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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการด าเนินงานบริหารจดัการลดน ้าสูญเสียในระบบจ่ายน ้าของการ
ประปาส่วนภูมิภาคโดยเปรียบเทียบผลการด าเนินระหว่างปีพ.ศ.2561 ซ่ึงการประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการเอง 
และปีพ.ศ.2562 ซ่ึงมีการจดัจา้งบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการในพ้ืนท่ี โดยการศึกษาวิจยัน้ีจะศึกษาจากเอกสาร
เป็นหลกั ไดแ้ก่ขอ้มูลปฐมภูมิ เช่น ขอ้มูลการออกแบบโซนพ้ืนท่ีการจ่ายน ้ าใหม่ ขอ้มูลพฤติกรรมการใชน้ ้ าของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น เอกสารรายงานด้านปฏิบตัิการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ลพบุรี เอกสารรายงานผลน ้าสูญเสียประจ าเดือน เอกสารซ่อมท่อประจ าเดือน เอกสารส ารวจท่อรั่วประจ าเดือน 
และบทความวิชาการที่เกี่ยวขอ้ง 
 การศึกษาพบว่าการจ้างบริษทัเอกชนเขา้มาด าเนินการลดน ้ าสูญเสียในพ้ืนท่ี สามารถด าเนินการลดน ้า
สูญเสียไดม้ีประสิทธิภาพมากกว่าการประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการเอง ซ่ึงคิดเป็นตวัเลขเท่ากบั 2.87 เปอร์เซ็นต์ 
เน่ืองจากบริษทัเอกชนท่ีเขา้มาด าเนินการนั้นมีประสบการณ์ เทคโนโลยี และความพร้อมดา้นทรัพยากรบุคคลใน
การบริหารจดัการน ้าสูญเสียที่มากกว่า จึงเป็นเหตุผลว่าจ านวนตวัเลขของงานส ารวจท่อรั่วท่ีพบ จ านวนจุดซ่อม
ท่อ ตลอดจนปริมาณงานวางท่อใหม่มีมากกว่าทีก่ารประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการเอง จากขอ้คนัพบดงักล่าวการ
ประปาส่วนภูมิภาคควรส่งเสริมความรูเ้ร่ืองการเฝ้าระวงัน ้าสูญเสียแก่บุคลากรทุกคน ไม่จ ากดัเฉพาะแต่เจา้หนา้ที่
ผูซ่ึ้งดูแลเร่ืองน ้ าสูญเสียเท่านั้น จึงจะสอดคลอ้งกับแนวคิดการจดัการน ้ าสูญเสียท่ีตอ้งอาศยัความช านาญของ
เจา้หนา้ท่ีผูร้ับผิดชอบจึงจะท าให้การจดัการน ้าสูญเสียด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและควรมีการจดัท าคู่มือ
เกี่ยวกับการใช้น ้ าอย่างประหยดัแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี มีการช่วยกันสังเกตความผิดปกติของระบบประปา
โดยรอบบริเวณท่ีตนอาศยัอยู่เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้น ้าอย่างประหยดั อนัจะส่งผลดีต่อเจา้หน้าท่ีใน
การวิเคราะห์และคาดเดาพฤติกรรมการใชน้ ้าของประชาชนโดยง่าย  
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The objective of this research is to study the outcome of water loss reduction in the Provincial 

Waterworks Authority’s water supply system by comparing it’s performance during the year 2018 the Authority, 
by itself, performed to reduce water loss with the year 2019 it has hired a private company to do so. Particularly, 
the Lopburi Provincial Waterworks Authority will be taken into the research as a case study. In doing so, the 
research will examine a variety of documents including primary sources: designated information for new water 
distribution areas, information on water usage behavior of people in Lopburi and secondary sources: operational 
reports of the Lopburi Provincial Waterworks Authority, Lopburi branch monthly water loss report, monthly 
pipe repair documents, monthly leak pipe survey document, and other relevant   

According to the research, it is found that hiring a private company to reduce water loss in Lopburi is 
able to reduce water loss which is more efficient that by the Provincial Waterworks Authority as around 2.87 
percent because such a private company has more experience, technology and human resources in reducing 
water loss as proved by a number of leak pipe survey works, pipe fixing points, and new pipe works which are 
more than that of the Provincial Waterworks Authority. Thus, the Provincial Waterworks Authority should 



seriously encourage and promote its all officials’ knowledge about water loss surveillance and should not only 
support some officials who oversee the water loss. This recommendation would be obviously in line with the 
concept of waste water management requiring the expertise of the responsible staff, so that the water loss 
reduction can be carried out efficiently. There should be also a handbook on saving water distributed among 
people living in the area due to the fact they can assist the Authority to observe irregularities in the water supply 
system leading to the economical use of water. This would usefully facilitate the Authority’s officials to analyze 
and predict those people’s water usage behavior.  
 


