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Lack of water usage is the vital problem. Samsuan Sub-district, Bantan 

District, Chaiyapoom Province is another area having difficulty in lack of water 

usage, especially in a large community of total 6 villages, including villages No. 4, 9, 

14, 15, 16 and 17. These 6 villages is target area of this study. Presently, they own and 

manage their water supply systems separately. However, it is found that the amount of 

raw water of each water supply system is not enough comparing to the community 

requirements. Quality of the water supply is lower than the standard. Moreover, 

management of water supply system is bad performance and missing budget for 

operating. 

The objective of this study is to find a new source of water resource having 

enough raw water to serve the water consumption of the target area. Moreover, the 

financial feasibility assessment was performed. The assessment was made using the 

following indicators: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and 

Benefit/Cost Ratio (B/C). Based on a cost of this project of 19,780,000 baht, an 

estimated populations of 4,077 persons, a discount rate of 4.0%, and a unit price of 

water supply at 8 baht/m
3
, it was found that the NPV, B/C, and IRR are 7,697,757 

baht, 0.67, and -18.6%, respectively. As such, the project is inappropriate for 

investment.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและท่ีมำของปัญหำ 
 ปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค เป็นปัญหาที่ท้าให้ประชาชนประสบความ
เดือดร้อนมาโดยตลอด ถึงแม้รัฐบาลจะมีนโยบายในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค
มาโดยตลอด โดยการก่อสร้างระบบประปา ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  แต่การก่อสร้างระบบ
ประปายังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และที่ก่อสร้างระบบประปาไปแล้วก็ยังมีอีกจ้านวนมากที่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค อันเนื่องมาจากสาเหตุระบบการผลิต
น ้าประปาเล็กเกินไป การขยายตัวของชุมชนเพิ่มมากขึ น โครงสร้างวัสดุอุปกรณ์และระบบท่อจ่าย
น ้าช้ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ เน่ืองจากหมดอายุการใช้งาน แหล่งน ้าดิบมีปริมาณน้อย คุณภาพน ้าไม่
สะอาด เนื่องจากเป็นระบบสูบจ่ายตรงไม่ได้ผ่านกระบวนการกรอง ดังนั นการแก้ปัญหาที่ผ่านมาจึง
เป็นการแก้ปัญหาแบบรายหมู่บ้าน ซึ่งไม่ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร และไม่สามารถที่ จะแก้ปัญหา
ได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์อย่างถาวรได้ 
 ต้าบลสามสวน อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เป็นอีกพื นที่หนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนด้าน
การขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะในพื นที่ 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสามสวนเหนือ  หมู่ที่ 4,
บ้านสามสวนใต้  หมู่ที่ 9,บ้านสามสวนกลาง  หมู่ที่ 14,บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 15,บ้านป่าเสี ยว  หมู่ที่ 
16,บ้านสามสวนโพธิ์งาม  หมู่ที่ 17  ซึ่งทั ง 6 หมู่บ้านนี เป็นหมู่บ้านที่มีพื นที่ติดต่อกัน รวมเป็น
ชุมชนขนาดใหญ่ มีระบบประปาที่ใช้ร่วมกันอยู่ 3 แห่ง  ดังนี  

๏  จุดท่ี 1  บ้านสามสวนเหนือ  หมู่ที่ 4  ใช้ร่วมกับ  บ้านป่าเสี ยว  หมู่ที่ 16  เป็นระบบ
ประปาแบบผิวดิน  มีปัญหาคุณภาพน ้าไม่สะอาด เนื่องจากเป็นระบบสูบจ่ายตรงไม่ได้
ผ่านกระบวนการกรอง และแหล่งน ้าดิบมีปริมาณไม่เพียงพอ  ขาดแคลนในฤดูแล้ง   
ดังแสดงในรูปที่  1.1 และ 1.2 
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รูปที่  1.1  ระบบประปา  บ้านสามสวนเหนือ  หมู่ที่ 4 ใช้ร่วมกับ  บ้านป่าเสี ยวหมู่ที่ 16   
 คุณภาพน ้าไม่สะอาด  เนื่องจากไม่มีระบบกรองน ้า 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

รูปที่  1.2  ระบบประปา  บ้านสามสวนเหนือ  หมู่ที่ 4 ใช้ร่วมกับ  บ้านป่าเสี ยวหมู่ที่ 16  
แหล่งน ้าดิบมีปริมาณไม่เพียงพอ ขาดแคลนในฤดูแล้ง 

 

๏  จุดท่ี 2  บ้านสามสวนใต้  หมู่ที่ 9  ใช้ร่วมกับ  บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 15 และ  บ้านสาม
สวนโพธิ์งาม  หมู่ที่ 17  เป็นระบบประปาแบบผิวดิน  มีปัญหาระบบผลิตน ้าประปามี
ขนาดเล็กเกินไป และแหล่งน ้าดิบมีปริมาณไม่เพียงพอ  ขาดแคลนในฤดูแล้ง  ดังแสดง
ในรูปที่  1.3 และ 1.4 
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รูปที่  1.3  ระบบประปา  บ้านสามสวนใต้  หมู่ที่ 9  ใช้ร่วมกับ  บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 15 
และ  บ้านสามสวนโพธิ์งาม  หมู่ที่ 17 ระบบผลิตน ้าประปามีขนาดเล็กเกินไป  

 

 

         
   

 

 

  

 
 

 
 

 รูปที่ 1.4 ระบบประปา  บ้านสามสวนใต้  หมู่ที่ 9  ใช้ร่วมกับ  บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 15  
  และ  บ้านสามสวนโพธิ์งาม  หมู่ที่ 17 แหล่งน ้าดิบมีปริมาณไม่เพียงพอ   
  ขาดแคลนในฤดูแล้ง 
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๏ จุดท่ี 3  บ้านสามสวนกลาง  หมู่ที่ 14  เป็นระบบประปาแบบผิวดิน  มีปัญหาช้ารุด
เสียหายบ่อย เนื่องจากใช้งานมานาน สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น ้ามีจ้านวนน้อย บริหารจัดการ
เองไม่ได้ ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม  ดังแสดงในรูปที่  1.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  1.5  ระบบประปา  บ้านสามสวนกลาง  หมู่ที่ 14  มีสภาพเก่าทรุดโทรม เนื่องจาก
 ใช้งานมานาน       
    

ซึ่งระบบประปาที่กล่าวมาข้างต้น  ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลสามสวนไม่สามารถ
จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต้าบลสามสวน 
ท้าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนอยู่เป็นประจ้า  ดังนั น การศึกษานี จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะ เสนอ
แนวทางและระบบการบริหารจัดการกิจการประปาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั ง
ค้านวณหาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ โดยคาดคะเนความต้องการใช้น ้าที่จะเพิ่มขึ นในอนาคต
ของทั ง 6 หมู่บ้าน โดยอาศัยข้อมูลประชากรที่จะเพิ่มขึ นในอนาคตอีก 10 ปี  
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการระบบประปาที่เหมาะสม 
1.2.2 เพื่อประมาณความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

 



 

5 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
การศึกษานี จะคาดคะเนปริมาณความต้องการใช้น ้าของประชากรทั ง 6 หมู่บ้านของต้าบล

สามสวนที่จะเพิ่มขึ นในอนาคตอีก 10 ปี คัดเลือกสถานที่แหล่งน ้าดิบ โดยเลือกหนองผักชู ซึ่งเป็น
หนองน ้าสาธารณะมีพื นที่ 487 ไร่ ดังแสดงในรูปที่  1.6  โดยออกแบบเป็นระบบประปาแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่พิเศษโดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมศึกษาปริมาณและคุณภาพน ้าส้าหรับใช้ผลิตน ้าประปา  คัดเลือกวิธีการบริหารกิจการ
ประปาที่เหมาะสมที่สุด โดยร่างเป็นข้อบังคับกลุ่มสมาชิกผู้ใช้น ้า ก้าหนดอัตราค่าใช้น ้า และ
บทลงโทษส้าหรับผู้ฝ่าฝืน พร้อมทั งค้านวณความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

รูปที่  1.6  หนองผักชู  ใช้เป็นแหล่งน ้าดิบที่ใช้ผลิตน ้าประปาทั ง  6  หมู่บ้าน   
 มีพื นที่  487  ไร่ 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ทราบอัตราการเติบโตของประชากรและปริมาณความต้องการใช้น ้าทั ง 6 หมู่บ้าน 
1.4.2 ทราบถึงรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการกิจการประปาที่ใช้ร่วมกันทั ง 6 หมู่บ้าน 
1.4.3 ทราบถึงความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

 

 



 

6 
 

บทที่  2 
ปริทัศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 สภำพท่ัวไป 
 สภาพทั่วไปของพื นที่ศึกษาอ้างจาก ข้อมูลแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต้าบล
สามสวน พบว่ามีรายละเอียด ดังนี  
 ทิศเหนือ จดกับต้าบลนาเพียง อ้าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต ้  จดกับต้าบลบ้านเพชร อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันออก จดกับต้าบลบ้านแท่น อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก จดกับต้าบลกุดยม อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
   2.1.1 เนื้อท่ี 
 ต ำบลสำมสวน   มีเนื อที่ประมาณ 85 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  53,193 ไร่ โดยแยกได้ดงันี                                             
  พื นที่ทางการเกษตร  29,551  ไร ่
  พื นที่ป่าชุมชน   12,605  ไร่    
  พื นที่อยู่อาศัย   11,037  ไร่      
   2.1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต ำบลสำมสวน  มีสภาพพื นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ลาดเอียงลง
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีล้าน ้าพรม  ล้าน ้าเชิญไหลผ่านระหว่างหมู่บ้านโนนข่า  บ้านสาม
สวนเหนือ  บ้านป่าเสี ยวและบ้านหินลาด  ทิศตะวันตกมีภูเขา ภูตะเภาเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง
อ้าเภอบ้านแท่น  กับอ้าเภอภูเขียว  พื นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่ท้านาเกือบ  60% นอกนั นเป็นพื นที่
ท้าไร่  พื นที่ป่าและพื นที่สาธารณประโยชน์   
              2.1.3 พื้นที่ด้ำนกำรเกษตร      
 พื นที่ที่ท้าการเกษตรมีจ้านวน   29,551 ไร่  แบ่งเป็นพื นที่ท้านา  20,454  ไร่  คิดเป็นร้อยละ  
69% พื นที่ปลูกอ้อยโรงงาน 3,586 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 พื นที่ปลูกไม้ผล  470 ไร่  คิดเป็น ร้อยละ  2  
และมีพื นที่บางส่วนปลูกพืชหลังฤดูท้านา  เช่นถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  ถั่วเขียว  แตงโม  และอื่น ๆ 
จ้านวน 5,041 ไร่  คิดเป็น 17 % 
 2.1.4 ลักษณะภูมิอำกำศ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลสามสวน  อยูใ่นภูมิอากาศมรสุม เขตร้อนมี  3  ฤดู คือ 
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 ฤดูร้อน  เร่ิมประมาณเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนพฤษภาคม  โดยในเดือนเมษายนจะร้อน
ที่สุด 

ฤดูฝน เร่ิมประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 
1,066 มิลลิเมตร โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้และพายุดีเปรสชั่น 
 ฤดูหนำว   เร่ิมประมาณเดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน  ฤดูหนาวอากาศหนาวแต่ไม่หนาวจัด สภาพอากาศโดยทั่วไป มี
อากาศหนาวจัดในฤดูหนาว  ร้อนจัดในฤดูร้อน มีระยะช่วงฤดูฝนสลับกับอากาศแห้งแล้งแตกต่าง
กันชัดเจน 
 2.1.5 จ ำนวนหมู่บ้ำน  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลสามสวน   18   หมู่บ้าน  ได้แก่ 
  หมู่ที่  1  บ้านหลุบค่าย 
  หมู่ที่  2  บ้านโนนข่า 
  หมู่ที่  3  บ้านหินลาด 
  หมูที่  4  บ้านสามสวนเหนือ 
  หมู่ที่  5  บ้านเหมือดแอ่ 
  หมู่ที่  6  บ้านโจด 
  หมู่ที่  7  บ้านดอนหัน 
  หมู่ที่  8  บ้านโคกสะอาด 
  หมู่ที่  9  บ้านสามสวนใต้ 
  หมู่ที่  10  บ้านหนองโดน 
  หมู่ที่  11  บ้านนาสวรรค์ 
  หมู่ที่  12  บ้านหนองม่วง 
  หมู่ที่  13  บ้านโจดใต้ 
  หมู่ที่  14  บ้านสามสวนกลาง 
  หมู่ที่  15  บ้านสระแก้ว 
  หมู่ที่  16  บ้านป่าเสี ยว 
  หมู่ที่  17  บ้านสามสวนโพธิ์งาม 
  หมู่ที่  18  บ้านหินลาดโนนกุศล 
 2.1.6 ประชำกร 
  ประชำกร   ทั งสิ น   10,849  คน    แยกเป็น 
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 - ชาย  5,401 คน 
 - หญิง 5,448 คน 
  คนพิกำร     ในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบลสามสวนมีจ้านวนทั งสิ น    230    คน 
 - ชาย  85 คน 
 - หญิง    109 คน 
  จดทะเบียนคนพิการแล้ว   194   คน  และยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ    -    คน 
 2.1.7 รำยชื่อหมู่บ้ำนและจ ำนวนประชำกรท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษำ     
 
ตารางที่ 2.1  รายชื่อหมู่บ้านและจ้านวนประชากรที่อยู่ในพื นที่ศึกษา  จ้านวน  6  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 
ประชำกร 

รวม จ ำนวนครัวเรือน 
ชำย หญิง 

หมู่ที่ 4 381 442 823 233 
หมู่ที่ 9 342 383 725 179 
หมู่ที่ 14 312 337 649 198 
หมู่ที่ 15 315 309 624 147 
หมู่ที่ 16 248 262 510 124 
หมู่ที่ 17 306 266 572 146 
รวม 1,904 1,999 3,903 1,027 

 

ที่มา : ส้านักงานทะเบียนอ้าเภอบ้านแท่น  ส้ารวจ  ณ  เดือน   เมษายน  2555  
 

2.2 ระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้การบริหารกิจการและการบ้ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการขั นพื นฐานที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพและเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการและบ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วย
ตนเอง 

การศึกษาโครงการนี  ขออ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการบริหารกิจการและ
การบ้ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  และขอสรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
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การบริหารกิจการและการบ้ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  มีทั ง  3  หมวด  ดังนี   ส่วน
รายละเอยีดในระเบียบนี จะอยู่ในภาคผนวก 

หมวดท่ี  1  ข้อควำมทั่วไป  ว่าด้วยการอธิบายความหมายของข้อความต่างๆที่ใช้ในระเบียบ
นี   เช่น  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมายความว่า  ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วน
ภูมิภาคการประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั งขึ น 
เพื่อให้บริการประชาชนและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น  เป็นต้น 

หมวดท่ี  2   คณะกรรมกำรบริหำรกิจกำรและบ ำรุงรักษำระบบประปำหมู่บ้ำน  ว่าด้วย
วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการ และ
วาระการด้ารงต้าแหน่งของคณะกรรมการ 

หมวดท่ี  3 กำรบริหำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำน ว่าด้วยการออกข้อบังคับกิจการประปา 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ รายได้และรายจ่าย การเก็บรักษาเงินของกิจการประปา 
 

2.3 กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำ 
 2.3.1 ปริมำณน้ ำใช้ 
 ทวีศักดิ ์วังไพศาล (2554) ได้อธิบายถึงปริมาณน ้าใช้สามารถประเมินได้จากอัตราการใช้น ้า
ทุกประเภท รวมทั งค่าตัวคูณส้าหรับเผื่อในกรณีต่าง ๆ ที่จ้าเป็น อัตราการใช้น ้าเป็นหน่วยปริมาตร
ต่อเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการใช้น ้าอาจบอกเป็นปริมาตรต่อ
คนต่อวันได ้เช่นลิตรต่อนาที ยูเอสแกลลอนต่อวัน หรือ ยูเอสแกลลอนต่อคนต่อวัน  
 2.3.2 อัตรำกำรใช้น้ ำเฉลี่ยในรอบวัน  

โดยทั่วไปแล้วอัตราการใช้น ้าเฉลี่ยในรอบวัน จะถูกใช้เป็นหน่วยพื นฐานของอัตราการใช้
น ้าประปา ซึ่งใช้ในการค้านวณหรือแปลงอัตราการใช้น ้าในหน่วยอ่ืน ๆ ได้ ทั งนี อัตราการใช้น ้า
เฉลี่ยในรอบวันสามารถหาได้จากปริมาณน ้าใช้ในรอบหนึ่งปีหารด้วยจ้านวนวันใน 1 ปี ส้าหรับ
อัตราการใช้น ้าเฉลี่ยต่อคนต่อวันจะหาได้จากอัตราการใช้น ้าเฉลี่ยในรอบวันหารด้วยจ้าน วน
ประชากรในชุมชน โดยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้น ้าพื นฐานต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2   ที่มาอัตราการใช้น ้าพื นฐาน 
อัตรำกำรใช้น้ ำพื้นฐำน หน่วยท่ีใช้ ท่ีมำ 

1. ปริมาณน ้าใช้ในรอบปี ลูกบาศก์เมตร - 
2. อัตราการใช้น ้าเฉลี่ยในรอบวัน ลูกบาศก์เมตร ต่อ วัน ปริมาณน ้าใช้ในรอบปี/365 วัน 
3. อัตราการใช้น ้าเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน อัตราการใช้น ้าเฉลี่ยในรอบวัน/

จ้านวนประชากรในชุมชน 
4. อัตราการใช้น ้าเฉลี่ยต่อวันต่อคน

ที่  ได้รับบริการ 
ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน อัตราการใช้น ้าเฉลี่ยในรอบวัน/

จ้านวนประชากรที่ได้รับบริการ 
 

ที่มา : ทวีศักดิ์  วังไพศาล (2554) 
 
 อัตราการใช้น ้าเฉลี่ยในรอบวันจะไม่ใช่ปริมาณน ้าที่ถูกใช้จริง แต่จะเป็นปริมาณน ้ารวม
ทั งหมดที่จ่ายเข้าสู่ระบบ ส่วนอัตราการใช้น ้าเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ก็จะหมายถึงอัตราการใช้น ้าเฉลี่ย
โดยประชากรเฉลี่ยจากทั งชุมชน 
 
2.4  กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกร 
 ในการก่อสร้างระบบประปา สิ่งที่จ้าเป็นต้องทราบ นอกจากแหล่งน ้าดิบ และปริมาณน ้าดิบ
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน ้าประปาแล้ว จ้านวนประชากรที่ใช้น ้าในปัจจุบันและในอนาคตเป็น
องค์ประกอบที่ต้องน้ามาพิจารณา ซึ่งจ้านวนประชากรในอนาคตจะเป็นตัวบ่งชี ถึงปริมาณความ
ต้องการใช้น ้าประปาที่ต้องน้ามาพิจารณาในการออกแบบระบบประปาที่จะให้กิจการประปา
สามารถรองรับความต้องการใช้น ้าในปัจจุบันและในอนาคตได้  การคาดการณ์ไม่มีวิธีการ หรือ
ค้าตอบที่ถูกที่สุด ดังนั น การดาดการณ์จ้านวนประชากร จึงต้องอาศัยการคาดการณ์อย่างมีวิธีการ 
หรือมีข้อมูลที่เพียงพอ โดยต้องอาศัยความช้านาญ และประสบการณ์ของผู้คาดการณ์ประกอบจึงจะ
ท้าให้การคาดการณ์มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ น 
 วิธีการคาดการณ์จ้านวนประชากร สามารถแบ่งออกได้ดังนี  
 2.4.1 กำรคำดกำรณ์ประชำกรแบบ  Graphic method  

คือการรวบรวมข้อมูลในแต่ละปีประมาณ 10 -15 ปีขึ นไป แล้วน้ามาเขียนกราฟความ 
สัมพันธ์ระหว่างจ้านวนประชากรกับเวลา แล้วลากเส้นกราฟหาแนวโน้มของประชากรในปีที่
ต้องการคาดการณ์ โดยเพิ่มสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความช้านาญของผู้คาดการณ์ซึ่งต้อง
อาศัยปัจจัยอื่นๆ เข้าร่วมตั งสมมติฐาน เช่นการขยายตัวเศรษฐกิจการเมือง และการปกครองเป็นต้น 
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 2.4.2 กำรคำดกำรณ์ประชำกรแบบ  Linear regression  
คือการรวบรวมข้อมูลประชากรในแต่ละปีเพื่อน้ามาเขียนกราฟ แล้วหาเส้นแนวโน้มของ

การเพิ่มขึ นที่มีความสัมพันธ์ของจ้านวนประชากรกับเวลา แล้วลากเส้นตรงที่ดีที่สุดเพื่อหาแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะค้านวณสมการเส้นตรงของความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับ
เวลาโดยใช้สมการ  

bxaY    ……………………………………………………………………..(2.1) 
เมื่อ  

Y  =  จ้านวนประชากรที่คาดการณ์ในปีที่ 0, 1, 2, 3,...,n  
x  =  จ้านวนปีที่เร่ิมนับ ตั งแต่ 0, 1, 2, 3,...,n  
a,b  =  ค่าคงที่ 

 2.4.3 กำรคำดกำรณ์ประชำกรแบบ Exponential rate of growth  
rnPoePn   ……………………………………………………..……………….(2.2) 

เมื่อ  
Pn  =  จ้านวนประชากรทั งสิ น ณ เวลาหนึ่ง (เมื่อปลายช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา)  
Po  =  จ้านวนประชาการทั งสิ น ณ เวลาหนึง่ (เมื่อต้นช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา)  
n  =  จ้านวนปีระหว่างช่วงต้นเวลาและปลายช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา  
r  =  อัตราการเพิ่ม  
log e  =  ค่าคงที่ เท่ากับ 0.4342945 

 
2.5 กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร์ 
 การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์กับค่า
การลงทุนเพื่อวัดความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์  ซึ่งการประเมินค่าการลงทุนแบบคิดค่าปัจจุบัน
ของเงิน ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value, NPV)  อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) และอัตราผลตอบแทนจากโครงการ 
(Internal Rate of Return : IRR) 
 2.5.1 มูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (Net present value, NPV)  

เป็นการวิเคราะห์การลงทุนโดยพิจารณาที่มูลค่าผลตอบแทนสุทธิ  ซึ่งการลงทุนที่มีโอกาส 
ท้าก้าไรได้จะมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมากกว่าศูนย์  และจะมีก้าไรมากขึ นตามมูลค่า
ของผลตอบแทนที่สูงขึ นในทางบวก ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าผลตอบแทนที่ได้มีค่าในทางลบ 
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ก็แสดงว่าการลงทุนดังกล่าวไม่คุ้มทุน การค้านวณมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิสามารถท้า
ได้โดย  

 


 




N

t
ti

CtBt
NPV

1 )1(
 ………………………………………………..……………(2.3) 

เมื่อ   Bt  =  ผลตอบแทนในปีที่ t (t= 1, 2, 3,....n )  
Ct  =  ต้นทุนในปีที่ t (t= 1, 2, 3,....n )  
i  =  อัตราดอกเบี ย หรือ หรืออัตราคิดลด  
n  =  อายุโครงการ  

การประเมินโครงการด้วย NPV นี มีข้อจ้ากัดว่าไม่สามารถน้าไปจัดอันดับความส้าคัญของ
โครงการได้ เพราะค่า NPV ส่วนใหญ่จะขึ นอยู่กับขนาดของโครงการหรือเงินลงทุน โครงการที่มี
ขนาดใหญ่มักมี NPV สูงกว่าโครงการขนาดเล็ก เน่ืองจากมีความสามารถในการผลิตมากกว่า 
 2.5.2 อัตรำส่วนของมูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน  (Benefit cost ratio, B/C 

ratio)  
หมายถึงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อมูลค่ าปัจจุบันของต้นทุน

ทั งหมด โครงการจะมีความเหมาะสมในการลงทุนถ้า B/C Ratio มีค่ามากกว่า 1 เพราะอัตราส่วนที่
ค้านวณได้จะเป็นการแสดงมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อมูลค่าของต้นทุน  ดังนั นขนาดของ
โครงการจึงไม่มีอิทธิพลต่อค่า B/C ratio  
โดย 

 
 

 











 n

t
t

n

t
t

i

Cti

Bt
CB

1

1

1

1
/  ……………………………………..……(2.4) 

 
เมื่อ   Bt  =  ผลตอบแทนในปีที่ t (t = 1, 2, 3,....n )  

Ct  =  ต้นทุนในปีที่ t (t = 1, 2, 3,....n )  
i  =  อัตราดอกเบี ย หรือ หรืออัตราคิดลด  
n  =  อายุโครงการ 

 2.5.3 อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)  
อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) คือ อัตราผลตอบแทนที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของเงิน

สดรับสุทธิตลอดอายุโครงการมีค่าเท่ากับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเร่ิมแรก  หลักเกณฑ์ กิจการจะตอบ
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รับโครงการลงทุน ถ้าอัตราผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) มีค่ามากกว่าอัตราผลตอบแทนที่
ต้องการ (r) นั่นคือ ตอบรับโครงการลงทุนเมื่อ IRR > r  

วิธี IRR ใช้หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบมูลค่าของเงิน 2 ประเภท คือ มูลค่าปัจจุบันของเงิน
สดรับสุทธิตลอดอายุโครงการกับเงินสดจ่ายสุทธิลงทุนเร่ิมแรก  ณ จุดเวลาเดียวกันเพื่อน าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ในการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และงบประมาณที่เหมาะสม 
 
2.6 รูปแบบกำรบริหำรกิจกำรประปำ 
  รูปแบบท่ีเหมำะสมในกำรบริหำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำน 
  การศึกษาโครงการนี  ผู้ศึกษาได้เลือกใช้รูปแบบการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ตามที่ได้
กล่ าวไว้ ในที่ ม าและ รูปแบบการบริหารกิ จการประปา  กรมทรัพยากรน ้ า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งในปี  พ.ศ.  2542  กรมทรัพยากรน ้า ได้สรุปรูปแบบของ
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พร้อมทั งข้อดี และข้อเสียของแต่ละรูปแบบไว้  4 รูป แบบด้วยกัน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการจัดท้าประคม เพื่อให้กลุ่มสมาชิกผู้ใช้น ้าคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด 
 รูปแบบท่ีเหมำะสมในกำรบริหำรกิจกำรประปำหมู่บ้ำน ของกรมทรัพยำกรน้ ำ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ.  2542 

2.6.1 รูปแบบท่ี 1 ประชำชนบริหำรเอง 
เป็นการบริหารแบบให้ประชาชนเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา  และด้าเนินการ

บริหารเองทั งหมด ตามรูปแบบของระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการและการ
บ้ารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ.2535 

ข้อดี 
 เป็นการส่งเสริมการกระจายอ้านาจให้แก่ประชาชน เนื่องจากประชาชนได้มี

โอกาสในการบริหารกิจการประปาโดยตัวแทนที่ได้คัดเลือกขึ นมา 
 การบริหารงานมีความคล่องตัว เพราะไม่ต้องท้าตามระเบียบขั นตอน ในการ

ด้าเนินการต่างๆ เหมือนราชการ 
 มีผู้รับผิดชอบในเร่ืองต่างๆ แยกกันไป ท้าให้การท้างานคล่องตัวรวดเร็ว 
 ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

ข้อเสีย 
 อาจด้าเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบ , ข้อบังคับ, ข้อกฎหมาย เนื่องจาก

ด้าเนินการโดยยึดถือความสะดวก 
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 ขาดการตรวจสอบการบริหารจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคิดว่าเมื่อให้ประชาชนบริหารงานกันเองแล้วก็ไม่
อยากเข้าไปยุ่ง 

 การเก็บเงิน เอกสารการเงิน และการจัดท้าบัญชีอาจไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้ยึด
ติดกับระเบียบบริหารของทางราชการ 

 หางบประมาณมาสนับสนุนได้ยาก เมื่อจะต้องมีการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
ประปา หรือการขยายระบบประปา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นไม่ได้เข้ามา
ดูแล เพราะมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นทรัพย์สินของท้องถิ่น 

 ชาวบ้านไม่เห็นความส้าคัญในเร่ืองของคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตได้ ท้าให้
คุณภาพน ้าไม่ได้มาตรฐาน 

เหมำะส ำหรับ 
 ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีผู้บริหารชุมชนที่มีความรับผิดชอบสูง มีความรักใน

ท้องถิ่นของตน และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม  
 ชุมชนที่มีความซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสในการบริหาร 

2.6.2  รูปแบบท่ี 2 ประชำชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกันในกำรบริหำร 
         ใช้รูปแบบตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ้ารุงรักษา
ระบบประปาชนบท พ.ศ.2535 เหมือนรูปแบบที่ 1 แต่คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาจาก
การเลือกตั งจากสมาชิกผู้ใช้น ้าส่วนหนึ่ง และแต่งตั งโดยต้าแหน่งจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนหน่ึง 

ข้อดี 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีการจัดท้าบัญชีที่เป็นระบบ และมีการตรวจสอบ  เนื่องจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องบริหารงานตาม กฏ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและรับรู้ในการบริหาร 
 สามารถรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับระยะเปลี่ยนผ่าน  ซึ่งแต่เดิมให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านเป็นผู้บริหารกิจการประปา เมื่อมีการถ่ายโอนให้องค์กรส่วนท้องถิ่น
แล้ว ผู้เกี่ยวข้องทั ง 2 ฝ่าย ก็ควรที่จะร่วมมือกันในการบริหารจัดการกิจการ
ประปา 

 มีการให้ความส้าคัญต่อคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตได้เพิ่มขึ น เนื่องจากมีบุคลากร
เข้าไปเกี่ยวข้องหลายฝ่าย 



 

15 
 

ข้อเสีย 
 อาจเกิดความล่าช้าในการด้าเนินการต่างๆ  เนื่องจากต้องท้าตามระเบียบ 

ข้อบังคับ และขั นตอน ของทางราชการ  
 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้อยลงกว่ารูปแบบที่ 1  

เหมำะส ำหรับ  
 ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในระดับปานกลาง  
 ชุมชนที่มีปัญหาในการบริหาร ในด้านการตัดสินใจ และการสั่งการ 
 ผู้บริหารชุมชนไม่ค่อยมีเวลาในการด้าเนินการ จึงต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง

ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.6.3  รูปแบบท่ี 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรเอง 
เป็นรูปแบบการบริหารที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารกิจการเองทั งหมด ทั ง

ในด้านบุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และ การด้าเนินการ ได้แก่  การคัดเลือกและจ้างผู้ดูแลระบบ
ประปา การจัดท้าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ การวางระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น 
              ข้อดี 

 มีขั นตอนการด้าเนินงานที่เป็นระบบ มีการตรวจสอบที่ดี และการเก็บหลักฐาน
ในเร่ืองต่างๆ ครบถ้วน 

 มีงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน 
 สามารถเลือกสรรและจ้างผู้ควบคุมการผลิตน ้าประปาที่มีความเหมาะสมกับ

หน้าที ่และให้ค่าตอบแทนได้ด้วยอัตราสูง 
 สามารถควบคุมคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตได้ดีขึ น 

ข้อเสีย 
 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานโดยตรง 
 อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากระบบของราชการ ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับต่างๆ และ

การด้าเนินงานอย่างเป็นขั นตอน 
 บางหมู่บ้านไม่ต้องการยกมอบการบริหารกิจการระบบประปาให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเพราะประชาชนสามารถบริหารงานกันได้
เอง จึงไม่ยอมรับการบริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงขึ น อาจจะส่งผลให้ค่าน ้าประปาสูงขึ นกว่า
รูปแบบที่ 1และ 2 
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เหมำะส ำหรับ 
 ชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็งพอ 
 ชุมชนที่มีปัญหาในการบริหาร ในด้านการตัดสินใจ และการสั่งการ 
 ชุมชนที่ผู้บริหารชุมชนมีภารกิจมาก ไม่มีเวลาเข้ามาบริหารงานกิจการระบบ

ประปา 
 ชุมชนที่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการบริหาร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง แต่มีงบประมาณน้อย 

2.6.4  รูปแบบท่ี 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้ำงเอกชนบริหำร 
         เป็นรูปแบบที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างเอกชนมาด้าเนินการโดย เอกชนเป็น
ผู้บริหารกิจการเองทั งหมด ทั งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านการ
ด้าเนินการ ได้แก่ การคัดเลือกและจ้างผู้ดูแลระบบประปา การจัดท้าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดซื อ
วัสดุอุปกรณ์ การวางระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ควบคุมการ
บริหารงาน 
            ข้อดี 

 มีการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น  เพราะผู้รับจ้างต้องมี
ประสบการณ์ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานกิจการระบบประปา
เป็นอย่างดี 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สูญเสียบุคลากรที่จะต้องไปดูแลระบบประปา 
ท้าให้สามารถใช้บุคลากรไปบริหารงานด้านอ่ืนๆ ได้ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวางแผน และควบคุมการท้างานได้  
 สามารถควบคุมคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตได้ดี 
 สามารถให้บริการน ้าประปาที่มีคุณภาพดี และมีปริมาณเพียงพอ 

ข้อเสีย 
 ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างภาคเอกชนเข้ามาบริหาร  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

รายจ่ายที่เพิ่มขึ น  
 ราคาค่าน ้าประปาจะสูงขึ นกว่าการบริหารรูปแบบอื่นๆ  
 ขาดการมีส่วนร่วมในการบริหารจากประชาชนโดยตรง  

เหมำะส ำหรับ 
 ชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็งพอ  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง ทันสมัย และมีงบประมาณมาก  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ

บริหาร  
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อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากรูปแบบที่กรมทรัพยากรน ้าน้าเสนอนี  อาจยังมีรูปแบบการ
บริหารกิจการประปารูปแบบที่เหมาะสมอ่ืนๆ อีก ดังนั น  ในการเลือกรูปแบบการบริหารจัดการ
ระบบประปาชนบท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพท้องถิ่น
ทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความพร้อมของชุมชน ทั งนี เมื่อมีการบริหารที่ดี  ระบบ
ประปาชนบทนั นๆ ย่อมด้าเนินการไปได้ด้วยดี ผลที่ได้คือ  ประชาชนมีน ้าสะอาดอุปโภคและ
บริโภคอย่างเพียงพอ อันน้ามาซึ่งความผาสุกของประชาชน 
 
2.7  งำนวิจัยท่ีใกล้เคียงกับโครงกำรศึกษำ 

ขัตตยรัตน์  สงวนสัตย์  (2554)  ได้ศึกษาศักยภาพระบบผลิตน ้าประปาของกิจการประปา
กระฉอด  ต้าบลตลาด  อ้าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า จากการคาดการณ์จ้านวนประชากร
ในอนาคต 20 ปี จ้านวนผู้ใช้น ้าของกิจการประปากระฉอดมีจ้านวนทั งสิ น 2,617 คน มีปริมาณการ
ใช้น ้า 141,368 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเกินก้าลังการผลิตของระบบการผลิตน ้าประปาเดิม โดย
แนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน ้าประปาเดิม กับก่อสร้างระบบการ
ผลิตน ้าประปาใหม่ ซึ่งทั ง 2 แนวทาง มีก้าลังการผลิตเพิ่มขึ นเป็น 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ
จากการเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่อัตราคิดลดที่แท้จริง 4.00 % ราคาค่าน ้าประปาหน่วย
ละ 5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั ง 2 ทางเลือก มีค่า NPV เท่ากับ -547,682 บาท, B/C เท่ากับ 0.93 และ 
NPV เท่ากับ -2,049,231 บาท, B/C เท่ากับ 0.78 ตามล้าดับ ซึ่งทั ง 2 ทางเลือกไม่เหมาะสมที่จะลงทุน 
จึงเสนอแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ โดยเพิ่มราคาค่าน ้าประปาเป็น 6 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั ง 2 
ทางเลือกมีค่า NPV เท่ากับ 922,997 บาท, B/C เท่ากับ 1.12 และ NPV เท่ากับ -578,522 บาท, B/C 
เท่ากับ 0.94 ตามล้าดับ ดังนั น กิจการประปากระฉอดควรเลือกการปรับปรุงขยายระบบการผลิต
น ้าประปา ใช้งบประมาณ 1,229,000 บาท และเพิ่มราคาค่าน ้าประปาเป็นหน่วยละ 6 บาทต่อ
ลูกบาศก์เมตร จึงจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  

นิยม ไชยอรรจนาภรณ์  (2543)  ได้ศึกษาสถานการณ์และระดับความรู้เกี่ยวกับระบบ
ประปาหมู่บ้านของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย จังหวัดอ้านาจเจริญ 
โดยศึกษาในระบบประปา 60 แห่ง และคณะผู้บริหาร 80 คน พบว่ามีคณะกรรมการที่เคยผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คณะกรรมการส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 ได้
จากการเลือกตั ง และระบบประปาส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 มีกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจนเป็นราย
ลักษณ์อักษร มีการประชุมและการจดบันทึกการประชุมร้อยละ  86.7 มีการก้าหนดวาระการ
ด้าเนินงานของคณะกรรมการร้อยละ 61.6 ส้าหรับความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการในภาพรวม 
คณะกรรมการมีความรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 76.3 แต่เมื่อพิจารณาแยกเป็นหมวดค้าถามแล้ว 
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พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ไม่ดีในเร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมขั นตอนในการผลิตน ้าประปา 
แต่หมวดที่มีความรู้คือเร่ืองการบริหารกิจการประปา และเร่ืองเกี่ยวกับเคร่ืองสูบน ้า 

เกษม ประสาทเขตการ (2544) ได้ประเมินระบบการบริหารของการประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินที่สนับสนุนการก่อสร้างโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุทัยธานี จ้านวน 30 
แห่งพบว่า ในด้านก้าลังคน งบประมาณส่วนใหญ่มีความพร้อม ด้านโครงสร้าง มีปัญหาเร่ืองเคร่ือง
จ่ายคลอรีนเสียเสียกว่าร้อยละ 50 ไม่มีระบบไฟฟ้าอัตโนมัติร้อยละ 30 ในด้านการบริหาร พบว่า 
กว่าร้อยละ 50 ขาดการก้าหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน ส่วนด้านคุณภาพน ้าพบว่าคุณภาพน ้าไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานด้านกายภาพร้อยละ 26.7 ด้านเคมีทั่วไปร้อยละ 20 ด้านโลหะหนักและสารพิษร้อย
ละ 30 และด้านแบคทีเรียร้อยละ 66.7 ส้าหรับการประเมินในด้านผลก้าไร พบว่า ระบบประปา
หมู่บ้านร้อยละ 23  ประสบปัญหาขาดทุน ส่วนการประเมินปัจจัยจากภายนอก พบว่า มีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลพยายามเข้ามาบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านที่มีผลประกอบการก้าไร ร้อย
ละ 46.7  
 นฤมล ประภาสมุทร (2549) ได้ศึกษาการดูแลระบบผลิตและคุณภาพน ้าประปาขอระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาครั งนี มุ่งเน้นศึกษาสภาพการดูแล
ระบบผลิตน ้าประปา ของผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน รวมถึงคุณภาพน ้าของระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยการคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย  จ้านวน 
11 แห่ง และระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ดูแลจ้านวน 
6 แห่ง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบส้ารวจ และเก็บตัวอย่างน ้าประปาวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่ามัฐย
ฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การปฏิบัติงานตามรอบการบ้ารุงรักษาอยู่ในระดับ
ต่้า ร้อยละ 90.10 ส่วนลูกจ้างเหมาซึ่งดูแลระบบผลิตน ้าประปาขนาดเล็กของ กปภ. การปฏิบัติงาน
ตามรอบการบ้ารุงรักษาอยู่ในระดับสูง ส่วนผลการส้ารวจสภาพระบบประปา พบว่า ระบบประปา
หมู่บ้านร้อยละ 59.11 จัดอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ระบบประปาขนาดเล็กของ กปภ. จัดอยู่ใน
ระดับดีร้อยละ 83.33 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 90.10 พบว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน ้าบริโภคส่วนคุณภาพน ้าประปาของ กปภ. ผ่านเกณฑ์มาตราฐานทั งหมด ซึ่งสิ่งที่
ระบบประปาหมู่บ้านแต่ละแห่งควรค้านึงถึงนอกจากคุณภาพน ้าดิบและน ้าประปาที่ผลิตแล้ว ก็คือ
การจัดการกากตะกอนสารส้มที่เกิดขึ นจากระบบประปา  เพื่อป้องกันปัญหาการระบายตะกอนกาก
สารส้มกลับลงสู่แหล่งน ้าดิบ และหน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ความส้าคัญกับการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพน ้าประปาหมู่บ้านให้ดีขึ น และน้าไปสู่การบริหารระบบแบบ
พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง 
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รัตนา พลอิสริยะกุล (2550) ได้ท้าการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการน ้าประปาดื่มได้ กรณีศึกษาพื นที่ส้านักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้นที่
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้น ้า เพื่อการบริโภค ก่อนและหลังมีโครงการ
น ้าประปาดื่มได ้และวิเคราะห์ต้นทุนต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ของโครงการน ้าประปา
ดื่มได้ของส้านักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหลังมีโครงการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริโภคน ้าประปามากขึ น ซึ่งก่อนมีโครงการประชากรมีการ
บริโภคน ้าดื่มบรรจุขวด น ้ากรอง และน ้าต้ม หลังจากมีโครงการการบริโภคน ้าดื่มบรรจุขวดลดลง 
0.31 ลิตรต่อคนต่อวัน น ้ากรองลดลง 0.16 ลิตรต่อคนต่อวัน และน ้าต้มลดลง 0.38 ลิตรต่อคนต่อวัน 
ผลการศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ  พบว่าประชากรสามารถประหยัดการใช้
ทรัพยากรเพื่อการดื่มน ้าบรรจุขวดและน ้าต้มได้ที่อัตราคิดลดที่แท้จริง 6.00 % ผลจากการค้านวณได้
ค่า NPV เท่ากับ 3,979,183 บาท และได้ค่า BCR เท่ากับ 10.50 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ ได้ค่าการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนเท่ากับ 905.65 และการเปลี่ยนแปลงด้านผลประโยชน์
เท่ากับ 90.06 จากการศึกษานี สรุปได้ว่าโครงการน ้าประปาดื่มได้ของส้านักงานประปาอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีความเสี่ยงต่้า 
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บทที่  3 
วิธีกำรด ำเนินโครงกำร 

 
3.1 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 ๏ มีวิธีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ข้อระเบียบกฎหมาย และงานวิจัยที่ใกล้เคียงกับโครงงานที่ศึกษา โดย
การวิเคราะห์เอกสาร และการส้ารวจเก็บข้อมูล ระบบการผลิตน ้าประปาที่ก่อสร้างใหม่ ระยะทางที่
วางท่อส่งจ่ายน ้า  พร้อมออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายทั งหมดรวมทั งค่าซ่อมบ้ารุง  พร้อมทั ง
คาดการณ์ความต้องการใช้น ้าของชุมชนที่ศึกษาที่อาจเกิดขึ นในอนาคตอีก  10  ปีข้างหน้า โดยการ
คาดคะเนจ้านวนอัตราประชากรในอีก  10  ปีข้างหน้า  เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของแหล่งน ้าดิบ  
เมื่อได้ข้อมูลต่างๆครบถ้วน  จึงน้าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ จากนั นจึง
ท้าการศึกษาหารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการระบบประปาที่เหมาะสมกับพื นที่  โดยการจัดท้า
เวทีประชาคมของผู้ที่มีส่วนได้เสียกับโครงการศึกษา ดังแสดงรายละเอียดดังนี  

3.1.1 ศึกษาเอกสาร ข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  การศึกษาโครงการนี  ขออ้างถึง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ้ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  และขอสรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
บริหารกิจการและการบ้ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  มีทั ง  3  หมวด  
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ  2.2 

3.1.2  ส้ารวจหาปริมาณน ้าของแหล่งน ้าดิบ  การศึกษาในครั งนี  ผู้ศึกษาขอก้าหนดให้
ปริมาณของแหล่งน ้าดิบที่ใช้ผลิตน ้าประปา (หนองผักชู) มีปริมาณเพียงพอในการใช้
ผลิตระบบประปา  หากมีโครงการศึกษาครั งต่อไปจะต้องมีการศึกษาหาปริมาณน ้า
ของแหล่งน ้าดิบด้วย 

 3.1.3 ออกแบบก่อสร้างระบบประปา เป็นแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ  ขนาดก้าลังผลิต
ตั งแต่  50  ลบ.ม./ชม.  ขึ นไป โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน ้า  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.1.4 ออกแบบแนวเดินท่อส่งจ่ายน ้า  โดยก้าหนดตามความเหมาะสมของพื นที่ที่
ด้าเนินการ 

3.1.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบประปา และแนวเดินท่อส่งจ่ายน ้า 
3.1.6 คาดการณ์หาจ้านวนประชากรของพื นที่ศึกษาที่จะเกิดขึ นในอนาคตอีก  10  ปี

ข้างหน้า  โดยใช้วิธี  การคาดการณ์ประชากรแบบ Graphic method หรือ การ
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คาดการณ์ประชากรแบบ Linear regression  หรือ การคาดการณ์ประชากรแบบ 
Exponential rate of growth 

3.1.7 ค้านวณหาปริมาณความต้องการใช้น ้า  โดยใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรที่เกิดขึ นใน
อนาคตอีก  10  ปีข้างหน้า  การศึกษาในครั งนี  ก้าหนดให้มีปริมาณการใช้น ้า  150  
ลิตร / คน / วัน  ซึ่งเป็นข้อมูลของ ส่วนบริหารจัดการน ้า ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 
4  กรมทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้จัดท้า
แผนพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบล พ.ศ.  2555 

3.1.8 น้าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์หาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่  
๏ ค่าก่อสร้างระบบประปา และแนวเดินท่อส่งจ่ายน ้า 
๏ ค่าบริหารจัดการ 
๏ ค่าบ้ารุงรักษา 
๏ ค่าเสื่อมราคา 
๏ เงินส้ารองเผื่อขาด 
๏ มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (Net present value, NPV) 
๏ อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน  (Benefit cost ratio, 

B/C ratio) 
๏ อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 

3.1.9 คัดเลือกวิธีการบริหารกิจการประปาที่เหมาะสมที่สุด โดยการจัดท้าเวทีประชาคม
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในโครงการศึกษานี   มีด้วยกัน  4  รูปแบบ  
แบบประชาชนบริหารเอง , แบบประชาชนและท้องถิ่นร่วมกันบริหาร , แบบท้องถิ่น
บริหารเอง , แบบท้องถิ่นจ้างเอกชนบริหาร พร้อมทั งชี แจงข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละ
รูปแบบ   

ในการศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษาก้าหนดให้มีการคัดเลือกวิธีการบริหารกิจการประปาที่เหมาะสม
เพียง  2  รูปแบบเท่านั น  ได้แก่  รูปแบบที่ 1  แบบประชาชนและท้องถิ่นร่วมกันบริหาร และ 
รูปแบบที่ 2  แบบท้องถิ่นบริหารเอง  เนื่องจากวิธีการบริหารกิจการประปาที่เลือกมาทั ง 2 รูปแบบ
นั น เป็นรูปแบบที่เหมาะสมใกล้เคียงกับพื นที่ศึกษามากที่สุด 

3.1.10 สรุปรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการระบบประปาที่เหมาะสม  พร้อมทั งวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการศึกษา 

3.1.11 จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลองและวิเครำะห์ 

 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างและวิธีการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน 
ของชุมชนขนาดใหญ่ในพื นที่ต้าบลสามสวน  อ้าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ   เป็นการศึกษาเพื่อ 
ออกแบบระบบประปาที่มีปริมาณเพียงพอส้าหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภค น ้าประปามีคุณภาพ  
และค้านวณหาความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์  โดยคาดคะเนความต้องการใช้น ้าที่จะเพิ่มขึ นใน
อนาคตของทั ง 6 หมู่บ้าน โดยอาศัยข้อมูลประชากรที่จะเพิ่มขึ นในอนาคตอีก 10 ปี พร้อมทั งหา
วิธีการบริหารจัดการมีคุณภาพ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยดังต่อไปนี  
 

4.1  กำรคำดกำรณ์จ ำนวนประชำกรของพื้นท่ีศึกษำท่ีจะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีขำ้งหน้ำ 
การคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต มีด้วยกันหลายแบบ เช่น การคาดการณ์

ประชากรแบบ Graphic method หรือ การคาดการณ์ประชากรแบบ Linear regression  หรือ การ
คาดการณ์ประชากรแบบ Exponential rate of growth  ซึ่งแต่ละแบบไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่า
จะใช้แบบใดที่เหมาะสม แต่ในการศึกษาครั งนี ผู้ศึกษาเลือกใช้การคาดการณ์จ้านวนประชากรแบบ  
Linear regression เนื่องจากเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการคาดการณ์จ้านวนประชากร  
โดยจากการศึกษาแนวโน้มของจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ นของพื นที่ศึกษา มีข้อมูลของประชากรใน
พื นที่ย้อนหลังเพียงตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2555  คิดเป็นข้อมูลย้อนหลัง 7 ปี  ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลสถิติจ้านวนประชากร จากทะเบียนบ้าน เฉพาะในพื นที่ศึกษา จ้านวน 6 หมู่บ้าน 
(ประจ้าเดือนธันวาคม ของทุกปี) 
หมู่บ้ำน/ปี พ.ศ. 2549 2550 2551 2552 255 2554 255 

บ้านสามสวนเหนือ  หมู่ที่ 4 840 836 825 824 824 825 815 
บ้านสามสวนใต้  หมู่ที่ 9 739 737 734 732 729 727 721 
บ้านสามสวนกลาง  หมู่ที่ 14 708 689 688 694 667 647 646 
บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 15 635 637 639 641 635 625 622 
บ้านป่าเสี ยว  หมู่ที่ 1 522 52 522 514 507 510 508 
บ้านสามสวนโพธิ์งาม  หมู่ที่ 17 596 593 590 588 585 577 575 

รวม  (คน) 4,040 4,014 3,998 3,993 3,947 3,911 3,887 
ที่มา : ส้านักงานทะเบียนอ้าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ 
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แนวโน้มของจ้านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงของทั ง 6 หมู่บ้าน อีก 10 ปีข้างหน้า โดยวิธี
แบบ Linear regression  ดังแสดงในรูปที่ 4.1  
 
 
 
 
 
 
 

   
              

 

รูปที่ 4.1  แนวโน้มของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า 
 

 จากแบบจ้าลองเส้นตรง ซึ่งได้ค่าสมการที่ใช้ในการคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต
อีก 10 ปีข้างหน้า ดังนี  
   Y = -25.57x  +  4046    ……………………..………..(2.1) 
 เมื่อ  a = 4046 
   b = -25.57 
   R 2  = 0.961 
   x = จ้านวนปีที่เร่ิมตั งแต่ 0 – 10 ป ี
 
 ผลการคาดการณ์จ้านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงของทั ง 6 หมู่บ้าน อีก 10 ปีข้างหน้า โดย
วิธีแบบ Linear regression  ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2  การคาดการณ์จ้านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงของทั ง  6  หมู่บ้าน  อีก 10 ปีข้างหน้า 

 

ปี พ.ศ. จ ำนวนประชำกร (คน) หมำยเหตุ 
 

 

      
 

 

y0 (2555) 3887 ข้อมูลจริง 
 

 

y1 (2556) 3842 คาดคะเน 
 

 

y2 (2557) 3816 คาดคะเน 
 

 

y3 (2558) 3790 คาดคะเน 
 

 

y4 (2559) 3765 คาดคะเน 
 

 

y5 (2560) 3740 คาดคะเน 
 

 

y6 (2561) 3741 คาดคะเน 
 

 

y7 (2562) 3688 คาดคะเน 
 

 

y8 (2563) 3663 คาดคะเน 
 

 

y9 (2564) 3637 คาดคะเน 
 

 

y10 (2565) 3612 คำดคะเน 
   

 ผลการคาดการณ์โดยใช้สมการ  -25.57x  +  4046 ได้จ้านวนประชากรที่คาดการณ์ใน
อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนี  
 พ.ศ.  2549 = 4,040 คน   (ข้อมูลจริง จากตารางที่ 4.2) 
 พ.ศ.  2555 = 3,887 คน   (ข้อมูลจริง จากตารางที่ 4.2) 
 พ.ศ.  2565 = 3,612 คน   (ข้อมูลจากการคาดการณ์ จากตารางที่ 4.3) 
 
 จากผลการคาดการณ์ที่ได้ จะเห็นได้ว่าจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจะมี
จ้านวนลดลง เนื่องจากข้อมูลย้อนหลัง 7 ปีที่ได้มาจ้านวนประชากรจะลดลงทุกปี สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากการย้ายถิ่นฐานไปท้างานในเขตเมืองภาคอุตสาหกรรม  แต่ในภาพรวมนั นจะเห็นได้ว่า
ค่าการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีน้อยมาก จากปี  พ.ศ.  2549  ถึง ปี  พ.ศ. 2555  จ้านวน 7  ปี  มี
ประชากรลดลงเพียง  153  คน  คิดเป็นเพียงร้อยละ  1.53 % ต่อปี และจากปี พ.ศ.  2555  ถึง  ปี  พ.ศ.  
2565  จ้านวน 10  ปีที่คาดการณ์  มีจ้านวนประชากรลดลง  275  คน คิดเป็นเพียงร้อยละ  2.75 %  
ต่อปี ซึ่งเป็นค่าเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก 
 ดังนั นผู้ศึกษาจึงได้น้าข้อมูลของจ้านวนครัวเรือนในพื นที่ศึกษามาท้าการแสดงและ
วิเคราะห์คาดการณ์จ้านวนครัวเรือนที่อาจมีการเปลี่ยนในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า  โดยใช้วิธีแบบ  
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Linear regression  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบกับจ้านวนประชากรในอนาคต  โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง
ตั งแต่ปี  พ.ศ. 2547  ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
 

ตารางที่ 4.3 ข้อมูลสถิติจ้านวนครัวเรือน จากทะเบียนบ้าน เฉพาะในพื นที่ศึกษา จ้านวน 6 หมู่บ้าน 
 (ประจ้าเดือนธันวาคม ของทุกปี) 

หมู่บ้ำน/ปี พ.ศ. 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

                    

บ้านสามสวน           หมู่ที่ 4 197 201 204 213 216 220 223 232 234 

บ้านสามสวนใต้       หมู่ที่ 9 168 169 170 171 171 174 176 178 180 

บ้านสามสวนกลาง   หมู่ที่ 14 181 186 191 191 192 193 194 197 198 

บ้านสระแก้ว             หมู่ที่ 15 131 133 135 136 140 142 143 146 148 

บ้านป่าเสี ยว               หมู่ที่ 16 111 115 117 119 121 120 122 122 124 

บ้านามสวนโพธิ์งาม   หมู่ที่ 17 135 137 138 140 142 142 144 145 147 

รวม  (ครัวเรือน) 
        

923  
       

941  
       

955  
        

970  
        

982  
       

991  
      

1,002  
     

1,020  
       

1,031  
 

ที่มา : ส้านักทะเบียนอ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
 

 แนวโน้มของจ้านวนครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงของทั ง 6 หมู่บ้าน อีก 10 ปีข้างหน้า โดยวิธี
แบบ Linear regression  ดังแสดงในรูปที่ 4.2 
 

 
 
 

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
    

 

 รูปที่ 4.2  แนวโน้มของครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า 
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 จากแบบจ้าลองเส้นตรง ซึ่งได้ค่าสมการที่ใช้ในการคาดการณ์จ้านวนครัวเรือนในอนาคต
อีก 10 ปีข้างหน้า ดังนี  
   Y = 13.06x  +  927.1    ………………………………..(2.1) 
 เมื่อ  a = 927.1 
   b = 13.06 
   R 2  = 0.9994 
   x = จ้านวนปีที่เร่ิมตั งแต่ 0 – 10 ป ี
 

 ผลการคาดการณ์จ้านวนครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงของทั ง 6 หมู่บ้าน อีก 10 ปีข้างหน้า โดย
วิธีแบบ Linear regression  ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 

ตารางที่ 4.4  การคาดการณ์จ้านวนครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงของทั ง 6 หมู่บ้าน อีก 10 ปีข้างหน้า 
ปี พ.ศ. จ ำนวนครัวเรือน หมำยเหตุ 

      
y0 (2555) 1031 ข้อมูลจริง 
y1 (2556) 1058 คาดคะเน 
y2 (2557) 1071 คาดคะเน 
y3 (2558) 1084 คาดคะเน 
y4 (2559) 1097 คาดคะเน 
y5 (2560) 1110 คาดคะเน 
y6 (2561) 1123 คาดคะเน 
y7 (2562) 1136 คาดคะเน 
y8 (2563) 1149 คาดคะเน 
y9 (2564) 1162 คาดคะเน 

y10 (2565) 1175 คาดคะเน 
 

 ผลการคาดการณ์โดยใช้สมการ  13.06x  +  927.1 ได้จ้านวนครัวเรือนที่คาดการณ์ใน
อนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ดังนี  
 พ.ศ.  2547 = 923 ครัวเรือน   (ข้อมูลจริง จากตารางที่ 4.4) 
 พ.ศ.  2555 = 1,031 ครัวเรือน   (ข้อมูลจริง จากตารางที่ 4.4) 
 พ.ศ.  2565 = 1,175 ครัวเรือน   (ข้อมูลจากการคาดการณ์ จากตารางที่ 4.5) 
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 จากผลการคาดการณ์ที่ได้ จะเห็นได้ว่าจ้านวนครัวเรือนในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าจะมี
จ้านวนเพิ่มขึ น เน่ืองจากข้อมูลย้อนหลัง 9 ปีที่ได้มาจ้านวนครัวเรือนจะเพิ่มขึ นทุกปี ซึ่งสวนทางกับ
จ้านวนประชากร สาเหตุอาจเนื่องมาจากการแยกออกไปสร้างครอบครัวใหม่ จากครอบครัวขนาด
ใหญ่กระจายกลายเป็นครอบครัวขนาดเล็ก  แต่ในภาพรวมนั นจะเห็นได้ว่าค่าการเปลี่ยนแปลงของ
ครัวเรือนมีน้อยมาก จากปี  พ.ศ.  2547  ถึง ปี  พ.ศ.  2555  จ้านวน  9  ปี  มีครัวเรือนเพิ่มขึ นเพียง  
108  ครัวเรือน  คิดเป็นเพียงร้อยละ  1.08 % ต่อปี  และจากปี  พ.ศ.  2555  ถึง  ปี  พ.ศ.  2565  
จ้านวน  10  ปีที่คาดการณ์  มีจ้านวนครัวเรือนเพิ่มขึ น  144  ครัวเรือน  คิดเป็นเพียงร้อยละ  1.44 %  
ต่อปี ซึ่งเป็นค่าเปลี่ยนแปลงที่น้อยมาก   
 จากข้อมูลที่ได้มาทั งหมดข้างต้น ผู้ศึกษาขอตั งสมมติฐานว่า ไม่มีปัจจัยภายนอกอย่างอ่ืนที่
จะมาท้าให้เกิดการเปลี่ยนของจ้านวนประชากรให้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  แต่ในการศึกษาครั งนี 
ผู้ศึกษาขอก้าหนดให้จ้านวนประชากรในอนาคตอีก 10 ปีมีจ้านวนเพิ่มมากขึ นจากปัจจุบัน 5 %  ซึ่ง
ในการออกแบบโครงการต่างๆจะต้องมีการเผื่อการเพิ่มขึ นของประชากร  ซึ่งเฉลี่ยแล้วจ้านวน
ประชากรที่ผู้ศึกษาคาดการณ์ให้มีจ้านวนเพิ่มขึ นจะมีประชากรเพิ่มปีละ 19 คน  เหตุผลประกอบที่
ท้าให้คาดว่าประชากรจะเพิ่มขึ น เน่ืองมาจากสาเหตุดังนี  
 4.4.1 นโยบายค่าแรงงานขั นต่้า  300  บาททั่วประเทศ  จะท้าให้ผู้ที่ไปขายแรงงานใน

ต่างจังหวัดกลับมาท้างานในพื นที่ถิ่นฐานเดิมของตนเอง 
 4.4.2 ราคาพืชผลทางการเกษตรมีราคาสูงขึ น เช่น โครงการรับจ้าน้าข้าว โครงการประกัน

ราคาพืชไร่ อ้อย มันส้าปะหลัง และปัจจุบันภาคอีสานมีการปลูกยางพารา และปาล์ม
น ้ามันเพิ่มมากขึ น 

 จากเหตุผลข้างต้นจะได้จ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ นในแต่ละปี  ตั งแต่ ปี  พ.ศ.  2555  ถึง  ปี  
พ.ศ.  2565  จ้านวน  10  ปี ดังแสดงในตารางที่  4.5 
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ตารางที่  4.5  จ้านวนประชากรเป็นระยะเวลา 10 ปี 
ปี  พ.ศ. จ ำนวนประชำกร (คน) 

2555 3,887            (ข้อมูลจริง) 
2556 3,906  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2557 3,925  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2558 3,944  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2559 3,963  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2560 3,982  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2561 4,001  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2562 4,020  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2563 4,039  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2564 4,058  (ข้อมูลคาดการณ์) 
2565 4,077  (ข้อมูลคาดการณ์) 

   
4.2 คำดกำรณ์ปริมำณกำรต้องกำรใช้น้ ำ 
 จากการศึกษาครั งนี ได้ก้าหนดให้มีปริมาณการใช้น ้า  150  ลิตร / คน / วัน  ซึ่งเป็นข้อมูล
ของ   ส่วนบริหารจัดการน ้า   ส้านักงานทรัพยากรน ้ าภาค   4  กรมทรัพยากรน ้า   กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้จัดท้าแผนพัฒนาน ้าอุปโภคบริโภคระดับต้าบล พ.ศ.  255  
เมื่อน้ามาเปรียบเทียบกับจ้านวนประชากรจากการคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคตเป็น
ระยะเวลา 10 ปี จะได้ปริมาณการใช้น ้าต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่  4.6  การคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้าในพื นที่ศึกษาในอนาคต อีก 10 ปีข้างหน้า 
ปี 

พ.ศ. 
จ ำนวน

ประชำกรท่ี
คำดกำรณ์ 

อัตรำกำรใช้น้ ำเฉลี่ย
ต่อคนต่อวัน 

(ลบ.ม.ต่อคนต่อวัน) 

ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อวัน  
(ลบ.ม.ต่อวัน) 

ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อ
ปี (ลบ.ม.ต่อปี) 

2556 3,906   0.15 586 210,960 
2557 3,925   0.15 589 212,040 
2558 3,944   0.15 592 213,120 
2559 3,963   0.15 595 214,200 
2560 3,982   0.15 598 215,280 
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ตารางที่ 4.6  (ต่อ) 
ปี 

พ.ศ. 
จ ำนวน

ประชำกรท่ี
คำดกำรณ์ 

อัตรำกำรใช้น้ ำเฉลี่ย
ต่อคนต่อวัน 

(ลบ.ม.ต่อคนต่อวัน) 

ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อวัน  
(ลบ.ม.ต่อวัน) 

ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อ
ปี (ลบ.ม.ต่อปี) 

2561 4,001   0.15 600 216,000 
2562 4,020   0.15 603 217,080 
2563 4,039   0.15 606 218,160 
2564 4,058   0.15 609 219,240 
2565 4,077   0.15 612 220,320 

 
4.3 กำรออกแบบก่อสร้ำงระบบประปำ 
 ในการศึกษาครั งนี   ผู้ศึกษาได้ท้าหนังสือขอความอนุเคราะห์เจ้าจาก ส้านักงานทรัพยากร
น ้าภาค 4 กรมทรัพยากรน ้า จังหวัดขอนแก่น เพื่อด้าเนินการส้ารวจออกแบบและประมาณราคา
ก่อสร้างระบบประปาพร้อมแนวเดินท่อจ่ายน ้าของพื นที่ที่ต้องการศึกษา  ตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนต้าบลสามสวน ที่ ชย 74801/944  ลงวันที่  18  ตุลาคม  2555  และส้านักงานทรัพยากร
น ้าภาค 4 กรมทรัพยากรน ้า จังหวัดขอนแก่น  ได้ด้าเนินการส้ารวจออกแบบและประมาณราคาค่า
ก่อสร้างพร้อมแนวเดินท่อจ่ายน ้า   รายละเอียดการก่อสร้างตามหนังสือ ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 
4 จังหวัดขอนแก่น ที่ ทส 0614/2556  ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  โดยผลการออกแบบได้
ออกแบบเป็นระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ (ดังในรูปที่ 4.3)  มีขนาดก้าลังผลิตตั งแต่  50  
ลบ.ม./ชม. ขึ นไป  ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส้าหรับชุมชนที่มีจ้านวนหลังคาเรือนมากกว่า  700  หลังคา
เรือนขึ นไป  ในพื นที่ศึกษาปัจจุบันมีจ้านวน  1,027  หลังคาเรือน  โดยใช้แบบมาตรฐานของกรม
ทรัพยากรน ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบ
น ้าระบบกรองน ้าผิวดิน  ขนาด  50  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  ถังน ้าใส  ขนาดบรรจุ  500  ลูกบาศก์
เมตร  หอถังสูง  ขนาด  120  ลูกบาศก์เมตร  เคร่ืองสูบน ้าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  จ้านวน  2  ชุด  
เคร่ืองสูบน ้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม  จ้านวน  2  ชุด  อุปกรณ์จ่ายน ้ายาคลอรีนฆ่าเชื อโรค (ดังแสดง
ในรูปที่ 4.3)  และใช้แหล่งน ้าดิบที่หนองผักชู  (แบบก่อสร้างตามเอกสารภาคผนวก) การศึกษาใน
ครั งนี ก้าหนดให้แหล่งน ้าดิบมีปริมาณน ้าส้าหรับใช้ผลิตระบบประเพียงพอตลอดอีก 10 ปีข้างหน้า  
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รูปที่ 4.3  ผังแสดงระบบการผลิตน ้าประปาผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ 
 

4.4 ออกแบบแนวเดินท่อส่งจ่ำยน้ ำ 
 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ในการศึกษาครั งนี   ผู้ศึกษาได้ขอความอนุเคราะห์จาก ส้านักงาน
ทรัพยากรน ้าภาค 4 กรมทรัพยากรน ้า จังหวัดขอนแก่น เพื่อด้าเนินการส้ารวจออกแบบและประมาณ
ราคาก่อสร้างระบบประปาพร้อมแนวเดินท่อจ่ายน ้าของพื นที่ที่ต้องการศึกษาให้ (ผังแนวเดินท่อส่ง
จ่ายน ้า ตามเอกสารภาคผนวก)  โดยพื นที่ศึกษามีเส้นชั นความสูงอยู่ระหว่าง 202 – 203  จุดที่ตั งหอ
ถังสูงเพื่อส่งจ่ายน ้า  อยู่ที่บริเวณเส้นชั นความสูงที่ 203 และหอถังสูงออกแบบมีความสูง  17.50  
เมตร  (ดังแสงในรูปที่ 4.4)  
 



 

31 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.4  
 
 
 

 

รูปที่ 4.4 แผนที่ตั งระบบประปา พร้อมแสดงเส้นชั นความสูง 
  

 ซึ่งดูตามสภาพพื นที่แล้วแรงดันน ้าสามารถส่งจ่ายน ้าได้ทั่วถึงตลอดจนถึงปลายทางแนว
เดินท่อ  เพื่อเป็นการยืนยันตามเหตุผลข้างต้น  ผู้ศึกษาได้ค้านวณการสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ  
(HEAD  LOSS)   ว่าแรงดันน ้าสามารถส่งจ่ายน ้าได้ทั่วถึงตลอดจนถึงปลายทางแนวเดินท่อเมนหลัก 
หรือไม่  
 แต่ในการศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษาได้ค้านวณการสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ  (HEAD  LOSS) 
เฉพาะในส่วนของท่อจ่ายน ้าเมนหลักเท่านั น  หากมีการศึกษาครั งต่อไปผู้ศึกษาจะต้องท้าการ 
ค้านวณการสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ  (HEAD  LOSS) ของท่อแยกย่อยทุกสายทาง   
 การศึกษาครั งนี  มีขนาดของท่อเมนหลัก และระยะทางจากระบบจ่ายน ้าจนถึงปลายท่อ  ดัง
แสดงในตารางที่ 4.7  และท่อเมนหลักแยกออกเป็น  2  สายทาง ได้แก่ ด้านทิศตะวันออก และด้าน
ทิศตะวันตก 
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ตารางที่ 4.7  ขนาดของท่อเมนหลัก และระยะทางจากระบบจนถึงปลายท่อ 
ชนิดท่อ , ขนำดท่อ ระยะทำงจำกระบบจ่ำยน้ ำ 

จนถึงปลำยท่อ (เมตร) 
หมำยเหตุ 

PVC.  ชั น  8.5 Ø 12”   (0.30 ม.) 300  0.30  เมตร 
PVC.  ชั น  8.5 Ø 10”   (0.25 ม.) 480 0.25   เมตร 
PVC.  ชั น  8.5 Ø 8”   (0.20 ม.) 652 0.20  เมตร 

 

ที่มา : จากผังบริเวณแนววางท่อจ่ายน ้า และรายละเอียดปริมาณงาน 
 
 4.4.1  รำยกำรค ำนวณกำรสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ  (HEAD  LOSS) 
 การค้านวณการสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ  (HEAD  LOSS) การศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษาได้ใช้
สมการในการค้านวณหาการสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ  (HEAD  LOSS)  2  สมการ เพื่อมา
เปรียบเทียบความแตกต่างกัน ดังนี  

1. จำกสมกำร  William  Equation 
  HL = ( 10.666 x Q 852.1 x L ) / ( C 852.1 x D 871.4 )  ………….…….(4.1) 
เมื่อ  HL = การสูญเสียแรงดันในเส้นท่อ 
  Q = อัตราการไหลในเส้นท่อ  (ลบ.ม./วินาที) 
  L = ความยาวท่อ   (เมตร) 
  C = Hazen – William  Coefficiean   ขึ นกับชนิดของท่อจ่ายน ้าที่ใช้  

ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
  D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ (เมตร) 
 
ตารางที่ 4.8  ข้อก้าหนดค่า C  (Hazen – William  Coefficiean) 

ชนิดท่อ ค่ำ  C  ท่อเก่ำ ค่ำ  C  ท่อใหม่ 
ท่อ  S , GS , A/C 100 110 

ท่อ  HDPE , GRP , PVC 130 140 
 

หาอัตราการใช้น ้าในเส้นท่อ  (Q)  คิดจากจ้านวนผู้ใช้น ้าสูงสุดคือ ปี พ.ศ.  2565 
จ้านวนประชากร ปี  พ.ศ.  2565  = 4,077  คน 
ปริมาณการใช้น ้า   = 150  ลิตร/คน/วัน 
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คิดเป็นปริมาณการใช้น ้า   = 4,077 x 150  
= 611,550  ลิตร/วัน 

ก ำหนดให้ 
1  คนใช้น ้า  2  ช่วงเวลา  (เช้า,เย็น)  โดยใช้น ้าช่วงเวลาละ  1  ชั่วโมง/คน 

ปริมาณการใช้น ้า/ช่วงเวลา  = 611,550 / 2 
     = 305,775  ลิตร/ชั่วโมง 
แนวเดินท่อเมนหลัก  2  สาย  = 305,775 / 2 
     = 152,887.50 ลิตร/ชั่วโมง 
     = 152.89  ลบ.ม./ชั่วโมง 
           Q  = 0.043  ลบ.ม./วินาที 
หมำยเหตุ 
ค่า Q  ที่ค้านวณได้เป็นค่าที่ผู้ใช้น ้าไม่ได้เปิดใช้น ้าพร้อมกันทั งหมด 
 

แทนค่าการสูญเสียในเส้นท่อ (HEAD  LOSS) ในสมการ (4.1)  ของท่อเมนหลัก PVC.  
ขนาด Ø 12”  ความยาวท่อ  300  เมตร 
  HL = ( 10.666 x 0.043 852.1 x 300 ) / ( 140 852.1 x 0.30 871.4 ) 
  HL = 0.352   เมตร 

หอถังสูง = 17.50   -  0.352 
  = 17.15 เมตร 
สรุปได้ว่า อัตราการไหลของน ้าเท่ากับ  0.043  ลบ.ม./วินาที  สามารถไหลผ่านท่อเมนหลัก

จ่ายน ้าขนาด   Ø 12”  โดยมีระยะทางจากระบบจ่ายน ้าจนถึงปลายท่อ  300  เมตร  และมีแรงดันที่
ปลายท่อเท่ากับ  17.15  เมตร 

แทนค่าการสูญเสียในเส้นท่อ (HEAD  LOSS) ในสมการ (4.1)  ของท่อเมนหลัก PVC.  
ขนาด Ø 10”  ความยาวท่อ  480  เมตร 
  HL = ( 10.666 x 0.043 852.1 x 480 ) / ( 140 852.1 x 0.25 871.4 ) 
  HL = 1.370   เมตร 

หอถังสูง = 17.50   -  1.370 
  = 16.13 เมตร 
สรุปได้ว่า อัตราการไหลของน ้าเท่ากับ  0.043  ลบ.ม./วินาที  สามารถไหลผ่านท่อเมนหลัก

จ่ายน ้าขนาด   Ø 10”  โดยมีระยะทางจากระบบจ่ายน ้าจนถึงปลายท่อ  480  เมตร  และมีแรงดันที่
ปลายท่อเท่ากับ  16.13  เมตร 
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แทนค่าการสูญเสียในเส้นท่อ (HEAD  LOSS) ในสมการ (4.1)  ของท่อเมนหลัก PVC.  
ขนาด Ø 8”  ความยาวท่อ  652  เมตร 
  HL = ( 10.666 x 0.043 852.1 x 652 ) / ( 140 852.1 x 0.20 871.4 ) 
  HL = 5.52   เมตร 

หอถังสูง = 17.50   -  5.52 
  = 11.98 เมตร 
สรุปได้ว่า อัตราการไหลของน ้าเท่ากับ  0.043  ลบ.ม./วินาที  สามารถไหลผ่านท่อเมนหลัก

จ่ายน ้าขนาด   Ø 8”  โดยมีระยะทางจากระบบจ่ายน ้าจนถึงปลายท่อ  652  เมตร  และมีแรงดันที่
ปลายท่อเท่ากับ  11.98  เมตร 

 

2. สมกำรของ Darcy Weisbach 

HL = (f) x 
















g

V
x

D

L

2

2

 …………………………..…….(4.2) 

หาค่า   f   ได้จาก moody diagram   (ตามตารางค้านวณในภาคผนวก) 
เมื่อ  f   ของท่อ  PVC.  Ø 12”  = 0.0230 
    f   ของท่อ  PVC.  Ø 10”  = 0.0228 
    f   ของท่อ  PVC.  Ø 8”  = 0.0225 

    V = 
A

Q  

    Q = 0.043  ลบ.ม./วินาที 
แทนค่าการสูญเสียในเส้นท่อ (HEAD  LOSS) ในสมการ (4.2)  ของท่อเมนหลัก PVC.  

ขนาด    Ø 12”  ความยาวท่อ  300  เมตร 

 แทนค่า HL  = (0.0230x 








30.0

300 x 








62.19

37.0  

    HL  ของท่อ Ø 12 นิ ว = 0.43  เมตร 
หอถังสูง  = 17.50   –   0.43 
     = 17.07  เมตร 

สรุปได้ว่า ท่อเมนหลักจ่ายน ้าขนาด   Ø 12”  โดยมีระยะทางจากระบบจ่ายน ้าจนถึงปลาย
ท่อ  300  เมตร มีแรงดันที่ปลายท่อเหลือเท่ากับ  17.07  เมตร 

แทนค่าการสูญเสียในเส้นท่อ (HEAD  LOSS) ในสมการ (4.2)  ของท่อเมนหลัก PVC.  
ขนาด    Ø 10”  ความยาวท่อ  480  เมตร 
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แทนค่า   HL = (0.0228) x 








25.0

480 x 








62.19

74.0  

  hl  ของท่อ Ø 10 นิ ว = 1.65  เมตร 
  หอถังสูง  = 17.50   –   1.65 
       = 15.85  เมตร 
สรุปได้ว่า ท่อเมนหลักจ่ายน ้าขนาด   Ø 10”  โดยมีระยะทางจากระบบจ่ายน ้าจนถึงปลาย

ท่อ  480  เมตร มีแรงดันที่ปลายท่อเหลือเท่ากับ  15.85  เมตร 
 

แทนค่าการสูญเสียในเส้นท่อ (HEAD  LOSS) ในสมการ (4.2)  ของท่อเมนหลัก PVC.  
ขนาด    Ø 8”  ความยาวท่อ  652  เมตร 

  แทนค่า   HL = (0.0225) x 








20.0

652 x 








62.19

90.1  

   hl  ของท่อ Ø 10 นิ ว = 7.10  เมตร 
   หอถังสูง  = 17.50   –   7.10 
        = 10.40  เมตร 

สรุปได้ว่า ท่อเมนหลักจ่ายน ้าขนาด   Ø 8”  โดยมีระยะทางจากระบบจ่ายน ้าจนถึงปลายท่อ  
652  เมตร มีแรงดันที่ปลายท่อเหลือเท่ากับ  10.40  เมตร 

จากผลการค้านวณทั ง   2   สมการ ผลลัพธ์ที่ได้ ค่าการสูญเสียในเส้นท่อ (HEAD  LOSS) มี
ตัวเลขใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันมาก  และแรงดันน ้าสามารถส่งจ่ายน ้าได้จนถึงปลายสายทางของ
ท่อตามแนวเดินท่อที่ออกแบบไว้ 
 
4.5 ค่ำก่อสร้ำงระบบประปำ และแนวเดินท่อส่งจ่ำยน้ ำ 
 ค่าก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ  เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น ้าตั งแต่  
700  หลังคาเรือนขึ นไป และมีแหล่งน ้าผิวดินที่มีปริมาณน ้าเพียงพอตลอดทั งปี และมีก้าลังผลิตได้
ไม่น้อยกว่า  50  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง พร้อมแนวเดินท่อส่งจ่ายน ้าขนาดต่างๆ  โดยรูปแบบ
ดังกล่าวมีรายการสรุปค่าก่อสร้างและราคาดังแสดงในตารางที่ 4.9  (รายละเอียดปริมาณงาน  BOQ. 
ตามเอกสารภาคผนวก) 
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ตารางที่ 4.9  สรุปประมาณราคาแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมแนวเดินท่อส่งจ่ายน ้าขนาดต่างๆ 

ล ำดับ
ท่ี 

รำยกำร ค่ำวัสดุและ
ค่ำแรงงำน (บำท) 

FACTOR  
F 

ค่ำก่อสร้ำง
ทั้งหมด (บำท) 

หมำย
เหตุ 

1. ประเภทงานอาคารและงาน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

9,138,400 1.2612 11,525,350.08  

2. ประเภทงานสาธารณูปโภคและ
งานทาง 

4,816,200 1.3347 6,428,182.14  

3. ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ 1,161,400 1.0700 1,242,698.00  
4. การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก 679,000 - 679,000  
      
 เงื่อนไข     
 เงินล่วงหน้าจ่าย                15.00%     
 เงินประกันผลงานหัก         0.00%     
 ดอกเบี ยเงินกู้                      7.00%     
 ดอกเบี ยเงินฝาก     
      

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั งสิ น 15,795,000  19,875,230.22  

 คิดเป็นเงินประมำณกำร   19,870,000.00  

 
ที่มา : รายละเอียดประมาณราคา ส่วนบริหารจัดการน ้า ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 4 
หมำยเหตุ : 

(1) ราคาค่าก่อสร้างนี อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาค่าขยายระบบไฟฟ้า และค่าวัสดุ
ก่อสร้างต่างๆ 

(2) ราคานี ไม่รวมค่า มาตรวัดน ้า ค่าใช้จ่ายในการต่อท่อเข้าบ้าน และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
(3) ราคาค่าก่อสร้างเมื่อเดือน  พฤศจิกายน  2555 
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4.6 กำรก ำหนดอัตรำค่ำน้ ำ 
 การศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษาก้าหนดให้ใช้รูปแบบการเก็บเงินค่าน ้าประปา แบบอัตราคงที่ 
เนื่องจากพื นที่ศึกษาเป็นพื นที่ชนบท ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  คือ การเก็บเงินค่าน ้าประปาที่มี
อัตราค่าน ้าต่อลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ในอัตราเดียวกันตลอด โดยมีวิธีคิด คือ   
 ค่าน ้า  (บาท)   =   จ้านวนที่ใช้  (ลบ.ม.)  x  อัตราค่าน ้า  (บาท) 
 ในการผลิตน ้าประปานั น มีต้นทุนในการผลิตหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นค่าน ้าดิบ ค่าไฟฟ้า 
ค่าสารเคมี รวมทั งค่าซ่อมบ้ารุง ค่าใช้จ่ายในการผลิตและดูแลระบบประปา เพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการบริหารกิจการประปาได้อย่างยั่งยืน อัตราค่าน ้าประปาที่ผู้ใช้น ้าจะต้องจ่ายเป็นค่า
น ้าประปาอย่าน้อยไม่ควรต้่ากว่าต้นทุนในการผลิตน ้าประปาต่อหน่วย  (1 ลบ.ม.) 
 การก้าหนดอัตราค่าน ้า คิดจากต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย 

1. ค่าไฟฟ้า คิดจากอัตราการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง คือ เคร่ืองสูบน ้า เคร่ือง
จ่ายสารเคมี ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าในส้านักงานทุกอย่าง แล้วคิดออกมา
เป็นอัตราการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยทั งปี  ( บาท/เดือน ) 

2. ค่าสารเคมี คือ สารส้ม ปูนขาว คลอรีน เฉลี่ยทั งปี  ( บาท/เดือน ) 
3. ค่าบ้ารุงรักษารายปี คือ ค่าซ่อมท่อ ค่าทรายกรอง ค่าซ่อมเคร่ือง ค่าอุปกรณ์ประปา 

เฉลี่ยทั งปี  ( บาท/เดือน ) 
4. ปริมาณน ้าที่ผลิต เฉลี่ยทั งปี  ( ลบ.ม./เดือน ) 
5. ค่าต้นทุนน ้าดิบ ( ถ้ามี )  ( บาท/ลบ.ม. ) 
6. ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เฉลี่ยทั งปี  ( บาท/เดือน ) 
7. ปริมาณน ้าสูญเสีย เช่น น ้าล้างทรายกรอง น ้าดับเพลิง น ้าเพื่อสาธารณะ น ้าจากท่อแตก 

– ร่ัว  ประมาณ  20 % 
 

4.6.1  กำรคิดอัตรำค่ำน้ ำประปำของโครงกำรศึกษำ 
 จากผลการออกแบบ และ ค่าทดสอบคุณภาพน ้าดิบ  ได้ข้อมูลดังนี  
  ๏ ระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษของโครงการศึกษา  มีก้าลังผลิต  50  

ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง  ผลิตน ้าวันละ  18  ชั่วโมง (ตั งแต่เวลา  04.00 น. – 24.00 
น.)   มีเคร่ืองสูบน ้าขนาด  10  แรงม้า ( 7.46  กิโลวัตต์ )  จ้านวน  1  เคร่ือง  มี
เคร่ืองสูบน ้าขนาด  15  แรงม้า  ( 11.19  กิโลวัตต์ )  จ้านวน  1  เคร่ือง  ( เคร่ืองสูบ
น ้าดิบ และเคร่ืองสูบน ้าดี  อย่างละ  1  เคร่ือง )   ข้อมูลจากรายการประกอบแบบ 
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  ๏ เคร่ืองจ่ายสารเคมีขนาด  0.5  กิโลวัตต์  จ้านวน  3  เคร่ือง  ( เคร่ืองจ่ายสารละลาย
ปูนขาว เคร่ืองจ่ายสารละลายสารส้ม เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน  อย่างละ  1  
เคร่ือง )  ข้อมูลจากรายการประกอบแบบ 

  ๏ หลอดไฟฟ้าขนาด  40  วัตต์ ( 0.04  กิโลวัตต์ )  จ้านวน  32  หลอด  อุปกรณ์ไฟฟ้า
ในส้านักงาน (ไม่มี)  ค่ากระแสไฟฟ้าประมาณหน่วยละ  6.50  บาท/กิโลวัตต์ (รวม
ค่าบ้ารุงรักษาหม้อแปลง เนื่องจากเป็นหม้อแปลงที่ใช้เฉพาะราย)   ข้อมูลจาก
รายการประมาณราคา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  ๏ ค่าสารเคมี  คือ สารส้ม  กิโลกรัมละ  20  บาท  ใช้วันละ  67.5  กิโลกรัม  ข้อมูล
จากผลการทดลองการท้าจาร์เทสต์ 

  ๏ ค่าสารเคมี  คือ ปูนขาว  กิโลกรัมละ  15  บาท  ใช้วันละ  4.5  กิโลกรัม  ข้อมูลจาก
ผลการทดลองการท้าจาร์เทสต ์

  ๏ ค่าสารเคมี  คือ ผงคลอรีน  กิโลกรัมละ  80  บาท  ใช้วันละ  0.5  กิโลกรัม  ข้อมูล
จากกรมทรัพยากรน ้าภาค 4 

   ๏ ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษารายปี คือ ค่าซ่อมท่อ ค่าทรายกรอง ค่าซ่อมเคร่ือง ค่า
อุปกรณ์ประปา  เป็นเงิน  3,500  บาท/เดือน  ข้อมูลจากกรมทรัพยากรน ้าภาค 4 

  ๏ ค่าตอบแทน ค่าจ้าง ผู้ควบคุมการผลิต  1  คน  เป็นเงิน  5,000  บาท/เดือน 
   

 สรุปอัตราค่าน ้าประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษ  ก้าลังผลิตไม่น้อยกว่า  50  ลูกบาศก์
เตร/ชั่วโมง  ตามตารางที่ 4.10  
 

ตารางที่ 4.10  อัตราค่าน ้าประปา 
รำยกำร รำคำ/หน่วย 

ปรมิาณน ้าที่ผลิตได้สุทธิ =  ปริมาณน ้าที่ผลิต – ปริมาณน ้าสูญเสีย 
ปริมาณน ้าที่ผลิต =  ก้าลังการผลิต x ชั่วโมงการท้างาน x ระยะเวลาท้างาน  30  วัน 

=  50  ลบ.ม./ชม.  x  18  ชั่วโมง  x 30  วัน 
=  27,000  ลูกบาศก์เมตร/เดือน 

ปริมาณน ้าสูญเสีย =  20 %  ของปริมาณน ้าที่ผลิต 
=  (27,000  x  20)  / 100 
=  5,400  ลูกบาศก์เมตร/เดือน 

ปริมาณน ้าที่ผลิตได้สุทธิ =  27,000  -  5,400 
=  21,600  ลูกบำศก์/เดือน 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
รำยกำร รำคำ/หน่วย 
ค่าไฟฟ้า =  ( ก้าลังไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้า + ก้าลังไฟฟ้าของเคร่ืองจ่าย

สารเคมี +    
     ก้าลังไฟฟ้าของไฟฟ้าแสงสว่าง ) x ชั่วโมงการท้างาน x 
ระยะเวลา  
     ท้างาน  30  วัน x ค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วย 
=  [(7.46 + 11.19) + (0.5 x 3) + (32 x 0.04)] x 18 x 30 x 6.50 
=  75,219  บำท/เดือน 

ค่าสารเคมี =  (ปริมาณสารส้ม กก./วัน x ราคาสารส้ม/กก.) + (ปริมาณปูนขาว  
      กก./วัน x ราคาปูนขาว/กก.) + (ปริมาณคลอรีน กก./วัน x 
ราคา   
      คลอรีน/กก.) x ระยะเวลาท้างาน  30  วัน 
=  [(67.5 x 20) + (4.5 x 15) + (0.5 x 80)] x 30 
=  43,725  บำท/เดือน 

ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา =  3,500  บำท/เดือน 
ค่าตอบแทน =  5,000  บำท/เดือน 

ต้นทุนค่ำน้ ำ =  (ค่าไฟฟ้า + ค่าสารเคมี + ค่าบ้ารุงรักษา + ค่าตอบแทน) / 
ปริมาณน ้า 
     ที่ผลิตได้สุทธิ 
=  (75,219 + 43,725 + 3,500 + 5,000) / 21,600 
=  6  บำท/ลูกบำศก์เมตร 

อัตราค่าน ้าที่เหมาะสมคือ =  ต้นทุนค่าน ้า + ค่าด้าเนินการ 10% + ก้าไร 15% 
ค่าด้าเนินการ 10% =  (6 x 10) / 100          =       0.6  บาท/ลบ.ม. 

ก้าไร 15% =  [(6 + 0.6) x 15] / 100          =    1.00  บาท/ลบ.ม. 
อัตราค่าน ้าที่เหมาะสม  คือ =  6.00 + 0.6 + 1.00                     =    7.60  บาท/ลบ.ม. 
ปรับให้เหมำะสม         คือ =  8.00  บำท/ลูกบำศก์เมตร 
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4.6.2  ค่ำเสื่อมรำคำ 
 4.6.2.1 ค่ำเสื่อมรำคำงำนโครงสร้ำง  ประกอบด้วย  งานอาคารโรงสูบน ้าดิบ โรง

กรองและถังตกตะกอนขนาด  50  ลบ.ม./ชั่วโมง  ถังน ้าใสขนาด 500  ลบ.
ม. พร้อมโรงสูบน ้าดี  หอถังสูงขนาด 120  ลบ.ม.  งานสาธารณูปโภคและ
งานทาง  มีมูลค่ารวม  17,953,350  บาท  มีอายุการใช้งาน  20  ปี  ไม่มี
มูลค่าซาก 

  ค่าเสื่อมราคาต่อปี (1)  =  (17,953,350 – 0) / 20  ป ี
      =  897,668 บาท ต่อ ปี 
 4.6.2.2  ค่ำเสื่อมรำคำงำนครุภัณฑ์  ประกอบด้วย  เคร่ืองสูบน ้า  และเครื่องจ่าย

สารเคมี  มีมูลค่ารวม  1,242,698  บาท  มีอายุการใช้งาน  5  ปี  มีมูลค่า
ซาก  20,000  บาท 

  ค่าเสื่อมราคาต่อปี (2)  =  (1,242,698 – 20,000) / 5  ปี 
      =  244,540 บาท ต่อ ปี 
  ดังนั นค่าเสื่อมราคารวมทั งสิ น (1) + (2) 
      =  1,142,208 บาท ต่อ ปี 
 

4.7 ประมำณกำรต้นทุนของโครงกำร 
 จากการศึกษาโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่พิเศษของพื นที่ศึกษา  
ได้ข้อมูลค่าก่อสร้างระบบผลิตและจ้าหน่าย ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 
ค่าตอบแทน และค่าเสื่อมราคา รวมเป็นต้นทุนรวมรายปี เป็นระยะเวลา  10  ปี   
 การศึกษาครั งนี   ต้นทุนรวมของแต่ละปีจะมีค่าเท่ากันไปตลอดทั ง 10  ปี เนื่องจากโครงการ
ศึกษาครั งนี เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ยังไม่ได้ด้าเนินการก่อสร้าง จึงท้าให้ไม่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ มาวิเคราะห์และก้าหนดเป็นค่าเฉลี่ยได้  ดังนั นผู้ศึกษาจึงได้ใช้ข้อมูล
การก้าหนดค่าใช้จ่ายต่างๆ จากตารางที่  4.10  ซึ่งเป็นข้อมูลการก้าหนดค่าใช้จ่ายของกรมทรัพยากร
น ้า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาใช้เป็นค่าอ้างอิง 
 ต้นทุนโครงการ =  ค่าไฟฟ้า + ค่าสารเคมี + ค่าซ่อมแซมและ
  บ้ารุงรักษา + ค่าตอบแทน + ค่าเสื่อมราคา 
 =  (75,219 x 12) + (43,725 x 12) + (3,500 x 
  12) + (5,000 x 12) +1,142,208 
 ดังนั นต้นทุนโครงการ = 2,671,536 บาท ต่อ ปี 
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4.7.1  ผลตอบแทนโครงกำร 
 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการศึกษาในครั งนี  เป็นผลตอบแทนทางตรงที่สามารถ
วัดค่าเป็นตัวเงินได้ ซึ่งได้แก่รายได้จากการจ้าหน่ายน ้าประปา โดยน้าผลการคาดการณ์ปริมาณการ
ใช้น ้าต่อปีคูณกับราคาจ้าหน่วยน ้า (ราคาลูกบาศก์เมตรละ  8.00  บาท) ดังแสดงในตารางที่  4.11 
 
ตารางที่  4.11  ประมาณการผลตอบแทนโครงการ 
ปี  พ.ศ. ปริมำณน้ ำใช้ (ลบ.ม./ปี) รำคำน้ ำ ต่อ ลบ.ม. (บำท) รำยได้รวม ต่อ ปี (บำท) 

2556 210,960 8.00 1,687,680 
2557 212,040 8.00 1,696,320 
2558 213,120 8.00 1,704,960 
2559 214,200 8.00 1,713,600 
2560 215,280 8.00 1,722,240 
2561 216,000 8.00 1,728,000 
2562 217,080 8.00 1,736,640 
2563 218,160 8.00 1,745,280 
2564 219,240 8.00 1,753,920 
2565 220,320 8.00 1,762,560 

 
 4.7.2  กระแสเงินสดของโครงกำร 

 จากมูลค่าทางการเงินของต้นทุน ข้อ 4.7  และมูลค่าผลตอบแทนของโครงการ ตาม
ตารางที่ 4.11  สามารถน้าไปค้านวณหากระแสเงินสดของโครงการ ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่พิเศษของพื นที่ศึกษา เป็นระยะเวลา  10  ปี  ดังแสดงในตารางที่  4.12 
 
ตารางที่  4.12  กระแสเงินสดสุทธิของโครงการก่อสร้างระบบประปา 

ปี พ.ศ. รำยได้ (บำท) ต้นทุนรวม (บำท) เงินสดสุทธิ (บำท) 
2556 1,687,680 2,671,536 -983,856 
2557 1,696,320 2,671,536 -975,216 
2558 1,704,960 2,671,536 -966,576 
2559 1,713,600 2,671,536 -957,936 
2560 1,722,240 2,671,536 -949,296 
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ตารางที่  4.12  (ต่อ) 
ปี พ.ศ. รำยได้ (บำท) ต้นทุนรวม (บำท) เงินสดสุทธิ (บำท) 
2561 1,728,000 2,671,536 -943,536 
2562 1,736,640 2,671,536 -934,896 
2563 1,745,280 2,671,536 -926,256 
2564 1,753,920 2,671,536 -917,616 
2565 1,762,560 2,671,536 -908,976 

 
4.8  วิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ 
 ข้อมูลที่จะใช้ในการค้านวณความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) แต่เนื่องจากข้อมูลเหล่านี 
ต้องค้านวณจาก มูลค่าเงินปัจจุบัน คือแปลงมูลค่าต้นทุน และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ นในอนาคตให้
เป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราคิดลดทางสังคม 
 4.8.1  แปลงมูลค่ำต้นทุน และผลประโยชน์สุทธิในอนำคตเป็นมูลค่ำปัจจุบัน 
 การศึกษาครั งนี ใช้อัตราดอกเบี ยต่้าสุดที่ธนาคารให้กับลูกค้าชั นดี หรือ (Minimum  Lone  
Rate , MLR) เฉลี่ยในช่วง 10 ปี  แต่เนื่องจากค่า MLR เป็นอัตราคิดลดของตลาดที่ยังมีเงินเฟ้อ จึง
ต้องท้าให้เป็นอัตราคิดลดที่แท้จริง (real  discount  rate , r) 

  โดยค้านวณได้จาก r = 1
)1(

)1(






Fe

R   ……………….. (4.2) 

  เมื่อ   r = อัตราคิดลดที่แท้จริง 
     R = อัตราคิดลดของตลาด 
     Fe = อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ น 
  ค่า MLR เฉลี่ยในช่วง 10 ปี ย้อนหลัง และอัตราเงินเฟ้อ ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่  4.13  ค่า MLR และ อัตราเงินเฟ้อ 

ปี พ.ศ. MLR อัตรำเงินเฟ้อ 
2545 6.50 0.7 
2546 5.75 1.8 
2547 5.75 2.4 
2548 6.12 4.5 
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ตารางที่  4.13  (ต่อ) 
ปี พ.ศ. MLR อัตรำเงินเฟ้อ 
2549 7.50 4.1 
2550 7.50 2.3 
2551 8.75 5.0 
2542 6.50 -0.2 
2553 5.875 3.1 
2554 7.125 3.3 
ค่ำเฉลี่ย 6.74 2.7 

ที่มา : ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน) , ส้านักดัชนีการค้า 
 
 

แทนค่าใน สมการ (4.2)   r = 1
)027.01(

)0674.01(




  

      = 3.9% 
ดังนั น ในการศึกษาครั งนี ใช้อัตราคิดลดแท้จริง = 4 % 
 4.8.2  มูลค่ำปัจจุบันของต้นทุนและผลประโยชน์ 
 มูลค่าของต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ นในอนาคต สามารถปรับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 
เพื่อให้อยู่บนฐานของเวลาเดียวกันได้ 
  โดยค้านวณได้จาก PV = F x DF 
  เมื่อ   PV = มูลค่าในปัจจุบัน 
     F = มูลค่าในอนาคต 
     DF = Discount  Factor  (ใช้ค่าในตารางที่ 4%) 
 4.8.3 มูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  (Net present value, NPV) , อัตรำส่วนของ

มูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน  (Benefit cost ratio, B/C ratio) และอัตรา
ผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 

 จากข้อมูลต่างๆ และผลการค้านวณที่ได้มาทั งหมด สามารถน้ามาวิเคราะห์หาความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ได้ ดังแสดงในตารางที่  4.14 
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ตารางที่  4.14  มูลค่าปัจจุบันตลอดโครงการ 
ปี 

พ.ศ. 
F  

รำยได้ 
F  

ต้นทุนรวม 
F  

รำยได้
สุทธิ 

DF   
4% 

PV   
รำยได้ 

PV  
ต้นทุนรวม 

PV  
รำยได้
สุทธิ 

2556 1,687,680 2,671,536 -983,856 0.9615 1,622,704 2,568,681 -945,977 
2557 1,696,320 2,671,536 -975,216 0.9246 1,568,417 2,470,102 -901,685 
2558 1,704,960 2,671,536 -966,576 0.8890 1,515,709 2,374,995 -859,286 
2559 1,713,600 2,671,536 -957,936 0.8548 1,464,785 2,283,628 -818,843 
2560 1,722,240 2,671,536 -949,296 0.8219 1,415,509 2,195,735 -780,226 
2561 1,728,000 2,671,536 -943,536 0.7903 1,365,638 2,111,314 -745,676 
2562 1,736,640 2,671,536 -934,896 0.7599 1,319,672 2,030,100 -710,428 
2563 1,745,280 2,671,536 -926,256 0.7307 1,275,276 1,952,091 -676,815 
2564 1,753,920 2,671,536 -917,616 0.7026 1,232,304 1,877,021 -644,717 
2565 1,762,560 2,671,536 -908,976 0.6756 1,190,785 1,804,889 -614,104 
รวม 17,242,200 26,715,360 -

9,464,160 
 13,970,799 21,668,556 -

7,697,757 
  
ผลรวมของค่าปัจจุบันของผลตอบแทน  = 13,970,799  บาท 
ผลรวมของค่าปัจจุบันของต้นทุน   = 21,668,556  บาท 
ดังนั น 
มูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ  ( NPV) = 13,970,799 - 21,668,556 
      = -7,697,757  บำท 
 
อัตรำส่วนของมูลค่ำปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน  (B/C ratio) 

      = 
556,668,21

799,970,13  

      = 0.64 
 
อัตราผลตอบแทนจากโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
      = -18.6 % 
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 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด
ใหญ่พิเศษ พบว่าโครงการขาดทุนจากการลงทุนเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ  -7,697,757  
บาท  ถือว่าโครงการนี ไม่เหมาะสมในการลงทุนด้านการเงิน  และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่า
ลงทุน (B/C) ของโครงการมีค่าน้อยกว่า 1 คือ 0.64  คือผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเงินที่ลงทุนไป 
จึงเป็นโครงการที่ไม่น่าลงทุน 
 จากผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการศึกษาครั งนี  ผู้ศึกษายังไม่ได้น้ามูลค่า
ลงทุนครั งแรก คือค่าก่อสร้างซึ่งมีมูลค่า  19,780,000  บาท มารวมกับค่าต้นทุน ผู้ศึกษาวิเคราะห์
เฉพาะต้นทุนที่ใช้ในการผลิตน ้าประปา กับรายได้ที่จ้าหน่ายน ้าประปาเท่านั น  หากน้าค่าก่อสร้างมา
คิดรวมจะยิ่งท้าให้ตัวเลขที่วิเคราะห์ออกมายิ่งเป็นโครงการที่ไม่น่าลงทุน 
 แต่เนื่องจากว่า ตามกฎหมายกระจายอ้านาจสู่ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
จัดให้มีน ้าส้าหรับใช้อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ  เพราะฉะนั นงบประมาณที่ใช้
ลงทุนในการก่อสร้างทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ หากไม่มี
งบประมาณที่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องประสานของบประมาณเพื่อมาก่อสร้าง
จากหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

 สำเหตุที่ท ำให้โครงกำรนี้ ไม่เหมำะสมในกำรลงทุน ผู้ศึกษำสำมำรถวิเครำะห์ได้ ดังนี้ 
 ๏ แหล่งน ้าดิบน ้าไม่มีคุณภาพ เนื่องจากมีสีเยอะ อาจเกิดจากการเน่าเปื่อยของวัชพืชที่อยู่

ในแหล่งน ้า  ท้าให้ต้องใช้สารเคมีเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ต้นทุนมีราคาสูง  
 ๏ เคร่ืองสูบน ้าดิบ และน ้าดี มีขนาดแรงม้าสูง ท้าให้สิ นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้า 
 ๏ สมาชิกผู้ใช้น ้ามีจ้านวนน้อย 
 ๏ ค่าก่อสร้างมีมูลค่าสูง ท้าให้ค่าเสื่อมราคาสูงตามไปด้วย ซึ่งต้องน้ามาคิดรวมเป็นค่า

ต้นทุน 
 

 แนวทางแก้ไข 
• พัฒนาแหล่งน ้าดิบ โดยด้าเนินการขุดลอกแหล่งน ้า น้าวัชพืชที่ทับถมในแหล่งน ้า

ออกไปทิ ง 
• เพิ่มสมาชิกผู้ใช้น ้า โดยเดินท่อจ่ายน ้าไปยังหมู่บ้านอ่ืนที่อยู่นอกจากพื นที่ศึกษา 
• เพิ่มราคาค่าจ้าหน่ายน ้าประปา 
• ไม่น้าค่าเสื่อมราคามารวมกับค่าต้นทุน ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ก่อสร้าง 
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บทที่  5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่
พิเศษ ของพื นที่ศึกษา มีก้าลังการผลิตของระบบประปาเต็มก้าลังการผลิต คือ 720  ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน  ปริมาณการใช้น ้าสูงสุดจากการคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคตอีก  10  ปีข้างหน้า คือ  
612  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  ซึ่งปริมาณการผลิตน ้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าของ
ประชาชน  โดยก้าหนดให้ประชากร 1 คนใช้น ้า  150 ลิตรต่อคนต่อวัน  อัตราค่าจ้าหน่ายน ้าประปา 
เท่ากับ 8 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
 โดยมีต้นทุนรวมตลอดอีก 10 ปี  เท่ากับ 21,668,556 บาท  แต่มีรายได้รวมที่อีก 10 ปี 
เท่ากับ 13,970,799 บาท  ท้าให้มีรายได้สุทธิขาดทุน เท่ากับ -7,697,757  บาท มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ  (NPV) เท่ากับ -7,697,757 ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสมกับการลงทุนด้านการเงิน 
อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน  (B/C ratio) เท่ากับ 0.64 มีค่าน้อยกว่า 1 คือ
ผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเงินที่ลงทุนไป จึงเป็นโครงการที่ไม่น่าลงทุน  แต่เนื่องจากโครงการ
ศึกษานี  เป็นโครงการที่เป็นงานด้านโครงสร้างขั นพื นฐานที่มีความจ้าเป็นแก่ประชาชน หาก
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านน ้าอุปโภคบริโภค ถึงแม้ว่าโครงการนี เป็นโครงการไม่น่า
ลงทุน แต่ส่วนราชการที่ รับผิดชอบจะต้องด้าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนใช้กับ
ประชาชน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื นที่ศึกษา คือ องค์การบริหารส่วนต้าบลสาม
สวน จักต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อมาด้าเนินการตามโครงการดังกล่าว 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 หากมีการก่อสร้างตามโครงการศึกษานี  ควรด้าเนินการพัฒนาแหล่งน ้าดิบไปพร้อมด้วย 
เนื่องจากปัจจุบันแหล่งน ้าดิบไม่มีคุณภาพ พร้อมทั งขยายแนวท่อส่งจ่ายน ้าไปยังหมู่บ้านอ่ืนที่อยู่
ข้างเคียง เพื่อจะได้เป็นการเพิ่มสมาชิกผู้ใช้น ้า แต่ต้องไม่เกินกว่าก้าลังการผลิตของระบบน ้าประปา  
พร้อมทั งคัดเลือกรูปแบบวิธีการบริหารกิจการประปาที่เหมาะสม ในการศึกษาครั งนี ผู้ศึกษาขอ
เสนอแนวทางการบริหารกิจการประปาที่เหมาะสมเพียง 2 รูปแบบ ดังนี  

5.2.1 ประชำชนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมือกันในกำรบริหำร 
ใช้รูปแบบตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ้ารุงรักษา

ระบบประปาชนบท พ.ศ.2535  แต่คณะกรรมการบริหารกิจการประปามาจากการเลือกตั งจาก
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สมาชิกผู้ใช้น ้าส่วนหนึ่ง และแต่งตั งโดยต้าแหน่งจากเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนหน่ึง 

ข้อดี 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 มีการจัดท้าบัญชีที่เป็นระบบ และมีการตรวจสอบ เนื่องจากองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องบริหารงานตาม กฏ ระเบียบต่างๆ ของทางราชการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและรับรู้ในการบริหาร 
 สามารถรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับระยะเปลี่ยนผ่าน  ซึ่งแต่เดิมให้คณะกรรมการ

หมู่บ้านเป็นผู้บริหารกิจการประปา เมื่อมีการถ่ายโอนให้องค์กรส่วนท้องถิ่น
แล้ว ผู้เกี่ยวข้องทั ง 2 ฝ่าย ก็ควรที่จะร่วมมือกันในการบริหารจัดการกิจการ
ประปา 

 มีการให้ความส้าคัญต่อคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตได้เพิ่มขึ น เน่ืองจากมี
บุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องหลายฝ่าย 

ข้อเสีย 
 อาจเกิดความล่าช้าในการด้าเนินการต่างๆ เน่ืองจากต้องท้าตามระเบียบ 

ข้อบังคับ และขั นตอน ของทางราชการ  
 มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้อยลงกว่ารูปแบบที่ 1  

เหมำะส ำหรับ  
 ชุมชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในระดับปานกลาง  
 ชุมชนที่มีปัญหาในการบริหาร ในด้านการตัดสินใจ และการสั่งการ 
 ผู้บริหารชุมชนไม่ค่อยมีเวลาในการด้าเนินการ  จึงต้องมีการร่วมมือกัน

ระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหำรเอง 
เป็นรูปแบบการบริหารที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้บริหารกิจการเองทั งหมด ทั ง

ในด้านบุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และ การด้าเนินการ ได้แก่  การคัดเลือกและจ้างผู้ดูแลระบบ
ประปา การจัดท้าบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ การวางระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น 
              ข้อดี 

 มีขั นตอนการด้าเนินงานที่เป็นระบบ  มีการตรวจสอบที่ดี และการเก็บ
หลักฐานในเร่ืองต่างๆ ครบถ้วน 
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 มีงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน 
 สามารถเลือกสรรและจ้างผู้ควบคุมการผลิตน ้าประปาที่มีความเหมาะสมกับ

หน้าที ่และให้ค่าตอบแทนได้ด้วยอัตราสูง 
 สามารถควบคุมคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตได้ดีขึ น 

ข้อเสยี 
 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานโดยตรง 
 อาจเกิดความล่าช้าเนื่องจากระบบของราชการ ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับต่างๆ 

และการด้าเนินงานอย่างเป็นขั นตอน 
 บางหมู่บ้านไม่ต้องการยกมอบการบริหารกิจการระบบประปาให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเพราะประชาชนสามารถบริหารงานกันได้
เอง จึงไม่ยอมรับการบริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงขึ น อาจจะส่งผลให้ค่าน ้าประปาสูงขึ นกว่า
รูปแบบที่ 1และ 2 

เหมำะส ำหรับ 
 ชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็งพอ 
 ชุมชนที่มีปัญหาในการบริหาร ในด้านการตัดสินใจ และการสั่งการ 
 ชุมชนที่ผู้บริหารชุมชนมีภารกิจมาก ไม่มีเวลาเข้ามาบริหารงานกิจการระบบ

ประปา 
 ชุมชนที่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ในด้านการบริหาร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง แต่มีงบประมาณน้อย 

โดยรูปแบบการบริหารกิจการประปาที่ผู้ศึกษาได้เสนอทั ง 2 รูปแบบนั น  จะต้องผ่าน
กระบวนการจัดท้าเวทีประชาคมของผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ และจะต้องด้าเนินการหลังจากที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อมาก่อสร้างตามโครงการที่ศึกษาแล้ว  
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จ่ำยน้ ำ, แบบก่อสร้ำง,   ตำรำง Discount  Factor, ตำรำงค ำนวณค่ำ  f  ของ  head  loss 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและ 
การบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
.......................................................................................... 

เพื่อให้การบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านที่เป็นทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมรับผิดชอบบริหารกิจการและบ ารุงรักษาประปาหมู่บ้านในเชิงธุรกิจด้วย
ตนเอง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและ
บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบ

นี้แทน 
 

หมวด ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
“ระบบประปาหมู่บ้าน” หมายความว่า ระบบประปาซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น แต่ไม่หมายความรวมถึงระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วน
ภูมิภาคการประปานครหลวง หรือกิจการประปาระบบหลักที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น 
เพื่อให้บริการประชาชนและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
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“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านหรือชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย 

 “แหล่งน  าดิบ” หมายความว่า แหล่งน้ าใต้ดินหรือแหล่งน้ าผิวดินที่ใช้ส าหรับผลิตประปา
หมู่บ้าน 

“สมาชิกผู้ใช้น  า” หมายความว่า ผู้ที่ยื่นความประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้านตามข้อ ๒๓ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาให้ท าหน้าที่บริหารกิจการและบ ารุงรักษา
ระบบประปา 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา 
ก าหนดข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ 
ให้ขอท าความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นการปฏิบัติข้อหนึ่งข้อใดตามระเบียบนี้ก็ได้ 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

 
ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการและบ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน โดยเลือกตั้ง 

จากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาของระบบประปาหมู่บ้านแห่งนั้น ๆ โดยมีจ านวนกรรมการตามที่สมาชิก
ผู้ใช้น้ าส่วนใหญ่ก าหนด ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดคนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของกิจการ
ประปาหมู่บ้านเป็นผู้ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันให้กรรมการคัดเลือกกันเองให้มีประธานกรรมการหนึ่งคน  รองประธานกรรมการหนึ่ง
คนเหรัญญิกหนึ่งคน  และเลขานุการหนึ่งคน  โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้แทนของ
คณะกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการกิจการประปา ดังนี้ 
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(๑) วางระเบียบใช้บังคับในการบริหารกิจการประปา โดยระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับก็
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของระบบประปาแล้ว 

(๒) บริหารกิจการประปาให้เป็นไปตามข้อบังคับให้เกิดความก้าวหน้าและบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

(๓) พิจารณาอนุญาตหรืองดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิก โดยค านึงถึงประโยชน์ของกิจการประปา
เป็นหลักแต่การงดจ่ายน้ าให้แก่สมาชิกต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เว้นแต่กรณี ตามข้อ ๒๗ 

 (๔) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และรายงานผล 
การด าเนินงานให้สมาชิกผู้ใช้น้ าทราบตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

(๕) ควบคุม ดูแล การท างานของเจ้าหน้าที่ของกิจการประปา 
(๖) จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

กรณีที่รายได้ของกิจการประปาไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าปรึกษาในการบริหารกิจการประปาก็

ได้ 
ข้อ ๗ บุคคลที่จะได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาให้เป็นกรรมการต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ า และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านหรือชุมชน

นั้น ๆติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าของกิจการประปาที่
ตนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ 

(๓) เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพสุจริตไม่ประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคม 
ข้อ ๘ บุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจาก

สมาชิกผู้ใช้น้ าประปาให้เป็นกรรมการ คือ 
(๑) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๒) หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ 
 (๓) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(๔) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ข้อ ๙ กรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะด ารงต าแหน่ง 

ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
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ข้อ ๑๐ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ กรณีที่ยังไม่มีประธานกรรมการ

หรือประธานกรรมการขอลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
(๔) ไปเสียจากหมู่บ้านหรือชุมชนนั้น 
(๕) ปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ 
(๖) ต้องโทษจ าคุกฐานกระท าความผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท าความผิดลหุโทษหรือ 

กระท าความผิดโดยประมาท 
 (๗) กรณีที่กรรมการว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งให้กรรมการที่เหลือพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อ ๑๑ กรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระน้อยกว่าหรือเท่ากับกึ่งหนึ่ง 

ให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้
ซึ่งได้รับเลือกแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  เว้นแต่กรณี
ต าแหน่งที่ว่างลงมีวาระที่เหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะ
เป็น 
องค์ประชุม 

ข้อ ๑๓ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 
และให้ถือว่าเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษามีสิทธิเข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิแสดงความคิดเห็นใด ๆ ก็ได ้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติ 

ข้อ ๑๕ ให้ประธานกรรมการส่งรายงานการประชุมให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสิบห้า
วันนับแต่วันประชุม 
 

หมวด ๓ 
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

 

ข้อ ๑๖ กิจการประปาหมู่บ้านเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมอบให้ 
คณะกรรมการด าเนินการบริหารจัดการ 
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ข้อ ๑๗ ภายใต้บังคับ ข้อ ๖ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งต้ังให้เป็น 
เจ้าหน้าที่ของกิจการประปา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาระบบประปาให้สามารถจ่าย
น้ าประปาได้จัดเก็บค่าน้ า จัดท าบัญชี และด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยให้
ได้รับค่าจ้างตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ การออกระเบียบข้อบังคับของกิจการประปาจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก 
ผู้ใช้น้ าประปาอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกผู้ใช้น้ าประปา โดยจะต้องไม่ขัดกับข้อก าหนด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๒๐ การประชุมสมาชิกผู้ใช้น้ าต้องมีสมาชิกเข้าประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
สมาชิกผู้ใช้น้ าทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ข้อ ๒๑ กรณีที่ส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหายให้ถือเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเว้นแต่กรณีที่ส่วนหน่ึงส่วนใดของระบบประปา
ช ารุดเสียหายจนเกินความสามารถของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ให้ถือเป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้ระบบประปา
สามารถใช้การได้อยู่เสมอ 

ข้อ ๒๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บ ารุงรักษาแหล่งน้ าดิบของระบบประปาหมู่บ้าน 
ให้สะอาดและมีปริมาณน้ าเพียงพอที่จะใช้ผลิตน้ าประปาของกิจการประปาหมู่บ้านอยู่เสมอ 

ข้อ ๒๓ ผู้ที่ประสงค์จะใช้น้ าประปาหมู่บ้าน จะต้องยื่นความประสงค์ขอใช้น้ าเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๔ ค่าธรรมเนียมการขอใช้น้ า ค่าปรับ ค่าติดต้ังมาตรวัดน้ า ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๒๕ การติดตั้งมาตรวัดน้ า ต้องติดต้ังไว้ในที่เปิดเผยสามารถตรวจสอบได้หรือห่างจาก
ร้ัวไม่เกินหนึ่งเมตร 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดที่ท าให้ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหาย ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย 
ให้แก่กิจการประปาหมู่บ้าน 

ข้อ ๒๗ ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตร
วัดน้ าหรือกระท าการใด ๆ กต็ามเพื่อเอาน้ าประปาหมู่บ้านไปใช้ ให้งดจ่ายน้ าทันที และจะต้อง
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ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กิจการประปาหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการโดยได้รับมอบหมายจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแจ้งความด าเนินคดี 

การด าเนินการของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการด าเนินคดีกับผู้ท าให้
ทรัพย์สินของระบบประปาหมู่บ้านเสียหายตามข้อ ๒๖ ด้วย 

ข้อ ๒๘ กรณีที่มีการยกเลิกการใช้น้ าหรือโอนให้ผู้อ่ืน ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ 
เป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการเสียก่อนจึงสิ้นสุดการเป็นผู้ใช้น้ า 
มิฉะนั้นจะถือว่ายังเป็นผู้ใช้น้ าอยู่ และจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าน้ าตามที่คณะกรรมการหรือผู้ได้รับ
มอบหมายเรียกเก็บ 

ข้อ ๒๙ ระยะเวลาในการเก็บค่าน้ า และระยะเวลาในการค้างช าระค่าน้ า ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๓๐ ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายได้ ดังนี้ 
(๑) เงินค่าน้ า 
(๒) เงินค่าธรรมเนียม เงินค่าปรับ 
(๓) เงินบริจาค 
(๔) เงินที่ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๓๑ ระบบประปาหมู่บ้านอาจมีรายจ่าย ดังนี้ 
 (๑) รายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับระบบการผลิตน้ าประปา ระบบการจ่ายน้ าประปา 

การบ ารุงรักษาซ่อมแซม และการขยายกิจการประปา 
(๒) รายจ่ายในการบริหารกิจการประปา เช่น ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
 (๓) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด เช่น ค่าเบี้ยประชุมหรือ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยความเห็นชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายให้เก็บรักษาเงินของกิจการประปา น า

รายได้ของกิจการประปาฝากธนาคารในนามของกิจการประปาทั้งจ านวนภายในวันที่มีรายได้ ถ้า
ฝากในวันที่มีรายได้ไม่ทันให้น าฝากธนาคารในวันท าการถัดไปทั้งจ านวน หากมีความจ าเป็น
จะต้องเก็บรักษาเงินไว้จ่ายในกรณีเร่งด่วนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ โดยความเห็นชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ในกรณีท้องที่ใดไม่มีธนาคารในพื้นที่ให้น ารายได้ดังกล่าวฝากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการก าหนดตัวบุคคลในคณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจเบิกจ่ายเงิน 
ของกิจการประปาหมู่บ้านจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 
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ข้อ ๓๔ การเบิกเงินของกิจการประปาหมู่บ้านต้องลงลายมือชื่อในการเบิกจ่ายเงินอย่างน้อย 
สองคนของผู้มีอ านาจเบิกจ่าย 

ข้อ ๓๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดรูปแบบการท าบัญชีของกิจการประปา
หมู่บ้านแก่คณะกรรมการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบการเงินและบัญชีใน
ระยะเวลาตามที่เห็นสมควร หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งคณะกรรมการด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการจัดท าบัญชีรายได้และรายจ่ายของกิจการประปาหมู่บ้านรายงาน
ให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นทราบอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 นายธรรมนูญ  ธรรมะ  เกิดเมื่อวันที่  16  ตุลาคม  2517  สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น  ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่ 63  หมู่ที่ 1  ต าบลหนองเขียด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
ประวัติการศึกษา  พ.ศ.  2532 – 2534  มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  อ าเภอเมือง  
จังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ.  2535 – 2537  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ช่างส ารวจ  สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ.   2538 – 2539  ประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  ช่างโยธา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 2548 – 2550  ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต   (วท.บ.) 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ประวัติการ
ท างาน  พ.ศ.  2539  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 2)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสุรนารี   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา   พ.ศ.   2541  ต าแหน่ง   หัวหน้าส่วนโยธา  
(เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 3)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ.  2542  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 4)  องค์การบริหารส่วนต าบล  
ภูเวียง  อ าเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2542  พ.ศ. 2549  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  
(เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 6)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเขียด  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามสวน  อ าเภอบ้านแท่น  จังหวัดชัยภูมิ   
 


