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By Provincial Waterworks Authority  
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 
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“เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องใช้ และมีการ
น ามาใช้เป็นประจ าในงานด้านต่างๆ ไว้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
และเพื่อความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กรให้กับพนักงานให้ดียิ่งขึ้น” 
 

 

 

 

หมายเหตุ: ** สื่อสิ่งพิมพ์นี้เหมาะส าหรับงานพิมพ์กระดาษขนาด A5 

** เผยแพร่ Online ทีเ่วปไชต์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9  

Link:  http://reg9.pwa.co.th/km/ 
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วิสัยทัศน์  (Vision) 
ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ  
(Customers are delighted with water quality and excellent services) 

ค่านิยมองค์กร (Values) 
มุ่งเน้นคุณธรรม : CG หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) 
มั่นใจคุณภาพ :TQM หลักการพัฒนาคุณภาพรวม (Total Quality Management) 
เพ่ือสุขของสังคม: CSR หลักการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม  
                      (Corporate Social Responsibility) 
ปวงชนประทับใจ: CRM หลักการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า  
           (Customer Relationship Management 

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) 
มุ่งมั่นพัฒนางานบริการด้วยหัวใจก้าวไกลสู่สากล 
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ค าศัพท์ในระบบผลิตและจ าหน่ายน้ า 

ค าศัพท-์ค าอ่าน ความหมาย 
AERATOR (แอ๊-เร-เทอ) ถังเติมอ๊อกซิเจน (ถังฟอกอำกำศ) 
ALGA (แอ๊ล-กะ เป็นเอกพจน์), 
ALGAE (แอ๊ล-จี เป็นพหูพจน์) 

สำหร่ำย, สำหร่ำยทะเล 

ALUM (แอ๊ล-เลิม)  สำรส้ม 
ARTESIAN WELL (อาร-์ท้ี-เชี่ยน-
เวล)  

บ่อน  ำบำดำล 

BAFFLED CHANNELS แผ่นกั นน  ำ 
BLACKJACK หรือ  PONTOON  สถำนีสูบน  ำแบบขึ นลงตำมกระแสน  ำ, 

สถำนีสูบน  ำแบบทุ่นลอย วำงอยู่ข้ำง
แม่น  ำ 

BOOSTER STATION  สถำนีเพิ่มแรงดัน 
BOTTLED WATER น  ำบรรจุขวด 
CENTRIFUGAL PUMP    เครื่องสูบน  ำแบบหอยโข่ง 
CHEMICAL (เค้ม-ม-ิเคิล)    สำรเคม ี
CHEMICAL DOSAGE  
(เค้ม-มิ-เคิล-โด-๊ซิจ)    

กำรให้หรือเติมสำรเคมี 

CHEMICAL FEEDER    เครื่องจ่ำยสำรเคมี 
CHEMICAL STORAGE    โรงเก็บสำรเคมี 
CHLORINATE (คล้อ-ริ-เนท)    เติมคลอรีน หรือฆ่ำเชื อด้วยคลอรีน 
CHLORINATION (คลอ-ริ-เน-้เชิ่น)    กำรฆ่ำเชื อด้วยคลอรีน 
CLEAR WATER TANK    ถังน  ำใส 
CLEAR WATER WELL    บ่อน  ำใส 
CONNECTION   กำรต่อท่อเข้ำบ้ำน 
DEEP WELL    บ่อน  ำลึก 
DOSAGE (โด-๊ซิจ)    กำรให้ยำหรือสำร, ปริมำณยำที่ให้ 
ELEVATED TANK  
(เอ๊ล-ลี-เว้ท-ทิด-แท๊งค์) หรือ 
WATER TOWER    

หอถังสูง 
หมำยเหตุ ELEVATE (เอ๊ล-ลี-เว้ท) เป็นค ำกริยำ = 
ยกขึ น, ท ำให้สูงขึ น เมื่อเติม D ลงข้ำงท้ำย เป็น V.
ช่องที่ 3 = ถูกยกขึ น (ELEVATED TANK = ถังท่ี
ถูกยกขึ นสูง = หอถังสูง) 
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ค าศัพท์ในระบบผลิตและจ าหน่ายน้ า 

ค าศัพท-์ค าอ่าน ความหมาย 
FEASIBILITY (ฟี๊ส-ซิ-บิ-๊ลิ-ที) 
SURVEY , FEASIBILITY STUDY    

กำรส ำรวจ (ศึกษำ) ควำมเป็นไปได้ 

FILTRATION (ฟิว-เทร้-ชั่น)    กำรกรอง 
FLOCCULATION (ฟล้อค-คิว-เล้-ชั่น)    กำรกวนตะกอน 
FLOCCULATION BASIN    ถังกวนช้ำ 
FLOW SPLITTING TANK   บ่อแยกน  ำ 

Ground microphones (Geophones) 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับกำรฟังเสียงกำร

รั่วของน  ำใต้ดิน ใช้งำนโดยกำรแตะกับ 
ประตูน  ำ หัวดับเพลิง ข้อต่อต่ำงๆ เพื่อฟัง
เสียง 

GROUND WATER (กราว-ว้อ-เตอร์)    น  ำใต้ดิน 
HIGH LIFT PUMP STATION หรือ 
CLEAR WATER PUMP STATION    

โรงสูบน  ำแรงสูง 

INTAKE (อ๊ิน-เทค)    
ปำกทำงน  ำเข้ำ, ทำงเข้ำของน  ำ, น  ำที่
น ำเข้ำ(จำกแม่น  ำ, คลอง) 

INTAKE PUMP STATION หรือ RAW 
WATER PUMP STATION    

โรงสูบน  ำแรงต่ ำ 

LIME (ไลม์)    ปูนขำว 
MASTER PLAN    แผนใหญ่, แผนหลัก 
MIXER    ตัวกวน 
MIXING    กำรกวน 

NON-REVENUE WATER (NRW)    น  ำสูญเสีย, น  ำที่ไม่เป็นรำยได้ 

POND    สระน  ำ – บ่อน  ำ 

PONTOON (พอน-ทู่น)    
สถำนีสูบน  ำแบบทุ่นลอย คือ ขึ นลงได้
ตำมระดับน  ำ 

PUMPING STATION    โรงสูบน  ำ 
RAW WATER (รอ-ว๊อเทอ)    น  ำดิบ 
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ค าศัพท์ในระบบผลิตและจ าหน่ายน้ า 

ค าศัพท-์ค าอ่าน ความหมาย 
RAW WATER PUMPING STATION   โรงสูบน  ำดิบ 
RESERVOIR (เรซ-เซอ-วัว)    อ่ำงเก็บน  ำ, บ่อเก็บน  ำ 
SAND FILTRATION    กำรกรองด้วยทรำย 
SEDIMENTATION  
(เซด-ดิ-เมน-เท้-ชั่น)    

กำรตกตะกอน 

SEDIMENTATION BASIN    ถังตกตะกอน 
SEDIMENTATION TANK ถังตกตะกอน 
SERVICE AREA พื นท่ีให้บริกำร 
SHALLOW WELL (แซ๊ล-โล่-เวล)  บ่อน  ำตื น 
SLUDGE (ซะ-ลั้ด) และ SEDIMENT 
(เซ้ด-ดิ-เมน) 

ตะกอน 

SLUDGE DRAIN CHANNEL    รำง (ช่อง) ระบำยตะกอน 
SLUDGE LAGOON    สระตกตะกอน 
SLUDGE POND    บ่อทิ งตะกอน 
SLUDGE SCRAPER (สเครพ-เพอะ)    เครื่องกวำดตะกอน 

STATIC MIXER    ท่อผสมเร็ว 

STEP TESTING 

Step testing involves isolating 
sections of the water distribution 
system into small zones 
and measuring the supply to the 
zone 

STORAGE (สะ-ท้อ-ริจ)   โกดัง, โรงเก็บของ 
SURFACE WATER  
(เซ๊อร์-เฟส-วอ-เตอร์)    

น  ำผิวดิน 

WATER SUPPLY , TAP WATER , 
PIPED WATER , RUNNING WATER    

น  ำประปำ, น  ำก๊อก 

WATER TROUGH (ทรอฟ)    รำงรับน  ำ 
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ค าศัพท์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

ALC 
Audit Command Language 

ระบบงำนตรวจสอบ: เป็นเครื่องมือช่วย
ในกำรตรวจสอบ ปรับปรุง-และพัฒนำ
กระบวนกำรตรวจสอบภำยใน ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร-ควำมปลอดภัย-กระบวนกำร
ท ำงำนให้ได้มำตรฐำน (โดยเฉพำะระบบ 
SAP บำงส่วนไม่สำมำรถท ำได้ด้วยมือ) 

Billing System 
ระบบบิลค่ำน  ำว่ำด้วยเรื่องรำยได้ค่ำน  ำ
จนถึงรับช ำระเงิน 

 
CIS 
Customer Information System 

ระบบสำรสนเทศผู้ใช้น  ำ: เป็นระบบ
ฐำนข้อมูลที่จะน ำมำใช้แทนระบบ 
Billing เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำร
ข้อมูลลูกค้ำแบบรวมศูนย์และรองรับ
ระบบบริกำรลกูค้ำต่ำงๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพมำกขึ น 

Data Center 
ระบบข้อมูลทั งองค์กรจำกฐำนข้อมูล 
ของ กปภ. และหน่วยงำนอ่ืนๆ เพื่อให้
องค์กรใช้ข้อมูลรวมศูนย์เดียวกัน 

e-auction 
กำรจัดซื อจัดจ้ำง/ตกลงรำคำ ที่มติครม. 
5 ต.ค.47 ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำน
น ำมำใช้ในกำรจัดซื อจัดจ้ำงที่มีมูลค่ำสูง 

e-Education 

เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ: 
เป็นระบบส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนเวปไซต์
ของ กปภ.ซึ่งน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ 
เช่น Webpage, Flash, Video, PDF, 
Zip file เป็นต้น 

EIS 
Executive Information System 

สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร: เป็นระบบ
รำยงำนข้อมูลส ำหรับผู้บริหำร 
ประกอบด้วยรำยงำนหรือข้อมูลหลำย
มิติ (70 รำยงำน) เชื่อมโยงจำก
คลังข้อมูล 
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ค าศัพท ์ ความหมาย 

Email System 

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: เป็นระบบ
บริกำรรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ภำยใน องค์กรทำงเวปไซต์ที่ 
http://pwamail.pwa.co.th ผ่ำน
โปรแกรม Mail Open Source ใช้งำน
บน http://infoma.pwa.co.th 

GFMIS 
Government Fiscal Management 
Information System 

ระบบที่กระทรวงกำรคลังก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐส่งข้อมูลเบิกจ่ำย
งบประมำณผ่ำนระบบ GFMIS ตั งแต่ปี 
2546 ถึงปัจจุบัน 

Infoma 

งำนเอกสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์: เป็น
งำนสำรบรรณ ซึ่งช่วยในเรื่องเกี่ยวกับ
กำรรับ-ส่ง-เช็คเอกสำร ระบบ
หนังสือเวียน ระบบจัดเก็บเอกสำร และ
ระบบข่ำวประชำสัมพันธ์ 

Open Source 
เป็นซอฟแวร์ที่กระทรวง ICT ส่งเสริมให้
ทุกหน่วยงำนน ำมำใช้แทนกำรซื อ
ซอฟแวร์ที่มีค่ำลิขสิทธิ์ 

PWA Website, Web board 

เวปไซต์/เวปบอร์ดของกปภ.: เป็นเวป
ไซต์ขององค์กร ซึ่งจัดท ำขึ นเพื่อบริกำร
ข้อมูลข่ำวสำรส ำหรับบุคคลภำยนอก 
และพนักงำน สำมำรถถำม-ตอบ แสดง
ควำมคิดเห็น-ข้อสงสัย ผ่ำนกระดำน
สนทนำหรือเวปบอร์ดได้  

SAP 
System, Application and 
Products in Data Processing 

ระบบงำนทำงธุรกิจ เป็น Software ที่
สำมำรถเชื่อมโยงระบบข้อมูลของ 
Modules ต่ำงๆ ซึ่งแตกต่ำงกันตำม
ลักษณะงำนให้สอดคล้องประสำนกันได้
โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลซ  ำซ้อน ปัจจุบัน
กปภ. ใช้กับงำน 3 ระบบ คือ บัญชีแยก
ประเภท/งบกำรเงิน, จัดซื อจัดจ้ำง/
บริหำรงำนพัสดุ, บริหำรงำนบุคคล 

LAN ระบบสื่อสารระยะใกล้ 



9 
 

ค าศัพท์ด้านการบริหารและอื่นๆ 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
WAN ระบบเครือข่ำยสื่อสำรระยะไกล 
VPN 
Virtual Private Network 

ระบบเครือข่ายเสมือนส าหับการ
ติดต่อสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ท 

VPND 
Virtual Private Dial-Up Network 

กำรใช้โมเด็มผ่ำนเครือข่ำยเสมือนทำง
โทรศัพท์ 

SIT 
Smart Information Technology 

เทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะ 
SMART 
S=Service M=Management 
A=Apply R=Reliability 
T=Technology 

Telemetering System 
ระบบโทรมำตร ใช้ประโยชน์ในกำร
ตรวจวัดข้อมูลระยะไกลแบบอัติโนมัติ 

Video Conference 

เป็นนโยบำยของกระทรวงมหำดไทย ซึ่ง
ก ำหนดให้หน่วยงำนในสังกัดติดตั งเข้ำ
กับระบบของกระทรวงต่อมำ กปภ.
พัฒนำให้ใช้ในกำรประชุม ครส. 
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ค าศัพท์ด้านการบริหารและอื่นๆ 

ค าศัพท ์ ความหมาย 

core business 

ธุรกิจหลักของ กปภ. คือ กำรผลิตจ่ำย
น  ำและใช้เทคโนโลยีทันสมัย (ได้แก่ งำน
วิศวกรรม วิทยำศำสตร์-วิเครำะห์น  ำ 
และด้ำน IT) 

Career Path ความก้าวหน้าสายอาชีพ 

Commercial Loss 

น  ำสูญเสียเชิงพำณิชย์ ส่วนใหญ่เกิดจำก
กำรเข้ำไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงมำตรวัดน  ำ 
หรือจำกมำตรที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำน 
กำรลักลอบใช้น  ำ ควำมผิดพลำดด้ำน
ธุรกำร รวมทั งกำรทุจริตเวลำอ่ำนมำตร
และออกใบแจ้งหนี  

competency สมรรถนะควำมสำมำรถ 

Corporate Culture วัฒนธรรมองค์กร 

Gap Competency 
ช่องว่างสมรรถนะความสามารถของ
พนักงาน หรือสมรรถนะต่ ากว่า
มาตรฐาน 

Goal เป้ำหมำยหลัก 

Job Description ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

Knowledge องค์ควำมรู้ 

Mission พันธกิจ 
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ค าศัพท์ด้านการบริหารและอื่นๆ 

ค าศัพท ์ ความหมาย 
One Stop Service กำรให้บริกำรที่สะดวกรวดเร็ว 

Physical Loss 

น  ำสูญเสียทำงกำยภำพ ประกอบด้วย
กำรรั่วไหลของท่อที่ส่งและจ่ำยน  ำ กำร
รั่วไหลและเอ่อล้นของน  ำที่ถังเก็บ
น  ำประปำ กำรรั่วไหลของท่อน  ำที่ต่อเข้ำ
บ้ำนผู้ใช้น  ำ หรือภำยในบริเวณบ้ำนของ
ผู้ใช้น  ำเอง 

support business 

ธุรกิจสนับสนุนของ กปภ. คือ ด้ำน
ประชำสัมพันธ์ บัญชี-กำรเงิน บุคลำกร 
กฎหมำย ฯลฯ 

Training กำรฝึกอบรม 

Value ค่ำนิยม 

Value Creation กำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ 

Value of Water คุณค่ำแห่งน  ำ 

Vision วิสัยทัศน์ 
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อักษรย่อภาษาอังกฤษ 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ความหมาย 
AEC 
Asean Economic Community 

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ซ่ึงจะเปิด
ปลำยปี 2558 

BOO 
Build – Operate - Own 

คล้ำยกับโครงกำร BOT แต่ต่ำงกันคือ 
เอกชนเป็นผู้สร้ำงและบริหำรโครงกำร 
และเมื่อครบก ำหนดแล้วเอกชนก็จะเป็น
เจ้ำของโครงกำรนั นต่อไป โดยเอกชน
จ่ำยค่ำสัมปทำนรำยปีให้รัฐวิสำหกิจตำม
จ ำนวนที่ตกลงกันไว้ตั งแต่ เริ่มต้นจน
หมดระยะสัมปทำนโครงกำร 

BOT 
Build – Operate - Transfer 

โครงกำรลงทุนร่วมกับภำคเอกชน ที่
รัฐวิสำหกิจให้สัมปทำนเอกชนระยะยำว 
เช่น 20-30 ปี โดยเอกชนเป็นผู้ก่อสร้ำง 
ด ำเนินกำร และเมื่อครบก ำหนดระยะ
สัมปทำนแล้ว จะโอนกลับมำเป็นสมบัติ
ของรัฐวิสำหกิจ ทั งนี  เอกชนจะจ่ำยค่ำ
สัมปทำนให้รัฐวิสำหกิจเป็นรำยปีตำม
จ ำนวนที่ตกลงกันในสัญญำ 

BSC 
Balanced Scorecard 

คือระบบกำรบริหำรงำนและประเมินผล
ทั่วทั งองค์กร และไม่ใช่เฉพำะเป็นระบบ
กำรวัดผลเพียงอย่ำงเดียว แต่จะเป็น
กำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผน
กลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผล
ลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย
งำนและแต่ละคน ซึ่ง กปภ. มีโครงกำร
ส ำนักงำนประปำดีเด่นโดยมีเกณฑ์กำร
ประเมินตำมแนวคิดของ BSC 4 ด้ำนคือ 
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ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
ด้ำนพัฒนำองค์กร และด้ำนลูกค้ำ 

CC 
Core Competency 

ควำมสำมำรถหลักขององค์กร 

CRM  
CSR 
Corporate Social Responsibility 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม 

Customer Service Excellence กำรบริกำรลูกค้ำที่เป็นเลิศ 

DMA 
District Metering Area 

พื นท่ีเฝ้ำระวังน  ำสูญเสีย มีกำรติด
มิเตอร์วัดน  ำเป็นระยะๆในพื นที่ดังกล่ำว 
เพื่อหำจุดน  ำรั่วไหล เพื่อท ำกำรแก้ไข
ซ่อมแซม 

DO ปริมำณออกซิเจนละลำย 

EBITDA 
Earning Before Interest 
Depreciation and Amortization 

คือก ำไรก่อนหักดอกเบี ย ภำษี ค่ำเสื่อม
รำคำ และค่ำจัดจ ำหน่ำย เป็นตัวเลขวัด
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรจำกกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรหรือหน่วยงำน 

EC ควำมน ำไฟฟ้ำ 

ERP 
Enterprise Resource Planning 

ระบบกำรบริหำรจัดกำร IT ให้มีกำร
สนับสนุนงำนต่ำงๆ ในทุกมิติ 

GIS 
Geographical Information System 

ระบบภูมิสำรสนเทศ 

Global Organization องค์กรระดับสำกล 

GPS  ระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลก 
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Global Positioning Systems 
HCM 
Human Capital Management 

การบริหารจัดการทุนมนุษย์ 

HO 
Healthy Organization 

องค์กรสุขภำพดี 

HPO 
High Performance Organization 

องค์กรสมรรถนะสูง หรือ องค์กรที่มี
ควำมเป็นเลิศ 

HRM 
Human Resource Management 

กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

ISO 
 

เป็นตัวอักษรย่อขององค์กร The 
International Organization for 
Standardization 

IWA 
International Water Association 

 

KM 
Knowledge Management 

กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ มีกำรเก็บ
รวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ที่
ต้องกำรใช้สำมำรถน ำไปศึกษำใช้งำนได้ 

KSF 
Key Success Factor 

ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

LIMS 
Laboratory Information 
Management System 

เป็นระบบจัดกำรข้อมูลด้ำนกำร
ตรวจสอบคุณภำพน  ำดิบหรือน  ำประปำ 
ซึ่งช่วยในกำรประมวลผล-แจ้งเตือน
ข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน-วิเครำะห์
ผล-รำยงำนไปยังหน่วยงำนใน
ส่วนกลำงได้รวดเร็ว-ถูกต้อง 
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NRW 
nonrevenue water 

น  ำสูญเสีย 

OFI 
Opportunity For Improvement 

โอกำสในกำรปรับปรุงแก้ไขกำรท ำงำน
ของรัฐวิสำหกิจ ซึ่งในแต่ละปี
รัฐวิสำหกิจต้องแจ้งใน OPR ให้ผู้
ประเมินทรำบว่ำ ในข้อใด (ที่ตกลงกันไว้
กับผู้ประเมิน) ที่รัฐวิสำหกิจยังท ำไม่
ส ำเร็จหรือท ำได้ไม่ดีพอเพื่อน ำเอำ
ประเด็นนั นๆ มำท ำกำรปรับปรุงแก้ไข
ส ำหรับปีต่อๆไป 

OPE 
Operation Excellence 

ระบบผลิตจ่ำยน  ำที่เป็นเลิศ 

Operation-Customer Service 
Excellence Organization 

องค์กรที่มีระบบผลิตจ่ำยน  ำและระบบ
บริกำรลูกค้ำที่เป็นเลิศ 

OPR 
Operating Performance Report 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของ 
กปภ. ซึ่ง กปภ.ต้องจัดท ำเพื่อส่งให้กับผู้
ประเมิน กปภ. 

PDCA 
Plan – Do – Check – Act 

กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ประกอบด้วย กำรวำงแผน กำรลงมือ
ปฏิบัติ กำรตรวจสอบ และกำรปรับปรุง
แก้ไขให้งำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ น 

PH ควำมเป็นกรดด่ำง 

PM 
Preventive Maintenance 

กำรบ ำรุงรักษำเชิงป้องกัน 
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PPP 
Public - Private Participation 

รูปแบบโครงกำรร่วมทุนระหว่ำงภำครัฐ
และเอกชน เช่นในรูปของ BOT หรือ 
BOO ส ำหรับของ กปภ. ได้แก่ โครงกำร
ที่บริษัทประปำปทุมธำนีผลิตน  ำประปำ
และขำยให้กับ กปภ. สำขำปทุมธำนีและ
รังสิต และบริษัทน  ำประปำไทยผลิต
น  ำประปำขำยให้กับ กปภ. สำขำใน
จังหวัดนครปฐมและสมุทรสำคร (West 
Bangkok) เป็นต้น 

  

PWA 
Provincial Waterworks Authority 

กำรประปำส่วนภูมิภำค 

ROA อัตรำส่วน ผลตอบแทน/ทรัพย์สิน 

Salinity ค่ำควำมเค็ม 

SAR 
Self - Assessment Report 

รำยงำนกำรประเมินผลตนเองของ
รัฐวิสำหกิจ คือรัฐวิสำหกิจท ำกำร
ประเมิน (ให้คะแนน) ตนเองตำม
รำยกำรที่ตกลงกันไว้กับผู้ประเมิน แล้ว
จัดส่งให้ผู้ประเมินพิจำรณำว่ำเห็นด้วย
หรือไม่ 

SCADA 
 

ย่อมำจำกค ำว่ำ Supervisory Control 
And Data Acquisition เป็นระบบ
ตรวจสอบและวิเครำะห์ข้อมูลแบบ 
Real-time 

SEPA (เซ-ป้า) 
State Enterprise Performance 

เป็นระบบประเมินผลปฏิบัติงำนของ
รัฐวิสำหกิจ ซึ่งกระทรวงกำรคลังใช้กับ



17 
 

Appraisal (อะ-เพล้-ซอล)  รัฐวิสำหกิจในไทย 

SER/SVE 
Service Excellence 

กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 

Temp. อุณหภูมิ 

WSP 
Water Safety Plan 

แผนผลิตน  ำประปำที่มีควำมสะอำด 
ปลอดภัย ได้มำตรฐำน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 จดบันทึกค ำศัพท์เพิ่มเติม 
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ที่มาและเอกสารอ้างอิง 

 สรุปผลการด าเนินงานของ กปภ. ปี 2548-2553 

 เวปไซต์ กปภ. www.pwa.co.th โดยส านักวิทยาการ 
http://everydayenglish.pwa.co.th/ 

 เวปไซต์ http://dict.longdo.com/search/ 
 

เรียบเรียงโดย 

 นางสาวคนึงนิจ สัตยดิษฐ์ 
 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6 

สังกัดงานบริการและควบคุมน้ าสูญเสีย 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย 
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