การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาจั
าคสาขาจันดี
อําเภอฉวาง
เภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 สภาพทัว่ ไป
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดีตั้งอยู่ในพื้นที่อําเภอฉวาง ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันตกของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางด้านตะวันออกของอําเภอมีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ส่วนอําเภอข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

อําเภอเวียงสระ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และอําเภอพิปูน
อําเภอพิปูนและอําเภอลานสกา
อําเภอช้างกลาง อําเภอนาบอน และอําเภอทุ่งใหญ่
อําเภอถ้ําพรรณรา

ลักษณะภูมิอากาศ อําเภอฉวางตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน แต่อากาศไม่
ร้อนจัด มี 2 ฤดู คือฤดูร้อนและฤดูฝน อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ
ต่ําสุดประมาณ 20 องศาเซลเซียส มีฝนตกชุกมากในช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน
สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลักของประชากรในอําเภอฉวาง ได้แก่ สวนยางพารา สวนผลไม้
เลี้ยงสัตว์ อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา
1.2 ระบบประปา
1.2.1
1.2.1 ประวัตปิ ระปา
การประปาส่ ว นภู มิภ าคสาขาจั น ดี รั บโอนมาจากสุ ขาภิ บาลจั น ดี ตํ า บลจั นดี อํ า เภอ
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2533 โดยขึ้นเป็นเขตจําหน่ายน้ําจันดี
ของการประปาทุ่งสง สํานักงานประปาเขต 4 สุราษฎร์ธานี และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2534 การ
ประปาส่วนภูมิภาคได้มีคําสั่งที่ 206/2534 แยกเขตจําหน่ายน้ําจันดีออกจากการประปาทุ่งสง ตั้งเป็น
การประปาจั น ดี ขึ้ น ตรงต่ อ สํ า นั ก งานประปาเขต 4 สุ ร าษฎร์ ธ านี เมื่ อ การประปาจั น ดี เ ข้ า มา
ดําเนินการมีผู้ใช้น้ําทั้งสิ้น 399 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตําบลคือ ตําบลไสหร้า หมู่ที่ 3 และ 4
ตําบลฉวาง หมู่ที่ 9 คือในเขตสุขาภิบาลจันดีทั้งหมดต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2539 ในเขตสุขาภิบาลจันดีได้
ยกฐานะขึ้นเป็นตําบลจันดี ครอบคลุมพื้นที่ตําบลไสหร้าหมู่ที่ 3 , 4 ตําบลฉวางหมู่ที่ 2 ตําบลสวน
ขันหมู่ที่ 1 และแบ่งเขตหมู่ที่ 4 ออกเป็น 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 5 ในปัจจุบันทําให้การประปาส่วน
ภูมิภาคสาขาจันดีอยู่ในเขตปกครองของตําบลจันดี ที่ตั้งใหม่ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้านของอําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีสิ่งก่อสร้างก่อนรับโอนดังต่อไปนี้
- โรงสูบน้ําดิบ 1 หลัง พร้อมมอเตอร์สูบน้ําขนาด 15 แรงม้า จํานวน 2 ชุด
- บ่อกรองน้ําเก่า 1 ลูก (เลิกใช้งานแล้ว)

- โรงสูบน้ําขึ้นหอถังสูง 1 หลัง พร้อมมอเตอร์สูบน้ําขนาด 15 แรงม้า จํานวน 2 ชุด
เครื่องจ่ายสารเคมี จํานวน 3 ชุด
- ถังน้ําใส ขนาดบรรจุน้ําได้ 160 ลูกบาศก์เมตร (เลิกใช้งานชั่วคราว)
- หอถังสูง ขนาดบรรจุน้ําได้ 60 ลูกบาศก์เมตร (เลิกใช้งานชั่วคราว)
- ถังกรองน้ําแบบอัตโนมัติ ระบบแรงโน้มถ่วงรุ่น SK ผลิตโดย บริษัท โพรมิเนนท์ฟูลอิด
คอนโทรล (ประเทศไทย) จํากัด ขนาด 35 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (เลิกใช้งานชั่วคราว)
- ท่อเมนจ่ายน้ําประปาใช้ท่อ A/C ขนาด Ø 100 มม. และขนาด Ø 150 มม. ชั้น 15
ส่วนท่อรองและท่อเข้าบ้านผู้ใช้น้ําเป็นท่อ PVC ขนาด 1 นิ้ว และ 2 นิ้ว ชนิดบางทั้งหมด
 สถานีผลิตน้ําท่ายาง เดิมเรียกว่าประปาสุขาภิบาลท่ายาง และเปลี่ยนมาเป็นประปา
เทศบาลท่ายาง เปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของกรม
อนามัย จํานวน 490,000 บาท และเงินสมทบจากท้องถิ่นอีกจํานวน 150,000 บาท
มีสิ่งก่อสร้างและรายละเอียดประกอบดังนี้
- หอถังสูง ค.ส.ล. ขนาดความจุ 60 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง
- ถังกรองน้ําผิวดิน ค.ส.ล. อัตราการผลิตน้ํา 20 ลบ.ม./ชม. จํานวน 1 หลัง
พร้อมเครื่องสูบน้ําแรงสูงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าใต้ถังกวน จํานวน 1 ชุด
- ถังน้ําใส ค.ส.ล. ทรงกลมขนาดความจุน้ํา 100 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง
- โรงสูบน้ําแรงต่ําแบบบ่อแห้ง (บ่อ ค.ส.ล. ลึกประมาณ 2.00 เมตร) จํานวน 1 โรง
พร้อมเครื่องสูบน้ําแรงต่ําขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด
- ที่ดิน ที่ดินที่ใช้ก่อสร้างระบบประปาเนื้อที่จํานวน 1 ไร่ (ที่ นส. 3 ได้มาจากการแบ่งให้
ของบิดาพนักงานประปา)
- ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้าแรงสูงของ กฟภ. โดยมีหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ.
- ผู้ใช้น้ําเดิม ในขณะก่อนโอนมีทั้งสิ้น 946 ราย
1.2.2
1.2.2 การก่อสร้างปรับปรุง
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 มีการปรับปรุงเส้นท่อใหม่ตามสัญญาจ้างเลขที่ ปปข. 4/63/2534
ลว. 17 กันยายน 2534 โดยบริษัท ศรีกนกพรการโยธา จํากัด ได้ดําเนินการวางท่อเมนจ่ายน้ําใหม่
แทนท่อเก่าทั้งหมดโดยใช้ ท่อ PE ขนาด Ø 110 , 160 , 225 และ 315 มม. ท่อขนาด 315 มม. เป็น
ท่อที่วางโครงการเพื่อรองรับการจ่ายน้ําเข้าเขตสุขาภิบาลฉวาง-ไม้เรียง
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537 มีการก่อสร้างสํานักงานและอาคารต่างๆ ใหม่ในพื้นที่ 15 ไร่ 52
ตารางวา และวางท่อเมนจ่ายน้ําขนาด Ø 160 มม. ไปสุขาภิบาลฉวาง -ไม้เรียง ตามสัญญาจ้างเลขที่
ปปข. 4/14/2537 ลว. 4 พฤศจิกายน 2537 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นวงเงินทั้งหมด
32,580,000 บาท โดยบริษัท สยาม ค.ส.ล. จํากัด มีสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้
- ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 1 หลัง
- ก่อสร้างอาคารผลิตน้ํา 1 หลัง พร้อมติดตั้งมอเตอร์สูบน้ําขนาดต่างๆ จํานวน 3 ชุด
และเครื่องจ่ายสารเคมี 1 ชุด
- ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ําดิบ (บ่อแห้ง) 1 หลัง พร้อมติดตั้งมอเตอร์สูบน้ําดิบ 1 ชุด

- ก่อสร้างโรงกรองน้ําขนาด 100 ลบ.ม. / ชม.
- ก่อสร้างถังน้ําใส ขนาดบรรจุน้ําได้ 500 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 2 ถัง (อาคารผลิต
น้ํา 1 ถัง ,สถานีจ่ายน้ําฉวาง -ไม้เรียง 1 ถัง)
- ก่อสร้างหอสูงถังขนาดบรรจุน้ําได้ 100 ลูกบาศก์เมตร จํานวน 1 ถัง (ที่สถานีจ่าย
น้ําฉวาง-ไม้เรียง )
- ก่อสร้างโรงสูบน้ําแรงสูง จํานวน 1 หลัง พร้อมติดตั้งมอเตอร์สูบน้ํา 1 ชุด (ที่สถานี
จ่ายน้ําฉวาง - ไม้เรียง )
- ขยายเขตจําหน่ายน้ําไปสุขาภิบาลฉวาง , สุขาภิบาลไม้เรียง ใช้ท่อเมน PE ขนาด Ø
110 และ 160 มม. และท่อเมนรอง PB ขนาด Ø 50 มม.
ครั้ ง ที่ 3 พ.ศ. 2538 ก่ อ สร้ า งอาคารเก็ บ พั ส ดุ 1 หลั ง ตามสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ ปปข.
4/28/2538 ลว. 14 ธันวาคม 2538 ดําเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด จันดีรุ่งเรืองการโยธา
โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด 600,000 บาท
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2539 ได้ทําการปรับปรุงโดยมีสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้
- ก่อสร้างบ้านพักผู้จัดการ 1 หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ปปข. 4/42/2539 โดย
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ทุ่งใหญ่การก่อสร้าง ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 998,500 บาท
- ก่อสร้างบ้านพักพนักงานขนาด 4 ครอบครัว 1 หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ปปข.4/57/
2539 ดําเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจํากัด จันดีรุ่งเรืองการโยธา ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท
- ขยายเขตจําหน่ายน้ํา โครงการเร่งรัดประปาชนบท ตําบลหลักช้าง หมู่ที่ 1 กิ่งอําเภอ
ช้างกลาง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ปปข. 4 /25/2539 ดําเนินการวางท่อโดย บริษัทขวัญพิชัยการ
ก่อสร้าง จํากัด โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 913,000 บาท ใช้ท่อเมน PVC ขนาด Ø 4 นิ้ว
ชั้น 13.5
ครัง้ ที่ 5 พ.ศ. 2540 ได้ทําการปรับปรุงโดยมีสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้
- ขยายเขตจําหน่ายน้ํา โครงการเร่งรัดประปาชนบท ตําบลฉวาง บ้านทุ่งลาด หมู่ที่ 2
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ปปข.4/76/2540 ดําเนินการวางท่อเมนจ่ายน้ําใหม่แทนท่อเก่า ดําเนินการโดย
ห้างหุ้นส่วน จํากัด จันดีรุ่งเรืองการโยธา โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 602,000 บาท โดยใช้ท่อ
PE ขนาด Ø 110 มม.และ 160 มม.
- ขยายเขตจําหน่ายน้ํา โครงการเร่งรัดประปาชนบท ตําบลนาแว บ้านในไร่ หมู่ที่ 6
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ปปข. 4/36/2540 ลว. 11 มีนาคม 2540 โดยบริษัท พี.เอส.เอ็มวอเตอร์เวอร์ค
จํากัด โดยใช้งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท โดยใช้ท่อ PE ขนาด Ø 110 มม.
- ก่อสร้างเขื่อนกั้นดินบริเวณโรงสูบน้ําแรงต่ํา ตามสัญญาจ้างเลขที่ ปปข.4/44/2540
ดําเนิน การก่อสร้างโดย ห้ างหุ้นส่ วนจํา กัด จัน ดีรุ่งเรื องการโยธา โดยใช้งบประมาณเป็นเงิ นทั้งสิ้ น
1,819,000 บาท
การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับการจัดสรรงบประมาณสําหรับก่อสร้างปรับปรุงกิจการ
ประปาภายหลั ง การรั บโอน การประปาเทศบาลตํ า บลท่ า ยาง ในปี ง บประมาณ 2542 จํ า นวน

26.150 ล้านบาท และ กปภ. ได้ดําเนินการว่าจ้าง หจก. ไทยเจริญฉวาง ดําเนินการก่อสร้างโดยตาม
สัญญากําหนดให้เริ่มทําการก่อสร้าง ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2541 และกําหนดให้งานแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2542 รวมเวลา 360 วัน โดยจะทําการก่อสร้างระบบบนเนื้อที่ 3 - 1 65 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดิ นของเอกชน กปภ.มี สิทธิ เหนือที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่ งรายละเอียดในการ
ปรับปรุงมีดังนี้
ระบบผลิต
- ก่อสร้างโรงสูบน้ําแรงต่ํา จํานวน 1 โรง
- ก่อสร้างระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม.
จํานวน 1 ถัง
- ก่อสร้างถังน้ําใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม.
จํานวน 1 ถัง
- ก่อสร้างโรงเก็บท่อและอุปกรณ์
จํานวน 1 หลัง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดิบแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด
และขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 ชุด พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ
- ประสานท่อภายในโรงสูบน้ําแรงต่ํา (ใต้ถังกรอง)
- ก่อสร้างโรงสูบน้ําแรงสูง
จํานวน 1 หลัง
- ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสูงแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด
และขับด้วยเครื่องยนต์ ดีเซล จํานวน 1 ชุด พร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ
- ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี จํานวน 1 ระบบ
- ประสานท่อภายในบริเวณโรงสูบน้ําแรงสูง
- ประสานท่อภายในบริเวณการประปา
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 KVA จํานวน 1 ชุด พร้อมปักเสาพาดสาย
- ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 ครอบครัว จํานวน 1 หลัง
ปรับปรุงระบบผลิตเดิม ขนาด 20 ลบ.ม./ชม. ดังต่อไปนี้
1. ทาสี ถั ง น้ํ า ใส หอถั ง สู ง โรงสู บ น้ํ า แรงต่ํ า ป้ า ยบอกระดั บ น้ํ า ถั ง สู ง และหอถั ง สู ง
ซ่อมแซมระบบก้างปลา เปลี่ยนทรายกรอง กรวดกรอง ซ่อมแซมบันไดไม้ของถังกรองซึ่งผุพัง โดย
เปลี่ย นเป็น บันไดคอนกรีต ประสานท่อภายในโรงสูบน้ํ าแรงต่ําและแรงสูง และภายในบริเวณการ
ประปาใหม่ ซ่อมแซมรั้ว และประตูรั้ว ป้ายการประปา ทําทางเข้าประปา และอื่นๆ
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแรงสูงแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด และขับ
ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล จํานวน 1 ชุด สําหรับสูบน้ําดิบ
3. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จํานวน 2 ชุด และขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซลจํานวน 1 ชุด สําหรับสูบน้ําจ่าย
ระบบจ่าย
1. วางท่อจ่ายน้ําชนิด ท่อ พีอี. ขนาด ∅ 225 มม. , ∅ 160 มม. และขนาด ∅ 110 มม.
ยาวประมาณ 17.2 กิโลเมตร ท่อเมนรอง ท่อ พีบี. ∅ 50 มม. ชั้น 13.5 ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
2. เปลี่ยนมาตรวัดน้ํา จํานวน 400 ชุด พร้อมท่อและอุปกรณ์ที่ต่อประสานจากท่อเมน
หลักไปยังมาตรวัดน้ําของผู้ใช้น้ํา เฉลี่ยประมาณ 5 เมตร ประมาณความยาว 943,000 เมตร

1.2.3 ประปาปัจจุบนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 ถนนตอนจันดี-ลานสกา ตําบลจันดี
อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทร. 0-7544-5739
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี มีกําลังการผลิต รวมทั้งสิ้น 350 ลบ.ม./ชม. ได้แก่
1. แม่ ข่ า ยจั น ดี ประกอบด้ ว ยระบบผลิ ต ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จํา นวน 2 ชุ ด
คือ รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น 200 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ําดิบจากคลองจันดี ผลิตและสํารองน้ําในถังน้ําใส
ขนาดจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 2 ถัง บริเวณสํานักงาน และถังน้ําใสขนาดจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง
บริเวณสถานีจ่ายน้ําฉวาง – ไม้เรียง (ควนค่างขาว) จ่ายน้ําโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงผ่านหอถังสูงขนาดจุ
100 ลบ.ม. ให้บริการชุมชนเทศบาลตําบลจันดี เทศบาลตําบลฉวาง เทศบาลตําบลไม้เรียง องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาเขลียง องค์การบริหารส่วนตําบลไสหร้า องค์การบริหารส่วนตําบลไม้เรียง
2. สถานีผลิตน้ําท่ายาง ประกอบด้วยระบบผลิตขนาด 100 ลบ.ม./ชม. และ 50 ลบ.ม./
ชม. รวมกําลังผลิตทั้งสิ้น 150 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ําดิบจากคลองสังข์ ผลิตและสํารองน้ําในถังน้ําใส
ขนาดจุ 1,000 และ 500 ลบ.ม. จ่ายน้ําประปาโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงผ่านหอถังสูงขนาดจุ 120 ลบ.ม.
ให้บริการชุมชนเทศบาลตําบลท่ายาง และองค์การบริหารส่วนตําบลท่ายาง

2. ข้อมูลประชากร/
ประชากร/ผูใ้ ช้นา้ํ และสัดส่วนการให้บริการ
2.1 ประชากรในพืน้ ทีบ่ ริการ กปภ.
กปภ.สาขาจั
สาขาจันดี
ประชากร
(ราย)
37,112
24,729
25,763
87,874

อําเภอฉวาง
อําเภอช้างกลาง
อําเภอทุ่งใหญ่
ภาพรวม

ครัวเรือน
(หลัง)
13,415
8,619
8,267
30,301

ผู้ใช้น้ํา กปภ.
(ราย)
4,046
517
2,646
7,209

สัดส่วน
การให้บริการ
30.16%
6.00%
32.01%
23.79%

หมายเหตุ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559
2.2 ประชากรและครัวเรือนในพื
นในพืน้ ที่บริการ
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
พื้นที่
ทต.จันดี
ทต.ฉวาง
ทต.ไม้เรียง
อบต.นาเขลียง
อบต.ไสหร้า
อบต.ไม้เรียง
รวม

2558
12,653

ประชากร (คน)
2560
2565
12,780 13,103

2558
5,061

ครัวเรือน (ราย)
2560
2565
5,112 5,241

2570
13,433

2570
5,373

15,339

15,493

15,884

16,285

6,136

6,197

6,354

6,514

27,992

28,273

28,987

29,718

11,197

11,309

11,595

11,887

 สถานีผลิตน้ําท่ายาง
พื้นที่

2558
5,110
9,917
15,028

ทต.ท่ายาง
อบต.ท่ายาง
รวม

ประชากร (คน)
2560
2565
5,317 5,870
10,318 11,392
15,635 17,262

2570
6,481
12,578
19,059

2558
2,094
4,065
6,159

ครัวเรือน (ราย)
2560
2565
2,179 2,406
4,229 4,669
6,408 7,075

2570
2,656
5,155
7,811

2.3 ปริมาณความต้องการใช้นา้ํ
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
รายการ
ประชากร
ผู้ใช้น้ํา
ปริมาณน้ําจําหน่าย
อัตราการใช้น้ําเฉลี่ย
น้ําสูญเสีย
ความต้องการใช้น้ําผลิตเฉลี่ย
ความต้องการใช้น้ําผลิตเฉลี่ย
ความต้องการใช้น้ําสูงสุด
ความต้องการใช้น้ําสูงสุด
กําลังผลิต

หน่วย
คน
ราย
ลบ.ม.
ลบ.ม./ราย/วัน
%
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./ชม.

2558
27,992
4,465
845,931
0.52
35
3,588
150
4,665
194
200

2560
28,273
4,865
1,035,077
0.58
25
3,781
158
4,915
205
200

2565
28,987
5,865
1,263,513
0.59
25
4,616
192
6,000
250
200

2570
29,718
6,865
1,497,525
0.60
25
5,470
228
7,112
296
200

หน่วย
คน
ราย
ลบ.ม.
ลบ.ม./ราย/วัน
%
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./วัน

2558
15,028
2,658
482,091
0.50
34
1,993
83
2,591

2560
15,635
2,958
715,891
0.66
25
2,615
109
3,400

2565
17,262
3,708
943,182
0.70
25
3,445
144
4,479

2570
19,059
4,458
1,191,798
0.73
25
4,354
181
5,660

 สถานีผลิตท่ายาง
รายการ
ประชากร
ผู้ใช้น้ํา
ปริมาณน้ําจําหน่าย
อัตราการใช้น้ําเฉลี่ย
น้ําสูญเสีย
ความต้องการใช้น้ําผลิตเฉลี่ย
ความต้องการใช้น้ําผลิตเฉลี่ย
ความต้องการใช้น้ําสูงสุด

ความต้องการใช้น้ําสูงสุด
กําลังผลิต

ลบ.ม./ชม.
ลบ.ม./ชม.

108
150

142
150

187
150

236
150

3. ข้อมูลต้นทุนน้าํ และสํารองด้านแหล่งน้าํ (น้าํ ดิบ)
สําหรับข้อมูลด้านแหล่งน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี มีแหล่งน้ําที่ใช้ในการผลิต
น้ําประปา ได้แก่
แม่ข่าย/
หน่วยบริการ
กปภ.สาขาจันดี
สถานีผลิตน้ํา ท่ายาง

กําลังผลิต
(ลบ.ม./ชม.)
200
150
350

แหล่งน้ําดิบ

แหล่งน้ําสํารอง

คลองจันดี
คลองสังข์

น้ําตกท่าแพ
แม่น้ําตาปี

4. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด (SWOT)
จุดแข็ง (Strength)
S1. กปภ.สาขา ควบคุมดูแลระบบการผลิตอย่างใกล้ชิด
จุดอ่อน (Weakness)
W1. น้ําดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
5. สภาพปัญหา/
หา/แนวทางการแก้ปัญหา
5.1 ด้านแหล่งน้ําดิบ-คุณภาพน้ํา
1. ปริ ม าณน้ํ า ดิ บ ของคลองจั น ดี แ ละคลองสั ง ข์ จ ะขาดแคลนในช่ ว งฤดู แ ล้ ง มี
แนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้
- หาแหล่งน้ําสํารอง
2. มีตะกอนทรายทับถมเป็นจํานวนมาก ทําให้น้ําตื้นในช่วงฤดูแล้ง มีแนวทางแก้ไข
ปัญหาดังนี้
- ช่วงฤดูแล้งต้องขุดลอกตะกอนทรายออกจากบ่อรับน้ําดิบทุกปี

3. น้ํามีความขุ่นมากในช่วงฝนตกหนัก มีค่า PH ต่ํา มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้
- มุ่งเน้นการทําจาร์เทสตามหลักอย่างถูกวิธี
- การเติมโซดาแอช เพื่อปรับค่า PH ช่วง 6.5-8.5 ให้ได้มาตรฐานคุณภาพน้ํา
5.2 ด้านระบบจ่ายน้ํา
1. การให้บริการน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี ยังไม่ครอบคลุม
พื้นที่ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีอยู่อย่างจํากัด ซึ่งการ
ประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 จะจัดส่งแผนงานโครงการขยายเขตจําหน่ายน้ําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี

