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 ปัจจุบนัน ้ าในปริมาณที่มากจากระบบบ าบดัน ้ าเสียในอาคารสูงต่าง ๆ   จะถูกสูบทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ 
น่าจะสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ในส่วนอ่ืนได้ เช่น น ามาใช้รดน ้ าต้นไม้ ซ่ึงปัจจุบันในโครงการที่
ท  าการศึกษานั้นใชน้ ้ าประปาหรือน ้ าดิบจากแหล่งน ้ าธรรมชาติ มีค่าใชจ่้ายค่าน ้ าประปาอยูท่ี่ 32,700 บาทต่อเดือน 
392,400 บาทต่อปี การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาวเิคราะห์การลงทุนในการน าน ้ าในระบบโรงบ าบดัน ้ าเสีย
ในอาคารสูงกลบัมาใชง้านใหม่ 
 

 การศึกษาเป็นการวิเคราะห์การลงทุนเพื่อหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ(Payback Period) มูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ(Net Present Value: NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน
(Benefit Cost Ratio : BCR) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ  (Internal Rate of Return : IRR) และการ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงินของโครงการ (Sensitivity Analysis)  

 

ผลจากการน าน ้ าเสียที่ผ่านการบ าบดั กลับมาใช้รดน ้ าตน้ไม้ด้วยการลงทุนติดตั้งระบบในคร้ังแรก
ประมาณ 1,084,782 บาท พบวา่ตน้ไมมี้การเจริญเติบโตเป็นอยา่งดีไม่มีผลกระทบขา้งเคียงที่เกิดจากน ้ า และช่วย
ลดค่าใชจ่้ายของน ้ าประปาที่ตอ้งน ามารดตน้ไมไ้ด ้392,400 บาทต่อปี ลดค่าพลงังานไฟฟ้าได ้62,251.2 บาทต่อปี 
มูลค่าเทียบเท่าปัจจุบนัสุทธิ ของการลงทุน เท่ากบั 297,675 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.46 
และอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ เท่ากบัร้อยละ 15 ระยะเวลาคืนทุนของโครงการอยูท่ี่ 5 ปี   
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At present, large portion of water from the the treated waste water plant of high-rise buildings will be 
uselessly pumped and drained. It would be more worthy if this  water can be reused for other purpose.  
Currently,  the cost of water supply in case study project is  approximately 32,700 baht per month or 392,400 
baht per year. This study aims to analyze  the investment to use of  water from the treated waste water.  
  

  This study  attempts to analyze the investment in order to identify a project’s payback period, Net 
Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BCR), Internal Rate of Return (IRR) and financially Sensitivity 
Analysis.  

 

The findings reveal that the treated water used in watering plants with the investment of 1,084,782 
bahts does not cause any side effects.  In addition, this practice reduces water supply cost approximately by 
392,400 baht per year.  The electric consumption cost can be cut down by around 62,251.2 baht per year. The 
Net Present Value (NPV) is 297,675 baht. Benefit Cost Ratio (BCR) is 1.46. The Internal Rate of Return 
(IRR) is 15 percent. The payback period is 5 years.   
 


