
เร่ือง  การใหเอกชนบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา  
(โดย งานวิเคราะหการลงทุนธุรกิจ) 

 
บทคัดยอ 

 
 
                     การศึกษา เรื่อง  “การใหเอกชนบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา” เปนยุทธศาสตรขององคกรแหงการเรียนรูจาก
พันธมิตรทางธุรกิจ และการลดน้ําสูญเสียของ กปภ. โดยมีวัตถุประสงคหลักของการศึกษา เพื่อ      
  1 )    เปนแนวทางในการเรียนรู  เรื่อง การบริหารจัดการบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา    
  2 )    นําเอาผลลัพธที่ไดมาใชวางแผนและกําหนดนโยบายเพื่อใหเกิดความเหมาะสมอยางสอดคลองทั้งทางการ
จัดการขอมูล ดานวัฒนธรรมขององคกร ดานวิศวกรรม และ ดวยการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เกี่ยวกับ
สินทรัพย ตามบัญชีดั้งเดิม และสินทรัพยทางปญญา  
(  Traditional  accounting assets and Intellectual capital assets ) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประสิทธิผล 
 และประสิทธิภาพสูงสุด  
                     ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดจากการเลือกสํารวจขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกศึกษาเฉพาะสํานักงาน
ประปาที่มีระบบผลิตน้ําขนาดใหญ ทั้งนี้ใชวิธีการศึกษาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ หัวหนางาน จํานวน 3 คน  ผูจัดการ
สํานักงานประปา จํานวน 6 คน และผูอํานวยการกองปฎิบัติการ ของ ปปข. จํานวน 3 คน ของ กปภ. และศึกษาขอมูลจาก
เอกสาร  สัญญาจางเอกชนบริหารและจัดการลดน้ําสูญเสียระหวาง   การประปาสวนภูมิภาค กับ บริษัท เธมส วอเตอร 
อินเตอรเนชั่นแนล ( ประเทศไทย ) จํากัด และ กับ บริษัท เธมส วอเตอร อินเตอรเนชั่นแนล เซอรวิส ลิมิดเต็ด 
                     ผลการศึกษาพบวา  การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนของ กปภ.เกี่ยวกับการบริหารจัดการมาตรวัดน้ําทั้งของ
ผูใชน้ํา ( จํานวน 2,479,776 ราย ในปงบประมาณ 2549 ) กับ มาสเตอรมิเตอร ทั้งของสํานักงานประปา และหนวยบริการขอ
งกปภ.( จํานวน 357 แหง ในปงบประมาณ 2549 )    ซึ่งเปน Traditional accounting assets กับ ขอมูลสารสนเทศ ความรู 
ทักษะ และประสบการณในการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรวัดน้ํา  นั้นเปน Intellectual capital assets ที่ตองไดรับการกํากับ
ดูแลอยางมีวิสัยทัศน   จากการกําหนดเปาหมายการลดน้ําสูญเสียอยางเปนรูปธรรมของ กปภ.  ดวยการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจากเปาหมายนี้  กปภ. จะตอง Outsourceในสวนของการบํารุงรักษามาตร หรือ การ
เปลี่ยนมาตรวัดน้ําควบคูไปดวยกันกับการลดน้ําสูญเสียใหเอกชนเปนผูดําเนินการ และ กปภ.ตองใชขอกําหนดจากสัญญา
ใหเปนเงื่อนไข ในการเรียนรู Know – how ของเรื่องดังกลาวอยางลึกซึ้ง แลวนํามาปรับแกไขโครงสรางการบริหารจัดการ
องคกร การจัดการ และ การพัฒนาบุคลากร การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิศวกรรม เปนตน แลวนํามาบูรณาการ 
ใหเกิดเปนประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด ตอ กปภ. 

                      
                        
 

 
 
 
 



Abstract 
 
 This study entitled “Having the Private Sector Maintain PWA Water Meters” is PWA’s crucial strategy to learn 
from its business alliance and reduce non-revenue water (NRW). It aims to be a guideline for learning the management 
of water meter maintenance. Besides, the study consequences may be used to formulate PWA policies and plans for data 
management, IT management and optimizing PWA assets to generate highest efficiency and effectiveness. 
 The data used in this study was derived from purposive sampling on PWA waterworks having a large-sized 
water production system. In this connection, an interview was conducted  on some operation division directors of PWA 
regional offices, PWA waterworks mangers and waterworks’ section chiefs. Additionally, some portions of data were 
gained from a literature survey of contract documents of such companies as Thames Water International (Thailand) and 
Thames Water International Service Limited, both of which were employed by PWA to reduce NRW.  
 The findings reveal that based on the SWOT analysis of PWA water meter management of PWA 3 regional 
offices including management of master meters of PWA waterworks and service units, totaling 357 places in the fiscal 
year 2006, it was found that both the water meters themselves and knowledge, skills and experiences of PWA staff 
dealing with these meters were PWA invaluable assets which should be efficiently managed corresponding with PWA’s 
target to effectively reduce its NRW. As far as this target is concerned, it is advisable that PWA outsource water meter 
maintenance, or change old water meters along with reducing NRW, to the private sector. Meanwhile, PWA should seek 
to get the know-how from the requirements defined in its employment contract with private companies engaging in NRW 
reduction work so that PWA can subsequently apply the knowledge gained from this to tackle the NRW problem by 
itself and stand on its own legs in the future when dealing with NRW reduction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


