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บทคัดยอ 

วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการแกไขปรับปรุงประปาหมูบานระบบผิวดิน

ขนาดใหญ พื้นท่ีหมูท่ี 5 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย โดยสำรวจรวบรวมขอมูลพื้นท่ี ท่ีทำการ

แกไขปรับปรุงประปาหมูบานระบบผิวดินขนาดใหญ เพื่อเปรียบเทียบแรงดันน้ำวาจุดใดควรแกไขปรับปรุงเพื่อให

ประชาชนไดใชน้ำอยางสะดวก และใชไดทุกหลังคาเรือนในการออกแบบและเลือกใชงานคำนึงถึงความเดือดรอน

ของประชาชน และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหกลับมาใชงานไดอีกคร้ังหนึ่ง ประโยชนท่ีประชาชนในพื้นท่ีจะไดรับ คือ 

มีน้ำใชอยางท่ัวถึง ประชาชนไมตองมีความเดือดรอนและกังวลอีก 

 

คำสำคัญ : ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

 

Abstract 
The objective of this research is to compare about water supply improvement of the 

village in the large cover land organization. We observe and gather many data at Saodeaw 
sub-district Moo. 5 Nonghong district Burirum province. We compare about the pressure of 
water to find out the position which we should be modify or development. However, all 
thing that we research it for making the people who live in this area can use clean water and 
they can use water easily.Because of this cause, we try to research and develop this problem 
with thinking the trouble of people. Thus, they are getting clean water and comfort to use in 
their daily life. 
 
Key word : That Affect the Risk of Operating 
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บทนำ 
ประปาหมูบานขององคการบริหารสวนตำบลเสาเดียว ไดรับงบประมาณจัดสรรจากกรมทรัพยากรน้ำ            

ซึ่งไดรับงบประมาณมาดำเนินการกอสราง จำนวน 3 ลานบาท เปนระบบประปาผิวดินขนาดใหญ พื้นท่ีๆ ไดรับ

งบประมาณใหดำเนินการกอสรางคือบานศรีสมบูรณ หมูท่ี 5 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส จังหวัดบุรีรัมย ซึ่งมี

จำนวนประชากร 727 คน 170 หลังคาเรือน มีพื้นท่ีประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร (ในเขตท่ีอยูอาศัย) หลังจาก

ไดรับงบประมาณมาดำเนินการกอสราง ระบบประปาผิวดินขนาดใหญแลว ประชากรไมสามารถใชประโยชนจาก

น้ำประปาไดเต็มท่ี กอนทำการกอสรางไมไดมีการสำรวจสภาพพืน้ท่ีของหมูบาน โดยยึดเอาสระน้ำของหมูบานเปนท่ี

ดำเนินการกอสราง แหลงน้ำกับชุมชนหางกันประมาณ 1 กิโลเมตร 

หลังการกอสรางระบบประปาผิวดินขนาดใหญแลว จุดจายน้ำ(หอถังสูง) กับหมูบานมีสภาพพื้นท่ีสูง-ต่ำ 

ใกลเคียงกัน ทำใหการจายน้ำจากหอถังสูงผานระบบทอมายังหมูบาน น้ำไมมีแรงดันพอท่ีจะสงน้ำไปยังปลายทางได

หรือสงมาไดแตน้ำไหลนอยไมเต็มทอ ทำใหชาวบานไดรับผลกระทบจากการใชน้ำไมเต็มท่ี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาศึกษาระบบประปาเดิม 

2. ออกแบบแกไขระบบประปาเดิม 

3. เพื่อเปรียบเทียบระบบประปาเดิมกับระบบท่ีทำการแกไข 

ขอบเขตการวิจัย 

ศึกษาระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 5 บานศรีสมบูรณ 

 1. สำรวจสภาพพื้นท่ีของหมูบาน หมูท่ี 5 บานศรีสมบูรณ เพื่อนำขอมูลมาหาคาระดับความสูงของจุดจาย

น้ำกับความสูงของพื้นท่ีรับน้ำ 

2. การทำระดับทอตามยาว (Profile Leving)  

 3. สำรวจจำนวนประชากรหมูบาน หมูท่ี 5 บานศรีสมบูรณ 

4. ศึกษาระบบประปาหมูบานแบบผิวดินขนาดใหญ 

5. สำรวจปริมาณนำ้ใชและปริมาณนำ้ในสระน้ำ  

 6. ศึกษาเร่ืองการไหลในทอ 

  6.1 การสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานในทอ (head loss by pipe friction) 

  6.2 ความเร็วและอัตราการไหล 

  6.3 การสูญเสียหลัก (major loss ; ) 

  6.4 การสูญเสียรองในระบบทอ (minor losses in pipelines) 

  6.5 อัตราการไหลและหาความดันน้ำจุดท่ีทำการแกไข 

7. การเปรียบเทียบตนทุนวิธีการแกไขของระบบสงน้ำดวยทอ โดยศึกษาจาก 

  7.1 ประสิทธิภาพ 

  7.2 ราคา 

  7.3 ข้ันตอนการทำงาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

มีแนวทางการแกไขปญหาระบบน้ำประปา หมูท่ี 5 บานศรีสมบูรณเพื่อนำไปใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในข้ันเตรียมการนี้จะทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ จากขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานตางๆ 

เพื่อนำมาวิเคราะห ประเมินผลและศึกษาความเปนไปไดเบ้ืองตนโดยขอมูลท่ีรวบรวมประกอบดวย 

1.1 แนวทางและเกณฑการหาแรงดันในทอชนิดตางๆ  

1.2 ทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีประกอบกับการพิจารณาความเหมาะสม 

1.3 เบ้ืองตนในดานตางๆ เชน ท่ีต้ังโครงการ  

1.4 ทำการศึกษาแผนท่ีเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ รวมท้ังศึกษาความเปนไปในการกำหนดขอบเขต

ของโครงการ  

1.5 ทำการศึกษาและรวบรวมขอมูลระบบโครงขายทอ 

1.6 ในการศึกษาไดกำหนดพื้นท่ีโครงการ บานศรีสมบูรณ หมูท่ี 5 ตำบลเสาเดียว อำเภอหนองหงส 

จังหวัดบุรีรัมย เปนพื้นท่ีศึกษา  

เกณฑในการศึกษาเปรียบเทียบ 

ในการศึกษานี้เปนการศึกษาแรงดันในทอสงน้ำ มีปจจัยตางๆ ในการศึกษาเปรียบเทียบ ดังนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบเชิงวิศวกรรม การศึกษาคร้ังนี้จะทำการเปรียบเทียบเชิงวิศวกรรม เพื่อใหสามารถ

ประเมินถึงประสิทธิผล สมรรถนะ และประสิทธิภาพของโครงการทางวิศวกรรมระบบแรงดันในทอประปาแตละ

ชนิดโดยปจจัยท่ีนำมาเปรียบเทียบถึงปจจัยตางๆ ทางดานวิศวกรรมท่ีมีตอประสิทธิภาพของระบบน้ำประปา เชน 

อัตราการสูญเสียในระบบสงน้ำ, รูปรางและรูปทรงขององคประกอบในระบบสงน้ำ, การใชพื้นท่ีในการกอสรางและ

การใชประโยชนในเชิงวิศวกรรมประกอบดวย 

  2.1.1 โครงสรางในการกอสรางระบบน้ำประปา : จะดำเนินการศึกษาโครงสรางในการวางระบบ

ทอสงน้ำประปา โดยทำการพิจารณาจากการสำรวจสภาพพื้นท่ี 

  2.1.2 คำนวณหาการสูญเสียในระบบสงน้ำ : ดำเนินการโดยใชสมการพลังงานระหวางหนาตัดทอ 

1 กับหนาตัดทอ 2 คำนวณหารการสูญเสียหลักและการสูญเสียรองของน้ำในการไหล 

  2.1.3 การเปรียบเทียบ : เปนการเปรียบเทียบคาใชจาย ท่ีมีผลตอการดำเนินการในเชิงวิศวกรรม 

เชน การสูญเสียงบประมาณในการแกไขปรับปรุง ขอดี ขอเสียของการแกไข 
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การวิเคราะหโครงการดานการเงิน 

สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางวิธีการแกปญหาแบบถังยกระดับ 

โครงการ แก้ไขระบบประปาหมู่บ้านแบบเพิ�มถังยกระดับ

     ค่าวัสดุและสิ�งของ           ค่าแรงงาน

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 หมวดงานโครงสร้าง

คอนกรีต 1:2:4 7 ลบ.ม 1,495.33 10,467

คอนกรีต 1:3:5 2 ลบ.ม 1,250.00 2,500

ทรายรอง 2 ลบ.ม 373.83 748

2 หมวดงานเหล็กเสริม

ท่อเหล็กกลมเคลือบสังกะสี 4" 4 ท่อน 680.00 2,720

ท่อเหล็กกลมดํา 4" 9 ท่อน 550.00 4,950

ท่อเหล็กกลมดํา 3" 26 ท่อน 430.00 11,180

เหล็กเส้นกลม  Dia 9 mm 73 เส้น 127.10 9,278

เหล็กเส้นกลม  Dia 12 mm 15 เส้น 219.60 3,294

3 หมวดงานดินขุด-ดินถม

งานดินขุด 27 ลบ.ม 30 810

งานดินถม 2 ลบ.ม 30 60

4 หมวดงานระบบประปา

ปั�มนํ�า 1  แรงม้า 2 เครื�อง 6,160 12,320

ถังนํ�าสําเร็จรูปขนาด 1,000 ลิตร 2 ถัง 4,500 9,000

5 หมวดงานไม้แบบ

ไม้แบบ 18 ตร.ม 40 720

6 หมวดงานอื�น ๆ

ลวดเชื�อม 3 กล่อง 110 330

ลวดผูกเหล็ก 2 ม้วน 220 440

67,227 1,590 68,817.27

ค่าแรงงาน   30% 21,463.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 90,280.27    

รวมค่า Factor F เป็นเงิน 1.2726 114,890.67  

ขอเบิกงบประมาณเพียง 114,000.00  

หนึ�งแสนหนึ�งหมื�นสี�พันบาทถ้วน

ใบประมาณการราคาวัสดุอุปกรณ์

สถานที�    หมู่ที�  5   ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์                                              เเผ่นที�       1/1

ประมาณการโดย        -                                             วันที�      สิงหาคม   2555

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย จํานวนเงิน
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 สรุปผลการประมาณราคาคากอสรางวิธีการแกปญหาแบบเพ่ิมถังแรงดัน 

โครงการ ก่อสร้างแก้ไขระบบประปาหมู่บ้านแบบเพิ�มถังแรงดัน

หน่วยละ จํานวนเงิน หน่วยละ จํานวนเงิน

1 หมวดงานโครงสร้าง

คอนกรีต 1:2:4 6 ลบ.ม 1,495.33 8,972

คอนกรีต 1:3:5 1 ลบ.ม 1,250.00 1,250

ทรายรอง 1 ลบ.ม 373.83 374

2 หมวดงานเหล็กเสริม

ท่อเหล็กกลมดํา 4" 1 ท่อน 550.00 550

เหล็กเส้นกลม  Dia 9 mm 73 เส้น 127.10 9,278

เหล็กเส้นกลม  Dia 12 mm 15 เส้น 219.60 3,294

3 หมวดงานดินขุด-ดินถม

งานดินขุด 25 ลบ.ม 30 750

งานดินถม 2 ลบ.ม 30 60

4 หมวดงานระบบประปา

ปั�มนํ�า 1.5 แรงม้า 2 เครื�อง 7,500 15,000

ถังเพิ�มแรงดัน ขนาด 300 ลิตร 1 ถัง 14,500 14,500

5 หมวดงานไม้แบบ

ไม้แบบ 18 ตร.ม 40 720

6 หมวดงานอื�น ๆ

ลวดเชื�อม 1 กล่อง 110 110

ลวดผูกเหล็ก 3 ม้วน 220 660

53,988 1,530 55,518

ค่าแรงงาน   30% 14,026

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน 69,544.11    

รวมค่า Factor F เป็นเงิน 1.2726 88,501.83    

ขอเบิกงบประมาณเพียง 88,000.00    

แปดหมื�นแปดพันบาทถ้วน

ใบประมาณการราคาวัสดุอุปกรณ์

สถานที�    หมู่ที�  5   ต.เสาเดียว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์                                              เเผ่นที�       1/1

ประมาณการโดย        -                                             วันที�      สิงหาคม   2555

ลําดับที� รายการ จํานวน หน่วย จํานวนเงิน

ค่าวัสดุและสิ�งของ  ค่าแรงงาน
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สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาพบวาในการแกไขปญหาระบบประปาหมูบานของเดิมท่ีมีอยู โดยการคำนวณและทดลอง

แทนคาทำใหเราทราบถึงปญหาและขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน ของระบบทอสงน้ำซึ่งมีการสูญเสียคาเฮดการสูญเสียหลัก 

และการสูญเสียรองตอความยาวทอมีมาก ทำใหแรงดันในทอลดลง ประกอบกับสภาพของพื้นท่ีระหวางจุดจาย

น้ำประปากับหมูบานมีระดับความสูงตางกันไมมากนัก  

 ผลการศึกษาดานการเงิน หมายถึง ตนทุนในการกอสรางและดำเนินโครงการและผลตอบแทนท่ีไดรับจาก

การปรับปรุงระบบประปาหมูบาน ในดานตนทุนโครงการจะพิจารณาราคาคาวัสดุและอุปกรณตางๆท่ีเกี่ยวของหาได

จากพาณิชยจังหวัดและสืบราคาจากรานคาท่ีขายวัสดุอุปกรณกอสรางสรุปราคาคากอสรางแตละชนิดได ดังนี้ 

รวมราคาคากอสรางปรับปรุงระบบประปาหมูบาน  

 วิธีท่ี 1 วิธีการแกปญหาแบบถังยกระดับ เปนเงิน 114,000 บาท 

 วิธีท่ี 2 วิธีการแกปญหาแบบเพิ่มถังแรงดัน เปนเงิน 88,000 บาท  

 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพิจารณาการในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี ท่ีมีปญหา

ระบบประปาท่ีใชการไมได ซึ่งทางผูจัดทำจะไดนำขอมูลท่ีไดทำการศึกษา มาเสนอคณะผูผูบริหารขององคการ

บริหารสวนตำบลเพื่อท่ีจะไดจัดสรรงบประมาณในการแกปญหาตอไป ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการนี้ 

คือ ราษฎรในพื้นท่ีมีน้ำใชสะดวก ทำใหราษฎรไมตองเกิดปญหานี้อีก ตอไป 
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