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ABSTRACT 
 

The objective of this paper is to analyze and estimate  the  Average  Incremental  Cost  
and Pricing of water supply of the Champorn Waterworks Authority (PWA), by comparing the 
calculated price to the actual price charged by the PWA in 2003 ; and to calculate the Marginal 
Customer Cost to approximate cost of supplied water to each additional customer. 

The findings of the study indicate that  the  economic  price  of  water supply which is  
based on the  the Average Incremental Cost (AIC) criterion yields the AIC equal to 17.61 bath per 
cubic metre. While, the actual price charged on the basis of  average accounting cost, which is 
designed to reflect the income distribution aspect of water price is calculated at 13.84 baht per cubic 
metre, being about  27.24 Percent lower than the estimated AIC. The estimated Average Customer 
Cost (ACC) of  5,261.52  Bath  also indicates an underestimate of actual costs of Champorn 
Waterworks Authority. To minimize the cost burden of Champorn Waterworks Authority, it is 
recommended that the water price be raised up specifically for residential customer group to the 
AIC level which is estimated at 17.61 baht per cubic metre. 
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 บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 

ความสําคัญและประเด็นปญหา 
  

น้ํา   เปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตของมนุษย     และสัตว   
รวมท้ังการพัฒนาทางเศรษฐกิจทําใหชุมชนเติบโตมีขนาดใหญข้ึน  สงผลใหมนุษยคํานึงถึงความ
สะอาดของน้ําท่ีจะนํามาใชในการอุปโภคและบริโภคมากข้ึน  ดวยเหตุนี้จึงไดมีการจัดการน้ําท่ี
นําไปสูระบบท่ีเรียกวา การประปา ดังนั้นจึงไดมีการกอตั้งการประปาสวนภูมิภาค เม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพนัธ 2522  เพื่อจัดหาแหลงน้ําดิบมาผลิตน้ําประปาและจําหนายน้ําประปาเม่ือชุมชนขยายตัว
เพิ่มมากข้ึนมีความตองการใชน้ําเพิ่มสูงข้ึน  การประปาสวน-ภูมิภาคจงึไดมีการขยายกําลังผลิตมาก
ข้ึนตามไปดวย ทําใหการหาแหลงน้ําดบิใหมเพื่อรองรับการผลิตน้ําประปาท่ีเพิ่มมากข้ึนเปนไปได
ยากข้ึนเพราะแหลงน้ําดิบเปนทรัพยากรทีมี่จํากัด และคาใชจายในการหาแหลงน้าํดิบใหมมีคาสูง  
ซ่ึงความพยายามท่ีจะแกไขปญหาในการตอบสนองความตองการใชน้าํท่ีเพิ่มข้ึนของผูบริโภค โดย
การจัดหาแหลงน้ําดิบแหงใหมยอมไมใชทางออกท่ีด ี ความพยายามท่ีจะหามาตรการสําหรับการ
จัดสรรการใชน้ําประปาของประชาชนภายใตขอบเขตของแหลงน้ําท่ีมีอยู ยอมจะเปนการดีท่ีสุด  
เพราะจะทําใหผูใชน้ําไดตระหนักถึงคุณคาของน้ําประปา และสาเหตุประการหน่ึงท่ีทําใหปริมาณ
ความตองการใชน้ําเพิ่มข้ึนมากกวาความเปนจริงเนื่องจากความลมเหลวของกลไกราคา  เพราะ
น้ําประปาจัดเปนสินคาสาธารณูปโภค   ท่ีการกําหนดราคาไมไดถูกกําหนดราคาจากตนทุนการผลิต 

ท่ีแทจริง และประสิทธิภาพการจดัสรรน้ําประปาแตคํานึงถึงหลักของความเปนธรรมทางสังคม
มากกวา  ดังจะเหน็ไดจากโครงสรางการกําหนดราคาน้ําประปาท่ีเปนอยูของการประปาสวน-
ภูมิภาคในตารางท่ี 1 

ในอนาคตอันใกลรัฐบาลมีนโยบายท่ีจะแปรรูปรัฐวิสาหกจิ         ทําใหการประปาสวน- 
ภูมิภาคไมสามารถรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลได ดังนัน้การต้ังราคานํ้าประปาท่ีเหมาะสมจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง โดยราคานํ้าประปาตองเปนราคาท่ีสามารถสะทอนตนทุนการผลิตไดและตองเปน
ราคาท่ีมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจดวย เพื่อใหการประปาสวนภูมิภาคสามารถบริหาร วางแผน 
และดําเนินกจิการไดโดยไมขาดทุน และไมคิดเอากําไรเกินปกติ จากการเปนธุรกิจผูกขาด ใน
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ขณะเดียวกันราคาน้ําประปาตองทําใหผูบริโภคไดตระหนักถึงการใชน้าํประปาอยางมีคุณคาไมใช
น้ําประปาเกนิความจําเปน เพื่อใหมีน้ําประปาใชในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.  วิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรายได รายจายของการประปาชุมพร 

2.  เพื่อศึกษาวเิคราะหตนทุนการผลิตน้ําประปาและการกาํหนดราคา     โดยใชหลักการ 

ตนทุนสวนเพิม่     เพื่อสะทอนถึงราคาและตนทุนท่ีแทจริงท่ีสอดคลองกับหลักประสิทธิภาพในการ
จัดสรรทรัพยากร 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

ศึกษาการกําหนดราคาน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค               โดยใชวิธีการทาง 
เศรษฐศาสตร คือ การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย (Average Incremental Cost : AIC) 
ซ่ึงเปนวิธีการกําหนดราคาสินคาประเภทสาธารณูปโภคท่ีธนาคารโลกแนะนําใหใช เพราะมีความ
สอดคลองกับหลักสวัสดิการสังคมสูงสุดโดยจะศึกษาเปรียบเทียบกบัราคาท่ีการประปาสวนภูมิภาค
ใชอยูในปจจุบัน (พ.ศ.2546) ซ่ึงการศึกษานีจ้ะใชขอมูลระยะเวลา 10 ป คือ ในชวงป พ.ศ.2546 เปน
ฐาน - พ.ศ.2555 เพื่อใหสอดคลองกับแผนงานของการประปาสวนภมิูภาค 

ขอมูลท่ีใชทําการศึกษาเปนขอมูลของตนทุนในการผลิต      และจําหนายน้ําประปาท่ีจะ 

ตอบสนองการใชน้ําท่ีจะเพิม่ข้ึนจากปฐานท่ีทําการศึกษาคือ ป พ.ศ.2546 และสามารถคํานวณได
จากตนทุนสวนเพิ่ม (AIC) ซ่ึงประกอบดวยขอมูลดาน 

1.  คาใชจายในการดําเนนิการผลิตน้ําประปา 
2.  คาใชจายในการจําหนายน้ําประปา 
3.  คาใชจายในการลงทุน 

โดยตนทุนสวนเพิ่ม (AIC)  หมายถึง  ตนทุนสวนเพิ่มท่ีคิดตนทุนสวนเพ่ิมของการขยาย 

การลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีเกิดจากแผนการลงทุนคิดกลับมาในรูปของมูลคา
ปจจุบันเฉลี่ยตอหนวยของจํานวนน้ําประปาท่ีจําหนายไดเพิ่มข้ึน จากการลงทุนในชวงเวลาของ
แผนการลงทุน และ ตนทุนเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted Average  Cost  : WAC)  หมายถึง  การหา
คาเฉล่ียของราคาน้ําประปาปจจุบันแบบถวงน้ําหนกั 
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ขอจํากัดทางการศึกษา 
 

การศึกษานีไ้ดใชขอมูลตนทุน / คาใชจายในแผนการลงทุนโครงการ  เพื่อขยายการผลิต 

ของการประปาสวนภูมิภาคในชวงปท่ีศึกษา โดยจะถือวาโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐบาลแลวจึงไมมีการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการดังกลาวอีก  
 

วิธีการศึกษา 
 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูล                 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูลทุติยภูมิ  
(Secondary Data) ซ่ึงไดจากการเก็บรวบรวมจากแหลงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- ขอมูลพื้นฐานท่ีใชในการวจิัยไดจากการประปาสวนภมิูภาค  
- หนวยงานดานเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวของสําหรับขอมูลทางเศรษฐกิจ เชน   อัตราแลกเปล่ียน 

อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ เปนตน 

2.  การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน 2 สวน 

- การวิเคราะหเชิงพรรณา ( Descriptive Method )     เปนการนําขอมูลดังกลาวมาอธิบาย 

ในเชิงคุณภาพ  แสดงใหเห็นถึงภาพรวมในการผลิตและการจําหนายน้ําประปาของ การประปา-
ชุมพรรวมถึงโครงสรางของตนทุน 

- การวิเคราะหเชิงปริมาณ ( Quantitative Method )  เปนการนําขอมูลทุติยภูมิมาคํานวณ 

หาตนทุนในการผลิตและจําหนายน้ําประปาเพ่ือนําไปคํานวณราคาของนํ้าประปา 
 

นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 

1.  น้ําดิบ   หมายถึง    น้ําท่ีการประปาสวนภูมิภาคนํามาจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ  คือ  
คลองทาตะเภา เพื่อนํามาใชในการผลิตน้ําประปา 

2. น้ําผลิตจาย  หมายถึง    น้ําดิบท่ีนํามาผานกรรมวิธีการผลิตตามข้ันตอน ณ โรงกรอง- 
น้ํา เชน การเตมิสารสมในน้ําดิบ  การตกตะกอน  การกรอง  และการเติมแกสคลอรีนเพื่อฆาเช้ือโรค
เรียบรอยแลวพรอมท่ีจะสงใหกับผูใชน้ําตอไป 

3.  น้ําจําหนาย    หมายถึง         น้ําผลิตจายจากโรงกรองน้ําสงใหกับผูใชน้ําผานทางทอ- 
ประปา โดยจะมีน้ําผลิตจายบางสวนหายไปเน่ืองจากเกดิปริมาณนํ้าสูญเสียท่ีเกิดข้ึนในระหวางการ
สงน้ําในเสนทอ เชน น้ําร่ัวซึมตามรอยตอของทอท่ีประสานกันของทอสงน้ําไมดี    ทอแตก    ทอร่ัว 
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3. น้ําขาย    หมายถึง       น้ําจําหนายท่ีหักน้ําท่ีใหบริการดานสาธารณะและอ่ืน ๆ  เชน  
ดับเพลิง    บริการน้ําดื่มกรณีเกดิอุทกภัยหรือภัยแลง เปนตน  หรือเปนน้ําท่ีคิดเงินจากผูใชน้ํานัน้เอง 

 

ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1. ทราบถึงโครงสรางของตนทุน   และราคาของนํ้าประปาท่ีใชอยูในปจจุบันของการ- 
ประปาสวนภมิูภาค กรณีศึกษาการประปาชุมพร 

2. ทราบถึงวิธีการกําหนดราคาคาน้ําประปาตามหลักทางเศรษฐศาสตร   โดยใชวิธีการ 

กําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย  ซ่ึงเปนวิธีการศึกษาตนทุนสวนเพิ่มท่ีธนาคารโลกแนะนาํ
ใหใชในการกาํหนดราคาสินคาสาธารณูปโภค และราคาท่ีมีการจัดสรรทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสะทอนใหเหน็ถึงตนทุนท่ีแทจริง ซ่ึงการประปาสวนภมิูภาคสามารถใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดราคาคาน้ําประปาเม่ือมีการแปรรูปตามมติคณะรัฐบาลในป 2548 

3. ทราบถึงภาระทางดานตนทุนการผลิตน้ําประปา   เม่ือเปรียบเทียบกบัจํานวนผูใชน้ํา 
ดวยการหาคา Average Customer Cost เพื่อใหการประปาสวนภูมิภาคสามารถวางแผนขยายกําลัง
การผลิตใหตรงตามความตองการใชน้ํา   ท่ีเพิ่มข้ึน  และไมทําใหเกดิการลงทุนท่ีเกนิความตองการ 
(Over Supply) ซ่ึงจะมีผลตอการกําหนดราคาท่ีบิดเบือนได 
 

เคาโครงภาคนพินธ 
 

การศึกษาเร่ืองการต้ังราคาน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค      :       กรณีศึกษาการ 

ประปาชุมพร เปนการศึกษาโดยอาศัยวิธีการกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย โดยมี
สวนประกอบของการศึกษาดังนี ้

บทท่ี 1 บทนํา เปนการกลาวถึงความสําคัญ และประเด็นปญหาท่ีทําใหตองทําการศึกษา 
เร่ืองนี้  วัตถุประสงค  ขอบเขตและขอจาํกัด  วิธีการศึกษา  นิยามศัพทท่ีใช  ผลประโยชนท่ีได
ภายหลังการศึกษา  และผลงานการวจิัยท่ีเกีย่วของ 

บทท่ี 2 แนวคิดทฤษฎีการตัง้ราคาและกรอบการวิเคราะห     เปนการกลาวถึงทฤษฎีการ 

กาํหนดราคาท่ีเกี่ยวของไมวาจะเปนการกําหนดราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย  และตนทุนเพิ่มหนวย
สุดทาย  รวมท้ังทฤษฎีการกําหนดราคาดวยวิธีการตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียท่ีนําเอาขอดีของท้ัง 2 วิธี
ขางตนมารวมเขาไวดวยกัน  สวนกรอบของการวิเคราะหจะอยูภายใตแนวคิดท่ีวา  ตนทุนการผลิต
น้ําประปา = ตนทุนในการผลิตและจําหนาย (คํานวณจากตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย) ซ่ึงกอนท่ีจะทําการ
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คํานวณตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย จําเปนตองมีการแปลงราคาตลาดของขอมูลท่ีใชคํานวณใหเปนราคา
ทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาเสียกอน  เนื่องจากการตีคาขอมูลดวยราคาตลาดนั้นอาจมีการ
บิดเบือนไดและไมใชราคาท่ีสะทอนถึงตนทุนท่ีแทจริง 

บทท่ี 3 ภาพรวมและโครงสรางตนทุนท่ีใชกําหนดราคาน้ําประปาของการประปาชุมพร 

เปนการอธิบายขอมูลเบ้ืองตนของการประปาสวนภูมิภาค  กระบวนการผลิต  ภาวการณโครงสราง
ตนทุนและการคิดราคาคาน้ําประปาในปจจุบัน  และขอมูลท่ีใชในการคํานวณราคาน้าํประปาดวยวธีิ
ตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย 

บทท่ี 4 ผลการศึกษา จะแสดงผลการคํานวณราคาน้ําประปาดวยวิธีตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย   
รวมไปถึงการวิเคราะหผลท่ีไดจากการคํานวณ  และอธิบายถึงความออนไหวของผลการคํานวณดวย
วิธีดังกลาว  

บทท่ี 5 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
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ตารางท่ี 1  อัตราคาน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค 
 

 

 

 

ชวงการใชน้ํา 
 

(ลบ.ม.) 

ประเภทผูใชน้าํ 

ท่ีอยูอาศัย 
 

 

(บาท/ลบ.ม.) 

ราชการและธุรกิจ
ขนาดเล็ก 

 

(บาท/ลบ.ม.) 

รัฐวิสาหกจิ  
อุตสาหกรรม และ 

ธุรกิจขนาดใหญ 
(บาท/ลบ.ม.) 

0-10 7.75 9.00 10.00 

10-20 8.50 11.75 13.00 
20-30 10.75 13.00 16.00 
30-50 12.75 14.00 19.00 
50-80 14.00 14.40 21.00 
80-100 14.50 14.50 21.25 
100-300 14.60 14.60 21.50 

300-1,000 14.70 14.70 21.75 
1,000-2,000 14.80 14.80 21.50 
2,000-3,000 14.90 14.90 21.25 
3,000 ข้ึนไป 15.00 15.00 21.00 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎกีารตั้งราคาและกรอบการวิเคราะห 
 
 
แนวคิดทฤษฎ ี
 

การตั้งราคาสินคาสาธารณูปโภค          โดยการใชวิธีทางเศรษฐศาสตรเปนการต้ังราคา- 
พิเศษ  เนื่องจากกิจการสาธารณูปโภคมักเปนกิจการท่ีมีขนาดใหญ เงินลงทุนสูง เปนธุรกิจผูกขาด และใหบริการ
แกประชาชนเปนจํานวนมาก เชน กจิการประปา การไฟฟาการขนสง เปนตนการต้ังราคาดวยวิธีนี้จึงมักใช
ตนทุนของกิจการเปนฐาน (Markup Pricing or Cost-Plus Pricing) ในการคํานวณเพื่อทําใหธุรกจิมีรายไดคุมกบั
ตนทุน  และการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  การตั้งราคาวิธีนี้มีหลายแนวคิดหลายทฤษฎี 
 

ภาพท่ี 1 
แสดงการกําหนดราคา และปริมาณผลผลิต กรณ ี P1 (MC = MR)   กรณ ี P2 (AR = MC) และกรณ ี P3 (AR = 
AC) 
                ราคา,ตนทุน 
               
         กําไรเกินปกติ      MC                         AC 
         P1  
         P2                                
         P3                                                    
 
                                        D = AR 
                                              MR                                                                                 
           ปริมาณผลผลิต 
               0                       Q1       Q2             Q3 

 
กรอบแนวคิดทฤษฎีการตั้งราคาเทากับตนทุน 

DPU



1. การตั้งราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย (P = AC) คือ ราคาท่ียุติธรรม (Fair Price)  นั้นคือผูผลิตจะยังมี
กําไรปกติ (คุมทุน) 

2. การตั้งราคาเทากับตนทุนเพิม่หนวยสุดทาย (P = MC)  คือราคาท่ีกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด           หรือเรียกวาเปนราคาอุดมคติ  

       (Ideal price) 
3. การตั้งราคาแบบผูกขาดโดยกําหนดราคาท่ี MR = MC คือ ราคาท่ีทําใหผูผลิตมีกําไรเกินปกติ 

การตั้งราคาท้ัง 3 แบบสามารถแสดงไดดวยกราฟดังรูปท่ี 1 เพื่ออธิบายใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   
โดยกําหนดให 

เสน  D     คือ เสนอุปสงคท่ีมีความชันลาดลงและผันแปรตามปริมาณ 
เสน MR   คือ เสนรายไดเพิ่มหนวยสุดทาย  (Marginal Revenue)             และมีความชัน     

                                    เปน 2 เทาของอุปสงค 
เสน AC    คือ เสนตนทุนเฉล่ีย (Average Cost) 
เสน MC   คือ เสนตนทุนเพิม่หนวยสุดทาย (Marginal Cost)  
1. การตั้งราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย (P = AC) คือ  เสน AC  ตัดกับเสน AR     ทําใหได Q3   
    และราคา P3  ซ่ึงเปนราคาท่ียุติธรรมท่ีสุด 
2. การตั้งราคาเทากับตนทุนเพิ่มหนวยสุดทาย (P = MC) คือ      เสน MC ตัดกับเสน AR 
    ทําใหได Q2 และราคา P2            ซ่ึงเปนราคาท่ีกอใหเกิดการจดัสรรทรัพยากรอยางมี  

                       ประสิทธิภาพ 
3. การตั้งราคาแบบผูกขาดโดยกําหนดราคาที่ MR = MC คือ     เสน MR ตัดกับเสน MC  
    ทําใหได Q1และราคา P1  ซ่ึงเปนราคาท่ีทําใหผูผลิตมีกําไรเกินปกติ 
การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มหนวยสุดทาย (P = MC) จะเปนราคาท่ีกอใหเกิด 

การจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด (Dead-Weight Loss = 0) หรือเปนราคาอุดมคติ (Ideal Price) 
ดังแสดงในรูปท่ี 2 

สมมุติให  เสน  AD  คือ เสนอุปสงคเปนเสนท่ีแสดงถึงความพอใจของผูบริโภค 
           เสน  CS   คือ  เสนอุปทานเปนเสนตนทุนการผลิตสินคา 
           จุด    E     คือ  จุดสมดลุยเปนจุดท่ีราคาสินคา (P) เทากับ       ตนทุนสวนเพิ่ม               
                                                            (MC) และปริมาณสินคาหรือความตองการสินคา (Q) 

ณ. จุด  E   อธิบายไดดังนี ้
ภาพท่ี 2 
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แสดงถึงการกาํหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มท่ีทําใหสังคมไดรับความพอใจสูงสุด 
 

       ราคา (P) 
       A 
                             1                       S = MC 

                              

       P                        G                        E 
                                  4                    5   
                  F                                   D 
                                    
           
                   C          ปริมาณ(Q) 
         0                Q’                 Q 

 
1. สวนเกนิผูบริโภคเทากับพืน้ท่ี AEP (1+2+3) 
2. สวนเกนิผูผลิตเทากับพื้นท่ี PEC (4+5) 
3. สวัสดิการสังคม คือ  พื้นท่ีของสวนเกนิผูบริโภครวมกับสวนเกินผูผลิตเทากับพื้นท่ี AEC 

(1+2+3+4+5+)  ซ่ึงเปนพื้นท่ีขนาดใหญท่ีสุด 
4. สวนท่ีสังคมสูญเสีย (Dead-Weight Loss) เทากับศูนย 
ณ.จุด E’ เปนราคาท่ีกําหนดไมเทากับตนทุนสวนเพิ่มโดยราคาเทากับ P’     และปริมาณ 

สินคาเทากับ Q’ ทําใหสวัสดิการโดยรวมของสังคมมีคาลดลงอธิบายได   ดังน้ี 
1. สวนเกนิผูบริโภคจะเทากบั AE’P’ (1)  โดยจะสูญเสียพื้นท่ี P’E’EP (2+3)            โดย    
    สูญเสียพื้นท่ี P’E’GP (2)    ใหกับผูผลิตและสูญเสียพืน้ท่ี   E’EG (3)       ไปอยางเสีย-   
    เปลา (Dead Weight Loss) 
2. สวนเกนิผูผลิตจะเทากับ P’E’FC (2+4)     โดยไดรับพ้ืนท่ีเพิ่มคือ  P’E’GP (2)      จาก 
    ผูบริโภค และสูญเสียพื้นท่ี GEF (5) ไปอยางเสียเปลา (Dead-Weight Loss) 
3. สวัสดิการสังคมจะเหลือพืน้ท่ีเทากับ AE’FC (1+2+4) 

      4. สวนท่ีสังคมสูญเสียเทากับพื้นท่ี  E’EF (3+5) 
ทฤษฎีการตัง้ราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย (Average Cost) 

P’ 

2 3 

E’ 
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การตั้งราคาดวยตนทุนเฉล่ียเปนการคิดตนทุนทางเศรษฐศาสตรแบบหนึ่ง    โดยคิดจาก 

ตนทุนเต็มจํานวน (Full-Cost Pricing) ประกอบดวยตนทุนทางธุรกิจ (Business Cost)  ตนทุนคาเสียโอกาส 
(Opportunity Cost)  และกําไรปกติ  (Normal Profit)  การตั้งราคาแบบนี้เปนการประกันไดวาราคาท่ีกําหนดนั้น 
จะทําใหกจิการคุมทุนแตจะไมมีผลกําไรสวนเกินเหมาะสําหรับกิจการที่มีตนทุนเฉล่ียและตนทุนสวนเพิ่มท่ีมีคา
ความชันเปนลบ เม่ือผลผลิตเพิ่มข้ึนดังนัน้หากกิจการกาํหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มจะทําใหกิจการขาดทุน  
แตจะเสมอตัวหรือคุมทุนถาราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย  ในการคํานวณราคาดวยวธีินี้มักมีปญหาในการคํานวณท่ี
รวมเอาตนทุนคงท่ี (ตนทุนจม) มาคิด  เนือ่งจากการตีราคาดังกลาวจะใชราคาตามมูลคาเดิมหรือราคาท่ีตองจาย
ในปจจุบัน (ราคา-ตลาด)  และหลักเกณฑในการคดิคาเส่ือมราคาทรัพยสินจะใชวิธีใดจึงจะสะทอนตนทุนท่ี
แทจริง 
 

ทฤษฎีการตัง้ราคาเทากับตนทุนเพิ่มหนวยสุดทาย (Marginal Cost) 
 

การกําหนดราคาใหเทากับตนทุนสวนเพิ่ม (Marginal Cost Pricing)       เปนการกําหนด 
ราคาท่ีคํานึงถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรใหเปนไปอยางสูงสุด  โดยใชแนวความคิดใน 
เร่ืองผลรวมของสวนเกนิผูบริโภค และสวนเกินผูผลิตเปนดัชนท่ีีวัดถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือความพอใจสวนรวมของสังคม (Total Surplus) โดยสวนเกินของผูบริโภค 
(Consumer’s Surplus) หมายถึง สวนตางระหวางราคาสินคาท่ีผูบริโภคยินดีท่ีจะจายเปนคาซ้ือสินคากับราคา
สินคาท่ีผูบริโภคตองจายจริง ณ.ระดับราคาท่ีปรากฏอยูในตลาดในขณะน้ัน  หากพิจารณาสินคาเฉพาะหนวย
และปริมาณซ้ือต้ังแตหนวยแรกจนถึงหนวยสุดทาย  ซ่ึงสามารถคํานวณไดจากพืน้ท่ีท่ีอยูใตเสนอุปสงคและอยู
เหนือเสนระดบัราคาในตลาด  และสวนเกนิผูผลิต (Producer’s Surplus)  หมายถึง สวนตางระหวางราคาสินคาท่ี
ขายไดจริงกับราคาท่ีควรจะขายไดซ่ึงคํานวณไดจากพ้ืนท่ีท่ีอยูใตเสนราคา (อุปสงค) และอยูเหนือเสนตนทุนการ
ผลิต 
                   การพิสูจนทฤษฎี  สามารถอธิบายไดดวยวิธีทางคณิตศาสตร (Oliver E, Williamson, 1996. P812-
813) และแสดงดวยกราฟขางลางนี้ 

W = SB-SC 
W = TR+S-TC 
โดย   W    คือ   สวัสดิการท่ีสังคมไดรับสุทธิ 

               SB    คือ   ประโยชนของสังคม 
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               SC    คือ   ตนทุนของสังคม 
               TR    คือ   รายรับรวม 
                  S    คือ   สวนเกินผูบริโภค 
               TC    คือ   ตนทุนรวม 
                     การหาคาสวัสดิการสูงสุดสามารถพิสูจนโดย Differential by First Order Condition with Respect 
to Output 

 dW / dQ = d(TR+S-TC) / dQ 
                    dW / dQ = d(TR+S) / dQ – d(TC) / dQ = 0            ( สมการท่ี 1)  
ให P (Q’) คือ Demand Curve และ  TR+S คือ พื้นท่ีภายใตเสนอุปสงค  ดังนั้น 
                                  Q 

TR+S = ∫P (Q’) dQ’ 
                                                       0 

                                  Q 

d (TR+S) / dQ = ∫P(Q’) dQ’ 
                                 0 

d (TR+S) / dQ = P(Q)              ( สมการท่ี 2 ) 
       d (TC) / dQ     = MC              ( สมการท่ี 3 ) 
แทนคาสมการท่ี 2 และ 3 ลงในสมการที ่1 จะได 

      P (Q) – MC = 0 
      P (Q) = MC 

นั่นคือ  P = MC จะทําใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด  
 

การกําหนดราคาโดยวิธีตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (Average Incremental Cost : AIC) 
 

การกําหนดราคาดวยวิธีนี้เหมาะสําหรับ           การกําหนดราคาสินคาสาธารณูปโภคท่ีมี 
ลักษณะของการลงทุนท่ีมีมูลคาการลงทุนขนาดใหญ ไมสามารถแบงการลงทุนเพื่อตอบสนองการบริโภคแตละ
หนวยได (Problem of Indivisibility)  โดยอาศัยหลักการของตนทุนเฉล่ีย  (Average Cost) มาพิจารณารวมกับ
ตนทุนสวนท่ีเพิ่ม (Increment Cost)  การคํานวณจะใชวิธีการเฉล่ียตนทุนหนวยสุดทาย 

ในชวงท่ีทําการศึกษาราคาท่ีไดจะไมมีความผันผวนเนื่องจากตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียในแต 
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ละปท่ีคํานวณไดจะเทากันตลอดโดยการใชอัตราสวนลด  (r)  เปนตัวปรับตนทุนและปริมาณท่ีเกิดข้ึนในอนาคต
ใหอยูในรูปของมูลคาปจจุบัน (Present Value)    เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบกนัได 
       AIC  สามารถคํานวณไดจากสูตร   ดังนี้ 
       AIC   =   Discounted Incremental Cost / Discounted Incremental Production 

          T 
           ∑   (Capital Cost + Current Cost) t / (1+r) t 
          t = 1 
       AIC 1 = 

          T 
           ∑   (Annual Incremental Output) t / (1+r) t 
          t = 1         

ขอดีของการใชวิธีการนี ้คือ     เปนการต้ังราคาท่ีถือไดวาเปนราคาท่ีมีประสิทธิภาพทาง 
เศรษฐกิจเพราะไดนําเอาหลักการของตนทุนหนวยสุดทายมาปรับใหไดราคาท่ีมีเสถียรภาพโดยการ 
หาคาเฉล่ีย 

ขอเสีย คือ หากกิจการมีการประหยดัตอขนาดของการผลิตนั่นคือ ตนทุนหนวยสุดทาย- 
เฉล่ียตํ่ากวาตนทุนเฉล่ียจะทําใหกจิการขาดทุน  ดังนั้นตองมีการหามาตรการอ่ืนมาชดเชยในสวนท่ีขาดทุน 
 
กรอบการวิเคราะห 
  

จากแนวคิดทฤษฎีการกําหนดราคาโดยวธีิตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (P = AIC)  เปนวิธีการท่ี 
ใชหลักการทางเศรษฐศาสตรในการวเิคราะห เพื่อใหการใชทรัพยากรของสังคมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
และกรอบการวิเคราะหในท่ีนี้ประกอบไปดวย 2 สวนคือ 

1. แบบจําลองการวิเคราะหเพื่อกําหนดราคาโดยวิธีตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย 
กิจการประปาเปนกิจการสาธารณูปโภคท่ีมีมูลคาการลงทุนสูงและครอบคลุมระยะเวลา 

ยาวนานการกาํหนดราคาน้ําประปาจําเปนตองใชวิธีท่ีเหมาะสม    เพื่อใหราคาน้ําประปาท่ีเปนธรรม 
ซ่ึงการประปาสวนภูมิภาคสามารถบริหารงานได        โดยไมขาดทุนและใชจดัสรรทรัพยากรที่มีอยู 
(น้ําประปา) ใหมีประสิทธิภาพ 
 
1/  ประสิทธ์ิ  ตงยิ่งศิริ. การวางแผนและการวิเคราะหโครงการ. กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคช่ัน จํากัด 2542, หนา 
273. 

การกําหนดราคาโดยวิธีตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย   (Average Incremental Cost  :  AIC)    จึง 
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เปนวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาวเิคราะหการกําหนดราคาน้ําประปา 
สมการหรือแบบจําลองท่ีใชคํานวณหา AIC 

        T 
        ∑   (Capital Cost + Current Cost) t / (1+r) t 
          t = 1 
       AIC  = 

       T 
      ∑   (Annual Incremental Output) t / (1+r) t 
     t = 1 

จากกรอบแนวคิดทฤษฎีสามารถนํามาเขียนใหอยูในรูปของตัวแปรเพือ่การคํานวณ AIC  
(World Bank, 1977, 27) ดังนี้ 
               T 
             ∑   [(I t+t-1)+R t+t – R t ) / (1+r) t-1 ] 
            t = 1 
       AIC t  =                  ( สมการท่ี 4 ) 

             T 
            ∑   [(Q t+t  -Q t ) / (1+r) t-1 ] 
           t = 1 

AIC   หมายถึง   ตนทุนในการผลิตและจําหนายน้ําประปา (หนวย  :    บาทตอลูกบาศก- 
เมตร) โดยมีตวัแปรท่ีมีผลตอตนทุนการผลิต 5 ตัว ดังนี ้

1. I  คาใชจายลงทุน  (Capital Cost หนวย : บาท)   หมายถึง      คาใชจายในการลงทุน 
โครงการตาง ๆ ท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต เชน คาใชจายในการสรางโรงกรองน้ํา อางเก็บน้ํา สถานีสูบจายน้ํา 
รวมท้ังระบบเสนทอ   

2. R  คาใชจายในการดําเนนิงาน  (หนวย : บาท)  หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงาน 
ตามปกติของการประปาสวนภูมิภาครวมถึงคาใชจายท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคต (เพิ่มข้ึนจากปฐาน) ซ่ึงสามารถแบง
ไดเปน 

2.1 คาใชจายคงท่ี  หมายถึง     คาใชจายท่ีใชในการดําเนนิงานโดยไมแปรผันไป 
ตาม ปริมาณนํ้าผลิต ไดแก เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และคาใชจายอ่ืน ๆ 

2.2 คาใชจายผันแปร  หมายถึง  คาใชจายท่ีแปรผันไปตามปริมาณนํ้าผลิต ไดแก  
คาไฟฟา คาวัสดุเคมีภัณฑ 

3. Q  หมายถึง   ปริมาณนํ้าขายเปนปริมาณนํ้าสุทธิท่ีสงถึงผูบริโภคท่ีการประปาสวน- 
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ภูมิภาคสามารถเก็บเงินไดและเปนปริมาณนํ้าขายท่ีเพิ่มข้ึนจากการมีโครงการ  หาไดจากปริมาณนํ้าผลิตหักน้ํา
สูญเสีย (ประมาณ 25%) หักน้ําบริการสาธารณะและอ่ืน ๆ  ในการคํานวณปริมาณนํ้าขายจะเปนผลรวมของคา
ปจจุบันในแตละปท่ีเพิ่มข้ึนจากปฐาน 

4. r  หมายถึง อัตราคิดลดท่ีใชปรับคาใหเปนมูลคาปจจุบัน   โดยอัตราคิดลดท่ีเลือกใช 
ในการวิเคราะหโครงการทางเศรษฐศาสตร คือ ตนทุนคาเสียโอกาส ( Opportunity Cost  ) ซ่ึงเปนอัตรา
ผลตอบแทนของเงินท้ังหมดท่ีใชในการดําเนินงาน  แตในทางปฏิบัติการหาคาตนทุนคาเสีย-โอกาสมีความ
ยุงยากไมสามารถหาคาเสียโอกาสของทุนออกมาจริง ๆ ไดในท่ีนี้อัตราสวนลดท่ีนาํมาคิดลดมูลคาเงินลงทุนใน
อนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน โดยคิดจากทางเลือกท่ีไมไดถูกเลือกในการนําเงินไปลงทุนในทางอ่ืน 

สําหรับการประปาสวนภูมิภาค     โครงการลงทุนขยายกาํลังการผลิตน้ําประปาถือไดวา 
เปนโครงการสาธารณูปโภค และอัตราคิดลดคํานวณจากตนทุนคาเสียโอกาสท่ีเอกชนจะไดรับผลประโยชนจาก
เงินลงทุน คือ อัตราดอกเบ้ียเงินกูของสถาบันการเงินคิดกับลูกคาช้ันดท่ีีมีความเส่ียงต่ํา (MLR) 

สําหรับอัตราคิดลดท่ีนํามาปรับคาของปริมาณน้ําประปาจาํหนายท่ีผลิตไดในอนาคตให 
อยูในรูปของมูลคาปจจุบันอัตราคิดลดท่ีใช คือ อัตราการชดเชยการบริโภคขามเวลา ( Social Rate of Time 
Preference ) เนื่องจากการบริโภคในวนันีย้อมมีมูลคามากกวาการเก็บไวบริโภคในอนาคตและอัตราคิดลดท่ีนิยม
ใชกัน คือ อัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลท่ีใหผลตอบแทนในระยะยาวสําหรับการศึกษานี้จะใชอัตราดอกเบ้ีย
พันธบัตรรัฐบาลท่ีออกจําหนายในป 2546 และจะครบกาํหนดอีก 15 ปขางหนามาใชในการคํานวณแบบจําลองท่ี
ใชในการศึกษาไดเปรียบเทียบคาใชจายตาง ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนเทียบกับปฐาน ( ปกอนมีโครงการ : 2546) โดยระยะเวลา
ท่ีทําการศึกษาจะเร่ิมจากป 2546 ถึง ป 2555 รวม 10 ป 
 
การปรับราคาตลาดใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงา 
 
                     การกําหนดราคาน้ําประปาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียนัน้ เปนการวเิคราะหทางเศรษฐศาสตรซ่ึง
แตกตางจากการวิเคราะหทางการเงินท่ีตีคาปจจัยการผลิต และผลผลิตดวยราคาตลาดท่ีมีการบิดเบือน เนื่องจาก
การผูกขาดจากการเขาแทรกแซงตลาดสินคาท้ังในประเทศและระหวางประเทศของรัฐบาล  และจากผลกระทบ
ภายนอกเปนตน  ดังนั้นเพื่อใหราคาน้ําประปาท่ีวเิคราะหดวยทางเศรษฐศาสตรสามารถสะทอนถึงตนทุนท่ี
แทจริง หรือตนทุนคาเสียโอกาส ( Opportunity Cost ) ซ่ึงเปนราคาท่ีเปนมูลคาท่ีแทจริงตอระบบเศรษฐกิจ (วัด
จากจํานวนประชาชนเต็มใจจะจายสําหรับสินคาในตลาด) โดยการปรับราคาตลาดใหเปนราคาเศรษฐกิจหรือ
ราคาเงา ( Economic or Shadow Price ) เพื่อสะทอนมูลคาทางเศรษฐกิจของปจจยัการผลิตและผลผลิตใหถูกตอง 

การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรจะไมรวมรายการท่ีไมใชตนทุน      และผลตอบแทนทาง 

DPU



เศรษฐกิจแตเปนเพียงการโอนเปล่ียนมือหรือโอนกันในทางบัญชี  ไดแก 
1. คาเส่ือมราคา  ( Depreciation )   ไมนํามาคิดเนื่องจากเม่ือมีการซ้ือทรัพยสินถาวรมา 

ใชกับโครงการในปใดจะมีการคํานวณคิดคาใชจายในปนั้น 
2. อัตราดอกเบ้ียหรือคาชําระหน้ี    กรณีท่ีโครงการมีการกูเงินมาลงทุนและจําเปนตอง 

มีการชําระดอกเบ้ีย หรือชําระหนี้คืนจะเปนรายการโอนที่อยูในรูปของกระแสเงินสดในทางบัญชีเทานั้น 
3. ภาษ ี( Tax ) และเงินอุดหนนุ ( Subsidies )   เงินภาษีถือเปนสวนหนึ่งของผลไดรวม 

ของโครงการท่ีมีการโอนใหกับสังคมสวนรวม เพื่อรัฐบาลจะไดนําไปใชจายในการบริหารประเทศซ่ึงอาจอยูใน
รูปของสินคาสาธารณะ  สวนเงินอุดหนุนเปนการโอนกลับกันกับภาษีโดยเปนคาใชจายของสังคมนํามาใชใน
การดําเนินงานโครงการ ซ่ึงไมไดเกดิจากการจําหนายผลผลิตของโครงการ 

4. ตนทุนจม ( Sunk Cost )   กรณีท่ีมีการดําเนนิงานโครงการใหม     และจําเปนตองมี 
ความเกีย่วพันกับโครงการเกา ในการวิเคราะหจะไมนาํคาใชจายของโครงการเกามาใชในการคํานวณรายการ
ตนทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ คือ รายการท่ีมีการหักรายการท่ีไมใชตนทุนและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจออก และคิดมูลคาใหมดวยราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงาผลท่ีไดคือ ตนทุนสวนเพิ่ม  ( 
Incremental Costs )       และผลตอบแทนสวนเพิ่ม  ( Incremental Benefits) 

ในการปรับราคาตลาดใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือราคาเงา    เพื่อใหเหน็ถึงคาเสีย 
โอกาสที่แทจริงของการใชปจจัยหรือสินคาสามารถแบงสินคาออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ได  ดังนี ้

1.  กลุมสินคาท่ีมีการคาระหวางประเทศ หรือสินคาท่ีมีการซ้ือขายขามแดนได  ( Traded  
Goods ) หมายถึง สินคาท่ีใชในโครงการท่ีมีการนําเขาหรือสงออกสินคาซ่ึงการนําเขา / สงออกสินคามีผล
โดยตรงตอดุลการชําระเงิน  ราคาเงาจะยดึเอาราคาท่ีมีการซ้ือขายระหวางประเทศ ณ. จุดผานแดนโดยไมรวมคา
ภาษีหรือคาธรรมเนียมตาง ๆ โดยสินคานําเขา คือ ราคาถึงทาเรือของประเทศผูนําเขา (ราคา CIF : Cost – 
Insurance and Freight ) และราคาสินคาสงออก คือ ราคาสงออก ณ. ทาเรือ (ราคา FOB : Free on Board) 

2.  กลุมสินคาท่ีไมมีการคาระหวางประเทศ  หรือซ้ือขายผานแดนไมได  ( Non – Traded  
Goods  ) หมายถึง สินคาท่ีไมมีการซ้ือขายระหวางประเทศ  โดยสินคาอาจมีมูลคาตํ่าเม่ือเทียบกับขนาดของ
สินคาทําใหตนทุนคาขนสงสูง  หรือเปนสินคาท่ีเนาเสียงายหรือเปนสินคาท่ีมีการแทรกแซงจากรัฐบาลดวยการ
หามนําเขา  โควตาและอ่ืน ๆ โดยรายช่ือสินคาประเภทนีด้งัแสดงในตารางท่ี 2 

การคํานวณราคาเงาของสินคาท่ีซ้ือขายระหวางประเทศมีความยุงยากมากและเปนงานท่ี 
ตองใชเวลา ขอมูลและคาใชจายสูงมาก      หนวยงานระดับชาติจึงไดกําหนดตวัสัมประสิทธ์ิปรับคา  
( Conversion Factor : FC )    เพื่อปรับคาบิดเบือนของราคาตลาดใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตรหรือ 
ราคาเงาท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน  โดยสูตรในการคํานวณคา CF  คือ 
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ราคาเงา = CF * ราคาตลาด 
สําหรับการศึกษานี ้   จะมีการปรับราคาตลาดของตัวแปรใหเปนราคาทางเศรษฐศาสตร 

หรือราคาเงา  โดยอาศัยคา Conversion Factor : FC  เฉพาะของแตละปจจยัการผลิตและผลผลิตตามท่ีไดมีการ
กําหนดคาไวแลวกอนนําไปคํานวณหาคา AIC กรณีท่ีไมสามารถหาคา CF ท่ีเปนคาเฉพาะได  จะใชคา  Shadow 
Conversion Factor : SCF  (เปน FC ของท้ังระบบเศรษฐกิจ )โดยสูตรในการคํานวณคา SCF คือ ( ประสิทธ์ิ   ตง
ยิ่งศิริ, การวางแผนและวิเคราะหโครงการ. กรุงเทพฯ, 2542, 303 )  
                                                     CIF + FOB  

SCF = 
          CIF + TARIM + FOB -TAREX 

โดย CIF           คือ   มูลคาสินคานําเขาในราคา CIF 
  FOB         คือ    มูลคาสินคาสงออกท้ังหมดในราคา FOB 
  TARIM    คือ   มูลคาภาษีนําเขาท้ังหมด 
  TAREX   คือ    มูลคาภาษีสงออกท้ังหมด 

3.  การคํานวณเพื่อประมาณการภาระดานตนทุนของการผลิตน้ําประปา             เปนการ 
คํานวณหาภาระดานตนทุนของการประปาสวนภูมิภาคท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือผูใชน้ําเพิ่มข้ึน 1 คน โดยคํานวณจาก
ปริมาณนํ้าใชเฉล่ีย / ราย (ลบ.ม. / เดือน ) และคูณดวย 12 จะได Marginal Customer Cost เปนรายป  ซ่ึงคาของ
ปริมาณนํ้าใชเฉล่ียตอรายเปนคาท่ีไดจากการคํานวณของการประปาสวน-ภูมิภาค (ปริมาณน้ําขายหารดวย
จํานวนผูใชน้ํา ) การประมาณภาระตนทุนการผลิตท่ีคํานวณได  การประปาสวนภูมิภาคสามารถนําไปใช
ประโยชนในการวางแผนการผลิต  การลงทุนใหสอดคลองกับจํานวนผูใชน้ําในอนาคตได 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงรายชื่อสินคาและบริการท่ีซ้ือขายขามแดนไมได 
 
 

รายการ Name 
การกอสราง Construction แบบสมัยใหมดั้งเดิม และธรรมดา 
การขนสงสินคาทางรถไฟ  Rail Transport of Goods 
การขนสงสินคาทางถนน   Road Transport of Goods 
การดําเนินงานทาเรือ  Port Operation 
การคาปลีก  Retail Merchandising 
การคาสง  Wholesale Merchandising 
การบริหารงานการนําเขาและสงออก  Import and Export Administration 
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การคลังสินคา  Commodity Storage 
การถือหุน  Stockholding 
การผลิตและจดัหากระแสไฟฟา  Electricity Generation and Suppy 
น้ําประปา  Water Supply ในเขตเมืองและในทองถ่ินชนบท 
การบําบัดส่ิงปฏิกูลของแข็งและของเหลว  Treatment of Solid and Liquid Waste 
ไปรษณยี  Posts 
โทรศัพท  Telephones 
บริการโทรสารและโทรเลข  Telex and Telegraph 
การผลิตอาหารและผักเสริมในจํานวน
มากและคุณภาพตํ่า  

Production of Bulky and Low Quality Subsistence 
Foods and Vegetables 

การผลิตปศุสัตวท่ีมีคุณภาพต่ํา  Production of Low Quality Slaughter Livestock 
น้ํานมดิบ  Milk Sold Unprocessed 
สัตวสําหรับเทียมหรือลาก  Draught Animals 
คนงานมีฝมือ  Skilled Workers 
คนงานไมมีฝมือ  Unskilled Workers 
ท่ีดิน  Land 
ท่ีมา : ชูชีพ พิพัฒนศิถี.  เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ. กรุงเพทฯ : บริษัทเท็กซ แอนด เจอรนัล  
พับลิเคช่ัน จํากัด 2544, หนา 125. 
ทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

World Bank (1997)     ทําการศึกษาคําจํากดัความของตนทุนสวนเพิ่ม     ท่ีประกอบดวย 
ตนทุนขยายกําลังผลิต  เพื่อศึกษาผลของตนทุนสวนเพิม่ประเภทตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงของระดับ
ราคาและรายรับความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร  การสรางรายไดของผูผลิตวาดวยตนทุนสวนเพิ่ม
ประเภทใด  เปนตนทุนสวนเพิ่มท่ีดีท่ีสุดตามส่ิงท่ีตองการวัดขางตน  โดยแบงตนทุนสวนเพิ่มออกเปน 4  
ประเภท  ดังนี ้

1.  Textbook Marginal Cost (TMC)   เปนตนทุนสวนเพิม่ในความหมายทางทฤษฎีท่ีได 
จากการคํานวณหาอนพุันธอันดับแรกของตนทุนรวมตอปริมาณการผลิต  

2. Textbook Long-run Incremental Cost  (TLRIC)                เปนตนทุนสวนเพิ่มท่ีให 
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ความสําคัญในการลงทุนท่ีเปนชวงเวลาและทําการลงทุนเสร็จส้ินสมบูรณในชวงเวลานั้น ๆ  โดยใหตนทุนสวน
เพิ่มของการขยายการลงทุนตอหนวยมีคาเทากันทุก ๆ       ปตลอดชวงระยะเวลาของการลงทุน 

3. Present Worth of Incremental System Cost (PWISC)        เปนตนทุนสวนเพิ่มท่ีให 
ความสําคัญของสัญญาณการลงทุนท่ีสะทอนถึงขนาดของการลงทุนท่ีจะมีข้ึนในอนาคตอันใกลนี ้

4.  Average Incremental Cost (AIC)   เปนตนทุนสวนเพิม่ท่ีนิยมนํามาใชคํานวณในการ 
กําหนดราคาสินคาผูบริโภคโดยเปนการคิดตนทุนสวนเพิม่ของการขยายการลงทุนในชวงระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนใน
อนาคต ท่ีเกิดจากแผนการลงทุนคิดกลับมาในรูปของมูลคาปจจุบันเฉล่ียตอหนวยของจํานวนน้ําประปาท่ีผลิตได
เพิ่มข้ึนจากการลงทุนในชวงเวลาของแผนการลงทุน 

จากการศึกษาของ     World  Bank              ถึงผลของคําจํากัดความเหลานี้ท่ีมีผลตอการ 
เปล่ียนแปลงของระดับราคาและรายรับ  ความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรและการสรางรายไดของ
ผูผลิต World Bank ได  สรุปผลของการศึกษาดังนี ้

1.  การเปล่ียนแปลงของราคาและรายรับ  จากการศึกษาพบวา AIC เปนตนทุนสวนเพิ่ม 
ท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงข้ึนลงของระดับราคาและรายรับนอยท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนสวนเพิ่มประเภท
อ่ืน ๆ  

2. ความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในทางทฤษฎี  TMC  เปน  MC    ท่ีให 
ประสิทธิภาพในการจดัสรรทรัพยากรดีท่ีสุด  จึงไดมีการทดสอบตนทุนสวนเพิ่มท้ัง 3 ประเภทเทียบกับ TMC  
จากการศึกษาพบวา AIC กอใหเกดิความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรสูงสุดในกรณีลงทุนทุก ๆ  10 ป 
และ 5 ป  สวนการลงทุนที่เกดิข้ึนทุก ๆ ป TLRIC จะมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรสูงสุด 

 
Ralph Turvey   (1978)    ไดเสนอกรอบความคิดของคําวาตนทุนสวนเพิ่ม (Incremental  

Cost)  ของกิจการประปาโดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนําไปใชในการกําหนดราคาน้ําประปาและ Ralph ไดเสนอ
แนวคิดท่ีวาราคาน้ําประปาจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการใชน้ําของผูบริโภค  อันมีสวนเกี่ยวพันถึงการ
ตัดสินใจในอนาคต   ดังนั้นการคํานวณหาตนทุนการผลิตน้ําประปาจึงควรเปนตนทุนสวนเพิ่มท่ีสามารถ
สะทอนตนทุนระยะยาวอันเกิดจากการวางแผนขยายกําลังผลิต (อุปทานน้ํา) ใหตอบสนองตออุปสงคท่ีเพิ่มข้ึน
มิใชคํานวณจากตนทุนทางบัญชีซ่ึงเปนตนทุนในอดีต 

 
สถาบันวิจัยเพือ่พัฒนาประเทศไทย (2538)     ทําการศึกษาวิธีการตั้งราคานํ้าประปาและ 

คาธรรมเนียมของการบําบัดน้ําเสียของจังหวัดภูเก็ต  โดยมีวัตถุประสงคถึงการเนนการต้ังราคานํ้าประปาท่ี
สะทอนถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง (Full Cost Price) ซ่ึงประกอบดวยตนทุนการผลิต (Production Cost) ตนทุนคา
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เสียโอกาส (User Cost)  และตนทุนภายนอก (External Cost)   โดยเนนการกําหนดราคา ณ.ระดับท่ีผลประโยชน
หนวยสุดทาย (Marginal Benefit)  ของการใชน้ําเทากับตนทุนหนวยสุดทาย (Marginal Cost)  ในการจัดหาน้ํา
ใหแกผูบริโภค  สําหรับคาธรรมเนียมของการบําบัดน้ําเสียก็เปนไปในทํานองเดียวกบัการกําหนดราคาน้ําประปา 

จากการศึกษา       ปรากฏวาตนทุนท่ีแทจริงของการผลิตน้ําประปาของจังหวดัภเูก็ตมีคา 
เทากับ 14-18 บาทตอลูกบาศกเมตร  ซ่ึงเปนราคาท่ีสูงกวาราคาน้ําประปาท่ีถูกจัดเกบ็ในปจจุบันโดยการประปา
สวนภูมิภาคและการประปาเทศบาลภูเก็ตสวนตนทุนในการบําบัดน้ําเสียเทากับ 7 บาทตอลูกบาศกเมตร 

 
สุรชัย  เมธีคุณากรณ  (2539)      ศึกษาการตัง้ราคาน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค   

กรณีศึกษาการประปาสวนภมิูภาคจังหวัดชลบุรี    โดยกําหนดราคาน้ําประปาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย 
(Average Incremental Cost : AIC)  โครงการขยายการปรับปรุงการประปาแหลมฉบังโดยเพ่ิมกําลังผลิตจาก 
7,200 ลูกบาศกเมตร/วัน เปน 31,200 ลูกบาศกเมตร/วัน      อายุโครงการ 25 ป (2539-2562) ใชหลักการของการ
ใชอัตราสวนลดท่ี 12%        และราคาเงา (Shadow Price) ในการวิเคราะหคาใชจายของโครงการ 

สําหรับผลการศึกษาปรากฏวา                 การคํานวณหาราคาน้ําประปาโดยวิธี AIC โดย 
กําหนดใหป 2538 เปนปเร่ิมตนศึกษาเปรียบเทียบกับป 2537 คา AIC มีคาเทากับ 9.14  บาทตอลูกบาศกเมตร  
และเม่ือเปรียบเทียบกับการขยายการลงทุนคา AIC มีคาเทากับ 11.71 บาทตอลูกบาศกเมตร  แสดงวาราคา
น้ําประปาโดยเฉล่ียไมใชราคาท่ีกอใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุด 

 
สุภาพร  ล้ิมหสันัยกุล (2539)        การตั้งราคาน้ําประปาโดยอาศัยหลักตนทุนสวนเพิม่ :  

กรณีศึกษาการประปานครหลวง โดยการต้ังราคาน้ําประปาใหเทากับตนทุนสวนเพิ่มและเปรียบเทียบความพอใจ
ท่ีสังคมไดรับจากการกําหนดราคาน้ําประปา ท่ีไดจากการศึกษากับราคานํ้าประปาของการประปานครหลวง ป 
2537 

สําหรับผลการศึกษาปรากฏวา การตั้งราคานํ้าประปาเทากับตนทุนสวนเพิ่ม  มีคาเทากับ  
6.186 บาทตอลูกบาศกเมตร (คิดปริมาณนํ้าสูญเสีย 25%)  และเม่ือเปรียบเทียบกับความพอใจท่ีสังคมไดรับจาก
การกําหนดราคาน้ําประปาเทากับ 6.188 บาทตอลูกบาศกเมตร กับราคานํ้าประปาของการประปานครหลวงท่ี
เปนอยู (2537) เทากับ 7.14 บาทตอลูกบาศก-เมตร  พบวาราคาท่ีไดจากการศึกษาทําใหสังคมมีความพอใจ
เพิ่มข้ึนเทากับ 19,716,317 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับราคาที่มีอยู 

 
หนึ่งฤทัย  สุขยิ่ง (2546)     การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดราคาน้ําประปา 
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กรณีศึกษาการประปานครหลวง  โดยมีวัตถุประสงคคือ การวิเคราะหโครงสรางและราคานํ้าประปาของการ
ประปานครหลวง ป 2545 เปรียบเทียบกับวิธีการกําหนดราคาน้ําประปาดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร (ตนทุนสวน
เพิ่มเฉล่ีย : Average Incremental Cost-AIC และคา Marginal Customer Cost)  

สําหรับผลการศึกษาปรากฏวา         ราคาน้ําประปา (2545)  กําหนดจากตนทุนเฉล่ียทาง 
บัญชีและการกระจายรายไดตามกลุมผูใชน้ําโดยผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัยจะถูกเกบ็ในอัตราตํ่า คือ 10.03 บาท
ตอลูกบาศกเมตร และประเภทธุรกิจ รัฐวสิาหกิจ ราชการ อุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ (ฝาย Subsidies) ถูกเก็บใน
อัตรา 13.95 บาทตอลูกบาศกเมตร และราคานํ้าประปาเฉล่ียท้ังสองประเภทเทากบั 11.85 บาทตอลูกบาศกเมตร 
เม่ือเปรียบเทียบกับการกําหนดราคาน้ําประปาดวยวิธีทางเศรษฐศาสตรจะเทากับ 14.25 บาทตอลูกบาศกเมตร 
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บทท่ี 3 
 

ภาพรวมและโครงสรางตนทุนท่ีใชกําหนดราคาน้ําประปาของการประปาชุมพร 
 

 

ประวัติและความเปนมา 
 

การประปาชุมพร           รับโอนมาจากกจิการประปาทองถ่ินเม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2503   
มีระบบผลิต 20 ลบ.ม./ชม.  ( ปจจุบันยกเลิกการใชงาน )        และเปนพื้นท่ีท่ีอยูในความดูแลของ
สํานักงานประปาเขต 4  ในสายบังคับบัญชาของรองผูวาการภาค 5 ภายหลังการรับโอนกิจการ
ประปาทองถ่ินไดมีการกอสรางระบบประปาเพ่ิมเติมเพือ่ใหบริการน้ําประปาแกผูใชน้ําดังนี ้

ป 2512   กอสรางระบบผลิต ขนาด                  80       ลบ.ม./ชม. 
ป 2519   กอสรางระบบผลิต ขนาด                200       ลบ.ม./ชม. 
ป 2530   กอสรางระบบผลิต ขนาด                250       ลบ.ม./ชม. 
ป 2538   กอสรางระบบผลิต ขนาด             1,000       ลบ.ม./ชม. 
รวมระบบผลิตในปจจุบัน                           1,530       ลบ.ม./ชม. 

ปจจุบันใชแหลงน้ําดิบจากแมน้ําทาตะเภา  มีผูใชน้ํา 17,269 ราย   โดยใหบริการในพื้นท่ี เทศบาล-
เมืองชุมพร เทศบาลตําบลวังไผ องคการบริหารสวนตําบลบานนา องคการบริหารสวนตําบลตาก-
แดด องคการบริหารสวนตําบลขุนกระทิง องคการบริหารสวนตําบลทายาง องคการบริหารสวน
ตําบลนาทุง องคการบริหารสวนตําบลนาชะอัง องคการบริหารสวนตําบลหาดทรายรี  อําเภอเมือง   
จังหวดัชุมพร  ซ่ึงมีข้ันตอนของกรรมวิธีผลิตน้ําประปาตามแสดงในรูปท่ี 3  ดังนี ้

1. การปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบและการเติมสารเคมี 

       แหลงน้ําท่ีใชในการผลิตน้ําประปา คือ   แมน้ําทาตะเภาจะถูกสูบมาเขาสูระบบผลิต 

น้ําประปา ( โรงกรองน้ํา ) ในระหวางนีจ้ะมีการเติมสารเคมี เชน สารสมลงในน้ําดิบเพื่อใหเกิด
ตะกอนเร็วข้ึนพรอมกวนน้ําดิบ โดยใหน้ําดิบไหลผานแผงกางปลาเพ่ือไปถังตกตะกอนและในกรณี
ท่ีน้ําดิบมีสภาพเปนกรดจะมีการเติมน้ําปูนใสเพ่ือปรับสภาพของนํ้าดบิ (ปรับคา PH ) ใหเปนกลาง
เพื่อเหมาะแกการเกิดตะกอน 

2. การตกตะกอน 

น้ําดิบท่ีผสมสารเคมีแลวจะไหลเขาสูถังตกตะกอนและมีการจับตัวของตะกอนเปน 

กอนเล็ก ๆ ซ่ึงหนักพอท่ีจะตกลงสูกนถังเหลือแตน้ําใสและไหลตอไปยังถังกรองน้ํา 
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3. การกรอง 
น้ําท่ีผานการตกตะกอนแลวจะไหลมายังถังกรองน้ํา เพื่อทําการกรองเอาตะกอนท่ีมี 

ขนาดละเอียดโดยถังกรองเปนแบบชนดิกรองเร็ว ( Rapid Sand Filter ) ท่ีมีสารกรอง คือ กรวดขนาด
ตาง ๆ ท่ีมีความหนา 5-15 ซม. อยูใตช้ันทรายท่ีมีความหนา  60- 80 ซม.  น้ําท่ีไดจะมีความใสมาก 

4. การฆาเช้ือโรค 

น้ําท่ีผานโรงกรองน้ําแลวจะเขาสูถังน้ําใส ในระหวางนี้จะมีการเติมกาซคลอรีนเพื่อ 

ฆาเช้ือโรคโดยจะมีคลอรีนหลงเหลืออยูในน้ําประปาปริมาณ 0.6 – 1.0 สวนในน้ําลานสวน ซ่ึงฤทธ์ิ

ของคลอรีนท่ีเหลือติดปนไปกับน้ําท่ีสงผานตามทอจําหนายน้ําใหกับผูใชน้ํา เพื่อฆาเช้ือโรคท่ีอาจ
ปะปนเขามาในภายหลังได ( จากทอแตก ทอร่ัว เปนตน )  ดังนั้นน้ําประปาจึงสามารถใชดื่มบริโภค
ได  ถาผูใชน้ําดูแลระบบทอน้ําภายในท่ีอยูอาศัยและถังเก็บน้ําใหสะอาดอยูเสมอ  แตถาไมตองการ
กล่ินของคลอรีนผูใชน้ําสามารถทําได โดยรองน้ําประปาแลวท้ิงไวสักครูเพื่อใหคลอรีนระเหย
ออกไป 

5. การควบคุมคุณภาพน้ํา 
            น้ําดิบจากทอสงน้ําดบิและน้ําประปา     จะไดรับการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

ในหองวิเคราะหคุณภาพน้ําอยางละเอียดเปนประจําสมํ่าเสมอในดานฟสิกส  เคมี  ชีวเคม ีและดาน
แบคทีเรียเพ่ือใหไดน้ําประปาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มขององคการอนามัยโลก ( WHO ) 
 

การคํานวณตนทุนเฉล่ียถวงน้ําหนัก ( Weighted  Average  Cost  : WAC ) 
 

 Weighted  Average  Cost ( WAC ) หมายถึง การหาคาเฉล่ียของราคาน้ําประปาปจจบัุน 

ของผูใชน้ําท้ัง 3 ประเภทแบบถวงน้ําหนกัดวยสัดสวนของปริมาณนํ้าจําหนายในแตละประเภทของ
ผูใชน้ํา  ดังแสดงในตารางท่ี 3 โดยผูใชน้ําท้ัง 3 ประเภทมีดังน้ี 

1 . ผูใชน้ําประเภทท่ีอยูอาศัย 

2.  ผูใชน้ําประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ราชการ 
3.  ผูใชน้ําประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ 

 

การคํานวณ Average Customer Cost ( ACC ) 
 

Average Customer Cost ( ACC  )  หมายถึง         ภาระตนทุนเฉล่ียท่ีเพิม่ข้ึนในการผลิต 

น้ําประปาเม่ือมีผูใชน้ําเพิ่มข้ึน 1 ราย  
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การคํานวณราคานํ้าประปาตามโครงสรางตนทุนทางบัญช ี
 

ราคาน้ําประปาตามโครงสรางตนทุนทางบัญชี หมายถึง             ราคาน้ําประปาท่ีคิดจาก 

คาใชจายท้ังหมดรวมคาเส่ือมราคาของกิจการประปาชุมพร   ดังแสดงในตารางท่ี 4  ดังนี ้
      ราคาน้ําประปา (บาท/ลูกบาศกเมตร)   =    เงินเดือน  +  คาไฟฟา  +  คาวัสดุการผลิต   + 

คาใชจายซอมบํารุง +  คาใชสอย + คาใชจายปนสวน + คาเส่ือมราคาและตัดจํานาย + คาใชจายท่ี-ไม
เกี่ยวกับการดําเนินงาน  
 

การคํานวณ Average Incremental Cost   ( AIC ) 
  

Average Incremental Cost   ( AIC ) หมายถึง  ตนทุนสวนเพิ่มท่ีคิดจากตนทุนเพิ่มท่ีเกดิ 

จากการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนตามแผนการขยายโครงการในอนาคตโดยคิดกลับมาในรูปของมูลคาปจจุบัน
เฉล่ียตอหนวยของจํานวนน้ําประปาท่ีจําหนายเพิ่มข้ึนจากการลงทุน ในชวงเวลาของแผนการลงทุน 

ขอมูลพื้นฐานในการคํานวณตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย ( Average Incremental Cost  :  AIC )  
ประกอบดวย 

 1. แผนการลงทุนเพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําในอนาคต  

           การประปาชุมพร ไดมีแผนงานโครงการท่ีจะปรับปรุงโรงกรองน้ําใหมีกําลังผลิต
เพิ่มมากข้ึน จาก1,000 ลบ.ม./ชม. เปน 2,000 ลบ.ม./ชม. ในปงบประมาณ 2549   ( ยกเลิกระบบผลิต
เดิม 530 ลบ.ม./ชม. ) โดยใชงบประมาณวงเงิน 108.22 ลานบาท 

2. คาใชจายในการดําเนินงานรายปตลอดอายุโครงการ ป พ.ศ. 2547- พ.ศ. 2575 

3. การปรับราคาตลาดของคาใชจายในการลงทุน                ใหเปนราคาเงาหรือราคาทาง 
เศรษฐศาสตร ( Shadow or Economic Price ) 

4. การปรับคาการลงทุนในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน 
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ตารางท่ี  3  แสดงการคํานวณ Weighted Average  Cost  การประปาชุมพรท่ีเปนอยูในปจจุบัน

ลําดับที่ หนวย พ.ศ. 2546

1 ผูใชนํ้า

1.1 ประเภทที่อยูอาศัย ราย 13,600

1.2 ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ราชการ ราย 2,272

1.3 ประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ ราย 1,397

2 ปริมาณนํ้าจําหนาย

2.1 ประเภทที่อยูอาศัย ลบ.ม. 2,522,702

2.2 ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ราชการ ลบ.ม. 1,416,283

2.3 ประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ ลบ.ม. 1,229,400

3 คาจําหนายนํ้า

3.1 ประเภทที่อยูอาศัย ลาน บาท 25.971

3.2 ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ราชการ ลาน บาท 21.408

3.3 ประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ ลาน บาท 24.138

4 คาจําหนายนํ้า

4.1 ประเภทที่อยูอาศัย บาท/ลบ.ม. 10.29

4.2 ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกิจ ราชการ บาท/ลบ.ม. 15.12

4.3 ประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ บาท/ลบ.ม. 19.63

5 ปริมาณนํ้าผลิต ลบ.ม. 7,419,850

6 ปริมาณนํ้าสูญเสีย % 30.34

7 Weighted Average Cost บาท/ลบ.ม. 13.84

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค

รายการ
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
  
 

ในการศึกษาการต้ังราคาน้ําประปาตามหลักการวิเคราะหเศรษฐศาสตร คือ   การกําหนด 
ราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย ( Average Incremental Cost : AIC ) เพื่อใชแทนหลักการหารตั้งราคาแบบ 
Marginal Cost Pricing  เนื่องจากปญหาท่ีไมสามรถแบงแยกการลงทุนออกเปนหนวยยอยได  

ในบทนี้จะแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวนดวยกนั คือ    ในสวนแรกเปนการวิเคราะห 
การตั้งราคานํ้าประปาดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร  ท่ีมีเปาหมายในดานการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพดวย
การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย และในสวนท่ีสองจะเปนการคํานวณหา Average Customer Cost 
ซ่ึงเปนการคํานวณภาระดานตนทุนการผลิตน้ําตอผูใชน้ํา 1 ราย โดยอาศัยผลการศึกษาในสวนท่ีหนึ่งคือตนทุน
ในการผลิตน้ําประปามาคํานวณ 
 
การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย 

 
การกําหนดราคาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียโดยใชป 2546 เปนปฐาน   การวิเคราะหจะ 

เร่ิมจากการคํานวณหาราคาทางเศรษฐศาสตร หรือท่ีเรียกวาราคาเงาของขอมูลท่ีใชในการคํานวณซ่ึง
ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนของการประปาจังหวดัชุมพร และขอมูลคาใชจายในการดําเนนิงาน
ดวยการนําปจจัยการปรับคา  Conversion Factor ซ่ึงแสดงใน ตารางท่ี 9   ตารางท่ี 10 และ ตารางท่ี 11 ของแตละ
ตัวมาคูณกับราคาตลาด  จากนั้นจะเปนการคํานวณหามูลคาปจจุบันของขอมูลโดยอาศัยปจจยัสวนลด  Discount 
Factor สําหรับคาใชจายดานการลงทุนและคาใชจายดําเนินงานรวมท้ังการ Discount Factor ปริมาณนํ้าประปา
นั้น  การศึกษานี้ใชอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลท่ีออกจําหนายโดยธนาคารแหงประเทศไทยในป 2546 ท่ีมีอายุ
ครบกําหนด 15  ป ( 5.50 %) มาเปนตัวปรับในการคํานวณอัตราคิดลด ดังแสดงในตารางท่ี 6 
  
การวิเคราะหผลการศึกษาตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย 
 

จากผลการคํานวณแสดงใหเห็นวา ตนทุนหนวยสุดทายเฉล่ีย ท่ีไดนั้นสวนสําคัญมาจาก 
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การลงทุน เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําท่ีเพิ่มข้ึนตามแผนการลงทุนของการประปาสวน-ภูมิภาคซ่ึงไดรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 75 % และการประปาสวนภูมิภาคลงทุน 25 %  ซ่ึงประเดน็ดานแผนงานและคาใชจาย
การลงทุน ท่ีเปนเงินอุดหนนุรัฐบาลจะไมนํามาวิเคราะหในงานวิจยันี้   
 

การเปรียบเทียบ       ราคาน้ําประปาปจจุบันกับราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย 
จากตารางท่ี 3 ราคาน้ําประปาปจจุบันแบงตามผูใชน้ําออกเปน 3 ประเภท ดังนี ้

1. ประเภทผูอยูอาศัย     =   10.29  บาท/ลบ.ม. 
2. ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวสิาหกิจ ราชการ =   15.12  บาท/ลบ.ม. 
3. ประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ  =   19.63  บาท/ลบ.ม. 

จากตารางท่ี 17 ราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย  =   17.61  บาท/ลบ.ม. 
จะเห็นไดวา        ราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียสูงกวาราคาน้ําประปาปจจบัุน 

ประเภทท่ีอยูอาศัย 7.32  บาท/ลบ.ม.  นั่นคือผูใชน้ําประเภทผูอยูอาศัยจะมีภาระเพิ่มมากข้ึน (ราคา-น้ําประปาแพง
ข้ึน) 7.32  บาท/ลบ.ม.  และราคานํ้าประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียสูงกวาผูใชน้ําประเภทธุรกิจขนาดเล็ก 
รัฐวิสาหกจิ ราชการ 2.49 บาท/ลบ.ม.               นั่นคือผูใชน้ําประเภทธุรกิจ- 
ขนาดเล็ก รัฐวสิาหกิจ ราชการ จะมีภาระเพิม่มากข้ึน  (ราคาน้ําประปาแพงข้ึน)       2.49  บาท/ลบ.ม. 
สวนผูใชน้ําประเภทอุตสาหกรรมและธุรกจิขนาดใหญ  ราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียตํ่ากวาราคา
น้ําประปาปจจบัุนประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ  2.02  บาท/ลบ.ม.    นั่นคือผูใชน้ําประเภท
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญจะไดรับประโยชน เนื่องจากสามารถใชน้ําประปาในราคาท่ีถูกลง 
 

การเปรียบเทียบ          ราคาน้ําประปา ณ ราคาน้ําประปาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนกั กับราคา 
น้ําประปาตามตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย  
จากตารางท่ี 3 ราคาน้ําประปาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนกั   =   13.84  บาท/ลบ.ม. 
จากตารางท่ี 17 ราคานํ้าประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย  =   17.61  บาท/ลบ.ม. 

จะเห็นไดวา    ราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียสูงกวาราคาน้ําประปาเฉล่ียแบบ 
ถวงน้ําหนกั 3.77 บาท/ลบ.ม.   นั่นคือโดยเฉล่ียแลวผูใชน้ําจะมีภาระเพ่ิมมากข้ึน (ราคาน้ําประปาแพงข้ึน) 3.77 
บาท/ลบ.ม. และแสดงไดดวยรูปท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 
แสดงการกําหนดราคาน้ําประปาตาม AIC = 17.61 บาท/ลบ.ม.  และราคานํ้าประปาเฉล่ียแบบถวง-น้ําหนกั = 
13.84 บาท/ลบ.ม. 
 
           ราคา,ตนทุน (บาท/ลบ.ม.) 
 
        S‘ 
17.61              E‘  
             S 
13.84 
    E               D‘ 
       D 
               

                            ปริมาณผลผลิต (ลาน ลบ.ม.) 
0  4.7  6.0        

จากภาพท่ี 4   สามารถอธิบายไดดังนี้ ณ จดุ E      เปนราคาเฉล่ียของน้ําประปาแบบถวง- 
น้ําหนกัในปฐาน คือ พ.ศ. 2546 มีคาเทากบั 13.84 บาท/ลูกบาศกเมตร        โดยมีปริมาณนํ้าจําหนายเทากับ 4.7 
ลานลูกบาศกเมตร        เม่ือชุมชนมีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่องความตองการใชน้าํของผูบริโภคก็เพิ่มมากข้ึน
ตามมา       สงผลใหเสนอุปสงคยายมาทางขวาทําใหมีการลงทุนเพื่อขยายการใหบริการเพิ่มข้ึน      นั่นคือตนทุน
ในการผลิตสูงข้ึนทําใหอุปทานของการผลิตลดลง เสนอุปทานจึงเล่ือนไปทางซายไดดุลยภาพใหมท่ีจุด E‘   
ราคาน้ําประปาท่ีไดจึงสูงข้ึนเทากับ 17.61 บาท/ลูกบาศก-เมตร 

 
การเปรียบเทียบ   รายไดของการประปาชุมพร ณ ราคาปจจุบันกับราคาตามตนทุนสวน- 

เพิ่มเฉล่ีย 
จากตารางท่ี 5         รายไดของการประปาชุมพร ณ ราคาน้ําประปาปจจบัุนของผูใชน้าํท้ัง 3 ประเภท 

=  71.517  ลานบาท/ป 
            รายไดของการประปาชุมพร ณ   ราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียเทากนั 

ของผูใชน้ําท้ัง 3 ประเภท        =  91.015  ลาน 
ผลตางของรายได           =  19.489  ลานบาท/ป                  
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จะเห็นไดวา  ถาหากการประปาชุมพรใชราคาน้ําประปา ณ ราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิม่เฉล่ียเทากัน
สําหรับผูใชน้ําท้ัง 3 ประเภท   จะทําใหการประปาชุมพรมีรายไดเพิ่มข้ึน  19.489  ลานบาท/ป 
 
ความออนไหวของผลการคํานวณ( Sensitivity of Calculation Result )          
 

การคํานวณตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียของการศึกษาวเิคราะหในครั้งนี ้         เปนการศึกษาถึง 
ตนทุนสวนเพิม่เฉล่ียของการใหบริการในอนาคต ผลการคํานวณจงึอาจเปล่ียนแปลงไดตามการประมาณการ
ของขอมูลดังนี้ 

1.แผนการลงทุน  เปนตัวแปรท่ีสําคัญตอการคํานวณคาตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย    เนื่องจาก 
การลงทุนเพ่ือขยายการผลิตน้ําประปาเพ่ือใหบริการประชาชนอยางท่ัวถึงตองใชเงินลงทุนคอนขาง-สูง  ถา
แผนการลงทุนมีการเปล่ียนแปลงไมวาจะเปนจํานวนเงินลงทุนหรือการใหสัมปทานแกเอกชนมาดาํเนินการ
ลงทุนในโครงการบางสวน หรือท้ังหมดของโครงการแทนตนทุนท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้จะสงผลกระทบตอคาของ
ตนทุนสวนเพิม่เฉล่ียโดยตรง  

2. ปริมาณนํ้าผลิต  โดยปริมาณนํ้าผลิตจะมีผลตอตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียผานทางคาใชจาย 
ดําเนินงานท่ีผันแปรตามปริมาณการผลิต  ถาปริมาณนํ้าผลิตสูง (ต่ํา) กวาท่ีประมาณการไวจะทําใหตนทุน
ดําเนินงานดานการผลิตสูงข้ึน (ต่ําลง)  นอกจากนั้นปริมาณนํ้าสูญเสียก็มีผลตอปริมาณนํ้าผลิต  ถาปริมาณน้ํา
สูญเสียในระบบสูงปริมาณนํ้าผลิตก็ตองมีปริมาณท่ีมากข้ึนตามไปดวย  ถาหากตองการใหสามารถบริการผูใช
น้ําในปริมาณน้ําจําหนายเทาเดิม  

3.ปริมาณนํ้าจาํหนาย  เปนตัวแปรตัวหนึ่งในสูตรการคํานวณตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย  หาก 
ปริมาณนํ้าจําหนายท่ีเปนตัวหารในสูตรการคํานวณมีคาสูง (ต่ํา) กวาท่ีประมาณไว  ตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียก็จะตํ่า 
(สูง) กวาท่ีคํานวณได  โดยการพยากรณน้ําจําหนายข้ึนอยูกับสภาวะทางเศรษฐกิจ  แผนการใหบริการลูกคาใหม 
 4.อัตราสวนลด  ในการคํานวณตนทุนสวนเพิ่มจําเปนตองมีการปรับมูลคาประมาณการของตนทุน
คาใชจายและปริมาณนํ้าจําหนายในอนาคตใหเปนมูลคาปจจุบัน (ปท่ีทําการศึกษา) ตามหลักการทาง
เศรษฐศาสตรวาดวย การบริโภคและการลงทุนในวนันี้มีคามากกวาการบริโภคและการลงทุนในอนาคตโดย
อาศัยอัตราสวนลดเปนตัวปรับ สําหรับการศึกษานี้อัตราสวนลดท่ีใชปรับมูลคาตนทุน  คาใชจายและปริมาณนํ้า
จําหนายคืออัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลท่ีใหผลตอบแทนในระยะยาวท่ีออกจําหนายในป 2545 (มีอายุ 15 ป) มี
คาเทากับ 5.50 %  มาปรับคาใหเปนคาปจจบัุน  
 
 

DPU



ตารางท่ี 6 อัตราคิดลดท่ีใชปรับมูลคาในอนาคตใหเปนปจจุบัน 
 
รายการ อัตรารอยละ 
ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล อายุ 15ป 5.50 
ท่ีมา : ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
การคํานวณเพือ่ประมาณการภาระดานตนทุนการผลิตน้าํประปาของการประปาชุมพรเม่ือมีผูใชน้ําเพิ่มขึ้น 1 
ราย 
  

การเปรียบเทียบตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนของการประปาชุมพร ณ ราคาน้ําประปาตามโครงสราง 
ตนทุนทางบัญชีกับราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย  เม่ือมีผูใชน้ําเพิ่มข้ึน 1 ราย 
จากตารางท่ี 7 ตนทุนการผลิตน้ําประปาตามโครงสรางตนทุนทางบัญชี          =   4,276.81 บาท/ราย 

ตนทุนการผลิตน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย              =   5,270.44 บาท/ราย 
ผลตางของตนทุนการผลิตน้ําประปา     (ราคา ณ AIC – ราคาตามโครงสรางตนทุนทาง- 

บัญชี )                                 =       993.63 บาท/ราย 
จะเห็นไดวา  ถาหากมีผูใชน้าํเพิ่มข้ึน 1 ราย     การประปาชุมพรจะมีภาระดานตนทุนใน 

การผลิตน้ําประปาเพ่ิมข้ึน (ขาดทุน) เทากบั 993.63 บาท  เพราะตนทุนการผลิตน้ําประปาตามโครงสรางตนทุน
ทางบัญชี  ไมรวมคาเสียโอกาสของปจจัยการผลิตและการลงทุนเพื่อขยายระบบผลิตน้ําประปา  เพื่อการ
ใหบริการน้ําประปาแกผูบริโภคซ่ึงเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 
การคํานวณผลกระทบทางการเงินจากการกําหนดราคาน้าํประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย 
 

จากตารางท่ี 18  แสดงการคํานวณผลกระทบทางการเงินจากการกําหนดราคาน้ําประปา 
เทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (กําไร/ขาดทุน)         ตลอดระยะเวลาท่ีทําการศึกษาวิจยั (ป พ.ศ. 2546 –  
ป พ.ศ. 2555) ทําใหทราบวา  เม่ือการประปาชุมพรกําหนดราคาน้าํประปาเทากบัตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาจะทําใหการประปาชุมพรมีผลกําไรทุกปโดยประมาณ  และเม่ือคํานวณอัตราสวนผลตอบแทน
ตอรายได (กําไรสุทธิ หารดวย รายได และคา 20%  ถือเปนเกณฑปกติ) พบวาในป พ.ศ. 2546 – ป พ.ศ. 2555    
อัตราสวนผลตอบแทนตอรายไดดกีวาเกณฑท่ีกําหนด 
ดังแสดงในตารางท่ี 7 และภาพท่ี 5 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

 
บทสรุป 
 

การกําหนดราคาน้ําประปาท่ีการประปาสวนภูมิภาคใชอยูในปจจุบันนัน้      กําหนดจาก 
ราคาเฉล่ียทางบัญชีเปนหลัก  และการปรับราคานํ้าประปาจะตองผานการอนุมัติจากคณะรัฐบาล
เนื่องจากเปนกิจการท่ีมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ  ราคาดังกลาวจึงไมสามารถสะทอนตนทุนการผลิต
น้ําประปาท่ีแทจริงและเปนราคาท่ีไมมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐศาสตร  เนื่องจากมีการพึ่งพา
การชดเชยจากรัฐบาลในรูปของการใหการอุดหนุนเงินลงทุน 75 % เพื่อบริการผูใชน้ําใหท่ัวถึงสวน
ทางดานผูบริโภคเองราคาท่ีการประปาสวนภูมิภาคเรียกเก็บยังมีอัตราท่ีต่ํา เม่ือเทียบกับราคาของ
สินคาจําเปนอ่ืน ๆ สงผลตอการใชน้ําอยางฟุมเฟอยไมประหยดัและอาจทําใหเกิดการขาดแคลนน้ํา
ใชในอนาคตได 

จากเหตุผลท่ีกลาวมานี้         จึงทําใหการศึกษานี้มุงประเด็นไปสูปญหาการกําหนดราคา 
น้ําประปาท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักทางเศรษฐศาสตร โดยอาศยัทฤษฎีการกําหนดราคาดวยวิธี
ตนทุนสวนเพิม่เฉล่ียท่ีเปนการนําเอาขอดีของทฤษฎีการกาํหนดราคาเทากับตนทุนเฉล่ีย และตนทุน
เพิ่มหนวยสุดทายมาใช เพื่อใหใชราคาท่ีมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดการจดัสรรทรัพยากรน้ําท่ีมี
อยางจํากดัใหเกิดประโยชนสูงสุด และเนื่องจากกิจการท่ีเปนสาธารณูปโภคจะมีลักษณะของการ
ลงทุนท่ีมีมูลคาสูงและไมสามารถแบงการลงทุนเปนหนวยยอยตามการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนได  ดังนัน้
การศึกษาวิจยัในคร้ังนี้จึงไดเนนการใชหลักการตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (Average Incremental Cost : 
AIC) ทําการคํานวณตนทุนท่ีเพิ่มข้ึนในระยะยาวเพื่อตอบสนองตอความตองการท่ีเพิ่มข้ึนใน
ชวงเวลาที่ทําการศึกษา (2546-2555) ท้ังนี้เพื่อเปรียบเทียบกับราคาท่ีเปนอยูของการประปาสวน
ภูมิภาค และเปนขอมูลพืน้ฐานสําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดราคาเมื่อมีการแปรรูปไปเปน
กิจการท่ีพึ่งตนเอง (บริษัทจาํกัดมหาชน) 

ผลจากการศึกษาสามรถสรุปไดวา    ราคานํ้าประปาท่ีกําหนดจากตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียมี 
คาเทากับ  17.61 บาท/ลูกบาศกเมตร เปรียบเทียบกบัราคาน้ําประปาท่ีกําหนดอยูในปจจุบันตาม
ประเภทผูใชน้าํ 2 ประเภท คือ ผูใชน้ําประเภทที่อยูอาศัยเทากับ 10.29 บาท/ลูกบาศกเมตร และผูใช
น้ําประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกจิ และราชการ เทากับ 15.12 บาท/ลูกบาศกเมตร  ราคาท่ี
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กําหนดจากตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียมีคาสูงกวา เนื่องจากวิธีการคํานวณท่ีอาศัยหลักการทาง
เศรษฐศาสตรนั้น จะเปนการคํานวณท่ีสะทอนใหเหน็ถึงคาเสียโอกาสของตนทุนและผลประโยชน
ทําใหตนทุนท่ีคํานวณไดเปนตนทุนท่ีแทจริงของกระบวนการผลิตน้ําประปา เชน ตนทุนท่ีเกีย่วกับ
โครงการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต สําหรับการใหบริการประชาชนเปนตนสวนผูใชน้ําประเภท
อุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญ เทากับ 19.63 บาท/ลูกบาศกเมตรสูงกวาราคาท่ีกําหนดจากตนทุน
สวนเพิ่มเฉล่ีย   เนื่องจากการประปาสวนภมิูภาคเหน็วาผูใชน้ําประเภทอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
ใหญเปนผูประกอบการที่มีรายไดสูง จงึคิดราคาน้ําประปาในอัตราสูงเพื่อชดเชยรายไดตามราคา
น้ําประปาสําหรับผูใชน้ําประเภทผูอยูอาศัยกับประเภทธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกจิ และราชการซ่ึง
กําหนดไวในอัตราตํ่า 
  
ขอเสนอแนะ 
  

จากการศึกษา        การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดราคาน้าํประปาของการ 
ประปาชุมพรโดยอาศัยหลักการตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียซ่ึงเปนวิธีหนึ่งในหลาย ๆ วิธีของการกําหนด
ราคาน้ําประปาท่ีมีประสิทธิภาพทางดานผูผลิต หรือผูบริโภคและเปนราคาท่ีกอใหเกิดการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ําใหสามารถมีใชในอนาคต ซ่ึงผลของการศึกษาท่ีไดนี้สามารถสรุปเปนขอเสนอแนะได
ดังนี ้

1. เพื่อไมใหผูใชน้ําโดยเฉพาะผูใชน้ําประเภทผูอยูอาศัย     ไดรับผลกระทบจากการใช 
ราคาน้ําประปาตามตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียเทากันกับผูใชน้ําทุกประเภท  ดังนัน้จึงควรใชราคา
น้ําประปาสําหรับผูใชน้ําอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดใหญเทาเดิม (19.63 บาท/ลบ.ม.) เนื่องจาก
เปนผูใชน้ํารายใหญและเปนผูท่ีมีความสามารถในการชําระคาน้ําประปาได  สําหรับผูใชน้ําประเภท
ธุรกิจขนาดเล็ก รัฐวิสาหกจิ ราชการใหใชราคาน้ําประปาตามราคาตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย ( 17.61 
บาท/ลบ.ม.) และสําหรับผูใชน้ําประเภทผูอยูอาศัยราคาน้ําประปาควรปรับข้ึนจากอัตราเดิมแตต่ํา
กวาระดับตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (16.62 บาท/ลบ.ม.) ซ่ึงจะทําใหการประปาชุมพรสามารถดําเนิน
กิจการไดโดยไมตองอาศัยเงินอุดหนนุจากรัฐบาลหรืออยูในสถานะท่ีเล้ียงตัวเองได       

2.   เพื่อประโยชนของผูใชน้ําราคานํ้าประปาท่ีกําหนดจากตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียสามารถ 
ท่ีจะลดลงไดหากมีการลดน้ําสูญเสียในระบบลงได    จากการศึกษาการประปาชุมพรมีอัตราน้ํา
สูญเสีย 34.47 % ซ่ึงคิดตนทุนไดเทากับ 5.823  ลานบาท/ป (โดยคิดตามอัตราน้ําสูญเสีย 34.47 % 
ของปริมาณนํ้าผลิตตลอดอายุโครงการและทําใหเปนมูลคาปจจุบันคูณดวยราคา AIC ) ซ่ึงถาหากมี
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การลดนํ้าสูญเสียลงจะทําใหตนทุนการผลิตน้ําประปาลดลงจะมีผลทําใหราคาน้ําประปาตามตนทุน
สวนเพิ่มเฉล่ียลดลงคือประมาณ  5.823 ลานบาท/ป 

3.  ราคาน้ําประปาท่ีกําหนดจากตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย              จะทําใหผูบริโภคคํานึงถึง 
ความสําคัญของการใชน้ําอยางประหยัด และลดความฟุมเฟอยในการใชน้ําในกรณท่ีีไมจําเปนลงซ่ึง
ถือวาเปนการอนุรักษทรัพยากรน้ําทางหนึง่ 

DPU
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ขอมูลแสดงรายละเอียดสถิติตาง ๆ เกี่ยวกับ 
การประปาชุมพร 
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ตารางท่ี 11  Full List of Conversion Factor 
 
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

li 
01,02 
03 
04 
07,08 
 
10 
16 
19 
20 
09,11,15,17, 
18,21,22,25 

CONSUMPTION : FOOD 
Animal (not for breeding or recreation), meat 
Fish 
Dairy produce, honey 
Edible vegetables and fruit (including fresh, chilled, preserved, 
dehydrated, dried), and certain tubers and peels 
Cereals (maize, pearl barley) 
Preparation of meat, fish, crustaceans, molluscs 
Preparation of cereals, flour, and pastry cooks’products 
Preparation of vegetables, fruit and other plant parts 
All other foods (except rice) including coffee, tea and spices, milling 
industry products (flour), animal and vegetable fats and oils, sugar 
confectionary, cocoa products, infants’food, vinegar and softdrinks, 
mineral salt, etc. 

0.917 
1.010 
0.986 
0.761 
0.936 

 
1.022 
0.510 
0.590 
0.894 
0.727 

 
 
 

lii 
06 
44,46,95,99 
 
51,53,54,55,5
6,58,59,62,67 
69,70 
71,73,74,76, 
82,83 

CONSUMPTION : HOUSEHOLD GOODS 
Live plants 
Household goods of wood and rattan; carved/moulded goods; works 
of art 
Household goods of all kinds of fabrics including felt and down; 
carpets. 
Household goods of ceramic (pottery or china) and glass 
Household goods of metal (including gold and silver-were), told, 
cutlery, spoons and forks, non-electric lamps and parts, etc. 

0.691 
1.000 
0.988 

 
0.740 

 
0.621 
0.774 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

lii 
85,91 
 
 
27,34,35,36, 
39,40,42,96 
 

CONSUMPTION : HOUSEHOLD GOODS (continues) 
Electrical machinery, including radio and T.V.sets, electrothermic 
and electromechanical appliances, shavers, light bulbs, balleries, 
clocks and watches (domestric only) 
Other household goods of plastic, rubber, leather etc; Kerosene and 
pyrotechnic products such as matches; Washing and cleaning 
preparations; glues, brooms, etc. 

 
0.572 

 
 

0.702 
 
 

liii 
61 
71 
39, 40, 42, 43, 
60, 63, 64, 65 

CONSUMPTION : CLOTHING 
Articles of apparel of textile fabric (other than knitted goods) 
jewellery 
Clothing of plastic, rubber, leather, furskins, knitted and crocheted 
goods, old clothing, footwear, headgear 

0.861 
0.921 
0.890 
0.685 

liv 
27 
40 
87 

CONSUMPTION : PRIVATE TRANSPORT 
Petrol 
Tyres, tubes (for small vehicles) 
Motor cars, motor-cycles, bicycles 

0.476 
0.817 
0.788 
0.441 

lv 
01 
48 
49 
32,37,42,66, 
72,90, 92, 93, 
97, 98, 99 
 

CONSUMPTION : RECREATION AND EDUCATION 
Live animals (pets, race horses, etc.) 
Stationery, exercise books, etc. 
Book, newspapers, cards, calendars and other printed matter 
Inks and artists’ colours ; film ;leather articles, umbrellas ; coin (not 
currency) ; cameras, projectors and binoculars ; musical instruments, 
record players and records ;shot guns, small calibre pistols and 
ammunition ; children’s toys, personal sports equipment, fountain 

0.683 
0.988 
0.690 
0.911 
0.653 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

lv 
 

CONSUMPTION : RECREATION AND EDUCATION (continues) 
pens, lighters, pipes, vacuum flashs, collectors’pieces, postage 
stamps (not mint) 

 

lvi 
12, 30 
33 
34, 38, 48, 59, 
67, 82, 90, 96, 
98 

CONSUMPTION : HEALTH AND PERSONAL CARE 
Ginseng ; all pharmaceutical products 
Essential oils 
Toilet soaps, dental pastes, disinfectants, deodorants, insect 
repellents, toilet paper and sanitary towels ; wigs, scissors, razor 
blades, spectacles and lenses, orthopaedic appliances, tooth brushes, 
combs, etc. 

0.586 
0.581 
0.521 
0.742 

lvii 
22 
24 

CONSUMPTION : ALCOHOLIC BEVERAGES AND TOBACCO 
Alcoholic beverages 
Tobacco products (cigarettes, cigars ; also snuff) 

0.310 
0.283 
0.509 

lviii 
10 

CONSUMPTION : RICE 
Rice 

1.482 
1.482 

ll 
02, 05 
07, 08 
 
10, 11 
 
12 
 
13, 14 

INPUTS INTO CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
Meats products of animal of origin n.e.s. 
Fruit and vegetables preserved (not for immediate consumption) or  
for processing 
Cereals (wheat, rye,barley, oats, grain sorghum) ; wheat and potato 
flour, malt, starches, insulin and gluten 
Oil seeds, seeds and friut, miscellaneous grain (but not for direct 
consumption or agricultural uses) 
Raw vegetable materials for dyeing, tanning, plainting, carving (not  

0.803 
0.988 
0.934 

 
0.867 

 
0.972 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

 
 
15, 33 
 
17 

INPUTS INTO CONSUMER GOODS INDUSTRIES(continues) 
of wood) ; lacs, gums, resins etc. 
Animal and vegetable fats and oils (not for direct consumption) 
Concentrates of essential oils and other raw materials  
Unrefined sugar 

 
0.714 

 
1.000 

ll 
09, 18, 19, 20, 
21, 22 
 
24 
25 
41 
50 
51, 56 
52, 53, 54, 58  
 
55 
71 
35, 42, 43, 46, 
60, 61, 64, 65, 
66, 67, 83, 87, 
91, 92, 94, 95, 
98 

INPUTS INTO CONSUMER GOODS INDUSTRIES (continues) 
Other inputs into the food industries including various seeds, cocoa, 
starches, malt extract, fruit purees for industrial use, powders, yeast, 
concentrates, etc. 
Tobacco leaf, scrap, etc. 
Minerals including sodium chloride, graphite, kaolin, amber, etc. 
Raw  hides and skins 
Silk and silk waste 
Man-made fibers 
Natural fibers (other than silk or cotton) ; trimmings, tulle, pile 
fabrics, lace, etc. 
Cotton 
Precious and semi-precious stones 
Input (miscellaneous) including albuminoidal substances, article of 
leather, furskin, plaiting materials (for industrial purposes) ; jute 
bags ; trimmings foarments, accessories for footwear and headgear ; 
parts for motor-cycle assembly ; clock and watch movements and 
parts ; record matrices and blanks ; all other parts required for 
consumer goods industries 

 
0.652 

 
 

0.975 
0.838 
1.101 
0.996 
0.730 
0.632 

 
0.784 
0.973 
0.646 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

lll 
25 
26 
27 
 
28, 29 
32 
 
34, 36, 37, 38 
 
 
39 
40 
44 
 
 
47 
48 
57, 62 
 
59, 63 
 
68 
 

INPUT INTO INDUSTRY IN GENERAL 
Minersla (other than for consumer goods industries or construction) 
Metallic ores, slag and ash 
Heavy, crude and bunker oils ; coal, lignite, peat, carboniferous  
Gases, coal tar, lubricants 
Organic and inorganic chemicals 
Tanning and dyeing extracts, paints and vamiches, dyes and fillers 
(other than for consumption or construction) 
Other chemical products including industrial washing and lubricating 
preparations, explosive and pyrotechnic products, cinema 
photographic items, and miscellaneous products 
Plastics (other than consumer goods or construction materials) 
Rubber (other than tyres and other finishes goods) 
Wood (other than wood articles, wood flooring, panels and skirting 
for construction, lumber sawn lengthwise for construction purposes, 
builders carpentry and joinary 
Paper making materials 
Paper (e.g. newsprint) –not printed matter 
Other vegetable textile materials (e.g. kenaf) ; sacks, bags and 
Tarpaulins 
Other fabrics and articles of wadding and felt, ropes and cables of 
twine, special fabrics, rags, etc. 
Articles of stone (other than for construction) 
 

0.860 
0.867 
0.986 
0.886 

 
0.073 
0.794 

 
0.681 

 
 

0.670 
0.989 
1.000 

 
 

0.842 
0.781 
1.017 

 
0.762 

 
0.687 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

lll 
69, 70 
 
 
73 
 

 
80 
84, 85, 87, 90 
 
 
88, 89 
12, 45, 49, 93, 
96 
 
 

INPUT INTO INDUSTRY IN GENERAL (continues) 
Articles of ceramic for refractory or laboratory use, unskilled ; rolled 
or blown glass, glass containers, multicellular glass, glass parts, 
laboratory glassware. 
Iron and steel and articles thereof (other than household goods, 
construction materials and structures sheet, pipes and fittings for  
Investment purposes)  
Tin and article thereof 
Parts and spares of all kinds of mechanical and electrical machinery 
and precision instruments (but not the machines or instruments 
themselves), motor vehicle parts strictly for assembly purposes only. 
Parts and spares of aircraft, large spips 
Other industrials inputs n.e.s., including miscellaneous oil seeds, cork 
and articles thereof, printed advertising matter, bland forms, plans 
and drawings, parts of firearms and ammunition, industrial brooms 
and brushes and parts thereof.  

 
0.667 

 
 

0.817 
 

 
1.335 
0.720 

 
 

0.835 
0.726 

lV 
01, 04, 12 
11 
23 
27 
31 
38 
 

AGRICULTURAL INPUTS 
Animals for breeding purposes, hatching eggs ; seed for sowing 
Flour from sago, etc., tapioca and products thereof 
Residees and waste from the food industry ; prepared animal fodder 
Diesel fuel 
Fertilizers 
Miscellaneous chemical products (inseoticides, weed killers, 
pesticides, rat poisons, animal dressings) 

0.948 
0.942 
1.022 
0.978 
0.575 
0.922 
0.884 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

lV 
82, 84, 87 
 
 
 

 
40, 44, 90 

 

AGRICULTURAL INPUTS (continues) 
Hand-tools for agriculture, forestry and horticulture ; agricultural 
machinery such as ploughs, threshing machines, milking machines, 
incubators, farm tractors (but not machinery for agricultural 
processing industries), including parts, spares and accessories (except 
types) 
Other agricultural inputs, including types, wooden fencing, 
instruments 
 

 
0.818 

 
 
 
 

0.721 

V 
86, 89 
87 
 

TRANSPORT EQUIPMENT 
Railway equipment, small vessels, tugs and other shipping 
Motor vehicle including buses, trucks, vans, pick-ups, landrovers, 
road tractors and trailers (excluding parts and accessories, and all 
private transport, farm tractors, and mobile invesment goods) 

0.629 
0.824 
0.624 

 

Vl 
27 
40 
84, 85 
 
 
86 
87 
 
 

TRANSPORT : PARTS AND 
Diesel fuel, lubricating oils, brake fluids. 
Tyres (for larger vehicles, except tractors) 
Item of mechanical machinery (e.g. motor engines) or electrical 
machinery (by ignition systems) and spares and parts thereof, for 
both private cars and transport equipment 
Rail transport spares and parts 
Motor vehicle spares, parts and accessories (other than tractors or 
parts imported for assembly purposes) ; includes parts for private car 
and transport equipment 

0.629 
0.565 
0.751 
0.723 

 
 

0.779 
0.595 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

Vl 
70, 90, 91 

 

TRANSPORT : PARTS AND 
Otherparts, spares and accessories for private cars and transport 
equipment, including windscreens, instrument, etc. 

 
0.664 

 
Vll 

25, 27 
 
 
32 
39, 40, 48, 59 
 
44 
 
68 
 
 
 
69, 70 
 
 
73 
 
 
84 
 

CONSTRUCTION 
Construction materials of unworked stone (e.g. slate, marble), cement 
and pitch ; road-building materials such as stone, asphalt and 
bitumen. 
Paints, varnishes, stoppers, fillers, etc. 
Construction materials of plastic, rubber, paper and building board ; 
linoleum and floor coberings 
Lumber sawn lengthwise, wood flooring wood panels, builder’s 
carpentry and all other wood construction materials 
Articles for construction made of stone, cement, plaster, asbestos or 
similar such as paving stones, worked stone (or articles) of slate or 
marble or other such material ; articles of asphalt ; panels and boards 
of vegetable fibers or cement / plaster, etc. 
Building bricks, roofing tieles, piping, grttering, pabing, tiles, sinks, 
sanitary fitting made of ceramic ; glass, illuminating glass war, glass 
tiles 
Construction materials and articles of iron and steel including bars, 
angles and shapes, concrete reinforcement , doors and windows, nails 
/ tacks, screws, etc. 
Air conditioners 
 

0.801 
0.979 

 
 

0.686 
0.640 

 
0.964 

 
0.774 

 
 
 

0.676 
 
 

0.732 
 
 

0.474 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

Vll 
74, 76, 78, 79, 
83, 85, 90 
 

CONSTRUCTION (continues) 
Construction materials and articles of copper, aluminium, lead, zinc 
including windows, doors and frames pipes and fittings, sinks. Mails, 
tacks etc. ; venetian blinds ; also various miscellaneous items of 
metal including locks and hingers, electric light fittings, electric 
wiring and conduit tubing, plugs and sockets, water heaters, electric 
and water meters 

 
0.707 

 
 
 

 

Vlll 
73, 74, 75, 76, 
78 

 
 

83, 84, 85 
 
 
 

86, 89 
 

87 
 
 

88 
 

INVESTMENT GOODS 
Structuers, tuces, plates and sheets, tanks, radiators and central, 
heating boilers, rivets, nuts and bolts ; other items of investment 
(other than construction or industrial inputs) of iron and steel, copper, 
nickel, aluminium or other metal 
Safes and strong boxes, office equipment ; boilers, mechanical and 
electrical machinery of all kinds (excluding parts and spares thereof, 
durable consumer conditioners and water-heaters, parts of transport 
equipment) 
Rail track fixtures and fittings, cranes and vehicles ; larger boats, tugs 
and all floating structures. 
All special purposes motor vehicles such as caterpillar tractors (non-
farm), fork lift trucks, mobile cranes, fire engines, invalids carriages, 
etc. 
Aircraft and parts thereof 
 

0.771 
0.770 

 
 
 

0.756 
 
 
 

0.813 
 

0.770 
 
 

0.926 
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ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

Vlll 
90 

 
 
 

44, 69, 91, 92, 
94, 97 

 
 

INVESTMENT GOODS (continues) 
Optical, photographic, measuring, checking, precision, medical and 
surgical instruments and apparatus (except for spectacles and 
orthopedic appliances, durable consumer foods, veterinary 
instruments, meters for building or transport, and all parts and spares) 
 All other forms of investment goods including railway sleepers, 
refractory bricks, larger clocks and timing apparatus, dictating 
machines, mesical and dental furniture, non-personal sports 
equipment etc. 

 
0.703 

 
 
 

0.671 
 
 

 
li-Vlll Total : all traded goods 0.894 

lX Electricity 1.276 

X 
 

Construction 
Earthworks 
Erosion control 
Buildings 
Structures (e.g. dams) 
Wooden structures and buildings 
Mechanical structures 
Roads 
Land leveling 
Laterals and drains 
Overheads and miscellaneous construction items 
 

0.740 
0.762 
0.683 
0.746 
0.722 
0.709 
0.727 
0.687 
0.740 
0.734 
0.831 

 

DPU



  

55

ตารางท่ี 11  (ตอ)  
 

Economic 
Sector No./ 

B.T.N. 
Chapter No. 

Description of Goods 
Conversion 

Factor 

Xl Trade 0469 
Xll 

 
Transport 
Heavy Trucking 
Light Trucking 
Water Transport 
Highway cost allocation : heavy trucks on highways 
Highway cost allocation : light trucks on provincial / feeder roads 

0.759 
0.832 
0.725 
0.586 
0.692 
0.663 

Xlll Public utilities 0.957 
XlV Banking and finance 0.444 
XV Modern services 0.803 
XVl Government services 0.652 
XVll Traditional services 0.644 

lX-XVll Total : all non-tradables 0.612 
li-XVll Total : all good and services The standard Conversion Factor 0.791 

 The accounting Rate of interest (pre cent) 0.105 
 
ท่ีมา : ชูชีพ  พพิัฒนศิถี.2544. เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ.กรุงเทพ  คร้ังท่ี 4 : บริษัท เท็กซ              
           แอนด เจอรนัล พับลิเคช่ัน จํากัด 
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ตารางท่ี 12   CFs for Labor  :  product of the CF for consumption and the opportunity cost of    
                     labor, for the appropriate region and catalogue of labor 
 

Category of Labor Agricultur
al 

Industrial 
Unskilled 

All Unskilled 
( Agricultural 
+ Industrial ) 

Skilled 
Industrial 

All 
Categories 

Category of 
Consumption CF 

Rural Poor Urban 
Poor 

Total Poor Urban 
Rich 

Regional 
Total 

Bangkok / Thonburi 
Central region 
Southern region 
Northern region 
Northeast region 

0.320 
0.467 
0.354 
0.208 
0.192 

0.723 
0.724 
0.679 
0.739 
0.746 

0.661 
0.545 
0.442 
0.281 
0.278 

0.710 
0.721 
0.725 
0.738 
0.739 

0.675 
0.553 
0.461 
0.297 
0.299 

Whole Kingdom 0.270 0.721 0.380 0.730 0.402 
 

ท่ีมา :  ชูชีพ  พิพัฒนศิถี. 2544. เศรษฐศาสตรการวิเคราะหโครงการ.กรุงเทพ    คร้ังท่ี 4 :  บริษัท     
           เท็กซ แอนด เจอรนัล พับลิเคช่ัน จํากัด 
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ภาคผนวก ค 
 

ขอมูลแสดงรายละเอียดการคาํนวณ 
ตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย 
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คําอธิบายวิธีคาํนวณตารางท่ี 16 
 

1. ปริมาณนํ้าผลิตสวนเพิ่ม = ปริมาณนํ้าผลิตท้ังหมดในแตละป – ปริมาณนํ้าผลิตเดิม 
2. ปริมาณนํ้าจาํหนายสวนเพิม่ = ปริมาณนํ้าจําหนายท้ังหมดในแตละป – ปริมาณนํ้าจาํหนายเดิม 
3. NPV ปริมาณนํ้าจําหนาย =  ปริมาณนํ้าจาํหนายรวม 

          (1 + อัตราสวนลด) ป  

4.  คาบุคลากร= อัตราเงินเดอืนเฉล่ีย * จํานวนลูกจาง * [(1 + อัตราเงินเดือนเพิ่ม) (ป-ปฐาน)]*12 
     1,000,000 
5.  คาไฟฟา = ปริมาณนํ้าผลิตสวนเพิ่ม * อัตราคาไฟฟา * [(1 + อัตราเงินเฟอ) (ป-ปฐาน)] 
     1,000,000 
6.  คาวัสดุการผลิต = ปริมาณนํ้าผลิตสวนเพิ่ม * อัตราคาวัสดุการผลิต * [(1 + อัตราเงินเฟอ) (ป-ปฐาน)] 
     1,000,000 
7.  คาซอมบํารุง = ปริมาณนํ้าผลิตสวนเพิม่ * อัตราคาซอมบํารุง * [(1 + อัตราเงินเฟอ) (ป-ปฐาน)] 
     1,000,000 
8.  คาใชสอย = ปริมาณนํ้าผลิตสวนเพิ่ม * อัตราคาใชสอย * [(1 + อัตราเงินเฟอ) (ป-ปฐาน)] 
     1,000,000 
9.  คาใชจายปนสวน = คาใชจายปนสวน * น้ําหนักอัตราเงินเดือน *[(1 + อัตราเงินเดือนเพิ่ม) (ป-ปฐาน)] 

                       + คาใชจายปนสวน * น้ําหนกัอัตราเงินเฟอ *[(1 + อัตราเงินเฟอ) (ป-ปฐาน)] 
10. NPV ตนทุนรวม  =       คาใชจายรวม 
                                      (1 + อัตราสวนลด) ป  
11. น้ําหนกัอัตราเงินเดือน =              อัตราเงินเดือนเฉล่ียเพ่ิม 

    (อัตราเงินเดอืนเฉล่ียเพ่ิม + อัตราเงินเฟอ) 
12. น้ําหนกัอัตราเงินเฟอ =              อัตราเงินเฟอ 

    (อัตราเงินเดอืนเฉล่ียเพ่ิม + อัตราเงินเฟอ) 
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ตารางที่ 19  ผลกระทบทางการเงินจากการกําหนดราคาน้ําประปาเทากับตนทุนสวนเพิ่มเฉลี่ย

หนวย

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1 ขอมูลสนับสนุน

1.1 ผูใชน้ํา ราย 17,269 18,223 19,177 20,131 21,085 22,039 22,993 23,947 24,901 25,855

1.2 ปริมาณน้ําผลิต        ลาน ลบ.ม. 7.420 8.480 8.924 9.368 9.812 10.256 10.700 11.144 11.588 12.032

1.3 ปริมาณน้ําจําหนาย     ลาน ลบ.ม. 5.168 5.557 5.848 6.139 6.430 6.721 7.012 7.303 7.594 7.884

1.4 ราคาน้ําประปาตาม AIC บาท/ลบ.ม. 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61 17.61

2 รายไดจากการดําเนินงาน (ราคา AIC)

2.1 รายไดคาน้ํา ลาน บาท 91.008 97.859 102.983 108.108 113.232 118.357 123.481 128.606 133.730 138.837

2.2 รายไดคาบริการรายเดือน ลาน บาท 6.217 6.560 6.904 7.247 7.591 7.934 8.277 8.621 8.964 9.308

2.3 รายไดคาติดตั้งและวางทอ ลาน บาท 2.448 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385 2.385

2.4 รายไดที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน ลาน บาท 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244 0.244

2.5 รวมรายได ลาน บาท 99.917 107.048 112.516 117.984 123.452 128.920 134.388 139.856 145.324 150.774

3 คาใชจายในการดําเนินงาน

3.1 เงินเดือนและผลตอบแทน ลาน บาท 10.062 10.726 11.434 12.189 12.993 13.851 14.765 15.739 16.778 17.885

3.2 คาไฟฟา ลาน บาท 7.555 8.753 9.212 9.670 10.128 10.587 11.045 11.503 11.962 12.420

3.3 คาวัสดุการผลิต ลาน บาท 2.600 3.004 3.161 3.318 3.475 3.633 3.790 3.947 4.104 4.262

3.4 คาซอมบํารุง ลาน บาท 1.634 1.888 1.987 2.086 2.185 2.283 2.382 2.481 2.580 2.679

3.5 คาใชสอย ลาน บาท 2.073 2.403 2.529 2.655 2.780 2.906 3.032 3.158 3.284 3.409
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ตารางที่ 19  (ตอ)

หนวย

2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

3.6 คาใชจายปนสวน ลาน บาท 12.225 12.933 13.682 14.474 15.312 16.198 17.136 18.128 19.178 20.289

3.7 หักคาเสื่อมราคา ลาน บาท 22.784 24.889 27.113 29.263 30.998 32.758 34.498 36.124 37.758 39.421

3.8 คาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน ลาน บาท 14.915 14.915 14.915 14.915 14.915 14.915 14.915 14.915 14.915 14.915

3.9 รวมคาใชจาย ลาน บาท 73.848 79.511 84.032 88.569 92.787 97.131 101.563 105.996 110.559 115.280

4 กําไรสุทธิ ลาน บาท 26.069 27.537 28.484 29.415 30.665 31.789 32.825 33.860 34.765 35.494
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