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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตการส่งน้ําโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง คือ ศึกษาความ

เหมาะสมของการขยายเขตของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านแจมป๋อง โดยทําการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการขยายเขตของ
โครงการ แล้วนําผลท่ีได้มาประกอบการตัดสินใจในการท่ีจะดําเนินโครงการ การขยายเขตจะดําเนินการโดยการก่อสร้างคลองลอยดาดคอนกรีต 
ยาว 1,700 เมตร อัตราการไหล 0.10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งน้ําให้กับพ้ืนท่ีได้ 350 ไร่  

ผลการวิเคราะห์พบว่า  ต้นทุนในการก่อสร้างคลองส่งน้ํา และค่าบํารุงรักษารายปีเท่ากับ 491,759 บาท (ต้นทุนรายปีคิดท่ี อัตรา
ดอกเบี้ย 7% และอายุโครงการ 20 ปี) ส่วนผลตอบแทนของโครงการคิดจากผลผลิตข้าวเปลือกนาปรัง จํานวน 350 ไร่ เท่ากับ 1,543,850 บาท 
เม่ือทําการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B-C Ratio) ของโครงการ ได้ค่าเท่ากับ 3.13 ซ่ึงสรุปได้ว่า โครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการ
ดําเนินการ 
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Abstract 
The objectives of the Feasibility Study of the Irrigated Area Expansion Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project 

are : to study the feasibility of the irrigated area expansion Ban Jam-Pong Irrigation Pumping Project by estimating cost and 
benefit of the project, the result will be used by decision maker for the project commencement. The expansion will be 
done by constructing elevated concrete canal 1,700 meter long and 0.10 cms. for irrigating 350 rai.  

The outcome of the analyses reveals that the total annual cost of construction and maintenance is around 
491,759 THB (at 7% interest and 20 years period). The project benefit comes from the value of dry season paddy 
produces in 350 rai which is about 1,543,850 THB annually. The project benefit-cost ratio is 3.13, which indicated that this 
project is very feasible for commencement. 

Keywords: feasibility study, irrigation pumping project, benefit – cost ratio. 

1. บทนํา 
โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง อําเภอเวียงแก่น จังหวัด

เชียงราย เดิมก่อสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2534 โดยการควบคุมดูแลของ
กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้

เป็นประโยชน์ ด้านการเกษตรและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การเร่งรัดขจัดปัญหาความแห้งแล้งของประเทศ ในพ้ืนท่ีท่ีอยู่นอกเขต
โครงการชลประทานด้วยการจัดต้ังสถานีสูบน้ําข้ึนท่ีบริเวณริมฝั่งของ
แหล่งน้ําท่ีมีน้ําบริบูรณ์ตลอดทั้งปีท่ัวประเทศ และมีเป้าหมายในการ
ส่งน้ําให้เกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชได้ตลอดท้ังปีตามนโยบายของ
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กระทรวง (สํานักงานพลังงานแห่งชาติ โครงการจัดต้ังสถานีสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า, 2534) ก่อนจะถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เ ม่ือปี  พ .ศ .  2543 ต่อมากรม
ชลประทานจึงได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่เทศบาลตําบลหล่ายงาว
ควบคุมดูแล เม่ือปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน 

โครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง ได้ดําเนินโครงการมา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เกษตรกรบ้านแจมป๋องใช้น้ําในการทํานาปรัง 
ส่งผลให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีเขตชลประทานได้รับผลผลิตในการทํานา
ปรังเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังมีชาวนาอีกส่วนหนึ่งซ่ึงมีพ้ืนท่ีอยู่นอกเขต
ชลประทานของสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง มีความต้องการ
ใช้น้ําและยังไม่ได้รับการขยายเขตชลประทาน ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็น
ความสําคัญของปัญหา จึงได้ทําการศึกษาหาความเหมาะสมของการ
ขยายเขตการส่งน้ํา ตามความต้องการของเกษตรกร เพ่ือหาความ
คุ้มค่าของโครงการ และนําผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนของภาครัฐในอนาคตต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของการขยายเขตชลประทานบ้าน
แจมป๋อง ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
 เพ่ือทราบถึงต้นทุนของการขยายเขตชลประทาน สถานีสูบน้ํา

ด้วยไฟฟ้าในแต่ละปี  ว่ ามี ต้นทุนเท่าไร นําข้อมูลท่ีศึกษาได้  
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมในการดําเนินโครงการว่ามี
ความเหมาะสม และความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ อย่างไร 
 เพ่ือนําผลการวิเคราะห์โครงการท่ีได้ มาใช้ประโยชน์ในการ

ดําเนินโครงการในกิจการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า เช่น ประกอบกับการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างขยายเขตคลองส่งน้ํา จากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือกรมชลประทานเป็นต้ว 

3. ข้อมูลและวิธีการ 
การศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ทําการวิจัย โดยมี

แหล่งท่ีมาของข้อมูลจากส่วนราชการในพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวข้องและข้อมูล
เชิงสถิติทางอินเทอร์เน็ต ดังนี้ 

3.1 การรวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูลการก่อต้ังสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมปอ๋ง และแบบ
แปลนการก่อสร้างเดิมจากกองช่างเทศบาลตําบลหล่ายงาว อําเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

 ข้อมูลพ้ืนท่ีการเพาะปลูกข้าวบ้านแจมป๋อง จากศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาํตําบล หล่ายงาว 
 ข้อมูลแสดงผลผลิตข้าวต่อไร่ จากกรมการข้าว ปี 2556 
 ข้อมูลราคาข้าวแต่ละชนิด จากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ปี 

2557 
 ข้อมูลการคํานวณเพื่อออกแบบคลองส่งน้ํา แบบแปลน และ

ประมาณราคาค่าก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
 ข้อมูลค่าบํารุงรักษารายปีของสถานีสูบน้ํา จากสํานักงาน

เทศบาลตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

3.2 วิธีการ 

 เก็บรวบรวมข้อมูลในปัจจุบันของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
บ้านแจมป๋อง ประกอบกับการสอบถามรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง จาก
พนักงานสูบน้ําประจําสถานี 
 ศึกษาพื้นท่ีทํานาท้ังหมด และจําแนกเป็นพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขต

ชลประทานมีกี่ไร่ พ้ืนท่ีท่ีอยู่นอกเขตชลประทานท่ีรอการขยายเขต
การส่งน้ํามีกี่ไร่ และพื้นท่ีนอกเขตชลประทานท่ีไม่สามารถขยายเขต
ชลประทานได้มีจํานวนกี่ไร่ 
 นําข้อมูลผลผลิตการทํานาปรังของเกษตรกรต่อไร่ต่อปี  มา

คํานวณหารายได้ของเกษตรกรโดยใช้ข้อมูลราคาข้าวจากสมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย จะได้ตัวเลขออกมาเป็นผลตอบแทนของโครงการ 
(Benefit) 
 ศึกษาเก็บข้อมูลในอนาคตของโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้าน

แจมป๋อง ว่ามีพ้ืนท่ีต้องการการขยายเขตการส่งน้ําประมาณกี่ไร่ และ
เขียนแผนผังการวางแนวคลองส่งน้ําออกมาอย่างชัดเจน 
 ออกแบบหน้าตัดคลองส่งน้ําต่อพ้ืนท่ีท่ีต้องการน้ํา ตามหลัก

วิชาด้านวิศวกรรม และนํามาทําการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการ
ขยายเขตการส่งน้ํา โดยนํามาเฉลี่ยตามอายุการใช้งานออกมาเป็นราย
ปี ตามอัตราดอกเบ้ียปัจจุบัน จะได้ตัวเลขเป็นต้นทุนของโครงการ 
(Cost) 
 เปรียบเทียบและวิเคราะห์โครงการด้วยวิธีด้านเศรษฐศาสตร์

วิศวกรรม เพ่ือนํามาสรุปว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการ
ลงทุนเพ่ือก่อสร้างหรือไม่อย่างไร 
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3.3 ผลและวิจารณ์ 

Table 1 Classification of Paddy Field. 

No. Area 
Produces. 

Kg./rai  

Income rainy season
Sticky Paddy  

Bt/rai (12.10 Bt/Kg) 

Income dry season 
Paddy Rice 

Bt/rai (7.74 Bt/Kg)  

Total income 
Bt/rai/annum 

 
1 Irrigated Paddy Field 350 Rai 570 6,897 4,411 11,308 
2 Rain-Fed Paddy Field 350 Rai 

(Expandable) 
570 6,897 - 6,897 

3 Rain-Fed Paddy Field 202 Rai 
(Non Expandable) 

570 6,897 - 6,897 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอเวียงแก่น (2556) กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว (2556) 
3.4 ผลตอบแทน (Benefit) 

จากตารางท่ี  1 แสดงให้ เห็นว่าเกษตรกรท่ี มี พ้ืนท่ี ในเขต
ชลประทานจะมีรายได้ 11,308 บาท/ไร่/ปี ส่วนเกษตรกรที่มีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกอยู่นอกเขตชลประทานจะมีรายได้ 6,897 บาท/ไร่/ปีซ่ึงมี
รายได้น้อยกว่าเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยู่ในเขตชลประทานอยู่ 4,411 
บาท/ไร่/ปี โดยเกษตรกรจะมีรายได้จากการทํานาปรังในเนื้อท่ี
ประมาณ 350 ไร่ คิดเป็นเงินรายได้ 4,411x350 เท่ากับ 1,543,850 
บาท/ปี  

3.5 ต้นทุน (Cost) 
โครงการดังกล่าวออกแบบเพื่อรองรับจํานวนพ้ืนท่ีต้องการรับน้ํา

เท่า 350ไร่ มีขนาดคลองส่งน้ําอัตราการไหลเท่ากับ 0.10 ลบ.ม./
วินาที ความยาว 1,700 เมตร ลักษณะเป็นคลองแบบลอย ตามแบบ
มาตรฐานคลองดาดคอนกรีต ดังรูป จากการประมาณราคาคา่ก่อสร้าง
ปัจจุบันท้ังหมด จะได้ราคาค่าก่อสร้างคลองส่งน้ําเท่ากับ 4,680,000 
บาท และค่าบํารุงรักษารายปีอีก 50,000 บาท เม่ือคํานวณค่าเฉลี่ย
เป็นรายปีแล้วจะได้เท่ากับ 491,759 บาท/ปี เม่ือกําหนดอายุของ
โครงการ 20 ปี อัตราดอกเบี้ย 7% ตามสมการ  P=A( P/A ,i%,n ) 

Table 2 Standard Cross Section for Irrigation Canal. 

Discharge 
(cu.m/s) 

                       SLOPE B 
(m) 

t 
(m) 

F 
(m) 

H 
(m) 

L 
(m) 

W1 
(m) 

W2 
(m) 1:500 

D  (m) 
1:1000
D  (m)

1:2000 
D  (m) 

1:3000
D  (m)

1:4000
D  (m)

1:5000
D  (m)

0.10 0.23 0.27 0.32 0.35 0.38 0.40 0.30 0.05 0.15 0.20 0.80 0.20 0.20

 
Elevated Canal Cross section 

Table 3 Annual Cost. 

No  Investment 
Cost (Bt) 

Duration 
 (Yr) 

Annual 
Cost (Bt) 

1 ค่าก่อสร้างคลองส่งน้ํา 4,680,000 20 441,759 
 ค่าบํารุงรักษารายปี 50,000 - 50,000 
 รวมค่าต้นทุนคลองส่งน้ํารายป ี 491,759 

3.6 การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 
การขยายเขตการส่งน้ํา สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋อง จะมี

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างคลองส่งน้ํา และค่าบํารุงรักษารายปี
เท่ากับ 491,759 บาท/ปี  ส่วนเกษตรกรจะมีรายได้จากการทํานาปรัง
ในเนื้อท่ีประมาณ 350 ไร่ คิดเป็นเงินรายได้ 4,411x350 เท่ากับ 

1,543,850 บาท/ปี จึงนําเงินรายได้ของเกษตรกรต่อปีมาเทียบกับเงิน
ลงทุนท้ังหมดต่อปีโดยใช้อัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ต่อต้นทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) ดังนี้ 
เม่ือ  B  = 1,543,850 บาท/ปี 
 C  = 491,759 บาท/ปี 
จากสูตร B/C  = 1,543,850 / 491,759 
  = 3.13    
ดังนั้นจากการเปรียบเทียบระหว่าง ผลตอบแทนท่ีได้รับ กับ
งบประมาณการลงทุน B/C ratio ได้ค่าเท่ากับ 3.13 ซ่ึงเป็นค่าท่ี
มากกว่า 1 จึงเป็นโครงการท่ีเหมาะสมในการลงทุนของภาครัฐ 
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3.7 อภิปรายผล 
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านแจมป๋องในการดูแลของเทศบาล

ตําบลหล่ายงาว ปัจจุบันมีลักษณะเป็นคลองส่งน้ําดาดคอนกรีตแบบ
คลองลอย มีขนาดคลองเท่ากับอัตราการไหลของนํ้า 0.30 ลบ.ม./
วินาที ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการปลูกข้าวนาปรังโดยมีอายุการใช้งานของ
โครงการมากว่า 20 ปี มีการบํารุงรักษาประจําทุกปีปีละประมาณ 
50,000 บาท จากข้อมูลของเกษตรกรผู้ทํานาข้าวบ้านแจมป๋องตาม
สถิติของแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล มีพ้ืนท่ีทํานาข้าวจํานวน 
902 ไร่ และใช้ราคากลางข้าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมาคํานวณ
เป็นรายได้ต่อไร่ โดยจําแนกเป็นรายได้จากพื้นท่ีท่ีต่างกัน ได้แก่  

 พ้ืนท่ีนาข้าวในเขตชลประทาน 350 ไร่ คิดเป็นเงิน 11,308 
บาท/ไร่/ปี    
 พ้ืนท่ีนาข้าวนอกเขตชลประทานท่ีรอการขยายเขตอีก 350 ไร่ 

คิดเป็นเงิน 6,897 บาท/ไร่/ปี  
 นอกนั้นเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่สามรถขยายเขตต่อไปได้ 202 ไร่ 
เพราะฉะน้ันเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีในเขตชลประทานจะมีรายได้

มากกว่าเกษตรกรท่ีอยู่นอกเขตชลประทานเป็นเงินส่วนต่างเท่ากับ 
4,411 บาท/ไร่/ปีจึงใช้ค่าผลตอบแทนของโครงการ (Benefit) 4,411 
บาท X 350 ไร่ จะได้ B = 1,543,850 บาท/ปี 

จากนั้นจึงคํานวณหาต้นทุน (Cost) จากความต้องการการขยาย
เขตการส่งน้ําประมาณ 350 ไร่ เพ่ือมาคํานวณหาจํานวนความ
ต้องการน้ําของต้นข้าวในนาข้าว ซ่ึงเป็นปริมาณนํ้าเท่ากับ 0.0002 
ลบ.ม./วินาที/ไร่ จากนั้นนํามาคํานวณหาขนาดคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีตซ่ึงได้ขนาดเท่ากับอัตราการไหลของน้ํา 0.10 ลบ.ม./วินาที มี
ความยาวของคลองเท่ากับ 1,700 เมตร และใช้งบประมาณในการ
ก่อสร้างเท่ากับ 4,680,000 บาท กําหนดอายุการใช้งาน 20 ปี  ใน
อัตราดอกเบี้ย 7%ต่อปี  เม่ือคิดค่าเฉลี่ยเป็นปีแล้วได้เท่ากับ 441,759 
บาท /ปี บวกกับค่าบํารุงรักษาปีละ 50,000 บาท เป็นเงินลงทุน 
(Cost) เท่ากับ 491,759 บาท/ปี จึงวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
โครงการ โดยใช้วิธีการหาอัตราส่วนของมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทน
ต่อต้นทุน(Benefit cost ratio, B/C ratio) โดย 1,543,850 / 491,759 
ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 3.13 ซ่ึงมีค่ามากกว่า 1 โครงการมีความเหมาะสม 

4. สรุปผล 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ความเหมาะสมของการขยายเขตการส่งน้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าบ้าน
แจมป๋อง ตําบลหล่ายงาว อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน และบวกกับความต้องการ
การมีรายได้ของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีสูงข้ึน โดยอาศัยการคํานวณหา
ต้นทุนการขยายเขตการส่งน้ําและข้อมูลผลผลิตของเกษตรกรคิดเป็น
รายได้มาวิเคราะห์โครงการ โดยใช้วิธีการหาอัตราส่วนของมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit cost ratio, B/C ratio) 
เม่ือการขยายเขตการส่งน้ําคิดเป็นต้นทุนค่าก่อสร้างคลองส่งน้ํามี

ต้นทุนรายปี C=491,759 บาท/ปี ส่วนรายได้เกษตรกรผู้ทํานาปรังคิด
เป็นเงินรายได้ B=1,543,850 บาท/ปี เม่ือ B/C มีผลลัพธ์ 3.13 มีค่า
กว่า 1 ซ่ึงเป็นโครงการท่ีเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทน
ท่ีเกษตรกรได้รับ มีมูลค่ามากกว่างบประมาณการลงทุนก่อสร้างใน
การขยายเขตการส่งน้ํา และสามารถใช้ประกอบกับการตัดสินใจลงทุน
ของผู้มีอํานาจพิจารณาของหน่วยงานรัฐต่อไป 
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