การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาตะกัว่ ป่า
อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
1. ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 สภาพทัว่ ไป
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ตั้งอยู่ในเขตอําเภอตะกั่วป่า ซึ่งเป็นอําเภอหนึ่งของ
จังหวัดพังงา โดยอําเภอตะกั่วป่าตั้งอยู่ทางตอนเหนือด้านตะวันตกของจังหวัดพังงา ทางริมฝั่งทะเลอัน
ดามัน ทางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ระหว่างละติจูด 8 องศา 28 ลิปดาถึงละติจูด 8 องศา 55 ลิปดา
เหนื อ และลองติ จู ด 98 องศา 21 ลิ ป ดา ถึ ง ลองติ จู ด 98 องศา 32 ลิ ป ดาตะวั น ออก ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ตามทางหลวงสายเพชรเกษม ประมาณ 800 กิโลเมตร มีพื้นที่ 515.45
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 13.24 ของจังหวัด มีอาณาเขตติดกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ทิศใต้
ติดต่อกับ อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อําเภอกะปง จังหวัดพังงา และอําเภอพนม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา
ภูเก็ตที่สลับซับซ้อน มีที่ราบลุ่มน้อย ส่วนใหญ่เป็นเนินเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ พื้นที่โดยทั่วไปนั้นเคย
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสินแร่ดีบุก แต่ปัจจุบันลดน้อยลงไปมาก ทางตะวันตกติดทะเล อันดามัน มีชายทะเลที่
สวยงาม 2 แห่ง คือ ชายทะเลบางสัก และชายทะเลเขาหลัก ซึ่งเหมาะในการตากอากาศมาก มีแม่น้ํา 1
สาย คือ แม่น้ําตะกั่วป่า สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทราย บางแห่งมีทรายมาก
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไป มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมรสุมตลอด
ทั้งปี โดยได้รับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 6 เดือน จึงมีฝนตกชุกเกือบตลอดทั้งปี ฤดูฝนจะเริ่มใน
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน และลดลงในเดือนธันวาคม ฤดูแล้งจะเริ่มในเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายน ประมาณน้ํา ฝนโดยเฉลี่ยปี ละ 240.50 มม. อุ ณหภูมิ ปีละระหว่าง 23.09 – 31.94 เซลเซีย ส
สําหรับอุณหภูมิในเขตอําเภอตะกั่วป่าไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ระหว่าง 20 – 28 องศาเซลเซียส
สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป การปกครองและประชากร แบ่งออกเป็น 8 ตําบล 51
หมู่บ้าน ประกอบด้วย เทศบาลเมือง 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนตําบล 6 แห่ง
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกเคียน, องค์การบริหารส่วนตําบลบางนายสี, องค์การบริหารส่วนตําบล
บางม่วง, องค์การบริหารส่วนตําบลคึกคัก, องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะคอเขา, องค์การบริหารส่วนตําบล
บางไทร
วัฒนธรรมและประเพณี ประเพณีที่สําคัญ ได้แก่ ประเพณีกินเจ ประเพณีแห่พระจีน ประเพณี
ทําบุญเดือนสิบ มีการให้ทานและทําบุญแก่ชาวไทยใหม่ ประเพณีลอยเรือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีบวช
นาค ประเพณีตรุษจีน ประเพณีงานศพ และประเพณีงานแต่งงาน

ประชาชนในอําเภอตะกั่วป่า ได้ประกอบอาชีพตามสภาพพื้นที่ต่างๆ กัน คือ
1. การประมง เนื่องจากอําเภอตะกั่วป่าอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน ประชากรบางกลุ่ม จึง
มีอาชีพทางการประมง พอสรุปได้ดังนี้
- การเลี้ยงปลาในกระชัง ได้แก่ ปลาเก๋า และปลาตะเพียนขาว
- การเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดํา โดยเฉพาะชายฝั่งป่าไม้โกงกาง
- การเลี้ยงปลาดุก ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียนขาว ในบ่อและขุมเหมือง
2. การเลี้ยงสัตว์ อําเภอตะกั่วป่ามีการเลี้ยงปศุสัตว์ต่างๆ ส่งจําหน่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียง
ได้แก่ การเลี้ยงไก่พันธ์เนื้อ สุกร ไก่ไข่
3. การทําเหมืองแร่ ในอดีตที่ผ่านมาการทําเหมืองแร่นับเป็นอาชีพที่สําคัญ แต่ปัจจุบันประสบ
ปัญหาราคาแร่ดี บุ กตกต่ํ า รวมทั้ งแหล่ งแร่ ในอํ าเภอตะกั่ วป่ าลดน้ อยลง และประชาชนอยู่ ในระหว่ างการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพ จากการทําเหมืองแร่เป็นการเกษตร
4. การเกษตร ประชาชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ทํ า การเกษตรในพื้ น ที่ ข องตนเอง เช่ น การทํ า สวน
ยางพารา การทํานา การทําสวนมะพร้าว การทําสวนผลไม้ (เงาะ มังคุด ทุเรียน ลองกอง ลางสาด สะตอ)
5. การอุตสาหกรรม มีอุตสาหกรรมหลายประเภทได้แก่ โรงแรม โรงเลื่อย โรงเตาถ่าน โรง
พิมพ์ โรงกลึง เหมืองแร่
1.2 ระบบประปา
ระบบประปา
1.2.1 ประวัตปิ ระปา
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2503-2504 โดยใช้แหล่งน้ําดิบ
ธรรมชาติจากน้ําตกเขาบางอี โดยมีอัตรากําลังการผลิตในขณะนั้น 20 ลบ.ม./ชม. และทําการจ่ายน้ําให้กับ
ประชาชนบริเวณตลาดตะกั่วป่า (ตลาดใหญ่) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2504
การปรับปรุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่าได้ทําการปรับปรุงดังต่อไปนี้
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2513 จัดซื้อที่ดินก่อสร้างระบบผลิตที่ตําบลโคกเคียน จํานวน 119 ไร่
3 งาน 29 ตารางวา ก่อสร้างโรงกรองน้ํา ขนาด 40 ลบ.ม./ชม. และถังน้ําใส ขนาด 500 ลบ.ม. พร้อมขุด
สระน้ํา (ปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว) เป็นแหล่งน้ําดิบ และวางท่อจ่ายน้ําจากโรงกรองน้ํา-ตลาดเก่า ตามแนวถนน
สายตะกั่วป่า-สุราษฎร์ธานี
ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2524 รับโอนโรงสูบน้ําแรงต่ํา และท่อส่งน้ําดิบ จากที่ว่าการอําเภอ
ตะกั่วป่า โดยก่อสร้าง โรงสูบน้ําแรงต่ํา ขนาด 3.50 x 6.00 ม. จํานวน 1 หลัง เครื่องยนต์ดีเซล พร้อม
เครื่องสูบน้ํา ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จํานวน 2 ชุด และวางท่อ AC. Dia.150 mm. จํานวน 1,020 เมตร
ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2526 จัดซื้อที่ดินขุมเหมืองของนายเติมศักดิ์ อุกุฎานนท์ เพื่อใช้เป็น
แหล่งน้ําดิบ จัดซื้อที่ดิน จํานวน 33 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา
ปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2526 ก่อสร้างสํานักงานใหม่ ที่ถนนราษฎร์บํารุง โดยขอใช้ที่ดินของ
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า จํานวน 3 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา
ปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ. 2529 จัดซื้อที่ดินขุมเหมืองของนายหลบ ศรีสมุทร ซึ่งอยู่ติดกับขุม
เหมืองของนายเติมศักดิ์ อุกุฎานนท์ เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ําดิบ จํานวน 19 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา
พ.ศ.2535 ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ บริเวณหลังสํานักงาน
พ.ศ.2536 ก่อสร้างบ้านพักผู้จัดการประปา บริเวณหลังสํานักงาน

พ.ศ.2538 ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2 หลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 6 พ.ศ. 2538 ก่อสร้างระบบผลิตน้ําประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ติดตั้ง
ระบบผลิตน้ําประปาเคลื่อนที่ (Mobile Plant) ขนาด 125 ลบ.ม./ชม. จํานวน 1 ชุด พร้อมก่อสร้างโรงสูบ
น้ําแรงต่ําบ่อแห้ง จํานวน 1 หลัง
ปรับปรุงครั้งที่ 7 พ.ศ. 2538 ปรับปรุงโรงกรองน้ํา ขนาด 40 ลบ.ม./ชม. และโรงสูบน้ําแรงสูง
- พ.ศ. 2539 ก่อสร้างขยายเขตจําหน่ายน้ํา โดยวางท่อจากโรงผลิตน้ําโคกเคียน บ้านน้ําเค็ม
หมู่ที่ 1, 3, 4 ตําบลบางม่วง
ปรับปรุงครั้งที่ 8 พ.ศ. 2541 ทําการปรับปรุงกําลังการผลิตจาก 80 ลบ.ม./ชม. เพิ่มเป็น 120
ลบ.ม./ชม.
ปรับปรุงครั้งที่ 9 พ.ศ. 2546 ก่อสร้างถังน้ําใสขนาดจุ 1,000 ลบ.ม. บริเวณโรงกรองน้ําโคก
เคียน
1.2.2 ประปาปัจจุบนั

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
ตั้งอยู่เลขที่ 314/4 ถนนราษฎร์บํารุง ตําบลตะกั่วป่า อําเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
โทร. 0-7642-111

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มีระบบผลิตหลักจํานวน 2 ชุด กําลังการผลิตตามที่
ออกแบบรวมทั้งสิ้น 420 ลบ.ม./ชม. โดยมีระบบประปาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สถานีผลิตน้ําตะกั่วป่า ตั้งอยู่บนที่ดินการประปาส่วนภูมิภาค เนื้อที่ประมาณ 35–1–81
ไร่ ตําบลโคกเคียน อําเภอตะกั่วป่า ประกอบด้วยระบบผลิต ขนาด 120 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ําดิบจากขุม
เหมืองโคกเคียน และน้ําตกบางอี ผลิตและสํารองน้ําในถังน้ําใส ขนาดจุ 500 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง และ
ขนาดจุ 1,000 ลบ.ม. จํานวน 1 ถัง จ่า ยน้ํ าให้ บริ การโดยแรงโน้ มถ่ วงผ่ านหอถั งสู ง ขนาด 120 ลบ.ม.
ให้บริการชุมชนเทศบาลเมืองตะกั่วป่าและชุมชนใกล้เคียง
2. สถานีสูบน้ําดิบขุมเหมืองโคกเคียน ตั้งอยู่บนที่ดินการประปาส่วนภูมิภาค เนื้อที่ประมาณ
53–2–4.5 ไร่ ตําบลโคกเคียน อําเภอตะกั่วป่า ประกอบด้วยสถานีสูบน้ําดิบขุมเหมืองโคกเคียน ติดตั้งเครื่อง
สูบน้ํา จํานวน 2 ชุด ขนาด 180 ลบ.ม./ชม. และ 200 ลบ.ม./ชม. สูบน้ําดิบไปยังระบบผลิตสถานีผลิต
น้ําโคกเคียน ขนาด 120 ลบ.ม./ชม.
3. สถานีสูบน้ําดิบน้ําตกบางอี ตั้งอยู่บริเวณน้ําตกบางอี ประกอบด้วยฝายยกระดับน้ําส่งน้ําดิบ
ไปยังสถานีผลิตน้ําโคกเคียน โดยแรงโน้มถ่วงของโลก ผ่านท่อส่งน้ําดิบ PE dia 200 มม. ระยะทางประมาณ
1.8 กิโลเมตร
4 . สถานี ผ ลิ ต น้ํ า บ้ า นลํ า แก่ น ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณดิ น การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค เนื้ อ ที่ ป ระมาณ
12-1-17.4 ไร่ ตําบลลําแก่น อําเภอท้ายเหมือง ประกอบด้วยระบบผลิต ขนาด 300 ลบ.ม./ชม. ใช้แหล่งน้ํา
ดิ บ จากคลองทุ่ งมะพร้ า ว ผลิ ต และสํ า รองน้ํ า ในถั งน้ํ าใส ขนาดจุ 3,000 ลบ.ม. จํ า นวน 1 ถั ง จ่ า ยน้ํ า
ให้บริการโดยแรงโน้มถ่วงผ่านหอถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม. ให้บริการชุมชนเทศบาลเมืองลําแก่นและชุมชน
ใกล้เคียง
5. สถานีสูบน้ําดิบคลองทุ่งมะพร้าว ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
ตําบลทุ่งมะพร้าว อําเภอท้ายเหมือง สูบน้ําดิบไปยังระบบผลิตสถานีผลิตน้ําบ้านลําแก่น ผ่านท่อส่งน้ําดิบ
PE (PN 6.3) 315 มม.
6. สถานีจ่ายแหลมหินช้าง ตั้งอยู่บนที่ดินกรมป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ตําบลคึกคัก อําเภอ
ตะกั่วป่า โดยมีถังน้ําใสขนาด 1,000 ลบ.ม. ให้บริการชุมชนตําบลคึกคักและชุมชนใกล้เคียงด้วยท่อ PE (PN
6.3 ) 500 มม. ด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก
2. ข้อมูลประชากร/
ประชากร/ผู้ใช้น้ําและสัดส่วนการให้บริการ
2.1 ประชากรทั้งหมด

อําเภอตะกั่วป่า
ภาพรวม

ประชากร
(ราย)
48,681
48,681

หมายเหตุ ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2559

ครัวเรือน
(หลัง)
24,014
24,014

ผู้ใช้น้ํา กปภ.
(ราย)
5,352
5,352

สัดส่วน
การให้บริการ
22.29%
22.29%

2.2 ประชากรและครัวเรือนในพื
นในพืน้ ที่บริการ
 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
พื้นที่
2558
ทม.ตะกั่วป่า
22,293
ทต.ลําแก่น
ทต.คึกคัก
อบต.เกาะคอเขา 41,909
อบต.โคกเคียน
อบต.บางม่วง
อบต.บางนายสี
อบต.บางไทร
อบต.บางม่วง
อบต.ทุ่งมะพร้าว
รวม
64,202

ประชากร (คน)
2560
2565
22,516 23,085

2570
2558
23,668 13,264

ครัวเรือน (ราย)
2560
2565
9,079 9,308

2570
9,544

42,329

43,398

44,494

18,313

17,068

17,499

17,941

64,846

66,483

68,162

31,577

26,147

26,808

27,485

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

หน่วย
2558
คน
64,202
ราย
5,115
ลบ.ม.
1,826,714
ลบ.ม./ราย/วัน
0.98
%
43
ลบ.ม./วัน
8,777
ลบ.ม./ชม.
366
ลบ.ม./วัน
11,410
ลบ.ม./ชม.
475
ลบ.ม./ชม.
420

2560
64,846
5,915
2,048,204
0.95
25
7,482
312
9,727
405
420

2565
66,483
7,915
2,880,556
1.00
25
10,384
433
13,499
562
420

2570
68,162
9,915
3,792,495
1.05
25
12,988
541
16,884
704
420

3. ข้อมูลต้นทุนน้าํ และสํารองด้านแหล่งน้าํ (น้ําดิบ)
สําหรับข้อมูลด้านแหล่งน้ําของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มีแหล่งน้ําที่ใช้ในการผลิต
น้ําประปา ได้แก่
1. แหล่งน้ําดิบ
1.1 แหล่งน้ําดิบขุมโคกเคียน เนื้อที่ประมาณ 53 – 2 – 4.5 ไร่ ตําบลโคกเคียน อําเภอตะกั่ว
ป่า มีปริมาณน้ําดิบประมาณ 100,000 ลบ.ม.
1.2 แหล่งน้ําดิบน้ําตกบางอี ตั้งอยู่บริเวณน้ําตกบางอี ประกอบด้วยฝายยกระดับน้ําส่งน้ําดิบ
ไปยังสถานีผลิตน้ําโคกเคียน มีปริมาณน้ําดิบล้นฝายประมาณ 1.50 ม.
1.3 แหล่งน้ําดิบคลองทุ่งมะพร้าว ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 1 ไร่
ตําบลทุ่งมะพร้าว อําเภอท้ายเหมือง มีปริมาณน้ําดิบความลึกท้องคลองประมาณ 2.00 ม.
2. แหล่งน้ําลํารอง
2.1 แหล่งน้ําดิบขุมเหมืองน้ําเขียว (เอกชน) ตั้งอยู่บริเวณตําบลโคกเคียน อําเภอตะกั่วป่า
ปริมาณน้ําดิบประมาณ 150,000 ลบ.ม. สามารถสูบได้ประมาณ 100,000 ลบ.ม.
2.2 แหล่งน้ําดิบสินทอง (เอกชน) ตั้งอยู่บริเวณบ้านเขากล้าย ตําบลทุ่งมะพร้าว อําเภอท้าย
เหมือง มีจํานวน 3 ขุม รวมปริมาณน้ําดิบประมาณ 460,000 ลบ.ม.
4. จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากัด (SWOT)
SWOT)
จุดแข็ง (Strength)
Strength)
S1. พื้นที่ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมีสถาน
ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า และโรงแรมเป็นส่วนใหญ่
จุดอ่อน (Weakness)
W1. แหล่งน้ําดิบในช่วงหน้าแล้งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ํา ผู้ใช้น้ํามีทางเลือกใน
การใช้น้ําจากหน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต , ทต. ใกล้เคียง
โอกาส (Opportunity)
O1. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มกําลังการผลิตและ
ปรับปรุงเส้นท่อขยายเขตจําหน่ายน้ํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
ผู้ประกอบการ
ข้อจํากัด (Threat)
T1. ในด้านการเพิ่มผู้ใช้น้ํา หน่วยงานท้องถิ่น อบต. , ทต. มีระบบผลิตจ่ายน้ําและสามารถ
ให้บริการน้ํากับประชาชนในพื้นที่ได้

5. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดําเนินการ
5.1 ด้านแหล่งน้ํา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า ปัจจุบันใช้แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิต
น้ําประปาจากขุมเหมืองโคกเคียน ซึ่งเป็นแหล่งน้ําหลักและแหล่งน้ําสํารองคือ จากน้ําตกบางอี โดยปริมาณ
น้ําในขุมเหมืองโคกเคียนและน้ําตกบางอีจะไม่เพียงพอในฤดูแล้ง ช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี
5.2 ด้านระบบผลิต เนื่องจากระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า มีการใช้งานมา
นานโดยปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2541 ประกอบกับที่ผ่านมาได้เพิ่มจํานวนผู้ใช้น้ํารายใหม่ในพื้นที่
จําหน่ายน้ําเดิม รวมทั้งได้มีการขยายเขตจําหน่ายน้ําออกไปจากเดิม เพิ่มรองรับการขยายตัวของชุมชนที่มี
มากขึ้น ทําให้กําลังการผลิตน้ําประปาขนาด 240 ลบ.ม./ชม. ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอกับปริมาณ
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5.3 ด้ า นระบบจ่ า ยน้ํ า ให้ บ ริ การของ การประปาส่ ว นภู มิภ าคสาขาตะกั่ ว ป่ า ปั จ จุ บั น ยั งไม่
ครอบคลุมความต้องการใช้น้ําประปาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจําเป็นต้องวางท่อจ่ายน้ําเพิ่ม
เพื่อรองรับการเติมโตของชุมชน

