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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน กิจการประปากระฉอดมีจ้านวนผู้ใช้น้้าเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน จนท้าให้เกิดปัญหาน้้าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการ 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอดให้
เพียงพอกับความต้องการใช้น้้าประปาในปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) และในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2574) 
และเพื่อค้านวณหางบประมาณที่ในใช้การแก้ปัญหาระบบการผลิตน้้าประปา โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลก้าลังการผลิตน้้าประปา แล้วน้ามาเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการใช้น้้าในปัจจุบัน 
จากนั้นน้าข้อมูลประชากรผู้ใช้น้้าประปาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ 
ส้าหรับคาดการณ์จ้านวนประชากร และความต้องการใช้น้้าประปาที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 20 ปี  
 ผลการศึกษา พบว่า จากการคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต 20 ปี จ้านวนผู้ใช้น้้าของ
กิจการประปากระฉอดมีจ้านวนทั้งสิ้น 2,617 คน มีปริมาณการใช้น้้า 141,368 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ซึ่งเกินก้าลังการผลิตของระบบการผลิตน้้าประปาเดิม  โดยแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้แก่
ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปาเดิม กับก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่  ซึ่งทั้ง 2 
แนวทาง มีก้าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และจากการเปรียบเทียบต้นทุน
และผลประโยชน์ที่อัตราคิดลดที่แท้จริง 4.00 % ราคาค่าน้้าประปาหน่วยละ 5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
ทั้ง 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 ซึ่งทั้ง 2 ทางเลือกไม่เหมาะสมที่จะลงทุน จึงเสนอแนวทางเพื่อ
เพิ่มรายได้ โดยเพิ่มราคาค่าน้้าประปาเป็น 6 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทั้ง 2 ทางเลือกมีค่า NPV เท่ากับ 
922,997 บาท, B/C เท่ากับ 1.12 และ NPV เท่ากับ -578,522 บาท, B/C เท่ากับ 0.94 ตามล้าดับ ดังนั้น 
กิจการประปากระฉอดควรเลือกการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา ใช้งบประมาณ 
1,229,000 บาท และเพิ่มราคาค่าน้้าประปาเป็นหน่วยละ 6 บาทต่อลูกบาศก์เมตร จึงจะมีความคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ 
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From 2009 to present, there is the increasing of water user in the Krachod 

water enterprise so there is the insufficient of water supply.  The objectives of this 

study are to design water supply system for supporting the water requirement in the 

present (2011) and in the next 20 years (2031), and to calculate budget for changing 

the system.  This study had gathered the production capacity of the Krachod water 

enterprise to compare with the presently water demand.  The number of water user 

had been collected for correlation analysis to predict the increasing of the water 

demand and the number of consumer in the next 20 years. 

 The results present that, in the next 20 years, 2617 people will access the tap 

water with 141,368 cubic meters per year.  This water demand cannot be provided by 

the capacity of the existing water supply system. To solve this problem, the 

improvement of the existing water supply system or the construction of the new water 

supply system should be considered with the water supply capacity of 20 cubic meters 

per hour.  For an economic analysis, based on both the social discount rate of 4.00% 

and the water cost of 5 Bath per unit, Net Benefit Value (NPV) and Benefit Cost 

Ratio (B/C) for the improvement of the existing water supply system are -547,682 

Bath and 0.93, respectively, while the NPV and B/C for the construction of the new 

water supply system are -2,049,231 Bath and 0.78, respectively. These aren’t 

available for the economic analysis so the water cost of 6 Bath per unit is considered.  

The NPV and B/C for the improvement of the existing water supply system are 

922,997 Bath and 1.12, respectively, while the NPV and B/C for the construction of 

the new water supply system are -578,522 Bath and 0.94, respectively. Then, this 

result can be concluded that the improvement of the existing water supply system 

should be regarded using the budget of 1,229,000 Bath and the water cost of 6 Bath 

per unit.   
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

ระบบการผลิตน้้าประปาชุมชน เป็นกรรมวิธีการผลิตน้้าจากแหล่งน้้าดิบให้เป็นน้้าสะอาด
เพื่อใช้ส้าหรับการอุปโภค บริโภค ในชุมชนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ระบบการผลิตน้้าประปา
ชุมชนประกอบด้วย แหล่งน้้าดิบ ระบบการผลิตน้้า ระบบการจ่ายน้้า เคร่ืองมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
และรวมถึงที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง การจัดหาน้้าสะอาดโดยผ่านกระบวนการผลิตน้้าประปาเป็น
หนึ่งในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จ้าเป็นต่อความเป็นอยู่ของประชาชน การผลิตน้้าประปาให้
เพียงพอกับความต้องการเป็นสิ่งที่ระบบการผลิตของกิจการประปาทุกแห่งต้องค้านึงถึงเป็นอันดับ
แรกในการผลิตน้้าประปา ที่ผ่านมามีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงต่างๆ ได้ปฏิบัติภารกิจใน
การจัดหา และพัฒนาน้้าสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดยได้ก้าหนดรูปแบบ
ระบบประปาตามแบบมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละ
ชุมชน ความพร้อมของแหล่งน้้า และปัจจัยอ่ืน ๆ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบระบบการผลิต ซึ่ง
การจัดหาน้้าสะอาดโดยการก่อสร้างระบบประปาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมที่สุด  
เนื่องจากมีความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ได้มาตรฐานและสามารถผลิตน้้าเพื่อใช้ใน
การอุปโภคบริโภคอย่างสม่้าเสมอ สามารถให้บริการแก่ประชาชนจ้านวนมาก และครอบคลุม
บริเวณพื้นที่กว้างขวาง 

กิจการประปากระฉอด บ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา เป็นกิจการประปา 1 ใน 3 ที่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลขององค์การบริหารส่วน ต้าบล
ตลาด ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานได้ในปี พ.ศ. 2540 โดยใช้พื้นที่ภายในวัดบ้ารุงธรรม บ้าน
กระฉอด หมู่ที่ 5 เป็นสถานที่ก่อสร้างระบบการผลิต โดยประกอบด้วย หอถังสูง 15 เมตร ความจุ 30 
ลูกบาศก์เมตร ถังน้้าใสขนาดความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ถังกรองน้้าขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง ท่อเมนจ่ายน้้า ชนิดท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2 - 3 นิ้ว และอุปกรณ์ประกอบระบบ 
โดยวางระบบท่อจ่ายน้้าครอบคลุม พื้นที่บ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 6 และ
บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ของต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสี มา มีก้าลัง
ผลิตน้้าประปาจ้านวน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง สามารถรองรับผู้ใช้น้้าจ้านวน 121 - 300 หลังคา
เรือน 

ในช่วงปี พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน กิจการประปากระฉอดมีจ้านวนผู้ใช้น้้าเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในบ้านราษฎร์ประสงค์หมู่ที่ 6 และบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 เนื่องจากมีการก่อสร้าง



2 

บ้านพักอาศัยเป็นจ้านวนมาก เกิดการขยายตัวของชุมชน ท้าให้มีความต้องการน้้าประปาเพิ่มขึ้น จน
ท้าให้เกิดปัญหาน้้าประปาไม่เพียงพอกับความต้องการ และน้้าไหลเป็นบางเวลา โดยระบบการผลิต
น้้าประปาของกิจการประปากระฉอดมีอัตราก้าลังการผลิตน้้าประปาได้จ้านวน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง สามารถรองรับผู้ใช้น้้าได้จ้านวน 121 - 300 หลังคาเรือน แต่จ้านวนผู้ใช้น้้าในปัจจุบันมี
จ้านวนถึง 489 หลังคาเรือน ซึ่งเกินก้าลังการผลิตที่สามารถรองรับได้จ้านวน 182 หลังคาเรือน 
ประกอบกับประปากระฉอดมีการบริหารงานแบบประชาชนบริหารเอง  ในรูปแบบคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาท้าหน้าที่บริหารกิจการประปากระฉอด ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจากยังขาด
ความรู้ และความช้านาญในการแก้ไขปัญหา 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความส้าคัญ และความจ้าเป็นในการศึกษา
ระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด เพื่อหารูปแบบในการปรับปรุงระบบการผลิต
น้้าประปาที่มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนที่ใช้
น้้าประปาในปัจจุบัน และสามารถรองรับความต้องการในอนาคต 20 ปีข้างหน้า  ทั้งนี้ เพื่อจะได้น้า
รูปแบบที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารกิจการประปากระฉอด ให้สามารถผลิตน้้าได้
เพียงพอกับความต้องการกับจ้านวนผู้ใช้น้้าของกิจการประปากระฉอดต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้ใช้น้้าประปาในปัจจุบัน และในอนาคต 20 ปีข้างหน้า 

 เพื่อค้านวณหางบประมาณที่ใช้การแก้ปัญหาระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการ
ประปากระฉอด 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 

งานวิจัยนี้  ด้าเนินการส้ารวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการ
ประปากระฉอด ต้าบลตลาด อ้าเภอเมือนครราชสีมา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของกิจการ
ประปากระฉอดทั้ง 3 หมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบการผลิตนน้้าประปาให้
เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้้าประปาในปัจจุบันและในอนาคต  20 ปี ข้างหน้า พร้อมทั้ง
วิเคราะห์งบประมาณที่ใช้ ทั้งนี้ การวิเคราะห์รูปแบบระบบการผลิตน้้าประปาชุมชนอยู่บนพื้นฐาน
ความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณของกิจการประปากระฉอด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 สามารถแก้ปัญหาระบบการผลิตน้้าประปา ของกิจการประปากระฉอดให้สามารถผลิต
น้้าประปาที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้้าประปาในปัจจุบัน และในอนาคต 20 
ปีข้างหน้า 

 ทราบถึงงบประมาณที่ใช้ในการแก้ปัญหาระบบการผลิตน้้าประปา ของกิจการประปา
กระฉอด 
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษากระบวนการผลิตน้้าประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษาปัญหาระบบผลิตน้้าประปากิจการ
ประปากระฉอด ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการศึกษานี้ มีแนวคิด
ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 2.1  สภาพทั่วไป 
 2.2  ข้อมูลทั่วไปของกิจการประปา  
 2.3  ระบบการผลิตน้้าประปา และองค์ประกอบในระบบประปา 
 2.4  รูปแบบประปา ที่ออกแบบก่อสร้างโดยหน่วยงานราชการ 
 2.5  การประมาณราคาก่อสร้างระบบประปา 
 2.6  การทดสอบปริมาณน้้าดิบ 
 2.7  การประเมินความต้องการใช้น้้าประปา 
 2.8  การคาดการณ์จ้านวนประชากร 
 2.9  การดูแลระบบการผลิตน้้าประปาแบบผิวดิน 
 2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 สภาพท่ัวไป 
 2.1.1 ที่ตั้ง 
 กิจการประปากระฉอด ต้ังอยู่ที่บริเวณวัดบ้ารุงธรรม (กระฉอด) หมู่ที่ 5 ต้าบลตลาด อ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2540 แจกจ่าย
น้้าประปาให้แก่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ประสงค์หมู่ที่ 6 และบ้านหนอง
ตะคลอง หมู่ที่ 7 ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการจ้านวน 3.74 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,339 ไร่ 

2.1.2 อาณาเขต 
 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับ ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต้าบลบ้านโพธิ์ อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ทิศใต ้  ติดกับ บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด 
   นครราชสีมา 
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ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านตลาด หมู่ที่ 3 ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

2.1.3 จ านวนผู้ใช้น้ าของกิจการประปากระฉอด 
 กิจการประปากระฉอดมีจ้านวนหลังคาเรือนที่ใช้น้้าในปัจจุบันจ้านวนทั้งสิ้น 489 ครัวเรือน
หรือคิดเป็นผู้ใช้จ้านวน 2,445 คน มีจ้านวนผู้ใช้น้้าแยกตามหมู่บ้านดังนี้ บ้านกระฉอดจ้านวน 74
หลังคาเรือน บ้านราษฎร์ประสงค์จ้านวน 210 หลังคาเ รือน และบ้านหนองตะคลองจ้านวน 205
หลังคาเรือน ดังแสดงในตารางที่ 2.1 
 

ตารางที่ 2.1 ข้อมูลผู้ใช้น้้าของกิจการประปากระฉอดปี พ.ศ.2554 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนครัวเรือน 

ผู้ใช้น้ า 
(หลังคาเรือน) 

จ านวนผู้ใช้น้ า 
(คน ) 

5 บ้านกระฉอด 74 234 
6 บ้านราษฎร์ประสงค์ 210 580 
7 บ้านหนองตะคลอง 205 642 

รวม 489 1,456 
ที่มา  :  กิจการประปากระฉอด ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 

 2.1.4 อาชีพ  
 ผู้ใช้น้้าของกิจการประปากระฉอด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท้านา ท้าสวน รับจ้าง ค้าขาย 
และรับราชการ เป็นต้น 

2.1.5 ศาสนา  
โดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนาสถานที่ส้าคัญที่อยู่ในเขตให้บริการน้้าประปา

ของกิจการประปากระฉอด จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ วัดบ้ารุงธรรม (กระฉอด) ตั้งอยู่ในบ้านกระฉอด 
หมู่ที่ 5 ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2.1.6 โรงงานอุตสาหกรรม 
 โรงงานอุตสาหกรรมในเขตบริการของกิจการประปากระฉอดมีจ้านวนทั้งสิ้น 5  โรงงาน 
ได้แก่  
 หมู่ที่ 5 จ้านวน 1 โรงงาน ได้แก่ โรงงานดวงกมลประกอบกิจการผลิตที่นอนฟองน้้า  
 หมู่ที่ 6 จ้านวน 1 โรงงาน ได้แก่ โรงงานอดุลย์ไทยคอนสตร๊ัคชั่น ประกอบกิจการผลิต
เคร่ืองหมาย และป้ายจราจร  
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 หมู่ที่ 7 จ้านวน 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานตะวันอินคร๊ันเตรียน ประกอบกิจการแบ่งบรรจุ
ก๊าซออกซิเจน โรงงานราชสีมาฟ้ารุ่งเรือง ประกอบกิจการผลิตตาชั่ง เคร่ืองตวงวัด และโรงงงาน
แซคซัคเตอร์ ประกอบกิจการผลิตประตูเหล็กม้วน และกันสาด 
 
2.2 ข้อมูลทั่วไปของกิจการประปา  

องค์การบริหารส่วนต้าบลตลาด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งในอ้าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีกิจการประปาหมู่บ้านที่อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลตลาด จ้านวน 3 แห่งได้แก่ กิจการประปาบ้านบุ หมู่ที่ 1 บ้านบุ หมู่ที่ 2 บ้านบุ
พัฒนา หมู่ที่ 8 กิจการประปาบ้านตลาด หมู่ที่ 3 และกิจการประปาบ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 ซึ่งแต่ละ
กิจการมีลักษณะทางกายภาย ดังนี ้

 กิจการประปาบ้านบุ หมู่ที่ 1 บ้านบุ หมู่ที่ 2 บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 (ดังรูปที่ 2.1) 
สถานที่ตั้ง : บริเวณวัดโคกตลาด หมู่ที่ 1 บ้านบุ ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา   
ลักษณะรูปแบบ : ประปาผิวดิน หอถังคอนกรีต ก้าลังการผลิตขนาดใหญ่มาก 301 – 700 หลังคา

เรือน รูปแบบตามแบบมาตรฐานกรมอนามัย 
พื้นที่บริการ : บ้านบุ หมู่ที่ 1 บ้านบุ หมู่ที่ 2 บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. 1  กิจการประปาบ้านบุ หมู่ที่ 1 บ้านบุ หมู่ที่ 2 บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 
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กิจการประปาบ้านบุ หมู่ที่ 1 บ้านบุ หมู่ที่ 2 บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 มีรูปแบบแบบประปาผิว
ดินโดยใช้น้้าดิบจากสระน้้าวัดโคก เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปา สระน้้าวัดโคกตลาด ลักษณะ
เป็นแหล่งน้้าเปิด รับน้้าจากคลองส่งน้้าชลประทาน และล้าบริบูรณ์ บริการน้้าประปาให้แก่  บ้านบุ 
หมู่ที่1 บ้านบุ หมู่ที่ 2 บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 จ้านวน 3 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้้าในปัจจุบัน 610 หลังเรือน 
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2554) บริหารกิจการประปาโดยคณะกรรมการบริหารกิจการ และ
บ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้า ประปา ประกอบด้วย คณะกรรมการจ้านวน 6 คน ผู้ดูแลประปาจ้านวน 1 
คน และเจ้าหน้าที่บัญชีจ้านวน 1 คน รวมจ้านวนทั้งสิ้น 8 คน 

 กิจการประปาบ้านตลาด หมู่ที่ 3 (ดังรูปที่ 2.2) 
สถานที่ตั้ง : บริเวณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ต้าบลตลาดอ้าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   
ลักษณะรูปแบบ : ประปาผิวดิน หอถังแชมเปญ ก้าลังการผลิตขนาดใหญ่ 30 -120 ครัวเรือน

รูปแบบตามแบบมาตรฐานส้านักพัฒนาเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) 
พื้นที่บริการ : บ้านตลาด หมู่ที่ 3 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4  
 

 
รูปที่ 2.2  กิจการประปาบ้านตลาด  หมู่ที่ 3 

 
กิจการประปาบ้านตลาด มีรูปแบบแบบประปาผิวดิน โดยใช้น้้าดิบจากล้าบริบูรณ์ ลักษณะ

เป็นแหล่งน้้าไหล บริการน้้าประปาให้แก่บ้านตลาด บ้านตลาด หมู่ที่ 3 และบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 
จ้านวน 2 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้้าในปัจจุบัน 110 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2554) 
บริหารกิจการประปาโดยคณะกรรมการบริหารกิจการ และบ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน ประกอบด้วย 
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คณะกรรมการ จ้านวน 6 คน ผู้ดูแลประปาจ้านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่บัญชีจ้านวน 1 คน รวม
จ้านวนทั้งสิ้น 8 คน 

 กิจการประปากระฉอด หมู่ที่ 5 (ดังรูปที่ 2.3) 
สถานที่ตั้ง : บริเวณวัดบ้ารุงธรรม หมู่ที่  5  บ้านกระฉอด ต้าบลตลาด อ้าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   
ลักษณะ : หอถังคอนกรีต ก้าลังการผลิตขนาดใหญ่ 121 – 300 หลังคาเรือน รูปแบบตาม

แบบมาตรฐานกรมอนามัย 
แหล่งน้้าดิบ : สระน้้าวัดบ้ารุงธรรม (ผิวดิน) 
พื้นที่บริการ : บ้านกระฉอด หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 
 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 2.3  กิจการประปากระฉอด  หมู่ที่  5 
 

กิจการประปากระฉอด มีรูปแบบแบบประปาผิวดิน โดยใช้น้้าดิบจากสระน้้าวัดบ้ารุงธรรม
(กระฉอด) เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปา โดยสระน้้าวัดบ้ารุงธรรม (กระฉอด) มีลักษณะเป็น
แหล่งน้้าเปิด น้้าจากคลองส่งน้้าชลประทาน และล้าบริบูรณ์ บริการน้้าประปาให้แก่ บ้านกระฉอด 
หมู่ที่ 5 บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ที่ 6 และบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 จ้านวนผู้ใช้น้้าในปัจจุบัน 482 
หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2554) บริหารกิจการประปา โดยคณะกรรมการบริหาร
กิจการและบ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน ประปากระฉอด ประกอบด้วยคณะกรรมการ จ้านวน 6 คน 
ผู้ดูแลประปาจ้านวน 1 คน และเจ้าหน้าที่บัญชีจ้านวน 1 คน รวมจ้านวนทั้งสิ้น 8 คน  
 
 



9 

2.3 ระบบการผลิตน้ าประปา   
ระบบการผลิตน้้าประปา นับว่าเป็นส่วนส้าคัญ เปรียบเสมือนโรงงานที่ใช้ผลิตน้้าประปา

โดยน้้าดิบเปรียบเสมือนวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ น้้าประปา การเลือกระบบการผลิตจะเลือก
จากลักษณะของแหล่งน้้าดิบ ซึ่งระบบการผลิตจะส่งผลต่อไปยังองค์ประกอบในระบบประปา 
โดยทั่วไป ระบบการผลิตประกอบด้วย ระบบผลิตน้้าประปาแบบบาดาล และระบบการผลิตแบบผิว
ดิน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

2.3.1 ระบบการผลิตน้ าประปาแบบบาดาล 
ระบบที่ใช้แหล่งน้้าใต้ดิน (บาดาล) เป็นแหล่งน้้าดิบในการผลิตน้้าประปา ระบบการผลิต

เร่ิมจากการสูบน้้าจากบ่อบาดาลด้วยเคร่ืองสูบแบบจมใต้น้้า ส่งไปตามท่อน้้าดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้้า 
โดยระบบเติมอากาศ และถังกรองสนิมเหล็ก น้้าที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งเข้าถังน้้าใส่ ท้าการฆ่า
เชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าถังน้้าใส และส่งไปยังระบบจ่ายน้้า
โดยสูบน้้าดีด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจึงท้าการจ่ายน้้าประปาเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายน้้าผ่านมาตรวัดน้้าให้แก่ผู้ใช้น้้า มีขั้นตอนการผลิตดังรูปที่ 2.4 

2.3.2 ระบบการผลิตประปาแบบผิวดิน 
การผลิตน้้าประปาที่ใช้แหล่งน้้าผิวดิน เช่น แม่น้้า คลอง สระน้้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งน้้า

ดิบในการผลิต ระบบการผลิตเร่ิมจากการสูบน้้าจากแหล่งน้้าผิวดินด้วยเคร่ืองสูบแบบหอยโข่ง 
ส่งไปตามท่อน้้าดิบเข้าสู่ระบบผลิตน้้า โดยการเติมสารส้ม ปูนขาว ซึ่งจะท้าให้ดินตกตะกอน เมื่อ
ผ่านกรรมวิธีการรวมตะกอนและตกตะกอน น้้าที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกส่งเข้าถังน้้าใส่ ท้าการฆ่า
เชื้อโรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยสูบจ่ายสารละลายคลอรีนเข้าถังน้้าใส และส่งไปยังระบบจ่ายน้้า
โดยสูบน้้าดีด้วยเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่งขึ้นหอถังสูง แล้วจึงท้าการจ่ายน้้าประปาเข้าสู่ระบบท่อ
จ่ายน้้าผ่านมาตรวัดน้้าให้แก่ผู้ใช้น้้าดังมีขั้นตอนการผลิต ดังรูปที่ 2.5 
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รูปที่ 2.4 ระบบการผลิตน้้าประปาแบบบาดาล 
ที่มา : มาตรฐานระบบน้้าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 
 

บ่อน้้าบาดาล 

สูบน้้าดิบจากบ่อบาดาลด้วย 
เคร่ืองสูบน้้าแบบซับเมิสเบิ้ล 

ถังกรองสนิมเหล็ก 

ถังน้้าใส 

หอถังสูง 

ผู้ใช้น้้า 

ระบบเติมอากาศ 

น้้าที่ผ่านการก้าจัดเหล็กไหล 
ลงสู่ถังน้้าใส 

สูบน้้าจากถังน้้าใสขึ้นหอถังสูง
ด้วยเคร่ืองสูบน้้า  ในขณะสูบน้้า
จะมีการเติมสารละลายคลอรีน

เข้าสู่เส้นท่อ 

จ่ายน้้าประปาเข้าสู่ท่อเมนจ่ายน้้า
โดยผ่านมาตรวัดน้้าไปยังผู้ใช้น้้า 

ระบบน้ าดิบ 

ระบบผลิตน้ า 

ระบบจ่ายน้ า 
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รูปที่ 2.5 ระบบการผลิตน้้าประปาแบบผิวดิน 

ที่มา : มาตรฐานระบบน้้าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

แหล่งน้้าผิวดิน 

ระบบกวนเร็ว 

ระบบกวนช้า 

ถังตกตะกอน 

ถังกรองน้้าผิวดิน 

ถังน้้าใส 

หอถังสูง 

ผู้ใช้น้้า 

สูบน้้าดิบจากแหล่งน้้าผิวดิน
ด้วยเคร่ืองสูบน้้า  มีการเติม

สารส้มและปูนขาว 

ความขุ่นในน้้าดิบถูกท้าลาย
เสถียรภาพ 

น้้าดิบที่ความขุ่นถูกท้าลายถูก
เสถียรภาพรวมกันเป็นตะกอน

ขนาดใหญ่ไหลลงสู่ถัง
ตกตะกอน 

 

น้้าใสที่ผ่านการตกตะกอน 
ไหลออกจากถังตกตะกอนเข้าสู่

ถังกรอง 

น้้าที่ผ่านการกรองไหลลง 
สู่ถังน้้าใส ่

สูบน้้าจากถังน้้าใสขึ้นหอถังสูง 
ด้วยเคร่ืองสูบน้้า  ในขณะสูบ

น้้าจะมีการเติมสารละลาย
คลอรีน 

สูบน้้าดิบจากแหล่งน้้าผิวดิน
ด้วยเคร่ืองสูบน้้า  มีการเติม

สารส้มและปูนขาว 

ระบบน้ าดิบ 

ระบบผลิตน้ า 

ระบบจ่ายน้ า 
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2.4 รูปแบบประปา ท่ีก่อสร้าง และออกแบบโดยหน่วยงานราชการ 
ก่อนการปฏิรูปราชการปี พ.ศ. 2545 มีหน่วยงานราชการ ได้ปฏิบัติภารกิจในการจัดหาน้้า

สะอาดโดยการก่อสร้างระบบประปาให้แก่หมู่บ้านตามพื้นที่ชนบทเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้้าในการอุปโภค บริโภค ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีรูปแบบของระบบประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน
ของหน่วยงาน ได้แก่ กรมโยธาธิการ ส้านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม โดยรูปแบบของแต่
ละหน่วยงานมีลักษณะ ดังนี ้

2.4.1 ระบบน้ าสะอาดหมู่บ้านตามแบบโยธาธิการ 
ลักษณะหอถังสูงเป็นโครงเหล็ก ด้านบนเป็นถังบรรจุน้้าต่อเป็นชุดละ 4 ใบ ใช้แหล่งน้้า

บาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปา มีการออกแบบระบบกรองเป็นชั้นกรองให้ง่ายต่อการ
บ้ารุงรักษาแบ่งออกได้เป็น 3 แบบมาตรฐานตามขนาดของจ้านวนประชากร ได้แก่ 

 มาตรฐานขนาดใหญ่  รองรับผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 120 หลังคาเรือนขึ้นไป 
มาตรฐานแบบ ก  รองรับผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 50 - 120 หลังคาเรือนขึ้นไป 
มาตรฐานแบบ ข  รองรับผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 30 - 50 หลังคาเรือนขึ้นไป 
2.4.2 ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท (ร.พ.ช.) 
ลักษณะหอถังสูงเหล็กทรงแชมเปญ ส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้้าบาดาล  บางพื้นที่ปรับไปใช้

แหล่งน้้าผิวดินเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปา ระบบกรอง เป็นแบบภายนอก มีระบบทรายหยาบ 
กรองและถ่านในการฟอกสีดับกลิ่น 

2.4.3 ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรธรณี 
ลักษณะหอเหล็กรูปลูกกอล์ฟ แหล่งน้้าใช้แหล่งน้้าบาดาลระบบกรอง คล้ายระบบของกรม

โยธาธิการ แต่เพิ่มส่วนกรองสิ่งปนเปื้อนเข้าไปในระบบ รองรับผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 30 -120 หลังคาเรือน 
2.4.4 ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐานแบบกรมอนามัย  
ลักษณะหอถังสูงคอนกรีต ใช้ได้ทั้งแหล่งน้้าผิวดิน และแหล่งน้้าบาดาลเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตระบบกรอง ถูกพัฒนาเป็นระบบมาตรฐาน มีทั้งส่วนกรองหยาบกรองสิ่งปนเปื้อน ฟอกสีและ
กลิ่น และการใส่สารเคมีก้าจัดเชื้อจุลินทรีย์ 

2.4.5 ประปาหมู่บ้านตามแบบมาตรฐาน ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

หลังจากการปฏิรูปราชการปี พ.ศ. 2545 ท้าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบราชการ 
กระทรวง ทบวง กรม บางหน่วยงานได้ถูกยุบ หรือไปรวมกับกระทรวง ทบวง กรม อ่ืน  ๆ ท้าให้
ภารกิจหน้าที่ ด้านจัดหาน้้าสะอาดให้แก่ประชาชนที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ด้าเนินการก่อสร้าง
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ไว้ต้องท้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางหน่วยงานต้องเปลี่ยนภารกิจที่
ต้องท้าเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทน ปัจจุบันส้านักบริหาร
จัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ภารกิจด้านจัดหาน้้าสะอาดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยส้านักบริหารจัดการน้้า กรม
ทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้ท้าการปรับปรุงแบบมาตรฐาน
ระบบประปาใหม่โดย ได้ก้าหนดรูปแบบประเภท และขนาดประปาตามโครงการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้้าอุปโภคและบริโภค 2548 ไว้ดังนี้ 

แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก (ดังรูปที่ 2.6) มีก้าลังในการผลิต 2.5 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวนผู้ใช้น้้า 30 – 50 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วย โรงสูบน้้าระบบ
กรองน้้าบาดาล 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้้าใส ขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร หอถัง
สูง 10 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 1 ชุดระบบจ่ายน้้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน 
 

 
 
                                                          - เป็นสถานที่ตั้งเครื่องสูบน้้าดี  
                                                            เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 
          
            - บ่อน้้าบาดาลเป็นแหล่งน้้าดิบ                                   
             มขีนาดตั้งแต่  4 นิ้ว ขึ้นไป 
 

รูปที่ 2.6 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็กก้าลังการผลิต 2.5 ลบ.ม./ชม. 
             ที่มา  : ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
  สิ่งแวดล้อม  2547 

โรงสูบระบบกรอง 
ตอนล่างเป็นถังน้้าใส ่

หอถังสูง 

โรงสูบน้้า 

บ่อบาดาล 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดเล็ก 

     - ขนาดกลาง อัตราการกรอง 7 ลบ.ม./ ชม. 
      ถังน้้าใสขนาดกลางความจุ 14 ลบ.ม. 

-ขนาดกลางความจุ  10 ลบ.ม. 
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แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดกลาง (ดังรูปที่ 2.7) มีก้าลังในการผลิต 7 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวนผู้ใช้น้้า 50 - 120 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วย โรงสูบน้้าระบบ
กรองน้้าบาดาล 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้้าใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 15 ลูกบาศก์
เมตร เคร่ืองสูบน้้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
จ้านวน 1 ชุด ระบบจ่ายน้้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน 

 
 

 
 
 
 
     
 
                                               
 

 
   รูปที่ 2. 7 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลางก้าลังการผลิต 7 ลบ.ม/ชม. 

       ที่มา  :  ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                     สิ่งแวดล้อม  2547 

 

บ่อบาดาล 

โรงสูบระบบกรอง 

ถังน้้าใส 

โรงสูบน้้า 

หอถังสูง 

-บ่อน้้าบาดาลเป็นแหล่งน้้าดิบ                                   
 มีขนาดตั้งแต่  4 นิ้ว ขึ้นไป 
 

    -  ขนาดกลาง อัตราการกรอง 7 ลบ.ม.ต่อ ชม. 

     - ขนาดกลางความจุ  20 ลบ.ม. 
-เป็นสถานที่ตั้งเครื่องสูบน้้าดี 
เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 

-ขนาดกลางความจุ  15 ลบ.ม. 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดกลาง 



15 

แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ (ดังรูปที่ 2.8) มีก้าลังในการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ้านวนผู้ใช้น้้า 121 - 300 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน้้า ระบบกรองน้้าบาดาล 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้้าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถัง
สูง 30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อม
อุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน้้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมน 
 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
          รูปที่  2.8 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ก้าลังการผลิต 10 ลบ.ม/ชม. 

            ที่มา  :  ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                       สิ่งแวดล้อม  2547 
 

บ่อบาดาล 

-บ่อน้้าบาดาลเป็นแหล่งน้้าดิบ                                   
 มีขนาดตั้งแต่  4 นิ้ว ขึ้นไป 
 

    -  ขนาดใหญ่ อัตราการกรอง 10  ลบ.ม.ต่อ ชม. 
 

     - ขนาดใหญ่ความจุ  100  ลบ.ม. 

-เป็นสถานที่ตั้งเครื่องสูบน้้าดี 
เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 

-ขนาดใหญ่ความจุ  30  ลบ.ม. 

โรงสูบระบบกรอง หอถังสูง 
โรงสูบน้้า 

ถังน้้าใส 
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แบบมาตรฐานระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่มาก (ดังรูปที่ 2.9) มีก้าลังในการผลิต 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ้านวนผู้ใช้น้้า 301 - 700 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน้้าระบบกรองน้้าบาดาล 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตอนล่างเป็นถังน้้าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์
เมตร หอถังสูง 45 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้้าบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 1 ชุด เคร่ืองสูบ
น้้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน้้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น 
ท่อเมน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่  2.9 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มากก้าลังการผลิต 20 ลบ.ม/ชม. 
    ที่มา  : ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                สิ่งแวดล้อม  2547 
 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 

โรงสูบระบบกรอง 
ตอนล่างเป็นถังน้้าใส 

หอถังสูง 

โรงสูบน้้า 

บ่อบาดาล 

-บ่อน้้าบาดาลเป็นแหล่งน้้าดิบ                                   
 มีขนาดตั้งแต่  4 นิ้ว ขึ้นไป 
 

      
-ขนาดกลาง อัตราการกรอง 20 ลบ.ม.ตอ่ ชม. 
 ถังน้้าใสขนาดกลางความจุ 100 ลบ.ม. 

-เป็นสถานที่ตั้งเครื่องสูบน้้าดี 
เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน 

-ขนาดกลางความจุ  45 ลบ.ม. 
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แบบมาตรฐานระบบประปาผิวดินขนาดกลาง (ดังรูปที่ 2.10) มีก้าลังในการผลิต 5 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง จ้านวนผู้ใช้น้้า 51 - 120 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรงสูบน้้า ระบบ
กรองน้้าผิวดิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้้าใส ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 15 ลูกบาศก์
เมตร เคร่ืองสูบน้้าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
จ้านวน 2 ชุด ระบบจ่ายน้้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดกลางก้าลังการผลิต 5 ลบ.ม./ชม. 
        ที่มา  : ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                   สิ่งแวดล้อม  2547 
 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดกลาง 

แหลง่น้้าดิบ 

โรงสูบน้้าดิบ ระบบกรองน้้าผิวดิน ถังน้้าใส หอถังสูง 

- แม่น้้า ห้วย หนอง คลอง 
บึงแม่น้้าเป็นต้น 
 

-เป็นสถานที่ต้ังเครื่องสูบน้้าดิบ

  - ขนาดกลาง  
อัตราการกรอง 
 5 ลบ.ม.ต่อ ชม. 

-ขนาดกลาง 
ความจุ 25  ลบ.ม. 

 - ขนาดกลางความจุ  15  ลบ.ม. 
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แบบมาตรฐานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ดังรูปที่ 2.11) มีก้าลังในการผลิต 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ้านวนผู้ใช้น้้า 121 – 300 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน้้าระบบกรองน้้าผิวดิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้้าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
30 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้้าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมจ้านวน 2 ชุดระบบจ่ายน้้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย  
 
 
   

 
 
 
 
 
   
 

รูปที่  2.11 แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่ก้าลังการผลิต 10 ลบ.ม./ชม. 
      ที่มา  : ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
                 สิ่งแวดล้อม 2547 
 

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่ 

- แม่น้้า ห้วย หนอง คลอง 
บึงแม่น้้าเป็นต้น 
 

แหลง่น้้าดิบ 

โรงสูบน้้าดิบ 
ระบบกรองน้้าผิวดิน 
แหลง่น้้าดิบ 

ถังน้้าใส โรงสูบน้้าดี 
หอถังสูง 

-เป็นสถานที่ตั้งเครื่องสูบน้้าดิบ
  - ขนาดใหญ่ 
อัตราการกรอง 
 10 ลบ.ม.ต่อ ชม. 

-ขนาดใหญ่ 
ความจุ 100  ลบ.ม. -เป็นสถานที่ตั้งเครื่องสูบน้้าดี 

 - ขนาดใหญ่ 
ความจุ  30  ลบ.ม. 
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แบบมาตรฐานระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก (ดังรูปที่ 2.12) มีก้าลังในการผลิต 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จ้านวนผู้ใช้น้้า 301 – 700 หลังคาเรือน รายการก่อสร้างประกอบด้วยโรง
สูบน้้าระบบกรองน้้าผิวดิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถงัน้้าใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร หอถังสูง 
45 ลูกบาศก์เมตร เคร่ืองสูบน้้าดิบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจ้านวน 2 ชุด เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์
ควบคุมจ้านวน 2 ชุดระบบจ่ายน้้ายาคลอรีนฆ่าเชื้อโรค ส่วนประกอบอ่ืน ๆ เช่น ท่อเมนจ่าย   
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 

รูปที่ 2. 12  แบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มากก้าลังการผลิต 20 ลบ.ม./ชม. 
 ที่มา  : ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
              สิ่งแวดล้อม  2547 
 
  

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 

แหลง่น้้าดิบ 

โรงสูบน้้าดิบ 
ระบบกรองน้้าผิวดิน 

แหลง่น้้าดิบ 
ถังน้้าใส โรงสูบน้้าดี 

หอถังสูง 

-เป็นสถานที่ต้ังเครื่องสูบน้้าดิบ
  - ขนาดใหญ่มาก 
อัตราการกรอง 
 20 ลบ.ม.ต่อ ชม. 

-ขนาดใหญ่มาก 
ความจุ 100  ลบ.ม. -เป็นสถานที่ตั้งเครื่องสูบน้้าดี 

 - ขนาดใหญ่ 
ความจุ  45  ลบ.ม. - แม่น้้า ห้วย หนอง คลอง 

บึงแม่น้้าเป็นต้น 
 



20 

2.5 การประมาณราคาก่อสร้างระบบประปา 
การประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาสามารถท้าได้โดยน้ารายละเอียดจากการ 

ออกแบบมาท้าการประมาณราคา และค้านวณตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง โดยจะแยกการ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาออกเป็น 7 รูปแบบ อ้างอิงตามประมาณราคาของกรม
ทรัพยากรน้้าที่ได้ท้าการปรับปรุงราคาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2554 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่อการอุปโภค และบริโภคให้แก่ประชาชน 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ประมาณราคาแบบมาตรฐาน โดยโครงสร้างแบบมาตรฐานจะมีการถอดแบบ ซึ่งจะ
แสดงปริมาณวัสดุแต่ละรายการไว้ว่า มีการใช้วัสดุอะไร เป็นจ้านวนเท่าไหร่ ผู้
ประมาณราคาจะต้องน้าราคาของวัสดุในแต่ละพื้นที่มากรอก  และค้านวณราคาค่า
ก่อสร้าง 

 ประมาณราคาที่ออกแบบเฉพาะแห่ง เป็นการน้าข้อมูลที่ได้จากการออกแบบมาค้านวณ
ราคาซึ่งจะประกอบด้วย แบบการประสานท่อระหว่างระบบ ในกรณีที่มีการออกแบบ
ผังระบบผลิตต่างไปจากแบบผังมาตรฐาน แบบผังการเดินท่อส่งน้้าดิบ และการเดินท่อ
เมนจ่ายน้้า เคร่ืองสูบน้้า การประสานระบบไฟฟ้ารั้ว ประตูร้ัว และรางระบายน้้า 

2.5.1 การประมาณราคาตามขนาดและก าลังผลิต 
2.5.1.1 ประปาบาดาล 

 แบบบาดาลขนาดเล็ก เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 30 – 50 
หลังคาเรือน และแหล่งน้้าควรมีปริมาณน้้าอยู่ระหว่าง 10 – 20 ยูเอส 
แกลลอนต่อนาที (2.5 – 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะมี
รายการก่อสร้างและราคาดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 

ตารางที่ 2.2 ประมาณราคาแบบบาดาลขนาดเล็ก 

ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 
1. เคร่ืองสูบน้้าบาดาล 1 ชุด 28,890 
2. ถังกรองสนิมเหล็ก 2.5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ

ถังน้้าใสขนาด 14 ลูกบาศก์เมตร 
281,648 

3. โรงสูบน้้า 88,205 
4. หอถังสูง 10 ลูกบาศก์เมตร 358,653 
5. เคร่ืองสูบน้้าดี 1 ชุด 18,832 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

6. ระบบจ่ายคลอรีน 1 ชุด 19,795 
7. ส่วนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟ้า 
- ท่อส่งน้้าดิบ 
- ประสานท่อต่าง ๆ 
- รางระบายน้้า 
- ร้ัวและป้ายการประปา 

213,747 
 

 ราคาสิ่งก่อสร้าง  1,009,770 
 ท่อเมนจ่ายน้้าความยาวประมาณ 2,000 ม. 200,230 

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 1,210,000 
 

 แบบบาดาลขนาดกลาง เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 51 – 120 
หลังคาเรือน และแหล่งน้้าควรมีปริมาณน้้าอยู่ระหว่าง 20 – 40 ยูเอส 
แกลลอนต่อนาที (5 –10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะมี
รายการก่อสร้างและราคาดังแสดงในตาราง ที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3 ประมาณราคาแบบบาดาลขนาดกลาง 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

1. เคร่ืองสูบน้้าบาดาล 1 ชุด 35,310 
2. ถังกรองสนิมเหล็ก 7  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  246,541 
3. ถังน้้าใสขนาด 20  ลูกบาศก์เมตร 180,920 
4. โรงสูบน้้า 88,128 
5. หอถังสูง 15  ลูกบาศก์เมตร 559,082 
6. เคร่ืองสูบน้้าดี 2 ชุด 53,714 
7. ระบบจ่ายคลอรีน 1 ชุด 19,795 
8. ส่วนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟ้า 
- ท่อส่งน้้าดิบ 

343,582 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

 - ประสานท่อต่าง ๆ 
- รางระบายน้้า 
- ร้ัว และป้ายการประปา 

 

 ราคาสิ่งก่อสร้าง  1,527,072 
 ท่อเมนจ่ายน้้าความยาวประมาณ 2,000 ม. 259,473 

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 1,786,000 
 

 แบบบาดาลขนาดใหญ่ เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 121 – 300 
หลังคาเรือน และแหล่งน้้าควรมีปริมาณน้้าอยู่ระหว่าง 40 ยูเอสแกลลอน
ต่อนาที (10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะมีรายการ
ก่อสร้างและราคาดังแสดงในตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 ประมาณราคาแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

1. เคร่ืองสูบน้้าบาดาล 1 ชุด 48,150 
2. ถังกรองสนิมเหล็ก 10  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  293,769 
3. ถังน้้าใสขนาด 100  ลูกบาศกเ์มตร 582,960 
4. โรงสูบน้้า 129,940 
5. หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร 711,484 
6. เคร่ืองสูบน้้าดี 2 ชุด 57,352 
7. ระบบจ่ายคลอรีน 1 ชุด 19,795 
8. ส่วนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟ้า 
- ท่อส่งน้้าดิบ 
- ประสานท่อต่าง ๆ 
- รางระบายน้้า 
- ร้ัว และป้ายการประปา 

356,169 

 ราคาสิ่งก่อสร้าง  2,199,619 
 ท่อเมนจ่ายน้้าความยาวประมาณ 2,000 ม. 571,381 

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 2,771,000 
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 แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 301 - 
700 หลังคาเรือน และแหล่งน้้าควรมีปริมาณน้้าอยู่ระหว่าง 80 ยูเอส 
แกลลอนต่อนาที (20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขึ้นไป) ทั้งนี้ รูปแบบนี้จะมี
รายการก่อสร้างและราคาดังแสดงในตารางที่ 2.5 

 
ตารางที่ 2.5 ประมาณราคาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

1. เคร่ืองสูบน้้าบาดาล 1 ชุด 64,735 
2. ถังกรองสนิมเหล็ก 20  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และ 

ถังน้้าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 
1,148,943 

3. โรงสูบน้้า 129,858 
4. หอถังสูง 45  ลูกบาศก์เมตร 909,599 
5. เคร่ืองสูบน้้าดี 2 ชุดพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 81,320 
6. ระบบจ่ายคลอรีน 1 ชุด 23,326 
7. ส่วนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟ้า 
- ท่อส่งน้้าดิบ 
- ประสานท่อต่าง ๆ 
- รางระบายน้้า 
- ร้ัว และป้ายการประปา 

443,840 

 ราคาสิ่งก่อสร้าง  2,801,621 
 ท่อเมนจ่ายน้้าความยาวประมาณ 2,000 ม. 1,278,379 

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 4,080,000 
 

2.5.1.2  ประปาแบบผิวดิน 

 แบบผิวดินขนาดกลาง เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 51 – 120 
หลังคาเรือน และมีแหล่งน้้าผิวดินที่สามารถให้ปริมาณน้้าพอเพียงตลอด
ทั้งปี และสามารถสูบขึ้นมาได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดย
รูปแบบดังกล่าวนี้มีรายการก่อสร้างและราคาดังแสดงในตารางที่ 2.6  
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ตารางที่ 2.6 ประมาณราคาแบบผิวดินขนาดกลาง 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

1. เคร่ืองสูบน้้าดิบ 2 ชุด 37,664 
2. โรงสูบน้้าดิบ 130,043 
3. ถังกรองน้้าผิวดิน 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 583,712 
4. ถังน้้าใสขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 223,766 
5. หอถังสูง 15 ลูกบาศก์เมตร 558,288 
6. เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด 53,714 
7. ระบบจ่ายคลอรีน 1 ชุด 19,795 
8. ส่วนประกอบอื่น ๆ 

- ประสานไฟฟ้า 
- ท่อส่งน้้าดิบ 
- ประสานท่อต่าง ๆ 
- รางระบายน้้า 
- ร้ัว และป้ายการประปา 

403,145 

 ราคาสิ่งก่อสร้าง 2,010,127 
 ท่อเมนจ่ายน้้าความยาวประมาณ 2,000 ม. 383,873 

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 2,394,000 
 

 แบบผิวดินขนาดใหญ่ เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 121 – 300 
หลังคาเรือน และมีแหล่งน้้าผิวดินที่สามารถให้ปริมาณน้้าพอเพียงตลอด
ทั้งปี และสามารถสูบขึ้นมาได้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
โดยรูปแบบดังกล่าวนี้มีรายการก่อสร้าง และราคาดังแสดงในตารางที่ 2.7  

 
ตารางที่ 2.7 ประมาณราคาแบบผิวดินขนาดใหญ่ 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

1. เคร่ืองสูบน้้าดิบ 2 ชุด 53,714 
2. โรงสูบน้้าดิบ 129,878 
3. ถังกรองน้้าผิวดิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 959,262 
4. ถังน้้าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 582,683 
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ตารางที่ 2.7  (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

5. หอถังสูง 30 ลูกบาศก์เมตร 711,146 
6. เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด 57,352 
7. ระบบจ่ายคลอรีน 1 ชุด 19,795 
8. 
 
 
 
 
 

ส่วนประกอบอื่น ๆ 
- ประสานไฟฟ้า 
- ท่อส่งน้้าดิบ 
- ประสานท่อต่าง ๆ 
- รางระบายน้้า 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และป้ายการประปา 

563,122 

 ราคาสิ่งก่อสร้าง 3,076,952 
 ท่อเมนจ่ายน้้าความยาวประมาณ 3,000 ม. 570,048 

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 3,647,000 
 

 แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก เหมาะส้าหรับชุมชนที่มีผู้ใช้น้้าตั้งแต่ 301-700 
หลังคาเรือน และมีแหล่งน้้าผิวดินที่สามารถให้ปริมาณน้้าพอเพียงตลอด
ทั้งปี และสามารถสูบขึ้นมาได้ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
โดยรูปแบบดังกล่าวนี้มีรายการก่อสร้างและราคาดังแสดงในตารางที่ 2.8 

 
ตารางที่ 2.8 ประมาณราคาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

1. เคร่ืองสูบน้้าดิบ 2 ชุด 64,628 
2. โรงสูบน้้าดิบ 129,796 
3. ถังกรองน้้าผิวดิน 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 1,298,454 
4. ถังน้้าใสขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร 582,314 
5. หอถังสูง 45 ลูกบาศก์เมตร 909,167 
6. เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม 2 ชุด 81,320 
7. ระบบจ่ายคลอรีน 1 ชุด 23,326 
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ตารางที่ 2.8  (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ ราคาประมาณ (บาท) 

8. ส่วนประกอบอื่น ๆ 
- ประสานไฟฟ้า ภายนอกและภายใน 
- ท่อส่งน้้าดิบ 
- ประสานท่อต่าง ๆ 
- รางระบายน้้า 
- สระพักตะกอน 
- ร้ัว และป้ายการประปา 

662,616 

 ราคาสิ่งก่อสร้าง 3,751,621 
 ท่อเมนจ่ายน้้าความยาวประมาณ 3,000 ม. 1,278,379 

รวมราคาค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 5,030,0000 
หมายเหตุ:  

(1) ราคาค่าก่อสร้างในเล่มนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ 
(2) ราคารวมของโครงการมากน้อยขึ้นอยู่กับท่อเมนจ่ายน้้าแต่ละชุมชน 
(3) ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการต่อท่อเข้าบ้าน มาตรวัดน้้า และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
(4) ราคาค่าก่อสร้างประมาณราคา เมื่อกรกฎาคม พ.ศ. 2554 
(5) ส่วนประกอบอ่ืน ๆ แต่ละสถานที่จะไม่เท่ากัน เช่น ขนาดของเคร่ืองสูบน้้า, ท่อน้้าดิบ, 

ระบบไฟฟ้า 
(6) ท่อเมนจ่ายน้้าที่ใช้ เป็นท่อ PVC ชั้น 8.5 พร้อมค่าแรงขุด-กลบ ราคาโดยประมาณดังนี้ 

-  ขนาด ø 6" ความยาว 800 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 400 บาท 
-  ขนาด ø 4" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 190 บาท 
-  ขนาด ø 3" ความยาว 1,000 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 120 บาท 
-  ขนาด ø 2" ความยาว 3,200 เมตร ราคาประมาณเมตรละ 70 บาท 

 
2.6 การทดสอบปริมาณของแหล่งน้ าดิบ 
 การก่อสร้างระบบผลิตประปา สิ่งที่ต้องค้านึงถึงนอกจากรูปแบบ และงบประมาณที่ใช้ใน
การก่อสร้างแล้ว ปริมาณน้้าดิบก็เป็นสิ่งส้าคัญที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าจะท้าการก่อสร้างระบบประปาได้
หรือไม่ ถ้าปริมาณน้้าดิบมีเพียงพอให้ระบบผลิตประปา ระบบผลิตประปาก็จะสามารถผลิตน้้าได้
เพียงพอต่อความต้องการ ขั้นตอนที่ส้าคัญที่จะตัดสินว่าจะน้าแหล่งน้้าดิบแหล่งใดมาเป็นวัตถุดิบใน
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การผลิตน้้าประปานั้น คือ การทดสอบปริมาณน้้าดิบ ซึ่งการทดสอบปริมาณน้้าดิบก็เพื่อให้รู้ถึง
ปริมาณน้้าจากแหล่งน้้าดิบมีเพียงพอกับความต้องการใช้น้้าในชุมชน หรือเพียงพอกับอัตราการผลิต
ของระบบผลิตน้้าประปาที่จะเลือกก่อสร้างหรือไม่ โดยทั่วไป แหล่งน้้าดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตน้้าประปา ได้แก่ แหล่งน้้าบาดาล และแหล่งน้้าผิวดิน มาตรฐานระบบน้้าสะอาด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2548) ได้รวบรวมวิธีการทดสอบปริมาณน้้าดิบ โดยมี
วิธีการทดสอบปริมาณน้้าดิบ ดังนี ้

2.6.1 แหล่งน้ าบาดาล 
การทดสอบปริมาณน้้าดิบเพื่อผลิตประปาตามความต้องการของประชาชน และขนาด

ระบบผลิต (ตามตารางเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการพิจารณาคัดเลือกระบบประปา
หมู่บ้านขนาดต่าง ๆ) ซึ่งหากบ่อบาดาลที่ตรวจวัดให้ปริมาณน้้าไม่พอ อาจจะต้องหาบ่อบาดาล
มากกว่า 1 บ่อ ที่ใกล้เคียงกัน โดยวิธีที่ทดสอบปริมาณน้้า หรือวัดปริมาณน้้าบาดาล หากจะหา
ปริมาณน้้าอย่างละเอียดจะต้องใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์เฉพาะ โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธี สเตป ดรอร์
ดาวน์ เทส (Step drawdown test) โดยวิธีการสูบน้้าที่มีอัตราการสูบต่าง ๆ กัน ประมาณ 3-4 ค่า ซึ่ง
แต่ละค่าจะท้าการสูบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และท้าการวัดระดับน้้าภายในบ่อบาดาลด้วย เพื่อให้
ทราบว่าบ่อบาดาลให้ปริมาณน้้าได้ต่อเนื่อง ไม่แห้งขณะสูบใช้งาน ตัวอย่างการหาปริมาณน้้า อัตรา
การให้น้้าขั้นต่้าของบ่อบาดาลที่ต้องการ 

สมมุติว่า ในชุมชนมีความต้องการใช้น้้า วันละ 78,000 ลิตร (78 ลูกบาศก์เมตร) ปกติจะคิด
ว่า ระบบผลิตน้้าประปาด้าเนินการผลิตวันละ 8 ชั่วโมง จะได้ ผลิต = 78,000 ÷ 8 = 9,750 ลิตรต่อ
ชั่วโมง หรือ 9.75 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น บ่อน้้าบาดาลจะต้องมีอัตราการให้น้้า หรือบ่อ
บาดาลนั้นสามารถจะสูบน้้าขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่องตลอดเวลา  ไม่น้อยกว่า 9.75 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

2.6.2 แหล่งน้ าผิวดิน 
เร่ิมจากการตรวจสอบระดับน้้าสูงสุดและต่้าสุดจากประวัติเดิม  เพื่อประโยชน์ในการ

ออกแบบโรงสูบน้้าและเคร่ืองสูบน้้า และต้องส้ารวจข้อมูลแหล่งน้้าว่ามีน้้าเพียงพอตลอดปี ไม่เคยมี
ประวัติน้้าแห้ง เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้้าดิบมาผลิตน้้าประปาได้ทั้งปี นอกจากนี้ จะต้องทดสอบปริมาณ
น้้าของแหล่งน้้าว่าเพียงพอกับความต้องการของชุมชนหรือไม่ สามารถแบ่งได้ตามลักษณะการเก็บ
กัก และการไหลเติมของน้้า ได้ดังนี ้

2.6.2.1  กรณีแหล่งน้ าท่ีใช้มีลักษณะเป็นท่ีกักเก็บน้ าไม่มีน้ าไหลเข้า 
โดยค้านวณหาปริมาณน้้าว่าน้้ามีเพียงพอกับความต้องการตลอดทั้งปีจากสูตร : 
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ปริมาณน้้า = พื้นที่แหล่งน้้า x ความลึกของน้้าก็จะทราบปริมาตรของน้้า จากนั้นก็มา
ค้านวณความต้องการใช้น้้า 

สมมุติว่าแหล่งน้้า เช่น สระ มีความกว้าง 60 เมตร ยาว 120 เมตรและมีความลึกของน้้าใน
ฤดูฝนโดยเฉลี่ย 4.5 เมตร ถ้าต้องการจะรู้ว่าเพียงพอความต้องการของชุมชนตามตัวอย่างข้างต้นมี
ความต้องการใช้น้้า 78,000 ลิตรต่อวัน หรือ 78 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เราสามารถค้านวณ ได้ดังนี ้

ปริมาตรของน้้าในแหล่งน้้า = 60 x 120 x 4.5 = 32,400 ลูกบาศก์เมตร หักการสูญเสียน้้า
เนื่องจากการระเหยของน้้า คิดถัวเฉลี่ยเท่ากับความลึกของน้้า 1 เมตร และส่วนของน้้าก้นบ่อที่ไม่
สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ และอ่ืน ๆ คิดถัวเฉลี่ยเท่ากับความลึกของน้้า 0.50 เมตร รวม = 1.50 เมตร: 
คิดเป็นปริมาณน้้าสูญเสีย = 60 x 120 x 1.5 = 10,800 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คงเหลือน้้าที่จะ
น้ามาใช้ได้ = 32,400 – 10,800 = 21,600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยปกติจะคิดว่าใน 1 ปี มีช่วงฤดู
ฝน 4 เดือน ซึ่งจะมีน้้าฝนไหลเติมเข้ามาในแหล่งน้้าจนเต็ม ส่วนอีก 8 เดือน ไม่มีน้้าไหลเข้าแหล่งน้้า
เลย น้้าที่มีอยู่ในแหล่งน้้าจะต้องเพียงพอที่จะใช้ใน 8 เดือน หรือ 240 วัน เฉลี่ยแล้วสามารถสูบน้้า
ขึ้นมาใช้ได้วันละ 21,600÷240 = 90ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดังนั้น แหล่งน้้าผิวดินดังกล่าวจึงเพียงพอ
ส้าหรับน้ามาเป็นแหล่งน้้าดิบได้ 

2.6.2.2 กรณีแหล่งน้ าท่ีใช้มีลักษณะเป็นท่ีกักเก็บน้ า และมีน้ าไหลเข้า 
แหล่งน้้าดังกล่าว เช่น สระน้้า หนองน้้า สามารถสูบน้้าจากแหล่งอื่นหรือมีการปล่อยน้้าจาก

คลองชลประทานมาเติมได้ ขนาดของแหล่งน้้าก็ไม่จ้าเป็นต้องใหญ่มาก เช่น มีสระน้้าที่มีความกว้าง 
40 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 4 เมตร และมีการปล่อยน้้าจากคลองชลประทานมาเติมให้ได้ทุก 4 เดือน 
เราก็ท้าการค้านวณว่า ปริมาณน้้าที่มีอยู่ในแหล่งน้้าเพียงพอส้าหรับการใช้ในช่วงระยะเวลา  4 เดือน 
หรือ 120 วัน หรือไม่ ซึ่งสามารถค้านวณได้ดังนี้: ปริมาตรน้้าในแหล่งน้้า = 40 x 100 x 4 = 16,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง : หักการสูญเสียน้้าเนื่องจากการระเหยของน้้า คิดถัวเฉลี่ยเท่ากับ ความลึก
ของน้้า 1 เมตร และส่วนของน้้าก้นบ่อที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ และอ่ืน  

คิดถัวเฉลี่ยเท่ากับความลึกของน้้า 0.50 เมตร รวม = 1.50 เมตร คิดเป็นปริมาณน้้าสูญเสีย = 
40 x 100 x 1.5 = 6,000 ลูกบาศก์เมตร: คงเหลือน้้าที่จะน้ามาใช้ได้ = 16,000 – 6,000 = 10,000 
ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น สามารถสูบน้้าขึ้นมาใช้ได้ = 10,000÷78 = 128 วัน ซึ่งสามารถสูบน้้าได้ 128 
วัน มากกว่า 120 วัน แสดงว่ามีปริมาณน้้าเพียงพอที่จะน้ามาเป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปา  
ในท้านองเดยีวกัน หากช่วงระยะเวลาการสูบน้้ามาเติมมีระยะเวลาห่างกันน้อยลง เช่น ทุก 3 เดือน 2 
เดือน หรือทุก 1 เดือน ขนาดของสระเก็บน้้าก็มีขนาดเล็กลงได้ แต่ปริมาณน้้าที่จะสูบหรือปล่อยเข้า
มาจะต้องมีปริมาณเพียงพอ 
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2.6.2.3 กรณีแหล่งน้ าท่ีใช้มีลักษณะน้ าไหล 
แหล่งน้้าดังกล่าว ได้แก่ แม่น้้า ล้าคลอง ห้วย เป็นต้น เราสามารถตรวจสอบปริมาณ 
น้้าได้ โดยตรวจสอบข้อมูลสภาพการไหลของน้้าในฤดูแล้งจากประวัติย้อนหลัง  หรือจาก

การส้ารวจ แล้วน้ามาค้านวณจากสูตร :  
อัตราการไหลของน้้า = พื้นที่หน้าตัดของแหล่งน้้า x อัตราการไหลของน้้าแล้วน้ามา

เปรียบเทียบกับอัตราการใช้น้้า หรืออัตราการผลิตเช่นเดียวกับกรณีของแหล่งน้้าบาดาล ตัวอย่าง 
หากสภาพแหล่งน้้าในฤดูแล้งกว้าง 1 เมตร ลึก 0.5 เมตร อัตราการไหลของน้้า 1 เมตรต่อนาที และ
อัตราการใช้น้้าของชุมชน หรืออัตราการผลิต = 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงสามารถค้านวณ ได้ดังนี้ 
: อัตราการไหลของน้้า = 1 x 0.5 x 1 = 0.5 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที= 0.5 x 60 = 30 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชม. ซึ่งมากกว่าที่ต้องการ คือ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นั่นแสดงว่า มีปริมาณเพียงพอที่จะน้ามา
เป็นแหล่งน้้าดิบส้าหรับผลิตน้้าประปา 
 
2.7 การประเมินความต้องการใช้น้ าประปา 

2.7.1 ปริมาณน้ าใช้ 
ทวีศักดิ์ วังไพศาล (2554) ได้อธิบายถึงปริมาณน้้าใช้สามารถประเมินได้จากอัตราการใช้น้้า

ทุกประเภท รวมทั้งค่าตัวคูณส้าหรับเผื่อในกรณีต่าง ๆ ที่จ้าเป็น อัตราการใช้น้้าเป็นหน่วยปริมาตร
ต่อเวลา เช่น ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงลูกบาศก์เมตรต่อวัน อัตราการใช้น้้าอาจบอกเป็นปริมาตรต่อ
คนต่อวันได้ เช่นลิตรต่อนาที ยูเอสแกลลอนต่อวัน หรือ ยูเอสแกลลอนต่อคนต่อวัน 

2.7.2 อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยในรอบวัน 
โดยทั่วไปแล้วอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยในรอบวัน จะถูกใช้เป็นหน่วยพื้นฐานของอัตราการใช้

น้้าประปา ซึ่งใช้ในการค้านวณหรือแปลงอัตราการใช้น้้าในหน่วยอ่ืน ๆ ได้ ทั้งนี้อัตราการใช้น้้า
เฉลี่ยในรอบวันสามารถหาได้จากปริมาณน้้าใช้ในรอบหนึ่งปีหารด้วยจ้านวนวันใน 1 ปี ส้าหรับ
อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อคนต่อวันจะหาได้จากอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยในรอบวันหารด้วยจ้านวน
ประชากรในชุมชน โดยความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้น้้าพื้นฐานต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 2.9 
 
ตารางที่  2.9  ที่มาอัตราการใช้น้้าพื้นฐาน 

อัตราการใช้น้ าพื้นฐาน หน่วยท่ีใช้ ท่ีมา 
1. ปริมาณน้้าใช้ในรอบปี ลูกบาศก์เมตร - 
2. อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยในรอบวัน ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปริมาณน้้าใช้ในรอบปี/365 วัน 
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ตารางที่  2.9  (ต่อ) 
อัตราการใช้น้ าพื้นฐาน หน่วยท่ีใช้ ท่ีมา 

3. อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ลูกบาศก์เมตรต่อคน
ต่อวัน 

อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยในรอบวัน÷
จ้านวนประชากรในชุมชน 

4. อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อวันต่อคนที่
ได้รับบริการ 

ลูกบาศก์เมตรต่อคน
ต่อวัน 

อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยในรอบวัน/
จ้านวนประชากรที่ได้รับบริการ 

 ที่มา  :  ทวีศักดิ์ วังไพศาล (2554) 
 

อัตราการใช้น้้าเฉลี่ยในรอบวันจะไม่ใช่ปริมาณน้้าที่ถูกใช้จริง แต่จะเป็นปริมาณน้้ารวม
ทั้งหมดที่จ่ายเข้าสู่ระบบ ส่วนอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อคนต่อวันก็จะหมายถึงอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยโดย
ประชากรเฉลี่ยจากทั้งชุมชน  
 
2.8 การคาดการณ์จ านวนประชากร 

ในการก่อสร้างระบบประปา สิ่งที่จ้าเป็นต้องทราบ นอกจากแหล่งน้้าดิบ และปริมาณน้้าดิบ
ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปาแล้ว จ้านวนประชากรที่ใช้น้้าในปัจจุบัน และในอนาคตเป็น
องค์ประกอบที่ต้องน้ามาพิจารณา ซึ่งจ้านวนประชากรในอนาคตจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงปริมาณความ
ต้องการใช้น้้าประปาที่ต้องน้ามาพิจารณาในการออกแบบปรับปรุงระบบประปาที่จะให้กิจการ
ประปาสามารถรองรับความต้องใช้น้้าในปัจจุบันและในอนาคตได้ การคาดการณ์ไม่มีวิธีการหรือ
ค้าตอบที่ถูกที่สุด ดังนั้น การดาดการณ์จ้านวนประชากร จึงต้องอาศัยการคาดการณ์อย่างมีวิธีการ 
หรือมีข้อมูลที่เพียงพอ โดยต้องอาศัยความช้านาญ และประสบการณ์ของผู้คาดการณ์ประกอบจึงจะ
ท้าให้การคาดการณ์มีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น  

ธเรศ  ศรีสถิต (2553) ได้อธิบายถึงลักษณะของการคาดการณ์จ้านวนประชากรแบ่งได้เป็น 
2  แบบคือ แบบ Short –term 1- 10 ปี เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่มีความจ้าเป็น
ต้องการใช้ข้อมูลที่ไม่นานเกินไป  และแบบ Long –term 10-50 ปี เป็นการคาดการณ์ในช่วง
เวลานาน  ซึ่งมักพบในการจัดท้าแผนหลักของเมืองหรือธุรกิจต่าง ๆ ดังนั้น  ผู้คาดการณ์มุ่งวางแผน
ระยะยาวได้ต้องให้ความส้าคัญของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้มาก เพราะในช่วงเวลานาน ๆ ใน
อนาคตมีความไม่แน่นนอนมากมาย 

ส่วนมาก ในด้านการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเป็นประเภท  Long –term เพราะเป็น
การวางแผนในระยะยาวที่ต้องการจัดการปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตที่ไกลออกไปโดยอาจ
รวมถึงการค้านึงถึงเงินลงทุนและผลตอบแทนในอนาคตด้วย 
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 วิธีการคาดการณ์จ้านวนประชากร สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
2.8.1  การคาดการณ์ประชากรแบบ Graphic method  
คือการรวบรวมข้อมูลในแต่ละปี ประมาณ 10 -15 ปีขึ้นไป แล้วน้ามาเขียนกราฟ

ความสัมพันธ์ระหว่างจ้านวนประชากรกับเวลา แล้วลากเส้นกราฟหาแนวโน้มของประชากรในปี
ที่ต้องการคาดการณ์ โดยเพิ่มสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงตามความช้านาญของผู้คาดการณ์ซึ่ง
ต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนๆ เข้าร่วมตั้งสมมติฐาน เช่นการขยายตัวเศรษฐกิจการเมือง และการปกครอง
เป็นต้น 

2.8.2  การคาดการณ์ประชากรแบบ Linear regression 
คือการรวบรวมข้อมูลประชากรในแต่ละปีเพื่อน้ามาเขียนกราฟ แล้วหาเส้นแนวโน้มของ

การเพิ่มขึ้นที่มีความสัมพันธ์ของจ้านวนประชากรกับเวลา แล้วลากเส้นเส้นตรงที่ดีที่สุดเพื่อหา
แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะค้านวณสมาการเส้นตรงของความสัมพัน ธ์ระหว่าง
ประชากรกับเวลาโดยใช้สมการ 

Y    =   a + bx 
เมื่อ   

Y   = จ้านวนประชากรที่คาดการณ์ในปีที่ 0, 1, 2, 3,...,n 
x   = จ้านวนปีที่เร่ิมนับ ตั้งแต่  0, 1, 2, 3,...,n 
a,b  = ค่าคงที่ 
2.8.3  การคาดการณ์ประชากรแบบ Exponential rate of growth 
 

Pn    =   Po     

เมื่อ 

 Pn = จ้านวนประชากรทั้งสิ้น ณ เวลาหนึ่ง (เมื่อปลายช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา) 
 Po = จ้านวนประชาการทั้งสิ้น ณ เวลาหนึ่ง (เมื่อต้นช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา) 
 n  = จ้านวนปีระหว่างช่วงต้นเวลาและปลายช่วงเวลาที่ท้าการศึกษา 
 r = อัตราการเพิ่ม 

 log e = ค่าคงที่ เท่ากับ 0.4342945 

2.8.4 การฉายภาพประชากร 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา(2548) ได้ท้าการการคาดการณ์

จ้านวนประชากรโดย การฉายภาพประชากรรายหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 
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2548 – 2578 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีข้อมูลแสดงแนวโน้มและการเปลี่ยนขนาดของประชากรทั้ง
ขนาด โครงสร้างอายุและเพศ ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ และจังหวัดโดยวางแนวทางการ
ดาดประมาณที่จะท้าให้การฉายภาพประชากรเป็นประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับสถานการณ์
ประชากรของจังหวัดนครราชสีมามากที่สุด ข้อมูลที่ใช้ในการฉายภาพ ที่น้ามาใช้ในการฉายภาพ
ประชากรได้แก่ ส้ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 ของส้านักงานสถิติข้อมูลจากระบบ
ทะเบียนราษฎรของส้านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลจาก
รายงานสถิติทางสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลโครงการส้ารวจภาวะคุมก้าเนิด ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2539 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาลัยมหิดล โดยวิธีการที่ใช้ในการ
ฉายภาพชุดนี้มีดังนี้ 

 ใช้ประชากรระดับจังหวัด อ้าเภอ ต้าบล และหมู่บ้านของปี พ.ศ. 2546 เป็น
ประชากรปีฐาน  

 การฉายภาพประชากรในระดับจังหวัดใช้ วิธีคาดประมาณประชากรตามโคฮอ(รุ่น

อายุ) ที่เปลี่ยนไปตามองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร คือค้านวณ

จ้านวนประชากรแต่ละโคฮอทที่เปลี่ยนไปแต่ละปีตามองค์ประกอบของการ

เปลี่ยนแปลงประชากร อันได้แก่ การเกิดการตายและการย้ายถิ่น 

 การฉายภาพประชากรระดับหมู่บ้านใช้ วิธีสัดส่วน ซึ่งเป็นการกระจายประชากร

ได้จากการฉายภาพระดับอ้าเภอไปตามสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้านในแต่ละต้าบล 

 ประชากรฐานของการฉายภาพ  ได้น้าประชากรจากผลการส้ารวจรายปี ของส้านักบริหาร
การจดทะเบียน กรมการปกครอง พ.ศ. 2546 เป็นประชากรฐานโดยได้ปรับหลายขั้นตอนก่อน
น้ามาใช้ โดยเฉพาะการปรับอัตราส่วนเพศในแต่ละอายุให้เรียบด้วยวิธี Carrier far rag ratio method 
(ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา 2548) ซึ่งผลการฉายภาพประชากรของต้าบลตลาด  
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 2548 – 2578 ดังแสดงในตารางที่ 2.10  
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ตารางที่ 2.10 ข้อมูลการฉายภาพประชากรต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
 นครราชสีมา พ.ศ. 2548 – 2578 
          หน่วย : คน 

ปี 
พ.ศ. 

เขตการปกครอง และชื่อหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 
บ้านบุ 

หมู่ที่ 2 
บ้านบุ 

หมู่ที่ 3 
บ้าน
ตลาด 

หมู่ที่ 4 
บ้าน
โพธิ ์

หมู่ที่ 5 
บ้าน
กระ
ฉอด 

หมู่ที่ 6 
บ้าน
ราษฎร์
ประสงค์ 

หมู่ที่ 7 
บ้าน
หนอง 
ตะคลอง 

หมู่ที่ 8 
บ้านบุ
พัฒนา 

2548 948 681 646 445 202 481 564 582 
2549 959 690 653 450 204 486 570 589 
2550 971 698 661 456 207 492 577 596 
2551 983 707 670 461 209 498 585 604 
2552 995 715 678 467 212 505 592 611 
2553 1,007 724 686 473 215 511 599 619 

2554 1,020 733 694 478 217 517 606 626 
2555 1,032 742 703 484 220 523 614 634 
2556 1,045 751 712 490 223 530 621 642 
2557 1,058 760 720 496 225 536 629 649 
2558 1,071 770 729 502 228 543 637 657 
2559 1,084 779 738 508 231 549 644 665 
2560 1,097 789 747 515 234 556 652 674 
2561 1,110 798 756 521 236 563 660 682 
2562 1,124 808 766 527 239 570 668 690 
2563 1,138 818 775 534 242 577 677 699 
2564 1,152 828 784 540 245 584 685 707 
2565 1,166 838 794 547 248 591 693 716 

2566 1,180 848 804 554 251 598 702 725 
2567 1,195 859 814 560 254 606 710 734 
2568 1,209 869 824 567 258 613 719 743 
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ตารางที่ 2.10 (ต่อ)       

ปี 
พ.ศ. 

เขตการปกครอง และชื่อหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 
บ้านบุ 

หมู่ที่ 2 
บ้านบุ 

หมู่ที่ 3 
บ้าน
ตลาด 

หมู่ที่ 4 
บ้าน
โพธิ ์

หมู่ที่ 5 
บ้าน
กระ
ฉอด 

หมู่ที่ 6 
บ้าน
ราษฎร์
ประสงค์ 

หมู่ที่ 7 
บ้าน
หนอง 
ตะคลอง 

หมู่ที่ 8 
บ้านบุ
พัฒนา 

2569 1,224 880 834 574 261 621 728 752 

2570 1,239 891 844 581 264 628 737 761 
2571 1,254 902 854 588 267 636 746 770 
2572 1,270 913 865 596 270 644 755 780 
2573 1,285 924 875 603 274 652 764 789 
2574 1,301 935 886 610 277 660 773 799 
2575 1,371 947 897 618 280 668 783 809 
2576 1,333 958 908 625 284 676 793 818 
2577 1,349 970 919 633 287 684 802 829 
2578 1,366 982 930 641 291 692 812 839 

ที่มา  :  ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา  
 
2.9 การดูแลระบบการผลิตน้ าประปาผิวดิน 

ในการบริหารกิจการระบบน้้าสะอาด หรือ การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน หรือ ชุมชน
นั้นเพื่อให้ระบบน้้าสะอาดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  ต่อเนื่อง และยั่งยืน
ตลอดไป ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการจัดท้าแผนพัฒนาและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ระบบน้้าสะอาด ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระแสไฟฟ้า หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการตรวจบ้ารุง
ระบบให้สามารถใช้การได้อย่างปกติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป ทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย  และเหตุผล
ประการส้าคัญ คือ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ใช้น้้าประปาที่สะอาด ได้มาตรฐาน เหมาะแก่การอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ  มาตรฐานระบบน้้าสะอาด กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (2548 ) ได้รวบรวมวิธีการดูแลระบบการผลิตน้้าประปาแบบ
ผิวดิน โดยมีขั้นตอนการบ้ารุงรักษาระบบประปามีรายละเอียดดังน้ี 
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 2.9.1 การบ ารุงรักษาระบบน้ าดิบ  
2.9.1.1  การบ ารุงรักษาระบบน้ าดิบ 

แหล่งน้้าดิบเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญยิ่งของระบบประปา  เพราะปัจจุบันปัญหาการเกิด
มลภาวะกับแหล่งน้้าเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของชุมชน  และการเติบโตทางอุตสาหกรรม แต่การ
ดูแลรักษาแหล่งน้้าถูกปล่อยปละละเลย ท้าให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง ทั้งคน สัตว์
เลี้ยง สิ่งแวดล้อม และผู้ใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้้าทุกประเภท โดยปัญหามลภาวะเกิดจากสาเหตุ
ส้าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ประการที่หนึ่ง การซึมลงดินสู่ชั้นให้น้้าหรือผ่านชั้นให้น้้าของสิ่งสกปรก 
สารเคมีมีพิษต่าง ๆ ท้าให้ชั้นให้น้้าเกิดความสกปรก หรือไปท้าลายชั้นน้้าให้เป็นอันตราย และ 
ประการที่สอง การไหลลงสู่แหล่งน้้าโดยตรงทั้งจากการชะล้างของฝน  และการทิ้งของเสียลงสู่
แหล่งน้้าของมนุษย์ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ส้าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต้อง
ช่วยกันดูแลรักษา และเฝ้าระวังแหล่งน้้า รวมทั้งหยุดก่อปัญหามลภาวะแก่แหล่งน้้าอย่างจริงจังการ
ดูแลบ้ารุงรักษาบ่อน้้าบาดาลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ดังนี ้

 อย่าปล่อยให้มีน้้าทิ้ง  หรือน้้าโสโครกจากชุมชน  เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้บ้าบัดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งลงสู่แหล่ง
น้้า โดยเฉพาะถ้าแหล่งน้้านั้นเป็นแหล่งน้้าที่ขังอยู่กับที่และใช้เป็นแหล่ง
น้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น สระ หนอง บึงเป็นต้น 

 รักษาสภาพป่าเท่าที่เหลืออยู่บริเวณต้นน้้าล้าธารให้คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ 
และควรมีการปลูกป่าเสริมเท่าที่จะท้าได้ 

 ปรับปรุงสระน้้า ขุดลอกคลอง หนอง บึงที่ตื้นเขิน ให้เก็บกักน้้าได้เต็มที่
วางแผนการใช้น้้าของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 ควรมีการก้าจัดขยะ และ สิ่งปฏิกูลให้ได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันมลภาวะ
และสิ่งสกปรกต่าง ๆ ปนเปื้อนหรือซึมลงสู่แหล่งน้้า 

2.9.1.2 การบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าดิบ และระบบควบคุม   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ผู้ควบคุมการผลิตควรมีสมุดประวัติการใช้งานและ

บ้ารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาส้าหรับ ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาที่แน่นอน โดยอาจแบ่งออกเป็น
การตรวจสอบประจ้าวัน การตรวจสอบเป็นระยะ และการตรวจสอบประจ้าปี 

การบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้าแบบหอยโข่ง 
รายการตรวจสอบประจ้าวัน 

 อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจับ 
 วัดความดันด้านดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัด 
 ความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
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 สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอัดที่กันรั่ว 
 วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ 
 ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง 
 สังเกตปริมาณน้้าหล่อลื่นในเสื้อเคร่ืองสูบน้้า  โดยดูการหมุนของแหวน

น้้ามัน  
รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอก
ตรงที่อัดกันร่ัว จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว และปลอกเพลา 

 การเติมน้้ามันหรือไขให้กับรองลื่น 
 ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้้าและต้นก้าลังว่าได้ศูนย์หรือไม่ 

รายการตรวจสอบประจ้าปี 
 ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซ่อมบ้ารุงกันรั่ว 
 การสึกของปลอกเพลา 
 ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึกทดสอบและปรับแก้เกจวัดต่าง ๆ ที่

ใช้วัดปริมาณน้้า/แรงดันน้้า และกระแสไฟฟ้า เปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่นและ
ไขที่รองลื่น 

 ตรวจการผุกร่อนของชิ้นส่วนที่เปียกน้้า 
การบ้ารุงรักษาระบบควบคุม 

 ตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากหน้าปัทม์ตู้ควบคุม 
 ตรวจสอบการท้างานของระบบควบคุมทุกอาทิตย์ 
 ท้าความสะอาดตู้ควบคุมทุก 6 เดือน 
 ท้าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า ทุก 2 ป ี

2.9.1.3 การบ ารุงรักษาท่อส่งน้ าดิบ 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดขึ้นกับท่อส่งน้้าดิบ ได้แก่ ท่อแตกร่ัว ซึ่งท้าให้เกิดการสูญเสีย

น้้าโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มขึ้น และหากหยุดจ่ายน้้าอาจท้าให้สิ่ง
สกปรก เชื้อโรคเข้าสู่เส้นท่อได้ ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวผู้ควบคุมการผลิตควรรีบตรวจสอบ
และซ่อมแซมทันที โดยสาเหตุที่ท่อส่งน้้าดิบแตกร่ัวอาจเกิดจากอายุการใช้งานของท่อ เกิดการ
กระแทกกลับของน้้าจากการหยุดของน้้าอย่างกะทันหัน  จ่ายน้้ามากเกินอัตราปกติ เกิดจากทรุดตัว
ของบล็อกค้้ายัน เนื่องจากมีการขุดดินบริเวณใกล้เคียง การทรุดตัวของท่อจากการเปลี่ยนแปลงทาง
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น้้าไหลบริเวณรอบ ๆ น้้าท่วม และถูกรถชนกรณีท่อที่วางโผล่พ้นผิวจราจร ทั้งนี้ สามารถส้ารวจการ
ร่ัวไหลของน้้าในเส้นท่อได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ 

การร่ัวไหลที่ปรากฏบนพื้นดินสามารถตรวจดูได้ด้วยตาเปล่าไม่จ้าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
หรือวิธีการพิเศษในการค้นหา โดยการสังเกตความผิดปกติบริเวณรอบ ๆ เชน่ 

 มีหญ้าขึ้นหนาแน่นงอกงามในบริเวณใกล้เคียงแนวท่อมากกว่าบริเวณอ่ืน ๆ 
 มีน้้าขัง หรือมีโคลนในบริเวณแนวท่อซึ่งไม่ได้เกิดจากฝนตก  หรือมีการ

ระบายน้้ามาจากจุดอ่ืน 
 มีน้้าขังในบ่อประตูน้้า 
 มีน้้าไหลในรางระบายน้้ามากผิดปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน 

การร่ัวไหลใต้ดิน ไม่สามารถเห็นด้วยตา จ้าเป็นต้องใช้เทคนิค หรือ
เคร่ืองมือพิเศษค้นหา ได้แก่ การวัดความดันของน้้า การใช้เคร่ืองมือวัด
คลื่นเสียง หากจุดใดเกิดการร่ัวไหลจะเกิดเสียงไหลของน้้าขึ้น ณ จุดนั้น 
เคร่ืองมือนี้จะขยายเสียงร่ัวให้ได้ยินอย่างชัดเจน  การส้ารวจด้วยวิธีนี้
จ้า เป็นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการใช้ เค ร่ืองมือประเภทนี้มาก
พอสมควร 

2.9.2 การบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าประปา 
2.9.2.1 การบ ารุงรักษาถังสร้างตะกอนและถังตกตะกอน 

 เปิดประตูน้้าระบายตะกอนหลังเสร็จสิ้นการผลิตในแต่ละวัน  เพื่อระบาย
ตะกอนที่ตกค้างในถัง หากเกิดตะกอนแข็งอุดตันท้าให้ไม่สามารถระบาย
ตะกอนออกได้ ให้สูบน้้าออกจากถังให้หมดแล้วจึงขุดล้างตะกอนแข็ง
ออกจากถัง 

 ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้้าระบายตะกอนที่ช้ารุดร่ัวซึม 
 ตักตะไคร่น้้า ตะกอนเบาที่เป็นฟองลอยน้้า เศษใบไม้ออก และท้าความ

สะอาดด้านบนรอบถังตกตะกอน และรางรับน้้าเข้ากรองให้สะอาดไม่มี
ตะไคร่น้้าจับ 

 ล้างถังทุก 3 – 6 เดือน 
2.9.2.2  การบ ารุงรักษาถังกรองน้ า 

 อย่าปล่อยให้น้้าหน้าทรายกรองแห้ง 
 ดูแลรักษาอุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น พวงมาลัยเปิด – ปิดประตูน้้าให้อยู่ในสภาพ

ดี ถ้ามีการร่ัวซึมช้ารุดให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 
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 ขัดล้างท้าความสะอาดถังกรองทุก 3 – 6 เดือน 
 ท้าความสะอาดทรายกรองเมื่อถึงเวลาที่ก้าหนดไว้ 

2.9.2.3  การบ ารุงรักษาถังน้ าใส 

 ต้องดูแลรักษาปิดฝาให้มิดชิดไม่ให้มีสิ่งของตกลงไปได้ 
 ตัดหญ้าท้าความสะอาดโดยรอบถังน้้าใส 

 ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้้าให้อยู่ในสภาพดี เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ปริมาตรน้้าในถัง และใช้ดูว่ามีการร่ัวหรือแตกร้าวหรือไม่ 

 ตรวจสอบอุปกรณ์ประตูน้้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หากช้ารุดร่ัวซึม
ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

 ขัดล้างท้าความสะอาดถังทุก 1 ปี 
2.9.3 การบ ารุงรักษาระบบจ่ายน้ าประปา 

2.9.3.1  การบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าดี และระบบควบคุม  
เคร่ืองสูบน้้าดีระบบจ่ายน้้าประปาส่วนใหญ่มักจะใช้เคร่ืองสูบน้้าหอยโข่ง เพราะเหมาะสม

ต่อการใช้งาน และง่ายต่อการบ้ารุงรักษา โดยปกติจะติดตั้งใช้งานจ้านวน 1 หรือ 2 ชุด และส้ารอง
อีกจ้านวน 1 ชุด เมื่ออายุการใช้งานประมาณ 1 ปี หรือเมื่อมีอาการ ได้แก่ (1) สูบน้้าได้น้อยลง ใช้
เวลาในการสูบน้้าขึ้นหอถังสูงนานกว่าปกติ (2) เมื่อมีกลิ่นไหม้หรือเสียงดังผิดปกติขณะท้างาน และ 
(3) มอเตอร์ร้อนผิดปกติ เกิดโอเวอร์โหลดบ่อย ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบและบ้ารุงรักษา ดังนี ้

รายการตรวจสอบประจ้าวัน 
 อุณหภูมิที่ผิวของห้องหล่อลื่น อาจตรวจโดยใช้เคร่ืองจับวัดความดันด้าน

ดูดและความดันด้านจ่าย โดยใช้เกจวัดความดันบวกและเกจวัดความดันลบ 
 สังเกตดูการร่ัวไหลจากส่วนอัดที่กันรั่ว 
 วัดกระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์ 
 ฟังการสั่นสะเทือนและเสียง 
 สังเกตปริมาณน้้าหล่อลื่นในเสื้อเคร่ืองสูบน้้า  โดยดูการหมุนของแหวน

น้้ามัน 
รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 

 ตรวจที่อัดกันร่ัวและปลอกเพลาตรงที่อัดเพลา ถ้าเกิดร่องลึกขึ้นที่ปลอก
ตรงที่อัดกันร่ัว จะต้องเปลี่ยนทั้งที่อัดกันร่ัว และปลอดเพลา 

 การเติมน้้ามันหรือไขให้กับร่องลื่น 
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 ตรวจศูนย์ระหว่างเครื่องสูบน้้าและต้นก้าลังว่าได้ศูนย์หรือไม่ 
รายการตรวจสอบประจ้าปี 

 ตรวจกันร่ัวตามเพลา และซ่อมบ้ารุงกันรั่ว 

 การสึกของปลอกเพลา 
 ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก 
 ทดสอบและปรับแก้เกจวัดต่าง ๆ ที่ใช้วัดปริมาณน้้าต่อแรงดันน้้า และ

กระแสไฟฟ้า 
 เปลี่ยนน้้ามนัหล่อลื่นและไขที่ร่องลื่น 
 ตรวจการผุกร่อนของชิ้นส่วนที่เปียกน้้า 

2.9.3.2 การบ ารุงรักษาเครื่องจ่ายสารเคมี 
การตรวจสอบประจ้าวัน 

 ตรวจดูแรงดันและอัตราจ่ายว่าอยู่ในจุดที่ตั้งไว้หรือไม่ 
 ตรวจดูการร่ัวซึมของระบบท่อและอุปกรณ์ 
 ตรวจดูชุดขับ (Drive Unit) ของเคร่ืองจ่ายว่าน้้ามันพร่อง หรือมีการร่ัวซึม

หรือไม่ 
 ตรวจดูการกินกระแสของมอเตอร์ 
 ตรวจดูเคร่ืองจ่ายส้ารอง (ถ้ามี) ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ 

รายการตรวจสอบทุก 6 เดือน 
 ชุดวาล์วควรตรวจทุก 6 เดือน ถ้ามีการสึกหรอควรเปลี่ยนใหม่ 
 แผ่นไดอะแฟรม ควรตรวจทุก 1– 2 เดือน ว่ามีการร่ัวหรือยืดหยุ่นไม่

สมบูรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น แรงดัน, 
อุณหภูม ิและประเภทของสารเคมี 

รายการตรวจสอบประจ้าปี 
 ควรเปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่นที่ชุดขับทุกปี แต่ถ้าน้้ามันเกิดการแยกตัวให้

เปลี่ยนทันที การเปลี่ยนให้คลาย Drain plug ที่ชุดขับออก เมื่อน้้ามันเก่า
ไหลออกจากชุดขับหมดก็ขัน Drain plug ให้แน่น และเติมน้้ามันใหม่เข้า
ไปให้ถึงระดับอ้างอิง ส้าหรับน้้ามันที่ใช้ให้เป็นไปตามค้าแนะน้าของ
ผู้ผลิต 
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2.9.4 การบ ารุงรักษาหอถังสูง 

 ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้้าให้สามารถใช้งานได้ดี 
 ตรวจสอบไฟแสงสว่างที่ป้ายบอกระดับน้้า และไฟกระพริบบนยอดหอถังสูง 

หากช้ารุดให้เปลี่ยนทันที 
 สายล่อฟ้าอยู่ในสภาพดีไม่ขาด และไม่มีส่วนของสายทองแดงสัมผัสกับหอถัง

สูงตัวหอถังสูงต้องไม่ร่ัวซึม 
 ขัดล้างท้าความสะอาด ระบายตะกอนน้้าทิ้งทุก 1 ปี 
 ควรปรับปรุงทาสีใหม่ทุก 5 ปี 

2.9.5 การบ ารุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ า 

 ท่อเมนทุกเส้นจะต้องท้าการล้างอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง โดยการเปิดหัวดับเพลิง 
หรือประตูน้้าระบายตะกอนที่จุดปลายของท่อเมนและปล่อยน้้าไหลทิ้งลงราง
ระบายน้้า 

 ประตูน้้าทุกตัวในระบบจ่ายน้้า จะต้องท้าการทดสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง 
 ตรวจชุดปะเก็น หรือแหวนรูปตัวโอ ถ้าจ้าเป็นให้ขันให้แน่นหรือเปลี่ยนท้า

ความสะอาด ปรับระดับเท่าที่จ้าเป็นอย่าปล่อยประตูน้้าไว้ในสภาพเปิดเต็มที่ 
หรือปิดเต็มที่ให้หมุนกลับสัก 1-2 รอบ 

 หัวดับเพลิงทุกตัว จะต้องตรวจสอบอย่างน้อย 6 เดือนต่อคร้ัง 
 การส้ารวจความดันในระบบจ่ายน้้าทั้งหมด ควรท้าปีละคร้ังเพื่อให้ทราบถึง

ต้าแหน่งของรอยรั่วขนาดใหญ ่ท่อที่อุดตัน ท่อเมนที่มีขนาดเล็กเกินไป 
 การส้ารวจหารอยร่ัว จะกระท้าเมื่อพบว่าปริมาณน้้าสูญเสียเป็นจ้านวนมาก 

กล่าวคือ ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป อย่างไรก็ตาม การส้ารวจบนดินอย่างคร่าว ๆ 
ซึ่งเป็นการตรวจตามปกตินั้น ควรกระท้าเป็นประจ้า โดยการเดินตรวจให้ทั่ว
ทั้งระบบ การเจาะจงตรวจที่ท่อ ประตูน้้า หัวดับเพลิง และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่อยู่
บนดินหากมีรอยร่ัวปรากฏให้เห็นจะต้องรีบท้าการซ่อมแซมทันทีไม่เช่นนั้น
จะท้าให้ต้องส้ารวจละเอียดบ่อยขึ้น และยังเป็นการสูญเสียทั้งน้้าและรายได้อีก
ด้วย 

2.9.6 การท าความสะอาดอาคารท่ัวไป 
การท้าความสะอาดทั่วไปอาคารของระบบประปาจ้าเป็นต้องมีการท้าความสะอาดทั่วไป 

เช่น โรงสูบน้้า ระบบกรองน้้า ถังน้้าใส หอถังสูง อาคารเหล่านี้ควรมีการล้างท้าความสะอาดเป็น
คร้ังคราวตามความเหมาะสมอย่างสม่้าเสมอ ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ดูสกปรก ตลอดจนการดูแลภูมิทัศน์
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ของบริเวณการประปาให้สะอาด ตัดต้นไม้ เก็บกวาดขยะ และปลูกต้นไม้ให้มีความร่มร่ืน จะท้าให้
ประชาชนเกิดความไว้ใจว่าระบบประปาจะสามารถผลิตน้้าที่สะอาดปราศจากโรค  เพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.9.7 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 
2.9.7.1 กรณีการบ ารุงรักษาตามปกติ  

เป็นลักษณะงานบ้ารุงรักษาที่ต้องท้าเป็นประจ้าทุก ๆ  ปี ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือ ทุกเดือน 
เพื่อให้ระบบการผลิตน้้าประปาท้างานได้อย่างเป็นปกติ และต่อเนื่อง เช่น การดูแลสภาพแวดล้อม
ของที่ต้ังประปา ตรวจสอบตะกอน ใส่น้้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์การบ้ารุงรักษาระบบไฟฟ้า  เป็นต้น 
การคิดค่าใช้จ่ายในงานเหล่านี้สามารถระบุไว้ล่วงหน้าได้ ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง ช่วงเวลาใด และ
คิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร ยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนถ่ายน้้ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ ก้าหนดไว้ทุกๆ การ
เดินเคร่ืองนานเป็นจ้านวนหลายชั่วโมง เมื่อถึงเวลาก็ด้าเนินการตามแผนที่ก้าหนดไว้ และในแต่ละ
คร้ังต้องใช้วัสดุเท่าไร คิดเป็นค่าใช้จ่ายเท่าไร เป็นต้น 

2.9.7.2 กรณีการบ ารุงรักษาแบบซ่อมแซม 
เป็นลักษณะงานที่เกิดขึ้นโดยที่ส่วนประกอบของระบบการผลิตน้้าประปาเกิดการช้ารุด

เสียหายขึ้นมาจนใช้การไม่ได้ เช่น เคร่ืองสูบน้้าเสีย คลองส่งน้้าพังทลาย การบ้ารุงรักษาเหตุการณ์
เหล่านี้ไม่สามารถคาดการณ์ช่วงเวลาการเกิดได้ และไม่สามารถประเมินค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าได้ 
วิธีการด้าเนินการอาจใช้วิธีตั้งค่าบ้ารุงรักษาแบบซ่อมแซมไว้ล่วงหน้า หรือใช้การของบสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.9.7.3 ปริมาณงานในงานบ ารุงรักษา 
เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของระบบการผลิตน้้าประปาสามารถพิจารณาเพื่อคิด

ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาออกเป็นประเภทงานใหญ่ๆ ดังนี ้
 ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปา 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลแหล่งน้้าดิบ 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลอาคารระบบผลิตน้้าประปา ได้แก่ โรงสูบน้้า ระบบ

กรองถังน้้าใส  และหอถังสูง 
 ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้า และระบบควบคุม 

โดยการคิดค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาระบบผลิตน้้าประปามีขั้นตอนในการคิดโดยราคา 
งานค่าบ้ารุงรักษามีค่าเท่ากับ   

ประมาณราคางาน  =  ปริมาณงาน x (ราคาวัสดุต่อหน่วย + ราคาค่าแรงต่อหน่วย) 
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2.9.7.4 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
ซึ่งจากงานดูแลรักษารักษาระบบประปาของกิจการประปากระฉอด ต้าบลตลาด อ้าเภอ

เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กิจการประปากระฉอดได้ก้าหนดค่าใช้จ่ายในการ
บ้ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก ๆปี ทุก 2 ปี และทุก 5 ปี  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 การบ้ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก ๆ ปี ได้แก่ 
การดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปา  

 การคูแลท้าความสะอาดกวาดขยะ   ค่าใช้จ่าย  =  0 บาท 
 การถางหญ้าและวัชพืช   ค่าใช้จ่าย  = 0   บาท 

การดูแลระบบน้้าดิบ 
  ก้าจัดขยะและเศษวัชพืชในแหล่งน้้าดิบ ค่าใช้จ่าย  = 0   บาท 
 ขุดลอกแหล่งน้้าดิบ พื้นที่ 19,656 ตารางเมตร ค่าใช้จ่ายตารางเมตรละ 2 บาท 
      คิดเป็นค่าใช้จ่าย  = 9,828  บาท 

การดูแลและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้าและระบบควบคุม 
 เติมน้้ามันหรือไขที่รองลื่น จ้านวน 4 เคร่ือง ค่าใช้จ่าย  = 120 บาทต่อ 1 เคร่ือง  
      คิดเป็นค่าใช้จ่าย  =  480 บาท 
 เปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่นและไขที่รองลื่น   ค่าใช้จ่าย  = 120 บาทต่อ 1 เคร่ือง  

     คิดเป็นค่าใช้จ่าย  =  480 บาท 
การดูแลระบบการผลิต 

 ล้างถังสร้างตะกอน ถังตกตะกอน และถังกรอง ค่าใช้จ่าย = 400 บาททุก 6 เดือน 
     คิดเป็นค่าใช้จ่าย  = 800 บาท 

 ล้างท้าความสะอาดถังน้้าใส  ค่าใช้จ่าย  = 300   บาท 
 ล้างท้าความสะอาดหอถังสูง  ค่าใช้จ่าย  = 500   บาท 

 การบ้ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก 2 ปี ได้แก่ 
 ท้าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้าเคร่ืองสูบน้้า  ค่าใช้จ่าย = 200 บาทต่อ 1 เคร่ือง  

คิดเป็นค่าใช้จ่าย  =  880 บาท 
 การบ้ารุงรักษาปกติตามระยะเวลาทุก 5 ปี ได้แก่ 

 ตรวจสอบโครงสร้างทั่วไป และทาสีโรงสูบน้้า พื้นที่ 69 ตารางเมตร 
 พื้นที่ 69 ตารางเมตร x (35 + 30)   ค่าใช้จ่าย  = 4,485  บาท 

 ตรวจสอบโครงสร้างทั่วไป  และทาสีระบบกรองน้้า พื้นที่ 180 ตารางเมตร 
 พื้นที่ 180 ตารางเมตร x (35 + 30)   ค่าใช้จ่าย  = 11,700  บาท 
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 ตรวจสอบโครงสร้างทั่วไป และทาสีถังน้้าใส พื้นที่ 57 ตารางเมตร 
 พื้นที่ 57 ตารางเมตร x (35 + 30)   ค่าใช้จ่าย  = 3,705  บาท 

 ตรวจสอบโครงสร้างทั่วไป และทาสีหอถังสูง พื้นที่ 214 ตารางเมตร 
 พื้นที่ 214 ตารางเมตร x (35 + 30)   ค่าใช้จ่าย  = 13,910  บาท 

 กรณีที่ค่าใช้จ่ายเป็น 0 บาท เนื่องจากผู้ดูแลระบบประปาเป็นผู้รับผิดชอบในการบ้ารุงรักษา  
 
2.10 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 
  การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ โดยการเปรียบเทียบผลประโยชน์กับค่า
การลงทุนเพื่อวัดความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์ ซึ่งการประเมินค่าการลงทุนแบบคิดค่าปัจจุบัน
ของเงิน ได้แก่ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) และ มูลค่าปัจจุบัน
ของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value, NPV) 
 2.10.1 มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net present value, NPV)  
  เป็นการวิเคราะห์การลงทุนโดยพิจารณาที่มูลค่าผลตอบแทนสุทธิ  ซึ่งการลงทุนที่มีโอกาส
ท้าก้าไรได้จะมีมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมากกว่าศูนย์  และจะมีก้าไรมากขึ้นตามมูลค่า
ของผลตอบแทนที่สูงขึ้นในทางบวก ในทางตรงกันข้ามหากมูลค่าผลตอบแทนที่ได้มีค่าในทางลบ 
ก็แสดงว่าการลงทุนดังกล่าวไม่คุ้มทุน การค้านวณมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิสามารถท้า
ได้โดย 

    ∑
     

      

 

   

 

 
 เมื่อ  Bt = ผลตอบแทนในปีที่ t (t= 1, 2, 3,....n ) 
   Ct = ต้นทุนในปีที่ t (t= 1, 2, 3,....n ) 
   i = อัตราดอกเบี้ย หรือ หรืออัตราคิดลด 
   n = อายุโครงการ 
  การประเมินโครงการด้วย NPV นี้มีข้อจ้ากัดว่าไม่สามารถน้าไปจัดอันดับความส้าคัญของ
โครงการได้ เพราะค่า NPV ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการหรือเงินลงทุน โครงการที่มี
ขนาดใหญ่มักมี NPV สูงกว่าโครงการขนาดเล็ก เน่ืองจากมีความสามารถในการผลิตมากกว่า 
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 2.10.2 อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio, B/C 
ratio)  

  หมายถึงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อมูลค่าปัจจุบันของต้นทุน
ทั้งหมด โครงการจะมีความเหมาะสมในการลงทุนถ้า B/C Ratio มีค่ามากกว่า 1 เพราะอัตราส่วนที่
ค้านวณได้จะเป็นการแสดงมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ต่อมูลค่าของต้นทุน ดังนั้นขนาดของ
โครงการจึงไม่มีอิทธิพลต่อค่า B/C ratio 
โดย 

  ⁄         ∑
  

      

 

   

 

           

                          ∑
  

      

 

   

 

 

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

 2.10.3 อัตราคิดลดทางสังคม 
  รัตนา  พลอิสริยะกุล (2550) ได้กล่าวถึงอัตราคิดลดทางสังคมโดยโครงการมักมีอายุ
มากกว่า 1 ปี เคร่ืองมือที่ช่วยในการปรับมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ให้มีมูลค่า ณ ปีใดปีหนึ่ง 
และการตัดสินใจว่าการลงทุนในโครงการนั้น ๆ ต้องท้าการปรับมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ คือ
อัตราคิดลดทางสังคม ซึ่งมีแนวคิดหลัก 2 แนวทางคือ 

2.10.3.1 การคิดอัตราชดเชยการบริโภคข้ามเวลาของสังคม  
  คือการเปรียบเทียบความพอใจในการบริโภคของสังคมในอนาคตกับปัจจุบัน 

2.10.3.2 อัตราเสียโอกาสของสังคม  
  คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการใด ๆ ที่เกิดขึ้นใหม่หน่วยสุดท้ายควร
มากกว่าหรือเท่ากับค่าเสียโอกาสของทรัพยากรที่สังคมใช้ไปในโครงการนั้น ๆ เช่นถ้ารัฐบาลน้า
ทรัพยากรไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการของรัฐ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนของรัฐบาลอย่าน้อย
ที่สุดควรจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนการลงทุนหน่วยสุดท้ายของเอกชนก่อนหักภาษี 
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  อัตราที่สะท้อนค่าเสียโอกาสทางสังคมหรืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนหน่วยสุดท้าย
ในภาคเอกชนก่อนหักภาษี ในทางปฏิบัติมักนิยมใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่้าสุดที่สถาบันการเงินคิดกับ
ลูกค้าชั้นดี มีความเสี่ยงต่้า เป็นค่าประมาณของอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนหักภาษีแล้ว แต่
รวมอัตราเงินเฟ้อไว้ด้วย อัตราผลตอบแทนการลงทุนก่อนหักภาษีจึงสามารถหาได้โดยปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ต่้าสุดด้วยอัตราภาษีรายได้ธุรกิจ ผลที่ได้จะเป็นอัตราค่าเสียโอกาสที่ยังไม่ได้ขจัดเงิน
เฟ้อ  ถ้าต้องการใช้อัตราลดของสังคมที่แท้จริงต้องหักอัตราข้างต้นออกด้วยอัตราเงินเฟ้ออีกคร้ัง ใน
การศึกษานี้จึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่้าสุดที่สถาบันการเงินคิดกับลูกค้าชั้นดี ( Minimum lone 
rate,MLR) 
 
2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  เตรียมศักดิ์  ใจสนุก และคณะ (2540) ได้ศึกษาการปฏิบัติงาน ของผู้ดูแลระบบประปา
หมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมอนามัยปี 2508 – 2538 ในเขตรับผิดชอบของศูนย์
อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 6 ขอนแก่น พบว่า ผู้ดูแลระบบประปาเฉพาะแบบผิวดินขนาดใหญ่จะเติม
สารส้มร้อยละ 92.3 โดยมีการเติมสารส้มทุกวันร้อยละ 75.4 การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคนั้น จะ
พบเฉพาะระบบระประปาผิวดินขนาดใหญ่และระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่เท่านั้น คิดเป็นร้อย
ละ 50.4โดยความถี่ในการการเตรียมคลอรีนในระบบประปาผิวดินทุกวันร้อยละ 77.4  
  เชษฐพันธุ์  กาฬแก้ว และคณะ (2543) ได้ศึกษาสถานการณ์การด้าเนินกิจการประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินของกรมอนามัย และการเตรียมการรับวิกฤตการณ์ภัยแล้งของประชาชนผู้ใช้น้้า
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ้านวน 76 แห่ง ประชาชนผู้ใช้น้้า 1,046 คน พบว่า ระบบประปา
หมู่บ้านที่ศึกษา ใช้แหล่งน้้าดิบจากสระ หนอง บึง ในการผลิตประปามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.4 
ผลิตน้้าประปาเฉลี่ย เดือนละ 2,711.3 ลูกบาศก์เมตร รายได้สุทธิเฉลี่ย 2,762.81 บาท/เดือน  ต้องจ่าย
ค่าไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้้าประปาเฉลี่ย 4,269.81 บาท/เดือน สามารถให้บริการผู้ใช้น้้าเฉลี่ย 
316 หลังคาเรือน 1,436 คน ครอบคลุมประชาชนผู้ใช้น้้าร้อยละ 80 หรือมากกว่าร้อยละ 80 ของ
ประชากรทั้งหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 72.4 ได้อย่างเพียงพอ ส่วนคุณภาพน้้า  พบว่า คุณภาพน้้าดิบ
โดยรวม (ค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์) ได้เกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าเพื่อการประปา ส่วนการตรวจหา
สาหร่ายสีน้้าเงินแกมเขียวที่ผลิตสารพิษ พบว่า ปนเปื้อนในน้้าดิบ 3 แห่ง และค่าที่ตรวจพบไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน แต่ต้องท้าการเฝ้าระวังคุณภาพแหล่งน้้าดิบเพื่อป้องกันการแพร่ขยายของสารพิษที่อาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ส้าหรับคุณภาพน้้าประปาพบว่ายังมีปัญหาเร่ืองความ
ขุ่น โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ในส่วนพฤติกรรมการใช้น้้า พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 92.5 ให้ความเห็นว่า 
ปริมาณน้้าประปาที่ระบบประปาหมู่บ้านผลิตมีพอส้าหรับใช้กิจกรรมต่าง ๆ ในครัวเรือน แต่ในช่วง
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ฤดูแล้งต้องใช้ปริมาณน้้าประปาเพิ่มขึ้น หรือใช้เท่าเดิม แม้จะได้รับข่าวสารเดี่ยวกับการรณรงค์การ
ใช้น้้าแบบประหยัด เนื่องจากอากาศร้อน แห้งแล้ง ท้าให้ขาดแคลนน้้าจากแหล่งอ่ืนมาเสริม ส้าหรับ
การศึกษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้น้้าและการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดิน
อาหาร ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ดื่มน้้าจากแหล่งอ่ืนๆที่ไม่ใช่น้้าประปามีอัตราเสี่ยง
ในการเจ็บป่วยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้น้้าประปาทั้งน้้าดื่ม และน้้าใช้ ถึง 2.43 เท่า และพฤติกรรมการใช้น้้า
ของประชาชนและการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ดื่มน้้าจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช่น้้าประปา มีอัตราเสี่ยงในการเจ็บป่วยสูงกว่ากลุ่มที่ใช้น้้าประปาเป็น
ทั้งน้้าดื่ม และน้้าใช้ถึง 4.80 เท่า 
  นิยม  ไชยอรรจนาภรณ์ (2543) ได้ศึกษาสถานการณ์และระดับความรู้เกี่ยวกับระบบประปา
หมู่บ้านของคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน กรมอนามัย จังหวัดอ้านาจเจริญ โดยศึกษา
ในระบบประปา 60 แห่ง และคณะผู้บริหาร 80 คน พบว่ามีคณะกรรมการที่เคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้านส่วนใหญ่ร้อยละ 46.3 คณะกรรมการส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 ได้จาก
การเลือกตั้ง และระบบประปาส่วนใหญ่ร้อยละ 83.3 มีกฎระเบียบข้อบังคับชัดเจนเป็นรายลักษณ์
อักษร มีการประชุมและการจดบันทึกการประชุมร้อยละ 86.7 มีการก้าหนดวาระการด้าเนินงานของ
คณะกรรมการร้อยละ 61.6 ส้าหรับความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการในภาพรวม คณะกรรมการ
มีความรู้อยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 76.3 แต่เมื่อพิจารณาแยกเป็นหมวดค้าถามแล้ว  พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความรู้ไม่ดีในเร่ืองมอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุมขั้นตอนในการผลิตน้้าประปา แต่หมวดที่มี
ความรู้คือเร่ืองการบริหารกิจการประปา และเร่ืองเกี่ยวกับเคร่ืองสูบน้้า 
  เกษม  ประสาทเขตการ (2544) ได้ประเมินระบบการบริหารของการประปาหมู่บ้านแบบผิว
ดินที่สนับสนุนการก่อสร้างโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดอุทัยธานี จ้านวน 30 
แห่งพบว่า ในแง่ก้าลังคน งบประมาณส่วนใหญ่มีความพร้อม ด้านโครงสร้าง มีปัญหาเร่ืองเคร่ือง
จ่ายคลอรีนเสียเสียกว่าร้อยละ 50 ไม่มีระบบไฟฟ้าอัตโนมัติร้อยละ 30 ในด้านการบริหาร  พบว่า 
กว่าร้อยละ 50 ขาดการก้าหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน ส่วนด้านคุณภาพน้้าพบว่าคุณภาพน้้าไม่ผ่าน
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) ได้ศึกษาการดูแลระบบผลิตและคุณภาพน้้าประปาขอระบบ
ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินในเขตจังหวัดขอนแก่น ในการศึกษาคร้ังนี้มุ่งเน้นศึกษาสภาพการดูแล
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ระบบผลิตน้้าประปา ของผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน รวมถึงคุณภาพน้้าของระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน ในเขตจังหวัดขอนแก่น โดยการคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านของกรมอนามัย จ้านวน 
11 แห่ง และระบบประปาขนาดเล็กของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่มีลูกจ้างเป็นผู้ดูแลจ้านวน 
6 แห่ง เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548  ถึงกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
แบบส้ารวจ และเก็บตัวอย่างน้้าประปาวิเคราะห์คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ  ได้แก่ ค่ามัฐย
ฐาน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การปฏิบัติงานตามรอบการบ้ารุงรักษาอยู่ในระดับ
ต่้า ร้อยละ 90.10 ส่วนลูกจ้างเหมาซึ่งดูแลระบบผลิตน้้าประปาขนาดเล็กของ กปภ. การปฏิบัติงาน
ตามรอบการบ้ารุงรักษาอยู่ในระดับสูง ส่วนผลการส้ารวจสภาพระบบประปา พบว่า  ระบบประปา
หมู่บ้านร้อยละ 59.11 จัดอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ระบบประปาขนาดเล็กของ กปภ. จัดอยู่ใน
ระดับดีร้อยละ 83.33 และผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน ร้อยละ 90.10 พบว่า ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบริโภคส่วนคุณภาพน้้าประปาของ กปภ. ผ่านเกณฑ์มาตราฐานทั้งหมด ซึ่งสิ่งที่
ระบบประปาหมู่บ้านแต่ละแห่งควรค้านึงถึงนอกจากคุณภาพน้้าดิบและน้้าประปาที่ผลิตแล้ว ก็คือ
การจัดการกากตะกอนสารส้มที่เกิดขึ้นจากระบบประปา เพื่อป้องกันปัญหาการระบายตะกอนกาก
สารส้มกลับลงสู่แหล่งน้้าดิบ และหน่วยงานที่รับผิดชอบควรให้ความส้าคัญกับการฝึกอบรม
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพน้้าประปาหมู่บ้านให้ดีขึ้น และน้าไปสู่การบริหารระบบแบบ
พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง 
  รัตนา  พลอิสริยะกุล (2550) ได้ท้าการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการน้้าประปาดื่มได้ กรณีศึกษาพื้นที่ส้านักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมุ่งเน้นที่
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้น้้าเพื่อการบริโภค ก่อนและหลังมีโครงการ
น้้าประปาดื่มได้ และวิเคราะห์ต้นทุนต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ของโครงการน้้าประปา
ดื่มได้ของส้านักงานประปาอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหลังมีโครงการ
ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริโภคน้้าประปามากขึ้น ซึ่งก่อนมีโครงการประชากรมีการ
บริโภคน้้าดื่มบรรจุขวด น้้ากรอง และน้้าต้ม หลังจากมีโครงการการบริโภคน้้าดื่มบรรจุขวดลดลง 
0.31 ลิตรต่อคนต่อวัน น้้ากรองลดลง 0.16 ลิตรต่อคนต่อวัน และน้้าต้มลดลง 0.38 ลิตรต่อคนต่อวัน 
ผลการศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ พบว่าประชากรสามารถประหยัดการใช้
ทรัพยากรเพื่อการดื่มน้้าบรรจุขวดและน้้าต้มได้ที่อัตราคิดลดที่แท้จริง 6.00 % ผลจากการค้านวณได้
ว่า NPV เท่ากับ 3,979,183 บาท และได้ค่า BCR เท่ากับ 10.50 การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ ได้ค่าการเปลี่ยนปลงด้านต้นทุนเท่ากับ 905.65 และการเปลี่ยนแปลงด้านผลประโยชน์
เท่ากับ 90.06 จากการศึกษานี้สรุปได้ว่าโครงการน้้าประปาดื่มได้ของ ส้านักงานประปาอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีความเสี่ยงต่้า 
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  กิติมาภรณ์  ปลอดโคกสูง (2553) ได้ท้าการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานกิจการประปาองค์การบริหารส่วนต้าบลจอหอ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา สภาพปัญหาการ
ด้าเนินงานหลังจากถ่ายโอน และความต้องการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลจอ และแนวทางในการปรับปรุงการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี
สัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มแบบมีโครงสร้าง กับกลุ่มผู้บริหาร พนักงานส่วนต้าบล และ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวม 30 คน เก็บข้อมูลอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ประชาชน
ผู้รับบริการ เก็บข้อมูล โดยสุ่มตัวอย่างสองขั้นตอน รวม 100 คน น้าข้อมูลที่ได้มารวมรวมและเรียบ
เรียงในวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) ผลการศึกษาปรากฏว่า ปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ แยกออกเป็น 2 ประเด็น ในด้านบุคลากรนั้นมีปัญหาในด้านการวางแผนในการขยาย
เขต ความเพียงพอของน้้า รวมไปถึงการไม่มีความเตรียมพร้อมในการรองรับภารกิจใหม่ การ
บริหารจัดการไม่เป็นอิสระ รวมไปถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างมาก การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีเป้าหมายท้าให้การ
ประเมินผล ตรวจสอบและติดตามนั้นเป็นไปได้ยาก ส้าหรับด้านบริการประชาชนยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ด้วยก้าลังการผลิตและปริมาณน้้าดิบ ส้าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ต้องเร่ิม
ตั้งแต่การวางแผนที่รัดกุมและชัดเจนให้มากขึ้น ในด้านการเตรียมความพร้อมนั้น ต้องศึกษาด้าน
เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ด้านงบประมาณนั้นต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
กระบวนการผลิตทั้งหมดและจัดหาที่ดินเพื่อท้าเป็นแหล่งน้้าดิบเพิ่ม รวมไปถึงต้องร่วมมือร่วมกัน
กับบ้านจัดสรรด้วย ในด้านการบริการประชาชน ต้องท้าความเข้าใจและเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพน้้าให้มีคุณภาพให้ได้มาตรฐาน รวมไปถึง
สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วย 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินโครงงาน 

 
3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  

 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 เคร่ืองค้านวณ 

 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 

 

3.2 ขัน้ตอนการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์เอกสาร และการ

ส้ารวจเก็บข้อมูล แหล่งน้้าดิบที่ใช้ผลิตประปา ระบบการการผลิตน้้าประปาที่มีอยู่เดิม โดยการ
ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอาคาร เคร่ืองกล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จากนั้นจึง
ท้าการศึกษาก้าลังการผลิตของระบบประปา เพื่อเปรียบเทียบกับจ้านวนผู้ใช้น้้าในปัจจุบันว่า
เพียงพอหรือไม่ ส้ารวจความต้องการใช้ในปัจจุบัน อัตราการใช้น้้าสูงสุด จ้านวนชั่วโมงท้างานของ
ระบบประปา พร้อมทั้งคาดการณ์ความต้องการการใช้น้้าที่อาจเกิดขึ้นใน 20 ปีข้างหน้า เมื่อได้
ข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วน จึงน้าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงระบบการผลิตประปาของ
กิจการประปากระฉอดให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และสามารถรองรับความต้องการ
การใช้น้้าใน 20 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ ดังแสดงรายละเอียดดังน้ี 

 ศึกษา เอกสาร บทความ เอกสารอ้างอิง และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการศึกษา 

 รวบรวมข้อมูลก้าลังผลิต ที่สามารถผลิตน้้าประปาได้ (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) แหล่ง
น้้าดิบ และปริมาณดิบที่ใช้ผลิตประปา และตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบการ
ผลิตของประปากระฉอด 

 เก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคในปัจจุบันของระบบการผลิตของประปากระฉอดได้แก่ 
ระบบน้้าดิบประกอบด้วย ท่อสูบน้้าดิบ โรงสูบน้้า และเคร่ืองสูบน้้าดิบ ระบบผลิตน้้า
ประกอบด้วย ระบบกวนเร็ว ระบบกวนช้า ถังตกตะกอน ถังกรองน้้าผิวดิน และถังน้้า
ใสระบบจ่ายน้้า ประกอบด้วย เคร่ืองสูบน้้าดี และหอถังสูง   

 รวบรวมข้อมูลประชากรผู้ใช้น้้าในปัจจุบัน ที่อยู่ในเขตบริการของกิจการประปากระฉอด 



50 

 น้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาอัตราการผลิต (ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) แล้วเปรียบเทียบ
กับปริมาณน้้าประปาที่ต้องการใช้ตามจ้านวนผู้ใช้น้้าในเขตให้บริการประปาใน
ปัจจุบัน 

 น้าข้อมูลประชากรที่ได้รับบริการน้้าประปา ของกิจการประปากระฉอดทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ แล้วน้าผลที่ได้คาดการณ์จ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ใน 20 ปีข้างหน้า 

 ค้านวณหาความต้องการใช้น้้าประปาของกิจการประปากระฉอดใน 20 ปี ข้างหน้า
พร้อมทั้งแหล่งน้้าดิบที่ใช้ในการผลิตน้้าประปา  

 สรุปรูปแบบที่ใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด 
ให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน และสามารถรองรับความต้องการการใช้น้้า
ในอนาคต พร้อมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
ของโครงการ   

 จัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 4 
ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

 
การศึกษาระบบการผลิตน้้าประปาชุมชน กรณีศึกษากิจการประปากระฉอด ต้าบลตลาด  

อ้าเภอเมืองนครราชสีมา เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาชุมชน ในการแก้ไข
ปัญหาน้้าประปาไม่เพียงพอ รวมทั้งขยายก้าลังการผลิตของกิจการประปากระฉอดเพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการ และรองรับการใช้น้้าปัจจุบัน และในอนาคต 20 ปีข้างหน้า โดยข้อมูล ที่ใช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วยดังต่อไปนี้ 

 
4.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
  จากการสัมภาษณ์ คุณก้อง เขียนโพธิ์ ต้าแหน่งผู้ดูแลการระบบการผลิตของกิจการประปา
กระฉอด ซึ่งได้เร่ิมเข้ามาดูแลระบบการผลิตของกิจการประปากระฉอด  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2549 โดยวิธีการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกิจการประปากระฉอด  และเคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบประปาปี พ.ศ. 2549 จากส้านักบริหารจัดการน้้าภาค 5 นครราชสีมา 
มีรายละเอียดดังน้ี 

จ้านวนน้้าประปาเพื่อจ้าหน่ายให้แก่ผู้ใช้น้้าในแต่ละวันของกิจการประปากระฉอด ไม่มี
ข้อมูลปริมาณน้้าประปารายวันที่จ้าหน่ายออก เนื่องจากระบบการผลิตของกิจการฯ ไม่มีมาตรวัดน้้า
ออก ท้าให้ไม่สามารถทราบได้ว่าปริมาณน้้าจ้าหน่ายในแต่ละวันมีจ้านวนเท่าไร มีเพียงแต่ปริมาณ
น้้าจ้าหน่ายที่จ่ายเข้าครัวเรือน โดยผ่านมิเตอร์วัดน้้าตามอาคารของผู้ใช้น้้าเท่านั้น ซึ่งจะมีการจด
บันทึกข้อมูลเป็นรายเดือน 

ก้าลังการผลิตน้้าประปา ของระบบการผลิตของกิจการประปากระฉอดในปัจจุบันได้ผลิต
น้้าประปาเฉลี่ยวันละจ้านวน 22 ชั่วโมง โดยเร่ิมตั้งแต่เวลา 04.30 – 02.30 น. ซึ่งระบบการผลิตของ
กิจการประปากระฉอด ตั้งเป็นระบบอัตโนมัติใช้ลูกลอยเป็นตัวควบคุมการท้างานมีจ้านวน 2 ตัว 
โดยตัวแรกจะอยู่ในถังน้้าใสเป็นตัวควบคุมการท้างานของเคร่ืองสูบน้้าดิบ ถ้าระดับน้้าประปาถึง
ระดับที่ตั้งไว้ในถังน้้าใส เคร่ืองสูบน้้าดิบจากสระน้้าวัดบ้ารุงธรรมจะหยุดสูบน้้า ตัวที่สองจะอยู่ใน
หอถังสูงเป็นตัวควบคุมการท้างานของเคร่ืองสูบน้้าดี เมื่อระดับน้้าประปาถึงระดับที่ตั้งไว้ในหอถัง
สูง และเคร่ืองสูบน้้าดีจะหยุดสูบขึ้นหอถังสูงด้วยเช่นกัน ระยะเวลาของระบบการผลิตกิจกาประปา
กระฉอดเร่ิมจาก การสูบน้้าดิบเข้าถังตกตะกอนและถังกรอง ผ่านไปยังถังกรองลงสู่ถังน้้าใสใช้เวลา 
ประมาณ 60 นาที และจากถังน้้าใสเข้าสู่หอถังสูงใช้เวลา 20 นาที  
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ปัญหาจากระบบการผลิตของกิจการประปากระฉอด โดยปัจจุบัน พบว่า น้้าประปาจากถัง
กรองน้้าไหลลงสู่ถังน้้าใสไม่ทัน ไม่ถึงระดับที่ตั้งลูกลอยไว้ และไม่เต็มความจุของถังน้้าใส โดย
สังเกตจาการท้างานของเคร่ืองสูบน้้าดิบ และเคร่ืองสูบน้้าดีที่ท้างานเกือบตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อ
ระดับน้้าขึ้นไม่ถึงระดับที่ก้าหนดไว้ในหอถังสูง ท้าให้แรงดันน้้ามีไม่เพียงพอที่จะส่งไปยังผู้ใช้น้้าที่
อยู่ปลายน้้า ท้าให้รู้ว่าน้้าประปามีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้้าในปัจจุบัน 

 
4.2 ข้อมูลจากการส ารวจ 
 4.2.1 ความต้องการน้ าดิบในปัจจุบัน 
  เนื่องจากไม่มีการติดตั้งมาตราวัดน้้ารวม เพื่อใช้วัดน้้าที่ออกจากระบบการผลิต ท้าให้ต้อง
ใช้ข้อมูลจากปริมาณน้้าจ้าหน่ายของกิจการประปากระฉอด (โดยไม่คิดปริมาณน้้าสูญเสีย) เพื่อให้
ทราบถึงความต้องการน้้าดิบของกิจการประปากระฉอด จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2554 กิจการประปา
กระฉอดมีปริมาณน้้าจ้าหน่าย เท่ากับความต้องการน้้าดิบที่ใช้ในการผลิตน้้าประปา คือ 204.24 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยแหล่งน้้าดิบจากวัดบ้ารุงธรรม   
 4.2.2 น้ าดิบ 

น้้าดิบที่น้ามาใช้ในการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด ได้จากสระน้้าวัดบ้ารุง
ธรรม (กระฉอด) เป็นแหล่งน้้าผิวดินมีลักษณะเป็นสระน้้า และมีทางเดินน้้าเป็นรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก โดยมีการรับน้้าจากคลองชลประทานเข้ามาเติมได้ตามแผนการจัดสรรน้้าในแต่ละปี โดยสระ
น้้ามีความกว้างเฉลี่ย 104 เมตร ยาว 189 เมตร ลึกเฉลี่ย 12 เมตร ซึ่งสามารถค้านวณปริมาตรน้้าใน
แหล่งน้้าได้ดังนี้   

ขนาดของสระน้้า 104 x 189 x 12   = 235,872   ลูกบาศก์เมตร    
หักความลึกของล้าน้้า 1.50 เมตร (หักการสูญเสียน้้าเนื่องจากการระเหยของน้้า คิดถัวเฉลี่ย

เท่ากับ ความลึกของน้้า 1 เมตร และส่วนของน้้าก้นบ่อที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ และอ่ืน ๆ คิดถัว
เฉลี่ยเท่ากับความลึกของน้้า 0.50 เมตร) 

คิดเป็นปริมาณน้้าสูญเสีย 104 x 189 x 1.50    = 29,484   ลูกบาศก์เมตร   
คงเหลือปริมาณน้้าที่ใช้ได้ : 235,872 – 29,484   = 206,388  ลูกบาศก์เมตร   
ความต้องการใช้น้้าในปัจจุบัน   = 160.16   ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
สามารถสูบน้้ามาใช้ได้ 206,388 /160.16   = 1,288  วัน  

 จากผลการค้านวณปริมาณน้้าดิบในปัจจุบัน พบว่า สระน้้าวัดบ้ารุงธรรมมีปริมาณน้้าที่
เพียงพอที่ใช้ในการผลิตน้้าประปาในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 1,288 วัน โดยไม่ต้องมีการเติมน้้าจาก
คลองชลประทาน 
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 4.2.3 การตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบการผลิตน้ าประปาของกิจการประปา 
กระฉอด 

จากการตรวจสอบระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด ตามรอบการ
บ้ารุงรักษาของมาตรฐานระบบน้้าสะอาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 
(2548) มีรายละเอียดดังน้ี 
 ผู้ดูแลระบบการผลิตน้้าประปา ของกิจการประปากระฉอด มีการดูแลสภาพแวดล้อมของ
ที่ตั้งประปาโดยการถางหญ้า ก้าจัดวัชพืช แต่การท้าความสะอาดอาคารผลิตน้้าประปายังไม่สะอาด
เท่าที่ควร ดังรูปที่ 4.1 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.1 การดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปากระฉอด 
 

แหล่งน้้าดิบ พบว่า ไม่มีเศษขยะ  แต่พบเศษวัชพืชลอยในแหล่งน้้า ไม่พบรอยร่ัวซึมตาม
แนวท่อน้้าดิบ และโรงสูบน้้าดิบมีรอยแตกร้าวของผนังอาคาร ดังรูปที่ 4.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.2 แหล่งน้้าดิบ (สระน้้าวัดบ้ารุงธรรม) 



54 

 การดูแลเคร่ืองสูบน้้าดิบ และระบบควบคุม พบว่า เคร่ืองสูบน้้ามีการท้างานเป็นปกติไม่มี
การสั่นสะเทือน ตู้ควบคุมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ มีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีสัตว์ท้ารังอยู่ ดัง
รูปที่ 4.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.3 ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบน้้าดิบ ของกิจการประปากระฉอด 
  

ระบบการผลิต 
 ถังกรอง พบว่า ไม่มีรอยแตกร้าวของโครงสร้าง มีการระบายตะกอนในถังตะกอน และ

ตักตะกอนเบา ตะไคร่น้้าในถังสร้างตะกอน ตกตะกอน มีการล้างทรายกรองเป็น
ประจ้าทุกวัน ๆ ละ 2 ครั้ง โดยรอบแรกล้างทรายกรองเวลา 06.00 น. และ 14.00 น. แต่
ไม่มีการล้างขัดผนังถังตกตะกอน และระบบสร้างตะกอน ถังกรอง ดังรูปที่ 4.4 

 

 
 

รูปที่ 4.4 ถังกรองของกิจการประปากระฉอด 
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 ถังน้้าใส พบว่า ไม่มีการแตกร้าวของโครงสร้าง ป้ายบอกระดับถังน้้าใสมีสภาพเก่าใช้
งานไม่ได้  สภาพฝาปิดถังน้้าใสมีสภาพเก่าและเป็นสนิม  และไม่พบเคร่ืองจ่าย
สารละลายคลอรีน ดังรูปที่ 4.5 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.5 ถังน้้าใสของกิจการประปากระฉอด 
 

ระบบจ่ายน้้า   
 การดูแลเคร่ืองสูบน้้าดี และระบบควบคุม พบว่า เคร่ืองสูบน้้ามีการท้างานเป็นปกติไม่

มีการสั่นสะเทือน ตู้ควบคุมสามารถใช้งานได้เป็นปกติ มีความสะอาดเรียบร้อยไม่มี
สัตว์ท้ารังอยู่ 

 หอถังสูง พบว่า ไม่มีการแตกร้าวของโครงสร้าง และรอยร่ัวซึมของท่อเมนจ่ายน้้า ไม่
พบสายล่อฟ้า มาตราวัดน้้ารวม และป้ายบอกระดับน้้าหอถังสูง ดังรูปที่ 4.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6 หอถังสูงของกิจการประปากระฉอด 
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4.3 ข้อมูลทางเทคนิคในปัจจุบันของระบบการผลิตของการประปากระฉอด 
ระบบการผลิตน้้าประปาน้้าประปา เป็นน้้าที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ มากมายกว่าจะเป็น

น้้าประปาให้บริการแก่ผู้ใช้น้้า โดยมีข้อมูลทางเทคนิคของระบบการผลิต ดังต่อไปนี้ 
 การสูบน้้าดิบ การผลิตน้้าประปาเร่ิมจาก โรงสูบ ซึ่งภายในจะมีเคร่ืองสูบน้้าดิบ หรือ

เคร่ืองสูบน้้าหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kw) พร้อมตู้ควบคุม จ้านวน 2 เคร่ือง 
ท้างานทีละ 1 เคร่ืองสลับการท้างานโดยผู้ดูแลระบบการผลิตน้้าประปา โดยจะท้าการ
สูบน้้าดิบจากแหล่งน้้าผิวดิน (สระน้้าวัดบ้ารุงธรรม) เพื่อล้าเลียงเข้าสู่ระบบน้้าผลิต 
ส่วนการท้างานควบคุมโดยลูกลอยที่ท้าการติดตั้งบริเวณถังน้้าใส ถ้าน้้าประปาที่ผ่าน
ระบบกรองน้้าผิวดิน มีปริมาณเต็มถังน้้าใส่เคร่ืองสูบน้้าดิบจะหยุดท้างาน   

 การปรับปรุงคุณภาพน้้าดิบ น้้าดิบที่สูบเข้ามาแล้ว จะถูกผสมด้วยสารเคมี  ได้แก่ 
สารส้มเพื่อท้าการปรับปรุงคุณภาพน้้าดิบ สารละลาย  สารส้ม จะช่วยให้มีการ
ตกตะกอนได้ดียิ่งขึ้น การตกตะกอน ขั้นตอนนี้จะปล่อยน้้าที่ผสมสารส้ม ท้าให้เกิดการ
หมุนเวียน 

 บริเวณคลองเวียนของระบบกรองน้้าผิวดิน เพื่อให้น้้ากับสารเคมีรวมตัวกันจะช่วยให้มี
การจับตัวของตะกอนได้ดียิ่งขึ้น และจะน้าน้้าเหล่านั้นให้เข้าสู่ถังตะกอนที่มีขนาดใหญ่ 
เพื่อท้าให้เกิดน้้านิ่งตะกอนที่มีขนาดใหญ่น้้าหนักมาก จะตกลงสู่ก้นถัง และถูกดูดทิ้ง 
น้้าใสด้านบน จะไหลตามรางรับน้้าเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปโดยถังกรองน้้ามีขนาดกว้าง 
1.65 ยาว 1.95 เมตร มีความลึก3.50 เมตร ภายในถังกรองบรรจุด้วยทรายหยาบ และ
ทรายละเอียดเพื่อการกรองตะกอนขนาดเล็กมากในน้้าและให้มีความสะอาดมากขึ้น 
และทรายกรองจะต้องมีการล้างท้าความสะอาด อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้การกรองมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการล้างท้าความสะอาดวันละ 2 คร้ัง คร้ังแรกประมาณ 06.00 น. 
และคร้ังต่อไปเวลา 15.00 น.ของทุกวัน 

 การรวบรวมน้้าใส น้้าที่ผ่านการกรองจากระบบกรองน้้าผิวดินจะถูกรวบรวมลงสู่ถังน้้า
ใสขนาด ความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร เพือ่รอสูบเข้าระบบจ่ายน้้าต่อไป ระหว่างที่น้้าไหล
ลงสู่ถังน้้าใส จะมีการเติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค โดยท้าการผสมผงปูน
คลอรีน 60 เปอร์เซ็นต์ กับน้้าประปาในถังพลาสติกขนาด 50 ลิตร แล้วท้าการให้หยด
ลงในถังน้้าใส 

 การสูบจ่ายน้้าประปา เร่ิมจากเคร่ืองสูบน้้าดี หรือเคร่ืองสูบน้้าหอยโข่งขนาดขนาด 3 
แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมตู้ควบคุมจ้านวน 2 เคร่ือง ซึ่งอยู่ภายใต้ระบบกรองน้้าผิว
ดิน ท้างานทีละ 1 เคร่ืองสลับการท้างานโดยผู้ดูแลระบบการผลิตน้้าประปา โดยจะท้า
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การสูบน้้าประปาจากถังน้้าใส เพื่อส่งขึ้นหอถังสูง ส่วนการท้างานควบคุมโดยลูกลอย
ที่ท้าการติดต้ังบริเวณหอถังสูง ถ้าน้้าประปามีปริมาณเต็มระดับหอถังสูงเคร่ืองสูบน้้าดี
จะหยุดท้างาน 

 การจ่ายน้้า จะท้าการจ่ายน้้าจากหอถังสูงซึ่งมีความจุขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร  ไหลเข้า
ท่อเมนประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 นิ้ว เพื่อจ่ายน้้าให้แก่ผู้ใช้น้้าของกิจการ
ประปากระฉอดต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 4.7 

  
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 แปลนระบบการผลิตน้้าประปา กิจการประปากระฉอด 

4.4 ข้อมูลผู้ใช้น้ าในเขตกิจการประปากระฉอด 
ในการรวบรวมข้อมูลประชากรในคร้ังนี้ ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลจ้านวน

ประชากรผู้ใช้น้้า และอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อคนต่อวัน โดยพิจารณาข้อมูลจ้านวนประชากรในอดีต
จนถึงปัจจุบันเพื่อท้านายจ้านวนประชากรในอนาคต โดยน้าข้อมูลจ้านวนประชากรเชื่อมโยงกับ
ปริมาณการใช้น้้าต่อวัน และค้านวณหาอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อคนต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลปริมาณการใช้น้้า และอัตราการใช้น้้าของกิจการประปากระฉอด ปี 2544 – 2554 
ปี 

 พ.ศ. 
ปริมาณการใช้น้ าต่อปี 
(ลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

จ านวน
ผู้ใช้น้ า 
(คน) 

อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยใน
รอบวัน 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 

อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยต่อ
คนต่อวัน 

(ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
2544 39,109.75 910 107.15 0.118 
2545 43,161.25 965 118.25 0.123 
2546 45,723.55 1,002 125.27 0.125 
2547 50,096.25 1,062 137.25 0.129 
2548 53,184.15 1,126 145.71 0.129 
2549 61,933.20 1,203 169.68 0.141 
2550 69,623.75 1,326 190.75 0.144 
2551 71,967.05 1,356 197.17 0.145 
2552 76,668.25 1,363 201.05 0.148 
2553 74,073.10 1,379 202.94 0.147 
2554 74,547.60 1,456 204.24 0.140 

ค่าเฉลี่ย  0.148 
ที่มา  :  กิจการประปากระฉอด   
 จากข้อมูลการใช้น้้าของผู้ใช้น้้าจากกิจการประปากระฉอดตั้งแต่ปี 2544 – 2554 ในรอบ 10 
ปี มีอัตราการใช้น้้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.148 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน 
 
4.5 การคาดการณ์จ านวนประชากร และความต้องการใช้น้ าในปัจจุบันและอนาคต 

การคาการณ์จ้านวนประชากร และความต้องการใช้น้้าในปัจจุบันและอนาคต โดยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของประชากรผู้ใช้น้้าของกิจการประปากระ
ฉอด ในอดีตย้อนหลัง 10 ปี  

 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลประชากรของผู้ใช้น้้าประปาของกิจการประปากระฉอด 

ปี พ.ศ. ประชากร (คน ) 
2544 910 

2545 965 

2546 1,002 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 
ปี พ.ศ. ประชากร (คน ) 
2547 1,062 

2548 1,126 

2549 1,203 

2550 1,326 

2551 1,356 

2552 1,363 

2553 1,379 
2554 1,456 

ที่มา  :  กิจการประปากระฉอด   
 

4.5.1 การคาดการณ์ประชากรแบบ Linear regression 
โดยใช้แบบจ้าลองเส้นตรง ซึ่งได้ค่าสมการที่ใช้คาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต  20 

ปี  ข้างหน้าคือ 
  Y  = 56.88 x + 910.8   
เมื่อ  a = 910.80 
  b = 56.88 

R 2 = 0.969 
x = จ้านวนปีที่เร่ิมตั้งแต่ 0 – 20 ป ี

 
ดังแสดงในรูปที่ 4.8 ผลคาดการณ์โดยใช้สมการ 56.88 x + 910.8 ได้ประชากรคาดการณ์ในอนาคต 
20 ปี ข้างหน้าหรือ ปี พ.ศ. 2574 ดังนี ้
  พ.ศ. 2544 = 910 คน (ข้อมูลจริง) 
  พ.ศ. 2554 = 1,456  คน (ขอ้มูลจริง) 
  พ.ศ. 2574 = 2,716 คน (ข้อมูลจากการคาดการณ์) 
 
 
 
 



60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.8 แนวโน้มประชากรผู้ใช้น้้า ของกิจการประปากระฉอด โดยแบบจ้าลองเส้นตรง 
 

4.5.2  การคาดการณ์ประชากรแบบ Exponential rate of growth 
 

               
       

 

เมื่อ     = 1,456 คน 
   n  = 20 ป ี
   r = 0.044  

log e = ค่าคงที่ เท่ากับ  0.4342945 

 

ค่า r คือ ค่าเฉลี่ยอัตราการเพิ่มของประชากรผู้ใช้น้้าประปากิจการประปากระฉอด แบบ 
Exponential ซึ่งพิจารณารายปี ดังแสดงในตารางที่ 4.3 โดยผลคาดการณ์ประชากรคาดการณ์ใน
อนาคต 20 ปี ข้างหน้าหรือ ปี พ.ศ. 2574 ดังนี้ 

ปี 
พ.ศ. 

จ้านวนประชากร 
ผู้ใช้น้้ากิจการประปากระ

ฉอด  
( คน ) 

2544 910 
2545 965 
2546 1,002 

2547 1,062 

2548 1,126 

2549 1,203 

2550 1,326 

2551 1,356 

2552 1,363 

2553 1,379 

2554 1,456 
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  พ.ศ. 2544 = 910 คน (ข้อมูลจริง) 
  พ.ศ. 2554 = 1,456 คน (ข้อมูลจริง) 
  พ.ศ. 2574 = 3,510.27 คน ≈ 3,511 คน(ข้อมูลจากการคาดการณ์) 
 
ตารางที่ 4.3 อัตราการเพิ่มแบบ Exponential โดยพิจารณารายปี 

ปี พ.ศ. ประชากร (คน ) อัตราการเพิ่มลด 
2544 910 - 

2545 965 0.060 

2546 1,002 0.038 

2547 1,062 0.060 

2548 1,126 0.060 

2549 1,203 0.068 

2550 1,326 0.102 

2551 1,356 0.023 

2552 1,363 0.005 

2553 1,379 0.012 
2554 1,456 0.056 

ค่าเฉลี่ยอัตราการเพิ่ม 0.044 
ที่มา  :  กิจการประปากระฉอด 
 

4.5.3 การฉายภาพประชากรรายหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2548 –    
2578   

โดยผลของการคาดการณ์ด้วยวิธีการฉายภาพประชากรรายหมู่บ้านจากตารางที่ 2.10 ของ
หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ และหมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง  ต้าบลตลาด  
อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นประชากรที่ใช้น้้าประปาจากกิจการประปากระ
ฉอดได้ประชากรคาดการณ์ในอนาคต 20 ปี ข้างหน้าหรือปี พ.ศ. 2574 มีจ้านวนรวมทั้งสิ้น 1,710 คน 

4.5.4  สรุปผลการคาดการณ์ประชากร 
 การคาดการณ์จ้านวนประชากรในอนาคต เป็นเร่ืองที่ไม่สามารถบอกได้แน่นอนว่าจะใช้วิธี
ใดที่เหมาะสมและมีความถูกต้องแม่นย้าในการคาดการณ์มากกว่ากัน โดยผลของการคาการณ์ในแต่
ละวิธีสามารถน้ามาเปรียบเทียบได้ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบผลการคาดการณ์ประชากรผู้ใช้น้้าของกิจการประปากระฉอด 

ปีพ.ศ. 
ผลการคาดการณ์ประชากรผู้ใช้น้ าของกิจการประปากระฉอด (คน) 

วิธี Linear Regression วิธี Exponential 
rate of growth 

ข้อมูลการฉายภาพประชากร
รายหมู่บ้าน 

2574 2,716 3,511 1,710 
ที่มา   :  ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองนครราชสีมา 

 
จากผลการคาดการณ์ที่ได้จะเห็นได้ว่าการคาดการณ์แต่ละวิธีได้จ้านวนประชากรในปี พ.ศ.

2574 ต่างกัน แต่ในการศึกษาครั้งน้ีเลือกใช้ผลจากการคาดการณ์ด้วยวิธี Linear regression เนื่องจาก
เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการคาดการณ์จ้านวนประชากร โดยจากการศึกษาแนวโน้ม
ของจ้านวนประชากรที่ได้รับบริการน้้าประปาของกิจการประปากระฉอดในอดีตถึงปัจจุบันโดยน้า
สมการที่ได้มาแทนค่าเพื่อใช้ในการคาดการณ์จ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 20 ปี ดัง
แสดงในตารางที่ 4.5 

 
ตารางที่ 4.5 คาดการณ์จ้านวนประชากรเป็นระยะเวลา 20  ปี     

ปีพ.ศ. จ านวนประชากรท่ีคาดการณ์ (คน) 
2555 1,536 
2256 1,593 
2557 1,650 
2558 1,707 
2559 1,764 
2560 1,820 
2561 1,878 
2562 1,935 
2563 1,992 
2564 2,048 
2565 2,105 
2566 2,162 
2567 2,219 
2568 2,276 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)     
ปีพ.ศ. จ านวนประชากรท่ีคาดการณ์ (คน) 
2569 2,332 
2570 2,390 
2571 2,447 
2572 2,503 
2573 2,560 
2574 2,617 

 
4.6 การคาดการณ์ปริมาณการใช้น้ าระยะเวลา 20 ปี 

จากอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อคนต่อวันในรอบ 10 ปี ของกิจการประปากระฉอด  ซึ่งมีอัตรา
การใช้น้้าเฉลี่ยที่ 0.148 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน เมื่อคูณกับจ้านวนประชากรจากการคาดการณ์
จ้านวนประชากรเป็นระยะเวลา 20 ปี จะได้ปริมาณการใช้น้้าต่อวันดังแสดงในตารางที่ 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 คาดการณ์ปริมาณการใช้น้้าเป็นระยะเวลา 20 ปี     

ปี 
พ.ศ. 

จ านวน
ประชากร 
ท่ีคาดการณ์  

(คน ) 

อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยต่อคนต่อ
วัน 

(ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน) 

ปริมาณการใช้น้ า
ต่อวัน 

(ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน) 

ปริมาณการใช้น้ า
ต่อปี 

(ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ) 

2555 1,536 0.148 227.32 82,971 
2256 1,593 0.148 253.76 86,052 
2557 1,650 0.148 244.20 89,133 
2558 1,707 0.148 252.63 92.209 
2559 1,764 0.148 261.07 95,290 
2560 1,820 0.148 269.36 98,316 
2561 1,878 0.148 277.94 101,448 
2562 1,935 0.148 286.38 104,528 
2563 1,992 0.148 294.81 107,605 
2564 2,048 0.148 303.10 110,631 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
ปี 

พ.ศ. 
จ านวน
ประชากร 
ท่ีคาดการณ์  

(คน ) 

อัตราการใช้น้ าเฉลี่ยต่อคนต่อ
วัน 

(ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน) 

ปริมาณการใช้น้ า
ต่อวัน 

(ลูกบาศก์เมตร 
ต่อวัน) 

ปริมาณการใช้น้ า
ต่อปี 

(ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ) 

2565 2,105 0.148 311.54 113,712 
2566 2,162 0.148 319.97 116,789 
2567 2,219 0.148 328.41 119,869 
2568 2,276 0.148 336.84 122,946 
2569 2,332 0.148 345.13 125,972 
2570 2,390 0.148 353.72 129,107 
2571 2,447 0.148 362.15 132,184 
2572 2,503 0.148 370.44 135,210 
2573 2,560 0.148 378.88 138,291 
2574 2,617 0.148 387.31 141,368 

 
4.6.1 ปริมาณความต้องการใช้น้ าประปาในอนาคตเป็นระยะเวลา 20 ปี 
จากข้อที่ 4.5 จ้านวนประชากรที่รับบริการน้้าประปา จากกิจการประปากระฉอดในอนาคต

เป็นระยะเวลา 20 ปี ในปี พ.ศ. 2574 พบว่ากิจการประปากระฉอดจะมีผู้ใช้น้้ารวมทั้งสิ้น 2,617 คน 
โดยมีอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยที่ 0.148 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน คิดเป็นปริมาณการใช้น้้าต่อวัน 
387.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีปริมาณการใช้น้้าต่อปีเท่ากับ 141,368 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 

4.6.2 ปริมาณความต้องการน้ าดิบในอนาคตเป็นระยะเวลา 20 ปี 
จากการคาดการณ์ปริมาณการใช้น้้าต่อวันเป็นระยะเวลา 20 ปี พบว่า ในปี พ.ศ. 2574 จะมี

ปริมาณการใช้น้้าต่อวันอยู่ที่ 387.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ท้าให้ต้องค้านวณหาน้้าดิบ พร้อมทั้ง
แหล่งน้้าดิบที่จะน้ามาใช้ในเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปาโดยพิจารณาจากแหล่งน้้าดิบเดิมคือ
สระน้้าวัดบ้ารุงธรรมซึ่งมีขนาดความกว้างเฉลี่ย 104 เมตร ยาว 189 เมตร ลึกเฉลี่ย 12 เมตรหักความ
ลึกของล้าน้้า 1.50 เมตร (หักการสูญเสียน้้าเนื่องจากการระเหยของน้้า คิดถัวเฉลี่ยเท่ากับ ความลึก
ของน้้า 1 เมตร และส่วนของน้้าก้นบ่อที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ และอ่ืน ๆ คิดถัวเฉลี่ยเท่ากับ
ความลึกของน้้า 0.50 เมตร) 
 



65 

ขนาดของสระน้้า 104 x 189 x 12   = 235,872  ลูกบาศก์เมตร    
หักความลึกของล้าน้้า  1.50  เมตร (หักการสูญเสียน้้าเนื่องจากการระเหยของน้้า คิดถัวเฉลี่ย

เท่ากับ ความลึกของน้้า 1 เมตร และส่วนของน้้าก้นบ่อที่ไม่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ และอ่ืน ๆ  คิด
ถัวเฉลี่ยเท่ากับความลึกของน้้า 0.50 เมตร) 

คิดเป็นปริมาณน้้าสูญเสีย    104 x 189 x 1.50 = 29,484   ลูกบาศก์เมตร   
คงเหลือปริมาณน้้าที่ใช้ได้   235,872 – 29,484   = 206,388  ลูกบาศก์เมตร   
ความต้องการใช้น้้าในอนาคตเป็นระยะเวลา  20  ปี = 387.31  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
สามารถสูบน้้ามาใช้ได้   206,388 /387.31   = 532.87 วัน  

 จากผลการค้านวณปริมาณน้้าดิบในอนาคตเป็นระยะเวลา 20 ปี พบว่าสระน้้าวัดบ้ารุงธรรม
มีปริมาณน้้าที่เพียงพอที่ใช้ในการผลิตน้้าประปาในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 532 วัน ซึ่งเกิน 365 วัน
จึงสามารถสรุปได้ว่า สระน้้าวัดบ้ารุงธรรมมีปริมาณน้้าดิบที่เพียงพอส้าหรับใช้ในการผลิตน้้าประ
ของกิจประปากระฉอด 
 
4.7 การออกแบบระบบการผลิตน้ าประปาของกิจการประปากระฉอด 

เพื่อให้กิจการประปากระฉอด สามารถผลิตน้้าประปาได้เพียงพอกับความต้องการใน
ปัจจุบัน และรองรับความต้องการใช้น้้าในอนาคตเป็นระยะเวลา 20 ปี โดยปัจจุบันมีความต้องการ
น้้าประปาจ้านวน 215.48 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และจ้านวนความต้องการใช้น้้าคาดการณ์ในอนาคต 
20 ปี ข้างหน้ามีจ้านวน 387.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบการผลิตน้้าประปาในปัจจุบันของ
กิจการประปากระฉอดสามรถผลิตน้้าประปาได้เต็มก้าลังการผลิตที่ 240 ลูกบาศก์เมตรต่อวันได้ใน
การออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 4.7 

 
ตารางที่ 4.7 ขนาดที่ใช้ในการออกแบบระบบการผลิตประปาของกิจการประปากระฉอด 

องค์ประกอบของระบบประปา ขนาดที่ใช้ออกแบบ 
1. จ้านวนประชากรออกแบบ 2,716 คน 
2. ปริมาณความต้องการใช้น้้า 387.31 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
3. ปริมาณการใช้น้้าต่อปี 141,368 ลูกบาศก์เมตรต่อปี 
4. ปริมาณน้้าสูญเสีย ไม่มี 
5. อัตราการผลิตน้้าต่อชั่วโมง อัตราการใช้น้้าสูงสุด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

จ้าวนการผลิตสูงสุด 24 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
องค์ประกอบของระบบประปา ขนาดที่ใช้ออกแบบ 

6.  แหล่งน้้าผิวดิน(สระวัดบ้ารุงธรรม) 206,388 ลูกบาศก์เมตร 
7.  อ า ยุ ก า ร ใ ช้ ง า น ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร ผ ลิ ต

น้้าประปา 
20 ปี 

8. อายุการใช้งานของเคร่ืองสูบน้้า และเคร่ือง
จ่ายสารละลายคลอรีน 

5 ปี 

 
ข้อมูลจากตารางที่ 4.7 สามารถน้ามาออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปา

กระฉอดโดยใช้แนวทางเลือกดังนี้ 
 4.7.1 โครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ าประปา 

ก่อสร้างระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง อ้างอิงตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มอีก 1 ถัง พร้อมทั้งส่วนประกอบอ่ืนๆ มีอัตราการผลิต
รวมกันระบบการผลิตน้้าประปาเดิม 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งจะท้าให้กิจการประปากระฉอด
สามารถผลิตน้้าประได้ 480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มากกว่าความต้องการใช้น้้าในอนาคต 20 ปี
ข้างหน้า โดยมีรายละเอียดงานก่อสร้างและงบประมาณดังแสดงในตารางที่ 4.8 และแบบแปลน
ปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปาดังแสดงในรูปที่ 4.9 
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รูปที่ 4.9 แปลนปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปา  กิจการประปากระฉอด 
 

ตารางที่ 4.8 ประมาณราคางานปรับปรุงขยายระบบการผลิตของกิจการประปากระฉอด 
ล าดับ 
ท่ี 

รายการ ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

Factor 
F 

ราคาประมาณ 
(บาท) 

1 ประเภทอาคาร    
 1.1 รางระบายน้้า  13,900 1.2726 17,689 
 1.2 ป้ายบอกระดับน้้าในถังน้้าใส 6,990 1.2726 8,895 
 1.3 การประสานระหว่างระบบ 75,440 1.2726 96,005 
 1.4 ทดสอบการรับน้้าหนักของดิน 1 จุด 16,000 1.2726 20,362 

2 ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

   

 2.1 ระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  

753,200 1.2726 958,522 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 
ล าดับ 
ท่ี 

รายการ ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

Factor 
F 

ราคาประมาณ 
(บาท) 

 2.2 ฝาปิดถังน้้าใส  6,040 1.2726 7,687 
  2.3 ป้ายบอกระดับน้้าหอถังสูง 15,010 1.2726 19,102 

3 งานครุภัณฑ์อ่ืน ๆ    
 3.1 เคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 76,000 1.070 81,320 
 3.2 เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน 18,500 1.070 19,795 
 รวมเป็นเงิน   1,229,377 

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิ้น   1,229,000 

(ตัวอักษร)                                                              หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน 

 
4.7.2 โครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปา  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก อ้างอิงตามแบบมาตรฐานระบบ

ประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากรน้้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก้าลังการผลิต 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่ งจะท้าให้กิจการ
ประปากระฉอดสามารถผลิตน้้าประได้ 480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มากกว่าความต้องการใช้น้้าใน
อนาคต 20 ปีข้างหน้า ซึ่งมีรายละเอียดตามแบบแปลนปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปา ดังแสดง
ในรูปที ่4.10 โดยมีรายละเอียดงานก่อสร้างและงบประมาณดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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 รูปที่ 4.10  แปลนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อ้างอิงตามแบบมาตรฐานระบบประปา
  หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก  ส้านักบริหารจัดการน้้า  

 
ตารางที่ 4.9 ประมาณราคางานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 
ล าดับ 
ท่ี 

รายการ ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

Factor 
F 

ราคาประมาณ 
(บาท) 

1 ประเภทอาคาร    
 1.1 โรงสูบน้้าจ้านวน 1 หลัง 102,760 1.2700 130,505 
 1.2 รางระบายน้้า  17,020 1.2700 21,615 
 1.3 ป้ายบอกการประปา   4,020 1.2700 5,105 
 1.4 ป้ายบอกระดับน้้าในถังน้้าใส 6,990 1.2700 8,877 
 1.5 การประสานท่อระหว่างระบบ 148,090 1.2700 188,074 
 1.6 การประสานท่อภายในโรงสูบน้้าดิบ 48,520 1.2700 61,620 
 1.7 การประสานท่อภายในโรงสูบน้้าดิบ 48,520 1.2700 61,620 
 1.8 ทดสอบการรับน้้าหนักของดิน 1 จุด 16,000 1.2700 20,320 
 1.9 การประสานไฟฟ้าภายใน 18,400 1.2700 23,368 

  



70 

ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 
ล าดับ 
ท่ี 

รายการ ค่าก่อสร้าง 
(บาท) 

Factor 
F 

ราคาประมาณ 
(บาท) 

 1.10 ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน 16,900 1.2700 21,463 
2. ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    
 2.1 ระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 20ลูกบาศก์เมตร 

 ต่อชั่วโมง  
1,025,500 1.2700 1,302,385 

 2.2 ถังน้้าใสขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร 461,024 1.2700 585,500 
 2.3 หอถังสูงขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร 722,120 1.2700 917,092 

3 ประเภทงานสาธารณูปโภค  1.2700  
 3.1 ระบบท่อส่งน้้าดิบ 119,100 1.3365 159,177 

4 งานครุภัณฑ์อื่น ๆ    
 4.1 เครื่องสูบน้้าดิบพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 60,400 1.070 64,628 
 4.2 เครื่องสูบน้้าดิบพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด 76,000 1.070 81,320 
 4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรนี 21,800 1.070 23,326 
 4.4 เครื่องมือประจ้าการประปา 8,700 1.070 9,309 
 4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรดด่างในน้้า 3,800 1.070 4,066 

 รวมเป็นเงิน   3,689,373 
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังสิ้น   3,689,000 

(ตัวอักษร)                                                              สามล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน 
 
4.8 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 
 จากการศึกษาพบว่า ปัญหาของกิจการประปากระฉอดเกิดจากระบบการผลิตน้้าประปาของ
กิจการประปากระฉอดผลิตน้้าได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้้า โดยได้หาแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ก้าลังการผลิตน้้าประปาเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้้าในปัจจุบัน และ
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้าโดยทางเลือกประกอบด้วย 2 ทางเลือกคือ โครงการปรับปรุงขยายระบบ
การผลิตน้้าประปา เพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตน้้าประปาจาก 10  ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น 1,229,000 บาท กับ
โครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ตามแบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
ขนาดใหญ่ มีอัตราการผลิตน้้าประปา 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็น
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จ้านวนเงินทั้งสิ้น 3,689,000 บาท ซึ่งการเลือกแนวทางที่เหมาะสมสามารถน้าการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลประโยชน์ของโครงการมาช่วยในการตัดสินใจได้โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 จ้าแนกต้นทุนและผลประโยชน์ของแต่ละโครงการ 
 ประมาณการผลประโยชน์ตลอดอายุโครงการ 
 ประเมินมูลค่าต้นทุนและผลประโยชน์ด้วยราคาตลาด 
 แปลงมูลค่าต้นทุน ผลประโยชน์ และผลประโยชน์สุทธิในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
 วิเคราะห์โครงการด้วยการประเมินค่าการลงทุนแบบคิดค่าปัจจุบันของเงิน 

 โดยก้าหนดสมมติฐาน ราคาตลาดที่ใช้เป็นราคาคงที่โดยใช้ราคาปี 2554 เป็นปีฐาน  ส่วน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่้าสุดที่สถาบันการเงินที่สถาบันการเงินคิดให้กับลูกค่าชั้นดี (MLR) เป็นอัตรา
คิดลดทางสังคม โดยก้าจัดเงินเฟ้อออกแล้ว และอายุของโครงการทั้ง 2 โครงการที่ใช้วิเคราะห์คือ 
20 ปี เท่ากับอายุการใช้งานของระบบการผลิตประปา 
 4.8.1 ต้นทุนของโครงการ 

ต้นทุนในการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด คือต้นทุนการผลิตน้้าประปาทั้งหมด 
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรโดยต้นทุนคง มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการ
ผลิตน้้าประปา ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในลงทุนในการก่อสร้างอาคาร ค่าครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน้้า 
เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน ค่าจ้าง ค่าเสื่อมราคา ในส่วนของต้นทุนผันแปร ประกอบด้วย ค่า
สารส้ม ค่าคลอรีน ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

4.8.1.1  ต้นทุนคงท่ีโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ าประปา  
 ในการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประประกระฉอด จะสามารถเพิ่ม
อัตราการผลิตจากเดิมที่สามารถผลิตน้้าประปาได้ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเป็น 20 ลูกบาศก์เมตร
ต่อชั่วโมง โดยต้นทุนคงที่มีองค์ประกอบดังนี้ 

 ค่าจ้าง 
ค่าจ้างผู้ดูแลระบบ เดือนละ 4,500 บาท จ้านวน 12 เดือน   = 54,000 บาทต่อปี 
ค่าจ้างผู้จัดท้าบัญชี เดือนละ 1,000 บาท จ้านวน 12 เดือน  = 12,000 บาทต่อปี
ค่าจ้างผู้เก็บค่าน้้าประปาเดือนละ 2,500 บาท จ้านวน 12 เดือน = 30,000 บาทต่อปี
รวมค่าจ้าง       = 96,000 บาทต่อปี 

 ค่าเสื่อมราคา 
งานก่อสร้างระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และงานอ่ืนมูลค่ารวม

1,127,885 บาท มีอายุการใช้งาน 20 ปี งานครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน้้า เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน มูลค่า
รวม 101,115 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี แต่เนื่องจากการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปามี
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การก่อสร้างอาคารใหม่ซึ่งได้แก่ระบบกรองน้้าผิวดิน และงานอาคารอ่ืน เพื่อรวมเข้ากับระบบการ
ผลิตน้้าประปาเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานคงเหลือ 5 ปี (20 - 15 ป)ี ซึ่งแยกค่าเสื่อมราคาได้ดังนี้ 
 ราคาระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและงานอาคารอ่ืนมูลค่ารวม
1,127,885 บาทไม่มีมูลค่าซาก 
 

  ค่าเสื่อมราคาต่อปี (1)   = 
           

  
 

      = 56,394 บาทต่อปี 
   
 ระบบการผลิตน้้าประปาขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเดิม คงเหลืออายุการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 5 ปี  และสามารถซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อีก 15 ปี 
โดยประมาณว่าค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเท่ากับคร่ึงหนึ่งของมูลค่าเงินลงทุนคร้ังแรกซึ่งมูลค่าค่า
ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปากระฉอดมีมูลค่าเท่ากับ 800,000 บาท ท้าให้ค่าซ่อมแซม
บ้ารุงรักษามีมูลค่า 400,000 บาท 
 ราคางานครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน้้า และเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน มูลค่ารวม 101,115 บาท 
มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยเปลี่ยนเคร่ืองสูบน้้า และเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนทุก 5 ปีมีมูลค่าซาก 
6,000 บาท 

 ค่าเสื่อมราคาต่อปี (2)   = 
             

 
 

      = 19,023 บาทต่อปี   
 ดังนั้นค่าเสื่อมราคารวมทั้งสิ้น (1)+(2) = 75,417 บาทต่อป ี

4.8.1.2  ต้นทุนผันแปรโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ าประปา 
 ประกอบด้วย 

 ค่ากระแสไฟฟ้า 
คือค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการผลิต ซึ่งกิจการประปากระฉอดจะใช้เคร่ืองสูบน้้าใน

การสูบน้้าดิบ และสูบน้้าดี โดยปีพ.ศ. 2554 มีมูลค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 110,000 บาท และมีปริมาณ
การใช้น้้าต่อปี 74,547.60 ลูกบาศก์เมตรซึ่งค่ากระแสไฟฟ้าค้านวณตามปริมาณการใช้น้้าต่อปี โดย
คิดเป็นราคา 1.48 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

 ค่าสารเคมี 
คือค่าใช้จ่ายของสารเคมีที่น้ามาใช้ในระบบการผลิตน้้าประปาโดยประกอบด้วยสารส้ม 

และผงปูนคลอรีนร้อยละ 60  โดยในปี พ.ศ. 2554 ค่าสารส้มมีมูลค่าเฉลี่ย 84,000 บาท และผงปูน
คลอรีนร้อยละ 60 มีมูลค่าเฉลี่ย 40,800 บาท ซึ่งค่าสารส้มและผงปูนคลอรีนค้านวณตามปริมาณการ
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ใช้น้้าต่อปี โดยค่าสารส้มคิดเป็นราคา 1.13 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และค่าผงปูนคลอรีนคิดเป็นราคา 
0.55 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 

 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 
 คือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบ้ารุงรักษา แก้ไข ซ่อมแซม และดูแลระบบการผลิตประปาโดย
ในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าซ่อมแซมระบบการผลิตน้้าประปาซึ่งได้แก่ ท่อประปา มาตรวัดน้้า อะไหล่
มาตรวัดน้้า อะไหล่ครุภัณฑ์ วัสดุด้าเนินการซ่อมบ้ารุงอ่ืนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมีมูลค่า
เฉลี่ย 23,600 บาท และค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาระบบการผลิตน้้าประปาเดิมมีมูลค่า  400,000 
บาทโดยจะท้าการซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาในปีที่ครบอายุการใช้งาน 20 ปี ในปีพ.ศ. 2560  
ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา 1 ปีมีมูลค่า 12,388 บาท ค่าบ้ารุงรักษาตามรอ
ระยะเวลา 2 ปีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 800 บาท และค่าบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา 5 ปีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
45,500 บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.10 และตารางที่ 4.11 
 
ตารางที่ 4.10 ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลาโครงการขยายระบบการผลิตน้้าประปา 
          หน่วย : บาท 

รายการ 
รอบการบ ารุงรักษาปีท่ี 

1 2 5 
1. การดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปา    

1.1 การดูแลท้าความสะอาดกวาดขยะ 0 - - 
1.2 การถางหญ้าและวัชพืช 0 - - 

2. การดูแลระบบน้้าดิบ    
2.1 ก้าจัดขยะและเศษวัชพืชในแหล่งน้้าดิบ 0 - - 
2.2 ขุดลอกแหล่งน้้าดิบ 9,828 - - 

3. การดูแลและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้าและระบบ
ควบคุม 

   

3.1 เติมน้้ามันหรือไขที่รองลื่น 480 - - 
3.2 เปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่นและไขที่รองลื่น  480 - - 
3.3 ท้าความสะอาดตู้ควบคุม  0 - - 
3.4 ท้าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า  - 800 - 

4. การดูแลโรงสูบน้้า    
4.1 ตรวจสอบโครงสร้างทั่วไป พร้อมทาสีใหม่ - - 4,485 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ) 
          หน่วย : บาท 

รายการ 
รอบการบ ารุงรักษาปีท่ี 

1 2 5 
5. การดูแลระบบการผลิต    

5.1 ล้างถังสร้างตะกอน ถังตกตะกอน และถังกรอง 800 - - 
5.2 ล้างท้าความสะอาดถังน้้าใส 300 - - 
5.3 ล้างท้าความสะอาดหอถังสูง 500 - - 

6. การดูแลระบบจ่ายน้้าประปา    
6.1 ตรวจสอบโครงสร้างและทาสีถังกรอง 2 ถัง - - 23,400 
6.2 ตรวจสอบโครงสร้างและทาสีถังน้้าใส - - 3,705 
6.3 ตรวจสอบโครงสร้างและทาสีหอถังสูง - - 13,910 

รวมค่าบ้ารุงรักษาตอมรอบระยะเวลา 12,388 800 45,500 
ที่มา  :  กิจการประปากระฉอด 
 
ตารางที่ 4.11 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาโครงการขยายระบบการผลิตน้้าประปา 
           หน่วย : บาท 

รายการ 
รอบปีท่ี 

1 2 5 
1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 23,600 23,600 23,600 
2. ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา 12,388 13,188 57,888 

รวมค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 35,988 36,788 81,488 
ที่มา  :  กิจการประปากระฉอด 
 

4.8.1.3 ประมาณการต้นทุนโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้ าประปา  
 จากการศึกษาโครงสร้างของต้นทุนการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอดโดยใช้
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของกิจการประปากระฉอดรวมถึงราคาวัสดุก่อสร้างปีพ.ศ. 2554 เป็นปีฐานซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมเป็นต้นทุนรวมโดยประมาณการต้นทุนรายปีเป็น
ระยะเวลา 20 ปี ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
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ตารางที่ 4.12 ประมาณการต้นทุนโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา    
    หน่วย : บาท 

 
ปี 

พ.ศ. 

 
ปริมาณการ
ใช้น้ าต่อปี 
( ลูกบาศก์
เมตรต่อปี ) 

 
ค่า
เสื่อม
ราคา 

 

 
ค่าจ้าง 

 

 
ค่า 

ไฟฟ้า 

 
ค่า

สารส้ม 

 
ค่า

คลอรีน 

ค่าซ่อม 
แซมและ
บ ารุง 
รักษา 

 
ต้นทุน 
รวม 

 

2555 82,971 75,417 96,000 122,797 93,757 45,634 35,988 469,593 
2556 86,052 75,417 96,000 127,357 97,239 47,329 36,788 480,129 
2557 89,133 75,417 96,000 131,917 100,720 49,023 35,988 489,065 
2558 92.209 75,417 96,000 136,469 104,196 50,715 36,788 499,585 
2559 95,290 75,417 96,000 141,029 107,678 52,410 81,488 554,021 
2560 98,316 75,417 96,000 145,508 111,097 54,074 435,988 918,084 
2561 101,448 75,417 96,000 150,143 114,636 55,796 36,788 528,781 
2562 104,528 75,417 96,000 154,701 118,117 57,490 35,988 537,713 
2563 107,605 75,417 96,000 159,255 121,594 59,183 36,788 548,781 
2564 110,631 75,417 96,000 163,734 125,013 60,847 81,488 602,499 
2565 113,712 75,417 96,000 168,294 128,495 62,542 35,988 566,735 
2566 116,789 75,417 96,000 172,848 131,972 64,234 36,788 577,258 
2567 119,869 75,417 96,000 177,406 135,452 65,928 35,988 586,191 
2568 122,946 75,417 96,000 181,960 138,929 67,620 36,788 596,714 
2569 125,972 75,417 96,000 186,439 142,348 69,285 81,488 650,977 
2570 129,107 75,417 96,000 191,078 145,891 71,009 35,988 615,383 
2571 132,184 75,417 96,000 195,632 149,368 72,701 36,788 625,906 
 2572 135,210 75,417 96,000 200,111 152,787 74,366 35,988 634,669 
2573 138,291 75,417 96,000 204,671 156,269 76,060 36,788 645,205 
2574 141,368 75,417 96,000 209,225 159,746 77,752 81,488 699,628 
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4.8.1.4 ต้นทุนคงท่ีโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปาใหม่ 
 โครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ ทั้งระบบเน่ืองจากระบบตามแบบมาตรฐาน
ระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่ มีอัตราการผลิตน้้าประปา 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
โดยต้นทุนคงที่มีองค์ประกอบดังนี้ 

 ค่าจ้าง 
ค่าจ้างผู้ดูแลระบบประปา เดือนละ 4,500 บาท จ้านวน 12 เดือน =  54,000 บาทต่อปี
ค่าจ้างผู้จัดท้าบัญชี เดือนละ 1,000 บาท จ้านวน 12 เดือน  = 12,000 บาทต่อปี
ค่าจ้างผู้เก็บค่าน้้าประปาเดือนละ 2,500 บาท จ้านวน 12 เดือน = 30,000 บาทต่อปี
รวมค่าจ้าง       = 96,000 บาทต่อปี 

 ค่าเสื่อมราคา 
งานก่อสร้างการระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ขนาด 20 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง

ประกอบด้วยงานอาคารโรงสูบน้้า ระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้้าใส 
หอถังสูง และงานอ่ืนๆ มูลค่ารวม 3,519,726 บาท มีอายุการใช้งาน 20 ปี งานครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน้้า 
เคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน มูลค่ารวม 169,274 บาท มีอายุการใช้งาน 5 ปี ซึ่งแยกค่าเสื่อมราคาได้
ดังนี ้
 ราคางานอาคารโรงสูบน้้า ระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้้า
ใส หอถังสูง และงานอ่ืนๆ มูลค่ารวม 3,519,726 บาทไม่มีมูลค่าซาก 

  ค่าเสื่อมราคาต่อปี(1)   =             

  
 

      = 175,986 บาทต่อปี  
 ราคางานครุภัณฑ์ เคร่ืองสูบน้้า และเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีน มูลค่ารวม 169,274 บาท 
มีอายุการใช้งาน 5 ปี โดยเปลี่ยนเคร่ืองสูบน้้า และเคร่ืองจ่ายสารละลายคลอรีนทุก 5 ปีมีมูลค่าซาก 
10,000 บาท 
  ค่าเสื่อมราคาต่อปี(2)   =                

 
 

      = 31,855  บาทต่อปี   
 ดังนั้นค่าเสื่อมราคารวมทั้งสิ้น (1) + (2) = 207,840 บาทต่อป ี

4.8.1.5 ต้นทุนผันแปรโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปาใหม่  ประกอบด้วย 

 ค่ากระแสไฟฟ้า 
คือค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบการผลิต โดยคิดเป็นราคา 1.48 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
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 ค่าสารเคมี 
คือค่าใช้จ่ายของสารเคมีที่น้ามาใช้ในระบบการผลิตน้้าประปา โดยค่าสารส้มคิดเป็นราคา 

1.13 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และค่าผงปูนคลอรีนคิดเป็นราคา 0.55 บาทต่อลูกบาศก์เมตร 
 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 

 คือคา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการบ้ารุงรักษา แก้ไข ซ่อมแซม และดูแลระบบการผลิตประปาโดย  
มีมูลค่าซ่อมแซมระบบการผลิตน้้าประปาซึ่งได้แก่ ท่อประปา มาตรวัดน้้า อะไหล่มาตรวัดน้้า 
อะไหล่ครุภัณฑ์ วัสดุด้าเนินการซ่อมบ้ารุงอ่ืนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อม แซมมีคิดเป็น 10 
เปอร์เซ็นตข์องต้นทุนในปีพ.ศ. 2554 ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ย 258,400 บาท  
 ค่าซ่อมแซม    = 258,400 x 0.10  
      = 25,840 บาท 
 และมีค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา 1 ปีมีมูลค่า  12,688 บาท ค่าบ้ารุงรักษาตาม
รอบระยะเวลา 2 ปีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 800 บาท และค่าบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา 5 ปีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 
54,135  บาท ดังแสดงในตารางที่ 4.13 และ 4.14 
 

ตารางที่ 4.13  ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลาโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้้า  
  น้้าประปาใหม่ 
          หน่วย : บาท 

รายการ 
รอบการบ ารุงรักษาปีท่ี 

1 2 5 
1.การดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปา    

1.1 การคูแลท้าความสะอาดกวาดขยะ 0 - - 
1.2 การถางหญ้าและวัชพืช 0 - - 

2. การดูแลระบบน้้าดิบ    
2.1 ก้าจัดขยะและเศษวัชพืชในแหล่งน้้าดิบ 0 - - 
2.2 ขุดลอกแหล่งน้้าดิบ 9,828 - - 

3. การดูแลและบ้ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้้าและระบบ
ควบคุม 

   

3.1 เติมน้้ามันหรือไขที่รองลื่น 480 - - 
3.2 เปลี่ยนน้้ามันหล่อลื่นและไขที่รองลื่น 480 - - 
3.3 ท้าความสะอาดตู้ควบคุม 0 - - 
3.4 ท้าความสะอาดมอเตอร์ไฟฟ้า - 800 - 
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ตารางที่ 4.13  (ต่อ) 
          หน่วย : บาท 

รายการ 
รอบการบ ารุงรักษาปีท่ี 

1 2 5 
4. การดูแลโรงสูบน้้า    

4.1 ตรวจสอบโครงสร้างและทาสีโรงสูบน้้า - - 4,485 
5. การดูแลระบบการผลิต    

5.1 ล้างถังสร้างตะกอน ถังตกตะกอน และถังกรอง 1,000 - - 
5.2 ล้างท้าความสะอาดถังน้้าใส 300 - - 
5.3 ล้างท้าความสะอาดหอถังสูง 600 - - 

6. การดูแลระบบจ่ายน้้าประปา    
6.1 ตรวจสอบโครงสร้างและทาสีถังกรอง    23,250 
6.2 ตรวจสอบโครงสร้างและทาสีถังน้้าใส - - 4,275 
6.3 ตรวจสอบโครงสร้างและทาสีหอถังสูง - - 22,125 

รวมค่าบ้ารุงรักษาตอมรอบระยะเวลา 12,688 800 54,135 
 
ตารางที่ 4.14 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ 
          หน่วย : บาท 

รายการ 
รอบปีท่ี 

1 2 5 
1. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม 25,840 25,840 25,840 
2. ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา 12,388 13,188 66,523 

รวมค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 38,228 39,028 78,911 
ที่มา : กิจการประปากระฉอด 
 

4.8.1.6 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปาใหม่ 
 จากการศึกษาโครงสร้างของต้นทุนการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอดโดยใช้
ข้อมูลค่าใช้จ่ายของกิจการประปากระฉอดรวมถึงราคาวัสดุก่อสร้างปีพ.ศ. 2554 เป็นปีฐานซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรรวมเป็นต้นทุนรวมโดยประมาณการต้นทุนรายปีเป็น
ระยะเวลา 20 ปี รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ 
          หน่วย :  บาท 

 
ปี 

พ.ศ. 

 
ปริมาณการ
ใช้น้ าต่อปี 
( ลูกบาศก์
เมตรต่อปี ) 

 
ค่าเสื่อม
ราคา 

 

 
ค่าจ้าง 

 

 
ค่า 

ไฟฟ้า 

 
ค่า

สารส้ม 

 
ค่า

คลอรีน 

ค่าซ่อม 
แซมและ
บ ารุง 
รักษา 

 
ต้นทุน 
รวม 

 

2555 82,971 207,840 96,000 122,797 93,757 45,634 38,228 604,256 
2556 86,052 207,840 96,000 127,357 97,239 47,329 39,028 614,792 
2557 89,133 207,840 96,000 131,917 100,720 49,023 38,228 623,728 
2558 92.209 207,840 96,000 136,469 104,196 50,715 39,028 634,248 
2559 95,290 207,840 96,000 141,029 107,678 52,410 78,911 683,867 
2560 98,316 207,840 96,000 145,508 111,097 54,074 38,228 652,747 
2561 101,448 207,840 96,000 150,143 114,636 55,796 39,028 663,444 
2562 104,528 207,840 96,000 154,701 118,117 57,490 38,228 672,376 
2563 107,605 207,840 96,000 159,255 121,594 59,183 39,028 682,900 
2564 110,631 207,840 96,000 163,734 125,013 60,847 78,911 732,345 
2565 113,712 207,840 96,000 168,294 128,495 62,542 38,228 701,398 
2566 116,789 207,840 96,000 172,848 131,972 64,234 39,028 711,921 
2567 119,869 207,840 96,000 177,406 135,452 65,928 38,228 720,854 
2568 122,946 207,840 96,000 181,960 138,929 67,620 39,028 731,377 
2569 125,972 207,840 96,000 186,439 142,348 69,285 78,911 780,823 
2570 129,107 207,840 96,000 191,078 145,891 71,009 38,228 750,046 
2571 132,184 207,840 96,000 195,632 149,368 72,701 39,028 760,596 
2572 135,210 207,840 96,000 200,111 152,787 74,366 38,228 769,332 
2573 138,291 207,840 96,000 204,671 156,269 76,060 39,028 779,868 
2574 141,368 207,840 96,000 209,225 159,746 77,752 78,911 829,474 
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4.8.2  ผลตอบแทนโครงการ  
ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการทั้ง 2 โครงการเป็นผลตอบแทนทางตรงที่

สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้ ซึ่งได้แก่รายได้จากการจ้าหน่ายน้้าประปา โดยน้าผลการคาดการณ์
ปริมาณการใช้น้้าต่อปีคูณกับราคาจ้าหน่ายน้้า (ราคาจ้าหน่ายน้้าของกิจประปากระฉอดมีมูลค่า
ลูกบาศก์เมตรละ 5 บาท) ดังแสดงในตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 ประมาณการผลตอบแทนโครงการ 
          หน่วย : บาท 

ปี 
พ.ศ. 

ปริมาณน้ าจ าหน่าย 
( ลูกบาศก์เมตรต่อปี ) 

ราคาน้ าจ าหน่ายต่อ
ลูกบาศก์เมตร  

รายรับรวมต่อปี 
 

2555 82,971 5 414,855 
2256 86,052 5 430,260 
2557 89,133 5 445,665 
2558 92,209 5 461,045 
2559 95,290 5 476,450 
2560 98,316 5 491,580 
2561 101,448 5 507,240 
2562 104,528 5 522,640 
2563 107,605 5 538,025 
2564 110,631 5 553,155 
2565 113,712 5 568,560 
2566 116,789 5 583,945 
2567 119,869 5 599,345 
2568 122,946 5 614,730 
2569 125,972 5 629,860 
2570 129,107 5 645,535 
2571 132,184 5 660,920 
2572 135,210 5 676,050 
2573 138,291 5 691,455 
2574 141,368 5 706,840 
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4.8.3  กระแสเงินสดทางการเงินของโครงการ 
4.8.3.1 กระแสเงินสดทางการเงินของโครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปา 

จากมูลค่าทางการเงินของต้นทุน ตารางที่ 4.12 และมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงิน ตารางที่ 
4.16 สามารถน้าไปสร้างกระแสเงินสดของโครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปาเป็น
ระยะเวลา 20 ปี โดยน้าผลตอบแทนหักออกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุน ดังแสดงในตารางที่ 4.17 

 
ตารางที่ 4.17 กระแสเงินสดสุทธิของโครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปา   

ปี 
พ.ศ. 

ผลประโยชน์หรือรายได้ 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

ผลประโยชน์สุทธิ 
(บาท) 

2555 414,855 469,593 -54,739 
2256 430,260 480,129 -49,869 
2557 445,665 489,065 -43,400 
2558 461,045 499,585 -38,540 
2559 476,450 554,021 -77,571 
2560 491,580 918,084 -426,504 
2561 507,240 528,781 -21,541 
2562 522,640 537,713 -15,073 
2563 538,025 548,781 -10,756 
2564 553,155 602,499 -49,344 
2565 568,560 566,735 1,825 
2566 583,945 577,258 6,687 
2567 599,345 586,191 13,154 
2568 614,730 596,714 18,016 
2569 629,860 650,977 -21,117 
2570 645,535 615,383 30,152 
2571 660,920 625,906 35,014 
2572 676,050 634,669 41,381 
2573 691,455 645,205 46,250 
2574 706,840 699,628 7,212 
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4.8.3.2 กระแสเงินสดทางการเงินของโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้ าประปาใหม่ 
จากมูลค่าทางการเงินของต้นทุน ตารางที่ 4.15 และมูลค่าผลประโยชน์ทางการเงินตารางที่ 

4.16 สามารถน้าไปสร้างกระแสเงินสดของโครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้้าประปาเป็น
ระยะเวลา 20 ปี โดยน้าผลตอบแทนหักออกจากค่าใช้จ่ายในการลงทุน ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18  กระแสเงินสดสุทธิของโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ 

ปี 
พ.ศ. 

ผลประโยชน์หรือรายได้ 
(บาท) 

ต้นทุนรวม 
(บาท) 

ผลประโยชน์สุทธิ 
(บาท) 

2555 414,855 604,256 -189,401 
2256 430,260 614,792 -184,532 
2557 445,665 623,728 -178,063 
2558 461,045 634,248 -173,203 
2559 476,450 683,867 -207,417 
2560 491,580 652,747 -161,167 
2561 507,240 663,444 -156,204 
2562 522,640 672,376 -149,736 
2563 538,025 682,900 -144,875 
2564 553,155 732,345 -179,190 
2565 568,560 701,398 -132,838 
2566 583,945 711,921 -127,976 
2567 599,345 720,854 -121,509 
2568 614,730 731,377 -116,467 
2569 629,860 780,823 -150,963 
2570 645,535 750,046 -104,511 
2571 660,920 760,596 -99,676 
2572 676,050 769,332 -93,282 
2573 691,455 779,868 -88,413 
2574 706,840 829,474 -122,634 
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 4.8.4  แปลงมูลค่าต้นทุน และผลประโยชน์สุทธิในอนาคตเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินโครงการนี้จะใช้อัตราผลตอบแทนค่าลงทุน (Benefit cost ratio : 

B/C) เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์ที่ประเมินค่าเป็นเงินได้กับมูลค่าปัจจุบัน
ของค่าลงทุน แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินโครงการดังกล่าวต้องค้านวณจากมูลค่าเงิน
ปัจจุบัน คือแปลงมูลค่าต้นทุน และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตราคิดลดทางสังคม และในการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราดอกเบี้ยต่้าสุดที่ธนาคารให้กับลูกค่าชั้นดีหรือ
(Minimum lone rate, MLR) เฉลี่ยในช่วง 10 ปี ดังตารางที่ 4.19 แต่เนื่องจาก MLR เป็นอัตราคิดลด
ตลาดที่ยังมีอัตราเงินเฟ้อ จึงต้องท้าให้เป็นอัตราคิดลดแท้จริง (Real discount rate)ดังแสดงในตาราง
ที่ 4.19 

 
ตารางที่ 4.19 อัตราคิดลดตลาด (MLR) และอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในรอบ 10 ปี 

ปี พ.ศ. MLR อัตราเงินเฟ้อ 
2544 7.25 1.6 
2545 6.50 0.7 
2546 5.75 1.8 
2547 5.75 2.4 
2548 6.12 4.5 
2549 7.50 4.1 
2550 7.50 2.3 
2551 8.75 5.0 
2552 6.50 -0.2 
2553 5.875 3.1 
ค่าเฉลี่ย 6.75 2.53 

ที่มา  :  ธนาคารกรุงไทย จ้ากัด (มหาชน)  , ส้านักดัชนีการค้า 
 

โดยค้านวณได้จากสูตร          
     

      
    

   เมื่อ   r     อัตราคิดลดที่แท้จริง 
      R    อัตราคิดลดตลาด 
      Fe   อัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
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ดังนั้น        
          

          
        

       r    4.11% 
 โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้อัตราคิดลดแท้จริง 4.00 % 
 

4.8.5  การค านวณมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนและผลประโยชน์ 
 มูลค่าของต้นทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นในปีต่าง ๆในอนาคตสามารถปรับให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบันเพื่อให้อยู่บนฐานของเวลาเดียวกันได้ 
โดยค้านวณได้จากสูตร    PV   =   F x DF 
   เมื่อ   PV   =   มูลค่าในปัจจุบัน 
      F     =   มูลค่าในอนาคต 
      DF  =   Discount Factor เท่ากับ 4.00 % 
 
 ผลจากการค้านวณมูลค่าปัจจุบันของต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการทั้ง 2 โครงการ
แสดงไว้ในตารางที่ 4.17 และ 4.18 และจากมูลค่าปัจจุบันสามารถน้าไปค้านวณ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) ดังแสดงในตารางที่ 
4.20 และ 4.21 
 
ตารางที่ 4.20 มูลค่าปัจจุบันตลอดโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา 
          หน่วย : บาท 
ปี 

พ.ศ. 
F 
ผล 

ประโยชน์ 
หรือรายได้ 

F 
ต้นทุน 
รวม 

F 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

DF 
4.00% 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
(รายได้) 

PV 
ต้นทุน 
รวม 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

2555 414,855 469,593 -54,739 0.9615 398,833 451,514 -52,631 
2256 430,260 480,129 -49,869 0.9246 397,818 443,927 -46,109 
2557 445,665 489,065 -43,400 0.8890 396,196 434,779 -38,583 
2558 461,045 499,585 -38,540 0.8548 394,101 427,045 -32,944 
2559 476,450 554,021 -77,571 0.8219 391,594 455,350 -63,756 
2560 491,580 918,084 -426,504 0.7903 388,496 725,562 -337,066 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 
          หน่วย : บาท 
ปี 

พ.ศ. 
F 
ผล 

ประโยชน์ 
หรือรายได้ 

F 
ต้นทุน 
รวม 

F 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

DF 
4.00% 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
(รายได้) 

PV 
ต้นทุน 
รวม 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

2561 507,240 528,781 -21,541 0.7599 385,452 401,821 -16,369 
2562 522,640 537,713 -15,073 0.7307 381,893 392,907 -11,014 
2563 538,025 548,781 -10,756 0.7026 378,016 385,574 -7,557 
2564 553,155 602,499 -49,344 0.6756 373,712 407,048 -33,337 
2565 568,560 566,735 1,825 0.6496 369,337 368,151 1,186 
2566 583,945 577,258 6,687 0.6246 364,732 360,555 4,177 
2567 599,345 586,191 13,154 0.6006 359,967 352,066 7,900 
2568 614,730 596,714 18,016 0.5775 355,007 344,602 10,404 
2569 629,860 650,977 -21,117 0.5553 349,761 361,488 -11,726 
2570 645,535 615,383 30,152 0.5339 344,651 328,553 16,098 
2571 660,920 625,906 35,014 0.5134 339,316 321,340 17,976 
2572 676,050 634,669 41,381 0.4936 333,316 313,273 20,426 
2573 691,455 645,205 46,250 0.4746 328,165 306,214 21,950 
2574 706,840 699,628 7,212 0.4564 322,602 319,310 3,292 
รวม 11,218,155 11,826,917 -608,762  7,353,397 7,901,079 -547,682 
 

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)   
ผลรวมของของค่าปัจจุบันของผลตอบแทน = 7,353,397  บาท 
ผลรวมของค่าปัจจุบันของต้นทุน   = 7,901,079  บาท 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV  = 7,353,397 – 7,901,079  บาท 

              = -547,682  บาท 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C)   

= 
         

         
 

= 0.93 
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 ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของแนวทางเลือกการออกแบบระบบการผลิต
น้้าประปา โดยปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา พบว่าโครงการขาดทุนจากการลงทุน
เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV )เท่ากับ-547,682 บาท นั้นคือโครงการนี้ไม่เหมาะสมในการ
ลงทุนด้านการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) ของโครงการมีค่าน้อยกว่า 1 คือ 
0.93 นั้นคือผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไป จึงเป็นโครงการที่ไม่น่าลงทุน 
 
ตารางที่ 4.21 มูลค่าปัจจุบันตลอดโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปา 
          หน่วย : บาท 
ปี 

พ.ศ. 
F 
ผล 

ประโยชน์ 
หรือรายได้ 

F 
ต้นทุน 
รวม 

F 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

DF 
4.00% 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
(รายได้) 

PV 
ต้นทุน 
รวม 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

2555 414,855 604,256 -189,401 0.9615 398,883 580,992 -182,109 
2256 430,260 614,792 -184,532 0.9246 397,818 568,437 -170,618 
2557 445,665 623,728 -178,063 0.8890 396,196 554,494 -158,298 
2558 461,045 634,248 -173,203 0.8548 394,101 542,155 -148,054 
2559 476,450 683,867 -207,417 0.8219 391,594 562,070 -170,476 
2560 491,580 652,747 -161,167 0.7903 388,496 515,866 -127,370 
2561 507,240 663,444 -156,204 0.7599 385,452 504,151 -118,699 
2562 522,640 672,376 -149,736 0.7307 381,893 491,305 -109,412 
2563 538,025 682,900 -144,875 0.7026 378,016 479,806 -101,789 
2564 553,155 732,345 -179,190 0.6756 373,712 494,772 -121,061 
2565 568,560 701,398 -132,838 0.6496 369,337 455,628 -86,292 
2566 583,945 711,921 -127,976 0.6246 364,732 444,666 -79,934 
2567 599,345 720,854 -121,509 0.6006 359,967 432,945 -72,978 
2568 614,730 731,377 -116,467 0.5775 355,007 422,370 -67,364 
2569 629,860 780,823 -150,963 0.5553 349,761 433,591 -83,830 
2570 645,535 750,046 -104,511 0.5339 344,651 400,450 -55,798 
2571 660,920 760,596 -99,676 0.5134 339,316 390,490 -51,174 
2572 676,050 769,332 -93,282 0.4936 333,698 379,742 -46,044 
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ตารางที่ 4.21 (ต่อ)         
          หน่วย : บาท 
ปี 

พ.ศ. 
F 
ผล 

ประโยชน์ 
หรือรายได้ 

F 
ต้นทุน 
รวม 

F 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

DF 
4.00% 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
(รายได้) 

PV 
ต้นทุน 
รวม 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

2573 691,455 779,868 -88,413 0.4746 328,165 370,125 -41,961 
2574 706,840 829,474 -122,634 0.4564 322,602 378,572 -55,970 
รวม 11,218,155 14,100,392 -2,882,237  7,353,397 9,402,628 -2,049,231 
 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) 
ผลรวมของของค่าปัจจุบันของผลตอบแทน = 7,353,397  บาท 
ผลรวมของค่าปัจจุบันของต้นทุน   = 9,402,628  บาท 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ NPV  = 7,353,397 – 9,402,628  บาท 

             = -2,049,231  บาท 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C)  

      = 
         

         
 

      = 0.78 
 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ ของโครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปา
พบว่าโครงการขาดทุนจากการลงทุนเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV)เท่ากับ -2,049231 บาท นั้นคือ
โครงการนี้ไม่เหมาะสมในการลงทุนด้านการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) 
ของโครงการมีค่าน้อยกว่า 1 คือ 0.78 นั้นคือผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไป จึง
เป็นโครงการที่ไม่น่าลงทุน 
 สรุปจากผลการศึกษาแนวทางเลือกการออกแบบระบบการผลิตน้้าประปา โดยมีแนว
ทางเลือกได้แก่ ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา กับ ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปา ซึ่งทั้ง 
2 ทางเลือกมีผลการลงทุนที่ไม่เหมาะสมในการลงทุนด้านการเงิน ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22 สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

แนวทางเลือกการออกแบบระบบการผลิตประปา 
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ 

NPV(บาท) B/C(เท่า) 
ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา -547,682 0.93 
ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ -2,049,231 0.78 
  
 4.8.6 การวิเคราะห์ราคาที่ท าให้โครงการคุ้มค่าการลงทุน 
 ราคาที่ท้าให้โครงการคุ้มค่าในการลงทุน หมายถึงระดับราคาที่ท้าให้ผลตอบแทนเท่ากับ
หรือมากกว่าต้นทุน ซึ่งจะท้าให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) มีค่ามากว่า 1และจากผล
การวิเคราะห์ทางด้านการเงินของทั้ง 2 โครงการพบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) มี
ค่าน้อยกว่า 1 คือ 0.93 และ 0.78 แสดงว่าโครงการไม่คุ้มค่ากับการกลงทุนนั้นคือลงทุนไปเป็นเงิน 1 
บาท มีรายได้กลับคืนมา 0.93 และ 0.78 บาท  
 รายได้ของกิจการประปากระฉอด ได้มาจากการจ้าหน่ายน้้าประปาโดยตรง ซึ่งรายได้ที่ได้
ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้น้้า การค้านวณรายได้ คิดได้จากปริมาณการใช้น้้าต่อปีคูณราคาน้้าจ้าหน่าย
ต่อลูกบาศก์เมตร โดยราคาน้้าจ้าหน่ายเท่ากับ 5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร และจากผลการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ของทั้ง 2 ทางเลือกให้ค่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) น้อยกว่า 
1 จึงต้องท้าการปรับราคาจ้าหน่ายน้้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้โครงการคุ้มค่าแก่การลงทุน โดยจ้านวนปริมาณ
การใช้น้้าต่อปีไม่เปลี่ยนแปลง แต่ท้าการเพิ่มราคาค่าน้้าประปาต่อหน่วยจากราคาหน่วยละ 5 บาท
ต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 6 ต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ20 จากราคาจ้าหน่ายน้้าเดิม 
เพื่อค้านวณหาต้นทุนและผลตอบแทนของทั้ง 2 ทางเลือกใหม่ดังแสดงในตารางที่ 4.23 และ 4.24  

 ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา  
 ทางเลือกที่ 2  ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปา   
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ตารางที่ 4.23 มูลค่าปัจจุบันตลอดโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา โดยเพิ่มราคา
 ค่าน้้าประปา 
          หน่วย : บาท 
ปี 

พ.ศ. 
F 
ผล 

ประโยชน์
หรือรายได้ 

F 
ต้นทุน 
รวม 

F 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

DF 
4.00% 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
หรือรายได้ 

PV 
ต้นทุน 
รวม 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

2555 497,826 469,593 28,233 0.9615 478,660 451,514 27,146 
2256 516,312 480,129 36,183 0.9246 477,382 443,927 33,455 
2557 534,798 489,065 45,733 0.8890 475,435 434,779 40,657 
2558 553,254 499,585 53,669 0.8548 472,922 427,045 45,657 
2559 571,740 554,021 17,719 0.8219 469,913 455,350 14,563 
2560 589,896 918,084 -328,188 0.7903 466,195 725,562 -259,367 
2561 608,688 528,781 79,907 0.7599 462,542 401,821 60,721 
2562 627,168 537,713 89,455 0.7307 458,272 392,907 65,365 
2563 645,630 548,781 96,849 0.7026 453,620 385,574 68,046 
2564 663,786 602,499 61,287 0.6756 448,454 407,048 41,405 
2565 682,272 566,735 115,537 0.6496 443,204 368,151 75,053 
2566 700,734 577,258 123,476 0.6246 437,678 360,555 77,123 
2567 719,214 586,191 133,023 0.6006 431,960 352,066 79,894 
2568 737,676 596,714 140,962 0.5775 426,008 344,602 81,406 
2569 755,832 650,977 104,962 0.5553 491,714 361,488 58,226 
2570 777,642 615,383 159,259 0.5339 413,581 328,553 85,028 
2571 793,104 625,906 167,189 0.5134 407,180 321,340 85,839 
2572 811,260 634,669 176,591 0.4936 400,438 313,273 87,165 
2573 829,746 645,205 184,541 0.4746 393,797 306,214 87,583 
2574 848,208 699,628 148,580 0.4564 387,122 319,310 67,812 
รวม 13,461,786 11,826,917 1,634,869  8,824,076 7,901,079 922,997 
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ตารางที่ 4.24 มูลค่าปัจจุบันตลอดโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปาใหม่ โดยเพิ่มราคาค่า
 น้้าประปา 
          หน่วย : บาท 
ปี 

พ.ศ. 
F 
ผล 

ประโยชน์ 
(รายได้) 

F 
ต้นทุน 
รวม 

F 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

DF 
4.00% 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
หรือรายได้ 

PV 
ต้นทุน 
รวม 

PV 
ผล 

ประโยชน์ 
สุทธิ 

2555 497,826 604,256 -106,430 0.9615 478,660 580,992 -102,332 
2256 516,312 614,792 -98,480 0.9246 477,382 568,437 -91,055 
2557 534,798 623,728 -88,930 0.8890 475,435 554,494 -79,059 
2558 553,254 634,248 -80,994 0.8548 472,922 542,155 -69,254 
2559 571,740 683,867 -112,127 0.8219 469,913 562,070 -92,157 
2560 589,896 652,747 -62,851 0.7903 466,195 515,866 -49,671 
2561 608,688 663,444 -54,756 0.7599 462,542 504,151 -41,609 
2562 627,168 672,376 -45,208 0.7307 458,272 491,305 -33,033 
2563 645,630 682,900 -37,270 0.7026 453,620 479,806 -26,186 
2564 663,786 732,345 -68,559 0.6756 448,454 494,772 -46,318 
2565 682,272 701,398 -19,126 0.6496 443,204 455,628 -12,424 
2566 700,734 711,921 -11,187 0.6246 437,678 444,666 -6,987 
2567 719,214 720,854 -1,640 0.6006 431,960 432,945 -985 
2568 737,676 731,377 6,299 0.5775 426,008 422,370 3,638 
2569 755,832 780,823 -24,991 0.5553 491,714 433,591 -13,878 
2570 777,642 750,046 24,596 0.5339 413,581 400,450 13,132 
2571 793,104 760,596 32,508 0.5134 407,180 390,490 16,690 
2572 811,260 769,332 41,928 0.4936 400,438 379,742 20,696 
2573 829,746 779,868 49,878 0.4746 393,797 370,125 23,672 
2574 848,208 829,474 18,734 0.4564 387,122 378,572 8,550 
รวม 13,461,786 14,100,392 -638,606  8,824,076 9,402,628 -578,552 
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มูลค่าปัจจุบันตลอดโครงการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา 
มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)  = 922,997 บาท  

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C)  =  
         

         
 = 1.12 

          
มูลค่าปัจจุบันตลอดโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้้าประปา 

มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV)  = -578,552 บาท  

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C)  =  
         

         
 = 0.94 

 
ผลกาการวิเคราะห์ราคาที่ท้าให้โครงการคุ้มค่าการลงทุนของทั้ง 2 ทางเลือก โดยการเพิ่ม

ราคาค่าน้้าประปาต่อหน่วยจากราคาหน่วยละ 5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 6 บาทต่อลูกบาศก์เมตร
ท้าให้ผลประโยชน์หรือรายได้รวมตลอดโครงการมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2,243,631 บาท 

 ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา พบว่าโครงการมีก้าไรจากการลงทุน 
เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)เท่ากับ 922,997 บาท นั้นคือโครงการนี้เหมาะสมในการลงทุน
ด้านการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) ของโครงการมีค่ามากกว่า 1 คือ 1.12 นั้น
คือผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไปเป็นโครงการที่น่าลงทุน  

ทางเลือกที่ 2 ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่ พบว่าโครงการมีก้าไรจากการลงทุน 
เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)เท่ากับ -578,552 บาท นั้นคือโครงการนี้ไม่เหมาะสมในการ
ลงทุนด้านการเงิน และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) ของโครงการมีค่าน้อยว่า 1 คือ 
0.94 นั้นคือผลตอบแทนที่ได้รับน้อยกว่าเงินลงทุนที่ลงทุนไปเป็นโครงการที่ไม่เหมาะสมที่จะ
ลงทุน 
 4.8.7 การจัดล าดับทางเลือกโครงการ 

ในการเลือกแนวทางการออกแบบระบบการผลิตน้้าประปา โดยมีแนวทางเลือกได้แก่ 
ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา กับก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปา การตัดสินใจที่จะเลือก
แนวทางใดนั้นต้องจัดล้าดับโครงการลงทุนโดยเลือกโครงการที่น่าลงทุนมากกว่า ตามข้อจ้ากัดของ
เงินทุนที่มีอยู่ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงที่สุด ในการศึกษาคร้ังนี้จะใช้อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อค่าลงทุน(B/C) ในการจัดล้าดับทางเลือกระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปา
กระฉอด ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้้าประปาในปัจจุบัน และในอนาคต  20 ปีข้างหน้า 
ดังแสดงในตารางที่ 4.25 
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ตารางที่ 4.25 อัตราผลตอบแทนค่าลงทุนการออกแบบระบบการผลิตน้้าประปา 

ทางเลือกการออกแบบระบบการผลิตประปา 
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน 

( B/C) 
ราคาค่าน้้าประปาหน่วยละ 5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  

- ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา 0.93 
- ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปา 0.78 

ราคาค่าน้้าประปาหน่วยละ 6 บาทต่อลูกบาศก์เมตร  
- ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา 1.12 
- ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปา 0.94 
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บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กิจการประปากระฉอดมีปริมาณน้้าที่จ้าหน่ายให้แก่ผู้ใช้
น้้าในปีพ.ศ. 2554 เป็นจ้านวน 204.24 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ก้าลังการผลิตของกิจการประปา
กระฉอดสามารถผลิตน้้าเต็มก้าลังการผลิตคือ 240 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะเห็นได้ว่าความต้องการ
น้้าประปาของประชาชนผู้ใช้น้้ามีจ้านวนใกล้เคียงกับก้าลังการผลิตสูงสุด และจาการคาดการณ์
จ้านวนประชากรในอนาคต 20 ปี พบว่าจะมีประชากรทั้งสิ้น 2,617  คนมีอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยใน
รอบ 10 ปีเท่ากับ 0.148 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน ท้าให้มีปริมาณการใช้ต่อปีทั้งสิ้น 141,368 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยใช้น้้าดิบจากสระน้้าวัดบ้ารุงธรรมเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้้าประปา ซึ่ง
แนวทางเลือกเพื่อออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอดให้สามารถผลิต
น้้าประปาให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน และสามารถรองรับความต้องการใช้น้้าในอนาคต
เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยใช้รูปแบบมาตรฐานประปาหมู่บ้าน ส้านักบริหารจัดการน้้า กรมทรัพยากร
น้้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางในออกแบบระบบการผลิต
น้้าประปา 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 จากแนวคิดทฤษฎี ได้ออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาไว้ 2 ทางเลือกโดย 

ทางเลือกที่ 1 ปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปา เพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตน้้าประปาจาก 
10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็น 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จะสามารถเพิ่มก้าลังการผลิตสูงสุดจาก 
240 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 480 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถรองรับความต้องการในอนาคต 20 
ปีได้ ซึ่งรายละเอียดการก่อสร้างประกอบด้วยระบบกรองน้้าผิวดินขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 1 ถัง, ป้ายบอกระดับน้้าถังน้้าใส 1 ชุด, การประสานท่อระหว่างระบบ, รางระบายน้้า 18 
เมตร, ฝาปิดถังน้้าใส, ป้ายบอกระดับน้้าหอถังสูง และเคร่ืองสูบน้้าดีพร้อมอุปกรณ์จ้านวน 2 ชุด ใช้
งบประมาณในการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปาทั้งสิ้น 1,229,000 บาท จะให้อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C ) เท่ากับ 0.93 
 ทางเลือกที่ 2 ก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่เพื่อทดแทนระบบเดิม โดยใช้แบบ
มาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ อัตราการผลิตขนาด 20  ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมงใช้งบประมาณในการก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาทั้งสิ้น 3,689,000  บาท โดยก่อสร้าง
ระบบการผลิตน้้าประปาใหม่จะใหอั้ตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C ) เท่ากับ 0.78  
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ซึ่งทั้งสองทางเลือกให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) น้อยกว่า 1 จึงไม่เหมาะสม
ในการลงทุนด้านการเงิน 

จึงเสนอแนวทางเพิ่มผลประโยชน์หรือรายได้ของทางเลือกทั้ง 2 ทางโดยการปรับเพิ่มราคา
จ้าหน่ายน้้าเพื่อให้โครงการคุ้มค่าแก่การลงทุน จากราคาค่าน้้าหน่วยละ 5 บาทต่อลูกบาศก์เมตร เป็น 
6 ต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า โดยการปรับปรุงขยายระบบการผลิตน้้าประปาอัตราการผลิตขนาด 20 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงจะให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C) เท่ากับ 1.12 โครงการมี
ความเหมาะสมที่จะลงทุนเพราะลงทุนไปเป็นเงิน 1 บาท มีรายได้กลับคืนมา 1.12 บาท ในขณะที่
การก่อสร้างระบบการผลิตน้้าประปาใหม่เพื่อทดแทนระบบเดิม ให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อค่า
ลงทุน (B/C) เท่ากับ 0.94 โครงการไม่เหมาะสมที่จะลงทุนเพราะลงทุนไปเป็นเงิน 1 บาท มีรายได้
กลับคืนมา 0.94 บาท โดยทั้ง 2 ทางเลือกมีอายุการใช้งานที่เท่ากันคือ 20 ปี ใช้อัตราคิดลดเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ชั้นดี (MLR) 6.75% อัตราเงินเฟ้อ 2.53% และอัตราคิดลดที่แท้จริงเท่ากับ 4 00%โดย
ทั้ง 2 แนวทางมีข้อดีและข้อเสียดังสรุปไว้ในตารางที่ 5.1  
 

ตารางที่ 5.1 สรุปทางเลือกการออกแบบระบบการผลิตน้้าประปา 
แนวทางเลือก ราคาค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
ท่ีมาของ 

งบประมาณ 
ข้อดี ข้อเสีย 

1. ปรับปรุง
ขยายระบบการ
ผลิตน้้าประปา 

1,229,000 ขอรับการ
สนับสนุนจาก
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตลาด/ 
หน่วยงานของรัฐ 
 

1.ใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างไม่
สูงมากและ
องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตลาดใน
ฐานะหน่วยงานที่
ก้ากับดูแลสามารถ
สนับสนุน
งบประมาณเพื่อใช้
ในการก่อสร้างได้ 
2. ใช้พื้นที่ในการ
ก่อสร้างไม่มาก
และสามารถ
ก่อสร้างในบริเวณ 

1.อายุการใช้งาน
ของอาคารอย่างปี
ประสิทธิภาพเหลือ
เพียง 5 ปี ท้าให้ในปี
พ.ศ.2560 ต้องใช้
ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและเป็น
จ้านวนเงิน 
 400,000บาทเพื่อ
ขยายอายุการใช้งาน
ไปอีก 15 ปี 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
แนวทางเลือก ราคาค่าก่อสร้าง 

(บาท) 
ท่ีมาของ 

งบประมาณ 
ข้อดี ข้อเสีย 

 
 
2. ก่อสร้าง
ระบบการผลิต
น้้าประปา 

 
 
3,689,000 

 
 
ขอรับการ
สนับสนุนจาก 
หน่วยงานของรัฐ  

ที่ท้าการกิจการ
ประปากรฉอดได้ 
1. เนื่องจากเป็น
การก่อสร้างอาคาร
ใหม่ท้าให้มีอายุ
การใช้งาน 20 ปี 
ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การซ่อมแซม
ระบบการผลิต
ประปา 
 

 
 
1. ใช้งบประมาณใน
การก่อสร้างสูงมาก
และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลตลาดใน
ฐานะหน่วยงานที่
ก้ากับดูแลไม่
สามารถสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใช้
ในการก่อสร้างได้ 
เน่ืองจากเกิน
ศักยภาพทางการเงิน 
2.พื้นที่ว่างของ
กิจการประปากระ
ฉอดมีไม่เพียง
พอที่จะใช้ในการ
ก่อสร้างระบบการ
ผลิตน้้าประปาใหม่
ได้ท้าให้ต้องหา
พื้นที่ใหม่ในการ
ก่อสร้าง 

 

5.2 อภิปรายผล  
การศึกษาศักยภาพระบบผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด ต้าบลตลาด อ้าเภอเมือง

นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาสามารถน้ามาอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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 การออกแบบระบบการผลิตน้้าประปาของกิจการประปากระฉอด ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของผู้ใช้น้้าประปาในปัจจุบัน และในอนาคต 20 ปีข้างหน้าต้องใช้ข้อมูลใน
อนาคตเพื่อน้ามาออกแบบระบบการผลิตน้้าประปา ซึ่งผลจากการคาดการณ์ประชากร
ใน20 ปีข้างหรือพ.ศ. 2574 กิจการประปากระฉอดจะมีจ้านวนประชากร 2,617 คนมี
อัตราการใช้น้้าเฉลี่ย 0.148 ลูกบาศก์ต่อคนต่อวัน มีปริมาณการใช้ต่อปีทั้งสิ้น 141,368 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งผลที่ได้เป็นการคาดการณ์ทั้งสิ้น ในอนาคตจ้านวนประชากร
และปริมาณการใช้น้้าต่อปีอาจมากกว่า หรือน้อยกว่าค่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลต่อเงิน
ลงทุน และผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต ถ้าค่าคาดการณ์น้อยกว่าความเป็นจริงมี
ผลท้าให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุนลดลง ท้าให้จุดคุ้มทุนมีระยะเวลานานขึ้น ในทาง
ตรงข้ามถ้าค่าคาดการณ์มากกว่าความเป็นจริงมีผลท้าให้ผลตอบแทนจากเงินลงทุ น
เพิ่มขึ้น ท้าให้จุดคุ้มทุนมีระยะเวลาสั้นลง 

 ข้อมูลปริมาณการใช้น้้าที่น้ามาใช้ในการศึกษายังไม่ได้ค้านึงถึงปริมาณน้้าสูญเสียที่
เกิดขึ้น เนื่องจากไม่สามารถค้านวณหาปริมาณน้้าสูญเสียที่เกิดขึ้นได้เพราะระบบการ
ผลิตน้้าประปาเป็นระบบอัตโนมัติ ประกอบกับไม่มีมาตราวัดน้้าออกจากระบบการ
ผลิตน้้าประปา ท้าให้ผลรวมของปริมาณการใช้น้้าไม่ได้รวมปริมาณน้้าสูญเสียไว้ 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
ระบบผลิตน้้าประปาเป็นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีความจ้าเป็นอย่างยิ่งในชุมชน ซึ่ง

นอกจากระบบประปาจะผลิตน้้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้น้้าแล้ว คุณภาพของน้้าประปา
ก็เป็นสิ่งส้าคัญด้วยเช่นกัน และการที่ระบบประปาจะมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ได้นั้นต้องมีการดูแล และบ้ารงุรักษาระบบการผลิตน้้าประปาชุมชนอย่างถูกวิธีเพื่อให้
ระบบผลิตน้้าประปาชุมชนสามารถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

รูปแบบการบริหารงานของกิจการประปากระฉอด ที่ให้ประชาชนบริหารกิจการเองใน
รูปแบบคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ท้าให้เมื่อประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การผลิตน้้าประปา นอกจากจะมีผลต่อประสิทธิภาพการท้างานของระบบประปา แล้วยังส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ใช้น้้าประปาท้าให้ผู้ใช้น้้าประปาอาจประสบปัญหาน้้าประปาไม่เพียงพอกับ
ความต้องการได้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต้าบลตลาดในฐานะที่ท้าหน้าที่ก้ากับดูแลกิจการประปา
ควรมีการควบคุมก้ากับดูแลการด้าเนินงานอย่างใกล้ชิดให้ค้าปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะให้แก่ผู้ดูแลระบบประปาเพื่อให้เกิดความรู้ความช้านาญในการปฏิบัติงานด้านระบบการ
ผลิตน้้าประปา ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณในการด้าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาการขาด
งบประมาณในการด้าเนินงานของกิจการประปากระฉอด 
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ภาคผนวก ข 
ตาราง Discount Factor Table 
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ประวัติผู้เขียน 
 

นางสาวขัตตยรัตน์ สงวนสัตย์ เกิดเมื่อ 26 ธันวาคม 2521 สถานที่เกิด 2 หมู่ที่ 3 
ต้าบลแสนภูดาษอ้าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อยู่ปัจจุบัน 76 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะ
คลอง ต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประวัติการศึกษา พ.ศ. 
2533 – 2536 มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อ้าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2539 – 2541 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อ้าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2541 – 2543 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา  อ้าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. 2548 – 2550 ปริญญาตรีวิทยาศาตร์บัณฑิต (วท.บ.) โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประวัติ
การท้างาน พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 ต้าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว องค์การบริหารส่วนต้าบลขาม
ทะเลสอ อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2547– พ.ศ. 2554 ต้าแหน่งนายช่าง
โยธา องค์การบริหารส่วนต้าบลตลาด อ้าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 


