือ
จะตองมีระบบการบริหารที่สนับสนุนการจัดเก็บเปนอยางดี อีกท้ังอัตราท่ีเรียกเก็บเปนอัตราท่ีทําให
เขาใจงายและมีความสะดวกในการจัดเก็บดวย 
 
 4. ทฤษฎีอุปสงค 
 อุปสงค (Demand) หมายถึง ความตองซ้ือสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของ
ผูบริโภครวมกับความสามารถในการสนองความตองการ ฟงกช่ันอุปสงค คือ ความสัมพันธ
ระหวางปริมาณเสนอซ้ือกับปจจัยตาง ๆ ท่ีกําหนดปริมาณเสนอซ้ือดังกลาว อาทิ ราคาสินคา การ
โฆษณาสงเสริมการขาย รายไดของผูบริโภค รสนิยมของผูบริโภค ราคาสินคาชนิดอ่ืน ตลอดจน
การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต เปนตน ซ่ึงเม่ือนําปจจัยตางๆ เหลานี้ เขามาพิจารณาพรอมๆ กัน 
สามารถแสดงฟงกช่ันของอุปสงคดังนี้ 
                                  Q = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) 

โดยท่ี  Q คือ ปริมาณเสนอซ้ือสินคาชนิดนั้น  
  X1 คือ ราคาสินคา 
  X2 คือ การโฆษณาสงเสริมการขาย 
  X3 คือ รายไดของผูบริโภค 
  X4 คือ รสนิยมของผูบริโภค 
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  X5 คือ ราคาสินคาชนิดอ่ืน 
  X6 คือ การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  
 โดยท่ัวไปจะพิจารณาปจจัยเพียงบางตวัท่ีมีสวนกําหนดปริมาณเสนอซื้อของผูบริโภค
อันเปนการวิเคราะหเฉพาะสวน โดยจะแยกพิจารณาไปทีละปจจัย โดยกําหนดใหปจจยัท่ีเหลืออีก
สองตัวและปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี เชนกรณีท่ีวิเคราะหความสัมพันธของปริมาณเสนอซ้ือกับราคาสินคา
ชนิดนั้นเราเรียกวา อุปสงคตอราคา ถาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอซื้อกับรายไดเรา
เรียกวา อุปสงคตอรายได และถาวิเคราะหความสัมพันธของปริมาณเสนอซ้ือกับราคาสินคาชนิดอ่ืน
ท่ีเกี่ยวของเราเรียกวา อุปสงคตอราคาสินคาชนิดอ่ืนหรือ  อุปสงคไขว  

4.1 อุปสงคตอราคาหรือท่ีรูจักกันวา กฎแหงอุปสงค (Law of Demand) ระบุ
วา ปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งผูบริโภคตองการเสนอซ้ือยอมแปรผัน (inverse 
relation) กับระดับราคาของสินคาและบริการชนิดนั้นเสมอ หมายความวา เม่ือราคาสินคาสูงข้ึน
ผูบริโภคจะซ้ือสินคาในปริมาณนอยลง และเม่ือราคาลดลงผูบริโภคจะซ้ือสินคาในปริมาณมากข้ึน 
มีฟงกช่ันดังนี้ 

- Qx = f(Px)  
โดยท่ี  Qx = ปริมาณสินคา 

             Px = ราคาสินคา  
4.2 อุปสงคตอรายได (Income Demand) ระบุวา ปริมาณของสินคาและ

บริการชนิดใดชนิดหนึง่ท่ีผูบริโภคตองการซ้ือมีความสัมพันธกับรายไดของผูบริโภค ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ชนิดของสินคาและบริการชนิดนั้น 

4.2.1 สินคาปกติ คือ ปริมาณเสนอซ้ือสินคามีความสัมพันธกับรายไดของ
ผูบริโภคในทิศทางเดียวกัน หมายความวา เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงข้ึน ผูบริโภคจะเสนอซ้ือสินคา
ในปริมาณมากข้ึน และถารายไดของผูบริโภคลดลง ผูบริโภคจะเสนอซื้อสินคาในปริมาณนอยลง 

4.2.2 สินคาดอยคุณภาพ คือ ปริมาณเสนอซ้ือสินคามีความสัมพันธกับรายได 
ของผูบริโภคในทิศทางตรงขาม หมายความวา เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงข้ึน ผูบริโภคจะเสนอซ้ือ
สินคาในปริมาณนอยลง และถารายไดของผูบริโภคลดลง ผูบริโภคจะเสนอซ้ือสินคาในปริมาณมากข้ึน 

4.3 อุปสงคตอราคาของสินคาอ่ืนๆ (Cross Demand) ปริมาณสินคาท่ีมี        
ผูตองการเสนอซ้ือในขณะใดขณะหน่ึง มีความเกีย่วของกับราคาสินคาอีกชนิดหนึ่ง โดยกําหนดให
ส่ิงอ่ืนๆ คงท่ี ซ่ึงแยกเปนสินคาท่ีใชประกอบกันและสินคาท่ีใชกัน 
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 ความยืดหยุนอุปสงค (Elasticity of Demand) คือ คาท่ีใชวัดเปอรเซ็นต (อัตรา) การ
เปล่ียนแปลงของปริมาณสินคาท่ีจะมีผูตองการเสนอซ้ือตอเปอรเซ็นต (อัตรา) การเปล่ียนแปลงตัว
แปรอ่ืนๆ ท่ีเปนตัวกําหนดปริมาณซ้ือนั้นๆ ซ่ึงแยกเปนความยืดหยุนตอราคา ความยืดหยุนตอ
รายไดและความยืดหยุนตอสินคาอ่ืน เสนอุปสงคมีความยืดหยุนตางๆ กันดังนี้ 

1 อุปสงคไมมีความยืดหยุนเลย คาความยืดหยุนเทากับ 0 เสนอุปสงคจะตั้งฉากกับ
แกนนอน 

2 อุปสงคมีความยืดหยุนนอย คาความยืดหยุนมากกวา 0 แตนอยกวา 1 เสนอุปสงค
มีความชันมาก 

3 อุปสงคมีความยืดหยุนคงท่ี คาความยืดหยุนเทากับ 1 อุปสงคเปนเสนโคงแบบ 
Rectangular hyperbola 

4 อุปสงคมีความยืดหยุนมาก คาความยืดหยุนมากกวา 1 แตนอยกวาอสงไขย เสน
อุปสงคคอนขางลาด 

5 อุปสงคมีความยืดหยุนมากท่ีสุด คาความยืดหยุนเทากับอสงไขย เสนอุปสงคเปน
เสนตรงขนานกับแกนนอน 

 

อุปสงคน้ําประปาของผูใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาค 
 เนื่องจากผูใชน้ําของการประปาสวนภูมิภาคแตละรายมีความตองการใชน้ําประปาใน
ปริมาณท่ี   แตกตางกัน ข้ึนอยูกับกิจกรรมของแตละครัวเรือนและกิจกรรมท่ีประกอบอาชีพ ดังนั้น
การประปาสวนภูมิภาคจึงแบงอุปสงคน้ําประปาตามลักษณะการใชน้ําของผูใชน้ํา 3 ประเภท คือ 
อุปสงคน้ําประปาประเภทท่ีอยูอาศัย อุปสงคน้ําประปาประเภทราชการและธุรกิจขนาดเล็ก อุปสงค
น้ําประปาประเภทรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ ดังนี้ 

1. อุปสงคประเภทท่ีอยูอาศัย (Residential Demand)  
 อุปสงคประเภทนี้จะเปนอุปสงคสําหรับการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงโดยปกติอุปสงค
ประเภทนี้จะมีปริมาณมาก เม่ือเปรียบเทียบกับความตองการใชน้ําประเภทอ่ืน ในกรณีของการ
ประปา    สวนภูมิภาค คิดเปนรอยละ 80   ของปริมาณการใชน้ําทุกประเภท โดยปจจัยหลักท่ี
กําหนดความตองการ   ใชน้ําประปาประเภทท่ีอยูอาศัย คือ ขนาดครัวเรือน ระดับรายได เปนตน 

2. อุปสงคประเภทธุรกิจขนาดเล็กและราชการ (Commercial and Government 
Demand) 
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 อุปสงคประเภทนี้จะมีลักษณะเปนอุปสงคเพื่อเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตสินคา
และบริการ รวมท้ังอุปสงคของธุรกิจขนาดเล็ก เชน ธุรกิจโรงแรม การคาขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยัง
รวมกับอุปสงคเพื่อการอุปโภคบริโภคของผูประกอบการดวย ดังนั้นปจจัยในดานปริมาณความ
ตองการใชน้ําของอุปสงคนี้ จะข้ึนอยูกับขนาดของหนวยงานและสถานประกอบการแลว ยังข้ึนอยู
กับชนิดของกิจการ รวมท้ังอัตราการเจริญเติบโตของกิจการดวย 

3. อุปสงคประเภทรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ (State 
Enterprise Industrial and Commercial Demand) 

อุปสงคของอุสาหกรรมมักจะเปนอุปสงค เพื่อเปนสวนผสมของวัตถุดิบสําหรับผลิต
สินคาและบริการชนิดอ่ืนๆ  ดังนั้นจึงจัดไดวาอุปสงคความตองการใชน้ําประเภทอุตสาหกรรมจะ
นําน้ําประปามาเปนวัตถุดิบสําหรับผลิตสินคาโดยตรง ดังเชน อุตสาหกรรมนํ้าดื่มบรรจุขวด 
อุตสาหกรรมน้ําแข็ง ดังนั้นอัตราการใชน้ําของอุปสงคประเภทนี้จะข้ึนอยูกับขนาดหรือจํานวนของ
กิจกรรมผลิตและประเภทของผลิตภัณฑ 

จากแนวคิดทฤษฎีอุปสงคและแนวคิดเกี่ยวกับความยืดหยุนของอุปสงค ดังกลาวขางตน
สามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดปจจัยตางๆ ในการศึกษาอุปสงคน้ําประปา โดยกําหนดให
ปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี นํามาเขียนเปนสมการอุปสงคการใชน้ําประปา (Demand) ซ่ึงข้ึนอยูกับราคาคา
น้ําประปาในรูปแบบของ ฟงกช่ันอุปสงค ดังนี้ 

 D = f (P) 
จากสมการอุปสงคขางตน พบวา ประชาชนผูใชน้ําประปาท่ัวไปจะไดรับผลกระทบ

จากราคาคาน้ําประปาเปล่ียนแปลง ทําใหปริมาณความตองการใชน้ําประปาเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางตรงกันขามกับราคาคาน้ําประปา แสดงความสัมพันธของอุปสงคการใชน้ําประปา (ภาพท่ี 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



  20   

ภาพท่ี  8  แสดงอุปสงคการใชน้ําประปา กรณีข้ึนกับราคาคาน้ําประปา 

A

B

ราคา

ปริมาณ0 Q1 Q2

P2

P1

D

 
จากภาพ พบวา เม่ือราคาคาน้ําประปาอยูระดับ OP1 ปริมาณการใชน้ําประปาท่ี OQ1 ท่ี

จุด A เม่ือราคาคาน้ําเพิ่มข้ึนเปน OP2 ปริมาณการใชน้ําประปาจะลดลงเปน OQ2 ท่ีจุด B เม่ือ
ลากเสนตรงตอจากจุด A และ B จะไดเสนอุปสงคการใชน้ําประปา  

ในการพิจารณาอุปสงคการใชน้ําประปาตอรายได เม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี 
สามารถเขียนอุปสงคการใชน้ําประปาข้ึนอยูกับรายไดของผูบริโภค ในรูปของฟงกช่ันอุปสงค ดังนี้  

 D = f(Y) 
จากสมการอุปสงคขางตน พบวา ผูบริโภคน้ําประปาจะตองมีรายไดเพื่อใชบริโภค

สินคาและบริการ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงในระดับรายไดของผูบริโภค จะมีผลกระทบตอ
ปริมาณการบริโภคน้ําประปา (ภาพท่ี 9) 
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ภาพท่ี 9   แสดงอุปสงคการใชน้ําประปากรณีข้ึนกับรายได 
 

รายไดของผูบริโภค

B

A

ปริมาณ
0

Q2

Y2

Q1

Y1

D

 
จากภาพ แสดงวาเม่ือรายไดของผูบริโภคอยูท่ีระดับ OY1 ผูบริโภคจะบริโภคน้ําประปา

ท่ีระดับ OQ1 ท่ีจุด A เม่ือรายไดของผูบริโภคเปล่ียนแปลงลดลงจาก OY2 และ OY2 ผูบริโภคจะ
บริโภคน้ําประปาท่ีระดับ OQ2 ท่ีจุด B เม่ือลากจุดเช่ือมตอกันจากจุด AB จะไดเสนอุปสงคการใช
น้ําประปาเม่ือรายไดเปล่ียนแปลง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

1. สุภาพร ล้ิมหัสนัยกุล (2537) ไดทําการศึกษาเร่ืองการตั้งราคาน้ําประปาโดยอาศัย
หลักตนทุนสวนเพิ่ม กรณีศึกษาการกําหนดาราคานํ้าประปานครหลวง วัตถุประสงคเพื่อตองการ
ศึกษาถึงการต้ังราคาคาน้ําประปาท่ีเทากับตนทุนการผลิตสวนเพิ่มท่ีแทจริงของการประปานครหลวง
ในป พ.ศ.2537 โดยจะทําการเปรียบเทียบถึงความพึงพอใจท่ีสังคมไดรับจากการกําหนดราคาที่
คํานวณไดจากการศึกษาน้ีกับราคาท่ีเปนอยูของการประปานครหลวง ผลการศึกษาปรากฏวา ราคา
คาน้ําประปาท่ีคํานวณไดจากตนทุนการผลิตสวนเพิ่มในกรณีท่ีไมมีการคํานึงถึงปริมาณนํ้าสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนในระบบแลวนั้น จะมีคา ลบ.ม.ละ 5.175 บาท แตหากวามีการรวมเอาปริมาณนํ้าสูญเสียท่ี
เกิดข้ึนจากการสูบจายน้ําเขาไปดวย โดยกําหนดใหอัตราการสูญเสียเปนไปในอัตรามาตรฐานท่ี
กําหนดไว คือ รอยละ 25 จะพบวาราคานํ้าประปาจะเพิ่มข้ึนเปน ลบ.ม. 6.186 บาท และเม่ือนํามา
เปรียบเทียบถึงความพอใจท่ีสังคมไดรับจากการกําหนดราคาน้ําประปาท่ีไดจากการศึกษาน้ีท่ีระดับ 
ลบ.ม.ละ 6.186 บาทกับระดับราคาท่ีเปนอยูในอัตรา ลบ.ม. ละ 7.14 บาท ของการประปานคร
หลวง จะพบวาราคาที่เปนอยูของการประปานครหลวงนั้นเปนราคาท่ีนอกจากจะทําใหสังคมตอง
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สูญเสียความพอใจอันเนื่องมาจากการท่ีราคาไมไดกําหนดจากตนทุนสวนเพิ่มคิดเปนมูลคา 
19,716,317 บาท แลวยังจัดไดวาเปนราคาท่ีมีคาสูงกวาตนทุนการผลิตสวนเพิ่มอีกดวย ท้ังนี้เปน
เพราะการประปานครหลวงยังคงตองประสบปญหาน้ําสูญเสียในระบบ ทําใหการประปานครหลวง
มีตนทุนในการผลิตสูงกวาท่ีควรจะเปน ถาหากการประปานครหลวงสามารถลดปริมาณนํ้าสูญเสีย
ลงใหเทากับมาตรฐานท่ีกําหนดไวได ราคาท่ีเปนอยูของการประปานครหลวงจะลดลงมาอยูใน
ระดับท่ีใกลเคียงกับตนทุนการผลิตสวนเพิ่ม คือ จะมีราคาเพียง ลบ.ม. ละ 6.568 บาท อยางไรก็
ตาม ราคาท่ีเทากับตนทุนสวนเพ่ิมท่ีคํานวณไดดังกลาว ขางตนเปนราคาที่ไมไดคํานึงถึงตนทุน
ภายนอกซ่ึงอยูในรูปตนทุนการบําบัดน้ําเสียแลว ราคาน้ําประปาท่ีไดจะมีคาสูงถึง ลบ.ม. ละ 
13.186 บาท โดยใหตนทุนสวนเพิ่มของการบําบัดน้ําเสียมีคาเทากับ 7 บาทตอลบ.ม. 

2. ชูจิตต กิตติสุรินทร (2546)ไดทําการศึกษาการกําหนดราคาคาน้ําประปาของการ
ประปาสวนภูมิภาคเพื่อการนําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค 1.สมการอุปสงคผูใชน้ํา 2.
สมการตนทุนการผลิตน้ําประปา 3.การกําหนดราคาคาน้ําประปาท่ีเหมาะสมในการสรางแรงจูงใจ
ใหภาคเอกชนเขารวมลงทุน ผลการศึกษาพบวา 1. สมการอุปสงคผูใชน้ํารวมพบวาปริมาณการใช
น้ําประปาของผูใชน้ํารวมถูกกําหนดจากปจจัยท่ีสําคัญไดแก ปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ํา
รวมในชวงเวลาอดีต ราคาคาน้ําประปา และรายไดประชาชาติเฉล่ีย ซ่ึงมีคาสัมบูรณของความ
ยืดหยุนอุปสงคผูใชน้ํารวมตอราคา เทากับ 0.097 และมีคาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคผูใชน้ํา
รวมตอรายไดประชาชาติเฉล่ีย เทากับ 0.138 2.สมการตนทุนการผลิตน้ําประปาพบวาตนทุนการ
ผลิตน้ําประปารวมถูกกําหนดจากปจจัยท่ีสําคัญไดแก ปริมาณการผลิตน้ําประปา ช้ันสํานักงาน
ประปาและกําลังการผลิต ซ่ึงลักษณะสมการการผลิตน้ําประปารวมเปนแบบประหยัดตอขนาด 
กลาวคือเม่ือผลิตน้ําประปามากข้ึน จะทําใหตนทุนเฉล่ียตอลบ.ม.ลดลง 3. การกําหนดราคาคา
น้ําประปาท่ีเหมาะสมในการสรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนควรกําหนดราคาให
แตกตางกันระดับท่ี 2 โดยอัตราข้ันตํ่าท่ีจัดเก็บกับผูใชน้ําเทากับ 9.395 บาทตอลบ.ม. ถาหากกําหนด
ราคาคาน้ําประปาในอัตราเดียวท่ีเทากับ 9.395 บาทตอลบ.ม. จะทําใหปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํา
รวมในเขตภาค  1 การประปาสวนภูมิภาคเทากับ  49,589,006 ลบ .ม . ท่ีลดลงจากเดิมของ
ปงบประมาณ 2543 ท่ีกําหนดราคาคาน้ําประปาใหแตกตางกันระดับท่ี2 โดยอัตราข้ันตํ่าท่ีจัดเก็บกับ
ผูใชน้ําประปาเทากับ 7.75 บาทตอลบ.ม. ซ่ึงมีปริมาณการใชน้ําประปาเทากับ 71,136,000 บาทแลว
ทําใหผลการดําเนินงานในภาพรวมของในเขตภาค 1 การประปาสวนภูมิภาค ขาดทุนเปน 215.261 
ลานบาท 
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วิธีการศึกษา 
การรวบรวมขอมูล 
 จะใชขอมูลทุติยภูมิ โดยการเก็บรวบรวมจากการประปาสวนภูมิภาค การประปา
กบินทรบุรีและหนวยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวของ ความเปนมาของการประปากบินทรบุรีและการประปา
สวนภูมิภาค ขอมูลดานการดําเนินงานเชนขอมูลเกี่ยวกับรายได ตนทุนในการบริหารตั้งแตป พ.ศ.
2530 – พ.ศ.2546และตนทุนในการปรับปรุงขยายประปาของการประปากบินทรบุรีตั้งแตป 
พ.ศ.2544-2546 สวนขอมูลหนวยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีใชในแบบจําลองอุปสงค เชนขอมูล
ปริมาณนํ้าฝน ความหนาแนนของประชากร ฯลฯ ตั้งแตป พ.ศ.2530-2545 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิธีการศึกษาการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (Average Incremental Cost : 
AIC) (ประสิทธ์ิ,2541 : 230) แสดงใหเห็นถึงตนทุนหนวยสุดทายของการผลิตหรือคาเสียโอกาส
ของทุนหนวยสุดทาย เนื่องจากการลงทุนในระบบประปาตองใชเงินทุนจํานวนมาก ทําใหเกิด
ปญหาการไมสามารถแบงการลงทุนเปนหนวยยอยๆ ไดเพ่ือตอบสนองการบริโภคแตละหนวยได 
การวิเคราะหขอมูลจะอาศัยหลักการของตนทุนเฉล่ีย (Average Cost) มาพิจารณารวมกับตนทุน
สวนเพิ่ม (Incremental Cost) จากการลงทุนขยายการประปาและอาศัยหลักการหามูลคาปจจุบัน 
(Present Value) เนื่องจากตนทุนสวนเพิ่มและผลผลิตสวนเพิ่มท่ีเกิดข้ึนมีระยะเวลาหลายๆป จึงตอง
มีการปรับคาของเวลาใหเปนมูลคาปจจุบันตนทุนสวนเพิ่มและผลผลิตสวนเพิ่มรวมท้ังอาศัย
หลักการของราคาเงา (Shadow Price) ดังนี้ 
 
                               AIC       =             Discounted incremental Costs      

                                     Discounted incremental costs 
      

  AIC  = ∑
=

n

t 1

 (CCt + OCt) / (1 + r)t 

    ∑
=

n

t 1
 (Qwt ) / (1 + r)t 
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โดยท่ี  AIC = Average Incremental Cost (หนวย: บาท/ลบ.ม.) 
CC = ตนทุนในดานการลงทุน (Capital Cost) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการมี

โครงการ ไดแก คาลงทุนในอาคาร ส่ิงกอสรางตางๆ ครุภัณฑในการผลิตและจําหนายน้ําประปาใน
โครงการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี (หนวย: บาท) 

OC = ตนทุนในการบริหารและบํารุงรักษา (Operating Maintenance 
Cost) ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการมีโครงการ (คาใชจายในการดําเนินงาน) เชน คาใชจายบุคคล คาวัสดุการ
ผลิต คาใชสอย ฯลฯ ของการประปากบินทรบุรี (หนวย: บาท) 

Q = ปริมาณนํ้าจําหนาย (Quantity of Water Sales) ท่ีเพิ่มข้ึนจากการ
มีโครงการ ในแตละป ซ่ึงไดจากแบบจําลองอุปสงคการใชน้ํา (หนวย: ลบ.ม.) 

r = อัตราคิดลด เทากับ รอยละ 5.5  ตอป (รายงานของธนาคารแหง
ประเทศไทยเม่ือเดือนธันวาคม พ.ศ.2546 สําหรับพันธบัตรรัฐบาลท่ีออกมีอายุในการไถถอน 15 ปมี
อัตราดอกเบ้ียเฉล่ียท่ีรอยละ 5.5 ตอป โดยเทียบกับ Present worth Factor ชวงรอยละ 5 ถึงรอยละ 6) 

n = อายุโครงการ 25 ป 
ในการหาปริมาณนํ้าจําหนายไดสรางแบบจําลองในการวิเคราะหอุปสงคการใชน้ําประปาโดยศึกษา
ปจจัยตางๆ ไดแก ราคาคานํ้าเฉล่ีย รายไดเฉล่ียตอหัวตอป ความหนาแนนของประชากร อัตราการ
เปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหมและปริมาณน้ําฝน เปนตัวกําหนดซ่ึงมีผลทําใหปริมาณการใช
น้ําประปาเปล่ียนแปลงโดยมีแบบจําลอง สมการอุปสงค ดังนี้ 
 
   QD  =  F (P, YI, ID, PER, R) 

โดยท่ี  QD  = ปริมาณความตองการใชน้ําประปา (ลบ.ม.) 
                 P =  ราคาคาน้ําเฉล่ีย (บาท/ลบ.ม.) 
                  YI  = รายไดเฉล่ียตอหัว (บาท/คน) 
 PER  = อัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหม (รอยละ)  
                  R =  ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) 
                 ID  =  ความหนาแนนของประชากร (คน/ตารางกิโลเมตร) 
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ขอสมมติฐานในการศึกษา 
 การวิเคราะหอุปสงครวมประเภทที่อยูอาศัย มีสมมติฐานดังนี ้

1. อุปสงคน้ําประปา (ลบ.ม.) เปนสมมติฐานท่ีเกิดจากปริมาณการใชน้าํประปา

จากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในครัวเรือน เชน การใชสําหรับอุปโภค บริโภครวมท้ังทําความ
สะอาดอุปกรณตาง ๆ ภายในครัวเรือน 

2. ราคาคานํ้าประปา (บาท/ลบ.ม.) จะมีความสัมพันธเปนลบ สมมติฐานท่ีคาดวา

เม่ือราคาคาน้ําประปามีการปรับตัวเพิ่มข้ึน จะทําใหปริมาณการใชน้ําประปาลดลง แตถาราคาคา
น้ําประปาปรับตัวลดลงจะสงผลใหปริมาณการใชน้ําเพิม่มากข้ึนโดยปริมาณการใชน้ําประปามี 

ทิศทางตรงกันขามกับราคาคาน้ํา 
3. รายไดเฉล่ียตอหัว (บาท/คน) จะมีความสัมพันธเปนบวก สมมติฐานท่ีคาดวา

เม่ือประชากรมีรายไดเฉล่ียตอหัวเพิ่มข้ึน ความตองการใชน้ําจะเพิ่มข้ึนตามรายไดเฉล่ียตอหัว และ
จะลดลงตามรายไดเฉล่ียท่ีลดลงของประชากร โดยรายไดเฉล่ียตอหัวจะมีทิศทางเดียวกับความ
ตองการใชน้ําประปา 

4. ความหนาแนนของประชากร  (คน/ตารางกิโลเมตร) จะมีความสัมพนัธเปน
บวกสมมติฐานท่ีคาดวาเม่ือพื้นท่ีศึกษามีความหนาแนนของประชากรเพิ่มข้ึนในขณะท่ีความหนาแนน 
ของประชากรลดลงก็จะสงผลใหปริมาณความตองการใชน้ําประปาลดลง โดยความหนาแนนของ
ประชากรจะมีทิศทางเดียวกบัปริมาณความตองการใชน้าํประปา 

5. อัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้าํท่ีติดต้ังใหม (รอยละ) จะมีความสัมพันธเปน
บวก สมมติฐานท่ีวาเม่ือมีการติดต้ังท่ีเพิ่มข้ึนความตองการใชน้ําจะเพ่ิมข้ึน โดยอัตราการ
เปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหมจะมีทิศทางเดียวกับปริมาณความตองการใชน้ําประปา 

6. ปริมาณนํ้าฝน (มิลลิเมตร) จะมีความสัมพันธเปนลบ โดยเกดิจากสมมติฐาน
ท่ีคาดวาเม่ือปริมาณนํ้าฝนมีมากในบริเวณพื้นท่ีศึกษาจะทําใหประชาชนสามารถนําน้ําฝนมาอุปโภค
และบริโภคแทนการใชน้ําประปา การใชน้ําประปาจงึมีแนวโนมลดลง ในขณะเดียวกันเม่ือพืน้ท่ี
ศึกษามีปริมาณนํ้าฝนตกลดลงจะทําใหประชาชนตองใชน้ําประปาเพ่ือทดแทนน้ําฝนทําใหปริมาณ
การใชน้ําประปาเพ่ิมมากข้ึน โดยปริมาณน้าํฝนจะมีทิศทางตรงกันขามกับปริมาณการใชน้ําประปา 
 

การปรับราคาตลาดของขอมูลใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงา 
 การประเมินคาทางเศรษฐกิจ ตนทุนและผลประโยชนของโครงการอาจจะถูกกําหนด
มูลคาดวยราคาตลาด (market price) ถาหากเช่ือไดวาราคาตลาดน้ีสะทอนถึงความหายาก (scarcity) 
ของทรัพยากรหรือปจจัยและผลผลิตของโครงการหรือจะตองกําหนดมูลคาโดยอาศัยราคาเงาหรือ
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ราคาทางบัญชี (shadow or accounting price) ควรเปนไปตามวิธีการของคาเสียโอกาส (opportunity 
cost) นั่นคือตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนเปนกําไรจากการที่ไมใชทรัพยากรเหลานี้กับท่ีอ่ืนๆ และมูลคาของ
ผลผลิตท่ีไดรับเปนพิเศษจากโครงการนี้เปนเทาไร แทนท่ีจะไดรับมาจากหนทางอ่ืนๆ การที่ตองใช
ราคาเงาหรือราคาทางบัญชีแทนที่จะเปนราคาตลาดน้ัน ก็เพราะวาราคาตลาดไมไดสะทอนถึงมูล
คาท่ีแทจริง (“true” value) ตลาดจึงเปนแบบไมสมบูรณซ่ึงมีการตั้งราคาขายของผูผูกขาด  การ
แทรกแซงตลาดของรัฐบาลความ ไมสมบูรณในขาวสารขอมูลหลักการและความไมรอบรูของผูท่ีมี
สวนรวมในตลาดราคาเงาหรือราคาทางบัญชี  การปรับราคาแยกออกไดเปนการปรับสําหรับรายการ
เงินโอน,การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาในรายการท่ีซ้ือขายขามแดนไดและการปรับสําหรับการ
บิดเบือนราคาในรายการท่ีซ้ือขายขามแดนไมได 

1. รายการเงินโอน 
คาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการใชทรัพยากรที่แทจริงก็เปนเพียงการโอนเปล่ียนมือหรือ

เปนการโอนกันเพียงทางดานกระแสทางการเงินในทางบัญชีเทานั้น ซ่ึงคาใชจายประเภทนี้จัดอยูใน
ประเภทการโอน (Transfer Payments) และไมถือวาเปนสวนหนึ่งของคาใชจายของโครงการ 
รายการคาใชจายท่ีไมถือวาเปนคาใชจายในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ไดแก 
 คาภาษี (Tax) 

คาภาษีท่ีโครงการจายใหแกรัฐบาล ไมวาจะเปนในรูปภาษีทางตรง เชน ภาษีเงินได
หรือภาษีทางออม เชน ภาษีการคา ภาษีสินคาเขาท่ีนํามาใชกับโครงการ หรือภาษีอ่ืนใดก็ตาม เปน
เพียงรายจายโอนจากผูท่ีเกี่ยวของกับโครงการไปสูรัฐบาล หรือเปนเพียงการโอนทางดานกระแส
การเงินทางบัญชีเทานั้นมิไดมีสวนตอการใชทรัพยากรจริง ๆ ของโครงการ 

 คาชําระหนี้ (Debt Service) 
คาชําระหนี้เปนรายการโอนประเภทหนึ่งของโครงการ เม่ือโครงการไดรับเงินกูมา

ลงทุนและตองมีการชําระหนี้คืนในรูปดอกเบ้ียและเงินตน ซ่ึงรายการเงินกูและการชําระหนี้เปน
เพียงรายการโอนในรูปกระแสเงินหรือในทางบัญชีการเงินเทานั้น มิไดเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
จริงๆ ไปแตอยางใด 

คาเส่ือมราคา (Depreciation ) 
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจะไมรวมคาเส่ือมราคาไวเปนสวนหนึ่งในคาใชจาย

ของโครงการ เพราะเม่ือมีการซื้อสินคาประเภททุนหรือทรัพยสินถาวรมาใชกับโครงการในปใดก็
ไดมีการพิจารณาเปนคาใชจายในปนั้นไปแลวจึงไมจําเปนตองมีการหักคาเส่ือมราคาของการใชใน
ปตอๆ ไปอีก 
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 ตนทุนจม (Sunk Cost)  
ตนทุนจม หมายถึง คาใชจายท่ีไมสามรถเรียกกลับคืนมาไดเปนคาใชจายท่ีไดจาย

ไปแลวในอดีตหากแตมีสวนเกี่ยวพันกับโครงการใหมท่ีเสนอ เชน ถามีการสรางอาคารเพ่ือใชใน
โครงการอ่ืนแลวเม่ือมีโครงการใหมเกิดข้ึนก็มีการใชอาคารสวนนั้นดวย คาใชจายประเภทนี้จึงเปน
คาใชจายท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงได คาใชจายไปแลวในอดีตจึงไมนํามารวมใชเปนสวนหนึ่งของการ
วิเคราะหคาใชจายของโครงการ 

2. การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาในรายการท่ีซ้ือขายขามแดนได 
  สินคาหรือรายการท่ีซ้ือขายขามแดนได (Traded Goods) หมายถึง สินคาท่ีใชใน
โครงการหรือผลิตจากโครงการแลวมีผลโดยตรงตอดุลการชําระเงิน เปนสินคาท่ีนําเขาหรือสงออก
ไดจริง ๆ หรือสินคาท่ีสามารถทดแทนกันไดอยางใกลชิดนั้นนําเขาหรือสงออกไดจริง ๆ หรือ 
สินคาท่ีนําเขาหรือสงออกดําเนินการตามนโยบายซ่ึงเปนผลทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมอยูใน
ระดับท่ีเหมาะสม ซ่ึงสินคาท่ีซ้ือขายขามแดนไดท่ีจําเปนตองไดรับการปรับปรุงก็คือ เม่ือราคา f.o.b. 
(free on board) นั้นสูงกวาตนทุนการผลิตในประเทศ ในกรณีท่ีเปนสินคาสงออกหรือสินคาอาจจะ
ถูกสงออกโดยผานกลไกการแทรกแซงของรัฐ ดวยการใชมาตรการอุดหนุนชวยเหลือและมาตรการ
อ่ืน ๆ และถาเปนสินคานําเขาก็คือเม่ือตนทุนการผลิตในประเทศสูงกวาราคา c.i.f. ( cost ,insurance 
and freight) การกําหนดมูลคาเร่ิมจากราคาชายแดน (border prices) อันเปนราคาเงาหรือราคาทาง
บัญชีของสินคาท่ีซ้ือขายขามแดนได ซ่ึงโดยปกติแลวการนําเขาคือ ราคา c.i.f. และการสงออกคือ 
ราคา f.o.b. จากนั้น ราคาชายแดนจะถูกปรับปรุงดวยคาขนสงและคาการตลาดในประเทศระหวาง
ท่ีตั้งของโครงการกับจุดการสงออกและนําเขา ผลท่ีไดก็คือ ราคาเงาหรือราคาทางบัญชีท่ีจะใชกับ
การประเมินคาโครงการ 

3. การปรับสําหรับการบิดเบือนราคาในรายการท่ีซ้ือขายขามแดนไมได 
  สวนสินคาหรือรายการท่ีซ้ือขายขามแดนไมได (Nontraded Goods) คือสินคาหรือ
บริการที่ตนทุนการผลิตในประเทศตํ่ากวาราคา c.i.f. แตสูงกวาราคา f.o.b. หรือรายการนั้น ๆ มีการ
แทรกแซงจากรัฐบาลดวยวิธีการหามนําเขา (Import Bans) โควตา และอ่ืนๆ เปนตน สินคาและ
บริการท่ีซ้ือขายขามแดนไมไดเหลานี้ บางชนิดอาจจะพิจารณาวาไมสามารถซ้ือขายขามแดนได  
(no tradable) เนื่องจากมักจะมีขนาดใหญโตเทอะทะ (bulky) เชน ฟางขาว อิฐ ทราย เปนตน ซ่ึงโดย
ลักษณะตามธรรมชาติแลวจะสามารถผลิตในประเทศไดราคาถูกกวาการนําเขา แตราคาสงออกจะ
ต่ํากวาตนทุนการผลิตในประเทศ นอกจากนี้ก็ยังอาจจะเปนสินคาท่ีเนาเสียงาย (highly perishable) 
จําพวกผักสดและน้ํานม เปนตน ซ่ึงผลิตภายใตเง่ือนไขการแขงขันคอนขางสูง (ตารางภาคผนวก ท่ี17) 

DPU



  28   

 ตัวประกอบแปลงคา CF เปนอัตราสวนของมูลคาทางเศรษฐกิจตอมูลคาทาการเงินของ
รายการตางๆ ในกระแสเงินสดของโครงการโดยท่ีแตละรายการในกระแสเงินสดของโครงการตาง
ก็มีตัวประกอบแปลงคาเปนของตนเอง ซ่ึงวิธีการนี้จะอํานวยความสะดวกใหแกการวิเคราะห 
เนื่องจากขอจํากัดในเร่ืองของเวลาหรือขาดขอมูลและการใช CF ชวยในการคํานวณหาราคาเงา ทํา
ใหการคํานวณราคาเงาของกลุมสินคาเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงการคํานวณหาราคาเงาโดยใช CF 
สามารถแสดงไดดังนี้คือ  
   ราคาเงา   =  CF x ราคาตลาดของสินคา 

หรือ         CF =  ราคาเงา/ราคาตลาดของสินคา 
ดังนั้นการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียท่ีไดรับจากการศึกษาในครั้งนี้ 

จะใชเปนตัวแทนในการอธิบายการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่ม (Incremental Cost ) ใน
ระดับหนึ่ง การศึกษาจะนําราคาท่ีคํานวณไดเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียนี้ไปเปรียบเทียบกับราคา
น้ําประปาในปจจุบันของการประปากบินทรบุรี เพื่อดูวาราคาคาน้ําของการประปากบินทรบุรีใน
ปจจุบันเปนราคาท่ีสะทอนตนทุนเชิงเศรษฐศาสตรแสดงการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
หรือไม หากปรากฏวาราคาคาน้ําโดยเฉล่ียเทากับคาตนทุนสวนเพิ่มท่ีคํานวณไดก็ถือวาราคาคา
น้ําประปาโดยเฉล่ียนี้กอใหประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร แตถาราคาคาน้ําโดยเฉล่ียสูงกวาหรือต่ํา
กวาตนทุนสวนเพิ่มก็ถือวาราคาคาน้ํานั้นไมเปนราคาท่ีกอใหประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร  
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บทที่ 3 
สภาพท่ัวไป 

 
ประวัติของการประปาสวนภูมิภาค 
 เมื ่อมีการใหบริการน้ําประปาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว 
(รัชกาลท่ี 5) เฉพาะในเขตพระนคร ตอมาในป พ.ศ.2496 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัฐบาลในขณะน้ันไดอนุมัติงบประมาณใหกรมโยธาธิการดําเนินการกอสรางการประปา 
ณ ศูนยการทหารปนใหญโคกกระเทียม ใหช่ือวา การประปาพิบูลสงคราม ทําการผลิตจําหนาย
น้ําประปาหนวยทหารและประชาชนท่ัวไป นับวาเปนการประปาที่ตั้งในสวนภูมิภาคเปนแหงแรก 
ในขณะน้ันมีหนวยงานหลักๆ ท่ีดําเนินการ จัดหาน้ําสะอาดสําหรับประชาชนในการอุปโภคและ
บริโภคอยู 2 หนวยงานคือ 
 กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการดําเนินการ   
กอสรางระบบประปาและดูแลการผลิตจําหนายน้ําประปาในเขตเมืองหรือในชุมชนท่ีมีประชากร
ตั้งแต 5,000 คนข้ึนไป ซ่ึงมีการประปาในความดูแลรับผิดชอบ 185 แหง 
 กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีดําเนินการและ
รับผิดชอบการกอสรางระบบประปาหมูบาน หรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนท่ีมีจํานวน
ประชากรไมเกิน 5,000 คน โดยรวมกับทองถ่ินและเม่ือกอสรางระบบประปาแลวเสร็จ ก็มอบใหแก
ทองถ่ินซ่ึงไดแก สุขาภิบาลหรือหมูบานเปนผูดูแลบํารุงรักษาตอไป ซ่ึงมีอยูจํานวน 550 แหง 
 ตอมาความตองการน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคและบริโภคของประชากรมีการขยายตัว
เพิ่มข้ึน ประกอบกันการผลิตจําหนายใหบริการของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ มีขอจํากัด
ในดานระเบียบราชการ ทําใหการดําเนินงานไมคลองตัวและไมเกิดประสิทธิภาพจนในสมัยรัฐบาล 
ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช กลุมขาราชการและลูกจางของกองประปาภูมิภาคไดเสนอใหมีการบริหาร
ในรูปรัฐวิสาหกิจ เม่ือเดือนตุลาคม พ.ศ.2518 ซ่ึงคณะรัฐบาลไดติดตามเร่ืองนี้เร่ือยมาถึงในสมัย
รัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช และรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ทุกรัฐบาลไดใหความเห็นชอบท่ี
จะใหจัดการบริหารประปาในรูป    รัฐวิสาหกิจ แตยังไมทันไดดําเนินการแลวเสร็จก็เปล่ียนรัฐบาล
เสียกอน  จนกระท่ังสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ไดมอบหมายใหสถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร ศึกษาถึงวิธีการจัดรูปแบบการบริหารประปาในสวนภูมิภาคใหมีความคลองตัวใน
การบริการและการดําเนินการ และคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นไดมีมติเม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 
2521 ใหมีการปรับรูปแบบการดําเนินกิจการประปาของ    กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ ให
เปนรูปแบบการบริหารแบบรัฐวิสาหกิจตามขอเสนอของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
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รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังการประปาสวนภูมิภาคขึ้น โดยมี นายจํารูญ ปยัมปุตระ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน และดําเนินการจัดต้ังและตราเปน พ.ร.บ.การประปาสวน
ภูมิภาค พ.ศ.2522 เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2522 และใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
พ.ศ.2522 ซ่ึงเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยโอนกิจการประปา 
ตลอดจนขาราชการและลูกจางของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ และขาราชการและลูกจาง
ของกองประปาชนบท กรมอนามัย มาเปนลูกจางและพนักงานของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 
ดําเนินงานตามกฎหมายในรูปนิติบุคคล ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีสํานักงานใหญในกรุงเทพฯ 
และจะต้ังสํานักงานสาขาหรือตัวแทนข้ึน ณ ท่ีใดในและนอกราชอาณาจักรก็ได แตการต้ัง
สํานักงานสาขานอกราชอาณาจักร จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 
 การประปาสวนภูมิภาคเปนรัฐวิสาหกิจท่ีจัดตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติการประปา  
สวนภูมิภาค พ.ศ.2522 นั้น มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา ดังนี้ 

1. สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบเพื่อใชในกิจการประปา 
2. ผลิต  จัดสง  และจําหนายน้ําประปาท่ัวประเทศ  นอกเหนือจากเขตทองท่ี

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
3. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา 
ท้ังนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนแกการใหบริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของ

รัฐและสุขอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ การประปาสวนภูมิภาคแบงการดําเนินกิจการเปน 2 
รูปแบบ คือ   กิจการประปาขนาดใหญและกิจการประปาชุมชน 

บทบาท รูปแบบ และแนวทางการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาคไดนําไป
ปรับปรุงแผนวิสาหกิจฉบับท่ี 4 (ปงบประมาณ 2545-2549) ใหสอดคลองกัน ดังนี้  

 
วิสัยทัศน 

“เปนองคกรช้ันดีเพ่ือปวงชนท่ีใหบริการน้ําประปาอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและได
มาตรฐาน” 

 
ภารกิจ 

 เปนหนวยงานที่ใหบริการน้ําประปาและนํ้าดิบตามนโยบายของรัฐบาล โดย
คํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขอนามัยของประปาชนเปนสําคัญ ภารกิจหลักของการประปาสวน
ภูมิภาค มี 3 ประการ ไดแก 
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1. ประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา และจําหนายน้ําดิบ 
2. สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบเพื่อจําหนาย และเพื่อใช

ในการผลิตน้ําประปา 
3. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา และการจําหนาย

น้ําดิบ 
 

วัตถุประสงคหลัก 
 เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกจิ และรูปแบบการดําเนินงานของการประปาสวน
ภูมิภาค ในชวงระยะเวลา 5 ป จึงไดกําหนดวัตถุประสงคหลัก ดังนี ้

1. ดําเนินการใหมีผลกําไร เพื่อนําไปใชในการลงทุน 
2. ปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวสูง 
3. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และมีคุณภาพ 
4. เพิ่มรายได ลดรายจายใหแกองคกร โดยแยกการลงทุนทางดานธุรกิจและ

สังคมใหชัดเจน 
 

แผนวิสาหกิจ 
เพื่อใหการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาค บรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน 

ภารกิจวัตถุประสงคหลัก และเปาหมายดังกลาวขางตน รวมท้ังจากการวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน 
จึงไดกําหนดเปนแผนงาน รวมท้ังส้ิน 7 แผนงานคือ 

แผนงานท่ี 1 การปรับปรุงดานการบริหารและการจัดการองคกร 
1. ปรับปรุงโครงสราง บทบาท ระบบการบริหาร ระเบียบ และขอบังคับของ

องคกร เพื่อนําไปสูการบริหารแบบหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic Bussiness Unit) ใหมาก
ยิ่งข้ึน พรอมหารายไดมาชดเชยกิจการท่ีรัฐควบคุมอยูและการกระจายการบริหารงานไปสูสวน
ภูมิภาคโดยเนนการกระจายอํานาจการจัดการดานตางๆ  

2. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารโดยชวยในการควบคุม
การผลิตและจายน้ําเพิ่มข้ึน 

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของแตละหนวยงานรวมท้ังโครงการ
ตางๆ อยางตอเนื่อง 

4. ปรับปรุงระบบการจัดการพัสดุและจัดทํามาตรฐานครุภัณฑ  
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5. ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรพรอมปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรม,สงเสริม
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศในการจัดฝกอบรม/สัมมนา 

6. จัดทําแผนกําลังคนดวยการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล,
สงเสริมใหพนักงานมีวินัยดวยตนเอง และรักษาบุคลากรท่ีดีมีคุณภาพไวกับองคกร 

7. ปรับปรุงสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ พรอมปรับปรุงสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศในการทํางานใหดียิ่งข้ึน 

แผนงานท่ี 2 การเงินและการลงทุน 
1. จัดทําแผนการเงินดวยการปรับปรุงโครงสรางอัตราคาน้ําประปาและคาบริการ

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับตนทุนพรอมท้ังการควบคุมคาใชจาย รวมท้ังดานบุคลากรใหอยูใน
เกณฑท่ีเหมาะสม 

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน ควบคุม กาํกับดูแล ตัวเลขหน้ีท่ี
กูยืมเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุด ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว, ปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และ
งบประมาณอยางตอเนื่อง พรอมท้ังจัดทําแผนการเงินระยะส้ันและระยะยาว 

3. จัดทําแผนการลงทุน กําหนดกรอบแผนการลงทุนโดยแยกการลงทุนดาน
ธุรกิจและดานสังคมโดยคํานึงถึงสถานการเงินของการประปาสวนภูมิภาคเปนสําคัญ นอกจากนี้
การลงทุนควรเลือกโครงการท่ีมีผลตอบแทนสูงเพื่อเสริมรายได 

4. จัดทําแผนการจัดหาแหลงเงินทุนโดยใหเอกชนเขามารวมลงทุนในกจิการ
ประปา,จัดหาแหลงเงินกูตางประเทศหรือภายในประเทศ แบบเง่ือนไขผอนปรนและ/หรือ อัตรา
ดอกเบ้ียต่ํา พรอมการประสานงานกับหนวยงานสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวของเพื่อของบประมาณ
อุดหนุนจากรัฐบาลในการดาํเนินการรวมในพ้ืนท่ีเดียวกนั 

แผนงานท่ี 3 การลดน้ําสูญเสีย 
1. เรงรัดการสํารวจหาทอร่ัวและการซอมทอ โดยการเปล่ียนระบบทอจายน้ํา

และทอบริการเดิมท่ีชํารุดหมดสภาพการใชงานพรอมการจัดทําแผนท่ีทอโดยใชระบบคอมพิวเตอร 
2. ปรับปรุงการดําเนินงานและเพิ่มปริมาณงานเปล่ียนทอท่ีชํารุดท่ีหมดสภาพ

การใชงานโดยสํารวจหาทอร่ัวใตดินและบนดินในพื้นท่ีเปาหมาย 
3. เปล่ียนมาตรวัดน้ําเม่ือครบวาระและบํารุงรักษาเพื่อใหมีการวัดปริมาณท่ี

ถูกตองพรอมปรับปรุงและตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองวัดน้ําหลักท่ีสถานีสูบจายน้ําและติดต้ัง Zone 
Meter ตามจุดจําหนายน้ําท่ีเหมาะสม 
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4. ดําเนินกิจกรรมที่ มีผลตอการลดน้ําสูญเสียอยางเปนระบบโดยใหทุก
หนวยงานภายในท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมการลดนํ้าสูญเสียใชเอกสาร “คูมือการควบคุมน้ําสูญเสีย” 
ของการประปาสวนภูมิภาคเปนแนวทางการดําเนินงาน 

แผนงานท่ี 4 การปรับปรุงการใหบริการผูใชน้ํา 
1. ปรับปรุงการใหบริการโดยการตรวจสอบ วิเคราะหคุณภาพน้ําดิบและควบคุม

น้ําประปาใหไดตามมาตรฐานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ พรอมท้ังสนับสนุนใหมีการบริการ
เคล่ือนท่ีเพื่อรับแจงเร่ืองราวรองทุกขและปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการประปารวมถึงการใหความรูกับ
ประชาชนในเร่ืองน้ําและใชน้ําอยางรูคุณคา 

2. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ ดวยการเผยแพรความรูและรณรงคอยางตอเนื่อง
เพื่อใหมีการใชน้ําอยางประหยัด สรางภาพพจนท่ีดีตอองคกรรวมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ 

3. ชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยและชุมชนแออัดตามความเหมาะสม 
4. ใหบริการทางดานวิชาการแกประปาทองถ่ินตามท่ีไดรับการรองขอและคิด

คาบริการตามความเหมาะสม 
5. เรงรัดการเพิ่มผูใชน้ํา โดยจัดทําแผนการเพิ่มผูใชน้ําและแผนการขยายเขต

จําหนายน้ําประปาระยะ 5 ป ของแตละการประปา,จูงใจใหมีการขอติดต้ังประปาใหมใหมากข้ึน
โดยการลดคาติดต้ังประปาใหมใหมากข้ึน 

แผนงานท่ี 5 การนําเทคโนโลยีเหมาะสมมาใชในกิจการประปา 
1. ศึกษาวิจัยและพัฒนา หรือแสวงหาผลการวิจัยพัฒนาเพื่อนําเทคโนโลยีใหมๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในกิจการประปา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการสง-จายน้ํา ดวยการขยายผลการใช

ระบบอัตโนมัติมาชวยควบคุมระบบผลิตจายน้ํา (SCADA) ไปยังสํานักงานประปาท่ีมีความ
เหมาะสม 

3. ริเร่ิมการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เชนการทดลองนําระบบผลิตน้ําประปา
จากทะเล  

4. สงเสริม พัฒนา และปรับปรุงชุดผลิตน้ําประปาเคล่ือนท่ีกรณีฉุกเฉินท้ังทาง
รถ และทางเรือ 

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหรองรับตามความตองการใชและสราง
เครือขายระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกองคกร พรอมจัดหาและติดต้ังอุปกรณการ
จัดการและเช่ือมโยงเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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แผนงานท่ี 6 การพัฒนาและจัดการแหลงน้ํา 
1. ใหสํานักงานประปาทุกแหงมีน้ําดิบท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและมีปริมาณ

เพียงพอตลอดป โดยจัดทําแผนแมบทพัฒนาแหลงน้ําระยะส้ันและระยะยาวสําหรับทุกสํานักงาน
ประปาเพื่อแกปญหาแลงซํ้าซาก ประสานการขอใชและขอรับการจัดสรรปริมาณน้ําดิบท่ีตองการ
เปนการลวงหนากับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

2. ใหองคกรมีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรน้ํา โดยรวมผลัดดันให
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํามีผลบังคับใช 

แผนงานท่ี 7 การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการประปา 
1. กําหนดบทบาทภาคเอกชนในกิจการประปาท่ีเหมาะสม โดยดําเนินการตาม

ผลการศึกษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน 
2. จัดทําแผนประชาสัมพันธ เชิญชวนใหภาคเอกชนเขารวมลงทุนในกิจการ

ประปา มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการใหเอกชนรวมลงทุนเชน วารสารน้ําการเผยแพร
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต เปนตน 
 
รูปแบบการใหเอกชนรวมลงทุน 
 ในการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนนั้น  การประปาสวนภูมิภาคดําเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนราย
โครงการ ภายใตรูปแบบการใหเอกชนรวมลงทุนหลายรูปแบบ ดังน้ี 

1. การใหเอกชนรวมลงทุนแบบ BOOT (Build-Own-Operate-Transfer)  
วิธีการนี้จะเปดโอกาสใหเอกชนเขารวมทุนกับการประปาสวนภูมิภาคลงทุนในการ

ออกแบบกอสรางระบบผลิตหรือปรับปรุงระบบผลิตเดิม แลวขายสงน้ําประปาใหแกการประปา
สวนภูมิภาคในลักษณะขายสง (Bulk sale) หรือรวมท้ังกอสรางระบบจายน้ําและดําเนินการบริหาร
จัดการท้ังระบบจนถึงมาตรวัดน้ําผูใชน้ําในนามของการประปาสวนภูมิภาค เม่ือดําเนินการครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจะโอนทรัพยสินใหแกการประปาสวนภูมิภาค โครงการดังกลาวท่ี
ดําเนินการแลว ไดแก 

 ประปาปทุมธานี-รังสิต 
 ประปานครสวรรคออก-หนองปลิง จังหวัดนครสวรรค 
 ประปาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ประปาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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2. การใหเอกชนรวมงานกับการประปาสวนภูมิภาคแบบ BOO (Build-Own-
Operate) 

วิธีการนี้จะเปดโอกาสใหเอกชนลงทุนท้ังหมดโดยไมตองโอนทรัพยสินใหแกการ
ประปาสวนภูมิภาคเม่ือหมดระยะเวลาตามสัญญา โดยเอกชนขายสงน้ําประปาใหแกการประปา
สวนภูมิภาคในลักษณะขายสง (Bulk sale) โครงการดังกลาวท่ีดําเนินการแลว ไดแก 
 ประปาในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร 
 ประปาในจังหวัดราชบุรี-สมุทรสงคราม 
 ประปาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

3. การใหเอกชนเขารวมงานกับการประปาสวนภูมิภาคแบบสัญญาเชาบริหาร 
(Lease Contract) 

วิธีการนี้จะใหเอกชนเชาบริหารกิจการประปาของการประปาสวนภูมิภาค โดยให
เอกชนบริหารและดําเนินกิจการประปาท้ังระบบ โดยมีคาเชาและระยะเวลาการเชาตามท่ีตกลงกัน 
โครงการดังกลาวท่ีดําเนินการ ไดแก 

 โครงการประปาสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
4. การใหเอกชนเขารวมงานกับการประปาสวนภูมิภาคในรูปแบบการจางบริษัท

บริหาร (Management Contract) 
วิธีการนี้ การประปาสวนภูมิภาคจางเอกชนในบางกิจกรรมที่เอกชนสามารถบริหาร

จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยจายคาจางตามสัญญาโครงการดังกลาวท่ีดําเนินการ ไดแก 
การจางบริหารและจัดการลดน้ําสูญเสียในพื้นท่ีสํานักงานประปาปทุมธานี-รังสิต 

5. การใหเอกชนเขารวมงานกับการประปาสวนภูมิภาคในรูปแบบการจางเหมา
หรือจางบริหาร (Service Contract)  

วิธีการนี้การประปาสวนภูมิภาคจางเหมาเอกชนมาดําเนินการเฉพาะกิจกรรมท่ีไม
สลับซับซอนโดยจายคาจางตามสัญญา โครงการดังกลาวท่ีดําเนินการ ไดแก 

การจางเหมาเอกชนอานและบันทึกขอมูลมาตรวัดน้ําผูใชน้ํา ตลอดจนพิมพ
ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจงหนี้ ในพื้นท่ีสํานักงานประปา-ปทุมธานี-รังสิต ชลบุรีและศรีราชา 

 
กระบวนการผลิตน้ําประปา 
 เนื่องจากน้ําดิบท่ีมีอยูในธรรมชาติสวนใหญมีคุณภาพไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเพื่อการ
อุปโภคบริโภคโดยตรง เพราะอาจมีสารหรือเช้ือโรคตางๆ ปะปนอยูซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดโรคและ
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เปนอันตรายตอสุขภาพของผูใชน้ํา ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหสะอาดปลอดภัย
กอนท่ีจะนํามาอุปโภคบริโภค 
 วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อสนองความตองการของชุมชนใหญๆ มักมีการกอสราง
ระบบประปาเพื่อผลิตน้ําท่ีสะอาดและปลอดภัยกอนสงไปถึงมือผูใชน้ํา องคการอนามัยโลก 
(WHO) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการทําระบบนํ้าประปาไว 3 ประการ คือ 

1. ผลิตน้ําสะอาดเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคไดอยางปลอดภัย 
2. ผลิตน้ําใหเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา 
3. ใชตนทุนในการผลิตนํ้าตํ่า 

ประเภทของระบบผลิตน้ําประปา 
ระบบผลิตน้ําประปาสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะของแหลงน้ํา

ดิบคือ 
1. ระบบประปาน้ําผิวดิน (Surface water supply) ไดแกระบบประปาท่ีใชแหลง

น้ําผิวดินในการผลิต เชน น้ําจากแมน้ํา คลอง หนอง บึงและอางเก็บน้ํา ระบบประปาดังกลาวจะมี
ข้ันตอนในการผลิตน้ําซับซอนและยุงยากเนื่องจากมีส่ิงสกปรกเจือปนในนํ้ามากซ่ึงทําใหเสีย
คาใชจายในการผลิตน้ําสูง (ภาพท่ี 10) 
 

ภาพท่ี 10   แสดงระบบประปาน้ําผิวดิน 
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2. ระบบประปาน้ําบาดาล (Ground water supply) ไดแกระบบประปาท่ีใชน้ํา
จากบอบาดาลในการผลิต ระบบประปาสวนใหญจะมีข้ันตอนในการผลิตงายกวาทําใหเสีย
คาใชจายถูกเพราะน้ําบาดาลมีคุณภาพดีกวาน้ําผิวดินนอกเสียจากน้ําบาดาลจะมีสารท่ีไมตองการเจือ
ปนสูงอาจตองมีการเพิ่มข้ันตอนในการกําจัดมากข้ึน (ภาพท่ี 11) 
 

ภาพท่ี 11   แสดงระบบประปาน้ําบาดาล 
 

 
 

ระบบประปาน้ําผิวดิน 
เนื่องจากน้ําผิวดินสวนใหญจะมีส่ิงสกปรกเจือปนอยูมาก เชน ดิน ทราย เช้ือโรค 

และสารแขวนลอยตางๆ ซ่ึงจําเปนจะตองกําจัดออกไปเพื่อใหไดน้ําท่ีมีคุณภาพใสสะอาดและ
ปลอดภัย แตการท่ีจะปลอยใหสารเหลานี้เกิดการตกตะกอนโดยธรรมชาติจะตองใชเวลานานมาก 
เนื่องจากมีขนาดเล็กและน้ําหนักเบามาก จึงตองออกแบบระบบประปาท่ีชวยเรงใหสารตางๆ 
ตกตะกอนแยกตัวออกจากน้ําเร็วข้ึนและสามารถถูกกําจัดออกจนหมด 

ข้ันตอนท่ีสําคัญของระบบผลิตน้ําดังกลาวไดแก 
1. การเติมสารเคมี 

การเติมสารเคมีในน้ําดิบมีวัตถุประสงคในการเรงใหส่ิงสกปรกตางๆ ท่ีปะปนมากับ
น้ําเกิดการรวมตัวกันจนมีขนาดใหญและตกตะกอนไดงาย สารเคมีท่ีนิยมใชท่ัวๆไปไดแก สารสม 
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(alum) โดยท่ีปริมาณของสารสมท่ีใชเพื่อใหสามารถกําจัดความขุนไดดีและเกิดความประหยัดนั้น
จะตองทําการทดลองโดยการใชจารเทสท (Jar test) นอกจากนี้สารสมจะทําปฎิกริยากับความขุนได
ดีหรือไมนั้นจะข้ึนกับคา พี.เอช. (pH) ของน้ําดิบดวย ซ่ึงคา พี.เอช. จะบอกสภาพความเปนกรด 
ดาง ของนํ้า สามารถวัดไดโดยใชเคร่ืองมือวัดแบบงาย ๆ ดังนี้ 

 
 

คา พี.เอช.   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  น้ําสภาพเปนกรด      น้ําสภาพเปนดาง 
 

ในกรณีท่ีน้ําดิบมีคาความเปนกรดสูงจําเปนตองปรับคา พี. เอช. ของน้ําใหเหมาะสม
กอนท่ีจะเติมสารสม เนื่องจากสารสมจะเกิดปฏิกิริยาไดดีในชวงของ พี. เอช.  5.5 – 8.0 สารเคมีท่ี
ชวยเพิ่มคาความเปนดางใหกับน้ําท่ีนิยมใชไดแก ปูนขาวและโซดาซักผา  

การสรางและรวมตะกอน (Coagulation & flocculation) 
เม่ือเติมสารสมลงไปในน้ําดิบแลวจะตองใหเกิดการผสมกับน้ําอยางรวดเร็วและท่ัวถึง

เพื่อเปนการทําลายเสถียรภาพของความขุนซ่ึงอยูในข้ันตอนของ  การกวนเร็ว (Rapid mix) จากน้ัน
ความเร็วของน้ําจะถูกทําใหชาลงและความขุนจะเร่ิมเกิดการรวมตัวเปนฟล็อคท่ีมีขนาดใหญและมี
น้ําหนักมากพอท่ีจะตกตะกอนไดซ่ึงอยูในข้ันตอนของ การกวนชา (Slow mix) สําหรับอุปกรณท่ี
นิยมใชในข้ันตอนดังกลาวไดแก 

อุปกรณกวนเร็ว : ใบพัดกวนเร็ว (agitator) เวียร (weir) ไฮดรอลิคจั๊มพ (hydraulic 
jump) และทอผสม (static mixer) ซ่ึงจะติดต้ังบริเวณชวงตนของถังตกตะกอน 

อุปกรณกวนชา : ใบพัดกวนชา แผนกั้นน้ํา (baffle) ซ่ึงจะติดต้ังหลังจากมีการกวน
เร็วแลว 

2. การตกตะกอน (Sedimentation)  
 เปนการแยกตะกอนความขุนตางๆ ออกจากน้ําดวยแรงดึงดูดของโลกโดยวิธีการทําให
น้ําไหลอยางชาๆ และถูกกักอยูในถังเปนเวลานานจะไดน้ําใสอยูสวนบนและตะกอนเหลวตกอยู
บริเวณกนถังซ่ึงสามารถระบายออกท้ิงทางประตูน้ําระบายตะกอน ปกติจะตองทําการระบาย
ตะกอนออกท้ิงอยางนอยวันละคร้ังเพื่อไมใหเกิดการสะสมตัวของตะกอนมากเกินไปซ่ึงจะทําให
ประสิทธิภาพของถังตกตะกอนลดลง 
 ถังตกตะกอนท่ีใชในระบบประปามีท้ังแบบใหน้ํ าไหลในแนวนอนซ่ึงจะเปน
ส่ีเหล่ียมผืนผาและแบบใหน้ําไหลในแนวดิ่งซ่ึงถังจะเปนแบบส่ีเหล่ียมหรือแบบกลมก็ได 
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3. การกรองน้ํา (Filtration) 
การกรองนํ้าทําไดโดยใหน้ําไหลผานช้ันทรายซ่ึงอนุภาคความขุนเล็กๆ ท่ีไมสามารถ

กําจัดไดในข้ันตอนของการตกตะกอนจะถูกกําจัดออกโดยถูกกักไวบนผิวหนาของช้ันทรายและ
ระหวางชองวางของเม็ดทรายซ่ึงน้ําท่ีผานการกรองแลวจะมีคุณภารพใสสะอาด 

ถังกรองสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
ถังกรองชา (Slow sand filter) ใชในกรณีที่น้ําดิบมีคุณภาพคอนขางดี ไมจําเปนตอง

ผานข้ันตอนของการตกตะกอน 
ถังกรองเร็ว (Rapid sand filter) สามารถกรองน้ําไดในอัตราสูงแตตองผานข้ันตอน

ของการตกตะกอน ซ่ึงสวนมากจะใชกับระบบประปาขนาดใหญ 
สวนประกอบของถังกรอง 
− ช้ันทรายกรอง (sand) ทําหนาท่ีในการกรองน้ํา 
− ช้ันกรวด (gravel ) ทําหนาท่ีรองรับช้ันทรายและกระจายน้ําใหไหลอยาง

สมํ่าเสมอในชวงการลางกรอง 
− ทอรับน้ํากรอง (underdrains) ทําหนาที่รับน้ําท่ีผานการกรองแลวลงถังน้ําใสและ

ใหน้ําไหลยอนกลับในชวงการลางกรอง 
เม่ือถังกรองถูกใชงานไปชวงระยะหนึ่งช้ันทรายจะเร่ิมสกปรกขึ้นเร่ือยๆ เนื่องจากส่ิง

สกปรกอุดตันชองวางของเม็ดทราย ทําใหน้ําไหลผานช้ันทรายยากข้ึนเนื่องจากแรงเสียดทานและ
น้ําท่ีผานการกรองจะมีคุณภาพเลวลง จึงตองมีการลางถังกรองเพ่ือไมใหเกิดการสูญเสียแรงดันน้ํา
ในถังกรองมากเกินไปซ่ึงจะทําใหเกิดความเสียหายแกช้ันทราย ปกติจะตองลางถังกรองทุกวันโดย
ใชน้ําจากถังสูงหรือเคร่ืองสูบน้ําลางกรอง 

การลางกรองสวนใหญประกอบดวย 

− การลางยอน (back wash) โดยใหน้ําไหลสวนทิศทางการกรองนํ้าปกติเพื่อดันส่ิง
สกปรกท่ีอุดตันชองวางของเม็ดทรายใหหลุดออก 

− การลางหนาทราย (surface wash) โดยใชน้ําฉีดส่ิงสกปรกท่ีอุดตันผิวหนาของ
ช้ันทรายใหหลุดออกเพื่อเสริมประสิทธิภาพการลางยอนใหดียิ่งข้ึน 

ระบบประปาน้ําบาดาล 
โดยท่ีน้ําบาดาลสวนใหญจะมีคุณภาพใสสะอาด มีแรธาตุท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

นอยและปราศจากเชื้อโรค จึงไมจําเปนตองมีการบําบัดแตประการใด แตในบางกรณีน้ําบาดาล
อาจจะมีสารท่ีไมตองการปะปนอยูในปริมาณคอนขางสูง เชน เหล็ก แมงกานีส เปนตน อันเปน

DPU



  40   

สาเหตุใหน้ําประปาเกิดกล่ิน สี และรสชาดที่ไมพึงปรารถนาจึงจําเปนตองกําจัดสารเหลานี้ออกจากน้ํา 
ซ่ึงไดแก 

1. การสัมผัสอากาศ (Aeration) 
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มปริมาณของออกซิเจนใหกับน้ําบาดาล ซ่ึงเหล็กและแมงกานิส

ท่ีมีคุณสมบัติละลายนํ้าไดในคร้ังแรกจะถูกออกซิไดซใหเปนสารประกอบท่ีไมละลายนํ้า เกิดการ
ตกตะกอนและสามารถกําจัดออกได 

อุปกรณท่ีนิยมใชในระบบประปา ไดแก แอเรเตอรแบบถาด (cascade aerator) และ
แอเรเตอรแบบโปรยนํ้า (spray aerator) 

2. การใชสารเคมี (Oxidizing agent) 
ท่ีนิยมใชไดแก คลอรีน ซ่ึงจะออกซิไดซเหล็กและแมงกานีสใหเปนสารประกอบท่ีไม

ละลายนํ้าและสามารถตกตะกอนได 
การฆาเช้ือโรค 
น้ําประปาท่ีผานข้ันตอนตางๆ จนไดน้ําท่ีคุณภาพใสสะอาดน้ัน เม่ือถูกเก็บกักไวในถัง

น้ําใสจะตองมีการเติมคลอรีนซ่ึงมีประสิทธิภาพในการฆาเช้ือโรคที่อาจหลงเหลืออยูในระบบ
ประปากอนถึงมือผูใชน้ํา เพ่ือใหแนใจวาน้ํามีความปลอดภัยตอการอุปโภคบริโภค ซ่ึงคลอรีนท่ีใช
อาจอยูในรูปของสารประกอบของปูนคลอรีนหรือคลอรีนแกสบริสุทธ์ิก็ได 
มาตรฐานคุณภาพน้าํบริโภค 
 การประปาสวนภูมภาคจะตองคํานึงถึงคุณภาพน้ําประปาและมาตรฐานการอุปโภคและ
บริโภค ซ่ึงมีความสําคัญในการดํารงชีวติของมนุษย โดยเฉพาะน้ําสะอาดจะมีความจําเปนตอความ
ตองการของประชาชนเปนอยางมาก เพื่อเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพน้ําประปาสําหรับการ
บริโภคของประชาชน การประปาสวนภูมิภาคจะตองตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา โดย
พิจารณาถึงสารเคมีและส่ิงเจอืปนตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอมนุษย ดังนี้ 
 สารท่ีมีพิษ ในกรณีท่ีน้ําประปาสําหรับบริโภคมีสารพิษเจือปนอยูมาก จะทําใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ สารพิษดังกลาวไดแก ตะกัว่ เชเลเนยีม โครเมียม ไซตไนต เปนตน 
 สารท่ีเกี่ยวของกับคุณสมบัติของนํ้าดื่ม ไดแก กล่ิน รส สี ความขุน ความเปนกรดดาง 
ความกระดาง คลอไรด ซ่ึงทําใหน้ําดื่มมีรสกรอย ซัลเฟต ทําใหน้ําดื่มมีรสเฝอนและขม พวกเหล็ก 
แมงกานีส สังกะสี ทําใหรสของน้ําเปล่ียนและมีกล่ิน ถามีสารเหลานี้มากเกินไปจะทําใหน้ําไมควรดื่ม 
 สารท่ีมีคุณสมบัติเกีย่วกบัสุขภาพของรางกาย เชน สารฟลูออไรดมีผลทําใหเกดิโรคฟนผุ 
สารไนเตรททําใหเกดิโรคเก่ียวกับเม็ดโลหติในเดก็ รวมท้ังแคดเมียมมีผลทําใหโลหิตจางเปนตน      
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ชีวสารตางๆ  เชน โคลิฟอรม บักเตรี และเช้ือโรคตางๆ ซ่ึงรายละเอียดของการกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคนั้น สามารถอธิบายไดดังตารางภาคผนวกท่ี 18 - 21 
 
ขอมูลท่ัวไปของการประปากบินทรบุรี 
 การประปากบินทรบุรี เร่ิมเปดดําเนินการบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลกบินทรบุรี
เม่ือปลายป พ.ศ.2510 โดยมีสํานักงานและระบบผลิตน้ําอยูบนพ้ืนท่ีประมาณ 12 ไร บริเวณถนน
เทศบาล 2 กําลังการผลิตเม่ือเร่ิมดําเนินการ 960 ลบ.ม./วัน แหลงน้ําดิบใชจากแมน้ําปราจีนบุรี 
ตอมาในป พ.ศ.2523 มีการปรับปรุงขยาย โดยการกอสรางระบบผลิตน้ําแหงท่ี 2 บนพื้นท่ี ประมาณ 
15 ไร ริมทางหลวงสาย 304 (ฉะเชิงเทรา – นครราชสีมา) มีกําลังผลิต 1,200 ลบ.ม./วัน แหลงน้ําดิบ
ใชจากคลองพระปรง 
 ตอมาในป พ.ศ.2530 มีการปรับปรุงขยายกําลังผลิตน้ําของระบบนํ้าผลิตท้ัง 2 แหง โดย
ปรับปรุงกําลังผลิตของระบบผลิตน้ําแหงท่ี 1 เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 50 เปนกําลังการผลิต 1,440 ลบ.ม./
วัน และระบบผลิตน้ําแหงท่ี 2 เพิ่มข้ึนอีกรอยละ 100 เปนกําลังการผลิต 2,400 ลบ.ม./วัน รวมเปน
กําลังผลิตท้ังส้ิน 3,840 ลบ.ม./วัน ซ่ึงในปจจุบันระบบผลิตท้ัง 2 แหง ยังใชงานอยู 
 ปจจุบัน ประปากบินทรบุรีอยูในสังกัดของสํานักงานประปาเขต 1 (ชลบุรี) และมีเขต
จําหนายน้ําครอบคลุมเทศบาลตําบลกบินทรบุรี สุขาภิบาลเมืองเกาและชุมชนโดยรอบ 

เดิมเทศบาลตําบลกบินทรบุรี เคยเปนชุมชนเมืองท่ีสําคัญท่ีสุดของอําเภอเปนศูนยกลาง
การประกอบการดานตางๆ แตเม่ือมีการจัดต้ังสุขาภบิาลเมืองเกาข้ึนอยูหางจากเทศบาลเพียง 1 
กิโลเมตรและอยูบนจดุตัดของเสนทางคมนาคมท่ีสําคัญ ชุมชนแหงนี้จงึเจริญเติบโตข้ีนอยางรวดเร็ว
ประกอบกับศูนยราชการไดยายจากเทศบาลมาต้ังอยูทางตอนใตของสุขาภิบาลเพื่อหลีกเล่ียงน้ําทวม
ท่ีมักเกิดข้ึนทุกปในชวงฤดูน้ําหลาก ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจในเขตเทศบาลมีอัตราการขยายตัวตํ่า 
เนื่องจากความจํากัดของพ้ืนท่ีผูประกอบการจึงมีแนวโนมท่ีจะขยายกจิการในเขตสุขาภิบาลมากกวา 

ดังนั้นอําเภอกบินทรบุรีมีแนวโนมในการขยายเศรษฐกิจเปนรูปแบบอุตสาหกรรมและ
ถือเปนศูนยกลางของการขนสงในดานอุตสาหกรรม เปนเสนทางสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เปนเสนทางสูภาคตะวันออก โดยเฉพาะพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออกเปนฐานรองรับการการถายเท
วัตถุดิบทางดานการผลิต การสงออกและจุดพักสินคา ซ่ึงอาจถือไดวาอําเภอกบินทรบุรีเปน
ศูนยกลางดานพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม นอกจากนีก้บินทรบุรียังเปนเขตอุตสาหกรรมเกษตร
ท่ีใหญท่ีสุดในจังหวดัปราจีนบุรี เนื่องจากมีโรงงานท่ีรับผลิตผลทางการเกษตรและแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรปอนสูตลาดจํานวนมาก อีกท้ังอําเภอกบินทรบุรีอยูในเขตสงเสริมการลงทุนเขต 3 
จะทําใหมีการลงทุนสูง กอใหเกิดความจําเปนในการขยายสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
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พบวาปญหาและอุปสรรคของการประปากบินทรบุรีปจจุบันสรุปได ดังนี ้
 ก.แหลงน้ําดิบ 

- แหลงน้ําดิบ แมน้ําปราจีนบุรี แมวาไมมีปญหาเร่ืองปริมาณน้ําตลอดป 
แตเนื่องจากจุดท่ีสูบน้ําอยูใตและใกลแหลงชุมชน ทําใหอาจประสบ
ปญหาเร่ืองการปนเปอนของของเสียจากชุมชน (Domestic Waste) ทําให
คุณภาพน้ําเส่ือมและคาดวาเม่ือชุมชนมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนในอนาคตหรือ
เม่ือมีการเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปา ปญหานี้จะยิ่งทวีข้ึน 

- แหลงน้ําดิบคลองพระปรง ในฤดูแลงระดับน้ําจะลดลงตํ่าและปริมาณ
นอยไมเพียงพอ 

ข.ระบบสูบน้ําดิบ 
- ระบบสูบน้ําแบบแพเหล็ก สําหรับระบบผลิตแหงท่ี 1 ในฤดูน้ําหลาก 

ระดับน้ําในแมน้ําปราจีนบุรีจะสูง เออทวมสะพานคอนกรีตท่ีเปนทาง
สัญจรเขาถึงแพสูบน้ําทําใหการควบคุมบํารุงรักษาทําไดยาก นอกจากน้ี
สภาพแพเหล็กยังทรุดโทรมไมมีระบบกันขยะทําใหการสูบอาจเกิด
อุปสรรคข้ึนได 

- ระบบสูบน้ําดิบแบบรางเลือน สําหรับระบบผลิตแหงท่ี 2 ในฤดูแลง 
ระดับน้ําในคลองพระปรงจะลดลงต่ํากวาปกติมาก การใชเคร่ืองกวาน
เพื่อดึงโรงสูบ รวมท้ังการไปควบคุมบํารุงรักษาทําไดยาก 

ค.ระบบผลิตน้ํา 
- ไม มีมาตรวัดน้ํ าดิบจึ งไมสามารถควบคุมระบบผลิตไดอย า ง มี

ประสิทธิภาพ 
- ระบบผลิตน้ํา โดยเฉพาะแหงท่ี 1 มีสภาพทรุดโทรม อีกท้ังตองผลิตเกิน

กําลังถึงรอยละ 30 ทําใหถังตกตะกอนและถังกรองตองรับภาระสูง 
สภาพการจายสารเคมีไมสมบูรณ เคร่ืองจายสารสมและคลอรีนมีอยางละ 
1 ชุด เทานั้น ไมมีสํารองและไมมีเคร่ืองจายปูนขาว 

- ระบบผลิตน้ําแหงท่ี 2 สระพักตะกอนมีขนาดเล็ก คาดวาจะมีปญหาใน
อนาคตเม่ือมีการขยายตัวของชุมชนใกลบริเวณระบบผลิตน้ํา หรือเม่ือมี
การเพิ่มกําลังการผลิต 
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ง. ระบบจายน้ํา 
- ระบบทอจายน้ําใชงานมานาน และขนาดไมเหมาะสม จึงไมเพียงพอตอ

การบริการผูใชน้ําปจจุบัน รวมท้ังกอใหเกิดปญหาการร่ัวไหล ทอ
จําหนายน้ําในเขตชุมชนหนาแนนเทศบาลบริการผูใชน้ําปจจุบัน รวมท้ัง
กอใหเกิดปญหาการร่ัวไหล ทอจําหนายน้ําในเขตชุมชนหนาแนน
เทศบาลตําบลกบินทรบุรี ทอสวนใหญวางใตผิวทางจราจรทําให
ซอมแซมบํารุงรักษาไดยาก 

 ในฤดูน้ําหลาก บางทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลกบินทรบุรีจะมีน้ําทวมในพื้นท่ีเปน
เวลานานอยูเสมอ โดยเฉพาะแนวขนานกับทางหลวงสาย กรุงเทพ  - อรัญประเทศ ทําใหทอเมนตอง
อยูใตน้ํา เม่ือเกิดการร่ัวไหลแลว จะซอมแซมไดยาก จึงไดมีโครงการปรับปรุงขยายการประปา
กบินทรบุรี 
 สวนรายไดจากการจําหนายน้ําประปาท่ีจัดเก็บในปจจุบัน การประปาสวนภูมิภาคได
ปฏิบัติตามขอบังคับของการประปาสวนภูมิภาค (ฉบับท่ี 8 ) พ.ศ.2541 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2541 โดยใหปรับคาน้ําเพิ่มทุกกลุมเดือนละ 
50 สตางค/ลบ.ม. ตั้งแตคาน้ําเดือนมิถุนายน พ.ศ.2541 ไปจนถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2542 รวม 8 
เดือนจนราคาขายเฉล่ียของป พ.ศ.2542 เทากับ 11.75 บาท/ลบ.ม.(ภาพรวมของการประปาสวน
ภูมิภาค) และมีการปรับปรุงใหเหมาะสมในขอบังคับฉบับท่ี 9 พ.ศ.2543 ในการปรับราคาคาน้ํา
เพื่อใหการประปาสวนภูมิภาคมีเงินทุนเพื่อดําเนินการและการลงทุนในโครงการตางๆ ทําให
ประชาชนมีน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงการลงทุนจะตองใชเงินเปนจํานวนมาก อัตรา
คาน้ําประปาไดแสดงไวในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 อัตราคาน้ําคาน้ําประปา ทายขอบังคับฯ (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2543 

ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม./เดือน) 

ประเภทผูใชน้าํ 
ท่ีอยูอาศัยและอ่ืนๆ ราชการและธุรกิจขนาด

เล็ก 
รัฐวิสาหกจิ, 
อุตสาหกรรม 

และธุรกิจขนาดใหญ 
บาท/ลบ.

ม. 
สตางค/
ลิตร 

บาท/ลบ.
ม. 

สตางค/ลิตร บาท/ลบ.
ม. 

สตางค/
ลิตร 

 (ไมต่ํากวา 30 บาท) (ไมต่ํากวา 50 บาท) (ไมต่ํากวา 100 บาท) 
0 – 10 
11 – 20 
21 – 30 
31 – 50 
51 – 80 

81 – 100 
101 – 300 

301 – 1,000 
1,001 – 2,000 
2,001 – 3,000 
3,001 – ข้ึนไป 

7.75 
8.50 
10.75 
12.75 
14.00 
14.50 
14.60 
14.70 
14.80 
14.90 
15.00 

0.775 
0.850 
1.075 
1.275 
1.400 
1.450 
1.460 
1.470 
1.480 
1.490 
1.500 

9.00 
11.75 
13.00 
14.00 
14.40 
14.50 
14.60 
14.70 
14.80 
14.90 
15.00 

0.900 
1.175 
1.300 
1.400 
1.440 
1.450 
1.460 
1.470 
1.480 
1.490 
1.500 

10.00 
13.00 
16.00 
19.00 
21.00 
21.25 
21.50 
21.75 
21.50 
21.25 
21.00 

1.000 
1.300 
1.600 
1.900 
2.100 
2.125 
2.150 
2.175 
2.150 
2.125 
2.100 

 

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค, 2543 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 

 การประปากบินทรบุรี ตั้งอยูท่ีอําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซ่ึงมีกําลังการ
ผลิตเดิม 100 ลบ.ม./ชม. และเม่ือปรับปรุงแลวเสร็จจะเพิ่มกําลังการผลิตเปน 600 ลบ.ม./ชม.ซ่ึง
ชุมชนโดยรอบมีความเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ เพื่อรับรองความเจริญดังกลาว จึงมีโครงการปรับปรุง
ขยายการประปา 
ผลการดําเนนิงาน 
 ผลการดําเนินงานท่ีผานมาของการประปากบินทรบุรี 

1. ดานผูใชน้ํา 
ผูใชน้ําป พ.ศ.2542 เทากับ 4,260 ราย เพิ่มข้ึนเปน 4,331 รายในป พ.ศ.2546 

(ตารางท่ี 2) 
2. ดานการผลิตและการจําหนาย 

 ปริมาณนํ้าจําหนาย ป พ.ศ.2542 เทากับ 1,107,777 ลบ.ม.และเพิ่มข้ึนเปน 
1,259,814 ลบ.ม.ในป พ.ศ.2546 

 ปริมาณนํ้าผลิตจาย ป พ.ศ.2542 เทากับ 1,811,686 ลบ.ม. เพิ่มข้ึนเปน 1,933,475 
ลบ.ม.ในป พ.ศ.2546  

ซ่ึงทําใหอัตราการใชน้ําเทากบั 0.722 ลบ.ม./ราย/วัน เปน 0.812 ลบ.ม./ราย/วันและ
อัตราน้ําสูญเสียรอยละ 38.85 ตอน้ําผลิตจาย ในป พ.ศ.2542 เปนรอยละ 34.84  ตอน้ําผลิตจาย ป 
พ.ศ.2546 (ตารางท่ี 3) 

3. ดานรายได รายจาย งบกําไรขาดทุน 
  การประปากบินทรบุรีมีกําไรสุทธิในป พ.ศ.2542 เทากับ  4.480 ลานบาทและในป 
พ.ศ.2546 เทากับ 0.464 ลานบาท (ตารางท่ี 4) ซ่ึงรายไดจากการการดําเนินงานของการประปา
ประกอบดวย รายไดคาจําหนายน้ําประปา,รายไดคาบริการท่ัวไป,รายไดคาติดต้ังและวางทอสุทธิ 
(ตารางท่ี 5 )โดยรายไดสวนใหญมาจากรายไดคาจําหนายน้ําประปาและมีกําไรขาดทุนตอน้ําจําหนาย
ในป พ.ศ.2542 เทากับ 4.04 บาท/ลบ.ม.และในป พ.ศ.2546 เทากับ 0.37 บาท/ลบ.ม. (ตารางท่ี 6) 
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนผูใชน้ํา ของการประปากบินทรบุรีป พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 
  

ป ผูใชน้ําปลายงวด (ราย) 

2542 4,260 
2543 4,253 
2544 4,068 
2545 4,170 
2546 4,331 

  
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2542-2546 

 
 
 
ตารางท่ี 3  แสดงปริมาณนํ้าจําหนาย น้ําผลิตจาย น้ําผลิต น้ําสูญเสีย อัตราการสูญเสียและอัตรา   
                  การใชน้ําของการประปากบินทรบุรี ป พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 

       

ป 
ปริมาณนํ้า
จําหนาย 

ปริมาณนํ้า
ผลิตจาย 

ปริมาณ     
น้ําผลิต 

ปริมาณนํ้า
สูญเสีย 

อัตราการ
สูญเสีย 

อัตราการ      
ใชน้ํา 

  
(ลบ.ม.) (ลบ.ม.) ( ลบ.ม.) (ลบ.ม.) (รอยละ) 

(ลบ.ม./ราย/
วัน) 

2542 1,107,777 1,811,686 1,875,386 703,909 38.85 0.722 
2543 1,102,635 1,613,273 1,676,723 510,638 31.65 0.710 
2544 1,189,765 1,575,185 1,635,561 385,420 24.47 0.783 
2545 1,154,191 1,674,906 1,731,246 520,715 31.09 0.768 
2546 1,259,814 1,933,475 1,977,943 673,661 34.84 0.812 
       
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2542-2546    
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ตารางท่ี 4 แสดงผลกําไร(ขาดทุน)ของการประปากบินทรบุรี ป พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 
   หนวย:ลานบาท 

ป รายไดรวม รายจายรวม กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 

    
2542 14.284 9.804 4.480 
2543 14.606 10.241 4.365 
2544 16.165 9.534 6.631 
2545 15.565 10.179 5.386 
2546 17.567 17.103 0.464 

    
ท่ีมา :  การประปาสวนภูมิภาค,2542-2546 
           การประปากบินทรบุรี,2542-2546 

 
 
 
ตารางท่ี 5 แสดงรายไดจากการดําเนินงานของการประปากบินทรบุรี ป พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 
     

    หนวย : บาท 

ป  รายไดคาจําหนายน้ํา รายไดคาบริการท่ัวไป รายไดคาติดต้ัง-สุทธิ รวม 

2542 12,612,214.66 1,350,555.00 265,372.66 14,228,142.32 
2543 12,897,471.35 1,386,165.00 242,407.51 14,526,043.86 
2544 14,059,037.99 1,608,000.00 425,591.36 16,092,629.35 
2545 13,612,976.59 1,628,620.00 253,926.77 15,495,523.36 
2546 15,274,612.86 1,660,940.00 430,661.93 17,366,214.79 
     
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2542-2546   
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ตารางท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบรายไดรวม รายจายรวม และกําไร(ขาดทุน)ตอหนวยน้ํา     
                  จําหนายของการประปากบินทรบุรี ป พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 
   หนวย:ลานบาท 

ป 
รายไดรวมตอน้ํา

จําหนาย 
รายจายรวมตอน้ํา

จําหนาย 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอน้ํา

จําหนาย 
 (บาท/ลบ.ม.) (บาท/ลบ.ม.) (บาท/ลบ.ม.) 

2542 12.89 8.85 4.04 
2543 13.24 9.28 3.96 
2544 13.58 8.01 5.57 
2545 13.49 8.82 4.67 
2546 13.94 13.57 0.37 

    
ท่ีมา :  การประปาสวนภูมิภาค,2542-2546 
           การประปากบินทรบุรี,2542-2546 

 
ดานการลงทุน 
 งบประมาณท่ีใชในการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรีใชเงินจากงบลงทุนซ่ึงได
จัดสรรในวงเงิน 162,983,677 บาทในป พ.ศ.2544 โดยใชลงทุนในสวนตางๆ ไดแก ระบบผลิต 
ระบบจายปรับปรุงถนน ร้ัว ประตู ฯลฯ (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางท่ี 7 แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 

  

รายการ เงินลงทุน (บาท) 

กอสราง จัดหา และติดต้ัง ณ บริเวณโรงสูบน้ําแรงตํ่า       
(คลองพระปรง) 7,784,261.00 
กอสราง จัดหา และติดต้ัง ณ บริเวณโรงกรองน้ํา 63,702,078.00 
กอสราง จัดหา และติดต้ัง ทอสงน้ําและจายน้ํา 91,497,338.00 

  

รวม 162,983,677.00 

ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2544  
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ดานการบริหารและบํารุงรักษา (คาใชจายในการดําเนินงาน) 
คาใชจายในการดําเนินงานของการประปากบินทรบุรี ประกอบดวย เงินเดือนและคาจาง

ประจํา  คาตอบแทน  คาวัสดุการผลิต  คาวัสดุดําเนินการและซอมบํารุง  คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอ
ล่ืน  คาวัสดุสํานักงาน  คาจางและบริการ  คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนๆ  คาใชจายและคาติดต้ัง
สาธารณูปโภค  คากระแสไฟฟา  คาธรรมเนียมธนาคาร จากตารางท่ี 8 พบวาคาใชจายในการ
ดําเนินงานของการประปากบินทรบุรี ป พ.ศ.2542 เทากับ 6,054,389 บาทและในป พ.ศ.2546 
เทากับ 7,471,519 บาท 
ตารางที่ 8 แสดงคาใชจายในการดําเนนิงานของการประปากบินทรบุรี ป พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 

    หนวย : บาท 

รายการ ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 

เงินเดือนและ
คาจางประจํา 3,385,050 3,206,110 2,803,890 3,325,070 3,512,425 
คาตอบแทน 490,904 457,511 416,611 434,199 536,585 
คาวัสดุการผลิต 438,212 392,221 421,166 400,541 464,598 
คาวัสดุ
ดําเนินงานและ
ซอมบํารุง 160,462 165,377 166,617 257,857 369,408 
คาน้ํามันเช้ือเพลิง
และหลอล่ืน 22,113 45,680 63,584 63,417 51,948 
คาวัสดุสํานักงาน 50,425 70,943 74,798 57,787 121,921 
คาจางและบริการ 214,000 368,622 302,408 361,090 484,581 
คาใชจายในการ
ดําเนินงานอ่ืน 30,672 26,497 20,379 40,146 34,275 
คากระแสไฟฟา 1,222,223 1,318,779 1,457,834 1,470,827 1,833,109 
คาสาธารณูปโภค 24,982 29,354 38,023 29,125 36,552 
คาธรรมเนียม
ธนาคาร 15,346 19,417 25,189 23,639 26,117 
รวม คาใชจายใน
การดําเนินงาน 6,054,389 6,100,510 5,790,501 6,463,697 7,471,519 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2542-2546    
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การวิเคราะหดานอุปสงคน้าํประปา 
 ในการศึกษาไดสรางแบบจําลองแบบอุปสงคการใชน้ําประปาโดยไดพจิารณาปจจยัท่ีมี
ผลตอการกําหนดสมการอุปสงคของผูบริโภค 
สมมติฐานในการกําหนดอุปสงครวม 
 ปริมาณความตองการใชน้ําประปา หมายถึงปริมาณความตองการใชน้ําประปาของการ
ประปากบินทรบุรี 
 ราคาคาน้ําประปา (P) หมายถึง ราคาคาน้ําเฉล่ียตอหนวยน้ําขายของการประปากบินทร
บุรีมีสมมติฐานในการวิเคราะหวาเม่ือราคาคาน้ําประปาเพ่ิมสูงข้ึนปริมาณความตองการใช
น้ําประปาจะลดลงโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบมีทิศทางตรงขามกับปริมาณความตองการใช
น้ําประปา 
 รายไดเฉล่ียตอหัว (YI) หมายถึงรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรในเขตจังหวัด
ปราจีนบุรี ท่ีมีการรวบรวมขอมูลจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สมมติฐานในการวิเคราะหคือ เม่ือรายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาเพิ่มข้ึนปริมาณ
ความตองการใชน้ําประปาจะเพ่ิมข้ึนตามรายไดเฉล่ียท่ีเพิ่มข้ึนโดยคาสัมประสิทธ์ิของรายไดเฉล่ีย
เปนบวก มีทิศทางเดียวกับปริมาณความตองการใชน้ําประปา 
 ความหนาแนนของประชากร (ID) หมายถึงความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษา 
โดยมีท่ีมาจากการคํานวณความหนาแนนของประชากรในพ้ืนท่ีศึกษาหารดวยพื้นท่ีตารางกิโลเมตร
และมีสมมติฐานในการวิเคราะหคือ เม่ือจํานวนประชากรเพิ่มข้ึนทําใหความหนาแนนของ
ประชากรเพิ่มข้ึนสงผลใหปริมาณความตองการใชน้ําประปาเพ่ิมข้ึนตามจํานวนประชากรและ 
ความหนาแนน เม่ือความหนาแนนของประชากรเพ่ิมข้ึนคาสัมประสิทธ์ิของความหนานแนนเปน
บวก มีทิศทางเดียวกันกับปริมาณความตองการใชน้ําประปา 
 อัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหม (PER) หมายถึงการท่ีผูใชน้ํารายใหมของ
ติดต้ังการใชน้ําของการประปากบินทรบุรีโดยคํานวณจากจํานวนผูใชน้ําเพิ่มปกติหารดวยจํานวน
ผูใชน้ําตนงวดของปนั้นๆ และมีสมมติฐานในการวิเคราะหคือเม่ือมีการติดต้ังท่ีเพิ่มข้ึนความ
ตองการใชน้ําจะเพ่ิมข้ึน โดยอัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหมจะมีทิศทางเดียวกับปริมาณ
ความตองการใชน้ําประปา 
 ปริมาณนํ้าฝน (R) หมายถึงปริมาณนํ้าฝนท่ีตกในเขตจังหวัดปราจีนบุรี สมมติฐานใน
การวิเคราะหคือเม่ือปริมาณนํ้าฝนเพิ่มข้ึนปริมาณความตองการใชน้ําประปาจะลดลงคาสัมประสิทธ์ิ
ของปริมาณนํ้าฝนเปนลบมีทิศทางตรงกันขามกับปริมาณความตองการใชน้ําประปา 
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 ผลการประมาณการท่ีไดจากสมการแบบจําลองปริมาณความตองการใชน้ําประปาของ
การประปากบินทรบุรีโดยใชขอมูลตารางภาคผนวกท่ี 22 - 27 ดังนี้ 
 QD =-1586216-21115.75P+7.323943YI+27705.03ID+23695.23PER-168.1932 R 
 ** * ** ** ** ** 
              Std.error = 340212.3 11060.39    3.483935        5357.420        3023.041        38.69810 
                     t-stat =(-4.662430) (-1.909132)(2.102204) (5.171338)    (7.838209)    (-4.346292) 
          R- Squared    =     0.988875                                Adjusted R- Squared    =   0.983312 
          F- statistic       =      177.7707                                Durbin – Watson stat     =   2.379129 
         * =   ระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 90 
                                    ** =   ระดับนัยสําคัญท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 
 คาสัมประสิทธ์ิการกําหนด (R2) ท่ีเปนคาแสดงถึงตัวแปรอิสระของปจจัยท้ังหมดท่ีมี
อิทธิพลโดยมีคาสูงถึงรอยละ 98.8875 ซ่ึงอยูในระดับท่ีนาพอใจและการทดสอบการเกิดสหสัมพันธ
ของความคาดเคล่ือน คา D.W. เทากับ 2.379129 (ตารางภาคผนวกท่ี 28 )เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิ
ของปจจัย ปรากฏวา ราคาน้ําประปา(P) และปริมาณน้ําฝน(R) มีคาสัมประสิทธ์ิเปนลบคือถาราคา
คาน้ําประปาเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจะทําใหความตองการใชน้ําลดลง หากราคาน้ําประปาลดลงจะทํา
ใหความตองการใชน้ําเพิ่มข้ึน(ราคาคาน้ําประปาเปนไปตามกฎอุปสงค)  สวนปจจัยตอไปนี้รายได
ตอหัว(YI)  ความหนาแนนของประชากรตอพ้ืนท่ีศึกษา(ID) และอัตราการเปล่ียนแปลงของผูใชน้ํา
ท่ีติดต้ังใหม(PER)  มีคาสัมประสิทธ์ิเปนบวกคือปจจัยท่ีกลาวถึงเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจะทําใหความ
ตองการใชน้ําเพิ่มข้ึนและถาปจจัยเหลานั้นลดลงจะทําใหความตองการใชน้ําลดลง 
การพยากรณและแนวโนมความตองการใชน้ําประปาในอนาคต 
 การพยากรณ (Forecasting) เปนการใชสมการแบบจําลองมาใชประมาณความตองการ
ใชน้ํา เพื่อตองการทราบวา ณ ระดับคาตัวแปรอธิบายตามท่ีระบุมา จะทําใหคาของตัวแปรตามที่ใช
ในสมการแบบจําลองน้ันพยากรณไดเปนอยางไร สําหรับการศึกษานี้ การพยากรณแนวโนม
ปริมาณความตองการใชน้ําประปาของการประปากบินทรบุรี จะใชหลักการพยากรณ คือ การ
พยากรณปจจัยท่ีกําหนดอุปสงคโดยสมมติอัตราการเพ่ิมของปจจัยแลวนําไปพยากรณหาคาปริมาณ
ความตองการใชน้ําประปาในอนาคต 
 นอกจากการศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดปริมาณความตองการใชน้ําประปาจากการ
กําหนดสมมติฐานจากการพยากรณแลว ในการกําหนดสมมติฐานราคาคาน้ําประปาเพ่ือพยากรณ
ความตองการใชน้ําประปาในอนาคตนั้น ควรท่ีจะตองคํานึงถึงนโยบายในการกําหนดราคาคา
น้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค ดังนั้นการพยากรณจึงมีความจําเปนตองกําหนดหาคา
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พยากรณของปจจัยโดยหลักการพยากรณอนุกรมเวลา (Time Series Forecasting) อาศัยการ
ประมาณหาคาพยากรณของตัวแปร เพื่อหาคาตัวแปรอิสระเพื่อหาปริมาณความตองการใช
น้ําประปา รวมท้ังใชนโยบายในดานการกําหนดราคาคาน้ําของการประปาสวนภูมิภาคและนโยบาย
ของรัฐบาล 
 ตัวแปรอิสระท่ีเปนปจจัยในการกําหนดปริมาณความตองการใชน้ําประปาในอนาคต
นั้นประกอบไปดวย ราคาคาน้ําประปา รายไดเฉล่ียตอหัว ความหนาแนนของประชากร อัตราการ
เปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหมและปริมาณนํ้าฝน ในการพยากรณอนุกรมเวลา(Time Series 
Forecasting) สมมติฐานของอัตราการเพ่ิมของปจจัย ตางๆ ในดานการพยากรณยังมีความจําเปนท่ี
จะตองคํานึงถึงแนวนโยบายในการกําหนดราคาคาน้ําประปาเนื่องจากการกําหนดราคาคาน้ําประปา
จะเปนการกําหนดตามนโยบายการดําเนินงานขององคกร ไมไดเกิดจากการพยากรณราคาคา
น้ําประปาและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นในดานของราคาคาน้ําประปาท่ีเปนปจจัยท่ีสําคัญในการ
กําหนดอุปสงคนั้น จึงไดกําหนดสมมติฐานราคาคาน้ําประปาแลวจึงนําสมมติฐานตางๆ ไป
พยากรณความตองการใชน้ําประปาในอนาคต  
สมมติฐานในการพยากรณปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดอุปสงค ดังนี้ 

1. ราคาคาน้ําประปาไดกําหนดสมมติฐานราคาคาน้ําประปาเฉล่ียโดยพิจารณาถึง
นโยบายในการปรับราคาคาน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคโดยการปรับราคาคาน้ําประปา
จะตองเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเทานั้น ซ่ึงเปนเร่ืองท่ียากเกินกวาท่ีจะนํามาพิจารณาในการวิเคราะห
ในดานการปรับราคาคาน้ํา ดังนั้นจึงกําหนดสมมติฐานในดานราคาคาน้ําประปาใหมีราคาคงท่ีเทากับ
ราคาคาน้ําในป พ.ศ.2545 ซ่ึงเปนราคาคาน้ําประปาท่ีนํามาวิเคราะห มีคาเทากับ 11.79 บาท/ลบ.ม. 

2. รายไดเฉล่ียตอหัวของประชากร ไดวิเคราะหอัตราการเพ่ิมของรายไดเฉล่ีย
ตอหัวของประชากรจังหวัดปราจีนบุรีซ่ึงคัดเลือกใหเปนตัวแทนเนื่องจากขอมูลรายอําเภอของ
กบินทรบุรีไมสามารถติดตามไดเนื่องจากขอมูลอดีตไมไดจัดทํา จากการพยากรณโดยไดศึกษาจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรีประจําป 2547 มาใชในการนี้ ดังนั้นอัตราการเพ่ิมในป 
พ.ศ.2547 เทากับรอยละ 3.1 ในป พ.ศ.2548 เทากับรอยละ 3.2 ในป พ.ศ.2549 เทากับรอยละ 3.3 
และในป พ.ศ.2550 เทากับรอยละ3.3 และไดพยากรณขอมูลป พ.ศ.2551 ถึง ปพ.ศ.2555 โดยแตละป
มีอัตราการเพ่ิมเทากับป พ.ศ.2550 ท่ีเพิ่มรอยละ 3 ตอป 

3. ความหนาแนนของประชากร ไดวิเคราะหอัตราการเพ่ิมของประชากรทีไ่ดจาก
การพยากรณโดยศึกษาจากการที่การประปาสวนภูมิภาคไดวาจางบริษทัท่ีปรึกษามาทําการสํารวจความ
เปนไปไดของการลงทุนของการประปากบินทรบุรีซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมเทากับรอยละ 2.16 ตอป 
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4. อัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้ําท่ีติดต้ังใหม ไดวิเคราะหอัตราการเพ่ิมของการ
เปล่ียนแปลงผูใชน้ําติดต้ังใหม โดยศึกษาจากการที่การประปาสวนภูมิภาคไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษา
มาทําการสํารวจความเปนไปไดซ่ึงมีอัตราการเพ่ิมเทากับรอยละ 3 ตอป 

5. ปริมาณนํ้าฝน ไดวิเคราะหอัตราการเพ่ิมของปริมาณนํ้าฝนท่ีไดจากการ
พยากรณโดยมีอัตราการเพ่ิมเทากับรอยละ 1 ตอป 
 จากสมมติฐานในการกําหนดอัตราการเพ่ิมของตัวแปรท่ีกําหนดอุปสงคดังท่ีกลาวมาแลว
ขางตน ก็จะไดผลการพยากรณของตัวแปรดังตารางภาคผนวกท่ี 29 และเม่ือนําคาตัวแปรไปแทนคา
ในสมการอุปสงคการใชน้ําประปา (ปริมาณนํ้าจําหนาย)  จะไดปริมาณนํ้าจําหนาย ตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9  แสดงประมาณการปริมาณนํ้าจําหนาย ป พ.ศ.2546 - พ.ศ.2570 
   

ป ปริมาณนํ้าจําหนาย (ลูกบาศกเมตร)  
2546 1,258,833  
2547 1,332,222  
2548 1,407,504  
2549 1,484,889  
2550 1,564,569  
2551 1,646,024  
2552 1,729,847  
2553 1,815,775  
2554 1,903,876  
2555 1,994,735  
2556 1,994,735  
2557 1,994,735  
2558 1,994,735  
2559 1,994,735  
2560 1,994,735  
2561 1,994,735  
2562 1,994,735  
2563 1,994,735  
2564 1,994,735  
2565 1,994,735  
2566 1,994,735  
2567 1,994,735  
2568 1,994,735  
2569 1,994,735  
2570 1,994,735  

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงท่ี  
ท่ีมา : จากการคํานวณ,กันยายน 2547   
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การวิเคราะหตนทุนตาง ๆ 
 การกําหนดราคาตามหลักตนทุนสวนเพิ่มเทากับราคาน้ันจะทําการวิเคราะหหา AIC 
ของการผลิตน้ําประปาของการประปากบินทรบุรีในโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปา
กบินทรบุรีซ่ึงดําเนินการต้ังแตป พ.ศ.2544 เพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตจาก 100 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง
เปน 600 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง รวมท้ังขยายเขตการวางทอจําหนายน้ําประปาตาง ๆ เพื่อให
เพียงพอกับความตองการของประชาชน ในการวิเคราะหตนทุนตางๆ จะอาศัยหลักการของราคาเงา 
เพื่อสะทอนใหเห็นถึงตนทุนคาเสียโอกาสที่แทจริงของปจจัยการผลิต ตนทุนแบงออกเปนตนทุน
เร่ิมแรกและตนทุนในการดําเนินงาน 
ตนทุนในดานการลงทุน 
 ตนทุนในการลงทุน ไดแก คาลงทุนในอาคาร, ส่ิงกอสราง, เคร่ืองมือและอุปกรณใน
โครงการและไมพิจารณาถึงคาลงทุนทดแทน (Replacement Cost) โดยการประปากบินทรบุรีไดมี
การลงทุนในชวง ป 2544-2546 (ตารางท่ี 10) รวมเปนเงิน 162,983,677 บาท ในการเพ่ิมกําลังการ
ผลิตจาก 100 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมงเปน 600 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ซ่ึงรายละเอียดของคาลงทุน
ในโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรีดังแสดงในตารางท่ี 11 

 
ตารางท่ี 10 แสดงมูลคาการลงทุนในการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 
 ป พ.ศ.2544 - พ.ศ. 2546 

  

ป  มูลคาลงทุน (บาท) 

2544 33,617,560 
2545 84,296,548 

2546 45,069,569 

รวม 162,983,677 

  
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2544 
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ตารางท่ี 11 แสดงรายละเอียดงบประมาณโครงการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 

  

รายการ เงินลงทุน (บาท) 
กอสราง จัดหา และติดต้ัง ณ บริเวณโรงสูบน้ําแรงตํ่า(คลองพระปรง)  
คากอสรางสะพานรางเล่ือน   1,058,522.00  
คากอสรางโรงสูบน้ําแรงตํ่า 821,408.00 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาดตางๆ             4,456,329.00  
คาไฟฟากําลังและแสงสวางบริเวณประปา 801,240.00  
คาประสานทอภายในบริเวณ 168,324.00  
คากอสรางถนนภายในบริเวณประปา 141,516.00  
คากอสรางประตูและร้ัว 73,599.00  
คาถมดินและปรับบริเวณ 263,323.00  

รวม 7,784,261.00  
  
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2544   
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ตารางท่ี 11  (ตอ) 

  

รายการ เงินลงทุน (บาท) 
กอสราง จัดหา และติดต้ัง ณ บริเวณโรงกรองน้ํา  
คากอสรางบอแบงน้ํา  1,501,207.00 
คากอสรางถังกวนชาและตกตะกอน ขนาด 600 ลบ.ม./ชม.  8,451,020.00 
คากอสรางโรงกรองน้ํา ขนาด 600 ลบ.ม./ชม. 10,244,328.00 
คากอสรางถังน้ําใส ขนาด 5,000 ลบ.ม.และโรงสูบน้ํา 12,856,111.00 
คากอสรางโรงเก็บจายสารเคมี ขนาด 7.00x24.00 ม.      933,703.00 
คากอสรางหอถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม.   4,832,950.00 
คากอสรางบอสูบน้ํากลับ     659,814.00 
คากอสรางบานพัก 4 ครอบครัว  1,999,413.00 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองกวาดตะกอน  3,999,885.00 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาดตางๆ 7,126,515.00 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองจายสารเคมี 2,234,423.00 
คาไฟฟากําลังและแสงสวางภายในบริเวณประปา 2,239,086.00 
คาประสานทอภายในบริเวณประปา 2,234,221.00 
คาจัดหาและติดต้ังมาตรวัดน้าํ  1,699,527.00 
คาถมดินและปรับบริเวณ  2,689,875.00 

รวม 63,702,078.00 

  
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2544  
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ตารางท่ี 11  (ตอ) 

  

รายการ เงินลงทุน (บาท) 
กอสราง จัดหา และติดต้ัง ทอสงน้ําและจายน้ํา  
คาจัดหาและวางทอสงน้ําดิบเสนผาศูนยกลาง 500 มม.      
พรอมอุปกรณ 

  3,614,130.00 

คาจัดหาและวางทอสงจายน้าํขนาดตางๆ  85,836,508.00 
คาประสานทอผูใชน้ํา   2,046,700.00 

รวม 91,497,338.00 

  

รวมท้ังส้ิน 162,983,677.00 

  
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2544  

 
ตนทุนในการบริหารและบํารุงรักษา 
 ตนทุนการในการบริหารและบํารุงรักษา (Operating Maintenace Cost) ไดแก คาใชจาย
ในการดําเนินงานของการประปากบินทรบุรีท่ีใชในการดําเนินงานตามปริมาณการผลิตน้ําประปา
เชน เงินเดือนและคาจางประจํา, คาจาง, คาตอบแทน, คาวัสดุการผลิต เปนตน ซ่ึงรายละเอียดในการ
ประมาณการของคาใชจายในการดําเนินงานมีดังนี้ 

1. เงินเดือนและคาจางประจํา เปนตนทุนผันแปร เพราะในการผลิตน้ําประปานั้น 
เม่ือมีการขยายการผลิตเพิ่มข้ึนจําเปนท่ีจะตองมีการเพิ่มจาํนวนพนักงานมากข้ึนดวย ดังนั้นในระยะ
ยาวแลวเงินเดอืนและคาจางประจําตองเพิม่ข้ึนดวย ในป พ.ศ.2546 คาใชจายเงินเดือนและคาจาง
ประจําเทากับ3,512,425 บาท โดยประมาณการเงินเดือนและคาจางประจําจะเพิ่มข้ึนรอยละ 7.5 ตอป 

2. คาตอบแทน ไดแก คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร คาลวงเวลาและทํางานใน
วันหยุด คารถบริการพนักงาน คาเชาบาน เงินชวยเหลือคาทําศพ กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุน
สงเคราะห ฯลฯ ประมาณการวาคาตอบแทนคิดเปนรอยละ 14.39 ของเงินเดือนและคาจางประจํา  

3. คาวัสดุการผลิต ไดแก คาสารสม ปูนคลอรีน แกสคลอรีน ปูนขาวและวัสดุเคมี
อ่ืนๆ ในการผลิตน้ําประปา โดยคาวัสดกุารผลิตจะแปรผันตามปริมาณนํ้าจําหนาย กําหนดใหคา
วัสดุการผลิตเทากับ 0.36 บาทตอปริมาณนํ้าจําหนาย 
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4. คาวัสดุดําเนนิการและซอมบํารุง เปนคาใชจายในการผลิตน้ําประปาและซอม
บํารุงอุปกรณการผลิตน้ําประปา ซ่ึงคาใชจายนี้ไดแก คาทอและอุปกรณ อะไหลยานพาหนะ อะไหล
เคร่ืองจักรและเคร่ืองจายน้ํายาเคม ี มาตรวัดน้ําสําหรับซอม อะไหลมาตรวัดน้ํา วัสดุวิเคราะหน้ํา 
วัสดุกอสรางและวัสดุดําเนินการและซอมบํารุงอ่ืนๆ สําหรับในป พ.ศ.2546 เทากับ 369,408 บาท 
ประมาณวาคาวัสดุดําเนินการและซอมบํารุงจะเพิ่มข้ึนรอยละ 5.21 ตอป 

5. คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เปนคาใชจายสําหรับน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชกับ
เคร่ืองสูบน้ําแทนเคร่ืองสูบน้ําไฟฟาเวลาเกิดไฟฟาขัดของและคาน้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับยานพาหนะ 
น้ํามันหลอล่ืนสําหรับเคร่ืองสูบน้ํา คาใชจายน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืนคํานวณตามปริมาณนํ้า
จําหนายเทากับ 0.04 บาทตอปริมาณนํ้าจําหนาย 

6. คาวัสดุสํานักงาน ไดแกคาวสัดุโฆษณาและเผยแพร วัสดุสํานักงานเคร่ืองเขียน
แบบพิมพและวัสดุเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ  คํานวณตามปริมาณน้ําจําหนายเทากับ 0.06 บาทตอปริมาณนํ้า
จําหนาย 

7. คาจางและบริการ ประกอบดวยคาระวางบรรทุกและขนสง คาซอมแซม
ยานพาหนะ  คาซอมบํารุงอ่ืนๆ คาจางเหมาทุกประเภท คาซอมแซมเคร่ืองจักรกลและคาซอมแซม
ระบบไฟฟา ประมาณการวาคาจางและบริการเพิ่มข้ึนรอยละ 5.06 ตอป 

8. คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนๆ ไดแก คาใชจายในการโฆษณา  คาท่ีปรึกษา  
คาเชาทรัพยสิน คาเบี้ยประชุมกรรมการ  คารับรองและพิธีการ คาใชจายในการเดินทาง คาใชจาย
เบ็ดเตล็ด คาธรรมเนียมอ่ืนและคาใชจายในการวิจัย ประมาณการรอยละ 0.47 ของเงินเดือนและ
คาจางประจํา 

9. คาใชจายสาธารณูปโภค ไดแก คาน้ําประปา คาโทรศัพท คาไปรษณียโทรเลข 
คํานวณตามปริมาณนํ้าจําหนายเทากับ 0.03 บาทตอปริมาณนํ้าจําหนาย 

10. คากระแสไฟฟา ไดแกคากระแสไฟฟา คาติดต้ังไฟฟาซ่ึงเปนปจจัยในการผลิต
น้ําประปา คํานวณ   ตามปริมาณนํ้าจําหนายเทากับ 1.26 บาทตอปริมาณนํ้าจําหนาย 

11. คาธรรมเนียมธนาคาร ไดแกคาโอนเงินในการใชจายและคาบริการในการใช
บริการธนาคาร ประมาณการเพิ่มข้ึนรอยละ 2.81 ตอป 
 คาใชจายจากการดําเนินงานของการประปากบินทรบุรีแตละรายการต้ังแตป พ.ศ.2547-
พ.ศ.2570 ท่ีไดจากการประมาณการตารางภาคผนวกท่ี 31 เม่ือนํามารวมกันแลวจะไดคาใชจายในการ
ดําเนินงานแตละปของการประปากบินทรบุรี ในชวงป พ.ศ.2547-พ.ศ.2570 ดังแสดงในตารางท่ี 12 
โดยใหคาใชจายในการดําเนินงานต้ังแตป พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2570 เทากับยอดคาใชจายในป 
พ.ศ.2555  เนื่องจากคาดการณเพียง 10 ปลวงหนาเนื่องจากนโยบายการปรับปรุงขยายการประปา
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ของการประปาสวนภูมิภาคและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติซ่ึง
มีกฎเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตวากําลังการผลิตเกินหรือยังและจะตองมีการ
ปรับปรุงอีกหรือไมเพี่อรองรับความตองการใชน้ําของประชาชน 
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ตารางท่ี 12 แสดงการประมาณการคาใชจายในการดําเนินงานของการประปากบินทรบุรี  
                   ป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2570 

  

ป คาใชจายในการดําเนินงานในแตละป (บาท) 
2547 7,657,999.14 
2548 8,166,655.69 
2549 8,706,134.26 
2550 9,278,749.25 
2551 9,885,713.39 
2552 10,530,346.09 
2553 11,214,635.46 
2554 11,941,326.56 
2555 12,714,268.33 
2556 12,714,268.33 
2557 12,714,268.33 
2558 12,714,268.33 
2559 12,714,268.33 
2560 12,714,268.33 
2561 12,714,268.33 
2562 12,714,268.33 
2563 12,714,268.33 
2564 12,714,268.33 
2565 12,714,268.33 
2566 12,714,268.33 
2567 12,714,268.33 
2568 12,714,268.33 
2569 12,714,268.33 
2570 12,714,268.33 

หมายเหตุ : เปนการแสดงแนวโนมท่ีจะเกดิข้ึนเทานั้น,ป 2556-2570 มีคาคงท่ี 
ท่ีมา : จากการคํานวณ,กันยายน 2547 
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การวิเคราะหตนทุนตางๆ ในทางเศรษฐศาสตร 
1. การวิเคราะหคาใชจายทางเศรษฐศาสตรของตนทุนการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี 
 การวิเคราะหคาใชจายทางเศรษฐศาสตรของงบประมาณโครงการปรับปรุงขยายการ
ประปากบินทรบุรี จะใชขอมูลรายการตนทุนการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรี  จากตารางท่ี 11  
คูณกับคา CF จากตารางภาคผนวกท่ี 30 เพื่อหาราคาทางเศรษฐศาสตรของรายการตนทุนตาง ๆ โดย
ในการศึกษาสามารถจําแนกคา CF สําหรับรายการตนทุนของงบประมาณปรับปรุงขยายการประปา
กบินทรบุรี ดังตอไปนี้ 

1. คาเช่ือมประสานทอสงน้ําดิบกับทอสงน้ํา, คากอสรางสะพานรางเล่ือนรับทอ 
คากอสรางโรงกรองน้ําขนาด 600 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง คากอสรางถังน้ําใสขนาด 5,000 
ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง  คากอสรางหอถังสูง 500 ลูกบาศกเมตร คากอสรางโรงสูบน้ําแรงสูง       
คากอสรางโรงสูบน้ําแรงตํ่า  คากอสรางโรงเก็บ-จายสารเคมี  คากอสรางถังกวนชาและตกตะกอน 
คากอสรางบอแบงน้ํา  คาประสานทอภายในบริเวณประปา คาจัดหาและวางทอน้ําดิบ และทอจายน้ํา
ขนาดตางๆ จัดอยูในกลุมสินคาท่ีซ้ือขายขามแดนไมได ในกลุม Construction ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.740 

2. คากอสรางปรับปรุงร้ัวและประตู  คากอสรางบานพักครอบครัว คากอสราง  
โรงเก็บทอและอุปกรณ จัดอยูในกลุมสินคาท่ีซ้ือขายขามแดนไมไดในกลุม Buildings มีคา CF  
เทากับ 0.746 

3. คาถมดินและปรับบริเวณ จัดเปนคาใชจายในกลุมสินคาท่ีซ้ือขายขามแดน
ไมไดในกลุม Land Levelling ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.740 

4. คากอสรางถนนภายในบริเวณประปา จัดอยูในกลุมสินคาท่ีซ้ือขายขามแดน
ไมไดในกลุม Road ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.687 

5. คาไฟฟากําลังและแสงสวางภายในและภายนอกประปา จัดอยูในกลุมสินคาท่ี
ซ้ือขายขามแดนไมไดในกลุม Electricity ซ่ึงมีคา CF เทากับ 1.276 

6. คาจัดและติดต้ังมาตรวัดน้ําขนาดตางๆ จัดอยูในกลุมสินคาซ้ือขายขามแดนได
ประเภท Construction ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.707 

7. คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาดตาง ๆ คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองจายน้ํายา
เคมี จัดอยูในกลุมสินคาขายขามแดนไดประเภท  Investment Goods ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.756 
 จากคา Conversion Factor (CF) ขางตน สามารถคํานวณหาราคาทางเศรษฐศาสตรของ
รายการคาใชจายตาง ๆ ของงบประมาณการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรีไดดังแสดงใน
ตารางท่ี 13 ตามลําดับ โดยมีมูลคาทางเศรษฐศาสตรของงบประมาณโครงการปรับปรุงขยายการ
ประปากบินทรบุรี รวมท้ังส้ิน 122,328,900.11 บาท 
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ตารางท่ี 13 แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของงบประมาณโครงการปรับปรุงขยายการประปา 
                   กบินทรบุรี 
    

รายการ 
เงินลงทุน 

(บาท) CF 
มูลคาทางเศรษฐศาสตร 

(บาท) 

กอสราง จัดหา และติดต้ัง ณ บริเวณโรงสูบน้ําแรงตํ่า(คลองพระปรง) 
    
คากอสรางสะพานรางเล่ือน 1,058,522.00 0.740 783,306.28 
คากอสรางโรงสูบน้ําแรงตํ่า 821,408.00 0.740 607,841.92 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาดตางๆ 4,456,329.00 0.756 3,368,984.72 
คาไฟฟากําลังและแสงสวางบริเวณประปา 801,240.00 1.276 1,022,382.24 
คาประสานทอภายในบริเวณ 168,324.00 0.740 124,559.76 
คากอสรางถนนภายในบริเวณประปา 141,516.00 0.687 97,221.49 
คากอสรางประตูและร้ัว 73,599.00 0.746 54,904.85 
คาถมดินและปรับบริเวณ 263,323.00 0.740 194,859.02 

รวม 7,784,261.00  6,254,060.29 

กอสราง จัดหา และติดต้ัง ทอสงน้ําและจายน้ํา 
คาจัดหาและวางทอสงน้ําดิบ
เสนผาศูนยกลาง 500 มม.พรอมอุปกรณ 3,614,130.00 0.740 2,674,456.20 
คาจัดหาและวางทอสงจายน้าํขนาดตางๆ 85,836,508.00 0.740 63,519,015.92 
คาประสานทอผูใชน้ํา 2,046,700.00 0.740 1,514,558.00 

รวม 91,497,338.00  67,708,030.12 

    
ท่ีมา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547    
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ตารางท่ี 13  (ตอ) 
 

    

รายการ 
เงินลงทุน 

(บาท) 
CF 

มูลคาทางเศรษฐศาสตร 
(บาท) 

กอสราง จัดหา และติดต้ัง ณ บริเวณโรงกรองน้ํา 
คากอสรางบอแบงน้ํา 1,501,207.00 0.740 1,110,893.18 
คากอสรางถังกวนชาและตกตะกอน ขนาด 
600 ลบ.ม. /ชม. 8,451,020.00 0.740 6,253,754.80 
คากอสรางโรงกรองน้ํา ขนาด 600 ลบ.ม. /
ชม. 10,244,328.00 0.740 7,580,802.72 
คากอสรางถังน้ําใส ขนาด 5,000 ลบ.ม.
และโรงสูบน้ํา 12,856,111.00 0.740 9,513,522.14 
คากอสรางโรงเก็บจายสารเคมี ขนาด 
7.00x24.00 ม. 933,703.00 0.740 690,940.22 
คากอสรางหอถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม. 4,832,950.00 0.740 3,576,383.00 
คากอสรางบอสูบน้ํากลับ 659,814.00 0.740 488,262.36 
คากอสรางบานพัก 4 ครอบครัว 1,999,413.00 0.746 1,491,562.10 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองกวาดตะกอน 3,999,885.00 0.756 3,023,913.06 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําขนาดตางๆ 7,126,515.00 0.756 5,387,645.34 
คาจัดหาและติดต้ังเคร่ืองจายสารเคมี 2,234,423.00 0.756 1,689,223.79 
คาไฟฟากําลังและแสงสวางภายในบริเวณ
ประปา 2,239,086.00 1.276 2,857,073.74 
คาประสานทอภายในบริเวณประปา 2,234,221.00 0.740 1,653,323.54 
คาจัดหาและติดต้ังมาตรวัดน้าํ 1,699,527.00 0.707 1,201,565.59 
คาถมดินและปรับบริเวณ 2,689,875.00 0.687 1,847,944.13 

รวม 63,702,078.00  48,366,809.70 

    

รวมท้ังส้ิน 162,983,677.00  122,328,900.11 

ท่ีมา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547   
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2. การวิเคราะหคาใชจายทางเศรษฐศาสตรของตนทุนการบริหารและบํารุงรักษาของการประปา
กบินทรบุรี 

 ในการวิเคราะหคาใชจายในทางเศรษฐศาสตรสําหรับคาใชจายในการดําเนินงานของ
การประปากบินทรบุรี จะคํานวณหาโดยอาศัยขอมูลคาใชจายจากตารางภาคผนวกท่ี 31 มาคูณกับคา 
CF (ตารางภาคผนวกท่ี 30) โดยในการศึกษาสามารถจําแนกคา CF สําหรับคาใชจายในการ
ดําเนินงานของการประปากบินทรบุรี ไดดังนี้ 

1. เงินเดือนและคาจางประจํา จัดเปนตนทุนผันแปรเพราะเม่ือมีการผลิตน้ําประปา
เพิ่มข้ึนจะตองเพิ่มจํานวนเจาหนาท่ีมากข้ึน ในการปรับคาใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรจะอาศัยคา 
CFS For Labour ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.721  

2. คาตอบแทนและคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืนๆ เชนเงินชวยเหลือประเภท
ตางๆ คาธรรมเนียมอ่ืนๆ ฯลฯ จัดอยูในกลุมสินคาท่ีซ้ือขายขามแดนไมไดประเภท Traditional 
Services ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.644 

3. คาวัสดุดําเนินการและซอมบํารุง จัดเปนตนทุนคงท่ี เนื่องจากเปนคาใชจาย
สําหรับดําเนินการใหวัสดุอุปกรณเละเคร่ืองมือตางๆ คงสภาพใชงานไดตอไป คาวัสดุดําเนินการ
และซอมบํารุงจัดอยูในกลุมสินคาขามแดนไดกลุม Investment ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.756 

4. คาน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน  จัดวาเปนตนทุนผันแปรเพราะเม่ือผลิต
น้ําประปาเพ่ิมข้ึนตองมีการใชงานเคร่ืองสูบน้ําหรือเคร่ืองมือตางๆ มากข้ึน คาน้ํามันเช้ือเพลิงและ
หลอล่ืนจัดอยูในกลุมสินคาซ้ือขายขามแดนไดกลุม Inputs into Industry in General ซ่ึงมีคา CF 
เทากับ 0.681 

5. คาวัสดุสํานักงาน จัดอยูในกลุมสินคาซ้ือขายขามแดนไดกลุม Investment ซ่ึงมี
คา CF เทากับ 0.756 

6. คาจางและบริการ เปนคาใชจายเกี่ยวกับคาระวางบรรทุกขนสง จัดเปนคาใชจาย
ในกลุมท่ีซ้ือขายขามแดนไมไดประเภท Transport ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.759 

7. คาใชจายสาธารณูปโภค จัดอยูในกลุมสินคาซ้ือขายขามแดนไมไดกลุม Public 
Utilities ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.957 

8. คากระแสไฟฟา จัดเปนคาใชจายในกลุมสินคาท่ีซ้ือขายขามแดนไมไดกลุม 
Electricity  ซ่ึงมีคา CF เทากับ 1.276 

9. คาวัสดุการผลิต ไดแก คาสารเคมี (สารสม คลอรีนเหลว ฯลฯ) ซ่ึงจัดวาเปน
สินคาท่ีซ้ือขายขามแดนไดกลุม Inputs into Industry in General  ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.730 
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10. คาธรรมเนียมธนาคาร คาใชจายในการใชบริการโดยผานธนาคาร จัดวาเปน
คาใชจายท่ีซ้ือขายขามแดนไมไดกลุม Banking and Finance ซ่ึงมีคา CF เทากับ 0.444 
 หลังจากนํารายการคาใชจายดําเนินงานของการประปากบินทรบุรีจากตารางภาคผนวก
ท่ี 31 มาปรับคา Conversion Factor (CF) สําหรับแตละรายการคาใชจายแลวจะไดราคาทาง
เศรษฐศาสตรสําหรับแตและรายการคาใชจายตลอดจนระยะเวลาโครงการ (ตารางภาคผนวกท่ี 32) 
ซ่ึงผลรวมของคาใชจายในการดําเนินงานในแตละปของการประปากบินทรบุรีตลอดระยะเวลา
โครงการจะแสดงไวดังตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 14 แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของคาใชจายในการดําเนินงานของการประปากบินทรบุรี 
                   ป พ.ศ.2547 - พ.ศ.2570 

  

ป คาใชจายในการดําเนินงานในแตละป (บาท) 

2547 6,449,114.05 
2548 6,867,503.92 
2549 7,309,444.10 
2550 7,776,725.31 
2551 8,269,836.69 
2552 8,791,576.52 
2553 9,343,173.48 
2554 9,926,634.64 
2555 10,545,130.67 
2556 10,545,130.67 
2557 10,545,130.67 
2558 10,545,130.67 
2559 10,545,130.67 
2560 10,545,130.67 
2561 10,545,130.67 
2562 10,545,130.67 
2563 10,545,130.67 
2564 10,545,130.67 
2565 10,545,130.67 
2566 10,545,130.67 
2567 10,545,130.67 
2568 10,545,130.67 
2569 10,545,130.67 
2570 10,545,130.67 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงท่ี 
ท่ีมา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547 
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การคํานวณหาราคาคาน้ําประปาโดยอาศัยหลักตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียเทากับราคา 
 การคํานวณหาราคาคาน้ําประปาโดยอาศัยหลักตนทุนสวนเพ่ิมเฉล่ียเทากับราคาในท่ีนี้
คือ อัตราคาบริการที่เปนผลมาจากการนําตนทุนสวนเพิ่ม (Incremental Cost) ของโครงการ(ตนทุน
ดานการลงทุนและตนทุนบริหาร)หารดวยผลผลิตสวนเพิ่มท่ีคาดวาจะจําหนายหรือใหบริการได
ของโครงการ การลงทุนในโครงการปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรีเร่ิมป พ.ศ.2544 และ
ส้ินสุดโครงการในป พ.ศ.2546 รวมระยะเวลาในการกอสราง 3 ป และไดสงมอบงานเปนท่ี
เรียบรอยแลวในป พ.ศ.2546 และเร่ิมดําเนินงาน จากสภาพการณดังกลาวในการศึกษาจึงกําหนดให
ป พ.ศ.2546 เปนปท่ีเร่ิมตนในการวิเคราะหเปรียบเทียบกับป พ.ศ.2545 รวมท้ังกําหนดใหปริมาณนํ้า
จําหนายและคาใชจายจากการบริหารและบํารุงรักษาของการประปากบินทรบุรีภายหลังป พ.ศ.2555 
มีคาคงท่ี เนื่องจากการประปาสามารถผลิตน้ําเพื่อรองรับความตองการที่เพิ่มข้ึนของผูบริโภคอีกท้ัง
การประปาสวนภูมิภาคมีนโยบายในการปรับปรุงขยายการประปาในสังกัดทุก 10 ป เพื่อศึกษาถึง
ความมีศักยภาพที่เพียงพอกับความตองการในพ้ืนท่ีไดอีกหรือไม นอกจากนี้ในการคํานวณจะมีการ
ปรับคาของเวลาใหเปนมูลคาปจจุบันของคาใชจายตาง ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนและปริมาณนํ้าจําหนายท่ีเพิ่มข้ึน
ดวยจากสมการอุปสงค เม่ือนําผลรวมของมูลคาปจจุบันของคาใชจายตางๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนและมูลคา
ปจจุบันของปริมาณน้ําจําหนายท่ีเพ่ิมข้ึนมาคํานวณหาราคาคาน้ําประปาโดยอาศัยหลักตนทุนสวน
เพิ่มเฉล่ียจะไดคา AIC ซ่ึงเทากับ 21.12 บาทตอลูกบาศกเมตร (ตารางท่ี 15 ,ตารางท่ี  16) 
 
ตารางท่ี 15 แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของการลงทุนในโครงการปรับปรุงขยายการประปา 
                   กบินทรบุรี ป พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546 

   หนวย : บาท 

ป  
มูลคาการลงทุนทาง

เศรษฐศาสตร Compounding Factor 
มูลคาปจจุบันของ

การลงทุน 

2544 25,231,969.33 1.1130 28,083,181.86 
2545 63,269,550.60 1.0550 66,749,375.88 
2546 33,827,380.18 1.0000 33,827,380.18 

    

รวม 122,328,900.11  128,659,937.93 

    
ท่ีมา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547   
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ตารางท่ี 16 แสดงคาใชจายในการดําเนนิงานสวนเพิ่มและปริมาณนํ้าจําหนายสวนเพิม่ปรับอัตรา 
                   คิดลด ปพ.ศ.2546 - พ.ศ.2570 

ป 
คาใชจายใน
การดําเนินงาน

สวนเพิ่ม 

ปริมาณนํ้า
จําหนายสวน

เพิ่ม 

อัตรา
คิดลด 

มูลคาปจจุบัน
ของคาใชจาย
ดําเนินงาน
สวนเพิ่ม 

มูลคาปจจุบันของ
ปริมาณนํ้าจําหนาย

สวนเพิ่ม 

 (บาท) (ลูกบาศกเมตร)  (บาท) (ลูกบาศกเมตร) 

2546 933,217.78 104,642.00 1.0000 933,217.78 104,642.00 
2547 982,841.44 178,031.00 0.9479 931,635.40 168,755.58 
2548 1,401,231.31 253,313.00 0.8985 1,259,006.33 227,601.73 
2549 1,843,171.50 330,698.00 0.8516 1,569,644.85 281,622.42 
2550 2,310,452.70 410,378.00 0.8072 1,864,997.42 331,257.12 
2551 2,803,564.09 491,833.00 0.7651 2,145,006.89 376,301.43 
2552 3,325,303.92 575,656.00 0.7252 2,411,510.40 417,465.73 
2553 3,876,900.88 661,584.00 0.6874 2,664,981.66 454,772.84 
2554 4,460,362.04 749,685.00 0.6516 2,906,371.91 488,494.75 
2555 5,078,858.07 840,544.00 0.6176 3,136,702.74 519,119.97 
2556 5,078,858.07 840,544.00 0.5854 2,973,163.51 492,054.46 
2557 5,078,858.07 840,544.00 0.5549 2,818,258.34 466,417.87 
2558 5,078,858.07 840,544.00 0.5260 2,671,479.34 442,126.14 
2559 5,078,858.07 840,544.00 0.4986 2,532,318.63 419,095.24 
2560 5,078,858.07 840,544.00 0.4726 2,400,268.32 397,241.09 
2561 5,078,858.07 840,544.00 0.4479 2,274,820.53 376,479.66 
2562 5,078,858.07 840,544.00 0.4246 2,156,483.14 356,894.98 
2563 5,078,858.07 840,544.00 0.4024 2,043,732.49 338,234.91 
2564 5,078,858.07 840,544.00 0.3815 1,937,584.35 320,667.54 
2565 5,078,858.07 840,544.00 0.3616 1,836,515.08 303,940.71 
2566 5,078,858.07 840,544.00 0.3427 1,740,524.66 288,054.43 

      
ท่ีมา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547    
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ตารางท่ี 16 (ตอ) 
 

ป 
คาใชจายใน
การดําเนินงาน

สวนเพิ่ม 

ปริมาณนํ้า
จําหนายสวน

เพิ่ม 

อัตรา
คิดลด 

มูลคาปจจุบัน
ของคาใชจาย
ดําเนินงาน
สวนเพิ่ม 

มูลคาปจจุบันของ
ปริมาณนํ้าจําหนาย

สวนเพิ่ม 

 (บาท) (ลูกบาศกเมตร)  (บาท) (ลูกบาศกเมตร) 

2567 5,078,858.07 840,544.00 0.3249 1,650,120.99 273,092.75 
2568 5,078,858.07 840,544.00 0.3079 1,563,780.40 258,803.50 
2569 5,078,858.07 840,544.00 0.2919 1,482,518.67 245,354.79 
2570 5,078,858.07 840,544.00 0.2767 1,405,320.03 232,578.52 

      

รวม 102,265,557.00 17,099,882.00  50,376,746.09 8,476,428.16 

     
ท่ีมา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547 

 

ผลการศึกษากรณีการลงทุนท่ีไมรวมเงินอุดหนุน 
1. การลงทุนขยายการประปามีสัดสวนของเงินลงทุนคือเงินอุดหนุนรอยละ 75 และ

รายไดจากการประปาสวนภูมิภาครอยละ 25 จากการวิเคราะหตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (AIC) ของการ
ประปากบินทรบุรีในเร่ืองของเงินลงทุนคากอสรางปรับปรุงขยาย ซ่ึงมีการรับเงินอุดหนุนเพื่อใชใน
การลงทุนโดยการประปาสวนภูมิภาคไดรับมาประมาณรอยละ 75 ของการลงทุนในทางการบัญชีได
ลงเปนแหลงเงินของการประปาสวนภูมิภาคถือเปนการเพิ่มทุนซ่ึงหากคิดในดานของรัฐท่ีถือความเปน
เจาของรัฐวิสาหกิจรอยละ 100 เงินอุดหนุนก็ตองถือเปนเงิน ลงทุนท่ีตองนําไปคํานวณคาน้ําประปา
ขางตน แตในทางดานเศรษฐศาสตรเงินอุดหนุนท่ีการประปาสวนภูมิภาครับมาถือเปนเงินโอนซ่ึงรัฐ
ไดนําเงินอุดหนุนมาจากภาษีท่ีจัดเก็บประชาชน ดังนั้นเม่ือคํานวณหาคา AIC จากโครงการปรับปรุง
ขยายการประปาซ่ึงการประปาสวนภูมิภาคลงทุนเพียงรอยละ 25  ดังแสดงขางลาง 
 มูลคาการลงทุน                               ตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย 
                           หลังปรับ CF และอัตราคิดลด 
กรณีรวมเงินอุดหนุน          128,659,937.93 บาท                           21.12  บาท/ลบ.ม. 
กรณีไมรวมเงินอุดหนนุ        32,164,984.48 บาท                            9.74  บาท/ลบ.ม. 
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 จากขอมูลดังกลาวกรณีไมรวมเงินอุดหนุนคาตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียเทากับ 9.74 บาท/ลบ.ม.
เม่ือเทียบกับคาน้ําประปาเฉล่ียท่ีจัดเก็บของการประปากบินทรบุรีเทากับ 11.79 บาท/ลบ.ม.ซ่ึงสูงกวา
ตนทุนสวนเพ่ิมเฉลี่ยอยู 2.05 บาท/ลบ.ม.เพ่ือเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร การประปาสวน
ภูมิภาคควรปรับราคาคาน้ําประปาของการประปากบินทรบุรีลง โดยท่ีปรับลดลงจากตารางอัตราคา
น้ําประปา ทายขอบังคับการประปาสวนภูมิภาควาดวยการกําหนดราคาจําหนายน้ําประปา (ฉบับท่ี 9) 
พ.ศ.2543 ดังนี้ ตารางภาคผนวกท่ี 33 - 34 

 กลุมที่อยูอาศัยปรับลดลงทุกชวงการใชน้ําจากราคาคาน้ําเดิมอีกลูกบาศก
เมตรละ 1.75 บาท 

 กลุมราชการและธุรกิจขนาดเล็กทุกชวงการใชน้ําจากราคาคาน้ําเดิมอีก
ลูกบาศกเมตรละ 2.25 บาท 

 กลุมรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญทุกชวยการใชน้ําจากราคา
คาน้ําเดิมอีกลูกบาศก เมตรละ 2.75 บาท 
 ซ่ึงหากกําหนดราคาคาน้ําดังกลาวแลวจะทําใหคาน้ําประปาเฉล่ียของการประปา
กบินทรบุรีเทากับ 9.74 บาท/ลบ.ม. 

2. การลงทุนของการประปาสวนภูมิภาคสวนหนึ่งมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ี
ตองการกระจายความเจริญไปสูสังคมชนบททําใหบางพ้ืนท่ีลงทุนแลวไมมีความคุมคาของการ
ลงทุนทําใหการประปาตองแบกภาระ 
 สรุปวาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร เงินอุดหนุนท่ีไดรับจากรัฐบาลใน
โครงการปรับปรุงขยายกิจการ ควรถือวาเปนเงินโอนเปลาๆ จากรัฐบาลและไมสามรถนํามา
พิจารณาเปนตนทุนได  
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาการตั้งราคาคาน้ําประปาเชิงเศรษฐศาสตร กรณีการศึกษาการประปากบินทรบุรี 
แสดงใหเห็นไดวา การประปาสวนภูมิภาคซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยประกอบ
กิจการประเภทสาธารณูปโภค  ซ่ึง มีความรับผิดชอบกิจการประปาท่ัวประเทศ  ยกเวน 
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการและการประปาท่ีอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล วัตถุประสงคของการประปาสวนภูมิภาคคือการประกอบและสงเสริม
ธุรกิจประปา โดยการสํารวจ จัดหา แหลงน้ําดิบและจัดให ไดมา ซ่ึงน้ําดิบเพื่อใชในกิจการประปา
ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาท่ัวประเทศ ตลอดจนดําเนินธุรกิจท่ีเกี่ยวของหรือตอเนื่องกับ
ธุรกิจประปา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนแกการใหบริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของ
รัฐและสุขอนามัยของประชากรเปนสําคัญ โดยท่ีการประปาสวนภูมิภาคไดดําเนินการจัดทําแผน
วิสาหกิจเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวและสนองนโยบายของรัฐบาล 
 จังหวัดปราจีนบุรีเปนจังหวัดหนึ่งท่ีการประปาสวนภูมิภาคเลือกใหมีการปรับปรุงขยาย
การประปาเพ่ือใหบริการอยางท่ัวถึงโดยเฉพาะการประปากบินทรบุรี เนื่องจากปราจีนบุรีเปน
จังหวัดท่ีเช่ือมระหวางโครงการพัฒนาชายฝงทะเลตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดนครราชสิมา ซ่ึงคาดวาจะเปนอุตสาหกรรมของภาคในอนาคต 
นอกจากนี้จังหวัดปราจีนบุรียังมีอาณาเขต  ติดตอกับจังหวัดสระแกวซ่ึงเปนจังหวัดชายแดน     
ไทย-กัมพูชา ซ่ึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาเปนตลาดการคาขนาดใหญแหงหนึ่งของ
ประเทศไทยเน่ืองจากความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติเชน ปาไม อัญมณี เปนตน อันจะทําให
จังหวัดปราจีนบุรีซ่ึงอยูติดกันเปนเมืองรองรับความเจริญดังกลาว 

ดังนั้นการศึกษาการตั้งราคาคาน้ําประปาท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตรสุด
เม่ือตองมีการลงทุนปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรีเพื่อใหเห็นถึงตนทุนเชิงเศรษฐศาสตร    
จึงศึกษาขอมูลตนทุนตางของการประปากบินทรบุรีเชนตนทุนการบริหารและตนทุนดานการลงทุน 
การวิเคราะหขอมูลจะอาศัยหลักของตนทุนเฉล่ียมาพิจารณารวมกับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย ซ่ึงการ
กําหนดราคาในลักษณะนี้เรียกวา การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย เนื่องจากปญหาไม
สามารถแบงการลงทุนออกเปนหนวยยอยๆ ไดโดยอาศัยหลักการหามูลคาปจจุบันรวมท้ังหลักการ
ของราคาเงาเขามาพิจารณารวมดวย เพื่อสะทอนใหเห็นถึงคาเสียโอกาสท่ีแทจริงของการใชปจจัย
การผลิต จากผลการศึกษาพบวา โครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปากบินทรบุรีเพิ่มกําลัง
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การผลิตน้ําจาก 100 ลบ.ม./ชม. เปน 600 ลบ.ม./ชม. เปนการลงทุนขยายการผลิตน้ําประปาเพื่อ
ตอบสนองความตองการการใชน้ําท่ีเพิ่มข้ึน 

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบปริมาณน้ําจําหนายและตนทุนตางๆ ท่ีเพิ่มข้ึนโดย
เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2545 ปรากฏวา คา AIC เทากับ 21.12 บาท/ลบ.ม. ในขณะท่ีคาน้ําของ
การประปากบินทรบุรีมีคาเฉล่ีย 11.79 บาท/ลบ.ม. ดังนั้นจึงถือไดวาราคาคาน้ําประปาโดยเฉล่ีย
ของการประปากบินทรบุรีไมเปนราคาท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร 
 
ขอเสนอแนะ 

1. การกําหนดราคาคาน้ํ าประปาแตละคร้ังตองได รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี ทําใหไมคลองตัวในการดําเนินนโยบายขององคกรเพราะวามีการประปาในสังกัดท่ี
มากและกระจายอยูท่ัวภูมิภาค ซ่ึงปจจุบันไดกําหนดราคาคาน้ําในภาพรวม ถาคาใชจายในการ
ดําเนินงานสูงข้ึนหรือมีเหตุการณท่ีทําใหตนทุนอนาคตเพิ่มข้ึนราคาคาน้ําก็ตองปรับเปล่ียน ถาการ
ประปาสวนภูมิภาคสามารถกําหนดราคาคาน้ําไดโดยไมตองขอความเห็นชอบจะทําใหการ
ดําเนินงานเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

2. การประปาสวนภูมิภาคควรจะใชมาตรการควบคุมตนทุนตางๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรซ่ึงจะควบคุมคาใชจายดานการบริหารและตนทุนการ
ผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิตน้ําประปา 

 ควบคุมคาใชจายดานการบริหาร  
 มาตรการในการควบคุมประสิทธิภาพการจัดการดานกําลังคนเพื่อท่ีจะควบคุมขนาด
และคาใชจายใหอยูในสัดสวนท่ีเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 มาตรการจางเหมาเอกชนเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและเพ่ิมกอใหเกิดการ
ประหยัดเชนการบริการเกี่ยวกับการรับ-สงเอกสารแทนการใชพนักงานและรถยนตของหนวยงาน 

มาตรการรวมมือกับภาครัฐและเอกชนท่ีมีกิจกรรมในการใหบริการเพื่อจัดการ
ใหบริการในลักษณะ One Stop Service ทําใหลดคาใชจายประชาสัมพันธ 

2.2. ควบคุมตนทุนการผลิต 
มาตรการดานไฟฟาและพลังงาน จัดแผนการสูบน้ําท่ีเหมาะสม เพ่ือ Optimize การใช

ไฟฟา เนื่องจากคากระแสไฟฟามีอัตราสูงข้ึน การประหยัดพลังงานไฟฟาจึงเปนส่ิงท่ีทุกๆหนวยงาน
ใหความสําคัญ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองสูบน้ําและบํารุงรักษาเครื่องจักร เคร่ืองมือและ
อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพดีอยางตอเนื่อง 
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มาตรการจัดซ้ือวัสดุการผลิตเชนสารสม ปูนคลอรีน เปนตน ดวยมาตรฐานการจัดซ้ือท่ี
มีข้ันตอนการดําเนินงานและการควบคุมท่ีชัดเจนเชนการจัดซ้ือแบบ Open end  

3 นโยบายเร่ืองเงินอุดหนุนของรัฐบาลสําหรับการปรับปรุงขยายการประปาถือ
เปนเงินใหเปลาๆ ซ่ึงไมสามารถนํามาพิจารณาเปนตนทุนในการคิดคาน้ําประปาเน่ืองจากเปนเงิน
ภาษีของประชาชนอยูแลว ดังนั้นถือวาเปนเงินโอนใหกับการประปาซ่ึงจะทําใหการกําหนดราคา
น้ําประปาลดลงจากราคาท่ีควรจะเก็บ 11.79 บาท/ลบ.ม. เปนเพียง 9.74 บาท/ลบ.ม. 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 

1. เนื่องจากการศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาโดยใชขอมูลรายปของจังหวัด
ปราจีนบุรีนํามาวิเคราะหสมการอุปสงค ทําใหมีปญหาในการจัดเก็บขอมูลรายจังหวัด โดยเฉพาะ
ขอมูลท่ีเกี่ยวกับรายไดตอหัวของประชากรเฉล่ียของจังหวัดปราจีนบุรีท่ีไมสามารถแบงแยกใหเห็น
ไดอยางชัดเจน 

2. ในการกําหนดอุปสงคน้ําประปาจากปจจัยตางๆ ท่ีนํามาวิเคราะหตาม
แบบจําลองดังกลาวแลว ยังมีปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสําคัญในการนํามาเปนปจจัยหลักในการกําหนด
อุปสงคได อาทิ เชน รสนิยมของผูใชน้ํา แตติดปญหาในการนําขอมูลมาใชในการวิเคราะห ทําให
ตองตัดตัวแปรบางตัวออกไปจากสมการอุปสงค 
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บรรณาณุกรม 
 
ภาษาไทย 

 
หนังสือ 

 
ชูชีพ  พิพัฒนศิถี. เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร,

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพฯ:สํานักสงเสริมและฝกอบรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2538 

ประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ. การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ,สถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (นิดา), 2541 

นราทิพย  ชุติวงศ. ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. คณะเศรษฐศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539 
วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค. กรุงเทพฯ:บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช 
 จํากัด, 2542 
เยาวเรศ  ทับพันธุ. การประเมินโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร. คณะเศรษฐศาสตร,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541 
ธรรมนูญ   พงษศรีกูร. คูมือการใชโปรแกรม EVIEWS. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ,สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา), 2543 
 

วารสาร 
 
ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท. “หลักการกําหนดราคาบริการของรัฐวิสาหกิจ” วารสารเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 6 ธันวาคม 2531 
 

เอกสารอ่ืนๆ 
 
สภาพร  ล้ิมหัสนัยกุล. “การตั้งราคาน้ําประปาโดยอาศัยหลักตนทุนสวนเพิ่ม กรณีศึกษาการกําหนด

ราคาน้ําประปานครหลวง” 2537 
ชูจิตต  กิตติสุรินทร. “การกําหนดราคาคาน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคเพื่อการนําไปสู   

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” 2546 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. “สถิติรายไดเฉล่ียตอคนของ

ประชากรในภาคตะวันออก จังหวัดปราจีนบุรี” 2530 – 2545 
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ธนาคารแหงประเทศไทย. “รายงานเศรษฐกิจและการเงินป 2530-2546” สํานักประชาสัมพันธ,   
สายสารสนเทศและประชาสัมพันธ, ธนาคารแหงประเทศไทย. 2530 – 2546 

กรมการปกครอง. “สถิติประชากรจากทะเบียนราษฎร ภาคตะวันออก อําเภอกบินทรบุรี          
จังหวัดปราจีนบุรี” 2530-2545 

กรมอุตุนิยมวิทยา. “สถิติปริมาณนํ้าฝน จําแนกเปนรายสถานีตรวจอากาศในภาคตะวันออก     
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี” 2530 – 2545 

การประปาสวนภูมิภาค.  “มติคณะรัฐมนตรี 9 มิถุนายน 2541 การปรับอัตราคาน้ําการประปา     
สวนภูมิภาค” 2541 

การประปาสวนภูมิภาค. “ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาควาดวยการกําหนดราคาจําหนาย
น้ําประปา” 2541 

  .“ขอบังคับการประปาสวนภูมิภาควาดวยการกําหนดราคาจําหนาย
น้ําประปา” 2543 

  .“แผนวิสาหกิจฉบับท่ี 4 (ปงบประมาณ 2545-2549) การประปา         
สวนภูมิภาค” 2545 

การประปากบินทรบุรี. “สรุปขอมูลการผลิต รายไดรายจายและกําไรขาดทุนของการประปา”    
 2530 – 2546 
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ตารางท่ี 17 สินคาและบริการท่ีซ้ือขายขามแดนไมไดประเภทตาง ๆ 

 

การกอสราง  (construction)  แบบสมัยใหม ดั้งเดิม และธรรมดา 
การขนสงสินคาทางรถไฟ  (rail transport of goods) 
การขนสงสินคาทางถนน  (road transport of goods)  จํานวนมาก และขนาดบรรทุกนอย 
การดําเนินงานทาเรือ  (port operation) 
การคาปลีก  (retail merchandising) 
การคาสง  (whole merchandising) 
การบริหารงานการนําเขาและสงออก  (import and export administration) 
การคลังสินคา  (commodity storage) 
การถือหุน  (stockholding) 
การผลิตและการจัดหากระแสไฟฟา  (electricity generation and supply) 
น้ําประปา  (water supply)  ในเขตเมือง ในทองถ่ินชนบท 
การบําบัดส่ิงปฏิกูลของแข็งและของเหลว  (treatment of solid and liquid waste) 
ไปรษณยี  (posts) 
โทรศัพท  (telephones) 
บริการโทรสารและโทรเลข  (telex and telegraph services) 
การผลิตอาหารและผักเสริมในจํานวนมากและคุณภาพตํ่า  (production of bulky and low quality 
subsistence foods and vegetables) 
การผลิตปศุสัตวท่ีมีคุณภาพต่ํา  (production of low quality slaughter livestock) 
น้ํานมดิบ  (milk sold unprocessed) 
สัตวสําหรับเทียมหรือลาก  (draught animals) 
คนงานมีฝมือ  (skilled works) 
คนงานไมมีฝมือ  (unskilled works)  ในกลุมอาชีพและภูมิภาคตาง ๆ กัน 
ท่ีดิน  (land) 

 
ท่ีมา : ชูชีพ,2538 (The World Bank, no date.) 
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ตารางท่ี 18 แสดงคุณลักษณะทางกายภาพของนํ้าประปา 
หนวย : มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

 รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด เกณฑท่ีอนุโลมใหสูงสุด 
 (Maximum Acceptable Concentration) (Maximum Allowable Concentration) 
สี (Colour)  5  15 
หนวยปลาตินัมโคบอลต 
รส (Taste) ไมเปนท่ีนารังเกียจ ไมเปนท่ีนารังเกียจ 
กล่ิน ไมเปนท่ีนารังเกียจ ไมเปนท่ีนารังเกียจ 
ความขุน (Turbidity) 5 20 
หนวยซิลิกา   
ความเปนกรด-ดาง (pH range) 6.5 ถึง 8.5 ไมเกิน 9.2 

 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค,2545 
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ตารางท่ี 19 แสดงปริมาณสารเปนพิษในการผลิตน้ําประปา 
                                                                                                หนวย : มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

 รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด 
 ปรอท (Hg) 0.001 
 ตะกัว่ (Pb) 0.05 
 อารเซนิก (As) 0.05 
 เซเลเนียม (Se) 0.01 
 โครมเมียม (Cr hexavalent) 0.05 
 ไซยาไนต (Cn) 0.2 
 โคเมียม (Cd) 0.01 
 บาเรียม (Ba) 1.00 
ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม,2545  
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ตารางท่ี 20 แสดงคุณลักษณะทางเคมีของนํ้าประปา 
      หนวย : มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร                 

 รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด เกณฑท่ีอนุโลมใหสูงสุด 
ปริมาณสารท้ังหมด (Total Solids) 500 500 
เหล็ก (Fe) 0.5 1.0 
มังกานีส (Mn) 0.3 0.5 
เหล็กและมังกานีส 0.5 1.0 
ทองแดง (Cu) 1.0 1.5  
สังกะสี (Zn) 5.0 15 
คัลเซียม (Ca) 75** 200 
มักเนเซียม (Mg) 50 150 
ซัลเฟต (SO4) 200 250** 
คัลไรด (Cl) 250 600 
ฟลูออไรด (Fl) 0.7 1.0 
ไนเตรด (NO3) 45 45 
อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต 0.5 1.0 
(AilklBenzyl Sulfonates,ABS) 
ซีโนลิกซับสแตนซ 0.001 0.002 
(Phenolic Substances,as Phenol)  
  ท่ีมา : การประปาสวนภมิูภาค,2545 
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ตารางท่ี 21 แสดงคุณลักษณะทางจุลชีววทิยา 
หนวย : มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร 

 รายการ เกณฑท่ีกําหนดสูงสุด 
แสตนดารดเพลตเคานต 500 
โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร - 
เอ็มพีเอ็น นอยกวา 2.2 
โคลิฟอรมออรแกนิสซัมตอ 100 ลบ.ซม. - 
อี.โคไล (E.Coli) ไมมี 
 
ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม,2545 
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ตารางท่ี 22  แสดงราคาคาน้ําประปาตอหนวยน้ําจําหนายของการประปากบินทรบุรี  
ป พ.ศ.2530 – พ.ศ.2545 

 หนวย : บาท/ลบ.ม. 
ป ราคาคานํ้าประปาตอหนวยน้ําจําหนาย 

2530 6.01 
2531 5.94 
2532 6.02 
2533 6.14 
2534 6.67 
2535 6.50 
2536 8.89 
2537 8.53 
2538 8.23 
2539 8.01 
2540 8.02 
2541 8.00 
2542 11.39 
2543 11.70 
2544 11.82 
2545 11.79 

  
ท่ีมา : การประปากบินทรบุรี,2530 – 2545 
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ตารางท่ี 23  แสดงรายไดเฉล่ียตอหัวของจงัหวัดปราจีนบุรี ป พ.ศ.2530 - พ.ศ.2545 

 หนวย : บาท 

ป รายไดเฉล่ียตอหัว 

2530 24,849.35 
2531 28,808.07 
2532 31,363.21 
2533 33,384.19 
2534 38,801.81 
2535 42,171.20 
2536 48,264.72 
2537 42,999.38 
2538 47,903.24 
2539 54,234.75 
2540 55,942.23 
2541 56,412.03 
2542 59,273.20 
2543 60,212.36 
2544 59,572.73 
2545 62,142.08 

  
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,2530 - 2545 
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ตารางท่ี 24  แสดงความหนาแนนของประชากรตอพื้นท่ีของอําเภอกบินทรบุรีจังหวดัปราจีนบุรี  
ป พ.ศ.2530 – พ.ศ.2545 

 หนวย : คนตอตร.กม. 
ป ความหนาแนนของประชากรตอพื้นท่ี 

2530 77.65 
2531 79.46 
2532 80.37 
2533 81.46 
2534 82.15 
2535 83.27 
2536 85.29 
2537 90.39 
2538 90.11 
2539 91.47 
2540 93.71 
2541 97.24 
2542 98.13 
2543 99.16 
2544 100.22 
2545 101.30 

  
ท่ีมา : กรมการปกครอง,2530 – 2545 
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ตารางท่ี 25  แสดงปริมาณนํ้าฝนของอําเภอกบินทรบุรีจงัหวัดปราจีนบุรี ป พ.ศ.2530 -  2545 
                     

 หนวย : มิลลิเมตร. 
ป ปริมาณนํ้าฝน 

2530 1,273.1 
2531 1,978.8 
2532 1,724.4 
2533 2,034.6 
2534 1,338.4 
2535 1,248.6 
2536 1,655.2 
2537 1,555.3 
2538 1,797.2 
2539 1,371.2 
2540 1,436.9 
2541 1,259.6 
2542 1,552.0 
2543 1,922.4 
2544 1,552.8 
2545 1,844.5 

  
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา,2530 – 2545 
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ตารางท่ี 26 แสดงอัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้ําติดต้ังใหมของการประปากบินทรบุรี  
ป พ.ศ.2530 - พ.ศ.2545 

 หนวย : รอยละ 

ป อัตราการเปล่ียนแปลงผูใชน้าํติดต้ังใหม 

2530 5.91 
2531 5.78 
2532 5.48 
2533 8.80 
2534 7.90 
2535 10.73 
2536 14.89 
2537 10.95 
2538 13.81 
2539 13.49 
2540 12.11 
2541 4.72 
2542 2.99 
2543 1.60 
2544 2.35 
2545 2.41 

  
ท่ีมา : การประปากบินทรบุรี,2530 - 2545 
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ตารางท่ี 27 แสดงปริมาณความตองการใชน้ําประปา(น้ําจําหนาย)ของการประปากบินทรบุรี 
ป พ.ศ.2530 – พ.ศ.2545 

 หนวย : ลบ.ม. 
ป ปริมาณความตองการใชน้ําประปา 

2530 541,339 
2531 501,613 
2532 533,529 
2533 669,955 
2534 804,547 
2535 995,331 
2536 1,005,363 
2537 1,053,504 
2538 1,138,201 
2539 1,214,510 
2540 1,289,127 
2541 1,259,184 
2542 1,107,777 
2543 1,102,635 
2544 1,189,765 
2545 1,154,191 

  
ท่ีมา : การประปากบินทรบุรี,2530 - 2545 
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ตารางท่ี 28   แสดงขอมูลที่ไดจากการประมวลผลแบบจาํลองปริมาณความตองการใชน้ํา 
 

Dependent Variable: QD       
Method: Least Squares     
Date: 08/09/04   Time: 12:50     
Sample: 1987 2002      
Included observations: 16       

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1586216 340212.3 -4.66243 0.0009 
P -21115.75 11060.39 -1.909132 0.0853 
YI 7.323943 3.483935 2.102204 0.0618 
ID 27705.03 5357.42 5.171338 0.0004 
PER 23695.23 3023.041 7.838209 0.0000 
R -168.1932 38.6981 -4.346292 0.0015 
          

R-squared 0.988875     Mean dependent var 972535.7 
Adjusted R-squared 0.983312     S.D. dependent var 272292.9 
S.E. of regression 35175.27     Akaike info criterion 24.05407 
Sum squared resid 1.24E+10     Schwarz criterion 24.34379 
Log likelihood -186.4326     F-statistic 177.7707 
Durbin-Watson stat 2.379129     Prob(F-statistic)  0.000000 

 
ท่ีมา : จากการคํานวณ,สิงหาคม 2547 
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ตารางท่ี 29 แสดงคาตัวแปรท่ีใชในการพยากรณปริมาณนํ้าจําหนายต้ังแตป พ.ศ.2546 - พ.ศ.2555 
 

ป 
คาน้ําตอ

หนวย (บาท/
ลบ.ม.) 

รายไดเฉล่ีย
ตอหัว 
(บาท) 

ความหนาแนน
ของประชากร 
(คน/ตร.กม.) 

อัตราการ
เปล่ียนแปลงผูใชน้ํา
ติดต้ังใหม (รอยละ) 

ปริมาณนํ้าฝน 
(มิลลิเมตร) 

2546 11.79 64,044.80 103.49 3.00   1,862.95  
2547 11.79 66,019.34 105.73 3.00   1,881.57  
2548 11.79 68,105.55 108.01 3.00   1,900.39  
2549 11.79 70,293.96 110.34 3.00   1,919.39  
2550 11.79 72,573.40 112.73 3.00   1,938.59  
2551 11.79 74,947.96 115.16 3.00   1,957.97  
2552 11.79 77,423.51 117.65 3.00   1,977.55  
2553 11.79 80,001.98 120.19 3.00   1,997.33  
2554 11.79 82,692.24 122.78 3.00   2,017.30  
2555 11.79 85,499.21 125.44 3.00   2,037.48  

 
ท่ีมา : จากการคํานวณ,กันยายน 2547 
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ตารางท่ี 30 บัญชีรายช่ือท้ังหมดของตัวประกอบแปลงคา 
Full List of Conversion Factors 

Economic sector   Conversion 
No./B.T.N. Description of Goods Factor 
Chapter No.     

 Traded goods   

Lll INPUTS INTO INDUSTRY IN GENERAL 0.860 

28,29 Organic and inorganic chemicals  0.730 
34,36,37,38 Other chemical products including industrial 

washing and lubricating preparations, explosive 
and pyrotechnic products, cinematographic items, 
and miscellaneous products 

0.681 

VII CONSTRUCTION 0.801 

74,76,78,79,83,85, 90 Construction materials and articles of copper, 
aluminum, lead, zinc including windows, doors 
and frames pipes and fittings, sinks,   nails,  tacks  
etc.;  venetian   blinds; also various miscellaneous 
items of metal including locks and hinges, electric 
light fittings, electric wiring and conduit tubing, 
plugs and sockets, waste heaters, electric and 
water meters 

0.707 

VII INVESTMENT GOODS 0.771 

83,84,85 Safes and strong boxes, office equipment; boilers, 
mechanical and electrical machinery of all kinds 
(excluding parts and spares thereof, durable 
consumer -conditioners and water-heaters, parts 
of transport equipment) 

0.756 

 
ท่ีมา : ชูชีพ,2538 (The World Bank, no date.) 
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 
Full List of Conversion Factors 

Economic sector   Conversion 
No./B.T.N. Description of Goods Factor 
Chapter No.     

 Non-tradable  

IX Electricity 1.276 

X Construction 0.740 

  Buildings 0.746 
  Roads 0.687 
  Land Leveling 0.740 
XI  Trade 0.469 

XII Transport  0.759 
XII Public utilities 0.957 
XIV Banking and finance 0.444 
XVII Traditional services 0.644 

 
ท่ีมา : ชูชีพ,2538 (The World Bank, no date.)  
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ตารางท่ี 30 (ตอ) 
Full List of Conversion Factors 

CFs for Labour : product of the CF for consumption and the opportunity cost of labour, 
for the appropriate region and category of labour 

      
Category of 

Labour Agricultural Industrial All Unskilled Skilled All 

    Unskilled (Agricultural Industrial Categories

      * Industrial)     

Category of Rural Poor Urban Poor Total Poor Urban Rich Regional 

Consumption CF         Total 
Bangkok/Thonburi .320 .723 .661 .710 .675 

Central region .467 .724 .545 .721 .553 
Southern region .354 .679 .442 .725 .461 
Northern region .208 .739 .281 .738 .297 
Northeast region .192 .746 .278 .739 .299 
Whole Kingdom .270 .721 .380 .730 .402 

 
ท่ีมา : ชูชีพ,2538 (The World Bank, no date.) 

DPU



 

ตารางที่ 31 แสดงประมาณการคาใชจายในการดําเนนิงานของการประปากบินทรบุรีป 2547-2570   

       

ป 
เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาตอบแทน คาวัสดุการผลิต 
คาวัสดุดําเนนิการ
และซอมบํารุง 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุสํานักงาน 

2547 3,832,494.73 551,495.99 479,600.07 388,654.67 53,288.90 79,933.35 
2548 4,119,931.83 592,858.19 506,701.36 408,903.58 56,300.15 84,450.23 
2549 4,428,926.72 637,322.56 534,559.90 430,207.46 59,395.54 89,093.32 
2550 4,761,096.22 685,121.75 563,244.77 452,621.27 62,582.75 93,874.13 
2551 5,118,178.44 736,505.88 592,568.50 476,202.83 65,840.94 98,761.42 
2552 5,502,041.82 791,743.82 622,744.81 501,013.00 69,193.87 103,790.80 
2553 5,914,694.96 851,124.60 653,679.06 527,115.78 72,631.01 108,946.51 
2554 6,358,297.08 914,958.95 685,395.25 554,578.51 76,155.03 114,232.54 
2555 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2556 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2557 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2558 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่  
ที่มา : จากการคํานวณ,กันยายน 2547   
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ตารางที่ 31 (ตอ)  

       

ป 
เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาตอบแทน คาวัสดุการผลิต 
คาวัสดุดําเนนิการ
และซอมบํารุง 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุสํานักงาน 

2559 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2560 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2561 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2562 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2563 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2564 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2565 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2566 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2567 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2568 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2569 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 
2570 6,835,169.36 983,580.87 718,104.61 583,472.05 79,789.40 119,684.10 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่  
ที่มา : จากการคํานวณ,กันยายน 2547   
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ตารางที่ 31 (ตอ)  

      หนวย : บาท 

ป คาจางและบริการ 
คาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่น 

คาไฟฟา คาสาธารณูปโภค 
คาธรรมเนียม
ธนาคาร 

รวม 

2547 509,100.89 18,012.73 1,678,600.25 39,966.67 26,850.89 7,660,546.14 
2548 534,861.40 19,363.68 1,773,454.76 42,225.11 27,605.40 8,169,203.69 
2549 561,925.39 20,815.96 1,870,959.66 44,546.66 28,381.11 8,708,683.26 
2550 590,358.81 22,377.15 1,971,356.71 46,937.06 29,178.62 9,281,299.25 
2551 620,230.97 24,055.44 2,073,989.74 49,380.71 29,998.54 9,888,264.39 
2552 651,614.65 25,859.60 2,179,606.83 51,895.40 30,841.50 10,532,898.09 
2553 684,586.35 27,799.07 2,287,876.71 54,473.26 31,708.14 11,217,188.46 
2554 719,226.42 29,884.00 2,398,883.37 57,116.27 32,599.14 11,943,880.56 
2555 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,823.33 
2556 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,824.33 
2557 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,825.33 
2558 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,826.33 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่ 
ที่มา : จากการคํานวณ,กันยายน 2547    
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ตารางที่ 31 (ตอ)  

      หนวย : บาท 

ป คาจางและบริการ 
คาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่น 

คาไฟฟา คาสาธารณูปโภค 
คาธรรมเนียม
ธนาคาร 

รวม 

2559 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,827.33 
2560 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,828.33 
2561 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,829.33 
2562 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,830.33 
2563 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,831.33 
2564 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,832.33 
2565 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,833.33 
2566 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,834.33 
2567 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,835.33 
2568 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,836.33 
2569 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,837.33 
2570 755,619.28 32,125.30 2,513,366.13 59,842.05 33,515.18 12,716,838.33 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่   
ที่มา : จากการคํานวณ,กันยายน 2547   

DPU



 

ตารางที่ 32 แสดงมูลคาทางเศรษฐศาสตรของคาใชจายในการดําเนินงานของการประปากบินทรบุรีป 2547-2570  

       

ป 
เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาตอบแทน คาวัสดุการผลิต 
คาวัสดุดําเนนิการ
และซอมบํารุง 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุสํานักงาน 

2547 2,763,228.70 355,163.42 350,108.05 293,822.93 36,289.74 60,429.61 
2548 2,970,470.85 381,800.67 369,891.99 309,131.11 38,340.40 63,844.37 
2549 3,193,256.17 410,435.73 390,228.73 325,236.84 40,448.37 67,354.55 
2550 3,432,750.38 441,218.40 411,168.69 342,181.68 42,618.85 70,968.84 
2551 3,690,206.66 474,309.79 432,575.00 360,009.34 44,837.68 74,663.63 
2552 3,966,972.16 509,883.02 454,603.71 378,765.83 47,121.02 78,465.85 
2553 4,264,495.07 548,124.25 477,185.71 398,499.53 49,461.72 82,363.56 
2554 4,584,332.20 589,233.56 500,338.53 419,261.35 51,861.57 86,359.80 
2555 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2556 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2557 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2558 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่    
ที่มา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547     

DPU



 

ตารางที่ 32 (ตอ)  

       

ป 
เงินเดือนและ
คาจางประจํา 

คาตอบแทน คาวัสดุการผลิต 
คาวัสดุดําเนนิการ
และซอมบํารุง 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาวัสดุสํานักงาน 

2559 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2560 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2561 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2562 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2563 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2564 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2565 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2566 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2567 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2568 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2569 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 
2570 4,928,157.11 633,426.08 524,216.36 441,104.87 54,336.58 90,481.18 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่    
ที่มา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547     

DPU



 

ตารางที่ 32 (ตอ)  

      หนวย : บาท 

ป คาจางและบริการ 
คาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่น 

คาไฟฟา คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร รวม 

2547 386,407.58 11,600.20 2,141,893.92 38,248.11 11,921.79 6,451,661.05 
2548 405,959.80 12,470.21 2,262,928.28 40,409.43 12,256.80 6,870,051.92 
2549 426,501.37 13,405.48 2,387,344.52 42,631.15 12,601.21 7,311,993.10 
2550 448,082.34 14,410.89 2,515,451.16 44,918.77 12,955.31 7,779,275.31 
2551 470,755.30 15,491.70 2,646,410.90 47,257.34 13,319.35 8,272,387.69 
2552 494,575.52 16,653.58 2,781,178.31 49,663.90 13,693.62 8,794,128.52 
2553 519,601.04 17,902.60 2,919,330.69 52,130.91 14,078.42 9,345,726.48 
2554 545,892.86 19,245.29 3,060,975.18 54,660.27 14,474.02 9,929,188.64 
2555 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,685.67 
2556 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,686.67 
2557 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,687.67 
2558 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,688.67 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่    
ที่มา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547     

DPU



 

ตารางที่ 32 (ตอ)  

      หนวย : บาท 

ป คาจางและบริการ 
คาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่น 

คาไฟฟา คาสาธารณูปโภค คาธรรมเนียมธนาคาร รวม 

2559 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,689.67 
2560 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,690.67 
2561 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,691.67 
2562 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,692.67 
2563 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,693.67 
2564 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,694.67 
2565 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,695.67 
2566 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,696.67 
2567 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,697.67 
2568 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,698.67 
2569 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,699.67 
2570 573,515.03 20,688.69 3,207,055.18 57,268.84 14,880.74 10,547,700.67 

หมายเหตุ ป 2556-2570 มีคาคงที่    
ที่มา : จากการคํานวณ,ตุลาคม 2547     

 

DPU
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ตารางท่ี 33 แสดงขอมูลโครงสรางผูใชน้ํา เดือนกันยายน พ.ศ.2545 กอนปรับคาน้าํ  
 การประปากบินทรบุรี 

ชวงการใช
น้ํา 

รวมทุกประเภท ท่ีอยูอาศัย 
ราชการและธุรกิจ

ขนาดเล็ก 

รัฐวิสาหกจิ 
อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจขนาดใหญ 

ลบ.ม./เดือน ราย ลบ.ม. ราย ลบ.ม. ราย ลบ.ม. ราย ลบ.ม. 
0 – 10 1,731 6,864 1,430 5,504 275 1,242 26 118 
11 – 20 1,157 17,559 864 12,987 278 4,341 15 231 
21 -30 591 14,751 390 9,809 185 4,543 16 399 
31 – 50 403 15,734 214 8,408 157 6,066 32 1,260 
51 – 80 152 9,648 57 3,772 87 5,374 8 502 

81 – 100 33 2,9377 2 177 27 2,411 4 349 
101 – 300 86 13,061   60 9,282 26 3,779 

301 – 1,000 13 5,427   7 3,064 6 2,363 
1,001–2,000 2 2,931   1 1,674 1 1,257 
2,000–3,000 1 2,963   1 2,963   
3,000 – ข้ึนไป 1 4,237   1 4,237   
         

รวม 4,170 96,112 2,957 40,657 1,079 45,197 134 10,258 
รายไดคาน้ํา 

(บาท) 
1,133,531.25 363,191.00 580,215.75 190,124.50 

รายได 
คาน้ําเฉล่ีย 

(บาท/ลบ.ม.) 

 11.79  8.93  12.84  18.53 

 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค, 2545 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 33  (ตอ) 
 
ท่ีอยูอาศัย     
ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม./เดือน) 

ราย ลบ.ม. อัตราคาน้ํา  
(บาท/ลบ.ม.) 

จํานวนเงิน (บาท) 

0 – 10 1,430 5,504 7.75 46,213.25 
11 – 20 864 12,987 8.50 103,909.50 
21 -30 390 9,809 10.75 84,971.75 
31 - 50 214 8,408 12.75 83,127.00 
51 – 80 57 3,772 14.00 42,833.00 
81 – 100 2 177 14.50 2,136.50 
101 - 300   14.60  

301 – 1,000   14.70  
1,001–2,000   14.80  
2,000–3,000   14.90  
3,000 - ข้ึนไป   15.00  

     
รวม 2,957 40,657  363,191.00 

รายไดคาน้ําเฉลี่ย 
(บาท/ลบ.ม.) 

   
8.93 

 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค, 2545 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 33  (ตอ) 
 
ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก    
ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม./เดือน) 

ราย ลบ.ม. 
อัตราคาน้ํา  

(บาท/ลบ.ม.) 
จํานวนเงิน (บาท) 

0 – 10 275 1,242 9.00 11,790.00 
11 – 20 278 4,341 11.75 43,361.75 
21 -30 185 4,543 13.00 49,346.50 
31 - 50 157 6,066 14.00 71,971.50 
51 – 80 87 5,374 14.40 68,468.10 
81 – 100 27 2,411 14.50 31,976.00 
101 - 300 60 9,282 14.60 128,287.20 

301 – 1,000 7 3,064 14.70 43,987.30 
1,001–2,000 1 1,674 14.80 24,524.70 
2,000–3,000 1 2,963 14.90 43,698.20 
3,000 - ข้ึนไป 1 4,237 15.00 62,804.50 

     
รวม 1,079 45,197  580,215.75 

รายไดคาน้ําเฉลี่ย 
(บาท/ลบ.ม.) 

   12.84 

 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค, 2545 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 33  (ตอ) 
 
รัฐวิสาหกจิ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ   
ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม./เดือน) 

ราย ลบ.ม. 
อัตราคาน้ํา   

(บาท/ลบ.ม.) 
จํานวนเงิน (บาท) 

0 – 10 26 118 10.00 1,260.00 
11 – 20 15 231 13.00 2,553.00 
21 -30 16 399 16.00 4,944.00 
31 - 50 32 1,260 19.00 18,180.00 
51 – 80 8 502 21.00 8,302.00 
81 – 100 4 349 21.25 6,216.25 
101 - 300 26 3,779 21.50 72,798.50 

301 – 1,000 6 2,363 21.75 48,995.25 
1,001–2,000 1 1,257 21.50 26,875.50 
2,000–3,000   21.25  
3,000 - ข้ึนไป   21.00  

     
รวม 134 10,258  190,124.50 

รายไดคาน้ําเฉลี่ย 
(บาท/ลบ.ม.) 

   18.53 

 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค, 2545 
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ตารางท่ี 34 แสดงขอมูลโครงสรางผูใชน้ํา เดือนกันยายน พ.ศ.2545 หลังปรับคาน้ํา  
 การประปากบินทรบุรี 

ชวงการใชน้ํา รวมทุกประเภท ท่ีอยูอาศัย 
ราชการและธุรกิจ

ขนาดเล็ก 

รัฐวิสาหกจิ 
อุตสาหกรรม และ
ธุรกิจขนาดใหญ 

ลบ.ม./เดือน ราย ลบ.ม. ราย ลบ.ม. ราย ลบ.ม. ราย ลบ.ม. 
0 – 10 1,731 6,864 1,430 5,504 275 1,242 26 118 
11 – 20 1,157 17,559 864 12,987 278 4,341 15 231 
21 -30 591 14,751 390 9,809 185 4,543 16 399 
31 – 50 403 15,734 214 8,408 157 6,066 32 1,260 
51 – 80 152 9,648 57 3,772 87 5,374 8 502 

81 – 100 33 2,9377 2 177 27 2,411 4 349 
101 – 300 86 13,061   60 9,282 26 3,779 

301 – 1,000 13 5,427   7 3,064 6 2,363 
1,001–2,000 2 2,931   1 1,674 1 1,257 
2,000–3,000 1 2,963   1 2,963   
3,000 – ข้ึนไป 1 4,237   1 4,237   
         
รวม 4,170 96,112 2,957 40,657 1,079 45,197 134 10,258 
รายไดคาน้ํา 

(บาท) 
936,130.50 295,186.25 479,029.25 161,915.00 

รายไดคาน้ํา
เฉล่ีย 
(บาท/ลบ.ม.) 

 9.74  7.26  10.60  15.78 

 
ท่ีมา : จาการคํานวณ,ตุลาคม 2547 
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ตารางท่ี 34 (ตอ) 
 
ท่ีอยูอาศัย   
ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม./เดือน) 

ราย ลบ.ม. 
อัตราคาน้ํา   

(บาท/ลบ.ม.) 
จํานวนเงิน (บาท) 

0 – 10 1,430 5,504 6.00 39,726.25 
11 – 20 864 12,987 6.75 81,182.25 
21 -30 390 9,809 9.00 67,806.00 
31 - 50 214 8,408 11.00 68,413.00 
51 – 80 57 3,772 12.25 36,232.00 
81 – 100 2 177 12.75 1,826.75 
101 - 300   12.85  

301 – 1,000   12.95  
1,001–2,000   13.05  
2,000–3,000   13.15  
3,000 - ข้ึนไป   13.25  

     
รวม 2,957 40,657  295,186.25 

รายไดคาน้ําเฉลี่ย 
(บาท/ลบ.ม.) 

   7.26 

 
ท่ีมา : จาการคํานวณ,ตุลาคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 34 (ตอ) 
 
ราชการและธุรกิจขนาดเล็ก   
ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม./เดือน) 

ราย ลบ.ม. 
อัตราคาน้ํา   

(บาท/ลบ.ม.) 
จํานวนเงิน (บาท) 

0 – 10 275 1,242 6.75 9,502.25 
11 – 20 278 4,341 9.50 33,594.50 
21 -30 185 4,543 10.75 39,124.75 
31 - 50 157 6,066 11.75 58,323.00 
51 – 80 87 5,374 12.15 56,376.60 
81 – 100 27 2,411 12.25 26,551.25 
101 - 300 60 9,282 12.35 107,402.70 

301 – 1,000 7 3,064 12.45 37,093.30 
1,001–2,000 1 1,674 12.55 20,758.20 
2,000–3,000 1 2,963 12.65 37,031.45 
3,000 - ข้ึนไป 1 4,237 12.75 53,271.25 

     
รวม 1,079 45,197  479,029.25 

รายไดคาน้ําเฉลี่ย 
(บาท/ลบ.ม.) 

   10.60 

 
ท่ีมา : จาการคํานวณ,ตุลาคม 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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ตารางท่ี 34 (ตอ) 
 
รัฐวิสาหกจิ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ   
ชวงการใชน้ํา 
(ลบ.ม./เดือน) 

ราย ลบ.ม. 
อัตราคาน้ํา   

(บาท/ลบ.ม.) 
จํานวนเงิน (บาท) 

0 – 10 26 118 7.25 935.50 
11 – 20 15 231 10.25 1,917.75 
21 -30 16 399 13.25 3,846.75 
31 - 50 32 1,260 16.25 14,715.00 
51 – 80 8 502 18.25 6,921.50 
81 – 100 4 349 18.50 5,256.50 
101 - 300 26 3,779 18.75 62,406.25 

301 – 1,000 6 2,363 19.00 42,497.00 
1,001–2,000 1 1,257 18.75 23,418.75 
2,000–3,000   18.50  
3,000 - ข้ึนไป   18.25  

     
รวม 134 10,258  161,915.00 

รายไดคาน้ําเฉลี่ย 
(บาท/ลบ.ม.) 

   15.78 

 
ท่ีมา : จาการคํานวณ,ตุลาคม 2547 
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ประวัติผูเขียน 
 

นายสุพัฒน  จรัสสุขสวัสดิ์ เกิดวันท่ี  9  มีนาคม  พ.ศ. 2504  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 
สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ในปการศึกษา 2526  ปจจุบันเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ  การประปาสวนภูมิภาค  
ตําแหนงหัวหนางานวิเคราะหและรายงานงบประมาณ  และเขาศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร
(ภาคคํ่า) มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในปการศึกษา 2543 
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