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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเมินความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการของการประปา
สวนภูมิภาคสาขาบานฉาง จังหวัดระยองและศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน และวิเคราะหความออนไหวของ
โครงการลงทุนระบบประปา ของการประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง จังหวัดระยองวิธีวิจัยเปนแบบเชิงปริมาณ
อาศัยขอมูลทุติยภูมิ โดยเครือ่ งมือที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวยการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนตรงและ
ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตเพื่อประเมินความตองการใชน้ําและใชตัวชี้วัด NPV BCR และ IRR เพื่อวิเคราะห
ความเปนไปไดทางการเงิน
ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบจากโครงการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกของไทย ระหวางป 2561–
2566 ทําใหมีปริมาณความตองการใชน้ําประปาเพิ่มขึ้น เฉลี่ยอยูที่รอยละ 10.95ตอป มากกวาความตองการใช
น้ําประปาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเมืองโดยปกติ ซึ่งเฉลี่ยอยูที่รอยละ 2.84ตอปการลงทุนในโครงการกอสราง
ปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาภูมภิ าค สาขาบานฉาง จังหวัดระยอง ทําใหมกี ําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจาก
3,100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงเปน 5,100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชเงินลงทุน1,500ลานบาท ผลการวิเคราะห
ความคุมคาทางการเงินพบวา โครงการไมมีคุมคาตอการลงทุน เนื่องจากมีNPVมีคา -25.81BCRเทากับ0.99และ
IRR เทากับรอยละ 6.64 ซึ่งนอยกวาอัตราคิดลด โดยมีคา Switching Value Test of Benefit รอยละ -1.15และ
Switching Value Test of Cost รอยละ -1.14
คําสําคัญ: แผนงานลงทุนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก, ความเปนไปไดทางการเงิน, วิเคราะหความออนไหวของ
โครงการ
Abstract
The objectives of this study were to estimate of water usage and analyze financial
feasibility study of invest in a capacity expansion project for Provincial Waterworks Authority Ban
Chang Branch, Rayong Province. The research methodology by used of quantitative research from
secondary data.Linear Regression Analysis and Input-Output model for water estimatewhileNPV
BCR and IRR for financial feasibility project analysis.
The results found that, Eastern Economic Corridor impact has been water demand more
than urban growth of the city from 2.84 percent to 10.95 percent. This investment project was
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capacityexpansion rating from 3,100 cubic meter per hourto 5,100 cubic meter per hour with
budgetary 1,500 millions baht and financial feasibility that the net present value (NPV) was 25.81millionsbath, the benefit cost ratio (BCR) was 0.99, the internal rate of return (IRR) was 6.64
percent and the payback period (PB) was 16.61 years. The switching value test that benefit
decreasing was -1.15 percent and cost increasing was -1.14 percent by discount rate 6.80 percent
and project life period 25 years.
Keywords Eastern Economic Corridor, Financial feasibility, Sensitivity Analysis
บทนํา
ในชวงที่ผานมารัฐบาลไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจรายภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศที่มีความผันผวนคอนขางสูง สะทอนไดจากนโยบายรัฐบาลที่ออกมาจะมีเปาหมายในการพัฒนา
เชิงพื้นที่มากขึ้น เมื่อพิจารณาการขยายตัวทางเศรษฐกิจรายภูมิภาคแลวภาคตะวันออกมีผลิตภัณฑมวลรวมราย
ภาคเปนอันดับสอง รองลงมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลในป 2557 มีมูลคาอยูที่ 2.39 ลานลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 18.1 ของขนาดเศรษฐกิจประเทศไทย(สํานักงานสถิติ, 2559) เศรษฐกิจภาคตะวันออกมีโอกาส
ขยายตัวตอเนื่อง จากการเปนจุดยุทธศาสตรที่สามารถเชื่อมตอกับภูมิภาคอาเซียน และมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยูในระดับดี นอกจากนี้ ภาคตะวันออกมีสามจังหวัดสําคัญ ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ ในป 2548-2557 มีอัตราขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมราย
จังหวัดเฉลี่ยตอปรอยละ 6.8, 9.3 และ 10.9 ตามลําดับ และมีอัตราขยายตัวของรายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรเฉลี่ย
ตอปรอยละ 3.3, 4.8 และ 8.8 ตามลําดับ เนื่องจากมีความพรอมของโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ ประกอบดวย
ทาเรือพาณิชยแหลมฉบัง ทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (มอเตอรเวย) รถไฟทางคู
และสนามบินอูตะเภารองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรม จึงสามารถพัฒนาตอยอดสูการเปน “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor : EEC)” เพื่อใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจชั้นนําของเอเชีย ที่จะสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถเชิงการแขงขัน
ในธุรกิจไทย
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เปนเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
มติคณะรัฐมนตรีในป 2558 ตั้งอยูบริเวณในชายฝงทะเลดานตะวันออกของอาวไทย ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัด
ไดแก จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นภายในระเบียงเศรษฐกิจนี้ มีมูลคาสูงถึง
รอยละ 14 ของทั้งประเทศโดยแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ สงเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจางงาน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและรายไดของประชาชน มีสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ สก
รศ. เปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย บริหารและพัฒนาพื้นที่ดังกลาว ครอบคลุมถึงการจัดใหมี
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่รองรับการขยายตัวจากการลงทุนของภาคเอกชน เชน ระบบประปา ไฟฟา เปนตน
(สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)
สําหรับระบบประปาในพื้นที่นั้นสวนใหญใหบริการโดยภาคเอกชน จําหนายในราคาสูง ทําใหภาคเอกชนมี
ตนทุนการผลิตสูง มีผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขัน ภาครัฐจึงใหความสําคัญในการพัฒนาระบบ
ประปาในพื้นที่ใหเพียงพอ และมีราคาเหมาะสม โดยจัดทําโครงการระบบประปารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในชวงปงบประมาณ 2561-2563 การลงทุนระบบประปาสาขาบานฉาง จังหวัดระยองเปนหนึ่งในโครงการระบบ
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ประปารองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดวยเงินลงทุน 1,500 ลานบาท เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปาจาก
3,100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงเปน 5,100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงเพื่อรองรับความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นของภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจ อันเนื่องมาจากแผนงานการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC อยางไรก็
ตามในการลงทุนเพิ่มกําลังการผลิตระบบประปาดังกลาวไมอาจทราบไดวาจะสามารถรองรับความตองการใชน้ําที่
เพิ่มมากขึ้นตลอดอายุโครงการหรือไมดังนั้นการศึกษาความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นตามผลกระทบของ EECจัดทําขึน้
เพื่อประเมินผลประโยชนของโครงการ ขณะที่ตนทุนดําเนินงานของโครงการผันแปรตามความตองการใชน้ํา จึง
นําไปสูการศึกษาความเปนไปไดและความคุมคาในการลงทุนของการประปาภูมิภาค สาขาบานฉาง จังหวัดระยอง
เพื่อสามารถนําผลการศึกษาเปนขอเสนอประกอบการพิจารณาในการเพิ่มกําลังการผลิตน้ําประปารองรับการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน รวมถึงทําใหทราบวาโครงการดังกลาวมีความคุมคาทาง
การเงินหรือไม
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อประเมินความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง
จังหวัดระยอง
2. เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน และวิเคราะหความออนไหวของโครงการลงทุนระบบประปา ของ
การประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง จังหวัดระยอง
ขอบเขตการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้จะเลือกทําการศึกษาโครงการลงทุนระบบประปาสําหรับรองรับระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออกของไทย กรณีศึกษาการประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง จังหวัดระยอง ระยะเวลาในการประเมิน
โครงการ จํานวน 25 ป ตั้งแตป 2561-2585 ภายใตเงินงบประมาณ 1,500 ลานบาท
2. ในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการลงทุนระบบประปา จะทําการศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน
และวิเคราะหความออนไหวของโครงการเทานั้น
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหประกอบดวยการวิเคราะห
สมการถดถอยเชิงเสนตรงและตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตเพื่อประเมินความตองการใชน้ําและใชตัวชีว้ ดั NPV
BCR และ IRR เพื่อวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
2. ขั้นตอนการวิจัย
ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต างๆ ที่เกี่ยวข องกับโครงการลงทุนระบบประปา การ
วิเคราะหความคุมคาของโครงการ และการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ เพื่อนํามากําหนดวิธีการและ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จากนั้นรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประมวลผลผานเครื่องมือที่กําหนด
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้แบงออกเปนขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ สําหรับขอมูลปฐมภูมิไดมาจาก
การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ อาทิ ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณสําหรับขยายระบบประปา กําลังการผลิตน้ําประปา
รวมถึงองคประกอบของโครงสรางตนทุนและผลตอบแทนขณะที่ขอมูลทุติยภูมิไดจากเอกสารรายงานและสิง่ ตีพมิ พ
ที่เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลทางสถิติที่หนวยงานตางๆ รวบรวมไวแลว อาทิ การประมาณการลงทุนโครงสราง
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พื้นฐานตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ขอมูลสถิติจํานวนประชากรจํานวนผูใชน้ํา
ปริมาณน้ําผลิต และปริมาณน้ําจําหนาย รวมถึงตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output table) ของ
จังหวัดระยองซึ่งอางอิงจากตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตเพื่อการศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจความตองการน้าํ
และพลังงานของจังหวัดระยอง ของ ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ และคณะ (2555)
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 การประมาณการความตองการใชน้ําตลอดอายุโครงการ จะตองคาดการณจํานวนประชากรใน
พื้นที่ใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง โดยอาศัยการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนตรง (Linear
Regression) ซึ่งใชขอมูลสถิติประชากร ตั้งแตป 2538 – 2560 รวมจํานวน 23 ป โดยตัวแปรตนคือเวลา และตัว
แปรตามคือจํานวนประชากร จากนั้นแปลงจํานวนประชากรเปนจํานวนครัวเรือนแลวคูณดวยอัตราการใชน้ําตอ
ครัวเรือนทั้งการวิเคราะหถดถอยเชิงเสนตรง
Y  a  bX

โดยที่

Y= จํานวนประชากรที่คาดการณในปที่ 0, 1, 2, 3,…,n
X= จํานวนปที่เริ่มนับ ตั้งแต 0, 1, 2, 3,…,n
a,b= คาคงที่
4.2 การประมาณการความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก ซึ่งสวนหนึ่งสงผลตอความตองการใชน้ําจากการขยายการลงทุนในพื้นที่จังหวัดระยอง จะอาศัย
ตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output table) ในการวิเคราะหผลกระทบความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้น
จากนั้นนํามาหาสัดสวนเฉพาะพื้นที่ในเขตใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง จังหวัดระยอง
4.3 การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการลงทุนระบบประปา จะใชเครื่องมือพื้นฐานที่ใชในการ
ประเมินความเปนไปไดทางการเงิน อาทิ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)อัตราสวนของผลตอบแทน
ตอตนทุน (Benefit–Cost Ratio: BCR)อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)และ
วิเคราะหความออนไหวของโครงการจะใชเครื่องมือ อาทิ Switching Value Test of Benefit(SVB) และ Switching
Value Test of Cost (SVC)
โดยมีขอสมมติในการวิจัย ดังนี้
1. กําหนดระยะเวลาในการประเมินโครงการ 25 ป ตั้งแตป 2561-2585 (คูมือการประเมินโครงการของ
การประปาสวนภูมิภาค สําหรับโครงการขนาดใหญ)
2. กําหนดอัตราคิดลดของโครงการ รอยละ 6.8 (JoiceValentim and Jose Mauricio Prado, 2008)
3. การประเมินความตองการใชน้ําอันเนื่องมาจากผลกระทบของแผนงานลงทุนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) อาศัยเครื่องมือตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตในการวิเคราะห
4. กําหนดอัตราน้ําสูญเสียเทากับรอยละ 25 ของปริมาณน้ําผลิต(การประปาสวนภูมิภาค)
5. ตนทุนการดําเนินงาน ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.00 ตอป
6. กําหนดราคาน้ําจําหนายเทากับ 19.28 บาทตอลูกบาศกเมตร และปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3.00 ทุกๆ 3 ป
7. กําหนดอัตราการใชน้ําตอครัวเรือนเทากับ 0.88 ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือนตอวันและกําหนดใหอัตรา
การใชน้ําตอครัวเรือนเพิ่มขึ้นรอยละ 0.50 ตอป
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ผลการวิจัย
จากวัตถุประสงคขอแรก เพื่อประเมินความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ใหบริการของการประปาสวน
ภูมิภาคสาขาบานฉาง ในกรณีประเมินความตองการใชน้ําประปาตามการขยายตัวของเมืองโดยปกติ ใชเครื่องมือ
การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนตรง (Linear Regression) ตัวแปรตนคือเวลา และตัวแปรตามคือจํานวนประชากร
อาศัยขอมูลสถิติประชากรตั้งแตป 2538-2560 รวมจํานวน 23 ป ไดผลการศึกษาดังนี้
Yt = 52,755.73 + 2,830.78X
Std.error (3755.58) (296.86)
t-statistic
[14.05]** [9.54]**
**แสดงถึงระดับนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99
กําหนดให Ytคือจํานวนประชากรในเขตพื้นที่ใหบริการ ป 2561-2585
Xคือเวลา หรือ ป 2561-2585
เมื่อนําจํานวนประชากรที่ไดคูณอัตราจํานวนคนตอครัวเรือนในพื้นที่ คาที่ไดคือ 1.55 คนตอครัวเรือน (มา
จากขอมูลป 2560จํานวนประชากรในเขตพื้นที่ใหบริการจํานวน 119,559 คน และจํานวนครัวเรือน 76,898
ครัวเรือน)โดยกําหนดอัตราการใชน้ําตอครัวเรือนอยูที่ 0.88 ลูกบาศกเมตรตอครัวเรือนตอวัน และอัตราการใชน้ํา
เพิ่มขึ้นรอยละ 0.50 ตอป ผลที่ไดคือการขยายตัวของเมืองโดยปกติชวงป 2561-2585 ความตองการใชน้ํามีอัตรา
การเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 2.42 ตอป
สําหรับกรณีมีแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ และความ
ตองการใชน้ําประปาเพิ่มขึ้น ชวงป 2561-2566การวิเคราะหผลกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจที่มีตอความ
ตองการใชน้ํา อาศัยเครื่องมือตารางปจจัยการผลิตและผลผลิตของจังหวัดระยอง (ภาวิณี ศักดิ์สุนทรศิริ และคณะ,
2555) ซึ่งกอนการวิเคราะหผลกระทบดังกลาวไดมีการประเมินสัดสวนการลงทุนของแผนงาน EEC ที่จะเกิดขึ้นใน
จังหวัดระยอง ชวงป 2561-2566 แลวนําไปจัดกลุมสาขาการผลิต (Sector) ตางๆ ตามตารางปจจัยการผลิตและ
ผลผลิต(Input-Output table) เพื่อนําไปวิเคราะหผลกระทบที่มีตอสาขาการผลิตน้ํา โดยผลการศึกษาความ
ตองการใชน้ํากรณีมีแผนงาน EEC สรุปไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริมาณความตองการใชน้ําปริมาณน้ําผลิต และการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ
ป ความตองการ ความตองการใช ปริมาณความ
ปริมาณ
มูลคา
มูลคา
ใชน้ําจาก น้ําตามปกติและ ตองการใชน้ํา
น้ําผลิต ผลประโยชน ตนทุน
ผลกระทบEEC
ที่เพิม่ ขึ้น
รวม
(ลบ.ม.)
(Benefit)
(Cost)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
(ลานบาท) (ลานบาท)
2561 1,377,922 13,756,044
15,133,966
20,178,622
0.00
300.00
2562 1,702,967
393,029
17,229,962
22,973,283
0.00
600.00
2563 1,777,540
396,615
19,404,117
25,872,156
0.00
600.00
2564 1,697,763
400,228
21,502,108
28,669,477
36.37
12.25
2565 1,513,760
403,866
23,419,734
31,226,312
81.48
33.40
2566
959,390
407,531
24,786,655
33,048,873 109.43
49.14
2567
646,864
25,433,519
33,911,359 119.82
57.38
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ตารางที่ 1 ปริมาณความตองการใชน้ําปริมาณน้ําผลิต และการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ(ตอ)
ป ความตองการ ความตองการใช ปริมาณความ
ปริมาณ
มูลคา
มูลคา
ใชน้ําจาก น้ําตามปกติและ ตองการใชน้ํา
น้ําผลิต ผลประโยชน ตนทุน
ผลกระทบEEC
ที่เพิม่ ขึ้น
รวม
(ลบ.ม.)
(Benefit)
(Cost)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
(ลบ.ม.)
(ลานบาท) (ลานบาท)
2568
652,713
26,086,232
34,781,643 147.05
65.98
2569
658,604
26,744,837
35,659,782 163.62
74.98
2570
664,538
27,409,375
36,545,833 180.33
84.38
2571
670,515
28,079,890
37,439,853 215.19
94.20
2572
676,535
28,756,425
38,341,900 233.78
104.48
2573
682,598
29,439,023
39,252,031 252.54
115.22
2574
688,705
30,127,729
40,170,305 296.34
126.46
2575
694,856
30,822,585
41,096,780 317.21
138.20
2576
701,052
31,523,637
42,031,516 338.26
150.49
2577
707,292
32,230,929
42,974,572 392.54
163.33
2578
713,577
32,944,506
43,926,008 415.96
176.77
2579
719,907
33,664,412
44,885,883 434.42
188.61
2580
726,282
34,390,694
45,854,259 474.41
192.83
2581
732,703
35,123,398
46,831,197 474.41
197.18
2582
739,171
35,862,568
47,816,758 474.41
201.66
2583
745,684
36,608,252
48,811,003 518.10
206.28
2584
752,244
37,360,497
49,813,996 518.10
211.03
2585
758,852
38,119,349
50,825,798 518.10
215.93
รวม
6,712
4,360
PVB
2,238
PVC
2,264
NPV
-25.81
BCR
0.99%
IRR
6.64%
ที่มา: จากการประมวลผลดวยเครื่องมือ Linear Regression, Input-Output tableและการวิเคราะหความคุม คาใน
การลงทุน
จากตารางที่ 1 ผลกระทบของการลงทุนในจังหวัดระยองภายใตแผนงาน EEC ทําใหความตองการใชน้ํา
ในเขตใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉางชวง ป 2561-2566 เพิ่มขึ้น 1,377,922, 1,702,967,
1,777,540, 1,697,763, 1,513,760 และ 959,390 ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ ในป 2561 ความตองการใชน้ําตาม
การเติบโตของเมือง13,756,044 ลูกบาศกเมตร เมื่อรวมกับความตองการใชน้ําที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของ EEC
จํานวน 1,377,922ลูกบาศกเมตร จะไดความตองการใชน้ํารวม 15,133,966 ลูกบาศกเมตร จากนั้นป 2562-2566
ความตองการใชน้ําจะมาจาก ความตองการใชน้ําในปกอนรวมกับความตองการใชน้ําตามการขยายตัวของเมือง
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และความตองการใชน้ําจากผลกระทบ EEC ทั้งนี้ ตั้งแตป 2567 เปนตนไป กําหนดใหปริมาณความตองการใช
น้ําประปาเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของเมืองโดยปกติทําใหความตองการใชน้ําป 2567-2585 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย
รอยละ 2.17 ตอป
สําหรับปริมาณน้ําผลิตมาจากปริมาณน้ําจําหนาย (หรือความตองการใชน้ํา) รวมกับปริมาณน้ําสูญเสีย ซึง่
กําหนดอัตราน้ําสูญเสียรอยละ 25 ของปริมาณน้ําผลิต โดยเมื่อคํานวณมูลคาผลประโยชนและมูลคาตนทุนของ
โครงการ พบวาผลประโยชนรวมตลอดอายุโครงการเทากับ 6,712 ลานบาท ขณะที่มูลคาตนทุนรวมตลอดอายุ
โครงการเทากับ 4,360 ลานบาท
จากวัตถุประสงคขอทีส่ อง เพื่อศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน และวิเคราะหความออนไหวของโครงการ
ลงทุนระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาค สาขาบานฉาง จังหวัดระยอง ภายใตการกําหนดระยะเวลาโครงการ
25 ป (ป 2561-2585) เงินลงทุนสําหรับการขยายระบบประปาจํานวน 1,500 ลานบาท สามารถเพิ่มกําลังการผลิต
น้ําได 2,000 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ใชระยะเวลาในการกอสราง 3 ป โดยมีอัตราน้ําสูญเสียอยูที่รอยละ 25 ของ
ปริมาณน้ําผลิต
ในการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน และความออนไหวของโครงการ ภายใตอัตราคิดลดทางสังคม
(Social Discount Rate for Thailand) ซึ่งมีคารอยละ 6.80 สามารถสรุปการศึกษา ดังนี้
ตนทุนตลอดอายุโครงการ เทากับ 4,360 ลานบาท ขณะที่รายไดตลอดอายุโครงการ เทากับ 6,712ลานบาท
ทําใหมีกระแสเงินสดสุทธิ 2,352 ลานบาทการวิเคราะหมูลคาปจจุบันของตนทุน (Present Value of Cost: PVC)
มีคาเทากับ 2,264ลานบาท ขณะที่มูลคาปจจุบันผลประโยชน (Present Value of Benefit: PVB) มีคาเทากับ
2,238ลานบาท ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เทากับ -25.81 ลานบาท ผลที่ไดคือมูลคา
ปจจุบันสุทธิ ติดลบถือวาเปนโครงการที่ ไม มีความคุมคาสําหรับการลงทุน อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน
(Benefit-Cost Ratio: BCR) เทากับ 0.99 ซึ่งนอยกวา 1 ถือวาไมคุมคาสําหรับการลงทุนเชนกัน และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เทากับ 6.64 ซึ่งนอยกวาอัตราคิดลดของ
โครงการ ภายใตระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 16.61 ป จึงสรุปไดวาการลงทุนขยายระบบประปาเปน
โครงการทีไ่ มมีความคุมคาทางการเงิน
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ มีคา Switching Value Test of Benefit (SVB) อยูที่รอยละ
-1.15 จึงอธิบายไดวา ถารายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 1.15 โครงการจะมีความคุมคาในการลงทุน ขณะที่ Switching
Value Test of Cost (SVC) มีคาอยูที่รอยละ -1.14 จึงอธิบายไดวา ถาตนทุนลดลงรอยละ 1.14 โครงการจะมี
ความคุมคาในการลงทุน และเมื่อวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ผานการจําลอง
สถานการณ 4 กรณี ไดแก กรณีรายไดลดลงรอยละ 10 จะทําให NPV มีคาเทากับ -249.60 และ IRR เทากับ 5.17
กรณีรายจายดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จะทําให NPV มีคาเทากับ -122.23 และ IRR เทากับ 6.03 กรณีเงิน
ลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 10 จะทําให NPV มีคาเทากับ -155.75 และ IRR เทากับ 5.75 และกรณีทั้งสามเหตุการณ
เกิดขึ้นพรอมกัน จะทําให NPV มีคาเทากับ -475.97 และ IRR เทากับ 3.78
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาโครงการลงทุนระบบประปาของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง จังหวัดระยอง มี
ประเด็นที่นาสนใจคือความเชื่อมโยงระหวางการลงทุนตามแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกกับ
ผลกระทบที่มีตอความตองการใชน้ําประปาในพื้นที่ ซึ่งการลงทุนตามแผนงาน EEC สวนหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัด
ระยอง ทําใหมีการลงทุนขยายเสนทางระบบประปาในเขตใหบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง
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จังหวัดระยอง ซึ่งเริ่มลงทุนในปง 2561 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง เศรษฐกิจ และความตองการใชน้ําที่
เพิ่มขึ้น
การวิเคราะหความคุมคาทางการเงินของโครงการภายใตแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โดยมีอัตราคิดลดรอยละ 6.80 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) เทากับ -25.81 ลานบาท
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) เทากับ 0.99 และอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เทากับ 6.64 ซึ่งจากผลการวิเคราะหที่ไดพบวา NPV มีคา ติดลบBCR มี
คานอยกวา 1 และ IRR มีคานอยกวาอัตราคิดลด แสดงวาโครงการลงทุนระบบประปาไมมีความคุมคาในการลงทุน
อยางไรก็ตามผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของ นก ลาภเงิน (2556) ในโครงการกอสรางระบบ
ประปาหมูบานของชุมชนขนาดใหญ ในพื้นที่ตําบลผักปง อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคา NPV เปนลบ และ
คา BCR นอยกวา 1 แมวาจะใชอัตราคิดลดที่รอยละ 4.00 และมีการปรับคาน้ําเพิ่มขึ้นทุกๆ 3 ป นอกจากนั้นยัง
สอดคลองกับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการกอสรางและวิธีการจัดการระบบประปาหมูบาน ของชุมชน
ขนาดใหญ ในพื้นที่ตําบลสามสวนของ ธรรมนูญ ธรรมะ (2555) ซึ่งมีคา NPV เปนลบ และคา BCR นอยกวา 1
เชนกัน เนื่องจากโครงการลงทุนระบบประปาใชเงินลงทุนเริ่มแรกคอนขางสูง มีตนทุนในการบริหารจัดการโครงการ
สูงเชนกัน ขณะที่การกําหนดอัตราคาน้ําประปาเปนไปตามประกาศของการประปาสวนภูมิภาค อีกทัง้ ระบบประปา
เปนกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ จึงจําเปนตองลงทุนขยายการใหบริการอยางทั่วถึง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพือ่ การนําผลการวิจัยไปใชงาน
จากผลการวิจัยพบวาการขยายกําลังการผลิตของการประปาสวนภูมิภาคสาขาบานฉาง จังหวัดระยอง
จาก 3,100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงเปน 5,100 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงนั้นสามารถรองรับความตองการใชน้ําไดถึง
ป 2576 หลังจากนั้นในป 2579เปนตนไปความตองการใชน้ําจะมากกวาศักยภาพในการผลิต ดังนั้นภาครัฐควร
วางแผนขยายกําลังการผลิตครั้งตอไปกอนป 2579 เพื่อใหพื้นที่ในเขตบริการมีปริมาณน้ําประปาใชอยางเพียงพอ
รวมถึงรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีอยางตอเนื่อง และจากผลการวิเคราะหความคุมคาและความออนไหว
ของโครงการลงทุนระบบประปาภายใตแผนงาน EEC ซึ่งพบวามีNPVติดลบBCR นอยกวา 1 และ IRR นอยกวา
อัตราคิดลด โดยมีคา Switching Value Test of Benefit และ Switching Value Test of Cost ติดลบเชนกัน
เนื่องจากขอจํากัดของการวิเคราะหโครงการครั้งนี้ที่รวบรวมผลประโยชนทางการเงินเทานั้น ยังไมไดประเมินผล
ประโยชนดานสังคมรวมดวย ดังนั้น แมวาโครงการลงทุนระบบประปาจะไมมีความคุมคาทางการเงิน แตภาครัฐควร
สงเสริมการลงทุนระบบประปาและใหบริการอยางทั่วถึง เพื่อประโยชนดานสุขอนามัยของประชาชนเปนหลัก
2. ขอเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ตอไป
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีขอจํากัดในเรื่องขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนภายใตแผนงานพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ชวงป 2561-2566 ซึ่งแผนงาน EEC ไมสามารถลงรายละเอียดและตัวเลขการลงทุน
เปนรายปและรายจังหวัดที่ชัดเจนไดนอกจากนั้นยังไมสามารถหาขอมูลการลงทุน EEC ตั้งแตป 2567 เปนตนไปทํา
ใหการศึกษาครั้งนี้ประเมินความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้นตามอัตราการเติบโตปกติ ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไปหาก
สามารถหาขอมูลมูลคาการลงทุนไดอยางครบถวนสมบูรณ จะทําใหการวิเคราะหผลกระทบของการลงทุนที่มีตอ
ความตองการใชน้ํามีความแมนยํามากขึ้น
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