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Due to the problem of permanent ground deformation around Bangkok and its vicinity 
area causing buried natural gas pipeline settle. The possibility analysis of solving the buried 
pipeline problem in several alternatives is, therefore, needed to explore the best solution and 
used for future business operating plan. 

 
This study aims to examine the possibility of solving the buried pipeline problem from 

permanent ground deformation by comparing explicit and implicit costs between expanded 
polystyrene foam (EPS) method and replacing new expanded pipeline method by measuring the 
effectiveness of problem solving in these two methods.  

 
Results from the analysis show that the more the effectiveness of solving the buried 

pipeline problem using expanded polystyrene foam (EPS)  is, the greater the reduction of explicit 
and implicit costs of buried pipeline using expanded polystyrene foam (EPS) is revealed.  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 

 
 พลงังานนั้นมบีทบาทตอ่การพัฒนาประเทศในทุกๆ  ด้าน เพราะการด าเ นินธุรกรรมทั้ง
ทางดา้นเศรษฐกจิและสังคมจ าเป็นตอ้งอาศยัพลงังานเป็นปัจจยัพื้นฐาน และกา๊ซธรรมชาตินั้ นก็เ ป็น
หน่ึงในพลงังานท่ีมคีวามส าคญัและไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึนในชว่ง 30 ปีท่ีผา่นมา เ น่ืองจากความ
ก ัง วล ด้าน ปัญหา ส่ิง แว ดล้อม  โด ย ท่ีก๊า ซธรร มช า ติ  น ้ า ม ัน  แ ละ ถ ่าน หิน  ปล ่อ ยก๊า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 56.1 73.3 และ 94.6 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ตอ่เทระจูล (tCO2/TJ ) 
ตามล าดับ (BP Statistical Review of World Energy 2014)  ซ่ึงจะเห็นได้วา่ก๊าซธรรมชาตินั้ นมีการ
ปลอ่ย CO2 น้อยท่ีสุดในบรรดาเชื้อเพลิงซากดึกด าบรรพ์ นอกจากน้ีความนิยมท่ีเพิ่มข้ึนยังมาจาก
ความกงัวลดา้นความมัน่คงทางพลงังาน โดยพยายามหาทางลดการพึ่ งพิงน ้ ามนั ท่ีมากเกินไป อีกทั้ง
กา๊ซธรรมชาติยงัมคีวามเหมาะสมในการกระจายตวัของกา๊ซธรรมชาติส ารองท่ีถูกค้นพบ เพราะก๊าซ
ธรรมชาติสามารถคน้พบได้ทั่วโลกในทุกทวีป ดังนั้ นจึงมีการกระจายตัวท่ีดีเมื่อเ ทียบกบัน ้ ามนั 
(วษิณ ุ  อรรถวานิช, 2557) 
 
 ในประเทศไทยกา๊ซธรรมชาตินั้ นมีความส าคัญตอ่เศรษฐกิจ เ น่ืองจากก๊าซธรรมชาติใน
ประเทศไทยนั้นจะถูกน าไปใชผ้ลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช ้เ ป็นพลังงานในการท ากิจกรรมอ่ืน  ๆ 
ตอ่ไป และการใชก้า๊ซธรรมชาตินั้นยงัไดน้ ามาใชใ้นภาคคมนาคมขนสง่ดว้ยซ่ึงมีปริมาณการใช ้ 313 
ลา้นลูกบาศกฟ์ุต/วนั (กระทรวงพลงังาน, 2558) เพื่อใช ้ทดแทนการพึ่ งพิงน ้ ามนั เ น่ืองจากปัญหา
ดา้นราคาของน ้ ามนัท่ีมกีารผนัผวนและอีกทั้งประเทศไทยนั้นมปีริมาณส ารองของน ้ ามนั ท่ีน้อยเมื่อ
เทียบกบัปริมาณส ารองของกา๊ซธรรมชาติ ดงัตารางท่ี 1.1 และนอกจากนั้ นประเทศไทยยังมีปริมาณ
การบริโภคกา๊ซธรรมชาติเพิ่มข้ึนอยา่งตอ่เ น่ืองโดยในปี พ .ศ.2537 พ .ศ. 2542 พ .ศ.2547 พ .ศ.2552 
และ พ.ศ. 2557 นั้นมปีริมาณการบริโภคเทา่กบั 954 1,713 2,774 3,564 และ 4,680 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ตอ่วนั (MMCFD) ตามล าดบั (ส านักงานนโยบายและแผนพลงังานกระทรวงพลงังาน , 2558) 
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ตารางที ่1  ปริมาณส ารองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมทั้งพื้นท่ีพฒันารว่มไทย - มาเลเซีย  

       ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557 
 

ประเภทพลังงาน ปริมาณส ารอง 
P1 (R/P) P2 (R/P) P3 (R/P) 

น ้ ามนัดิบ  4.41 6.54 3.72 
   กา๊ซธรรมชาติเหลว  5.28 6.64 1.89 
   กา๊ซธรรมชาติ  6.43 6.47 2.76 
หมายเหตุ : P1 = ปริมาณส ารองท่ีพิสูจน์แล้ว  
       P2 = ปริมาณส ารองท่ีคาดวา่จะพบ    
        P3 = ปริมาณส ารองท่ีนา่จะพบ 
               (R/P) = ปริมาณส ารองพิสูจน์แลว้หารด้วยอัตราการผลิตตอ่ปี  
ท่ีมา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงังาน (2558) 
 
 ปัจจุบนัการขนสง่กา๊ซธรรมชาติในประเทศไทยใช ้วิธีหลักท่ีส าคัญในการขนส่ง  คือ การ
ขนส่ง โดยระบบทอ่ส่ง ก๊าซธรรมชา ติ เ พื่ อใช ้ส าห รับการผลิตกระ แสไฟฟ้ าและ ใ ช ้ใ น
ภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยนั้ นมีความยาวประมาณ  4,226 
กโิลเมตร โดยจะขนสง่กา๊ซธรรมชาติจากอา่วไทยและจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้ามา
ภายในประเทศโดยมทีอ่ยอ่ยท่ีเชื่อมตอ่จากระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติไปยังลูกค้าอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัตา่งๆ เพื่อให้การสง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถสง่ได้อยา่งตอ่เน่ืองและทั่วถึง (ภาพท่ี 1) 
 
 ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินับวา่เป็นระบบการขนส่ง ท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมาก
ท่ีสุด เน่ืองจากมกีารพฒันามาอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลากวา่ 100 ปี โดยท่ีระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
สามารถขนสง่กา๊ซธรรมชาติไดเ้ป็นจ านวนมากและโอกาสท่ีก๊าซธรรมชาติจะสูญหายระหวา่งการ
ขนสง่เกดิข้ึนไดน้้อย อีกทั้งยงัมคีวามสะดวก รวดเร็ว ในการขนสง่ นอกจากนั้ นหลักการท างานของ
ระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติยงัได้ก  าหนดอยูบ่นพื้นฐานความปลอดภยั 
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ภาพที ่1  โครงขา่ยระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติของประเทศไทย 
ท่ีมา: บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) (2558) 
 

 แมว้า่ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ นจะมีครอบคลุมทั้งในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล แตพ่ื้นท่ีในบริเวณดงักลา่วถูกจดัวา่เป็นพื้นท่ีท่ีมอีตัราการทรุดตัวของดินคอ่นข้างสูง  โดย
มกีารก  าหนดให้พื้นท่ีทั้งหมดภายในกรุงเทพมหานคร จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี  และจังหวดั
สมทุรปราการ เป็นเขตควบคมุของมาตรการตามล าดบัความรุนแรงของการทรุดตัวของพื้นดินและ
อตัราลดระดบัของน ้ าบาดาล โดยแบง่เ ป็นเขตวิกฤต  3 อันดับ (กรมแผนท่ีทหาร กองบัญชาการ
กองทพัไทย, 2551)  ดงัน้ี 
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 เขตวกิฤตอนัดบั 1 มีอัตราการทรุดตัวของพื้นดินมากกวา่  10 เซนติเมตรตอ่ปี ได้แก ่เขต
บางเขน เขตบางกะปิ เขตห้วยขวาง  เขตพระโขนง  กรุงเทพมหานคร , อ าเภอพระประแดง  (ฝ่ัง
ตะวนัออกของแมน่ ้ าเจา้พระยา) อ าเภอเมือง  จังหวดัสมุทรปราการ  และยา่นช ุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ระหวา่งเขตมีนบุรี  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  อ าเภอบางพลี  จังหว ัด
สมทุรปราการ ส าหรับ 
 
 เขตวกิฤตอนัดบั 2 มอีตัราการทรุดตวัของพื้นดินระหวา่ง  5 - 10 เซนติเมตรตอ่ปี ได้แก ่เขต
ดุสิต เขตพญาไท เขตปทุมวนั เขตบางรัก และเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
 
 เขตวกิฤตอนัดบั 3 มอีตัราการทรุดตวัของพื้นดินน้อยกวา่  5 เซนติเมตรตอ่ปี ได้แก  ่บริเวณ 
นอกเหนือจากเขตวกิฤตอนัดับ 1 และ 2 
 
  จากการท่ีระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นไดท้ าการขดุวางทอ่ในพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตัวของดิน
จึงส่งผลใ ห้ทอ่ส่งก๊าซธรรมชา ติเกิดการทรุดตัวตามการทรุดตัวของดิน  จนท าให้ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาตินั้นเกดิทรุดตวัจนเกดิการบิดของทอ่และท าให้หน้าแปลน (Flange)  ในบริเวณสถานีส่ง
กา๊ซธรรมชาตินั้นอาจเกดิการร่ัวซึมของกา๊ซธรรมชาติได้ ท่ีผา่นมาในอดีตได้ท าการแกปั้ญหาการ
ทรุดตวัของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติในวธีิตา่งๆ ทั้งในการสร้างทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติให้สามารถยืดตัวได้
ในระดบัหน่ึงเพื่อรองรับการทรุดตวัของดินตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้การท าห ่วงยึดร้ัง เพื่อร้ังทอ่ไมใ่ห้
ทรุดตวัลงไป (ภาพท่ี 2) การท าฐานรองรับให้สามารถปรับตัวลดลง (ภาพท่ี 3)  ได้เพื่อให้สามารถ
ปรับระดบัลงตามทอ่ท่ีทรุดตวัลงไป แตก่ารแกไ้ขเหลา่น้ีก็ไมส่ามารถหยุดการทรุดตัวของระบบทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาติได ้  
 
 ดงันั้นจึงมคีวามส าคญัในการแกปั้ญหาของดินทรุดตัวเพื่อให้การขนส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
สามารถสง่ไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและปลอดภยั โดยการใช ้EPS Foam เพื่อลดน ้ าหนักกดทับของดินซ่ึงจะ
ชว่ยลดการทรุดตวัของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติท่ีฝังอยูใ่นดินได้ เ น่ืองจากวสัดุ EPS Foam นั้ นเ ป็นวสัดุ
มวลเบาท่ีสามารถชว่ยลดปัญหาน ้ าหนักของวสัดุถมได้ ทั้ง น้ีวสัดุ EPS Foam นั้ นได้มีการน ามาใช ้
แกปั้ญหาการทรุดตวัของพื้นผิวถนน พื้นผิวชว่งคอสะพานทั้งในประเทศไทยและตา่งประเทศ และ
นอกเหนือไปจากนั้นในตา่งประเทศได้มีการทดลองศึกษาการใช ้ EPS Foam มาประยุกต์ใช ้กบั
ระบบทอ่ทั้งในการลดปัญหาการทรุดตวั การชว่ยรับแรงกระแทก หรือแมก้ระทั่งชว่ยในการรับแรง
จากแผน่ดินไหว 
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ภาพที ่2  การสร้างทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติให้สามารถยืดตัวไดแ้ละการใชห้ว่งยึดร้ัง 

ท่ีมา: สถานีสง่กา๊ซธรรมชาติกิง่แกว้ 2 (2558) 
 

 
ภาพที ่ 3  ฐานรองรับท่ีสามารถปรับระดับได ้
ท่ีมา: บริษทัผลิตไฟฟ้าและน ้ าเย็น (2558) 
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วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช ้วสัดุ Expanded Polystyrene Foam (EPS) ในการ
แกไ้ขปัญหาการทรุดตัวของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ  
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

 สามารถป้องกนัการหยุดสง่กา๊ซธรรมชาติเน่ืองมาจากสาเหตุท่ีต้องการแกไ้ขปัญหาทรุดตัว
ของทอ่ เพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นอยูใ่นมาตรฐานท่ียอมรับได้และมีความปลอดภ ัย และหาก
การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติโดยการใช ้วสัดุ EPS Foam นั้ นได้ผลการแกไ้ขท่ีดีและมี
คา่ใชจ้า่ยของตน้ทุนท่ีต ่ากจ็ะเป็นการสง่เสริมให้บริษัทเกิดการคิดค้นวิจัยวสัดุท่ีมีคุณภาพท่ีดีมาก
ย่ิงข้ึนเพื่อน ามาใชใ้นการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อป้องกนัปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตอ่ไป
ในอนาคต 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะท าการเปรียบเทียบต้นทุนของวิธีการใช ้วสัดุ EPS Foam เ ป็นวสัดุถม
แทนดิน และวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้ นสามารถยืดตัวได้ เพื่อ
แกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดท่ีสถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่งแกว้ 2 ตั้งอยูท่ี่ ถนนกิ่งแกว้ เขต
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากสถานีสง่กา๊ซธรรมชาติกิง่แกว้ 2 เ ป็นสถานีท่ีได้ท าการแกไ้ข
ทั้งการสร้างทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติให้สามารถยืดตวัได ้และการท าหว่งยึดร้ังเพื่อร้ังทอ่ไมใ่ห้ทรุดตัวลง
ไป แตก่ย็งัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาการทรุดตัวท่ีเกิดข้ึนได้ ทั้ง น้ีได้เ ลือกสถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่ง
แกว้ 2 เน่ืองจากตอ้งการใชเ้ป็นโครงการน ารอ่ง เพื่อท าการขยายผลการแกไ้ขปัญหาดินทุรดตัวไปยัง
สถานท่ีอ่ืนๆ  
 

นิยามศัพท์ 

 
 กา๊ซธรรมชาติ คือ พลงังานปิโตรเลียมชนิดหน่ึง เชน่เดียวกบัน ้ ามนั และถา่นหิน ซ่ึง เกิดจาก
การท่ีซากพืช และซากสัตวท่ี์ทบัถมกนัมานานหลาย แสนหลายลา้นปี และทับถมสะสมกนัจนจมอยู ่
ใตดิ้นแลว้เปล่ียนรูปเป็นส่ิงท่ี เรียกวา่ ฟอสซิล ระหวา่งนั้นกม็กีารเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติจนซาก
สัตว ์และซากพืชหรือ ฟอสซิลนั้นกลายเป็นน ้ ามนัดิบ กา๊ซธรรมชาติ และถา่นหิน จึงเ รียกเชื้อเพลิง



7 
 

ประเภทน ้ ามนั กา๊ซธรรมชาติ และถา่นหิน วา่ เชื้อเพลิงฟอสซิล ก๊าซธรรมชาติมีก๊าซหลายอยา่ง
ประกอบเขา้ดว้ยกนั มชีื่อทางวทิยาศาสตร์วา่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน ฯลฯ แตโ่ดยทั่วไปจะ
ประกอบดว้ยกา๊ซมเีทนเป็นสว่นใหญ ่คือ ร้อยละ 70 ข้ึนไป กา๊ซพวกน้ีเ ป็นสารไฮโดรคาร์บอนและ
เมื่อจะน ามาใช ้ ต้องแยกก๊าซออกจากกนัเ จึง จะสามารถใช ้ประโยช น์ได้เ ต็มท่ี นอกจากสาร
ไฮโดรคาร์บอนแลว้ กา๊ซธรรมชาติยังอาจประกอบด้วยก๊าซอ่ืนๆ อาทิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ ไนโตรเจน และน ้ า เป็นตน้ 
 
 EPS Foam ยอ่มาจาก Expanded Polystyrene Foam (EPS) คือ โฟม PS ท่ีใช ้ก๊าซ Pentane 
(C5H12) ซ่ึ ง เ ป็นตระกูลเ ดียวกบัก๊าซหุง ต้ม หรือ  Butane (C4H10) เ ป็นสารท่ีท าใ ห้ขยายตัว 
(Blowing Agent) ในระหวา่งกระบวนการผลิต วตัถุดิบท่ีเ รียกวา่ Polymerization เ น้ือพลาสติก PS 
จะท าปฏิกริิยากบัเกบ็กา๊ซ Pentane เอาไวภ้ายในเมือ่น ามาผลิตโฟม EPS วตัถุดิบจะขยายตัวและเมื่อ
ไดรั้บความร้อนจาก ไอน ้ า (Steam) กจ็ะกลายเป็นเมด็โฟมสีขาวจากนั้นจึงน าไปข้ึนรูป (Molding) 
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     บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

แนวคิดและทฤษฎ ี

 
บทน้ีเ ป็นการศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี ท่ีเ กี่ยวกบัการวิเคราะห์โครง การ ตลอดจน

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเ อียดท่ีสามารถน ามาประยุกต์เ ป็นกรอบแนวความคิดใ น
การศึกษาไดด้งัน้ี 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ 
 

ในการวเิคราะห์โครงการต้องมีการก  าหนดต้นทุนและผลตอบแทนเพื่อพิจารณาความ
เป็นไปไดข้องโครงการในดา้นตา่งๆ โดยการก  าหนดต้นทุนและผลตอบแทนมีรายละเ อียดดัง น้ี 
(ประสิทธ์ิ  ตงย่ิงศิริ, 2542) 

 
ตน้ทุนโครงการ หมายถึง มลูคา่ของทรัพยากรท่ีใชไ้ปโดยโครงการ สามารถแบง่ได้เ ป็น 2 

ลกัษณะ คือ 
 
1.  ตน้ทุนท่ีมตีวัตน เป็นตน้ทุนท่ีสามารถคิดเป็นมลูคา่ได ้ ประกอบดว้ย 
 
 1.1  ตน้ทุนตามหน้าท่ี ม ี2 ประเภท คือ 
 
  1.1.1  คา่ใชจ้า่ยในการลงทุน หมายถึงมูลคา่การใช ้ปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างส่ิง

อ านวยความสะดวกหรือเป็นฐานการผลิตสินคา้และบริการตอ่ๆ ไป ประกอบดว้ย 
 
  ก)  ทรัพย์สินคงท่ี รวมถึงท่ีดิน อาคาร ส่ิงกอ่สร้าง เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

ตา่ง ๆ 
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 ข)  คา่วางแผนและออกแบบ 
 
 ค)  คา่พฒันาท่ีดิน เชน่ คา่ถมดิน คา่ติดตั้งไฟฟ้า น ้ าประปาและโทรศัพท์ 

เป็นตน้ 
 
 ง) คา่จัดซ้ือส่ิงอ านวยความสะดวกตา่งๆ เชน่โต๊ะ เกา้อ้ี ตู้เก็บเอกสาร 

เคร่ืองปรับอากาศ เป็นตน้ 
 
 จ)  คา่ใชจ้า่ยกอ่นการด าเ นินงาน ได้แก ่คา่ใช ้จา่ยท่ีเกิดข้ึนตั้งแตก่อ่ตั้ง

กจิการถึงวนัท่ีเร่ิมด าเนินกจิการ เชน่ คา่ท่ีปรึกษา คา่โฆษณาประชาสัมพนัธ์ เป็นตน้ 
 
 1.1.2  คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานและบ ารุงรักษาโครงการ หมายถึง มูลคา่ของการ

ใชท้รัพยากรไปเพื่อการด าเ นินงานและบ ารุงโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถด าเ นินงานได ้
ประกอบดว้ย 

 
 ก) คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการผลิต เชน่ วตัถุดิบ คา่ธรรมเนียมตา่งๆ เป็นตน้  
 
 ข) คา่ใชจ้า่ยดา้นการบริหารและการขาย เชน่ เงินเ ดือนและคา่ตอบแทน คา่

เชา่ส านักงาน คา่ภาษี เป็นตน้ 
 
 1.2  ตน้ทุนตามลกัษณะ ม ี2 ประเภท 
 
 1.2.1  คา่ใชจ้า่ยขั้นตน้ คือ คา่ใช ้จา่ยท่ีเกิดข้ึนโดยตรงจากการมีโครงการ ซ่ึง เ ป็น

มลูคา่ของการใชปั้จจยัการผลิตหรือทรัพยากรเพื่อการลงทุน ด าเ นินงาน และบ ารุงรักษาโครงการ 
ซ่ึงอาจเรียกวา่เป็นคา่ใชจ้า่ยทางตรง 

 
 1.2.2  คา่ใชจ้า่ยขั้นรอง คือ คา่ใช ้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการมีโครงการหรือเป็น

คา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนจากภายนอกโครงการ 
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 1.3  ตน้ทุนตามพฤติกรรม ม ี2 ประเภท คือ 
 
 1.3.1  คา่ใชจ้า่ยคงท่ี คือ คา่ใชจ้า่ยท่ีไมเ่ปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต เชน่ คา่

เชา่ส านักงาและคา่โฆษณา เป็นตน้ 
 
 1.3.2  คา่ใชจ้า่ยแปรผนั คือ คา่ใช ้จา่ยท่ีเปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลิต เชน่ คา่

วตัถุดิบ คา่แรงงาน เป็นตน้ 
 

 2.  ต้นทุนท่ีไมม่ีตัวตน เ ป็นต้นทุนท่ีไมส่ามารถคิดเป็นมูลค ่าได้ เชน่ โครงการอาจมี
ผลกระทบภายนอกท่ีสร้างความเสียหายแกบุ่คคลภายนอกโครงการ ท าให้สภาพแวดล้อมเ ส่ือม
โทรมลง เป็นตน้  

 
แนวคิดเร่ืองการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทนุ  

 
1.  ความหมายของโครงการ  
 
 โครงการ หมายถึง การวางแผนท่ีจะใช ้ทรัพยากรอันมีอยูอ่ยา่งจ ากดัมาผสมผสานกนั

เพื่อ 
บรรลุวตัถุประสงค์ภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง ทั้งน้ีการจดัสรรทรัพยากรนั้นจะตอ้งเลือกทางท่ี
เป็นไปอยา่งมปีระสิทธิภาพหรือประหยดั 
 

 โครงการ หมายถึง กจิกรรมหรืองานท่ีเกีย่วกบัการใช ้ทรัพยากรเพื่อหวงัผลประโยชน์
ตอบแทน โดยกจิกรรมหรืองานดงักลา่วจะต้องเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยหน่ึง  ท่ีสามารถท าการ
วเิคราะห์แผนและน าไปปฏิบัติ  พร้อมทั้งมีลักษณะแจ้งช ัดถึงจุดเ ร่ิมต้นและจุดส้ินสุดเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีมุง่หวงัไว ้จากค านิยามดงักลา่วสามารถสรุปได้วา่  โครงการ หมายถึง  กิจกรรมหรือ
งานท่ีเกีย่วกบัการใช ้ทรัพยากรอันมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานใน
ระยะเวลาท่ีก  าหนด (ยุพิน  ประจวบเหมาะ, 2537) 
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2.  ประเภทของโครงการ  
 
  โครงการหากพิจารณาตามแหลง่ท่ีมาของทุนและจุดหมายของการลงทุนแล้วสามารถ

แบง่เป็น 2 ประเภท ได้แก  ่โครงการสาธารณะ (Public Project) และโครงการเอกชนหรือธุรกิจ 
(Private or Business Project) (ชชูีพ  พิพฒัน์ศิถี, 2544) 

 
 โครงการสาธารณะ หมายถึงโครงการท่ีใชง้บประมาณแผน่ดิน  (ทั้งหมดหรือบางส่วน ) 

เป็นคา่ใชจ้า่ยของโครงการ เป้าหมายหลกัของโครงการนั้ นเน้นผลประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจ
เป็นสว่นรวม (Economy as a Whole) 

 
 โครงการเ อกชนหรือธุรกิจ  หมายถึง  โครงการ ท่ีใช ้เ งินลงทุนของเอกชนเข้ามา

ด าเนินงานโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อตอ้งการก  าไรสูงสุด (Profit Maximization) ของนักลงทุนแตห่าก
พิจารณาตามหน้าท่ีหลกัแลว้ โครงการสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก ่

 
 2.1  โครงการทดลอง (Experimental) มจุีดมุง่หมายในการตีความปัญหาในลูท่างใหม  ่ๆ 

และประเมนิทางเลือกค าตอบเหลา่นั้นดว้ย ลกัษณะของโครงการมีขนาดเล็ก  ใช ้เ งินลงทุนน้อย  แต ่
คณะท างานมฝีีมอืและความช  านาญสูงในวชิาชีพ  นอกจากน้ีบุคลากร ของโครงการมีอิสระในการ
ท างานเพื่อให้วธีิการใหม ่ๆ เกดิข้ึนมา 

 
 2.2  โครงการน ารอ่ง (Pilot) พฒันาตอ่จากผลในขั้นทดลองโดยท าการทดสอบภายใต้

สถานการณ์เฉพาะ เพื่อให้แนใ่จวา่ความคิดและวธีิใหม ่ๆ เหลา่น้ีสามารถประยุกต์เข้าได้กบัสภาพ
เง่ือนไขทอ้งถ่ิน 

 
 2.3  โครงการสาธิต (Demonstration)ในบางคร้ังอาจใช ้แทนกนัหรือใช ้ร่วมกนักบั

โครงการน ารอ่งท่ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้ แตท่วา่โครงการทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะแตกตา่งกนัในเ ร่ือง
ของขนาดและวตัถุประสงค์ โครงการน ารอ่งจะมขีนาดเล็กกวา่และมุง่ ท่ีจะทดสอบผลลัพธ์ในพื้นท่ี
เฉพาะแหง่หน่ึงในขณะท่ีโครงการสาธิตมขีนาดใหญก่วา่  และสนใจท่ีแพร่กระจายความคิดและ
วธีิการใหม ่ๆออกไปให้กวา้งขวาง 
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 2.4  โครงการการผลิต (Production) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาโครงการเ ต็มท่ี
ในเชิงพาณิชย์ จะเน้นการแกไ้ขปัญหาและประเมนิผลการด าเนินงานโครงการการเข้าใจโครงการ
จะชว่ยให้สามารถวางแผนและบริหารโครงการ (Project Planning and Management) ด้วยการ
จดัสรรและใชท้รัพยากรอยา่งมปีระสิทธิผลย่ิงข้ึน 

 
 ทั้งน้ีไมจ่ าเป็นวา่ทุกโครงการจะตอ้งผา่นประเภทหน้าท่ีตา่งๆ เหลา่น้ีบางกรณีการพัฒนา

โครงการอาจมุง่ตรงไปยงัระยะการผลิตไดเ้ลย 
 
 

การวิเคราะห์โครงการโดยใช้หลักต้นทนุและประสิทธิผล  
 

 การวเิคราะห์โครงการโดยใช ้หลักต้นทุนและประสิทธิผลใช ้วิเคราะห์โครงการท่ีไม ่
สามารถประเมนิ หรือ ตีคา่ของผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บออกมาเป็นตัวเ งินได้ เ น่ืองจากเห็นได้
ไมช่ดัเจนเหมอืนกบัโครงการดา้นเศรษฐกจิ เชน่ โครงการสาธารณสุขท่ีมีเ ป้าหมายการให้บริการ
ดา้นสุขภาพอนามยัแกป่ระชาชน โครงการดา้นการศึกษาท่ีมเีป้าหมายการเพิ่มพ ูนความรู้  และมีการ
พฒันาความสามารถของประชากรให้สูงข้ึน  หรือโครงการด้านความมัน่คงแห่งชาติท่ีมีเ ป้าหมาย
การสร้างความแข็งแกรง่ให้กบักองทพัด้วยการจดัซ้ืออาวธุยุทธภณัฑ์ท่ีทนัสมยั  เป็นตน้  
(บรรพต  ดว้งชนะ, 2547) 
 
 โดยท่ี ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ระดบัความส าเ ร็จในการด าเ นินกิจกรรมท่ีเข้า
ใกลว้ตัถุประสงค์มากท่ีสุด หรือระดบัของผลตอบแทนจากการด าเ นินกิจการรมท่ีสามารถยอมรับ
ไดท่ี้ระดบัใดระดบัหน่ึง การวเิคราะห์โครงการโดยการใช ้หลักต้นทุนและประสิทธิผล  สามารถ
ด าเนินการไดห้ลายวธีิและมชีื่อเร่ืองตา่งๆ กนัออกไป ไดแ้ก ่ (สุโขทยัธรรมาธิราช, 2538) 
 
 1.  การวเิคราะห์โครงการหลกัประสิทธิผลคงท่ี  จะก  าหนดเป้าหมายหรือผลตอบแทน  ณ 
ระดบัหน่ึง แลว้พิจารณาเปรียบเทียบคา่ใชจ้า่ยของโครงการแตล่ะโครงการท่ีเป็นทางเ ลือก  และเลือก
โครงการท่ีมคีา่ใชจ้า่ยต ่าท่ีสุด 
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 2.  การวเิคราะห์โครงการหลกัตน้ทุนคงท่ี  จะก  าหนดให้แตล่ะโครงการท่ีเ ป็นทางเ ลือกมี
ตน้ทุนหรือคา่ใชจ้า่ย ณ ระดบัตา่งๆ ท่ีเทา่กนั แลว้พิจารณาเปรียบเทียบประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนของ
แตล่ะโครงการ โครงการท่ีดีท่ีสุด คือ โครงการท่ีมปีระสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
 3.  การวเิคราะห์โครงการโดยหลกัเปรียบเทียบหนว่ยสุดทา้ย  จะเปรียบเทียบอัตราส่วนของ
ตน้ทุนสว่นเพิ่มตอ่ผลผลิตสว่นเพิ่ม การตดัสินใจเลือกโครงการจะต้องน าผลผลิตท่ีเ ป็นเป้าหมายท่ี
ยอมรับมาพิจารณาดว้ย 
 
 4.  การวเิคราะห์โครงการโดยหลักการเปรียบเทียบคา่ใช ้จา่ยตอ่ปีท่ีเทา่กนั  โดยการน า
คา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนทั้งหมดจากโครงการแตล่ะโครงการมาปรับเ ร่ืองคา่เวลาเ สียใหม  ่แล้วเปล่ียนมา
เป็นคา่ใชจ้า่ยตอ่ปีท่ีเทา่ๆ กนัทุกปี คา่ใชจ้า่ยตอ่ปีท่ีเทา่กนัท่ีมีคา่ต ่าท่ีสุด จะเป็นโครงการท่ีดีท่ีสุด 
 
 ดงันั้นหลกัการวเิคราะห์ตน้ทุนและประสิทธิผลดว้ยแนวความคิดท่ีก  าหนดให้ประสิทธิผล
ของโครงการคงท่ีท าได้โดยก  าหนดผลตอบแทน  หรือว ัตถุประสงค์ของโครงการคงท่ี  หรือ
วตัถุประสงค์ ของโครงการสามารถยอมรับไดใ้นระดบัหน่ึง หลงัจากนั้ นจะพิจารณาวา่โครงการใด
เป็นทางเลือกท่ีมตีน้ทุนหรือคา่ใชจ้า่ยต ่าท่ีสุด  โครงการนั้ นก็ยอ่มประหยัดท่ีสุด ซ่ึงสามารถเขียน
สมการไดด้งัน้ี 
 

   หลกัประหยดั  =    
ตน้ทุน

ประสิทธิผล
 

 
หลักค่าใช้จ่ายต ่าสุด 

 
 ผลตอบแทนท่ีไมม่ีตัวตนท่ีไมส่ามารถตีราคาได้แมจ้ะพยายามใช ้วิธีโดยอ้อมแล้วก็ตาม 
ฉะนั้น ทางออกท่ีดีจึงไดแ้กก่ารหลีกเล่ียงท่ีจะไมตี่ราคาผลตอบแทนดังกลา่ว แตพ่ยายามใช ้วิธีการ
เปรียบเทียบคา่ใชจ้า่ยส าหรับหนทางเลือกตา่งๆ ท่ีจะบรรลุระดับการผลิตหรือผลตอบแทนท่ีไมม่ี
ตวัตนท่ีตอ้งการแทน การเปรียบเทียบคา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีสามารถท าได้ 2 วิธีคือ การหาคา่ใช ้จา่ยต ่าสุด 
(Least - Cost Method)  หรือ เ รี ยกวา่สัมฤทธิภ าพ ( Cost Effectiveness และ  Alternative Cost 
Valuation of Intangibles) 
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 1.  วิธีหาค่าใช้จ่ายต ่าสุด 
 
 วธีิน้ีจะเน้นแตเ่ฉพาะคา่ใชจ้า่ยมากกวา่ผลตอบแทนของโครงการ ทั้ง น้ี เพราะส่วนมาก
โครงการประเภทน้ีมกัจะไดม้กีารตดัสินใจมาแลว้ถึงระดับผลผลิตออกหรือผลตอบแทนท่ีต้องการ 
ซ่ึงมีนัยวา่ผลตอบแทนนั้ นเ ป็นส่ิง ท่ีต้องการและมีมากกวา่ทรัพยากรท่ีสูญเสียไป ปัญหาของ
นักวเิคราะห์โครงการจึงอยูท่ี่การก  าหนดแนวทางท่ีจะให้บรรลุผลผลิตท่ีต้องการอยา่งประหยัดท่ีสุด 
อาทิเชน่ ถา้ตอ้งการผลผลิตออกมาจ านวนหน่ึง ( Identical Output)  แตม่ีสองหรือสามทางเ ลือกท่ี
สามารถน ามาใชไ้ด ้กเ็พียงแตเ่ปรียบเทียบคา่ใชจ้า่ยของแตล่ะหนทางเ ลือกอยา่งตรงไปตรงมา แล้ว
เลือกหนทางเลือกท่ีเสียคา่ใชจ้า่ยต ่าสุด 
 
 วธีิคา่ใชจ้า่ยต ่าสุดจากบรรดาหนทางเ ลือกตา่งๆ ท่ีสามารถผลิตผลผลิตได้เทา่กนันั้ น 
สามารถน ามาใช ้ได้ทั้งในกรณีท่ีผลผลิตออกมีตัวตนและไมม่ีตัวตนทั้ง น้ีรวมถึงโครงการท่ีไม ่
สามารถแบง่แยกผลตอบแทนได ้( Indivisible Benefits)  เชน่ โครงการควบคุมอุทกภ ัย เ ป็นต้น  ตาม
หลกัน้ีถา้มหีนทางเลือก 3 ทาง ซ่ึงแตล่ะทางตา่งกส็ามารถท าการผลิตผลผลิตออกท่ีเทา่กนั ผลของ
การวเิคราะห์อาจจะปรากฏออกมาในเชิงของการเปรียบเทียบ  
 
 ในทางปฏิบติัการค านวณหาคา่ใชจ้า่ยต ่าสุดสามารถกระท าได้ 2 วิธีด้วยกนั ซ่ึงแตล่ะวิธี
ตา่งตอ้งมกีารปรับคา่ของเวลา เพื่อจะไดท้ าการเปรียบเทียบกนัได ้ ดงัน้ี  
 
 1.1  หาข้อมูลคา่ ปัจจุบัน ของค ่าใช ้จ ่าย วิธี การน้ี เ ป็นวิธีการห ามูลค ่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ คือท าการปรับคา่ของเวลาของคา่ใช ้จา่ยในแตล่ะหนทางเ ลือกให้เ ป็นคา่ใน
ปัจจุบนั แลว้เลือกหนทางเลือกท่ีมคีา่ใชจ้า่ยท่ีคิดเป็นคา่ในปัจจุบันแล้วต ่าสุด ในการหาคา่ใช ้จา่ย
ต ่าสุดนั้น ถา้หนทางเ ลือกใดนอกจากจะสามารถผลิตผลผลิตออกมาตามท่ีต้องการแล้ว ยังมีผล
พลอยไดอ่ื้นๆ ท่ีมตีวัตนอีกดว้ย กต็อ้งมกีารหักผลพลอยไดน้ั้นออกจากคา่ใช ้จา่ยเ สียกอ่นเพื่อให้เ ป็น
คา่ใชจ้า่ยสุทธิ แลว้จึงคอ่ยน ามาเปรียบเทียบกบัหนทางเ ลือกอ่ืนด้วยการปรับคา่ของเวลาให้เ ป็น
มลูคา่ปัจจุบนัดงักลา่วแลว้ ทั้งน้ีเพราะตามหลกัของคา่ใชจ้า่ยต ่าสุด เรามุง่ ท่ีจะเปรียบเทียบคา่ใ ช ้จา่ย
ในการผลิตท่ีผลิตผลผลิตออกไดเ้หมือนกนัแตใ่ชว้ธีิการผลิตท่ีแตกตา่งกนั  
 
 1.2  การหาคา่ใชจ้า่ยตอ่ปีท่ีเทา่กนั (Equivalent Costs) การหาตามวิธีน้ีไมใ่ช เ่ ป็นการรวม
คา่ใชจ้า่ยตา่งๆ เขา้ดว้ยกนัแลว้ท าการเปรียบเทียบคา่ใชจ้า่ยทั้งส้ินของแตล่ะหนทางเ ลือก ทั้ง น้ี เพราะ
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อายุของแตล่ะโครงการหรือแตล่ะหนทางเลือกอาจไมเ่ทา่กนั นอกจากนั้ น เ งินสดหมุนเวียน (Cash 
Flow) ของแตล่ะหนทางเ ลือกก็ไมเ่ทา่กนัฉะนั้ น จึงไมส่ามารถรวมคา่ใช ้จา่ยตา่งๆ เข้าด้วยกนั
โดยตรง หรือจะหาเป็นคา่ใชจ้า่ยเฉล่ียตอ่ปีตลอดอายุโครงการกไ็มไ่ด ้ ดว้ยเหตุผลเดียวกนั  
  

 ทั้งน้ีคา่ใชจ้า่ยของหนทางเลือกตา่งๆ สามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได้ด้วยการท าให้เ ป็น
คา่ใชจ้า่ยตอ่ปีท่ีเทา่กนั (Equivalent Annual Cost : EAC) เพราะวธีิน้ีได้ค านึงถึงการปรับคา่ของเวลา
และการเลือกคา่เสียโอกาสของทุนท่ีเหมาะสมเขา้ไวด้้วยแลว้ 

 
 การค านวณหา EAC ก็ค านวณหาได้ทั้งในรูปคา่ใช ้จา่ยทั้งหมด (Total Costs)  หรือ 
คา่ใชจ้า่ยท่ีแบง่แยกออกเป็นคา่ลงทุน คา่ด าเ นินงานและบ ารุงรักษาแล้วแตก่รณี ถ้าเ ป็นแบบ
คา่ใชจ้า่ยทั้งหมด กห็าไดโ้ดยน าเอาคา่ใชจ้า่ยทั้งหมดตั้งแล้วคูณด้วยตัวกอบกูทุ้น (Capital Recovery 
Factor: CRF) แตถ่า้ขอ้มลูท่ีมอียูเ่ป็นแบบแบง่แยกคา่ใช ้จา่ยออกเป็นคา่ลงทุน คา่ด าเ นินงานและ
บ ารุงรักษา กน็ าคา่ใช ้จา่ยตา่งๆ นั้ นมาท าเ ป็น Equivalent Annual Cost กอ่น แล้วจึงน ามารวมเข้า
ดว้ยกนั อน่ึง หากคา่ใชจ้า่ยทางดา้นการด าเนินงานและบ ารุงรักษามีการคิดค านวณไวเ้ ป็นรายปี แต ่
ในแตล่ะปีมคีา่ไมเ่ทา่กนัหรือไมเ่ป็นแบบฉบบัเดียวกนั ในกรณีเชน่น้ีตอ้งมีการปรับปรุงคา่ของเวลา
กอ่น โดยปรับคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนในปีตา่งๆ ท่ีไมเ่ทา่กนัให้เ ป็นคา่ปัจจุบัน แล้วจึงคอ่ยน ามารวมเข้า
ดว้ยกนัแลว้จึงท าเป็น Uniform Equivalent Annual Disbursements (EAD) โดยคณู CRF 
 

 การพยากรณ์โดยใชว้ธีิการคาดการประมาณจากสมการแนวโน้มระยะยาว เ ป็นวิธีการ
พยากรณ์ท่ีมุง่เน้นท่ีจะพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาในอนาคตจากสมการแนวโน้มระยะยาว ซ่ึง
แนวโน้มระยะยาวของข้อมูลสามารถท่ีจะเป็นได้ทั้งแบบเส้นตรงและแบบเส้นโค้ง  ดังนั้ นการ
พยากรณ์โดยใชว้ธีิการคาดประมาณจากสมการแนวโน้มระยะยาวจึงสามารถท่ีจะเป็นการคาด
ประมาณจากสมการแนวโน้มระยะยาวแบบเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ ซ่ึงวิธีการคคาดประมาณ
จากสมการแนวโน้มระยะยาวแบบเส้นตรงเป็นดงัน้ี (อมรทิพย์  แทเ้ท่ียงธรรม, 2547) 

 
          

 
โดยท่ี        =  คา่แนวโน้มของขอ้มลูอนุกรมเวลา ณ จุดเวลาท่ี t 

        =  เวลา 
         =  คา่คงท่ีซ่ึงแสดงถึงความชนัของเส้นแนวโน้มระยะยาว 
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     =  คา่คงท่ีซ่ึงแสดงถึงจุดตดัแกนตั้งของเส้นแนวโน้มระยะยาว 
 

คา่ b1, b0  สามารถค านวณไดโ้ดยใชสู้ตรดงัตอ่ไปน้ี  

     = 
∑        ∑  ∑    

 ∑      ∑      
 

 
     =  ̅ -    ̅ 

 
 

โดยท่ี        =  คา่แนวโน้มของขอ้มลูอนุกรมเวลา ณ จุดเวลาท่ี t 
         =  เวลา 
      =  จ านวนจุดเวลา 

                 ̅ =  คา่เฉล่ียของขอ้มลูอนุกรมเวลา,  ̅ =  
∑  

 
 

                          ̅ =  คา่เฉล่ียของขอ้มลูอนุกรมเวลา,  ̅ =  
∑ 

 
 

 
 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
  

Chooa, Abdounb, O’Rourkeb (2007) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมของทอ่เมื่อมีการใช ้ EPS 
Foam โดยไดท้ าการศึกษาโดยการสร้างแบบจ าลองท่ีใชแ้รงเหวีย่งให้เกิดแรงกระท ากบัวสัดุถมโดย
ไดท้ าแบบจ าลอง 7 แบบท่ีใชว้สัดุ EPS Foam เป็นวสัดุถมเหนือทอ่ และเปรียบเทียบกบัแบบจ าลอง 
5 แบบท่ีไมไ่ดม้กีารปรับปรุงแกไ้ขวสัดุถม ซ่ึงจากผลการทดลองสามารถสรุปได้วา่เมื่อใช ้วสัดุ EPS 
Foam เป็นวสัดุถมสามารถลดแรงกระท าในดา้นขา้งไดม้ากถึงร้อยละ 90  แตส่ าหรับแรงกระท าใน
ดา้นแนวตั้งนั้นไดผ้ลท่ีน้อยกวา่คือสามารถลดแรงกระท าไดป้ระมาณร้อยละ 17-30 

 
การใชว้สัดุ EPS Foam นั้น มขีอ้ดี 2 อยา่งคือ 
  
1. เน่ืองจากวสัดุ EPS Foam เป็นวสัดุท่ีมนี ้ าหนักเบา ท าให้สามารถลดแรงเค้นทั้งในแนวตั้ง

และแนวนอนจากการบิดอดัดินได ้และการลดน ้ าหนักท่ีกดทับลงไปได้น้ีท าให้ทอ่สามารถลดการ
เสียรูปจากแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหวไดด้้วย 
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2.วสัดุ EPS Foam สามารถใชเ้พื่อท าการบดอัดได้ และยังสามารถลดแรงท่ีพื้นดินกระท า

ตอบสนองเมือ่ท าการบดอดัไดดว้ย (นิรนาม, Oil and Gas Journal, 2013) 
 
Bartlet and Lingwall (2014) ไดท้ าการศึกษาการปกป้องระบบทอ่และโครงสร้างใต้ดินด้วย

การใช ้EPS Foam โดยไดท้ าการศึกษาเพื่อแกไ้ขปัญหาการทรุดตวัอยา่งถาวรของพื้นดินโดยการใช ้
วสัดุ EPS Foam ซ่ึง เ ป็นวสัดุมวลเบา โดยการวางไวเ้หนือระบบทอ่แทนวสัดุถม ซ่ึงได้ท าการ
เปรียบเทียบของแบบจ าลองเสมอืนจริง 2 แบบ โดยแบบแรกเป็นการใช ้วสัดุ EPS Foam ในการใช ้
เป็นวสัดุถมวางเหนือบนทอ่ สว่นในแบบจ าลองท่ี 2 ใชดิ้นเป็นวสัดุถม ซ่ึงได้ผลการศึกษาวา่เมื่อใช ้
วสัดุ EPS Foam ในการใชแ้ทนวสัดุถมนั้นสามารถท าให้ทอ่นั้นมแีรงต้านการยกตัวได้น้อยกวา่การ
ใชดิ้นเป็นวสัดุถม 4 เทา่ และนอกจากนั้นการใช ้EPS Foam เป็นวสัดุถมแทนนั้ นสามารถเคล่ือนได้
มากกวา่ 2.75 เทา่ ถึงจะเทา่กบัคา่ตา้นการยกตวัสูงสุด และจากการทดลองการใช ้ EPS Foam นั้ นใช ้
คา่คงท่ีของสปริงน้อยกวา่ 10 เทา่ ซ่ึงท าให้สามารถสรุปได้วา่การใช ้วสัดุ EPS Foam นั้ นได้ผลท่ีมี
ประสิทธิภาพดีข้ึน 

 
 กรมทางหลวงชนบท (2553) ไดจ้ดัท าคูม่อืการกอ่สร้างถนนบนพื้นดินออ่นและได้สรุปวา่
บล็อกโฟม หรือ EPS Blocks คือวสัดุมวลเบาซ่ึงเกิดจากการน าเม็ดโฟมมาอัดให้เ ป็นรูปท าให้เม็ด
โฟมเ รียงตัวชิดกนัมากกอ่ให้เกิดคุณสมบัติคล้ายกอ้นของแข็ง  EPS Blocks เ ป็นท่ีรู้จักในงาน
วศิวกรรมตั้งแตปี่ ค.ศ 1950 ด้วยคุณสมบัติหน ่วยน ้ าหนักท่ีน้อยกวา่ดิน  ประมาณ 1/50–1/100 เทา่ 

(0.1 ถึง 0.3 กโิลนิวตนัตอ่ตลูกบาศก์เมตร : kN/m3) และจากการทดสอบคา่ก  าลัง รับแรงอัดพบวา่  

EPS Blocks สามารถรับแรงอัดได้ 70–180 kN/m2 นอกจากนั้ นยังมีคุณสมบัติเ ป็นฉนวนกนัความ
ร้อน แข็งแกรง่ และมคีวามตา้นทานการบีบอดัเทียบไดก้บัดินเหนียวแข็งปานกลางจนถึงดินเหนียว
แข็ง (Medium Stiff to Stiff Clay) การประยุกต์ใช  ้EPS Blocks ในทางวศิวกรรมเพื่อชว่ยลดการทรุด
ตวัของคนัดินถม ลดแรงดนัดินดา้นขา้ง ลดหนว่ยแรงท่ีเกดิข้ึนบนวสัดุท่ีถูกถม ดังแสดงในภาพท่ี 4 
ดว้ยคณุสมบติัเดน่เบ้ืองตน้ดงักลา่วท าให้การใช ้  EPS blocks เ ป็นท่ีแพร่หลายในหลายๆ  ประเทศ 
ไดแ้ก ่นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี และอีกหลายๆ ประเทศ 
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ภาพที ่ 4  การใชป้ระโยชน์จาก EPS Blocks ในงานกอ่สร้างถนน 
ท่ีมา: กรมทางหลวงชนบท (2553) 
 
 ในประเทศนอร์เวย์ไดม้กีารน าเทคโนโลยีของ EPS Blocks มาชว่ยในการกอ่สร้างถนนในปี 
ค.ศ 1972 โดยการแทนท่ีช ั้นดินออ่นความลึก 1 เมตร ด้วย EPS Blocks บริเวณคอสะพาน  ซ่ึงผลของ
การทรุดตวัเป็นลดลงเป็นท่ีนา่พอใจ ในเยอรมนี  EPS Blocks ในถูกน ามาใช ้คร้ังแรกในปี ค.ศ 1960 
ในการกอ่สร้างถนนโดยน ามาใชใ้นการป้องกนัการเกดิน ้ าแข็งในช ั้น  Frost Protection Layer และใน
ปี ค.ศ 1995 กถู็กน ามาใชใ้นการลดการทรุดตัวไมเ่ทา่กนับริเวณคอสะพานและทางด ่วน  (Bridge 
Approach) ดงัแสดงในภาพท่ี 6 
 

 

 
ภาพที ่ 5  การกอ่สร้างถนนดว้ย EPS Blocks ในราชอาณาจกัรนอร์เวย์ 

ท่ีมา: กรมทางหลวงชนบท (2553) 
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ภาพที ่6  การกอ่สร้างถนนดว้ย EPS Blocks ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ท่ีมา: กรมทางหลวงชนบท (2553) 
 
 ส าหรับประเทศทางฝ่ังเอเชีย ประเทศญี่ปุ่นไดม้กีารพ ัฒนาเทคโนโลยี  EPS Blocks มาอยา่ง
ตอ่เน่ืองในปี 1985 (Miki, H., 1996) มกีารใช  ้EPS Blocks ในการกอ่สร้างคันทางซ่ึงมีปริมาณการใช  ้

EPS Blocks ถึง 470 m3 โครงสร้างของ EPS Blocks สามารถรองรับน ้ าหนักคงท่ีได้ดีและยังสามารถ
รองรับน ้ าหนักจากแผน่ดินไหวได้ดีอีกด้วย  โดยในการทดลองในประเทศญี่ ปุ่นโดย  Hotta et al. 
(1996) ไดร้ายงานการเกดิแผน่ดินไหว 5 คร้ังโดยมขีนาด 6.6–8.1 ริกเตอร์ โดยไมพ่บความเสียหายท่ี
มตีอ่คนัดินถม นอกจากนั้น EPS Blocks ยงัเป็นมติรตอ่สภาพแวดลอ้มด้วย 
 
 การกอ่สร้างคนัทางโดยใชว้สัดุมวลเบาเป็นอีกวิธีการหน่ึงในการแกปั้ญหาการกอ่สร้าง
ถนนบนช ั้นดินออ่นสามารถลดการทรุดตัวและเพิ่มเสถียรภาพของคันทางได้เ น่ืองจากการลด
น ้ าหนักบรรทุกท่ีกระท าตอ่ดินฐานราก ลดการเคล่ือนตวัทางด้านข้างของคันทาง  ลดต้นทุนในการ
ปรับปรุงดินฐานราก ลดปริมาณดินถมคนัทาง  ลดระยะเวลาและขั้นตอนการกอ่สร้าง  การใช ้วสัดุ
มวลเบาในประเทศไทย ยงัไมเ่ป็นท่ีแพรห่ลายเน่ืองจากมขีอ้จ ากดัทางด้านราคาเพราะวสัดุมวลเบามี
ราคาสูง ตอ้งใชว้ตัถุดิบและเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ ในการเลือกใชว้สัดุมวลเบาจะต้องวิเคราะห์
หาความคุม้ทุนโดยจะตอ้งน าตวัแปรดา้นอ่ืนๆ มาประกอบดว้ย เชน่  คา่ขนส่ง  คา่ร้ือถอนขนย้ายวสัดุ 
คา่เชา่ เคร่ืองจกัร คา่แรงงาน และระยะเวลาการกอ่สร้าง เป็นตน้ การใช ้ EPS Blocks ต้องระมดัระวงั
เป็นอยา่งมากในเร่ืองการป้องกนัไมใ่ห้  EPS Blocks สัมผัสกบัสารเคมีพวกน ้ ามนัเชื้อเพลิง  และ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดไฟไหม  ้และ  EPS Blocks เมื่อโดนแสงแดดเป็นเวลานานอาจท าให้คุณสมบัติ
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เปล่ียนแปลงไป ส าหรับการใชดิ้นมวลเบามขีอ้จ ากดัในเร่ืองน ้ ายาเคมแีละเคร่ืองจักรส าหรับผลิตดิน
มวลเบายงัคงตอ้งน าเขา้จากตา่งประเทศ ขอ้ดี ขอ้เสียและขอ้จ ากดัแสดงสรุปไวใ้นตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  ขอ้ดี ขอ้เสีย และขอ้จ ากดั ของการกอ่สร้างถนนโดยใชว้สัดุมวลเบา 
 

ข้อดี ข้อเสียและข้อจ ากัด 
1.ลดการทรุดตวัเสถียรภาพของคนัทางไดเ้ป็น
อยา่งดี 

1. EPS Blocks สามารถติดไฟไดง้า่ย ควรมกีาร
ระวงัตลอดเวลาเร่ืองการไหมไ้ฟ 

2. ลดการเคล่ือนตวัทางดา้นขา้งของคนัทาง 2. EPS Blocksไมท่นทานตอ่สารเคมีบาง
ประเภทเชน่ น ้ ามนัเชื้อเพลิง (Hydrocarbon) 
เป็นตน้ 

3. ลดตน้ทุนในการปรับปรุงดินฐานราก 3. เศษวสัดุของ EPS Blocks จะไมย่อ่ยสลายใน
สภาพในสภาพแวดลอ้มปกติ 

4. ลดปริมาณดินถมคนัทาง 
 

4. EPS Blocks เมือ่โดนแสงแดดเป็นเวลานาน 
อาจจะท าให้โฟมแตกและเหลืองได ้ ควรป้องกนั
โดยการคลุมวสัดุ 

5. ลดระยะเวลาและลดขั้นตอนในการกอ่สร้าง 
 

5. ควรระวงัเร่ืองการท ารังของสัตว์จ าพวกหนู 
แตจ่ากขอ้มลูไมพ่บเห็นในการกอ่สร้างถนน 

6. ใชพ้ื้นท่ีในการกอ่สร้างน้อย 
 

6. EPS สามารถแตกหักไดเ้มือ่ไมม่คีวาม
ระมดัระวงัในระหวา่งการกอ่สร้าง 

7. การใชดิ้นมวลเบา (Air Foam Mix Stabilized 
Soil, AMS)เป็นการน าดินเหนียวออ่นท่ีมอียูใ่น
ท่ีมาใชง้านให้เกดิประโยชน์สูงสุด 

7. วสัดุมรีาคาแพง 

8. ใชเ้ป็นวสัดุถมหลงัก  าแพงกนัดินไดดี้ ลด
แรงดนัดา้นขา้ง 

8. ส าหรับการใช  ้AMS ปัจจุบนัยงัตอ้งใช ้
วตัถุดิบและเทคโนโลยีจากตา่งประเทศ 

ท่ีมา: กรมทางหลวงชนบท (2553) 
 
 ชวลิต นาคบรรพตกลุ, รัชพล หงษ์ประพนัธ์, ทศันัย แปงยอด, บารเมศ วรรธนะภูติ (2553) 
ไดท้ าการแกปั้ญหาการทรุดตวับริเวณคอสะพานเ น่ืองจากน ้ าหนักของช ั้นดินถมเหนือ  Geofoam 
โดยจ าลองช ั้นดินบริเวณคอสะพานท่ีม ีGeofoam ซ่ึงชว่ยลดน ้ าหนักของช ั้นดินถมและศึกษาทดลอง
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เปรียบเทียบการทรุดตวัของตวัอยา่งดินเหนียวออ่นท่ีม ีGeofoam และทรายเป็นวสัดุถม และตัวอยา่ง
ดินเหนียวออ่นท่ีมทีรายเป็นวสัดุถมเพียงอยา่งเดียว โดยหาอตัราส่วนความหนาของช ั้น  ทรายเหนือ 
Geofoam ท่ีเหมาะสมจากหลกัการแรงลอยตวั โดยได้อัตราส่วนท่ีเหมาะสมซ่ึงคืออัตราส่วนความ
สูงของ Geofoam ตอ่ความสูงของดินถมเหนือ  Geofoam เทา่กบั 1:0.59 และเมื่อทดลองหาคา่การ
ทรุดตวัพบวา่  ตัวอยา่งดินเหนียวออ่นท่ีใช ้ทรายเป็นช ั้น  ดินถมมีคา่การทรุดตัว 0.499 mm. ส่วน
ตัวอยา่งทีใช ้ Geofoam และทรายเป็นช ั้นดินถมโดยใช ้อัตราส่วน  Geofoam และทรายจากการ
ทดลองหาคา่ Buoyancy Force มคีา่การทรุดตัว 0.438 mm. จึงท าให้ทราบวา่การใช ้ Geofoam แทน
วสัดุถมสามารถลดการทรุดตวัได ้
 
 Goulder, Parry, Williams III, Burtraw (1998) ไดท้ าการวเิคราะห์ต้นทุนประสิทธิภาพของ
เคร่ืองมอืทางเลือกส าหรับการปกป้องสภาพแวดลอ้มโดยไดท้ าการวเิคราะห์ และค านวณแบบจ าลอง
ดุลยภาพทัว่ไปเพื่อตรวจสอบความส าคญัของปัจจัยท่ีมีผลตอ่สภาพภาษีท่ีเ ป็นอยูก่อ่นแล้วส าหรับ
คา่ใชจ้า่ยของการลดมลพิษ ภายใต้ขอบเขตของเคร่ืองมือทางนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงภาษีท่ี
เป็นอยูก่อ่นแลว้นั้นบง่บอกถึงการท่ีสูงข้ึนแบบลดลงอยา่งมีนัยส าคัญส าหรับคา่ใช ้จา่ยในการลด
มลพิษทุกเคร่ืองมอื แตผ่ลกระทบท่ีมตีอ่คา่ใช ้จา่ย เชน่ ภาษีท่ีแตกตา่งกนัระหวา่งเคร่ืองมือแตล่ะ
ชนิด ภาษีท่ีเป็นอยูก่อ่นแลว้นั้นสามารถขจัดคา่ใช ้จา่ยท่ีเ ป็นประโยชน์ของเคร่ืองมือตามพื้นฐาน
ตลาด (ภาษีการปลอ่ยมลพิษและใบอนุญาต) ตลอดจนการมอบอ านาจทาง เทคโนโลยีหรือมาตรฐาน
ของผลการด าเนินงาน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงถา้อดีตนโยบายล้มเหลวในการสร้างรายได้และการใช ้
รายไดส้ าหรับการการปรับลดภาษีท่ีเป็นอยูก่อ่นแล้ว ซ่ึงความแตกตา่งระหวา่งคา่ใช ้จา่ยในแตล่ะ
เคร่ืองมอืนั้นคือความไวสูงตอ่ขอบเขตของการลดมลพิษ โดยนโยบายส่วนใหญน่ั้ นคา่ใช ้จา่ยในการ
ลดมลพิษจะมาบรรจบเป็นคา่เดียวกนักบัการลดมลพิษท่ีเขา้ใกลร้้อยละ 100 
 
 องัคาร เลิศหิรัญกจิ (2552) ไดท้ าการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลในการลงทุนปรับปรุง
ระบบผลิตน ้ าปราศจากไอออนของบริษัท ฮิตาชิ  โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั  โดยในการศึกษาไดท้ าการเปรียบเทียบตน้ทุนตอ่หนว่ยระหวา่งการผลิตน ้ าปราศจากไอออน
ดว้ยกระบวนการผลิตแบบเดิมกบัการผลิตหลงัจากท่ีมกีารลงทุนใหมเ่พื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต
และเปรียบเทียบคา่ใชจ้า่ยสุทธิระหวา่งการลงทุนปรับปรุงกระบวนผลิตน ้ าปราศจากไอออนเทียบ
กบัการจัดจ้างผู ้รับเหมาภายนอกเข้ามาท าการปรับปรุง  และ  ด าเ นินการผลิตเพื่อจ าหน ่ายน ้ า
ปราศจากไอออนให้แกท่างบริษทัฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
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 ผลการศึกษาสรุปได้วา่  การประเมินโครงการเปรียบเทียบระหวา่งทางบริษัทท าการ
ปรับปรุงระบบเองเทียบกบั การจัดจ้างผู ้รับเหมาเข้ามาลงทุน  และด าเ นินการผลิต ท าให้มีมูลคา่
ปัจจุบันสุทธิของผลประโยชน์ท่ีประหยัดได้การด าเ นินการปรับปรุงระบบด้วยตนเองเทา่กบั  
7,382,568 บาท จึงท าให้ทางบริษทัควรเ ลือกการลงทุนปรับปรุงระบบ  ผลิตด้วยตนเอง  วิเคราะห์
ตน้ทุนการผลิตน ้ าปราศจากไอออน 
  
 นิศากร เวศกจิกลุ (2536) ไดท้ าการศึกษาการใชห้ลกัประสิทธิภาพทางต้นทุนในการเ ลือก
วธีิการท าปุ๋ยหมกัจากขยะ (กรณีศึกษา : การเกบ็และการก  าจัดขยะของเทศบาลเมืองเพชรบุรี)  โดย
ไดท้ าการเปรียบเทียบวิธีการท าปุ๋ยหมกัจากขยะท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยใช ้หลักประสิทธิภาพทาง
ตน้ทุน ศึกษาสภาพการณ์เกี่ยวกบัการก  าจัดขยะและปัญหาขยะ และเสนอแนะกา รก  าจัดขยะท่ี
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน ขอ้มลูท่ีใชใ้นการศึกษาได้มากจากการวิจัยและการสัมภาษณ์
เจา้หน้าท่ีท่ีเกีย่วขอ้งกบัการก  าจัดขยะโดยตรง ก  าหนดการท าปุ๋ยหมกัเ ป็น 5 วิธี คือวิธี A, B, C, D 
และ E ความแตกตา่งของแตล่ะวธีิข้ึนอยูก่บัลกัษณะของขยะท่ีน ามาหมกัและวิธีการโรยหัวเชื้อและ
สารเรง่ 
 
 จากการศึกษาพบวา่ตน้การผลิตปุ๋ยตอ่ตนัของวธีิ B ต ่าท่ีสุด และต้นทุนการก  าจัดขยะตอ่ตัน
ของวธีิ C ต ่าท่ีสุด และวธีิ B มผีลรวมของตน้ทุนตอ่หน ่วยทั้ง  2 ประเภทต ่าท่ีสุด ดังนั้ นจึงเ ป็นวิธีท่ี
เหมาะสมท่ีสุด การท าปุ๋ยหมกัชว่ยลดปัญหาขยะดว้ยเทคโนโลยีท่ีไมยุ่ง่ยากและได้ผลผลิตคือปุ๋ยใน
เวลาประมาณ 3 เดือน แตค่าดวา่รายไดจ้ะไมคุ่ม้กบัตน้ทุนการผลิตดงันั้นทางด้านการเ งินไมจู่งใจให้
เอกชนเขา้มาผลิตปุ๋ยจากขยะ จึงมขี้อเสนอแนะดัง น้ี  : เพื่อรักษาส่ิงแวดล้อมแมร้ายได้ไมคุ่้มทุนก็
ตอ้งด าเนินการและผูท่ี้จะด าเนินการกคื็อเทศบาลเมืองเพชรบุรี และการแยกขยะกอ่นท้ิงนั้ นเ ป็น
รูปแบบท่ีควรสง่เสริมให้มกีารปฏิบัติอยา่งจริงจงั เพื่อให้เกดิการใชท้รัพยากรไดป้ระโยชน์สูงสุด  
 
 การวเิคราะห์โดยใช ้หลักต้นทุนและประสิทธิผลจะใช ้ในการวิเคราะห์โครงการท่ีไม ่
สามารถประเมนิหรือตีคา่ผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะได้รับออกมาเป็นตัวเ งินได้ เ น่ืองจากเห็นไม ่

ชดัเจน ซ่ึงสามารถใช ้ หลักประหยัด = 
ตน้ทุน

ประสิทธิผล
  ตามวิธีการศึกษาของ อังคาร  เ ลิศหิรัญกิจ 

(2552), นิศากร เวศกจิกลุ (2536) โดยในหลกัในการคิดประสิทธิผลนั้ นจะข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม
ของแตล่ะโครงการ ซ่ึงบางโครงการอาจคิดเป็นประสิทธิผลคงท่ี และเกณฑ์ในการพิจารณานั้ นจะ
เลือกโครงการท่ีท าให้ไดค้า่ตน้ทุนตอ่ประสิทธิผลต ่าท่ีสุด  และในการศึกษาต้นทุนประสิทธิภาพ
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ของ Goulder, Parry, Williams III, Burtraw ความแตกตา่งระหวา่งคา่ใช ้จา่ยในแตล่ะ เคร่ืองมือนั้ น
คือความไวสูงตอ่ขอบเขตของการลดมลพิษ 
 Chooa, Abdounb, O’Rourkeb (2007) , Bartlett, Lingwall (2014) , รายงานของโครงการ
ศึกษาจดัท าคูม่อืการกอ่สร้างถนนบนพื้นดินออ่น (กรมทางหลวงชนบท , 2553) , ชวลิต นาคบรรพต
กลุ, รัชพล หงษ์ประพนัธ์, ทัศนัย แปงยอด, บารเมศ วรรธนะภูติ (2553)  ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบั
ประสิทธิภาพของวสัดุ EPS Foam ซ่ึงสามารถสรุปได้วา่วสัดุ EPS Foam นั้ นสามารถชว่ยลดการ
ทรุดตวัของพื้นดินได ้และยงัสามารถลดแรงท่ีกระท าตอ่ทอ่ในแนวด่ิงจากน ้ าหนักของวสัดุถมและ
ในแนวราบจากแรงกระท าท่ีเกดิข้ึนกบัพื้นดินท่ีเกิดการส่ันสะเทือน 
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บทที ่3 
 

วิธีการวิจัย 
  

ในบทน้ีจะกลา่วถึงวธีิการศึกษาความเป็นไปได้ในการแกไ้ขปัญหาการทรุดตัวของทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติโดยใชว้สัดุ EPS Foam ซ่ึงประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ภาพที ่7  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ท่ีมา:  ผูท้ าการศึกษา (2558) 
 
 
 

การวเิคราะห์ขอ้มลู: 
-  เปรียบเทียบตน้ทุนตอ่ประสิทธิผลของแตล่ะวธีิ 

การใชว้สัดุ EPS Foam มคีา่ตน้ทุนตอ่
ประสิทธิผลท่ีดีกวา่ 

น าวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam  
ไปขยายผลยงัพื้นท่ีอ่ืน 

ท าการศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
-  วธีิการแกไ้ข 

-  ขอ้มลูตน้ทุนของการแกไ้ขในแตล่ะวธีิ 
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 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบเทคนิคในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติทรุดตวัจากสาเหตุดินทรุดตัว โดยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาตินั้ นสามารถยืดตัวได้ เ ทียบกบัวิธีการใช ้วสัดุ EPS Foam เ ป็นวสัดุถมแทนดิน  โดยจะ
ท าการศึกษาเปรียบเทียบตน้ทุนตอ่ประสิทธิผลของการแกไ้ขปัญหาทั้ง 2 วธีิ ดงัน้ี 
 

1.  การศึกษาดา้นตน้ทุนการแกไ้ขปัญหา ประกอบไปดว้ย 
- ตน้ทุนดา้นวสัดุท่ีใชใ้นการแกไ้ข 
- ตน้ทุนดา้นวธีิการด าเนินการแกไ้ข 
- ตน้ทุนดา้นการบ ารุงรักษาหลงัจากการแกไ้ข 
- ตน้ทุนคา่เสียโอกาสระหวา่งด าเนินการแกไ้ข 

 
2.  การศึกษาดา้นประสิทธิผล ประกอบไปดว้ย 

- ระยะการทรุดของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติท่ีสามารถลดลงไปไดจ้ากท่ีคาดการณ์  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูปฐมภูมแิละข้อมลูทุติยภูมจิากหลายแหลง่โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 1.  ขอ้มลูปฐมภูม ิ
 เป็นการเกบ็ขอ้มลูรวบรวมขอ้มลูจากการเสนอราคาของผูรั้บเหมาท่ีเข้ามาเสนอราคาการ
แกไ้ขซ่ึงประกอบดว้ย 3 บริษทั ซ่ึงทั้ง 3 บริษัทนั้ นเ ป็นบริษัทท่ีให้บริการการด าเ นินงานในธุรกิจ
น ้ ามนัและกา๊ซธรรมชาติภายในประเทศไทย ซ่ึงมีประสบการณ์การท างานร่วมกบั บริษัท ปตท . 
จ ากดั (มหาชน) โดยข้อมูลท่ีท าการเก็บรวบรวมประกอบไปด้วยข้อมูลทางด้านเทคนิคของการ
แกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัจากสาเหตุดินทรุดตวั  ขอ้มลูทางด้านการเ งินท่ีผู ้รับเหมาแต ่
ละรายเสนอราคา รวมทั้งพิจารณาถึงระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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2. ขอ้มลูทุติยภูม ิ  
 
 ส าหรับขอ้มลูสว่นน้ีไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลต้นทุนของการแกไ้ขปัญหาทอ่

สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยวธีิตา่งๆ รวมทั้งงานวทิยานิพนธ์ และการคน้ควา้อิสระท่ีเกี่ยวข้อง เอกสาร 
วารสาร หนังสือวชิาการ งานศึกษาท่ีเกีย่วขอ้ง เวบ็ไซต์ทางอินเตอร์เ น็ตท่ีเกี่ยวข้อง วิธีการวิเคราะห์
ขอ้มลูเพื่อน ามาเปรียบเทียบตน้ทุนของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ 
EPS Foam กบัวธีิการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
เพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตวัได ้

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 

 การศึกษาคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลของต้นทุนใน
รูปแบบของหลกัประหยดั 
 

หลกัประหยดั  =    
ต้นทุน

ประสิทธิผล
 

 
 ซ่ึงจะน าขอ้มลูตน้ทุนการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ EPS Foam 
เทียบกบัประสิทธิผลในการชว่ยลดการทรุดตัว ซ่ึงผลท่ีได้นั้ นคา่ของต้นทุนตอ่ประสิทธิผลท่ีมีคา่
น้อยกวา่จะแสดงถึงความคุ้มคา่ของการลงทุนในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวท่ี
คุม้คา่มากกวา่  
 
 ดงันั้นการเลือกขยายผลการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวไปยังพื้นท่ีอ่ืนจะ
เลือกใชว้ธีิท่ีให้คา่ตน้ทุนตอ่ประสิทธิผลท่ีต ่ากวา่ 
 
 ทั้งน้ีในการพิจารณาหากผลการทรุดตวัของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้ นมากกวา่ท่ีคาดการณ์ไว ้
จะตอ้งท าการทบทวนความคุม้คา่อีกคร้ัง เน่ืองจากผลท่ีไดจ้ากการค านวณนั้ นจะมีคา่เ ป็นลบ ซ่ึงอาจ
ท าให้การตีความหมายจากผลนั้นผิดพลาดได ้
 
 นอกจากนั้นการศึกษาในคร้ังน้ีไดท้ าการศึกษาตน้ทุนของการแกไ้ขปัญหาการทรุดตัวของ
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ โดยเปรียบเทียบตน้ทุนการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้



27 
 

วสัดุ EPS foam พร้อมกบัประสิทธิผลท่ีคาดการณ์วา่จะสามารถแกไ้ขปัญหาการทรุดตัวได้ โดยเป็น
การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam คร้ัง เ ดียวในปีแรกในทุกกรณี 
และจะท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเ ติมในแตล่ะกรณีตาม
ประสิทธิผลท่ีคาดการณ์ โดยจะท าการแบง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี คือ 
 
 1.  การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผล
ร้อยละ 100 ซ่ึงจะสง่ผลให้ไมไ่ดต้อ้งด าเนินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีกในชว่งระยะเวลาโครงการ 
 
 2.  การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผล
ร้อยละ 80 ซ่ึงจะสง่ผลให้ต้องท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
เพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ 5 ปี ในชว่ง
ระยะเวลาโครงการ 
 
 3.  การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผล
ร้อยละ 60 ซ่ึงจะสง่ผลให้ต้องท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
เพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ 3 ปี ในชว่ง
ระยะเวลาโครงการ 
 
 4.  การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผล
ร้อยละ 40 ซ่ึงจะสง่ผลให้ต้องท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
เพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ในชว่ง
ระยะเวลาโครงการ 
 
 5.  การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผล
ร้อยละ 20 ซ่ึงจะสง่ผลให้ต้องท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
เพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ในชว่ง
ระยะเวลาโครงการ 
 6.  การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดด้วยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผล
ร้อยละ 0 ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
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เพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้ นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ในชว่ง
ระยะเวลาโครงการ 
 
 โดยการศึกษาคร้ัง น้ีได้ก  าหนดชว่งอายุของโครงการเทา่กบั 20 ปี ซ่ึง เ ป็นอายุในการ
ออกแบบของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติประธานท่ีไดไ้ปท าการเชื่อมตอ่ไว ้และทั้ง น้ีใช ้อัตราคิดลดร้อยละ 
4 เน่ืองจากเป็นอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูข้อง บริษัท ปตท . จ ากดั (มหาชน) ท่ีออกหุ้นกู ้ณ วนัท่ี 15 
ธันวาคม 2557 ซ่ึงผลท่ีไดจ้ะแสดงถึงความคุ้มคา่ของการแกไ้ขในแตล่ะกรณีวา่มีตน้ทุนเป็นอยา่งไร 
 

ทั้งน้ีราคาคาดการณ์ในอนาคตและปริมาณความตอ้งการใชก้า๊ซธรรมชาติในอนาคตคิดจาก
วธีิ การพยากรณ์โดยใชว้ธีิการคาดการประมาณจากสมการแนวโน้มระยะยาว ซ่ึง คือการพยากรณ์ท่ี
ใชข้อ้มูลในอดีตจ านวนหน่ึงมาท าการปรับเ รียบด้วยเทคนิคทางสถิติแบบสหสัมพันธ์ถดถอย 
(Regression Analysis) ขอ้มลูท่ีไมเ่ป็นเส้นตรงจะถูกปรับให้เป็นเส้นตรงดว้ยสมการดงัตอ่ไปน้ี  

 
              

     = คา่พยากรณ์ 
   = อนัดบัท่ีของเวลา  
  = จ านวนชดุขอ้มลู 
  = คา่คงท่ีของ   ท่ี     
  = slope ของเส้นตรง 

  = 
  ∑       ∑  ∑  

  ∑     ∑    
 

  = 
∑    ∑  

 
 

 
 
สภาพทัว่ไปของการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
 

 ในบทน้ีจะกลา่วถึงวธีิการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติและรายละเอียดการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่
กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัซ่ึงประกอบด้วย 2 วธีิ คือ 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดด้วยการ
ขดุเปิดปรับระดบัทอ่และใชว้สัดุ EPS Foam  2.การแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวธีิการตัดตอ่ทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตวัได ้ โดยมรีายละเอียดดงัน้ี 
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พฒันาการของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 
ระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ นถือได้วา่เ ป็นวิธีการขนส่ง ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความ

ปลอดภยัสูง กอ่ให้เกดิความสูญเสียน้อยท่ีสุด ซ่ึงจะมาจากการวางแผนท่ีรอบคอบและการลงทุนท่ี
ใชง้บประมาณท่ีสูง ปัจจุบนัระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นถือได้วา่เ ป็นส่ิง ท่ีส าคัญตอ่พลังงานของ
ประเทศไทย โดยตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบันนั้ นระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติได้มีการพ ัฒนามาอยา่ง
ตอ่เน่ืองดงัรายละเอียดตอ่ไปน้ี 

 
 กระบอกไมไ้ผคื่อหลกัฐานท่ีถูกคน้พบวา่มกีารน าไปใช ้ขนส่งก๊าซธรรมชาติโดยระบบทอ่ 
ตั้งแต ่900 ปี กอ่นคริสตกาล โดยชาวจีนเป็นผูคิ้ดคน้ 
 
 ในปี พ.ศ. 2359 นั้นประเทศสหรัฐอเมริกาไดค้น้พบกา๊ซธรรมชาติเป็นคร้ังแรกและได้มีการ
น าไปใชเ้ป็นเชื้อเพลิงให้แสงสวา่งบนถนนบลัติเตอร์ มลรัฐแมรีแลนด์ ตอ่มาเมื่อมีการค้นพบก๊าซ
ธรรมชาติมากข้ึนจึงท าให้มกีารวางเครือขา่ยทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติอยา่งจริงจังตั้งแตช่ ว่ง  พ .ศ. 2463 
เป็นตน้มา โดยเฉพาะชว่งสงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงในปัจจุบนันั้นความยาวของเครือขา่ยทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติทัว่โลกนั้ นมีรวมกนัมากกวา่ 1,000,000 กิโลเมตร โดยคร่ึงหน่ึงนั้ นอยูใ่นทวีปอเมริกา
เหนือ และอีก 1 ใน 4 อยูใ่นยุโรปตะวนัตก 
 
 ในปี พ.ศ. 2524 เป็นปีแรกท่ีประเทศไทยเร่ิมมกีารกอ่สร้างระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติและ
เร่ิมใชง้านโดยการปิโตรเลียมแหง่ประเทศไทยซ่ึงรับผิดชอบการวางทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติจากแหลง่
เอราวณัในอา่วไทยมายงัชายฝ่ังท่ีจงัหวดัระยอง เป็นระยะทางประมาณ 415 กิโลเมตร และวางทอ่
บนบกจากจงัหวดัระยองเลียบถนนสายหลกัสง่ตรงไปยงัผูใ้ช ้ซ่ึงไดแ้ก ่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวดั
ฉะเชิงเทรา โรงไฟฟ้าพระนครใต ้จงัหวดัสมทุรปราการ และในปัจจุบันนั้ นประเทศไทยนั้ นมีความ
ยาวของระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทั้งหมดประมาณ 4,226 เ ป็นเครือขา่ยทั่วประเทศทั้งบนบกและ
ในทะเล เพื่อท าการจดัสง่ก๊าซธรรมชาติส าหรับใช ้เ ป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เ ป็น
เชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เ ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเป็นเชื้อเพลิงใน
รถยนต์  
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การวางท่อในทะเล  
 
 ส าหรับประเทศไทยนั้นแหลง่กา๊ซธรรมชาติส่วนมากอยูใ่นทะเลโดยเฉพาะบริเวณทะเล
อา่วไทย จึงมคีวามจ าเป็นตอ้งวางแนวทอ่ในทะเลเพื่อส่งก๊าซมายังผืนแผน่ดินโดยมีกระบวนการ
ดงัน้ี 
 1.  ส ารวจแนวทอ่ 
 
 กอ่นจะเร่ิมการกอ่สร้างทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติในทะเล ต้องท าการส ารวจแนวทอ่เพื่อหาคา่
ทางธรณี ไดแ้ก ่การหาคา่ความลึกของทอ้งทะเล การตรวจสอบสภาพของพื้นท้องทะเล ตลอดจน
การเกบ็ตวัอยา่งช ั้นดินเพื่อน ามาทดสอบคณุสมบัติตา่งๆ นอกจากน้ีการส ารวจแนวทอ่ยัง เ ป็นการ
ส ารวจคน้หาอุปสรรคตา่งๆ ตามแนวทอ่ ได้แก ่ส่ิงกอ่สร้างเ ดิม การใช ้พื้นท่ีของบุคคลท่ีสาม การ
กอ่สร้างชว่งข้ึนสูฝ่ั่ง เป็นตน้ 
 
 2.  วางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ 
 
 ในการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติท่ีใชก้นัอยูใ่นโลกจะมีอยู  ่3 วิธีคือ 1.การวางทอ่โดยใช ้เ รือ
วางทอ่แบบ Lay Barge 2.การวางทอ่โดยใชเ้รือวางทอ่แบบ Reel Barge และ 3. การวางทอ่โดยใช ้วิธี
แบบ Towing แตใ่นประเทศไทยใชว้ธีิท่ี 1 แบบ Lay Barge โดยวิธีการนั้ นจะเ ร่ิมจากการน าทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติแตล่ะทอ่นมาตอ่กนัและเชื่อมบนเรือวางทอ่ เมื่อท าการเชื่อมและผา่นการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ดว้ยวธีิเอ็กซ์เรย์เสร็จแลว้ เรือวางทอ่จะเคล่ือนตวัไปข้างหน้าและท าการว างทอ่ลงบน
พื้นทอ้งทะเล โดยปลอ่ยให้ทอ่จมลงเองดว้ยน ้ าหนักของทอ่เองและจมลงในร่องท่ีได้ขุดไว ้หลังจาก
นั้นปลอ่ยให้พื้นทรายกลบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเองตามธรรมชาติ ทั้ง น้ีความลึกของการขุดร่องจะ
ข้ึนอยูก่บัสภาพของแตล่ะพื้นท่ี  
 



31 
 

 
ภาพที ่8  การวางทอ่โดยใชเ้รือวางทอ่แบบ Lay Barge 
ท่ีมา: Morgan George W (1971) 

 
ภาพที ่9  การวางทอ่โดยใชเ้รือวางทอ่แบบ Reel Barge 
ท่ีมา: Key J, Russell L (1973)  
 

https://www.linkedin.com/pulse/20140620114119-229093469-lear-about-offshore-pipelay-barges
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ภาพที ่10  การวางทอ่โดยใชเ้รือวางทอ่แบบ Towing 
ท่ีมา: Morgan George W (1972)  
 
 3.  ส ารวจหลงัวางทอ่ 
 
 หลงัจากวางทอ่แลว้จะมกีารส ารวจแนวทอ่ท่ีวางอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบวา่ทอ่วางตัวบนพื้น
ทอ้งทะเลดีหรือไม ่หากพบวา่ทอ่วางพาดบนหลุมหรือสว่นท่ีมกีารเปล่ียนแปลงความลาดช ัน จนเกิด
ระยะท่ีทอ่วางโดยไมม่พีื้นดินรองรับเป็นระยะยาวเกนิคา่ท่ีออกแบบ จะต้องท าการค ้ ายันหรือปรับ
พื้นทะเลท่ีสูงให้ลาดลงตอ่ไป 
 
การวางท่อบนบก 
 
 หลงัจากไดว้างทอ่เพื่อขนสง่กา๊ซธรรมชาติจากในทะเลข้ึนมาบนฝ่ังแล้ว ก็จะต้องมีการวาง
ทอ่บนบกตอ่ไป โดยมขีั้นตอนดงัน้ี 
 
 1.  ส ารวจและรวบรวมข้อมลูพื้นท่ีการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ 
 

https://www.linkedin.com/pulse/20140620114119-229093469-lear-about-offshore-pipelay-barges


33 
 

 2.  จดัเตรียมพื้นท่ีวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ จะเป็นการเตรียมพื้นท่ีตามแนวทอ่ให้มีความ
กวา้งประมาณ 15 เมตร เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนย้ายอุปกรณ์ พร้อมทั้งปรับระดับผิวดินให้
เรียบสม า่เสมอ 
 3.  ขนยา้ยทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ โดยจะใชร้ถบรรทุกในการขนย้ายทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติจาก
ลานเกบ็ทอ่ไปยงัพื้นท่ีวางทอ่กอ่นน าทอ่มาวางเรียงตอ่กนัตามแนวร่องท่ีขุด 
 
 4.  ขุดร่องโดยใช ้รถขุด  ซ่ึงความลึกของร่องท่ีขุดนั้ น จะข้ึนอยู ่กบัขนาดของทอ่และ
มาตรฐานความลึกตามท่ีก  าหนด โดยมมีาตรฐานขั้นต ่า 1 เมตร และหากวางอยูใ่นเขตทางของกรม
ทางหลวงจะลึกอยา่งน้อย 1.5 เมตร สว่นดินช ั้นบนนั้นจะถูกแยกไวต้า่งหากเพื่อน ามากลบผิวดินใน
ภายหลงั 
 
 5.  ดดัทอ่ โดยทอ่นั้นจะตอ้งมคีวามโคง้ตามแนวหรือโค้งตามระดับของร่องท่ีขุด ดังนั้ นจึง
ตอ้งมกีารดดัทอ่เพื่อให้ทอ่วางตวัในแนวท่ีถูกต้อง  
 
 6.  เชื่อมทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติและท าการเ อ็กซเรย์ โดยปกติแล้วทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติจะมี
ความยาวทอ่นละ 12 เมตร ซ่ึงตอ้งตอ่ทอ่แตล่ะทอ่นกอ่นโดยการท าการเชื่อมและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ทุกรอยเชื่อม 100% 
 
 7.  เคลือบทอ่ภายนอก วสัดุท่ีท าการเคลือบทอ่ภายนอกนั้ นมีหลายชนิดและหลายวิธี โดยมี
การก  าหนดไวใ้นมาตรฐาน ASME B31.8 เชน่ Fusion Bond Epoxy, High Density Polyethylene 
เป็นตน้ เพื่อป้องกนัสนิมและการผุกรอ่นบนรอยเชื่อมอีกคร้ัง 
 
 8.  น าทอ่ลงสูร่อ่งขดุ โดยจะใชร้ถแทรกเตอร์ยกห้ิวทอ่และวางทอ่ลงในร่องขุด ในกรณีท่ี
พื้นรอ่งเป็นหิน จะตอ้งรองดว้ยดินหรือทรายเพื่อกนัการกระแทกไวก้อ่นการน าทอ่ลง  
 
 9.  กลบทอ่ ในกรณีท่ีทอ่อยูใ่นแนวหินหรือดินหยาบตอ้งใช ้ทรายรองรับกอ่น แล้วกลบทอ่
ดว้ยดินท่ีขดุข้ึนมาระหวา่งการขดุรอ่งและท าการอดัแนน่พอควร เพื่อให้คืนสภาพเดิมของพื้นท่ี และ
จะน าเอาดินช ั้นบนกลบัมากลบท่ีผิวดินเพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตไดง้า่ย 
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 10.  ปรับพื้นท่ีคืนสูส่ภาพเดิม โดยหลงัจากการกลบทอ่แล้วจะ ต้องท าการปรับสภาพพื้นท่ี
ภูมิทัศน์ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเหมือนกอ่นท่ีจะ มีการวางทอ่ ยกเวน้การปลูกต้นไมยื้นต้นจะ
หลีกเล่ียง เพื่อป้องกนัรากไมช้อนไชสารเคลือบผิวทอ่ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายเ ตือนแสดงแนวเขตตลอด
แนวทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ 
 ซ่ึงในการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภัยตลอดแนวท่ีทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติพาดผา่น จึงท าให้ในการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติตอ้งมกีารควบคุมดงัน้ี  
 
 1.  ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นตอ้งเ ป็นทอ่เหล็กกล้าท่ีมีความแข็งแรงสูง โดยความแข็งแรง
ของทอ่จะเลือกจากขนาดแรงดนัท่ีใชใ้นการส่งก๊าซธรรมชาติและสภาพพื้นท่ีนั้ นๆ ท่ีทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติพาดผา่น 
 
 2.  ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติท่ีน ามาใชน้ั้นจะตอ้งผลิตจากโรงงานท่ีผา่นมาตรฐานสากลและผา่น
การทดสอบกอ่นน ามาใชง้าน 
 
 3.  ขนาดของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นตอ้งมขีนาดเส้นผา่นศูนย์กลางท่ีสามารถรองรับการ
ไหลของกา๊ซธรรมชาติท่ีปริมาณสูงสุดได ้
 
 4.  ความหนาของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นจะตอ้งมคีวามหนาท่ีเพียงพอ โดยความหนานั้ น
จะข้ึนอยูก่บัองค์ประกอบตา่งๆ คือ ความดันสูงสุดของก๊าซธรรมชาติ ความเค้นท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
การวางทอ่และความดนัภายนอกซ่ึงอาจท าให้ทอ่เสียหาย ทั้งน้ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
 5.  การออกแบบนั้ นต้องออกแบบให้เ ป็นไปตามมาตรฐานสากลทาง วิศวกรรมของ
สหรัฐอเมริกา ASME B31.8 Gas Transmission and Distribution Piping System ในส่วนลึกนั้ นต้อง
ดูจากลกัษณะของพื้นท่ีโดยรอบวา่เป็นพื้นท่ีช ุมชนหรือไม ่หรือถ้าเ ป็นการฝังลอดใต้ถนน ระดับ
ความลึกของการฝังก็จะมีความแตกตา่งกนั ทั้งน้ีการฝังลึกนั้นจะฝังลึกตามมาตรฐานสากล 
 
 นอกจากน้ีในการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นยงัมมีาตรการป้องกนัตา่งๆ เพื่อป้องกนัทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติจากการเกดิสนิม และการผุกรอ่น โดยมมีาตรการดงัตอ่ไปน้ี  
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 1.  การเคลือบผิวทอ่ โดยทอ่สงกา๊ซธรรมชาตินั้นจะถูกเคลือบผิวภายนอกเพื่อป้องกนัการผุ
กรอ่น ส าหรับทอ่ในทะเลนั้นตอ้งท าการเคลือบ 2 แบบ ไดแ้ก ่การเคลือบผิวเพื่อป้องกนัการผุกร่อน 
และการพอกดว้ยคอนกรีต เพื่อเพิ่มน ้ าหนักให้ทอ่สามารถจมลงในพื้นท้องทะเลและมีเสถียรภาพ 
นอกจากนั้นการพอกดว้ยคอนกรีตยังชว่ยให้ทอ่มีความสามารถในการป้องกนัการกระแทกจาก
อุปกรณ์การประมงและกจิกรรมอ่ืนๆ ในทะเล 
 2.  การป้องกนัการผุกรอ่นดว้ยไฟฟ้า โดยการป้องกนัดว้ยวิธีน้ีจะเป็นการออกแบบท่ีให้ทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นมอีายุการใชง้านไดน้าน โดยจะใชไ้ฟฟ้ากระแสตรงเป็นตวัจา่ยอิเ ล็กตรอนแทน
เหล็กโดยตอ่ขั้วลบไปยงัทอ่ และตอ่ขั้วบวกไปยงัแทง่ Anode ซ่ึงจะถูกติดตั้ง เ ป็นระยะๆ ตามแนวทอ่ 
เพื่อให้ Anode นั้นถูกกดักรอ่นแทนตวัทอ่ โดยระยะหา่งและขนาดของ Anode จะ ข้ึนอยูก่บัสภาวะ
แวดลอ้มโดยรอบทอ่ และคณุสมบติักา๊ซธรรมชาติท่ีไหลในทอ่ 
 
 3.  การตรวจสอบความแข็งแรงและการร่ัวของทอ่โดยใช ้แรงดันน ้ า เพื่อให้ม ัน่ใจวา่ทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถทนตอ่ความดนัท่ีก  าหนดไดน้ั้น จึงตอ้งมีการตรวจสอบความแข็งแรงและ
การร่ัวของทอ่โดยใช ้แรงดันน ้ า ซ่ึงทอ่บนบกนั้ นจะใช ้ความดัน 1.25 – 1.4 เทา่ของความดันท่ี
ออกแบบไว ้สว่นทอ่ในทะเลใชค้วามดนัระหวา่งทดสอบ 1.25 เทา่จองความดันท่ีออกแบบ ทั้ง น้ีการ
ทดสอบแรงดนัน ้ าจะด าเนินการกอ่นการปลอ่ยก๊าซธรรมชาติเขา้สู ่ทอ่ 
 
 เมือ่ไดท้ าการวางทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติไปแล้วนั้ นหากเกิดปัญหาการทรุดตัวข้ึนจะต้องท า
การแกไ้ขเพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกดิการร่ัวไหลของกา๊ซธรรมชาติซ่ึงม ี 2 วธีิหลกัๆ ดงัน้ี 
 

1.  การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการขุดเ ปิดปรับระดับทอ่และใช ้วสัดุ EPS 
Foam  

 
 ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

 1.1  งานขดุเปิดดินและระบบป้องกนัดินพงัทลาย 
 
-    1)  ก  าหนดขอบเขตบริเวณท่ีจะท าการขดุ และท าการ  ป้องกนัการเกิดความเสียหาย
แกส่าธารณปูโภคใกลเ้คียง ท าการขดุดินโดยใช ้แรงงานคน และอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช ้เ ป็น Hand 
Tools การขดุดินให้ขดุเอาดินรอบทอ่ออกจนระดบัทอ้งทอ่กบัผิวดินห่างกนัไมน่้อยกวา่  0.60   เมตร 



36 
 

ในกรณีท่ีการปฏิบติังานแตล่ะจุดไมส่ามารถด าเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัเ ดียวได้ผู ้รับจ้างต้อง
จดัหากระสอบทรายมากลบทอ่ให้มีความสูงจากหลังทอ่ไมน่้อยกวา่ 0.50 เมตร และน า Sheet Pile 
มาวางป้องกนัอีกช ั้นหน่ึง พร้อมทั้งจดัเตรียมสัญญาณไฟฉุกเ ฉินและอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายจาก
ยานพาหนะ (Hard Barrier) และบุคคลท่ีจะไปท าให้เกดิอนัตรายกบัทอ่ได ้ ตลอด  24  ช ัว่โมง 
 
-    2)  ตรวจสอบแนวทอ่กอ่นท าการขดุและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ ท่ีอยู ่
บริเวณใกลเ้คียงซ่ึงอาจไดรั้บผลกระทบในการขดุและตรวจสอบความลึกด้วยเคร่ืองมือท่ีสามารถหา
แนวทอ่และความลึกได ้  เชน่ Pipe Locator  
 
 3)  จากนั้นใชเ้หล็กแทงส ารวจหาต าแหนง่ท่ีแนน่อนของทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ กรณี
ท่ีความยาวแทง่เหล็กไมเ่พียงพอหาต าแหนง่ความลึกของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ให้ใช ้คนขุดดินลงไป
ประมาณ 60% ของความลึกท่ีวดัไดจ้ากเคร่ืองวดัความลึก   แล้วใช ้เหล็กตรวจสอบอีกคร้ัง    ถ้าแทง่
เหล็กยงัมคีวามยาวไมเ่พียงพอ  ให้ท าซ ้าจนกระทัง่พบต าแหนง่ท่ีแนน่อนของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ 
       
-   4)  กรณีท่ีทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติอยูใ่กลแ้นวสายไฟฟ้าแรงสูง เมื่อหาต าแหน่งทอ่ก๊าซ
ดว้ย Pipe Locator  เรียบร้อยแล้ว การขุดดินให้ใช ้แรงงานคนขุดจนเห็นแนวทอ่เทา่นั้ น ห้ามใช ้
เคร่ืองจกัรในการขดุ เน่ืองจากขอ้มลูท่ีไดจ้าก Pipe Locator  อาจมคีวามผิดพลาด 
 
-   5)  จากนั้นเกบ็ขอ้มลูแนวระดบัความลึก ของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทุกเ ส้นและระบบ
สาธารณปูโภคอ่ืน ๆ ทั้งหมดบริเวณท่ีท าการตรวจสอบเพื่อไปท าแบบรายละเอียด 
 
-   6)  หลงัจากพบต าแหนง่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ท่ีแน ่นอนแล้วให้ท าสัญลักษณ์ใน
ต าแหนง่ตรงกบัขอบของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ทั้งสองข้างอยา่งน้อย  3 ต าแหน่งประกอบไปด้วย 
จุดเร่ิมตน้, จุดกลางและจุดส้ินสุดท่ีจะขดุ ให้เห็นเป็นแนวทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ใช ้เคร่ืองจักรขุดดิน
ทั้ง 2 ขา้งของแนวทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ  ให้หา่งจากขา้งทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ อยา่งน้อย 30 ซม. และ
ใชแ้รงงานคนขดุลอกดินท่ีอยูเ่หนือทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ออกจนเห็นหลังทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ได้
ชดัเจน โดยห้ามไมใ่ห้ใชเ้คร่ืองจกัรขดุลอกดินหลงัแนวทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ อยา่งเด็ดขาด  
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- 7)  ใชค้นขดุดินใตท้อ้งทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ประมาณ 50 -60 เซนติเมตร จนทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติ ลอยเพื่อให้มพีื้นท่ีท างานไดส้ะดวก และใชค้ ้ายนัรองใตท้้องทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ซ่ึง
ป้องกนัไมใ่ห้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ บุบหรือทรุดตวั และตอ้งใสค่ ้ายนัทุกระยะไมเ่กนิ 3 เมตร 
 
 1.2  งานปรับระดบัทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ โดยท าการปรับระดับทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติท่ีอยู ่
เหนือพื้นดินให้ไดร้ะดบัท่ีเหมาะสม 
 
 1.3  งานฝังกลบดิน 
 1)  ท าการฝังกลบดิน และหนุนกระสอบทรายใตท้อ้งทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ให้แน ่น
ทุกระยะ 3 เมตร โดยให้ลกัษณะของกระสอบทรายเป็นรูปสามเหล่ียม ทั้ง น้ีต้องหนุนทอ่อ่ืนๆท่ีอยู ่
ขา้งเคียงซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากการขุดด้วย 

 
 2)  ฝังกลบรอบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ดว้ยทรายละเอียด  เชน่  ทรายถม     และทราย
ท่ีใชใ้นการฝังกลบจะตอ้งไมม่เีศษหินหรือวสัดุอ่ืนท่ีจะเป็นอันตรายตอ่ผิวทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ใน
การถมตอ้งมทีรายล้อมรอบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ไมน่้อยกวา่ 30 ซม.จากนั้ นบดอัดทรายโดยใช ้
เคร่ืองบดอดัขนาดเล็กแบบเดินตาม   
 
 3)  น าแผน่ EPS Foam วางบนช ั้นทราย  
 
 4)  ระยะท่ีเหลือให้ถมดว้ยดิน    พร้อมท าการบดอัดดินเป็นช ั้นๆ ความหนาช ั้นละ
ไมเ่กนิ 30 ซม.  ดว้ยเคร่ืองบดอดัขนาดเล็กแบบเดินตาม  
  
 5)  ท าการวางแผน่ค าเตือนบนทราย แล้วกลบดินพร้อมบดอัดจนถึงระดับเ ดิมด้วย
ดินเดิมท่ีขดุข้ึนมา  
 
            6)  ท าการวดัความลึกของระดบัหลังทอ่ทุกๆ ระยะ 3 เมตร  เ ทียบกบัระดับอ้างอิง ท่ี
ไมม่กีารทรุดตัว  เชน่ เสาขยายสัญญาณโทรศพัท์  เป็นตน้  
 
 2.  การแกไ้ขปัญหาท ่อทรุดด้วยวิธี การตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมช าติเพื่ อให้ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได ้



38 
 

 
 2.1  การจดัท าทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ให้ยืดตวัได ้
 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 1)  จดัท าและติดตั้งทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติท่ีสามารถยืดตัวได้และฐานรองรับเพื่อ ลด
แรงกระท าท่ีเกดิข้ึนในทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ จากการทรุดตวัท่ีแตกตา่งกนั  
 
 2)  ทดสอบความสมบูรณ์ของรอยเชื่อมในทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ท่ีสามารถยืดตัวได้
โดยการทดสอบแบบไมท่ าลายทุกรอยเชื่อม 
 
                      3)  ท าความสะอาดภายในทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ซ่ึงผา่นการท าการทดสอบแรงดันด้วย
น ้ าให้เรียบร้อย 
 

   4)  ท าการตดัแยกทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ เ ดิม และเชื่อมตอ่กบัทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติท่ี
สามารถยืดตวัได ้  

 
   5)  ท าสีทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติตามมาตรฐานเดิมให้เรียบร้อย 
 

                        6)   ตรวจสอบงานเชื่อม, งานสีบริเวณท่ีติดตั้งทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ท่ีสามารถยืดตัว
ได ้
 

  7)  ติดตั้งฐานรองรับพร้อมทั้งท าสี เพื่อรองรับทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติท่ีสามารถยืดตัว
ได ้
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 ในบทน้ี จะแบ ่งผลการศึกษาออกเป็น  4 ส่วน โดยมีร ายละ เ อียดผลการศึกษาแตล่ะ
สว่นประกอบดว้ย  
 

1. ตน้ทุนการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการใชว้สัดุ EPS Foam 
2. ตน้ทุนการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการตดัตอ่ทอ่ 
3. ผลคาดการณ์การด าเนินงาน 
4. คา่เสียโอกาสของการแกไ้ขจากผลคาดการณ์การด าเนินงาน   
5. ผลการด าเนินงานจริง จากการตรวจสอบผลของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุด

โดยการใชว้สัดุ EPS Foam ท่ีสถานีสง่กา๊ซธรรมชาติกิง่แกว้ 2 ในชว่งเ ดือน ธันวาคม พ .ศ. 
2558 – มกราคม พ.ศ. 2559 ไมพ่บการทรุดตวัของทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ 

 
 ส าหรับผลการศึกษาในบทน้ีจะอยูภ่ายใตข้้อสมมติของโครงการดงัน้ี  

1. ระยะเวลาของโครงการคือ 20 ปี เน่ืองจากทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติท่ีสถานีส่งก๊าซธรรมชาติ
กิง่แกว้ 2 นั้นไดท้ าการเชื่อมตอ่จากทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทอ่ประธานเส้นท่ี 1 เ ส้นบางพลี – สระบุรี 
ซ่ึงทอ่เส้นน้ีมอีายุการใชง้าน 20 ปี จึงสมมติให้ทอ่ท่ีสถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่งแกว้นั้ นมีอายุการใช ้
งาน 20 เชน่กนั 

2. สมมติใ ห้ท ่อส่งก๊าซธรรมชา ติสามารถทนการทรุดตัวได้ เท ่าก ับ 10 เ ซน ติเ มตร 
เน่ืองมาจากผลการส ารวจทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติในปี พ .ศ. 2557 – พ .ศ. 2558 นั้ นเกิดการทรุดตัวของ
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ ประมาณ 10 เซนติเมตรแลว้จึงต้องด าเ นินการแกไ้ขปัญหา  อีกทั้งพื้นท่ีสถานี
สง่กา๊ซธรรมชาติกิง่แกว้ 2 นั้นอยูใ่นเขตพื้นท่ีวกิฤตอันดับ 1 ท่ีมีการทรุดตัวมากกวา่ 10 เซนติเมตร
ตอ่ปี  

3. อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการค านวณผลคือ ร้อยละ 4 เน่ืองจากเป็นอัตราหุ้นกูไ้มม่ีประกนัของ
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557 ครบก  าหนดไถถ่อนปี พ .ศ. 2564 ซ่ึง เ ป็นอัตราดอกเ บ้ีย
ของหุ้นกูท่ี้ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าการออกหุ้นกูล้า่สุด 

4. คา่เสียโอกาสค านวณจากการเสียโอกาสท่ีไมไ่ด้ท าการจ าหน ่ายก๊าซธรรมชาติให้แก ่
ลูกคา้เป็นระยะเวลา 10 วนั เพื่อท าการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ โดยใช ้ปริมาณก๊าซธรรมชาติเฉล่ีย
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ปี พ.ศ.2558 รว่มกบัปริมาณกา๊ซธรรมชาติท่ีไดจ้ากการพยากรณ์ท่ีมีอัตราการเพิ่มข้ึนปีละ 0.74% ตอ่
ปี และใชร้าคาของกา๊ซธรรมชาติท่ีได้จากการพยากรณ์ท่ีมีอตัราการเพิ่มข้ึนปีละ 0.36 บาทตอ่ปี  
 จากการศึกษาไดผ้ลการศึกษาตามตารางดา้นลา่งตอ่ไปน้ี  
 
ตารางที ่3  ปริมาณร้อยละของการใชก้า๊ซธรรมชาติในภาครถยนต์ของประเทศไทย  
 
ปี พ.ศ. ปริมาณกา๊ซธรรมชาติ (ร้อยละ) 

2547 0.1 

2548 0.2 

2549 0.4 

2550 0.7 

2551 2.2 

2552 4.0 

2553 4.5 

2554 5.6 

2555 6.1 

2556 6.7 

2557 6.8 

2558 6.4 
ท่ีมา: ส านักนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (2559) 
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ตารางที ่4  การพยากรณ์ปริมาณร้อยละการใชก้า๊ซธรรมชาติในภาครถยนต์ของประเทศไทย  
 
ปี พ.ศ.  ปริมาณกา๊ซธรรมชาติ (ร้อยละ) 

2559  8.43 

2560  9.16 

2561  9.90 

2562  10.63 

2563  11.37 

2564  12.11 

2565  12.84 

2566  13.58 

2567  14.31 

2568  15.05 

2569  15.79 

2570  16.52 

2571  17.26 

2572  17.99 

2573  18.73 

2574  19.47 

2575  20.20 

2576  20.94 

2577  21.67 

2578  22.41 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่5  พยากรณ์ปริมาณการจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาติสถานีสง่กา๊ซธรรมชาติกิง่แกว้ 2  
 
ปี พ.ศ.  ปริมาณกา๊ซธรรมชาติ (กโิลกรัม) 

2559  310,640.06 

2560  312,926.42 

2561  315,229.60 

2562  317,549.74 

2563  319,886.95 

2564  322,241.36 

2565  324,613.10 

2566  327,002.30 

2567  329,409.08 

2568  331,833.58 

2569  334,275.92 

2570  336,736.24 

2571  339,214.66 

2572  341,711.33 

2573  344,226.37 

2574  346,759.93 

2575  349,312.13 

2576  351,883.11 

2577  354,473.02 

2578  357,081.99 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่6  ราคาจ าหนา่ยปลีกกา๊ซธรรมชาติในภาครถยนต์เฉล่ีย 12 เดือน 
 
ปี บาทตอ่กโิลกรัม 

2547 7.61 

2548 8.48 

2549 8.50 

2550 8.50 

2551 8.50 

2552 8.50 

2553 8.50 

2554 8.50 

2555 10.08 

2556 10.50 

2557 10.75 

2558 13.08 
ท่ีมา: บริษทั ปตท. จ ากดั มหาชน (2559) 
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ตารางที ่7  พยากรณ์ราคาจ าหนา่ยปลีกกา๊ซธรรมชาติในภาครถยนต์เฉล่ีย 12 เดือน 
 
ปี พ.ศ.  ราคา (บาทตอ่กโิลกรัม) 

2559  11.62 

2560  11.98 

2561  12.34 

2562  12.70 

2563  13.06 

2564  13.41 

2565  13.77 

2566  14.13 

2567  14.49 

2568  14.85 

2569  15.21 

2570  15.56 

2571  15.92 

2572  16.28 

2573  16.64 

2574  17.00 

2575  17.36 

2576  17.72 

2577  18.07 

2578  18.43 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่8  ตน้ทุนการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการใชว้สัดุ EPS Foam 
 

รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย ราคาตอ่หนว่ย
(บาท) 

รวม
(บาท) 

1 วสัดุและอุปกรณ์ 
  

  

   1.1 งานระบบทอ่ 
  

  

     1.1.1 ทอ่และอุปกรณ์ 1 งาน 40,800 40,800 

   1.2 Installation and Civil Work 
    

     1.2.1 งานขดุและขนยา้ย 5 วนั 17,500 87,500 

     1.2.2 วสัดุ EPS Foam 10 ชิ้น 9,331 93,310 

     1.2.3 กระสอบทรายและเทปเตือน 1 งาน 17,500 17,500 

     1.2.4 งานถม 1 งาน 52,500 52,500 

     1.2.5 งานตรวจสอบแนวทอ่ขณะปฏิบติังาน 1 งาน 86,700 86,700 

     1.2.6 งานเตรียมสภาพพื้นท่ีและงานคืนสภาพพื้นท่ี 1 งาน 65,000 65,000 

2. คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
    

   2.1 งานการจดัการโครงการ 1 งาน 525,300 525,300 

   2 .2 งานวศิวกรรม 1 งาน 86,700 86,700 

2.3 งานเตรียมความพร้อมเคร่ืองมอื 1 งาน 97,500 97,500 

2.4 อุปกรณ์ภาคสนามตา่งๆ 1 งาน 26,700 26,700 

2.5 งานจดัการดา้นความปลอดภยั 1 งาน 17,300 17,300 

2.6 งานเอกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์และแบบกอ่สร้าง 1 งาน 26,700 26,700 

2.7 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 1 งาน 92,760 92,760 

2.8 ก  าไรในการด าเนินงาน 1 งาน 92,760 92,760 

รวม 
   

1,409,030 

ท่ีมา: จากผูท้ าการศึกษา (2558) 
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 จากตารางท่ี 8 ตน้ทุนในสว่นของวสัดุอุปกรณ์หากแบง่ต้นทุนตามหน้าท่ีจะถูกจัดอยูใ่น
คา่ใชจ้า่ยในการลงทุน หากแบง่ตน้ทุนตามลกัษณะจะถูกจดัอยูใ่นคา่ใช ้จา่ยขั้นต้น หากแบง่ต้นทุน
ตามพฤติกรรมจะถูกจดัอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยคงท่ี และในส่วนของคา่ใช ้จา่ยในการด าเ นินงานหากแบง่
ตน้ทุนตามหน้าท่ีจะถูกจดัอยูใ่น คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน หากแบง่ตน้ทุนตามลักษณะจะถูกจัดอยู ่
ในคา่ใชจ้า่ยขั้นตน้ หากแบง่ตน้ทุนตามพฤติกรรมจะถูกจัดอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยคงท่ี 
 
ตารางที ่9  ตน้ทุนการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการตัดตอ่ทอ่ 
 

รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย ราคาตอ่หนว่ย
(บาท) 

รวม
(บาท) 

1 วสัดุและอุปกรณ์ 
    

1.1 งานระบบทอ่ 
    

1.1.1 ทอ่และอุปกรณ์ 1 งาน 40,800 40,800 

1.2 อุปกรณ์ 
    

1.2.1 วาล์ว  1 ชิ้น 170,640 170,640 

1.3 งานติดตั้งและงานเตรียมชิ้นงาน 
    

1.3.1 งานเตรียมชิ้นงาน 1 งาน 165,200 165,200 

1.3.2. งานท าความสะอาดและทดสอบดว้ยแรงดนัน ้ า 1 งาน 84,000 84,000 

1.3.3 งานท าสี 1 งาน 28,000 28,000 

1.3.4 งานพนัเทป 1 งาน 3,700 3,700 

1.3.5 งานทดสอบ 1 งาน 17,500 17,500 

2 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 
    

2.1 งานการจดัการโครงการ 1 งาน 525,300 525,300 

2.2 งานวศิวกรรม 1 งาน 53,300 53,300 

2.3 งานเตรียมความพร้อมเคร่ืองมอื 1 งาน 84,000 84,000 

2.4 อุปกรณ์ภาคสนามตา่งๆ 1 งาน 26,700 26,700 

2.5 งานจดัการดา้นความปลอดภยั 1 งาน 26,700 26,700 

2.6 งานเอกสารรายงานฉบบัสมบูรณ์และแบบกอ่สร้าง 1 งาน 66,700 66,700 
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ตารางที ่9  (ตอ่) 
 

รายละเอียดงาน ปริมาณ หนว่ย ราคาตอ่หนว่ย
(บาท) 

รวม
(บาท) 

2.7 คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 1 งาน 159,120 159,120 

2.8 ก  าไรในการด าเนินงาน 1 งาน 159,120 159,120 

รวม 
   

1,610,780 

ท่ีมา: จากผูท้ าการศึกษา (2558) 
 
 จากตารางท่ี 9 ตน้ทุนในสว่นของวสัดุอุปกรณ์หากแบง่ต้นทุนตามหน้าท่ีจะถูกจัดอยูใ่น
คา่ใชจ้า่ยในการลงทุน หากแบง่ตน้ทุนตามลกัษณะจะถูกจดัอยูใ่นคา่ใช ้จา่ยขั้นต้น หากแบง่ต้นทุน
ตามพฤติกรรมจะถูกจดัอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยคงท่ี และในส่วนของคา่ใช ้จา่ยในการด าเ นินงานหากแบง่
ตน้ทุนตามหน้าท่ีจะถูกจดัอยูใ่น คา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงาน หากแบง่ตน้ทุนตามลักษณะจะถูกจัดอยู ่
ในคา่ใชจ้า่ยขั้นตน้ หากแบง่ตน้ทุนตามพฤติกรรมจะถูกจัดอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยคงท่ี 
 
ตารางที ่10  ผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้
วสัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตวัของพื้นดิน 10 เซนติเมตรตอ่ปี 

 

ตน้ทุน
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว 
100 80 60 40 20 0 

1 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 
2 - - - - - 1,489,256.66 
3 - - - 1,431,977.55 1,431,977.55 1,431,977.55 
4 - - 1,376,901.49 - - 1,376,901.49 
5 - - - 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 
6 - 1,273,022.83 - - - 1,273,022.83 
7 - - 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 
8 - - - - - 1,176,981.17 
9 - - - 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 
10 - - 1,088,185.25 - - 1,088,185.25 
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ตารางที ่10  (ตอ่) 
 

ตน้ทุน
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว 
100 80 60 40 20 0 

11 - 1,046,331.97 - 1,046,331.97 1,046,331.97 1,046,331.97 
12  - - - - 1,006,088.44 
13 - - 967,392.73 967,392.73 967,392.73 967,392.73 
14 - - - - - 930,185.31 
15 - - - 894,408.96 894,408.96 894,408.96 
16 - 860,008.61 860,008.61 - - 860,008.61 
17 - - - 826,931.36 826,931.36 826,931.36 
18 - - - - - 795,126.30 
19 - - 764,544.52 764,544.52 764,544.52 764,544.52 
20 - - - - - 735,138.97 
รวม 1,354,836.54 4,534,199.95 7,635,929.56 10,966,140.45 10,966,140.45 21,697,035.49 

ท่ีมา:  จากการค านวณ 
 

 จากตารางท่ี 10 การวิเคราะห์ผลคาดการณ์ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชา ติทรุดตัวโดยวิธีการใ ช ้วสั ดุ EPS Foam เมื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 10 
เซนติเมตรตอ่ปีนั้ น ซ่ึงมูลคา่ต้นทุนในปีแรกนั้ นจะเป็นมูลคา่ของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam ซ่ึงเป็นการลงทุนเพียงคร้ังเ ดียว ปีถัดไปหลังจากนั้ น
เป็นตน้ทุนในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้วิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. โดยในแตล่ะปีนั้ นคิดมูลคา่ของ
ตน้ทุนดว้ยวธีิการหามลูคา่ปัจจุบนัของตน้ทุน โดยท าการปรับคา่ของเวลาและใช ้อัตราคิดลด ซ่ึ งได้
ท าการค านวณไดแ้บง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี คือ 
 
 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ซ่ึงจะสง่ผลให้ไมไ่ดต้อ้งด าเนินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีกในช ่วงระยะเวลาโครงการ  ท าให้
ตน้ทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 1,354,836.54 บาท 
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 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 2 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 5 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 4,534,199.95 บาท 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 4 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 3 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 7,635,929.56 บาท 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 6 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 10,966,140.45 บาท 
 
 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 8 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 10,966,140.45 บาท 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหมอืนเดิมท่ี 10 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท า
การแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
สามารถยืดตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลา
โครงการเทา่กบั 21,697,035.49 บาท 
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ตารางที ่11  คา่เสียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุด

ตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตัวของพื้นดิน 10 เซนติเมตรตอ่ปี 
 

คา่เสีย
โอกาส
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว (ร้อยละ) 
100 80 60 40 20 0 

1 - - - - - - 

2 - - - - - 1,112,655.19  

3 - - - 1,110,972.03 1,110,972.03 1,110,972.03 

4 - - 1,108,298.58 - - 1,108,298.58 

5 - - - 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 

6 - 1,100,233.01 - - - 1,100,233.01 

7 - - 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 

8 - - - - - 1,088,933.42 

9 - - - 1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 

10 - - 1,074,830.23 - - 1,074,830.23 

11 - 1,066,850.52 - 1,066,850.52 1,066,850.52 1,066,850.52 

12  - - - - 1,058,313.00 

13 - - 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 

14 - - - - - 1,039,733.86  

15 - - - 1,029,771.66 1,029,771.66 1,029,771.66 
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ตารางที ่11  (ตอ่) 
 

คา่เสีย
โอกาส
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว (ร้อยละ) 
100 80 60 40 20 0 

16 - 1,019,410.65 1,019,410.65 - - 1,019,410.65 

17 - - - 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 

18 - - - - - 997,629.81 

19 - - 986,274.35 986,274.35 986,274.35 986,274.35 

20 - - - - - 974,649.02 

รวม - 3,186,494.18 6,333,033.91 9,533,680.00 9,533,680.00 20,108,366.76 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 11 การวเิคราะห์คา่เสียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหา
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 10 
เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงคา่เสียโอกาสนั้ นคิดจากมูลคา่ท่ีไมไ่ด้จ าหน ่ายก๊าซธรรมชาติเ ป็นเวลา 10 วนั
เน่ืองจากตอ้งท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาตินั้นสามารถยืดตวัได ้10 ซม. ซ่ึงระหวา่งท าการแกไ้ขด้วยวิธีน้ีมีความจ าเ ป็นต้องหยุดการ
จา่ยกา๊ซเพื่อด าเนินการแกไ้ข ซ่ึงคา่เสียโอกาสน้ีจะเกดิข้ึนปีถดัไปหลังจากท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam โดยในแตล่ะปีท่ีคิดคา่เ สียโอกาสนั้ นคิดจากการ
พยากรณ์ปริมาณการจ าหนา่ยกา๊ซธรรมชาติสถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่งแกว้ 2 ร่วมกบัการพยากรณ์
ราคาจ าหนา่ยปลีกกา๊ซธรรมชาติในภาครถยนต์เฉล่ีย 12 เดือนและท าการหามูลคา่ปัจจุบันของคา่เ สีย
โอกาสดงักลา่ว โดยท าการปรับคา่ของเวลาและใชอ้ตัราคิดลด ซ่ึงได้ท าการค านวณได้แบง่เ ป็นกรณี
ตา่งๆ 6 กรณี คือ 
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 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ซ่ึงจะสง่ผลให้ไมไ่ดต้อ้งด าเนินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีกในชว่งระยะเวลาโครงการ  ท าให้คา่
เสียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 0 บาท 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 2 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 5 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
3,186,494.18 บาท 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 4 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 3 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
6,333,033.91 บาท 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 6 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
9,533,680.00 บาท 
 
 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 8 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
9,533,680.00 บาท 
 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหมอืนเดิมท่ี 10 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท า
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การแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
สามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้คา่เ สี ยโอกาสตลอดระยะเวลา
โครงการเทา่กบั 20,108,366.76 บาท 
 
ตารางที ่12  ผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้
วสัดุ EPS Foam และคา่เ สียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชา ติทรุดตัวโดยวิธีการใ ช ้วสั ดุ EPS Foam เ มื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 10 
เซนติเมตรตอ่ปี 

 

  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  

 ปี

ท่ี 

100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน 

(บาท) 

1 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 

ค่าเสีย

โอกาส 

(บาท) 

1 - - - - - - 

        

ตน้ทุนปีท่ี 

(บาท) 

2 - - - - - 1,489,256.66 

ค่าเสีย

โอกาสปีท่ี 

(บาท) 

2 - - - - - 1,112,655.19 

        

ตน้ทุน 

(บาท) 

3 - - - 1,431,977.55 1,431,977.55 1,431,977.55 
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ตารางที ่12  (ตอ่) 

 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  

 ปี

ท่ี 

100 80 60 40 20 0 

ค่าเสีย

โอกาส 

(บาท) 

3 - - - 1,110,972.03 1,110,972.03 1,110,972.03 

        

ตน้ทุน 

(บาท) 

4 - - 1,376,901.49 - - 1,376,901.49 

ค่าเสีย

โอกาส 

(บาท) 

4 - - 1,108,298.58 - - 1,108,298.58 

        

ตน้ทุน 

(บาท) 

5 - - - 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 

ค่าเสีย

โอกาส 

(บาท) 

5 - - - 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 

        

ตน้ทุน 

(บาท) 

6 - 1,273,022.83 - - - 1,273,022.83 

ค่าเสีย

โอกาส 

(บาท) 

6 - 1,100,233.01 - -  1,100,233.01 
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ตารางที ่12  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  

 ปี

ท่ี 

100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน 

(บาท) 

7 - - 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 

ค่าเสีย

โอกาส 

(บาท) 

7 - - 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 

        

ตน้ทุน 

(บาท) 

8 - - - - - 1,176,981.17 

ค่าเสีย

โอกาส 

(บาท) 

8 - - - - - 1,088,933.42 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

9 - - - 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

9 - -  1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

10 - - 1,088,185.25 - - 1,088,185.25 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

10 - - 1,074,830.23 - - 1,074,830.23 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

11 - 1,046,331.97 - 1,046,331.97 1,046,331.97 1,046,331.97 
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ตารางที ่12  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  

 ปี

ท่ี 

100 80 60 40 20 0 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

11 - 1,066,850.52  1,066,850.52 1,066,850.52 1,066,850.52 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

12 - - - - - 1,006,088.44 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

12 - - - - - 1,058,313.00 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

13 - - 967,392.73 967,392.73 967,392.73 967,392.73 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

13 - - 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

14 - - - - - 930,185.31 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

14 - - - -  1,039,733.86 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

15 - - - 894,408.96 894,408.96 894,408.96 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

15 - - - 1,029,771.66 1,029,771.66 1,029,771.66 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

16 - 860,008.61 860,008.61 - - 860,008.61 
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ตารางที ่12  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  

 ปี

ท่ี 

100 80 60 40 20 0 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

16 - 1,019,410.65 1019410.65 - - 1,019,410.65 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

17 - - - 826,931.36 826,931.36 826,931.36 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

17 - - - 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

18 - - - - - 795,126.30 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

18 - - - - - 997,629.81 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

19 - - 764,544.52 764,544.52 764,544.52 764,544.52 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

19 - - 986,274.35 986,274.35 986,274.35 986,274.35 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

20 - - - - - 735,138.97 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

20 - - - - - 974,649.02 

        
ตน้ทุนรวม 
(บาท) 

 1,354,836.54 4,534,199.95 7,635,929.56 10,966,140.45 10,966,140.45  21,697,035.49 
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ตารางที ่12  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  

 ปี

ท่ี 

100 80 60 40 20 0 

ค่าเสีย
โอกาสรวม
(บาท) 

 - 3,186,494.18 6,333,033.91 9,533,680.00 9,533,680.00 20,108,366.76 

รวมท้ังหมด 
(บาท) 

 1,354,836.54 7,720,694.13 13,968,963.47 20,499,820.45 20,499,820.45 41,805,402.25 

ท่ีมา  จากการค านวณ 
 
ตารางที ่13  หลกัประหยดั เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตวัของพื้นดิน 10 เซนติเมตรตอ่ปี 

 

ประสิทธิผลชว่ยลดการทรุดตวั 
(เซนติเมตร) 

ตน้ทุนและคา่เสียโอกาส (บาท) หลกัประหยดั (บาทตอ่
เซนติเมตร) 

10 1,354,836.54 135,483.65 

8 7,720,694.13 965,086.77 

6 13,968,963.47 2,328,160.58 

4 20,499,820.45 5,124,955.11 

2 20,499,820.45 10,249,910.23 

0 41,805,402.25 หาคา่ไมไ่ด ้

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 13 ท าการวเิคราะห์ตามหลกัประหยดัคือท าการเปรียบเทียบต้นทุนและคา่เ สีย

โอกาสตอ่ประสิทธิผลท่ีสามารถลดการทรุดตัวได้ เมื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 10 
เซนติเมตรตอ่ปี ไดผ้ลแบง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี คือ 
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 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ลดการทรุดตวัได ้10 เซนติเมตร ซ่ึงจะส่งผลให้ไมไ่ด้ต้องด าเ นินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีก
ในชว่งระยะเวลาโครงการ มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 135,483.65 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ลดการทรุดตวัได ้ 8 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 965,086.77 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ลดการทรุดตวัได ้ 6 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 2,328,160.58 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ลดการทรุดตวัได ้ 4 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 5,124,955.11 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ลดการทรุดตวัได ้ 2 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 10,249,910.23 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ไมล่ดการทรุดตัว จึงท าให้ไมม่คีา่ของหลกัประหยัด 

 
ตารางที ่14  ผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวธีิการใช ้
วสัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตวัของพื้นดิน 5 เซนติเมตรตอ่ปี 

 

ตน้ทุน
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว 
100 80 60 40 20 0 

1 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 
2 - - - - - - 
3 - - - - - 1,431,977.55 
4 - - - - 1,376,901.49 - 
5 - - - 1,323,943.75 - 1,323,943.75 
6 - - 1,273,022.83 - - - 
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ตารางที ่14  (ตอ่) 
 
ตน้ทุน
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว 
100 80 60 40 20 0 

7 - - - - 1,224,060.42 1,224,060.42 
8 - - - - - - 
9 - - - 1,131,712.66 - 1,131,712.66 
10 - 1,088,185.25 - - 1,088,185.25 - 
11 - - 1,046,331.97 - - 1,046,331.97 
12  - - - - - 
13 - - - 967,392.73 967,392.73 967,392.73 
14 - - - - - - 
15 - - - - - 894,408.96 
16 - - 860,008.61 - 860,008.61 - 
17 - - - 826,931.36 - 826,931.36 
18 - - - - - - 
19 - - - - 764,544.52 764,544.52 
20 - 735,138.97 - - - - 
รวม 1,354,836.54 3,178,160.76 4,534,199.95 5,604,817.03 7,635,929.56 10,966,140.45 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 14 การวิเคราะห์ผลคาดการณ์ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 5 เซนติเมตร
ตอ่ปีนั้น ซ่ึงมลูคา่ตน้ทุนในปีแรกนั้นจะเป็นมลูคา่ของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัว
โดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam ซ่ึงเป็นการลงทุนเพียงคร้ังเดียว ปีถดัไปหลงัจากนั้นเ ป็นต้นทุนในการ
แกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใช ้วิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้ทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตวัได ้10 ซม. โดยในแตล่ะปีนั้ นคิดมูลคา่ของต้นทุนด้วยวิธีการหา
มลูคา่ปัจจุบนัของตน้ทุน โดยท าการปรับคา่ของเวลาและใช ้อัตราคิดลด ซ่ึ งได้ท าการค านวณได้
แบง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี คือ 
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 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ซ่ึงจะสง่ผลให้ไมไ่ดต้อ้งด าเนินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีกในชว่งระยะเวลาโครงการ  ท าให้
ตน้ทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 1,354,836.54 บาท 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 1 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 10 ปี ท าให้ตน้ทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 3,178,160.76 บาท 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 2 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 5 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 4,534,199.95 บาท 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 3 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 4 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 5,604,817.03 บาท 

5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 4 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 3 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 7,635,929.56 บาท 

 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหมอืนเดิมท่ี 5 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท า
การแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
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สามารถยืดตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลา
โครงการเทา่กบั 10,966,140.45 บาท 
 
ตารางที ่15  คา่เสียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุด

ตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตัวของพื้นดิน 5 เซนติเมตรตอ่ปี 
 

คา่เสีย
โอกาส
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว (ร้อยละ) 
100 80 60 40 20 0 

1 - - - - - - 

2 - - - - - -  

3 - - - - - 1,110,972.03 

4 - - - - 1,108,298.58 - 

5 - - - 1,104,698.64 - 1,104,698.64 

6 - - 1,100,233.01 - - - 

7 - - - - 1,094,959.57 1,094,959.57 

8 - - - - - - 

9 - - - 1,082,207.01 - 1,082,207.01 

10 - 1,074,830.23 - - 1,074,830.23 - 

11 - - 1,066,850.52 - - 1,066,850.52 

12  - - - - - 

13 - - - 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 

14 - - - - - -  

15 - - - - - 1,029,771.66 

16 -  1,019,410.65 - 1,019,410.65 - 

17 - - - 1,008,685.68 - 1,008,685.68 

18 - - - - - - 

19 - - 986,274.35 - 986,274.35 986,274.35 

20 - 974,649.02 - - - - 



63 
 

ตารางที ่15  (ตอ่) 
 
คา่เสีย
โอกาส
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว (ร้อยละ) 
100 80 60 40 20 0 

รวม - 2,049,479.25 3,186,494.18 4,244,851.87 6,333,033.91 9,533,680.00 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 15 การวเิคราะห์คา่เสียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหา
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 5 
เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงคา่เสียโอกาสนั้ นคิดจากมูลคา่ท่ีไมไ่ด้จ าหน ่ายก๊าซธรรมชาติเ ป็นเวลา 10 วนั
เน่ืองจากตอ้งท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาตินั้นสามารถยืดตวัได ้10 ซม. ซ่ึงระหวา่งท าการแกไ้ขด้วยวิธีน้ีมีความจ าเ ป็นต้องหยุดการ
จา่ยกา๊ซเพื่อด าเนินการแกไ้ข ซ่ึงคา่เสียโอกาสน้ีจะเกดิข้ึนปีถดัไปหลังจากท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam โดยในแตล่ะปีท่ีคิดคา่เ สียโอกาสนั้ นคิดจากการ
พยากรณ์ปริมาณการจ าหนา่ยกา๊ซธรรมชาติสถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่งแกว้ 2 ร่วมกบัการพยากรณ์
ราคาจ าหนา่ยปลีกกา๊ซธรรมชาติในภาครถยนต์เฉล่ีย 12 เดือนและท าการหามูลคา่ปัจจุบันของคา่เ สีย
โอกาสดงักลา่ว โดยท าการปรับคา่ของเวลาและใชอ้ตัราคิดลด ซ่ึงได้ท าการค านวณได้แบง่เ ป็นกรณี
ตา่งๆ 6 กรณี คือ 
 
 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ซ่ึงจะสง่ผลให้ไมไ่ดต้อ้งด าเนินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีกในชว่งระยะเวลาโครงการ  ท าให้คา่
เสียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 0 บาท 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 1 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 10 ปี ท าให้คา่เสียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
2,049,479.25 บาท 
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 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 2 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 5 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
3,186,494.18 บาท 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 3 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 4 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
4,244,851.87 บาท 
 
 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 4 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 3 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
6,333,033.91  บาท 
 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหมอืนเดิมท่ี 10 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท า
การแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
สามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลา
โครงการเทา่กบั 9,533,680.00 บาท 
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ตารางที ่16  ผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวธีิการใช ้
วสัดุ EPS Foam และคา่เสียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซ
ธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตัวของพื้นดิน 5 เซนติเมตร
ตอ่ปี 

 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน 
(บาท) 

1 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

1 - - - - - - 

        
ตน้ทุนปีท่ี 
(บาท) 

2 - - - - - - 

ค่าเสีย
โอกาสปีท่ี 
(บาท) 

2 - - - - - - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

3 - - - - - 1,431,977.55 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

3 - - - - - 1,110,972.03 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

4 - - - - 1,376,901.49 - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

4 - - - - 1,108,298.58 - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

5 - - - 1,323,943.75 - 1,323,943.75 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

5 - - - 1,104,698.64 - 1,104,698.64 
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ตารางที ่16  (ตอ่) 
 

  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน 
(บาท) 

6 - - 1,273,022.83 - - - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

6 - - 1,100,233.01 -  - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

7 - - - - 1,224,060.42 1,224,060.42 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

7 - - - - 1,094,959.57 1,094,959.57 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

8 - - - - - - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

8 - - - - - - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

9 - - - 1,131,712.66 - 1,131,712.66 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

9 - - - 1,082,207.01 - 1,082,207.01 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

10 - 1,088,185.25 - - 1,088,185.25 - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

10 - 1,074,830.23 - - 1,074,830.23 - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

11 - - 1,046,331.97 - - 1,046,331.97 
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ตารางที ่16  (ตอ่) 
 

  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

11 - - 1,066,850.52 - - 1,066,850.52 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

12 - - - - - - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

12 - - - - - - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

13 - - - 967,392.73 967,392.73 967,392.73 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

13 - - - 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

14 - - - - - - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

14 - - - - - - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

15 - - - - - 894,408.96 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

15 - - - - - 1,029,771.66 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

16 - - 860,008.61 - 860,008.61 - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

16 - - 1019410.65 - 1,019,410.65 - 
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ตารางที ่16  (ตอ่) 
 

  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ) 
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน 
(บาท) 

17 - - - 826,931.36 - 826,931.36 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

17 - - - 1,008,685.68 - 1,008,685.68 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

18 - - - - - - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

18 - - - - - - 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

19 - - - - 764,544.52 764,544.52 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

19 - - - - 986,274.35 986,274.35 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

20 - 735,138.97 - - - - 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

20 - 974,649.02 - - - - 

        
ตน้ทุนรวม 
(บาท) 

 1,354,836.54 3,178,160.76 4,534,199.95 5,604,817.03 7,635,929.56 10,966,140.45 

ค่าเสีย
โอกาสรวม
(บาท) 

 - 2,049,479.25 3,186,494.18 4,244,851.87 6,333,033.91 9,533,680.00 

รวม
ท้ังหมด 
(บาท) 

 1,354,836.54 5,227,640.01 7,720,694.14 9,849,668.90 13,968,963.48 20,499,820.45 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่17  หลกัประหยดั เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตวัของพื้นดิน 5 เซนติเมตรตอ่ปี 

 

ประสิทธิผลชว่ยลดการทรุดตวั 
(เซนติเมตร) 

ตน้ทุนและคา่เสียโอกาส 
(บาท) 

 หลกัประหยดั (บาท
ตอ่เซนติเมตร) 

5 1,354,836.54  270,967.31 

4 7,720,694.13  1,930,173.53 

3 7,720,694.14  2,573,564.71 

2 9,849,668.90  4,924,834.45 

1 13,968,963.48  13,968,963.48 

0 20,499,820.45  หาคา่ไมไ่ด ้

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

จากตารางท่ี 17 ท าการวเิคราะห์ตามหลกัประหยดัคือท าการเปรียบเทียบต้นทุนและคา่เ สีย
โอกาสต ่อประสิทธิผลท่ีสามารถลดการทรุดตัวได้ เมื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 5 
เซนติเมตรตอ่ปี ไดผ้ลแบง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี คือ 

 
 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ลดการทรุดตวัได ้5 เซนติเมตร ซ่ึงจะส่งผลให้ไมไ่ด้ต้องด าเ นินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีก
ในชว่งระยะเวลาโครงการ มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 270,967.31 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ลดการทรุดตวัได ้ 4 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 1,930,173.53 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ลดการทรุดตวัได ้ 3 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 2,573,564.71 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ลดการทรุดตวัได ้ 2 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 4,924,834.45 บาทตอ่เซนติเมตร 
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 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ลดการทรุดตวัได ้ 1 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 13,968,963.48 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ไมล่ดการทรุดตัว จึงท าให้ไมม่คีา่ของหลกัประหยัด 
 
ตารางที ่18  ผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้
วสัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตวัของพื้นดิน 15 เซนติเมตรตอ่ปี 

 

ตน้ทุนปี
ท่ี (บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว 
100 80 60 40 20 0 

1 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 
2 - - - 1,489,256.66 1,489,256.66 1,489,256.66 
3 - - 1,431,977.55 1,431,977.55 1,431,977.55 1,431,977.55 
4 - - - 1,376,901.49 1,376,901.49 1,376,901.49 
5 - 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 
6 - - - 1,273,022.83 1,273,022.83 1,273,022.83 
7 - - 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 
8 - - - 1,176,981.17 1,176,981.17 1,176,981.17 
9 - 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 
10 - - - 1,088,185.25 1,088,185.25 1,088,185.25 
11 - - 1,046,331.97 1,046,331.97 1,046,331.97 1,046,331.97 
12  - - 1,006,088.44 1,006,088.44 1,006,088.44 
13 - 967,392.73 967,392.73 967,392.73 967,392.73 967,392.73 
14 - - - 930,185.31 930,185.31 930,185.31 
15 - - 894,408.96 894,408.96 894,408.96 894,408.96 
16 - - - 860,008.61 860,008.61 860,008.61 
17 - 826,931.36 826,931.36 826,931.36 826,931.36 826,931.36 
18 - - - 795,126.30 795,126.30 795,126.30 
19 - - 764,544.52 764,544.52 764,544.52 764,544.52 
20 - - - 735,138.97 735,138.97 735,138.97 
รวม 1,354,836.54 5,604,817.03 10,966,140.45 21,697,035.49 21,697,035.49 21,697,035.49 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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 จากตารางท่ี 18 การวิเคราะห์ผลคาดการณ์ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชา ติทรุดตัวโดยวิธีการใ ช ้วสั ดุ EPS Foam เมื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 15 
เซนติเมตรตอ่ปีนั้ น ซ่ึงมูลคา่ต้นทุนในปีแรกนั้ นจะเป็นมูลคา่ของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam ซ่ึงเป็นการลงทุนเพียงคร้ังเ ดียว ปีถัดไปหลังจากนั้ น
เป็นตน้ทุนในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้วิธีการตัดตอ่ ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. โดยในแตล่ะปีนั้ นคิดมูลคา่ของ
ตน้ทุนดว้ยวธีิการหามลูคา่ปัจจุบนัของตน้ทุน โดยท าการปรับคา่ของเวลาและใช ้อัตราคิดลด ซ่ึ งได้
ท าการค านวณไดแ้บง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี คือ 
 
 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ซ่ึงจะสง่ผลให้ไมไ่ดต้อ้งด าเนินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีกในชว่งระยะเวลาโครงการ  ท าให้
ตน้ทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 1,354,836.54 บาท 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 3 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 4 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 5,604,817.03 บาท 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 6 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 10,966,140.45 บาท 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 9 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
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ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 21,697,035.49 บาท 
 
 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหลือ 12 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลาโครงการ
เทา่กบั 21,697,035.49 บาท 
 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหมอืนเดิมท่ี 15 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท า
การแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
สามารถยืดตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้ต้นทุนในการแกไ้ขตลอดระยะเวลา
โครงการเทา่กบั 21,697,035.49 บาท 
 
ตารางที ่19  คา่เสียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุด

ตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตัวของพื้นดิน 15 เซนติเมตรตอ่ปี 

คา่เสีย
โอกาส
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว (ร้อยละ) 
100 80 60 40 20 0 

1 - - - - - - 

2 - - - 1,112,655.19  1,112,655.19  1,112,655.19  

3 - - 1,110,972.03 1,110,972.03 1,110,972.03 1,110,972.03 

4 - - - 1,108,298.58 1,108,298.58 1,108,298.58 

5 - 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 

6 - - - 1,100,233.01 1,100,233.01 1,100,233.01 

7 - - 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 

8 - - - 1,088,933.42 1,088,933.42 1,088,933.42 
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ตารางที ่19  (ตอ่) 
 
คา่เสีย
โอกาส
ปีท่ี

(บาท) 

ร้อยละของประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัว (ร้อยละ) 
100 80 60 40 20 0 

9 - 1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 

10 - - - 1,074,830.23 1,074,830.23 1,074,830.23 

11 - - 1,066,850.52 1,066,850.52 1,066,850.52 1,066,850.52 

12  - - 1,058,313.00 1,058,313.00 1,058,313.00 

13 - 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 

14 - - - 1,039,733.86  1,039,733.86  1,039,733.86  

15 - - 1,029,771.66 1,029,771.66 1,029,771.66 1,029,771.66 

16 - - - 1,019,410.65 1,019,410.65 1,019,410.65 

17 - 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 

18 - - - 997,629.81 997,629.81 997,629.81 

19 - - 986,274.35 986,274.35 986,274.35 986,274.35 

20 - - - 974,649.02 974,649.02 974,649.02 

รวม - 4,244,851.87 9,533,680.00 20,108,366.76 20,108,366.76 20,108,366.76 

ท่ีมา: จากการค านวณ 

 

 จากตารางท่ี 19 การวเิคราะห์คา่เสียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหา
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam เมือ่คาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 15 
เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงคา่เสียโอกาสนั้ นคิดจากมูลคา่ท่ีไมไ่ด้จ าหน ่ายก๊าซธรรมชาติเ ป็นเวลา 10 วนั
เน่ืองจากตอ้งท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาตินั้นสามารถยืดตวัได ้10 ซม. ซ่ึงระหวา่งท าการแกไ้ขด้วยวิธีน้ีมีความจ าเ ป็นต้องหยุดการ
จา่ยกา๊ซเพื่อด าเนินการแกไ้ข ซ่ึงคา่เสียโอกาสน้ีจะเกดิข้ึนปีถดัไปหลังจากท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่ง
กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam โดยในแตล่ะปีท่ีคิดคา่เ สียโอกาสนั้ นคิดจากการ
พยากรณ์ปริมาณการจ าหนา่ยกา๊ซธรรมชาติสถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่งแกว้ 2 ร่วมกบัการพยากรณ์
ราคาจ าหนา่ยปลีกกา๊ซธรรมชาติในภาครถยนต์เฉล่ีย 12 เดือนและท าการหามูลคา่ปัจจุบันของคา่เ สีย
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โอกาสดงักลา่ว โดยท าการปรับคา่ของเวลาและใชอ้ตัราคิดลด ซ่ึงได้ท าการค านวณได้แบง่เ ป็นกรณี
ตา่งๆ 6 กรณี คือ 
 
 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ซ่ึงจะสง่ผลให้ไมไ่ดต้อ้งด าเนินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีกในชว่งระยะเวลาโครงการ  ท าให้คา่
เสียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 0 บาท 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 3 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 4 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
4,244,851.87บาท 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 6 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ 2 ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
9,533,680.00บาท 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตัวเหลือ 9 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่กบั 
20,108,366.76 บาท 
 
 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหลือ 12 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท าการ
แกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดดว้ยวธีิการตดัตอ่ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่ก๊าซธรรมชาตินั้ นสามารถยืด
ตวัได ้10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลาโครงการเทา่ก ับ 
20,108,366.76 บาท 
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 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ท าให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติมกีารทรุดตวัเหมอืนเดิมท่ี 15 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงจะส่งผลให้ต้องท า
การแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาตินั้ น
สามารถยืดตัวได้ 10 ซม. ซ่ึงจะต้องท าการแกไ้ขทุกๆ ปี ท าให้คา่เ สียโอกาสตลอดระยะเวลา
โครงการเทา่กบั 20,108,366.76 บาท 
 
ตารางที ่20  ผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้
วสัดุ EPS Foam และคา่เ สียโอกาสจากผลคาดการณ์ประสิทธิผลในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชา ติทรุดตัวโดยวิธีการใ ช ้วสั ดุ EPS Foam เ มื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 15 
เซนติเมตรตอ่ปี 

 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน 
(บาท) 

1 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

1 - - - - - - 

        
ตน้ทุนปี
ท่ี (บาท) 

2 - - - 1,489,256.66 1,489,256.66 1,489,256.66 

ค่าเสีย
โอกาส
ปีท่ี 
(บาท) 

2 - - - 1,112,655.19 1,112,655.19 1,112,655.19 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

3 - - 1,431,977.55 1,431,977.55 1,431,977.55 1,431,977.55 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

3 - - 1,110,972.03 1,110,972.03 1,110,972.03 1,110,972.03 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

4 - - - 1,376,901.49 1,376,901.49 1,376,901.49 
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ตารางที ่20  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

4 - - - 1,108,298.58 1,108,298.58 1,108,298.58 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

5 - 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 1,323,943.75 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

5 - 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 1,104,698.64 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

6 - - - 1,273,022.83 1,273,022.83 1,273,022.83 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

6 - - - 1,100,233.01 1,100,233.01 1,100,233.01 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

7 - - 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 1,224,060.42 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

7 - - 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 1,094,959.57 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

8 - - - 1,176,981.17 1,176,981.17 1,176,981.17 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

8 - - - 1,088,933.42 1,088,933.42 1,088,933.42 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

9 - 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 1,131,712.66 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

9 - 1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 1,082,207.01 
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ตารางที ่20  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน 
(บาท) 

10 - - - 1,088,185.25 1,088,185.25 1,088,185.25 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

10 - - - 1,074,830.23 1,074,830.23 1,074,830.23 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

11 - - 1,046,331.97 1,046,331.97 1,046,331.97 1,046,331.97 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

11 - - 1,066,850.52 1,066,850.52 1,066,850.52 1,066,850.52 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

12 - - - 1,006,088.44 1,006,088.44 1,006,088.44 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

12 - - - 1,058,313.00 1,058,313.00 1,058,313.00 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

13 - 967,392.73 967,392.73 967,392.73 967,392.73 967,392.73 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

13 - 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 1,049,260.53 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

14 - - - 930,185.31 930,185.31 930,185.31 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

14 - - - 1,039,733.86 1,039,733.86 1,039,733.86 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

15 - - 894,408.96 894,408.96 894,408.96 894,408.96 
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ตารางที ่20  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

15 - - 1,029,771.66 1,029,771.66 1,029,771.66 1,029,771.66 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

16 - - - 860,008.61 860,008.61 860,008.61 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

16 - - - 1,019,410.65 1,019,410.65 1,019,410.65 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

17 - 826,931.36 826,931.36 826,931.36 826,931.36 826,931.36 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

17 - 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 1,008,685.68 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

18 - - - 795,126.30 795,126.30 795,126.30 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

18 - - - 997,629.81 997,629.81 997,629.81 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

19 - - 764,544.52 764,544.52 764,544.52 764,544.52 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

19 - - 986,274.35 986,274.35 986,274.35 986,274.35 

        
ตน้ทุน 
(บาท) 

20 - - - 735,138.97 735,138.97 735,138.97 

ค่าเสีย
โอกาส 
(บาท) 

20 - - - 974,649.02 974,649.02 974,649.02 
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ตารางที ่20  (ตอ่) 
 
  ร้อยละของประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาตทิรุดตวั (ร้อยละ)  
 ปี

ท่ี 
100 80 60 40 20 0 

ตน้ทุน
รวม 
(บาท) 

 1,354,836.54 5,604,817.03 10,966,140.45 21,697,035.49 21,697,035.49 21,697,035.49 

ค่าเสีย
โอกาส
รวม
(บาท) 

 - 4,244,851.87 9,533,680.00 20,108,366.76 20,108,366.76 20,108,366.76 

รวม
ท้ังหมด 
(บาท) 

 1,354,836.54 9,849,668.90 20,499,820.45 41,805,402.25 41,805,402.25 41,805,402.25 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

ตารางที ่21  หลกัประหยดั เมือ่คาดการณ์มกีารทรุดตวัของพื้นดิน 15 เซนติเมตรตอ่ปี 

 

ประสิทธิผลชว่ยลดการทรุดตวั 
(เซนติเมตร) 

ตน้ทุนและคา่เสียโอกาส 
(บาท) 

 หลกัประหยดั (บาท
ตอ่เซนติเมตร) 

15 1,354,836.54  90,322.43 

12 9,849,668.90  820,805.74 

9 20,499,820.45  2,277,757.83 

6 41,805,402.25  6,967,567.42 

3 41,805,402.25  13,935,134.08 

0 41,805,402.25  หาคา่ไมไ่ด ้

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
 

จากตารางท่ี 21 ท าการวเิคราะห์ตามหลกัประหยดัคือท าการเปรียบเทียบต้นทุนและคา่เ สีย
โอกาสตอ่ประสิทธิผลท่ีสามารถลดการทรุดตัวได้ เมื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของพื้นดิน 15 
เซนติเมตรตอ่ปี ไดผ้ลแบง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี คือ 
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 1.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 100 ลดการทรุดตวัได ้15 เซนติเมตร ซ่ึงจะส่งผลให้ไมไ่ด้ต้องด าเ นินการแกไ้ขใดๆ ตอ่ไปอีก
ในชว่งระยะเวลาโครงการ มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 90,322.43 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 2.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 80 ลดการทรุดตวัได ้ 12 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 820,805.74 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 3.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 60 ลดการทรุดตวัได ้ 9 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 2,277,757.83 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 4.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 40 ลดการทรุดตวัได ้ 6 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 6,967,567.42 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 5.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 20 ลดการทรุดตวัได ้ 3 เซนติเมตร มคีา่หลกัประหยดัเทา่กบั 13,935,134.08 บาทตอ่เซนติเมตร 
 
 6.การแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดดว้ยการใช ้วสัดุ EPS Foam ได้ประสิทธิผลร้อย
ละ 0 ไมล่ดการทรุดตัว จึงท าให้ไมม่คีา่ของหลกัประหยัด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวจากสาเหตุดิน
ทรุดตวัโดยใชว้สัดุ EPS Foam ทีส่ถานีสง่กา๊ซธรรมชาติกิง่แกว้ 2 ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ
ทัว่ไปในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตวั เน่ืองจากทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย
นั้นไดท้ าการกอ่สร้างไปยงัเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงเ ป็นพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตัว
ของพื้นดินซ่ึงสง่ผลให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติในบริเวณดงักลา่วนั้ นเกิดการทรุดตัวไปด้วย ดังนั้ นใน
การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดท้ าการศึกษาท่ีสถานีสง่กา๊ซธรรมชาติกิ่งแกว้ 2 ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตัว
ของพื้นดินแกไ้ขทั้งการสร้างทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติให้สามารถยืดตัวได้ และการท าห ่วงยึดร้ัง เพื่อร้ัง
ทอ่ไมใ่ห้ทรุดตวัลงไป แตก่ย็งัไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาการทรุดตัวท่ีเกิดข้ึนได้ จึงได้ท าการแกไ้ข
ปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตวัโดยใช ้วสัดุ EPS Foam และได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุน
การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวจากสาเหตุดินทรุดตัวโดยใช ้วสัดุ EPS Foam และ
ตน้ทุนการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดตัวด้วยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ จากการเสนอราคาของ
ผูรั้บเหมาท่ีไดเ้สนอราคาเพื่อท าการแกไ้ขปัญหาทอ่ทรุดตวัให้กบั บริษทั ปตท . จ ากดั (มหาชน) และ
ไดเ้ปรียบเทียบตน้ทุนและคา่เสียโอกาสท่ีเกดิจากการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวโดย
วธีิการใชว้สัดุ EPS Foam และวธีิการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการตัดตอ่ทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาติ โดยท าการค านวณมลูคา่ตน้ทุนในปีแรกนั้ นจะเป็นมูลคา่ของการแกไ้ขปัญหาทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้วสัดุ EPS Foam ซ่ึง เ ป็นการลงทุนเพียงคร้ังเ ดียว ปีถัดไป
หลงัจากนั้นเป็นตน้ทุนในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้วิธีการตัดตอ่
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติเพื่อให้ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาตินั้นสามารถยืดตัวได้ 10 ซม. โดยในแตล่ะปีนั้ นคิด
มลูคา่ของตน้ทุนและคา่เสียโอกาสดว้ยวธีิการหามูลคา่ปัจจุบันของต้นทุน โดยท าการปรับคา่ของ
เวลาและใชอ้ตัราคิดลด ซ่ึงไดท้ าการค านวณทั้งตน้ทุนและคา่เ สียโอกาสโดยแบง่เ ป็นกรณีตา่งๆ 6 
กรณี คือ คาดการณ์ประสิทธิผลของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดโดยการใช ้วสัดุ EPS 
Foam ไดผ้ลสูงสุด ร้อยละ 100, ร้อยละ 80, ร้อยละ 60, ร้อยละ 40, ร้อยละ 20 และร้อยละ 0 เมื่อ
คาดการณ์มกีารทรุดตัวของพื้นดิน 5 เซนติเมตรตอ่ปี, 10 เซนติเมตรตอ่ปี, 15 เซนติเมตรตอ่ปี 
 



82 
 

 จากการศึกษาพบวา่การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้วสัดุ EPS 
Foam มตีน้ทุนในการแกไ้ข 1,409,030 บาท และเป็นตน้ทุนท่ีต ่ากวา่การแกไ้ขโดยวิธีการตัดตอ่ทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาติซ่ึงมตีน้ทุนในการแกไ้ข 1,610,780 บาท  
 
ตารางที ่22  ตน้ทุนและคา่เสียโอกาสจากประสิทธิผลตอ่การคาดการณ์การทรุดตวั 

 

            คาดการณ์การทรุดตวั (ซม. ตอ่ปี) 
  ตน้ทนุและ 
คา่สียโอกาสจาก 
ประสิทธิผล (บาท) 

การทรุดตวั 5 ซม. 
ตอ่ปี 

การทรุดตวั 10 ซม. 
ตอ่ปี 

การทรุดตวั 15 ซม. 
ตอ่ปี 

100 % 1,354,836.54 1,354,836.54 1,354,836.54 

80 % 5,227,640.01 7,720,694.13 9,849,668.90 

60 % 7,720,694.14 13,968,963.47 20,499,820.45 

40 % 9,849,668.90 20,499,820.45 41,805,402.25 

20 % 13,968,963.48 20,499,820.45 41,805,402.25 

0 % 20,499,820.45 41,805,402.25 41,805,402.25 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
 จากการวเิคราะห์ผลคาดการณ์ประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุด
ตวัโดยวธีิการใชว้สัดุ EPS Foam ซ่ึงไดแ้บง่เป็นกรณีตา่งๆ 6 กรณี เมื่อคาดการณ์มีการทรุดตัวของ
พื้นดิน 5 เซนติเมตรตอ่ปี, 10 เซนติเมตรตอ่ปี, 15 เซนติเมตรตอ่ปี การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติทรุดโดยการใชว้สัดุ EPS Foam นั้นสามารถชว่ยลดตน้ทุนและคา่เ สียโอกาสจากการแกไ้ข
ปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการตดัตอ่ทอ่ไดม้ากข้ึนเมือ่ประสิทธิผลของการแกไ้ขปัญหาทอ่
สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการใชว้สัดุ EPS Foam นั้นมคีา่มากข้ึน โดยสามารถลดต้นทุนและคา่เ สีย
โอกาสไดสู้งเมือ่ประสิทธิผลของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดโดยการใช ้วสัดุ EPS 
Foam ไดผ้ลสูงสุด คือ ร้อยละ 100 และไมส่ามารถลดต้นทุนและคา่เ สียโอกาสได้เมื่อประสิทธิผล
ของการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการใชว้สัดุ EPS Foam ไดผ้ลต ่าสุด คือ ร้อยละ 0 
 ซ่ึงตน้ทุนและคา่เสียโอกาสนั้นจะเพิ่มมากข้ึนเมือ่การทรุดตัวของพื้นดินตอ่ปีท่ีคาดการณ์นั้ นมีการ
ทรุดตวัมากข้ึน 
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ตารางที ่23  หลกัประหยดัตอ่ประสิทธิผลชว่ยลดการทรุดตวั 

 

            หลกัประหยดั (บาทตอ่ ซม.) 
  ประสิทธิผลชว่ย 
ลดการทรุดตวั (%) 

การทรุดตวั 5 ซม. ตอ่
ปี 

การทรุดตวั 10 ซม. 
ตอ่ปี 

การทรุดตวั 15 ซม. 
ตอ่ปี 

100 270,967.31 135,483.65 90,322.43 

80 1,930,173.53 965,086.77 820,805.74 

60 2,573,564.71 2,328,160.58 2,277,757.83 

40 4,924,834.45 5,124,955.11 6,967,567.42 

20 13,968,963.48 10,249,910.23 13,935,134.08 

0 หาคา่ไม่ได ้ หาคา่ไม่ได ้ หาคา่ไม่ได ้

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
 เมือ่ท าการวเิคราะห์การแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดโดยการใช ้วสัดุ EPS Foam
โดยหลกัประหยดั พบวา่คา่ของหลกัประหยดันั้นจะมีความคุ้มคา่สูงสุดคือเมื่อประสิทธิผลชว่ยลด
การทรุดตวัมคีา่สูงท่ีสุด และเมือ่เปรียบเทียบหลกัประหยดัของการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
ทรุดโดยการใชว้สัดุ EPS Foam โดยจากการคาดการณ์ทรุดตัวของพื้นดินทั้ง  3 กรณี คือคาดการณ์มี
การทรุดตวัของพื้นดิน 15 เซนติเมตร, 10 เซนติเมตร และ 5 เซนติเมตร พบวา่ต้นทุนตอ่ประสิทธิผล
ชว่ยลดการทรุดตวันั้นจะมคีา่ต ่าสุดเมื่อการทรุดตวัของพื้นดิน 15 เซนติเมตร 
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ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีคือสามารถน าไปขยายผลในพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตัวท่ีต ่ากวา่ 
10 เซนติเมตรตอ่ปี ซ่ึงสามารถชว่ยลดต้นทุนและคา่เ สียโอกาสในการ แกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซ
ธรรมชาติทรุดตัว แตไ่มค่วรน าไปขยายผลในพื้นท่ีท่ีมีการทรุดตัวท่ีสู งกวา่ 10 เซนติเมตรตอ่ปี 
เพราะไมส่ามารถชว่ยลดตน้ทุนและคา่เสียโอกาสในการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัว 
ทั้งน้ีมขีอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดโดยการใช ้วสัดุ EPS Foam นั้ นควร
ใชพ้ื้นท่ีในการวาง EPS Foam ให้มากท่ีสุดเพื่อเป็นการลดน ้ าหนักท่ีกระท าตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ
ให้ไดม้ากท่ีสุด อยา่งไรกต็าม การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ชก้ารพยากรณ์ราคาจ าหน ่ายปลีกก๊าซธรรมชาติใน
ภาครถยนต์เฉล่ีย 12 เดือน ซ่ึงอาจจะมคีวามคลาดเคล่ือนได้เ น่ืองจากในประเทศไทยราคาจ าหน ่าย
ปลีกกา๊ซธรรมชาตินั้นมกัจะถูกควบคุมโดยหนว่ยงานรัฐบาล 
 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอ่ไป 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอ่ไปคือควรท าการวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบทางด้าน
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยเน่ืองจากการแกไ้ขปัญหาทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการใช ้วสัดุ EPS Foam 
จะสง่ผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากจะเป็นการน าวสัดุท่ีไมย่อ่ยสลายในการด าเ นินการ และ
วิธีการแกไ้ขปัญหาทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวโดยวิธีการตัดตอ่ทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ  ในการ
ด าเนินการนั้นตอ้งท าการปลอ่ยกา๊ซธรรมชาติท่ีคงค้างอยูข้ึ่นสูช่ ั้นบรรยากาศ 

ในการศึกษาคร้ังตอ่ไปควรท าการวเิคราะห์ความออ่นไหวของอัตราคิดลด เ น่ืองจากอัตรา
คิดลดท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีอาจมคีา่ต ่ากวา่ในอนาคต เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีไมดี่ในปัจจุบัน 
รวมไปถึงวเิคราะห์ความออ่นไหวของปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติและราคาขายปลีกก๊าซ
ธรรมชาติซ่ึงอาจมกีารเปล่ียนแปลงในอนาคต 
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