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  นอกจากนี้ จากผลการศึกษาปจจยัการผลิตท่ีมีผลตอการผลิตน้ําประปายังสามารถสรุปได
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Abstract 
 

     The purpose of  this study is to analyse the economies of  scale  (EOS)  of  
water  supply  production  and analyse the determinant factors that make impacts on 
EOS of  Krabi Waterworks , Provincial  Waterworks  Authority  (PWA.)  during the 
fiscal year 2001 – 2003 , using data of 3 treatment plants plus the head quarter 
treatment plant of Krabi Waterworks.  The analytical results show that there is an 
evidence of economies of scale in the implementation of Krabi  treatment  plant  of 
PWA. 

   The study also reveals that the capital cost provides the greatest impact on the 
cost of water production, In which an increase 1 % of the capital cost increases will 
cause  the total cost up by 0.68 %.  On the other hand, other factor inputs such as 
chemical cost, electrical cost, and labor cost show relatively less impact on the cost of 
water production, compared with that of capital. This could imply that in the future 
PWA should scrutinize an investment in Krabi Waterworks in order to control the cost 
of capital input and get rid of the idle assets in order to lower depreciation costs.  
Beside  controlling of the capital readjust cost, there is another crucial fixed cost such 
as the labor cost that Krabi Waterworks aslo need a great attention.  
  The calculated results aslo reveal that an increase of labor cost by 1% would cause a 
rise in total cost by 0.27%.   PWA may replace some employed labors with technology 
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such as automatic waterpump or delay of personnel recruitment in order to maintain 
number of employees. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความสําคัญของปญหา 
 

 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติการประปาสวนภูมิภาคเม่ือ
วันท่ี  28  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2522      เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีตั้งข้ึนตามนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีจะปรับปรุงและขยายกิจการประปาในสวนภูมิภาคใหดียิ่งข้ึน  โดยการโอนกิจการของ  
2 หนวยงานหลัก คือ  กองประปาสวนภูมิภาค กรมโยธาธิการ   และกองประปา กรมอนามัย ท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการจัดหาน้ําสะอาดในรูปแบบของน้ําประปาสําหรับประชาชนใชอุปโภค
บริโภค 
  กปภ. มีวัตถุประสงคหลักในการประกอบและสงเสริมธุรกิจการประปา  ดังนี้        
             1.    สํารวจ  จัดหาแหลงน้ําดิบ  และจัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบเพื่อใชในกิจการประปา 
                   2. ผลิตจัดสงและจําหนายน้ําประปาท่ัวประเทศนอกเหนือจากเขตทองท่ีกรุงเทพฯ  
นนทบุรี  และสมุทรปราการ 

3.  ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวของ หรือตอเนื่องกับธุรกิจการประปา  เพื่อใหเกิดประโยชน
แกการใหบริการสาธารณูปโภค  โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐ  และสุขภาพอนามัยของประชาชน
เปนสําคัญ 

 
  ภารกิจหลักของ  กปภ.  คือ  การผลิต  จัดสง  จําหนาย  และใหบริการน้ําสะอาดแก
ประชาชนในสวนภูมิภาคใหไดท่ัวถึงและเพียงพอในทุกครัวเรือนท่ัวประเทศ  โดยมีปณิธานท่ีจะให
ประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคไดมีน้ําประปาท่ีสะอาดปลอดภัย  ไดมาตรฐานไวใชอยางเพียงพอและ     
เทาเทียมกัน  ปจจุบันไดแบงสายการปฏิบัติงานออกเปน  5  ภาค รับผิดชอบ  10  สํานักงานประปา
เขต  โดยมีสํานักงานประปา  226  แหง  ในพ้ืนท่ี  73  จังหวัดท่ัวประเทศ  ยกเวน   กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรีและสมุทรปราการ   ซ่ึงเปนพื้นท่ีรับผิดชอบของการประปานครหลวง     
 

สํานักงานประปากระบ่ี เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานประปาเขต 4 สุราษฏรธานี    
การประปาสวนภูมิภาค โดยโอนกิจการมาจากกรมโยธาธิการ เม่ือ พ.ศ.2522 อยูหางจากสํานักงาน
ประปาเขต 4 สุราษฏรธานี    ประมาณ 200  กิโลเมตรและหางจากสํานักงานใหญกรุงเทพมหานคร 
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ประมาณ 830 กิโลเมตร มีภารกิจในการผลิตและใหบริการน้ําประปาท่ีมีคุณภาพแกประชาชนใน
พื้นท่ีจังหวัดกระบ่ี    สํานักงานประปากระบ่ีสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอเมือง อําเภอ
เขาพนม   อําเภอเหนือคลอง และอําเภอคลองทอม ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งส้ิน ประมาณ 251,190 คน 
เม่ือ 30  มิถุนายน   พ.ศ. 2546  

 
  จากท่ีสํานักงานประปากระบ่ี ตองรับผิดชอบการผลิตและใหบริการน้ําประปาแก
ประชาชนในอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดกระบ่ี  จึงกอสรางสถานีผลิตน้ําประปาและวางทอจาย
น้ําประปาซ่ึงอยูในความดูแลของหนวยบริการท่ีตั้งอยูในอําเภอหรือชุมชนตางๆ เพ่ือใหสามารถ
บริการน้ําประปาไดอยางท่ัวถึง โดยมิไดคํานึงถึงกําไรสูงสุด เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาลท่ี
ตองการใหประชาชนมีน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคใชอยางพอเพียงและสนับสนุนการทองเท่ียว
ในพื้นท่ีจังหวัดกระบ่ี  มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโดดเดนดวยหาดทรายท่ีขาวละเอียด   น้ําทะเล
ใสสีเขียวมรกต  ปะการังและธรรมชาติใตน้ําท่ีสวยงามท่ีสุดในโลกแหงหนึ่ง  
 
   สํานักงานประปากระบ่ี จึงไดกอสรางสถานีผลิตน้ําประปากระจายตามหนวยบริการ
ตาง ๆ จํานวน  4  แหง  ใหสามารถผลิตนํ้าประปาเพ่ือใหบริการประชาชนและนักทองเท่ียว    ดังนี้ 

1. สํานักงานประปากระบ่ี(แมขาย) มีประชากร 90,300 คน ใหบริการน้ําประปาแก
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระบ่ีและชุมชนรอบนอก มีสถานีผลิตน้ําประปา 4 แหง  สามารถ
ผลิตน้ําประปาได  20,400 ลูกบาศกเมตรตอวัน สามารถใหบริการน้ําประปาไดประมาณ 50,500 คน     

2. หนวยบริการน้ําเหนือคลอง มีประชากร 53,119 คน ใหบริการประชาชนในเขต
เทศบาลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลองและบริเวณใกลเคียง อยูหางสํานักงานประปากระบ่ี 18  
กิโลเมตร มีสถานีผลิตน้ําประปาสามารถผลิตได 1,920 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหบริการประชาชนได
ประมาณ   4,600  คน 

3. หนวยบริการน้ําเขาพนม มีประชากร 43,600 คน ใหบริการประชาชนในเขตเทศบาล
เขาพนมและบริเวณใกลเคียง อยูหางจากสํานักงานประปากระบ่ี 44 กิโลเมตร มีสถานีผลิต             
น้ําประปาสามารถผลิตได 720 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหบริการประชาชนไดประมาณ 3,300  คน 

4. หนวยบริการน้ําคลองทอม มีประชากร 64,000 คน ใหบริการประชาชนในเขต        
เทศบาลตําบลคลองทอม อําเภอคลองทอมและบริเวณใกลเคียง อยูหางสํานักงานประปากระบ่ี
ประมาณ 48 กิโลเมตร มีสถานีผลิตน้ําประปาสามารถผลิตได 720 ลูกบาศกเมตรตอวัน ใหบริการ
ประชาชน 4,100 คน 
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จากท่ีกลาวขางตน   สํานักงานประปากระบ่ี     มีกําลังการผลิตน้ําประปารวมกับหนวย

บริการทั้ง  3 แหง   รวมกําลังการผลิตมีท้ังส้ิน  23,760  ลูกบาศกเมตรตอวัน    หรือคิดเปน 8. 554  
ลานลูกบาศกเมตรตอป     สามารถใหบริการประชาชนไดประมาณ  62,500 คน  หรือคิดเปนผูใชน้ํา 
12,500 ครัวเรือน 

 
  ปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายใหรัฐวิสาหกิจปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อใหสามารถดํารงอยูไดดวยตนเอง  จึงเปนประเด็นท่ีนาศึกษา  
สํานักงานประปากระบ่ีจะบริหารงานอยางไรใหมีประสิทธิภาพท้ังในการขยายขนาดการผลิตและ
การใหบริการอยางเหมาะสมโดยท้ังนี้ระดับอัตราคาน้ําประปาท่ีคิดกับประชาชนยังอยูในการ      
ควบคุมของรัฐ  ถึงแมวาในอนาคตจะมีการเตรียมการแปรสภาพ  กปภ.   เปนบริษัทตามนโยบาย        
รัฐบาลก็ตาม   
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาใหทราบถึงการประหยัดตอขนาดในการผลิตน้ําประปาของสํานักงาน
ประปากระบ่ีในชวงเดือนตุลาคม 2543 -  เดือนกันยายน 2546 

2. เพ่ือศึกษาใหทราบถึงปจจัยการผลิตท่ีมีผลตอการประหยัดตอขนาดของสํานักงาน
ประปากระบ่ีในชวงเดือนตุลาคม 2543 -  เดือนกันยายน 2546 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการดําเนินงานของสํานักงานประปากระบ่ี  เพื่อลดตนทุน
รวมเฉล่ีย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
   หากสํานักงานประปากระบ่ีมีการประหยัดตอขนาดในการผลิตน้ําประปา  และทราบถึง
ปจจัยการผลิตใดท่ีมีผลตอตนทุนรวมมากนอยตางกันอยางไร  ซ่ึงจะสามารถนําผลการศึกษามาใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในการผลิตน้ําประปาของสํานักงานประปาแหงอ่ืนๆ 
ของการประปาสวนภูมิภาคอีกประมาณสองรอยกวาแหงท่ัวประเทศ ใหมีการลงทุนเพิ่มกําลังการ
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ผลิตท่ีเหมาะสมมีการผลิตน้ําประปาที่มีการประหยัดตอขนาด และเพ่ือใชควบคุมปจจัยการผลิตท่ี
มีผลตอตนทุนรวมเฉล่ียตอหนวย    ซ่ึงจะสงผลตอการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
  การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการศึกษาการประหยัดตอขนาดของการผลิตน้ําประปาของ
สํานักงานประปากระบ่ีตั้งแตปงบประมาณ 2544 – 2546 ( 1 ตุลาคม 2543 ถึง 30 กันยายน 2546) 
เนื่องจากเปนชวงท่ีเศรษฐกิจไดฟนตัว และขอมูลของสํานักงานประปากระบ่ีสามารถสืบคนได
สามารถตอบวัตถุประสงคท้ัง 3  ขอได 
 

วิธีการศึกษา 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดนํา Cost Function มาใชเปนแนวทางในการศึกษา เพื่ออธิบายถึง 
ปจจัยการผลิตมีผลตอการเปล่ียนแปลงของตนทุนรวมเฉล่ีย 
 
 วิธีการวัดวาเกิดการประหยัดจากขนาดของหนวยผลิตหรือไมนั้น  สามารถวัดไดจากคา
สัมประสิทธ์ิ (α ) ของปริมาณผลผลิตในชวงเดือนตุลาคม  2543 ถึงเดือนกันยายน 2546     
ถา   α     <  1      แสดงวา   มีการผลิตอยูในชวง  Increasing Return  to  Scale 
ถา   α     =  1      แสดงวา   มีการผลิตอยูในชวง  Constant  Return  to  Scale 
ถา   α     >  1      แสดงวา   มีการผลิตอยูในชวง  Decreasing  Return  to  Scale 
 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล    
 

 การศึกษาคร้ังนี้ใชขอมูลท่ีเปนขอมูลฑุติยภูมิ (Secondary  data)รายเดือนโดยเก็บขอมูล
จากงบทดลอง     และขอมูลอ่ืน ๆ   ท่ีเก็บรวมรวมจากรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของของ กปภ.   ตั้งแตเดือนตุลาคม  2543  ถึง  เดือนกันยายน  2546    
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การวิเคราะหขอมูล    
 

            การศึกษานี้มีสมมติฐานวา  สํานักงานประปากระบ่ีจะทําการผลิตน้ําประปา ณ ระดับ
ผลผลิตหนึ่ง  ซ่ึงใชตนทุนท่ีนอยท่ีสุด การศึกษาการประหยัดตอขนาดจากการขยายขนาดการผลิต
น้ําประปาของสํานักงานประปากระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี  และวิเคราะหโดยใชโปรแกรม Eviews   
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บทที่ 2 
แนวคิดและรูปแบบของทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

 

กรอบแนวความคิดทางทฤษฏ ี
 
1. ทฤษฎีการประหยัดจากขนาด (Theory of the Economies of Scale) 
 
 ทฤษฎีการประหยัดจากขนาด  เปนการแสดงถึงความสัมพันธระหวางจาํนวนของปจจยั
การผลิตท่ีใชในการผลิตกับปริมาณของผลผลิตท่ีจะเกิดข้ึนในการผลิตของกิจการผลิตแหงหนึ่ง       
ความสําคัญของทฤษฎีนี้อยูท่ีขนาดของหนวยผลิตที่เปนขนาดท่ีใหประโยชนสูงสุด (Maximum 
Optimal Scale of Production, MOS) สามารถแยกการประหยัดจากขนาดออกเปน 2 กลุม ไดแก  
การประหยัดจากขนาดท่ีเกิดจากการขยายขนาดการผลิตท่ีเพิ่มข้ึนภายในหนวยผลิตหนึง่ และการ
ประหยดัจากขนาดท่ีเกดิข้ึนในระดับอุตสาหกรรม (External Economies of Scale)  ซ่ึงหนวยผลิต
แตละหนวยไมอาจสรางข้ึนไดจากการขยายการผลิตข้ึนโดยลําพัง     แตเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของ
ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ท้ังหมด  เชน การท่ีโรงงานไปรวมกันอยูในนิคม
อุตสาหกรรม    ทําใหตนทุนการกําจัดน้ําเสียของทุกโรงงานลดตํ่าลง 
 
  สาเหตุท่ีตองหาขนาดของหนวยผลิตท่ีใหประโยชนสูงสุด เพราะจะทําใหสามารถเลือก
ขนาดของหนวยผลิตท่ีทําใหตนทุนเฉล่ียต่ําสุด เพื่อแสดงวากจิการผลิตนั้นจะสามารถหากําไรสูงสุด
ได กลาวคือ เปนการหาขนาดของหนวยผลิตท่ีตนทุนการผลิตเฉล่ียตํ่าสุด      หรือขนาดกิจการผลิต
เล็กสุดท่ีมีประสิทธิภาพ (Minimum Efficient Plant Size) ซ่ึงหมายถึงขนาดของโรงงานท่ีกอใหเกดิ
การประหยัดจากขนาดภายใตการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีตองนํามาใชในการผลิต จากคําจํากัดความ
ท่ีกวาง ๆ แสดงใหเห็นไดวาในการผลิตนัน้ ขนาดของกจิการผลิตอาจจะใหผลผลิตออกมาในระดบั
ตนทุนตอหนวยการผลิดท่ีแตกตางกัน (Return to Scale) ในทางเศรษฐศาสตรสามารถแยกผลผลิตท่ี
เกิดจากการใชปจจัยการผลิตในปริมาณท่ีแตกตางกันออกไดเปน 3  ระดบั  อันไดแก 
 
 1.ขนาดการผลิตท่ีสัดสวนระหวางจํานวนปจจัยการผลิตและจํานวนผลผลิตท่ีจะไดรับ
ออกมาคงท่ี (Constant Return to Scale) ซ่ึงเปนคุณสมบัติของกระบวนการผลิตท่ีนักเศรษฐศาสตร
ตั้งเปนขอสมมติฐานในการวิเคราะหปญหาตาง ๆ ดานการผลิตของวิสาหกิจ 
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 2.ขนาดการผลิตท่ีสัดสวนของจํานวนปจจยัการผลิตตอจาํนวนผลผลิตเพิ่มข้ึน 
(Increasing Return to Scale) กลาวคือ  เม่ือเพ่ิมปจจยัการผลิตทุกชนิดข้ึนเทาตัว    ผลผลิตที่ไดรับจะ
มีมากกวาเทาตัวของผลผลิตเดิม    ทําใหตนทุนการผลิตเฉล่ียตอหนวยผลผลิตลดตํ่าลงกวาตนทุน
ตอหนวยของขนาดการผลิตเดิม เปนขนาดการผลิตท่ีผูลงทุนอยากไปใหถึง เพื่อท่ีจะสามารถเสีย
ตนทุนการผลิตตอหนวยลดตํ่าลง  
 3.ขนาดการผลิตท่ีสัดสวนของจํานวนปจจยัการผลิตตอจาํนวนผลผลิตที่ไดรับออกมา
ลดนอยลง (Decreasing Return to Scale) เม่ือขนาดการผลิตอยูในระดบันี้    ตนทุนเฉล่ียตอหนวย
ของผลผลิตจะสูงข้ึน ในทางปฏิบัติธุรกิจจะพยายามหลีกเล่ียงระดับการผลิตในชวงนี้ ในสายตาของ
ผูผลิต การผลิตในระดับท่ีตนทุนการผลิตสามารถแขงขันกับคูแขง โดยการผลิตในชวงการผลิตท่ีมี
การประหยัดจากขนาดการผลิตท่ีมีความสําคัญมาก     เราสามารถแสดงลักษณะเสนการประหยัด
จากขนาดไดโดยกราฟ ดังนี ้

 

ภาพท่ี  1     ลักษณะของเสนตนทุนการผลิตตอหนวย 
 
 
 
 
 
 

 
 

เม่ือปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน เสนตนทุนการผลิตตอหนวยจะลดลงจนมาหยุดและคงท่ี
อยูเปนชวงกวางและเม่ือขยายการผลิตตอไปเร่ือยๆ ถึงระดับหนึ่ง   ตนทุนการผลิตตอหนวยจะเพ่ิม
สูงข้ึนๆ 
 

• สมมติฐานของการผลิตท่ีมีการประหยัดจากขนาดในระดบัตาง ๆ 
              การประหยัดจากขนาดการผลิต เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีพ่ิจารณาถึงในชวงระยะ
ยาว เพราะปจจัยการผลิตท่ีจะถูกนํามาใชทุกตัวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผูผลิตตองการ ผูผลิต
เลือกขนาดของการผลิตเพื่อทําใหตนทุนการผลิตตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  ตามขนาดของตลาดท่ี
จะรองรับผลผลิตนั้น ๆ   ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค     ตนทุนการผลิตเฉล่ียตอหนวยใน
ระยะยาวจะลดตํ่าลงจนถึงจดุตํ่าสุด  และมีแนวโนมจะคงท่ีเปนชวงยาว แลวจึงเร่ิมเพิ่มสูงข้ึนตาม

0 ปริมาณการผลิต 

ตนทุนการ 

ผลิตตอหนวย เสนตนทุนการผลิต 
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ขนาดการผลิตของกิจการนั้น โดยตนทุนเฉล่ียตอหนวยในระยะยาวจะหุมหอเสนตนทุนเฉล่ียตอ
หนวยของระยะส้ัน  
ภาพท่ี 2    ตนทุนเฉล่ียระยะสั้นและระยะยาว 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
การท่ีเสนตนทุนเฉล่ียระยะยาวมีลักษณะเปนรูป U เปนผลมาจากการท่ีหนวยผลิตเพิ่ม

ขีดความสามารถในการผลิตเหมือนเดมิทุกประการ   โดยต้ังอยูบนสมมติฐาน 4   ประการ   ดังน้ีคือ 
 
1. เสนตนทุนการผลิตตอหนวยระยะส้ันท่ีเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตมี

ลักษณะเปนตัว U 
2. จุดท่ีตนทุนการผลิตตํ่าท่ีสุดของสมการการผลิตในระยะส้ัน มีแนวโนมท่ีจะลด

ต่ําลง สําหรับของโรงงานผลิตท่ีมีขนาดใหญข้ึน ๆ จนถึงขนาดการผลิตท่ีเหมาะสมที่ใหประโยชน
มากท่ีสุดเม่ือขยายปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึนเกินจุดนี้ไป    ตนทุนการผลิตโดยเฉล่ียจะเร่ิมเพิ่มสูงข้ึน 

3. โรงงานนี้ผลิตสินคาท่ีเหมือนเดิมทุกประการ โดยใชปจจัยการผลิตและ
เทคโนโลยีเหมือนท่ีใชอยูเดมิในชวงการผลิตท่ีกวางในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง 

4. การท่ีเสนตนทุนเฉล่ียของระยะส้ันมีการซอนทับกันแสดงวามีการไมประหยดั
จากการผลิต ซ่ึงเกิดข้ึนจากการใชงานของโรงงานขนาดใหญท่ีไมเต็มท่ี เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณ
ผลผลิตจํานวนเดียวกนัท่ีเกดิจากการใชกาํลังการผลิตอยางเต็มท่ีกวาของโรงงานขนาดท่ีเล็กกวา 
 จากสมมติฐานขางตนจะเหน็ไดวา  การประหยดัจากขนาดเกดิข้ึนจากการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณการผลิตผลผลิตชนิดท่ีเหมือนของเดิม  สัดสวนและราคาของปจจัยการผลิตตาง ๆ เทาเดิม
ทุกประการ  และเทคโนโลยีท่ีใชก็ตองเปนเทคโนโลยีเดียวกันกับท่ีใชอยูเดิม 
 

• ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการประหยัดจากขนาด 

ตนทุน 

SAC1 

ปริมาณการผลิต 

SAC4 SAC3 SAC2 LAC 

0 DPU
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การท่ีตนทุนเฉล่ียตอหนวยผลผลิตท่ีกิจการผลิตข้ึนมีแนวโนมจะลดต่ําลงเม่ือขยาย
ขนาดการผลิตเพิ่มสูงข้ึน   พลังท่ีมีอิทธิพลผลักดันใหพฤติกรรมดังกลาวเกดิข้ึนสามารถแยกไดดังนี ้

ก. ความไมสามารถแยกยอยได (Indivisibilities) ไดแก ตนทุนการผลิตชนิดท่ีไม             
ผันแปรไปตามปริมาณผลผลิตท่ีผลิตออกมาหรือท่ีทางเศรษฐศาสตรเรียกวาตนทุนคงท่ี (Fixed 
Cost) ตัวอยางเชน เคร่ืองจกัรหลาย ๆ ชนดิท่ีไมมีขนาดใหเลือกตามการใชงานทุกระดับ    ผูผลิต
ขนาดเล็กเม่ือซ้ือเคร่ืองจักรนั้นมาแลวไมสามารถใชเคร่ืองจักรใหเต็มความสามารถของเคร่ืองได   
ตอมาถาผูผลิตขนาดเล็กขางตนสามารถขยายกิจการใหญข้ึน  ทําใหสามารถใชเคร่ืองจักรนั้นได
เต็มท่ีจะทําใหตนทุนตอหนวยท่ีเกิดจากการใชเคร่ืองจักรนั้นลดตํ่าลง สงผลดีและกอใหเกิดการ
ประหยดัจากขนาดข้ึน 

ข. การประหยัดจากการเพิ่มมิต ิ (The Economies of Increased Dimension) เปนการ
วิเคราะหทางดานวิศวกรรม  กลาวคือ สินคาประเภททุนหลายชนิดมีคาใชจายเพิ่มข้ึนชากวาขีด
ความสามารถในการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหตนทุนการผลิตเฉล่ียลดตํ่าลงเม่ือขยายการผลิตเพิ่มข้ึน         
ตัวอยางเชน แทงคน้ําหรือไซโลในชวงท่ีขนาดความจุของแทงคเพิ่มข้ึนไมทําใหความหนาของผนงั
แทงคตองเพิ่มข้ึน ตนทุนในการขยายขนาดของแทงคเพิ่มข้ึนเปนไปตามสัดสวนของตารางเมตร 
พื้นผิว ในขณะท่ีความจุของแทงคเพิ่มข้ึนเปนปริมาณลูกบาศกเมตร วิศวกรไดสรางสูตรหยาบ ๆ แต
มีขอเท็จจริงยนืยันโดยเฉพาะพวกอุตสาหกรรมเคมี นักวิศวกรเรียกสูตรนี้วา “0.6 rule” ซ่ึงแสดง
ความสัมพันธระหวางตนทุนท่ีตองใชเพิ่มข้ึนกับผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึน กลาวคือ เม่ือขยายขีด
ความสามารถในการผลิตเพิม่ข้ึน 1 หนวย โรงงานจะตองลงทุนเพิ่มข้ึนเพียง  0.6  หนวย 

ค. การประหยัดจากความเช่ียวชาญเฉพาะดาน (The Economies of Specialization) 
เม่ือปริมาณการผลิตสินคาชนิดหนึ่งมีมากข้ึน ๆ ชองโอกาสในการใชความเช่ียวชาญเฉพาะดานของ
ปจจัยการผลิตตาง ๆ ท้ังดานแรงงานและทุนจะมีมากข้ึน ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพดีข้ึน ตนทุน
เฉล่ียตอหนวยลดตํ่าลง  ตัวอยางโรงงานผลิตรถยนต การท่ีปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน (มีอุปสงค
เพิ่มข้ึน) ทําใหสามารถแบงงานการผลิตออกเปนหลายข้ันตอนแยกจากกันไป สามารถใหผูผลิตทํา
หนาท่ีเฉพาะอยางมากข้ึนและมีความชํานาญมากข้ึน สามารถประหยัดเวลาจากท่ีตองเปล่ียน
เคร่ืองมือ เม่ือข้ันตอนการผลิตเปล่ียนไป ฯลฯ    ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง 

ง. การประหยัดท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรมาก (The Economies of Massed 
Resources) ปจจัยรายการนีดู้เหมือนจะขัดแยงกับปจจยัรายการที่ ก. และ ค. แตท่ีจริงเปนการมอง
คนละดานกัน โดยปจจยันี้มองภาพรวมของขบวนการผลิตท้ังหมด   ซ่ึงจะมีผลตอการลดตนทุนการ
ผลิต   ตัวอยางเชน โรงงานแหงหนึ่งใชเคร่ืองจักรชนิดเดียวกันหลาย ๆ เคร่ือง จะทําใหสามารถ
สํารองอะไหลท่ีตองเตรียมไวตอเคร่ืองจักรลดนอยกวากรณีโรงงานท่ีใชเคร่ืองจักรชนิดนั้นเพียง
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เคร่ืองเดียว ท้ังนี้เพราะเคร่ืองจักรทุกเคร่ืองจะไมเสียในสวนใดสวนหนึ่งท่ีเหมือนกันพรอมกนัไป
หมด ทําใหคาใชจายในการเก็บอะไหลตอเคร่ืองจักรลดตํ่าลง     

จ. ผลของการเรียนรู (The Learning Effect) ประสบการณการเรียนรูจากการผลิต
นําไปสูการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน และมีผลทําใหตนทุนการผลิตลดตํ่าลง ตัวอยาง เชน โรงงาน
เม่ือเร่ิมตนทําการผลิตจะสามารถทําการผลิตไดเพียงประมาณ 60 % ของขีดความสามารถสูงสุดของ
โรงงานนั้น เม่ือเวลาผานไปผูเกี่ยวของไดเรียนรูจากการปฏิบัติงานมากข้ึน สัดสวนระหวางปริมาณ
การผลิตจริงกับความสามารถสูงสุดของโรงงานจะคอย ๆ เพิ่มสูงข้ึน ๆ การวัดความสัมพนัธ
ระหวางปริมาณการผลิตกับผลผลิตนี้จะพิจารณาจากตนทุนการผลิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น
ไมได ความสัมพันธระหวางตนทุนและปริมาณผลผลิตตองพิจารณาเปนชวงระยะเวลาท่ีนาน เพราะ
ผลของการเรียนรูเปนพลังท่ีสรางใหเกิดการประหยดัของการผลิตผลิตภัณฑท่ีไมเปล่ียนแปลงใน
ระยะยาว กรณกีารขยายการผลิตเพิ่มข้ึนจะสามารถทําไดรวดเร็วข้ึนในการสรางโรงงาน   ตนทุนใน
การกอสรางลดตํ่าลง 

ฉ. การจัดองคกรการผลิตที่ดีข้ึน (Superior Organization of Production) การเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิต อาจทําใหผูผลิตสามารถจัดองคกรผลิตใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
ตัวอยางเชน เม่ือการผลิตมีปริมาณเพิ่มข้ึนถึงระดับหนึง่ การนําสายพานมาใชในการขนยายสินคาท่ี
ยังอยูในขบวนการผลิต แทนการเคล่ือนยายดวยแรงคนยกแบบเดิม ทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพดี
ข้ึน ตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง เปนท่ีนาสังเกตวาพลังผลักดันรายการนี้อาจไมสอดคลองกับ
ขอจํากัดในเร่ืองเทคโนโลยีคงท่ี เพราะถานิยามความหมายของเทคโนโลยีแบบกวางแลว การ
ปรับปรุงองคกรการผลิตอาจถือไดวามีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแลว ยิ่งกวานัน้ พลังแตละ
รายการอาจไมไดเปนอิสระจากกันอยางเดด็ขาด แตมีความสัมพันธและเกี่ยวเน่ืองกันอยูอยาง
ใกลชิด เชน การเรียนรูกับความเช่ียวชาญเฉพาะดานจะเกื้อหนุนสงเสริมซ่ึงกันและกันเปนตน  

 
 พลังท่ีมีผลจํากัดการเกิดการประหยดัจากการผลิตหรือทําใหเกดิการไมประหยดัจากการ
ผลิต กลาวคือ   ทําใหเกดิชวง Decreasing Return to Scale นั้นมีอยูหลายรายการ ท่ีสําคัญพอสรุปได
ดังนี ้
 

1. ขนาดของตลาดท่ีจะรองรับสินคาท่ีผลิตไวมีอยูจํากัด โดยเฉพาะผูผลิตของ
ประเทศท่ีกําลังพัฒนาท่ีเขามาสูวงการใหม ทําใหผูผลิตใหมไมสามารถขยายปริมาณการผลิต
เพิ่มข้ึนจนเกิดการประหยัดจากขนาดได 
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2. การลดราคาสินคาหรือการเพิ่มข้ึนของคาใชจายในการขายหรือคาขนสงท่ีเพิ่มข้ึน 
เม่ือตองการขยายปริมาณจําหนายใหเพิ่มข้ึน ทําใหไมสามารถขยายการผลิตเพื่อเก็บเกีย่วผลของการ
ประหยดัจากขนาดได 

3. รายจายการจัดการตอหนวยผลผลิตอาจเพิ่มข้ึนเม่ือขนาดของผลผลิตเพิ่มข้ึนและ
สรางขอจํากัดใหกจิการไมสามารถผลิตตามขนาดท่ีใหประโยชนสูงสุดแกโรงงานหรือธุรกิจนั้นได 
เม่ือขนาดการผลิตเพิ่มข้ึนก็เปนไปไดท่ีตนทุนในการประสานงานตาง ๆ เพิ่มในสัดสวนท่ีสูงกวา 
เชน มีการใชคนมากกวาท่ีจําเปนในธุรกจิขนาดใหญมากกวาในธุรกิจขนาดเล็ก 
  
2. ทฤษฎีการผลิต  (Product)   
 
 การผลิต หมายถึง การนําปจจัยหรือทรัพยากรตางๆ ท่ีใชในการผลิต (Input) เขาสู
กระบวนการผลิต แลวไดผลผลิต ( Output) ออกมาจากกระบวนการผลิตนั้น โดยไดรวมถึงการ
ใหบริการตางๆ  เชน การบริการดานการขนสง การบริการดานการเงิน เปนตน ปจจัยการผลิต ใน
ที่นี้ประกอบดวย ท่ีดิน  ปจจยัท่ีใชในการผลิตตาง ๆ     แรงงาน  ทุน   และผูประกอบการ นอกจาก
ท่ีกลาวแลวนัน้   ยังรวมถึงสินคาทุกชนิดท่ีอยูในกระบวนการผลิต 
 

• การผลิตในระยะสั้นและระยะยาว (Short – run  and  long – run   production)   
 ในกระบวนการผลิต แบงระยะเวลาการผลิตออกเปนสองชวง คือ ระยะส้ันและระยะ
ยาว  โดยการผลิตในระยะส้ัน หมายถึง ระยะเวลาท่ีใชในการผลิตส้ัน จนกระท่ังปจจัยท่ีใชในการ
ผลิตบางชนิดไมสามารถเพ่ิมหรือลดขนาดหรือจํานวนได  ดังนัน้ ในการผลิตระยะส้ัน ท่ีกลาวนัน้มี
ปจจัยท่ีใชในการผลิตท่ีเกี่ยวของอยูสองประเภท คือ ปจจัยคงที่ และปจจัยผันแปร ผลท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตท่ีเกิดข้ึนในระยะส้ัน กลาวไดวามีผลมาจากการเปล่ียนแปลงในปจจัย
ผันแปรเพียงอยางเดยีว เนื่องจากการเปล่ียนแปลงปจจยัคงท่ีจะตองใชระยะเวลาชวงหนึ่ง หรือถาจะ
เปล่ียนแปลงทันทีก็ตองเสียตนทุนในการเปล่ียนแปลงจํานวนท่ีสูงมาก  ผูประกอบการผลิตจึงไมคิด
จะเปล่ียนแปลงปจจัยการผลิตภายในชวงระยะเวลาดังกลาว สวนการผลิตในระยะยาว หมายถึง 
ระยะเวลาการผลิตท่ีใชเวลานานจนกระท่ังผูประกอบการผลิตสามารถเปล่ียนแปลงปจจัยท่ีใชใน
การผลิตได  ซ่ึงในระยะยาวจะมีปจจยัท่ีใชในการผลิตเพียงอยางเดยีว  คือ  ปจจัยผันแปร ดังนั้น การ
เปล่ียนแปลงปจจัยท่ีใชในการผลิตในระยะยาว จงึเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงขนาดการผลิตดวย 
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• ฟงกชัน่การผลิต  (Production  function) 
 ฟงกช่ันการผลิต    แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีใชในการผลิตกบัจํานวนผลผลิต

ท่ีไดรับจากกระบวนการผลิตนั้น    ซ่ึงบอกใหทราบถึงจํานวนต่ําสุดของปจจัยท่ีใชในการผลิตหรือ  
บอกใหรูถึงจํานวนสูงสุดของผลผลิตท่ีสามารถผลิตไดจากการใชปจจยัจํานวนใดจํานวนหนึ่ง   
ในขณะท่ีใชเทคนิคการผลิตท่ีเปนอยูในชวงเวลานั้น   ซ่ึงสามารถเขียนเปนสัญลักษณ ทางพีชคณิต
ได  ดังนี ้

    Q =    ƒ  (X1, X2, X3, ……..Xn)    
โดย            Q =     จํานวนสินคาท่ีหนวยธุรกิจสามารถทําการผลิตได 
  X1, X2, X3, ……..Xn =     จํานวนปจจัยท่ีใชในการผลิตแตละชนิด 
 

• ฟงกชัน่การผลิตแบบ  Modified  ของ  Cobb – Douglas 
ฟงกช่ัน Cobb – Douglas  ไดรับความนิยมมากนําไปศึกษาการประหยดัตอขนาดและ

การประหยัดจากการขยายขนาดการผลิตอยางกวางขวาง    ฟงกช่ันดังกลาวนี้   แสดงได ดังนี้ 
                                          
   Q =   AKαLβ 
 
โดยท่ี         Q  =    ปริมาณผลผลิต (Output) 
                   K =    ปจจัยทุน 
                       L   =   ปจจัยแรงงาน  

    A,α,β  =    คาของParameters    ซ่ึงมีคามากกวา  0 
 
ถา  α + β <  1  แสดงวาการผลิตอยูในชวง     Decreasing  Returns   to  Scale 
      α + β = 1  แสดงวาการผลิตอยูในชวง     Constant     Returns   to  Scale 
      α + β > 1  แสดงวาการผลิตอยูในชวง     Increasing  Returns  to  Scale 
 

• กฎผลไดตอขนาด   (The  law  of  returns  to  scale)   
 กฎผลไดตอขนาดเปนกฏที่อธิบายปรากฏการณของการผลิตในระยะยาว ท่ีแสดงถึง 

การเปล่ียนแปลงปริมาณของผลผลิตรวมท่ีไดและเกิดจากปจจยัท่ีใชในการผลิตทุกชนิด               
เปล่ียนแปลงไปเปนสัดสวนเดียวกัน    
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 สมมติวา  ปจจยัการผลิตทุกชนิดเพิ่มข้ึนในสัดสวนเดยีวกนั  คือ  10  เปอรเซ็น  จะทํา
ใหปริมาณผลผลิตเปล่ียนแปลงไป  โดยแบงไดเปน  3  ลักษณะ  ดังนี ้
 ลักษณะท่ี 1    ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกวา  10  เปอรเซ็นต   เรียกวาผลไดตอขนาด
เพิ่มข้ึน  หรือ  ในแงของตนทุนการผลิต  จะสะทอนในลักษณะท่ีตนทุนเฉล่ียมีคาลดลง  
(Decreasing  cost )   

ลักษณะท่ี 2    ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกวา  10  เปอรเซ็นต  เรียกวาผลไดตอขนาด
ลดลง  หรือ  ในแงของตนทุนการผลิต  จะสะทอนในลักษณะท่ีตนทุนเฉล่ียมีคาเพิ่มข้ึน   
(Increasing  cost )   

ลักษณะท่ี 3  ปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึนมากกวา 10 เปอรเซ็นต  เรียกวาผลไดตอขนาดคงท่ี  
หรือ  ในแงของตนทุนการผลิต  จะสะทอนในลักษณะท่ีตนทุนเฉล่ียมีคาคงท่ี (Decreasing  cost )   
  
 การเพิ่มขึ้นของผลไดตอขนาด  มีเหตุผลมาจากหลายประการ   ดังนี ้
 ประการแรก  ในขณะท่ีการผลิตขยายใหญข้ึน  แรงงานแตละคนจะสามารถไดรับการ
ฝกอบรม  และมอบหมายหนาท่ีการงานอันใดอันหนึ่งท่ีตนมีความชํานาญเปนพิเศษเฉพาะ 
เนื่องจากขณะท่ีปริมาณงานแตละหนาท่ีมีมากพอ    ผลผลิตยอมเพิ่มข้ึนไดมาก 
 ประการท่ีสอง  ในการผลิตขนาดใหญนั้น  ยอมเปนการคุมคาท่ีจะนําเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรท่ีมีลักษณะพิเศษเฉพาะเขามาใช   ซ่ึงเคร่ืองมือดังกลาวโดยท่ัวไป จะมีผลิตภาพสูงกวา
เคร่ืองมือเคร่ืองจักรธรรมดามาก   ในขณะที่การผลิตท่ีมีขนาดเล็กยอมมีอุปสรรคในการนําเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรดังกลาวมาใช   เพราะไมสามารถแบงแยกงานได และทําใหเกิดความส้ินเปลืองคาใชจาย
สูงเกินไป ผลประโยชนในลักษณะน้ี    จึงเกิดกับการผลิตท่ีมีขนาดใหญเทานั้น 
 ประการท่ีสาม  ในกระบวนการผลิตโดยปกติ  จะพบวา การดําเนินการผลิตในโรงงาน
ขนาดใหญจะใหประสิทธิภาพทางเทคนิคท่ีสูงกวาการดาํเนินการในโรงงานขนาดเล็ก ซ่ึงวิศวกรได
ช้ีใหเห็นวา  การใชเคร่ืองจกัร และอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดใหญข้ึนจะเพิ่มผลผลิตในการผลิตได
หลายเทาตัว เม่ือเทียบกับเครื่องมือชนิดเดยีวกันท่ีมีขนาดเล็กกวา 

 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ธัชรินทรา     พรหมณี   (2546)     ศึกษาเรื่องการประหยัดตอขนาดของธนาคารอาคาร
สงเคราะห   ธนาคารอาคารสงเคราะหเปนสถาบันการเงินหลักในการปลอยสินเช่ือท่ีอยูอาศัย  มี
สวนแบงในตลาดสูงสุดเม่ือเทียบกับสถาบันการเงินแตละแหง  ธนาคารอาคารสงเคราะหมีการ
เติบโตอยางตอเนื่อง  แมวาจะเกดิวกิฤตการณเศรษฐกจิของประเทศไทยในป พ.ศ. 2540  ทําให
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ธนาคารพาณิชยตางชะลอการปลอยสินเช่ือและเม่ือปญหาในธุรกิจอสังหาริมทรัพยคอย ๆ ไดรับ
การแกไขมาเปนลําดับ  ความตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยเร่ิมฟนตัวข้ึน  โดยมีปจจัยจากมาตรการ
ของรัฐบาลในการกระตุนและฟนฟูธุรกจิอสังหาริมทรัพยและการสงเสริมใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัย
เปนของตนเอง สถาบันจึงแขงขันกันปลอยสินเช่ือท่ีอยุเพิ่มข้ึนโดยเสนอสินเช่ือในอัตราดอกเบ้ียต่ํา
และขอเสนอพิเศษมากมาย  ทําใหธนาคารอาคารสงเคราะหมีสวนแบงในตลาดลดลง  จึงได
ทําการศึกษาการประหยดัตอขนาดของธนาคารอาคารสงเคราะห เพื่อศึกษาขนาดการผลิตใน
ปจจุบันของธนาคารวาเปนอยางไร    และปจจัยใดมีผลกระทบตอตนทุนการผลิตของธนาคาร 
 
 การศึกษาคร้ังนี้  ไดใชขอมูลทุติยภูมิเปนรายป  ตั้งแตป พ.ศ. 2531  ถึงป พ.ศ. 2544  จาก
งบกําไรขาดทุนและงบดุลของธนาคารอาคารสงเคราะห  โดยใชวธีิการศึกษาจากสมการผลผลิต
ของ Cobb-Douglas   เพื่อหาสัมประสิทธ์ิความยืดหยุนของตนทุนตอผลผลิต  เปนตัววัดการ
ประหยดัตอขนาดของธนาคารและคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรตนทุนแตละชนิดแสดงถึงผลกระทบ
ท่ีมีตอตนทุนการผลิตของธนาคาร  
 
 ผลการศึกษาปรากฏวา  ธนาคารอาคารสงเคราะหมีการประหยดัตอขนาดอยูในชวงของ
การประหยัดตอขนาดท่ีเพิ่มข้ึน (Increasing  Return  to  Scale)  คือมีคาประหยดัตอขนาดเทากับ 
0.866  และเม่ือพิจารณารายละเอียดตัวแปรตนทุนแตละชนิด  พบวา  ปจจัยท่ีกอใหเกิดการประหยดั
ตอขนาดสูงท่ีสุด คือ  อัตราราคาสินคาทุนท่ีแทจริง  รองลงมาคือ  อัตราการเติบโตของสินทรัพย  
คาจางแรงงาน  และอัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกูยืมของธนาคารตามลําดับ 
 

ณัชชา  ลิขติแสงเจริญ (2546) ศึกษาเร่ืองการประหยัดตอขนาดของการผลิตน้ําประปา
ของการประปานครหลวง  กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ําประปาสามเสนและโรงงานผลิตน้ําประปา
บางเขน การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหถึงการประหยดัตอขนาดของการผลิตน้ําประปา
ของการประปานครหลวง กรณีศึกษาโรงงานผลิตน้ําสามเสนและโรงงานผลิตน้ําบางเขน โดยแบง
การวิเคราะหเปนส่ีกรณ ีไดแก กรณโีรงงานผลิตนํ้าสามเสน  กรณีโรงงานผลิตนํ้าบางเขน  กรณีการ
รวมการบริหารโรงงานผลิตน้ําสามเสนและโรงงานผลิตน้ําบางเขนนอกจากนีย้ังไดวิเคราะหปจจยัท่ี
ใชในการผลิตน้ําประปา ไดแก  คาแรง  คาสารเคมีและคาไฟฟา   และราคาทุนท่ีใชในการผลิต
น้ําประปา  1  ลูกบาศกเมตร โดยใชขอมูลฑุติยภูมิรายเดือนต้ังแตเดอืนมกราคม 2544  ถึงเดือน
ธันวาคม 2544  การวิเคราะหใชวิธีประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบกาํลังสองนอยท่ีสุดดวยสมการ
ถดถอยเชิงพหจุากสมการตนทุน (Cost  Function) 
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 ผลการศึกษาสรุปไดวาการศึกษาการประหยัดตอขนาดของการผลิตน้ําประปาของการ
ประปานครหลวงท้ังส่ีกรณโีดยกรณีการรวมการผลิตโรงงานการผลิตน้ําสามเสนและโรงงานผลิต
น้ําบางเขนมีประสิทธิภาพการผลิตน้ําสูงสุด  กรณีโรงงานการผลิตน้ําสามเสนเปนลําดับท่ีสอง กรณี
การรวมการบริหารโรงงานผลิตน้ําสามเสนและโรงงานผลิตน้ําบางเขนเปนลําดับท่ีสามและกรณี
โรงงานผลิตนํ้าบางเขนเปนลําดับสุดทาย โดยคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรปริมาณนํ้าผลิตมีคานอย
กวา 1 ซ่ึงเทากับ  0.797, 0.847 , 0.913  และ  0.972  ตามลําดับ 
 
 ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตน้ําประปาสรุปไดวาคาสัมประสิทธ์ิ และอัตราสวน
ตอตนทุนการผลิตน้ําประปารวมของปจจัยการผลิตท้ังหมดนั้น คาสัมประสิทธ์ิของคาสารเคมีและ
คาไฟฟา  และอัตราสวนของคาสารเคมีและคาไฟฟาตอตนทุนการผลิตน้ําประปารวมมีคาสูงท่ีสุด  
ซ่ึงช้ีใหเหน็วาการประหยัดตอขนาดของการผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวงจะมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนได  โดยการควบคุมคาใชจายของคาสารเคมีและคาไฟฟาใหลดลง 
 

คํานิยามของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ราคาทุน  หมายถึง  ราคาของปจจัยทุนตอปริมาณการใชทุนท่ีใชในระบบการผลิต
น้ําประปา   หรือ อัตรารอยละของการใชทรัพยสินที่ใชในการผลิตน้ําประปาและคาใชจายท่ีใช
บํารุงรักษาทรัพยสินนัน้ ซ่ึงในทางบัญชีเรียกวา  คาเส่ือมราคาของทรัพยสิน  ในท่ีนี้เปนคาเส่ือม
ราคาของโรงกรองนํ้าแลละเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในระบบผลิตน้ําประปา 
 อัตราคาจางแรงงาน  หมายถึง  คาจางแรงงานท่ีจายใหพนักงานและลูกจาง  1  คนท่ีทํา
หนาท่ีในระบบการผลิตน้ําประปา 
 ราคาสารเคมี   หมายถึง  ราคาของสารเคมี 1   กิโลกรัมท่ีใชในระบบการผลิตน้ําประปา 
 ราคาพลังงาน หมายถึง ราคาของพลังาน(ไฟฟาและน้ํามันเช้ือเพลิง) 1 หนวยท่ีใชใน
ระบบการผลิตน้ําประปา 

วิธีการศึกษาและแบบจําลองการวิเคราะห 
     แบบจําลองการวิเคราะหใช  สมการตนทุน (Cost Function) โดยมีสมมติฐานใหสมการ

อยูในรูปของสมการยกกําลังท่ีไมเทากับ 1 และมุงดําเนินการเพ่ือใหเกิดตนทุนตํ่าสุด  
     จากสมการท่ี (1) สมมติใหโรงงานผลิตน้ําประปาแตละแหงมีตนทุนตํ่าสุดจากการใช

ปจจัยการผลิต 4 ชนิด ไดแก   ทุน(โรงกรองน้ําและเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในระบบการผลิต
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น้ําประปา)  แรงงาน  สารเคมีและพลังงาน   ภายใตขอจาํกัดของการผลิตนํ้าประปา        ซ่ึงแสดง
โดยสมการท่ี (2) 

 

  Min TC  =  P1 X1 +  P2 X2 + P3 X3 + P4 X4           (1) 
 

                 Subject to Y    =    a0 X1
a1 X2

a2 X3
a3 X4

a4                             (2) 

 

          โดยท่ี                    Y   =   ผลผลิต(ปริมาณของน้ําประปา)ท่ีผลิตไดจากโรงกรองนํ้า                           

                                     TC   =  ตนทุนการผลิตน้ําประปา    ประกอบดวย เงินเดือน  คาจาง โบนัส 

                                                   คาลวงเวลา   คาตอบแทน คาพลังงานและสารเคมีท่ีใชในระบบ 
                                                   ผลิตน้ําประปา  คาบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ คาเส่ือมราคาของ 
                                                   เคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในระบบผลิต 

               X1, X2, X3 ,X4      =   ปจจัยการผลิตท่ีใชในการผลิตน้ําประปา 

โดย                X1     =   ปริมาณของเคร่ืองจักรอุปกรณคงเหลือยกมา 

                      X2      =  จํานวนพนักงาน 

                   X3     =    ปริมาณการใชสารเคมี   

                  X4     =   ปริมาณการใชพลังงาน 

                P1 , P2 ,P3 , P4    =   ราคาปจจัยการผลิต  X1, X2, X3 และ X4   ตามลําดบั        

                      P1     =   ราคาทุนท่ีใชในการผลิตน้ําประปา  (ผลรวมของคาเส่ือมราคา 
                                     และคาซอมแซมเคร่ืองจักรอุปกรณของระบบผลิต) 

                      P2      =   อัตราคาจางเฉล่ียตอคนเฉพาะพนักงานและลูกจางท่ีเกีย่วของกับ 
                                     การควบคุมการผลิตนํ้าประปา (ผลรวมของเงินเดอืน,คาจาง, คาลวง 

                        เวลา, สวัสดิการ, โบนัส,  หารดวยจํานวนพนักงานและลูกจางของ 
                        สถานีผลิตน้ําประปา) 

                  P3     =   ราคาสารเคมีตอกิโลกรัม  (ผลรวมของมูลคาสารสมและคลอรีน 
                                    หารดวยปริมาณสารเคมีท่ีใชในการผลิตน้ําประปา) 

                   P4       =    ราคาพลังงานตอหนวย  (ผลรวมของมูลคาคาน้ํามันเช้ือเพลิง 

                                    ท่ีใชในการผลิตน้ําประปาหารดวยปริมาณการใชในระบบผลิต)  
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                  a0     =    คาคงท่ี 

            a1 ,  a2  ,   a3 ,  a4   =   เปนคาเศษสวนท่ีมากกวาศูนย 

 
จากสมการท่ี (1) และ (2) สามารถแสดงความสัมพันธของตนทุนและผลผลิตน้ําประปา

ไดจากเง่ือนไขดังตอไปนี ้
จากสมการท่ี(2)เงื่อนไขประสิทธิภาพในการผลิตหนวยสุดทาย (Marginal 

Productivity) คือ 
     MPx1      =   d Y / dX1       =  a0a1X1

a1-1X2
a2X3

a3  X4
a4     =    a1 Y / X1 

     MPx2      =   d Y / dX2       =  a0a2X1
a1X2

a2-1X3
a3 X4

a4     =    a2 Y / X2 
     MPx3      =   d Y / dX3       =  a0a3X1

a1X2
a2X3

a3-1 X4
a4     =    a3 Y / X3 

     MPx4      =   d Y / dX4       =  a0a4X1
a1X2

a2X3
a3 X4

a4 -1    =    a4 Y / X4 
 

ณ จุดตนทุนตํ่าสุด (Least Cost Combination)   จะปรากฏดังนี้ 
    MPx1 / P1      =  MPx2 / P2     =  MPx3 / P3    =   MPx4 / P4 
 

เม่ือแทนคา MPx1 = a1 Y / X1 ,MPx2 = a2 Y / X2, MPx3 = a3 Y / X3  และ MPx4 = a4 Y / X4   จะไดวา 
                    a1Y/X1 P1     =  a2Y/X2 P2   =   a3Y/X3 P3    =   a4Y/X4 P4 

 
จาก       a1Y/X1 P1     =    a2Y/X2 P2 
นํา   Y  หารตลอดจะได 
           a1/X1 P1        =    a2/X2 P2 

 
นํา    X1 P1X2 P2   คูณตลอดจะได 
           a1X2 P2         =    a2X1 P1 
 
จากนั้นนํา   a1a2   หารตลอด   จะได 
           X2 P2/a2    =     X1 P1/a1 
 
จาก       a1Y / X 1P1   =    a3Y/ X3P3 

นํา   Y  หารตลอดจะได 
                           a1/ X 1P1     =    a3 / X3P3 
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นํา   X 1P1 X 3P3   คูณตลอดจะได 
                          a1 X 3P3       =    a3 X1P1 

 จากนั้นนํา   a1 a3     หารตลอดจะได 
                      X3 P3/a3            =   X1 P1/a1 

 
จาก             a1 Y / X 1P1       =    a4 Y / X4P4 

นํา   Y  หารตลอดจะได 
                     a1 / X 1P1      =    a4 / X4P4 

นํา   X 1P1 X 4P4   คูณตลอดจะได 
                         a1 X 4P4       =    a4 X1P1 

จากนั้นนํา  a1 a4  หารตลอด  จะได  
                      X4 P4/a4            =    X1 P1/a1  
                     
  ดังนั้นจะได 
                            X1P1/a1         =   X2 P2/a2             =    X3 P3/a3            =   X4 P4/a4   
           X1        =   a1X2P2/a2P1   =  a1X3P3/a3P1       =   a1X4P4 /a4P1                                  (3) 
                   X2       =   a2X1P1/a1P2   =  a2X3P3/a3P2       =   a2X4P4 /a4P2                                 (4) 

         X3        =   a3X1P1/a1P3  =  a3X2P2/a2P3       =   a3X4P4 /a4P3      (5) 
         X4        =   a4X1P1/a1P4  =  a4X2P2/a2P4       =   a4X3P3 /a3P4                      (6) 

 
แทนคา   X 2,, X3    , X4จากสมการท่ี  (4) , (5) และ (6)   ลงในสมการที่  (1)  
        TC     =    X1 P1 +  P2(a2X1P1 /a1P2) + P3(a3X1P1 /a1P3) + P4(a4X1P1 /a1P4) 
                          TC     =    X1 P1 +  (a2X1P1 /a1) + (a3X1P1 /a1) + (a4X1P1 /a1)  
                       TC     =    [X1 P1 (a1 + a2 + a3 + a4 )]/a1 

  X1        =   (TC.a1) /[ P1(a1 + a2 +a3 +a4)]                                                  (7) 
 
แทนคา  X 1,  X3 ,  X4 จากสมการท่ี (3) , (5) และ (6) ลงในสมการที่ (1)  
                       TC     =     P1(a1X2P2 /a2P1) +X2 P2 + P3(a3X2P2 /a2P3) + P4(a4X2P2 /a2P4) 
                          TC     =    (a1X2P2 /a2) +X2 P2 + (a3X2P2 /a2) + (a4X2P2 /a2) 
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                          TC     =    [X2P2(a1 + a2 +a3 +a4)]/ a2 
                            X2       =    (TC.a2) /[ P2(a1+ a2 +a3 +a4)]                                                (8) 
                                                                                          
แทนคา    X 1,  X2  ,X4    จากสมการท่ี  (3) ,  (4)  และ (6)   ลงในสมการท่ี (1)  
                       TC     =     P1(a1X3P3 /a3P1) + P2 (a2X3P3 /a3P2)+ X3P3  + P4(a4X3P3 /a3P4) 
                          TC     =     (a1X3P3/a3 )+  (a2X3P3 /a3) +   X3P3  + (a4X3P3 /a3)  
                          TC     =      [X3P3 (a1 + a2 + a3+ a4 )] /a3 
                            X3       =     (TC.a3) /[ P3(a1+ a2 + a3 +a4)]                                             (9) 
 
แทนคา    X 1,  X2  ,X3    จากสมการท่ี  (3) ,  (4)  และ (5)   ลงในสมการท่ี (1) 
                           TC    =     P1(a1X4P4 /a4P1) + P2 (a2X4P4 /a4P2)+ P3 (a3X4P4 /a4P3) + P4X4 
                           TC    =     (a1X4P4 /a4) +  (a2X4P4 /a4)+ (a3X4P4 /a4) + P4X4 
                           TC    =     [X4P4  (a1+ a2+ a3+ a4)] /a4 
                            X4       =     (TC.a4) /[ P4(a1+ a2 + a3 + a4)]                                      (10) 

 

แทนคา    X 1,  X2  ,X3 และ X4 จากสมการท่ี  (7) ,  (8) ,(9) และ (10)   ลงในสมการที่ (2)  
  
                  Y  =    a0 [(TC.a1) / P1(a1 + a2+ a3  + a4)]

a1[(TC.a2) / P2(a1 + a2+ a3+ a4)]
 a2

 

                                                 [ (TC.a3) / P3 (a1 + a2+ a3+ a4)]
 a3 [(TC.a4) / P4(a1 + a2+ a3+ a4)

 ] a4       
 
                  Y  =  a0 [(TC a1 .a1

a1) / P1
a1(a1 + a2+ a3  + a4)

a1 ] [(TCa2.a2
a2) / P2

a2(a1 + a2+ a3+ a4)
 a2] 

                                              [ (TCa3.a3
a3) / P3

a3 (a1 + a2+ a3+ a4)
 a3 ] [(TCa4.a4

a4) / P4
a4(a1 + a2+ a3+ a4)

 a4  ]      
                 
                  Y  =  ( a0 .TC a1+a2+a3+a4 .a1

a1 a2
a2 a3

a3 a4
a4 )/( P1

a1 P2
a2 P3

a3 P4
a4 )( a1+ a2+ a3+ a4)

 a1
 

                                (a1 + a2+ a3+ a4)
 a2 (a1+ a2+ a3+ a4)

 a3(a1+ a2+ a3+ a4)
 a4        

  

ให       a1+ a2+ a3+ a4  =  S 
                 Y  =   ( a0 .TC S .a1

a1 a2
a2 a3

a3 a4
a4 )/( P1

a1 P2
a2 P3

a3 P4
a4 ) SS 

 
             TCS   =   Y P1

a1 P2
a2 P3

a3 P4
a4   (a0

  a1
a1 a2

a2 a3
a3 a4

a4) -1 SS 
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              TC    =    Y 1/S P1
a1/S P2

a2/S P3
a3/S P4

a4/S  ( a0a1
a1 a2

a2 a3
a3 a4

a4 ) –1/S S 

          

ให   k  = S ( a0a1
a1 a2

a2 a3
a3 a4

a4 ) –1/S      

 

                    TC   =   k Y 1/S P1
a1/S P2

a2/S P3
a3/S P4

a4/S 

 

ให  α  =  1/S ,  β 1 = a1/S,  β 2 = a2/S , β 3 = a3/S   และ β 4 = a4/S 

 

              TC   =   k Yα P1
β1 P2

β2 P3
β3 P4

β4 

  

เม่ือ    take  ln  จะได   
            lnTC  =  lnk +  α lnY  + β1 lnP1  + β2 lnP2+ β3 lnP3+ β4  lnP4 

 
เนื่องจาก α เปนคาท่ีแสดงถึงความยืดหยุนของตนทุนเฉล่ียของการผลิตน้ําประปาตอ

ปริมาณนํ้าประปาท่ีผลิตได โดยแสดงใหเห็นวาเม่ือการผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นต ทําให
ตนทุนเฉล่ียของการผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึน α เปอรเซ็นต    ดังนั้น 
 ถารอยละการเปล่ียนแปลงในตนทุนเฉล่ียของการผลิตน้ําประปานอยกวารอยละของ
การเปล่ียนแปลงในผลิตผลซ่ึงในท่ีนี้คือน้าํประปาท่ีผลิตได แสดงวาการผลิตน้ําประปานั้นมีการ
ประหยดัจากขนาด   Decreasing Cost 
 ถารอยละการเปล่ียนแปลงในตนทุนเฉล่ียของการผลิตน้ําประปาเทากบัรอยละของการ
เปล่ียนแปลงน้าํประปาท่ีผลิตได แสดงวาการผลิตน้ําประปานั้น มีการประหยดัจากขนาด Constant 
Cost 

ถารอยละการเปล่ียนแปลงในตนทุนเฉล่ียของการผลิตน้ําประปามากกวารอยละของ
การเปล่ียนแปลงน้ําประปาท่ีผลิตได แสดงวาการผลิตน้ําประปานั้น ไมมีการประหยัดจากขนาด 
Increasing Cost    หรืออีกนยัหนึ่งคือ 

ถา   α  <  1     หมายถึงมีการประหยดัตอขนาดโดยมีตนทุนเฉล่ียลดลง (Decreasing Cost) 
ถา  α   = 1     หมายถึงมีการประหยดัตอขนาดโดยมีตนทุนเฉล่ียคงที่ (Constant Cost) 
ถา  α   > 1     หมายถึงไมมีการประหยดัตอขนาด (Increasing Cost) 
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การกําหนดคาตัวแปร 
 
  เนื่องจากเปนกรณีศึกษาการประหยดัตอขนาดของสํานักงานประปากระบ่ี    ใชสมการ
ตนทุน (Cost  Function)   โดยมีสมมติฐานวา  สํานักงานประปากระบ่ีจะทําการผลิตน้าํประปา  ณ 
ระดับการผลิตหนึ่งโดยใชตนทุนนอยท่ีสุด  ดังนั้น  จึงใชตัวแปรตามแบบสมการดังกลาวมากําหนด
เพื่อหาคาตัวแปรท่ีจะใชในการศึกษาฯ    ซ่ึงมีตัวแปรตาง ๆ  ดังนี้ 
 1.  คาปริมาณนํ้าผลิต (Y)    เปนปริมาณนํ้าผลิตท้ังหมดท่ีผลิตไดจากโรงกรองน้ําของ
สํานักงานประปากระบ่ีและหนวยบริการ  3  แหงรวมกัน    ซ่ึงปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตไดในชวง
เดือนตุลาคม 2543 – กันยายน 2546  รวม  18.167   ลาน ลบ.ม. 
 2.  ราคาทุน (P1)  คํานวณจากคาเส่ือมราคาของทรัพยสินถาวรที่เกี่ยวของกับระบบผลิต
และคาซอมบํารุงของโรงกรองนํ้ารวมท้ังระบบทอน้ําดิบเคร่ืองจักรเคร่ืองยนตท่ีเกี่ยวของกับระบบ
ผลิต  ซ่ึงเปนขอมูลในเดือนตุลาคม 2543 – กันยายน 2546 
   3. อัตราคาแรงงานเฉลี่ยตอคน(P2)  เปนการคํานวณหาอัตราคาแรงงานของพนักงาน
และลูกจางปฏิบัติงานท่ีสถานีผลิตน้ําประปาหรือท่ีโรงกรองน้ํา  โดยคํานวณจากเงินเดือน  คาจาง
ลูกจาง   คาตอบแทน  โบนัส  และปนสวนคาใชจายตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของกับพนักงานระบบผลิตหาร
ดวยจํานวนพนักงานและลูกจางของระบบผลิต  ซ่ึง เปนขอมูลในเดือนตุลาคม 2543 – กันยายน 
2546 
  4.  ราคาสารเคมีตอกิโลกรัม (P3)    คํานวณจากมูลคาสารสมและคลอรีนท่ีใชใน          
การผลิตน้ําประปาหารดวยปริมาณการใชสารเคมีท่ีใชในการผลิตน้ําประปาท่ีผลิตได  ซ่ึงเปนขอมูล
ในเดือนตุลาคม 2543 -  กันยายน 2546    

5.   ราคาพลังงานตอหนวย (P4)  คํานวณจากคาพลังงานท่ีใชในระบบผลิต  หารดวย
ปริมาณการใชพลังงานท่ีใชในการผลิตน้ําประปาท่ีผลิตได  ซ่ึงเปนขอมูลในเดือนตุลาคม 2543- 
กันยายน 2546 
  6.   ตนทุนรวม (TC)    คํานวณตนทุนรวมจากมูลคาของปจจัยการผลิตทุกชนิดท่ีใชใน
การผลิตน้ําประปา   ไดแก  มูลคาคาจางแรงงาน มูลคาของราคาทุน(คาเส่ือมราคาและคาซอมบํารุง
ฯ)  มูลคาสารเคมี (สารสมและคลอรีน)  และมูลคาพลังงาน   ท่ีใชในเกี่ยวกับระบบผลิต 
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บทที่ 3 
โครงสรางการบริหารงานและการดําเนินงานของสํานักงานประปากระบ่ี 

   
โครงสรางการบริหารงานของการประปาสวนภูมิภาค 
 
 การประปาสวนภูมิภาค ( กปภ.) เปนรัฐวิสาหกิจท่ีทําธุรกิจเชิงสังคม  และไมใชกิจการ
ผูกขาด  มีสํานักงานประปา  226  แหงท่ัวประเทศกระจายใน  73  จังหวัด   การประปาสวนภูมิภาค 
ไดแบงสายการบังคับบัญชาท่ีดูแลหนวยงานในสวนสํานักงานใหญและสวนภูมิภาค ดังนี้ 
                   ผูวาการเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด มีสายการบังคับบัญชาแยกเปนหนวยงานในสํานักงาน
ใหญมีผูชวยผูวาการเปนผูบังคับบัญชารวม 6 สายงาน    และหนวยงานในสวนภูมิภาคมีรองผูวาการ
ภาคเปนผูบังคับบัญชา 5 สายงาน  นอกนี้มีหนวยงานอิสระท่ีข้ึนตรงตอผูวาการอีก 3 หนวยงาน       
ไดแก สํานักผูวาการ  สํานักตรวจสอบภายในและสํานักตรวจการ สําหรับหนวยงานในสวนภูมิภาค  
มีดังนี้ 
                  1.  สายการบังคับบัญชาของรองผูวาการภาค 1  รับผิดชอบ  2 สํานักงานประปาเขต 
ไดแกสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน  27  แหง  ในเขต
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  แมฮองสอน  ลําพูน  ลําปาง  แพร  นาน  พะเยา  และเชียงราย     และ
สํานักงานประปาเขต  10 นครสวรรค  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน 26  แหง  ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดนครสวรรค  ชัยนาท  อุทัยธานี  กําแพงเพชร ตาก  สุโขทัย  อุตรดิตถ  พิษณุโลก  พิจิตร  และ
เพชรบูรณ 
 2.  สายการบังคับบัญชาของรองผูวาการภาค 2  รับผิดชอบ  2   สํานักงานประปาเขต  
ไดแก  สํานักงานประปาเขต  6  ขอนแกน  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน  21  แหง  ใน
พื้นท่ีจังหวัดขอนแกน  กาฬสินธุ  มหาสารคาม  ชัยภูมิและรอยเอ็ด   และสํานักงานประปาเขต  7  
อุดรธานี  รับผิดชอบสํานักงานการประปา  20  แหง  ในพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานี    หนองบัวลําภู   เลย   
หนองคาย  สกลนคร   และนครพนม 
 3.  สายการบังคับบัญชาของรองผูวาการภาค 3  รับผิดชอบ  2  สํานักงานประปาเขต   
ไดแก  สํานักงานประปาเขต  1  ชลบุรี  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน  22  แหง  ในเขต
พื้นที่จังหวัดชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  ระยอง  จันทบุรี  ตราด   สระแกว  และปราจีนบุรี     และสํานักงาน
ประปาเขต  8  อุบลราชธานี  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน  19  แหง  ในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ  ยโสธร  บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษ  และมุกดาหาร 
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 4.   สายการบังคับบัญชาของรองผูวาการภาค 4  รับผิดชอบ  2  สํานักงานประปาเขต  
ไดแก  สํานักงานประปาเขต  2   สระบุรี  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน  29  แหง  ในพื้นท่ี
จังหวัดสระบุรี  ลพบุรี  สิงหบุรี   อางทอง  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  นครนายก  และ
นครราชสีมา    และสํานักงานประปาเขต  3  ราชบุรี  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน 23  
แหง  ในเขตพื้นท่ีจังหวัดราชบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  นครปฐม  สุพรรณบุรี   กาญจนบุรี  
เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ   
 5.  สายการบังคับบัญชาของรองผูวาการภาค 5  รับผิดชอบ 2  สํานักงานประปาเขต   
ไดแก  สํานักงานประปาเขต 4  สุราษฏรธานี  รับผิดชอบสํานักงานประปา  21  แหง  ในเขตพื้นท่ี
จังหวัดสุราษฏรธานี  ชุมพร  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบ่ี  และนครศรีธรรมราช  และสํานักงาน
ประปาเขต 5 สงขลา  รับผิดชอบสํานักงานประปารวมท้ังส้ิน  18  แหง   ในเขตพื้นท่ีจังหวัดสงขลา  
พัทลุง  ตรัง  สตูลยะลา  ปตตานี  และนราธิวาส 
  

การบริหารงานสํานักงานประปากระบี่          
 

 สํานักงานประปากระบ่ีเปนหนวยงานหนึ่งในสังกัดสํานักงานประปาเขต4 สุราษฏรธานี    
ข้ึนกับสายการบังคับบัญชาของรองผูวาการภาค 5    กําเนิดข้ึนโดยโอนกิจการมาจากกรมโยธาธิการ 
เม่ือ พ.ศ.2522 อยูหางจากสํานักงานประปาเขต 4 สุราษฏรธานี ประมาณ 200 กิโลเมตรและหางจาก
สํานักงานใหญกรุงเทพมหานคร ประมาณ 830 กิโลเมตร   เร่ิมเปดดําเนินการคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 11  
เมษายน  2506   มีภารกิจในการผลิตและใหบริการน้ําประปาท่ีมีคุณภาพแกประชาชนในพื้นท่ี
จังหวัดกระบ่ี สํานักงานประปากระบ่ีสามารถใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีอําเภอเมือง อําเภอเขาพนม   
อําเภอเหนือคลอง และอําเภอคลองทอม ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งส้ิน ประมาณ 251,190 คน เม่ือ 30  
มิถุนายน   พ.ศ. 2546  มีพนักงานรวมทั้งส้ิน 28 คน และมีผูจัดการเปนหัวหนาหนวยงาน 
 

 สํานักงานประปากระบ่ี  มีสถานีผลิตน้ําประปายอยรวม  4  หนวยบริการ  ดังนี้       
1. สถานีผลิตน้ําหนวยบริการกระบี่  ซ่ึงสามารถผลิตน้ําประปาได 20,400 ลบ.ม.ตอ

วัน ใหบริการประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเมือง อําเภอเมืองและชุมชนใกลเคียงซ่ึงมีประมาณ 90,300  
คน และมีผูใชน้ําประปา  50,500  คน(หรือประมาณ 10,100 ครัวเรือน)     

2.  สถานีผลิตน้ําหนวยบริการเหนือคลอง อยูหางจากสํานักงานประปากระบ่ี  18 กม.
ซ่ึงสามารถผลิตน้ําประปาได  1,920  ลบ.ม. ตอวัน ใหบริการประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลเหนือคลอง  
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อําเภอเหนือคลองและบริเวณใกลเคียงซ่ึงมีประมาณ 53,000  คนและมีผูใชน้ําประปา   4,600 คน
(หรือ  920 ครัวเรือน) 

3. สถานีผลิตน้ําหนวยบริการเขาพนม  อยูหางจากสํานักงานประปากระบ่ี  44  กม. 
ซ่ึงสามารถผลิตน้ําประปาได   720  ลบ.ม. ตอวัน  ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ี       เทศบาลเขาพนม  
อําเภอเขาพนมและชุมชนใกลเคียงซ่ึงมีประมาณ  43,600 คน  และมีผูใชน้ําประปา 3,300  คน  (หรือ 
660  ครัวเรือน)  

4. สถานีผลิตน้ําหนวยบริการคลองทอม อยูหางจากสํานักงานประปากระบ่ี 48  กม.
ซ่ึงสามารถผลิตน้ําประปาได 720 ลบ.ม. ตอวัน  ใหบริการประชาชนในเขตเทศบาลคลองทอม 
อําเภอคลองทอมและบริเวณใกลเคียงซ่ึงมีประมาณ  64,000  คนและมีผูใชน้ําประปา  4,100 คน  
(หรือ  820  ครัวเรือน) 

จากท่ีกลาวขางตน   สํานักงานประปากระบ่ี    มีกําลังการผลิตน้ําประปารวมกับสถานี
ผลิตน้ําประปายอยท้ัง  4  แหง   รวมกําลังการผลิตท้ังส้ิน  23,760  ลบ.ม. ตอวัน  หรือคิดเปน 8. 554  
ลาน ลบ.ม. ตอป     มีผูใชน้ําประปารวม  62,500 คน  หรือคิดเปนผูใชน้ํา  12,500  ครัวเรือน 
 

กระบวนการผลิตน้ําประปา   
 
 น้ําประปา  เปนน้ําประปาท่ีผานกระบวนการตาง ๆ มากมาย   กวาจะมาเปนน้ําประปา
ใหแกประชาชนไดนั้น  มีข้ันตอนการผลิตหลายข้ันตอนและตองมีการลงทุนสูงมาก เนื่องจาก            
น้ําดิบท่ีมีอยูในธรรมชาติสวนใหญมีคุณภาพไมเหมาะสมที่จะนํามาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค
โดยตรง  เพราะอาจจะมีเช้ือโรคตาง ๆ ปะปนอยูซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดโรคตาง ๆ และเปนอันตราย
ตอสุขภาพของประชาชนท่ีใชน้ํา  ดังนั้นจึงตองมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําใหสะอาด            
ปลอดภัยกอนท่ีจะนํามาอุปโภคและบริโภคได   
 วิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําเพื่อสนองความตองการของประชาชนท่ีอยูในชุมชนใหญ ๆ 
จะมีการกอสรางระบบประปาเพ่ือผลิตนํ้าประปาท่ีสะอาดและปลอดภัยกอนสงน้ําประปาตามทอไป
จนถึงบานประชาชนท่ีเปนผูใชน้ํา  องคการอนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดวัตถุประสงคของการ
ทําระบบน้ําประปาไว 3 ประการ  คือ 

1. ผลิตน้ําสะอาดเพ่ือใชในการอุปโภคและบริโภคไดอยางปลอดภัย 
2. ผลิตน้ําใหเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ํา 
3. ใชตนทุนในการผลิตนํ้าตํ่า 
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             ประเภทของระบบผลิตน้ําประปา  แบงออกเปน 2  ประเภทใหญ ๆ ตามลักษณะของ
แหลงน้ําดิบ  คือ  

1.   ระบบประปาผิวดิน (Surface  water  supply)  ไดแก  ระบบประปาท่ีใชแหลงน้ําผิว
ดินในการผลิตน้ําประปา  เชน  น้ําจากแมน้ํา  ลําคลอง  หนอง  บึง และอางเก็บน้ํา  ระบบประปา
ดังกลาวจะมีข้ันตอนในการผลิตน้ําซับซอนและยุงยาก  เนื่องจากมีส่ิงสกปรกเจือปนในน้ํามากซ่ึงทํา
ให เสียคาใชจายสูง (ภาพท่ี  5) 
 2.  ระบบประปาน้ําบาดาล (Ground  water supply)  ไดแก ระบบประปาท่ีใชน้ําจากบอ
บาดาลในการผลิตน้ําประปาระบบประปาสวนใหญจะมีข้ันตอนในการผลิตน้ําประปาท่ีงายกวาและ
เสียคาใชจายถูกกวาระบบประปาผิวดิน  เพราะน้ําบาดาลมีคุณภาพน้ําดีกวาน้ําผิวดิน  นอกเสียจาก
น้ําบาดาลจะมีสารท่ีไมตองการเจือปนสูงอาจตองมีการเพิ่มข้ึนตอนในการกําจัดมากข้ึน  (ภาพท่ี 6) 
 

สําหรับกระบวนการผลิตน้ําประปาท่ีสํานักงานประปากระบ่ีเปนระบบประปาน้ําผิวดิน
ซ่ึงมีระบบประปายอย ๆ  รวม 4  แหง  (มีระบบประปาท่ีสํานักงานประปากระบ่ีอําเภอเมือง 1 
แหงและหนวยบริการ 3 แหง )  มีข้ันตอนการผลิตน้ําประปา  ดังน้ี 

 
ก.  แหลงน้ํา   แหลงน้ําท่ีนํามาผลิตน้ําประปาของสํานักงานประปากระบ่ีท้ัง 4 แหงนั้น

ไดมาจากคลองและอางเก็บน้ํา ไดแก คลองกระบ่ีใหญ (ใชผลิตน้ําประปาท่ีสถานีผลิตน้ํากระบ่ี) 
คลองแหงและคลองเหนียว(ใชผลิตน้ําประปาท่ีสถานีผลิตน้ําหนวยบริการเขาพนม)  คลองปกาสัย
(ใชผลิตน้ําประปาท่ีสถานีผลิตน้ําหนวยบริการเหนือคลอง)  สวนอางน้ําดิบหวยน้ําเขียว(ใชผลิต
น้ําประปาท่ีสถานีผลิตน้ําหนวยบริการคลองทอม)    และนํ้านั้นตองไมมีสี   ไมมีกล่ิน  ไมมีรส  เกิน
กวาท่ีกําหนดไว  และปราศจากส่ิงโสโครกปะปนมีปริมาณเพียงพอตอความตองการตลอดป  ซ่ึงจะ
ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําไวใกลกับแหลงน้ําในโรงสูบน้ําแรงตํ่า    เพื่อสูบน้ําดิบเขาสูโรงกรองน้ําหรือ
สถานีผลิตน้ําประปาตอไป 

 
ข.  การเติมสารเคมี    การเติมสารเคมีในนํ้าดิบมีวัตถุประสงคในการเรงใหส่ิงสกปรก

ตาง ๆท่ีปะปนมากับน้ําเกิดการรวมตัวกันจนมีขนาดใหญและตกตะกอนไดงาย  สารเคมีท่ีนิยมใช
ท่ัว ๆไป ไดแก สารสม(Alum) โดยท่ีปริมาณของสารสมท่ีใชเพื่อใหสามารถกําจัดความขุนไดดีและ
เกิดความประหยัดนั้น จะตองทําการทดลองโดยการใชจารเทส (Jar test) นอกจากนี้สารสมจะทํา
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ปฏิกิริยากับความขุนไดดีหรือไมนั้นจะข้ึนอยูกับคา พี.เอช. ของนํ้าดิบดวย  ซ่ึงคาดังกลาวจะบอก
สภาพความเปนกรดของน้ําเม่ืออานคาได 0 – 7  และเมื่ออานคาได 8 – 14 น้ํามีสภาพเปนดาง  

สวนการเติมสารเคมีจะทําเม่ือไดสูบน้ําดิบเขาสูโรงกรองน้ําแลวกอนท่ีน้ําดิบจากแหลง
น้ําจะไหลเขาถังตกตะกอนจะมีการใสสารเคมีลงไป  ไดแก  สารสม  ปูนขาว  ในอัตราสวนท่ี
พอเหมาะพอดีกับคุณภาพน้ําดิบในแตละฤดูกาล  เม่ือเติมสารสมลงไปในนํ้าดิบแลวจะตองใหเกิด
การผสมกับน้ําอยางรวดเร็วและท่ัวถึงเพื่อเปนการทําลายเสถียรภาพของความขุนซ่ึงจะอยูใน
ข้ันตอนของการกวนเร็ว (Rapid mix) จากน้ัน ความเร็วของน้ําจะถูกทําใหชาลงและความขุนจะเร่ิม
เกิดการรวมตัวเปนฟล็อคท่ีมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมากพอท่ีจะตกตะกอนไดซ่ึงอยูในข้ันตอน
ของการกวนชา (Slow  mix) 

  
ค.  การตกตะกอน(Sedimentation)  เปนการแยกตะกอนความขุนตาง ๆออกจากนํ้า

ดวยแรงดึงดูดของโลกโดยวิธีการทําใหน้ําไหลอยางชา ๆ กลาวคือ เม่ือใสสารเคมีแลวน้ําดิบจะ
ไหลเขามายังถังตกตะกอ โดยผานกระบวนการกวน  เพื่อใหสารเคมีไดสัมผัสและทําปฏิกิริยา  กับ
ตะกอน หรือความขุนท่ีอยูในน้ําจับเปนกอนเล็ก ๆแลวคอย ๆ มีขนาดโตข้ึน  ตกลงสูกนถัง  เหลือ
แตน้ําใส  ไหลไปยังถังกรองน้ํา   การตกตะกอนนี้จะใชเวลาประมาณ  24  ช่ัวโมง       

 
ง.  การกรองนํ้า (Filtration)  เม่ือน้ําผานการตกตะกอนมาแลว   น้ําจะไหลผานช้ัน

ทรายกรองซ่ึงเปนอนุภาคของความขุนเล็ก ๆท่ีไมสามารถกําจัดไดในข้ันตอนของการตกตะกอนจะ
ถูกกําจัดออกโดยการถูกกักไวบนผิวหนาของช้ันทรายและชองวางของเม็ดทราย  หรือเม่ือน้ําไหล
เขามายังถังกรองน้ําซ่ึงอยูท่ีโรงกรองน้ําหรือสถานีผลิตน้ํา    เพื่อกรองเอาตะกอนท่ีละเอียดออกอีก
คร้ังหนึ่ง  น้ําท่ีผานการกรองแลวจะใสมาก   ถังกรองน้ําจะมีการลางหนาทรายกรองอยูเสมอ 

ถังกรองน้ําแบงออกเปน 2 ประเภท  คือ  ถังกรองชา (Slow  sand  filter) ใชในกรณีท่ี
น้ําดิบมีคุณภาพคอนขางดี  ไมจําเปนตองผานข้ันตอนของการตกตะกอน  และถังกรองเร็ว (Rapid 
sand  filter) สามารถกรองน้ําไดในอัตราสูงแตตองผานข้ันตอนของการตกตะกอน  ซ่ึงสวนมากจะ
ใชกับระบบประปาขนาดใหญ 

สวนประกอบของถังกรองน้ํา 
- ช้ันทรายกรอง (sand)  ทําหนาท่ีในการกรองน้ํา 
- ช้ันกรวด (gravel)  ทําหนาท่ีรองรับช้ันทรายและกระจายน้ําใหไหลอยางสมํ่าเสมอ

ในชวงการลางกรอง 
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- ทอรับน้ํากรอง (underdrains)  ทําหนาท่ีรับน้ําท่ีผานการกรองแลวลงถังน้ําใสและ
ใหน้ําไหลยอนกลับในชวงการลางกรอง 

สําหรับโรงกรองน้ําของสํานักงานประปากระบ่ีท่ีอําเภอเมืองและหนวยบริการอีก  3
แหง  มีขนาดกําลังการผลิตรวมท้ังส้ิน 23,760 ลบ.ม. ตอวัน  ตามท่ีไดกลาวขางตน 

 
จ.  การฆาเชื้อโรค  น้ําประปาท่ีผานข้ันตอนตาง ๆ แลว จนไดน้ําท่ีมีคุณภาพใส

สะอาด เพ่ือใหแนใจวาไมมีเช้ือโรคหลงเหลืออยู  จึงตองมีการใสสารคลอรีนเพื่อฆาเช้ือโรค          
สารคลอรีนควบคุมงาย  สามารถฆาเช้ือโรคไดเกือบทุกชนิด และชวยจํากัดกล่ิน  สี  โดยที่           
โรงกรองน้ําจะติดต้ังเคร่ืองจายคลอรีนซ่ึงจะใสคลอรีนในน้ําใหไหลไปตามเสนทอเพื่อฆาเช้ือโรคท่ี
อาจปะปนเขามาภายหลัง  และเม่ือน้ําประปาผานกระบวนการผลิตขางตนนั้นแลว   จะตอง
ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาใหไดมาตรฐาน และสามารถดื่มได 

 
ฉ.  ถังน้ําใส  เปนถังคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับเก็บน้ําสะอาดท่ีผานการกรองแลว  

เรียกวาน้ําประปา  ท่ีสํานักงานประปากระบ่ีมีขนาด ความจุ 1,000  ลบ.ม.และ  2,000  ลบ.ม.  เพื่อรอ
จายใหผูบริโภคไดใชน้ําสะอาดท่ีมีคุณภาพ 

 
ช.  หอถังสูง   เปนหอถังสูงท่ีเก็บน้ําประปาท่ีสูบข้ึนมาจากถังน้ําใส  เพ่ือทําใหเกิด

แรงดันน้ําในการจายใหบริการไปตามเสนทอจนถึงบานประชาชน    
 เม่ือสํานักงานประปากระบ่ีไดดําเนินการผลิตน้ําประปาตามกระบวนการผลิตท่ีกลาว
ขางตน     สํานักงานประปากระบ่ีจะวางทอเมนหลักขนาดตาง ๆ  ตั้งแตเสนผาศูนยกลาง  100  มม.   
ถึง  300 มม.  จากโรงกรองนํ้าไปสูบานเรือนประชาชนโดยวางทอไวใตดินวางขนานไปตามแนว
ถนน    เม่ือประชาชนมาขอเปนผูใชน้ําประปา   สํานักงานประปากระบ่ีจะวางทอเมนยอยแยกจาก
ทอเมนหลักไปสูบานเรือนประชาชนตอไป 
 
มาตรฐานคุณภาพน้ําบริโภค 
 
 การประปาสวนภูมิภาค  จะคํานึงถึงคุณภาพน้ําประปาและมาตรฐานการอุปโภคและ
บริโภค  ซ่ึงมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย  โดยเฉพาะนํ้าสะอาดจะมีความจําเปนตอ
ความตองการของประชาชนเปนอยางมาก  เพื่อเปนการรักษามาตรฐานคุณภาพน้ําประปาสําหรับ
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การบริโภคของประชาชน  การประปาสวนภูมิภาคจะตองตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพน้ําประปา
ของทุกสํานักงานประปาท่ัวประเทศใหไดมาตรฐานเดียวกัน     โดยจะพิจารณาถึงสารเคมีและ
ส่ิงเจือปนตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอมนุษย ดังนี้ 

1. สารท่ีมีพิษ  ในกรณีท่ีน้ําประปาสําหรับบริโภคมีสารพิษเจือปนอยูมาก  จะทําให
เกิดอันตรายตอสุขภาพ  สารพิษดังกลาว ไดแก ตะกั่ว  เชเลเนียม  โครเม่ียม  ไซตไนต  เปนตน 

2. สารท่ีเกี่ยวของกับคุณสมบัติของน้ําดื่ม  ไดแก  กล่ิน  รส  สี  ความขุน  ความเปน
กรดดาง  ความกระดาง  คลอไรด  ซ่ึงทําใหน้ํามีรสกรอย  ซัลเฟต  ทําใหน้ําดื่มมีรสเฝอนและขม  
พวกเหล็กแมงกานีส  สังกะสี  ทําใหรสของน้ําเปล่ียนและมีกล่ิน  ถามีสารเหลานี้มากเกินไปจะทํา
ใหน้ําไมควรดื่ม 

3. สารท่ีมีคุณสมบัติเกี่ยวกับสุขภาพของรางกาย  เชน  สารฟลูออไรดมีผลทําใหเกิด
โรคฟนผุ  สารไนเตรททําใหเกิดโรคเก่ียวกับเม็ดโลหิตในเด็ก  รวมท้ังแคดเม่ียมมีผลทําใหโลหิตจาง   
เปนตน   

 

ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 
 

ผลการดําเนินงานของสํานักงานประปากระบ่ี    ในปงบประมาณ 2544 - 2546  
สํานักงานประปากระบ่ี   ผลิตน้ําประปาไดปริมาณรวม  18.167  ลานบาท  ใหบริการผูใชน้ํา 12,500 
ครัวเรือน โดยในปงบประมาณ 2544  มีตนทุนน้ําจําหนายเฉล่ีย 13.650 บาทตอ ลบ.ม. รายไดจากนํ้า
จําหนายเฉล่ีย  13.560  บาทตอ ลบ.ม.  มีรายไดรวม  43.947 ลานบาทและรายจายรวม 46.385 ลาน
บาท ทําใหขาดทุนสุทธิ   2.438  ลานบาท    และในปงบประมาณ 2546  มีตนทุนน้ําจําหนายเฉล่ีย  
10.850  บาทตอ ลบ.ม.  รายไดจากนํ้าจําหนายเฉล่ีย14.960  บาทตอ ลบ.ม.มีรายไดรวม 64.278 ลาน
บาทและรายจายรวม 46.628 ลานบาทมีกําไรสุทธิ  17.650  ลานบาท 

 
จากขอมูลท่ีกลาวขางตน  แสดงวาสํานักงานประปากระบ่ีมีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึน

อยางตอเนื่องนับจากปงบประมาณ 2544  ท่ีมีผลการดําเนินงานท่ีขาดทุนสุทธิ 2.438  ลานบาท  และ
ไดปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการควบคุมรายจายเพ่ิมรายได  จนมีกําไรสุทธิ 17.650  ลานบาทในป 
2546 สวนการควบคุมรายจายสามารถดําเนินการไดผล  โดยในชวงดังกลาวไดผลิตน้ําประปา
เพิ่มข้ึนจาก 5.593  ลาน ลบ.ม. ในปงบประมาณ 2544 เปน  6.465  ลานลบ.ม.   ในปงบประมาณ 
2546  มีผลใหตนทุนน้ําจําหนายเฉล่ียลดลงจาก  13.56  บาท ตอ ลบ.ม.   ในปงบประมาณ 2544      
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เปน  10.850   บาทตอ ลบ.ม. และในปงบประมาณ 2546   สามารถเพ่ิมรายไดจากการจําหนายน้ํา
เฉล่ีย เพิ่มข้ึนจาก  13.650  บาทตอ ลบ.ม. (ในป 2544)    เพิ่มเปน  14.960   บาทตอ ลบ.ม.     แสดง
ดังไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1    แสดงรายรับ  รายจายและกําไร(ขาดทุน)สุทธิ ของสํานักงานประปากระบี่ 
                   ปงบประมาณ 2544 – 2546  (ตุลาคม 2543  - กันยายน 2546) 
                                                                                                                             

                 
รายการ ป 2544 ป 2545 ป 2546 รวม 

1.  ปริมาณผลผลิต (ลาน ลบ.ม.)         5.593         6.109         6.465       18.167 

2. รายรับ  (ลานบาท)            43.947       52.275       64.278     160.500 
 

3. รายจาย  (ลานบาท) 
- คาใชจายบุคคล 
- คาวัสดุการผลิต, ไฟฟา 
-คาวัสดุดําเนินการซอม      
  บํารุงและสํานักงาน 
- คาดําเนินการอ่ืน 
  (คาธรรมเนียมธนาคาร, 
   คาดําเนินการอื่น ,คาจาง 

- คาเส่ือมราคาฯ 
รวมรายจาย    

 
        7.120 
        8.315 
        2.710 
 
      13.789 
 
 
      14.451 
      46.385 

 
       7.388 
       8.426 
       1.953 
 
     13.542 
 
 
     15.889 
     47.198 

 
        7.107 
        9.167 
        1.988 
 
      14.820 
 
 
      13.546 
      46.628 

 
     21.615 
     25.908 
       6.651 
 
    42.151 
 
 
    43.886 
  140.211 

 4. กําไร(ขาดทุน)สุทธิ      (2.438)        5.077       17.650     20.289 

 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค 
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ภาพท่ี  3   แสดงปริมาณน้าํผลิต ในเดือนตุลาคม 2543 – กันยายน 2546 (ลบ.ม.) 

                                                   ระยะเวลา (เดือน)                    
 
 จากภาพขางตน  แสดงใหเห็นชวงการผลิตน้ําประปาระยะเวลา  36 เดือนต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2543 – เดือนกันยายน 2546  ซ่ึงมีบางชวงท่ีมีการผลิตท่ีลดลง  เนื่องจากฤดูการทองเท่ียวท่ี
อาจจะไมสดใส  ทําใหมีความตองการน้ําประปาลดลง   เม่ือผานพนชวงท่ีการทองเท่ียวซบเซาผาน
ไปแลว  ความตองการน้ําประปามีเพิ่มข้ึน  จึงทําใหในอนาคตมีแนวโนมท่ีประชาชนตองการ
น้ําประปาเพ่ิมข้ึน 
   

แผนการดําเนินงานในอนาคต 

สํานักงานประปากระบ่ีไดมีแผนการดําเนินงานในป  2547 – 2549  โดยจะดําเนินการ
ปรับปรุงเสนทอ  โดยการเปล่ียนทอใหมแทนทอเดิมท่ีเกาชํารุดแตกบอยทําใหเกิดน้ําสูญเสียในเสน
ทอในพื้นท่ีอําเภอเมืองกระบ่ี  ใชงบประมาณ 20  ลานบาท  นอกจากนี้จะดําเนินการขยายเขต
จําหนายน้ํา  โดยการวางทอเมนในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองและอําเภอคลองทอมอีก  ใชงบประมาณ  12  

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
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ลานบาท  ซ่ึงคาดวาจะลดน้ําสูญเสียใหอยูในเกณฑมาตรฐานประมาณ  25 % ในป 2549   และจะได
ผูใชน้ําเพิ่มข้ึนอีกประมาณ  50 – 300  ครัวเรือน     

จากภาพท่ี 3 ขางตน สํานักงานประปากระบ่ีมีแนวโนมท่ีจะผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึนตาม
ความตองการใชน้ําของผูใชน้ํา   ซ่ึงในตารางท่ี 2 ไดแสดงขอมูลความตองการใชน้ําท่ีสะทอนจาก
ปริมาณน้ําจําหนายท่ีสํานักงานประปากระบ่ีไดจําหนายในปงบประมาณ 2544 จํานวน 3.129 ลาน 
ลบ.ม. เพิ่มเปน 4.296 ลาน ลบ.ม.ในปงบประมาณ 2546  ดังนั้นในระยะส้ันสํานักงานประปากระบ่ี
ไมจําเปนตองลงทุนกอสรางท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปา  เนื่องจากขอมูลท่ีรวบรวม
ไดแสดงใหเห็นวา  สํานักงานประปากระบ่ีมีการผลิตน้ําประปาเพียงรอยละ 70 ของกําลังการผลิต 
ยังมีกําลังการผลิตเหลือ  หากสามารถควบคุมหรือลดปริมาณนํ้าสูญเสียไดและสามารถเพิ่มปริมาณ
น้ําจําหนายไดอีก โดยไมตองเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําประปามากนัก   ซ่ึงขอมูลท่ีรวบรวมไดมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี  2   แสดงขอมูลกําลังการผลิต  ปริมาณน้ําผลิต  และปริมาณน้ําจําหนายของ 
                   สํานักงานประปากระบี่ ชวงปงบประมาณ  2544 – 2546  

 
ป กําลังการผลิต ปริมาณนํ้าผลิต คิดเปนรอยละ ปริมาณนํ้าจําหนาย 

  ( ลบ.ม.)  ( ลบ.ม.)   ( ลบ.ม.) 
2544 8.672 5.593 64 3.129 
2545 8.672 6.109 70 4.146 
2546 8.672 6.465 74 4.296 

รวม 26.016 18.167 70 11.571 
                
                ท่ีมา :  การประปาสวนภูมิภาค 
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ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 5 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

  
  ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหเปนขอมูลฑุติยภูมิ  ท่ีเก็บรวบรวมจากงบทดลอง  และรายงานท่ี
เกี่ยวของของสํานักงานประปากระบ่ี  โดยเก็บรวบรวมขอมูลเปนรายเดือนต้ังแตเดือนตุลาคม 2543 
ถึงเดือนกันยายน 2546  รวมจํานวน 36  เดือน   

 การวิเคราะหใชสมการตนทุน (Cost  Function) มาประยุกตใชโดยมีสมมติฐานวา  
สํานักงานประปากระบ่ีจะผลิตน้ํา ณ ระดับผลผลิตท่ีทําใหตนทุนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด    ซ่ึงแบบจําลองท่ี
กลาวถึงนั้น   จะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางจํานวนปจจัยการผลิตท่ีใชในการผลิตกับ
ปริมาณของผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  และใชโปรแกรม Eviews    ชวยในการวิเคราะห  ไดผลการวิเคราะห  
ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3     ผลการวิเคราะห    
 

    Model           Coeficients    Std. Error           t      Prob. 

Constant            - 1.960        3.002     -0.652     0.518 
LnY               0.297        0.130      2.277     0.030 
LnP1               0.685        0.178      3.842     0.000 
LnP2               0.269        0.063      4.249     0.000 
LnP3               0.042        0.064     0.654     0.517 

LnP4               0.366        0.151     2.422     0.021 
 

ท่ีมา :  วิเคราะหจากโปรแกรม Eviews 
จากผลการวิเคราะหขางตนสามารถอธิบายเปนสมการได  ดังนี้ 
 LnTC =   -1.960 +  0.297 LnY + 0.685 LnP1 + 0.269 LnP2 + 0.042 LnP3 + 0.366 LnP4 

                      (-0.652) *    (2.277)*       (3.842)**          (4.249)**          (0.654)         (2.422)*       
R 2

 
 =   0.572876       Adjusted R – squared  0.501689              S.E. of  degression  0.055237 

DPU



35 

  

Sum  squared resid   0.091534    Log likelihood  56.46027     Durbin – Watson stat. 1.984200              
Mean dependent var  14.05902    S.D. dependent var  0.078249   Schwarz criterion –2.539428 
Akaike info criterion –2.803348    F-statistic   8.047454    Prob(F – statistic) 0.000066 

หมายเหตุ  คาในวงเล็บคือ คา t- statistic  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 
                  แทนคาดวย *    และท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 แทนคาดวย ** 

 
  คาสัมประสิทธ์ิท่ีใชตัดสินใจวาเกิดการประหยัดจากขนาดหรือไม  คือ  คาสัมประสิทธ์ิ 
ของปริมาณผลผลิต (Y)มีคาเทากับเทาใด  ซ่ึงจากผลการศึกษาขางตนมีคา 0.297  <  1 แสดงวา     
ปริมาณนํ้าประปาท่ีผลิตได (Y) ในชวงปงบประมาณ  2544 - 2546  จํานวน 18.167  ลาน ลบ.ม.   
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 70  ของปริมาณกําลังการผลิตท่ีจะสามารถผลิตได    จึงทําใหชวงนี้อยูในชวงท่ี
เกิดการประหยัดตอขนาด   หากในอีก 2 – 3 ปขางหนาสํานักงานประปากระบ่ีสามารถผลิต
น้ําประปาเพ่ิมข้ึนอีกโดยไมมีการลงทุนในระบบผลิตเพ่ิม   ชวงการผลิตท่ีเกิดข้ึนอาจจะยังคงอยู
ในชวงการประหยัดจากขนาด  ท้ังนี้ เพราะวาคาสัมประสิทธ์ิท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้โดยเฉพาะคา 
α มีคาตํ่ามาก อยางไรก็ตามก็ตองพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงของ
ตนทุนการผลิตรวมดวย คือ ราคาทุน  (โรงกรองน้ําและเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับการผลิตน้ํา
ฯ)  รวมกับคาซอมบํารุง(P1 )  คาจางแรงงานเฉล่ียตอคน  (P2 )  ราคาสารเคมีเฉล่ียตอกิโลกรัม (P3)  
และราคาพลังงานเฉล่ียตอหนวย (P4)     
 คา Durbin – Watson  stat. =  1.984  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95    
เม่ือเทียบกับคาตารางท่ี N = 36  K = 5  คา DL = 1.18   และคา DU = 1.80      ทําใหคา Durbin – 
Watson     จากการคํานวณอยูในชวงท่ีสามารถสรุปไดวาไมเกิด  Autocorrelation    
 
 สัมประสิทธ์ิของตัวแปรปริมาณนํ้าท่ีผลิต (Y) = 0.297     คา  t-statistic = 2.277  มี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ  95  แสดงวาเม่ือปริมาณการผลิตน้ําประปาเพิ่มข้ึน
รอยละ 1 ตนทุนเฉล่ียรวมของการผลิตน้ําประปาเพิ่มข้ึนนอยกวารอยละ  1 คือเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 
0.297   (คา α  <  1  )แสดงใหเห็นวา  การผลิตน้ําประปาในชวงปงบประมาณ 2544 – 2546  เปน
ชวงท่ีมีการประหยัดตอขนาดและในอนาคตแมสํานักงานประปากระบ่ีจะเพิ่มปริมาณน้ําผลิตจาก
กําลังการผลิตท่ีมีเหลืออีกรอยละ 30   ใน 2 – 3 ปขางหนา     ยังคงสามารถผลิตน้ําประปาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยตองไมมีการลงทุนในสวนของการเพิ่มกําลังการผลิต   ใหเนนการลงทุนเฉพาะ
ในสวนท่ีสามารถใหบริการ  ผูใชน้ําไดเพิ่มข้ึน  เชน  การวางทอขยายเขตจําหนายน้ําใหยาวเพิ่มข้ึน
เขาไปในเขตชุมชนหนาแนนหรือแหลงท่ีมีอุปสงคชัดเจน   
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 สัมประสิทธ์ิของตัวแปรราคาทุน (P1 ) = 0.685     คา  t-statistic = 3.842     มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ  99    แสดงวาเม่ือราคาทุนเพิ่มข้ึนรอยละ 1    ตนทุนเฉล่ียรวม
ของการผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึนนอยกวารอยละ  1  หรือ   เม่ือราคาทุนลดลงรอยละ 1   จะทําให
ตนทุนเฉล่ียรวมลดลงรอยละ  0.685   จากท่ีไดกลาวขางตน ราคาทุนเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและมี
ผลกระทบตอตนทุนเฉล่ียมากท่ีสุดในปจจัยการผลิตหลาย ๆ ปจจัยท่ีนํามาศึกษา   จากขอมูลท่ี
รวบรวมไดคาเส่ือมราคาคอนขางจะคงท่ี   เพราะท่ีสํานักงานประปากระบ่ีมีการลงทุนกอสรางท่ี
เกี่ยวของกับระบบผลิตเพิ่มข้ึนไมมากนักนับจากท่ีโรงกรองน้ําประปาสรางเสร็จเม่ือป 2542   จึงทํา
ใหทรัพยสินถาวรสวนใหญคงท่ี และมีมูลคาลดลงเม่ือไดหักคาเส่ือมราคาในปท่ีผานมาเม่ือรวมกับ
คาซอมบํารุงซ่ึงมีคาใชจายไมมากในแตละป  เนื่องจากการซอมบํารุงสวนใหญจะซอมเคร่ืองยนต
เคร่ืองสูบน้ําเคร่ืองจายสารเคมี เปนตน ดังนั้นสํานักงานประปากระบ่ีจะสามารถคงการผลิตท่ีเกิด
การประหยัดตอขนาดได  หากจําเปนตองลงทุนเพ่ิมจะเลือกลงทุนเพ่ือใหกระทบกับการเพิ่ม
คาใชจายของทุนใหนอยท่ีสุด  หรือลงทุนเฉพาะในสวนท่ีทดแทนทรัพยสินเดิมท่ีชํารุด  เชน  ทอ
จายน้ําท่ีเกามากมีการแตกชํารุดบอย  ทําใหเกิดอัตราน้ําสูญเสียสูง  จําเปนตองลงทุนเพื่อเปล่ียนทอ
ใหมแทนทอเดิม เปล่ียนเคร่ืองยนตเคร่ืองสูบน้ําท่ีเกาชํารุด คาใชจายท่ีจะเกิดไมมากนักเพราะตอง
ตัดจําหนายทรัพยสินเดิมออกกอนแลวจึงคิดคาเส่ือมราคาของทรัพยสินใหมแทน   อัตราคาเส่ือม
ราคาของทอพรอมอุปกรณประมาณรอยละ 5 - 10  (อายุการใชงานประมาณ  10 -20 ป  ข้ึนอยูกับ
ชนิดของทอ)  นอกจากน้ีสามารถนําเทคโนโลยี่เขาชวยในการผลิตน้ําได  เชน  การใชหุนยนต
สําหรับการทําความสะอาดถังน้ําใส (ถังน้ําใสท่ีเก็บน้ําประปาใชงานนาน ๆ จะมีตะกอนจับ  ตองทํา
ความสะอาดเปนประจํา)  กปภ. ไดเร่ิมคิดคนหุนยนต  โดยสามารถใชหุนยนตลางถังน้ําใส  โดยไม
ตองหยุดผลิตหรือหยุดจายน้ํา   
 
 สัมประสิทธ์ิของตัวแปรคาแรงงานเฉล่ียตอคน (P2 ) = 0.269     คา  t-statistic  =  4.249     
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 99 แสดงวาเม่ือคาแรงงานเฉล่ียตอคนเพ่ิมข้ึนรอยละ 
1   ตนทุนเฉล่ียรวมของการผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึนนอยกวารอยละ  1  หรือเม่ือคาแรงงานเฉล่ียตอคน
ลดลงรอยละ 1 จะทําใหตนทุนเฉล่ียรวมลดลงรอยละ  0.269   จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา   
คาแรงงานเฉล่ียตอคนมีผลกระทบตอตนทุนเฉล่ียนอยท่ีสุดของปจจัยการผลิตท่ีใชในการศึกษา    
แตก็จําเปนตองควบคุมคาใชจาย  เนื่องจากเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเพ่ิมข้ึนหากองคกร
มีผลการดําเนินงานในปท่ีผานมามีกําไรก็จะไดรับการข้ึนเงินเดือนท่ีคิดเปนอัตรารอยละ 6.5  หรือ
เม่ือทํางานมีผลงานดีเยี่ยมเงินเดือนก็จะไดรับเพิ่มพิเศษอีกรอยละ 1 และไดรับโบนัสอีกเม่ือองคกรมี
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กําไรสุทธิ  นอกจากเงินเดือนแลวยังไดรับสวัสดิการ  เชน  คารักษาพยาบาล (รวมคูสมรส  บุตรและ
พอแม )  คาเลาเรียนบุตร  เปนตน  และไมสามารถใหออกโดยไมมีความผิดได  จึงจําเปนตอง
ควบคุมหรือจํากัดจํานวนไว  หากจําเปนตองเพ่ิมจํานวนพนักงานควรใชวิธีจางเหมาเชนเดียวกับท่ี
สํานักงานประปากระบ่ีใชในปจจุบัน  คือ  มีพนักงานท่ีเกี่ยวกับระบบผลิต  11  คน และจางลูกจาง  
20 คน(แบบเหมาจาย)  ซ่ึงเงินคาจางแบบเหมาจายจะเปนอัตราที่คงท่ีเดือนละ 97,600 บาท  เม่ือ
นําไปรวมกับคาใชจายบุคคลของพนักงานแลวและเฉล่ียตอเดือนจะมีคาเฉล่ียประมาณ 8,251 บาท
ตอคน ความแตกตางในแตละเดือนประมาณรอยละ  5 – 10 (มีท้ังเพิ่มหรือลด)      
 
 สัมประสิทธ์ิของตัวแปรราคาคาสารเคมีเฉล่ียตอกิโลกรัม (P3) = 0.042     คา  t-statistic 
= 0.654    ซ่ึงไมสามารถอธิบายผลจากการศึกษาได  เพราะไมมีนัยสําคัญทางสถิติ    สาเหตุท่ีราคา
ของสารเคมีทําใหเกิดผลกระทบตอตนทุนเฉล่ียรวมของการผลิตน้ํานอยมาก  เนื่องจากการสารเคมี
เปนปจจัยท่ีสําคัญในการผลิตน้ําประปา  สารเคมีท่ีมีปริมาณการใชมากท่ีสุด คือ  สารสม  ซ่ึงจะเปน
ตัวแปรท่ีข้ึนอยูกับปริมาณน้ําท่ีผลิตและคุณภาพน้ํา  เชนถาชวงฤดูฝนน้ําขุนมากจะใชสารสมมาก  
โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีใชแหลงน้ําธรรมชาติ  การประปาสวนภูมิภาคจึงจําเปนตองจัดซ้ือท่ีสํานักงาน
ใหญ  โดยการรวมจํานวนความตองการทั่วประเทศแลวใหผูขายเสนอราคารวมคาขนสง    และ
ดําเนินการจัดสงใหสํานักงานประปากระบ่ี ตามแผนความตองการใชของแตละสํานักงานประปา      
สวนการจัดซ้ือคลอรีน  ปูนขาว  สํานักงานประปากระบ่ีจะจัดซ้ือเอง     
 จากมูลคาสารสมท่ีรวบรวมไดของสํานักงานประปากระบ่ีจะมีมูลคา 5.664  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 83  ของมูลคาสารเคมี  สวนมูลคาคลอรีนและปูนขาวคิดเปนรอยละ 17       
 
 สัมประสิทธ์ิของตัวแปรคาพลังงานเฉล่ียตอหนวย (P4)  =  0.366     คา  t-statistic = 
2.422  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ  95  แสดงวาเม่ือราคาพลังงานเฉล่ียเพิ่มข้ึน
รอยละ 1  ตนทุนเฉล่ียรวมของการผลิตน้ําประปาเพิ่มข้ึนรอยละนอยกวา  1   หรือเม่ือราคาพลังงาน
เฉล่ียลดลงรอยละ 1   จะทําใหตนทุนเฉล่ียรวมลดลงรอยละ  0.366   ราคาพลังงานท่ีนํามาศึกษามีท้ัง
คาไฟฟาและคาน้ํามันเช้ือเพลิง    ราคาคาน้ํามันเช้ือเพลิงเม่ือทดสอบดวยสมการตนทุนการผลิต
ขางตนแลว  สามารถอธิบายความสัมพันธกับตนทุนเฉล่ียรวมได  และกระทบกับการเปล่ียนแปลง
ตนทุนเฉล่ียรวมนอยกวารอยละ 1 
                    สําหรับคาไฟฟาไมสามารถอธิบายไดดวยการทดสอบจากสมการตนทุนการผลิต
ขางตน เนื่องจากราคาตอหนวยของคาไฟฟามีอัตราที่ต่ํามาก  การเปล่ียนแปลงของราคาจึงไมมี
ผลกระทบจนทําใหตนทุนเฉล่ียเปล่ียนแปลง ผลของการทดสอบดวยสมการตนทุนการผลิตจะไดคา
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สัมประสิทธ์ิของปริมาณนํ้าผลิต 0.183  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95  ซ่ึง
อธิบายคาไดนอยมาก  
 จากผลการศึกษาทุกปจจัยการผลิตขางตนสามารถอธิบายไดวา      การผลิตน้ําประปา
สํานักงานประปากระบ่ี ในชวงปงบประมาณ 2544 – 2546   มีการผลิตท่ีเกิดการประหยัดตอขนาด  
เนื่องจากสํานักงานประปากระบ่ีสามารถควบคุมราคาทุนและอัตราคาแรงงานตอคนซ่ึงเปนตนทุน
คงท่ีใหมีคาเฉล่ียลดลงไดมากกวาการเพ่ิมข้ึนของตนทุนแปรผันเฉล่ีย  ดูจากคาสัมประสิทธ์ิท่ี
แสดงผลไดจากคาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรปริมาณผลผลิตน้ําประปาท่ีผลิตไดในชวงท่ีศึกษามีคา α 
<  1    จากผลการดําเนินงานท่ีผานมาสํานักงานประปากระบ่ีไดแสดงใหเห็นจากการดําเนินงานท่ีดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง  ซ่ึงจากผลการดําเนินงานท่ีขาดทุนในปงบประมาณ 2544  และไดปรับปรุงการ
ดําเนินงานจนมีกําไรสุทธิไดในปงบประมาณ 2546 (ตามตารางแสดงรายรับ – รายจาย   กําไร
(ขาดทุน)สุทธิ)   ในขณะท่ีรัฐบาลยังควบคุมอัตราคาน้ําจําหนายของ  กปภ.     หรือจากผลการศึกษา
ท่ีกลาวขางตน  สามารถอธิบายใหเขาใจไดงาย  ดังนี้    
                   1. ราคาทุน มีแนวโนมลดลง  โดยในปงบประมาณ 2544   คาเส่ือมราคาซ่ึงเปน
คาใชจายคงท่ีท่ีมีมูลคาสูงมากท่ีสุด จํานวน 14.451 ลานบาท   ลดลงในปงบประมาณ  2546 เหลือ 
13.546 ลานบาท (ลดลงจากรอยละ 31 เหลือรอยละ 29 ของคาใชจายรวม)   ในทางตรงกันขาม
สํานักงานประปากระบ่ีไดผลิตน้ําประปาในปงบประมาณ 2545   จํานวน  6.109   ลาน ลบ.ม.   เพิ่ม
จากปงบประมาณ  2544 ประมาณรอยละ 9   และผลิตไดในปงบประมาณ 2546   จํานวน 6.465   
ลาน ลบ.ม.  เพิ่มข้ึนจากปงบประมาณ 2544  ประมาณรอยละ 15    จึงสรุปไดวาเม่ือเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตมากข้ึนแลวทําใหตนทุนคงท่ีเฉล่ียลดลง  จะเกิดผลดีกับหนวยผลิตนั้น    การผลิตน้ําประปา
ของสํานักงานประปากระบ่ีจึงเกิดการประหยัดตอขนาด และเปนผลดีตอการประปาสวนภูมิภาค
ดวย 

2. คาใชจายบุคคล(รวมทั้งของสํานักงาน)  สามารถถูกควบคุมไวไดผล  โดยใน
ปงบประมาณ 2544 คาใชจายบุคคลคิดเปนรอยละ 15.3 และในปงบประมาณ 2546 เปนรอยละ 15.2 
ของคาใชจายรวม ) ถูกควบคุมไวในอัตราคงท่ี   ในขณะท่ีมีการผลิตน้ําประปาไดเพิ่มข้ึนตามท่ีได
กลาวในขอ 1.  ก็แสดงใหเห็นวาเกิดการประหยัดตอขนาดดวยเชนเดียวกัน   
  
 สวนปจจัยการผลิตอ่ืนท่ีเปนตัวแปรผันตามปริมาณการผลิต  เชน  คาสารเคมี    คา
พลังงาน  ตามตารางแสดงรายรับ – รายจาย  จะเห็นวาคาใชจายประเภทวัสดุการผลิตและไฟฟา  มี
มูลคาเพิ่มข้ึน  โดยในปงบประมาณ 2544  มีจํานวน  8.315  ลานบาท  และในปงบประมาณ 2546  
เพิ่มข้ึนเปน 9.167  ลานบาท คิดเปนเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 10     ซ่ึงเปนการเพิ่มข้ึนตามปริมาณ
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การผลิตน้ําประปาน้ัน  จะไมทําใหตนทุนเฉล่ียรวมเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนมาก   โดยเปรียบเทียบจาก
ในปงบประมาณ 2544  คาใชจายรวม  46.385 ลานบาท   และในปงบประมาณ 2546  เพิ่มข้ึนเปน 
46.628  ลานบาท  เพิ่มข้ึนรอยละ 1  ซ่ึงนอยมาก   
 
 จากผลการศึกษารูปแบบสมการตนทุนการผลิตในสมการตนทุนการผลิตท่ีวิเคราะหได
(บทที่ 4 หนาท่ี 33) จะสามารถแสดงภาพตนทุนการผลิตเฉล่ีย (average cost) ของสํานักงานประปา
กระบ่ีเม่ือมีการผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงพบวาจะมีแนวโนมลดลงนั้น แสดงใหเห็นถึงการผลิต
น้ําประปาของสํานักงานประปากระบี่อยูในชวงการประหยัดตอขนาด (ขอมูลท่ีคํานวณไดแสดงไว
ในภาคผนวก)   
 
ภาพท่ี 6 แสดงแนวโนมตนทุนการผลิตเฉล่ียของสํานักงานประปากระบ่ี 
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ตารางท่ี    สรุปขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหของสํานักงานประปากระบ่ี
                  ป 2544 - 2546

ปริมาณ ราคา ราคา
เดือน  ป นํ้าผลิต ราคาทุน คาแรงตอคน สารเคมี พลังงาน รวมตนทุน

(ลบ.ม.) (บาท) (บาท / คน) (บาท / กก.) บาท / หนวย บาท
Y P1 P2 P3 P4 TC

 ต.ค.43 448,333     281,124.43     8,163.40     5.1537      14.89         1,097,010.32  
 พ.ย.43 454,525     313,223.91     8,234.58     4.9949      14.59         1,449,524.07  
 ธ.ค.43 460,356     285,980.17     7,903.81     5.9216      13.93         1,140,209.63  
 ม.ค.44 469,504     281,677.34     7,776.26     6.0911      13.42         1,132,637.85  
 ก.พ.44 434,965     290,135.52     7,828.52     5.8008      13.14         1,189,371.24  
 มี.ค.44 520,112     284,832.68     7,639.84     5.9123      13.21         1,166,239.84  
 เม.ย.44 505,223     291,968.14     7,363.39     5.9500      14.09         1,227,707.15  
 พ.ค.44 485,000     327,135.23     8,692.45     6.1629      14.09         1,317,044.76  
 มิ.ย.44 459,850     297,062.28     7,575.06     5.4225      14.24         1,180,545.10  
 ก.ค.44 409,800     316,776.94     8,895.23     5.9029      13.86         1,326,381.31  
 ส.ค.44 462,150     282,463.79     7,444.00     5.8340      14.07         1,243,561.24  
 ก.ย.44 483,000     294,499.72     18,889.97   5.8153      14.09         1,564,189.40  
 ต.ค.44 499,600     350,561.34     8,546.42     5.8186      13.12         1,449,101.48  
 พ.ย.44 509,700     339,291.87     8,422.35     6.1606      12.16         1,262,069.69  
 ธ.ค.44 510,155     313,188.78     7,753.58     6.2368      11.29         1,252,147.42  
 ม.ค.45 517,000     315,681.32     7,737.45     6.9010      11.56         1,216,393.71  
 ก.พ.45 521,200     312,475.27     7,761.97     4.3676      11.84         1,178,650.72  
 มี.ค.45 528,750     309,958.79     7,872.06     5.0544      12.44         1,200,644.40  
 เม.ย.45 513,200     313,255.93     7,636.35     4.8486      13.34         1,287,915.40  
 พ.ค.45 475,550     324,088.90     7,699.71     5.6138      13.39         1,246,555.65  
 มิ.ย.45 494,150     313,789.85     7,636.39     5.3717      13.06         1,242,067.77  
 ก.ค.45 493,250     321,441.87     8,258.97     5.5095      12.79         1,285,945.11  
 ส.ค.45 507,650     335,127.72     7,509.81     5.1835      13.03         1,310,906.01  
 ก.ย.45 538,760     329,264.95     7,514.81     3.7043      13.84         1,332,754.32  
 ต.ค.45 520,882     286,046.27     8,051.16     5.4465      14.42         1,255,271.15  
 พ.ย.45 525,720     333,591.98     7,936.00     5.5842      14.02         1,296,159.77  

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค
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ตารางท่ี 5  (ตอ)
ปริมาณ ราคา ราคา

เดือน  ป นํ้าผลิต ราคาทุน คาแรงตอคน สารเคมี พลังงาน รวมตนทุน
(ลบ.ม.) (บาท) (บาท / คน) (บาท / กก.) บาท / หนวย บาท

Y P1 P2 P3 P4 TC
 ธ.ค.45 540,314     291,904.90     7,909.87     7.0527      14.01         1,188,354.06  
 ม.ค.46 560,736     297,819.37     8,033.52     6.0169      14.66         1,477,350.41  
 ก.พ.46 527,180     282,188.80     8,191.45     7.0777      14.89         1,250,511.86  
 มี.ค.46 566,010     282,403.76     7,777.00     7.8996      14.89         1,263,280.19  
 เม.ย.46 557,550     284,477.83     8,208.00     6.9625      14.69         1,282,381.21  
 พ.ค.46 546,420     309,880.04     8,038.23     7.1566      13.52         1,321,392.94  
 มิ.ย.46 527,815     296,620.37     7,855.00     6.9489      12.89         1,344,122.33  
 ก.ค.46 534,575     283,065.58     8,250.10     9.0755      13.02         1,302,142.76  
 ส.ค.46 522,400     313,245.24     7,867.87     5.7116      13.42         1,448,992.36  
 ก.ย.46 535,650     285,011.63     8,161.61     5.4423      13.67         1,335,348.01  

รวม ######### ########### 8,251.08     5.8220      13.65         ###########

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



 
ตารางท่ี 6  แสดงการคํานวณราคาทุนของสํานักงานประปากระบ่ี
                  ป 2544 - 2546

คาเสื่อมราคา คาซอมบบํารุง
เดือน  ป ของทุน เครื่องจักรและ รวมราคาทุน

อุปกรณ
 (บาท)  (บาท) บาท

 ต.ค.43 278,980.46             2,143.97                   281,124.43            
 พ.ย.43 278,980.46             34,243.45                 313,223.91            
 ธ.ค.43 278,980.46             6,999.71                   285,980.17            
 ม.ค.44 278,980.46             2,696.88                   281,677.34            
 ก.พ.44 278,980.46             11,155.06                 290,135.52            
 มี.ค.44 278,980.46             5,852.22                   284,832.68            
 เม.ย.44 278,980.46             12,987.68                 291,968.14            
 พ.ค.44 278,980.46             48,154.77                 327,135.23            
 มิ.ย.44 278,980.46             18,081.82                 297,062.28            
 ก.ค.44 278,980.46             37,796.48                 316,776.94            
 ส.ค.44 278,980.46             3,483.33                   282,463.79            
 ก.ย.44 278,980.46             15,519.26                 294,499.72            
 ต.ค.44 308,759.48             41,801.86                 350,561.34            
 พ.ย.44 308,759.48             30,532.39                 339,291.87            
 ธ.ค.44 308,759.48             4,429.30                   313,188.78            
 ม.ค.45 308,759.48             6,921.84                   315,681.32            
 ก.พ.45 308,759.48             3,715.79                   312,475.27            
 มี.ค.45 308,759.48             1,199.31                   309,958.79            
 เม.ย.45 308,759.48             4,496.45                   313,255.93            
 พ.ค.45 308,759.48             15,329.42                 324,088.90            
 มิ.ย.45 308,759.48             5,030.37                   313,789.85            
 ก.ค.45 308,759.48             12,682.39                 321,441.87            
 ส.ค.45 308,759.48             26,368.24                 335,127.72            
 ก.ย.45 308,759.48             20,505.47                 329,264.95            
 ต.ค.45 282,188.80             3,857.47                   286,046.27            
 พ.ย.45 282,188.80             51,403.18                 333,591.98            

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



 

ตารางท่ี 6  (ตอ)
คาเสื่อมราคา คาซอมบบํารุง

เดือน  ป ของทุน เครื่องจักรและ รวมราคาทุน
อุปกรณ

 (บาท)  (บาท) บาท
 ธ.ค.45 282,188.80             9,716.10                   291,904.90            
 ม.ค.46 282,188.80             15,630.57                 297,819.37            
 ก.พ.46 282,188.80             -                           282,188.80            
 มี.ค.46 282,188.80             214.96                      282,403.76            
 เม.ย.46 282,188.80             2,289.03                   284,477.83            
 พ.ค.46 282,188.80             27,691.24                 309,880.04            
 มิ.ย.46 282,188.80             14,431.57                 296,620.37            
 ก.ค.46 282,188.80             876.78                      283,065.58            
 ส.ค.46 282,188.80             31,056.44                 313,245.24            
 ก.ย.46 282,188.80             2,822.83                   285,011.63            

รวม 10,439,144.88       532,117.63               10,971,262.51       

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



 
ตารางท่ี 7  แสดงการคํานวณราคาแรงงานตอคนของสํานักงานประปากระบ่ี
                 ป 2544 - 2546

คาใชจายของพนักงานระบบผลิต
เดือน  ป ปนสวน คาจาง รวม จํานวน คาแรงเฉลี่ย

เงินเดือน คาตอบแทน คาใชจาย ลูกจางเขากะ พนักงาน ตอ คน
 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (คน)

 ต.ค.43 97,890       37,015       12,397      97,600        244,902     30 8,163.40   
 พ.ย.43 105,150     40,125       12,397      97,600        255,272     31 8,234.58   
 ธ.ค.43 105,150     29,871       12,397      97,600        245,018     31 7,903.81   
 ม.ค.44 105,150     25,917       12,397      97,600        241,064     31 7,776.26   
 ก.พ.44 105,150     27,537       12,397      97,600        242,684     31 7,828.52   
 มี.ค.44 105,150     21,688       12,397      97,600        236,835     31 7,639.84   
 เม.ย.44 105,150     13,118       12,397      97,600        228,265     31 7,363.39   
 พ.ค.44 105,150     54,319       12,397      97,600        269,466     31 8,692.45   
 มิ.ย.44 105,150     19,680       12,397      97,600        234,827     31 7,575.06   
 ก.ค.44 105,150     60,605       12,397      97,600        275,752     31 8,895.23   
 ส.ค.44 105,150     15,617       12,397      97,600        230,764     31 7,444.00   
 ก.ย.44 105,150     370,442     12,397      97,600        585,589     31 18,889.97 
 ต.ค.44 112,510     41,644       13,185      97,600        264,939     31 8,546.42   
 พ.ย.44 112,510     37,798       13,185      97,600        261,093     31 8,422.35   
 ธ.ค.44 112,510     17,066       13,185      97,600        240,361     31 7,753.58   
 ม.ค.45 112,510     16,566       13,185      97,600        239,861     31 7,737.45   
 ก.พ.45 112,510     17,326       13,185      97,600        240,621     31 7,761.97   
 มี.ค.45 112,510     20,739       13,185      97,600        244,034     31 7,872.06   
 เม.ย.45 112,510     13,432       13,185      97,600        236,727     31 7,636.35   
 พ.ค.45 112,510     15,396       13,185      97,600        238,691     31 7,699.71   
 มิ.ย.45 112,510     13,433       13,185      97,600        236,728     31 7,636.39   
 ก.ค.45 112,510     32,733       13,185      97,600        256,028     31 8,258.97   
 ส.ค.45 112,510     9,509         13,185      97,600        232,804     31 7,509.81   
 ก.ย.45 112,510     9,664         13,185      97,600        232,959     31 7,514.81   
 ต.ค.45 120,385     17,543       14,058      97,600        249,586     31 8,051.16   
 พ.ย.45 120,385     13,973       14,058      97,600        246,016     31 7,936.00   

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



ตารางท่ี 7  (ตอ)
คาใชจายของพนักงานระบบผลิต

เดือน  ป ปนสวน คาจาง รวม จํานวน คาแรงเฉลี่ย
เงินเดือน คาตอบแทน คาใชจาย ลูกจางเขากะ พนักงาน ตอ คน
 (บาท)  (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (คน)

 ธ.ค.45 120,385     13,163       14,058      97,600        245,206     31 7,909.87   
 ม.ค.46 120,385     16,996       14,058      97,600        249,039     31 8,033.52   
 ก.พ.46 120,385     21,892       14,058      97,600        253,935     31 8,191.45   
 มี.ค.46 120,385     9,044         14,058      97,600        241,087     31 7,777.00   
 เม.ย.46 132,895     9,895         14,058      97,600        254,448     31 8,208.00   
 พ.ค.46 120,385     17,142       14,058      97,600        249,185     31 8,038.23   
 มิ.ย.46 120,385     11,462       14,058      97,600        243,505     31 7,855.00   
 ก.ค.46 120,385     23,710       14,058      97,600        255,753     31 8,250.10   
 ส.ค.46 120,385     11,861       14,058      97,600        243,904     31 7,867.87   
 ก.ย.46 120,385     20,967       14,058      97,600        253,010     31 8,161.61   

รวม 4,061,790  1,148,888  475,680    3,513,600   9,199,958  1,115        8,251.08   

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตารางที่ 8   แสดงการคํานวณราคาสารเคมี(สารสมและคลอรีน)ตอปริมาณการใชในการผลิตน้ํา
ของสํานักงานประปากระบี่ป 2544 - 2546

เดือน  ป ปริมาณการใช ราคาตอหนวย มูลค ริา ป มาณการใช ราคาตอหนวย มูลคา รวมปริมาณ รวมมูลคา รวมมูลคาสารเคมี
สารสม สารส าม ส รสม คลอรีน คลอรีน คลอรีน การใชเคมี สารเคมี ตอปริมาณการใช
 (กก.)  (บาท/ กก.) (บาท)  (กก.) (บาท/ กก.) (บาท)  (กก.) (บาท) (บาท / กก.)

 ต.ค.43 28,2           60              4.21   118   ,974.60      1,300        25.60  33,368.7         7 29,560         152,343.37       5.1537
 พ.ย.43 58,0           35              4.69   272   ,184.15      850           25.81  21,940.4         0 58,885         294,124.69       4.9939
 ธ.ค.43 32,4           50              5.34   173   ,283.00      950           25.79  24,498.4         4 33,400         197,781.44       5.9216
 ม.ค.44 29,6           75              5.37   159   ,354.75      1,100        25.54  28,098.8         5 30,775         187,453.60       6.0911
 ก.พ.44 33,1           40              5.23   173   ,322.20      950           25.71  24,427.0         7 34,090         197,749.27       5.8008
 มี.ค.44 40,6           00              5.40   219   ,240.00      1,050        25.72  27,007.3         0 41,650         246,247.30       5.9123
 เม.ย.44 32,1           50              5.37   172   ,645.50      950           25.58  24,299.5         0 33,100         196,945.00       5.9500
 พ.ค.44 32,9           75              5.51   181   ,692.25      1,100        25.74  28,308.5         7 34,075         210,000.82       6.1629
ิ มิ.ย.44 31,9           50              4.85   154   ,957.50      900           25.75  23,171.6         3 32,850         178,129.13       5.4225

 ก.ค.44 30,2           50              5.41   163   ,652.50      750           25.78  19,337.4         0 31,000         182,989.90       5.9029
 ส.ค.44 29,8           00              5.30   157   ,940.00      800           25.73  20,580.4         0 30,600         178,520.40       5.8340
 ก.ย.44 32,6           75              5.12   167   ,296.00      1,150        25.57  29,406.5         2 33,825         196,702.52       5.8153
 ต.ค.44 41,1           50              5.37   220   ,975.50      950           25.25  23,987.5         6 42,100         244,963.06       5.8186
 พ.ย.44 24,1           25              5.21   125   ,691.25      1,200        25.27  30,325.9         5 25,325         156,017.20       6.1606

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค

DPU



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ตารางที่ 8 (ตอ)
เดือน  ป ปริมาณการใช ราคาตอหนวย มูลค ริา ป มาณการใช ราคาตอหนวย มูลคา รวมปริมาณ รวมมูลคา รวมมูลคาสารเคมี

สารสม สารส าม ส รสม คลอรีน คลอรีน คลอรีน การใชเคมี สารเคมี ตอปริมาณการใช
 (กก.)  (บาท/ กก.) (บาท)  (กก.) (บาท/ กก.) (บาท)  (กก.) (บาท) (บาท / กก.)

 ธ.ค.44 25,4           25              5.19   131   ,955.75      1,400        25.25  35,346.4         1 26,825         167,302.16       6.2368
 ม.ค.45 23,8           10              5.78   137   ,621.80      1,450        25.31  36,698.3         3 25,260         174,320.13       6.9010
 ก.พ.45 18,2           50              2.99   54     ,567.80      1,200        25.32  30,382.3         2 19,450         84,949.82         4.3676
 มี.ค.45 22,5           75              3.71   83     ,753.25      1,500        25.29  37,931.4         3 24,075         121,684.68       5.0544
 เม.ย.45 38,3           00              4.22   161   ,626.00      1,175        25.34  29,772.4         9 39,475         191,398.49       4.8486
 พ.ค.45 35,6           00              4.79   170   ,524.00      1,500        25.17  37,747.9         8 37,100         208,271.98       5.6138
 มิ.ย.45 30,7           25              4.79   147   ,172.75      900           25.23  22,707.2         6 31,625         169,880.01       5.3717
 ก.ค.45 33,7           75              4.84   163   ,471.00      1,150        25.17  28,948.2         9 34,925         192,419.29       5.5095
 ส.ค.45 35,7           50              4.65   166   ,237.50      950           25.26  23,996.9         5 36,700         190,234.45       5.1835
 ก.ย.45 35,7           50              3.13   111   ,897.50      950           25.32  24,050.3         1 36,700         135,947.81       3.7043
 ต.ค.45 37,0           50              4.92   182   ,286.00      1,050        24.02  25,225.6         5 38,100         207,511.65       5.4465
 พ.ย.45 28,6           05              4.91   140   ,450.55      1,050        23.95  25,148.9         0 29,655         165,599.45       5.5842
 ธ.ค.45 16,3           00              6.28   102   ,364.00      750           23.85  17,884.5         4 17,050         120,248.54       7.0527
 ม.ค.46 45,9           45              5.57   255   ,913.65      1,150        23.87  27,453.0         6 47,095         283,366.71       6.0169
 ก.พ.46 16,8           25              5.07   85     ,302.75      2,000        23.97  47,934.3         1 18,825         133,237.06       7.0777
 มี.ค.46 14,0           75              5.39   75     ,864.25      2,200        23.96  52,701.1         9 16,275         128,565.44       7.8996

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค

DPU



 
  
  
  
  
  
  

 

ตารางที่ 8 (ตอ)
เดือน  ป ปริมาณการใช ราคาตอหนวย มูลค ริา ป มาณการใช ราคาตอหนวย มูลคา ปริมาณการใช มูลคา รวมมูลคาสารเคมี

สารสม สารส าม ส รสม คลอรีน คลอรีน คลอรีน สารเคมี สารสม ตอปริมาณการใช
 (กก.)  (บาท/ กก.) (บาท)  (กก.) (บาท/ กก.) (บาท)  (กก.) (บาท) (บาท / กก.)

 เม.ย.46 21,5           50              5.52   118   ,956.00      1,825        24.00  43,793.2         1 23,375         162,749.21       6.9625
 พ.ค.46 23,4           70              5.50   129   ,085.00      2,322        23.90  55,498.0         3 25,792         184,583.03       7.1566
 มิ.ย.46 24,8           00              5.49   136   ,152.00      2,123        23.99  50,933.2         3 26,923         187,085.23       6.9489
 ก.ค.46 24,8           00              7.71   191   ,208.00      2,285        23.90  54,601.9         2 27,085         245,809.92       9.0755
 ส.ค.46 46,1           50              4.96   228   ,904.00      1,910        23.87  45,595.5         0 48,060         274,499.50       5.7116
 ก.ย.46 47,7           00              4.77   227   ,529.00      1,725        24.03  41,456.6         8 49,425         268,985.68       5.4423

รวม 1,124,4      65             13.65 5,664  ,051.45      46,565      24.79   1,154,566.3  5 1,171,030    6,818,617.94    5.8228

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



ตารางท่ี 9  แสดงการคํานวณราคาพลังงานตอหนวยของสํานักงานประปากระบ่ี

                 ป 2544 - 2546

เดือน  ป ปริมาณการใช ราคานํ้ามันฯ มูลคานํ้ามันฯ
นํ้ามันฯ
 (หนวย)  (บาท/ หนวย) (บาท)

 ต.ค.43 1,536                      37,015                 22,871.04            
 พ.ย.43 1,997                      40,125                 29,136.23            
 ธ.ค.43 2,405                      29,871                 33,501.65            
 ม.ค.44 1,197                      25,917                 16,063.74            
 ก.พ.44 1,160                      27,537                 15,242.40            
 มี.ค.44 1,112                      21,688                 14,689.52            
 เม.ย.44 2,390                      13,118                 33,675.10            
 พ.ค.44 2,453                      54,319                 34,562.77            
 มิ.ย.44 2,234                      19,680                 31,812.16            
 ก.ค.44 2,989                      60,605                 41,427.54            
 ส.ค.44 3,427                      15,617                 48,217.89            
 ก.ย.44 2,164                      370,442               30,490.76            
 ต.ค.44 5,790                      41,644                 75,964.80            
 พ.ย.44 1,168                      37,798                 14,202.88            
 ธ.ค.44 909                         17,066                 10,262.61            
 ม.ค.45 599                         16,566                 6,924.44              
 ก.พ.45 340                         17,326                 4,025.60              
 มี.ค.45 563                         20,739                 7,003.72              
 เม.ย.45 593                         13,432                 7,910.72              
 พ.ค.45 404                         15,396                 5,409.56              
 มิ.ย.45 418                         13,433                 5,459.08              
 ก.ค.45 607                         32,733                 7,763.53              
 ส.ค.45 350                         9,509                   4,560.50              
 ก.ย.45 400                         9,664                   5,536.00              
 ต.ค.45 540                         17,543                 7,786.80              
 พ.ย.45 1,088                      13,973                 15,253.76            

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



ตารางท่ี 9  (ตอ)
เดือน  ป ปริมาณการใช ราคานํ้ามันฯ มูลคานํ้ามันฯ

นํ้ามันฯ
 (หนวย)  (บาท/ หนวย) (บาท)

 ธ.ค.45 839                         14.01                   11,754.39            
 ม.ค.46 386                         14.66                   5,658.76              
 ก.พ.46 1,088                      14.89                   16,200.32            
 มี.ค.46 1,267                      14.89                   18,865.63            
 เม.ย.46 958                         14.69                   14,073.02            
 พ.ค.46 1,868                      13.52                   25,255.36            
 มิ.ย.46 3,265                      12.89                   42,085.85            
 ก.ค.46 1,553                      13.02                   20,220.06            
 ส.ค.46 2,087                      13.42                   28,007.54            
 ก.ย.46 1,728                      13.67                   23,621.76            

รวม 53,872                    13.65                   735,497.39          

ที่มา :  การประปาสวนภูมิภาค

DPU



61 

       ตารางที่ 11   ขอมูลเพ่ือนําไปหาเสนแนวโนมของตนทุนการผลิตของสํานักงานประปากระบี่ 
 

เดือน   ป ปริมาณนํ้าผลิต (ลบ.ม.) AC = Yα – 1 Pβ1 P β2 P β3 P β4 
ตค.43 1 19.34499579 
พย.43 2 20.4858976 
ธค.43 3 18.75319992 
มค.44 4 18.00996707 
กพ.44 5 19.21839849 
มีค.44 6 16.67901631 
เมย.44 7 17.55984192 
พค.44 8 20.47333973 
มิย.44 9 19.09016337 
กค.44 10 22.48717584 
สค.44 11 18.29702534 
กย.44 12 23.45570898 
ตค.44 13 20.31392815 
พย.44 14 19.04424426 
ธค.44 15 17.16138302 
มค.45 16 17.34472402 
กพ.45 17 16.79265426 
มีค.45 18 17.05631019 
เมย.45 19 17.80501219 
พค.45 20 19.47833222 
มิย.45 21 18.28412401 
กค.45 22 18.89460737 
สค.45 23 18.62546168 
กย.45 24 17.66130084 
ตค.45 25 17.40843883 

พย.45 26 18.97668702 
ธค.45 27 17.22418628 
มค.46 28 17.19432593 
กพ.46 29 17.67865528 

ที่มา :  จากการคํานวณสมการตนทุนการผลิตเฉล่ีย  
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ตารางที่ 11 (ตอ)   
เดือน   ป ปริมาณนํ้าผลิต (ลบ.ม.) AC = Yα – 1 Pβ1 P β2 P β3 P β4 
มีค.46 30 16.70958140 
เมย.46 31 16.99739800 
พค.46 32 17.66498544 
มิย.46 33 17.12310547 
กค.46 34 17.00322985 
สค.46 35 17.95147510 
กย.46 36 16.75816662 

      ที่มา : จากการคํานวณสมการตนทุนการผลิตเฉล่ีย DPU
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บทที่ 5 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

บทสรุป  
 

การศึกษานีเ้ปนการศึกษาการประหยัดตอขนาดของสํานักงานประปากระบ่ี     ไดนํา
ขอมูลรายเดือนในระหวางปงบประมาณ 2544 – 2546   จํานวน  36  ขอมูล  5  ตัวแปร  โดยใช
สมการตนทุน (Cost  Function)  มีสมมติฐานสํานักงานประปากระบ่ีดําเนินการผลิตน้าํมีตนทุนท่ีต่ํา
ท่ีสุด  ใชวิธีวเิคราะหประมาณคาสัมประสิทธ์ิแบบกําลังสองนอยท่ีสุด     
 
     ผลการศึกษาจากการวิเคราะห    แสดงคาสัมประสิทธ์ิของปริมาณน้ําประปาท่ีผลิตได
เทากับ  0.297  ซ่ึงนอยกวา  1    จึงสามารถสรุปไดวา  ในชวงปงบประมาณ 2544 – 2546    
สํานักงานประปากระบ่ีสามารถผลิตนํ้าประปามีประสิทธิภาพเกดิการประหยดัตอขนาด   
(Economies of  Scale )     ตนทุนรวมเฉล่ียของการผลิตน้ําประปาอยูในชวงท่ีลดลง  ซ่ึงแสดงให
เห็นในภาพท่ี 6     เนื่องจากเม่ือผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึน 1 เปอรเซ็นต  ตนทุนของการผลิตน้ําประปา
จะเพิ่มข้ึนเพยีง  0.297  เปอรเซ็นต  ซ่ึงนอยกวาการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน   ปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนด
ตนทุนการผลิตน้ําประปา  ประกอบดวยปจจัยคงที่  ไดแก  ราคาทุน(คาเส่ือมราคาของโรงกรองน้ํา 
ระบบทอสงน้ําและเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในการผลิต)และอัตราคาแรงงาน   นอกจากนี้รวมถึง
ปจจัยแปรผันดวย  ซ่ึงไดแก   ราคาสารเคมีและราคาพลังงาน   การท่ีตนทุนเฉล่ียลดลงน้ัน   เกิดจาก
การควบคุมคาใชจายของตนทุนคงท่ีเฉล่ียไมใหเพิ่มข้ึน   เม่ือมีการผลิตน้ําประปาเพิ่มข้ึน  การ
ควบคุมดังกลาวทําไดโดยการชะลอการบรรจุพนักงานผลิตน้ําเพิ่มข้ึน  หรือชะลอการลงทุนใน
ทรัพยสินถาวรในระบบผลิตเพิ่มข้ึน   
 
ขอเสนอแนะ  
 
   จังหวดักระบ่ี  เปนจังหวดัหนึ่งท่ีรัฐบาลใหความสําคัญและสนับสนุนดานการ
ทองเท่ียว ในอนาคตแนวโนมจํานวนนกัทองเท่ียวจะมาทองเท่ียวในพื้นท่ีนี้มากข้ึน    ดังนั้น  ความ
ตองการน้ําประปาในอนาคตจะมีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง สํานักงานประปากระบ่ีจึงควรท่ีจะวาง
แผนการผลิตใหเกิดการประหยัดตอขนาด  โดยการลดตนทุนคงท่ีเฉล่ียในขณะท่ีมีการผลิต
น้ําประปาเพ่ิมข้ึน  ซ่ึงทําไดโดยเนนการควบคุมคาเส่ือมราคาของทรัพยสินถาวรท่ีใชในระบบผลิต
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ซ่ึงเปนคาใชจายท่ีมีผลกระทบตอการเพิ่มข้ึนของตนทุนเฉล่ียรวม  ในระยะส้ันไมตองลงทุน
กอสรางโรงกรองน้ําเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิต  แตใหความสําคัญกับการลดน้ําสูญเสีย  เชน  เปล่ียนทอ
เกาในระบบผลิตท่ีชํารุดมีอายุการใชงานมานาน  หรือวางแผนการสูบน้ําดิบใหอยูในชวงเวลาท่ี
เหมาะสม   เพือ่ควบคุมคาใชจายดานพลังงานใหลดลง สวนการควบคมุคาใชจายดานบุคคลากรควร
ใชวิธีการจางเหมาเอกชนแทนการบรรจพุนักงาน  เปนตน 
 
 จากผลการศึกษาขางตน จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาการประหยดัตอ
ขนาดของสํานักงานประปาแหงอ่ืนของการประปาสวนภมิูภาค  ท่ีกระจายในจังหวัดตาง ๆ  โดยการ
ควบคุมตัวแปรท่ีทําใหเกดิตนทุนคงท่ี  ดังนี้ 

1.  ราคาทุน(คาเส่ือมราคาฯ) สามารถทําไดโดยพิจารณาลงทุนในทรัพยสินถาวรเทาท่ี
จําเปนหรือหากมีทรัพยสินท่ีไมไดใชงานควรดําเนนิการตัดจําหนายออกจากบัญชี  เพื่อลดมูลคา
และคาเส่ือมราคาฯ  หรือหลีกเล่ียงการลงทุนท่ีใชวงเงินสูง ๆ แตพิจารณาลงทุนโดยเนนปรับปรุง
ทรัพยสินเดิมใหใชประโยชนไดมากข้ึน  เชน การลงทุนเพ่ือปรับปรุงทอจายน้ําเกาท่ีชํารุดแตกบอย 
ๆ  เม่ือทอแตกใหรีบซอมเพือ่ลดนํ้าสูญเสียในเสนทอ เม่ือเปล่ียนทอจายยน้ําแลวจะไดทรัพยสินใหม
ท่ีทดแทนทรัพยสินเดิม ในทางบัญชีเม่ือทอจายน้ําเสนทอใดท่ีไมใชงานกจ็ะตัดจําหนายออกจาก
บัญชี  และบันทึกมูลคาทอเสนใหมเขาไปแทนท่ี  คาเส่ือมราคาก็จะเพิ่มข้ึนไมมาก  สามารถลด
คาใชจายดานพลังงานลงไดดวย(ลดการสูบน้ําตลอดเวลา)  และไดทอจายน้ําเสนใหมท่ีมี
ประสิทธิภาพการสงจายน้ําท่ีดีแรงดันน้ําในเสนทอดีไมมีส่ิงสปรกเจือปน  สงผลดีตอภาพลักษณ
ขององคกรดวยและทําใหประชาชนผูใชน้ําเกิดความพึงพอใจ  หรือ  ลงทุนดานเทคโนโลยีเพื่อให
บริการผูใชน้ําไดรวดเร็วและประทับใจ  ซ่ึงเปนกลยุทธในการเพิ่มรายไดอีกทางหนึ่งดวย     

2.  อัตราคาแรงงานตอคน ควบคุมใหมีคาเฉล่ียลดลง หรือการลดอัตราคาแรงงานตอคน 
โดยสามารถพิจารณานําเทคโนโลยี่มาใชทดแทนพนักงานในบางภารกจิ เชน ระบบการสูบน้าํ
อัตโนมัติ เปนตน หรือชะลอการบรรจุพนักงานเพ่ือควบคุมคาใชจายท่ีเกีย่วกับบุคคลหรือจาง
บุคคลภายนอกทดแทนเทาท่ีจําเปน จะทําใหควบคุมคาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานไมให
เพิ่มข้ึนมาก 

นอกจากการควบคุมตัวแปรท่ีทําใหเกิดตนทุนคงท่ีขางตน  ควรทีจ่ะควบคุมตัวแปรอ่ืน
อีก    ไดแก  การควบคุมราคาไฟฟาตอหนวยและราคาสารเคมีตอหนวยใหลดลง   ซ่ึงดําเนินการได  
ดังนี ้
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 1.  การวางแผนการทํางานใหเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงชวงเวลาท่ีราคาไฟฟาตอหนวย
แพง หรือชวงที่ตองเสีย  Demand  Charge  สูง เชน  ถากลางวันราคาไฟฟาตอหนวยแพงกวา
กลางคืน    ควรจัดเวลาการสูบน้ําในชวงกลางคืนดวย  เพื่อจะไดไมใชไฟฟาในชวง Peak มากเกนิ 
และควรปรับปรุงเคร่ืองสูบน้ําขนาดใหญเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการสูบสงน้ํา   ซ่ึงเม่ือ
ดําเนินการพรอม ๆ กันตามท่ีกลาวแลวนัน้  จะทําใหคาไฟฟาเฉล่ียลดลงได    

2.  การควบคุมราคาสารเคมีตอหนวยไมใหเพิ่มข้ึนหรือใหลดลงอาจจะทําไดยาก  
เนื่องจากตองใชระยะเวลาพอสมควรที่จะทําใหราคาสารเคมีตอหนวยลดลงได  โดยการรณรงคให
ประชาชนดแูลรักษาส่ิงแวดลอมท่ีใกลแหลงน้ําดิบใหมีความสะอาด      อยาท้ิงขยะหรือส่ิงสกปรก
ลงในแหลงน้ําตามธรรมชาติ  เชน  ท่ีสํานักงานประปากระบ่ีใชแหลงน้ําดิบจากคลองกระบ่ีใหญ
เปนน้ําดิบใชผลิตน้ําประปา  เม่ือแหลงน้ําดบิมีความสะอาดแลวการใชปริมาณสารเคมีจะลดลง  เชน  
ลดการใชสารสมซ่ึงเปนตัวทําใหมีการตกตะกอน  ถาน้ําดิบมีความสะอาดส่ิงสกปรกปนเปอนนอย  
การใชสารสมจะใชไมมาก   หรือการประปาสวนภูมิภาคจะแสวงหาสารเคมีตัวอ่ืนท่ีมีราคาถูกกวามี
ประสิทธิภาพในการตกตะกอนเร็วกวานํามาใชทดแทน   เปนตน   

จากการดําเนินการขางตน ท้ังการควบคุมราคาทุนและอัตราคาแรงงานตอคน จะสงผล
ใหคาใชจายของปจจัยการผลิตท่ีเปนตัวแปรท่ีทําใหเกดิตนทุนคงท่ีมีคาเฉล่ียลดลง  ซ่ึงจะเปนไป
ตามทฤษฎีการประหยดัจากขนาด จึงเสนอแนะเพ่ือจะไดศึกษาและวางแผนการผลิตใหเหมาะสม
หรือพิจารณาอยางรอบคอบในการลงทุนและควบคุมปจจัยการผลิตอยางใกลชิดในแตละสํานักงาน
ประปาตามท่ีเสนอแนะดังกลาว    จะสงผลดีตอการดําเนินงานของสํานักงานประปากระบ่ีและ
สํานักงานประปาแหงอ่ืน ๆ รวมท้ังภาพรวมของการประปาสวนภูมิภาคดีข้ึนดวย   
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
 

ในการศึกษาการประหยัดตอขนาดคร้ังตอไป  ควรจะศึกษาท่ีสํานักงานประปากระบ่ีอีก  
หลังจากท่ีสํานักงานประปากระบ่ีไดมีการลงทุนเพิ่มข้ึนตามแผนงาน   และเม่ือการประปาสวน
ภูมิภาคไดมีการแปลงสภาพเปนบริษัทแลวทุกสํานักงานประปาในสังกัดจะมีการเปล่ียนแปลงการ
ดําเนินงานดวย       ซ่ึงการศึกษาจะสามารถเปรียบเทียบถึงความแตกตางกอนเปนบริษัทและหลัง
การเปนบริษัทแลว   จะไดทราบวาสํานักงานประปากระบ่ีจะมีการผลิตน้ําประปาท่ีมีการประหยัด
ตอขนาดเกิดข้ึนหรือไม   มีปจจัยการผลิตใดท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของตนทุนรวมเฉล่ียและมีผล
มากนอยเพียงใดดวย    
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ณัชชา   ลิขิตแสงเจริญ. “การประหยดัตอขนาดของการผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง”  
                  วิทยานิพนธเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2545 
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