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บทคัดยอ 
 

 การศึกษานี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางและอุปสงคการใชน้ําประปาของผูใชน้าํ
ประเภทท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทั้งผลกระทบของการตั้งราคาน้ําประปาตอ
สวัสดิการสังคมของผูใชน้ําประปาประเภทท่ีอยูอาศัยในกรณีตลาดผูกขาดหากการประปานคร
หลวงมีการแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจและแสวงหากําไรสูงสุดเทียบกบักรณีท่ีการประปานครหลวงมี
การตั้งราคาท่ีราคาประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงสวัสดิการสูงสุด  

           ผลการศึกษาพบวาอุปสงคราคาน้ําประปาประเภทท่ีอยูอาศัยของการประปานครหลวง
ในป  พ.ศ.2548 สามารถอธิบายไดดวยราคาและจํานวนผูอยูอาศัยในแตละครัวเรือน โดยมีคาความ
ยืดหยุนตอราคาตํ่า (Inelastic) โดยมีคาเทากับ -0.04  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาน้ําประปาเปนสินคาจําเปน
ตอครัวเรือน นอกจากนี้ การศึกษายังพบวาตนทุนสวนใหญของการประปานครหลวงจะเปนสวน
ของตนทุนคงท่ี โดยคาเทากบั 270 ลานบาท และตนทุนผันแปรเทากบั 4.385737 บาท/ลบ.ม. ซ่ึง
โดยมากตนทุนแปรผันจะเปนคาใชจายทางดานสารเคมี และอ่ืนๆ ท่ีใชในการบําบัดน้ําสะอาด และ
แปรผันตามปริมาณนํ้าท่ีผลิต  

 จากสมการอุปสงคและสมการตนทุนของการประปานครหลวงพบวาราคาคาน้ําท่ีทําให
การประปานครหลวงมีกําไรสูงสุด จะเทากบั 40.61 บาทตอลบ.ม. และปริมาณนํ้าประปาบริโภคตอ
ครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 10.94  ลบ.ม. ตอเดือน ในขณะท่ีการตั้งราคาท่ีราคาประสิทธิภาพท่ีมี
สวัสดิการสังคมสูงสุดจะเทากับ  4.38 บาทตอลบ.ม. และปริมาณน้ําประปาบริโภคตอครัวเรือน
เฉล่ียเทากับ  21.86  ลบ.ม. ตอเดือน ดังนั้น หากการประปานครหลวงจะกําหนดราคาท่ีทําใหกําไร
สูงสุด ตามผลท่ีวิเคราะหจะมีผลกระทบตอสวัสดิการสังคมในสวนเกินผูบริโภค (consumer’s 
Surplus) ลดลงจากกรณกีารต้ังราคาประสิทธิภาพประมาณ 600 บาทตอครัวเรือนตอเดือน และมี 
Dead Weight Loss เทากับ  197.81  บาทตอเดือนตอครัวเรือน และสวนเกินผูผลิตเพิ่มข้ึน 396.35 
บาทตอครัวเรือนตอเดือน  
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 จากการที่น้ําประปาเปนส่ิงจาํเปนตอชีวิตประจําวนั และเปนสินคาท่ีเกี่ยวของกับคน
จํานวนมาก การปรับโครงสรางองคกรท่ีจะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการต้ังราคานํ้าประปาของ
การประปานครหลวงจะตองคํานึงถึงผลกระทบตอสาธารณะ และตนทุนทางสังคมหากมีการ
ปรับเปล่ียนระบบการใหบริการสาธารณูปโภคท่ีมีการผูกขาดตามธรรมชาติสูงไปสูการเปน
วิสาหกจิท่ีบริหารเพื่อกําไรสูงสุดแทนการกําหนดราคาและบริการท่ีมีเปาหมายเพื่อประโยชนสูงสุด
ของสวัสดิการสังคม     
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this study are to investigate the structure of demand for Tap water of 
households in Bangkok and its vicinity and to analyze the effect of water tap pricing on social 
welfare in case when Metropolitan Waterworks Authority (MWA) is profit maximizing authority, 
comparing with of those when MWA acts as public service authority and set the price of tap 
water for residence at efficiency price. 
 By employing household data during January-March 2006, the results of the study 
reveal that demand for tap water of a household could be explained by its price charged and 
number of family members. Price shows a reverse relationship with demand whereas the bigger 
family reflects the more demand for tap water. The study also confirms an initial assumption in 
which the tap water is necessity for households in Metropolitan areas when demand shows its 
inelastic nature where its price elasticity is -0.04. This is not surprise to all as ground water usage 
is prohibited, thus there is a very slim chance for household in finding a substitute for tap water in 
the Metropolitan. As far as the cost function is concerned, the result of regression suggests that 
the fixed cost is 270 million baht and variable cost be at 4.3857 baht. The major component of 
variable cost is cost of chemical substance used in water treatment process.  
 Following the light of profit maximization concept, as the profit maximization seeker, 
MWA will set the price at 40.61 baht per cubic meter and the amount of water supplied to 
household will be at 10.94 cubic meter per month per family. On this conduct, MWA earns 
producer’s surplus by 396.35 baht per month per household, whereas each household receives 
consumer’s surplus by 196.20 baht a month. The total social welfare is 592.55 baht per household 
per month in which dead weight loss is 197.81 baht per household per month. On the other hand, 
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if MWA is maintain their status as public service authority whose objective in providing its 
service is set for social welfare purpose, the efficiency price will be determined at 4.38 baht per 
cubic meter and the amount of water supplied to each household is 21.86  cubic per month. In this 
case, MWA will receive zero surplus, but consumer’s surplus for each household will set at 
790.36  baht. Total social welfare is 790.36  baht per month per household.  
 In conclusion, MWA is currently sole tap water supplier in Metropolitan and the 
service is natural monopoly. The privatization of MWA without the proper intervention form 
authority concerned might cost the society a social welfare loss, in spite of an increase of MWA’s 
surplus.  DPU



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัของปญหา 
 การประปานครหลวง (กปน.) จัดต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2510 ตามพระราชบัญญัติ
การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 โดยเปนรัฐวิสาหกจิ   รวมกิจการกองประปากรุงเทพฯ สังกัดกรม
โยธาเทศบาล การประปาเทศบาลนครธนบุรี  สังกัดเทศบาลนครธนบุรี  การประปานนทบุรี  สังกัด
กองประปาภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล และหมวดการประปาเทศบาลเมืองสมุทรปราการ สังกัด  
เทศบาลเมืองสมุทรปราการ เปนรัฐวิสาหกิจภายใตช่ือ “การประปานครหลวง” 
 การบริหารงานของ กปน. เปนลักษณะผูกขาด (Monopoly)  เปนผูผลิตและจําหนาย
น้ําประปารายเดียวในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล   ไมมีการแขงขันกบัองคกรอ่ืน  แตนโยบายท่ีใช
บริหารงานไมสามารถทําไดตามทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร  เนื่องจากการบริหารงานของกปน. 
เปนไปตามนโยบายภายใตการควบคุมของรัฐบาล รวมท้ังกฎระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานท่ีเปนไปตามข้ันตอน   ดังนั้น ในการจดัเก็บคาน้ําตามอัตราคาน้ําในปจจบัุน จึงเปนราคา
ท่ีถูกกําหนดควบคุมโดยรัฐบาลไมไดกําหนดตามตนทุนท่ีแทจริงและอุปสงคของผูใชน้ําเพื่อใหได
กําไรสูงสุด  
 ในปจจุบันรัฐบาลมีโครงการจะเปล่ียนแปลงโครงสรางขององคกรรัฐวิสาหกจิหลาย
แหง โดยกําหนดนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ใหเอกชนเขามาถือหุนโดยจะนําหุนออกจําหนาย
ในตลาดหลักทรัพย  กปน. จัดอยูในกลุมรัฐวิสาหกิจท่ีมีกําไรและตองแปลงสภาพเปนบริษัท
มหาชน เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง ระบบการจัดการบริหารงานตาง ๆ จะตองเปล่ียนไปโดยคํานงึ
ผลงานการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเปาหมายของการดําเนินงานตอไปในอนาคต
จะตองบรรลุการตอบสนองตอผูถือหุนเขามาดวย ควบคูกับการสรางผลประโยชนของสังคม
โดยรวม 
 รายไดหลักของการประปานครหลวงมาจากรายไดท่ีเรียกเก็บจากผูใชน้าํประปาใน
พื้นที่เขตนครหลวงและปริมณฑล ซ่ึงการจัดเก็บคาน้ําประปาของการประปานครหลวง  อัตราการ
เก็บคาน้ําแตละประเภทตางกัน ข้ึนอยูกับประเภทของผูใชน้ําและปริมาณการใชน้าํในแตละเดือน
โดยในปจจุบันการประปานครหลวง  จดัประเภทผูใชน้าํประปานครหลวง แบงออกเปน 2 ประเภท 

คือ ผูใชน้ําประเภททีพ่ักอาศัย , ผูใชน้ําประเภทธุรกจิ ราชการ รัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรม  และอ่ืน ๆ   
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โดยหลักการในการจัดเก็บคาน้ํา ในอัตรากาวหนา (ใชน้ําปริมาณมากคาน้ําตอยนูิตยิ่งสูงข้ึน) และมี
การเก็บคาน้ําในอัตราข้ันตํ่า (ตามตารางท่ี 1.1)  แมจะจดัเก็บคาน้ําตามการใชน้ําของแตละประเภท
แตราคาท่ีกําหนดนั้นไมไดแสดงตนทุนท่ีแทจริง เนื่องจากตนทุนคาน้ําในแตละประเภทมีตนทุนท่ี
เทากัน  โดยการกําหนดราคามีการควบคุมจากรัฐบาลและตนทุนบางสวนไดรับการสนับสนุนจาก
อัตราคาน้ําประเภทอืน่   ดังนั้นในการกําหนดราคาคาน้าํของผูใชน้ําประเภทที่ 1 เกบ็คาน้ําในอัตรา
แรกเร่ิม 0-30 ลูกบาศกเมตรนั้นต่ํากวาตนทุนท่ีแทจริง ถาผูใชน้ําในปริมาณท่ีมากข้ึนจะเสียคาน้ําใน
อัตราท่ีสูงข้ึนตามตารางท่ี   1.1  (อัตรากาวหนา)  แตการจัดเก็บคาน้ําในอัตราท่ีกําหนดในปจจุบัน
ไมไดทําใหองคกรไดรับผลกําไรสูงสุด  (Maximize profit)   ดังนั้นหากองคกรตองการกําหนดราคา
ใหมเพื่อใหมีประสิทธิภาพและกําไรสูงสุด  จึงมีความจําเปนตองหาความตองการของผูใชน้ําในแต
ละประเภทเพ่ือหาจุดท่ีสามารถขายนํ้าประปาไดในอัตราที่กําไรสูงสุด  
ตารางท่ี  1.1    อัตราคาน้ําประปา  ตั้งแต ธันวาคม 2542 

 
ประเภทท่ี 1(ท่ีพักอาศัย) ประเภทท่ี 2 (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกจิ 

อุตสาหกรรม และอ่ืน ๆ) 
ปริมาณนํ้าใช 

(ลูกบาศกเมตร) 
ราคาคานํ้า 

(บาทตอลูกบาศกเมตร) 
ปริมาณนํ้าใช 

(ลูกบาศกเมตร) 
ราคาคานํ้า 

(บาทตอลูกบาศกเมตร) 
0 – 30 

 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 70 
71 – 80 
81 – 90 
91 – 100 

101 – 120 
121 – 160 
161 – 200 
มากกวา 200 

8.50 
แตไมต่ํากวา 45.00 บาท 

10.03 
10.35 
10.68 
11.00 
11.33 
12.50 
12.82 
13.15 
13.47 
13.80 
14.45 

0 – 10 
 

11 – 20 
21 – 30 
31 – 40 
41 – 50 
51 – 60 
61 – 80 

81 – 100 
101 – 120 
121 – 160 
161 – 200 
มากกวา 200 

9.50 
แตไมต่ํากวา 90.00 บาท 

10.70 
10.95 
13.21 
13.54 
13.86 
14.19 
14.51 
14.84 
15.16 
15.49 
15.81 
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หมายเหตุ (Remark) 
1. ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (Vat not included) 
2. การขายเหมา (Bulk Sale)  มีราคาเฉล่ียดังนี ้

- ประเภทท่ีพกัอาศัย ๖ ( Residence) 10.50 บาท / ลบ.ม. (Baht/cu.m.) 
- ประเภทอ่ืน ๆ ( Others)  13.00 บาท / ลบ.ม. (Baht/cu.m.) 

ท่ีมา:   สํานักงานประปาชาสัมพันธ การประปานครหลวง 
 ในปจจุบันจากสภาพขององคกรท่ีเปนของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการบริการสาธารณูปโภค
ใหกับประชาชนท่ัวไปทําให   ราคาคาน้ําท่ีกําหนดมีอัตราท่ีต่ํากวาท่ีควรจะเปน  มีผลทําใหการ
บริโภคน้ําประปาฟุมเฟอย ไมประหยัด  ไมเห็นคุณคา  แมจะเปนการคิดคาน้ําในอัตรากาวหนา แต
หากการคิดคาน้ํายังเปนอัตราท่ีต่ํากวาตนทุนท่ีแทจริง  เพราะไมไดรวมถึงการลงทุนในระยะยาวท่ี
ไดรับการสนบัสนุนจากรัฐบาล   ถึงแมวาน้ําดิบจะไดมาจากแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา
เจาพระยา  ซ่ึงไมมีตนทุนในการผลิต แตเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในเขตกรุงเทพ ฯ และ
ปริมณฑลไดขยายไปอยางรวดเร็ว มีความตองการขยายเขตการใชน้ําประปาคอนขางสูง  จึงทําให
ปริมาณนํ้าในแหลงน้ําเดิมไมเพียงพอ กับความตองการการใชน้ําท่ีเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็ว  ดังนั้นการ
ประปานครหลวง จําเปนตองหาแหลงน้ําทดแทนเพิ่มข้ึน โดยใชน้ําจากแมน้ําทาจีน และแมน้ําแม
กลอง   ซ่ึงมีการจัดเก็บคาน้ําดิบจากกรมชลประทาน มีผลทําใหตนทุนคาน้ําเร่ิมสูงข้ึน  ดงันั้นการ
กําหนดราคาอัตราคาน้ําของการประปานครหลวงจะตองคํานึงถึงตนทุนน้ําดิบเขาไปดวย และท่ี
สําคัญจากนโยบายของรัฐท่ีจะมีการปรับเปลี่ยนสภาพการบริหารขององคกรแหงนีจ้ากรัฐวิสากิจ
แปรรูปไปสูการเปนบริษัทมหาชน ท่ีมีการดําเนินการแบบเอกชน ซ่ึงหากการแปรรูปดังกลาว การ
ดําเนินงานของการประปานครหลวงจะตองใหความสําคัญกับการเปนผูท่ีรักษาผลประโยชนของผู
ถือหุนเปนสําคัญ ในขณะท่ีโครงสรางธุรกิจของการประปาในนครหลวงในปจจบัุนมีแนวโนมท่ี
เปนการผูกขาดโดยธรรมชาติอยูแลว เนื่องจากเปนกิจการท่ีเกี่ยวของกับการลงทุนสูง การใชอํานาจ
รัฐในการไดมาซ่ึงสิทธิในการวางทอใตดนิ ในพ้ืนท่ีของรัฐและเอกชน   
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน การปรับเปล่ียนรูปแบบองคกรท่ีเปล่ียนแปลงจาก
รัฐวิสาหกจิมาเปนบริษัทมหาชน ในอนาคตการต้ังราคาและการผลิตท่ีมีผลตอสวัสดิการสังคม
จะตองมีการวิเคราะหและเปรียบเทียบผลกระทบตอผูท่ีเกีย่วของท่ีชัดเจน เพื่อใหการประปานคร
หลวงสามารถใหพัฒนาการองคกรควบคูกับผลประโยชนของสังคมโดยรวม  
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1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
       1.2.1  เพื่อศึกษาโครงสรางการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพกัอาศัยในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
       1.2.2  เพื่อวิเคราะหอุปสงคการใชน้ําประปา (Demand) ของผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัย
ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล 
       1.2.3  เพื่อศึกษาวิธีการกาํหนดราคาคาน้ําประปาของการประปานครหลวง เพื่อกําไรสูงสุด
(Maximize  Profit) และการวเิคราะหผลกระทบตอสวัสดกิารทางสังคมจากผูใชน้ําประปาประเภทท่ี
พักอาศัยเทียบกับกรณกีารตัง้ราคาประสิทธิภาพท่ีคํานึงถึงสวสัดิการสูงสุด 
 
1.3  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
        1.3.1   ลักษณะของอุปสงคของผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัย 
        1.3.2  ทราบถึงการกําหนดราคาในการดําเนินงานท่ีมีผลกระทบตอน้ําประปาท่ีทําใหองคกร
การประปานครหลวงมีประสิทธิภาพสูงสุด 
        1.3.3  การประปานครหลวงสามารถกําหนดราคาน้าํประปาท่ีเหมาะสมสําหรับองคกร 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 เปนการศึกษากลยุทธการกําหนดราคาคาน้าํประปาของการประปานครหลวง โดย
วิธีการกะประมาณอุปสงค (Demand) การใชน้ําของผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัย เพื่อจะเปนหลัก
สําคัญในการกาํหนดราคาคาน้ําของผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัย โดยคํานวณหาตนทุนท่ีแทจริง และ
ราคาท่ีเหมาะสมถูกตองตามความเปนจริงเพื่อไดกําไรสูงสุด   เนื่องจากน้าํประปามีตนทุนคา
น้ําประปาท่ีเทากัน   ดังนัน้ Demand จงึเปนตัวสําคัญในการกําหนดราคาคาน้ําเพื่อประสิทธิภาพ
สูงสุดขององคกร 
 ขอมูลท่ีใชทําการศึกษาเปนขอมูลของตนทุน / คาใชจายในการผลิตน้ําประปาประกอบ  
ดวยตนทุนในการผลิตและจาํหนายน้ําประปา  และตนทุนคาน้ําดิบ ซ่ึงตนทุนในการผลิตและ
จําหนายจําแนกเปน 2 ประเภทดวยกนั คือ คาใชจายทางดานการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต
น้ําประปา (Capital Cost)  และคาใชจายในการดําเนนิงาน  (Operating Cost) และปริมาณของ
น้ําประปา 
 กลุมตัวอยางท่ีจัดเก็บจะเปนการใชน้ําประปาในประเภทท่ีพักอาศัย โดยเนนตัวอยางท่ี
ใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อดํารงชีวิตประจําวันจริง ไมมีการใชน้ําเพือ่เหตุผลอ่ืนใด  และเปนการ
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เก็บแบบสุมจากฐานขอมูลของการประปานครหลวง รวมท้ังการสอบถามจากผูใชน้ําโดยตรง
ชวงเวลาที่ทําการศึกษาคือเดือนมีนาคม 2549  
 
1.5. ขอจํากัดทางการศึกษา 
 การศึกษานีไ้ดใชตนทุน/คาใชจายในแผนการลงทุนโครงการเพ่ือขยายการผลิตของการ
ประปานครหลวงในชวงปท่ีทําการศึกษา โดยจะถือวาโครงการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐบาลแลว จึงไมมีการวิเคราะหความเหมาะสมของโครงการดังกลาวอีก  
 การวิเคราะหหาอุปสงคเฉพาะประเภทท่ีพกัอาศัยเทานัน้ 
 
1.6 วิธีการศึกษา 
       1.6.1  การสุมตัวอยางขอมูลผูใชน้ําประเภทที่พกัอาศัยของการประปานครหลวง กระจายทุก
พื้นที่สาขา ตามโครงสรางราคาของกปน. และการสอบถามขอมูลจากผูใชน้ําโดยตรงบางสวน  
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซ่ึงไดจากการเก็บรวบรวม
จากแหลงตาง ๆ ไดแก  
 ขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมจากนิตรสาร,วารสาร,หนังสือ รายงาน บทความ เว็บไซดของ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประปานครหลวง 
 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนขอมูลท่ีใชในการคาํนวณคาน้ําดบิท่ี
ไดจากเข่ือนแมกลอง 
 ขอมูลท่ีใชการวิจัยในการหาตนทุนคาน้ํา ไดจาก การประปานครหลวง 
      1.6.2  การวิเคราะหขอมูล แบงเปน 2 สวน 
 การวิเคราะหเชิงปริมาณ(Quantitative Method) เปนการนําขอมูลทุติยภูมิ มาหาปริมาณ
ความตองการ (Demand) ใชน้ําของผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัย  และสรางสมการตนทุนการผลิตและ
หาคาตนทุนหนวยสุดทาย (MC)   

การวเิคราะหเชิงพรรณา (Descriptive Method) เปนการนําขอมูลดังกลาวมาอธิบายใน
เชิงคุณภาพ แสดงใหเห็นถึงการกําหนดราคาคาน้ําประปาเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดขององคกร   
 
1.7  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
       1.7.1 .กปน.  หมายถึง  การประปานครหลวง 
       1.7.2 .น้ําดิบ  หมายถึง  น้ําท่ีการประปานครหลวงนํามาจากแหลงน้ําธรรมชาติ เชน แมน้าํ
เจาพระยา แมน้ําแมกลอง เปนตน เพื่อนํามาใชในการผลิตน้ําประปา 
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       1.7.3  น้ําผลิตจาย หมายถึง น้ําประปาท่ีผานกรรมวธีิรการผลิตตามข้ันตอนตาง ๆ เชน การกรอง 
การตกตะกอน การเติมสารเคมี (ครอรีน) เรียบรอยพรอมจะจดัสงตามทอจายน้ําใหผูใชน้ําตอไป 
       1.7.4  น้ําจําหนาย หมายถึง น้ําผลิตจายท่ีสงใหกับผูใชน้ําทางทอประปาแตจะลดลงดวยปริมาณ
น้ําสูญเสียท่ีเกดิข้ึนระหวางขนสง  หรือตามเสนทอท่ีชํารุดเสียหาย ทอแตก ทอร่ัว  
       1.7.5  น้ําสูญเสีย  หมายถึง ปริมาณนํ้าสูบจายเขาไปทอจายน้ําของการประปานครหลวงลบดวย
ปริมาณนํ้าท่ีออกบิลใบแจงหนี้ และนํามาใชในกิจกรรมตาง ๆ  
       1.7.6  ท่ีอยูอาศัย  หมายถึง บาน อาคาร สถานท่ีท่ีมีประชาชนอยูหรือพักเพื่ออาศัย เปนครัวเรือน
เทานั้น ไมไดประกอบธุรกจิ  อุตสาหกรรม หรือทํากิจการใด ๆ   เรียกอีกอยางวา “ท่ีพักอาศัย”  มี
ความหมายเดียวกัน 
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บทที่ 2 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา 

 
2.1 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วสันต  จันทรบูรณะพนิิจ (2536) ศึกษาการกําหนดราคาคาน้ําประปานครหลวงโดยวธีิ
หลักตนทุนสวนเพิ่ม จากการศึกษาพบวา ตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียของโครงการแผนหลักคร้ังท่ี 3/1 
ดําเนินการระหวางป พ.ศ.2532 – 2536 โดยพิจารณาคาใชจายในการลงทุนซ่ึงคิดคาเสียโอกาสของ
ทุนเม่ืออัตราคิดลดรอยละ 12 เพื่อเพ่ิมกําลังการผลิตวันละ 400,000 ลูกบาศกเมตร และสามารถ
รองรับความตองการการใชน้ําของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได ราคาคา
น้ําประปาตามหลักตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียเทากับ 2.95 บาทตอลูกบาศกเมตร ดังนั้นถาจะกําหนดราคา
คาน้ําประปาใหเกิดการใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองกําหนดราคาคาน้าํประปาเทากบั 2.95 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร ซ่ึงการพิจารณานั้นจะตองพิจารณาดานอ่ืน ๆ ดวยซ่ึงไดแก ฐานะทางการเงินของการ
ประปานครหลวง ซ่ึงในป พ.ศ. 2536 การประปานครหลวงเรียกเก็บคาน้ําประปาจากผูใชประเภทที่
อยูอาศัยในอัตราตํ่าสุดท่ีลูกบาศกเมตรละ 4 บาท และอัตราสูงสุดท่ีลูกบาศกเมตรละ 9.95 บาท 
ในขณะท่ีตนทุนแปรผันเฉล่ียลูกบาศกเมตรละ 5.39 บาท เนื่องจากการกําหนดราคาของประปาน้ัน
เปนการกําหนดราคาเพื่อเปนสาธารณูปโภค เปนการชวยเหลือผูมีรายไดนอยจํานวนหน่ึงและอีก
สวนหนึ่งเก็บจากผูใชน้ําท่ีมีรายไดสูง แลวนํารายไดสวนเก็บจากผูท่ีใชน้ํามากหรือผูมีรายไดสูงมา
จุนเจือผูมีรายไดต่ํา  
 ชูจิตต กิตติสุรินทร (2546) ไดทําการศึกษาการกําหนดราคาคาน้ําประปาของการประปา
สวนภูมิภาคเพือ่นําไปสูการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงจากการศึกษาสมการของผูใชน้ํารวมพบวา 
ปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ํารวมถูกกําหนดจากปจจัยตาง ๆ ไดแก ปริมาณการใชน้ําประปา
ของผูใชน้ํารวมในชวงอดีต ราคาคานํ้าประปา และรายไประชาชาติเฉล่ีย ซ่ึงมีคาสมบูรณของความ
ยืดหยุนอุปสงคผูใชน้ํารวมตอราคาเทากับ 0.097 และมีคาสมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคผูใชน้ํา
รวมตอรายไดประชาชาติเทากับ 0.138 และจากสมการตนทุนการผลิตน้ําประปาพบวา ตนทุนการ
ผลิต ถูกกําหนดจากปจจัยท่ีสําคัญคือ ปริมาณการผลิตน้ําประปา ช้ันสํานักงานการประปา และกําลัง
การผลิต ซ่ึงลักษณะสมการการผลิตน้ําประปารวมเปนแบบประหยัดตอขนาด กลาวคือเม่ือผลิต
น้ําประปามากขึ้น จะทําใหตนทุนเฉล่ียตอลูกบาศกเมตรลดลง ซ่ึงการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมใน
การสรางแรงจูงใจใหกับภาคเอกชนในการท่ีจะเขารวมลงทุน ควรกําหนดราคาใหแตกตางกันระดับ  

DPU



 8 

ท่ี 2 โดยอัตราข้ันตํ่าท่ีจัดเก็บกับผูใชน้ําเทากับ 9.395  บาทตอลูกบาศกเมตร ถาหากกาํหนดอัตราคา
น้ําประปาในอัตราเดียวกันท่ี 9.395 บาทตอลูกบาศกเมตร จะทําใหปริมาณการใชน้ําของผูใชน้ํารวม
ในเขตภาคหนึง่การประปาสวนภูมิภาคเทากับ 49,589,006 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงลดลงจากเดิมของ
ปงบประมาณ 2543 ท่ีกําหนดราคาใหแตกตางกันระดบัท่ี 2 โดยอัตราข้ันตํ่าท่ีจัดเก็บกับผูใชน้ํา
เทากับ 7.75  บาทตอลูกบาศกเมตร ซ่ีงทําใหปริมาณการใชน้ําประปารวมเทากับ 71,136,000 
ลูกบาศกเมตร แลวทําใหผลการดําเนินงานของการประปาภาค 1 ขาดทุนถึง 215.261 ลานบาท 
 ดนูทัศน เจยีจันทรวิบูลย (2548) ไดทําการศึกษาการตั้งราคาคาน้ําประปาตามหลัก
ตนทุนสวนเพิม่เฉล่ีย กรณศึีกษาการประปานครหลวง ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้จะพจิารณาตนทุนการ
ลงทุน คาใชจายในการดําเนนิงานและปริมาณนํ้าขายมาคํานวณโดยใชราคาคงท่ี ซ่ึงจะไมพจิารณา
ผลกระทบภายนอก แตจะพิจารณาเฉพาะตนทุนทางตรง โดยมีระยะเวลาในการ วิเคราะห 10 ป  คือ
ตั้งแตป พ.ศ.2546 – 2555 โดยกําหนดใหป พ.ศ. 2546 เปนฐาน จากการศึกษาพบวาการต้ังราคาคา
น้ําประปาตามหลักการตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ียทางเศรษฐศาสตร และกําหนดใหพจิารณาราคาเฉล่ีย
เพียงราคาเดยีวใหกับผูใชน้ําทุกประเภทโดยไมคํานึงถึงการอุดหนุนในป พ.ศ. 2546, 2547 และ 
2548 มีคาเทากับ 12.40, 12.77 และ 13.16 บาทตอลูกบาศกเมตรตามลําดับ และตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย
จากปริมาณน้ําท่ีขายท่ีแทจริงเทากับ 11.04 บาทตอลูกบาศกเมตร ในขณะท่ีราคาคานํ้าเฉล่ียของการ
ประปานครหลวงเรียกเก็บในป พ.ศ. 2546 และ 2547 เทากับ 11.88 และ 11.93 บาทตอลูกบาศก
เมตร ซ่ึงราคาคาน้ําเฉล่ียดังกลาวยังไมบรรลุถึงประสิทธิภาพในทางเศรษฐศาสตร และไมสะทอน
ถึงคาเสียโอกาสในการใชทรัพยากร 

หนึ่งฤทัย   สุขยิ่ง  (2547) ไดทําการศึกษาการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรในการกําหนด
ราคาน้ําประปา กรณีศึกษาการประปานครหลวง ในป พ.ศ. 2545 เปรียบเทียบกบัวิธีการกําหนด
ราคาน้ําประปาดวยวิธีทางเศรษฐศาสตร (ตนทุนสวนเพิม่เฉล่ียและคํานวณคา Marginal Customer 
Cost จากราคาท่ีไดจากการศึกษาเพื่อใหทราบถึงภาระตนทุนของการผลิตน้ําประปาตอผูใชน้ํา 1 ราย  
ผลการศึกษาปรากฏวาราคาคาน้ําประปาใน พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดจากตนทุนเฉล่ียทางบัญชีนั้นเปน
การกําหนดราคาตามหลักของการกระจายรายได กลุมผูใชน้ําท่ีพักอาศัยจะถูกเก็บคาน้ําในอัตราท่ีต่าํ
กวาคือ 10.03 บาทตอลูกบาศกเมตร สวนประเภท ธุรกิจ รัฐวิสาหกจิ ราชการ อุตสาหกรรมและ
อ่ืนๆนั้นมีราคาน้ําเฉล่ียเทากบั 13.95 บาทตอลูกบาศกเมตร และราคาคาน้ําประปาเฉล่ียท้ังสอง
ประเภทเทากบั 11.85 บาทตอลูกบาศกเมตร สวนผลการศึกษาการกําหนดราคาคาน้ําดวยวิธีทาง
เศรษฐศาสตร คาน้ําประปาจะประกอบดวย1) คาน้ําท่ีไดจากวิธีตนทุนสวนเพิ่มเฉล่ีย (AIC) ท่ีอาศัย
หลักการหามลูคาปจจุบันโดยคํานึงถึงคาเสียโอกาสของคาใชจายลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิต
น้ําประปา คาใชจายในการดําเนินงาน และปริมาณนํ้าขายท่ีเพิ่มข้ึน และทําการปรับใหเปนราคาทาง
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เศรษฐศาสตรหรือราคาเงากอนทําการคํานวณ โดย AIC ท่ีไดจากการคํานวณเทากับ 14.00 บาทตอ
ลูกบาศกเมตร และ 2) คาน้ําดิบท่ีคํานวณดวยวิธี Benefit Transfer Approach ของโครงการเข่ือนแม
กลองซ่ึงนํามาผลิตเปนน้ําประปาท่ีโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ คาน้ําดบิท่ีไดเฉล่ียเทากับ 0.25 บาท
ตอลูกบาศกเมตร ดังนั้นราคาน้ําประปาท่ีสะทอนถึงตนทุนจริงและมีประสิทธิภาพในทาง
เศรษฐศาสตรจึงมีคาเทากับ 14.25 บาทตอลูกบาศกเมตร ซ่ึงสูงกวาคาน้ําประปาเฉล่ียในปพ.ศ.2545 
(11.85 บาทตอลูกบาศกเมตร) จากผลของการศึกษาราคาคาน้ําประปาท่ีเทากับ 14.25 บาทตอ 
ลูกบาศกเมตรสามารถประมาณภาระดานตนทุนของการผลิตน้ําประปาตอผูใชน้ํา 1 รายได 
(Marginal Customer Cost) เทากับ 9,218.33 บาท 

P.Darr,S,L. Feldman และ C.Kamen (1976)  ทําการศึกษาการใชน้ําของประเทศ
อิสราเอล โดยแบงศึกษาเปน 2  สวน ดวยกนั คือ 1. การหาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดอุปสงคของผูใชน้ํา
ประเภทผูอยูอาศัย 2. ศึกษารูปแบบหรือพฤติกรรมของผูใชน้ํา โดยใชขอมูลจาก 30 เมืองมาทําการ
วิเคราะห เพื่อตองการทราบวาราคาคาน้าํและรายไดของผูใชน้ําจะมีความสัมพันธอยางไรตอการ
บริโภคน้ํา 
โดย   Q  =   F(P,I) 
 Q  =   ปริมาณนํ้าท่ีใชตอคนตอป (ลบ.ม.) 
 P  =    ราคาคาน้ําตอลบ.ม. 
 I  =     รายไดตอหัว  
 จากการวิเคราะหพบวา รายไดเปนตัวแปรที่สําคัญ ในขณะท่ีราคาไมมีนัยสําคัญ ซ่ึงเขามี
ความเหน็วาเนือ่งจากในพื้นที่ทําการเก็บขอมูลเปนบริเวณท่ีอัตราคาน้ําเปนอัตรากาวหนา ดังนั้นเม่ือ
ใชน้ําเพิ่มข้ึนราคาคาน้ําก็จะเพิ่มตามดวย  เม่ือนํามาวิเคราะหจึงไดคําตอบเชนนั้น 
 สมการท่ีเหมาะสม คือ Q  =  1.35 + 0.659I 
 ในกรณีของการศึกษาพฤติกรรมผูใชน้ําโดยใชแบบสอบถามประมาณ 1,892 ครัวเรือน 
ใน 4 เมือง ซ่ึงลักษณะคําถามจะประกอบดวย 1. ขนาดครัวเรือน   2. รายไดตอหวั 3. ประเทศท่ีเกดิ 
4. ชนิดของมิเตอร 5. การศึกษา 6. ความหนาแนนตอหอง  เม่ือนําเขาสมการจะได 
 Qd   =   F(Ic,Np,Nr,A,C,E,S) 
 Qa   =   F(Ic,Np,Nr,A,C,E,S) 
 Qs  =   F(Ic,Np,Nr,A,C,E,S) 
 Qd   =  ปริมาณนํ้า (ลบ.ม.ตอคนตอครัวเรือนตอป) ไมรวมน้ํารดน้ําตนไม 
 Qa  =  ปริมาณน้ํา (ลบ.ม.ตอคนตอครัวเรือนตอป) รวมน้าํรดน้ําตนไม 

Qs =  ปริมาณนํ้า (ลบ.ม.ตอคนตอครัวเรือนตอป) สําหรับการรดน้ํา 
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 Ic  = รายไดตอเดือนตอหวัตอครัวเรือน 
 Np  =  จํานวนสมาชิกของครัวเรือน 
 Nr  =  จํานวนหองของครัวเรือน 
 A  =   อายุของหัวหนาครัวเรือน 
 C  =   ตัวแปรทางวัฒนธรรมในการใชน้ํา 
 E  =   การศึกษาของหัวหนาครัวเรือน 
 S  =   บริเวณที่ครัวเรือนต้ังอยู 
ไดสมการท่ีเหมาะสมคือ  Qa  = 1.8021-0.5133Np+0.1035A +0.0816E 
 Qa     =  0.7848+0.3085Ic +0.1910A 
 Qd       =  1.8015+0.4766Np 

 Qd    =   1.1359+0.1477Ic +0.1105A -0.0888C 
 จากสมการจะเห็นวาปริมาณน้ําการใชของผูใชน้ําใชจะมีความสัมพันธออกเปน 2 
สมการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือ สมการที่ 1 มีความสัมพันธกบัจํานวนสมาชิกของครัวเรือน 
อายุของหัวหนาครัวเรือนและการศึกษาของหัวหนาครัวเรือน สมการท่ี 2 มีความสัมพันธกับรายได
ตอเดือนตอหวัตอครัวเรือน และอายุของหวัหนาครัวเรือน 
 Williams,Martin และ Sub,Byung(1986)  ทําการศึกษาแบบจําลองซ่ึงแบงผูบริโภคออก
หลายกลุม ไดแก กลุมผูใชน้าํประเภทที่อยูอาศัย ประเภทธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม ท้ังยังใช
ราคาคานํ้าสวนเพิ่ม (Marginal Price)  และราคาเฉล่ีย   (Average Price) มาทําการทดสอบกับตัวแปร
อิสระดังนี ้
 Pi =     ราคาท่ีใชกับผูบริโภคประเภท i 
 Ni =     ขนาดของผูบริโภค 
 Y  =     รายไดตอหัว 
 RN  =    ปริมาณฝน 

TM   =  อุณหภูมิเฉล่ีย 
PD   =  ความหนาแนนของประชากร 
V      =  มูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรม 
RP    =  รายรับของธุรกิจ 

 จากการวิเคราะหพบวาสมการเสนอุปสงคของผูใชน้ําประเภทที่อยูอาศัยมีความยืดหยุน
ตอราคาเฉล่ียเทากับ -0.484 และความยืดหยุนตอราคานํ้าสวนเพิ่มเทากับ -0.253  ในขณะเดยีวกนั
ประเภทธุรกิจมีความยืดหยุนตอราคาเฉล่ียเทากับ -0.36  และความยืดหยุนตอราคานํ้าสวนเพิ่ม
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เทากับ  -0.141  ประเภทอุตสาหกรรมมีความยืดหยุนตอราคาล ี่ยเทากบั -0.735 และความยืดหยุนตอ
ราคาน้ําสวนเพิ่มเทากับ  -0.438  จะเหน็วาความสัมพันธของราคากับการบริโภคน้ําประเภทผูอยู
อาศัยและประเภทธุรกิจมีความยืดหยุนนอยในขณะท่ีประเภทอุตสาหกรรมมีคาความยืดหยุนสูงกวา   
 
2.2  แนวคิดและทฤษฏีท่ีใชในการศึกษา 

การประปานครหลวง จัดเปนกิจการท่ีมีการผูกขาดโดยธรรมชาติ (Natural monopoly) 
ซ่ึงจะทําการผลิตและจําหนายน้ําประปารายเดียวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก
กิจการประเภทนี้มีงบลงทุนตอนตนเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดตนทุนจม (Sunk cost) ในปจจัยทุน 
จึงไมมีหนวยงานอ่ืนมาแขงขัน และจากนโยบายท่ีใชในการบริหารองคกรนั้น ไมไดเปนไปตาม
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร มีกลไกภาครัฐมาควบคุมการกําหนดราคาคาน้าํ  ในปจจุบันนี้ราคาคานํ้าท่ี
กําหนดไวดังตารางท่ี 1 นั้น มีอัตราท่ีต่ําเม่ือเทียบกับสินคาอุปโภคบริโภคอ่ืน ๆ ทําใหผูบริโภคใชน้ํา
อยางไมเหน็คุณคาเนื่องจากเห็นวาราคาตํ่า แมจะเก็บคาน้าํในอัตรากาวหนาแลวก็ตาม นอกจากนี้ใน
ปจจุบันปริมาณการใชน้ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหน้ําดิบท่ี
ใชในการผลิตซ่ึงไดจากแมน้าํเจาพระยาไมเพียงพอ ทางการประปานครหลวงจึงตองผันน้ําจาก
แหลงน้ําอ่ืน ๆซ่ึงมีผลใหตนทุนในการผลิตสูงข้ึน นอกจากนีก้ารประปานครหลวงยังเปนกิจการที่มี
หนวยการผลิตหลายโรง (Multiplant firm) ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาวขางตนกอใหเกดิปญหาในการ
จัดสรรทรัพยากรในการผลิตและตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ดังนั้นผูศึกษาไดนําทฤษฎีอุปสงคมาใชและจะ
คํานวณหาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคา และทฤษฎีเกี่ยวกับการคํานวณหาตนทุนเพื่อจะได
เห็นถึงตนทุนการผลิตท่ีแทจริง และนํามาวิเคราะหหาราคาคาน้ําประปาเพื่อผลกําไรสูงสุด  
เนื่องจากการปรับคาน้ําประปาของการประปานครหลวงจะสงผลกระทบในวงกวางตอผูใชน้ํา
ท้ังหมดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   จึงจําเปนตองศึกษาเปรียบเทียบระหวางผลการ
ดําเนินงานท่ีทําใหหนวยงานมีกําไรสูงสุดกบัปจจุบันท่ีบริหารงานโดยคํานึงถึงสวัสดิการสังคมดวย 

 
2.3  ทฤษฏีอุปสงค 
 อุปสงค (Demand)  หมายถึง  ความตองการซ้ือสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง ของ
ผูบริโภครวมกับความสามารถในการสนองความตองการ ซ่ึงเม่ือกลาวถึงฟงกชันอุปสงคก็คือ 
ความสัมพันธระหวางปริมาณเสนอซ้ือกับปจจัยตาง ๆ ทุกตัวท่ีมีสวนในการกําหนดปริมาณเสนอ
ซ้ือของผูบริโภค ปจจยัท่ีกาํหนดปริมาณเสนอซ้ือดังกลาว  ถามองในแงของผูผลิตผูนําสินคาออก
จําหนาย จะมีปจจัยบางตวัอยูในความสามารถท่ีผูผลิตจะควบคุมได อาทิ ราคาสินคา การโฆษณา 
สงเสริมการขาย หรือการปรับปรุงคุณภาพสินคา แตปจจัยบางตวักไ็มใชส่ิงท่ีผูผลิตจะควบคุมได 
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อาทิ รายไดของผูบริโภค การบริโภคสินคาในอดีต รสนิยมของผูบริโภค ราคาสินคาชนิดอ่ืน 
ตลอดจนการคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  เปนตน เม่ือนาํปจจัยตาง ๆ เหลานี้เขามาพิจารณาพรอม  
กัน เราสามารถแสดงฟงกชันของอุปสงคดังนี้  
 

Q  =  f(x1,x2,…..xn,y1,y2……yn) 
 
 โดยท่ี Q คือปริมาณเสนอซื้อสินคาชนิดนั้น  x1,x2,…..xn    เปนกลุมปจจัยท่ีผูผลิต
สามารถควบคุมได และ y1,y2……yn   คือปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณเสนอซ้ือสินคาของผูบริโภค
แตอยูนอก เหนือการควบคุมของผูผลิต การศึกษาถึงฟงกชันอุปสงคของตลาด ก็คือ การรวมอุปสงค
สวนบุคคลท่ีมีตอสินคาชนิดหนึ่งเขาดวยกนั   จากการศึกษาถึงลักษณะความสัมพนัธของปริมาณ
เสนอซ้ือกับปจจัยทีละตัว    โดยกําหนดใหปจจยัอ่ืนคงที่ ดังนี ้
 1. กฎแหงอุปสงค (Law of demand) ระบุวา ปริมาณของสินคาและบริการชนิดใดชนิด
หนึ่งท่ีผูบริโภคตองการเสนอซ้ือยอมแปรผัน (Inverse relation) กับระดับราคาของสินคาและบริการ
ชนิดนั้นเสมอ  หมายความวา เม่ือราคาสินคาสูงข้ึนผูบริโภคจะซ้ือสินคาในปริมาณนอยลง และเม่ือ
ราคาลดลง ผูบริโภคจะซ้ือสินคาในปริมาณมากข้ึน  
 2. อุปสงคตอรายได (Income demand) ระบุวา ปริมาณของสินคาและบริการชนดิใด
ชนิดหนึง่ท่ีผูบริโภคตองการเสนอซ้ือมีความสัมพันธกับรายไดของผูบริโภค  ซ่ึงข้ึนอยูกับชนดิของ
สินคาและบริการชนิดนัน้ มี 3 กรณ ี

      2.1  สินคาจําเปน  คือ ปริมาณ เสนอซ้ือสินคามีความสัมพันธกับรายไดของผูบริโภค
ในทิศทางเดยีวกัน หมายความวา เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงข้ึน ผูบริโภคจะเสนอซ้ือสินคาใน
ปริมาณมากข้ึน และถารายไดของผูบริโภคลดลง ผูบริโภคจะเสนอซ้ือสินคาในปริมาณนอยลง 

      2.2  สินคาดอยคุณภาพ  คือ ปริมาณเสนอซ้ือสินคามีความสัมพันธกับรายไดของ
ผูบริโภคในทิศทางตรงกันขาม หมายความวา เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงข้ึน ผูบริโภคจะเสนอ
สินคาในปริมาณนอยลง และถารายไดของผูบริโภคลดลง ผูบริโภคจะเสนอซ้ือสินคาในปริมาณมาก
ข้ึน 

     2.3  สินคาปกติท่ัว ๆ ไป  คือปริมาณเสนอซ้ือสินคาไมมีความสัมพันธกับรายไดของ
ผูบริโภคเลย หมายความวา เม่ือรายไดของผูบริโภคสูงข้ึนหรือลดลง ไมสงผลกระทบปริมาณเสนอ
ซ้ือสินคาของผูบริโภค 
 3.  ความยืดหยุนอุปสงค (Elasticity of demand) คือ รอยละของการเปล่ียนแปลงของ
ปริมาณการเสนอซ้ือของผูบริโภคตอรอยละ การเปล่ียนแปลงของปจจยัทีละตัว ไดแก ราคา และ
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รายไดของผูบริโภค ซ่ึงคาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคท่ีตางกัน จะมีผลใหลักษณะเสนอุปสงค
ตางกัน ดังรายละเอียด  

       3.1 คาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคมีคามากกวาหนึ่ง (Relative elastic) ลักษณะ
ของเสนอุปสงคจะมีความชันนอย 

       3.2  คาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคมีคานอยกวาหนึ่ง (Relative inelastic) 
ลักษณะของเสนอุปสงคจะมีความชันมาก 

       3.3  คาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคมีคาเทากับหนึ่ง (Unitary elastic) ลักษณะ
ของเสนอุปสงคจะเปนเสนโคงแบบไฮเปอรโบลามุมฉาก 

       3.4 คาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคมีคาเทากับศูนย (Perfect elastic) ลักษณะของ
เสนอุปสงคจะเปนเสนต้ังฉากกับแกนปริมาณเสนอซ้ือของผูบริโภค 

       3.5 คาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคมีคาเทากับอนันต (Infinity elastic) ลักษณะ
ของเสนอุปสงคจะเปนเสนขนานกับแกนปริมาณเสนอซ้ือของผูบริโภค 
การวิเคราะหสมการอุปสงคผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัย มีสมมติฐาน คือ 
 1. ราคาคานํ้าประปา จะมีสัมพันธเปนลบกับ ปริมาณการใชน้ําประปาในชวงเวลา
ปจจุบัน โดยเกิดจากสมมติฐานท่ีคาดวา เม่ือราคาคาน้ําประปามีการปรับตัวเพิ่มข้ึน จะทําใหปริมาณ
การใชน้ําประปาลดลงแตถาราคาคาน้ําประปาปรับตัวลดลง จะสงผลใหปริมาณการใชน้ําเพิ่มมาก
ข้ึน 

2.  รายไดของผูใชน้ํา จะมีสัมพันธเปนบวก กับปริมาณการใชน้ําประปาในชวงเวลา
ปจจุบัน โดยเกิดจากสมมติฐานท่ีคาดวา เม่ือรายไดของผูใชน้ําเพิม่ข้ึน จะทําใหปริมาณการใช
น้ําประปามากขึ้น แตถารายไดของผูใชน้ําลดลงจะสงผลใหปริมาณการใชน้ําลดลง 

3. ขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย จะมีความสัมพันธเปนบวกกับปริมาณการใชน้ําในชวงเวลา
ปจจุบัน โดยเกิดจากสมมติฐานท่ีคาดวา เม่ือขนาดของครัวเรือนใหญข้ึน ทําใหปริมาณการใช
น้ําประปามากขึ้น แตถาขนาดของครัวเรือนเล็กลง จะสงผลใหปริมาณการใชน้ําประปานอยลงดวย 

 
2.4  แบบจําลองในการวิเคราะห 

ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการใชน้ําของ
ผูใชน้ํา ปจจัยท่ีจะนํามาแยกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรกเปนปจจัยท่ีผูผลิตควบคุมได คือราคาคา
น้ําประปา ประเภทสอง เปนปจจัยท่ีผูผลิตควบคุมไมได ไดแก รายไดเฉล่ีย และขนาดของครัวเรือน
เฉล่ียคนตอครัวเรือน ซ่ึงทําการศึกษาถึงลักษณะสมการอุปสงคผูใชน้ําของการประปานครหลวง ได
แบงออกเปน 2 ขอ มีรายละเอียดดังนี ้
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 อุปสงคผูใชน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัย (Residence Demand)  ผูใชน้ําประเภทนี้ใชน้ํา
สําหรับอุปโภค และบริโภคโดยตรง มิไดมีการใชเพื่อเหตุผลอ่ืน สมการแสดงความสัมพันธเชิง
คณิตศาสตร ดังนี้ 
 Qr =   F(Pr,Y,N) 
โดย Qr =   ปริมาณการใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัย(ลบ.ม.) 

Pr =    ราคาคานํ้าเฉล่ียของผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัย  
      (บาทตอลบ.ม.) 

 Y = รายไดตอครัวเรือนเฉล่ีย (บาทตอครัวเรือนตอป) 
 N = จํานวนคนตอครัวเรือนเฉล่ีย (คนตอครัวเรือน) 
 
2.5  โครงการตลาดกับเปาหมายทางเศรษฐกิจของหนวยธุรกิจ   
  การวิเคราะหในเชิงทฤษฎี   จะสมมติใหหนวยผลิตในทุกตลาดมีเปาหมายกําไรสูงสุด   
แตกําไรของหนวยผลิตในระยะส้ันและระยะยาวของหนวยผลิตจะแตกตางกัน  เม่ือโครงสรางตลาด
แตกตางกัน  กลาวคือ 
 ตลาดแขงขันสมบูรณ   หนวยผลิตแตละหนวยแมวาจะขายในราคาเดียวกัน  ถาเปน
ระยะส้ันหนวยผลิตบางแหงอาจไดรับกําไรเกินปกติหรือกําไรปกติ   หรือการขาดทุน ท้ังนี้ข้ึนกับ
ลักษณะของเสน AC ถาเสน AC ต่ํากวา P ก็จะกําไรเกินปกติ  ถา AC   =   P  โดยเสน AC  สัมพันธ
กับ เสน P  ก็จะกําไรปกติ  แตถา AC  มากกวา  P  ก็จะประสบกับการขาดทุน แตในระยะยาวแลว  
หนวยผลิตในอุตสาหกรรมจะปรับตัวจนทุกแหงไดรับเพียงกําไรปกติ 
 ตลาดผูกขาด  หนวยผลิตรายเดียวในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม  ถากําหนดราคาขาย
ใหสูงกวาตนทุน  ก็อาจไดรับกําไรเกินปกติท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  แตถาเปนระบบเศรษฐกิจ
แบบผสม  ถารัฐเขามาแทรกแซงการกําหนดราคาให P  =  AC  ผูผลิตก็จะไดรับเพียงกําไรปกติ
เทานั้น 
 ตลาดผูขายนอยราย   หนวยผลิตมีเพียง 2-3 ราย  ไมวาจะเปนระยะส้ันหรือระยะยาว  ถา
แตละราย  ตั้งราคาในระดับท่ี P มากกวา AC ก็จะไดรับกําไรเกินปกติ  ถา P  =  AC  ก็จะกําไรปกติ  
แตถากําหนด P  นอยกวา AC ก็จะขาดทุน 
 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  หนวยผลิตท่ีมากราย  ในระยะส้ัน  หนวยผลิตบางแหงอาจ
ไดรับกําไรเกินปกติเม่ือกําหนดให P >  AC  จะกําไรปกติเมื่อ  P  =   AC  และถากําหนด P  <  AC   
ก็จะขาดทุน  แตในระยะยาวแลว  หนวยผลิตจะมีการปรับตัวเพื่อใหไดรับเพียงกําไรปกติเทานั้น 
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แบบจําลองของการต้ังราคาของหนวยผลิตในโครงสรางตลาดแบบตางๆ 
 แบบจําลองพื้นฐานของตลาดมี 4 รูปแบบ คือ ตลาดแขงขันสมบูรณ ตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด ตลาดผูขายนอยราย และตลาดผูกขาด  ไมวาตลาดจะมีรูปแบบใด  ทุกแบบจําลองจะอยู
ภายใตขอสมมติ  7  ขอ    ดังตารางท่ี 2.1   
ตารางท่ี  2.1  ขอสมมติเกี่ยวกับโครงสรางตลาดและพฤติกรรมของตลาดตาง ๆ 
 

 
ขอสมมติตาง ๆ 

ผูยอมรับราคาท่ี
ตลาดกําหนด 

ผูกําหนดราคา 

ตลาดแขงขัน
สมบูรณ 

ตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาด 

ตลาดผูขายนอย
ราย 

ตลาดผูกขาด 

ดานโครงสรางตลาด 
1.   จํานวนผูขาย 
2.   เง่ือนไขตนทุน 
3.   จํานวนผูซ้ือ 
4.   เง่ือนไขอุปสงค 

 
มาก 

 
มาก 

 
นอย 

 
หนึ่ง 

ทุกแบบจําลองจะสมมติใหการผลิตลดนอยถอยลงในระยะสั้น จึงทําให MC เพ่ิมขึ้น 

ทุกแบบจําลองจะสมมติใหจาํนวนผูซ้ือมาก 
สินคาเหมือนกัน
แทนกันได 

คลายกันมากแทนกัน
ไดดี 

ไมมีตัวเลือกที่จะ 
ทดแทนได 

แทนกันไมได 

ดานพฤติกรรม 
1.  เปาหมายของธุรกิจ 

2.   ยุทธวิธีการ
แขงขัน 
3.   การคาดคะเน 
      ปฏิกิริยาของคู 
      แขงขัน 

 
สมมติวามีเปาหมายกําไรสูงสุดในระยะส้ัน 
ทุกแบบจําลองจะสมมติใหมีการปรับราคาและปริมาณ  ยกเวนตลาด
แขงขันสมบูรณเทานัน้ท่ีมีการปรับปริมาณสินคาเพยีงอยางเดยีว 

ไมมี ข้ึนอยูกับ
เปาหมายของ
ธุรกิจแตละแหง 

ไมมี 

 
ท่ีมา  :  Evan J. Douglas.(1992). Managerial Economics Analysis and Strategy (4 th ed.).p.364. 
     2.5.1  การกําหนดราคาในตลาดแขงขันสมบูรณ 
 หนวยผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณ จะขายสินคาตามราคาท่ีตลาดกําหนด  โดยราคาท่ี
ตลาดกําหนดคือระดับราคาท่ีอุปสงค (D) =  อุปทาน (S)  ดังนั้น  ผูผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณจึง
เปนผูรับราคา (A Price Taker) ซ่ึงตามภาพท่ี 1 จะขายสินคาราคาหนวยละ  OP* บาท 
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ภาพท่ี 2.1  การกําหนดราคาและปริมาณสินคาในระยะส้ันของตลาดแขงขันสมบูรณ 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม, หนา 175. 

จากภาพท่ี 2.1 ราคาขายตอหนวยจะคงท่ีเทากับ OP* การผลิตในระยะส้ันจะผลิตท่ี   
MC = MR  เม่ือ MR สูงกวา  MC การผลิตมากข้ึนจะทําใหไดรายรับเพิ่มข้ึน แตถา MC > MR จะทํา
ใหรายรับหายไป ซ่ึงผูผลิตจะกําไรสูงสุดเม่ือผลิตท่ีระดับ MC = MR กําไรเกินปกติเทากับพื้นท่ี P*  
ABC   ซ่ึงเกิดจาก (P*-C) หรือ Price-cost margin  คูณกับ OQ*   อยางไรก็ดี  ตลาดแขงขันสมบูรณ
ในความเปนจริงเกิดข้ึนไดยาก  เพราะเปนการยากท่ีจะมีผูซ้ือและผูขายจํานวนมาก  ท่ีขายสินคา
เหมือนกันทุกประการ  ผูซ้ือจะไมมีความชอบในสินคาของผูขายรายใดรายหนึ่งเปนพิเศษ  หรือไม
มีความแตกตางในคุณภาพและบริการหลังการขาย 

                          
 ภาพท่ี 2.2  ปริมาณการผลิตในระยะยาวของหนวยธุรกิจในตลาดแขงขันสมบูรณ 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ,หนา176. 

ปริมาณสินคา 
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 ในระยะยาว  หนวยธุรกิจสามารถเปล่ียนแปลงปจจัยการผลิตไดทุกชนดิ  หนวยธุรกจิ
จะเลือกขนาดโรงงานท่ีเหมาะสม  ปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสมจะอยูท่ี  LMC  =  MR  =  P กําไรเกนิ
ปกติจะหมดไปหนวยธุรกิจจะไดรับเพียงกําไรปกติในระยะยาวเทานัน้ 
     2.5.2   การกําหนดราคาในตลาดแขงขันไมสมบูรณ 
ในตลาดแขงขันไมสมบูรณ  ซ่ึงประกอบดวย  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดผูขายนอยรายและ
ตลาดผูกขาด  หนวยผลิตจะเปนผูกําหนดราคา (Price Maker)  ลักษณะสินคาท่ีขายจะแตกตางกนั
เล็กนอย (diffirentiate product) 
                2.5.2.1  ตลาดผูกขาด 
 

                                      
ภาพท่ี 2.3  การกําหนดราคาและปริมาณในตลาดผูกขาด 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม,หนา 176. 
 ภาพท่ี 2.3  การผูกขาดเกิดข้ึนเม่ือมีผูขายเพียงรายเดียวในตลาด และมีการกีดกันการเขา
สูตลาดดวยวิธีตาง ๆ จนทําใหเกิดอุปสรรคในการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม  การกีด
กันการเขาสูตลาดจะทําใหตนทุนของผูผูกขาดสูงข้ึน เพราะวาธุรกิจจะตองควบคุมวัตถุดิบสําคัญ ๆ 
หาแหลงท่ีตั้งท่ีดีท่ีสุด  ขาวสารขอมูลท่ีจําเปน  สิทธิในการผลิตและสิทธิบัตร เปนตน 
 กําไรของผูผูกขาด  จะสูงสุดเม่ือผลิตท่ี MC  =  MR  ปริมาณการผลิต  OQm  ซ่ึงทุก ๆ 
หนวย จะเห็นวา MR  จะมากกวา  MC  เม่ือผลิตท่ี OQm  กําไรเกินปกติของหนวยธุรกิจจะเทากับ
พื้นที่ Pm  ABC 
 สําหรับการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของผูผูกขาด ระยะยาว จะกําหนดท่ี LMC  
=  MR   ผูผูกขาดอาจไดรับกําไรเกินปกติ ถา P  มากกวา  LAC  แตก็ไมจําเปนวาจะไดรับกําไรเกิน
ปกติเสมอไปแตมักมีแนวโนมเปนเชนนนั้น   ผูผูกขาดจะหยุดการผลิตเมื่อ P ต่ํากวา LAC 
                2.5.2.2  ตลาดผูขายนอยราย    พฤติกรรมการกําหนดราคาในตลาดผูขายนอยรายมีหลาย
รูปแบบ  ดังตอไปนี ้

ปริมาณสินคา 

DPU



 18 

แบบจําลองเสนอุปสงคหักงอ (The Kinked Demand Curve Model) Paul Sweezy  
ศึกษาตลาดผูขายนอยรายในอุตสาหกรรมเหล็ก พบวา ราคาเหล็กในป ค.ศ.1901 จะคงท่ี ณ ระดบั
ราคา 28 ดอลลารสรอ.ตอตันคงท่ีเปนเวลายาวนานถึง 15 ป และในป ค.ศ.1922-1933 ราคาก็คงท่ีอยู 
ณ ระดับ 43 ดอลลารสรอ.ตอตัน ดังนั้น ขอสมมติในการศึกษาของเขา ก็คือ ถาหนวยธุรกิจหนึ่งข้ึน
ราคา  หนวยธุรกิจอ่ืนจะไมข้ึนตาม  ในขณะท่ีหนวยธุรกิจหนึ่งลดราคา หนวยธุรกิจอ่ืนจะลดราคา
ตาม ดังนั้น ธุรกิจในตลาดผูขายนอยรายจะมีเสนอุปสงคท่ีหักงอ ซ่ึงจะประกอบไปดวยเสนอุปสงค 
2 เสน เสนแรกเปนเสน Ceteris paribus demand curve*  ซ่ึงเปนเสนอุปสงคสวนบนของราคาคงท่ี 
ท่ีมีลักษณะคอนขางลาดและอุปสงคสวนลางท่ีเรียกวา mutatis mutandis demand curve  ซ่ึงรวม
ปฏิกิริยาท้ังหมดของผูขายทุก ๆ รายท่ีเกิดจากการปรับราคาของผูขายรายแรกไวแลว  อุปสงค
สวนลางจะแสดงสวนแบงตลาดท่ีคงเดิม  เพราะทุกหนวยผลิตไดปรับราคาลงเหมือน ๆ กัน  ราคา
สินคาโดยเปรียบเทียบจึงไมแตกตางกนั  สวนแบงของหนวยธุรกจิจึงไมนาจะแตกตางไปจากเดิม 
 

                                        
 
ภาพท่ี 2.4  แบบจําลองเสนอุปสงคหักงอในตลาดผูขายนอยราย 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม, หนา 178. 
 จากภาพท่ี  2.4 ณ ระดับราคา OP ปริมาณการผลิต OQ  แตถาราคาสูงกวา OP เสนอุป
สงคท่ีหนวยธุรกิจคาดคะเนไวคือเสน Ceteris paribus คือ DA เปนเสนคอนขางลาด มีคาความยึด
หยุนสูง และ ณ  ราคาท่ีต่ํากวา OP เสนอุปสงคท่ีหนวยธุรกิจคาดคะเนไวคือ  mutatis  mutandis  คือ 
AD1 ซ่ึงเปนเสนคอนขางชัน  คาความยึดหยุนต่ํา เสนอุปสงคท้ังเสนของหนวยธุรกิจ คือ  เสน DAD1  
ซ่ึงเปนเสนหักงอตรงจุด  A   ณ ระดับราคา  OP 
 อยางไรก็ดี แบบจําลองของ Sweezy  ท่ีกลาวขางตน มีการวิพากษวิจารณกันวาไม
สามารถอธิบายการกําหนดราคาสินคาในตลาดผูขายนอยรายในระยะยาวได (cohen 8 cyert, 1965) 

DPU



 19 

และ Stigler ก็ไดศึกษาตลาดผูขายนอยราย  จํานวน  7  อุตสาหกรรม  แลวพบวา  หนวยธุรกิจใน
ตลาดผูขายนอยรายจะแขงขันกันท้ังในดานราคาสินคาดวย  ดังนั้น จึงคิดวาเสนอุปสงคไมนาจะหัก
งอ 
   แบบจําลองผูนําราคา (Price Leadership Model) พฤติกรรมในตลาดผูขายนอยรายอีก
แบบหนึ่งก็คือ  การมีผูนําราคาในตลาดโดยผูนําราคาจะกําหนดราคากอนหนวยธุรกิจอ่ืน ๆ ทําให
หนวยธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมตองเปล่ียนแปลงราคาตาม ผูนําราคามี 3 รูปแบบ คือ  

1. ผูนําราคาท่ีเปรียบเสมือนเคร่ืองบารอมิเตอร (The barometric price leader) เปน
ลักษณะของผูนําราคาท่ีมีประสบการณสูง  มีความสามารถรูทิศทางของตลาดท้ังในแงอุปสงคและ
ตนทุนการผลิต  พฤติกรรมการตัดสินใจจึงมักจะถูกตองกับสถานการณ ทําใหเปนท่ีนาเช่ือถือ  เม่ือ
ผูนําราคาน้ีเปล่ียนแปลงราคาจะทําใหหนวยธุรกิจอ่ืนเปล่ียนแปลงราคาตามเสมอ 

 2 . ผูนําราคาโดยผูผลิตท่ีมีตนทุนตํ่า (Low cost price leader) เปนลักษณะของหนวย
ธุรกิจท่ีมีตนทุนการผลิตท่ีต่ํา  สามารถกําหนดราคาท่ีต่ํา ทําใหผูผลิตรายอ่ืนตองกําหนดราคาตํ่าตาม
ไปดวย ซ่ึงมีหลายกรณี ดังนี้ 
       2.1  ผูนําราคาท่ีมีตนทุนต่ํา ผลิตสินคาเหมือนกันทดแทนกันไดหนวยธุรกิจใน
อุตสาหกรรมที่ขายสินคาเหมือนกันทดแทนกันได  จะมีการกําหนดราคาตามหนวยธุรกิจท่ีมีตนทุน
ต่ํากวา 

               ปริมาณสินคา 
 
ภาพท่ี 2.5  แสดงผูนําราคาท่ีมีตนทุนตํ่า : กรณีอุตสาหกรรมมีหนวยธุรกิจ 2 รายท่ีขายสินคาหมือน 
                   กัน 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ,หนา 180. 
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 จากภาพท่ี 2.5  สมมติใหอุตสาหกรรมน้ีประกอบดวยธุรกิจ 2 ราย ซ่ึงธุรกิจแตละแหง
ขายสินคาท่ีเหมือนกัน เชน เหล็ก ดังนั้นจึงมีเสนอุปสงคเหมือนกันคือ เสนอุปสงค dAD ของธุรกิจ 
A ต่ํากวาธุรกิจ B (MCA ต่ํากวา MCB) ดังนั้นเม่ือธุรกิจท่ีมีตนทุนตํ่ากวากําหนดราคาเพ่ือใหไดกําไร
สูงสุดโดยกําหนดราคาท่ี OPA หนวยธุรกิจ B ก็จะตองกําหนดราคา =  OPA ดวย  แตเนื่องจากอุป
สงคของตลาด =  2Q  ดังนั้นหนวยธุรกิจ A และ  B  ตางก็ผลิตจํานวนเทากันคือแหงละ OQ หนวย 

    2.2  ผูนําราคาท่ีมีตนทุนตํ่าสุด  ผลิตสินคาแตกตางกัน  ในกรณีสินคาท่ีขายมีลักษณะ
แตกตางกันเล็กนอยในสายตาผูบริโภค เชน ผงซักฟอก และสมมติใหอุตสาหกรรมน้ีมีธุรกิจเพียง 3 
ราย คือ บริษัท A บริษัท B บริษัท C ถาบริษัท A มีตนทุน  (MCA) ต่ําท่ีสุด  ดังนั้นบริษัท A จึงเปน
ผูนําในการกําหนดราคาขาย OPA ผูตามรายท่ี 1 คือบริษัท B ผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ สินคามีคุณภาพ
ดีกวาของบริษัท A แตตนทุน MCB สูงกวา สวนบริษัท C ขายในราคาถูกกวา (OPC ต่ํากวา OPA) แต
มีการคิดคาบริการหลังการขายตางหาก และตนทุนของบริษัท C ก็สูงกวาของบริษัท A ดังภาพท่ี 6 
 

 
 
ภาพท่ี 2.6  ผูนําราคาท่ีมีตนทุนตํ่า : กรณีอุตสาหกรรมมีหนวยธุรกจิ 3 รายท่ีขายสินคาแตกตางกนั 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ,หนา 181. 
 ภาพที่  2.6  อุตสาหกรรมหน่ึงมีธุรกิจ 3 แหง ผลิตสินคาท่ีแตกตางกัน หนวยธุรกิจ A 
เปนผูนําราคากําหนดราคาขายท่ี PA ขายในปริมาณ OQA เดิมธุรกิจ B ขายในราคาสูงกวา คือ OPB 
และธุรกิจ C ขายในราคาถูกกวา คือ OPC ธุรกิจ  B  ขายสินคาท่ีมีคุณภาพดีกวา สวนธุรกิจ C ขายใน
ราคาตํ่ากวา แตมีการคิดคาบริการหลังการขาย แตทายท่ีสุดท้ังธุรกิจ  B  และ  C ตองปรับราคาตาม
ธุรกิจ  A 
 3.   ผูนําราคาโดยธุรกิจรายใหญ (The dominant firm price leader) ผูนําราคาโดยหนวย
ธุรกิจรายใหญจะเกดิข้ึน  เมือ่อุตสาหกรรมหน่ึงประกอบดวยธุรกจิรายใหญรายหนึง่และหนวย
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ธุรกิจเล็ก ๆ อีกเปนจํานวนมาก ผูท่ีกําหนดราคาขายในตลาดจะเปนหนวยธุรกิจรายใหญ ดังนั้น 
หนวยธุรกิจรายใหญจะเปนผูนําราคา และหนวยธุรกจิรายเล็ก ๆ จะกําหนดราคาตาม 
 

                                      
ภาพท่ี 2.7  การกําหนดราคาโดยผูนําราคาท่ีเปนรายใหญ 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม,หนา 181. 
 จากภาพท่ี  2.7 ธุรกิจรายใหญจะเลิกกําหนดราคาท่ีทําใหตนเองไดรับกําไรสูงสุดโดย
กําหนดราคาท่ี MCD  =  MR  ราคาขาย  OPD  ปริมาณขาย  OQD แต ณ ระดับราคา  OPD  ธุรกิจราย

เล็ก ๆ สามารถผลิตสินคา  = OQSΣ (MCS) ขณะท่ี  ΣMCS  ตัดกับเสนอุปสงค  D  ระดับราคาขาย
คือ  OPQ   ดังน้ัน ธุรกิจรายเล็กตองขายตามราคา OPD 
 4.  การต้ังราคาโดยมีการรวมตัวกันระหวางผูผลิตในรูปของ cartel การรวมตัวกันในรูป
ของ cartel อาจเปนการรวมตัวกันอยางลับ ๆ หรือเปดเผยก็ได  เพื่อจะดําเนินนโยบายอันเดียวกัน
แบงเปน 2 ประเภท คือ 
      4.1  สวนแบงตลาดของคารเทล (market-sharing cartel) เปนการแบงสวนแบง
การตลาดโดยเขตภูมิศาสตร  ในอาณาเขตหน่ึง ๆ ผูขายมีสิทธ์ิเต็มท่ีท่ีจะดําเนินนโยบายใด ๆ ใน
อาณาเขตท่ีเปนสวนแบงตลาดของตน แตตองไมกาวกายในอาณาเขตของผูขายรายอ่ืน 
      4.2.  คารเทลรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง (the centralize cartel) เปนการรวมตัวกันดวย
การกําหนดราคาขายไวเปนราคาเดียว  แลวแบงโควตาการผลิตและการขายใหแกผูขายแตละราย
เชน การรวมตัวกันของกลุม OPEC (The Qrganization of Petroleum Exporting Countries) ในการ
ขายนํ้ามัน 
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ภาพท่ี 2.8   แสดงการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของกลุมคารเทล 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ,หนา 182. 
 จากภาพที่ 2.8 เสน D และ  MR เปนเสนอุปสงคและรายรับหนวยสุดทายของ

อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมน้ีมีผูผลิต 2 ราย  ซ่ึงจะผลิตสินคา ณ ระดับท่ี  ΣMC  = MR  คารเทล
จะกําหนดราคาขายหนวยละ 800 บาท ปริมาณการผลิต 50,000 หนวย แบงโควตาใหธุรกิจท่ี 1 ผลิต 
20,000 หนวย ธุรกิจท่ี 2 ผลิต 30,000 หนวย  ธุรกิจท่ี 1 มีกําไร ( 100 x 20,000)  เทากับ 200,000 
บาท  ธุรกิจท่ี 2 มีกําไร (200 x30,000) กําไร   600,000 บาท ถากลุมคารเทลมีกําไรท่ีแตกตางกัน
เชนนี้ ก็มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการแตกแยกกันภายหลัง  หรือบางแหงไมปฏิบัติตามขอตกลงดวย
การแอบเพ่ิมโควตาการผลิตของตนเองใหสูงข้ึน 
     2.5.3  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
 ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดเปนตลาดท่ีมีผูขายจํานวนมาก ท่ีขายสินคาแตกตางกัน ดังนั้น
เสนอุปสงคของผูขายมากรายจะเปนเสนท่ีลาดจากซายลงมาทางขวา  แตมีลักษณะลาดกวาเสนอุป
สงคของตลาดผูกขายและตลาดผูขายนอยราย 
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ภาพท่ี 2.9  ราคาและปริมาณการผลิตของผูขายก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาดในระยะส้ัน 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม,หนา 184. 
 จากภาพท่ี 2.9  หนวยผลิตในตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด ในระยะส้ันจะทําการผลิตท่ี 
SMC  =  MR  ปริมาณการผลิต   OQ   ราคาขาย  OP  กําไรเกินปกติ  คือพื้นท่ี  PABC 
 การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของผูผลิตในระยะยาว จะกําหนด ณ ระดับท่ี 
LMC  =  MR และเปนจุดท่ีเสน LAC สัมผัสกับเสน D ท่ีจุด E  ผูผลิตจะไดรับเพียงกําไรปกติ ดัง
ภาพท่ี 2.10 
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ภาพท่ี 2.10  ราคาและปริมาณการผลิตในระยะยาวของตลาดก่ึงแขงขันกึ่งผูกขาด 
ท่ีมา:  ประมวลสาระชุดวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม,หนา 184.  

จากสมการรายรับและสมการตนทุนในตลาดกึ่งแขงขันผูกขาดท่ีกลาวมาแลว 
จากภาพท่ี 2.10  ท่ีจุด E slope ของ  AR = slope  LAC   

 นั่นคือในระยะยาว  หนวยธุรกิจในตลาดกึง่แขงขันกึ่งผูกขาดจะไดรับกาํไรปกติ  (∴π 
มีคา  เทากับ 0) 
ตลาดแขงขนัสมบูรณ (Perfect  market)  

หมายถึงตลาดที่มีการแขงขันอยางเต็มท่ีในระหวางผูซ้ือและผูขาย อันเปนผลผลักดันให
ราคาสินคาหรือปริมาณซ้ือขายสินคาในตลาดมิไดตกอยูภายใตอิทธิพลของผูซ้ือหรือผูขายฝายใด
ฝายหนึ่ง แตจะถูกกําหนดโดยกลไกตลาด 

ประกอบดวยลักษณะตาง ๆ ดังนี ้
1.  มีผูซ้ือและผูขายจํานวนมาก (Many buyers,many sellers) จนกระท่ังผูซ้ือและผูขาย

แตละรายตางไมมีอิทธิพลเหนือราคา ท้ังนี้เพราะผูซ้ือและผูขายแตละรายตางเปนสวนยอยของตลาด  
ปริมาณการซ้ือขายตลอดจนการเปล่ียนแปลงปริมาณการซ้ือขายของผูซ้ือและผูขายแตละรายใน
ตลาดนับเปนสวนนอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการซ้ือขายท้ังหมดในตลาด จึงไมสามารถกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงในราคาสินคาได ในกรณีดังกลาวนี้ ราคาสินคาในตลาดจะถูกกําหนดโดยอํานาจ
ตอรองของผูซ้ือและผูขายซ่ึงแสดงอยูในรูปของเสนอุปสงคและเสนอุปทานของตลาด ผูซ้ือและ
ผูขายแตละรายตางตองยอมรับราคาและปริมาณซ้ือขายท่ีถูกกําหนดข้ึนนี ้

2.  สินคาท่ีซ้ือขายกันในตลาดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ (homogeneous product)  
ผูซ้ือไมเกี่ยงท่ีจะซ้ือสินคาหนวยใดก็ได จากผูขายรายใดก็ได ในกรณีดงักลาวนี ้ราคาสินคาในตลาด
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จึงมีเพียงราคาเดียว ถาผูขายรายใดรายหนึง่ต้ังราคาสินคาใหสูงกวาผูขายรายอ่ืน ๆ ผูซ้ือจะไมทําการ
ซ้ือสินคาจากผูขายรายนั้นเลย เพราะสามารถซ้ือสินคาท่ีเหมือนกนัทุกประการไดจากผูขายรายอ่ืน ท่ี
มีมากในตลาด  

3. ผูซ้ือและผูขายแตละรายตางรูถึงสภาพการณในตลาดเปนอยางดี (perfect knowledge) 
โดยผูซ้ือและผูขายแตละรายตางรูวาในขณะหน่ึง ๆ นัน้ ราคาซ้ือขายในตลาดเปนอยางไร ถาผูซ้ือ
หรือผูขายรายใดรายหน่ึงเสนอซ้ือหรือเสนอขายสินคาในราคาท่ีแตกตางจากราคาท่ีเปนอยูในตลาด 
ผูขายหรือผูซ้ือรายอ่ืน ๆ ก็สามารถจะรูไดโดยทันที และจะไมปรากฏมีผูซ้ือรายใดยินยอมซ้ือสินคา
ในราคาท่ีสูงกวาราคาตลาด ในทํานองเดียวกัน ผูขายก็จะไมยอมขายสินคาใหกับผูซ้ือท่ีเสนอซ้ือ
สินคาในราคาตํ่ากวาตลาดเชนกัน 
 4. การเขาหรือออกจากอุตสาหกรรม ตลอดจนการโยกยายปจจัยการผลิตทุกชนิด
สามารถกระทําไดโดยเสรี (free entry and perfect mobility)  ผูซ้ือประสงคจะเขามาทําการซ้ือสินคา
ในตลาด ก็จะสามารถเขามาไดโดยไมมีขอกีดขวางใด ๆ ในทํานองเดยีวกับผูขายท่ีประสงคจะเลิก
ทําการผลิต หรือโยกยายการผลิตไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนก็สามารถทําไดโดยไมมีอุปสรรคใด ๆ 
เชนกัน ไมวาจะโดยกฎหมาย ขอกีดขวางทางดานการเงิน หรือการกดีกันจากผูผลิตรายเดิมในตลาด 
การปรับเปล่ียนปจจยัการผลิตเพื่อใชในการผลิตตางอุตสาหกรรมก็สามารถเปนไปไดโดยงาย กําไร
หรือขาดทุนในอุตสาหกรรมจะเปนตัวชักจูงใหเกิดการเขาหรือออก และ การโยกยายปจจยัการผลิต
ข้ึนในตลาด  
 ตลาดแขงขันสมบูรณ  หนวยผลิตแตละหนวยแมวาจะขายในราคาเดียวกัน ถาเปนระยะ
ส้ันหนวยผลิตบางแหงอาจไดรับกําไรเกนิปกติหรือกําไรปกติ หรือขาดทุน ท้ังนี้ข้ึนกับลักษณะของ
เสน AC   ถาเสน  AC ต่ํากวา  P ก็จะไดกําไรเกินปกติ  ถา AC=P โดยเสน  AC  สัมพันธกับ เสน  P  
ก็จะกําไรปกติ แตถา  AC  มากกวา  P  ก็จะประสบกับการขาดทุน แตในระยะยาวแลว หนวยผลิต
ในอุตสาหกรรมจะปรับตัวจนทุกแหงไดรับเพียงกําไรปกติ   
ดุลยภาพระยะสั้นของผูผลิต/ผูขาย  (Short-Run Equilibrium of the Firm) 
 ดุลยภาพของผูผลิต  (equilibrium of  the  firm)  หมายถึงสภาวะท่ีผูผลิตไดรับกําไร
สูงสุดดังนั้น  ดุลยภาพของผูผลิตและกําไรสูงสุดจึงเปนสภาวะเดียวกันและตรงกับปริมาณผลผลิตท่ี 
MC  =  MR  (วัดจากจุดท่ีเสน  MC  และเสน  MR  ตัดกนั) 
 ตามภาพท่ี  2.11    ผูผลิตอยูในดุลยภาพเม่ือปริมาณผลผลิตเทากับ 0Q   และขายในราคา
หนวยละ 0P   ผูผลิตจะมีกําไรท้ังส้ินเทากบักําไรเฉล่ียตอหนวยคูณดวยปริมาณผลิตหรือปริมาณขาย  
นั่นคือ 
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 กําไรเฉล่ียตอหนวย = รายรับเฉล่ียตอหนวย  –  ตนทุนเฉล่ียตอหนวย 
        PC  = 0P    -    0C 

     กําไรรวม = กําไรเฉล่ียตอสินคา 1 หนวย  x  ปริมาณขาย 
   = PC   x   0Q   =   พื้นที่ส่ีเหล่ียม   PabC 
 ในกรณีนี้จะเห็นไดวาผูผลิตมีรายรับรวมสูงกวาตนทุนรวม  ซ่ึงพิจารณา    ณ    จุด    
MC  =  MR   (คือจุด a)    คา  AR  จะอยูสูงกวาคา   AC    แสดงวาผูผลิตมีกําไรเกินปกติ  (abnormal 
profit)  ในระยะส้ันผูผลิตในตลาดท่ีมีการแขงขันสมบูรณอาจมีกําไรเกินปกติได  และกําไรเกินปกติ
นี้จะเปนตัวดึงดูดใหผูประกอบการรายใหม ๆ เขาสูตลาดสินคานี้ตอไป 

 
            

ภาพท่ี 2.11  ดุลยภาพระยะส้ันของผูผลิต 
ท่ีมา:  วันรักษ ม่ิงมณีนาคิน. หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค .หนา 163. 
ดุลยภาพระยะยาวของผูผลิต (Long-Run Equilibrium of the Firm)  
 ในกรณีของตลาดท่ีมีการแขงขันสมบูรณ การพิจารณาดุลยภาพระยะยาวของผูผลิตแต
ละรายอาศัยขอสมมติ (assumptions) 3 ประการ คือ ประการแรก การผลิตยังคงยึดเง่ือนไขแหงกําไร
สูงสุดแบบเดียวกับการผลิตในระยะส้ัน   เพียงแตเปล่ียนมาใชตนทุนระยะยาวแทน   นั่นคือ   จุด
ดุลยภาพจะอยูท่ี  LMC  =  SMC  =   MR  =  P     ประการท่ีสอง  ผูผลิตมีโอกาสเปล่ียนแปลงขนาด
ของโรงงานหรือเลิกผลิตโดยเด็ดขาดถาเห็นวาไมสามารถผลิตไดคุมตนทุนการผลิต  ประการท่ีสาม 
ผูผลิตใหมสามารถเขามาแขงขันไดอยางเสรี 
 จากขอสมมติประการท่ีสองน้ีทําใหสรุปไดวา  ในระยะยาวราคาจะตองเทากับจุดตํ่าสุด
ของตนทุนเฉล่ีย  และผูผลิตจะตองใชโรงงานท่ีมีขนาดเหมาะสมท่ีสุด (optimum size) นั่นคือ มี
ตนทุนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด และ SMC  เทากับ  LMC  เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะถาราคาอยูสูงกวาจุดตํ่าสุดของ
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ตนทุนเฉล่ีย  ผูผลิตจะมีกําไรเกินปกติ  ซ่ึงเปนปจจัยดึงดูดผูผลิตรายใหมเขามาสูตลาดเพ่ิมข้ึน  ราคา
ก็จะลดลง  เพราะอุปทานตลาดเพ่ิมข้ึน  แตอุปสงครวมไมเปล่ียนแปลง  ในขณะท่ีผูผลิตรายใหม
เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ราคาจะลดลงๆ จนกระท่ังเทากับจุดตํ่าสุดของตนทุนเฉล่ียตอหนวย 
 
  ตนทุน,  รายได 
 
     LMC 
                                                                                   SMC 
         LAC 
     SAC 
                                            P            D  =  MR 
             E 
 
 
 
               0       Q                                          ปริมาณผลผลิต 
รูปท่ี 2.12  ดุลยภาพการผลิตในระยะยาว 
ท่ีมา:  วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน.หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค.หนา 167. 
 ในทางตรงขาม  ถาราคาอยูต่ํากวาจดุตํ่าสุดของตนทุนเฉล่ีย  ผูท่ีทนการขาดทุนไมได
จะตองเลิกกิจการ  อุปทานตลาดลดลง  ราคาก็จะขยับสูงข้ึน  และในท่ีสุดจะเทากับจดุตํ่าสุดของ
ตนทุนเฉล่ียผูผลิตท้ังหลายจึงตองปรับปรุงขนาดของโรงงานเพ่ือใหมีตนทุนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด  เม่ือเปน
เชนนี้ SMC  จงึเทากับ LMC  เพราะท้ัง SMC  และ   LMC  ตางก็เทากับจดุตํ่าสุดของ LAC  การท่ี 
SMC  และ  LMC  เทากันนี้  แสดงวาถาการผลิตอยูในดุลยภาพระยะยาว ก็จะตองอยูในดุลยภาพ
ระยะส้ันดวย 
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา  ในระยะยาวผูผลิตแตละรายในตลาดแขงขันสมบูรณจะอยูใน
ดุลยภาพเม่ือผลิตตรงปริมาณผลผลิต ณ SMC  =  LMC  =  MR  =  P  =  จุดตํ่าสุดของ  LAC  จากรูป
ท่ี  12  ผูผลิตจะเลือกผลิตในปริมาณ 0Q หนวย ราคาหนวยละ OP         
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สวนเกินผูบริโภค (Consumer Surplus) 
 สวนเกนิผูบริโภค พิจารณาไดเปน 2 กรณี ดังนี ้
 1.  กรณีพจิารณาสินคาเฉพาะหนวยใดหนวยหน่ึง สวนเกินผูบริโภค หมายถึงสวนตาง
ระหวางราคาที่จายจริงกับราคาสินคาท่ีผูบริโภคเต็มใจที่จะจายเพื่อใหไดสินคานัน้ 

2. กรณีพิจารณาปริมาณซ้ือต้ังแตหนวยแรกจนถึงหนวยสุดทาย สวนเกินผูบริโภค
หมายถึงผลรวมสวนตาง ของจํานวนเงินท่ีผูบริโภคเต็มใจท่ีจะจายและท่ีจายจริงตามราคาตลาด  
ตั้งแตหนวยแรกจนถึงหนวยสุดทาย (หนวยสุดทายมีสวนตางราคาดังกลาวเทากับศูนย) 
 อัลเฟรด มารเชลล (Alfred Marshall)  เปนผูนําแนวคิดนีม้าวิเคราะหทฤษฎีมูลคา 
(Theory of Value)  โดยกลาววาความพอใจท่ีผูบริโภคไดรับอาจเทากับหรือมากกวาราคาท่ีจายไป 
หากความพอใจท่ีผูบริโภคไดรับมากกวาราคาท่ีจายไป ก็แสดงวามีสวนเกินผูบริโภคเกิดข้ึน หาก
ความพอใจเทากับราคาท่ีจาย แสดงวาสวนเกินผูบริโภคเทากับศูนย  แนวคิดเกี่ยวกับสวนเกนิ
ผูบริโภคมีประโยชนในการวิเคราะหผลไดและตนทุนสังคม (Social benefits and Cost) ซ่ึงเปน
เคร่ืองมือท่ีนิยมใชในการศึกษาและประเมินโครงการตาง ๆ ดานส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลาดผูกขาดหรือตลาดแขงขันไมสมบูรณ (Imperfect market)   
 หมายถึงตลาดที่ไมมีลักษณะตาง ๆ ของตลาดแขงขันสมบูรณท่ีกลาวมาแลว หรือมีกไ็ม
ครบถวน ซ่ึงเราสามารถช้ีใหเห็นไดวา ตลาดในสภาพท่ีเปนจริงมีลักษณะการแขงขันท่ีไมสมบูรณ
มากกวาจะเปนตลาดแขงขันสมบูรณ โดยเปรียบเทียบไดจากสภาพทีเปนจริงกับลักษณะของตลาด
แขงขันสมบูรณ ดังนี ้
 1. จํานวนผูซ้ือและผูขายในตลาดมักจะมีจํานวนไมมากพอท่ีจะไมกอ ใหเกิดอิทธิพล
เหนือราคาสินคา  
 2. ในสายตาผูซ้ือ สินคาตาง ๆ จะมิไดมีลักษณะเหมือนกันทุกประการแมวา สินคาสอง
ยี่หอจะมีสวนประกอบของสินคาท่ีเหมือนกัน  ความแตกตางในย่ีหอและความพยายามของผูผลิต
สินคาแตละยีห่อในการโฆษณาช้ีชวนใหผูบริโภคเห็นวาสินคาของตนเหนือกวาสินคายี่หออ่ืน  
 3. ในความเปนจริง ผูซ้ือและผูขายจะมิอาจรูถึงความเปนไปของตลาดอยางสมบูรณได 
เพราะการจะทราบความเคล่ือนไหวตลอดเวลาตองใชเวลาและคาใชจาย 
 4. การเขาออกอุตสาหกรรม ในความเปนจริงมิไดเปนไปโดยเสรีดวยเหตุผลอันใด
อันหนึ่ง โดยท่ัว ๆ ไป กฎหมายจะใหความคุมครองแกผูผลิตซ่ึงเปนผูคนคิดส่ิงประดิษฐหรือวิธีการ
ใหม ๆ ในชวงเวลาหนึ่งเพื่อมิใหผูผลิตรายอ่ืนเขามาผลิตสินคาชนิดเดยีวกันแขงขันกบัผูผลิตรายเดิม
หรือในกรณีท่ีรัฐผูกขาดหรือยินยอมใหมีการผูกขาดแกผูผลิตรายใดรายหนึ่ง ในบางกรณีแมไมมีขอ 
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หามการเขามาผลิตแขงขัน การเขามาผลิตในอุตสาหกรรมก็อาจถูกขัดขวางโดยปริยายจากความ
จําเปนท่ีจะตองใชทุนจํานวนมหาศาล  ใชเทคนิคการผลิตข้ันสูงเกินความสามารถของผูผลิตอ่ืน ๆ 
จะจดัหามาได 
 5. การโยกยายปจจัยการผลิตก็มิไดเปนไปโดยเสรี เปนตนวาบรรดาคนงานมักลังเลใจที่
จะยายถ่ินท่ีอยู แมวาคาแรงในสองทองถ่ินจะแตกตางกนั และปจจยัการผลิตแตละชนดิก็มิใชวาจะ
สามารถเปล่ียนไปใชในการผลิตสินคาอ่ืนไดอยางสมบูณณทันทีทันใด 
 การผลิตท่ีเหมาะสมท่ีสุด หมายถึงปริมาณการผลิตท่ีทํากําไรสูงสุด  หรือขาดทุนนอย
ท่ีสุดของหนวยธุรกิจ ในตลาดแขงขันไมสมบูรณ  ดังนั้นการกําหนดราคาท่ีทําใหไดกาํไรสูงสุด คือ
จุดท่ี MC = MR  
 ตลาดผูกขาด หนวยผลิตรายเดียวในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ถากําหนดราคาขาย
ใหสูงกวาตนทุน ก็อาจไดรับกําไรเกินปกติ ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว แตถาเปนระบบเศรษฐกจิ
แบบผสม  ถารัฐเขามาแทรกแซงการกําหนดราคาให P = AC  ผูผลิตก็จะไดรับเพียงกําไรปกติ
เทานั้น    
เสนอุปสงคและรายรับสวนเพิ่มของการผกูขาด (Demand  and  Marginal  Revenue) 
 เนื่องจากตลาดท่ีมีการผูกขาดแทจริงมีผูผลิตเพียงรายเดียว   ดังนั้นอุปสงคของตลาดจึง
เปนอุปสงคของผูผูกขาดดวย  โดยปกติอุปสงคเปนเสนทอดลงจากซายไปขวา  รายรับเพิ่ม (MR) จึง
เปนเสนทอดลงจากซายไปขวาเชนเดียวกัน   และมีความชันเปน  2  เทาของความชันของเสนอุป
สงค   ดังภาพท่ี 2.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.13  เสนอุปสงคและรายรับสวนเพิ่ม 
ท่ีมา : วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน .หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค.หนา 171. 

      ราคา ,รายรับ 
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การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตในระยะสั้น(Determination  of  Price  and  Output  in  the  
Short – Run) 
 เนื่องจากตลาดผูกขาดแบงเปน  2  ประเภท  คือ  ตลาดผูกขาดท่ีไมมีการควบคุม  และ
ตลาดผูกขาดท่ีควบคุมโดยรัฐบาล   ในกรณีตลาดผูกขาดท่ีไมมีการควบคุม   ผูผูกขาดมีอํานาจเต็มท่ี
ในการกําหนดราคาหรือปริมาณขายอยางใดอยางหนึ่ง  ตลาดผูกขาดท่ีควบคุมโดยรัฐบาล  ผูผูกขาด
ไมมีอํานาจกําหนดราคาตามท่ีตองการ  รัฐบาลจะเปนผูกําหนดราคา  การพิจารณาราคาและผลผลิต
ของตลาด  2  ประเภทนี้จึงตองแยกจากกัน 
 1.   ตลาดผูกขาดท่ีไมมีการควบคุม (Unregulated  Monopoly) 
 เนื่องจากรัฐบาลปลอยเสรีเกี่ยวกับการกําหนดราคาและจํานวนผลิต  ดังน้ันผูผูกขาดจึงมี
อิสระในการกําหนดราคาหรือปริมาณผลผลิต   กลาวคือ   เม่ือผูผูกขาดกําหนดอยางหนึ่งแลวอีก
อยางหนึ่งตลาดจะเปนผูกําหนด  ถาผูผูกขาดกําหนดราคา ตลาดจะเปนผูกําหนดปริมาณผลผลิต/ขาย    
ถาผูผูกขาดกําหนดปริมาณผลผลิต/ขาย  ตลาดจะเปนผูกําหนดราคา  นั่นคือผูผูกขาดไมมีอํานาจ
กําหนดท้ังราคาและปริมาณขายพรอมกัน 
        1.1  กําไรจากการผูกขาด (Monopoly   Profit) 
  ผูผูกขาดจะไดกําไรสูงสุด  MC = MR ตราบใดท่ีผลิตนอย  ตนทุนสวนเพิ่มต่ํากวา
รายรับสวนเพิ่ม (MC < MR)  แสดงวากําไรจะมากข้ึนเม่ือผลิตเพิ่มข้ึน  ในทางตรงขาม  ถาผลิตมาก  
กําไรจะลดลงเม่ือผลิตเพิ่มข้ึน    ตนทุนสวนเพิ่มจะสูงกวารายรับสวนเพิ่ม (MC > MR)  ดังนั้นจึง
สรุปไดวาผูผูกขาดจะไดกําไรสูงสุดเม่ือผลิตตรงจุดท่ี  MC = MR  
 ขอที่นาสังเกตจากการวิเคราะหขางตน   คือในตลาดที่มีการผูกขาด   ราคาสินคาจะสูง
กวา  MC  เสมอ   ไมวาผูผลิตจะมีกําไรสูงสุดหรือขาดทุนตํ่าสุด   และน่ีเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหการ
ผูกขาดนํามาซ่ึงการจัดสรรทรัพยากรที่ขาดประสิทธิภาพ   การที่ราคาสูงกวา  MC  แสดงวามีการนํา
ทรัพยากรมาใชในการผลิตนอยกวาท่ีผูบริโภคตองการ   การจัดสรรทรัพยากรจะมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดเม่ือสินคามีราคาเทากับ  MC  ซ่ึงเปนกรณีการแขงขันสมบูรณ 
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ภาพท่ี  2.14  การวิเคราะหดุลยภาพในระยะส้ันของผูผูกขาด 
ท่ีมา:  วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน.หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค.หนา 173. 

จากรูปท่ี 2. 14   จะเห็นวาราคาดุลยภาพอยูสูงกวาตนทุนเฉล่ีย   แสดงวาผูผลิตไดรับ
กําไรเกินปกติซ่ึงเปนกําไรจากการผูกขาด  (monopoly  profit)  กําไรนี้ถามีอยูตลอดไปยอมแสดงถึง
ความสําเร็จในการกุมอํานาจผูกขาด   เพราะถาผูผลิตใหมสามารถเขามาผลิตแขงขันได   กําไรเกิน
ปกตินี้จะคอย ๆ  ลดลงจนในที่สุดคงเหลือแตกําไรปกติ 
          1.2  การขาดทุนนอยท่ีสุด  (Loss  Minimization) 
 อยางไรก็ตาม  ไมใชวาผูผูกขาดทุกรายจะไดรับกําไรเกินปกติเสมอไป   ผูผูกขาดบาง
รายอาจมีตนทุนเฉล่ียสูง   หรือผลิตในปริมาณนอย    ในกรณีเชนนี้   ผูผลิตอาจไดรับเพียงกําไรปกติ   
หรือหากรายรับไมพอรายจายก็อาจประสบภาวะขาดทุน   ในกรณีท่ีขาดทุน   ผูผูกขาดจะผลิตตอไป
หรือเลิกผลิตในระยะส้ัน   ข้ึนอยูกับรายรับเฉลี่ยสูงหรือตํ่ากวาตนทุนแปรผันเฉล่ีย   ถารายรับเฉล่ีย
สูงกวาตนทุนแปรผันเฉล่ียก็นาที่จะผลิตตอไป  โดยผลิต  ณ  ระดับท่ี  MC = MR  เพราะจะขาดทุน
นอยท่ีสุด   แตถารายรับเฉล่ียตํ่ากวาตนทุนแปรผันเฉล่ีย   ผูผูกขาดควรเลิกผลิตเพราะจะสูญเสียนอย
กวา  หากมีการขาดทุนตอเนื่องเปนเวลานานก็ตองเลิกกิจการ 
 ตามภาพท่ี  2.15 อุปสงคไมมากพอที่จะทําใหผูผูกขาดมีกําไร   ทุกจุดบนเสนอุปสงค
แสดงราคาตํ่ากวาตนทุนเฉล่ียท้ังส้ิน   ในกรณีเชนนี้ผูผูกขาดจะผลิต  0Q  หนวย   เพราะขาดทุนนอย
ท่ีสุด  เนื่องจากตรงระดับผลิตนี้  MC = MR  และขายในราคาหนวยละ  0P   เนื่องจากการผลิต  0Q  
หนวยผูผูกขาดเสียตนทุนการผลิตหนวยละ  0f    ดังนั้นจึงขาดทุนหนวยละ   Pf   หรือขาดทุน
ท้ังหมดเทากับพื้นท่ีส่ีเหล่ียม   fedP 
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ภาพท่ี 2.15   แสดงการขาดทุนตํ่าสุด 
ท่ีมา:  วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน.หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค. หนา 174. 

2.   การผูกขาดโดยมีรัฐบาลเปนผูควบคุม  (Regulated  Monopoly) 
 ไดกลาวแลวในตอนตนวา  กิจกรรมบางอยางจําเปนตองใหมีผูผลิตเพียงรายเดียวจึงจะ
ไดประโยชนจากขนาดของการผลิต  (economy  of  scale)   เชน  กิจการรถไฟ   สายการบิน  และ
โทรศัพท  เปนตน  หรือรัฐบาลสามารถปองกันความหายนะไมใหลุกลามในวงกวาง  เชน  การผลิต
สุรา   บุหร่ี  และสลากกินแบง  เปนตน   ดวยเหตุผลดังกลาว  รัฐบาลจึงออกกฎหมายรับรองการ
ผูกขาด   แตเม่ือรัฐบาลยอมใหมีการผูกขาด   รัฐบาลก็จะตองมีหนาท่ีดูแลการตั้งราคามิใหสูงเกินไป
จนสรางความเดือดรอนแกผูบริโภค   เนื่องจากจุดประสงคท่ีรัฐบาลยอมใหมีการผูกขาดมิไดอยูท่ี
กําไรสูงสุด   ดังนั้นจึงไมควรนําเง่ือนไข  MC =  MR  มาใชในการตั้งราคา   การตั้งราคาควร
พิจารณาจากเกณฑอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา 
 เราทราบแลววา   ตนทุนรวม (TC)  ไดรวมกําไรปกติ  (ซ่ึงเปนคาตอบแทนปกติของ
ผูประกอบการ)  ไวแลว   และตนทุนเฉล่ียก็รวมกําไรปกติเฉล่ียไวแลวเชนกัน   ดังนั้นหากต้ังราคา
ตามเง่ือนไข  AC =  AR  ยอมจะเปนราคาท่ียุติธรรม  (Fair  Price,  Pf)  กลาวคือหนวยผลิตก็ยังมี
กําไรปกติขณะท่ีผูบริโภคก็จายในราคาตอกวาราคาผูกขาดท่ีปราศจากการควบคุม 
 ดังนั้นราคายุติธรรม  คือ  Pf =   AC  =  AR 
 อยางไรก็ตาม  ในทางทฤษฎียังไมนับวา    Pf  เปนราคาท่ีกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากร
การผลิตอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เพราะราคา  Pf  นี้ไมไดอยูบนเสน  MC    การผลิตบนเสนนี้
ถือวามีการจัดสรรทรัพยากรการผลิตอยางเหมาะสม 
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ภาพท่ี  2.16   การกําหนดราคาและปริมาณผลผลิตกรณีมีการควบคุม 
ท่ีมา:  วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน.หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค. หนา 175. 
 ตามภาพท่ี  2.16    ราคา  Pf   อยูสูงกวาคา  MC  (ณ  ปริมาณผลผลิตเดียวกัน)   แสดงวา
การนําทรัพยากรมาใชในการผลิต   (สินคา/บริการที่กําลังพิจารณา)   ยังนอยเกินไป   หรืออีกนัย
หนึ่งมีการผลิตสินคานี้นอยเกินไป   สวนกรณีตามรูปท่ี  9.4 (ข)  ราคา  Pf  อยูต่ํากวาคา  MC  (ณ 
ปริมาณผลผลิตเดียวกัน)  แสดงวามีการจัดสรรทรัพยากรมาใชในการผลิตมากเกินไป   หรืออีกนัย
หนึ่งผูผลิตถูกบังคับใหผลิตมากเกินไป   ดังนั้นราคาท่ีกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมจึง
เปนการกําหนดราคาบนเสน  MC   (MC-pricing)    เรียกวา    ราคาอุดมคติ    (Ideal  Price)    คือ             
Pi  = MC = AR 
 อยางไรก็ตาม  ในกรณีท่ี  Pi  อยูต่ํากวา   Pf   (ภาพท่ี  2.16 (ก))  แสดงวาหนวยผลิต
ไมไดรับกําไรปกติหรือไดรับเพียงบางสวน  (ท้ัง  2  กรณีเรียกงาย ๆ  วาขาดทุน)  รัฐบาลก็จะตองต้ัง
งบประมาณชดเชยการขาดทุนเพื่อใหหนวยผลิตอยูรอดได   (กรณีตัวอยางไดแก  กิจการเดินรถ
ประจําทาง  ขสมก.) 
ผลดีและผลเสียของการแขงขันและการผูกขาด 
(Advantages  and  Disadvantages  of  Competition  and  Monopoly) 
 เปนท่ียอมรับกันท่ัวไปวาการแขงขันยอมดีกวาการผูกขาด  แตก็ไมไดหมายความวาการ
แขงขันไมมีผลเสียเลย   และการผูกขาดไมมีผลดีเลย   ท้ังการแขงขันและการผูกขาดตางก็มีท้ังผลดี
และผลเสีย   เพียงแตวาเม่ือนําผลดีและผลเสียมาหักลบกันแลว   ผลสุทธิจะเปนอยางไร  ตอไปนี้
เปนการประมวลผลดีและผลเสียของการแขงขันและการผูกขาด  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีโตเถียงกันไดไมมีท่ี
ส้ินสุด 
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ผลดีของการแขงขัน 
 1.   การแขงขันกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ   เราทราบแลววา
ทรัพยากรในสังคมหน่ึง ๆ  มีจํากัด   ทรัพยากรทั้งหลายสามารถนํามาผลิตสินคาและบริการไดนานา
ชนิด   บางชนิดก็สนองความตองการของคนกลุมใหญ  บางชนิดก็สนองความตองการของคนกลุม
นอย  และเม่ือนําทรัพยากรอันมีอยูจํากัดไปผลิตสินคาหรือบริการอยางหน่ึงแลว  ก็หมดโอกาสท่ีจะ
ผลิตอยางอ่ืน  เพราะการผลิตทุกอยางมีตนทุนคาเสียโอกาส  ในสังคมประชาธิปไตยท่ีมีการใช
กฎหมายเปนเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือการกระจายรายได    ก็จะมีการนําทรัพยากรจํานวนมากไปผลิต 
สินคาและบริการท่ีสนองความตองการของคนกลุมใหญ  ในดานการผลิตเม่ือมีการแขงขันเสรี  
ผูผลิตก็จะพยายามผลิตสินคาท่ีคนกลุมใหญตองการ   หากมีผูผลิตเกาไมผลิตสินคาเหลานั้นหรือ
ผลิตไมเพียงพอ   ผูผลิตรายใหมก็มีโอกาสเขามาผลิตแขงขันไดโดยเสรีตลอดเวลา   ซ่ึงชวยเพิ่ม
อุปทานของสินคานั้น  หากผูผลิตรายใดไมสามารถแขงขันกับผูผลิตอ่ืนได   ก็ตองออกจาก
อุตสาหกรรมนั้นหันไปสูกิจการอ่ืนแทน 
 2.   การแขงขันสนองความตองการของผูบริโภค   และคุมครองผลประโยชนของ
ผูบริโภคใหพนจากการเอารัดเอาเปรียบของผูผลิตไดบาง  ถาผูผลิตรายใดขายสินคาในราคาสูงกวา
หรือคุณภาพต่ํากวาสินคาอยางเดียวกันของผูผลิตอ่ืน  ผูบริโภคสามารถหันไปซ้ือจากผูผลิตอ่ืนได   
เพราะตลาดมีผูขายมากราย   นอกจากนี้   การแขงขันมีสวนสงเสริมคุณภาพสินคาใหดีข้ึนและราคา
ลดลง  ผูผลิตบางรายท่ีขวนขวายเพิ่มยอดขาย  จะพยายามปรับปรุงคุณภาพสินคาใหดีข้ึนพรอมท้ัง
ขายในราคาตํ่าลง  ผูผลิตรายอ่ืนคงตองพยายามทําตาม  ประโยชนจึงตกแกผูบริโภค   คือมีสินคาให
ซ้ือมากข้ึนและราคาตํ่าลง 
 3.   การแขงขันทําใหอุตสาหกรรมตองปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตน
ตลอดเวลา  ผูผลิตตองพยายามหาทางขจัดการร่ัวไหล   ส้ินเปลือง  และลดตนทุนการผลิต   เพื่อจะ
ขายสินคาในราคาเทากับหรือต่ํากวาผูผลิตรายอ่ืน   ผูผลิตนั้นจะขายสินคาไดมากข้ึน    การผลิตมาก
ข้ึนทําให   ตนทุนเฉล่ียตอหนวยและราคาลดลงไดอีก   สวนผูผลิตรายอ่ืนก็ตองมาหาลูทางปรับปรุง
โรงงานของตนตลอดเวลา   มิฉะนั้นอาจดํารงอยูไมได 
 4.   การแขงขันสงเสริมการผลิตสินคาใหม ๆ  การนําวัตถุดิบตัวใหมมาใชในการผลิต  
และการพัฒนาเทคนิคใหม 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการแขงขันมีอานิสงสอยูมากท้ังตอผูผลิตและผูบริโภค 
ผลเสียของการแขงขนั 
 1.   จากขอดีของการแขงขันท่ีทําใหเกิดสินคาใหม ๆ  หากสินคาใหม ๆ  มีมากเกินความ
จําเปนก็อาจกลายเปนผลเสีย   เปนการส้ินเปลืองทรัพยากรการผลิตอีกแบบหนึ่ง   ในระบบการผลิต
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ของญ่ีปุน  ผูผลิตรายยอยในตลาดแขงขันมักจะพยายามเฟนหาสินคาอุปโภคตัวใหม ๆ  อยางเชน  
การผลิตของใชในครัวเรือนก็มีรอยแปดพันอยาง   ของใชจํานวนมากก็ไมใชส่ิงจําเปน   ซ้ือไปเก็บ
สักพักหนึ่งตองโยนท้ิง   ท้ัง ๆ ท่ียังไมไดแกะออกจากกลองดวยซํ้า    หรือมีการใชปจจัยการผลิต
มากมายหลายชุดเพื่อผลิตสินคาอยางเดียวกัน   โดยเพียงแตปรับปรุงดัดแปลงรูปลักษณ   อยางเชน
การผลิตเส้ือผา   รองเทา  กระเปาถือ   เคร่ืองประดับ  มักจะมีแบบใหม ๆ  ออกมามากมาย
ตลอดเวลาท้ัง ๆ  ท่ีแบบเดิมยังจําหนายไมหมด   สรางความส้ินเปลืองทรัพยากรการผลิต   และ
ทางออกของระบบเชนนี้ก็คือการโละสินคาเกาไปตามตางจังหวัด   หรือโละไปยังประเทศท่ีลาหลัง
กวา 
 2.   สืบเนื่องจากการผลิตสินคาซํ้า ๆ   กันแตตางกันตรงยี่หอหรือรูปลักษณ   ผูผลิตบาง
รายอาจไมสนใจท่ีจะเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึนหรือลดตนทุนและลดราคา  แต
หันไปใชวิธีการทุมโฆษณาและสงเสริมการขาย   เนื่องจากสื่อบางอยางสามารถครอบงําคนกลุม
ใหญอยางไดผล  ผูบริโภคตองจายคาสินคาท่ีบวกคาโฆษณาและคาการตลาดในสัดสวนท่ีสูงมาก 
 3.   การแขงขันในการผลิตบางอยางเปนอุปสรรคตอการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช
เพราะผูผลิตมีขนาดเล็กเกินไป   มีเงินทุนนอย   ครองสวนแบงตลาดในสัดสวนท่ีต่ํา   ไมอาจลด
ตนทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต   อาจตองใชวิธีลดคุณภาพสินคาและ/หรือกดคาจาง
แรงงานแทน 
 4.  เนื่องจากผูผลิตแตละรายตองแขงขันกันดวยประสิทธิภาพและราคา   หากผูผลิตราย
ใดครอบครองเทคโนโลยีการผลิตท่ีเหนือกวาคูแขง   ก็จะไดเปรียบในเชิงแขงขัน   จึงตองมีระบบ
รับรองกรรมสิทธ์ิ   ส่ิงประดิษฐ  ในแงหนึ่งสงเสริมใหมีการประดิษฐคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ   แต
อีกแงหนึ่งกลายเปนการปกปองอํานาจผูกขาดโดยปริยาย   เพราะสังคมยังขาดเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปองกันการผูกขาดจากระบบกรรมสิทธ์ิ 
ผลดีของการผูกขาด 
 1.   กิจการบางอยางตองอาศัยการผลิตขนาดใหญจึงจะลดตนทุนการผลิตใหต่ําลงได        
ตัวอยางเชน  การผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํา   ซ่ึงตองลงทุนมหาศาลสรางเข่ือนและระบบสายสง
กระแสไฟฟาระยะไกล   การผูกขาดชวยใหการลงทุนมีความเปนไปได  หรือกิจการที่ตองอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติหายากเปนวัตถุดิบ    การผูกขาดชวยใหทางการควบคุมดูแลการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยูในระดับพอเหมาะ 
 2.   เนื่องจากการแขงขันโดยการผลิตสินคาซํ้า ๆ  กัน  หรือเกือบจะเหมือนกัน   สราง
ความส้ินเปลืองในการใชทรัพยากรการผลิต   เปนจุดออนท่ีผูนิยมระบบวางแผนจากสวนกลาง  
(centrally  planning)   หยิบยกเปนขอโจมตีอยูเสมอ   โดยมองวาหากเปล่ียนมาใชระบบการ
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วางแผนจากสวนกลางในการผลิตสินคาและบริการ   โดยมอบหมายใหหนวยงานผูกขาดการผลิต  
ก็จะสามารถหลีกเล่ียงความส้ินเปลืองจากการใชปจจัยหลายชุดผลิตสินคาซํ้า ๆ  กัน   ตัดคาใชจาย
ดานโฆษณาและคาการตลาด   ตัดแรงกดดันการลดตนทุนและราคา  ไมตองพะวงกับการลดราคา  
จึงไมตองลดคุณภาพสินคา   ไมตองกดคาจางแรงงาน    (ความลมเหลวของระบบวางแผนจาก
สวนกลาง   เกิดจากขอ    บกพรองอ่ืน ของระบบนี้) 
ผลเสียของการผูกขาด 
 การผูกขาดเปนส่ิงท่ีไมพึงปรารถนา   เพราะมีผลเสียหลายประการ   ดังน้ี 
 1 .    การผูกขาดกอให เกิดการจัดสรรทรัพยากรทั้ งระบบเศรษฐกิจอยางไม มี
ประสิทธิภาพ  จากการวิเคราะหตลาดผูกขาด   เราทราบแลววาการผูกขาดทําใหปริมาณการผลิต
นอยกวาท่ีควรจะเปนและราคาสูงกวาท่ีควรจะเปน   ผูบริโภคที่ตองการซ้ือสินคานั้นแตสูราคาไม
ไหว   จําเปนตองหันไปซ้ือสินคาอ่ืนท่ีใชทดแทนไดบาง   เปนเหตุใหมีการใชทรัพยากรนอยเกินไป
ในการผลิตสินคาและ บริการที่ผูกขาด  และมากเกินไปในสินคาอื่น   ทรัพยากรการผลิตจึงถูกใช
อยางไมเต็มประสิทธิภาพ 
 2.   ผูบริโภคไมไดรับการคุมครองใหพนจากการขูดรีดของผูผูกขาด   เพราะผูบริโภค
ไมสามารถหาซ้ือสินคาอยางเดียวกันจากผูผลิตรายอ่ืน   กําไรของผูผูกขาดจึงไมไดเกิดจากการรับใช
สังคม  แตเกิดจากการปฏิเสธที่จะรับใชสังคม 
 3.   การผูกขาดไมชวยคุมครองกรรมกรพนจากการเอารัดเอาเปรียบของผูผูกขาด   ยิ่งใน
กรณีท่ีหนวยผลิตนั้นมีอํานาจผูกขาดการจางงานดวย    คนงานไมสามารถหางานอ่ืนทํา   ผูผูกขาด
อาจฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบโดยกดคาจาง   หรือปลอยปละละเลยส่ิงแวดลอมของสถานท่ีทํางาน 
 4.   ผูผูกขาดไมไดรับผลกระทบใด ๆ   จากความไรประสิทธิภาพของตน  เพราะผู
ผูกขาดเปนผูครองตลาดแตเพียงผูเดียว   ขายสินคาไดเสมอแมในราคาท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน 
 5.   การผูกขาดไมชวยใหวิทยาการการผลิตกาวหนาอยางท่ีควรจะเปน   แมวาผูผูกขาด
จะอยางในฐานะท่ีจะลงทุนนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช    แตอาจลังเลเพราะมัวหนวงผลกําไร
ระยะส้ัน     
 
2.6  ผลตอผลประโยชนของสังคม 
 ในเร่ืองของผลประโยชนตอสังคมนี้  ตลาดแขงขันสมบูรณจะเปนตลาดท่ีจะกอใหเกิด
ผลประโยชนตอสังคมสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับตลาดลักษณะอ่ืน ๆ  ท้ังนี้เนื่องจากในตลาด
แขงขันสมบูรณ   เสนอุปสงค (D)  และเสนรายรับหนวยสุดทาย  (MR)  จะเปนเสนเดียวกัน   ณ  จุด
ท่ี    MC =  MR   อันเปนจุดกําหนดปริมาณการผลิตของหนวยธุรกิจตาง ๆ  ในตลาดลักษณะนี้   MC  
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จึงเทากับระดับราคาของสินคา (P)  ท่ีแสดงอยูบนเสนอุปสงคดวย  เม่ือ  MC = P  ยอมแสดงวา
ตนทุนในการผลิตสินคาหนวยสุดทายจะเทากับรายรับหรือผลประโยชนท่ีผูบริโภคกําหนดใหกับ
สินคาหนวยนั้นพอดี   ผลประโยชนของสังคมจึงอยูในระดับสูงสุด   ซ่ึงตางกับตลาดแขงขันไม
สมบูรณท่ี  MR  และเสนอุปสงค  หรือ  AR  ไมใชเสนเดียวกัน   โดย  MR  จะมีระดับท่ีต่ํากวา  P  
หรือ  AR  ท่ีแสดงอยูบนเสนอุปสงคในทุกปริมาณการผลิต   ดังนั้น  ณ  จุดท่ี  MC =  MR     MC  จึง
มีระดับตํ่ากวา  P   ตนทุนในการผลิตสินคาหนวยสุดทายจึงมีคาตํ่ากวาราคาสินคา   อันหมายถึงวา   
ขณะนี้ตนทุนในการผลิตสินคาหนวยสุดทายมีคาตํ่ากวาผลประโยชนท่ีผูบริโภคกําหนดไวกับสินคา
หนวยนั้น   ปริมาณการผลิต  ณ  จุดท่ี  MC = MR  จึงเปนปริมาณการผลิตท่ีไมทําใหสังคมไดรับ
ประโยชนเต็มท่ี    เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีมากข้ึน   เราจะยกตัวอยางของตลาดผูกขาดมาทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบกับตลาดแขงขันสมบูรณ    โดยสมมติใหตลาดท้ังสองมีตนทุนในการผลิตตอ
หนวยท่ีคงท่ีอันเปนผลใหตนทุนหนวยสุดทายมีคาคงท่ีดวย    
 จากภาพท่ี  2.17   เมื่อตลาดเปนตลาดแขงขันสมบูรณ  จุดผลิตจะอยู   ณ   จุด  E  ซ่ึงเปน
จุดท่ี  MC  =  MR   =  AR  (AR =  MR)  ปริมาณการผลิตคือ  OQP   หนวยและราคาสินคา  คือ  OPP   
บาท ขณะน้ีสินคาหนวยสุดทาย QP  จะมีตนทุนในการผลิตเทากับ   QPE  (พิจารณาจากเสน  MC)  
และใหผลประโยชนตอผูบริโภคเทากับ  QPE  ดวย (ดูจากเสนอุปสงค)  เพราะราคาสูงสุดท่ีผูบริโภค
ยินดีจายสําหรับสินคาหนวยนี้เทากับ  QPE  ขณะนี้ผลประโยชนตอสังคมสุทธิจะเทากับพื้นท่ี  
OMEQP  ลบดวย  พื้นท่ี  OPPEQP  เทากับพื้นท่ี   MPPE  ซ่ึงก็คือคาสวนเกินของผูบริโภคท่ีเราได
วิเคราะหมาในบทท่ีวาดวยทฤษฎีอรรถประโยชน  เพียงแตในท่ีนี้เปนการมองผลประโยชนใน
ภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  2.17   ผลประโยชนตอสังคมเม่ือตลาดเปนตลาดผูกขาดและตลาดแขงขันสมบูรณ 
ท่ีมา:  นราทิพย  ชุติวงศ.ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค. หนา  246. 

ตนทุน & รายรับ 

 

          M 
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          PP      AC  =  MC 
 
 
                  MR                        D = AR
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E 
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สําหรับในกรณีท่ีตลาดเปนตลาดผูกขาด   จุดผลิตจะเปล่ียนมาอยู  ณ  จุด  A  ซ่ึงเปนจุด
ท่ี  MC =  MR  (ในกรณีของตลาดผูกขาดนี้  MR  ไมเทากับ  AR)  ปริมาณการผลิตคือ  OQM   
หนวย  และราคาสินคาคือ  OPM   บาท    ขณะนี้ผลประโยชนตอสังคมสุทธิจะเหลือเพียงพื้นท่ี  
OMBQM   ลบดวยพื้นท่ี   OPPAQM   เทากับพื้นท่ี  PPMBA   ซ่ึงเปนจํานวนท่ีนอยลงกวากรณีของตล 
าดแขงขันสมบูรณ   กลาวคือ  ผลประโยชนสุทธิของสังคมในกรณีนี้จะสูญเสียไปเทากับพื้นท่ี  
ABE  และจะเปนเชนนี้เสมอสําหรับตลาดแขงขันไมสมบูรณทุกลักษณะ   เพียงแตวาความมากนอย
ของความสูญเสียจะแตกตางกันไป   มากท่ีสุดในตลาดผูกขาด   รองลงมาคือตลาดผูขายนอยราย   
และตลาดผูขายมากราย   ตามลําดับ 
 ใหสังเกตวาในกรณีของตลาดผูกขาด  รวมถึงตลาดแขงขันไมสมบูรณอ่ืน ๆ   ซ่ึงเสน  
AR  และ  MR   เปนเสนท่ีลาดจากซายลงมาทางขวา   และไมใชเสนเดียวกันนั้น   ผลประโยชน
สุทธิท่ีตกกับสังคมกับสวนเกินของผูบริโภคจะไมใชส่ิงเดียวกัน   จากรูปขางตน  เม่ือตลาดเปน
ตลาดผูกขาด   ผลประโยชนสุทธิของสังคมคือพื้นท่ี  PPMBA  นั้น   ไดแบงออกเปนสองสวน   สวน
หนึ่งคือพื้นท่ี  MBPM  ซ่ึงคือสวนเกินของผูบริโภค   และอีกสวนหนึ่งคือพ้ืนท่ี  ABPM PP  ท่ีตกเปน
ของผูผูกขาดในรูปกําไรเกินปกติ   ซ่ึงเม่ือรวมสองสวนเขาดวยกันจะเปนผลประโยชนสุทธิท่ีตกกับ
สังคม   และมีจํานวนท่ีนอยลงเม่ือเทียบกับตลาดแขงขันสมบูรณ 
 
2.7  ขั้นตอนในการศึกษา 
         2.7.1. คํานวณหา อุปสงค (Demand)  จากผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัย  เนื่องจากผูใชน้ํามี
พฤติกรรมลักษณะการใชน้ําแตกตางกนั    หาคาและวิเคราะหความยืดหยุนของอุปสงค  
         2.7.2   หาราคาท่ีทําให การประปานครหลวงมีกําไรสูงสุดของประเภทท่ีพักอาศัยจากสมการ
อุปสงค  Demand  ตามทฤษฏี    MC  =  MR  โดยหา Cost function  เพื่อหา MC  
  ท่ี โดยกําหนดให Cost function  สามารถเขียนได ดังนี้ 

    C           = F(Q) 
โดย  C   คือ ตนทุนคาน้ํา 

      Q   คือ ปริมาณการใชน้ําประปา 
จะทดสอบคุณสมบัติของ Cost function วาจะเปน Non Liner หรือ Liner   

         2.7.3  นําราคาท่ีคํานวณไดมาเปรียบเทียบกับราคาที่กปน.เก็บในปจจุบันซ่ึงเปนราคาท่ีทําให
เกิดสวัสดกิารสูงสุดของสังคม  โดย ตนทุนคาน้ําของกปน. มีราคาคงท่ี  
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         2.7.4   การหาขอมูล จากการสุมขอมูลของผูใชน้ําของกปน. เรียงจํานวนหนวยท่ีใชแบงเปน 3 
ระดับ ประมาณ 137  ตัวอยาง โดยใหขอมูลกระจายมากท่ีสุด จากขอมูล CIS ของกปน.กลุมท่ี 1 ผู
พักอาศัย 
 ท้ังนี้การกําหนดสมการตนทุนการผลิต จะพิจารณาจากสมการตนทุนท่ีสมมติใหตนทุน
รวมประกอบดวย ตนทุนคงที่ (Fixed Cost)   และตนทุนแปรผัน (Variable Cost)  ท่ีสมมติใหเปน
ฟงคช่ันของปริมาณนํ้าท่ีผลิตได 

      TC   =   f(Q) 
      ซ่ึงรูปแบบของสมการอาจเปนไดท้ัง สมการแบบเสนตรง (Liner) และไมใชเสนตรง 

(Non-Liner)  อาทิ  เชน 
     สมการเสนตรง 

TC = α  + β Q 
หรือสมการท่ีไมใชเสนตรง ตามท่ีปรากฏในทฤษฏีท่ัวไป ในรูป Quadratic และ Cubric  คือ 

TC = α  + β1 Q+ β2 Q
2 

TC = α  + β1 Q+ β2 Q
2+ β3 Q

3 
ท้ังนี้การศึกษาคร้ังนี้ จะทําการทดสอบทางสถิติ (RESET TEST) เพื่อดูความเหมาะสม

ของรูปแบบสมการท่ีจะใชในการศึกษา 
 

2.8  การวิเคราะหตนทุนการผลิตในระยะสัน้ (The Short-Run Cost Analysis) 
 ตนทุนการผลิตในระยะส้ันประกอบดวยตนทุนคงท่ีและตนทุนแปรผัน  ซ่ึงแตละ
ประเภทแยกยอยไดเปน ตนทุนรวม ตนทุนเฉล่ีย และตนทุนเพิ่ม ดังนี ้

  2.8.1  ตนทุนรวม (total cost, TC) หมายถึง ตนทุนท่ีประกอบดวยตนทุนคงท่ีรวมและตนทุน
แปรผันรวม เขียนเปนสมการงาย ๆ ไดดังนี้ 

TC     =   TFC + TVC 
         2.8.2   ตนทุนคงท่ีรวม   (total fixed cost, TFC)    หมายถึงตนทุนหรือรายจายท่ีตองจายตายตัว
ไมเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต  ผูผลิตจะตองเสียคาใชจายสวนนี้ไมวาจะผลิตในปริมาณ
มากนอยเทาไรหรือหยุดผลิตเปนการช่ัวคราวก็ตาม  ดังนั้นตนทุนคงที่จึงเปนคาตอบแทนท่ีจาย
ใหกับปจจัยการผลิตคงท่ี  ซ่ึงจะเปนปจจัยการผลิตประเภทใดก็ได  หากปริมาณการใชปจจัยการ
ผลิตนั้นไมไดข้ึนอยูกับปริมาณผลผลิต  ก็ถือเปนปจจัยการผลิตคงท่ีไดท้ังนั้น  แตการผลิตในระยะ
ส้ันโดยท่ัวไปปจจัยการผลิตคงที่มักไดแก  ท่ีดิน    ส่ิงปลูกสรางโรงงาน เคร่ืองจักร   ดังนั้นตนทุน
คงท่ีโดยมากจึงไดแก   คาเชาท่ีดิน  คากอสรางอาคารโรงงาน คาเคร่ืองจักรรวมท้ังคาติดต้ัง 
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        2.8.3   ตนทุนแปรผันรวม  (total variable cost, TVC)  คือ ตนทุนท่ีเปล่ียนแปลงตามปริมาณ
ผลผลิต  ตนทุนประเภทนี้จะสูงข้ึนถาปริมาณผลผลิตมีมาก  และจะลดลงถาผลิตนอย หรือเปนศูนย
ถาไมผลิตเลย     ตัวอยางตนทุนแปรผันไดแก   คาจางคนงานในโรงงาน  คาวัตถุดิบและวัสดุ
ส้ินเปลืองตาง ๆ  รายจายคาสาธารณูปโภค 
         2.8.4   ตนทุนรวมเฉล่ีย  (average total cost, ATC  หรือ  AC)  คํานวณจากตนทุนรวมหารดวย
ปริมาณผลผลิต แตเนื่องจากตนทุนรวมประกอบดวยตนทุนคงท่ีและตนทุนแปรผัน ดังนั้นตนทุน
รวมเฉล่ียจึงเทากับผลบวกของตนทุนคงท่ีเฉล่ียและตนทุนแปรผันเฉล่ีย 
            
  ATC =                        =     AFC  +  AVC 
 
     2.8.5   ตนทุนคงท่ีเฉล่ีย  (average fixed cost, AFC)  คํานวณจากตนทุนคงท่ีรวมหารดวยจํานวน
สินคาท่ีผลิต ตนทุนคงท่ีเฉล่ียจะมีคาลดลงตามลําดับ  เม่ือจํานวนผลผลิตเพิ่มข้ึนเร่ือง ๆ (ดูรูปท่ี 6.2) 
                         
  AFC =            (Q คือปริมาณผลผลิต) 
                                                                             Q  
     2.8.6   ตนทุนแปรผันเฉล่ีย  (average variable cost, AVC)  คํานวณจากตนทุนแปรผันรวมหาร
ดวยจํานวนผลผลิต 
       
  AVC   =       
                                                                              Q 
     2.8.7   ตนทุนสวนเพิ่มหรือตนทุนเพิ่ม (marginal cost, MC) คือ ตนทุนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน (หรือ
ลดลง) อันเนื่องมาจากปริมาณผลผลิตเพิ่มข้ึน (หรือลดลง) จากเดิม 1 หนวย 
 
                      MC =  
 
 คํานวณจากสวนเปล่ียนของตนทุนรวมหารดวยสวนเปล่ียนของปริมาณผลผลิต  การ
คํานวณ “สวนเพิ่ม”  (marginal) ถือเปนแนวคิดท่ีสําคัญในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  ซ่ึงมักจะ
คํานึงถึงผลที่เกิดข้ึนระหวางหนวยตอหนวย   ตนทุนสวนเพิ่มจึงนับเปนหัวใจของการวิเคราะห
ตนทุนในทางเศรษฐศาสตร 
 

TC 
 

  Q 

TF

TVC 

∆TC 
∆Q 
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2.9  รายรับเฉล่ีย  รายรับรวม  และรายรับสวนเพิ่ม (Average, Total Revenue and Marginal 
Revenue) 
 รายรับจากการผลิต  คือรายไดท่ีผูผลิตไดรับจากากรขายผลผลิตของตนตามราคาตลาด  
รายรับจากการผลิตแบงไดเปน 3 ชนิด คือรายรับเฉล่ีย (average revenue, AR)  รายรับรวม  (total  
revenue, TR)  และรายรับสวนเพิ่ม (marginal  revenue, MR) 

2.9.1 รายรับรวม (total revenue.TR)  คํานวณจากราคาตอหนวยคูณดวยปริมาณขาย 
TR = P   x   Q 

 จากภาพที่ 2.18  รายรับรวมเทากับพื้นท่ีส่ีเหล่ียม  P1CQ1O  
2.9.2  รายรับเฉล่ีย  (average  revenue, AR)  อาจพิจารณาไดจากฟงกชันอุปสงคของผลผลิต 

ดังนี้ 
Qx = f  (Px) 

 เราทราบแลววา Px  คือราคาของสินคาตอหนวย  ณ  ปริมาณผลผลิตใด ๆ  จากแงของ
ผูผลิต  P1 ก็คือรายรับเฉล่ียของผูผลิตท่ีปริมาณผลผลิตนั้น  พิจารณาจากภาพที่ 2.18 ถาราคาสินคา
หนวยละ 0P1     ผูบริโภคจะซ้ือสินคา  0Q1  หนวย ดังนั้นผูผลิตจึงมีรายรับเฉล่ีย  0P1   จากการขาย
สินคา   0Q1 หนวยจากท่ีกลาวมานี้จึงเห็นไดวาเสนรายรับเฉล่ีย  (AR)   ก็คือเสนเดียวกับเสนอุปสงค
นั่นเอง 
  ราคา, รายรับ 
 
    
    เสนอุปสงค 
                                                                              และรายรับเฉล่ีย    
 
                                           P1                                          C 
 
 
      O               Q1                          ปริมาณผลผลิต 
 
ภาพท่ี 2.18  เสนอุปสงคซ่ึงเปนเสนรายรับเฉล่ียดวย 
ท่ีมา:   วันรักษ  ม่ิงมณีนาคิน.หลักเศรษฐศาสตรจุลภาค. หนา152. 
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เราสามารถหารายรับเฉล่ียตอหนวยจากรายรับรวม  โดยหารรายรับรวมดวยปริมาณขาย 
นั่นคือ 
                  
 AR =                      =    =       P 
                       Q 
     2.9.3  รายรับสวนเพิ่ม (marginal  revenue,  MR) หมายถึงสวนเปล่ียนของรายรับรวมอัน
เนื่องมาจากปริมาณขายเปล่ียนไป 1 หนวย  เขียนเปนสูตรไดดังนี ้   
 MR             =         ∆TR    
          ∆Q       
 

กําหนดให   ∆  TR   คือ   สวนเปล่ียนของรายรับรวม 
   ∆  Q    คือ   สวนเปล่ียนของปริมาณขาย 
    

TR 
 

DPU



บทที่ 3 
สภาพทั่วไป 

 
3.1  ประวัติความเปนมาของการประปานครหลวง 
 ในครั้งสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 
ประชากรในกรุงเทพฯตางอาศัยน้ําฝนในการบริโภค และใชน้ําจากแมน้ําลําคลอง น้ําบอและน้ํา
บาดาลในการอุปโภค ในฤดูแลงน้ําในแมน้ําลําคลองจะมีรสกรอยและปนเปอนไมปลอดภัยสําหรับ
อุปโภคบริโภค ประกอบกับพระองคไดทรงพบเห็นความเจริญกาวหนาในดานวิทยาการของการ
ผลิตน้ําจากตางประเทศเม่ือคร้ังเสด็จพระพาสยุโรป จึงทรงมีพระราชดําริจัดหาน้ําสะอาดถูก
สุขลักษณะใหกับพสกนิกรในเขตกรุงเทมหานครใหเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแลว 

เม่ือวันท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2452  รัชการท่ี 5 ไดประกาศพระบรมราชโองการทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ ใหกรมสุขาภิบาลจัดการนําน้ํามาใชในพระนครตามแบบอยางท่ีสมควรแกภูมิ
ประเทศ ดวยการตั้งท่ีขังน้ําท่ีคลองเชียงราก แขวงเมืองปทุมธานี  อันเปนท่ีพนเขตน้ําเค็มข้ึนถึงทุก
ฤดู ขุดคลองแยกจากท่ีขังน้ําเปนทางนํ้าลงมาถึงคลองสามเสนฝงเหนือตามแนวทางรถไฟ ตั้งโรงสูบ
ข้ึน ณ ท่ีตําบลนั้น สูบน้ําข้ึนยังท่ีเกรอะกรองตามวิธีใหน้ําสะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากส่ิงซ่ึงเปนเช้ือ
โรคแลวจําหนายน้ําไป ในท่ีตาง ๆ ตามควรแกทองท่ีของเขตพระนคร 

กิจการอยางนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเรียกตามภาษาสันสกฤตวา “การประปา” 
ในการพัฒนาการประปาไดมีการกําหนดวิธีการเตรียมงานและการกอสรางถาวรวัตถุ

ตาง ๆ ท่ีสําคัญ คือ ซ้ือท่ีดิน และเร่ิมขุดคลองรับน้ําจากแมน้ําเจาพระยา ท่ีเหนือวัดสําแล แขวงเมือง           
ปทุมธานี เร่ิมการฝงทอจําหนายน้ําตลอดท่ัวพระนคร กอสรางอาคารเพ่ือใชติดต้ังอุปกรณตาง ๆ 
เชน เคร่ืองสูบน้ํา เคร่ืองกวนสารสม และเคร่ืองกรองน้ํา รวมท้ังถังพักน้ําและถังขังน้ําบริสุทธ์ิ ข้ึนท่ี
ตําบลสามเสน และถังสูงชวยแรงสงน้ํารูปหอคอย 2 ถัง ท่ีตําบลบานบาตร บริเวณส่ีแยกแมนศรี  
ถนนบํารุงเมือง 

การดําเนินการวางระบบผลิตและจายน้ําแลวเสร็จสมบูรณในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ซ่ึง
พระองคเสด็จมาทรงเปดกิจการเมื่อวันท่ี 14 พศจิกายน 2457   โดยมีช่ือเรียกในครั้งนั้นวา “การ
ประปากรุงเทพฯ” มีกรมสุขาภิบาล กระทรวงนครบาลเปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน  
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 กิจการประปาไดกาวหนาข้ึนเปนลําดับ แตเนื่องจากจํานวนประชากรเพิ่มมากข้ึนมี
ความตองการใชน้ําเพิ่มสูงข้ึน ทําใหเกิดปญหาการขาดแคลนนํ้า จึงไดมีการเจาะบอบาดาลเสริม ใน
ป 2496 ในจังหวัดพระนคร และธนบุรี และไดทําการขุดเจาะเพ่ิมเติมในจังหวัดสมุทรปราการและ
นนทบุรีในป 2501 และ 2503  ตามลําดับ ซ่ึงก็ยังไมเพียงพอกับความตองการ จึงไดขยายการผลิต
โดยไดมีการกอสรางโรงงานผลิตน้ําเพ่ิมข้ึนอีกแหงหนึ่งท่ีธนบุรี ในป 2506 เพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการบริหาร ไดมีการรวมกิจการประปา 4 แหง ใหเปนรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐบาลไดออก
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง  ใหโอนกิจการประปากรุงเทพ ธนบุรี  นนทบุรี และ
สมุทรปราการ รวมเปนกิจการเดียวกัน เรียกวา การประปานครหลวง สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 1.  สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ และจัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบเพื่อใชในการประปา 
 2.  ผลิต  จัดสงและจําหนายน้ําประปาในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 
และสมุทรปราการ และ ควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบประปาเอกชนในเขตทองท่ีดังกลาว 
 3.  ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเกี่ยวเนื่องกับหรือเปนประโยชนแกการประปา 
 เพื่อเตรียมการใหปริมาณนํ้าประปามีเพียงพอสําหรับประชาชนอยูเสมอ ในป 2511 การ
ประปานครหลวงจึงไดวาวาจาง บริษัท แคมปเครสเซอร แอนด แมคกี จากสหรัฐอเมริกาเปนวิศวกร
ท่ีปรึกษาในการจัดทําแผนแมบทระยะยาว 30 ป (พ.ศ. 2513 -2543) เปนกรอบการดําเนินงานแกไข
ปญหาการขาดแคลนนํ้าประปาในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยเร่ิมโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผน
หลักตามแนวทางแผนแมบทต้ังแตป 2517 เพื่อกอสรางและขยายกําลังการผลิตท่ีโรงงานผลิตน้ํา
บางเขน ขยายระบบสงน้ําใหไปถึงประชาชนใหมากข้ึนและเพียงพอ ทันกับการเจริญเติบโตของ
บานเมือง ปรับปรุงคลองสงน้ํา กอสรางโรงสูบน้ําดิบ กอสรางทอสงน้ําและอุโมงคสงน้ํา สถานีสูบ
จายน้ําและถังเก็บน้ํา พรอมวางทอประธานสงน้ําควบคูกันไป และในระหวางท่ีรอการกอสรางตาม
โครงการนี้ การประปานครหลวงไดแกปญหาการขาดแคลนนํ้า ดวยการขุดเจาะบอบาดาลเสริม
ปริมาณนํ้าในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนนํ้า 

ตอมา การประปานครหลวงไดรับการชวยเหลือจากรัฐบาลฝร่ังเศส โดยวิศวกรท่ี
ปรึกษา Safege Consulting Engineers ศึกษาโครงการเรงดวน เพือแกปญหานํ้าประปาขาดแคลน
ทางฝงตะวันตกในพื้นท่ีธนบุรีและนนทบุรี โดยจะตองมีโรงงานผลิตน้ําทางฝงตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยาอีกแหงหนึ่ง และมีแหลงน้ําดิบแหลงใหมเพิ่มเติมจากเดิมท่ีใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยาเพียง
แหลงเดียว 

การประปานครหลวงจึงไดวาจางกลุมบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาไทยดีซีไอ ใหศึกษาและ
จัดทําแผนแมบทระยะยาว 30 ป (พ.ศ. 23530- 2560) เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดหาแหลงน้ําดิบ

DPU



 45

แหลงใหมจากแมน้ํา แมกลอง พัฒนาระบบการผลิตโดยกอสรางโรงงานผลิตน้ําแหงใหมท่ีมหา
สวัสดิ์ พรอมระบบการสงน้ํา และระบบจายน้ําทางฝงตะวันตก 

นอกจากแผนแมบทระยะยาวดังกลาวแลว การประปานครหลวงยังไดจัดทําแผน
วิสาหกิจ เปนแผนระยะกลาง 5 ป ใหสอดคลองกับนโยบาย เปาหมาย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนมหาดไทย ตลอดจนสภาวการณเพื่อใหมีแผนงานท่ีชัดเจนต้ังแตป พ.ศ. 2528 
เปนตนมา เพ่ือใชเปนทิศทางในการบริหาร จัดการ และการดําเนินการขององคกร นอกจากนั้นได
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนระยะส้ัน เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ และติดตามประเมินผลการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวตอไป 

 
3.2  ภาพรวมและโครงสรางตนทุนท่ีใชกําหนดราคานํ้าประปาของการประปานครหลวง 
ภาพรวมของการประปานครหลวง 
 การประปานครหลวง (กปน.) ไดกอตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2510 ตาม
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 มีฐานะเปนรัฐวิสาหกจิสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการการประปานครหลวงทานแรก คือ พลเอกประภาศ  จารุเสถียร  และแตงต้ังอธิบดี
กรมโยธาเทศบาล นายดํารงค  ชลวิจารณ เปนผูวาการการประนครหลวง โดยมีวตัถุประสงคเพื่อ
สํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบและจัดใหไดมาซ่ึงน้ําดิบเพื่อใชในการประปา รวมท้ังผลิต จัดสง และ
จําหนายนํ้าประปาใหแกประชาชนในเขตทองท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี และ
สมุทรปราการ) อยางเพียงพอ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกบัระบบประปาเอกชนในเขตทองท่ี
ดังกลาว นอกจากนีย้ังดําเนนิธุรกิจอ่ืนท่ีเกีย่วของกนัหรือเปนประโยชนแกกิจการประปา ซ่ึงกอนท่ี
การประปานครหลวงจะมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจนั้นการประปาไดเร่ิมมีข้ึนในประเทศไทยสมัย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวัซ่ึงเปนผูใหกําเนิดกิจการประปาสยามข้ึนเม่ือ พ.ศ.
2440 เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําไวใชอุปโภคบริโภคเหมือนอยางประเทศท่ีเจริญแลว และตอมาใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงเปดกิจการ “การประปากรุงเทพฯ” ข้ึนเม่ือ 14 
พฤศจิกายน 2457 เพื่อดําเนินการจายน้ําประปาใหแกผูใชน้ําเปนคร้ังแรก ซ่ึงในขณะนัน้มีจํานวน
ผูใชน้ําท้ังส้ินเพียง 400 รายเทานั้นแตในระยะเวลาปจจบัุนการประปานครหลวงสามารถขยายการ
บริการผูใชน้ําเพิ่มข้ึนเปน1,488,638 ราย 
 แหลงน้ําดิบท่ีใชสําหรับผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวงจะเปนน้ําผิวดนิท่ีไหล
รวมเปนแหลงน้ําธรรมชาติ โดยการประปานครหลวงจะจัดสงน้ําดิบจากแหลงน้ําดวยคลองสงน้ํา
หรือเรียกวาคลองประปา มีอยูดวยกนั 2 สาย คือ คลองสงน้ําดิบฝงตะวันออก รับน้ําจากแมน้ํา
เจาพระยาท่ีจุดสูบน้ําดิบ (intake) ณ ตําบลบานกระแชง อําเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี ประมาณ
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กิโลเมตรท่ี 93 มาใชผลิตน้ําประปาท่ีโรงงานผลิตน้ําบางเขน โรงงานผลิตนํ้าสามเสน และ
โรงงานผลิตนํ้าธนบุรี สวนคลองสงน้ําดิบฝงตะวันตกท่ีมีความยาวประมาณ 107 กิโลเมตรน้ันจะรับ
น้ําจากเข่ือนแมกลองท่ีเปนเข่ือนทดน้ํา จงัหวัดกาญจนบุรี โดยนํ้าดบิท่ีไดจะนํามาผลิตน้ําประปาท่ี
โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ ์
 หลังจากไดวัตถุดิบท่ีจะนํามาผลิตเปนน้ําประปาซ่ึงก็คือน้าํดิบจากท่ีกลาวมาแลวขางตน 
ข้ันตอนตอไปก็คือระบบการผลิต (production system) ซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีเร่ิมต้ังแต การสูบน้ําดิบเขา
โรงงานผลิตนํ้า การใชสารเคมีชวยในการผลิต การควบคุมคุณภาพน้ํา การกําจัดตะกอน และการสูบ
สงน้ําเขาอุโมงคและทอสงน้าํ จากนั้นจะเปนข้ันตอนของการจายน้ํา (distribution system)  ซ่ึงเปน
การสงน้ําท่ีผลิตไดไปสูผูบริโภค โดยเปนการสูบน้ําจากสถานีสูบจายน้ําเขาสูระบบทอประธานท่ีมี
ขนาดใหญท่ีสุดและแยกยอยเขาสูระบบโครงขายทอจายน้ําท่ีมีขนาดลดหล่ันกนัลงไปจนกระท่ังสง
จายน้ําผานทอบริการเขาสูบานเรือน ท่ีอยูอาศัยของผูบริโภคตอไป ซ่ึงความยาวของทอท้ังหมดในป 
2548 นั้นมีความยาวเทากับ 24,327.969 กิโลเมตร (จากรายงานประจําป 2548 การประปานคร
หลวง) ข้ันตอนของกรรมวิธีผลิตน้ําประปามีรายละเอียด ดังนี ้
 
3.3  กระบวนการในการผลิตน้ําประปา 

การปรับปรุงคณุภาพน้ําดิบและการเติมสารเคมี 
                   ขณะท่ีน้ําดิบถูกสูบมาจากแหลงน้ําดิบท่ีไดแก แมน้ําเจาพระยา และแมน้ําแมกลอง ไหล
มาตามคลองประปาน้ัน น้ําดิบจะสัมผัสกบั อากาศ แสงแดด และจะตกตะกอนธรรมชาติ ทําให
คุณภาพน้ํานั้นดีข้ึน และระหวางนัน้จะมีการกําจัดสวะ เศษไม สาหราย ถุงพลาสติก จากตะแกรง
หยาบและตะแกรงละเอียดท่ีไดติดตั้งไวหนาโรงสูบน้ําดิบ แตกอนท่ีน้ําดิบนัน้จะไหลเขาไปสู
ข้ันตอนของการตกตะกอนจะตองมีการเตมิสารเคมีลงไปในสัดสวนท่ีพอเหมาะพอดสีอดคลองกับ
คุณภาพของน้าํดิบในแตละฤดูกาล ซ่ึงสารเคมีเหลานั้นไดแก สานสม เติมเพื่อใหน้ําใส ปูนขาวใช
เพื่อปรับสภาพความเปนกรด ดาง (ปรับคา PH) ของนํ้า และคลอรีนเพือ่ฆาเช้ือโรคในเบ้ืองตน 
 การตกตะกอน 
 น้ําดิบท่ีผสมสารเคมีแลวจะไหลเขาไปในถังตกตะกอน ท่ีสารเคมีจะถูกกวนใหมีการ
สัมผัสและทําปฏิกิริยากับตะกอนหรือความขุนท่ีอยูในน้ํา เกดิการจบัตัวกันเปนกอนๆที่มีขนาดเล็ก
แลวมีขนาดโตข้ึนจนหนักพอท่ีจะตกสูกนถังเหลือแตน้ําท่ีใส (ความขุนของน้ําไมเกนิ 7 หนวยความ
ขุน NTU (Nephelometic Tubidity Unit) ไหลตอไปยังถังกรองน้ํา 
 ถังตกตะกอนท่ีการประปานครหลวงใชมีอยู 2 แบบ 
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1. แบบดั้งเดมิ หรือแบบธรรมดา จะมีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมพืน้ผา น้ําจะไหลใน
แนวนอน ใชเวลาในการตกตะกอน 3-4 ช่ัวโมง 
 2. แบบของแข็งสัมผัส (Solid Contact Clarifier) ลักษณะเปนถังรูปกลม  น้ําใสที่ไดจะ
ไหลขึ้นมาอยูท่ีดานบน ถังแบบนี้จะรวมเอาการกวนเร็ว การกวนชา และการตกตะกอนรวมอยูในถัง
เดียวกัน ซ่ึงยงัแบงยอยออกเปน แบบหมุนเวยีนตะกอน (Accelerator) ใชเวลาในการตกตะกอน
ประมาณ 2 ช่ัวโมง และ แบบมีช้ันตะกอน (Plusator) จะเปนแบบท่ีมีประสิทธิภาพสูง ใชเวลาใน
การตกตะกอนนอยท่ีสุดเพยีง 45 นาทีเทานัน้ 
 การกรอง 
 น้ําท่ีผานการตกตะกอนแลวจะไหลมายังถังกรองน้ํา เพื่อทําการกรองเอาตะกอนท่ีมี
ขนาดละเอียดและส่ิงสกปรกท่ีเหลือออกอีกคร้ังหนึ่ง โดยถังกรองท่ีใชเปนแบบขนิดกรองเร็ว 
(Rapid Sand Filter) ท่ีมีสารกรอง คือ กรวดขนาดตางๆหนา 5-15 ซม. อยูใตช้ันของทรายท่ีหนา 60-
80 ซม. น้ําท่ีไดจะมีความใสมาก คือ  มีความขุนไมเกิน 3 หนวย 
 การฆาเชื้อโรค 
 การประปานครหลวงใชคลอรีนเปนสารฆาเช้ือโรค เนื่องจากสามารถควบคุมคาใชจาย
ไดและคลอรีนสามารถฆาเช้ือโรคไดเกือบทุกชนิดโดยสามารถทําลายสารอินทรีย กล่ิน สี และเหล็ก
ไดดวย ท่ีสําคัญทําใหมีฤทธ์ิของคลอรีนเหลือติดปนไปกับน้ําท่ีสงผานตามทอเพ่ือฆาเช้ือโรคท่ีอาจ
ปะปนเขามาในภายหลังได (จากทอแตก ทอร่ัว เปนตน) ซ่ึงจํานวนคลอรีนท่ีเหลือติดไปกับ
น้ําประปาจะมีปริมาณ 0.6-1.0 สวนในน้ําลานสวน ดังนั้นน้ําประปาจึงสามารถใชดื่มบริโภคได ถา
ประชาชนดแูลระบบทอสงน้ําในบาน/ท่ีอยูอาศัย ระบบถังเก็บน้ําใหสะอาด แตเพื่อไมใหมีกล่ินของ
คลอรีนติดอยู สามารถทําไดโดยการรองน้ําประปาแลววางท้ิงไวสักครูเพื่อใหคลอรีนระเหยหมดไป 
น้ําท่ีไดจะเปนนํ้าท่ีสะอาดปราศจากกล่ิน  

การปรับปรุงคณุภาพของนํ้าประปา 
 นอกจากการเติมคลอรีนเพื่อฆาเช้ือโรคแลว ยังมีการเติมปูนขาว หรือ โซดาไฟลงไปอีก
เล็กนอย เพื่อปรับสภาวะความเปนกรด – ดาง (PH) โดยในท่ีนี้จะทําใหน้ําประปามีฤทธ์ิเปนดาง
เล็กนอย เพื่อปองกันไมใหน้ํากัดกรอนเสนทอท่ีทําจากเหล็ก มิฉะนั้นน้ําประปาท่ีไดจะมีสนิมเหล็ก
ปนออกมาดวยทําใหน้ําไมนาดื่ม 
 การสูบจายน้ําประปา 
 หลังจากผานข้ันตอนตางๆในกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานแลว น้าํประปาก็พรอมท่ี
จะถูกสูบจายเขาเสนทอประธานท่ีเปนทอใหญและกระจายตอไปยังเสนทอจายน้ํา จายน้ําใหกับ
ประชาชนท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบตอไป 
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การควบคุมคณุภาพน้ํา 
 น้ําดิบจากคลองสงน้ําและน้ําประปา จะตองไดรับการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ โดย
ละเอียดอยางเปนประจําสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งน้าํประปา จะมีการควบคุมท้ังดาน ฟสิกส เคมี 
ชีวเคมี และดานแบคทีเรีย อยางละเอียด เพื่อควบคุมคุณภาพของน้ําใหไดมาตรฐานนํ้าดื่มของ
องคการอนามัยโลก (WHO) กอนท่ีจะทําการสูบจายออกไปใหกับประชาชนอยูตลอดเวลา 
 
3.4   การประปานครหลวงในปจจุบัน 
 ในปท่ีทําการศึกษา (ป พ.ศ. 2548) การประปานครหลวงมีโครงสราง หนวยงาน และ
สถิติท่ีสําคัญและมีความเกีย่วของกับระบบผลิตน้ําประปา ดังน้ี 
        3.4.1โรงงานผลิตนํ้า (Water Treatment Plant) จํานวน 4 โรงดวยกันคือ โรงงานงานผลิตน้าํ
สามเสนเปนโรงผลิตน้ําแหงแรกของการประปานครหลวง  โรงงานผลิตน้ําธนบุรีเปนโรงผลิตน้ํา
แหงท่ี 2 มีขนาดเล็ก โรงงานผลิตนํ้าบางเขนเปนโรงงานผลิตน้ําแหงท่ี 3 มีขนาดใหญท่ีสุดใน
จํานวนโรงงานผลิตน้ําท้ังหมดของการประปานครหลวง และโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์เปนโรง
ผลิตน้ําแหงใหมลาสุด นอกจากนีย้ังรวมถึงระบบประปาอิสระอีก 2 โรง คือ โรงงานผลิตน้ําบางบัว
ทอง และโรงงานผลิตน้ําหนองจอก 
         3.4.2  สถานีสูบจายน้ํา (Pumping Station) จํานวน16 สถานี ไดแกสถานีพหลโยธิน ลุมพินี ทา
พระ คลองเตย ลาดพราว สําโรง ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง เพชรเกษม บางเขน1 บางเขน 2 สามเสน 
ธนบุรี มหาสวัสดิ์ ประชานกุูล และบอพกัประตูน้ําสามเสน โดยมีปริมาณการสูบจายน้ําเฉล่ียตอวนั
เทากับ 4.109 ลานลูกบาศกเมตร 
         3.4.3 มีจํานวนสาขาท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีในการจําหนาย/บริการน้ําใหกับประชาชนจํานวน 15 
สาขา ซ่ึงจะแบงพื้นท่ีในความรับผิดชอบออกเปน 4 ภาคดวยกัน ดังนี ้
ภาค 1 ประกอบดวย สาขาสุขุมวิท สาขาพระโขนง สาขาสมุทรปราการ 
ภาค 2 ประกอบดวย สาขาพญาไท   สาขาทุงมหาเมฆ สาขาแมนศรี สาขาลาดพราว 
ภาค 3 ประกอบดวย สาขานนทบุรี สาขาประชาช่ืน สาขาบางเขน สาขามีนบุรี   
ภาค 4 ประกอบดวย สาขาบางกอกนอย สาขาตากสิน สาขาภาษีเจริญ สาขาบางบัวทอง 
 โดยคลอบคุมพื้นท่ีรับผิดชอบท้ังส้ิน 3,192 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่บริการ 1,855.453 
ตารางกิโลเมตร  มีความยาวทอ 24,327.969  กิโลเมตร มีจํานวนผูใชน้ําท้ังส้ิน 1,684,505 ราย   และ
มีปริมาณนํ้าผลิตจาย 1,628.104 ลานลบ.ม.  มีปริมาณน้ําจําหนาย 1,131.015 ลานลบ.ม. อัตราน้ํา
สูญเสีย 30.53 %  จาํนวนพนักงานท้ังส้ินเทากับ 4,463 คน คิดเปน พนักงาน 1 คน รับผิดชอบ
จํานวนผูใชน้ํา 377  คน 
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3.5 โครงสรางการใชน้ําประปา 
ตารางท่ี 3.1  ขอมูลเกี่ยวกับผูใชนํา ป 2544-2548 

ขอมูลเก่ียวกับผูใชนํ้า หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

ผูใชนํ้ารวมทุกประเภท    ราย 
    

1,444,445  
    

1,488,638  
    

1,540,203  
    

1,607,921  
    

1,684,505  

เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

2.4  
   

3.1  
   

3.5  
   

4.4  
   

4.8  

  ผูใชนํ้าประเภทท่ีอยูอาศัย   ราย 
    

1,090,786  
    

1,120,455  
    

1,156,594  
    

1,196,844  
    

1,239,322  

  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

2.9  
   

2.7  
   

3.2  (3.5) 
   

3.5  

  ผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ  และอื่นๆ ราย 
   

353,659  
   

368,183  
   

383,609  
   

411,077  
   

445,183  

  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

1.0  
   

4.1  (4.2) (7.2) (8.3) 

จํานวนติดต้ังประปาใหม    ราย 
   

49,375  
   

61,784  
   

65,521  
   

80,155  
   

94,846  

เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

23.5  
   

25.1  
   

6.0  
   

22.3  
   

18.3  

ปริมาณนํ้าใชเฉล่ียตอรายตอเดือน   ลบ.ม 
   

53.9  
   

54.7  
   

55.3  
   

56.2  
   

56.4  

เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

3.3  
   

1.6  
   

1.1  
   

1.6  
   

0.4  

  ประเภทที่อยูอาศัย    ลบ.ม 
   

35.7  
   

36.1  
   

35.8  
   

35.9  
   

35.4  

  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

2.6  
   

1.0  (0.8) 
   

0.3  (1.5) 

  ประเภทธุรกิจ  และอื่น ๆ  ลบ.ม 
   

109.0  
   

111.0  
   

114.6  
   

116.4  
   

116.1  

  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ (4.2) 
   

1.8  
   

3.3  
   

1.6  (3.0) 

ประชากรในพ้ืนที่รับผิดขอบสิ้นป   คน 
    

7,621,972  
    

7,715,075  
    

7,815,347  
    

7,625,840  
    

7,724,976  

เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

1.1  
   

1.2  
   

1.3  (2.4) (1.3) 

จํานวนบานในพ้ืนที่รับผิดชอบสิ้นป   หลัง 
    

2,670,917  
    

2,772,008  
    

2,801,177  
    

2,864,356  
    

2,901,593  

เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา    รอยละ 
   

1.6  
   

3.8  
   

1.1  
   

2.3  
   

1.3  

ท่ีมา :   รายงานประจําป 2548  การประปานครหลวง 
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การประปานครหลวงแบงผูใชน้ําเปน 2 ประเภท 
1. ประเภทท่ีพกัอาศัย 
2. ประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกจิ ราชการและอ่ืน ๆ  

จากตารางท่ี 3.1  ในป 2548   จํานวนผูใชน้ํารวมท้ังหมด 1,684,505 จะพบวาจํานวน
ผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัยมี ประมาณ73 % ของจํานวนผูใชน้ํารวมท้ังหมด 1,239,322 ราย และผูใช
น้ําประเภทธุรกิจมีจํานวน  445,183 ราย ผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัยมีจํานวนเพ่ิมข้ึนในอัตราเฉล่ีย
ประมาณ 2-3 % มีเพียงป 2547 เทานั้นท่ีลดลง 3.5%  สวนในประเภทธุรกิจจะเพิ่มข้ึนในปแรกเพยีง
เล็กนอย  แตพอปท่ีสองเพิ่มข้ึน 4.1 % ในปตอมาจะมีปริมาณลดลงมากข้ึนจนป 2548  ลดลงถึง 8.3 
% สาเหตุเนื่องจากผูใชน้าํประเภทที่พกัอาศัยมีการขยายตัวของจํานวนบานและประชากรมากข้ึน 
สวนในธุรกจิมีการปดกิจการและถูกปรับเปล่ียนเปนรูปแบบการใชน้ําทดแทนการใชน้ําประปา เชน 
การขุดบอบาดาล ซ่ึงในปจจบัุนในเขตกรุงเทพฯ  กรมทรัพย ฯ จะไมมีการอนุญาตใหขุดบอบาดาล
โดยเดด็ขาดมีผลทําใหพื้นดนิทรุดตัวลง     ในสวนจํานวนปริมาณน้ําใชเฉล่ียตอรายตอเดือนเพิ่มข้ึน
เล็กนอย  จาก 53.9  ลบ.ม. ในป 2544 เปน 56.4 ลบ.ม.ในป 2548   ผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัยใชน้ํา
เฉล่ียตอเดือน  35.4 ลบ.ม. และผูใชน้ําประเภทธุรกิจ ฯใชน้ําเฉล่ียตอเดือน  116.1  ลบ.ม.รวมทั้ง
จํานวนบานในพื้นท่ีรับผิดชอบส้ินป เพิ่มข้ึนอยางตอเนือ่งปจจุบันในป 2548 มีจํานวน 2,901,593 
หลังคาเรือน  
 และจากขอมูลในตารางภาคผนวกท่ี 1.1 - 1.3  (หนา    82-88  )   ภายในระยะ 5 ปท่ีผาน
ตั้งแต พ.ศ. 2544 – 2548 ผูใชน้ําจะมีจํานวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะประเภทท่ีพักอาศัยจะมี
การเพิ่มในสัดสวนท่ีสูงข้ึนมากกวาประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการและอ่ืน ๆ  เนื่องจากมีการ
ขยายพืน้ท่ีการจําหนายไปอยางรวดเร็วบานจัดสรรท่ีกระจายอยูตามเขตนอกเมืองตาง ๆ สงผลใหมี
การติดต้ังประปาใหมท่ัวไปสูงข้ึนมาก บางเขตพ้ืนที่ยังไมมีทอประปาผานการประปานครหลวงตอง
เรงขยายงานวางทอเพ่ือรองรับการใชน้ําของผูใชน้ํามากข้ึน ทําให การประปานครหลวงตองใชเงิน
ลงทุนสูงตามไปดวย    ในขณะท่ีการขยายเขตพื้นท่ีจําหนายขยายออกไป  จํานวนทอท่ีเคยวางไว
ตองมีการชํารุด ทอแตก ร่ัว และหมดสภาพการใชงาน ดังนั้น กปน. ตองดําเนินการขยายและ
ซอมแซมทอจายน้ําควบคูกันไป   

ในปงบประมาณ 2548 การประปานครหลวงใหบริการครอบคลุมพื้นท่ี 1,855.5 ตาราง
กิโลเมตร จากพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 3,192  ตารางกิโลเมตร  แตท้ังนี้มีพื้นที่บางสวนของพี้นท่ีท่ี
รับผิดชอบเปนพื้นท่ีดานการเกษตรจํานวน 1,080.3 ตารางกิโลเมตร  จึงเหลือพื้นท่ีบริการจํานวน 
2,111.7 ตารางกิโลเมตร  ดังนั้นพื้นท่ีท่ีกปน. สามารถใหบริการไดคิดเปนรอยละ 87.87 ของพ้ืนท่ี
ใหบริการ ปนี้มีนโยบายเรงขยายพ้ืนท่ีการใหบริการเขาไปในพ้ืนท่ีท่ีการใชบอบาดาลมากข้ึน เพื่อ
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เพิ่มปริมาณนํ้าขาย ประกอบกับใหสาขานําแผนการตลาดเชิงรุกมาใช คือ มุงเนนการใหบริการ
ลูกคาโดยไมตองรอใหผูใชน้าํมาขอติดต้ังประปาใหมเอง แตจะดําเนนิการวางทอหรือใหแตละสาขา
มุงเขาไปหาลูกคาแทน  พรอมท้ังกําหนดเปาหมายใหชัดเจน ทําใหจํานวนการติดต้ังประปาเพ่ิมข้ึน
คอนขางมากโดยมีจํานวน 94,846 ราย สูงกวาเปาหมายรอยละ 48.2 ผูใชน้ําเพิ่มสุทธิจาํนวน 76,584 
ราย สูงกวาเปาหมายรอยละ 53.17  สงผลใหผูใชน้ํา ณ 30 กันยายน 2548 เทากับ 1,684,505 ราย มี
ปริมาณนํ้าขาย 1,115.36 ลานลบ.ม. และปริมาณนํ้าขายเฉล่ียตอรายตอเดือนเทากับ 56.43 ลบ.ม.  
การแกไขปญหาซอมทอแตก-ร่ัว สํานักงานประปาสาขาซอมไดภายใน 24 ช่ัวโมง สูงถึง รอยละ 
99.2 การแกไขปญหารองเรียนผาน 1125 แกไขไดรอยละ 99.55 ระยะเวลาการติดต้ังประปาใหมราย
เดี่ยวสามารถดําเนินการไดเฉล่ีย 1.95 วัน / ราย 
 ผลงานดานผลิตและจายน้ําในปงบประมาณ 2548 สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับ
แผนท่ีไดตั้งไว โดยมีปริมาณผลิตจายเทากับ 1,628.104 ลานลบ.ม.  ต่ํากวาเปาหมายเล็กนอย 
ปริมาณนํ้าจําหนายเทากับ 1,131.02 ลานลบ.ม. สูงกวาเปาหมายรอยละ 1.79  ดานการลดนํ้าสูญเสีย
ไดมีการซอมทอแตก-ร่ัว และมีการเปล่ียนทอเกาชํารุดหมดสภาพ  โดยเฉพาะอยางยิ่งปนี้ไดมีการ
จัดทําโครงการปรับปรุงทอประธานและเสริมจุดจายน้ําในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการปรับปรุง
ทอประธานในเขตกรุงเทพ ฯ ช้ันในรวม 15 เสนทาง ท่ีมีอายุการใชงานมานานมาก ขนาดทอเล็ก
เกินไปไมเพยีงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชนท่ีเพิ่มมากข้ึนโดยโครงการนี้เปนสวนหนึ่ง
ของงานจัดซ้ือและติดต้ังอุปกรณสําหรับงานเทคโนโลยสีารสนเทศ พรอมงานวางทอประธานและ
งานท่ีเกีย่วของกับโครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย ซ่ึงโครงการปรับปรุงทอ
ประธานและเสริมจุดจายน้ําในเขตกรุงเทพ ฯ เร่ิมดําเนินการเดือนกรกฎาคาม 2548 และส้ินสุด
ประมาณกลางปงบประมาณ 2550 จึงเปนผลใหอัตราน้ําสูญเสียอยูท่ีรอยละ 30.53 และการสูบจาย
น้ํามีแรงดันน้ําเฉล่ีย 5.89 เมตร 
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ภาพท่ี   3.1   โครงสรางของระบบผลิตและสูบจายน้ําประปา            
ท่ีมา  :  การประปานครหลวง 

ระบบผลิตและสูบสงนํ้าประปา 

แหลงน้ําดิบ

แมน้ําเจาพระยา แมน้ําแมกลอง 

สถานีสูบน้ําสําแล สถานีสูบน้ําดิบบางเลน 

คลองประปาฝงตะวนัออก คลองประปาฝงตะวนัตก 

โรงงานผลิตนํ้าสามเสน 
โรงงานผลิตนํ้าธนบุรี 
โรงงานผลิตนํ้าบางเขน 

สถานีสูบจายน้ําฝงตะวนัออก 

สํานักงานประปาสาขา 

 
โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ ์

สถานีสูบจายน้ําฝงตะวนัตก 

สํานักงานประปาสาขา 

ผูใชน้ํา ผูใชน้ํา 

DPU



 53

3.6  โครงสรางตนทุนและการกําหนดราคาน้ําประปาในปจจุบัน 
จากวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา ทําใหทราบวาขอมูลท่ีจําเปนและมีความสําคัญท่ีตอง

ทราบในการวเิคราะหการกําหนดราคาน้ําประปา ก็คือ ตนทุน/คาใชจายประเภทตางๆ ซ่ึงใน
การศึกษาตอไปน้ีจะกลาวถึงรายละเอียดและโครงสรางของตนทุนและวิธีการกําหนดราคา
น้ําประปาท่ีการประปานครหลวงใชอยูในปจจุบัน  
 ในปจจุบันการกําหนดราคาน้ําประปาของการประปานครหลวงจะกําหนดข้ึนจาก
ตนทุนเฉล่ียทางบัญชีซ่ึงเปนการคํานวณทางบัญชีท่ีจะแสดงคาใชจายตางๆท่ีมีผลตอภาระการเงิน
ของการประปานครหลวงตามหลักการบัญชี ซ่ึงจะคํานวณโดยเฉล่ียคาใชจายตางๆกับปริมาณนํ้า
ผลิตและปริมาณนํ้าขาย (หนวยเปน บาทตอลูกบาศกเมตร) ไดออกมาเปนตนทุนคาน้าํเฉล่ีย ผลตาง
ระหวางตนทุนเฉล่ียตอน้ําผลิตกับตนทุนเฉล่ียตอน้ําจําหนายจะแสดงถึงตนทุนของน้าํสูญเสียท่ี
เกิดข้ึน จากนั้นจะนําตนทุนคาน้ําท่ีไดมาปรับปรุงกับคาเฉล่ียระหวางผูใชน้ําประเภทตางๆ ตามท่ี
การประปานครหลวงไดแบงประเภทไวลวงหนา ไดออกมาเปนอัตราคาน้ําท่ีใชอยูในปจจุบัน ซ่ึง
กลุมผูใชน้ําท่ีเปน ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ จะเปนฝาย subsidies คาน้ํา
ใหกับผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัย นั้นคือ รับภาระคาน้ําในอัตราท่ีมากกวา ตามหลักของการกระจาย
รายไดและเนือ่งจากผูใชน้ําประเภทท่ีพกัอาศัยจะมีรายไดโดยเฉล่ียแลวนอยกวาผูใชน้ําอีกประเภท
หนึ่ง ซ่ึงในป 2548 ราคาคานํ้าเฉล่ียตอลูกบาศกเมตร คือ 11.98 บาท/ลบ.ม. 

โครงสรางของตนทุนท่ีใชคํานวณคาน้ําประปาจะพบวา ไดมีการแบงกลุมคาใชจาย
ออกเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ คาใชจายท่ีเกีย่วของกบัการดําเนินงานและคาใชจายท่ีไมเกีย่วของ
กับการดําเนินงาน โดยคาใชจายท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุด 5 อันดับแรกท่ีมีผลตอการกําหนดราคาคา
น้ําประปา ไดแก 1) คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายประจําป 2) เงินเดือน คาจางและคาตอบแทน 
3) ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมเงินกู 4) คาไฟฟา และ 5) คาใชจายอ่ืนท่ีไมเกีย่วกับการดําเนินงาน  
 คาเส่ือมราคาและคาใชจายตดัจายประจําป เหตุท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดในบรรดาคาใชจาย
อ่ืน เนื่องมาจากการประปานครหลวงมีการลงทุนท่ีมีมูลคาสูงท้ังในรูปของเงินลงทุนโครงการตางๆ 
การลงทุนโครงการลดนํ้าสูญเสีย และการลงทุนท่ีเกิดจากงบปกติ มูลคาของสินทรัพยถาวรท่ีใชใน
โครงการตางๆมีมูลคาสูง ซ่ึงเม่ือคิดคาเส่ือมราคาเพ่ือตัดเปนคาใชจายในแตละปก็จะมีมูลคาท่ีสูง
ตามมา ซ่ึงคาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายประจําปนี้ จะเปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งท่ีทําใหการ
ประปานครหลวงอาจประสบปญหาขาดทุนไดในอนาคต ถาราคาน้ําประปาไมปรับตัวเพิ่มข้ึน แต
ท้ังนี้คาใชจายในสวนนี้ไมไดเปนคาใชจายท่ีอยูในรูปของกระแสเงินสด ดังนั้นการกําหนดราคาคา
น้ําจึงไมจําเปนท่ีจะตองเพิ่มข้ึนตามคาใชจายประเภทนี้เสมอไป แตควรพิจารณาจากงบการเงินเปน
สวนสําคัญ แตการท่ีคาใชจายในสวนนี้ท่ีมีปริมาณสูงก็เปนประโยชนในเร่ืองท่ีการประปานคร

DPU



 54

หลวงจะตองพจิารณาถึงโครงการตางๆใหเปนโครงการท่ีมีความจําเปนมีขนาดท่ีเหมาะสม และมี
ความคุมคาของการลงทุนเปนสําคัญ 
 เงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน เปนคาใชจายท่ีมีสัดสวนมากเปนอันดับ 2 รองจาก คา
เส่ือมราคาและคาใชจายตัดจายประจําป แตอยางไรก็ตามคาใชจายในสวนนี้ การประปานครหลวงมี
แผนท่ีจะปรับโครงสรางขององคกรใหเกดิประสิทธิภาพในการบริหารองคกรมากข้ึนอยูแลว ไมวา
จะเปน โครงการเต็มใจจากหรือการเกษยีณอายุงานกอนกําหนด การวาจางเอกชนทํางานเพ่ือลด
ตนทุน การพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และการจางพนักงานเพ่ิมเฉพาะในสวนของ
วิชาชีพท่ีการประปานครหลวงขาดแคลน คาใชจายในสวนนีจ้ึงอาจไมใชประเดน็สําคัญท่ีจะทําให
การประปานครหลวงขาดทุนในอนาคต 
 ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมเงินกู เปนคาใชจายท่ีมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ
การประปานครหลวงเปนอยางมาก โดยมีสัดสวนท่ีสูงและเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องจาก 1.16 พนัลาน
บาทในป พ.ศ.2541 เพิ่มข้ึนเปน 1.21 พันลานบาท ในป พ.ศ.2545 สาเหตุเปนเพราะแหลงเงินลงทุน
ของการประปานครหลวงท่ีใชในการดําเนนิงานสวนใหญอยูในรูปของเงินกู ท้ังท่ีเปนเงินกูจาก
ตางประเทศและเงินกูในประเทศ ภาระท่ีการประปานครหลวงท่ีจะตองจายในดานนี้จงึมีคอนขางสูง 
ประกอบกับถาการประปานครหลวงตองประสบกับปญหาสภาพคลอง (ขาดแคลนเงินสดในมือ) 
ทําใหตองพึ่งพาเงินกูระยะส้ันหรือเงินกูเบิกเกินบัญชีแลว จะทําใหคาใชจายในสวนของดอกเบ้ียจาย
นี้เพิ่มข้ึนอยางมาก และเปนปญหาท่ีจะกระทบถึงฐานะการเงินของการประปานครหลวงอยาง
รุนแรงได นัน้คือในการกําหนดราคาคาน้ําในปจจุบันจึงตองมีการคํานึงถึงตัวแปรตัวนี้เปนอยางมาก
เชนกัน 
 คาไฟฟา เปนคาใชจายท่ีมีความสําคัญอีกตัวหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกบัปริมาณการผลิต
น้ําประปา เนื่องจากระบบตางๆของการผลิตน้ําประปาตางตองใชกระแสไฟฟาในการทําให
เคร่ืองจักรทํางานจึงผันแปรตามปริมาณการผลิตสูบจายน้ํา ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีการประปานครหลวงไม
สามารถควบคุมได  
 คาใชจายอ่ืนท่ีไมเก่ียวกับการดําเนินงาน ประกอบดวย คาซอมแซมวัสดุครุภัณฑ   ,คา
รับรอง ,คาสาธารณูปโภคอ่ืน (คาน้ํา และคาโทรศัพท) และคาใชจายในการจางเหมาแรงงานท่ีเกิด
จากนโยบายของการประปานครหลวงในการลดคาใชจายดานเงินเดือน 
 
3.7  แผนงานท่ีจะจัดทําในภายหนา 
 การประปานครหลวง ไดนํายุทธศาสตรการบริหารการประปานครหลวงฉบับท่ี 1 
(พศ.2548-2550) มาใชเปนปแรก โดยมุงเนนการทํางานดานการตลาดเชิงรุก โดยมีงานดานการผลิต
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และสงน้ําเปนงานหลัก พรอมท้ังปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาใช
ในการบริหารจัดการใหครอบคลุมและเช่ือมโยงท่ัวท้ังองคกร ตลอดจนมีการควบคุมการทํางานให
ถูกตองโปรงใส และนําหลักการบริหารความเส่ียงมาใชในงานดานตาง ๆ 
 นอกจากการดาํเนินงานขางตนแลว การประปานครหลวงยังคงมุงม่ันในการรักษา
มาตรฐานในการผลิตน้ําประปา เพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐานตามองคการอนามัยโลก พรอมท้ังเพิม่
ชองทางอํานวยความสะดวกแกประชาชนผูใชน้ํา เพือ่ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุดและยังคงการ
บริการและชวยเหลือสังคมเปนอยางดีเสมอมา 
จุดเดนในการดําเนินงาน 
 ในรอบปท่ีผานมา การประปานครหลวงสามารถดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
วัตถุประสงค และภารกิจขององคกร รวมท้ังตอบสนองตอนโยบายภาครัฐไดเปนอยางด ี สรุป
ผลงานท่ีสําคัญไดดังนี ้
การบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงาน 
 การประปานครหลวงไดปรับเปล่ียนรูปแบบการดําเนินงาน เพื่อใหสอดคลองและ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลผนวกกับภาวะเศรษฐกิจท่ีผันผวนเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนี ้
 1. ปรับรูปแบบการบริหารเปนเชิงกลยุทธท้ังองคกร  โดยจัดทําเปนยุทธศาสตรการ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี 1 ประกอบดวยยุทธศาสตร 6  ดาน คือ 

    1.1  ยุทธศาสตรดานกําลังคนและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    1.2  ยุทธศาสตรดานการตลาดและการบริการ 
    1.3.  ยุทธศาสตรดานการผลิตและการจายนํ้า 
    1.4  ยุทธศาสตรดานการลงทุน 
    1.5  ยุทธศาสตรดานการเงิน 
    1.6  ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ปรับโครงสรางองคกร  เพื่อเตรียมรองรับระบบการบริหารรัฐวิสาหกิจแนวใหม ดวย

การเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและเพิ่มระบบการบริหารความเส่ียงในระบบการบริหารงาน
ขององคกรใหเปนแบบบูรณาการ ลดความเส่ียงในการดําเนินงานไดอยางเปนระบบโปรงใส
สามารถตรวจสอบได 

3.  เรงดําเนินงานโครงการอยางตอเนื่อง  เพื่อขยายกําลังการผลิตและการบริการให
ท่ัวถึงพื้นท่ีรับผิดชอบ รองรับการขยายตัวทางดาน เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายแผนงานในอนาคต 
               การประปานครหลวงไดเปล่ียนแปลงบทบาทการบริหารงานจากเดิมท่ีใชแผนวิสาหกิจ 5 
ป มาเปนยุทธศาสตรการบริหาร 6  ดาน ท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกนัท่ีจะยังคงพิจารณาแนวโนม
ในอนาคต 5 ป เชนเดิม แตจะเนนความสําคัญและความถูกตองแมนยํา ภายใน 3 ป เพื่อตอบสนอง
ตอสภาวะแวดลอมและแนวโนมในตาง ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางรวดเร็ว การดําเนินงานจะ
เปนแบบเชิงรุกมากข้ึน  โดยมีเปาหมายใหมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรมท่ีสําคัญดําเนินการใหมีเครื่องมือบริหาร ทางการเงิน เพื่อให
ผูบริหารสามารถนํามาใชตัดสินใจในการลงทุนท้ังระยะส้ันและระยะยาว ใชการตลาดเปน
ยุทธศาสตรนํา สําหรับการขยายการลงทุนและการใหบริการ เพื่อเพ่ิมการบริการลูกคา โดยเนน
ความสะดวก รวดเร็ว ใหผูใชน้ํามีความพอใจสูงสุด 
                  นับจากป 2548  การประปานครหลวงมีแผนงานและโครงการหลัก ๆ ท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการดังนี้ 
 1.โครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก คร้ังท่ี 6  (ป 2536-2549) เพือ่เพ่ิมปริมาณและ
แรงดันน้ําใหเพียงพอกับความตองการของผูใชน้ําทางดานฝงตะวนัตก งานสวนใหญดําเนินแลว
เสร็จ คงเหลืองานกอสรางอุโมงคสงน้ําเช่ือมจากถนนตากสิน-สถานีสูบจายน้ําราษฎรบูรณะ และ
คลองราชมนตรี-ถนนพระราม 2  สงน้ําจากโรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิไ์ปยังสถานีสูบจายน้ําราษฎร
บูรณะ 
 2.โครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก คร้ังท่ี 7  (ป 2542-2549) เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต 
วางทอขยายพ้ืนท่ีบริการเพิ่มข้ึน เนนพื้นท่ีวิกฤติแผนดินทรุด รองรับมาตรการยกเลิกการการใชน้าํ
บาดาล กอสรางอุโมงคสงน้ําสถานีสูบจายน้ํามีนบุรีและบางพลี ปจจุบันสถานีสูบจายน้ํามีนบุรีได
เร่ิมสูบจายน้ําตังแตวนัท่ี 1  เมษายน 2547  สําหรับสถานีสูบจายน้ําบางพลี คาดวาจะแลวเสร็จในป 
2549 เม่ือแลวเสร็จทั้งโครงการจะทําใหพืน้ท่ีบางบัวทอง มีนบุรี ลาดกระบัง บางพลี และบางบอ
ไดรับน้ําในปริมาณและแรงดันเพยีงพอ 

3.โครงการปรับปรุงระบบประปาเพ่ือลดนํ้าสูญเสีย (ป 2545-2549)  โดยนําระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในกาปรับปรุงระบบสูบจายน้ํา เพื่อใหสามารถควบคุมและรักษาอัตราน้าํ
สูญเสียท่ีระดบัรอยละ 30  จนถึงป 2549  และตอเนื่องในระยะยาว ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ 15 สาขา 

4.โครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก คร้ังท่ี 7/1 (ป 2549-3552) กอสรางอุโมงคสงน้ํา
และทอสงน้ํานวมินทร-ทับชาง เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการสูบจายน้ําของสถานีสูบจายน้ําลาดกระบัง
และบางพลี รองรับการเจิรญเติบโตของ้ืนท่ีศูนยกลางการบินสุวรรณภูมิ และทดแทนการใชน้ํา
บาดาลในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครฝงตะวันออกตอนลาง บริเวณถนนบางนาตราด เทพารักษ 

DPU



 57

ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2548 ขณะนีก้าํลังดําเนินการวาจางบริษัทท่ี
ปรึกษา ฯ เพื่อศึกษา ออกแบบอุโมงคสงน้ํา 

5.  โครงการปรับปรุงกิจการแผนหลัก คร้ังท่ี 8 (ป 2551-2554)  เพื่อขยายกําลังการผลิต
ของโรงงานผลิตน้ํามหาสวสัดิ์ และเพิ่มศักยภาพสูบจายน้ําของสถานีสูบจายน้ําสําโรงราษฎรบูรณะ
ใหมีปริมาณและแรงดันน้ําท่ีเพียงพอกับความตองการการใชน้ําท่ีจะมีเพิ่มข้ึนในพืน้ท่ีฝงตะวนัตก
และตะวันออกตอนลางของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาและวางแผนดําเนนิ
โครงการ 
การลงทุนควบคุมการสูบจายน้ํา  
 เพื่อใหทุกพื้นท่ีรับผิดชอบของการประปานครหลวงมีแรงดันน้ําดีข้ึน กปน. ทุมเงินกวา 
2,700 ลานบาท  ปรับปรุงระบบทอบริเวณกรุงเทพ ฯ ช้ันใน 15 เสนทาง พรอมนําระบบ
คอมพิวเตอร ชวยควบคุมการสูบจายน้ํา ระหวางดําเนินการอาจสงผลใหน้ําประปาไมไหลในชวง
ส้ัน ๆ รวมท้ังการจราจร คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จทุกเสนทางกลางป 2550 
 ปจจุบันกปน. มีระบบการจดัการน้ําสูญเสียอยูแลว มีการตั้งต้ังระบบ SCADA  และ   
DMA แตไมครบทุกพ้ืนท่ี ทําใหไมสามารถทราบถึงขอมูลน้ําเขา – ออก และขอมูลน้ําสูญเสียจาก
ทุกพื้นท่ีได อีกทั้งไมมีระบบสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห และรองรับการบริหารจดัการน้ําสูญเสีย 
รวมถึงการเช่ือมโยงระบบงานตาง ๆ เขาดวยกัน กปน. จึงไดดําเนินการโครงการปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ําสูญเสีย พรอมงานปรับปรุงทอประธาน เพื่อวาง
ระบบเฝาระวังตรวจสอบน้ําสูญเสีย พรอมปรับปรุงทอประธานท่ีเส่ือมสภาพบริเวณกรุงเทพฯ 
ช้ันใน โดยใชงบประมาณลงทุนรวมมูลคา 2,745,608,760  บาท  เร่ิมดําเนนิงานต้ังแตวันท่ี 25 
ตุลาคม 2548 ท่ีผานมา มีระยะเวลาดําเนนิงานท้ังส้ิน 600 วัน ท้ังนีเ้พื่อเช่ือมโยงขอมูลแบบ Real 
Time เขาสูหองควบคุมท่ีสํานักงานประปาสาขาท้ัง 15 แหง ซ่ึงจะชวยให กปน. สามารถตรวจสอบ
แรงดันน้ําและสํารวจหาทอร่ัวไดแมนยําข้ึนสงผลใหน้ําประปาไหลแรงข้ึนดวย  
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การประปานครหลวงไดยืดถือนโยบายการปรับปรุงประสิทธิภาพท่ี ฯพณฯ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี ไดใหแกการประปานครหลวง ในการตรวจเยีย่มเม่ือวันท่ี 28 
กุมภาพนัธ 2546 เปนพื้นฐานในการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพดานตาง ๆ เพื่อใหเปนรัฐวิสาหกจิ
ประปาท่ีทันสมัยในระดับสากล แผนเพิม่ประสิทธิภาพเปนการดําเนินงานตอเนื่องจากงานท่ีการ
ประปานครหลวงไดดําเนินการอยูแลวในปจจุบันโดยจะดําเนนิการในชวงระยะเวลาป 2547-2550 
และมีจุดมุงหมาย ดังนี ้
 1.   ปรับปรุงผลประกอบการใหดีข้ึนกวาเดมิ เพื่อเพ่ิมความเขมแข็งดานการเงิน 
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2.  พัฒนาคุณภาพบริการ เพือ่ใหผูใชน้ํามีความพอใจในบริการ 
 ขอบเขตของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ท่ี กปน. จัดทําข้ึนนีค้รอบคลุมเร่ืองสําคัญหลัก ๆ 4 
เร่ืองดังนี ้

1.  การเพิ่มประสิทธิภาพดานผลการดําเนนิงาน 
             1.1  การเพิ่มรายได ดวยการขยายพ้ืนท่ีการใชน้ํา ในเขตมีนบุรี บางบัวทอง  ลาดรก
ระบัง  และบางพลี 
             1.2  การลดคาใชจาย 

     Refinance  หนี้เดิมเพื่อลดคาดอกเบ้ีย 
      ควบคุมคาใชจายดานบุคลากร โดยกําหนดใหมีผูใชน้ํา 400 รายตอพนักงาน 1 คน 

ในป 2550 ดวยมาตรการรับพนักงานใหมไมเกินรอยละ 25 ของจํานวนพนักานท่ีเกษียณอาย ุ
      ควบคุมคาไฟฟา โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบสงจายน้ํา เพื่อลดปริมาณ

ไฟฟา ท่ีตองใช 
     ควบคุมคาสารเคมี โดยการปรับปรุงกระบวนงาน การจัดซ้ือสารเคมี รวมถึงการ

จัดซ้ือพัสดุ อุปกรณอ่ืน ๆ 
        1.3   การลดนํ้าสูญเสียจะใชมาตรการดานวิศวกรรม และดานการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบบูรณาการ เพื่อลดนํ้าสูญเสียจาก 33.12 % ในป 2546 ใหเหลือไมเกินรอยละ 30 กอนป 
2549 

2.   การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
กปน. ไดดําเนนิการพัฒนาคุณภาพบริการใหครอบคลุมทุกดานของการบริการคือ 
              2.1  พัฒนาคุณภาพน้ําประปาต้ังแตการเร่ิมผลิตน้ําประปา จนกระท้ังบริการถึงผูใช
น้ําสะอาดสามารถดื่มได  
                  2.2  การปรับปรุงแรงดันน้ํา โดยมีเปาหมายท่ีจะเพิ่มแรงดันน้ําเฉล่ียท้ังระบบเสนทอ
จาก 5.57 เมตร ในป พ.ศ. 2546 เปน 6 เมตร ในป 2549  
            2.3 พัฒนาคุณภาพบรกิารอ่ืน ๆ อยางตอเนื่องโดย ใหสํานักงานประปาสาขาตาง ๆ 
ดําเนินงานในลักษณะท่ีเปนองคกรบริหาร (Service Oriented Organization) ซ่ึงจะเนนในเร่ืองของ
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ และการเพ่ิมเสถียรภาพของการใหบริการ ดวยการจัดใหมีการ
สํารวจความพงึพอใจของลูกคาอยางนอยปละคร้ัง 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเนนในเร่ืองดังนี้  
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    3.1  การใชระบบการบริหารมุงผลสัมฤทธ์ิ Performance Based Management (PBM) 
โดยจะพัฒนาระบบบัญชีตนทุนและการใชระบบบริหารแบบศูนยกําไรในทุกสํานกังานประปา
สาขา  

   3.2การพัฒนาระบบบัญชีตนุทนและการใชระบบบริหารแบบศูนยกําไรใหทุก
สํานักงานประปาสาขา  

    3.3  การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงกระบวนงาน และพัฒนา
ระบบขอมูลเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS)  

    3.4  การจดัซ้ือ จัดจาง และการบริหารจดัการพัสดุ โดยมีเปาหมายลดระยะเวลาพัสดุ
คงคลังจาก 47 วัน ในป 2546 ใหเหลือ 37 วัน ในป 2550  

    3.5 การกระจายอํานาจหนาท่ีใหระดับปฎิบัติการระดบัฝายใหมากข้ึน 
    3.6 การปรับโครงสรางองคกรใหเปนธุรกิจมากข้ึน 
    3.7 การพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหกาวทันเทคโนโลยีและ

สามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงอยางนอยปละ 5 %  
3.8 การกํากับดูแลองคกร จะจัดทํากรอบการกํากับดูแลองคกรท่ีดี 

4.  การบริหารความเส่ียง พัฒนาการบริหารความเส่ียงใหเปนระบบบูรณาการ มีการ
ดําเนินงานตามแนวทางการบริหารความเส่ียงสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร โดยรวมอยูใน
กระบวนการดาํเนินงานปกติ และปลูกฝงใหเปนสวนหนึง่ของวัฒนธรรมองคกร 
 
3.8  ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2547 มีกําไรสุทธิ 3,232 ลานบาท ลดลงจาก
ปงบประมาณ 2546 จํานวน 508 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากรายไดเพิ่มข้ึน 989 ลานบาท 
 ขณะท่ีในสวนของคาใชจายเพิ่มสูงข้ึนจากป 2546 จํานวน 1,485 ลานบาท โดยมีรายการ
ใหญท่ีเพิ่มข้ึน คือ คาใชจายในการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 689 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมีผลของการปรับ
เงินเดือน 3 % + 2 ข้ัน จํานวน 157 ลานบาทรวมอยู คาเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึน 399 ลานบาท ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปล่ียนเพิ่มข้ึน 98 ลานบาท สําหรับคาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงานเพ่ิมข้ึน 458 ลาน
บาท รายการท่ีสําคัญคือ ปรับปรุงภาระผูกพันของกองทุนบําเหนจ็จํานวน 281 ลานบาท เนื่องจาก
การปรับเงินเดอืน และคาน้ําดิบของปกอน 135 ลานบาท ขณะท่ีดอกเบ้ีย และคาธรรมเนียมเงินกู
ลดลง 162 ลานบาท อันมีผลมาจากการ Refinance เงินกูเยนทําใหประหยัดดอกเบ้ียจายประมาณ 48 
ลานบาท และการเล่ือนการเบิกถอนเงินกูในป 2547 จํานวน 1,600 ลานบาท เนื่องจากกระแสเงินรับ
จากการดําเนินการท่ีดีข้ึน 
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ภาพท่ี  3.2  ผลการดําเนินงานกําไร(ขาดทุน) สุทธิของการประปานครหลวง 
ท่ีมา:  รายงานประจําป  2548  การประปานครหลวง 
ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย 

สินทรัพยรวม ณ ส้ินปงบประมาณ 2547 เทากับ 54,080 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 
2,275 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.39 อันเนือ่งมาจาก 

 ส้ินทรัพยหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 717 ลานบาท โดยมีรายการสําคัญ คือ เงินสดและเงินฝาก
สถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 351 ลานบาท และเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึน 400 ลานบาท 

สินทรัพยไมหมุนเวยีนเพิ่มข้ึน 1,559  ลานบาท ซ่ึงประกอบดวย ท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณเพิ่มข้ึน 1,650 ลานบาท เงินจายลวงหนาคางานเพ่ิมข้ึน 381 ลานบาท ขณะท่ีสินทรัพย
ระหวางกอสรางลดลง 273 ลานบาท 
หนี้สินและสวนของทุน 
 หนี้สินของ กปน. ณ ส้ินปงบประมาณ 2547 รวมท้ังส้ิน 28,939  ลานบาท เพิ่มข้ึน
จํานวน 569 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยรายการสําคัญ ๆ ดังนี้ 

เงินกูระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป เพิ่มข้ึน 1,354 ลานบาท อันเนื่องมาจากการ
ชําระเงินกูธนาคารออมสินงวดสุดทาย จํานวน 400 ลานบาท การชําระพันธบัตรท่ี กปน. ออกใหใน
ป 2543 จํานวน 1,000 ลานบาท และหนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 425 ลานบาท 
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เงินกูยืมระยะยาวลดลง 1,803 ลานบาท อันเนื่องมาจากคืนเงินกูระยะยาวสกุลเยนกอน
กําหนด (Refinance) และเบิกถอนเงินกูบาทลดลงทดแทนนอยกวาท่ี Refinance โดยใชเงินรายไดใน
ป 2547 ทดแทนสวนของทนุเพิ่มข้ึน 1707 ลานบาท เนื่องจากกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรเพิ่มข้ึน 
1,603 ลานบาทอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1:1  ขณะท่ีป 2546 เทากับ 1.2 และมีหนี้สินรวมตอ 
EBITDA เทากับ 3.3 ขณะท่ีป 2546 เทากบั 3.2  
กระแสเงินสด 
 การประปานครหลวงมีแระแสเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2547 
จํานวน 1,190 ลานบาท สวนใหญมาจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน 
 เงินสดสุทธิใชไปในกจิกรรมลงทุนเทากับ 5,382 ลานบาท โดยใชไปในการซ้ือ
สินทรัพยถาวร 5,013 ลานบาท เพื่อใชในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักท่ี 7 และ
โครงการลดนํ้าสูญเสีย 
 เงินสดจายสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 2,457 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมาจา
กิจกรรม การคืนเงินกูเยนกอนกําหนด (Refinance) ดวยเงินกูในประเทศ และเงินนําสงคลัง 1,566 
ลานบาท 
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ตารางท่ี   3.3    อัตราสวนหนี้สินตอทุนของการประปานครหลวง 
ท่ีมา:  รายงานประจําป  2548  การประปานครหลวง 
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รายไดจากการดําเนินงาน 
 การประปานครหลวงมีรายไดจากการดําเนนิงานในป 2547 จํานวน 14,285 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปกอน 1,023 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.71 ประกอบดวยรายไดคาน้ํา และคาบริการราย
เดือน 13,342 ลานบาท รายไดคาติดต้ังประปา การรับจางงาน และอ่ืน ๆ 943 ลานบาท 
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ภาพท่ี   3.4   EBITDA ของการประปานครหลวง 
ท่ีมา:  รายงานประจําป  2548  การประปานครหลวง 
 
คาใชจายในการดําเนินงาน 
 คาใชจายในการดําเนินงานปงบประมาณ 2547 จํานวน 5,006 ลานบา (สูงข้ึนจากปกอน 
689 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.96) ประกอบดวย คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,295 ลานบาท 
เพิ่มข้ึนจากปกอน 89 ลานบาท หรือรอยละ 4.03 % + 2 ข้ัน และมีผลยอนหลังต้ังแตเดือนเมษายน 
2547 คาใชจายในการดําเนนิงานอ่ืน ๆ จาํนวน 2,711 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 600 ลานบาท 
หรือรอยละ 28.42 อันเนือ่งมาจากคาไฟฟาเพิ่มข้ึน 36 ลานบาท และคาจางลดน้ําสูญเสียจาก
โครงการลดนํ้าสูญเสียเพ่ิมข้ึน 343 ลานบาท คาน้ําดิบเพิม่ข้ึน 135 ลานบาท 
การดําเนินงานอ่ืน ๆ 
 ในป 2547  กระประปานครหลวงไดดําเนนิการคืนเงินกูเยนกอนกําหนด (Refinance) 2 
คร้ัง จํานวนเทียบเทาเงินบาท 8,346 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบของการขาดทุน
จากอัตราแลกเปล่ียนโดยใชเงินกูในประเทศ สงผลใหสามารถลดการขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน
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ในป 2547 ไดประมาณ 320 ลานบาท และลดดอกเบ้ียจายได 48 ลานบาท หลักการ Refinance แลว 
สัดสวนหนีต้างประเทศตอหนี้รวมท้ังหมดลดลงจากรอยละ 70 เปนรอยละ 29 นอกจากนี้ใน
ปงบประมาณ 2548 การประปานครหลวงมีแผนงานท่ีจะลดยอดหน้ีเงินกูตางประเทศอีกคร้ังหนึ่ง 
ซ่ึงคาดวาจะทําใหสัดสวนหนี้ตางประเทศลดลงเหลือเพียงรอยละ 15 ซ่ึงจะสอดคลองกับรายไดท่ี
เปนเงินบาทของการประปานครหลวง 
 โดยสรุปแลว ฐานะการเงินของการประปานครหลวงมีแนวโนมความแข็งแกรงท่ีดีข้ึน 
แตเนื่องจากผลของการเพิ่มเงินเดอืน 3% + 2 ข้ัน  ในป 2547 จึงทําใหกําไรสุทธิลดลง แตเม่ือ
พิจารณาจากแนวโนมของจํานวนพนักงานแลว มีทิศทางท่ีลดลงอยางตอเนื่อง ตามนโยบายจํานวน
ผูใชน้ําตอพนกังาน 400 ราย ตอ 1 คน ประกอบกับทิศทางของเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีข้ึนในปจจบัุน
และอนาคต คาดวา ผลของการข้ึนเงินเดือนคร้ังนี้จะหมดไปใน 3-4 ปขางหนา 
 นอกจากนี้ ในป 2548 การประปานครหลวงยังมีแผนงานท่ีจะ Refinance เงินกูคร้ังท่ี 3  
อีกจํานวน เทียบเทา 3,700 ลานบาท ซ่ึงหลังจากนี ้ ผลของการเปล่ียนแปลงจากคาเงินเยนจะมี
ผลกระทบตอฐานะการเงินนอยมาก 
 ในสวนของความสามารถในการชําระหน้ีนั้นก็มีแนวโนมท่ีดีข้ึน โดยพิจารณาจาก
อัตราสวนหนีสิ้นตอทุนท่ีมีแนวโนมท่ีดีข้ึนจาก 1.7 ในป 2543 เปน 1.1 ในป 2547 และคาดวา
อัตราสวนจะดข้ึีนกวาเดิมอีกเล็กนอยในอนาคต 
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ภาพท่ี   3.5    คาใชจายของพนักงานการประปานครหลวง 
ท่ีมา:  รายงานประจําป  2548  การประปานครหลวง 
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ภาพท่ี  3.6  จํานวนพนักงานท้ังหมดของการประปานครหลวง 
ท่ีมา:  รายงานประจําป  2548  การประปานครหลวง 
 
3.9  การแปลงสภาพ 
การดําเนินการจัดตั้งตามแผนการแปรรปู 
 จากภาวะวกิฤตเศรษฐกิจและการเงินของประเทศท่ีเกดิข้ึน รัฐบาลจึงไดมีนโยบายให
รัฐวิสาหกจิ เปนองคกรหลักในการกอบกูเศรษฐกิจ สรางรายไดใหกับประเทศ โดยรวมรัฐวิสาหกจิ
ท่ีมีศักยภาพและความพรอมเขาดวยกัน พรอมท้ังจัดใหมีโครงสรางการบริหารองคกรท่ีเปนธุรกจิ 
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนคนไทยไดมีโอกาสลงทุนในกิจการรัฐวิสาหกิจ และสนับสนุนให
รัฐวิสาหกจิท่ีมีความพรอมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
 การประปานครหลวงเปนหนึ่งในรัฐวิสาหกิจท่ีถูกกําหนดใหแปลงสภาพองคกรและ
ขายหุนใหแกประชาชน ท้ังนี้ เพื่อใหเกดิความคลองตัว และสามารถระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ 
เพื่อนํามาใชในการขยายกิจการตามท่ีตอการ โดยไมตองพ่ึงพางบประมาณจากรัฐหรือการกูเงินจาก
ตางประเทศซ่ึงมีขอจํากัด 
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 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมของการประปานครหลวงท่ีจะเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ การประปานครหลวงไดวาจางกลุมบริษทัท่ีปรึกษาบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย 
จํากัด มาชวงในการดําเนนิการแปลงสภาพองคกรเปนบริษัทมหาชน จํากัด 
 คณะกรรมการการประปานครหลวงไดมีมติในการประชุมคร้ังท่ี 2/2546 เม่ือวันท่ี 26 
กุมภาพนัธ 2546  เหน็ชอบใหการประปานครหลวงแปลงสภาพท้ังองคกรเปนบริษัทภายใต
พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยในชวงแรกกระทรวงการประปานครหลวง เม่ือวันท่ี 
10 เมษายน 2546 
 คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกจิ (กนท.) ใหความเห็นชอบใหหลักการและแนว
ทางการแปลงสภาพของการประปานครหลวง เมือวันท่ี 21  กรกฎาคม 2546  
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการและแนวทางการแปลงสภาพของการประปานครหลวง
ท้ังองคกรเปนบริษัท เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2546 และมอบใหกระทรวงมหาดไทย พจิารณา
ดําเนินการใหมีกฎหมายประกอบกจิการประปา และใหมีคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบริษัทการ
ประปานครหลวง 
 ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการโดยคณะกรรมการเตรียมการจัดต้ังบริษทั การประปา
นครหลวง โดยไดมีการประชุมพิจารณาเอกสารราบละเอียดตามมาตรา 19 แหงพระราชบัญญิตทุน
รัฐวิสาหกจิ พ.ศ. 2542 ไปแลว 8 คร้ัง และจะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานกอนนําเสนอ
คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกจิ (กนท.) และคณะรัฐมนตรี ตอไป 
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 บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในบทนี้จะแบงการวิเคราะหผลการศึกษาออกเปน 2 สวนดวยกัน คือ สวนแรกจะเปน
การวิเคราะหเชิงปริมาณ  เพ่ือหาสมการปริมาณความตองการ (Demand) ใชน้ําของผูใชน้ําประเภท
ท่ีพักอาศัย   คํานวณหาตนทุนผลิตน้ําประปา  คํานวณหาคาความยืดหยุน และวิเคราะหหาพื้นท่ี
สวัสดิการของสังคม และในสวนท่ี 2 เปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา เปนการนําขอมูลดังกลาวมา
อธิบายในเชิงคุณภาพ ใหเห็นถึงการกําหนดราคาคาน้ําประปาเพ่ือใหไดกําไรสูงสุดขององคกร 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือหาความสัมพันธนั้น จะวิเคราะหตามวัตถุประสงคท่ี
ทําการศึกษา  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  Eviews ในการหาสมการที่เหมาะสมท่ีสุด  โดยยึด
หลักเกณฑการพิจารณาดังนี้ 

 
4.1  . แบบจําลองความตองการการใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัย  
         4.1.1. การสรางแบบจําลองเสนตรง 

 องคประกอบของแบบจําลองมี สามประการ คือ ตัวแปร สมการท่ีแสดงความสัมพันธ 
ของตัวแปร และขอสมมติ  องคประกอบแตละสวนของแบบจําลองมีดังนี้ 

 ตัวแปร  (Variables)  ตัวแปรในแบบจําลองท่ีสรางขึ้นมี 3 ตัว คือ ปริมาณนํ้าใชประเภท
ท่ีพักอาศัย  ตัวแปรนี้เปนตัวแปรตาม สวนแปรอีก 2 ตัวท่ีเปนตัวแปรอิสระคือราคาน้ําเฉล่ียของผูใช
น้ําประเภทที่พักอาศัย และขนาดของครัวเรือนเฉล่ีย  จากแบบจําลองในการวิเคราะหในบทท่ี 2   มี
รายไดตอครัวเรือนเฉล่ียนั้นจาการศึกษาไดตัดออกไปเน่ืองจาก รายไดไมมีนัยสําคัญท่ีทําใหการใช
น้ําประเภทท่ีพักอาศัยเปลี่ยนแปลง  รายไดจะมากข้ึนหรือนอยลงเทาใดความตองการการใชน้ําเพื่อ
อุปโภค บริโภคของบานพักอาศัยจะคงเดิม เนื่องจากตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจะเลือกเฉพาะผูใชน้ํา
ประเภทท่ีพักอาศัย และใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยตรงไมมุงหวังใชน้ําประปาในดานอ่ืน 

สมการท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร  แบบจําลองท่ีสรางข้ึนนี้เปนแบบจําลอง
เสนตรง สมการหรือฟงช่ันท่ีแสดงความสัมพันธของตัวแปร เขียนไดดังนี้ 

Qr =      F (Pr,N)                                       ……………………………..  สมการท่ี 1 
เม่ือ               Qr =      ปริมาณการใชน้ําประเภทที่พักอาศัย (ลบ.ม.) 
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Pr =      ราคาคาน้ําเฉล่ียของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย (บาทตอลบ.ม.) 
N =       จํานวนคนตอครัวเรือนเฉล่ีย (คนตอครัวเรือน) 

รายละเอียดของขอมูลอธิบายไดดังนี้ 
                      Qr   =     ปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัยตอเดือน  
ปริมาณการใชน้ําในท่ีนี้ คือ ปริมาณนํ้าบริโภคของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย  โดยคิดปริมาณการใช
จากยอดบิลเก็บเงินของการประปานครหลวงเปนรายเดือน 
                      Pr     =    ราคาคาน้ําเฉล่ียของผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัยของการประปานครหลวง   
โดยคํานวณจากสูตร 
ราคาคานํ้าเฉล่ีย    =      คาน้ําประปาประเภทท่ีพักอาศัยตามบิลท่ีกปน.เรียกเก็บตอเดือน 
                                             จํานวนปริมาณนํ้าท่ีผูใชน้ําใชหนวยเปนลูกบาศกเมตร 

N =       จํานวนคนผูใชน้ําในครัวเรือนเฉล่ียมีหนวยเปนคนตอครัวเรือน  คํานวณหา
ไดโดยการโทรศัพทไปสอบถามตามบานของผูใชน้ําทุกบานท่ีเปนตัวอยางทําการศึกษา 
ขอสมมติ  (Assamption) ในการศึกษานี้มีขอสมมติเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวแปรดังนี้   

 ราคาคานํ้าเฉล่ียของผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัยของกาประปานครหลวง มีความสัมพันธ
เปนลบกับปริมาณการใชน้ํา เนื่องจากเสน Demand ท่ีทอดจากซายไปขวา แสดงวาเม่ือราคาสินคา
บริการสูงข้ึน ปริมาณการใชจะลดนอยลง 

จํานวนคนตอครัวเรือนเฉล่ีย มีความสัมพันธเปนบวก  เนื่องจากการเพ่ิมของจํานวน
ผูใชบริการน้ําประปา   สาเหตุจากการท่ีครัวเรือนมีผูอยูอาศัยในบานพักอาศัยมากข้ึน มีผลทําให
ความตองการส่ิงสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ไฟฟา น้ําประปาสูงข้ึนตามไปดวย  จะเห็นไดจากการ
ท่ีการประปานครหลวง จําตองเรงขยายกําลังผลิตใหเพียงพอตอความตองการใชน้ําของประชาชน 
รวมท้ังโครงการท่ีจะเพิ่มพ้ืนท่ีเขตใหบริการกวางไกลข้ึนกวาเดิม ดังนั้น ความสัมพันธจึงเปนบวก 
 จาก Implicate function  ในสมการท่ี 1 สามารถเขียนเปน Explicate function ไดดังนี้  

Qr =        a + bPr + cN                
                      โดยท่ี a , b   และ  c  คือ   Parameters 
         4.1.2  การประมาณการ Parameters 
 ขอมูลท่ีจะนํามาใชในแบบจําลองน้ีเปนขอมูลท่ีไดจากการสุมตัวอยางจํานวน 137 ราย  
จากประชากรท้ังหมด 1,684,505  รายและขอมูลท่ีสอบถามเปนขอมูลป 2549  การประมาณคา a , b 
และ c  ใช Ordinary least square  หรือ OLS  และใชโปรแกรมสําเร็จรูป Eviews ประมวลผลและ
วิเคราะห  และผลของการประมาณคา Parameter ในแบบจําลอง จะไดสมการความตองการใชน้ํา
ของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัยดังนี้  
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ผลการวิเคราะห 
Qr   =    -0.303289P     +        12.10201N                     ……………..สมการท่ี   2 

    คา t-Statistic             (-2.254480)               (84.19762) 
 R2   =  0.983127             F-statistic = 7866.117 
 Sig  =    0.0258    และ    0.0000 
 
จากสมการท่ี 2  เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิตัดสินใจ    R2   =  0.983127       แสดงวาตัว

แปรอิสระท่ีนํามาวิเคราะหโดยสมการถดถอยสามารถอธิบายตัวแปรตาม Qr  ไดรอยละ 98  และจาก
การทดสอบคาแปรปรวน ANOVA  พบวา  Sig  มีคา =  0.0258 และ 0.0000  ซ่ึงนอยกวาระดับ

นัยสําคัญในการทดสอบ α   ท่ี 0.05  สรุปวาตัวแปรอิสระ อยางนอย 1 ตัวมีความสัมพันธกับความ
ตองการการใชน้ํา ( Qr) 

คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร P  มีคาเทากับ -0.303289  แสดงวาเม่ือราคา/หนวย
เปล่ียนแปลงไป  1 บาท ความตองการใชน้ําเปล่ียนไปในทิศทางตรงกันขามเทากับ 0.303289 ลบ.ม.  
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

คาสัมประสิทธ์ิของตัวแปร N  มีคาเทากับ 12.10201  แสดงวาเม่ือขนาดของครัวเรือน
เปล่ียนแปลงไป 1 คน ความตองการใชน้ําเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกันเทากับ 12.10201 ลบ.ม.  
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 

การวิเคราะหสมการเสนอุปสงคการใชน้ําประปา ประเภทท่ีพักอาศัย  สมติฐานในการ
กําหนดสมการอุปสงคประเภทท่ีพักอาศัย  

ราคาคาน้ําประปามีความสัมพันธเปนลบกับปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ํา
ประเภทท่ีพักอาศัย อยางมีนัยสําคัญท่ี 98 %   แสดงวาเม่ือราคาคาน้ําประปาสูงข้ึน1 บาท /ลบ.ม.     
ทําใหปริมาณการใชน้ําลดลง  0.303289   ลบ.ม.  

จํานวนสมาชิกของผูใชน้ําในครัวเรือนมีความสัมพันธเปนบวก  กับปริมาณการใช
ประปาของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย  ความตองการใชน้ําในครัวเรือนข้ึนอยูกับสมาชิกในครัวเรือน
เปนสําคัญ    สอดคลองกับความเปนจริงวาน้ําประปาเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีพ 
และในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลนั้น หาแหลงน้ําทดแทนน้ําประปาไดยาก มีการลงทุนสูง   
ดังนั้น จํานวนคนท่ีอยูในบานจะมีผลตอการใชน้ําท่ีเพิ่มข้ึน จากสมการเห็นไดวา จํานวนคนท่ีเพิ่ม 1 
คน จะมีผลใหใชน้ําประปาไดมากข้ึน 12.10201  ลบ.ม/ เดือน  และในขณะเดียวกัน ราคามีผลตอ
ปริมาณ  เม่ือราคาสูงข้ึนจะมีการใชน้ําลดลง 0.303289   ลบ.ม. เปนไปตามหลักทฤษฏีอุปสงค ซ่ึง
จากสมการอุปสงคขางตนเราสามารถเขียนรูปของ Inverse Demand ไดโดยท้ังนี้กําหนดใหจํานวน
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คนตอครัวเรือน (N) เทากับ 6.32  คน (โดยคํานวณจากผลรวมของจํานวนคนท้ังหมด ตัวอยาง 137 
ราย และหารดวย จํานวนตัวอยาง )  ซ่ึงเปนคาเฉล่ียท่ีจัดเก็บจากตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  จึง
จะสามารถเขียนสมการอุปสงคไดดังนี้ 

P                =    76.48      -     3.29   Q                                 …………..สมการท่ี   3 
                                                                                                            
ท้ังนี้การหาสมการอุปสงคในรูปของ Inverse Demand  ก็เพื่อความสะดวกในการ

คํานวณหาคารายไดรวม (Total Revenue) และรายไดตอหนวยสุดทาย (Marginal Revenue)  เพื่อหา
คาปริมาณการผลิตและราคา ณ.กําไรสูงสุด  

สําหรับความยืดหยุนของอุปสงคน้ําประปาของท่ีอยูอาศัยจะพบวาจากการคํานวณ  
ความยืดหยุนอุปสงคตอราคา   
ED

P  =  dQ   .  P 
             dP      Q 
 ณ ราคาคาน้ําเฉล่ีย   =  11.25  บาท / ลบ.ม. และจํานวนคนตอครัวเรือนเฉล่ีย = 6.32 

คน/ครัวเรือน  
ราคาคานํ้าเฉล่ีย และ จํานวนคนตอครัวเฉล่ีย   คํานวณไดจากสูตร 
ราคาคานํ้าเฉล่ีย  =   ผลรวมจากไดราคาคานํ้าเฉล่ียของตัวอยางทําการศึกษา  137   ราย 
                                                                    จํานวนตัวอยาง  
จํานวนคนตอครัวเฉล่ีย =  ผลรวมจากจํานวนคนของตัวอยางทําการศึกษา  137  ราย 
                                                                     จํานวนตัวอยาง 
จะพบวา ความยืดหยุนจะเทากับ 
ED

P  =              - 0.04 
จากการคํานวณหาคาความยืดหยุน มีคาเปนลบ 0.04 และมีคานอยกวา 1  ซ่ึงแสดงวาอุป

สงคตอราคาของนํ้าประปามีความยืดหยุนตํ่า (Inelasticity) ราคาน้ําประปาท่ีเปล่ียนแปลงไป 1% จะ
ทําใหการใชน้ําประปาตอครัวเรือนตอเดือนเปล่ียนแปลง 0.04 % ไปในทิศทางตรงกันขาม  ผล
การศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีวาน้ําประปาเปนเปนสินคาจําเปน และมีความยืดหยุนตํ่า 
ท้ังนี้เพราะผูใชน้ําท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซ่ึงเปนตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้ ไม
สามารถหาแหลงน้ําทดแทนน้ําประปาไดงายนักถาหากจะทําไดจะตองมีการลงทุนคอนขางสูง เชน 
การขุดน้ําบาดาลหรือหาถังน้ําขนาดใหญและจัดซ้ือจากแหลงอ่ืน ๆ  นอกจากนั้นบางพื้นท่ีก็ไม
สามารถจะทําการขุดเจาะนํ้าบาดาลไดโดยเฉพาะพื้นที่เขตในพระนคร ซ่ึงมีปญหาพื้นดินทรุด  
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4.2   การทดสอบสมการตนทุนคาน้ํา  

 การทดสอบสมการ TC  
 TC   =   f(Q) 

สมการเสนตรง  TC = α  + β1 Q 
หรือสมการท่ีไมใชเสนตรง ตามท่ีปรากฏในทฤษฏีท่ัวไป คือ 

TC = α  + β1 Q+  β2 Q
2  

TC = α  + β1 Q+ β2 Q
2 + β3 Q

3 
จากการทดสอบสมการตนทุน ท้ัง 3 สมการ เนื่องจากตามท่ีปรากฏในทฤษฏีท่ัวไป   แต

จากส่ิงท่ีคนพบเม่ือทําการทดสอบสมการท้ัง 3 สมการตนทุนคาน้ําประปา  ดูคานยัสําคัญของตัว
แปรตาง ๆ แลว สมการเปนเสนตรง จะเปนสมการท่ีดีท่ีสุด 

TC = α  + β1 Q                                                   ………………..สมการท่ี 4 
       =  270,000,000   +  4.385737 Q 
                (1.131084)           (2.392650) 

                       F-statistic 5.724773          Sig  =    0.2659   และ 0.0224 
 คาสถิติใหยอมรับไดท่ีความเช่ือม่ัน 95% 

 α    คือ  ตนทุนคงท่ี (Fix Cost)  เทากับ 270,000,000 บาท 

 β1    คือ ตนทุนผันแปร  (Variable  Cost)   เทากับ 4.3857 Q 
 จากสมการท่ี 4 จะพบวาตนทุนจะเปนสมการเสนตรงซ่ึงแสดงใหเห็นวา คา Marginal 
Cost (MC) และ Average Variable Cost  จะเทากัน   
 MC  =    dTC    =    AVC  = 4.385737  บาท/ลบ.ม.   
         dQ 
 ตนทุนคงท่ีท่ีมีคาสูงถึง 270 ลานบาท ไมเปนส่ิงท่ีแปลกใจมากน้ัน เพราะการประปา
นครหลวงมีการลงทุนท่ีสูง และคาใชจายตนทุนคงท่ีมาก เชน  คาแรงงาน คาทอและอุปกรณในการ
ขยายเขตจําหนายน้ํา   ซอมแซมทอร่ัว ทอแตก รวมท้ังปรับปรุงทอท่ีหมดสภาพ  ปรับปรุงประตูน้ํา  
การลงทุนสรางโรงสูบจายน้ํา เพ่ือเร่ิมแรงดันน้ําใหท่ัวถึงทุกพื้นที่    พรอมดําเนินการขยายที่ทําการ
เพ่ือรองรับและใหความสะดวกสบายกับผูใชบริการ  การลงทุนดานเทคโนโลยีท้ังดานบริหารและ
การใหบริการ เพื่อใหสะดวกและทันสมัยในการคนหาขอมูลและการชําระคาน้ําโดยวิธีตาง ๆ ท่ี
เพิ่มข้ึน      ในปจจุบันการประปานครหลวงกําลังดําเนินงานติดต้ังระบบตรวจวัดขอมูลการสูบจาย
น้ําและควบคุมระยะไกล และระบบพื้นท่ีเฝาระวัง (District Metering Area:DMA)  ตรวจสอบน้ํา 
สูญเสียซ่ึงตองติดต้ังอยูบนทอประธาน  และทอจายน้ําในพื้นท่ีท้ังหมดของกปน. และสงสัญญาณ
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มายังหอง Control Center ในแตละภาค เพื่อประมวลผลขอมูลในการสนับสนุนงานบริหารจัดการ
อยางเร็วและทันเหตุการณ  เปนการลดการสูญเสียของน้ําประปาท่ีร่ัวไหลใตดินซ่ึงอัตรานํ้าสูญเสีย
นับวาเปนตนทุนคาใชจายท่ีสูญเปลาในการบริหารงานท่ีสําคัญมาก 
 สําหรับตนทุนผันแปร  = 4.385737  บาทซ่ึงจะแปรผันตามเม่ือมีการผลิตน้ําประปาทุก 
1 ลบ.ม.   คือตนทุนในการผลิตน้ําประปาทุก 1 ลบ.ม. ซ่ึงสวนมากไดแก พวกสารเคมีตาง ๆ   และ
มูลคากระแสไฟฟาท่ีใชในกระบวนการผลิตจากน้ําดิบเพื่อใหเปนน้ําประปาท่ีสะอาดพรอมจําหนาย
ได 
 
4.3.  การวิเคราะหคํานวณหาราคาท่ีทําใหกําไรสูงสุด  
 การศึกษาในสวนนี้จะสมมติในกรณีท่ีการประปานครหลวงเปล่ียนจากการเปนองคกร
ของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ)แลวและเปล่ียนเปนบริษัท จํากัด (มหาชน)  ท่ีจะตองมีหนาท่ีดูแลผลประโยชน
ของผูถือหุนเปนสําคัญ ดังนั้นวัตถุประสงคในการดําเนินงานของการประปานครหลวงจะเปล่ียนไป
เปนการผลิตและต้ังราคาท่ีกําไรสูงสุด  นอกจากนี้กิจการการประปานครหลวงที่ดําเนินการอยูก็
ยังคงเปนลักษณะการทําธุรกิจแบบผูกขาด (Monopoly)  เนื่องจากกิจการนี้เปนการผูกขาดทาง
ธรรมชาติท่ีบุคคลท่ี สองจะเขามาแขงขันไดยากเพราะการวางเครือขายทอสงน้ําจะตองใชเงินลงทุน
สูงและเวลามาก ดังนั้น การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตน้ําประปาตอท่ีพักอาศัย ในการศึกษา
คร้ังนี้ การประปานครหลวงจะกําหนดราคาท่ี        MC  =  MR   ซ่ึงสามารถคํานวณได ดังนี้ 

TR                =        P.Q 
                =     76.48 Q  -      Q2 
                                                  0.303289 
 
MR                  =  dTR =   76.48 -       2Q 
                              d Q                                   0.303289 
MR                   =   76.48 – 6.59  Q                                               ………… สมการท่ี  5 
 
TC  =  a + bQ                                                                              
        =    270,000,000  +  4.385737 Q                 
MC  = dTC  =   4.385737                                                         ……………สมการท่ี  6 
             dQ 
MC  =  MR                                                                                  ………….. สมการท่ี  7 
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4.385737                 =    76.48 – 6.59  Q 
                 Q              =     10.94 
                                   
Q  แทนคาในสมการ P   
P                                 =     76.68   -   10.94 
                                                          0.303289 
                                    =       40.61 
จากการคํานวณดังกลาวขางตน  หากการประปานครหลวงมีการแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ

เปนบริษัท จํากัด (มหาชน)  และมุงหวังใหไดผลกําไรสูงสุด   การวางแผนการผลิตตองผลิตท่ี            
MC = MR     และราคาท่ีทําใหการประปานครหลวงมีกําไรสูงสุดในการจําหนายน้ําประปาใหกับ
ผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัยจะตองต้ังราคาเฉล่ียท่ี 40.61 บาท / ลบ.ม. ซ่ึงเปนราคาท่ีสูงกวาราคาเฉล่ีย
เดิมปจจุบันประมาณ 4 เทา  ซ่ึงจะสงผลตอการใชผูใชน้ําประปาในปริมาณเฉล่ีย 10.94  ลบ.ม.ตอ
เดือน    

สรุปไดวาปจจุบันการประปานครหลวงต้ังราคาคาน้ําเฉล่ียต่ํากวาราคาท่ีทําใหกําไร
สูงสุดมาก  ดังนั้นหากมีการแปรรูปหรือปรับเปล่ียนการบริหารเปนระบบเอกชน จะทําใหคา
น้ําประปามีราคาสูงข้ึนอยางแนนอน หากไมมีการควบคุมของรัฐบาล   รวมทั้งสงผลทําใหผูใชน้ํา
จะตองลดการใชน้ําประปาลง 
 
4.4  การวิเคราะหสวัสดิการสังคม กรณีแปรรูปเปนเอกชน 
                       เนื่องจากการประปานครหลวงเปนรัฐวิสาหกิจและเปนสาธาณูปโภคท่ีสําคัญตอการ
ดํารงชีพ หากรัฐบาลเปนผูดูแลและกําหนดแผนการดําเนินการเพื่อประโยชนสูงสุดตอสังคมโดยมี
เปาหมายเพื่อใหสวัสดิการสังคม (Social Welfare) สูงสุด  ซ่ึงสามารถกําหนดราคาท่ีประสิทธิภาพ 
(efficiency price) ซ่ึงในกรณีนี้ก็คือ  P = AC = MC  ซ่ึงคือราคาท่ีตลาดเปนแบบตลาดแขงขัน
สมบูรณ                                  
                                          P     =  AC   =   MC  
แทนคาจากสมการ Inverse demand และคา Marginal Cost จะไดปริมาณการผลิตท่ีราคาเทากับ 
4.385 บาทตอลบ.ม. ท่ี 21.86 ลบ.ม. ดังนี้   
 76.48      -         Q              =        4.385737 

                                          0.303289 
โดยกําหนดให MC     =  4.385737 
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ดังนั้นปริมาณการผลิตในกรณีตลาดแขงขันสมบูรณหรือราคาท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดใน
กรณีนี้คือ   Q    =   21.86 

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับการต้ังราคาและผลผลิตท่ีกําไรสูงสุดในกรณีท่ีการประปานคร
หลวงกําหนดในกรณีเปนผูผูกขาดขาด (Monopolist) แลวจะพบวาการต้ังราคาประสิทธิภาพ 
(efficiency Price) จะตั้งราคาท่ีต่ํากวา และปริมาณการใชน้ําตอครัวเรือนก็จะสูงกวา ซ่ึงเปนไปตาม
แนวคิดทางทฤษฎี  จากผลการวิเคราะหแสดงได ตามภาพขางลางนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี     4.1 
ท่ีมา :  จากการคํานวณ 
 ในการวิเคราะหสวัสดิการสังคม หรือ (Social Welfare) ของกรณีการตั้งราคาท้ังสอง
รูปแบบแลวจะพบวา ในกรณีท่ีการประปานครหลวง หากมีการแปรรูปและต้ังราคาแบบผูกขาดแลว
สวัสดิการสังคมจะเทากับ 592.55 บาทตอครัวเรือน โดยแบงเปนสวนเกินของผูบริโภค 
(Consumer’s Surplus) เทากับพื้นท่ี CS หรือ 196.20 บาทตอครัวเรือน และเปนของสวนเกินผูผลิต 
(Producer’s Surplus) หรือท่ีเรียกวา Monopoly Power เทากับ 396.35 บาทตอครัวเรือน และรวมเปน 
Social Welfare เทากับ ในขณะท่ีสวนท่ีเปน Deadweight Loss จะเทากับ 197.81 บาทตอครัวเรือน 
 ในขณะท่ีกรณีของการตั้งราคาแบบตลาดแขงขันสมบูรณหรือกรณี Efficiency Price 
แลวจะพบวา สวนเกินของผูบริโภคจะเทากับ Social Welfare โดยไมมีสวนของผูผูกขาด เนื่องจาก
กําหนดใหตนทุนเฉล่ียเทากับตนทุนหนวยสุดทาย ซ่ึงในกรณีสวัสดิการสังคมจะเทากับ 790.36 บาท
ตอครัวเรือน ซ่ึงจะเปนสวนเกินของผูบริโภคท้ังหมด   
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ตารางท่ี  4.1   การเปรียบเทียบระหวาง กรณีผูกขาด และกรณี Efficiency Price   
 

สวนเกิน กรณี ผูกขาด กรณี Efficiency 
Price 

สวนเกินผูบริโภค 196.20 790.36 
สวนเกินผูผลิต 396.35 - 
Deadweight Loss 197.81 - 
สวัสดิการสังคม 592.55 790.36 

  
ท่ีมา:  การคํานวณ (หนวยเปนบาทตอครัวเรือนผูใชน้ํา) 
แสดงการคํานวณประกอบ ตารางภาคผนวกท่ี 1.4 , หนา  89. 
 
การวิเคราะหเชิงพรรณนา 
จากผลการศึกษาขางตน สรุปได ดังนี้ 
 1. ถาการประปานครหลวงแปรรูปเปนบริษัทเอกชน และดําเนินกิจการเพื่อประโยชน
ของผูถือหุนอยางเต็มรูปแบบ และรักษาการเปนผูผูกขาดในกิจการการใหบริการน้ําบาดาลไดดังเดิม
แลว และสามารถตั้งราคาผูกขาดไดแลว ราคาน้ําจะเพิ่มกวาเทาตัวท่ีเรียกเก็บในปจจุบัน และในสวน
ผลประโยชนแลวจะเปนการถายผลประโยชนจากผูบริโภคไปสูผูผลิต โดยผูบริโภคจะเปนผูท่ีเสีย
ประโยชนกวา 600 บาทตอครัวเรือนไปใหผูผลิตและการไมประสิทธิภาพของระบบที่มีการผูกขาด 
(Deadweight Loss)  
                  2. สังคมในภาพรวมแลวจะไดรับผลกระทบจากการใหบริการน้ําประปาท่ีลดลงตอ
ครัวเรือน และสวัสดิการสังคมจะสูญหายไปสวนหน่ึงประมาณ 197.81 บาทตอครัวเรือนผูใชน้ํา 
ใหกับ Deadweight Loss ซ่ึงในสวนนี้ก็คือ ตนทุนทางสังคมหากมีการปรับเปล่ียนระบบการ
ใหบริการสาธารณูปโภคท่ีมีการผูกขาดตามธรรมชาติสูงไปสูการเปนวิสาหกิจท่ีบริหารเพื่อกําไร
สูงสุดแทนการกําหนดราคาและบริการท่ีมีเปาหมายเพื่อประโยชนสูงสุดของสวัสดิการสังคม     
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
สรุป 
 การประปานครหลวงมีภารกิจหลักในการผลิตน้ําประปา เพื่อใหบริการแกประชาชน          
ท่ีเปนผูใชน้ําแตละประเภทซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนในทุกป นับต้ังแตกอตั้งเม่ือป 2510 เปนตนมา             
การประปานครหลวงไดดํ า เนินโครงการเ พ่ือเพิ่มกํา ลังการผลิตและขยายพื้น ท่ีบริการ                        
สนองความตองการใชน้ําท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ดวยเหตุผลนี้การประปานครหลวงจําเปนตองใช
งบประมาณสูงในการลงทุน  ดังนั้นรัฐบาลจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดหาแหลงเงินทุนโดยการแปลงสภาพ
เปนบริษัท จํากัด มหาชน เพื่อขายหุนในตลาดหลักทรัพยเปนการเพิ่มทุนมากกวาการกูยืมจากแหลง
เงินทุนทั้งในและตางประเทศโดยมีรัฐบาลเปนประกัน   เม่ือมีการเร่ิมโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  
การประปานครหลวงจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขและเปล่ียนแปลงในเกือบทุกดาน ไมวาจะเปน
ดานบุคคลากร  ดานการบริการงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน หรือการปรับปรุงการจําหนายน้ําใหได
ปริมาณและราคาท่ีจะทําใหไดกําไรมากข้ึนกวาเดิม  จึงเห็นวาการหาอัตราคาน้ําของการประปานคร
หลวงไมมีการปรับเปล่ียนมานานต้ังแตป 2542 เนื่องจากมีการควบคุมจากรัฐบาล  ดังนั้น เม่ือตนทุน
การบริหารงานเพ่ิมข้ึน หากจําเปนตองมีการปรับปรุงอัตราคาน้ําท่ีเหมาะสมเพื่อใหองคกรไดกําไร
สูงสุด จึงไดศึกษาเพื่อหาอัตราคาน้ําท่ีเหมาะสมเพื่อใหองคกรมีกําไรสูงสุดนั่นเอง 
 1.  สมการอุปสงคของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย 

สมการอุปสงคผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัย พบวาปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ํา
ประเภทที่พักอาศัยอธิบายไดจากสมการ โดยตัวแปรของปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดและอธิบาย
การเปล่ียนแปลงปริมาณการใชน้ําประปาของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัยไดแก จํานวนคนท่ีอาศัยใน
ครัวเรือน , ราคาคาน้ําประปา ซ่ึงมีคาสัมบูรณของความยืดหยุนอุปสงคผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัยตอ
ราคา เทากับ   -0.04   มีคาความยืดหยุนนอยซ่ึงแสดงวาน้ําประปาเปนสินคาจําเปน 
                      2 .  ตนทุนคาน้ําประปาจากการคํานวณหา TOTAL COST   เปนสมการเสนตรงทําให
ทราบถึงตนทุนคงท่ี  และตนทุนผันแปรของการประปานครหลวง ซ่ึงคาใชจายคงท่ีในการผลิต
น้ําประปาและจําหนายน้ําประปา โดยจําแนกเปน 2 ประเภท คือ คาใชจายทางดานการลงทุนเพื่อ
ขยายกําลังการผลิตน้ําประปาและคาใชจายในการดําเนินงานมีตนทุนท่ีสูงมาก  ในสวนตนทุนผัน
แปรจะมีคาใชจายผันแปรตามปริมาณการผลิตน้ําท่ี ลบ.ม.ละ 4.385737    
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                      3  การกําหนดราคาคาน้ําประปาหากมีการแปรรูปเปนบริษัท จํากัด มหาชน ไมมีการ
สนับสนุนหรือการควบคุมจากรัฐบาล  และดําเนินกิจการเพ่ือประโยชนของผูถือหุน สามารถต้ัง
ราคาผูกขาด จะทําใหการประปานครหลวงมีกําไรสูงสุดตามผลการศึกษา โดยอัตราเฉล่ียข้ันต่ําท่ี
จัดเก็บจากผูใชน้ําประเภทท่ีพักอาศัย เทากับ   40.61.  บาท/ลบ.ม. การประปานครหลวงจะมีกําไร
เพิ่มข้ึน แตผลกระทบในสวนรวมจะทําใหเกิดการสูญเสียสวัสดิการของสังคม  
 
ขอจํากัดในการศึกษา 
 1. ในการศึกษาไดทําการสุมขอมูลของผูใชน้ําในเดือนท่ีทําการศึกษา ในการหาสมการ
อุปสงค  ใหเปนตัวอยางแทนจํานวนปริมาณการใชน้ําท่ีแทจริงของผูใชน้ําตามความจริงตลอดป 
 2.  การคํานวณตนทุนนั้น ใชตามหลักบัญชีท่ีมีคาใชจายท้ังส้ินในการผลิตและจําหนาย
น้ําประปารวมดวย  แตไมไดรวมถึงตนทุนท่ีเปนโครงการขนาดใหญตามแผนงานของการประปา
นครหลวงบางโครงการ เนื่องจากเปนการลงทุนมากและในไตรมาสเดียวทําใหตนทุนคาน้ําไมตรง
ตามความจริงและไมไดเปนตนทุนในการผลิตนํ้าประปาโดยตรง 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษาในคร้ังนี ้

 1  จากการศึกษาสมการอุปสงคของผูใชน้ําประปามีความยืดหยุนอุปสงคตอราคา
น้ําประปาท่ีตรงตามทฤษฏี เนื่องจากน้ําประปาเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพมากของผูใช
น้ําประปา ฉะนั้นในการกําหนดราคาคาน้ําประปาควรนําความยืดหยุนของอุปสงคผูใชน้ําตอราคา
พิจารณาประกอบดวย 

2.  ตัวแปรจํานวนคนตอครัวเรือนผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัยจะมีคาสัมประสิทธิเปน
บวก แสดงวาการเพ่ิมข้ึนของจํานวนคนในครัวเรือนมีผลตอการใชน้ํา กลาวคือทําใหมีการใชน้ําเพิ่ม
มากข้ึน เนื่องจากน้ําถือเปนความตองการในการดํารงชีวิต 

               3  หากการประปานครหลวงจะกําหนดราคาท่ีทําใหกําไรสูงสุด ตามผลที่วิเคราะห จะ
มีผลกระทบตอสวัสดิการสังคม กําไรจากการประปานครหลวงเพิ่มข้ึนแตสังคมจะสูญเสียมากข้ึน 
และผูบริโภคจะเปนผูท่ีเสียประโยชนไปใหผูผลิตและการไมประสิทธิภาพของระบบที่มีการผูกขาด 
(Deadweight Loss)  

               4.  เนื่องจากน้ําประปาเปนส่ิงท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพของมนุษยทุกคนใน
สังคมเม่ือมีการกําหนดราคาท่ีสูงข้ึน ยอมมีผลกระทบเสียตอสังคมมากกวาผลไดของการประปา
นครหลวง  ดังนั้นรัฐบาลควรกําหนดราคาคาน้ําประปาใหใกลเคียงกับตนทุนเฉล่ียมากท่ีสุด และ
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สนับสนุนใหลดคาใชจายและลดตนทุนการผลิต  เพ่ือกอใหเกิดสวัสดิการสังคมสูงสุด และรัฐบาล
จะ ไมตอง Subsidies การประปานครหลวง  

ขอเสนอแนะในการศึกษาในคร้ังตอไป 
1.  การศึกษาสมการอุปสงคของผูใชน้ําอาจมีการเปล่ียนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ 

สังคม  สภาพอากาศ  ส่ิงแวดลอม ตลอดจนฤดูกาล เชน ฤดูฝนจะทําใหอัตราการใชน้ํานอยลงกวา
ปกติไดในบางเดือน  และในชวงฤดูรอนจะมีการใชน้ําในปริมาณท่ีสูงข้ึน ในการศึกษาคร้ังตอไปขอ
แนะนําใหทําการศึกษาความตองการการใชน้ําทุกชวงเวลา 

2.   การศึกษาเนนดานการหาอุปสงคของผูใชน้ําประเภทที่พักอาศัย  ในสวนของตนทุน
คาใชน้ําไดใชหลักการตามบัญชี  ไมไดรวมถึงตนทุนตามหลักเศรษฐศาสตร ซ่ึงอาจมีตัวเลขท่ี
แตกตางไป หากมีการศึกษา คร้ังตอไปควรนําขอมูลของตนทุนมาวิเคราะหโดยละเอียด  และ
วิเคราะหหาอุปสงคของผูใชน้ําประเภทอ่ืน ๆ ดวย 
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.1  ขอมูลท่ัวไป 
 
ขอมูลท่ัวไป หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

ปริมาณนํ้าผลิตจายทั้งหมด ลาน ลบ.ม 1,481.7  1,505.0  1,516.1      1,538.3         1,628.1  
เพ่ิม(ลด)จากปที่ผานมา รอยละ  3.0  1.6     0.7     1.5  5.8  
 โรงงานผลิตนํ้าบางเขน ลาน ลบ.ม 1,057.2  1,061.5  1,071.2  1,064.6         1,114.7  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 1.4  0.4      0.9  (0.6)               4.7  
 โรงงานผลิตนํ้าสามแสน ลาน ลบ.ม 170.9  171.7  171.0  169.1            165.3  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 2.6   0.5  (0.4) (1.1) (2.2) 
 โรงงานผลิตนํ้าธนบุรี ลาน ลบ.ม 53.9  55.0  50.5  51.1              52.4  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 5.1  2.0  (8.2)   1.1                2.6  
 โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสด์ิ ลาน ลบ.ม 192.1  210.8  219.2  250.3            292.8  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 17.3  9.7  4.0  14.2              17.0  
 โรงงานผลิตนํ้าเสริม ลาน ลบ.ม   -    -    -    -    -  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ   -    -    -    -    -  
 บอบาดาลสวนกลาง ลาน ลบ.ม 3.7  2.4  0.8    -    -  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (37.7) (35.8) (68.8)   -    -  
 ระบบประปาอิสระ ลาน ลบ.ม 3.8  3.6  3.5  3.3                2.8  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (9.5) (5.3) (2.1) (6.6) (15.0) 
 โรงงานผลิตนํ้าบางบัวทอง ลาน ลบ.ม - - - -  -  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ        -    -    -    -    -  
 โรงงานผลิตนํ้าหนองจอก ลาน ลบ.ม. 1.8  1.9  1.9  3.1                2.8  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 6.5 4.9 0.2 61.6 (9.0) 
 บอบาดาล ลาน ลบ.ม 2.0 1.7 1.6 2.0 ยกเลิก 
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (20.0) (15.0) (4.6) (86.6) - 
ปริมาณนํ้าจําหนายทั้งหมด ลาน ลบ.ม 929.5   969.4   1,013.9   1,076.0   1,131.0   
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 5.6   4.3   4.6   6.1   5.1   
 ที่อยูอาศัย ลาน ลบ.ม 460.4   476.7   489.6   508.1   516.5   
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 4.9   3.5   2.7   3.8   1.7   
 ธุรกิจ  รัฐวิสาหกิจ   ราชการ 

และอุตสาหกรรม ลาน ลบ.ม 463.5   486.3   516.2   556.2   598.8   
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 6.4   4.9   6.2   7.7   7.7   
 นํ้าสาธารณะ และอื่น ๆ  ลาน ลบ.ม 5.6   6.4   8.1   11.7   15.7   
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (5.6) 14.4   27.3   44.0   34.2   
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.1   (ตอ) 
 

ขอมูลท่ัวไป หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

เปอรเซ็นตนํ้าจําหนาย รอยละ   62.7       64.4         66.9           69.9            69.5  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ        2.5           2.7            3.9             4.6  (0.6) 
จํานวนผูใชนํ้าสิ้นป ราย 1,444,445  1,488,638  1,540,203  1,607,921   1,684,505  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ           2.4            3.1            3.5              4              4.8  
จํานวนพนักงานสิ้นป คน       5,180        5,066       4,753      4,571.0     4,463.0  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (1.9) (2.2) (6.2) (3.8) (2.4) 
อัตราสวนผูใชนํ้าตอพนักงาน 1 คน ราย         279          294            324           352             377  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ          4.5          5.4         10.2           8.6              7.3  
พ้ืนที่ใหบริการสิ้นป ตร.กม     1,279.5  1,448.8      1,515.1      1,546.3       1,855.5  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ            3.0          13.2             4.6            2.1            20.0  
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.2  ขอมูลเก่ียวกับผูใชน้ํา 
 
ขอมูลเก่ียวกับผูใชน้ํา หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

ผูใชนํ้ารวมทุกประเภท ราย 1,444,445  1,488,638  1,540,203  1,607,921  1,684,505  
เพ่ิม(ลด)จากปที่ผานมา รอยละ            2.4       3.1           3.5           4.4  4.8  
 ผูใชนํ้าประเภทที่อยูอาศัย ราย 1,090,786  1,120,455  1,156,594  1,196,844    1,239,322  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ          2.9   2.7   3.2  (3.5)  3.5  
 ผูใชนํ้าประเภทธุรกิจ 

รัฐวิสาหกิจ  
ราชการและอื่น ๆ ราย 353,659  368,183   383,609  411,077  445,183  

 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ  1.0             4.1  (4.2) (7.2) (8.3) 
ผูใชนํ้ารายเล็ก       
 มาตรวัดนํ้า ขนาด 1/2 น้ิว ราย    926,812     952,174    982,782  1,022,031    1,066,369  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ           2.4          2.7  3.2         4.0  4.3  
 มาตรวัดนํ้า ขนาด 3/4 น้ิว ราย  454,361   471,346   489,884    514,472      542,273  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ            2.7            3.7            3.9      5.0          5.4  
 มาตรวัดนํ้า ขนาด 1 น้ิว ราย      42,788       44,132       45,875       48,522         51,416  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ            1.7             3.1             3.9             5.8               6.0  
 รวม ราย 1,423,961  1,467,652  1,518,541  1,585,025    1,660,058  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ            2.4             3.1             3.5             4.4               4.7  
ผูใชนํ้ารายใหญ       
 มาตรวัดนํ้าขนาด  1 1/2 น้ิว ราย  7,095  7,211  7,430        7,810      8,403  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ           1.8  1.6  3.0  5.1  7.6  
 มาตรวัดนํ้าขนาด 2 น้ิว ราย 8,140  8,465.0  8,775    9,374         10,065  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 1.9  4.0   3.7             6.8               7.4  
 มาตรวัดนํ้าขนาดเกิน 2 น้ิว 

ขึ้นไป ราย  5,249   5,310   5,457        5,712           5,979  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 1.4  1.2   2.8            4.7  4.7 
 รวม ราย 20,484  20,986  21,662      22,896         24,447  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 1.7   2.5   3.2       5.7               6.8  
จํานวนติดต้ังประปาใหม ราย  49,375   61,784    65,521     80,155         94,846  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ       23.5        25.1       6.0          22.3             18.3  
ปริมาณนํ้าใชเฉล่ียตอรายตอเดือน ลบ.ม.    53.89    54.74    55.33        56.22           56.43  
เพ่ิม(ลด)จากปที่ผานมา รอยละ          3.3            1.6         1.1           1.6               0.4  
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.2   (ตอ) 
 

ขอมูลเก่ียวกับผูใชน้ํา หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

        ประเภทที่อยูอาศัย ลบ.ม.       35.72         36.09         35.80        35.90           35.37  
        เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ            2.6           1.0  (0.8)           0.3  (1.5) 
 ประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  

ราชการ  และอื่น ๆ ลบ.ม. 
   

108.95  
   

111.96  
   

114.61  
   

116.41  
   

116.07  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 4.2            1.8             3.3             1.6  (0.3) 
ประชากรในพ้ืนที่รับผิดขอบสิ้นป คน 7,621,972  7,715,075  7,815,347  7,625,840    7,724,976  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ           1.1            1.2            1.3  (2.4) (1.3) 
จํานวนบานในพ้ืนที่รับผิดชอบสิ้นป หลัง 2,670,917  2,772,008  2,801,177  2,864,356    2,901,593  

เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ            1.6            3.8           1.1            2.3  
   

1.3  
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.3  ขอมูลดานการเงนิ 
 

ขอมูลดานการเงิน หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

รายไดรวม ลานบาท 12,082.9   12,766.0   13,391.9    14,380.8       15,348.1  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ       6.8         5.7         4.9             7.4           6.7  
 รายไดจากการดําเนินงาน ลานบาท  11,967.9   12,639.3   13,261.8    14,285.3       15,154.4  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ        7.0       5.6          4.9             7.7         6.1  
  รายไดคานํ้าและคาบริการอุปกรณ

ประปาฯ ลานบาท      11,495.7  
   

12,013.5  
   

12,569.9  
   

13,342.2   14,042.0  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ      6.4        4.5       4.6         6.1    5.2  
  รายไดจากการติดต้ังประปาใหม ลานบาท    250.9     312.9      422.2        499.6      553.8  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ      36.0     24.7       34.9          18.3       10.8  
  รายไดอื่นจากการดําเนินงาน ลานบาท     221.3      312.9      269.7        443.5    558.6  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ      12.2     41.4  (13.8)      64.4   26.0  
 รายไดที่ไมเก่ียวกับการดําเนินงาน ลานบาท     115.0       126.7      130.1          95.6    193.7  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (13.4)     10.2           2.7  (26.5)     102.6  
คาใชจายรวม ลานบาท   9,140.2   9,097.0    9,273.6   10,759.3   10,197.3  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 3.8  (0.5) 1.9     16.0  (5.2) 
 คาใชจายในการดําเนินงาน ลานบาท   8,825.6   9,026.1      9,061.5      9,969.8       10,184.0  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ      8.9           2.3         0.4       10.0              2.1  
  คาใชจายในการดําเนินงานโดยตรง ลานบาท    3,993.0   4,215.4   4,316.9   4,985.6      5,206.2  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ         5.6          5.6         2.4          15.5         4.4  
  คาเสื่อมราคาและคาใชจายตัดจาย 

ประจําป ลานบาท        3,534.5  
   

3,599.0      3,602.1    4,007.9   4,141.8  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ     15.0         1.8         0.1          11.3       3.3  
  ดอกเบี้ยจายและคาธรรมเนียมเงินกู ลานบาท     1,290.9      1,207.2     1,137.5         974.5   833.7  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ            4.2  (6.5) (5.8) (14.3) (14.4) 
  หน้ีสงสัยจะสูญ ลานบาท         7.2          4.5      5.0     1.7       2.2  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (40.5) (37.5)         10.9  (66.3) 30.8  
 คาใชจายที่ไมเก่ียวกับการดําเนินงาน ลานบาท      314.6  (250.6)     212.1      789.5   13.3  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (55.0) (179.7) (184.7)    272.2  (98.3) 
  คาใชจายเบ็ดเตล็ดที่ไมเก่ียวกับการ

ดําเนินงาน ลานบาท  171.6      178.5  122.5      61.2    142.4  
  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ         16.3           4.0  (31.4)      390.8  (76.3) 
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.3   (ตอ) 
 

ขอมูลดานการเงิน หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราตางประเทศ ลานบาท 

   
143.0  (429.1)            89.6  

   
188.3  (129.1) 

  เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (74.1) (400.1) (120.9)       110.1  (168.6) 
กําไร (ขาดุทน) จากการดําเนินงาน ลานบาท     3,142.3     3,613.2    4,200.3    3,621.6        5,150.8  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ          2.2       15.0        16.2  (13.8)            42.2  
กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ ลานบาท    2,660.8      3,669.0     3,739.7     3,232.3        4,697.0  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ         21.9          37.9             1.9  (13.6)  45.3  
เงินรายไดนําสงรัฐ จากกําไรสุทธิปกอน ลานบาท     1,737.3    1,177.1   1,596.2    1,565.9        1,565.9  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ         18.3  (32.2)        35.6  (1.9) 0.0 
สินทรัพยรวม ลานบาท 50,904.9 50,806.7 51,805.3 54,080.4 55,433.0 
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 1.8 (0.2) 2.0 4.4 2.5 
 สินทรัพยหมุนเวียน ลานบาท 4,386.6 3,334.2 2,862.4 3,578.9 3,780.2 
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (3.8) (24.0) (14.2) 25.0 5.6 
 สินทรัพยถาวรและอื่น ๆ ลานบาท 46,518.3 47,472.5 48,943.0 50,502.1 51,652.8 
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 2.3 2.1 3.1 3.2 2.3 
หน้ีสินรวม ลานบาท 31,738.2 28,968.7 28,370.1 30,388.8 28,912.4 
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (3.7) (8.7) (2.1) 7.1 (4.9) 
 หน้ีสินหมุนเวียน ลานบาท 5,565.8 4,471.6 3,889.5 7,276.8 6,438.9 
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (5.0) (19.7) (13.0) 87.1 (11.5) 
 หน้ีสินระยะยาวและอื่นๆ ลานบาท 26,172.4 24,497.2 24,480.6 23,112.0 22,473.5 
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (3.4) (6.4) (0.1) (5.6) (2.8) 
สวนทุน ลานบาท 19,166.7 21,837.9 23,435.2 23,691.6 2,652.6 
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 12.3 13.9 7.3 1.1 11.9 
อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม รอยละ         5.31        7.23          6.77         5.98   8.47  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 498.5  36.2   (6.4)       (11.7) 41.6  
อัตราสวนผลตอบแทนสวนของทุน รอยละ     13.88           16.8          14.8         13.64           17.71  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ    469.3      21.0  (11.9) (7.8) 29.8  
ความสามารถในการทํากําไร รอยละ 22.23  29.03      28.20        22.63   30.99  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ   466.3      30.60  (2.9) (19.8)          36.90  
ความสามารถในการใชสินทรัพย ครั้ง   0.235   0.249    0.254         0.264    0.273  
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.3   (ตอ) 
 

ขอมูลดานการเงิน หนวย 2544/2001 2545/2002 2546/2003 2547/2004 2548/2005 

เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ   2.2     6.0     2.0            3.9              3.4  
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน เทา       0.58      0.74      0.74       0.49      0.59  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (1.7)      27.6  0.0 (33.8)  20.4  
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพยรวม เทา 0.62  0.57         0.54     0.56  0.52  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (1.6) (8.1) (5.3)          3.70  (7.1) 
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของทุน เทา 1.6      1.3          1.2            1.3              1.1  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ (5.9) (18.8) (7.7)            8.3  (15.4) 
ตนทุนนํ้าขายตอลูกบาศกเมตร บาท 9.94  9.13  9.36        9.79            8.96  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 2.9  (8.1) 2.5         4.6  (8.5) 
ราคาคานํ้าเฉล่ียตอลูกบาศกเมตร บาท 11.81  11.85  11.88        11.93          11.98  
เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ  0.9   0.3             0.3  (0.4)             0.4  
 ประเภทที่อยูอาศัย บาท         9.99       11.02  10.02  10.02   10.03  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ 1.1         0.3  0.0 0.0             0.1  
 ประเภทธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ราชการ

และอื่น ๆ บาท 13.92  13.64  13.65  
   

13.65  
   

13.67  
 เพ่ิม (ลด) จากปที่ผานมา รอยละ           1.0  (2.0) 0.0 0.0             0.1  

 
ท่ีมา  :  รายงานประจําป  2548  การประปานครหลวง 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1.4    แสดงการคาํนวณประกอบ 
 
การคํานวณหา Deadweight Loss   
 
1. กรณีท่ีการประปานครหลวงต้ังราคาแบบผูกขาด 

P =  40.61  Q = 10.94 
      MR  =  MC 
    1.1  พื้นท่ีสวนเกินผูบริโภคจะเทากับพื้นท่ี  สามเหล่ียม FDE   
แสดงการคํานวณ  พืน้ท่ีสามเหล่ียม    ½ x ฐาน x สูง 
แทนคา   เทากบั ½ x 10.94 x (76.48-40.61)  =  196.20 บาทตอครัวเรือน 
    1.2  พื้นท่ีสวนเกินผูผลิตจะเทากับพืน้ท่ี ส่ีเหล่ียม ABDF  กวาง x ยาว 
แทนคา เทากบั 10.94 x (40.61 – 4.38)   =   396.35  บาทตอครัวเรือน 
    1.3  พื้นท่ี Deadweight Loss  จะเทากับพื้นท่ี สามเหล่ียม BCD ½ x ฐานx สูง 
แทนคา เทากบั ½ x (21.86-10.94) x (40.61-4.38)  =  197.81 บาทตอครัวเรือน 

สรุปพื้นท่ี Social welfare = 196.20 + 396.35   = 592.55   
                 Deadweight Loss                  = 197.81 
     สวนเกนิผูบริโภค                                                790.36 
 
2.  กรณี การประปานครหลวงต้ังราคาแบบ Efficiency Price ตลาดแขงขันสมบูรณ 
           P  = MC  = AC      P  =  4.38  Q  = 21.86 
พื้นที่สวนเกินผูบริโภคท้ังหมด  790.36   เปนของผูบริโภค  ไมมี Deadweight Loss  
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.5    แสดงขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลแบบจําลอง  
                                        ปริมาณความตองการ การใชน้าํประปาประเภทท่ีพักอาศัย 
                                        Qr =        a + bPr + cN  
 
 
 

Dependent Variable:Q       
Method: Least Squares     
Date : 04/28/06 Time 23.08     
Sample: 1 137      
Included observations: 137     

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

P -0.303289 0.134527 -2.254480 0.0258 
N 12.10201 0.143733 84.19762 0.0000 

R-squared 0.983127 Mean dependent var 75.83212 
Adjusted R-squared 0.983002 S.D. dependent var 101.7017 
S.E. of regression 13.25936 Akaike info criterion 8.021775 
Sum Squared resid 23734.43 Schwarz criterion 8.064403 
Log likelihood -547.4916 F-statistic  7866.117 
Durbin-Watson stat 1.461032 Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
ท่ีมา: จากการคํานวณ, เมษายน 2549 
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.6   แสดงขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลแบบจําลอง  
                                       ตนทุนการผลิตน้าํประปาในสมการเสนตรง 

                         TC = α  + β1 Q 
 
 
 
 

Dependent Variable: TC       
Method: Least Squares     
Date : 04/29/06 Time 02.54     
Sample: 1 36      
Inculuded observations: 36     

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 2.70E+08 2.39E+08 1.131084 0.2659 
Q 4.385737 1.833004 2.392650 0.0224 

R-squared 0.144111 Mean dependent var 8.41E+08 
Adjusted R-squared 0.118938 S.D. dependent var 86848129 
S.E. of regression 81519926 Akaike info criterion 39.32455 
Sum Squared resid 2.26E+17 Schwarz criterion 39.41252 
Log likelihood -705.8418 F-statistic  5.724773 
Durbin-Watson stat 1.355539 Prob(F-statistic) 0.022397 

 
 
ท่ีมา:  จากการคํานวณ, เมษายน 2549 
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ตารางภาคผนวกท่ี   1.7   แสดงขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลแบบจําลอง  
                          ตนทุนการผลิตน้ําประปาในสมการยกกําลังสอง  

                          TC = α  + β1 Q+ β2 Q
2  

 
 
 

Dependent Variable: TC       
Method: Least Squares     
Date : 04/29/06 Time 01.50     
Sample: 1 36      
Inculuded observations: 36     

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C 3.26E+09 2.69E+09 1.210513 0.2347 
Q -40.68266 40.47586 -1.005109 0.3222 

Q^2 1.69E-07 1.52E-07 1.114599 0.2731 

R-squared 0.175163 Mean dependent var 8.41E+08 
Adjusted R-squared 0.125173 S.D. dependent var 86848129 
S.E. of regression 81230957 Akaike info criterion 39.34315 
Sum Squared resid 2.18E+17 Schwarz criterion 39.47511 
Log likelihood -705.1766 F-statistic  3.503954 
Durbin-Watson stat 1.430390 Prob(F-statistic) 0.041694 

 
 
ท่ีมา:  จากการคํานวณ, เมษายน 2549 
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ตารางภาคผนวกท่ี   1.8    แสดงขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลแบบจําลอง  
                                         ตนทุนการผลิตน้ําประปาในสมการยกกําลังสาม 

                           TC = α  + β1 Q+ β2 Q
2 + β3 Q

3 
 

 
 

Dependent Variable: TC       
Method: Least Squares     
Date : 04/29/06 Time 02.25     
Sample: 1 36      
Inculuded observations: 36     

Variable Coefficient Std.Error t-Statistic Prob. 

C -1.15E+10 3.35E+10 -0.342485 0.7342 
Q 293.0778 757.5752 0.386863 0.7014 

Q^2 -2.34E-06 5.69E-06 -.411313 0.6836 
Q^3 6.26E-15 1.42E-14 0.441210 0.6620 

R-squared 0.180150 Mean dependent var 8.41E+08 
Adjusted R-squared 0.103290 S.D. dependent var 86848129 
S.E. of regression 82240658 Akaike info criterion 39.39264 
Sum Squared resid 2.16E+17 Schwarz criterion 39.56858 
Log likelihood -705.0675 F-statistic  2.343851 
Durbin-Watson stat 1.460803 Prob(F-statistic) 0.091547 

 
 
ท่ีมา:  จากการคํานวณ, เมษายน 2549 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1.9   ตนทุนคาน้ําปงบประมาณ 2548 และ 2547 
 

รายการ 
ปงบประมาณ 

2548 
ปงบประมาณ 

2547 เพิ่ม (ลด) รอยละ  

  (บาท/ลบ.ม.) (บาท/ลบ.ม.) (%) 

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 2.15 2.16 (0.46) 

คาไฟฟา 0.74 0.71 4.23  

คาสารเคมี 0.21 0.24 (12.50) 

คาใชจายอ่ืนในการดําเนนิงาน 0.99 1.06 (6.60) 

คาเส่ือมราคาและคาใชจายตัดจาย 3.7 3.76 (1.60) 

ดอกเบ้ียจายและคาธรรมเนียมเงินกู 0.75 0.91 (17.58) 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตรา
แลกเปล่ียน (0.12) 0.17 (170.59) 

หนี้สงสัยจะสูญ 0.002 0.002 0.00  
คาใชจายอ่ืนท่ีไมเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน 0.13 0.41 (68.29) 

รวมตนทุนน้ําขาย 8.55 9.42 (9.23) 

    

หมายเหตุ ตนทุนน้ําขายยังไมรวมโบนัสประจําป   

ท่ีมา :    กองบัญชีตนทุน การประปานครหลวง   
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ตารางภาคผนวกท่ี 1.10  ผลการดําเนินงานดานบริการของสํานักงานประปาสาขา 
                                       ปงบประมาณ 2548

ผลการดําเนินงานดานบริการของสํานักงานประปาสาขา ปงบประมาณ 2548

MWA SERVICE PERFORMANCE FISCAL YEAR 2005

 พ้ืนที่จายน้ํา ผูใชน้ํา ติดต้ัง นํ้าผลิตจาย เอกชน นํ้าจําหนาย 

สํานักงานประปาสาขา ประปาใหม รวม

Branch Office ตร.กม ราย ราย ลาน ลบ.ม. ลาน ลบ.ม. ลาน ลบ.ม. ลาน ลบ.ม.

       
ภาค 1

สุขุมวิท 71,400      100,247    3,115      142,129    96,638      5,703     102,341   
พระโขนง 117,481    121,406    5,652      145,128    94,714      3,454     98,168      
สมุทรปราการ 419,707    126,223    10,587    119,241    86,147      2,629     88,776      

ภาค 2
พญาไท 55,400      83,336      1,860      123,338    71,576      14,449   86,025      
ทุงมหาเฆม 32,800      71,842      954         96,354      63,702      2,798     66,500      
แมนศรี 33,800      72,844      842         139,527    62,557      25,072   87,629      
ลาดพราว 93,780      130,947    5,350      110,207    78,357      2,448     80,805      

ภาค 3
นนทบุรี 90,889      105,242    3,834      83,451      53,947      4,630     58,577      
ประชาชืน 57,210      86,081      2,363      73,628      44,337      9,535     53,872      
บางเบน 80,375      97,259      4,262      68,066      43,393      7,772     51,165      
มีนบุรี 116,788    90,836      22,270    58,088      39,905      3,256     43,161      

ภาค 4
บางกอกนอย 76,140      101,867    3,095      85,939      53,904      2,722     56,626      
ตากสิน 216,800    213,776    8,565      209,037    128,451    4,687     133,138   
ภาษีเจริญ 138,554    143,771    5,969      109,962    75,132      2,256     77,388      
บางบัวทอง 254,329    138,828    16,128    64,009      46,422      0,422 46,844      

รวมทั้งส้ิน 1,855,453 1,684,505 94,846    1,628,104 1,039,182 91,833   ########

ที่มา :  รายงานประจําป 2548  การประปานครหลวง
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ตารางภาคผนวกท่ี   1.11  รายละเอียดรายได ณ 30 กันยายน 2548-2547

หนวย : บาท
2548 2547

รายไดจากการดําเนินงาน :-

รายไดคาน้ําและคาบริการรายเดือน ############### 13,342,219,420.17 
ราไดคาติดตั้งประปา  คาทอและอุปกรณติดตั้งประปา 553,764,242.19     499,611,802.82      
รายไดคาน้ําดิบ 164,834,754.50     62,953,886.94        
รายไดคาสมทบกอสราง 1,990,121.16         2,734,959.87          
รายไดจากการรับจางงาน 249,961,847.11     246,275,340.39      
รายไดจากการจําหนายน้ําขวด 8,825,510.79         1,596,653.35          
รายไดเบ็ดเตล็ด 132,984,195.29     129,892,007.77      
รวม ############### 14,285,284,071.31 

รายไดท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน :-

ดอกเบี้ยรับ 71,640,618.28       21,799,106.60        
รายไดคาขายแบบ 14,051,229.28       8,710,274.30          
รายไดคาสินไหมทดแทน 39,138,419.87       24,601,037.92        
รายไดคาเชาอุปกรณและเคร่ืองมือ 126,620.00            162,965.00             
รายไดคาเชาที่ดิน 3,676,331.11         2,931,807.74          
รายไดคาเชาอาคารและสถานที่ 2,844,753.89         2,918,049.91          
รายไดทดแทนจากการละเมิดการใชน้ํา 4,456,705.99         2,339,569.12          
รายไดจากการลดคาเผื่อวัสดุเส่ือมสภาพลาสมัย 20,214,665.14       -
กําไรจากการจําหนายวัสดุลาสมัย - 5,276,471.73          
รายไดอ่ืน 37,541,258.38       26,813,254.04        
รวม 193,690,601.94     95,552,536.36        

ที่มา :   รายงานประจําป 2548 การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายละเอียดรายได

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30  กันยายน  2548  และ  2547
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.12  รายละเอียดคาใชจาย สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

หนวย  :  บาท
2548 2547

คาใชจายในการดําเนินงาน : 

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน

เงินเดือนและเงิน พสร. 1,908,940,002.24  1,767,969,830.10   
เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ 91,059,523.66       84,714,910.56        
เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 97,969,568.64       90,493,057.30        
เงินชวยเหลือบุตรพนักงาน 1,026,349.00         1,106,013.50          
คารักษาพยาบาลพนักงาน 98,842,878.46       88,294,451.85        
เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรพนักงาน 8,382,849.75         9,148,620.80          
เงินชวยหลือคาคลอดบุตรและประสบภัยพนักงาน 26,200.00              14,000.00               
เงินสวัสดิการรถรับสงพนักงาน 4,980,725.00         4,478,000.00          
เงินสวัสดิการกีฬาและดนตรี - พนักงาน 2,067,879.37         2,021,574.81          
เงินชวยเหลือพิเศษสําหรับพนักงานถึงแกกรรม 804,120.00            1,082,850.00          
คาฝกอบรมพนักงาน 8,147,623.77         6,787,244.50          
ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน 450,000.00            359,500.00             
เงินทดแทนพนักงาน 162,000.00            162,000.00             
คาตรวจสุขภาพพนักงาน 254,484.00            370,415.00             
เงินชวยเหลือคาน้ําประปาพนักงาน 2,552,701.67         2,653,289.56          
คาลวงเวลาพนักงาน 39,029,969.43       41,325,794.40        
คาลวงเวลาโครงการลดนํ้าสูญเสีย - พนักงาน 9,589,266.54         9,664,861.08          
คาอาหารทําการนอกเวลา - พนักงาน 119,880.00            183,000.00             
เงินสงเสริมพนักงาน 22,005,318.83       22,465,413.20        
คาพาหนะเหมาจาย - พนักงาน 7,108,275.00         7,480,950.00          

ที่มา :  รายงานประจําป 2548 การประปานครหลวง

รายละเอียดคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

การประปานครหลวง
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.12   (ตอ)

หนวย  :  บาท
2548 2547

เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผูปฏิบัติงานเปนกะ 14,319,505.84       18,659,112.23        
เงินคาตอบแทนพนักงานปฏิบิตหนาที่อ่ืน 222,810.00            178,374.00             
คาเบี้ยประชุมพนักงาน 2,200,750.00         1,318,750.00          
เงินเพ่ิมพิเศษสาขาวิชาชีพเฉพาะ - พนักงาน 11,923,200.00       12,201,600.00        
เงินตอบแทนความชอบในการทํางานของพนักงานเกษียณอายุ 54,818,400.00       47,776,000.00        
เงินชดเชยพนักงานที่ กปน.ใหออกโดยไมมีความผิด 95,700.00              448,590.00             
เงินผลประโยชนตอบแทนพิเศษ-พนักงาน 13,686,300.00       71,643,300.00        
ภาษีเงินไดที่ กปน. ออกใหพนักงาน 1,717,297.87         1,794,101.81          
รวมคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 2,402,503,579.07  2,294,795,604.70   

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น ๆ : 

คาเบี้ยประชุมและเงินตอบแทนกรรมการ 9,256,610.62         1,067,000.00          
คาไฟฟา 825,690,306.11     761,590,273.33      
คาสารเคมี 231,724,448.97     251,297,342.36      
คาน้ําดิบ 156,424,992.50     134,799,050.00      
คารับรองการกุศลและสมนาคุณ 41,915,880.01       17,783,072.59        
คาพาหนะและเบี้ยเล้ียง 78,084.08              4,346,358.95          
คาโทรศัพท 6,986,009.81         6,632,697.50          
คาน้ําประปา 3,153,106.51         3,423,886.23          
คาน้ําประปาบริจาค 667,454.89            488,511.24             
คาทอและอุปกรณเพ่ือการจําหนาย 203,506,843.61     179,370,096.50      

ที่มา :  รายงานประจําป 2548 การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายละเอียดคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

DPU



ตารางภาคผนวกท่ี  1.12   (ตอ)

หนวย  :  บาท
2548 2547

คาทอและอุปกรณซอมทอรั่ว ทอแตก ปรับปรุงที่ต้ังมาตร 84,618,569.52       59,484,001.04        
คาวัสดุอุปกรณในการซอมมาตรวัดน้ํา 14,297,858.32       16,048,604.57        
คาวัสดุเพ่ือใชกรองน้ํา 57,000.00              1,340,074.50          
คาวัสดุเคร่ืองจักรและอุปกรณ 15,464,539.24       11,711,778.73        
คาวัสดุกอสราง 5,809,459.31         6,663,400.90          
คาวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 14,065,724.72       13,679,792.36        
คาวัสดุยานพาหนะ 1,514,807.45         1,865,832.78          
คาวัสดุไฟฟา วิทยุ และอีเลคโทรนิคส 11,594,233.56       8,245,507.13          
คาวัสดุเคร่ืองแตงกายและคุมครองความปลอดภัย 545,484.62            2,435,323.42          
คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 8,978,891.90         9,382,436.21          
คาวัสดุคอมพิวเตอร 5,217,392.79         4,105,614.23          
คาวัสดุสํานักงาน งานบาน งานครัว 24,141,300.88       28,937,750.84        
คาวัสดุเกษตร 762,950.72            709,723.50             
คาซอมแซมและบํารุงรักษาอาคารและส่ิงกอสราง 11,231,694.58       26,105,613.63        
คาซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ 12,585,422.91       5,397,788.31          
คาซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองใชสํานักงาน 3,315,381.76         1,201,281.95          
คาซอมแซมและบํารุงรักษายานพาหนะ 5,168,181.90         4,960,542.97          
คาซอมแซมและบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ 16,567,308.97       15,444,530.17        
คาซอมแซมและบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ 4,732,767.07         4,344,864.01          
คาติดตั้งและบํารุงรักษาระบบไฟฟา 6,728,148.28         5,631,589.45          
คาติดตั้งและบํารุงรักษาระบบโทรศัพท 259,836.40            376,390.81             
คาเบี้ยประกันภัยทรัพยสิน 850,385.24            739,338.47             

ที่มา :  รายงานประจําป 2548 การประปานครหลวง

รายละเอียดคาใชจาย
สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

การประปานครหลวง

DPU



ตารางภาคผนวกท่ี  1.12   (ตอ)

หนวย  :  บาท
2548 2547

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น ๆ : 

คาเบี้ยประกันภัยอ่ืน 113,974.00            126,151.99             
คาเชาที่ดิน 6,611,430.12         3,885,423.82          
คาเชาที่ทําการและทรัพยสิน 3,573,321.88         5,901,303.60          
คาเช่ือเคร่ืองถายเอกสาร 3,071,699.16         2,698,387.69          
คาไปรษณียและอากรแสตมป 10,654,540.33       16,464,827.84        
คาบริการดานโทรคมนาคม 3,897,012.48         2,501,250.33          
คาวารสาร 207,686.86            192,962.51             
คาจัดทําเอกสาร 1,518,652.28         1,490,816.50          
คาจางเหมาติดตั้งประปาใหม 51,914,586.69       42,343,330.36        
คาจางเหมาตรวจสอบและปรับปรุงประตูน้ํา 5,338,717.72         5,912,125.00          
คาจางเหมาเปล่ียนและยกยายมาตรวัดน้ํา 24,216,773.50       18,498,350.50        
คาจางเหมาซอมทอแตกทอร่ัว 77,760,485.21       37,401,356.98        
คาจางเหมาสํารวจหาทอร่ัว 16,571,336.51       12,465,640.00        
คาจางเหมาดําเนินการกําจัดตะกอน 25,033,352.02       12,520,366.10        
คาจางเหมาทําความสะอาด 22,492,950.68       20,238,825.38        
คาจางเหมายามรักษาการณ 20,154,852.35       18,196,238.30        
คาจางเหมาแรงงาน 58,955,952.65       53,313,434.98        
คาจางเหมาบริการอ่ืน 70,856,413.33       46,560,320.77        
คาสอบบัญชี 950,000.00            950,000.00             
คาจางเพ่ือปรับปรุงกําลังสงน้ํา 575,571.77            44,170.00               
คาจางที่ปรึกษาโครงการ BPD -                         5,670,000.00          

ที่มา :  รายงานประจําป 2548 การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายละเอียดคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.12   (ตอ)

หนวย  :  บาท
2548 2547

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น ๆ : 

คาจางลดน้ําสูญเสีย 395,143,945.57     511,283,495.29      
คาธรรมเนียมธนาคาร 1,476,949.31         1,464,537.93          
คาธรรมเนียมอ่ืน 1,498,669.00         823,078.58             
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 14,875,035.75       14,313,963.21        
ภาษีทะเบียนยานพาหนะ 1,191,011.10         1,244,140.40          
ครุภัณฑตัดจาย 21,282,403.46       10,890,394.33        
คาใชจายในการจัดตั้งบริษัท -                         33,429,440.00        
คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 7,174,172.97         6,578,219.74          
คาใชจายดครงการพัฒนาศูนยประสานงานสาธารณูปโภค กทม 1,000,000.00         -                         
คาธรรมเนียมการบริการรับชําระคาน้ําผานตัวแทน 23,620,365.00       24,546,410.00        
คาตอบแทนบุคคลภายนอก 3,133,694.73         1,518,345.00          
คาตอบแทนผูบริหาร 8,194,501.54         6,020,378.53          
คาชดใชคาเสียหายอ่ืน 584,551.00            402,340.00             
คารางวัลนําจับผูลักใชน้ํา 721,041.18            638,400.00             
คาใชจายในการยกเลิกใบเสร็จคาน้ําสวนราชการ 186,900.43            149,691.46             
คาใชจายอ่ืนจากการดําเนินงาน 100,422.84            1,250,000.00          
คาใชจายในการดําเนินการผลิตน้ําขวด 9,677,500.84         2,927,807.27          
คาใชจายจากการรับจางงาน 181,459,688.34     176,385,479.57      
รวมคาใชจายในการดําเนินงานอื่น ๆ 2,803,701,239.85  2,690,851,472.64   

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 5,206,204,818.92  4,985,647,077.34   

ที่มา :  รายงานประจําป 2548 การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายละเอียดคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547
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ตารางภาคผนวกท่ี  1.12   (ตอ)

หนวย  :  บาท
2548 2547

คาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ขาดทุนจากการจําหนายวัสดุลาสมัย 1,983,381.06         -                         
ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 17,531.07              36,242,231.75        
คาใชจายภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จ 135,789,790.00     395,905,775.64      
คาวัสดุเส่ือมสภาพและลาสมัย -                         20,214,665.14        
คาใชจายอ่ืน ๆ 4,640,420.12         148,866,850.15      

รวมคาใชจายท่ีไมเกี่ยวกับการดําเนินงาน 142,431,122.25     601,229,522.68      

ที่มา :  รายงานประจําป 2548 การประปานครหลวง

การประปานครหลวง
รายละเอียดคาใชจาย

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2548 และ 2547

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App



