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เปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารการสูบจายน้ํามากข้ึน   การประปานครหลวงจึงมีความ
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วัตถุประสงคในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาถึงสภาพปญหาท่ีทําใหเกิดการสูญเสีย                    
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ABSTRCT 

A main purpose of Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is to produce clean 
water to service people covering all three provinces that are Bangkok, Samut Prakan and 
Nonthaburi. MWA was established in 1967 after that MWA is trying to increase production of 
water supply and areas for service people in metropolitan that demand to use water increasing 
every year. Whereas a restriction of budget for investment and water distribution systems creates 
to lose water supply in high levels, it is a main problem and trouble for management of water 
supply service. Therefore, MWA try to use high and new technology to improve water supply 
service and fix water transmission system in order to have a low level of lose water supply and 
get high efficiency and effectiveness of management.  

A main objective of this study is to investigate a main problem of water lose as well as 
to conduct economic feasibility study of water lose improvement project. Method used for this study 
is Cost – Benefit Analysis. The assessment criteria to measure the project worth are net present 
value , benefit cost ratio and internal rate of return. 

In a base case of 30% of a water lose and 5% of real discount rate , it is a found that net 
present worth (NPV) is 882.64 million bath , benefit cost ratio is 1.01 and economic internal rate of 
return is 12.73%. It is conclude that the project is economically feasible. If installation of pressure 
reducing valve gate price increase by 5%. Net present value is –2,362.14 million bath , benefit cost 
ratio is 0.97 and economic internal rate of return is –5.44%. However , if the water lose increase by 
35%. Net present value is –2,539.11 million bath , benefit cost ratio is 0.96% and economic internal 
rate of return is –6.63%. The project is worthless to implement. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา  
 
1.ความสําคัญของปญหา 

 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดํารงชีวิตของมนุษยก็คือ “น้ํา”          

มนุษยไดพยายามคิดคนวิ ธีต าง  ๆ  เพื่ อใหการใชน้ํ า เปนไปอย างมีประสิทธิภาพสูงสุด                   
ระบบการประปาถือไดวาเปนระบบหนึ่งท่ีถูกคิดคนและพัฒนาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงคดังกลาว            
ในประเทศไทยระบบการประปาไดเร่ิมกอต้ังข้ึนคร้ังแรกในป พ.ศ.2452 โดยพระราชประสงค        
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท้ังนี้ เพื่อใหประชาชนไดบริโภคน้ําท่ีสะอาด            
นับแตนั้นมา น้ําประปาจึงไดกลายเปนปจจัยท่ีสําคัญในการดํารงชีวิต แตเดิมการผลิตน้ําประปา                            
เพื่อการบริโภคนั้นสามารถผลิต เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเพียงพอ                 
เม่ือจํานวนประชากรเพิ่มข้ึน และความเจริญทางเศรษฐกิจขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ                       
ในเขตปริมณฑล เปนสาเหตุใหไมสามารถผลิตนํ้าประปาใหเพียงพอแกความตองการทําใหหลาย ๆ 
ฝายเกรงวาในอนาคตอาจไมมีน้ําเพียงพอท่ีจะใชในการบริโภค ในประเทศไทยการจัดสรร
น้ําประปาเพื่อการบริโภคมีหลายองคกรท่ีรับผิดชอบดานการบริการและการจัดสรรน้ําใหแก
ผูบริโภค เชน กรมอนามัย เทศบาลจังหวัด การประปาสวนภูมิภาค และการประปานครหลวง เปน
ตน 

การประปานครหลวงมีภารกิจหลักในการผลิตน้ําประปา เพื่อบริการใหแกประปาชาชน          
ท่ีเปนผูใชน้ําแตละประเภทซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนในทุกป โดยอยูในความรับผิดชอบเปนพื้นท่ีท้ังส้ิน                    
3,192 ตารางกิโลเมตร (การประปานครหลวง,2546) ครอบคลุมพื้นท่ี 3 จังหวัด                               
คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี มีประชากรประมาณ 7,815,347 คน (ตารางท่ี 1) 
มีผูใชน้ําท้ังส้ินประมาณ 1,540,203 ราย (ตารางท่ี 2)  และมีพื้นท่ีการใหบริการและพ้ืนท่ีการจายน้ํา 
1,515.10 ตารางกิโลเมตร (การประปานครหลวง,2546) 

นับตั้งแตกอต้ังเม่ือป พ.ศ.2510 เปนตนมา การประปานครหลวงไดดําเนินโครงการ           
เพื่อเพิ่มกําลังผลิตและขยายพ้ืนท่ีบริการสนองความตองการใชน้ํ าท่ี เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง                     
ปจจุบันมีโรงงานผลิตน้ําขนาดใหญและโรงงานผลิตน้ําเสริม  รวมกําลังผลิต 4.95 ลานลูกบาศก
เมตรตอวัน มีสถานีสูบจายน้ํา 13 สถานี มีโครงขายทอประปากระจายครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ                
รวมความยาวประมาณ 18,000 กิโลเมตร ดวยเหตุผลขอจํากัดดานงบประมาณในการลงทุน              
การประปานครหลวงจึงเลือกใชทอและอุปกรณท่ีผลิตภายในประเทศซึ่งมีคุณภาพไมสูงนัก                
และทอท่ีมีอยูในปจจุบันประมาณรอยละ 30 ไดใชงานมานานเกินกวาอายุการใชงานเฉล่ีย 25 ป 
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ประกอบกับระบบประปาพ้ืนฐาน เชน ระบบควบคุมการสูบจายน้ํา ระบบควบคุมอัตรานํ้าสูญเสีย 
ระบบแผนท่ีทอประปาและขอมูลยังคงใชเทคโนโลยีแบบเกา ดังนั้น อัตรานํ้าสูญเสียในระบบ        
จายน้ําจึงอยูในเกณฑสูงเปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารการสูบจายน้ํามากข้ึนตามลําดับ 

 
นับตั้งแตกอต้ังเม่ือป พ.ศ.2510 เปนตนมา การประปานครหลวงไดดําเนินโครงการ           

เพื่อเพิ่มกําลังผลิตและขยายพ้ืนท่ีบริการสนองความตองการใชน้ํ าท่ี เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง                     
ปจจุบันมีโรงงานผลิตน้ําขนาดใหญและโรงงานผลิตน้ําเสริม  รวมกําลังผลิต 4.95 ลานลูกบาศก
เมตรตอวัน มีสถานีสูบจายน้ํา 13 สถานี มีโครงขายทอประปากระจายครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ                
รวมความยาวประมาณ 18,000 กิโลเมตร ดวยเหตุผลขอจํากัดดานงบประมาณในการลงทุน              
การประปานครหลวงจึงเลือกใชทอและอุปกรณท่ีผลิตภายในประเทศซึ่งมีคุณภาพไมสูงนัก                
และทอท่ีมีอยูในปจจุบันประมาณรอยละ 30 ไดใชงานมานานเกินกวาอายุการใชงานเฉล่ีย 25 ป 
ประกอบกับระบบประปาพ้ืนฐาน เชน ระบบควบคุมการสูบจายน้ํา ระบบควบคุมอัตรานํ้าสูญเสีย 
ระบบแผนท่ีทอประปาและขอมูลยังคงใชเทคโนโลยีแบบเกา ดังนั้น  อัตราน้ําสูญเสียในระบบ        
จายน้ําจึงอยูในเกณฑสูงเปนปญหาและอุปสรรคในการบริหารการสูบจายน้ํามากข้ึนตามลําดับ 
 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การประปานครหลวงไดดําเนินแผนงานลดนํ้าสูญเสียอยางเปน
รูปธรรม 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงทอประปา (พ.ศ. 2521 – 2525) โครงการแผนหลักคร้ังท่ี 3 
(พ.ศ. 2529 – 2534) และโครงการแผนหลักคร้ังท่ี 4 (พ.ศ. 2534 – 2537) มีการปรับปรุงทอประปา            
ยาวรวมประมาณ 2,200 กิโลเมตร ใชงบประมาณจากโครงการในสวนงานลดนํ้าสูญเสียประมาณ 
2,800 ลานบาท ในขณะเดียวกันไดใชงบลงทุนปกติเพื่อดําเนินกิจกรรมลดน้ําสูญเสียเร่ือยมา         
ทุกปจวบจนปจจุบัน สําหรับโครงการแผนหลักคร้ังท่ี 3 ไดนําวิธีการลดนํ้าสูญเสียระบบพื้นท่ี       
(Block System) มาใชเปนเคร่ืองมือสนับสนุนการบริหารงานอยางไดผล สามารถลดอัตราน้ําสูญเสีย
จากรอยละ 40.9 ในป 2529 ลงเหลือรอยละ 31.7 ในป 2536 หลังจากนั้นอัตราน้ําสูญเสียเร่ิมเพิ่มสูงข้ึน
อยางตอเนื่อง จนกระท่ังสูงถึงรอยละ 42.1 ในป 2540 (ภาพท่ี 1) ท้ังท่ีมีการทํากิจกรรมเพื่อลดนํ้า            
สูญเสียเชิงรุกมากพอสมควรหลังจากป 2540 เปนตนมา มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือลงทุน                     
ดานการลดน้ําสูญเสียเพิ่มข้ึนทุกป โดยมุงหวังท่ีจะลดอัตราน้ําสูญเสียใหเหลือรอยละ 30 ในป 2544 
(การประปานครหลวง , 2546) ตามท่ีไดกําหนดไวในแผนวิสาหกิจฉบับท่ี 3 (ปงบประมาณ                      
2540 – 2544) แตดวยผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนต้ังแตป 2540 เปนอุปสรรค                              
ตอแผนการลงทุน ประกอบกับประสิทธิภาพของระบบจายน้ํา เทคนิคการควบคุมการสูบจายน้ําและ                  
การควบคุมน้ําสูญเสียระบบเดิม (Conventional) ท่ีใชงานมานานเร่ิมมีขอจํากัดมากข้ึน จึงทําให          
การลดอัตราน้ําสูญเสียไมมีประสิทธิภาพเทาที ่ควร  รวมทั ้งงบประมาณคาใชจ ายในการ               
ทํากิจกรรมลดน้ําสูญเสียมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนตามลําดับ  
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ดังนั้น  จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบประปาเพิ่มเติม  โดยนําเทคโนโลยีการควบคุม

การสูบจายน้ําและควบคุมน้ําสูญเสียที่ทันสมัยมาใช ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน         
ควบคุมระบบจายน้ําและการควบคุมอัตราน้ําสูญเสียใหอยูในเกณฑท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด               
และสอดคลองกับแผนวิสาหกิจฉบับท่ี 4  (ป 2545 – 2549)  ของการประปานครหลวงท่ีปรับเปาหมาย
การลดนํ้าสูญเสียใหมใหเหลือรอยละ 30 ภายในป 2549 และการดําเนินการตามแผนการปรับปรุง
ระบบประปาแผนหลักคร้ังท่ี 8 จะสามารถขยายการใหบริการ โดยสามารถขยายพ้ืนท่ีการใหบริการไป
ยัง           ฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาในเขตพ้ืนท่ีของกองประปามีนบุรี เชน ถนนรัตนพล ถนน
ประชา รวมใจ ถนนมิตรไมตรี ถนนราษฏรอุทิศ ถนนเลียบวารี ถนนฉลองกรุง และในพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของสํานักงานประปาสาขาพระโขนง เชน ถนนกิ่งแลว- รัตนโกสินทร 200 และถนนบางนา
ตราด             ซ่ึงรวมเปนพื้นท่ี การใหบริการเปน 1,573 ตารางกิโลเมตร ผูใชน้ําไดรับบริการเพิ่มข้ึน
เปน 1.7 ลานราย 

 
ในการศึกษาคร้ังนี้จึงได เ ลือกโครงการปรับปรุงระบบประปาลดน้ําสูญเสียมา

ทําการศึกษา เพื่อแสดงใหเห็นวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจะสูงกวาตนทุนของทรัพยากร                  
ท่ีนํามาใชในโครงการหรือไม 
 
2.วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
1.เพื่อศึกษาสภาพปญหาท่ีทําใหเกิดการสูญเสียน้ําประปา และงานลดน้ําสูญเสีย              

ของการประปานครหลวง 
2.เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของการลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบ

ประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสีย โดยเปรียบเทียบตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ                
ท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
 
 
 

3.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
1.ทําใหทราบถึงปญหาที่ ทําใหเกิดการสูญเสียน้ําประปาและงานลดน้ําสูญเสีย               

ของการประปานครหลวง 
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2.ทําใหทราบถึงความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของโครงการปรับปรุงระบบประปา           
เพื่อลดนํ้าสูญเสีย 

 
4.ขอบเขตของการศึกษา 

 
 ในการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของการลงทุนในโครงการปรับปรุง                

ระบบประปาเพื่อลดนํ้าสูญเสียของการประปานครหลวงน้ี จะมุงศึกษาเฉพาะพื้นท่ีในเขต               
ความรับผิดชอบการจายน้ํ าประปาของการประปานครหลวง  ซ่ึงประกอบไปดวยพื้น ท่ี                         
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และทําการศึกษาการสูญเสียน้ําประปา                
ของการประปานครหลวงซ่ึงมีสาเหตุมาจากทอแตก ทอร่ัว 
 
5.วิธีการศึกษา 

 
1.การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลทุติยภูมิ เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควาและเก็บรวบรวมจากเอกสาร หนังสือ 

รายงาน บทความ วารสาร  เว็ปไซดของหนวยงานตาง ๆ ของการประปานครหลวง 
2.การวิเคราะหขอมูล 
 2.1 วิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการอธิบายถึงสภาพปญหาท่ีทําใหเกิดการสูญเสีย 

น้ําประปา และงานลดน้ําสูญเสียของการประปานครหลวง 
 2.2 วิเคราะหเชิงปริมาณ เปนการวิเคราะหและประเมินตนทุนและผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจของโครงการ 
          

6.นิยามศัพท 
 
จํานวนราย   ผูใชน้ําท่ีไดรับเลขทะเบียนผูใชน้ํา (ป) จากการประปานครหลวง 

น้ําสูญเสีย    ปริมาณนํ้าในระบบทอประปาท่ีสูญเสียไปโดยไมสามารถ 
  ระบุจํานวน เวลา และสถานท่ีได 

การประปานครหลวง มีหนาท่ีหลักในการผลิตน้ําประปาเพ่ือบริการใหแกประชาชน 
 ในเขตพืน้ท่ีความรับผิดชอบ คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  
 และนนทบุรี 
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บทท่ี 2 
 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 
 
1.ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1.ชุติมน ประมูลมาก (2545) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยการกําหนดอุปสงคคาน้ําประปา 

ประเภทท่ีอยูอาศัย กรณีศึกษาสํานักงานประปาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี การศึกษาเปนการวิเคราะห
ปจจัยในการกําหนดอุปสงค ไดแบงพื้นท่ีศึกษาออกเปนพื้นท่ีในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล   
ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏวา ปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดท่ีสําคัญสวนใหญจะเปนปจจัยตัวแปรทางดาน
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวย ราคาน้ําประปา รายไดของประชากร รวมท้ังความหนาแนน         
ของประชากร เม่ือพิจารณาตามหลักของทฤษฎีอุปสงค พบวา ความยืดหยุนของปริมาณการใช
น้ําประปาตอราคา ความยืดหยุนตอรายไดและความยืดหยุนตอความหนาแนนของประชากรมีคา           
ความยืดหยุนคอนขางตํ่าคือ มีนอยกวา 1 (Inelastic) เนื่องจาก น้ําประปาเปนสินคาจําเปนในการ
ครองชีพของประชาชน  และการพยากรณความตองการน้ํ าประปาของจังหวัดเพชรบุ รี                              
ในชวงป 2545-2551 ปรากฏวา ความตองการใชน้ําในเขตเทศบาลมีความตองการใชน้ําประปาเพิ่ม
รอยละ 0.91 ตอป ในขณะนอกเขตเทศบาลมีความตองการใชน้ําประปาเพิ่มเฉลี่ยรอย 1.34 ตอป 
และความตองการใชน้ําประปารวมมีอัตราการเพ่ิมเฉล่ียรอยละ 1.17 ตอป โดยความตองการใช
น้ําประปาท่ีพยากรณไดมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยใกลเคียงกับการประมาณความตองการใชน้ําประปา             
ของการประปาสวนภูมิภาคในปจจุบัน 

 
2.ณัชชา  ลิขิตแสงเจริญ (2546) ไดทําการศึกษาเร่ือง การประหยัดตอขนาดของการ 

ผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง โดยแบงการวิเคราะหเปน 4 กรณีไดแก กรณีโรงงาน          
ผลิตน้ําสามเสน กรณีโรงงานผลิตน้ําบางเขน กรณีการรวมการบริหารโรงงานผลิตน้ําสามเสนและ
โรงงานผลิตน้ําบางเขน และกรณีการรวมการผลิตโรงงานผลิตน้ําสามเสนและโรงงานผลิตน้ํา            
บางเขน ผลการศึกษาสรุปไดวา การศึกษาการประหยัดตอขนาดการผลิตน้ําประปาของการประปา
นครหลวงท้ังส่ีกรณี โดยกรณีการรวมการผลิตโรงงานผลิตน้ําสามเสน และโรงงานผลิตน้ําบางเขน 
มีประสิทธิภาพนํ้าสูงสุด กรณีโรงงานผลิตน้ําสามเสนเปนลําดับท่ีสอง กรณีการรวมการบริหาร          
โรงงานผลิตน้ําสามเสน และโรงงานผลิตน้ําบางเขนเปนลําดับท่ีสาม กรณีโรงงานผลิตน้ําบางเขน 
เปนลําดับสุดทาย โดยคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรปริมาณน้ําผลิตมีคานอยกวา 1 ซ่ึงเทากับ 0.797 , 
0.847 , 0.913 และ 0.972 ตามลําดับ และผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตน้ําประปาสรุปไดวา 
คาสัมประสิทธ์ิและอัตราสวนตอตนทุนการผลิตน้ําประปารวมของปจจัยการผลิตท้ังหมดนั้น              
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คาสัมประสิทธ์ิของคาสารเคมีและคาไฟฟา และอัตราสวนของคาสารเคมีและคาไฟฟาตอตนทุน 
การผลิตน้ําประปารวมมีคาสูงท่ีสุด ซ่ึงช้ีใหเห็นวาการประหยัดตอขนาดของการผลิตน้ําประปา           
ของการประปานครหลวงจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึนไดโดยการลดคาใชจายของคาสารเคมีและ                    
คาไฟฟาใหต่ําลง 

3.นัษดา ใจซ่ือสมบูรณ (2541) ไดทําการศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวโนมการผลิต              
และความตองการใชน้ําประปาในเขตพื้นท่ีการประปานคร ผลการศึกษาสรุปไดวา ตัวแบบท่ี            
เหมาะสม มีลักษณะสมการอุปสงคเสนตรงแบบ Static โดยเหลือตัวแปรอธิบายเพียง 3 ตัว คือ อัตรา
คาน้ําเฉล่ีย จํานวนครัวเรือนผูใชน้ํา และรายไดท่ีแทจริงของครัวเรือน สวนตัวแปรทางดานปริมาณ
ฝนมีคาสถิติ t ไมถึงเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับ ซ่ึงอาจเปนเพราะขอจํากัดทางดานคุณภาพของขอมูล            
ยังไมดีพอ เคร่ืองหมายหนาสัมประสิทธ์ิเปนไปตามท่ีคาดหมายไวแตแรก กลาวคือ อัตราคาน้ํา        
เปนลบ (-) จํานวนครัวเรือนผูใชน้ําและรายไดท่ีแทจริงของครัวเรือนเปนบวก (+) โดยคา                    
ความยืดหยุนของตัวแปรท้ัง 3 ตัว มีคาตํ่า คือ –0.423 , 0.89 และ 0.15 ตามลําดับ เนื่องจากอุปสงค
การใชน้ํามีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดต่ํา ดังนั้น การเพิ่มข้ึนของรายไดจึงมีผลนอย                 
ตออุปสงคการใชน้ํา จึงกลาวไดวา แนวโนมของการใชน้ําจึงเพิ่มข้ึนตามระยะเวลา ซ่ึงอาจสงผลทํา
ใหราคาน้ําประปาสูงข้ึนได แตเนื่องจากผลการคาดคะเนแนวโนมปริมาณการผลิตน้ําประปา              
ยังมีมากกวาปริมาณอุปสงคจึงไมจําเปนตองข้ึนราคาคาน้ําประปาและจากการศึกษาถึงปริมาณ            
การผลิตและปริมาณอุปสงคการใชน้ําของการประปานครหลวงน้ัน พบวา ปริมาณการผลิตสูงกวา
ปริมาณอุปสงคมาก ซ่ึงจะสะทอนใหเห็นวาในการผลิตน้ําของการประปานครหลวงนั้น อาจเกิด
จากการสูญเสียน้ําในข้ันตอนการผลิตและการจําหนาย ดังนั้น เพื่อใหการวิเคราะหไดผลท่ีถูกตอง
และตรงกับความเปนจริง ควรจะนําตัวเลขปริมาณนํ้าสูญเสียมาชวยในการวิเคราะห 

4.เพชรา  เงินกร (2539) ไดศึกษาเร่ือง อุปสงคตอน้ําประปาของผูใชน้ําประเภทท่ีพัก
อาศัยในเขตการประปานครหลวง ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏวาตัวแบบที่เหมาะสมมีลักษณะเปน Static 
Model ในรูป Logarithmic Form โดยยังคงเหลือตัวแปรอธิบายเพียง 3 ตัว คือ ราคาคาน้ํา อุณหภูมิ 
และจํานวนผูใชน้ํา สวนตัวแปรรายไดและปริมาณนํ้าฝนมีคาสถิติไมถึงเกณฑท่ีเปนท่ียอมรับ               
ซ่ึงอาจเปนเพราะขอจํากัดดานคุณภาพของขอมูลหรือวิธีการหาคาเฉล่ียของท้ัง 2 ตัวนี้ยังไมดีพอ 
เคร่ืองหมายหนาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรเปนไปตามท่ีคาดหมายไวแตแรก คือ สัมประสิทธ์ิของ
ราคาเปนลบ (-) อุณหภูมิและจํานวนผูใชน้ําเปนบวก (+) โดยคาคาวามยืดหยุนของท้ังตัวแปร                           
ท้ัง 3 ตัว มีคาต่ําคือ –0.22 , 0.45  และ 0.69 ตามลําดับ การปรับปรุงราคาคาน้ําประปาไมมีผลทําให
ลักษณะโครงสรางการใชน้ําของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัยเปล่ียนแปลง เนื่องจากอุปสงคการใชน้ํา
มีคาความยืดหยุนต่ํา  การคาดคะเนแนวโนมของการใชน้ําสูงข้ึนตามระยะเวลา 

5.วิชัย ทัศนียภาพ (2537) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินทางเศรษฐกิจของโครงการ                      
ลดการสูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวง โดยเปนการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน             
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ทางเศรษฐกิจ (Economic Cost-Benefit Analysis)  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา ในดานผลประโยชน            
การศึกษานี้คิดมูลคาน้ําท่ีประหยัดไดตามลักษณะความแตกตางระหวางอุปทานและอุปสงค           
น้ําประปาการมีโครงการ ชวยใหการประปานครหลวงสามารถประหยัดน้ําสูญเสียไดประมาณ 1.79 
ลานลูกบาศกเมตร ในป 2529 และเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนถึง 20.845 ลานลูกบาศกเมตรในป 2532                
และเม่ือประเมินมูลคาของผลประโยชนท่ีเปนตัวเงินการศึกษานี้ประเมินผลประโยชนออกเปน              
4 ประการ คือ 1) ผลประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับจากการบริโภคน้ําประปาเพิ่มข้ึน 2) ผลประโยชน
จากการประหยัดตนทุนในการผลิตน้ําประปาสวนเพิ่ม ซ่ึงเกิดข้ึนในชวงท่ีอุปทานของน้ําประปา
มากกวาอุปสงค (ป 2539 - 2543) 3) ผลประโยชนจากการประหยัดตนทุนคาเสียโอกาสเนื่องจาก
การเล่ือนการลงทุนขยายกําลังการผลิตไมเกิดข้ึนเนื่องจากน้ําประปาท่ีประหยัดไดมีจํานวน                       
ไมมากพอที่จะทําใหการเล่ือนการลงทุน และ 4) ผลประโยชนจากการที่ผูบริโภคไดรับแรงดันน้ํา
เพิ่มข้ึน ซ่ึงไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากขอจํากัดในดานขอมูล 

การศึกษานี้วิเคราะหความเหมาะสมของโครงการโดยเปรียบเทียบระหวางการมีและ       
ไมมีโครงการ (With and Without Project Approach) และมีขอสมมติวาการมีโครงการจะชวย           
ในการคนหาและซอมแซมสวนท่ีร่ัวไหลไดเร็วกวาการไมมีโครงการเปนเวลา 1 ป พบวา                       
มูลคาปจจุบัน (NPV) ณ อัตราคิดลดรอยละ 7.36 เทากับ 119.6 ลานบาท คาอัตราสวนผลประโยชน          
ตอตนทุนเทากับ 1.187 ในขณะท่ีไมสามารถคํานวณอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได เนื่องจาก         
ผลประโยชนสุทธิมีคาบวกและลบสลับไปมาระหวางชวงปท่ีศึกษา การศึกษานี้ วิเคราะห                    
ความออนไหวของโครงการโดยเปล่ียนแปลงขอสมมติฐานท่ีสําคัญคือ ก) เปล่ียนอัตราคิดลดจาก                
รอยละ 7.36 เปนรอยละ 12 ข) เปล่ียนขอสมมติการมีโครงการจะชวยใหพบการรั่วไหลเร็วกวา                 
ไมมีโครงการจาก 1 ป เปนระยะเวลา 2 ป และ ค) สมมติใหในชวงป 2537-2543 ปริมาณนํ้าประปา            
ท่ีประหยัดไดในแตละปมีแนวโนมลดลงในอัตรารอยละ 14.21 ตอป ผลการวิเคราะหพบวา               
ในทุกกรณีโครงการลดการสูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวงมีความเปนไปได                    
ทางเศรษฐกิจ และยิ่งการมีโครงการใชระยะเวลาคนหาจุดร่ัวไหลเร็วกวาไมมีโครงการยิ่งมากเทาใด
โครงการก็จะมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน  เทานั้น 

6.เสาวนีย วิเศษธาร (2538) ไดศึกษาเร่ือง การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการ
ปรับปรุงขยายการผลิตน้ํ าประปาของการประปาสวนภู มิภาคที่ การประปาออมนอย                        
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยเปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
และทางสัมคมของโครงการปรับปรุงขยายการประปาออมนอย ผลการศึกษาพบวา เม่ือคิดอัตรา           
คาน้ําอัตราปกติท่ีแตกตางกัน 3 กุลม คือ กลุมท่ีอยูอาศัยลูกบาศกเมตรละ 6.50 บาท กลุมราชการ            
รัฐวิสาหกิจและธุรกิจขนาดเล็กลูกบาศกเมตรละ 9 บาท กลุมอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ          
ลูกบาศกเมตรละ 16.75 บาท โครงการใหผลวิเคราะหทางดานการเงิน คือ ไมมีระยะเวลาคืนทุน            
มูลคาปจจุบันเทากับ –152,573,514.42 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.57 และอัตรา
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ผลตอบแทนภายในของโครงการเทากับรอยละ –5.81 จากตัวช้ีวัดดังกลาว โครงการนี้ไมเหมาะสม
ในการลงทุนแตอยางไรก็ตามเม่ือวิเคราะหโดยกําหนดใหอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1 
จะทําใหไดคาอัตราคาน้ําประปาท่ีเหมาะสมเทากับ 13.39 บาทตอลูกบาศกเมตรสําหรับผูใชน้ํา              
ทุกกลุม นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหเพิ่มเติมโดยคิดอัตราคาน้ําเพิ่มจากอัตราปกติ 2 กรณี เพื่อให                 
โครงการคุมคาในการลงทุน คือ 1) เม่ือเพ่ิมอัตราคาน้ํารอยละ 70 ทุก ๆ 5 ป โครงการสามารถคืนทุน
ไดในเวลา 12 ป มูลคาปจจุบันสิทธิเทากับ 17,490,109.49 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
เทากับ 1 และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการเทากับรอยละ 16.89 2) เม่ือเพิ่มอัตราคาน้ํารอยละ 9 
ทุก ๆ ป ปรากฏวาโครงการสามารถคืนทุนไดภายใน 12 ปเชนกัน แตมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 
22,928,223.56 บาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของ              
โครงการเทากับรอยละ 17.41 สําหรับผลตอบแทนทางสังคมไมสามารถประมาณคาเปนตัวเงินได 
แตการมีโครงการผลิตน้ําประปาจะเปนประโยชนในรูปของการบริการข้ันพื้นฐานใหแกประชาชน
ในชุมชนออมนอยทุกกลุม 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 

 
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรอยูบนรากฐานความเช่ือท่ีวา พฤติกรรมการเลือกของบุคคล              

ในการดําเนินกิจกรรมจะเปนไปอยางมีเหตุมีผลเสมอ ในการตัดสินใจทุกคร้ังบุคคลจะเปรียบเทียบ
ผลประโยชนและตนทุน  และดําเนินกิจกรรมเม่ือคํานวณวาผลประโยชนมากกวาตนทุน                     
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน เปนเทคนิคการวิเคราะหนโยบายหรือโครงการท่ัวไป สําหรับ
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางสังคมมากจากพ้ืนฐานแนวคิดเดียวกัน แตเปนวิธีการ
คํานวณหามูลคาทางเศรษฐศาสตรเพื่อชวยในการตัดสินใจของภาครัฐ ท้ังนี้ โดยการแทนที่ตนทุน
และผลประโยชนสวนบุคคลดวยตนทุนและผลประโยชนทางสังคม 

เม่ือสวนตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจตางมีความเกี่ยวพันซ่ึงกันและกัน การเปล่ียนแปลง    
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจสวนใดสวนหนึ่ง จะสงผลกระทบถึงการจัดสรรทรัพยากรในทุก ๆ 
สวนท่ีเหลืออยูในระบบเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนผลให   
สวัสดิการของสังคมเพ่ิมข้ึนหรือลดลง อันเปนเร่ืองของเศรษฐศาสตรสวัสดิการท่ีเกี่ยวของ                 
กับการประเมิน   สถานภาพทางเศรษฐกิจของสังคมโดยสวนรวม (วิโรจน  มโนพิโมกษ ,2545 : 1) 

 
การจัดสรรท่ีเปนเลิศตามหลักการของพาเรโต (เยาวเรศ ทับพันธุ ,2541:16-31) 
การจัดสรรทรัพยากรที่เปนเลิศตามหลักของพาเรโต หมายถึง สภาวะการณท่ีสังคม        

ไมสามารถปรับปรุงการจัดสรรใหดีข้ึนไดอีก โดยท่ี “ดีข้ึน” ตามหลักของพาเรโตคือ การที่สามารถ
ทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุมคนหนึ่งไดรับผลประโยชนสูงข้ึนกวาเดิม โดยไมทําใหผูอ่ืน        
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ตองไดรับผลเสียหายหรือเสียผลประโยชนท่ีเคยไดรับแมแตคนเดียวสังคม ท่ีไมมีทางปรับปรุง         
ใหการจัดสรร “ดีข้ึน” ไดอีกตามหลักวิจารณญาณขางตนจึงถือไดวาสังคมนั้น ๆ อยูในภาวะท่ีดี            
ท่ีสุดแลว สังคมท่ีจะมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเปนเลิศตามความหมายขางตนได                
จะตองบรรลุเง่ือนไขท่ีจําเปน 3 ประการคือ 

 1.ความมีประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียน  การจัดสรรแลกเปล่ียนสินคาและบริการ
ตาง ๆ ในหมูผูบริโภคจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ืออัตราการทดแทนในการบริโภคหนวยสุดทาย
ระหวางสินคา 2 ชนิดใด ๆ  (ซ่ึงในท่ีนี้สมมติใหเปนสินคา X และ Y) ระหวาง X และ Y (MRSXY) 
ของทุก ๆ คนในสังคมเทากัน นั่นคือ 

MRSA
XY  =  MRSB

XY
  =  MRSC

XY ………..  =  MRSN
XY  

  โดยท่ี A , B , C , ….N คือ ผูบริโภคในสังคม 
  และ X , Y แทนสินคา 2 ชนดิใด ๆ 
ดังนั้น ตราบเทาท่ี MRSXY ของบุคคลในสังคมยังมีคาไมเทากัน การแลกเปล่ียน             

ท่ีจะนําไปสูความพอใจรวมท่ีสูงข้ึนยอมทําได แสดงวา ในภาวะท่ี MRSXY ของคนในสังคมไม
เทากัน ประสิทธิภาพในการแลกเปล่ียนและการบริโภคยังไมดี ท่ีสุด สังคมยังสามารถท่ีจะ
แลกเปล่ียน             การบริโภคสินคากันเพื่อใหสังคมดีข้ึนได นั่นคือ สังคมยังไมอยู ณ จุดดุลยภาพ 
แตเม่ือใด MRSXY           ของสินคาแตละคูของทุก ๆ คนในสังคมมีคาเทากัน การแลกเปล่ียนตอไป
จะไมชวยใหสังคมดีข้ึน        แตประการใด เพราะการแลกเปล่ียนนั้นจะทําใหคนหนึ่งมีความพอใจ
สูงข้ึน ในขณะที่อีกคนหนึ่ง         พอใจนอยลงเสมอ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของความพอใจในทิศทาง
ตรงกันขามเชนนี้ไมสามารถระบุ            ไดวาสังคมโดยรวมดีขึ้นตามหลักวิจารณญาณของพาเรโต 

 
 
 
2.ดุลยภาพท่ัวไปและประสิทธิภาพในการ การจัดสรรปจจัยการผลิตชนิดตาง ๆ ท่ีระบบ

เศรษฐกิจมีอยูไปใชในการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ จะมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดเม่ืออัตรา                       
การทดแทนในการใชปจจัยหนวยสุดทายระหวางปจจัย L และ K (MRTSLK) เทากันในการผลิต           
สินคา แตละชนิดนั่นคือ 

MRTSX
LK  =  MRTSY

LK
  =   ………..=  MRTSZ

LK  
  โดยท่ี L คือ ปจจัยแรงงาน  
  และ K คือ ปจจัยทุนท่ีใชในการผลิตสินคา X , Y และ Z 
3.ดุลยภาพท่ัวไปท้ังการแลกเปล่ียนและการผลิต หรือประสิทธิภาพในการกําหนด

ปริมาณการผลิต จะเกิดข้ึนเม่ือเกิดประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคท่ีสอดคลองกัน                      
อันนําไปสูภาวะดุลยภาพท่ัวไปของระบบเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะมีประสิทธิภาพ
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สูงสุด เม่ืออัตราการทดแทนในการบริโภคหนวยสุดทายของสินคา 2 ชนิดใด ๆ (MRSXY)                              
และอัตราการทดแทนในการผลิตหนวยสุดทายของสินคา 2 ชนิดนั้น ๆ (Marginal Rate of 
Transformation = MRTXY ) มีคาเทากัน หรือ MRSXY  =  MRTXY

 ในขณะท่ี MRSXY แสดงอัตราการ 
ทดแทนกันในความรูสึกของผูบริโภคระหวางสินคา 2 ชนิด 

แมวาเง่ือนไขท้ัง 3 ขางตนจะเปนเง่ือนไขท่ีจําเปน ท่ีจะทําใหสังคมมีประสิทธิภาพท่ีสุด
ในการผลิตและการบริโภค แตเง่ือนไขดังกลาวไมเพียงพอที่จะนําสังคมไปสูเปาหมายสวัสดิการ
สังคมสูงสุด ซ่ึงสังคมขางตนอาจจะเปนสังคมท่ีอยูรวมกันแบบสังคมนิยมหรือทุนนิยมก็ได               
ตราบเทาท่ีสังคมน้ัน ๆ มีกลไกท่ีสามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคใหเปนไป
ตามเง่ือนไขขางตนไดทุกประการ 

 
หลักการชดเชย 
ตามหลักวิจารณญาณของพาเรโต  การเปล่ียนแปลงท่ีจะทําให สังคมดี ข้ึนคือ               

การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลใหบุคคลอยางนอยหนึ่งคนดีข้ึน ในขณะท่ีไมมีบุคคลใดเลยท่ีรูสึกเลวลง            
แตเกณฑในการตัดสินขางตนมีขอบเขตการใชไดแคบมาก เพราะทุกวันนี้การเปล่ียนแปลงใด ๆ           
ยอมกอใหเกิดบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีไดรับผลประโยชน และบุคคลหรือกลุมบุคคลผูสูญเสีย               
ผลประโยชน เสมอ  ในกรณี เชนนี้  หลักวิจารณญาณของพาเรโตไมสามารถตัดสินไดว า                       
การเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ทําใหสังคมโดยรวมดีข้ึนหรือเลวลง เพราะมีท้ังคนไดและคนเสีย แตในการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีท้ังคนท่ีไดผลประโยชนและคนท่ีเสียผลประโยชน ถาสามารถพิสูจนไดวา             
ขนาดของผลประโยชนโดยรวมท่ีคนกลุมหนึ่งไดรับมากกวาขนาดของผลประโยชนท้ังส้ินท่ีคน        
อีกกลุมหนึ่งเสียไป การเปล่ียนแปลงนั้น ๆ ก็มีความเปนไปไดท่ีจะทําใหสังคมโดยรวมดีข้ึน               
นักเศรษฐศาสตรเรียกกรณีเชนนี้วา “การปรับปรุงศักยภาพของพาเรโต (Potential Pareto 
Improvement )”  ซ่ึงแนวความคิดนี้สามารถนํามาประยุกตใชในโลกแหงความเปนจริงไดอยาง 
กวางขวาง เม่ือเปนเชนนี้จึงเกิดแนวคิดท่ีจะใชในการทดสอบขนาดของผลประโยชนและผลเสีย            
ท่ีบุคคลสองฝายขัดแยงกัน ซ่ึงหลักการชดเชยของ Kaldor และ Hicks หรือท่ีรูจักกันในชื่อวา 
“Kaldor-Hicks criterion” เปนวิธีการทดสอบวิธีหนึ่ง ซ่ึงหลักการชดเชยของ Kaldor และ Hicks          
มีใจความวา “ถาการเปล่ียนแปลงใดมีผลใหบางคนในสังคมดีข้ึนบางคนในสังคมรูสึกเลวลง               
และคนท่ีดีข้ึนสามารถชดเชยคนท่ีเลวลงในลักษณะท่ีในท่ีสุดแลวไมมีใครเลวลง การเปล่ียนแปลง
นาจะทําใหสังคมโดยรวมดีข้ึน (ถึงแมจะไมตองมี การชดเชยกันจริง เพียงแตทดสอบวาการชดเชย
ในลักษณะดังกลาวมีความเปนไปได)”  

 
อัตราคิดลดทางสังคม  
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สวนใหญโครงการมักมีอายุโครงการมากกวา 1 ป เคร่ืองมือท่ีชวยในการปรับมูลคา           
ตนทุนและผลประโยชนใหมีมูลคาเปนมูลคา ณ ปใดปหนึ่งและตัดสินการลงทุนในโครงการน้ัน ๆ 
ก็คือ อัตราคิดลดทางสังคม ซ่ึงมีแนวคิดตาง ๆ กัน สามารถท่ีจะแบงแนวคิดเปน 2 ฝายหลัก ๆ คือ 

1.การคิดอัตราชดเชยการบริโภคขามเวลาของสังคม (Social Rate of Time Preference : 
SRTP) หมายถึง การคิดอัตราเปรียบเทียบความพอใจในการบริโภคของสังคมในอคนาคต                  
กับการบริโภคของสังคมในปจจุบัน ตัวอยางเชน สังคมหน่ึงมีการบริโภคเปนมูลคา 100 บาท              
ในปจจุบัน สมมติวาสังคมน้ีจะตองเล่ือนการบริโภคสินคาและบริการมูลคา 100 บาท ออกไปอีก          
1 ป เพื่อใหสังคมมีความพึงพอใจกับการบริโภคในอนาคตเทากับการไดบริโภคในปจจุบัน ปริมาณ          
การบริโภคของสังคมในอนาคตจึงตองมีมูลคามากกวา 100 บาท สมมติใหมีมูลคา 110 บาท              
สวนแตกตางมูลคา 10 บาทนี้เพ่ือเปนการชดเชยท่ีสังคมนี้ตองรอคอยการบริโภคออกไปอีก 1 ป            
ในตัวอยางนี้อัตราคิดลดของสังคมจึงเทากับรอยละ 10 ท้ังนี้ โดยต้ังอยูบนขอสมมติท่ีวา โดยปกติ
แลวถาไมมีการชดเชยทางการบริโภคขามเวลาบุคคลในสังคมชอบท่ีจะบริโภคในปจจุบันมากกวา            
ในอนาคต 

2.อัตราคาเสียโอกาสของสังคม (Social Opportunity Cost Rate : SOCR) ตามหลักการนี้ 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการใด ๆ ท่ีเกิดเพ่ิมข้ึนใหมหนวยสุดทายควรมากกวา         
หรือเทากับคาเสียโอกาสของทรัพยากรที่สังคมใชไปในโครงการน้ัน ๆ เชน ถารัฐนําทรัพยากร          
ไปใชเพื่อลงทุนในโครงการของรัฐ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของรัฐอยางนอยท่ีสุดควรจะ
เทากับอัตราผลตอบแทนการลงทุนหนวยสุดทายโดยภาคเอกชน 

นอกจากนี้  ยัง เปนท่ียอมรับวาอัตราคา เสียโอกาสของสังคมควรเทากับอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนในภาคเอกชนกอนภาษี เพราะถึงแมวาการเก็บภาษีรายไดภาคเอกชนของ
รัฐบาล             จะทําใหอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของภาคเอกชนลดลง (ในความคิดของ
ภาคเอกชน)                    แตถาพิจารณาสังคมโดยรวมแลว ผลประโยชนท่ีสังคมไดรับจากการลงทุน
ของภาคเอกชนยังคง   เทาเดิม เพียงแตมีการถายโอนผลประโยชนบางสวนจากภาคเอกชนไปสู
ภาครัฐ ดังน้ัน อัตราคิดลดของสังคมจึงควรจะเทากับอัตราผลตอบแทนการลงทุนหนวยสุดทายของ
ภาคเอกชนกอนภาษี 

 
วิธีกําหนดอัตราคิดลดของสังคมในทางปฏิบัติ 
อัตราท่ีผูวิเคราะหโครงการนิยมใชแทนอัตราชดเชยของการบริโภคตางเวลาของสังคม 

SRTP คือ อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล ซ่ึงโดยท่ัวไปมักเปนอัตราดอกเบ้ียตํ่าสุดสําหรับพันธบัตร
ระยะยาว การท่ีบุคคลหนึ่งยังคงถือพันธบัตรรัฐบาลอยูท้ัง ๆ ท่ีใหผลตอบแทนตํ่า แสดงวาอัตรา           
การชดเชยการบริโภคตางเวลาของคนกลุมนี้ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของสังคมอยูในเกณฑท่ีไมสูงไปกวา
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อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล สวนกลุมคนอ่ืน ๆ ท่ีไมถือพันธบัตรรัฐบาลก็อาจจะมีอัตราชดเชย               
การบริโภคตางเวลาไมตางไปจากคนกลุมท่ีถือพันธบัตรรัฐบาลมากนัก 

สวนอัตราท่ีจะสะทอนคาเสียโอกาสของสังคมหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
หนวยสุดทายในภาคเอกชนกอนการหักภาษี ในทางปฏิบัติมักนิยมใชอัตราดอกเบี้ยเงินกูต่ําสุด                   
(ท่ีทางสถาบันการเงินคิดกับลูกคาช้ันดี มีความเส่ียงต่ํา เปนคาประมาณของอัตราผลตอบแทนจาก
ก ารลง ทุน ท่ี มี ค ว าม เ ส่ี ย ง ตํ่ าห ลั งหั กภ าษี แ ล ว แต ร วม เ อ า อั ต ร า เ งิ น เฟ อ เ ข า ไ ว ด ว ย )                                  
อัตราผลตอบแทนการลงทุนกอนหักภาษีจึงสามารถหาไดโดยปรับอัตราดอกเบ้ียเงินกูต่ําสุดนั้นดวย
อัตราภาษีรายไดธุรกิจ ผลท่ีไดจะเปนอัตราคาเสียโอกาสท่ียังไมไดขจัดอัตราเงินเฟอ ถาตองการใช
อัตราคิดลดของสังคมท่ี เปนอัตราที่ แทจ ริงตองหักอัตราข างตนออกดวยอัตราเ งินเฟอ                        
อีกทีหนึ่ง 

ในหลาย  ๆ  ประ เทศโดย เฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแลวอย างประเทศอังกฤษ                         
รัฐบาลจะกําหนดอัตราคิดลดทางสังคมไว แตวาในประเทศไทยรัฐบาลหรือหนวยงานวางแผน          
ของภาครัฐยังไมกําหนดอัตราคิดลดทางสังคมไว ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้จึงใชอัตราดอกเบ้ีย         
พันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราคิดลด 

 
การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของโครงการ 
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ เปนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ        

โดยคํานึงถึงสังคมโดยสวนรวม การศึกษามีแนวคิดวาทรัพยากรท่ีนํามาใชในโครงการไมใชเปน
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแตวาเปนของประเทศ การจัดสรรทรัพยากรจะตองใหเกิดประโยชนสูงสุด           
แกประเทศชาติโดยสวนรวม การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐกิจเปนวิธีหนึ่งท่ีนํามาใช               
ในการคัดเลือกโครงการ เพื่อหาโครงการท่ีดีนําไปดําเนินการ 

 
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ  
สามารถตีมูลคาตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชนของโครงการไดหลายวิธีคือ             

ใชราคาตลาดและวิธีอ่ืน ๆ เพื่อสะทอนถึงคาเสียโอกาสและความยินดีจายของสังคม สําหรับ                  
ราคาตลาดท่ีใชตีมูลคาตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชนนั้น อาจเปนราคาตลาดถูกบิดเบือนไป  
และปจจัยท่ีทําใหราคาตลาดบิดเบือนไปมีหลายประการ เชน  ตลาดอยูภายใตการแขงขัน                        
ท่ีไมสมบูรณ รัฐบาลเขาไป แทรกแซงตลาดในรูปแบบตาง ๆ เกิดการประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด          
สินคาและบริการสาธารณะและผลกระทบภายนอกท่ีเกิดจากโครงการ เปนตน ปจจัยเหลานี้ทําให
ราคาสินค าและบริการไมแสดงมูลค า ท่ีแทจ ริง  ดังนั้น  ในการวิ เคราะหทาง เศรษฐกิจ                                 
นักเศรษฐศาสตรจึงไดคํานวณราคาเงาข้ึนมา เพื่อตีมูลคาตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชน           
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SER 

( l + il ) + ( E + eE ) 

ของโครงการ เพราะการใชราคาเงาซึ่งเปนราคาประสิทธิภาพ จะมีผลทําใหการจัดสรรทรัพยากร         
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

นอกจากนี้  การวิ เคราะหทางเศรษฐกิจจะเกี่ยวของกับการใชทรัพยากรแทจริง               
ไมเกี่ยวกับการโอนสิทธิทรัพยากรจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งในสังคม ดังเชนภาษีและ            
เงินอุดหนุนเปนรายการประเภทเงินจายโอนจึงไมนับรวมวาเปนตนทุนและผลประโยชน                     
ทางเศรษฐกิจของโครงการ 

สําหรับการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการนี้ ผูวิเคราะหจะใชราคาตลาดตีมูลคา 
ตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชน แตเนื่องจากราคาตลาดของสินคาและบริการสวนใหญ              
ถูกบิดเบือน และถาคํานวณราคาเงาของสินคาและบริการทุกชนิดโดยตรง ก็ไมสามารถจะทําได           
ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงใชราคาตลาดตีมูลคาตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชนของโครงการ 
ซ่ึงคาท่ีจะไดเปนมูลคาทางการเงิน จากนั้นจึงแปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจสําหรับ
ตัวแปลงคาแบงเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ (บรรเทิง มาแสง : 2546 , 79-80) 

1.ตัวแปลงคามาตรฐาน (SCF) 
 SCF คือ สัดสวนระหวางอัตราแลกเปล่ียนทางการ (OER) กับอัตราแลกเปล่ียนเงา 

(SER) หรือ 
  SCF     =     OER 
 
  เม่ือ  SCF = ตัวแปลงคามาตรฐาน 
   SER = อัตราแลกเปล่ียนเงา 
   OER = อัตราแลกเปล่ียนทางการ 
  โดยหากถา SCF = 1 หมายถึง ไมมีการบิดเบือนของอัตราแลกเปล่ียน 
 การคํานวณ 
  SCF     =             1 + E 
 
  โดยท่ี E = มูลคาสินคาสงออก 
   l = มูลคาสินคานําเขา 
   i = อัตราเฉล่ียของภาษีนําเขา 
   e = อัตราเฉล่ียภาษีขาออก 
   eE = มูลคาภาษีขาออก 
   il  มูลคาภาษีนําเขา 
ดังนั้น อาจกลาวไดวา SCF คือ ตัวแปลงคาของระบบเศรษฐกิจท้ังหมดท่ีรวมคาของ

ปจจัยการผลิตและผลผลิตของสินคาท่ีมีการซ้ือขายระหวางประเทศ 
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ราคาทางการเงินของสินคา 

ราคาตลาด

j=1 

2.ตัวแปลงมูลคาทางการเงินใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ (Conversion factors : CF)            
จะแบงเปน 2 ประเภท คือ 

 1.ตัวแปลงคาเฉพาะ (Specific conversion factor : SCF) สินคาใดสินคาหนึ่ง 
 คํานวณจาก 
  CF      =    ราคาทางเศรษฐกิจของสินคา 
 
  CF      =           ราคาเงา 
 
 โดยหากถา CF = 1 (ราคาตลาดเทากับราคาเงา) แสดงวาราคาตลาดไมบิดเบือน 
 2.ตัวแปลงคาท่ัวไป (General conversion factors : GF) 
  เปนตัวแปลงคาเฉล่ียของกลุมสินคาและบริการ เชน สินคาบริโภคสินคาทุน 

ขนสง ไฟฟา อาจแยกเปนเปนสินคา Traded Goods และ Non-traded Goods 
 โดยหากถาคาใกล 1 แสดงวาการบิดเบือนของกลุมสินคามีนอย 
 
สําหรับกระบวนการในการวิ เคราะหนั้น  ในการศึกษานี้จะจําแนกตนทุนและ                     

ผลประโยชน ประมาณการตนทุนและผลประโยชน ตลอดจนอายุของโครงการ และตีมูลคาตนทุน
และผลประโยชนดวยราคาตลาด จากนั้นจึงแปลงมูลคาทางการเงินใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ             
ของกรณีไมมีโครงการกับกรณีมีโครงการ ทําการสรางตารางกระแสเงินสด และคํานวณเกณฑท่ีใช
ในการประเมินมี 3 เกณฑ คือ NPV , B/C และ EIRR โดยมีวิธีการดังนี้ 

 
1.ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการ (Economic Cost Without Project : 

ECWOPt) 
 Yjt เปนรายจายทางการเงินของการลดนํ้าสูญเสียกรณีไมมีโครงการ รายการท่ี j ป

ท่ี t        แปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใชตัวปรับคาจะไดวา 
  EYjt     =     CFj . Yjt   .......................... (1) 
 เม่ือ EYjt คือ รายจายทางเศรษฐกิจรายการที่ j ปท่ี t (j = 1,2,......d และ t = 1,2,.....n)       

CFj คือ ตัวปรับคารายการที่ j (j = 1,2,.....d) รายจายทางเศรษฐกิจทุกรายการของกรณีไมมีโครงการ 
(ECWOPt) ไดจากผลรวมของรายจายทางเศรษฐกิจทุกรายการจะไดวา 

 

   ECWOPt    =     Σ EYjt   .......................... (2) 
  
  เม่ือ ECWOPt  =  ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการในปท่ี t 

d 
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j=1 

   EYjt   = รายจายทางเศรษฐกิจรายการที่ j  
 
2.ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการ (Economic Cost With Project : ECWPt) 
 Xjt เปนรายจายทางการเงินของการลดนํ้าสูญเสียกรณีมีโครงการรายการท่ี j ปท่ี t            

แปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใชตัวปรับคาจะไดวา 
  EXjt     =     CFj . Xjt .......................... (3) 
 
 เม่ือ EXjt คือ รายจายทางเศรษฐกิจรายการที่ j ปท่ี t (j = 1,2,......c และ t = 1,2,.....n)        

CFj คือ ตัวปรับคารายการที่ j (j = 1,2,.....c) รายจายทางเศรษฐกิจทุกรายการของกรณีมีโครงการ 
(ECWPt) ไดจากผลรวมของรายจายทางเศรษฐกิจทุกรายการจะไดวา 

 

   ECWPt     =     Σ EXjt  .......................... (4) 
  เม่ือ ECWPt  =  ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการในปท่ี t 
   EXjt   = รายจายทางเศรษฐกิจรายการที่ j  
 
3.ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการ (Economic Benefit Without Project : 

EBWOPt) 
 Bjt เปนผลประโยชนทางการเงินของการลดนํ้าสูญเสียกรณีไมมีโครงการรายการท่ี 

j          ปท่ี t แปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใชตัวปรับคาจะไดวา 

  EBjt     =     CFj . Bjt .......................... (5) 
 
 เม่ือ EBjt คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรายการท่ี j ปท่ี t (j = 1,2,......d และ                          

t = 1,2,.....n)  CFj คือ ตัวปรับคารายการที่ j (j = 1,2,.....d) ผลประโยชนทางเศรษฐกิจทุกรายการ    
ของกรณีไมมีโครงการ (EBWOPt) ไดจากผลรวมของผลประโยชนทางเศรษฐกิจทุกรายการจะไดวา 

 

   EBWOPt   =    Σ EBjt  .......................... (6) 
 
 เม่ือ EBWOPt  =  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการในปท่ี t 
  EBjt   = ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรายการที่ j  
 

c 

d 
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4.ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการ (Economic Benefit With Project : 
EBWPt) 

 Ajt เปนผลประโยชนทางการเงินของการลดนํ้าสูญเสียกรณีมีโครงการรายการท่ี j 
ปท่ี t               แปลงใหเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยใชตัวปรับคาจะไดวา 

  EAjt     =     CFj . Ajt .......................... (7) 
 
 เม่ือ EAjt คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรายการท่ี j ปท่ี t (j = 1,2,......c และ                          

t = 1,2,.....n)  CFj คือ ตัวปรับคารายการที่ j (j = 1,2,.....c) ผลประโยชนทางเศรษฐกิจทุกรายการ     
ของกรณีมีโครงการ (EBWPt) ไดจากผลรวมของผลประโยชนทางเศรษฐกิจทุกรายการจะไดวา 

 

   EBWPt     =     Σ EAjt  .......................... (8) 
 
  เม่ือ EBWPt  =  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการปท่ี t 
   EAjt   = ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรายการที่ j  
 
5.ตนทุนเพิ่ม (Incremental Costs : ICt) ไดจากตนทุนกรณีมีโครงการสมการท่ี 4           

ลบดวยตนทุนกรณีไมมีโครงการสมการท่ี 2 จะไดวา 

  ICt   =   ECWPt - ECWOPt .......................... (9) 

  เม่ือ ECWPt  =  ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการในปท่ี t 
   ECWOPt = ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการในปท่ี t 
 
6.ผลประโยชนเพิ่ม (Incremental Benefit : IBt) ไดจากไดผลกรณีมีโครงการสมการ       

ท่ี 8  ลบดวยผลประโยชนกรณีไมมีโครงการสมการท่ี 6 จะไดวา 

  IBt   =   EBWPt - EBWOPt .......................... (10) 

 เม่ือ EBWPt  =  ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการในปท่ี t 
  EBWOPt = ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการในปท่ี t 
 
7.ผลประโยชนสุทธิท่ีเพิ่มขึ้น (Incremental Net Benefit : INBt) ไดจากผลประโยชน

เพิ่มสมการท่ี 10 ลบดวยตนทุนเพิ่มสมการท่ี 9 

c DPU



  INBt   =   IBt - ICt .......................... (11) 

  เม่ือ INBt  =  ผลประโยชนสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนในปท่ี t 
   IBt = ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการในปท่ี t 
   ICTt = ผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการในปท่ี t 

 
 
 
 

ภาพท่ี 2  แสดงผลประโยชนสุทธิกรณีมีโครงการกับไมมีโครงการ 
 
 
 
 

        B 
            A 
 
 
    1           2            3             4       .......... 12   
 
จากภาพท่ี 2 หากการประปานครหลวงไมมีการลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบ

ประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียแลวผลประโยชนสุทธิจะลดลง แตเม่ือการประปานครหลวงมีการลงทุน   
ในโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสีย  ในระยะแรกผลประโยชนสุทธิยังตํ่า            
เพราะโครงการมีคาใชจายในการลงทุนสูงทําใหผลประโยชนสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนมีคาเปนลบ (พื้นท่ี A) 
เนื่องจากมีการลงทุนเพิ่ม ผลประโยชนสุทธิกรณีมีโครงการจะสูงข้ึนทําใหผลประโยชนสุทธิ              
ท่ีเพิ่มข้ึนมีคาเปนบวก (พื้นท่ี B) และจะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ ตลอดอายุโครงการ หากการประปา            
นครหลวงสามารถลดน้ําสูญเสียไดรอยละ 30 

 
การวัดความคุมคาของโครงการ 
1. มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) 
 หมายถึง คาความแตกตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลประโยชนกับมูลคาปจจุบัน

ของตนทุน ซ่ึงสามารถเขียนในรูปสมการ ดังนี้ 

ผลประโยชนสุทธิกรณีมีโครงการ 

ผลประโยชนสุทธิกรณีไมมีโครงการ 

ผลประโยชนสุทธิ (Net Benefit) 

เวลา (Time) 0 

DPU



(1 + r)t 
t=1 

n 

t=1 

n 

t=1 

n 

 

                      NPV          =         Σ INBt .......................... (12) 
 
 โดยท่ี INBt  = มูลคาผลประโยชนท่ีเพิ่มข้ึนในปท่ี t    

 r = อัตราคิดลดทางสังคมท่ีเหมาะสม 
  n = อายุของโครงการหรือปท่ีส้ินสุดของโครงการ 
เกณฑการตัดสิน 
 ถา NPV > 0  แสดงวาการลงทุนใหผลคุมคา 
  NPV = 0  แสดงวาการลงทุนมีความเปนไปได 
  NPV < 0  แสดงวาการลงทุนใหผลไมคุมคา 
 
2. อัตราผลตอบแทนตอตนทุน  (Benefit-cost Ratio : B/C)  
 หมายถึง อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของไดกับมูลคาปจจุบันของตนทุน          

ท้ังหมด ซ่ึงสามารถเขียนในรูปสมการ ดังนี้ 

           Σ IBt  
   B/C            =          

            Σ ICt 
 
  โดยท่ี IBt = มูลคาผลประโยชนเพิ่มข้ึนในปท่ี t (สมการท่ี 10) 
   ICt = มูลคาตนทุนเพิ่มข้ึนในปท่ี t (สมการท่ี 9) 
   r = อัตราคิดลดทางสังคมท่ีเหมาะสม 
   n = อายุของโครงการหรือปท่ีส้ินสุดของโครงการ 
เกณฑการตัดสิน 
 ถา B/C > 1  แสดงวาการลงทุนใหผลคุมคา 
  B/C = 1  แสดงวาการลงทุนมีความเปนไปได 
  B/C < 1  แสดงวาการลงทุนใหผลไมคุมคา 
 
3. อัตราผลตอบแทนภายใน (Economic Internal Rate of Return : EIRR)  
 หมายถึง อัตราดอกเบ้ียสูงสุดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของตนทุนเทากับมูลคาปจจุบัน

ของได  หรืออีกนัยหนึ่งก็ คือ  อัตราคิดลดที่ ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับศูนย  สูตรท่ีใช                      
ในการคํานวณคือ 

.......................... (13) 
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NPVl -  NPVu 

 
  EIRR     =          rl + (ru –  rl)              NPVl 

 
 
 
  เม่ือ rl  =  อัตราการคิดลดคาตํ่าท่ีทําใหคา NPV เปนบวก 
   ru = อัตราการคิดลดคาสูงท่ีทําใหคา NPV เปนลบ 
   NPVl = มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีคํานวณไดโดยใชอัตราคิดลดคาตํ่า 
   NPVu = มูลคาปจจุบันสุทธิท่ีคํานวณไดโดยใชอัตราคิดลดคาสูง 
เกณฑการตัดสิน 
 ถา EIRR > อัตราคิดลดทางสังคม แสดงวาการลงทุนใหผลคุมคา 
  EIRR = อัตราคิดลดทางสังคม แสดงวาการลงทุนมีความเปนไปได 
  EIRR < อัตราคิดลดทางสังคม แสดงวาการลงทุนใหผลไมคุมคา 

.......................... (14) 

DPU



PV  ตนทุน 
X 100 

PV  ผลประโยชน 
X 100 

 
 การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 
 การวิเคราะหความไว เปนการวิเคราะหความไมแนนอน (Uncertainty) เม่ือตัวแปร       
เปล่ียนไปใน 3 ดานคือ  
 1. ดานผลประโยชน 
         - จํานวนผลผลิตลดลง 
  - ราคาผลผลิตลดลง 
 2. ดานตนทุน 
  - ราคาปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน 
 3. อัตราดอกเบี้ยท่ีใชเปนคาเสียโอกาสเพ่ิมข้ึน 
 4. การวิเคราะหจะตองตอบคําถามวาโครงการยังคงมีความเปนไปไดหรือไม 
 5. เกณฑท่ีใชประเมินความไว มี 2 กลุม คือ 
  5.1 ใช NPV , IRR , BCR , N/K 
  5.2 ใช Switching Value 

 
Switching Value 

 ประเมินการเปล่ียนแปลงใน 2 ดาน คือ ดานผลประโยชนและตนทุน 
 1. การเปล่ียนแปลงดานตนทุน เรียกวา “ Switching Value of Cost (SVC) ”          
คํานวณจาก 

 
SVC     =    PV ผลประโยชน  -  PV ตนทุน 

 
         คา SVC จะบอกวาตนทุนเพ่ิมข้ึนไดสูงสุดรอยละเทาไร ซ่ึงคาสูงกวา          
ระดับนี้แลว ผลตอบแทนจากโครงการจะไมคุมคากับการลงทุน  
 2. การเปล่ียนแปลงดานผลประโยชน เรียกวา “ Switching Value of Benefit 
(SVB)”  คํานวณจาก 

 
SVB     =    PV ผลประโยชน  -  PV ตนทุน 

 
         คา SVB จะบอกวาผลประโยชนลดลงไดมากท่ีสุดเทาไร ถามากกวานี้แลว        
ผลตอบแทนจากโครงการจะไมคุมคากับการลงทุน  
 

.......................... (15) 

.......................... (16) 
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บทท่ี 3 
 

การประปานครหลวงกับการสูญเสียและวิธีการลดการสูญเสียน้ําประปา 
 

การดําเนินการของการประปานครหลวง 
 การประปานครหลวงเริ่มกิจการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2457                         

โดยพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ใหทําการกอสราง          
โรงงานผลิตน้ําสามเสน ซ่ึงมีกําลังการผลิตน้ําประปาสูงสุด 28,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน โดยนํา       
น้ําดิบมาจากแมน้ําเจาพระยา ท่ีอําเภอสําแล จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงหางจากปากแมน้ําเจาพระยา           
เปนระยะทาง 90 กิโลเมตร และเปนบริเวณท่ีน้ําทะเลข้ึนมาไมถึง การกอสรางในคร้ังนั้นใช              
เงินลงทุนท้ังส้ิน 4,153,139.13 บาท อยางไรก็ตามประชาชนท่ีอาศัยอยูหางไกลจากโรงงานผลิตน้ํา
สามเสน ก็ยังคงขาดแคลนน้ําท่ีสะอาดในการบริโภค จนกระทั่งในป พ.ศ.2496 จึงไดมีการขุดเจาะ
บอบาดาลข้ึน เพื่อชวยเหลือประชาชนท่ีไมมีน้ําประปาใช เนื่องจากการขุดบอบางดาลเปนวิธีท่ีงาย
และลงทุนตํ่า 

 ตอมาไดมีการเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปาท่ีโรงงานผลิตน้ําสามเสน เพื่อรองรับ                  
กับการขยายตัวของจํานวนประชากร จนกระทั่งสามารถผลิตน้ําประปาได 331,200 ลูกบาศกเมตร        
ตอวัน ในป พ.ศ.2504 และในปเดียวกันนี้ รัฐบาลไดจางบริษัท ดีจีมอนท จํากัด  (Degremont)          
แหงประเทศฝร่ังเศสมากอสรางปรับปรุงโรงงานผลิตน้ําสามเสน เพื่อใหสามารถผลิตน้ําประปา      
เพิ่มข้ึนอีกวันละ 216,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน และกอสรางโรงงานผลิตน้ําแหงใหมข้ึนท่ีธนบุรี 
โดยมีกําลังการผลิตน้ําประปา 172,800 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซ่ึงงานกอสรางท้ังหมดไดแลวเสร็จ       
ในป พ.ศ.2506 และคาดวาจะสามารถรองรับความตองการในการใชน้ําประปาของประชาชน              
ไดถึงป พ.ศ.2510 

 ในป พ.ศ.2509 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาการขาด
แคลนน้ําประปาข้ึน ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าประปาในพื้นท่ีของกรุงเทพมหานครอยางถาวร ในท่ีสุด            
คณะกรรมการก็ไดมีมติเห็นขอบท่ีจะจางบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษามาจัดทําแผนแมบทระยะยาว          
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการในการใชน้ําประปาของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและในป 
พ.ศ.2510 บริษัท แคมป ดรีสเซอร แอนด แมกกี้ อิงค จํากัด (Camp Dresser and Mckee Inc.)              
ก็ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลใหจัดทําแผนแมบทระยะยาวดังกลาวแกการประปานครหลวง ซ่ึงจัดทํา
แลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2513 

 แผนแมบทระยะยาวฉบับนี้มีระยะเวลาดําเนินการท้ังส้ิน 30 ป โดยแบงระยะเวลา            
การกอสรางออกเปน 4 ระยะ และคาดวาจะเสร็จสมบูรณในป พ.ศ.2543 สามารถเพ่ิมกําลังการผลิต
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น้ําประปาจากโรงงานผลิตน้ําท้ังหมด 3 แหง ของการประปานครหลวงเปน 5.5 ลานลูกบาศกเมตร
ตอวัน และสามารถใหบริการประชาชนได 8.5 ลานคน ในระยะแรกของการกอสรางการประปา
นครหลวงจะทําการกอสรางโรงงานผลิตน้ําบางเขน โดยมีกําลังการผลิตน้ําประปาวันละ                         
1.2 ลานลูกบาศกเมตร ซ่ึงสามารถเปดดําเนินการไดในป พ.ศ.2518 

 สืบเนื่องจากปญหาการขาดแคลนเงินลงทุนและวิกฤตการณทางน้ํามัน สงผลให
ราคา          คากอสรางและคาวัสดุสูงข้ึน โครงการกอสรางในระยะ แรกจึงจําเปนตองเล่ือนออกไป
จากแผนเดิม การประปานครหลวงจึงแบงปริมาณงานโครงการระยะแรกออกเปน 2 ชวง คือ ชวงท่ี 
1 ไดแก         โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักคร้ังท่ี 1 และชวงท่ี 2 ไดแก โครงการ
ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักคร้ังท่ี 2 

 การประปานครหลวงไดทําการแกไขและปรับปรุงแผนแมบทข้ึนใหมอีก 2 คร้ัง               
ในป พ.ศ.2527 และ พ.ศ.2533 โดยแผนแมบทฉบับหลังสุดนั้นไดจัดทําโดยบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา 
คือ บริษัท ไทย ดีซีไอ จํากัด (Thai DCI Co.,Ltd.) และ บริษัท ซาเฟท คอนเซาทติ้ง อินจิเนียร จํากัด
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การสูญเสียน้ําประปา 

1. สาเหตุของการสูญเสีย 
 การสูญเสียน้ําประปา เปนปริมาณนํ้าในระบบทอประปาท่ีสูญหายไปโดยไมสามารถ
ระบุจํานวน เวลา และสถานท่ีได ซ่ึงการสูญเสียน้ําประปาจากระบบทอนั้นจะกอใหเกิดผลตอระบบ
แรงดันของน้ําประปา กลาวคือ ทําใหผูใชน้ําท่ีอาศัยอยูปลายเสนทอของทอประธาน จะไดไมไดรับ
น้ําประปาท่ีการประปานครหลวงสูบจายให และยังเกิดผลทําใหผูใชน้ําประปาตามแนวเสนทอ
ประธานไดรับ  ผลกระทบจากน้ําประปาท่ีไหลออนอีกดวย  
 การสูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวงน้ัน อาจเกิดจากสาเหตุตาง ๆ ไดหลาย
กรณี แตประมาณกวารอยละ 90 มีสาเหตุเกิดจากทอแตก ทอร่ัว  
 สาเหตุของการสูญเสียในระบบประปาของการประปานครหลวง สามารถแยกไดเปน           
2 ประเภท คือ 
 1.1 การสูญเสียท่ีเกิดจากการบริหารและการจัดการ มีองคประกอบท่ีสําคัญ คือ 
  (1) การวัดน้ําคลาดเคล่ือน 
  - การอานมาตรวัดน้ําผิดพลาดและตํ่ากวาความเปนจริง กรณีนี้เกิดจาก
พนักงานของการประปานครหลวงที่ทําหนาท่ีอานมาตรและออกใบแจงหนี้ดวยเคร่ืองอานมาตร      
มือถือพรอมออกใบแจงหนี้ไดไปอานน้ําจากมาตรวัดน้ํา ณ สถานท่ีใชน้ํา และดวยสาเหตุใดก็ตาม                  
ทําใหพนักงานอานมาตร ทําการอานมาตรวัดน้ําดวยตัวเลขท่ีต่ํากวาเปนจริง  
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  - การออกใบแจงหนี้คลาดเคล่ือน การออกบิลท่ีผิดพลาดไมถูกตองตรงกับ            
ความเปนจริง และจําเปนตองยกเลิกในภายหลัง ทําใหตองลดหยอนคาน้ําหรือคืนเงินคาน้ําทําให   
เกิดการสูญเสียน้ําประปา 
  - การถอดมาตรวัดน้ํา เนื่องจากยกเลิกใชน้ําหรือเนื่องจากคางชําระคาน้ํา        
เกิดจากกรณีท่ีผูใชน้ําของการประปานครหลวง ยกเลิกการใชน้ําและมีหนี้คาน้ําประปาคางชําระ         
แตผูใชน้ํารายนั้น ๆ ไมยอมนําเงินคาน้ําประปาท่ีคางมาชําระใหแกการประปานครหลวง 
  - บางกรณีท่ีระบบทอภายในของผูใชน้ําเกิดการร่ัวไหล แตการประปา          
นครหลวง ตองรับภาระลดหยอนคาน้ําท่ีร่ัวไหล สาเหตุนี้เกิดจากการที่ทอน้ําประปาภายใน                
ท่ีพักอาศัยของผูใชน้ําเกิดการแตกร่ัวโดยผูใชน้ําไมทราบ จึงทําใหคาน้ําประปาสูงกวาปกติ                
ท่ีควรจะเปน เม่ือผูใชน้ํารองขอใหการประปานครหลวงดําเนินการตรวจสอบ การประปานครหลวง
ก็จะทําการตรวจสอบใหและเม่ือพบวาเกิดทอแตกร่ัวภายในท่ีพักอาศัย การประปานครหลวง           
จะลดหยอนคาน้ําประปาใหกับผูใชน้ํา ซ่ึงการประปานครหลวงจะเรียกกรณีเชนนี้วา “ลดหยอน       
คาน้ําประทอร่ัวภายใน” ซ่ึงการลดหยอนคาน้ําประปาท่ีเกิดจากทอแตก ทอร่ัวภายในท่ีพักอาศัยนั้น 
การประปานครหลวงมีการกําหนดอํานาจหนาท่ี และอัตราที่พนักงานในแตละระดับสามารถ           
จะลดหยอนใหได 
  - การใชน้ําในการกอสรางวางทอประปา การติดต้ังประปาใหม การ
บํารุงรักษาระบบทอ จําเปนตองใชน้ําในการทดสอบแรงดันและทําความสะอาดทอ ซ่ึงอาจมีการ
คํานวณปริมาณการใชน้ําประปาจากกิจกรรมดังกลาวตํ่ากวาความเปนจริง 
  - การใชน้ําเพื่อสาธารณะประโยชน  ไดแก การใชน้ําประปาเพ่ือกิจการ       
สาธารณประโยชน เชน ลางถนน รดนํ้าสวนสาธารณะ กอกน้ําสาธารณะ เพื่อการดับเพลิง               
การลางทอน้ํา เปนตน  
  (2) การลักใชน้ํา – ใชน้ําไมผานมาตร 
  - เจตนาลักใชน้ํา โดยการลักลอบตอทอจากระบบจายน้ําของการประปา
นครหลวงโดยไมผานมาตรวัดน้ํา 
  - ลักลอบใชน้ําจากหัวดับเพลิง และกอกสาธารณะ 
 
  (3) การควบคุมการสูบจายน้ํา 
  เนื่องจากปริมาณการใชน้ําใสแตละชวงของวันไมสมํ่าเสมอบางชวงเวลา         
ใชน้ํ ามากบางชวงเวลาใชน้ํ านอย  หากขาดการบริหารและการควบคุมการสูบจายน้ํา ท่ีมี                   
ประสิทธิภาพ จะมีผลกระทบตอปริมาณการสูญเสียรวมถึงความคงทนถาวรของระบบทอ                   
เชน ในบางเวลาตองสงน้ําประปาดวยปริมาณและแรงดันสูงมากกวาปกติเพื่อใหมีน้ําเพียงพอ          
กับความตองการของผูใชน้ําทําใหทอชํารุดเสียหายและเกิดการสูญเสียข้ึน 
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 1.2 การสูญเสียจากงานดานเทคนิค มีองคประกอบท่ีสําคัญคือ 
  (1) จากมาตรและอุปกรณวัดปริมาณนํ้าคลาดเคล่ือน เชน 
   - มาตรวัดน้ําเดินไมเท่ียงตรงตามสภาพอายุการใชงาน 
   - มาตรวัดน้ําไมเดิน 
   - ติดต้ังมาตรวัดน้ําบิดหรือเอียง 
   - มาตรวัดน้ําสูญหาย 
   - มาตรวัดน้ําถูกทําลาย 
   - มาตรวัดน้ําจมดิน ฝามัว อานไดไมชัดเจน 
  (2) การออกแบบกอสรางวางทอ ไมมีขอมูลใตดินหรือแผนท่ีใตดินท่ีชัดเจน ทําให       
การออกแบบไมสมบูรณ เม่ือมีการกอสรางจะพบปญหาบางคร้ังทอหรืออุปกรณประกอบทอวาง          
อยูใตหรือบนส่ิงกอสรางของระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ ภายหลังเม่ือมีการทรุดตัวทําใหเกิด           
การเบียดเสียดกันเกิดการร่ัวไหลในระบบทอ 
  (3) การทรุดตัวของดิน เนื่องจากมีการใชน้ําบาดาลเปนจํานวนมาก ทําใหดิน                 
ในกรุงเทพและปริมณฑลเกิดการทรุดตัว ระบบทอท่ีกอสรางไวบางคร้ังไมสามารถทรุดตัวตามได
หรือบางคร้ังการทรุดตัวไมสมํ่าเสมอกันหรือไมพรอมกัน จึงเปนสาเหตุทําใหทอร่ัวได 
  (4) การกัดกรอนเนื่องจากคุณสมบัติของดิน ซ่ึงบางแหงมีการกัดกรอนสูงหรือ         
บางแหงมีความตางศักยของกระแสไฟฟาก็ทําใหเกิดการกัดกรอนข้ึนไดและเกิดการร่ัวไหลเร็วกวา
สภาพปกติ 
  (5) แรงกระทําภายนอก ระบบทอประปาสวนมากวางอยูใตพื้นดินเม่ือมีแรงกด           
หรือแรงอัดเหนือผิวดินหรือรอบผิวดินของระบบทอทําใหเกิดการร่ัวไหล 
  (6) การเลือกใชทอและอุปกรณ เนื่องจากการประปานครหลวงมีงบประมาณจํากัด       
ในการขยายเขตบริการและบํารุงรักษาทอเดิม จําเปนตองเลือกใชทอและอุปกรณมีคุณภาพตํ่า            
เปนสาเหตุทําใหเกิดการร่ัวไหลไดงาย 
  (7) ความเรงรีบของชวงเวลาการกอสราง เนื่องจากระบบการจราจรของกรุงเทพ
และปริมณฑลมีสภาพแออัด ขาดระเบียบวินัย การกอสรางวางทอตองดําเนินการในลักษณะเรงรีบ           
เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนเปนเหตุใหงานกอสรางขาดคุณภาพ 
  (8) การประสานงานของหนวยงาน เนื่องจากการกอสรางวางทอประปาเปนงาน           
กอสรางในพ้ืนท่ีเปด (Open area) และมักจะมีส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ท่ีอยูใตดินหรือบนผิวดินอยูแลว         
บางคร้ังหากไมมีการประสานงานท่ีดีจะทําใหส่ิงกอสรางตาง ๆ เหลานั้นชํารุดเสียหายในเวลา              
อันรวดเร็ว และบางคร้ังจําเปนตองมีการร้ือยาย ปรับเปล่ียนใหมทําใหเกิดการสูญเสีย 
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2. สาเหตุทําใหเกิดทอประปาชาํรุดแตกร่ัว 

สาเหตุสําคัญท่ีมีผลทําใหทอประปาชํารุดแตกร่ัว ประกอบดวย 
2.1 การเคล่ือนตัวและการทรุดตัวของดิน เกิดจากสาเหตุตาง ๆ เชน การกอสรางอาคาร      

สูง ๆ   การกอสรางใกลเคียงแนวทอประปา การลดลงของระดับน้ําใตดิน ฯลฯ เหลานี้ ทําใหทอ        
หรือขอตอทอแตกหลุดจากกัน เพราะทอไมสามารถทนตอแรงนี้ได หรือการกอสรางวางทอ            
ไมถูกตอง ตามหลักเกณฑทางวิศวกรรม กอสราง ผิดไปจากแบบมาก และการเลือกชนิดทอหรือ
อุปกรณทอท่ีไมถูกตอง เม่ือดินมีการเคล่ือนและทรุดตัวเปนผลใหทอแตกหักเสียหาย ทําใหเกิด      
การร่ัวไหลของน้ําประปาในระบบทอได 

2.2 การกัดกรอน ในสภาพท่ีพื้นดินเปนกรด-ดาง หรือมีความเค็ม เปนเหตุใหทอท่ีเปน
โลหะผุกรอนจากภายนอกเขาไป หรือหากน้ําประปาน้ันไมบริสุทธ์ิเพียงพอ ทอก็จะถูกกัดกรอน        
จากภายในออกมาได การร่ัวไหลของน้ําประปาจึงเกิดข้ึน จึงควรเปล่ียนใชทอท่ีไมใชโลหะแทน
หรือเลือกใชทอท่ีมีการเคลือบผิวเพื่อปองกันการกัดกรอนไวเปนอยางดี 

2.3 สภาพการจราจร แรงส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากการจราจรหรือรถที่น้ําหนักบรรทุกมาก         
ก็เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหทอส่ันคลอนและอาจเกิดการแตกร่ัวไดในท่ีสุด ดังนั้นในการวางทอจึงควร
หลีกเล่ียงการวางใตผิวจราจรใหมากท่ีสุด หรืออาจตองพิจารณาวางทอใหลึกพอสมควรแตตอง           
ไมลึกเกินไป เพราะจะไมสะดวกในการตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาและขุดซอมเม่ือมีการชํารุด           
ร่ัวไหลเกิดข้ึน 

2.4 อายุการใชงานของทอและอุปกรณทอ ทอและอุปกรณทอทุกชนิดมีอายุการใชงาน       
เม่ือถึงเวลาท่ีสมควรจึงควรเปล่ียนวางทอใหมทดแทนทอเดิม ทอท่ีจะตองเปล่ียนเหลานี้จะสังเกตได
จากการท่ีมีการร่ัวแตกอยูเสมอและตองซอมบอยคร้ัง ซ่ึงการเปล่ียนจะคุมตอการลงทุนมากกวา          
การท่ีจะตองซอมอยูเปนประจํา 

2.5 พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานก็เปนส่ิงสําคัญ      
ท่ีทําใหหลีกเล่ียงปญหาทอแตกร่ัวไดทางหนึ่ง ตัวอยางเชน ในการปดเปดประตูน้ํา หากปดเปด             
ไมเต็มท่ีอาจทําใหประตูน้ําร่ัวซึมได หรือการใชน้ําจากหัวดับเพลิงแลวลืมปดประตูน้ํา ก็อาจทําให    
น้ําร่ัวออกมาทางฝาครอบได  
 
3. ลักษณะของทอแตก ทอร่ัวและเทคนิคในการสํารวจหาทอแตก ทอร่ัว 

 ทอร่ัวบนดิน  หมายถึง ทอร่ัวท่ีมองเห็นน้ําร่ัวที่ผิวดินหรือผิวจราจร ไมวาทอท่ีร่ัวนั้น            
จะอยูบนดินหรือฝงอยูใตดินก็ตาม 
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 ทอร่ัวใตดิน  หมายถึง ทอร่ัว ท่ีมองไม เห็นน้ํ า ท่ี ร่ัว  เพราะนํ้านี้จะไหลลงสูใตดิน                
หรือไหลลงสูทอระบายน้ํา เปนตน และสวนใหญจะเกิดกับทอท่ีวางฝงไวใตดิน จึงตองใชเทคนิค
พรอมท้ังประสบการณ และเคร่ืองมือสํารวจหาทอร่ัว เพื่อคนหาตําแหนงร่ัว 
 สําหรับเทคนิคในการสํารวจหาทอแตก ทอร่ัวใตดิน ท่ีการประปานครหลวงใชอยู             
ในปจจุบัน คือ 

3.1 วิธีการสํารวจหาทอร่ัวใตดิน การสํารวจหาตําแหนงร่ัวไหลในระบบทอประปาท่ีฝง
อยูใตดิน  ซ่ึงไมสามารถคนหาไดดวยสายตานั้น แบงวิธีการเปน 2 ข้ันตอนใหญ ๆ สรุปไดดังนี้ 

 (1)  เ ม่ือเ ร่ิมปฏิบัติงาน  จะตองพิจารณาคนหาตําแหนงร่ัว  "อยางคราว  ๆ"                    
ซ่ึงเรียกวาเปนการหาบริเวณร่ัว โดยวิธี "เดินโดยละเอียด" เพื่อสังเกตหาส่ิงผิดปกติไปตามแนวทอ
ประปาและพิจารณาหาจุดร่ัวไหล  

  - สังเกตน้ําท่ีนองผิวจราจรหรือทางเดินเทาโดยตรวจดูลักษณะการไหลวน
หรือความไมนิ่งของน้ํา แตตองพิจารณาใหแนใจวาเกิดจากน้ําท้ิงหรือน้ําทวมขังหรือไม  

  - สังเกตรอยทรุดระหวางตัวอาคารกับทางเทา ซ่ึงมักเปนสาเหตุท่ีทําให              
ทอประปาบรรจบเขากับมาตรวัดน้ําชํารุดแตกหลุด  

  - ทดสอบแรงดันน้ําโดยการวัดหรือสอบถามผูใชน้ําวาแรงดันน้ําท่ีใชลดลง           
บางหรือไม 

  - กรณีสํารวจหาทอร่ัวในเวลากลางคืนในชวงเวลาท่ีมีอากาศเย็นมาก            
หรือหนาวจัดใหทดลองใชไฟฉายสองไปยังท่ีท่ีมีน้ํานอง หากเปนน้ําประปาร่ัวก็อาจเห็นไอจาง ๆ 
เนื่องจากน้ําประปามีอุณหภูมิสูงกวาภายนอก และสูงกวาน้ําอ่ืน ๆ ท่ีไหลนองอยูแลว 

 (2) เม่ือไดดําเนินการตามขอ 1.1 แลว ข้ันตอนตอไปตองใชเคร่ืองมือสํารวจ        
หาทอร่ัว  ทําการตรวจหาเพื่อ "กําหนดตําแหนงร่ัวท่ีแนนอน" ตอไป 

3.2 อุปสรรคท่ีทําใหเกิดการคลาดเคล่ือนในการกําหนดตําแหนงท่ีทอประปาร่ัว ท่ีพบ
เห็นประจํา มีดังนี้ 

 (1) กรณีทอแตกร่ัวเปนจุดใหญในบริเวณท่ีน้ําประปามีแรงดันสูงและทอประปา   
ฝงอยูภายใตพื้นดินที่รวนและออน น้ําท่ีร่ัวไหลออกมามักจะไปกระทบกับวัตถุแข็ง เชน ปูนหรือ       
กอนหิน เปนตน ทําใหเกิดเสียงของแรงฉีด เปนเหตุใหผูสํารวจโดยใชเคร่ืองมือเขาใจผิดคิดวา          
จุดท่ีไดยินเสียงนั้นคือจุดร่ัวท่ีแทจริง ในกรณีนี้จึง มีความจําเปนท่ีจะตองนําแผนท่ีหรือแผนผังแสดง          
แนวและตําแหนงทอประปาใชประกอบในการสํารวจหาตําแหนงร่ัวดวย จะไดทราบวาจุดร่ัว         
จริงนั้นควรอยูท่ีตําแหนงใด 

 (2) สภาพของพื้น ผิว ท่ีจะตองคนหาตํ าแหน ง ร่ัว  เชน  ผิวจราจร ท่ี เปน            
คอนกรีตหนา จะทําใหเสียงฉีดของน้ําประปากระจายไปท่ัวและอาจจางหายไปหรือคอยลงมาก       
ในกรณีนี้ควรขุดทรายใหเปนแองและวิดหรือสูบน้ําท่ีนองออกใหหมด แลวสังเกตวาน้ําข้ึนมา        
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ตรงจุดใดมากท่ีสุด จากน้ันควรพยายามขุดใหใกลเสนทอท่ีฝงอยูเพื่อใชเคร่ืองมือสํารวจหาทอร่ัว
กําหนดตําแหนงร่ัวท่ีแนนอน แตหากดําเนินการเองไมได ควรขอความรวมมือจากหนวยซอมขุด                    
ใหถึงหลังทอท่ีสงสัยแลวจึงใชเคร่ืองมือสํารวจตรวจฟงท่ีหลังทอท่ีขุดแลว ก็จะสามารถระบุไดวา      
ทอเสนนั้นร่ัวหรือไม แตบางคร้ังแมวาขุดถึงหลังทอแลวก็ตามก็ยังไมพบน้ําร่ัวข้ึนมาใหเห็น                
แมวาตรงนั้นจะเปนจุดร่ัวจริงท้ังนี้เพราะเปนการร่ัวใตตัวทอ และน้ําร่ัวไดไหลเซาะลงไปทําใหเกิด
เปนโพรง ในกรณีนี้จําเปนตองขุดลงไปถึงใตตัวทอก็จะพบจุดร่ัวดังกลาว  

ภาพท่ี 3   ลักษณะท่ีจะพบน้ําบริเวณจุดร่ัวซึม 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพตัดขวางของถนน 

 
 (3) ความลึกของทอประปาก็เปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการตรวจหาจุดร่ัวหรือ      

กรณีท่ีทอฝงอยูภายใตพื้นทรายลวน ๆ เพราะเสียงท่ีเกิดจากน้ําประปาร่ัวจะจางหายไปมาก ทําให      
ใชเคร่ืองมือตรวจหาไมพบ 

 (4) เสียงรบกวนตาง ๆ เชน เสียงจากหมอแปลงไฟฟา เสียงเคร่ืองปรับอากาศ        
เสียงตูแชน้ําอัดลมแบบหยอดเหรียญ เสียงปม-มอเตอร เสียงลม เสียงน้ําท้ิงไหลลงทอระบายน้ํา      
เสียงรถยนต  และเสียงไฟฟาไหลลงสูดิน  ฯลฯ เปนตน  เหลานี้  เปนอุปสรรคท่ีสําคัญมาก                  
ตอการสํารวจหาทอร่ัวใตดิน เพราะทําใหผูปฏิบัติงานไขวเขวและตรวจหาจุดร่ัวลําบากข้ึน หากพบ
เสียงเหลานี้ก็จะตองคนหาสาเหตุของตนเสียงใหได และเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง              
หม่ันฝกฝนทักษะประสบการณในการพิจารณาแยกเสียงตาง ๆ ท่ีคลายกับเสียงน้ําร่ัวและเสียง             
ท่ีรบกวนการสํารวจจนกระท่ังเกิดความชํานาญ 

ลักษณะของเสียงน้าํประปาท่ีเกิดจากทอแตก ทอร่ัว 
เสียงท่ีเกิดจากทอแตกร่ัวนั้น เปนเสียงผสมที่มีความถ่ีอยูในชวงประมาณ 100 ถึง               

2,000 เฮิรซ  (Hertz : Hz) ซ่ึงเกิดข้ึนจาก 

ทอประปา ทอ

ถนน ทางเทา ทางเทา 

ตัวอยางลักษณะน้ําท่ีจะพบบริเวณจุดร่ัว 

น้ําอะไร? จากไหน? DPU



เสียงส่ันสะเทือน (Vibration Noise) เกิดจากนํ้ากระทบกบั

เสียงน้ําท่ีไหลออกจากรอยร่ัว (Water Flow 

เสียงจากการกระทบ (Shock Noise) 

ทิศทางการไหลของน้ํา 

พ้ืนดินหรือผิว

ทอ เสียงเสียดสีผานจุดร่ัว (Friction 

จุดแตก

       - เสียงการส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากน้ําประปาท่ีไหลในเสนทอกระทบกับผิวใน        
ของทอ ซ่ึงมักมีตะกรันเกิดข้ึน ทอเกาจึงมักมีเสียงน้ําไหลดังกวาทอใหม 

 - เสียงเสียดสีท่ีเกิดจากน้ําไหลผานรอยแตกร่ัวของทอ 
 - เสียงน้ําท่ีไหลออกมาจากรอยร่ัวของทอตามขอ 2 
 - เสียงท่ีเกดิจากนํ้าท่ีร่ัวไหลออกมานั้นไปกระทบกับกอนหินหรือวัสดท่ีุอยูใตดนิ

บริเวณท่ีทอร่ัว 

ภาพท่ี 4   แผนภาพแสดงตนเหตุของเสียงท่ีเกิดจากทอร่ัว 
 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางเชน 
- ถาน้ํามีแรงดันสูง แตขนาดของรอยร่ัวเล็ก ทําใหมีการเสียดสีท่ีรอยร่ัวมาก เสียงท่ี          

ไดยินก็จะเปนเสียงความถ่ีสูง แตเสียงท่ีกระทบกับวัตถุภายนอกจะคอย และปริมาณน้ําร่ัวไหล        
ก็จะนอยกวากรณีรอยร่ัวใหญ 

- ถารอยร่ัวใหญ เสียงเสียดสีจะนอย แตเสียงกระทบจะดัง ทําใหเกิดเสียงความถ่ีต่ํา   

 
วิธีการลดการสูญเสียน้ําประปา 

1.มาตรการปองกันน้ําสูญเสีย 
มาตรการปองกันน้ําสูญเสีย แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
1.1 มาตรการพื้นฐานข้ันตน (Fundamental Measure) จะมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 
          -  จัดหาและเตรียมสถิติขอมูลตาง ๆ พรอมท้ังแหลงท่ีมาของขอมูล จัดทํา

แผนท่ีระบบทอประปาและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน ประตูน้ํา ประตูระบายอากาศ มาตรวัดน้ํา             
หัวดับเพลิง กําหนดพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการสํารวจ และ ตรวจสอบความถูกตองของอุปกรณ                 
เคร่ืองวัดน้ําตาง ๆ เปนตน 
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  - ตรวจสอบสภาพท่ีแทจริง เปนการหาปริมาณหรืออัตราการร่ัวไหลในระบบ
การจายน้ํา วัดแรงดันน้ําในระบบสงและจายน้ํา ตรวจหาสาเหตุท่ีทําใหทอแตกร่ัวแลวนําผลที่ได        
มาวิเคราะห 
  - ศึกษา ปรับปรุง และพัฒนาทอ-อุปกรณทอ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงชนิด             
ขนาดของทอ และอุปกรณ ตาง ๆ เชน ประตูน้ํา ขอตอทอ มาตรวัดน้ํา ใหทันสมัยและเหมาะสม          
กับสภาพท่ีใชงานอยูเสมอ 
  - พัฒนาเทคโนโลยี โดยการศึกษาวิธีการวัดน้ําสูญเสียท่ีเหมาะสมในแตละ   
พื้นท่ี ศึกษาวิธีและเทคนิคในการตรวจหาทอร่ัวใตดิน วิธีตรวจสอบหาตําแหนงทอ ประตูน้ํา                  
ท่ีจม และวิธีการซอมทอ ฯลฯ 

1.2 มาตรการแกไข (Symptamatic Measure) 
  - การแกไขเรงดวน คือทําการซอมทอร่ัว "ทุกจุด" ในทันทีท่ีทราบถึงการ

ร่ัวไหลของน้ําประปา 
  - งานท่ีตองปฏิบัติตลอดเวลา สํารวจหาตําแหนงท่ีทอร่ัว "ใตดิน" และทอร่ัว   
"บนดิน"   ท่ีตองใชเคร่ืองมือกําหนดตําแหนง และรีบซอมทันที 
  - วางแผนงานปองกัน การวางแผนงานตองผนวกงานสํารวจทอร่ัวเขาไวดวย 

1.3 มาตรการปรับปรุงปองกัน (Preventive Measure) 
  - งานออกแบบและกอสราง ตองออกแบบและกอสรางวางทอและอุปกรณทอ       
ใหทนตอแรงกระทําจากภายนอก เชน พื้นดินทรุด แผนดินไหว การถูกกัดกรอนจากสภาพ               
ความเปนกรดเปนดางของดิน ฯลฯ เลือกชนิดทอท่ีคงทนไดในแตละลักษณะของพื้นท่ีวางทอ          
เพื่อใหมีอายุการใชงานยาวนาน ทอและขอตอจะตองสามารถกันการร่ัวซึมได และตองหลอแทน
และตอกเข็มเพื่อเสริมความม่ันคงแข็งแรงท่ีทอสามทางหรือทอโคงเสมอ 
  - ปองกันระบบทอ ทําการปองกันทอประปาและอุปกรณทอไมใหชํารุดหรือ       
ผุกรอนงาย เชน เคลือบผิวทอท้ังภายในและภายนอก หลอแทนและตอกเข็มรับโคง ติดต้ังมาตร       
วัดน้ําในตําแหนงท่ีเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบดูแลบํารุงรักษา เปนตน 
  - ตระเวนตรวจตราระบบทอประปาอยางสม่ําเสมอ โดยการจัด                     
หนวยออกตระเวนตรวจตราระบบทอประปา พรอมท้ังใหคําแนะนําแกหนวยท่ีปฏิบัติงานสนาม
และผูใชน้ํา  หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เพื่อปองกันความเสียหายอันอาจเกิดจากงานกอสราง
ขององคกรอ่ืน โดยจะตองกระทําอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
  - ควบคุมแรงดันน้ํา ทําการควบคุมการปดเปดหรือหร่ีประตูน้ําในระบบ          
จายน้ํา ควบคุมแรงดันน้ําในระบบสูบจายน้ําโดยพิจารณาถึงเวลาที่มีการใชน้ําประปา กําหนดจุด  
ติดต้ังประตูน้ําไวในท่ี ท่ีเหมาะสม เชน บริเวณทอแยก และติดต้ังประตูน้ําลดแรงดันไวในพ้ืนท่ี          
ท่ีจําเปน เปนตน 
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2. เคร่ืองมือท่ีเก่ียวของกับงานสํารวจหาทอแตก ทอร่ัวใตดิน 

เนื่องจากในการสํารวจตรวจหาจุดร่ัวของทอประปาใตดินนั้น จะตองทราบถึง            
แนวและตําแหนงของทอประปาและประตูน้ํา ขนาดและชนิดของทอประปา และตองทราบวา          
บริเวณน้ัน น้ําประปามีแรงดันพอที่จะทําการสํารวจหาทอร่ัวหรือไม รวมท้ังตองทราบวาบริเวณ           
ท่ีวางทอนั้นดินมีสภาพเชนใดหรือเปนดินชนิดใด ตองทราบถึงบริเวณที่มีการร่ัวและตองหาหรือ
กําหนดตําแหนงท่ีทอร่ัว "ใหได" ดังนั้นในสวนท่ีเกี่ยวของกับการ คนหาระบบทอประปาและ
ตําแหนงทอร่ัวน้ี พอจะจําแนกเคร่ืองมือเกี่ยวของท่ีสําคัญ คือ 

2.1 เคร่ืองมือสํารวจหาทอร่ัว แบงตามขอบเขตของการใชงานเปน 2 ประเภท คือ 
        (1)  เคร่ืองมือสํารวจหาบริเวณท่ีมีทอร่ัว 
         เปนเคร่ืองชวยในการคนหาบริเวณท่ีมีทอประปาร่ัวเทานั้น แตไมสามารถ        

ใชช้ีชัดลงไปไดวาทอนั้นร่ัวตรงจุดใด เคร่ืองมือเหลานี้ผลิตและพัฒนาข้ึนมาเพื่อประหยัดเวลาของ   
การเดินสํารวจหาทอร่ัวนั่นเอง 

 (2) ชุดตรวจสอบคลอรีนคงเหลือในน้ําประปา (Residual Chlorine Test Kit) 
  เม่ือพบน้ําท่ีสงสัยใหหยอดน้ํายาหรือเม็ดยา (แลวแตชนิดของการผลิต)           

ลงในตัวอยางน้ําท่ีตักข้ึนมา หากน้ําเปล่ียนเปนสีเหลือง (กรณีใชน้ํายา) หรือสีมวง (กรณีใชเม็ดยา)        
ก็แสดงวาเปนน้ําประปาแนนอน แตหากสีไมเปล่ียนก็อยาเพิ่งแนใจวาไมใชน้ําประปา เพราะคลอรีน
อาจหมดไปแลวหรือตัวยาอาจเส่ือมสภาพ ใหใชเคร่ืองมือชนิดอ่ืน ๆ ตรวจหาบริเวณร่ัวแทน 

 (3) เคร่ืองสักทอ 
  เคร่ืองมือนี้ก็คือ Plunger Bar หรือ Boring Bar หลักการใช คือเม่ือตอก         

สวนลางลงไปในดินแลว หากมีทอร่ัวบริเวณน้ันน้ําประปาก็อาจไหลข้ึนมาตามรูท่ีเจาะ หรือเมื่อ         
ชักสวนลางข้ึนมาแลวปรากฏวาแทงโลหะน้ันเปยก ก็อาจเกิดจากน้ําประปา ทําใหสงสัยไดวาบริเวณ
ตรงนั้นมีทอร่ัว 

 (4) เคร่ืองดักฟงเสียงน้ําร่ัว (Aqua Phone หรือ Water Phone หรือ Acoustic Rod 
หรือ Sounding Rod) 

  เคร่ืองมือนี้มีลักษณะคลายกับหูฟงโทรศัพทท่ีมีสวนปลายแหลมดานแหลม
นี้ทําดวยโลหะหรือไมหรือวัสดุแข็งอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความยาวแตกตางกันแลวแตวัตถุประสงคและพ้ืนท่ีท่ี
จะใชงานวาจะตรวจฟงท่ีกําแพง ท่ีตัวทอหรือท่ีหัวแกปของประตูน้ํา ซ่ึงถาบริเวณนั้นมีน้ําร่ัวไหล           
ออกจากระบบทอประปาก็จะไดยินเสียงเคร่ืองมือนี้มีท้ังแบบใชหูฟงธรรมดาและแบบมีวงจร
อิเล็กทรอนิกสเปนภาคขยายเสียง 
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 (5) เคร่ืองมือวิเคราะหหาบริเวณท่ีมีทอร่ัวแบบอิเล็กทรอนิกส (Leak Zone Tester, 
Leak Analyzer, Aqua Log หรือ Noise Logger) 

  เคร่ืองมือเหลานี้ใชหลักการประยุกตจากเคร่ืองมือในขอ (3) แตมี                
ภาคขยายเสียงหรือปจจุบันมีชุดวิเคราะหความดัง ลักษณะเสียง และชวงระยะเวลาท่ีเกิดเสียง                   
และบางชนิดก็สามารถใชติดต้ังเขากับหัวดับเพลิงได (ซ่ึงเหมาะกับทอท่ีเปนโลหะและน้ําประปา          
มีแรงดันสูงพอสมควร) 

2.2 เคร่ืองมือกําหนดตําแหนงร่ัว 
 หลังจากท่ีตรวจหาบริเวณที่มีทอร่ัวพบแลว ก็จะใชเคร่ืองมือท่ีจะกลาวถึงนี้             

เพื่อชวยในการตัดสินใจและช้ีชัดลงไปวาจุดร่ัวใตดินนั้นอยูตรงตําแหนงใด เคร่ืองมือเหลานี้                  
มีหลายชนิด เชน 

 (1) เคร่ืองมือกําหนดตําแหนงร่ัวแบบแยกเสียง (Globe Geophone หรือ Geophone) 
  เคร่ืองมือนี้ไดพัฒนามาจากเคร่ืองตรวจฟงการเตนของหัวใจที่แพทยใช             

แตดานท่ีใชในการดักฟงเสียงจะแยกเปน 2 ขาง ซายและขวา เพื่อใชสงผานเสียงเขาสูหูซายและ        
หูขวาของผูสํารวจในการตรวจฟงอาจดักฟงเสียงบนตัวทอหรืออุปกรณทอตาง ๆ ไดโดยตรง              
(เปนการหาบริเวณร่ัว) หรือใชดักฟงบนผิวจราจร-ผิวดิน (เปนการหาตําแหนงร่ัว) การฟงดวยหู        
ท้ังสองขาง ทําใหสามารถแยกเสียงไดวาดังมาจากท่ีใด และจุดไหนพบวามีเสียงดังท่ีสุด จุดท่ีไดยิน
เสียงดังท่ีสุด "เหนือแนวทอ" ก็คือตําแหนงท่ีทอประปาร่ัวใตดินนั่นเอง เคร่ืองมือนี้เปนเครื่องมือ
สํารวจหาทอร่ัวท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถชวยคนหาตําแหนงร่ัวไดแมในบริเวณท่ี น้ําประปา
มีแรงดันตํ่า แตผูใชจะตองหม่ันฝกฝนหาทักษะและประสบการณใหมากเปนพิเศษ 

 (2) เคร่ืองมือกําหนดตําแหนงร่ัวแบบอิเล็กทรอนิกส (Water Leakage Detector) 
  เคร่ืองมือนี้พัฒนามาจากเคร่ืองมือตาม ขอ (1) แตไดเพิ่มภาคขยายเสียง       

ชวยในการขยายเสียง และบางรุนก็มีภาคตัดความถ่ีเสียงท่ีไมตองการฟงออก ทําใหสามารถ          
ตรวจหาทอร่ัวไดดีข้ึน แต  ผูใชงานก็จะตองมีความชํานาญในการแยกเสียงตาง ๆ ดวยเชนกัน 

 (3) เคร่ืองมือวิเคราะหหาตําแหนงร่ัวแบบคอมพิวเตอร (Leak Noise Correlator) 
  เคร่ืองมือนี้ใชเคร่ืองไมโครโปรเซสเซอรเขามาชวยในการวิเคราะหเสียง               

ท่ีเกิดจากน้ําร่ัวไหลในชวงทอประปาท่ีสํารวจ ในการใชงานจะตองปอนขอมูลความยาวทอชนิด
และขนาดทอลงไป หลักการทํางานของเคร่ืองใชวิธีเปรียบเทียบความเร็วของเสียงท่ีเกิดจากการร่ัว               
ท่ีวิ่งไปตามเนื้อทอผานไปถึงเครื่องดักฟงท่ีติดตั้งไวท่ีชวงทอประปานั้นสองจุด และเคร่ืองนี้                  
ก็สามารถตอบไดวาจุดร่ัวในระยะท่ีทําการตรวจหานั้นอยูท่ีตําแหนงใดของทอชวงนั้น 
 เคร่ืองมือตาง ๆ เหลานี้ ยังมีอีกมากมายหลายชนิดและหลายประเภท เชน                      
เคร่ืองมือท่ีใชเรดาในการตรวจหาตําแหนงร่ัว เคร่ืองสองดูภายในทอ (Endoscope) และการใชแกส
คนหาจุดร่ัว ฯลฯ เปนตน แตเคร่ืองมือท่ีพัฒนาไปมากราคาก็จะสูงตามข้ึนไปดวย จึงตองพิจารณาวา
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จะคุมคาในการซ้ือมาลงทุนใชงานหรือไมและเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีท่ีจะสํารวจหรือไม                 
ตองไมลืมวาส่ิงสําคัญท่ีสุดในการสํารวจนั้นก็คือ "ผูปฏิบัติ" นั่นเอง เคร่ืองมือตาง ๆ เปนเพียง                
ส่ิงท่ีชวยเหลือเทานั้น  
 

โครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย 
 
การลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสียของการประปา            

นครหลวง มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพของระบบสูบจายน้ํา (Distribution Control) ระบบ      
ควบคุมการจายน้ํา (Leakage Control) และระบบควบคุมน้ําสูญเสียใหมีขีดความสามารถสูงข้ึน                       
โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสามารถใชเปนเคร่ืองมือพื้นฐาน ในการบริหารงานสูบจายน้ํา          
และงานกิจกรรมปองกันแกไขปญหานํ้าสูญเสียใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด              
ตามมาตรฐานของระบบทอประปาและอุปกรณท่ีใชงาน โดยการประปานครหลวงต้ังเปาหมายท่ีจะ
ลดการสูญเสียและรักษาใหอยูท่ีระดับรอยละ 30 อยางมีเสถียรภาพและอยางยั่งยืน โดยมีระยะเวลา
การดําเนินการตามโครงการ 3 ป คือตั้งแตป 2547 - 2549        

   การจัดทําโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสียจําเปนตองลงทุน           
เพื่อพัฒนาระบบประปาหลัก 2 สวน ใหมีขีดความสามารถสูงข้ึนโดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสูบจาย  ประกอบดวยงาน 
         (1) ปรับปรุงสถานีสูบจายน้ํา  โดยติดต้ัง ปรับปรุง หรือเปล่ียนเคร่ืองสูบน้ํา          

ปรับปรุง Sub Station และอุปกรณภายในสถานีสูบจายน้ําใหมีสมรรถนะสูงข้ึน 
  (2) เพ่ิมจุดจายน้ํา เพื่อเสริมสมรรถนะและความเช่ือม่ันระบบสูบจายน้ํา           

โดยเสริมจุดจายน้ํา (Take Off) จากอุโมงคสงน้ําหรือทอสงน้ํา  ณ  ตําแหนง Valve Chamber           
เขาระบบทอประธานโดยตรงนอกเหนือจากการจายน้ําจากสถานีสูบจายน้ําตามปกติ ท้ังนี้               
เพื่อใหเปนทางเลือกเสริมกําลังน้ําในกรณีตางๆ เชน การเพิ่มแรงดันน้ําพื้นท่ีท่ีมีแรงดันน้ําต่ําในช่ัวโมง       
ท่ีมีการใชน้ําเรงดวน หรือการจายน้ําทดแทนสถานีสูบจายน้ําในช่ัวโมงการใชน้ําตํ่าสุดชวงเวลา
กลางคืน                      เพื่อลดคาใชจาย หรือการจายน้ําทดแทนกรณีตองหยุดซอมบํารุงสถานีสูบ
จายน้ําฉุกเฉิน                  หรือตามวาระปกติรวมถึงการติดต้ังอุปกรณควบคุมประตูน้ําทางไกล
อัตโนมัติท่ีสถานีสูบจายน้ํา          และทอประธาน เพื่อควบคุมการผันน้ํา ณ ชวงเวลาตางๆในแตละ
พื้นที่บริการ 

  (3) ประตูน้ําลดแรงดัน  (Pressure Reducing Valve : PRV) เพื่อใชเปน
เครื่องมือปรับลดแรงดันน้ําของทอประปาบริเวณใกลเคียงสถานีสูบจายน้ําใหเหมาะสม ไมสูงเกิน
กวาขีดความสามารถของสภาพทอจะรับได 

DPU



 2. งานปรับปรุงเทคโนโลยี ประกอบดวยงานพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม                   
การสูบจายน้ําและการลดนํ้าสูญเสียใหมีมาตราฐานสูงข้ึน 2 ระบบดังนี้  

  (1) ระบบควบคุมการสูบจายน้ําอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data 
Acquisition : SCADA) เนื่องจากการวางแผนการสูบจายน้ําประปาเพ่ือใหบริการผูใชน้ํา                  
ของการประปานครหลวงเปนระบบ Conventional ปจจุบันยังตองสงเจาหนาท่ีออกสนามเพ่ือเก็บ
รวบรวมสถิติขอมูลอัตราการไหลและแรงดันน้ําจากเสนทอประธาน ณ จุดท่ีสําคัญๆ เปนเคร่ืองมือ
ในการพยากรณความตองการน้ําในแตละชวงเวลาของวัน เดือน ฤดูกาลเปนหลัก ดังนั้น การ
บริหารงานสูบจายน้ําจึงอาจมีความคลาดเคล่ือนไมสอดคลองกับปริมาณความตองการใชน้ําของ
ประชาชนในแตละชวงเวลาและพื้นที่อยางแทจริงมีผลใหมีทอประปาและอุปกรณแตกรั่วและมี
ปริมาณนํ้าสูญเสียในแตละวันเปนจํานวนมากในขณะท่ีบางพื้นท่ีน้ําประปาอาจไมไหลหรือไหลออน 
 (2) ระบบเฝาระวังตรวจสอบน้ําสูญเสีย (District Metering Area – DMA.) เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการควบคุมน้ําสูญเสียของระบบ Block System ใชงานเดิมมีขอจํากัด    และ
คาใชจายในการทํากิจกรรมลดน้ําสูญมีแนวโนมเพิ่มสูงมากข้ึนตามลําดับรวมท้ังไมมีอุปกรณท่ี
ใชเปนเครื่องมือเฝาระวังตรวจสอบเพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําสูญเสียท่ีมี         
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ 
ของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดนํ้าสูญเสีย 

 
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดน้ํา      

สูญเสียเปนการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ เพื่อตอบคําถามวาผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึน       
กับสังคมจะสูงกวาตนทุนของทรัพยากรที่จะนํามาใชในโครงการหรือไม เปนการวิเคราะหตนทุน
และผลประโยชน สวนการประเมินมูลคาตนทุนและผลประโยชนใชราคาตลาด แตเนื่องจาก          
ราคาตลาดของน้ําประปาเปนราคาท่ีบิดเบือนเพราะการควบคุมของรัฐบาล นอกจากนี้ราคาของ
ทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตท่ีจะนํามาประเมินมูลคาของทรัพยากรเปนราคาท่ีบิดเบือน                 
ดวยสาเหตุตาง ๆ เชนกัน ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้จะใชวิธีการแปลงมูลคาทางการเงินใหเปนมูลคา
ทางเศรษฐกิจ โดยใชตัวปรับคา (Conversion Factor : CF) ท้ังนี้เพื่อใหมูลคาของปจจัยการผลิตและ     
ผลผลิตสะทอนถึงคาเสียโอกาสและความยินดีจาย (Willingness to pay) ของสังคม สําหรับเกณฑ         
ท่ีนํามาใชพิจารณาความเปนไปไดในการลงทุนของโครงการคือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) ,            
อัตราผลตอบภายใน (EIRR) , และอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 

การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ มีข้ันตอนในการวิเคราะหดังนี้ 
1.จําแนกตนทุนและผลประโยชน 
2.ประมาณการจํานวนทรัพยากรและจํานวนผลประโยชนตลอดอายุทางเศรษฐกิจ           

ของโครงการ 
3.ประเมินมูลคาผลผลิตและปจจัยการผลิตหรือทรัพยากร 
4.แปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจโดยใชตัวปรับคา (Conversion        

Factor : CF) 
5.การคํานวณเกณฑท่ีใชในการประเมินโครงการ 
6.การวิเคราะหความออนไหว 
 
สําหรับในการวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของโครงการมีขอสมมติฐานดังนี้  
1.ราคาคงท่ีใชประเมินมูลคาปจจัยการผลิตและผลผลิตของโครงการ เปนราคาคงท่ี 

(Constant Prices) โดยใชราคาป 2547 เปนปฐาน 
 
2.ใชอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอัตราตํ่าสุดคือรอยละ 5 เปนอัตราคิดลดหรือ

อัตราคาเสียโอกาสของเงินลงทุน และเปนอัตราท่ีแทจริง (Real discount rate) 

DPU



3.อายุของโครงการท่ีใชในการวิเคราะห 12 ป ซ่ึงเทากับอายุการใชงานของ                  
ประตูลดแรงดันน้ํา 

 
การจําแนกตนทุนและผลประโยชน 

 
การลงทุนในโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย  เปนการลงทุน                 

เพื่อพัฒนาระบบประปาใน 2 สวน เพื่อใหมีขีดความสามารถสูงข้ึน คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบสูบจายน้ํ า  ซ่ึงประกอบดวยงานปรับปรุงสถานี สูบจายน้ํ า  งานเพิ่มจุดจายน้ํ า                     
เพื่อเสริมสมรรถนะและความเช่ือมั่นระบบสูบจายน้ํา งานปรับปรุงทอประธาน งานติดต้ังประตู        
ลดแรงดันน้ํา ในสวนท่ีสองเปนการปรับปรุงเทคโนโลยี ประกอบดวยงานพัฒนาเทคโนโลยี           
การควบคุมการสูบจายน้ําและการลดนํ้าสูญเสียใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 2 ระบบ คือ ระบบควบคุมการ
สูบจายน้ําอัตโนมัติ  และระบบเฝาระวังตรวจสอบน้ําสูญเสีย 

 การจําแนกตนทุนจะจําแนกเปนตนทุนกรณีมีโครงการและไมมีโครงการปรับปรุง
ระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสียของการประปานครหลวง ซ่ึงสามารถจําแนกไดดังนี้ 

 1. ตนทุนกรณีไมมีโครงการ  
  ตนทุนของทรัพยากรกรณีท่ีไมมีโครงการ ประกอบดวย  
  (1) คาซอมทอ  
  (2) คาสํารวจทอร่ัว 
  เม่ือมีโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียเกิดข้ึน จะสงผลให

ทรัพยากรที่นํามาใชในการซอมทอและสํารวจทอร่ัวลดลง 
  (3) ตนทุนขายน้ําประปา ประกอบดวย 
   - คาใชจายในการดําเนินงาน คือ เงินเดือน คาจาง เงินสวัสดิการ                

คาตอบแทน คาไฟฟา คาสารเคมี คาบริการภายนอก (คาจางกิจการภายนอก) คาวัสดุ คาใชจาย          
ดําเนินงานอ่ืน  

   - คาใชจายอ่ืน  คือ คาเส่ือมราคา คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน        
รายจายตัดจาย ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมผูกพันเงินกู คาใชจายอ่ืนท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
(กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

 
        2. ตนทุนกรณีมีโครงการ  
  จะประกอบดวย 2 กลุม คือ ปจจัยการผลิตหรือทรัพยากรท่ีเปนคาลงทุน          

และปจจัยการผลิตท่ีเปนคาดําเนินงาน ซ่ึงตนทุนในแตละประเภท ดังนี้ 
  2.1 ตนทุนทรัพยากรที่เปนคาลงทุน 
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   การจัด ทํ าโครงการปรับปรุงระบบประปา เ พ่ือลดนํ้า สูญเ สีย             
เปนการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบประปาหลัก 2 สวน ใหมีขีดความสามารถใหสูงข้ึน ดังนี้ 

   (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสูบจายน้ํา ประกอบดวย 
    - ประตูลดแรงดันน้ํา เพื่อใชเปนเคร่ืองมือปรับแรงดันน้ํา            

ของทอประธานบริเวณใกลเคียงสถานีสูบจายน้ําท้ัง 16 แหง ใหเหมาะสมและไมสูงเกินกวาขีด              
ความสามารถของสภาพทอจะรับได ซ่ึงประกอบไปดวยงานติดต้ังประตูลดแรงดันน้ําท่ีสถานี            
สูบจายน้ําบางเขน,มหาสวัสดิ์,สามเสน,ธนบุรี,ทาพระ,เพชรเกษม,ราษฎรบูรณะ,พหลโยธิน,ลุมพินี,        
คลองเตย,สําโรง,ลาดพราว,ลาดกระบัง,มีนบุรี,บางพลู และประชานุกูล 

    - เคร่ืองมือสูบจายน้ํา เพื่อเสริมสรางสมรรถนะและ                
ความเช่ือม่ันของระบบสูบจายน้ํา โดยการเสริมจุดจายน้ําจากอุโมงคหรือทอสงน้ํา ณ ตําแหนง       
ล้ินปดเปด (Valve Chamber) เขาระบบทอประธานโดยตรงนอกเหนือจากการจายน้ําจากสถานี       
สูบจายน้ําตามปกติ ท้ังนี้ เพื่อใหเปนทางเลือกในการเสริมกําลังน้ําในกรณีตาง ๆ เชน การเพ่ิม         
แรงดันน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีแรงดันน้ําตํ่าในช่ัวโมงท่ีมีการใชน้ําเรงดวน หรือการจายน้ําทดแทนสถานี      
สูบจายน้ําในช่ัวโมงน้ําตํ่าสุดชวงเวลากลางคืน เพื่อลดคาใชจาย หรือการจายน้ําทดแทนกรณี         
ตองหยุดซอมบํารุงสถานีสูบจายน้ําฉุกเฉินหรือตามวาระปกติ 

    - งานปรับปรุงอุปกรณในสถานีสูบจายน้ํา เปนการปรับปรุง
อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการสูบจายน้ําท่ีสถานีสูบจายน้ําบางเขน เปนการเพิ่มสมรรถนะในระบบ          
สูบจายน้ําจากโรงงานผลิตนํ้าบางเขนไปตามอุโมงคสงน้ํา ไปยังสถานีสูบจายน้ําตาง ๆ 

    - งานปรับปรุงสถานีไฟฟายอย เปนงานปรับปรุงสถานีไฟฟายอย
ท่ีสถานีสูบจายน้ําลุมพินี โดยการปรับปรุงเคร่ืองจายกระแสไฟฟาใหมีขนาด 5 – 7.5 MVA. 

   (2) การปรับปรุงเทคโนโลยี เปนงานพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม        
การสูบจายน้ําและการลดน้ําสูญเสียใหมีมาตรฐานสูงข้ึน มีดังนี้ 

   งาน ติด ต้ั งระบบควบคุมการ สูบจ า ยน้ํ า อั ตโนมัติ  (Automatic 
Distribution Control) ชนิด SCADA ประกอบดวย 

    - เคร่ืองคอมพิวเตอรและซอฟแวรพรอมอุปกรณส่ือสาร                 
แบบตอเนื่อง (Real time) 

    - เคร่ืองมือส่ือสารเช่ือมสัญญาณระบบรับสงขอมูล 
    - อุปกรณควบคุมประตูน้ําระยะไกล 
    - อุปกรณควบคุมเช่ือมระหวางอุโมงคสงน้ําและทอประทาน 
    - อุปกรณควบคุมการสูบจายน้ํา 
    - อุปกรณตอเช่ือมระหวางสํานักงานใหญและสามเสน 
    - อุปกรณจายน้ํา 
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    - อุปกรณควบคุมการจายน้ําอัตโนมัติ 
    การใชอุปกรณควบคุมระยะไกลอัตโนมัติในการเก็บขอมูลและควบคุม          

การสูบจายน้ํา (SCADA) ท้ังระบบ เปนแนวทางหนึ่งท่ีจะทําใหการสูบจายน้ํามีประสิทธิภาพสูงข้ึน        
ทันตอเหตุการณ สามารถลดอัตราน้ําสูญเสียจากทอแตกรั่วอยางไดผลและเปนรูปธรรม เนื่องจาก 
ศูนยควบคุมระบบสงและสูบจายน้ําสามารถรับทราบหรือติดตามเฝาระวังความตองการใชน้ํา                
ในแตละพื้นท่ีในทุกชวงเวลาไดอยางแมนยําจากเคร่ืองวัดปริมาณและแรงดันน้ําท่ีติดต้ังกระจายอยู                
ในระบบเสนทอและสถานีสูบจายน้ําตางๆ ท่ีสงสัญญาณเขามายังศูนยเพื่อประมวลผลอยางตอเนื่อง 
(Real Time) ตลอด 24 ช่ัวโมง และสามารถส่ังงานใหสถานีสูบจายน้ําและโรงงานผลิตน้ําตาง ๆ        
สูบจายน้ําเขาระบบไดตามความตองการของผูใชน้ําในแตละพื้นท่ีตามชวงเวลาท่ีเหมาะสมทันตอ            
เหตุการณท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง   

   งานจัดทําระบบเฝาระวังตรวจสอบน้ําสูญเสีย  (DMA) มีการลงทุนติดต้ัง
ระบบควบคุมน้ําสูญเสียชนิด (District Metering Area : DMA.) เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือพื้นฐานบริหารงาน       
กิจกรรมลดน้ําสูญเสียเชิงรุก (Active Leakage Control) รายปตามหลักสากลนิยม โดยการติดต้ังอุปกรณ    
เพื่อวัดน้ําเขาน้ําออก รวมท้ังแรงดันน้ําในพ้ืนท่ี ซ่ึงแบงออกเปนสวนยอยเปรียบเทียบกับการใชน้ําเพื่อหา
อัตราการสูญเสียในแตละพื้นท่ี เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการท่ีจะตองเขาไปทํากิจกรรมลดน้ําสูญเสีย      
จะทําใหขีดความสามารถควบคุมน้ําสูญเสียของระบบประปาลดลงอยูในเกณฑมาตรฐานไดอยางมี        
เสถียรภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถประหยัดปริมาณน้ําสูญเสียและคาใชจาย        
งบประมาณการทํากิจกรรมในแตละปไดมาก เนื่องจากการคนหาและซอมทอแตกร่ัวซึมใตดินหรือ           
การพิจารณาเลือกเสนทางการปรับปรุงทอท่ีเปนตนเหตุของน้ําสูญเสียท่ีแทจริงของแตละพ้ืนท่ียอย
สามารถทําไดรวดเร็วตามลําดับความสําคัญกอนหลังและความรุนแรงของปญหา  

      2.2 ตนทุนของทรัพยากรที่เปนคาดําเนินการ ประกอบดวย 
   (1) ทรัพยากรที่ใชในงานดําเนินการฝกอบรม เปนการฝกอบรม

พนักงานของการประปานครหลวงท่ีตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบตาง ๆ อันเกี่ยวของกับการลดน้ํา
สูญเสียที่ใชอยู เดิม เม่ือมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเพื่อลดน้ําสูญเสียดวยเทคโนโลยี          
สมัยใหม 

   (2) ทรัพยากรที่ใชในงานซอมทอ 
   (3) ทรัพยากรที่ใชในงานสํารวจทอร่ัว 
  งานซอมทอและงานสํารวจหาทอร่ัว เม่ือมีโครงการปรับปรุงระบบประปา             

เพื่อลดนํ้าสูญเสีย สงผลใหจํานวนทรัพยากรที่ใชในดานซอมทอและสํารวจทอร่ัวลดลง 
  2.3 ตนทุนขายน้ําประปา ประกอบดวย 
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   - คาใชจายในการดําเนินงาน คือ เงินเดือน คาจาง เงินสวัสดิการ                
คาตอบแทน คาไฟฟา คาสารเคมี คาบริการภายนอก (คาจางกิจการภายนอก) คาวัสดุ คาใชจาย          
ดําเนินงานอ่ืน  

   - คาใชจายอ่ืน  คือ คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  รายจายตัดจาย 
ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมผูกพันเงินกู คาใชจายอ่ืนท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน (กําไรหรือ
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

 3. ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการและกรณีมีโครงการ 
  ผลประโยชนท่ีไดรับจากกรณีไมมีโครงการและมีโครงการปรับปรุงระบบ

ประปาเพื่อลดนํ้าสูญเสียของการประปานครหลวงน้ันก็คือ ปริมาณนํ้าประปาท่ีขายได 
 

การประมาณการจํานวนของทรัพยากรและจํานวนผลประโยชน 
 
การประมาณการจํานวนของทรัพยากรและจํานวนผลประโยชน เปนการประมาณการ

ปจจัยการผลิตและจํานวนผลผลิตที่จะเกิดข้ึนตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ประกอบดวย 
 1.จํานวนของทรัพยากรกรณีไมมีโครงการ  
  ในกรณีไมมีโครงการรายจายประกอบดวย คาดําเนินการ (Recurrent Cost)        

คือ คาซอมทอ คาสํารวจทอร่ัว และตนทุนขายน้ําประปา (ตารางท่ี 3 ) 
  จากตารางท่ี 3 คาซอมทอ ในปท่ี 1 หากไมมีโครงการปรับปรุงระบบประปา

เพื่อลดนํ้าสูญเสีย การประปานครหลวงจะตองดําเนินการซอมทอจํานวน 270,000 จุด และในปท่ี 2 
จํานวน 283,500 จุด จนมีปริมาณงานซอมทอ 461,785 จุด ในปท่ี 12  คาสํารวจทอร่ัว ในปท่ี 1 – 5 
จํานวนงานสํารวจทอร่ัว 2 คร้ังตอป และเพิ่มข้ึนเปน 3 คร้ังตอป ในปท่ี 7 - 12 และตนทุนขาย
น้ําประปา จะใชตนทุนขายน้ําประปาคงท่ีคือ 8.48 บาทตอลบ.ม. ( ตารางท่ี 4) 

 
 2.จํานวนของทรัพยากรกรณีมีโครงการ 
  จํานวนของทรัพยากรกรณีมีโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดนํ้าสูญเสีย 

ประกอบดวย คาลงทุน (Investment Cost) และคาดําเนินงาน มีดังนี้ 
  2.1 จํานวนของทรัพยากรที่เปนคาลงทุน  
   การดําเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดน้ําสูญเสีย 

จะมีตนทุนท่ีเปนคาลงทุน เปนการลงทุนเพื่อกอใหเกิดทรัพยสินในชวง 3 ปแรก สําหรับคา
ดําเนินการ คือ คาซอมทอ คาสํารวจทอร่ัว และตนทุนผลิตน้ําประปา (ตารางท่ี 5) มีดังนี้ 

   - ประตูลดแรงดันน้ํา จํานวน 260 ชุด  
   - เคร่ืองมือสูบจายน้ํา จํานวน 18 ชุด 
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   - งานปรับปรุงอุปกรณในสถานีสูบจายน้ํา จํานวน 7 งาน 
   - งานปรับปรุงสถานีไฟฟายอย จํานวน 1 งาน 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอรและซอฟแวรพรอมอุปกรณส่ือสารเพื่อ

ประมวลผล   อยางตอเนื่อง Real time จํานวน 105 ชุด 
   - เคร่ืองมือส่ือสารเช่ือมสัญญาณระบบสงขอมูล จํานวน 110 ชุด 
   - อุปกรณควบคุมประตูน้ําระยะไกล จํานวน 95 ชุด 
   - อุปกรณควบคุมเช่ือมระหวางอุโมงสงน้ําและทอประทาน จํานวน           

99 ชุด 
   - อุปกรณควบคุมการสูบจายน้ํา จํานวน 1 ชุด 
   - อุปกรณตอเช่ือมระหวางสํานักงานใหญและสามเสน จํานวน 1 ชุด 
   - อุปกรณจายน้ํา จํานวน 2,040 ชุด 
   - อุปกรณควบคุมการจายน้ําอัตโนมัติ  จํานวน 1 ชุด 
   - งานจัดทําระบบเฝาระวังตรวจสอบน้ําสูญเสีย จํานวน 15 งาน 
         2.2 จํานวนทรัพยากรที่เปนคาดําเนินการ (ตารางท่ี 5) ประกอบดวย 
   - คาดําเนินการฝกอบรม จํานวน 24.20 ลานบาท 
   - จํานวนงานซอมทอ ในปท่ี 1 จํานวน 256,000 คร้ัง และลดลง            

เปน 243,675 คร้ังในปท่ี 2 เปนตน   
   - จํานวนงานสํารวจทอร่ัว 1 คร้ังตอป  
 
 
 
  2.3 จํานวนทรัพยากรที่เปนคาขายน้ําประปา ประกอบดวย 
   - คาใชจายในการดําเนินงาน คือ เงินเดือน คาจาง เงินสวัสดิการ                

คาตอบแทน คาไฟฟา คาสารเคมี คาบริการภายนอก (คาจางกิจการภายนอก) คาวัสดุ คาใชจาย          
ดําเนินงานอ่ืน  

   - คาใชจายอ่ืน  คือ คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน  รายจายตัดจาย 
ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมผูกพันเงินกู คาใชจายอ่ืนท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน (กําไรหรือ            
ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน) ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 

จากตารางท่ี 5 จะเห็นวา ตนทุนท่ีเปนคาลงทุนจะเกิดข้ึนในชวง 3 ปแรก เชน ประตูลด
แรงดันน้ํา ลงทุนท้ังส้ิน 260 ชุด โดยลงทุนในปท่ี 1 จํานวน 200 ชุด ในปท่ี 2 จํานวน 39 ชุด           
และในปท่ี 3 จํานวน 19 ชุด เปนตน สําหรับงานดําเนินการฝกอบรมไมไดมีการกําหนดจํานวนคร้ัง
ท่ีจะตองดําเนินการฝกอบรม แตไดกําหนดใหในปที 1 การประปานครหลวงจะตองจายคาใชจาย

DPU



เกี่ยวกับการดําเนินการฝกอบรมจํานวน 15 ลานบาท และ 9.20 ลานบาทในปท่ี 2 รวมเปนคา
ดําเนินการฝกอบรมท้ังส้ิน 24.20 ลานบาท ในสวนของคาดําเนินการ คือ งานซอมทอ ในปท่ี 1 จะ
ดําเนินการซอมทอจํานวน 256,500 จุด ในปท่ี 2 ซอมทอจํานวน 243,675 จุด ซ่ึงจะมีจํานวนจุดแตก
ร่ัว   ของทอลดลงจํานวน 12,825 จุด (256,500-243,675) และจุดแตกร่ัวของทอจะมีปริมาณลดลง            
ในทุก ๆ ป โดยในปท่ี 12 จุดแตกร่ัวของทอเหลือเพียง 145,894 จุด เปนตน สําหรับงานสํารวจทอร่ัว 
หากมีการดําเนินการตามโครงการแลว การประปานครหลวงจะมีการสํารวจทอร่ัวในปท่ี 1 – 12        
ปละ 1 คร้ัง ตนทุนขายน้ําประปาในปท่ี 1 – 12 จะใชราคาคงท่ีคือ 8.48 บาท 

 3. ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการ 
  ผลประโยชนท่ีไดรับจากกรณีไมมีโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้า  

สูญเสียของการประปานครหลวงน้ันก็คือ ปริมาณนํ้าประปาขาย (ตารางท่ี 6 , ภาพท่ี 5) 
  จากตารางท่ี 6 การประปานครหลวงไดประมาณการปริมาณนํ้าจาย โดยใชใน
ปท่ี 1 ของการเร่ิมดําเนินการตามโครงการเปนฐาน กลาวคือในปท่ี 1 การประปานครหลวง    
ประมาณการปริมาณนํ้าผลิตจายจํานวน 1,470 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าสูญเสีย 38.3% ปริมาณนํ้าขาย
เทากับ 61.70% จะมีปริมาณนํ้าประปาขายเทากับ 906.99 ลาน ลบ.ม. ในปท่ี 2 ประมาณการปริมาณ       
น้ําผลิตจายเพิ่มข้ึนเปน 1,497 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าสูญเสียเพ่ิมข้ึนเปน 41.60% ปริมาณนํ้าขาย 
58.40% จะมีปริมาณนํ้าประปาขายเทากับ 874.25 ลาน ลบ.ม.เปนตน 

 4. ผลประโยชนกรณีมีโครงการ 
  ผลประโยชนท่ีไดรับจากกรณีมีโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดน้ํา         

สูญเสียของการประปานครหลวงน้ันก็คือ ปริมาณนํ้าประปาขาย  (ตารางท่ี 7 , ภาพท่ี 5) 
 จากตารางท่ี 7 การประปานครหลวงประมาณการปริมาณนํ้าจายโดยใชในปท่ี 1 

ของการเร่ิมดําเนินการตามโครงการซ่ึงเปนปฐาน โดยในปท่ี 1 การประปานครหลวงประมาณการ
ปริมาณนํ้าผลิตจายจํานวน 1,470 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าสูญเสีย 38.3% ปริมาณน้ําขาย 61.70% 
ปริมาณน้ําประปาขาย 906.99 ลาน ลบ.ม. ในปท่ี 2 การประปานครหลวงประมาณการปริมาณ         
น้ําผลิตจายเพิ่มข้ึนเปน 1,497 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าสูญเสียลดลงเหลือ 36.60% ปริมาณนํ้าขาย 
63.40% ก็คือ 949.10 ลาน ลบ.ม.เปนตน 

 
การประเมินมูลคาปจจัยการผลิตและผลผลิต 

 
 ราคาท่ีใชในการประเมินมูลคาปจจัยการผลิตและผลผลิต เปนราคาคงท่ีโดยใช

ราคาในป 2547 เปนปฐาน  
 1. ตนทุนกรณีไมมีโครงการ 
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  ตนทุนกรณีไม มีโครงการมี เฉพาะ  คาใชจ ายดํา เนินการ (ตารางท่ี  8)          
ประกอบดวย  

                 1.1 ตนทุนของทรัพยากรที่ใชในการซอมทอ และสํารวจทอร่ัว                    
   1.2 ตนทุนขายน้ําประปา  
 จากตารางท่ี 8 การซอมทอกรณีไมมีโครงการในปท่ี 1 ปริมาณทอแตกทอร่ัว

จํานวน 270,000 จุด การประปานครหลวงจะตองจายคาซอมทอแตกทอร่ัว ในราคา 1,000 บาท        
ตอจุด (ตารางท่ี 9) ในปท่ี 1 คาซอมทอมีมูลคา 270 ลานบาท เปนตน ในสวนของการสํารวจทอร่ัว
จะมีคาใชจายในการสํารวจทอร่ัว 2,000 บาท ตอกิโลเมตร ปจจุบันการประปานครหลวง                    
มีทอประปายาวท้ังส้ินประมาณ 18,000 กิโลเมตร กรณีไมมีโครงการจะตองมีการสํารวจหาทอร่ัว 
ในปท่ี 1 – 6 ปละ 2 คร้ัง เปนจํานวนเงินปละ 72 ลานบาท และในปท่ี 7 – 12 ปละ 3 คร้ัง จํานวนเงิน
ปละ 108 ลานบาท  

   1.2 ตนทุนขายน้ําประปา การประปานครหลวงมีตนทุนขายน้ําประปา            
8.48 บาทตอ ลบ.ม. (ตารางท่ี 4) 

 2. ตนทุนกรณีมีโครงการ  (ตารางท่ี 10) 
  ตนทุนของทรัพยากรกรณีมีโครงการ  ประกอบดวย  คาใชจายลงทุน                 

และคาใชจายดําเนินการ คํานวณไดโดยการนําจํานวนหนวยคูณราคาตอหนวย (ตารางท่ี 9)  
  จากตารางท่ี 10 จะเห็นวาตนทุนกรณีมี โครงการจะประกอบดวยคาใชจาย      

ลงทุน และคาใชจายดําเนินการ อธิบายไดวา 
          2.1  คาใชจายลงทุน  เชน คาประตูแรงดันน้ํา ในปท่ี 1 จํานวน 200 ชุด         

ในปท่ี 2 จํานวน 39 ชุด และในปท่ี 3 จํานวน 19 ชุด ราคาชุดละ 1.20 ลานบาท จะเปนคาประตู        
ลดแรงดันน้ําจํานวน 240 ลานบาท 46.80 ลานบาท และ 22.80 ลานบาท ในปท่ี 1 ปท่ี 2 และปท่ี 3           
ตามลําดับ  

   2.2 คาใชจายดาํเนินการ 
           (1) คาฝกอบรม การฝกอบรมไมมีการกําหนดจํานวนครั้งท่ีจะตอง     

จัดใหมีการฝกอบรมไว โดยจะเร่ิมทําการฝกอบรมในปท่ี 2 ซ่ึงการประปานครหลวงจะตองจาย           
คาดําเนินการฝกอบรมจํานวน 15 ลานบาท และในปท่ี 3 จํานวน 9.20 ลานบาท  

    (2) คาซอมทอการประปานครหลวง จะตองจายคาซอมทอแตกทอ
ร่ัวในอัตรา 1,000 บาทตอจุด เชน ในปท่ี 1 จะมีทอแตกทอร่ัวจํานวน 256,600 จุด คาซอมทอ           
จะเทากับ 256.50 ลานบาท เปนตน  

    (3) คาสํารวจทอร่ัว จะมีการสํารวจหาทอร่ัวตลอดอายุของโครงการ
จํานวน 1 คร้ังตอป โดยคาใชจายในการสํารวจทอร่ัว 2,000 บาทตอกิโลเมตร ปจจุบันการประปา       
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นครหลวงมีทอประปายาวท้ังส้ินประมาณ 18,000 กิโลเมตร ดังนั้น การการประปานครหลวง                 
จะตองจายคาสํารวจทอร่ัวตลอดอายุโครงการจํานวนปละ 36 ลานบาท   

   2.3 ตนทุนขายน้ําประปา การประปานครหลวงมีตนทุนขายน้ําประปา            
8.48 บาทตอ ลบ.ม.  (ตารางท่ี 4) 

 3. ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการและมีโครงการ  
  ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการและมีโครงการ คือ ปริมาณน้ําประปา              

ท่ีขายได ซ่ึงหากการประปานครหลวงสามารถบริหารจัดการใหอัตราน้ําสูญเสียลดลง ก็จะทําให
ปริมาณนํ้าท่ีขายไดขายเพิ่มข้ึนสงผลใหการประปานครหลวงมีรายไดคาขายนํ้าประปาเพ่ิมข้ึน        
ซ่ึงรายไดคาขายน้ําประปา คํานวณไดจาก 

 
รายไดคาขายน้ําประปา  = ปริมาณน้าํประปาขาย X ราคาขายน้ําประปาเฉล่ียตอหนวย  

 
 ราคาขายน้ําประปาของการประปานครหลวงท่ีกําหนดไวจะเปนอัตรากาวหนา 

นอกจากนี้ยังแบงเปน 2 ประเภท ประเภทท่ี 1 คือ ประเภทท่ีพักอาศัย และประเภทที่ 2 คือ ประเภท
ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ  โดยราคาขายเหมา (Bulk Sale) มีราคาเฉล่ีย         
ของประเภทที่ 1 ท่ี 10.50 บาท/ลบ.ม. และประเภทท่ี 2 ราคา 13.00 บาท/ลบ.ม. (ตารางท่ี 11)                   
ดังนั้น จึงตองนําราคาคาน้ําประปาเฉล่ียของท้ัง 2 ประเภท มาหาคาเฉล่ียเปนราคาคาน้ําประปา           
ท่ีจะใชในการคํานวณผลประโยชน คือ  

 
ราคาขายน้ําประปาเฉลี่ย = ราคาขายน้ําประปาเฉลี่ยประเภทท่ี 1 + ประเภทที่ 2 
                                                                             2 
จะไดวา 
ราคาขายนํ้าประปาเฉล่ีย  =  10.50 + 13.00   =  11.75 บาท 
       2 
     3.1 ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการ การประปานครหลวงมีปริมาณ                  

น้ําประปาขายในปท่ี 1 เทากับ 906.99 ลาน ลบ.ม. จึงทําใหการประปานครหลวงมีรายได                     
คาขายน้ําประปา 10,657.13 ลานบาท (906.99 x 11.75) และมีปริมาณน้ําขายลดลงเปน                 
874.25 ลาน ลบ.ม. จึงทําใหรายไดคาขายนํ้าประปาในปท่ี 2 เทากับ 10,272.41 ลานบาท                   
(874.25 x 11.75) เปนตน  (ตารางท่ี 12) 

  3.2 ผลประโยชนกรณีมีโครงการ ในปท่ี 1 การประปานครหลวงมีปริมาณ      
น้ําขายจํานวน 906.99 ลาน ลบ.ม.ซ่ึงทําใหการประปานครหลวงไดรับรายไดคาขายน้ําประปา         
เทากับ 10,657.13 ลานบาท (906.99 x 11.75) และเพิ่มข้ึนเปน 11,151.90 ลานบาท (984.10 x 11.75)              
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ในปท่ี 2 เนื่องจาก การมีโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียทําใหอัตราน้ําสูญเสีย       
ลดลงมีผลทําใหการประปานครหลวงมีรายไดคาขายน้ําประปาเพ่ิมขึ้น เปนตน (ตารางท่ี 13) 

 
การแปลงมูลคาทางการเงนิเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ 

 
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ (Economic Analysis) คือ การประเมิน               

ขีดความสามารถของโครงการในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคม
สวนรวม การวิเคราะหทางเศรษฐกิจโครงการจึงใชราคาเงาประเมินมูลคาของปจจัยการผลิตและ     
ผลผลิต เพราะราคาตลาดสวนใหญเปนราคาท่ีบิดเบือน ซ่ึงราคาเงาน้ีจะสะทอนถึงการใชทรัพยากร
ท่ีแทจริง แตในการศึกษาน้ีจะตีมูลคาดวยราคาตลาด มูลคาท่ีไดจึงเปนมูลคาทางการเงิน ซ่ึงไมใช   
มูลคาท่ีแทจริง จากนั้นจึงแปลงมูลคาทางการเงินมาเปนมูลคาทางเศรษฐกิจโดยใชตัวแปลงคา 
(Conversion Factor : CF) ของธนาคารโลก  

 
 
 1.กระแสเงินสดจายของตนทุนทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  1.1 กรณีไมมีโครงการ  
     ตนทุนกรณีไมมีโครงการ จะประกอบดวย คาซอมทอ และคาสํารวจ       

ทอร่ัว ซ่ึงการคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจของตนทุนกรณีไมมีโครงการจะคํานวณไดจากนําคาใชจาย           
ดําเนินการในสวนของคาซอมทอและคาสํารวจทอร่ัว คูณดวย CF ของตัวแปลงคามาตรฐานคือ 
0.791 จะไดมูลคาทางเศรษฐกิจของคาซอมทอและคาสํารวจทอร่ัว เชน ในปท่ี 1 คาซอมทอ             
270 ลานบาท คูณดวย CF ของตัวแปลงคามาตรฐานคือ 0.791 จะไดมูลคาทางเศรษฐกิจของ              
คาซอมทอ 213.57 ลานบาท และคาสํารวจทอร่ัว 57 ลานบาท  เปนตน (ตารางท่ี 14) จะไดคาตนทุน
ทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการ (ECWOPt) ตามสมการท่ี (1) ในบทท่ี 2 และนําตนทุน                  
ทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการทุกรายการรวมกันจะไดผลรวมของตนทุนทางเศรษฐกิจกรณี          
ไมมีโครงการตามสมการท่ี (2) ในบทที่ 2  

  1.2 กรณีมีโครงการ  
   ตนทุนของโครงการ แบงเปนคาใชจายลงทุน และคาใชจายดําเนินการ               

ซ่ึงการคํานวณหามูลคาทางเศรษฐกิจของตนทุนทางเศรษฐกิจของโครงการจะคํานวณไดจาก          
การนําคาใชจายลงทุน เชน คาประตูลดแรงดันน้ํา คาเคร่ืองมือสูบจายน้ํา คาปรับปรุงอุปกรณ            
ในสถานีสูบจายน้ําบางเขน ฯลฯ และคาใชจายดําเนินการ เชน คาดําเนินการฝกอบรม คาซอมทอ      
คาสํารวจทอร่ัว คูณดวยคา  CF ก็จะไดมูลคาทางเศรษฐกิจของคาใชจายลงทุนและคาใชจาย             
ดําเนินการแตละประเภท เชน คาประตูลดแรงดันน้ํา ในปท่ี 1 มีมูลคาตนทุน 240 ลานบาท คูณดวย 
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CF ของตัวแปลงคา Non-trade จะไดมูลคาทางเศรษฐกิจเทากับ 146.88 ลานบาท สําหรับคาใชจาย
ดําเนินการก็ใชวิธีเดียวกับคาใชจายลงทุน เชน คาดําเนินการฝกอบรม ในปท่ี 2 มีมูลคา 15 ลานบาท 
คูณดวย CF ของตัวแปลงคามาตรฐาน คือ 0.612 จะไดมูลคาทางเศรษฐกิจของคาดําเนินการ                
ฝกอบรม 11.87 ลานบาท เปนตน (ตารางท่ี 15) ซ่ึงจะทําใหไดคาของตนทุนทางเศรษฐกิจ                
กรณีมีโครงการ (ECWPt) ดังสมการท่ี (3) ในบทท่ี 2 และนําตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการ     
ทุกรายการรวมกันจะไดผลรวมของตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการตามสมการท่ี (4) ในบทที่ 2 

 2. กระแสเงินสดรับของผลประโยชนทางเศรษฐกิจของโครงการ 
  2.1 กรณีไมมีโครงการ  
          ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการไดจากนํามูลคาจากขอ 3.1 คูณดวย      

คา CF จะไดมูลคาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ในปท่ี 1 การประปานครหลวงมีรายได           
คาขายน้ําประปาเทากับ 10,657.13 ลานบาท คูณดวย CF ของตัวแปลงคา Non-trade คือ 0.612 จะได      
มูลคาทางเศรษฐกิจของรายไดคาขายน้ําประปาคือ 6,522.17 ลานบาท (ตารางท่ี 14) เปนตน ซ่ึงจะทํา
ใหไดคาของผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการ (EBWOPt) ตามสมการท่ี (5) ในบทท่ี 2 
และนําผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการของทุกรายการรวมกันจะไดผลรวม               
ของผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการตามสมการท่ี (6) ในบทที่ 2  

  2.2 กรณีมีโครงการ  
   ผลประโยชนกรณีมีโครงการไดจากนํามูลคาจากขอ 3.2 คูณดวยคา CF 

จะไดมูลคาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ กลาวคือ ในปท่ี 1 การประปานครหลวงมีรายได                       
คาขายน้ําประปาเทากับ 10,657.13 ลานบาท คูณดวย CF ของตัวแปลงคา Non-trade คือ 0.612 จะได      
มูลคาทางเศรษฐกิจของรายไดคาขายน้ําประปาคือ 6,522.17 ลานบาท (ตารางท่ี 15) ซ่ึงจะทําให             
ไดคาของผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการ (EBWPt) ดังสมการ (7) ในบทท่ี 2                  
และนําผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการของทุกรายการรวมกันจะไดผลรวม                    
ของผลประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการตามสมการท่ี (8) ในบทที่ 2 

 3.คํานวณหาตนทุนเพิ่ม (Incremental Cost : ICt) โดยการนํามูลคาทางเศรษฐกิจ              
ของตนทุนจากกรณีไมมีโครงการลบดวยตนทุนกรณีมีโครงการ จะไดตนทุนเพิ่มตามสมการท่ี (9)                
ในบทท่ี 2 เชน ในปท่ี 1 ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีไมมีโครงการจํานวน 7,692.04 ลานบาท               
ลบ ตนทุนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการจํานวน 6,354.32 ลานบาท จะไดตนทุนเพิ่มข้ึน                
1,337.72 ลานบาท เปนตน (ตารางท่ี 16) 

 4.คํานวณหาผลประโยชนเพิ่ม (Incremental Benefit : IBt) โดยการนํามูลคา             
ทางเศรษฐกิจของผลประโยชนจากกรณีไมมีโครงการลบดวยผลประโยชนกรณีมีโครงการ                  
จะไดผลประโยชนเพิ่มตามสมการท่ี (10) ในบทท่ี 2 เชน ในปท่ี 1 ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ          
กรณีมีโครงการจํานวน 6,522.17 ลานบาท ลบ ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการจํานวน              
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6,522.17 ลานบาท ผลประโยชนเปนศูนย แตในปท่ี 2 ประโยชนทางเศรษฐกิจกรณีมีโครงการ            
มีจํานวน 6,824.98 บาท  ลบ ผลประโยชนกรณีไมมีโครงการ 6,286.73 ลานบาท จะไดผลประโยชน
เพิ่มข้ึน 538.25 ลานบาท เปนตน  (ตารางท่ี 16)  

 5.ผลประโยชนสุทธิเพิ่มขึ้น (Incremental Net Benefit) โดยการนํา                      
มูลค าทาง เศรษฐกิจของผลประโยชน เพิ่มลบดวย มูลค าทาง เศรษฐกิจของตนทุนเพิ่ ม                            
จะไดผลประโยชนสุทธิเพิ่มข้ึน ตามสมการท่ี (11) ในบทท่ี 2 เชน ในปท่ี 1 ผลประโยชนเปนศูนย             
ลบ ตนทุนเพิ่ม 1,337.72 ลานบาท จึงไดวา ผลประโยชนสุทธิเพิ่มข้ึน –1,337.72 ลานบาท ในปท่ี 2  
ผลประโยชนเพ่ิมข้ึน 538.25 ลานบาท ลบ ตนทุนเพิ่ม 1,109.76 ลานบาท มีผลประโยชนสุทธิ         
เพิ่มข้ึน –571.51 ลานบาท เปนตน (ตารางท่ี 16 , ภาพท่ี 6) 
 

การคํานวณเกณฑท่ีใชในการประเมินโครงการ 
 
 จากผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวา ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในการลงทุน               

ในโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสียของการประปานครหลวง มีความเปนไปได       
ท่ีจะลงทุน เนื่องจาก มูลคาปจจุบัน (NPV) มีคามากกวา 0 คือ 882.64 ลานบาท (ตารางท่ี 17)         
อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน (BCR) มีคามากกวา 1 คือ 1.01 และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(EIRR) มีคาเทากับ 12.73% ซ่ึงมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอัตราตํ่าสุดคือ 5%  

 
การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 

 
 สําหรับการวิ เคราะหความออนไหวของโครงการปรับปรุงระบบประปา                    

เพื่อลดนํ้าสูญเสีย หากกําหนดใหเปาหมายอัตราน้ําสูญเสีย 30% และอัตราคิดลด 5% จะพบวา  
 6.1 การเปล่ียนแปลงดานตนทุน (Switching Value of Cost  : SVC) คํานวณไดจาก

สมการท่ี 15 ในบทท่ี 2 มีคาเทากับ 1.29% โดย SVC ของโครงการสามารถเพ่ิมข้ึนไดสูงสุด 1.29%   
ซ่ึงหากมีคาสูงกวานี้ ผลตอบแทนจากโครงการจะไมคุมคากับการลงทุน  (ตารางท่ี 18) 

 6.2 การเปล่ียนแปลงดานผลประโยชน (Switching Value of Benefit : SVB)              
คํานวณไดจากสมการท่ี 16 ในบทที่ 2 มีคาเทากับ 1.27% โดย SVB ของโครงการสามารถลดลง           
ไดต่ําสุด 1.27% ซ่ึงหากมีคาตํ่ากวานี้ ผลตอบแทนจากโครงการจะไมคุมคากับการลงทุน                   
(ตารางท่ี 18) 
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ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการวิเคราะหความออนไหว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.อัตรานํ้าสูญเสีย 30% อัตราคิดลด 5% แตราคาของประตูลดแรงดันน้ํา               

เพิ่มข้ึน 5% มูลคาปจจุบันสุทธิคือ -2,362.14 ลานบาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 0.97                   
และอัตราผลตอบแทนภายใน –5.42 แสดงวาการลงทุนไมคุมคา  
 2.อัตราน้ําสูญเสียเพ่ิมข้ึนเปน 35% อัตราคิดลด 5% มูลคาปจจุบันสุทธิ                     คือ -
2,539.11 ลานบาท อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 0.96 และอัตราผลตอบแทนภายใน –6.63   แสดงวา
การลงทุนไมคุมคา 

DPU



ตารางท่ี 18 สรุปผลการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการ

NPV BCR EIRR SVC SVB
(ลานบาท) (เทา) (%) (%) (%)

1.อัตรานํ้าสูญเสีย 30%

   - อัตราคิดลด 5% 882.64 1.01 12.73 1.29 1.27

      - ราคาประตูแรงดันนํ้าเพิ่มข้ึน 5%  -2,355.47 0.97 -5.42 - -

2.อัตรานํ้าสูญเสีย 35%

   - อัตราคิดลด 5% -2,532.45 0.96 -6.61 - -

ท่ีมา : จากการคํานวณ

เกณฑท่ีใชในการประเมินโครงการ
รายการ

DPU



 

 

 
 
ตารางที่ 19  มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิกรณีมีโครงการกําหนดอัตราน้ําสูญเสีย 30% อัตราคิดลด 5% ราคาประตูลดแรงดันน้ําเพิม่ขึ้น 5%            
                    โดยปจจัยอื่น ๆ คงที่ (หนวย : ลานบาท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กระแสเงนิสดรบั 6,522.17 6,824.98 7,076.66 7,357.69 7,593.12 7,857.61 8,114.32 8,376.08 8,582.46 8,808.98 9,040.53 9,302.28 95,456.86

กระแสเงนิสดจาย 8,887.74 8,444.93 8,214.08 7,065.59 7,276.51 7,514.95 7,746.57 7,983.27 8,168.69 8,373.25 8,582.85 8,820.93 97,079.35

อัตราคดิลด 5% 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.585 0.557

มูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดรบั 6,209.10 6,190.26 6,114.24 6,055.38 5,953.01 5,861.77 5,769.28 5,670.60 5,535.69 5,408.71 5,288.71 5,181.37 69,238.11

มูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดจาย 8,461.12 7,659.55 7,096.97 5,814.98 5,704.78 5,606.15 5,507.81 5,404.67 5,268.81 5,141.18 5,020.97 4,913.26 71,600.25

มูลคาปจจบุันของกระแสเงินสดสทุธผิลประโยชนสทุธเิพิม่ขึ้น -2,252.02 -1,469.30 -982.73 240.39 248.23 255.62 261.48 265.93 266.88 267.53 267.74 268.11 -2,362.14

รายการ
ปที่

รวม

DPU



 

 

 
 
ตารางที่ 20  กระแสเงินสดผลประโยชนสุทธิของโครงการกําหนดอัตราน้ําสูญเสีย 30% อัตราคิดลด 5% ราคาประตูแรงดันน้ําเพิ่มขึ้น 5%  
                    โดยปจจัยอื่น ๆ คงที่ ( หนวย : ลานบาท ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ตนทุน
ตน ทุนกรณี มี โครงการ 8 ,887 .74 8 ,444 .93 8 ,214 .08 7 ,065 .59 7 ,276 .51 7 ,514 .95 7 ,746.57 7 ,983 .27 8 ,168 .69 8 ,373.25 8 ,582 .85 8 ,820 .93

ตน ทุนกรณี ไม มี โครงการ 6 ,354 .32 6 ,145 .39 5 ,867 .77 5 ,551 .87 5 ,491 .19 4 ,758 .61 4 ,387.15 3 ,929 .17 3 ,380 .35 2 ,735.95 1 ,995 .02 1 ,141 .15

ตนทุน เพิ่ มขึ้ น 2 ,533 .41 2 ,299 .54 2 ,346 .31 1 ,513 .72 1 ,785 .32 2 ,756 .34 3 ,359.42 4 ,054 .10 4 ,788 .35 5 ,637.30 6 ,587 .83 7 ,679 .78

ผลประโยชน
ผลประโยชน กรณี มี โครงการ 6 ,522 .17 6 ,824 .98 7 ,076 .66 7 ,357 .69 7 ,593 .12 7 ,857 .61 8 ,114.32 8 ,376 .08 8 ,582 .46 8 ,808.98 9 ,040 .53 9 ,302 .28

ผลประโยชน กรณี ไม มี โครงการ 6 ,522 .17 6 ,286 .73 5 ,977 .09 5 ,625 .81 5 ,547 .50 4 ,748 .22 4 ,335.38 3 ,829 .06 3 ,224 .59 2 ,516.85 1 ,704 .77 770 .73

ผลประโยชน เพิ่ มขึ้ น 0 .00 538 .25 1 ,099 .58 1 ,731 .88 2 ,045 .62 3 ,109 .39 3 ,778.94 4 ,547 .01 5 ,357 .87 6 ,292.13 7 ,335 .75 8 ,531 .55

ผลประโยชน สุทธิ
ผลประโยชนสุ ทธิ กรณี มี โครงการ -2 ,365 .57 -1 ,619 .95 -1 ,137 .42 292 .09 316 .62 342 .65 367 .76 392 .81 413 .77 435 .72 457 .68 481 .34

ผลประโยชนสุ ทธิ กรณี ไม มี โครงการ 167 .84 141 .34 109 .32 73 .94 56 .31 -10 .39 -51 .77 -100 .11 -155 .76 -219.10 -290 .25 -370 .42

ผลประโยชน สุทธิ เพิ่ ม ขึ้น -2 ,533 .41 -1 ,761 .29 -1 ,246 .74 218 .16 260 .30 353 .04 419 .52 492 .92 569 .52 654 .82 747 .93 851 .77

B C R 0.97

E IR R -5 .44%

ป ที่
รายการ

DPU



 

 

 
 
ตารางที่ 21   มูลคาปจจุบันของกระแสเงนิสดสุทธิกรณีมีโครงการโดยกําหนดเปาหมายอัตราน้ําสูญเสีย 35% อัตราคิดลด 5% โดยปจจัยอื่น ๆ คงที่ 
                     (หนวย : ลานบาท ) 
 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กระแสเงินสดรบั 6,522.17 6,824.98 7,076.66 7,357.69 7,593.12 7,296.35 7,534.73 7,777.79 7,969.43 8,179.76 8,394.77 8,637.83 91,165.27

กระแสเงินสดจาย 8,880.39 8,443.50 8,213.38 7,065.59 7,276.51 6,991.42 7,205.93 7,425.19 7,596.86 7,786.33 7,980.50 8,201.14 93,066.74

อัตราคดิลด 5% 0.952 0.907 0.864 0.823 0.784 0.746 0.711 0.677 0.645 0.614 0.585 0.557

มูลคาปจจุบนัของกระแสเงินสดรับ 6,209.10 6,190.26 6,114.24 6,055.38 5,953.01 5,443.08 5,357.19 5,265.56 5,140.28 5,022.37 4,910.94 4,811.27 66,472.67

มูลคาปจจุบนัของกระแสเงินสดจาย 8,454.13 7,658.25 7,096.36 5,814.98 5,704.78 5,215.60 5,123.41 5,026.85 4,899.98 4,780.81 4,668.59 4,568.04 69,011.79

มูลคาปจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธผิลประโยชนสุทธเิพิ่มขึ้น -2,245.03 -1,468.00 -982.13 240.39 248.23 227.48 233.78 238.71 240.30 241.57 242.35 243.23 -2,539.11

รายการ
ปที่

รวม

DPU



 

 

 
 
ตารางที่ 22   กระแสเงินสดผลประโยชนสุทธิของโครงการโดยกําหนดเปาหมายอัตราน้ําสูญเสีย 35%  อัตราคิดลด 5% โดยปจจัยอื่น ๆ คงที่  
                     (หนวย : ลานบาท) 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ตนทุ น
ตน ทุนกรณี มี โครงก าร 8 ,8 80 .39 8 ,4 43 .50 8 ,213 .38 7 ,0 65 .59 7 ,2 76 .51 6 ,9 91 .42 7 ,2 05 .93 7 ,42 5 .19 7 ,596 .86 7 ,786 .33 7 ,980 .50 8 ,2 01 .14

ตน ทุนกรณี ไม มี โครงการ 6 ,3 54 .32 6 ,1 45 .39 5 ,867 .77 5 ,5 51 .87 5 ,4 91 .19 4 ,7 58 .61 4 ,3 87 .15 3 ,92 9 .17 3 ,380 .35 2 ,735 .95 1 ,995 .02 1 ,1 41 .15

ต น ทุน เพิ่ ม ขึ้น 2 ,5 26 .07 2 ,2 98 .11 2 ,345 .61 1 ,5 13 .72 1 ,7 85 .32 2 ,2 32 .81 2 ,8 18 .78 3 ,49 6 .02 4 ,216 .52 5 ,050 .38 5 ,985 .48 7 ,0 59 .99

ผลประ โยชน
ผลประโยชน ก รณี มี โครงการ 6 ,5 22 .17 6 ,8 24 .98 7 ,076 .66 7 ,3 57 .69 7 ,5 93 .12 7 ,2 96 .35 7 ,5 34 .73 7 ,77 7 .79 7 ,969 .43 8 ,179 .76 8 ,394 .77 8 ,6 37 .83

ผลประโยชน ก รณี ไม มี โครงก าร 6 ,5 22 .17 6 ,2 86 .73 5 ,977 .09 5 ,6 25 .81 5 ,5 47 .50 4 ,7 48 .22 4 ,3 35 .38 3 ,82 9 .06 3 ,224 .59 2 ,516 .85 1 ,704 .77 7 70 .73

ผลประโยชน เพิ่ ม ขึ้น 0 .00 5 38 .25 1 ,099 .58 1 ,7 31 .88 2 ,0 45 .62 2 ,5 48 .13 3 ,1 99 .35 3 ,94 8 .72 4 ,744 .84 5 ,662 .91 6 ,690 .00 7 ,8 67 .10

ผลประ โยชน สุท ธิ
ผลประโยชน สุ ท ธิ กรณี มี โครงก าร -2 ,3 58 .23 -1 ,6 18 .52 -1 ,136 .72 2 92 .09 3 16 .62 3 04 .93 3 28 .80 35 2 .60 372 .56 393 .43 414 .28 4 36 .69

ผลประโยชน สุ ท ธิ กรณี ไม มี โครงการ 1 67 .84 1 41 .34 109 .32 73 .94 56 .31 -10 .39 -51 .77 -10 0 .11 -155 .76 -219 .10 -290 .25 -3 70 .42

ผลประโยชน สุท ธิ เพิ่ ม ขึ้น -2 ,5 26 .07 -1 ,7 59 .86 -1 ,246 .04 2 18 .16 2 60 .30 3 15 .32 3 80 .57 45 2 .70 528 .32 612 .53 704 .53 8 07 .11

B C R 0.96

E IR R -6 .63%

ป ที่
รายการ

DPU



2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558

906.9 948.6 984.5 1023.1 1056.3 1092.4 1128.2 1165.1 1193.4 1225.3 1257.4 1293.3

1570 1570 1570 1570 1570 1570 1701 1701 1832 1832 1832 1964

ปริมาณความตองการใชน้ํา

กําลังการผลิตน้ํา DPU



ภาพที่ 5  แสดงปริมาณความตองการใชน้ําประปาของผูใชน้ํากับกําลังการผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง
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DPU



บทท่ี 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 
 การประปานครหลวงมีภารกิจหลักในการผลิตน้ําประปา เพื่อใหบริการแกประชาชน          
ท่ีเปนผูใชน้ําแตละประเภทซึ่งมีปริมาณเพิ่มข้ึนในทุกป นับต้ังแตกอต้ังเม่ือป 2510 เปนตนมา             
การประปานครหลวงไดดํ า เนินโครงการเ พ่ือเพิ่มกํา ลังการผลิตและขยายพ้ืนท่ีบริการ                        
สนองความตองการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลขอจํากัดดานงบประมาณในการลงทุน         
จึงเลือกใชทอและอุปกรณการผลิตท่ีผลิตภายในประเทศซ่ึงมีคุณภาพไมสูงนัก ประกอบกับระบบ
ประปาพ้ืนฐาน เชน ระบบควบคุมอัตรานํ้าสูญเสีย ยังคงใชเทคโนโลยีแบบเกา ดังนั้น อัตรา              
น้ําสูญเสียในระบบจายน้ําจึงอยูในเกณฑสูงเปนปญหาและอุปสรรคในการบริการการสูบจายน้ํา          
มากข้ึน 
 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา การประปานครหลวงดําเนินแผนงานลดนํ้าสูญเสียอยางเปน
รูปธรรม 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงทอประปา โครงการแผนหลักคร้ังท่ี 3 และโครงการ         
แผนหลักคร้ังท่ี 4 ใชงบประมาณจากโครงการในสวนงานลดนํ้าสูญเสียประมาณ 2,800 ลานบาท          
ท้ังท่ีมีการทํากิจกรรมเพื่อลดนํ้าสูญเสียมากพอสมควรแตยังมีอัตรานํ้าสูญเสียท่ีเพิ่มสูงข้ึน                   
การประปานครหลวงจึงมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนดานการลดน้ําสูญเสียโดยมุงหวัง             
จะลดอัตรานํ้าสูญเสียใหเหลือรอยละ 30 ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงระบบปาเพ่ิมเติม        
โดยนําเทคโนโลยีการควบคุมการสูบจายน้ําและควบคุมน้ําสูญเสียท่ีทันสมัยมาใช เพื่อพัฒนา          
ศักยภาพการบริหารงานควบคุมระบบจายน้ําและควบคุมอัตราน้ําสูญเสียใหอยูในเกณฑ                    
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการประปานครหลวงมีเปาหมายจะลดนํ้าสูญเสียใหเหลือรอยละ 30        
ในป 2549 
 
 โครงการลดนํ้าสูญเสียเปนโครงการลงทุนปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบสูบจาย
น้ําประปาเพื่อควบคุมอัตราการสูญเสียท่ีเกิดข้ึนตามสภาพการใชงานใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม            
ไมเปนอุปสรรคตอการสงจายน้ําและอยูในระดับท่ีสากลยอมรับ สําหรับระบบของการประปา       
นครหลวงต้ังเปาหมายท่ีจะลดการสูญเสียและรักษาใหอยูท่ีระดับรอยละ 30 โดยการดําเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย  

 

DPU



การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้า       
สูญเสียของการประปานครหลวงในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงสภาพปญหาท่ีทําใหเกิดการสูญเสีย          
น้ําประปาและงานลดนํ้าสูญเสีย และความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของการลงทุนในโครงการ        
ปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย โดยเปรียบเทียบตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชน      
ทางเศรษฐกิจ ที่คาดวาจะไดรับของกรณีไมมีโครงการและกรณีมีโครงกร การวิเคราะหตนทุน       
ของทรัพยากรและผลประโยชน จะทําการจําแนกตนทุนของทรัพยากรและผลประโยชน          
ประมาณการจํานวนของทรัพยากรและจํานวนผลประโยชนตลอดอายุโครงการ ประเมินมูลคา         
ผลผลิตและปจจัยการผลิตแปลงมูลคาทางการเงินเปนมูลคาทางเศรษฐกิจโดยใชตัวปรับคา 
(Conversion Factor : CF) แลวจึงนํามูลคาทางเศรษฐกิจของโครงการมาคํานวณเกณฑท่ีใช               
ในการประเมินคือ NPV , BCR , EIRR  และทําการวิเคราะหความออนไหวของโครงการในสวน
ของการเปล่ียนแปลงทางดานตนทุน (SVC) และการเปล่ียนแปลงดานผลประโยชน (SVB)  

 
ในการศึกษาถึงสภาพปญหาท่ีทําใหเกิดการสูญเสียน้ําประปาและงานลดน้ําสูญเสีย               

พบวา การสูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวงมาจาก 2 สาเหตุ โดยสาเหตุแรก                    
สูญเสียน้ําประปาท่ีเกิดจากการบริหารและการจัดการ เชน การวัดน้ําคลาดเคล่ือน เปนการสูญเสีย
เกิดข้ึน เนื่องจาก การอานมาตรวัดน้ําผิดพลาดและตํ่ากวาความเปนจริง การออกใบแจงหนี้           
ผิดพลาดไมถูกตองตรงกับความเปนจริง การถอดมาตรวัดน้ําเนื่องจากการยกเลิกการใชน้ําและ           
ผูใชน้ําไมยอมชําระเงินคาน้ําประปาภายหลังการถอดมาตรวัดน้ําแลว การลดหยอนคาน้ําเนื่องจาก
ระบบทอร่ัวภายในท่ีพักอาศัยของผูใชน้ํา , การใชน้ําเพื่อทดสอบแรงดันและทําความสะอาดทอ   
รวมถึงการใชน้ําเพื่อสาธารณะประโยชน  สาเหตุท่ีสองเนื่องจากงานดานเทคนิค คือ มาตรวัดน้ํา
และอุปกรณท่ีใชวัดปริมาณนํ้าคลาดเคล่ือนเนื่องจากมาตรวัดน้ําหมดอายุการใชงานหรือไมเดิน     
การออกแบบกอสรางวางทอโดยไมมีขอมูลใตดินหรือแผนท่ีท่ีจัดเชนหรือเนื่องจากมีการใชน้ํา
บาดาลเปนจํานวนมากทําใหภายหลังเม่ือดินทรุดตัวทําใหทอเกิดการร่ัวไหล  การกัดกรอนเนื่องจาก
คุณสมบัติของดิน เปนตน  

 
ในสวนของมาตรการปองกันการสูญเสียน้ําประปานั้น การประปานครหลวงมีมาตรการ          

ในการปองกัน 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 คือมาตรการพื้นฐานข้ันตน โดยจะทําการจัดหา              
และเตรียมสถิติขอมูลตาง ๆ พรอมท้ังแหลงท่ีมาของขอมูลเพื่อจัดทําแผนที่ระบบทอประปา              
และอุปกรณตาง ๆ  เพื่อกําหนดพื้นที่ท่ีจะดําเนินการสํารวจและตรวจสอบความถูกตอง หรือพัฒนา
เทคโนโลยี โดยการศึกษาวิธีการวัดน้ําสูญเสียท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี ข้ันตอนท่ี 2 มาตรการ         
แกไข โดยการซอมทอร่ัวทุกจุดในทันทีท่ีทราบการร่ัวไหลของน้ําประปาและตองสํารวจ                 
หาตําแหนงท่ีทอร่ัวท้ังใตดินและบนดิน ข้ันตอนท่ี 3 มาตรการปรับปรุงปองกัน เปนการออกแบบ
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และกอสรางวางทอและอุปกรณทอใหทนตอแรงกระทําภายนอก เชน พื้นดินทรุด แผนไหว              
การถูกกัดกรอนของสภาพดิน ควบคุม แรงดันน้ําโดยปดเปดหรือหร่ีประตูน้ําในระบบจายน้ํา         
โดยพิจารณาถึงเวลาท่ีมีการใชน้ําประปา 

 
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดน้ํา          

สูญเสีย เปนการวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจ (Economic Analysis) ซ่ึงตนทุนของทรัพยากร ประกอบดวย 
คาใชจายตาง ๆ ท่ีใชเพื่อซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณตาง ๆ รวมถึงทรัพยากรที่ใชในการซอมทอ           
สํารวจทอร่ัว และตนทุนผลิตน้ําประปา ซ่ึงผลประโยชนก็คือ รายไดคาขายน้ําประปาท่ีการประปา 
นครหลวงจําหนายใหกับผูใชน้ํา จากการศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐกิจของโครงการปรับปรุง
ระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียของการประปานครพลวง พบวา หากกําหนดเปาหมายอัตรานํ้า         
สูญเสีย 30% อัตราคิดลด 5% จะไดมูลคาปจจุบัน (Net  Present Value : NPV) มีคามากกวา 0  
(NPV> 0) คือ 882.64 ลานบาท อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน (Benefit – Cost Ratio : BCR)                     
มีคามากกวา 1 (BCR > 1)  คือ 1.01 และอัตราผลตอบแทนภายใน (Economic Internal Rate of 
Return : EIRR) มีคาเทากับ 12.73%  ซ่ึงมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอัตราตํ่าสุด
คือ 5%  ในการวัดความคุมคาของโครงการโดยใชเกณฑการประเมินท้ัง 3 จะเห็นวา โครงการ        
ปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสียของการประปานครหลวงนั้น มีความเปนไปไดและ            
การลงทุนในโครงการนี้ใหผลคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากใหคา NPV>0 , BCR>1 และ EIRR          
มากกวาอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอัตราตํ่าสุด ในการวิเคราะหความออนไหวของ             
กรณีฐาน (Base Case) คืออัตราน้ําสูญเสีย 30% อัตราคิดลด 5% และราคาประตูลดแรงดันน้ํา            
เพ่ิมข้ึน 5% จะไดมูลคาปจจุบัน –2,362.14 ลานบาท อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน 0.97 
และอัตราผลตอบแทนภายใน –5.44% หากกําหนดอัตราน้ําสูญเสียเพิ่มข้ึนเปน 35% , อัตราคิดลด 
5%  จะไดมูลคาปจจุบัน –2,539.11 ลานบาท อัตราผลประโยชนตอตนทุน 0.96 และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน –6.63% แสดงวาไมคุมคาตอการลงทุน 

 
 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาในคร้ังนี ้
 

จากการวิเคราะหทางเศรษฐกิจโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดน้ําสูญเสีย           
ของการประปานครหลวง พบวา 

  - สาเหตุของการสูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวง เกิดจาก                 
2 สาเหตุ คือ การสูญเสียน้ําประปาท่ีเกิดจากการบริหารและการจัดการ และการสูญเสียน้ําประปา
จากงานดานเทคนิค จากสาเหตุดังกลาว การประปานครหลวงควรจะดําเนินการดังนี้ 
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          - จัดต้ังคณะทํางานดานลดน้ําสูญเสียของแตละสํานักงานประปาสาขา              
เพื่อสนับสนุนบริหารและจัดการงานดานลดน้ําสูญเสีย 

   - เนนการดําเนินงานเพื่อลดน้ําสูญเสียดานเทคนิค โดยใหความสําคัญ
ตอการหาทอร่ัวและซอมทอ โดยเฉพาะทอร่ัวใตดินซ่ึงสงผลโดยตรงตอการลดน้ําสูญเสีย                
การดําเนินการอาจจะประกอบดวย การประปานครหลวงดําเนินการเองและจางเหมาเอกชน        
ดําเนินการ 

   - ดําเนินการปรับปรุงทอจายน้ํา-บริการ โดยพิจารณาปรับปรุงจากอายุ 
ชนิด ขนาด ความลึก หรือตําแหนงและสถิติการแตกร่ัวของเสนทอ โดยพิจารณาดานความคุมทุน           
เปรียบเทียบกับคาบํารุงรักษา 

   - ดําเนินการยายมาตรผูใชน้ําออกนอกบริเวณบานเพ่ือใหการอานมาตร              
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและถูกตองตรงตามความเปนจริง รวมท้ังดําเนินการขุดยกซอม             
เปล่ียนมาตรท่ีมีปญหาและครบวาระใชงานอยางตอเนื่อง 

   - ปองปรามการลักใชน้ํา โดยมีระเบียบและคณะกรรมการวาดวยการนี้               
ซ่ึงเนนการเปรียบเทียบปรับเม่ือตรวจพบ 

จากการวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย
หากกําหนดเปาหมายอัตราน้ําสูญเสีย 30% อัตราคิดลด 5% จะไดมูลคาปจจุบัน (Net Present Value 
: NPV) มีคามากกวา 0  (NPV> 0) คือ 882.64 ลานบาท อัตราสวนของผลประโยชนตอตนทุน 
(Benefit – Cost Ratio : BCR) มีคามากกวา 1 (BCR > 1)  คือ 1.01 และอัตราผลตอบแทนภายใน 
(Economic Internal Rate of Return : EIRR) มีคาเทากับ 12.73%  ซ่ึงมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ีย 
พันธบัตรรัฐบาลท่ีมีอัตราตํ่าสุดคือ 5% (ตารางท่ี 18) ดังนั้น การประปานครหลวงควรดําเนินการ
ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย เพราะใหผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน 

 
 

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาในคร้ังตอไป 
 
การวิเคราะหทางเศรษฐกิจของโครงการปรับปรุงระบบประปาเพื่อลดนํ้าสูญเสีย                

ในคร้ังนี้ไดใชตัวแปลงคา (Conversion Factor : CF) ของธนาคารโลก ซ่ึงในการศึกษาครั้งตอไป
ควรมีการคํานวณตัวแปลงคาเฉพาะหมวดใหญ  และถาคํานวณตัวแปลคาเฉพาะ (Specific 
Conversion Factor) ใหคํานวณเฉพาะคาน้ํา  

การศึกษาคร้ังนี้ประมาณการผลประโยชนจากความสามารถในการผลิตและปริมาณ          น้ําจาย 

ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังตอไปควรจะประมาณผลประโยชนจากอุปสงคหรือประมาณ              จากความตองการ

น้ําประปาของผูใชน้ํา  
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