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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ                                                                                                                                                                                                                                                            
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 

2.1.1 สัญญาหลักที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ 
2.1.1.1 TTW 
            TTW เป็นผู้ประกอบกิจกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำลที่ต้องกำรให้

ประชำชนใช้น้ ำประปำทดแทนกำรใช้น้ ำบำดำล อันเป็นกำรแก้ปัญหำแผ่นดินทรุดและน้ ำเค็มแทรกในชั้นน้ ำบำดำล ถือเป็นผู้ผลิต
น้ ำประปำเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยได้เข้ำท ำสัญญำในกำรประกอบธุรกิจท่ีส ำคัญดังน้ี 

(ก) สัญญาซื้อขายน้ าประปากับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 
    TTW ได้เข้ำท ำสัญญำกับ กปภ. เมื่อวันท่ี 21 กันยำยน 2543 โดย กปภ. ตกลงซื้อน้ ำประปำท่ี 
TTW ผลิตได้ เพื่อจ ำหน่ำยต่อให้กับผู้ใช้น้ ำในพื้นท่ีใน อ.สำมพรำน และ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รวมท้ังพื้นท่ี อ.กระทุ่มแบน และ 
อ.เมือง จ. สมุทรสำคร เป็นระยะเวลำ 30 ปี นับจำกวันท่ีเริ่มขำยน้ ำให้แก่ กปภ. ตำมสัญญำคือ วันท่ี 21 กรกฎำคม 2547 โดย
สัญญำจะสิ้นสุดในวันท่ี 20 กรกฎำคม 2577 เป็นสัญญำแบบ Build-Own-Operate (BOO) TTW เป็นผู้ก่อสร้ำงระบบผลิต
น้ ำประปำ และระบบจ่ำยน้ ำประปำ และเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในระบบผลิตน้ ำประปำและระบบจ่ำยน้ ำประปำ โดยTTW ไม่ต้อง
โอนระบบผลิตน้ ำประปำและระบบจ่ำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. หำกTTW มีควำมประสงค์จะต่ออำยุสัญญำน้ี TTW ต้องส่งค ำบอก
กล่ำวเป็นหนังสือแจ้งควำมประสงค์ให้ กปภ. ทรำบอย่ำงน้อย 3 ปี ก่อนครบก ำหนดระยะเวลำของสัญญำหรือวันท่ี 20 กรกฎำคม 
2577 และ กปภ. อำจพิจำรณำต่ออำยุสัญญำให้แก่TTW โดยต้องท ำควำมตกลงร่วมกันท้ังสองฝ่ำยก่อนครบก ำหนดระยะเวลำ
ของสัญญำน้ี หำกTTW และ กปภ. ไม่สำมำรถตกลงกันได้จนครบก ำหนดระยะเวลำของสัญญำ ให้ถือว่ำสัญญำน้ีสิ้นสุด  
    ท้ังนี้ TTW ต้องจัดให้มีก ำลังกำรผลิตขั้นต่ ำ 320,000 ลบ.ม./วัน และสัญญำได้ก ำหนดปริมำณน้ ำ
ขั้นต่ ำท่ี กปภ. ต้องซื้อจำกTTW  (MOQ) ตลอดอำยุสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ สรุปได้ดังน้ี 
 

ระยะเวลำเริ่มต้น ระยะเวลำสิ้นสุด MOQ (ลบ.ม./วัน) 
21 กรกฎำคม 2547 20 กรกฎำคม 2549 200,000 
21 กรกฎำคม 2549 20 กรกฎำคม 2551 250,000 
21 กรกฎำคม 2551 20 กรกฎำคม 2577 300,000 

 

    นอกจำกข้อก ำหนดเรื่องปริมำณน้ ำขั้นต่ ำท่ี กปภ. ต้องซื้อจำกTTW ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นแล้ว 
ตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำได้ก ำหนดให้TTW ต้องดูแลและท ำให้ระบบผลิตน้ ำประปำของ TTW มีก ำลังกำรผลิตเพียงพอท่ีจะ
ส่งน้ ำประปำในปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ี กปภ. ต้องซื้อในขณะน้ันบวกด้วยร้อยละ 7 ของปริมำณน้ ำประปำขั้นต่ ำท่ีต้องซื้อใน
ขณะน้ัน หรือบวกด้วยปริมำณน้ ำประปำจ ำนวน 20,000 ลบ.ม./วัน แล้วแต่อย่ำงใดจะน้อยกว่ำเสมอ ดังน้ัน ก ำลังกำรผลิตสูงสุด 
ณ ปัจจุบันของ TTW (440,000 ลบ.ม./วัน) จึงเพียงพอต่อกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ตำมท่ีสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ
ก ำหนดไว้   
    TTW ใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนในกำรผลิตน้ ำประปำ ณ โรงผลิตน้ ำประปำ ท่ี อ.บำงเลน  จ.
นครปฐม แล้วส่งน้ ำประปำด้วยท่อส่งน้ ำประธำน (Bulk Transmission Main - BTM) ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของ TTW คือ 
สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล และสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย ซึ่งจะสูบจ่ำยน้ ำต่อไปยังพื้นท่ีให้บริกำรของส ำนักงำนประปำ 4 แห่ง ได้แก่
ส ำนักงำนประปำนครปฐม ส ำนักงำนประปำสำมพรำน ส ำนักงำนประปำอ้อมน้อย และส ำนักงำนประปำสมุทรสำคร ตำมท่อจ่ำย
น้ ำ (Local Distribution Network - LDN) ท่ีเชื่อมต่อกับสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของ TTW  โดยปริมำณน้ ำท่ีซื้อขำยในแต่ละเดือน
จะถูกวัดด้วยมำตรวัดน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่ง และค ำนวณตำมอัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีก ำหนดตำมสัญญำซึ่งจะมีกำรปรับรำคำ
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ทุกวันท่ี   1 มกรำคม ตำมดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไป (General CPI) ของกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล และค่ำคงท่ี (K) ซึ่งมี
วิธีกำรค ำนวณอัตรำค่ำน้ ำประปำดังน้ี 

อัตราค่าน้ าประปา 
Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} x K 

             CPIn-1 
    

N ปีก่อนหน้ำท่ีจะมีกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำ 
Pn+1 อัตรำค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  ในปีท่ี n+1 หน่วยเป็น ลบ.ม. และต้องปัดเศษของทศนิยม

ต ำแหน่งที่ 7 ท้ิง 
Pn อัตรำค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม ในปีท่ี n และมีค่ำเริ่มต้นจนถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2542 เท่ำกับ 

13.900000 บำท / ลบ.ม. 
CPIn-1 ดัชนีรำคำผู้บริโภคท่ัวไปของภำคกลำง ที่ประกำศโดยกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กรมเศรษฐกิจกำร

พำณิชย์ กระทรวงพำณิชย์ ส ำหรับเดือนธันวำคม ณ ปีท่ี n-1 และมีค่ำเริ่มต้นส ำหรับเดือนธันวำคม 2541 
เท่ำกับ 128.1 

CPIn ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของภำคกลำงส ำหรับเดือนธันวำคม ณ ปีท่ี n (*) 
K ค่ำคงที่ในกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำ ค่ำคงท่ี (K) จะมีค่ำ 

ส ำหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 7 (พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549) มีค่ำเท่ำกับ 1.03000 
ส ำหรับปีท่ี 8 ถึงปีท่ี 10 (พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2552) มีค่ำเท่ำกับ 1.02500 
ส ำหรับปีท่ี 11 ถึงปีท่ี 14 (พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2556) มีค่ำเท่ำกับ 1.01000 
ส ำหรับปีท่ี 15 (พ.ศ. 2557) เป็นต้นไป มีค่ำเท่ำกับ 1.00000 

(*) หำกในเดือนธันวำคมของปีใดๆ (n) ค่ำ CPI ยังไม่ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร เพื่อใช้ในกำรค ำนวณอัตรำ
ค่ำน้ ำประปำ (1 มกรำคมของปีที่ n+1) แล้ว อัตรำค่ำน้ ำประปำของเดือนในปีถัดไปจะใช้อัตรำค่ำ
น้ ำประปำของปีก่อนจนกระท่ังค่ำดัชนี (CPI) ถูกประกำศใช้และจะต้องน ำค่ำดัชนี (CPI) มำค ำนวณ 
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรค ำนวณปรับค่ำอัตรำค่ำน้ ำประปำได้ตำมที่ควรจะเป็นแล้ว ค่ำน้ ำประปำในแต่ละ
เดือนจะถูกปรับให้เท่ำกับเดือนน้ันๆ โดยผู้ซื้อต้องช ำระชดเชยส่วนท่ีขำด นับตั้งแต่วันท่ี 1 มกรำคมของปีที่ 
n+1 จนถึงวันท่ีได้ปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำน้ัน มูลค่ำของกำรปรับชดเชยค่ำน้ ำประปำน้ีเท่ำกับปริมำณ
น้ ำประปำท่ีได้รับในปีท่ี n+1 ณ อัตรำค่ำน้ ำประปำเท่ำกับ Pn คูณด้วยผลต่ำงอัตรำค่ำน้ ำประปำของ Pn 
กับ Pn+1 

   อัตรำค่ำน้ ำประปำดังกล่ำวเป็นอัตรำท่ีคิดตำมสภำวะน้ ำดิบตำมปกติท่ัวไป อ้ำงอิงจำกคุณภำพ
น้ ำดิบตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ ท้ังน้ีหำกคุณภำพน้ ำดิบไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนน้ ำดิบท่ีก ำหนดไว้โดยมิใช่
ควำมผิดของ TTW TTW สำมำรถปรับรำคำค่ำน้ ำประปำให้เป็นไปเพื่อสะท้อนต้นทุนท่ีเพิ่มสูงขึ้นได้ 
     
 

อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีTTW ขำยให้แก่ กปภ. ในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) 

ระยะเวลา 
อัตราค่าน้ าประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ต้ังแต่ 1-300,000 ลบ.ม. ต้ังแต่ 300,001 ขึ้นไป 
1 มกรำคม 2554  -  31 ธันวำคม 2554 25.110952 11.02 
1 มกรำคม 2555 –  31 ธันวำคม 2555 26.016171 11.49 

1 มกรำคม 2556 –  31 ธันวำคม 2556 26.858730 11.72 
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1 มกรำคม 2557 –  31 ธันวำคม 2557 28.269483 11.93 

1 มกรำคม 2558  -  31 ธันวำคม 2558 28.583588 12.14 
 

(ข) สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายน้ าประปากับ กปภ.   
   TTW ได้เข้ำท ำสัญญำแก้ไขเพิ่มเติมฯ กับ กปภ. เมื่อวันท่ี 29 ธันวำคม 2551 โดย กปภ. จะซื้อ 

MOQ รวมของ TTW เพิ่มขึ้นจำก 300,000 ลบ.ม./วัน เป็น 354,000 ลบ.ม./วัน โดย ณ วันท่ี 1 กันยำยน 2553 เป็นวันเริ่มซื้อขำย
น้ ำประปำส่วนเพิ่มวันแรก  และมี MOQ เท่ำกับ 309,000 ลบ.ม./วัน และปรับเพิ่มทุกรอบปี ๆ ละ 9,000 ลบ.ม./วัน จนกระท่ัง 
MOQ เป็น 354,000 ลบ.ม./วัน ตลอดระยะเวลำตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเดิม โดยมีอัตรำค่ำน้ ำประปำเริ่มต้น ณ วันท ำ
สัญญำแก้ไขเพิ่มเติมฯ เท่ำกับ 10.52 บำท/ลบ.ม. และจะมีกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำทุกรอบปีนับจำกวันลงนำมสัญญำแก้ไข
เพิ่มเติมฯ ตำมสูตรกำรค ำนวณดังต่อไปน้ี  

 
อัตราค่าน้ าประปาส่วนเพิ่ม 
Pn+1 = Pn x {1+(CPIn-CPIn-1)} 

             CPIn-1 
    

Pn+1 อัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม รอบปีท่ี n+1 
Pn อัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม รอบปีท่ี n 
CPIn-1 ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของภำคกลำงประจ ำเดือนพฤศจิกำยนส ำหรับปีท่ี n-1 ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวง

พำณิชย์ 
CPIn ดัชนีรำคำผู้บริโภคทั่วไปของภำคกลำงประจ ำเดือนพฤศจิกำยนส ำหรับปีท่ี n ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวง

พำณิชย์ 
N ปีก่อนหน้ำท่ีจะมีกำรปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม 

หำกอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่มดังกล่ำวในรอบปีใด ๆ สูงกว่ำอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่มในรอบปีก่อนหน้ำท่ีจะมีกำร
ปรับอัตรำค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่ม เกินกว่ำร้อยละ 4 ให้ปรับค่ำน้ ำประปำส่วนเพิ่มในรอบปีน้ัน ๆ ได้ร้อยละ 4 และกำรค ำนวณอัตรำ
ค่ำน้ ำประปำทุกรอบปีให้ใช้ทศนิยม 2 ต ำแหน่ง 

 
MOQ ตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ(แก้ไขเพิ่มเติมฯ) สรุปได้ดังน้ี 

ระยะเวลำเริ่มต้น ระยะเวลำสิ้นสุด MOQ (ลบ.ม./วัน) 
1 กันยำยน 2553 31 สิงหำคม 2554 9,000 
1 กันยำยน 2554 31 สิงหำคม 2555 18,000 
1 กันยำยน 2555 31 สิงหำคม 2556 27,000 
1 กันยำยน 2556 
1 กันยำยน 2557 
1 กันยำยน 2558 

31 สิงหำคม 2557 
31 สิงหำคม 2558 

ถึงสิ้นสุดตำมสัญญำเดิม 

36,000 
45,000 
54,000 
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 ปริมำณน้ ำขั้นต่ ำท่ี กปภ.ต้องซื้อจำกTTW ในแต่ห้วงเวลำ  
ระยะเวลำเริ่มต้น ระยะเวลำสิ้นสุด MOQ (ลบ.ม./วัน) 

21 กรกฎำคม 2547 20 กรกฎำคม 2548 200,000 
21 กรกฎำคม 2548 20 กรกฎำคม 2549 250,000 
21 กรกฎำคม 2549 20 กรกฎำคม 2550 300,000 
21 กรกฎำคม 2550 20 กรกฎำคม 2551 300,000 
21 กรกฎำคม 2551 31 สิงหำคม 2552 300,000 
1 กันยำยน 2552 31 สิงหำคม 2553 309,000 
1 กันยำยน 2553 31 สิงหำคม 2554 318,000 
1 กันยำยน 2554 31 สิงหำคม 2555 327,000 
1 กันยำยน 2555 31 สิงหำคม 2556 336,000 
1 กันยำยน 2556 31 สิงหำคม 2557 345,000 
1 กันยำยน 2557 31 สิงหำคม 2558 354,000 

  
 

(ค) สัมปทานประกอบกิจการประปา 
TTW ได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 

เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับจำกวันท่ี 11 มีนำคม 2548 ถึงวันท่ี 10 มีนำคม 2573 โดยสัมปทำนอนุญำตให้  TTW ผลิตและจ ำหน่ำย
น้ ำประปำในพื้นท่ี 5 อ ำเภอ ของ 2 จังหวัด ได้แก ่

 

จังหวัด อ ำเภอ 
นครปฐม สำมพรำน นครชัยศรี และพุทธมณฑล 
สมุทรสำคร กระทุ่มแบน และเมืองสมุทรสำคร 

 

ตำมข้อก ำหนดในสัมปทำน TTW สำมำรถผลิต และจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่บุคคลใดๆ ในพื้นท่ี
ดังกล่ำวได้ โดยไม่มีข้อจ ำกัด เช่น กปภ. กำรนิคมอุตสำหกรรม เทศบำลต่ำงๆ เป็นต้น  ท้ังน้ี สัมปทำนก ำหนดให้TTW  คิดค่ำ
น้ ำประปำจำกผู้ใช้น้ ำได้ตำมอัตรำท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำระหว่ำง กปภ. กับ TTW  

(ง) หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ าจากแม่น้ าท่าจีน 
   TTW ได้ส่งหนังสือถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ลงวันท่ี 25 เมษำยน 2544 

ขออนุญำตสูบน้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีน (เดิมชื่อแม่น้ ำนครชัยศรี) เพื่อน ำไปผลิตน้ ำประปำในปริมำณวันละ 320,000 ลบ.ม. เพื่อ
จ ำหน่ำยให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี จ.นครปฐม และ จ. สมุทรสำคร ตำมท่ีTTW ได้รับสิทธิจำก กปภ. ตำมสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ 
ท้ังนี้ TTW ได้รับหนังสือท่ี นร. 0110/423 ลงวันท่ี 27 เมษำยน 2544 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ไม่ขัดข้อง
ในกำรสูบน้ ำดิบดังกล่ำวของTTW และแจ้งว่ำTTW ควรพิจำรณำจัดหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้ใช้ด้วยเน่ืองด้วยปัญหำปริมำณและ
คุณภำพน้ ำของแม่น้ ำท่ำจีน อย่ำงไรก็ดี เมื่อวันท่ี 28 พฤษภำคม 2552 TTW ได้มีหนังสือถึงกรมทรัพยำกรน้ ำ เพื่อขออนุญำตใช้
น้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนเพิ่มอีกวันละ 120,000 ลบ.ม. ต่อมำได้มีกำรประกำศให้แม่น้ ำท่ำจีนบริเวณโรงผลิตน้ ำประปำบำงเลน เป็น
ทำงน้ ำชลประทำน TTW จึงได้ยื่นแบบขออนุญำตใช้น้ ำดิบจำกโครงกำรพระพิมล ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ส ำหรับกำร
ก่อสร้ำงโรงผลิตน้ ำประปำแห่งท่ีสอง ท่ีอ ำเภอกระทุ่มแบนน้ัน ซึ่งมีก ำลังกำรผลิตเริ่มต้นท่ีวันละ 100,000 ลบ.ม. น้ัน ได้รับกำร
อนุญำตใช้น้ ำดิบจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งรุกล้ ำล ำแม่น้ ำ จังหวัดนครปฐมแล้ว   
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(จ) สัญญาการซ่อมบ ารุง (Maintenance Agreement) 
   TTW ได้เข้ำท ำสัญญำกำรบริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุงกับ บริษัท วอเตอร์โฟลว์ จ ำกัด เมื่อวันท่ี 12 

มิถุนำยน 2544 มีอำยุสัญญำ 30 ปี เท่ำกับอำยุสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ นับตั้งแต่วันท่ีเริ่มประกอบกิจกำรคือตั้งแต่วันท่ี 21 
กรกฎำคม 2547 จนถึงวันสิ้นสุดอำยุสัญญำคือวันท่ี 20 กรกฎำคม 2577 และต่อมำเมื่อวันท่ี 8 มกรำคม 2553 บริษัท วอเตอร์
โฟลว์ จ ำกัด ได้ควบรวมกิจกำรกับบริษัท บีเจที วอเตอร์ จ ำกัด (ซึ่งเดิมเป็นบริษัทท่ีรับจ้ำงบริหำรจัดกำรและกำรซ่อมบ ำรุงให้กับ 
PTW) เป็น TWO ดังน้ัน TWO จึงเป็นผู้ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงท้ังหมดให้กับ TTW และ PTW รวมถึงระบบผลิตและบ ำบัดน้ ำเสียท่ี 
BIE ด้วย  

 

2.1.1.2 PTW 
                เมื่อปี 2532 กปภ. และ รัฐบำลไทยได้รับควำมร่วมมือจำก Japanese International Corporation 
Association (JICA) เข้ำมำช่วยศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรหำแหล่งน้ ำทดแทนน้ ำบำดำลในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี เพื่อแก้ไขปัญหำ
แผ่นดินทรุด ปัญหำน้ ำท่วม และภำวะน้ ำเค็มแทรกในน้ ำบำดำล ตลอดจนเพื่อเพิ่มพื้นท่ีบริกำรน้ ำประปำให้เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค JICA ได้แนะน ำแนวทำงแก้ปัญหำโดยกำรใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำมำผลิตเป็นน้ ำประปำทดแทนน้ ำ
บำดำล กปภ. จึงจัดให้มีกำรประกวดรำคำของภำคเอกชนเพื่อด ำเนินโครงกำรผลิตน้ ำประปำเพื่อใช้ในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี โดยใช้น้ ำ
ดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำขึ้น 

   PTW ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจกำรประปำให้แก่ กปภ. ตำมโครงกำรดังกล่ำวโดย
จัดเป็นโครงกำรเอกชนร่วมลงทุนโครงกำรแรกในกำรผลิตน้ ำประปำทดแทนกำรใช้น้ ำบำดำลตำมนโยบำยของรัฐบำล ท้ังน้ี PTW
ได้เข้ำท ำสัญญำในกำรประกอบธุรกิจท่ีส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 

(ก) สัญญาให้สิทธิด าเนินการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา 
   PTW ได้เข้ำท ำสัญญำกับ กปภ. เมื่อวันท่ี 31 สิงหำคม 2538 โดย กปภ. ให้สิทธิ PTW ด ำเนินกำร

ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำในเขตปทุมธำนี และรังสิต จ. ปทุมธำนี เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร คือตั้งแต่
วันท่ี 15 ตุลำคม 2541 ถึง 14 ตุลำคม 2566 ลักษณะสัญญำเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดย PTW เป็นผู้
ก่อสร้ำงระบบผลิตและระบบจ่ำยน้ ำประปำ ท้ังนี้ PTW ต้องโอนระบบจ่ำยน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ณ วันเริ่มประกอบกิจกำร แต่ใน
ส่วนระบบผลิตน้ ำประปำจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กปภ. ในเวลำ 24.00 น. ของวันท่ีครบ 25 ปี หลังจำก วันเริ่มประกอบกิจกำร
หรือของวันท่ี 14 ตุลำคม 2566 ท้ังนี้ PTWสำมำรถขอเช่ำระบบผลิตน้ ำประปำจำก กปภ. เพื่อผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำต่อจำก
วันท่ีครบ 25 ปี ได้ โดยกำรส่งหนังสือแจ้งควำมจ ำนงต่อ กปภ. หลังจำกวันท่ีครบรอบ 24 ปี ของวันเริ่มประกอบกิจกำร และอย่ำง
น้อยเป็นเวลำ 6 เดือนก่อนวันท่ีมีกำรโอนระบบผลิตน้ ำประปำดังกล่ำวหรือในระหว่ำงวันท่ี 15 ตุลำคม 2565 ถึงวันท่ี 14 เมษำยน 
2566 ท้ังนึ ้PTW สำมำรถขอเช่ำระบบผลิตน้ ำประปำจำก กปภ. ได้อีก 2 ครั้ง ระยะเวลำเช่ำครั้งละ 10 ปี 

   ภำยใต้สัญญำฉบับน้ี PTW ได้รับสิทธิจ ำหน่ำยน้ ำประปำในปริมำณไม่เกิน 288,000 ลบ.ม./วัน 
โดย กปภ. จะหยุดกำรจ่ำยน้ ำประปำจำกแหล่งประปำอื่นให้แก่ผู้บริโภคให้แก่พื้นท่ีเขตปทุมธำนีและรังสิตหลังจำกวันเริ่มประกอบ
กิจกำร คือวันท่ี 15 ตุลำคม 2541 เว้นแต่ เมื่อ กปภ. คำดว่ำควำมต้องกำรน้ ำประปำในเขตปทุมธำนี – รังสิตเกินกว่ำ 288,000 
ลบ.ม./วัน กปภ. จึงจะมีสิทธิเริ่มด ำเนินโครงกำรท่ีจะจัดหำน้ ำประปำในส่วนท่ีเกินให้แก่ผู้บริโภคได้ ไม่ว่ำจะด ำเนินกำรเองหรือให้
เอกชนรำยอื่นด ำเนินกำร แม้ว่ำสัญญำน้ีจะยังไม่สิ้นสุดลงก็ตำม  แต่ กปภ. จะซื้อน้ ำประปำจำกแหล่งอื่นหรือด ำเนินกำรจ่ำย
น้ ำประปำแก่ผู้บริโภคส่วนท่ีเกินดังกล่ำวข้ำงต้นได้ต่อเมื่อปริมำณน้ ำขั้นต่ ำท่ีต้องซื้อครบจ ำนวน 288,000 ลบ.ม./วัน แล้ว  ก่อน
ครบก ำหนด 15 วันก่อนสิ้นปีทุกปี กปภ. จะก ำหนดและแจ้งปริมำณ MOQ ท้ังน้ี MOQ ในแต่ละปีจะต้องไม่ต่ ำกว่ำปริมำณน้ ำท่ี
ก ำหนดไว้ในปีก่อนหน้ำน้ัน โดย MOQ ของปี 2552 เท่ำกับ 320,000 ลบ.ม./วัน  MOQ ปี 2553 เป็นต้นไป เท่ำกับ 330,000 ลบ.
ม./วัน (รวม MOQ ตำมเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเพิ่มเติมแล้ว)  

   PTW สูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำมำใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ โดยน้ ำประปำท่ีผลิตได้จำกโรง
ผลิตน้ ำท่ี อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี  จะถูกส่งผ่ำนท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 4 แห่งคือ สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต 
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สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี และสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอก (เริ่มจ่ำยน้ ำอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันท่ี 7 
กันยำยน 2558) น้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ และสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอกจะถูกส่งต่อไปยัง
ส ำนักงำนประปำรังสิต และส ำนักงำนประปำคลองหลวง ส่วนน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนีจะถูกส่งต่อไปยังส ำนักงำน
ประปำปทุมธำนี ผ่ำนท่อจ่ำยน้ ำ (LDN) ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ กปภ. 

   ท้ังน้ี ปริมำณน้ ำประปำท่ีซื้อขำยในแต่ละเดือนจะถูกวัดด้วยมำตรวัดน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 3 แห่ง 
อัตรำค่ำน้ ำประปำจะปรับในวันท่ี 1 มกรำคม ของทุกปีตำมสูตรกำรค ำนวณท่ีก ำหนดไว้ในสัญญำ ดังนี ้

BWCi+1 = BWCi (1+(CPIi – CPIi-1)) 
                         CPIi-1 

BWCi+1  คือ ค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  ในปีท่ี i+1 
BWCi  คือ ค่ำน้ ำประปำ ณ วันท่ี 1 มกรำคม  ในปีท่ี i  
CPIi  คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ ปีท่ี i 
CPIi-1 คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภค ณ ปีท่ี i – 1 
CPI คือ ดัชนีรำคำผู้บริโภค ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงพำณิชย์ส ำหรับเดือนกรกฎำคม  
I คือ ปีก่อนหน้ำปีท่ีจะมีกำรปรับรำคำค่ำน้ ำประปำเริ่มจำกปี พ.ศ. 2541 

ท้ังนี้ดัชนีรำคำผู้บริโภคในสูตรค ำนวณเป็นดัชนีรำคำผู้บริโภคของทั้งประเทศ 
   อย่ำงไรก็ตำม PTW สำมำรถขอปรับรำคำค่ำน้ ำประปำได้ หำกมีกรณีท่ีรัฐบำลได้เรียกร้องให้มีกำร

จ่ำยเงินจ ำนวนใดๆ อันมีผลเป็นกำรเพิ่มต้นทุนกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ โดย  PTW และ กปภ. จะด ำเนินกำรตกลงกัน      
ถ้ำไม่สำมำรถตกลงกันได้ภำยใน 30 วัน ข้อพิพำทน้ันจะถูกน ำสู่กำรพิจำรณำของอนุญำโตตุลำกำร 

 

อัตรำค่ำน้ ำประปำของบริษัทPTW (ตั้งแต่ป ี2554-2558) 

ระยะเวลา อัตราค่าน้ าประปา (บาท / ลบ.ม.) 

1 มกรำคม 2554  ถึง 31 ธันวำคม 2554 11.37 
1 มกรำคม 2555 ถึง 31 ธันวำคม 2555 11.83 

1 มกรำคม 2556 ถึง 31 ธันวำคม  2556 12.15 
1 มกรำคม 2557 ถึง 31 ธันวำคม  2557 12.39 
1 มกรำคม 2558 ถึง 31 ธันวำคม  2558 12.66 

(ข) สัญญาซื้อขายน้ าประปาเพิ่มเติม 
เมื่อวันท่ี 15 กันยำยน 2549 PTW ได้ลงนำมในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเพิ่มเติมอีก 70,000  

ลบ.ม./วัน เพื่อใช้ในพื้นท่ีส ำนักงำนประปำรังสิต กับ กปภ. โดยใช้ทรัพย์สินบำงส่วนจำกโครงกำรในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิต
และจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ท้ังน้ี เพื่อเป็นกำรรองรับปริมำณกำรผลิตต่อวันท่ีสูงขึ้น PTW เป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบน้ ำดิบ ก่อสร้ำง
ระบบผลิตน้ ำประปำ สถำนีเพิ่มแรงดันน้ ำ ปรับปรุงระบบส่งน้ ำ สถำนีจ่ำยน้ ำ เพื่อเพิ่มก ำลังกำรผลิตอีก 100,000 ลบ.ม./วัน และ
เมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2551 PTW ได้ด ำเนินกำรผลิตและส่งน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำประปำดังกล่ำวให้แก่ กปภ. แล้ว 

สัญญำฉบับน้ีจะสิ้นสุดในวันท่ี 14 ตุลำคม 2566 เช่นเดียวกับสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ ลักษณะของสัญญำเป็นแบบ Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) โดย PTW เป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง
ท้ังหมด และต้องโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบำงส่วน ได้แก่ทรัพย์สินจำกกำรปรับปรุงสถำนีจ่ำยน้ ำคูคตและท่อน้ ำท่ีวำงเพิ่มเติม
ทันทีท่ีก่อสร้ำงเสร็จแก่ กปภ. และต้องส่งมอบระบบน้ ำดิบ ระบบผลิตน้ ำประปำ และระบบส่ง-จ่ำยน้ ำประปำแก่ กปภ. เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลำตำมสัญญำ หำก PTW ต้องกำรขยำยระยะเวลำของสัญญำออกไป PTWต้องแจ้งให้ กปภ. ทรำบภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ 180 วัน ก่อนครบก ำหนดสัญญำ แต่กำรขยำยเวลำของสัญญำขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ กปภ. แต่เพียงผู้เดียวเท่ำน้ัน 
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ท้ังน้ี PTW ต้องสำมำรถด ำเนินกำรผลิตและส่งน้ ำประปำให้แก่ กปภ. ได้ในปริมำณ 20,000      
ลบ.ม./วัน ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับจำกวันท่ีลงนำมในสัญญำหรือภำยในวันท่ี 14 มกรำคม 2550 และต้องสำมำรถ
ด ำเนินกำรผลิตและส่งน้ ำประปำในปริมำณ 70,000 ลบ.ม./วัน ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 24 เดือนนับจำกวันท่ีลงนำมในสัญญำ
หรือภำยในวันท่ี 14 กันยำยน 2551 

ปริมำณน้ ำ MOQ ท่ี กปภ. ต้องซื้อจำก PTW ตำมสัญญำซื้อขำยเพิ่มเติม สรุปได้ดังน้ี 

ครั้งที ่ ระยะเวลำเริ่มต้น MOQ (ลบ.ม./วัน) 
1 วันท่ีสำมำรถผลิต-ส่งน้ ำประปำในปริมำณ 70,000 ลบ.ม./วัน 50,000 
2 วันท่ีถัดจำกวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ีต้องซื้อในครั้งที่ 1  60,000 

       3 วันท่ีถัดจำกวันท่ีครบรอบ 12 เดือน ของ MOQ ท่ีต้องซื้อในครั้งที่ 2 
(ครั้งสุดท้ำย) 

70,000 

PTW ยังคงใช้น้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำเพื่อผลิตน้ ำประปำในส่วนเพิ่มเติมน้ี โดยน้ ำประปำ        
ท่ีผลิตได้จะถูกส่งจำกโรงผลิตน้ ำท่ี อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิตผ่ำนท่อ  BTM และจะถูกส่งจำกสถำนีจ่ำยน้ ำ
รังสิตผ่ำนท่อจ่ำย LDN  ของ กปภ. ไปยังส ำนักงำนประปำรังสิต ท้ังน้ี กำรวัดปริมำณซื้อขำย จะวัดจำกมำตรวัดน้ ำท่ีติดตั้งไว้        
ท่ีหน้ำสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต รำคำน้ ำประปำตำมสัญญำซื้อขำยเพิ่มเติมน้ี คิดในรำคำเดียวกันกับสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ  

MOQ รวม ณ ปี 2558 ยังคงเป็น 330,000 ลบ.ม./วัน หรือ เท่ำกับ MOQ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมำ  
(ค) สัมปทานประกอบกิจการประปา 

   PTWได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำจำกกระทรวงมหำดไทย เป็นระยะเวลำ 25 ปี นับแต่
วันท่ี 13 มกรำคม 2543 ถึง 12 มกรำคม 2568 โดย PTW ได้รับสิทธิท ำกำรประปำและท ำกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำในเขตพื้นท่ี
บริกำรเขตปทุมธำนี – รังสิต จ.ปทุมธำนี ท้ังน้ี PTW จะคิดค่ำน้ ำประปำจำกผู้ใช้น้ ำได้ตำมอัตรำในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิต
และจ ำหน่ำยน้ ำประปำ  

(ง) หนังสืออนุญาตให้ใช้น้ าจากแม่น้ าเจ้าพระยา 
   PTW ได้ส่งหนังสือถึงส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ลงวันท่ี 8 ตุลำคม 2538     

ขออนุญำตสูบน้ ำจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำในปริมำณวันละ 300,000 ลบ.ม. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตเป็นน้ ำประปำจ่ำย
ให้แก่ประชำชน ตำมท่ี PTW ได้รับสิทธิตำมสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ตำมมติคณะรัฐมนตรี            
ในโครงกำรเอกชนร่วมลงทุนปรับปรุงขยำยกำร  PTW – รังสิตจำก กปภ. ท้ังน้ี PTW ได้รับหนังสือท่ี นร กทช./070 ลงวันท่ี 24 
มกรำคม 2539 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ เห็นชอบให้  PTW ใช้น้ ำดิบตำมปริมำณท่ีแจ้งมำในโครงกำร
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรทรัพยำกรแห่งชำติได้ระบุเงื่อนไขให้ PTW จะต้องจัดหำแหล่งน้ ำส ำรองไว้ให้
เพียงพอเพื่อใช้ในภำวะขำดแคลน และหำกเกิดภำวะน้ ำขำดแคลนขึ้น คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติอำจจะพิจำรณำ
จัดสรรปริมำณน้ ำให้ในสัดส่วนท่ีลดลงหรือระงับกำรใช้น้ ำได้ ซึ่งทำง PTW จะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

   และจำกกำรท่ี กปภ. ได้ท ำสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำจำก PTW เพิ่มอีก 70,000 ลบ.ม./วัน เมื่อวันท่ี 
15 กันยำยน 2549 น้ัน PTW จึงมีหนังสือถึงส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำภำค 2 เมื่อวันท่ี 24 พฤษภำคม 2550 ขออนุญำตสูบน้ ำจำก
แม่น้ ำเจ้ำพระยำเพิ่มในปริมำณวันละ 100,000 ลบ.ม. รวมท้ังสิ้น 400,000 ลบ.ม./วัน ในกำรน้ี PTW ได้มีหนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ กปภ. ให้ช่วยท ำหนังสือสนับสนุนกำรขออนุญำตใช้น้ ำเพิ่มเติมส ำหรับโครงกำรปรับปรุงขยำยกิจกำร  PTW – รังสิต
ดังกล่ำวต่ออธิบดีกรมทรัพยำกรน้ ำ และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำให้อนุญำต ต่อมำได้มีกำรประกำศให้แม่น้ ำเจ้ำพระยำบริเวณโรง
ผลิตน้ ำประปำปทุมธำนีเป็นทำงน้ ำชลประทำน PTW จึงได้ยื่นแบบขออนุญำตใช้น้ ำดิบและได้รับควำมเห็นชอบในเบื้องต้นจำก 
ส ำนักงำนชลประทำนท่ี 11 แล้ว แต่ยังรอควำมเห็นชอบจำกฝ่ำยปกครองท้องท่ีและกรมเจ้ำท่ำ   
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(จ) สัญญาซ่อมบ ารุง (Maintenance Agreement) 
   ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ PTW เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกำยน 2551 มีมติให้ PTW ท ำกำรปรับแก้

สัญญำบริหำรจัดกำรและซ่อมบ ำรุงรักษำกับ บีเจที เป็นสัญญำซ่อมบ ำรุงรักษำแต่เพียงอย่ำงเดียว ท ำให้ PTW ต้องด ำเนินกำร
ผลิตน้ ำประปำ รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำสำรเคมี ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำแรงงำนของหน่วยกำรผลิต และค่ำอะไหล่และอุปกรณ์ เอง 
ต่อมำ บีเจที ได้ถูกควบรวมกิจกำรกับวอเตอร์โฟลว์เป็น TWO ท ำให้ TWO เป็นผูดู้แลงำนซ่อมบ ำรุงของ PTW 

 

2.1.2 ระบบการผลิตและส่งน้ าประปา 
2.1.2.1  ระบบของ TTW 

   (ก) ระบบการผลิต 
   TTW ผลิตน้ ำประปำโดยกำรสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต

น้ ำประปำท่ีโรงผลิตน้ ำของTTW ซึ่งตั้งอยู่ ณ ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม ฝั่งตะวันออกของแม่น้ ำท่ำจีน มีพื้นท่ีรวม
ประมำณ 92 ไร่ แบ่งเป็นโรงผลิตน้ ำประปำ 38 ไร่ และส่วนพื้นท่ีท่ีใช้ฝังตะกอน 54 ไร่  โรงผลิตน้ ำของTTW มีก ำลังกำรผลิตติดตั้ง
และก ำลังกำรผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2552 ท่ี 320,000 ลบ.ม./วัน และได้ขยำยก ำลังกำรผลิตเป็น 440,000 ลบ.ม./วัน 
แล้วเสร็จในเดือนสิงหำคม 2553 

   กระบวนกำรผลิต ณ โรงกรองน้ ำประปำบำงเลนในปัจจุบัน เริ่มด้วยกำรสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีน
เข้ำสู่บ่อสูบน้ ำดิบ ท้ังน้ีระบบสำมำรถสูบน้ ำดิบ ณ ปัจจุบันได้ท้ังสิ้น 440,000 ลบ.ม./วัน โดยน้ ำดิบจะผ่ำนกำรกรองด้วยตะแกรง
หยำบและตะแกรงขนำดละเอียด จำกน้ัน น้ ำดิบจะเข้ำสู่กระบวนกำรผสมเร็วในบ่อผสมเร็ว เพื่อผสมสำรเคมีอันได้แก่ สำรส้ม ปูน
ขำว ด่ำงทับทิม และ โพลิเมอร์ เข้ำกับน้ ำดิบ เพื่อให้เกิดกระบวนกำรสร้ำงเม็ดตะกอน (Coagulation) และจำกน้ันจะเข้ำสู่
กระบวนกำรตกตะกอนเพื่อพักให้ตกตะกอน (Flocculation) ในถังตกตะกอน และเข้ำสู่กระบวนกำรกรอง (Gravity Filter) 
หลังจำกน้ัน น้ ำท่ีกรองได้จะเข้ำสู่กระบวนกำรเติมคลอรีนเพื่อฆ่ำเชื้อโรคก่อนถูกส่งไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ ำใสขนำด 30,000 ลบ.ม. 
ก่อนจ่ำยออกไปยังอำคำรสูบส่งน้ ำ ซึ่งเป็นอำคำรท่ีติดตั้งเครื่องสูบน้ ำเพื่อส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำในพื้นท่ี ผ่ำนเครื่องสูบน้ ำ
จ ำนวน 5 ชุด ขนำด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง  

   ท้ังนี้ ตะกอนท่ีแยกได้จำกขั้นตอนของกระบวนกำรตกตะกอนและกระบวนกำรกรองจะถูกส่งไปยัง
กระบวนกำรก ำจัดตะกอนโดยน ำไปรีดน้ ำออกและน ำกำกตะกอนออกไปจำกกระบวนกำรผลิต ท้ังน้ี TTW ใช้เครื่องรีดตะกอน
แบบ Belt Press ซึ่งมีลักษณะคล้ำยสำยพำน ส่วนน้ ำท่ีได้จำกกำรรีดตะกอนจะถูกน ำย้อนกลับเข้ำไปในกระบวนกำรผลิตใหม่ ซึ่ง
เท่ำกับว่ำ ตลอดกระบวนกำรผลิตน้ัน ไม่มีกำรปล่อยน้ ำกลับลงสู่แหล่งน้ ำดิบอีกเลย (Zero Discharge) 

   อน่ึง น้ ำดิบท่ีสูบจะถูกน ำมำทดสอบคุณภำพน้ ำด้วยระบบ Jar Test ซึ่งเป็นกำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำดิบ
เพื่อท ำกำรทดลองกำรเติมสำรเคมี และกวนตะกอนให้เกิดตะกอนในห้องทดสอบ เพื่อค ำนวณหำปริมำณสำรเคมีท่ีต้องใช้ใน
กระบวนกำรผลิตให้เหมำะสม กำรท ำ Jar Test จะท ำอย่ำงนอ้ยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง หรืออำจทดสอบถ่ีขึ้น ขึ้นอยู่กับคุณภำพของน้ ำ
ดิบในแต่ละช่วงเวลำ  

 

กระบวนกำรสูบน้ ำดิบ (Raw Water Intake) 
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กระบวนกำรผสมเร็ว (Rapid Mixing Tank) 

 

 

กระบวนกำรตกตะกอน (Flat Bottom Clarifier) 

 

 

กระบวนกำรกรอง (Rapid Gravity Filter) 

 

 

กระบวนกำรเก็บน้ ำ (Storage Tank) 

 

 

กระบวนกำรตกตะกอนเข้มข้น   

(Sludge Thickener) 
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กระบวนกำรรีดตะกอน (Belt Press) 

   กระบวนกำรผลิต ณ โรงผลิตน้ ำ กำรส่งน้ ำประปำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่ง และกระบวนกำร
จ่ำยน้ ำประปำให้กับส ำนักงำนประปำของ กปภ. ใช้กำรควบคุมแบบอัตโนมัติท้ังหมด ด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control 
and Data Acquisition) เพื่อควบคุมกำรผลิต และกำรกระจำยน้ ำสู่สถำนีจ่ำยน้ ำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งระบบดังกล่ำว     
ตั้งอยู่ในอำคำรควบคุม ซึ่งเป็นอำคำรอิสระที่แยกออกมำจำกโรงผลิตน้ ำ  

   TTW ยังได้สร้ำงอำคำรเก็บสำรเคมีแยกต่ำงหำกออกมำจำกโรงผลิตน้ ำ เพื่อเก็บสำรเคมีก่อน        
ท่ีจะน ำเข้ำสู่ระบบผลิตน้ ำโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้ สำรเคมีหลักท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตประกอบด้วย 

- สำรส้ม ใช้เพื่อท ำให้สำรแขวนลอยในน้ ำดิบรวมตัวกันตกตะกอน 
- ด่ำงทับทิม ใช้เพื่อก ำจัดสำรเคมีบำงชนิดในน้ ำดิบท่ีท ำให้น้ ำดิบมีสี 
- คลอรีนเหลว ใช้ในกระบวนกำรฆ่ำเชื้อโรค 
- สำรโพลิอีเล็คโตรไลท์ ใช้เพื่อท ำให้ก้อนตะกอนมีขนำดใหญ่เพื่อให้ตกตะกอนสู่ก้นถังได้เร็ว 
- ปูนขำว ใช้เพื่อปรับค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH) ของน้ ำให้เป็นกลำง 

   นอกจำกน้ี TTW ยังใช้เครื่องสูบจ่ำยสำรเคมีแบบ Diaphragm ซึ่งสำมำรถปรับควำมถี่กำรสูบ และ
ปริมำณสำรเคมีได้ตำมควำมเหมำะสมตำมปริมำณ และคุณภำพน้ ำดิบท่ีได้จำกกำรทดสอบทุกวัน อีกท้ังยังมีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ
ส ำรองเพื่อใช้ในกรณีไฟฟ้ำดับ เนื่องจำกเครื่องจักรของTTW ต้องเดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุเดียวกันน้ีTTW จึงได้จัดให้มี
หอพักพนักงำน ตั้งอยู่บริเวณโรงผลิตน้ ำ เพื่อรักษำควำมต่อเนื่องในกำรผลิตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  

  น้ ำประปำท่ี TTW ผลิต และจ ำหน่ำย มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำย
น้ ำประปำ อันเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ของส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
กระทรวงอุตสำหกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำน้ ำประปำมีคุณภำพตำมท่ีก ำหนดดังกล่ำว TTW จึงท ำกำรทดสอบคุณภำพน้ ำในทุก
ขั้นตอนของกำรผลิต ตั้งแต่กำรเติมสำรเคมีไปจนถึงกำรรีดตะกอน และกำรส่งจ่ำยน้ ำออกจำกโรงผลิตน้ ำ ด้วยกำรผลิตท่ีมี
ประสิทธิภำพ และควำมช ำนำญ ท ำให้น้ ำประปำท่ีผลิตได้ของ TTW เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดของ กปภ. มำโดยตลอดตั้งแต่เริ่ม
ด ำเนินกำรผลิตเมื่อวันท่ี 5 มกรำคม 2547 จนกระท่ังปัจจุบัน ตำมมำตรฐำนต่อไปน้ี  
 
   (ข) ระบบส่งน้ าประปาไปยังสถานีจ่ายน้ า 
   น้ ำประปำท่ีผลิต และเก็บไว้ ณ ถังเก็บน้ ำซึ่งมีควำมจุ 30,000 ลบ.ม. จะถูกส่งออกไปให้แก่สถำนี
จ่ำยน้ ำของTTW ท้ัง 2 แห่ง คือ 

(1) สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  ตั้งอยู่  ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ต.ไร่ขิง อ.สำมพรำน                
จ.นครปฐม ภำยใต้บริเวณประกอบด้วยถังเก็บน้ ำจ ำนวน 2 ถัง ท่ีใช้ผนังร่วมกันมีควำมจุรวม 50 ,000 ลบ.ม. ติดตั้งระบบสูบน้ ำ
แบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 5 เครื่องขนำดอัตรำสูบ 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำจ่ำย
ในพื้นท่ีบริกำร และจ่ำยไปยังสถำนีสูบจ่ำยน้ ำประปำสำมพรำนและสถำนีสูบจ่ำยน้ ำประปำอ้อมน้อย ซึ่งท ำหน้ำท่ีแจกจ่ำยน้ ำ
ให้กับประชำชนในพื้นท่ี อ.สำมพรำน อ.พุทธมณฑล อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม และอ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสำคร และชุดท่ีสอง 
เป็นเครื่องสูบน้ ำ 5 เครื่อง อัตรำสูบ 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 
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(2) สถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย ตั้งอยู่ท่ีอ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร ภำยในบริเวณ

ประกอบด้วยถังจ ำนวน 2 ถัง ท่ีใช้ผนังร่วมกัน โดยมีควำมจุรวม 20 ,000 ลบ.ม. รับน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล  แล้ว
แจกจ่ำยน้ ำประปำผ่ำนระบบสูบน้ ำจ ำนวน 4 เครื่อง ขนำดอัตรำสูบน้ ำ 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำจ่ำยใน
พื้นท่ีบริกำร และจ่ำยไปยังสถำนีสูบจ่ำยน้ ำประปำสมุทรสำคร ซึ่งท ำหน้ำท่ีจ่ำยน้ ำให้แก่พื้นท่ี อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมุทรสำคร 

 

ณ สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งมีโรงควบคุมกำรรับ และจ่ำยน้ ำให้เหมำะสมกับปริมำณน้ ำท่ีต้องกำรใน
พื้นท่ีจ่ำยน้ ำ โดยกำรจ่ำยน้ ำจะสูบจ่ำยผ่ำนมำตรวัดน้ ำต่ออนุกรมกันเพื่อบันทึกปริมำณกำรจ่ำยน้ ำให้กับ กปภ. นอกจำกน้ียังมีถัง
ควบคุมแรงดัน เพื่อป้องกันระบบท่อส่งน้ ำเป็นสูญญำกำศ และเกิดกำรเสียรูปทรงเมื่อเกิดคลื่นก ำทอน (Resonance Frequency) 
ในกรณีท่ีเกิดไฟฟ้ำดับ โดยกำรท ำหน้ำท่ีเติมอำกำศเข้ำไปในระบบท่อ นอกจำกน้ีTTW ยังได้ติดตั้งเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ไว้ใช้
งำนกรณีไฟฟ้ำดับเช่นเดียวกับท่ีโรงผลิตน้ ำด้วย 
   (ค) ระบบท่อส่งน้ าประปา 
           (1) ระบบท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) เป็นระบบท่อส่งน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำประปำ   ไปยัง
สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของTTW รวมระยะทำงประมำณ 51 กิโลเมตร (กม.) ประกอบด้วย 

  ( (ก) )  ระบบท่อส่ง น้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ ำยน้ ำพุทธมณฑล  ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,500 มม. (1.5 เมตร) มีระยะทำงประมำณ 30 กม. ช่วงแรกจำกโรงผลิตน้ ำบำงเลนวำงในไหล่ทำงของถนน
ศำลำยำ-บำงภำษี จนถึงทำงรถไฟสำยใต้ เลี้ยวขวำตำมทำงรถไฟ เลี้ยวซ้ำยตำมถนนหมำยเลข 3414 ลอดข้ำม ถนนปิ่นเกล้ำ -
นครชัยศรี มำตำมถนนพุทธมณฑลสำย 5 จนถึงสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 

  ((ข)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย  ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,000 มม. (1.0 เมตร) ระยะทำงประมำณ 21 กม. โดยวำงท่ออยู่ในไหล่ทำงของถนนพุทธมณฑลสำย 5 และ
ถนนเศรษฐกิจ                                    
          (2) ระบบท่อจ่ายน้ า (LDN) เป็นระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่ง ให้แก่ 
กปภ. เพื่อจ่ำยน้ ำให้แก่ผู้ใช้น้ ำ มีระยะทำงท้ังสิ้นประมำณ 113 กม.  
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แผนท่ีแสดงสถานีจ่ายน้ าและสถานีเพิ่มแรงดัน  
พื้นที่การจ่ายน้ าของ บริษัท ทีทีดับบลิว จ ากัด (มหาชน) 

 

  กำรเชื่อมต่อของท่อจ่ำยน้ ำ LDN แต่ละจุด จะถูกเชื่อมต่อโดยบ่อวำล์วซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์
ควบคุมแรงดันท่ีเชื่อมต่อระหว่ำงท่อจ่ำยน้ ำ LDN และท่อบริกำรของ กปภ. ซึ่งท ำหน้ำท่ีปรับลดแรงดันน้ ำเพื่อให้เป็นแรงดันน้ ำท่ี
เหมำะสมในกำรส่งน้ ำไปยังผู้ใช้น้ ำ อีกท้ังยังอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซ่อมแซม และบ ำรุงดูแลรักษำท่อในแต่ละจุดด้วย โดยบ่อ
วำล์ว และอุปกรณ์ควบคุมแรงดันท้ังหมดถือเป็นทรัพย์สินของ TTW มีทั้งสิ้น 43 จุด 

  ปัจจุบัน TTW ช ำระค่ำเช่ำพื้นท่ีส ำหรับกำรวำงท่อ BTM และ LDN แก่กรมทำงหลวงเป็นเงิน ปีละ 
24.26 ล้ำนบำท โดยค่ำเช่ำท่อดังกล่ำวจะปรับขึ้นร้อยละ 15 ส ำหรับทุกๆ 5 ปี ตำมเงื่อนท่ีไขที่กรมทำงหลวงเป็นผู้ก ำหนด  
   (ง) คุณภาพน้ าประปา 
           TTW ผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำซึ่งมีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำย
น้ ำประปำกับ กปภ. และเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) ซึ่งก ำหนดโดยส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม ดังนี้ 
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เพื่อให้มั่นใจในคุณภำพตำมมำตรฐำนข้ำงต้น TTW ได้ท ำกำรทดสอบเพื่อควบคุมคุณภำพในทุกขั้นตอนกำร
ผลิตตลอดเวลำ ตั้งแต่กำรเติมสำรเคมี จนถึงกำรรีดตะกอน และส่งจ่ำยน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำ นอกจำกน้ียังใด้ส่งตัวอย่ำงน้ ำให้กรม
อนำมัยกระทรวงสำธำรณสุข ท ำกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำรผลิตเมื่อ 5 มกรำคม 2547 จนถึง
ปัจจุบัน 

 
 
 
 

หมวดลักษณะ รายการ เกณฑ์ท่ีก าหนดสูงสุด เกณฑ์ท่ีอนุโลมให้สูงสุด 

คุณลักษณะทำงกำยภำพ 

สี 5 ปลำตินัม-โคบอลต ์ 15 ปลำตินัม-โคบอลต ์
รส ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 
กลิ่น ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ 

ควำมขุ่น 5 ซิลิกำ 20 ซิลิกำ 
ควำมเป็นกรด-ดำ่ง (pH) 6.5 ถึง 8.5 ไม่เกิน 9.2 

คุณลักษณะทำงเคม ี
(หน่วย : มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เดซิเมตร) 

ปริมำณสำรทั้งหมด 500 1,500 
เหล็ก 0.5 1.0 

มังกำนีส 0.3 0.5 
เหล็ก และมังกำนีส 0.5 1.0 

ทองแดง 1.0 1.5 
สังกะส ี 5.0 15 
คัลเซียม 75 200 
นักเนเซียม 50 150 
ซัลเฟต 200 250 
คลอไรด ์ 250 600 
ฟลูออไรด์ 0.7 1.0 
ไนเตรต 45 45 

อัลคิลเบนซิลซลัโฟเนต 0.5 1.0 
ฟีโนลิกซับสแตนซ ์ 0.001 0.002 

สำรเป็นพิษ 
(หน่วย : มิลลิกรัม/
ลูกบำศก์เดซิเมตร) 

ปรอท 0.001 - 
ตะกั่ว 0.05 - 

อำร์เซนิก 0.05 - 
เซเลเนียม 0.01 - 
โครเมียม 0.05 - 
ไซอะไนด์ 0.2 - 
คัดเมียม 0.01 - 
บำเรียม 1.0 - 

คุณลักษณะทำงจุล
ชีววิทยำ 
(โคลีนีต่อลูกบำศก์
เซนติเมตร) 

แสตนดำร์ดเพลตเคำนต ์ 500 - 

เอ็มพีเอ็น น้อยกว่ำ 2.2 - 

อีโคไล ไม่มี - 
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2.1.2.2  ระบบของ PTW 
(ก) ระบบการผลิต 
โรงผลิตน้ ำประปำของ PTW ตั้งอยู่ท่ี ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี มีพื้นท่ีรวม 46 ไร่ ท้ังน้ี 

จำกเดิมที ่PTW มีก ำลังกำรผลิตติดตั้งที่ 288,000 ลบ.ม./วัน PTW ได้ปรับปรุงโรงผลิตน้ ำประปำเพิ่มครั้งแรก 100,000 ลบ.ม./วัน 
ในปี 2551และในปี 2558 มีกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเริ่มต้นท่ี 57,000  ลบ.ม./วันและสูงสุดไม่เกิน 1000,000 ลบ.ม./วัน 
เป็นผลท ำให้ก ำลังกำรผลิตรวมสูงสุดเท่ำกับ 488,000 ลบ.ม./วัน  

กำรผลิตน้ ำประปำของ PTW ใช้กระบวนกำรผลิตเช่นเดียวกับของTTW เริ่มต้นด้วยกำรสูบน้ ำดิบ
จำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำเข้ำสู่ระบบผลิต ท้ังน้ี ระบบสำมำรถสูบน้ ำดิบได้สูงสุดวันละ 488,000 ลบ.ม. ผ่ำนกระบวนกำรผสมเร็ว 
กระบวนกำรตกตะกอน กระบวนกำรกรอง และกระบวนกำรเติมคลอรีน จำกน้ัน จะถูกส่งไปยังถังน้ ำใสท่ีมีขนำดควำมจุ 7,000 
ลบ.ม. และ 10,000 ลบ.ม. ซึ่งเป็นท่ีพักน้ ำเพื่อรอสูบจ่ำยโดยเครื่องสูบน้ ำแรงดันสูง ส่งไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำประปำท้ัง 4 แห่ง 

ตะกอนท่ีเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตจะถูกส่งไปท่ีกระบวนกำรก ำจัดตะกอนเพื่อแยกน้ ำออกจำก
กำกตะกอน ท้ังนี้ PTW ใช้เครื่องรีดตะกอนแบบ Centrifuge ซึ่งเป็นกระบวนกำรแยกตะกอนโดยใช้แรงเหว่ียง กำกตะกอนจะถูกน ำ
ออกจำกกระบวนกำรผลิต ส่วนน้ ำท่ีเหลือจะถูกน ำย้อนกลับมำยังกระบวนกำรผลิตใหม่ หรือเป็น Zero Discharge เช่นเดียวกับ
TTW 

อน่ึง น้ ำดิบท่ีสูบขึ้นมำ จะน ำมำท ำกำรทดสอบคุณภำพน้ ำด้วยระบบ Jar Test เช่นเดียวกับ TTW  

 

กระบวนกำรรับและสูบน้ ำดิบ 

 

 

บ่อตกตะกอนแบบเร็ว (Flash Mixer Tank) 

กระบวนกำรตกตะกอน (Clarification) 

 

กระบวนกำรกรอง (Gravity Filtration) 
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คลอรีน ถังน้ ำใน และระบบสูบน้ ำแรงสูง (Clear Water 
& Chlorine Contact Tank) 

 

อำคำรรวมน้ ำตะกอน (Sludge Recovery Building) 

 

อำคำรตกตะกอนเข้มข้น (Sludge Thickener Building) 

 

อำคำรแยกตะกอน (Sludge Dewatering Building) 

 

SCADA System 

 

อำคำรสำรเคมี (Chemical Building) 

 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 20 
 

   เช่นเดียวกับTTW กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอนของPTWถูกควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ 
SCADA System PTWมีอำคำรสำรเคมี (Chemical Building) ท่ีใช้เก็บสำรเคมีเพื่อส่งไปยังระบบผสมสำรเคมีโดยอัตโนมัติ โดย
PTWใช้เครื่องสูบจ่ำยแบบ diaphragm เช่นกัน และอำคำรสำรเคมีดังกล่ำวตั้งอยู่แยกต่ำงหำกจำกโรงผลิตน้ ำเช่นเดียวกับ  TTW 
ท้ังนี้ สำรเคมีหลักท่ีPTWใช้ในกระบวนกำรผลิตประกอบไปด้วยสำรส้ม คลอรีน สำรโพลีอีเล็คโตรไลท์ และปูนขำว PTWไม่ใช้ด่ำง
ทับทิมในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำ เน่ืองจำกคุณลักษณะของน้ ำดิบท่ีแตกต่ำงกัน น้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำไม่ได้ประกอบไป
ด้วยสำรเคมีชนิดท่ีก่อให้เกิดสีที่สำมำรถก ำจัดได้ด้วยด่ำงทับทิม 
   (ข) ระบบส่งน้ าประปาไปยังสถานีจ่ายน้ า 

   น้ ำประปำจะถูกสูบส่งไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำประปำ 4 แห่ง ก่อนท่ีจะสูบจ่ำยเข้ำสู่ระบบท่อจ่ำย
น้ ำประปำของ กปภ. สถำนีจ่ำยน้ ำประปำของ PTW ประกอบด้วย 

(1) สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 6 ถนนเลียบคลองเปรมประชำกร  ต.บ้ำนปทุม 
อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วยอำคำรเก็บน้ ำขนำด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่อง ขนำด 4,010 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 630 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำของกปภ.สำขำคลองหลวง และบำงส่วน
ของส ำนักงำนประปำอยุธยำ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน ในพื้นท่ี อ.คลองหลวง และพื้นท่ีบำงส่วนในเขต                        จ.
พระนครศรีอยุธยำ 

 

 
 

(2) สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต ตั้งอยู่ท่ีหมู่ท่ี 2 ถนนเลียบคลองเปรมประชำกร ต.บ้ำนปทุม อ.สำม
โคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วยอำคำรเก็บน้ ำขนำด 30,000 ลบ.ม.มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่อง ขนำด 4,010 ลบ.ม./ชม./เครื่อง 
ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 630 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำของกปภ.สำขำรังสิต เพื่อจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน 
ในพื้นท่ี อ.ธัญบุรี และ อ.ล ำลูกกำ 

 

                      
 

(3) สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 4 ต.สำมโคก อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วย
อำคำรเก็บน้ ำขนำด 24,000 ลบ.ม. มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่องขนำด 2,880 ลบ.ม./ชม./เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 355 
กิโลวัตต ์เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำของ กปภ.สำขำปทุมธำนี เพื่อจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน ในพื้นท่ี อ.เมือง 
อ.สำมโคก และอ.ลำดหลุมแก้ว 
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(4)  สถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอก ตั้งอยู่ท่ีโรงผลิตน้ ำประปำ PTW หมู่ท่ี 3  ต.บ้ำนปทุม       

อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ประกอบด้วยอำคำรเก็บน้ ำขนำด 10,000 ลบ.ม. มีเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 3 เครื่องขนำด 1,000 ลบ.ม./ชม./
เครื่อง ขับด้วยมอเตอร์ขนำด 315 กิโลวัตต์ เพื่อจ่ำยน้ ำประปำไปยังระบบจ่ำยน้ ำประปำในบำงส่วนของ กปภ.สำขำรังสิต เพื่อแบ่ง
เบำภำระกำรจ่ำยน้ ำของสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต เพื่อให้สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิตสำมำรถจ่ำยน้ ำเข้ำไปในพื้นท่ี อ.คลองหลวง บริเวณคลอง 4-5 
ได้มำกขึ้น โดยสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอกจ่ำยน้ ำประปำให้กับประชำชน ในพื้นท่ี ต.หลักหก ต.บ้ำนใหม่ ต.บำงพูน อ.เมือง        
จ.ปทุมธำนี 

 
 

 ท้ังน้ี สถำนีจ่ำยประปำท้ัง 4 แห่งของ PTW มีชุดอุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบควบคุมแรงดัน
กำรจ่ำยน้ ำให้เหมำะสมกับปริมำณน้ ำท่ีต้องกำรในพื้นท่ีจ่ำยน้ ำ  โดยมีกำรจ่ำยน้ ำผ่ำนมำตรวัดน้ ำท่ีต่ออนุกรมกันเพื่อบันทึก
ปริมำณกำรจ่ำยน้ ำให้ กปภ. เช่นเดียวกับTTW อย่ำงไรก็ตำม ขอบเขตควำมรับผิดชอบของ PTWครอบคลุมถึงมำตรวัดน้ ำท่ีสถำนี
จ่ำยน้ ำเท่ำน้ัน ท้ังน้ี PTW มีอุปกรณ์ป้องกันควำมเสียหำยท่ีอำจเกิดขึ้นในระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำ ส่วน
ระบบจ่ำยน้ ำประปำตั้งแต่ส่วนท่ีออกจำกสถำนีจ่ำยน้ ำประปำเป็นต้นไปอยู่ในควำมรับผิดชอบดูแลของ กปภ.  

(ค) ระบบท่อส่งน้ าประปา 
           (1) ระบบท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) เป็นระบบท่อส่งน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำประปำ ไปยัง
สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 3 แห่งของบริษัทฯ รวมระยะทำงประมำณ 19.78 กม. ประกอบด้วย 

((ก)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต มี 3 ขนำดคือ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,500 มม. ระยะทำงประมำณ 2.35 กิโลเมตร (โรงผลิตน้ ำไปยังถนนทำงหลวงหมำยเลข 347) ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,200 มม.ระยะทำงประมำณ 2.57 กิโลเมตร (จำกถนนทำงหลวงหมำยเลข 347 ไปยังแยกคลอ งเปรม
ประชำกร) และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,000 มม. ระยะทำงประมำณ 8.31 กิโลเมตร (จำกแยกคลองเปรมประชำกรไปยังสถำนี
จ่ำยน้ ำรังสิต) 

((ข)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ มี 3 ขนำดคือ ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,500 มม. ระยะทำงประมำณ 2.35 กิโลเมตร และขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,200 มม. ระยะทำงประมำณ 2.57 
กิโลเมตร (ท่อท้ังสองขนำดใช้ร่วมกับท่อส่งน้ ำท่ีจ่ำยจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต) และ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 1,000 
มม.ระยะทำงประมำณ 0.63 กิโลเมตร (จำกแยกคลองเปรมประชำกร ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์) 
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((ค)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกโรงผลิตน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี มีกำรวำงท่อขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 600 มม. ระยะทำงประมำณ 0.45 กิโลเมตร ลอดใต้แม่น้ ำเจ้ำพระยำ และต่อด้วยท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 
700 มม. ระยะทำงประมำณ 0.55 กิโลเมตร จำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำฝั่งตะวันตกไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี 

((ง)) ระบบท่อส่งน้ ำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอกท่ีอยู่ในโรงผลิตน้ ำประปำ
ปทุมธำนีน้ัน มีกำรวำงท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 800 มม. ระยะทำงประมำณ 14 กิโลเมตร โดยเส้นท่อดังกล่ำวมีกำรจ่ำยน้ ำเข้ำ
ไปในพื้นท่ีหมู่บ้ำนเมืองเอก ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเทศบำล ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธำนี  

((จ)) มีกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ ำจ ำนวน 5 เครื่อง ณ สถำนีเพิ่มแรงดัน ช่วงต้นทำงของท่อ
ท่ีส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรส่งน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ลบ.ม./วัน 

 

        
 

                                                (2) ระบบท่อจ่ายน้ า (LDN) เป็นระบบท่อจ่ำยน้ ำประปำจำกสถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 4 แห่ง 
ให้แก่ กปภ. ตำมข้อก ำหนดในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำระหว่ำง PTW กับ กปภ. ระบบจ่ำยน้ ำประปำ
ท่ีPTW ก่อสร้ำงท้ังหมดจะถูกโอนให้ กปภ. ตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจกำร หรือ วันท่ี 15 ตุลำคม 2541 ด้วยเหตุน้ี ระบบจ่ำย
น้ ำประปำท่ี PTW สร้ำงซึ่งประกอบไปด้วยท่อจ่ำยน้ ำบำงส่วนรวมถึงบ่อวำล์วจึงเป็นถูกโอนเป็นทรัพย์สินของ กปภ. ตั้งแต่บัดน้ัน 

 (ง) น้ าประปาที่ PTW ผลิต และจ ำหน่ำย มีคุณภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดในสัญญำให้
สิทธิผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำและสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ อันเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ผอุตสำหกรรม (มอก.) 
โดยส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมกระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งท่ีผ่ำนมำ น้ ำประปำท่ี PTW ผลิตได้มีคุณภำพตำม
มำตรฐำนท่ีก ำหนดเสมอ  

 

2.1.3 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาส และข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจ 
          รำยได้ของ TTW เติบโตตำมปริมำณน้ ำท่ี TTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ.ดังแสดงตำมตำรำงปริมำณน้ ำท่ีจ่ำยและ
ปริมำณน้ ำเฉลี่ยต่อวันในปี 2554-2558 ซึ่งสูงกว่ำ MOQ ดังนี ้

ปี 
ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน 

MOQ 
อัตราค่าน้ าประปา 

(ลบ.ม.) (ลบ.ม./ วัน) ท่ีจ่ายจริง* 

2554 119,941,973 328,602 318,000 ลบ.ม./วัน 
25.11 บำท/ลบ.ม 

11.02 บำท/ลบ.ม. 

2555 131,001,157 357,927 327,000 ลบ.ม./วัน 
26.01 บำท/ลบ.ม. 

11.49 บำท/ลบ.ม. 

2556 136,085,877 372,838 336,000 ลบ.ม./วัน 
26.86 บำท/ลบ.ม. 

11.72 บำท/ลบ.ม. 

2557 138,504,620 379,465 345,000 ลบ.ม./วัน 
28.26 บำท/ลบ.ม. 

11.93 บำท/ลบ.ม. 

2558 137,680,991 377,208 354,000 ลบ.ม./วัน 
28.58 บำท/ลบ.ม. 

12.14 บำท/ลบ.ม. 
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หมายเหตุ:  * รำค่ำน้ ำประปำท่ี กปภ.ซื้อจำก TTW แบง่ออกเป็น 2 ช่วงรำคำ โดยบรรทัดแรกคือรำคำน้ ำประปำในช่วง 1-300,000 ลบ.ม./วนั และบรรทัด
ท่ี 2 คือรำคำน้ ำประปำต้ังแต่ 300,001 ลบ.ม./วันขึ้นไป (รำคำในส่วนท่ีเกิน 300,000ลบ.ม./วัน) 

 

ปริมาณน้ าที่จ่ายในแต่ละเดือน และปริมาณน้ าเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2558 ของ TTW 

เดือน ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด (ลบ.ม) ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน(ลบ.ม/วัน) 

มกราคม 11,067,074 357,002 
กุมภาพันธ์ 10,599,623 378,558 
มีนาคม 12,133,332 391,398 
เมษายน 11,198,677 373,289 
พฤษภาคม 12,113,863 390,770 
มิถุนายน 11,772,598 392,420 
กรกฎาคม 12,082,435 389,756 
สิงหาคม 11,958,560 385,760 
กันยายน 11,415,637 380,521 
ตุลาคม 11,255,948 363,095 

พฤศจิกายน 10,813,271 360,442 
ธันวาคม 11,269,973 363,548 

รวม 137,680,991 377,208 
 

          เช่นเดียวกัน รำยได้ของ PTW เติบโตตำมปริมำณน้ ำท่ีจ ำหน่ำยแก่ กปภ. ในปี 2553-2558 ซึ่งในแต่ละวันสูงกว่ำ 
MOQ ดังนี ้
 

ปริมาณน้ าที่จ่าย และปริมาณน้ าเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2554-2558 ของ PTW 

ป ี
ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณจ่ายน้ า
เฉล่ียต่อวัน 
(ลบ.ม./ วัน) 

MOQ 
อัตราค่าน้ าประปา 

 

2554 129,562,937 354,967 330,000 ลบ.ม./วัน 11.37 บำท/ลบ.ม 

2555 136,854,408 373,919 330,000 ลบ.ม./วัน 11.83 บำท/ลบ.ม 

2556 137,210,372 375,918 330,000 ลบ.ม./วัน 12.15 บำท/ลบ.ม. 

2557 133,632,778 366,117 330,000  ลบ.ม./วัน 12.39 บำท/ลบ.ม. 

2558 133,044,768 364,506 330,000  ลบ.ม./วัน 12.66 บำท/ลบ.ม. 

 
ปริมาณน้ าที่จ่ายในแต่ละเดือน และปริมาณน้ าเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2558 ของ PTW 

เดือน ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด (ลบ.ม.) ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน(ลบ.ม./ วัน) 

มกรำคม 10,915,161 352,102 
กุมภำพันธ์ 10,209,162 364,613 
มีนำคม 11,161,695 360,055 
เมษำยน 10,734,800 357,827 
พฤษภำคม 11,682,974 376,870 
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เดือน ปริมาณน้ าท่ีจ่ายท้ังหมด (ลบ.ม.) ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ยต่อวัน(ลบ.ม./ วัน) 

มิถุนำยน 11,310,083 377,003 
กรกฎำคม 11,440,393 369,045 
สิงหำคม 11,729,864 378,383 
กันยำยน 11,304,254 376,808 
ตุลำคม 11,169,109 360,294 

พฤศจิกำยน 10,604,553 353,485 
ธันวำคม 10,782,720 347,830 
รวม 133,044,768 364,506 

    
   2.1.4 การเติบโตของรายได้ของ TTW และ PTW ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ 
 

           2.1.4.1 กำรเปลี่ยนจำกกำรบริโภคจำกน้ ำบำดำลมำเป็นน้ ำประปำ  
           เมื่อเดือนมิถุนำยน 2549 TTW ได้ว่ำจ้ำง บริษัทไทยดีซีไอ เป็นวิศวกรท่ีปรึกษำ ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง

ส ำรวจผู้ใช้น้ ำท้ังภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรือน จ ำนวน 200 ตัวอย่ำง ในพื้นท่ีจ ำหน่ำยน้ ำประปำของ TTW ใน จ.นครปฐม 
และสมุทรสำคร พบว่ำปริมำณควำมต้องกำรน้ ำ มท้ัีงหมดประมำณ 967,234 ลบ.ม./วัน โดยแบ่งได้ตำมแหล่งท่ีมำของน้ ำได้ดังนี้ 

        หน่วย : ลบ.ม./วัน 

 
ท่ีมำ: บริษัทวิศวกรท่ีปรกึษำ ไทย ดีซีไอ จ ำกัด 

  นอกจำกน้ี ไทยดีซีไอได้คำดกำรณ์ว่ำกำรใช้น้ ำบำดำลของภำคอุตสำหกรรมในพื้นท่ีในพื้นท่ีบริกำรของ
ส ำนักงำนประปำสำมพรำน ส ำนักงำนประปำอ้อมน้อย และส ำนักงำนประปำสมุทรสำครจะสิ้นสุดลงในปี 2558 

  ในขณะท่ี ในพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต ซึ่งเป็นพื้นท่ีบริกำรของ PTW น้ัน เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2538 กรม
ทรัพยำกรธรณีได้ประกำศให้ จ.ปทุมธำนีเป็นพื้นท่ีควบคุมกำรขุดเจำะน้ ำบำดำล เน่ืองจำกตรวจพบกำรทรุดตัวของพื้นท่ีอย่ำง
รุนแรง รัฐบำลและ กปภ. จึงมีนโยบำยยกเลิกกำรใช้บ่อบำดำล และมีแผนกำรขยำยเขตจ่ำยน้ ำของ กปภ. ให้ครอบคลุมพื้นท่ี 
แม้ว่ำมำตรกำรน้ียังได้รับกำรผ่อนผันในบำงกรณี เช่น กรณีท่ียังไม่มีท่อเมนจ่ำยน้ ำประปำผ่ำน หรือกรณีท่ีเป็นโรงงำนฟอกย้อมผ้ำ
และเส้นใย โรงงำนชุบโลหะ ท่ีต้องกำรน้ ำท่ีมีคุณภำพต่ำงจำกน้ ำประปำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่ยังคงใช้น้ ำบำดำลในพื้นท่ีมีแนวโน้มท่ี
จะต้องเปลี่ยนมำใช้น้ ำประปำแทนเนื่องจำกกำรสนับสนุนและข้อก ำหนดของภำครัฐดังกล่ำว  

  สำเหตุท่ีผู้ใช้น้ ำบำดำลหันมำใช้น้ ำประปำมำกขึ้น โดยเฉพำะผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมซึ่งเป็นผู้ใช้น้ ำหลักของ
TTW และ PTW เนื่องมำจำก 

น ้ำบำดำล
781,113
81%

น ้ำประปำ
186,121
19%
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(ก) คุณภำพน้ ำบำดำลท่ีเสื่อมโทรมลง โดยเฉพำะกำรเพิ่มขึ้นของกำรปนเปื้อนของแร่เหล็ก 
แมงกำนีส รวมถึงควำมกระด้ำง และอุณหภูมิน้ ำท่ีเพิ่มสูงขึ้น จำกกำรปนเปื้อนของของเสียต่ำงๆท่ีซึมลงสู่น้ ำใต้ดิน  และกำรแทรก
ซึมของน้ ำเค็ม  

(ข) มำตรฐำนด้ำนชีวอนำมัยท่ีบังคับใช้ในอุตสำหกรรมบำงประเภท เช่น อุตสำหกรรมอำหำร ท่ี
จ ำเป็นต้องใช้น้ ำท่ีมีควำมสะอำดในกระบวนกำรผลิต เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลที่ให้กำรรับรองด้ำนอำชีวอนำมัย  

  อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเน่ืองทุกปีหลังจำกน้ ำท่วมใหญ่ ท ำให้มีกำรขออนุญำตขุดเจำะ
น้ ำบำดำลท่ัวประเทศ เพิ่มขึ้น ในปี 2555 จ ำนวน 637 บ่อ ปี 2556 จ ำนวน 3,191 บ่อ ปี 2557 จ ำนวน 4,797 บ่อ และ ปี 2558 
จ ำนวน 4,619 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดกำรจ่ำยน้ ำประปำของทั้ง TTW และ PTW 

           2.1.4.2 กำรเพิ่มขึ้นของประชำกร และแหล่งท่ีอยู่อำศัย  
    กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำกร ส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้น้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเพิ่มมำกขึ้นตำม

ไปดว้ย เนื่องจำกจ.นครปฐม และจ.สมุทรสำครเป็นพื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหำนครท่ีมีกำรเติบโตของเมืองอย่ำงต่อเน่ือง ด้วยกำร
ขยำยตัวของจ ำนวนประชำกรไม่ว่ำจะในพื้นท่ีเองหรือประชำกรที่ย้ำยจำกกรุงเทพมหำนครเข้ำมำอำศัยในเขตปริมณฑลรอบนอก
กรุงเทพมหำนครเพิ่มมำกขึ้น ท ำให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของแหล่งท่ีอยู่อำศัย  โครงกำรหมู่บ้ำนต่ำงๆ และท่ีดินจัดสรรท่ีเพิ่มขึ้นเป็น
จ ำนวนมำกในพื้นท่ีดังกล่ำว และมีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้นในอนำคต  ท้ังน้ี สิ้นปี 2558 จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสำคร มีจ ำนวน
ประชำกรท้ังสิ้น 900,128 คน และ 545,119 คน ตำมล ำดับ เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1 และร้อยละ 2.5 ตำมล ำดับ  

            ส ำหรับพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต จ.ปทุมธำนี ซึ่งจัดว่ำเป็นพื้นท่ีต่อเนื่องของกรุงเทพมหำนคร ได้มีกำร 
พัฒนำเป็นชุมชนท่ีหนำแน่นยิ่งขึ้น มีกำรขยำยตัวของจ ำนวนประชำกร มีกำรขยำยตัวของพื้นท่ีเมือง ตลอดจนมีกำรใช้ท่ีดินเพื่อ
เป็นท่ีอยู่อำศัยแทนพื้นท่ีเกษตรกรรม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรจัดสรรท่ีดินและท่ีอยู่อำศัยในเขต อ.ล ำลูกกำ อ.ธัญบุรี และ       
อ.เมืองปทุมธำนี ท้ังนี้ สิ้นปี 2558 จ.ปทุมธำนีมีจ ำนวนประชำกรท้ังสิ้น 1,094,058 คนเพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 1.8  

อย่ำงไรก็แม้ว่ำจ ำนวนประชำกรจะเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองใน 2 พื้นท่ี แต่เนื่องจำกมีกำรน ำน้ ำประปำจำก
แหล่งอื่นเข้ำมำจ่ำยในพื้นท่ีให้บริกำรเพิ่มขึ้น ท ำให้ยอดกำรจ่ำยน้ ำของบริษัทมิได้เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนแต่อย่ำงใด 

 

จ านวนประชากร ต้ังแต่ปี 2551 ถึง 2558 
                               หน่วย: คน 

จังหวัด 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

นครปฐม 844,187 852,575 860,246 866,064 876,087 884,848 891,071 900,128 

สมุทรสำคร 479,085 486,134 491,887 499,098 512,229 519,912 531,887 545,119 

ปทุมธำนี 930,040 959,576 985,643 1,010,898 1,038,132 1,058,895 1,074,058 1,094,058 

             ท่ีมำ : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 
 

  2.1.4.3 กำรขยำยตัวภำคอุตสำหกรรม  
            พื้นท่ีในเขต จ.สมุทรสำครเป็นพื้นท่ีท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรมมำกท่ีสุดในประเทศ ตำมค ำขวัญ

ประจ ำจ.ท่ีว่ำ “เมืองประมง ดงโรงงำน ลำนเกษตร เขตประวัติศำสตร์” รวมทั้ง จ.นครปฐมด้วยเช่นกัน โดยมีจ ำนวนโรงงำนรวมใน 
จ.สมุทรสำคร ณ วันท่ี 31 ธันวำคม  ปี 2553  ปี2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี2557และปี 2558 เป็นจ ำนวนท้ังสิ้น 5,180 โรงงำน 
5,157 โรงงำน 5,566 โรงงำน 5,773 โรงงำน  5,914 และ 6,141 โรงงำนตำมล ำดับ ส่วนจ ำนวนโรงงำนใน จ.นครปฐม ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม  ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี2557และปี 2558  เป็นจ ำนวนท้ังสิ้น 2,890  โรงงำน 2,916 โรงงำน 3,137 โรงงำน 
3,390 โรงงำน  3,519 โรงงำน และ 3,185 โรงงำนตำมล ำดับ  

            ส ำหรับพื้นท่ีของ จ.ปทุมธำนี ซึ่งเป็นเขตให้บริกำรของ PTW มีกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม
เช่นกัน โดยมีจ ำนวนโรงงำนรวมใน จ.ปทุมธำนี ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 เป็น
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จ ำนวนท้ังสิ้น 2,988 โรงงำน 3,104 โรงงำน 3,225 โรงงำน 3,334 โรงงำน 3,534 โรงงำน และ3,630 โรงงำนตำมล ำดับ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรมในเขต อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี อ.ล ำลูกกำ และอ.เมือง จ.ปทุมธำนี อย่ำงไรก็ตำมมี
กำรคำดกำรณ์ว่ำ พื้นท่ีปทุมธำนี - รังสิตจะมีอัตรำกำรขยำยตัวของกำรใช้น้ ำประปำในภำคอุตสำหกรรมต่ ำกว่ำอัตรำกำรขยำยตัว
ในภำคท่ีอยู่อำศัยหรือภำคครัวเรือน  

ถึงแม้ว่ำจะมีกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดสมุทรสำครและจังหวัดปทุมธำนี ในขณะ
ท่ีกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในจังหวัดนครปฐมลดลง แต่โดยรวมภำวะกำรถดถอยของเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ ำ 
ส่งผลให้ภำคกำรส่งออกของประเทศมีมูลค่ำท่ีลดลง ซึ่งมีผลต่อปริมำณกำรใช้น้ ำในภำคอุตสำหกรรมที่ลดลงเช่นกัน และส่งผลท ำ
ให้ยอดกำรจ่ำยน้ ำของบริษัทฯ ลดลง 
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2.1.4.4  กำรได้รับสิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

    ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 TTW และPTWมีบัตรส่งเสริมกำรลงทุนท่ียังคงได้รับสิทธิประโยชน์จำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยสรุปไดด้ังนี ้

รายการ TTW PTW 

บัตร
ส่งเสริม
เลขท่ี 

2437(2)/2553 5187(2)/2556 

ลงวันท่ี 23 ธันวำคม 2553 27 พฤษภำคม 2556 

ประเภท
กิจกำร 

กิจกำรสำธำรณูปโภค และบริกำรพื้นฐำน กิจกำรสำธำรณูปโภค และบริกำรพื้นฐำน 

สิทธิและ
ประโยชน์  
 

(1) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
(2) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำร

ส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดิน และทุนหมุนเวียนมีก ำหนด
ระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรน้ัน  

 ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับกำร
ส่งเสริมจะได้รับอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นระหว่ำงเวลำน้ันไปหักออกจำกก ำไร
สุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วันพ้นก ำหนดเวลำน้ันโดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได้ 

(3) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

(1) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
(2) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ี

ได้รับกำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 150 ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวียนเฉพำะค่ำซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีเสียหำยเน่ืองจำกน้ ำท่วม รวมกับ
จ ำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคลท่ีคงเหลือเดิมมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีมีรำยได้
ประกอบกิจกำรน้ัน 

(3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในกำรประกอบกิจกำรขำดทุน ให้น ำผลขำดทุน
ประจ ำปีท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำกำรยกเว้นภำษี ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคบลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับ
แต่วันพ้นก ำหนดเวลำน้ัน โดยจะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ 

(4) ได้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 



 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 
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รายการ TTW PTW 

 

บัตร
ส่งเสริม
เลขท่ี 

5177(2)/2556  

ลงวันท่ี 27 พฤษภำคม 2556  

ประเภท
กิจกำร 

กิจกำรสำธำรณูปโภค และบริกำรพื้นฐำน  

สิทธิและ
ประโยชน์  
 

(1) ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ 
(2) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีได้กำรส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 150 

ของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียน เฉพำะค่ำซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ี
เสียหำยเน่ืองจำกน้ ำท่วม รวมกับจ ำนวนภำษีเงินได้นิติบุคคลที่คงเหลืออยู่ 891,400,000 บำท 
ของโครงกำรท่ีประสบอุทกภัย มีก ำหนดเวลำ 8 ปี นับแต่วันท่ีเริ่มมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรน้ัน 

(3) ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในกำรประกอบกิจกำรขำดทุน ให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ี
เกิดขึ้นใน ระหว่ำงเวลำกำรยกเว้นภำษี ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคบลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก ำหนดเวลำน้ัน โดย
จะเลือกหักจำกก ำไรสุทธิของปีใดปีหน่ึงหรือหลำยปีก็ได้ 

(4) ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติ
บุคคลตำมมำตรำ 31 ไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผู้ได้รับกำรส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 

(5) ได้รับอนุญำตให้น ำหรือส่งเงินออกนอกรำชอำณำจักรเป็นเงินต่ำงประเทศได้ 

 

 



 

 
บริษัท ทีทีดบับลวิ จ ำกัด (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                      ส่วนที่ 1 หน้ำที่ 29 
 

2.2 การตลาด และภาวะการแข่งขนั 
 

 2.2.1 กลยุทธ์การแข่งขัน  
   น้ ำประปำเป็นสินค้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคขั้นพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำรงชีวิต ในปี 2558 ผู้ผลิต
รำยใหญ่ท่ีสุด คือ กปภ. มียอดกำรผลิตเป็นจ ำนวน 1,970 ล้ำน ลบ.ม. ในขณะที่ กปน. มียอดกำรผลิตรวม 1,835 ล้ำน ลบ.ม.          
ในส่วนของ กปภ.น้ัน ถือว่ำ TTW และ PTW เป็นคู่สัญญำผู้ผลิตน้ ำประปำภำคเอกชนรำยใหญ่ท่ีสุดให้แก่ กปภ. กล่ำวคือ 302 ล้ำน 
ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 15 ของยอดกำรผลิตรวมของ กปภ. หรือ ร้อยละ 65 ของยอดกำรผลิตจำกผู้ผลิตน้ ำประปำภำคเอกชน
ท้ังหมด  
   2.2.1.1 TTW 

               TTW ขอรับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำในพื้นท่ีตะวันตกของกรุงเทพมหำนคร (West 
Bangkok) ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำสูง เน่ืองจำกเป็นพื้นท่ีท่ีมีประชำกรอำศัยอยู่หนำแน่น และยังเป็นพื้นท่ีท่ีมี
โรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่มำกกว่ำ 8,000 โรงงำน ประกอบกับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐในกำรรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ ำบำดำลหันมำใช้
น้ ำประปำมำกขึ้นเพื่อลดปัญหำกำรทรุดตัวของแผ่นดิน จึงท ำให้ยอดจ ำหน่ำยน้ ำของTTW เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่เดือน 
มกรำคม 2547 จนถึงปัจจุบัน นอกจำกน้ี TTW ยังด ำเนินกลยุทธ์กำรเจำะตลำดเชิงรุก (Market Penetration Strategy) เป็น
ส ำคัญ โดยกำรเข้ำพบปะผู้ใช้น้ ำร่วมกับ กปภ. อย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรม เพื่อเป็นกำรแนะน ำตัวต่อผู้ใช้
น้ ำ และกระตุ้นยอดจ ำหน่ำยน้ ำประปำในพื้นท่ีอีกด้วย อีกท้ัง TTW ยังได้จัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อเป็นกำรตอบแทนผู้ใช้น้ ำ 

 

(ก) กลยุทธ์ด้านการผลิต 

   เทคโนโลยีในกำรผลิตน้ ำประปำของ TTW เป็นเทคโนโลยีจำกต่ำงประเทศท่ีมีระบบกำรผลิตท่ีมี
ประสิทธิภำพและทันสมัย ใช้ระบบถังกรองโดยใช้แผ่นกรองแบบ Leopold ซึ่งมีระยะรอบกำรใช้งำนได้นำนกว่ำถังกรองทรำย
โดยท่ัวไป ท ำให้ประหยัดน้ ำในกำรล้ำงถังกรอง ท้ังน้ี กำรใช้ Leopold ท ำให้ไม่ต้องใช้ชั้นกรวดและหัว nozzle มีผลให้ในขณะท่ี
กรองผ่ำนจำกบนลงล่ำงและกำรล้ำงย้อนจำกล่ำงขึ้นบน มีกำรกระจำยตัวของน้ ำและอำกำศค่อนข้ำงสม่ ำเสมอตลอดพื้นท่ี และ
เน่ืองจำกไม่ต้องใช้ชั้นกรวดหำกใช้ Leopold จึงไม่มีกำรคละกันระหว่ำงกรวดและชั้นทรำยเมื่อมีกำรล้ำงย้อน ท ำให้ไม่ต้องมีกำร
เปลี่ยนช้ันทรำยและกรวด ตลอดจนกำรใช้ Leopold ยังสำมำรถลดพลังงำนกำรใช้น้ ำและอำกำศระหว่ำงกำรล้ำงย้อนได้มำกกว่ำ
กำรใช้ช้ันทรำยและชั้นกรวดร่วมกัน นอกจำกน้ีระบบกำรผลิตและกำรส่งจ่ำยท้ังหมดยังควบคุมด้วยระบบ SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) อันเป็นระบบบริหำรจัดกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภำพสูงในกำรควบคุมกำรผลิต
และระบบส่งจ่ำยน้ ำท้ังหมดของ TTW  

   อีกท้ัง TTW ยังจัดให้มีพนักงำนควบคุมกำรผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และได้จัดให้มีหอพักพนักงำน
ตั้งอยู่ภำยในบริเวณโรงผลิตน้ ำของ TTW เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรผลิตจะด ำเนินไปได้อย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพสูงสุด และ
หำกเกิดปัญหำในกำรผลิต พนักงำนท่ีควบคุมกำรผลิตสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 

   นอกจำกน้ี ด้วยก ำลังกำรผลิตติดตั้งท่ี 440,000 ลบ.ม./วัน  และระบบท่อ BTM ท่ีมีควำมยำวถึง 
51 กิโลเมตร และท่อจ่ำยน้ ำ LDN อันเป็นระบบท่อส่งน้ ำซึ่งเป็นท่อเหล็ก และท่อโพลีเอธีลีนชนิดควำมหนำแน่นสูง ท้ังหมดท ำให้มี
ควำมทนทำนำมำรถรับแรงดันน้ ำแม้ ณ ระดับควำมดันสูงได้ รวมท้ังทุกจุดของระบบท่ีเชื่อมต่อกับ กปภ. ได้ถูกออกแบบและ
ก่อสร้ำงให้เป็นระบบบ่อวำล์ว ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรรั่วไหลของน้ ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเอื้ออ ำนวยต่อกำรซ่อมบ ำรุง
ในภำยหลังอีกด้วย  
  

    (ข) กลยุทธ์ด้านการกระจายพื้นที่ให้บริการ 
   TTW ได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรประกอบธุรกิจ โดยกำรวำงเส้นท่อจ่ำยน้ ำประปำให้ครอบคลุม

พื้นท่ีในถนนสำยหลักของเขตพื้นท่ีจ่ำยน้ ำและแหล่งชุมชนท่ีส ำคัญท่ีมีควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในปริมำณมำก เช่น ใน             
จ.นครปฐม TTW มีเส้นท่อจ่ำยน้ ำครอบคลุมถนนเพชรเกษม ถนนพุทธมณฑลสำย 4  ถนนพุทธมณฑลสำย 5 ถนนพุทธมณฑล
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สำย 7 และถนนปิ่นเกล้ำนครชัยศรี เป็นต้น ส่วนในจ.สมุทรสำคร TTW ได้วำงเส้นท่อจ่ำยน้ ำบนเส้นทำงถนนเศรษฐกิจ ถนน
พระรำม 2 และถนนเอกชัย  เป็นต้น เมื่อรวมกับท่อจ่ำยและท่อบริกำรของ กปภ. ท ำให้  TTW มีเครือข่ำยครอบคลุมพื้นท่ีเขต
เศรษฐกิจได้ในวงกว้ำง 

 

    (ค) กลยุทธ์ด้านราคา 
   อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ี TTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. เป็นรำคำท่ีปรับขึ้นรำยปีตำม ดัชนีรำคำผู้บริโภค
ท่ัวไป (General CPI) ของภำคกลำง และค่ำคงท่ี (K) ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ ท้ังน้ี ค่ำคงท่ี (K) จะลดลงแบบ
ขั้นบันไดจำก 1.03000 ในกำรค ำนวณส ำหรับปี 2543 ถึงปี 2549 จนมีค่ำเท่ำกับ 1.00000 ในกำรค ำนวณส ำหรับปี 2557 เป็นต้น
ไป อัตรำค่ำน้ ำประปำตั้งแต่ปี 2554-2558 เป็นดังนี้  

 

ระยะเวลา 
อัตราค่าน้ าประปา (บาท ต่อ ลบ.ม.) 

ต้ังแต่ 1-300,000 ลบ.ม. ต้ังแต่ 300,001 ขึ้นไป 
1 มกรำคม 2554  -  31 ธันวำคม 2554 25.110952 11.02 

1 มกรำคม 2555  -  31 ธันวำคม 2555 26.016171 11.49 
1 มกรำคม 2556  -  31 ธันวำคม 2556 26.858730 11.72 
1 มกรำคม 2557  -  31 ธันวำคม 2557 26.269483 11.93 

1 มกรำคม 2558  -  31 ธันวำคม 2558 28.583588 12.14 
 
 
 

    (ง) กลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์  
   TTW ได้เห็นควำมถึงส ำคัญและสื่อสำรไปยังผู้ใช้น้ ำ ดังนี ้
                           (1) กำรประชุมกับลูกค้ำโดยตรงคือ กปภ. แบบมีวงรอบประจ ำ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในกำรติดตำมแผนกำรวำงท่อขยำยเขตกำรจ่ำยน้ ำประปำของ กปภ.เพื่อวำงแผนกิจกรรมกำรตลำดและให้กำรสนับสนุนท่ี
เหมำะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมของ กปภ.ถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยท่ีจะเป็นผู้ใช้น้ ำรำยใหม่ในอนำคต ท้ังน้ีเพื่อเป็นกำรขยำย
จ ำนวนผู้ใช้น้ ำรำยใหม่และปริมำณกำรจ่ำยน้ ำในพื้นท่ีเป้ำหมำย เช่น กำรประชำสัมพันธ์ให้กับชุมชนเพื่อเข้ำเป็นผู้รับบริกำร
น้ ำประปำ และกำรให้กำรสนับสนุน กปภ.ด้ำนกำรจัดเหตุกำรณ์พิเศษ (Special Events) ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกเรื่องกำรจด
ทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ ำประปำนอกสถำนท่ีให้กับผู้อยู่อำศัยตำมชุมชนต่ำงๆ ในพื้นท่ีเป้ำหมำย  

(2)  กำรเข้ำพบกับผู้ใช้น้ ำประปำ ซึ่งถือเป็นลูกค้ำโดยอ้อม รวมถึงลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
ท่ีเป็นผู้ใช้น้ ำรำยใหม่ท่ีมีแนวโน้มกำรใช้น้ ำประปำปริมำณมำกในอนำคต ท้ังในภำคอุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม ท้ังน้ีเพื่อ
สร้ำงควำมมั่นใจและเน้นให้เห็นถึงคุณภำพของน้ ำประปำท่ีมีควำมสะอำด ควำมเพียงพอ และควำมต่อเนื่อง และรับทรำบปัญหำ
และอุปสรรคจำกกำรใช้น้ ำประปำในกำรด ำเนินธุรกิจท้ังในภำคกำรผลิตและภำคพำณิชยกรรม โดยพิจำรณำให้มีรำยกำรส่งเสริม
กำรขำยตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรสนับสนุนเรื่องกำรของปรับปรุงท่อประปำและมิเตอร์กับผู้ใช้น้ ำ เพื่อกระตุ้นเกิดกำรใช้
น้ ำประปำมำกขึ้น เป็นต้น  

(3)  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรท่ีเหมำะสม เช่น จดหมำยอิเลคทรอนิกส์ 
(email) หรือข้อควำมสั้น (SMS) หรือ Line ให้กับ กปภ.หรือผู้ใช้น้ ำประปำหรือผู้ประกอบกำร เพื่อให้เข้ำถึงข่ำวสำรข้อมูลท่ีรวดเร็ว
ในกรณีท่ีเกิดกำรซ่อมแซมหรือซ่อมบ ำรุงท่อประปำท่ีส่งผลต่อกำรจ่ำยน้ ำประปำไปยังผู้ใช้น้ ำ ท้ังน้ีเพื่อลดผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น
กระบวนกำรผลิตสินค้ำหรือบริกำร       

(4)  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ข้อมูลบริษัทและกำรด ำเนินงำนหรือ
กิจกรรมต่ำงๆของ TTW เพื่อก่อให้เกิดควำมเข้ำใจต่อกำรประกอบธุรกิจผลิตน้ ำประปำของ TTW ซึ่งช่วยยกระดับคุณภำพชีวิต
และรักษำสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรเผยแพ่ภำพลักษณ์ขององค์กรในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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    (จ) กลยุทธ์การสร้างคุณภาพการให้บริการ 
   TTW ได้พิจำรณำว่ำ กำรเป็นผู้ประกอบกิจกำรประปำน้ัน มิใช่เพียงกำรผลิตน้ ำประปำท่ีมีคุณภำพ

เท่ำน้ัน แต่จะต้องเน้นถึงคุณภำพของกำรให้บริกำร ซึ่งหมำยถึง กำรจัดส่งน้ ำประปำด้วยปริมำณและแรงดันอย่ำงเพียงพอ และ 
รวมทั้งควำมต่อเนื่องในกำรให้บริกำร คือปัจจัยส ำคัญที่สุดในกำรเป็นผู้ประกอบกิจกำรประปำ ดังนั้น TTW จึงสำมำรถด ำเนินกำร
ให้บริกำรในปี 2557 ได้ดังนี้    

(1) คุณภำพและควำมสะอำด เป็นไปตำมมำตรฐำน มอก. 257 เล่ม 1-2521 ร้อยละ 100 
(2) ควำมเพียงพอ มีแรงดันน้ ำประปำท่ีปลำยท่อจ่ำยน้ ำประปำให้แก่ผู้บริโภค ไม่น้อยกว่ำ  

25 เมตรน้ ำ ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 98.50    
(3) ควำมต่อเนื่องในกำรจ่ำยน้ ำประปำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 99.96   

 

    (ฉ) กลยุทธ์ด้านการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา 

   TTW ให้ควำมส ำคัญต่อคุณภำพของน้ ำประปำท่ีผลิต และกำรให้บริกำรแก่ กปภ. รวมท้ังผู้ใช้น้ ำ
เป็นอย่ำงมำก นอกจำกกำรควบคุมคุณภำพน้ ำทุกขั้นตอนในกระบวนกำรผลิตแล้ว  TTW ยังให้ควำมร่วมมือกับ กปภ. ในกำร
ตรวจตัวอย่ำงน้ ำประปำท่ีสุ่มเก็บมำจำกผู้ใช้น้ ำในแต่ละพื้นท่ีโดยห้องปฎิบัติกำรของ TTW เพื่อให้มั่นใจว่ำ น้ ำประปำท่ีจ่ำยไปยัง
ผู้ใช้น้ ำท่ีปลำยทำงยังคงมีคุณภำพเช่นเดียวกับน้ ำประปำท่ีTTW ผลิตได้ และในขณะเดียวกัน TTW ยังให้บริกำรแก่ผู้ใช้น้ ำ
โดยท่ัวไปในกำรให้ค ำปรึกษำ หรือร้องขอในกำรตรวจสอบคุณภำพน้ ำประปำท่ีปลำยทำงผู้ใช้น้ ำ โดยไม่คิดมูลค่ำ ท้ังนี้ด้วยควำม
เชื่อมั่นท่ีว่ำ “ คุณภำพน้ ำประปำท่ีดีกว่ำ ย่อมน ำมำซึ่งคุณภำพชีวิตท่ีดีขึ้น “   

 

    (ช) กลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุน 
   ด้วยเทคโนโลยีในกำรผลิตน้ ำประปำอันทันสมัยของTTW ท ำให้กำรผลิตมีประสิทธิภำพ 

เทคโนโลยีกำรกรองน้ ำ และกำรท ำให้น้ ำตกตะกอนโดยอำศัยแรงโน้มถ่วงช่วยให้น้ ำจำกชั้นบนไหลลงสู่ชั้นล่ำงได้โดยมิต้องใช้
พลังงำนไฟฟ้ำในกำรหมุนน้ ำ ท ำให้ TTW รักษำต้นทุนกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพได้เป็นอย่ำงดี  

   นอกจำกน้ี TTW ยังมีหน่วยซ่อมบ ำรุงคือ TWO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีมีควำมเชี่ยวชำญในกำรดูแล
รักษำระบบผลิตและจ่ำยน้ ำประปำ โดยมิต้องจ้ำงบุคคลภำยนอก  

 

    (ซ) กลยุทธ์ด้านการติดตามความเคลื่อนไหวของปริมาณความต้องการใช้น้ าประปา 
   TTW ได้เล็งเห็นถึงโอกำสในกำรเติบโตทำงธุรกิจจึงได้ว่ำจ้ำงไทยดีซีไอ ให้เป็นท่ีปรึกษำด้ำน

วิศวกรรม โดยได้ท ำกำรศึกษำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำท้ังในและนอกพื้นท่ีให้บริกำรของTTW อีกท้ัง ไทยดีซีไอ ยังได้
แสดงประเภทผู้ใช้น้ ำและรำยชื่อผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม ท่ีมีศักยภำพในกำรใช้น้ ำประปำให้แก่ TTW เพื่อให้ TTW เข้ำท ำ
กำรพบปะผู้ใช้น้ ำดังกล่ำวร่วมกับ กปภ. เพื่อสร้ำงปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป 

   ในส่วนด้ำนกำรประเมินกำรจ่ำยน้ ำจริง TTW ได้ด ำเนินกำรศึกษำแรงดัน อัตรำและปริมำณกำร
ไหลของน้ ำประปำท่ีเกิดขึ้นจริงในระบบท่อจ่ำย LDN โดยกำรใช้แบบจ ำลองทำงชลศำสตร์ (Hydraulic model) ท ำให้สำมำรถ
วำงแผนในกำรบริหำรจัดกำรระบบท่อจ่ำยให้มีประสิทธิภำพสำมำรถให้แรงดันและอัตรำกำรไหลของน้ ำประปำท่ีท่ัวถึงในพื้นท่ีท่ี
ให้บริกำร 
   2.2.1.2 PTW 

   PTW ได้รับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำในพื้นท่ีบริกำรปทุมธำนี – รังสิต จ.ปทุมธำนีซึ่งเป็น
พื้นท่ีบริเวณต่อเนื่องกับกรุงเทพมหำนครท่ีก ำลังพัฒนำเป็นชุมชนท่ีหนำแน่นท้ังด้ำนกำรค้ำ ธุรกิจ อุตสำหกรรม สถำนศึกษำและท่ี
อยู่อำศัย ดังนั้นควำมต้องกำรน้ ำจึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับนโยบำยปิดบ่อบำดำลของภำครัฐ ท ำให้ยอดจ ำหน่ำย
น้ ำเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องเช่นกัน 
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(ก) กลยุทธ์ด้านการผลิต  
   เช่นเดียวกับTTW PTW ใช้เทคโนโลยีควบคุมระบบกำรผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ SCADA 
System ซึ่งควบคุมกำรผลิตด้วยระบบอัตโนมัติผ่ำนระบบโทรคมนำคมทั้งที่โรงผลิตน้ ำและสถำนีจ่ำยน้ ำทุกแห่ง โดยศูนย์ควบคุม 
SCADA System ตั้งอยู่ในอำคำรห้องควบคุม นอกจำกน้ี PTW ยังมีระบบควบคุมคุณภำพโดยกำรทดสอบคุณภำพน้ ำดิบท่ีใช้ด้วย
ระบบ Jar Test สัปดำห์ละ 2 ครั้งเพื่อค ำนวณหำปริมำณสำรเคมีที่ต้องใช้ในกำรผลิตให้เหมำะสม 
   ส ำหรับระบบถังกรองท่ีมีทรำยท ำหน้ำท่ีเป็นตัวกรอง (media) PTW มีกระบวนกำรล้ำงทรำย หรือ 
กำรล้ำงแบบย้อนกลับ (back wash) โดยกำรอัดลมผ่ำนหัว Air Nozzle ท่ีตั้งอยู่กระจำยเต็มพื้นท่ีหน้ำตัดของถังกรองใต้ชั้นทรำย 
ท้ังนี้ กระบวนกำรดังกล่ำวเป็นกำรใช้ลมเข้ำช่วยน้ ำในกำรล้ำงสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในทรำย 
   อน่ึง PTW ยังจัดให้มีพนักงำนควบคุมกระบวนกำรผลิตตลอด 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกันกับ TTW 

 

   (ข) กลยุทธ์ด้านพื้นที่ให้บริการ  
   PTW มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรน้ ำประปำของประชำชนในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนีท่ีมีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วถึง ท้ังนี้ ในปัจจุบัน PTWยังไม่มีแผนกำรขยำยกำรให้บริกำรออกนอกพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี  

 

   (ค) กลยุทธ์ด้านราคา  
   อัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีจ ำหน่ำยสำมำรถปรับได้ตำมเงื่อนไขในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยน้ ำประปำ ท้ังน้ี อัตรำค่ำน้ ำประปำจะปรับเป็นรำยปีทุกวันท่ี 1 มกรำคม ตำมดัชนีรำคำผู้บริโภค ของเดือนกรกฎำคม      
ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงพำณิชย์ 

 

    

2.2.2 ลักษณะลูกค้าและช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
2.2.2.1 TTW 

   ในปัจจุบัน TTW มีลูกค้ำเพียงรำยเดียวคือ กปภ. ซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ ำประปำจำกTTW ณ สถำนีจ่ำยน้ ำ
ท้ัง 2 แห่ง คือ สถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล และสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย โดย กปภ. จะท ำกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่ผู้ใช้น้ ำ ด้วยกำร
จ่ำยน้ ำผ่ำนท่อจ่ำยน้ ำ และท่อบริกำร โดยปริมำณน้ ำประปำท่ีTTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. จะถูกคิดจำกมำตรวัดน้ ำ ณ จุดจ่ำยน้ ำ
ซึ่งตั้งอยู่ ณ สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 2 แห่งของTTW ส่วนปริมำณน้ ำประปำท่ี กปภ. จ ำหน่ำยให้แก่ผู้ใช้น้ ำจะถูกวัดปริมำณโดยมำตรวัด
น้ ำ ณ แหล่งท่ีตั้งของผู้ใช้น้ ำแต่ละรำย ตำมแสดงดังภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   วิธีกำรคิดค่ำน้ ำประปำท่ีTTW จ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. ในแต่ละเดือน จะท ำกำรค ำนวณจำก ปริมำณ
น้ ำประปำท่ีได้จ ำหน่ำยในแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำ โดยTTW และ กปภ. ได้มีกำรติดตั้งมำตรวัดน้ ำ 2 ตัว ในแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำ ทุกสิ้น

โรงผลิตน ้ำ 

สถำนีจ่ำยน ้ำ 

ผู้ใช้น ้ำ 

กรรมสทิธิ์ในน ้ำของบริษทัฯ 

กรรมสทิธิ์ในน ้ำของ กปภ. บ่อวำล์วและประตูน ้ำลดแรงดัน 

มำตรวัดน ้ำ 2 ตัว 

ท่อจ่ำยน ้ำประธำน (BTM) 

ท่อจ่ำยน ้ำ (LDN) 

ท่อบริกำร 
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เดือนเจ้ำหน้ำท่ีของ กปภ. และเจ้ำหน้ำท่ีของTTW จะร่วมกันท ำกำรจดมำตรวัดน้ ำท้ังสองตัว ณ สถำนีจ่ำยน้ ำแต่ละแห่ง แล้วน ำไป
หำผลต่ำงโดยเทียบกับตัวเลขมำตรวัดน้ ำของเดือนท่ีผ่ำนมำ หลังจำกน้ันจึงน ำมำหำค่ำเฉลี่ยของปริมำณกำรใช้น้ ำท่ีค ำนวณได้
จำกมำตรวัดน้ ำท้ัง 2 ตัวในแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำเพื่อค ำนวณปริมำณน้ ำท่ีจ่ำยให้แก่ กปภ. ของเดือนน้ันๆ แล้วจึงน ำปริมำณน้ ำ
จ ำหน่ำยท่ีค ำนวณได้ของแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำมำรวมกันเพื่อค ำนวณมูลค่ำในกำรซื้อขำยรำยเดือนตำมรำคำท่ีตกลงกันในสัญญำ
ซื้อขำยน้ ำประปำ 

   TTW จะท ำกำรคิดมูลค่ำน้ ำประปำท่ีจ ำหน่ำยให้แก่ กปภ. ได้ตำมจริงในแต่ละเดือน ส่วนต่ำงของ
มูลค่ำเฉลี่ยของปริมำณน้ ำประปำท่ีจัดส่งให้จริงกับ MOQ ส ำหรับระยะเวลำดังกล่ำว กปภ. จะช ำระค่ำน้ ำประปำเพิ่มให้แก่ TTW 
โดยคิดตำมอัตรำค่ำน้ ำประปำคูณด้วยส่วนต่ำงข้ำงต้นทุกหกเดือน (เดือนมกรำคมและเดือนกรกฎำคมของทุกปี)  

   หลังจำกท่ี TTW ค ำนวณมูลค่ำน้ ำท่ีซื้อขำยแล้ว จะท ำกำรจัดส่งใบแจ้งหน้ีให้แก่ส ำนักงำนประปำ
ท้ัง 3 แห่งท่ีท ำหน้ำท่ีดูแลกำรให้บริกำรจ่ำยน้ ำในพื้นท่ีบริกำร โดยมีเงื่อนไขช ำระเงินท่ีระบุให้ กปภ. ต้องช ำระค่ ำน้ ำให้แก่ TTW 
ภำยในเวลำ 15 วัน นับจำกวันท่ี TTW ส่งใบแจ้งหน้ี 

   ถึงแม้ในปัจจุบัน กปภ. ถือเป็นลูกค้ำรำยเดียวของTTW แต่อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกก ำลังกำรผลิต
สูงสุดของTTW ในปัจจุบัน เป็นไปตำมเงื่อนไขในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำกับ กปภ. ท่ี 440,000 ลบ.ม./วัน ดังนั้นหำกTTW มีก ำลัง
กำรผลิตน้ ำมำกกว่ำตำมที่ระบุในสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำ TTW จะด ำเนินกำรขยำยธุรกิจอื่นท่ีต่อเนื่องจำกธุรกิจประปำได้ 

 

    2.2.2.2 PTW 
                 PTW ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำให้แก่ลูกค้ำคือ กปภ. เพียงรำยเดียว โดย กปภ. รับซ้ือ

น้ ำประปำจำก PTW ณ สถำนีจ่ำยน้ ำท้ัง 4 แห่ง คือ สถำนีจ่ำยน้ ำปทุมธำนี สถำนีจ่ำยน้ ำรังสิต สถำนีจ่ำยน้ ำธรรมศำสตร์ และ
สถำนีจ่ำยน้ ำหมู่บ้ำนเมืองเอก ท้ังนี้ กปภ. จะจ ำหน่ำยน้ ำประปำท่ีรับซ้ือดังกล่ำวให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีให้บริกำรปทุมธำนี – 
รังสิต ด้วยกำรจ่ำยน้ ำผ่ำนท่อ LDN ของ กปภ. และท่อบริกำร 

                 ตำมท่ีก ำหนดในสัญญำให้สิทธิด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ปริมำณน้ ำท่ี  PTW จ ำหน่ำยให้แก่ 
กปภ. ในแต่ละเดือนคือค่ำเฉลี่ยจำกกำรอ่ำนมำตรวัดน้ ำ 2 เครื่องท่ีติดตั้งท่ีแต่ละสถำนีจ่ำยน้ ำ ซึ่งค่ำน้ ำประปำของแต่ละเดือน
ค ำนวณมำจำกปริมำณน้ ำประปำดังกล่ำวคูณกับอัตรำค่ำน้ ำประปำท่ีถูกปรับทุกวันท่ี 1 มกรำคมของทุกปี ท้ังน้ี ในแต่ละเดือน 
PTW จะส่งใบเรียกเก็บเงินแก่ กปภ. และ กปภ. จะต้องช ำระเงินโดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของ PTW ภำยใน 7 วันนับแต่ กปภ.
ได้รับใบเรียกเก็บเงินน้ัน นอกจำกน้ีนับตั้งแต่วันท่ี 15 ตุลำคม 2541 หรือวันท่ี PTW เริ่มประกอบกิจกำรตำมสัญญำให้สิทธิ
ด ำเนินกำรผลิตและจ ำหน่ำยน้ ำประปำ ทุก 12 เดือน PTW จะท ำกำรเฉลี่ยปริมำณน้ ำประปำท่ีจ ำหน่ำยแก่ กปภ. หำกปรำกฏว่ำ
มูลค่ำดังกล่ำวต่ ำกว่ำ MOQ กปภ. จะช ำระค่ำประปำเพิ่มให้กับPTWตำมปริมำณท่ีต่ ำกว่ำ MOQ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันท่ี 
กปภ. ได้รับแจ้งหน้ี 

จำกกำรท่ีPTWได้เข้ำท ำสัญญำซื้อขำยน้ ำประปำเพิ่มเติมกับ กปภ. เมื่อเดือนกันยำยน 2549 และได้เพิ่ม
ก ำลังเพิ่มก ำลังกำรผลิตอีก 100,000 ลบ.ม. เมื่อวันท่ี 1 สิงหำคม 2551 ตลอดจนแนวโน้มกำรเติบโตของควำมต้องกำรน้ ำประปำ
ในพื้นท่ี ท ำให้ PTW ได้ท ำกำรขยำยก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำเริ่มต้นท่ี 57,000 ลบ.ม./วัน และสูงสุดไม่เกิน 100,000 ลบ.ม./วันรวม
ก ำลังกำรผลิตสูงสุด 488,000 ลบ.ม./วัน ซึ่งจะส่งผลให้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำของ PTW มีควำมมั่นคงแม้จะมีลูกค้ำ
จำกกำรจ ำหน่ำยน้ ำประปำเพียงรำยเดียวก็ตำม 
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2.2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
            (ก) ความต้องการน้ าในประเทศไทย  

      ประเทศไทยมีพื้นท่ีรวมท้ังสิ้น 512,000 ตำรำงกิโลเมตร มีลุ่มน้ ำต่ำงๆ ถึง 25 ลุ่มน้ ำ ในแต่ละปีฤดูฝนจะ
เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม และสิ้นสุดกลำงเดือนตุลำคม แต่ส ำหรับภำคใต้ฤดูฝนจะยำวนำนกว่ำภำคอื่นๆ ปริมำณน้ ำฝน
รวมตลอดปีเฉลี่ยท่ัวประเทศมีประมำณ 1,572.5 มิลลิเมตร  เปลี่ยนแปลงไปตำมลักษณะภูมิประเทศ โดยพื้นท่ีท่ีมีปริมำณฝน
มำกได้แก่ พื้นท่ีทำงด้ำนตะวันตกของประเทศ บริเวณอ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี และ ด้ำนตะวันออก บริเวณ จังหวัด
จันทบุรี  และจังหวัดตรำด ( ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยำ )  

 
 

แผนภาพแสดงการหมุนเวียนของน้ าธรรมชาติ 

 
  ท่ีมำ: กำรประปำส่วนภูมิภำค 

  ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำท่ีมีคุณภำพจะมีแนวโน้มทวีควำมรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจำกปริมำณน้ ำธรรมชำติ
มีอยู่อย่ำงจ ำกัด และสำมำรถน ำมำใช้งำนได้ในปริมำณท่ีน้อยลงอย่ำงต่อเนื่อง และมีคุณภำพท่ีเสื่อมโทรมลงอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น
เพื่อเป็นกำรลดปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสะอำดเพื่อใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ รวมท้ังกำรลดปัญหำกำรทรุดตัวของแผ่นดินจำกกำรสูบ
น้ ำใต้ดินหรือน้ ำบำดำลมำใช้มำกเกินไป กรมทรัพยำกรน้ ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจึงจัดให้มีกิจกำร
น้ ำประปำเพื่อผลิตน้ ำประปำสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้น้ ำท่ีมีปริมำณมำกขึ้นทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง 

  จำกข้อมูลของกรมทรัพยำกรน้ ำ พบว่ำปริมำณน้ ำใต้ดินท่ัวประเทศท่ีสูบขึ้นมำ ไม่น้อยกว่ำวันละ 10 ล้ำน 
ลบ.ม. ท้ังน้ีพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลจัดเป็นพื้นท่ีท่ีได้มีกำรสูบน้ ำบำดำลขึ้นมำใช้มำกท่ีสุดในอัตรำ 2.3 ล้ำน
ลบ.ม./วัน หรือประมำณ 50 ลิตร/คน/วัน โดยแยกเป็นน้ ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภควันละ 0.9 ล้ำน   ลบ.ม. เพื่อกำรอุตสำหกรรมวัน
ละ 1.4 ล้ำน ลบ.ม. ซึ่งเป็นปริมำณท่ีสูงกว่ำปริมำณน้ ำท่ีไหลซึมลงสู่น้ ำบำดำลท่ี 1.25 ล้ำน  ลบ.ม./วัน จึงเป็นสำเหตุหลักท ำให้
ระดับน้ ำใต้ดินลดลง โดยไม่มีกำรคืนตัว และก่อให้เกิดแผ่นดินทรุดหรือน้ ำเค็มไหลเข้ำสู่แหล่งน้ ำจืด ดังท่ีเป็นปัญหำในบริเวณ
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลในปัจจุบัน ดังน้ันแนวทำงในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำว คือกำรใช้น้ ำบำดำลแบบอนุรักษ์คุณค่ำ 
ประหยัด และหันมำใช้น้ ำประปำแทน  

  อุตสำหกรรมน้ ำประปำจัดเป็นสินค้ำและกำรบริกำรเพื่อกำรสำธำรณูปโภคขั้นพื้นฐำน ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญต่อ
กำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของประชำชน ซึ่งในประเทศไทยน้ัน กปภ. และ กำรประปำนครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงำนหลักในกำร
ด ำเนินกำรประกอบกิจกำรประปำ รวมท้ังกำรจัดส่งและจ ำหน่ำยน้ ำประปำไปยังผู้บริโภค โดยพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหำนคร         
จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปรำกำร จะอยู่ในควำมดูแลของ กปน. ส่วนพื้นท่ีนอกจำกพื้นท่ีดังกล่ำวจะอยู่ในควำมดูแลของ กปภ.  

 

 (ข) สถานการณ์ความต้องการน้ าในพ้ืนท่ีจ.นครปฐมและจ.สมุทรสาครของTTW 
  พื้นท่ีลุ่มแม่น้ ำท่ำจีนจัดเป็น 1 ใน 5 อันดับแรกของพื้นท่ีลุ่มน้ ำท่ีมีควำมต้องกำรน้ ำเพื่อกำรบริโภคสูงสุด  

ลุ่มแม่น้ ำท่ำจีนมีพื้นท่ีประมำณ 13,681 ตำรำงกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ี 11 จ. ได้แก่ อุทัยธำนี ชัยนำท สุพรรณบุรี นครปฐม 
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สมุทรสำคร กำญจนบุรี อ่ำงทอง อยุธยำ ปทุมธำนี นนทบุรี และ กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย 3 ลุ่มน้ ำย่อย ได้แก่ ห้วยขุนแก้ว 
ห้วยกระเสียว และท่ีรำบแม่น้ ำท่ำจีน  

  แม่น้ ำท่ำจีนแยกออกมำจำกฝั่งขวำของแม่น้ ำเจ้ำพระยำท่ีต.มะขำมเฒ่ำ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำทไหลผ่ำน
สุพรรณบุรี นครปฐม และออกสู่อ่ำวไทยท่ีจ.สมุทรสำคร โดยมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันออกไปตั้งแต่ต้นน้ ำไปจนถึงปำกแม่น้ ำ คือ 
คลองมะขำมเฒ่ำ แม่น้ ำสุพรรณบุรี แม่น้ ำนครชัยศรี และ แม่น้ ำท่ำจีนตำมล ำดับ  ท้ังน้ีสำมำรถแบ่งลุ่มแม่น้ ำท่ำจีนออกได้เป็น 3 
ระยะคือ 

(1) แม่น้ ำท่ำจีนตอนบน ตั้งแต่สะพำนคลองมะขำมเฒ่ำ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนำท ถึงประตูระบำย 
น้ ำโพธิ์พระยำ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

(2) แม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง ตั้งแต่ประตูระบำยน้ ำโพธิ์พระยำ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ถึง อ. 
นครชัยศรี จ.นครปฐม  

(3) แม่น้ ำท่ำจีนตอนล่ำง จำกหน้ำท่ีว่ำกำร อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ถึง ปำกแม่น้ ำ อ.เมือง จ.สมุทรสำคร  
   ด้วยกำรเป็นพื้นท่ีรอบนอกกรุงเทพมหำนครท่ีมีกำรขยำยตัวและกำรเติบโตของประชำกรและเขตท่ีอยู่อำศัย 

รวมทั้งกำรเป็นพื้นท่ีอุตสำหกรรมท่ีมีโรงงำนอุตสำหกรรมตั้งอยู่อย่ำงหนำแน่นด้วยจ ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมนับหมื่นแห่ง ดังนั้น
กรมทรัพยำกรน้ ำจึงได้ให้ควำมส ำคัญเป็นพิเศษในกำรจัดหำน้ ำรองรับควำมต้องกำร เพื่อสนองควำมต้องกำรน้ ำท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่ำง
ต่อเน่ืองในพื้นท่ีดังกล่ำว จำกกำรส ำรวจของไทยดีซีไอเมื่อเดือนมิถุนำยน 2549 ในพื้นท่ีบริกำร พบว่ำกำรใช้น้ ำของผู้ใช้น้ ำใน
ปัจจุบันมีปริมำณควำมต้องกำรน้ ำท้ังสิ้น 967 ,234 ลบ.ม./วัน โดยมีสัดส่วนกำรใช้น้ ำบำดำลในสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 81 ซึ่ง
มำกกว่ำกำรใช้น้ ำประปำซึ่งสัดส่วนเพียงร้อยละ 19  

  ผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมเป็นผู้ใช้น้ ำหลักในเขตพื้นท่ีบริกำรของTTW จำกข้อมูลในปี 2558 พบว่ำ ผู้ใช้น้ ำ
ภำคอุตสำหกรรมมีสัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ ำประปำสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 46 ของปริมำณน้ ำประปำท้ังสิ้นท่ีTTW จ ำหน่ำย ตำม
ด้วยผู้ใช้น้ ำภำคพำณิชยกรรมและภำคครัวเรือนซึ่งมีสัดส่วนปริมำณกำรใช้น้ ำประปำท่ีร้อยละ 18 และร้อยละ 36 ตำมล ำดับ 

สัดส่วนปริมาณการใช้น้ าโดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้น้ าปี 2558 ของTTW 

 
   ดังน้ัน ปัจจัยหลักกำรผลักดันปริมำณกำรใช้น้ ำในพื้นท่ีบริกำร จึงขึ้นอยู่กับกิจกรรมกำรผลิตของ
ภำคอุตสำหกรรมเป็นส ำคัญ ดังจะเห็นได้จำกปริมำณกำรจ ำหน่ำยน้ ำในวันหยุดสุดสัปดำห์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต่ ำกว่ำวัน
ท ำกำรปกติ เน่ืองจำกกำรหยุดท ำกำรของภำคอุตสำหกรรมเป็นส่วนใหญ่ แผนกำรตลำดของTTW จึงให้ควำมส ำคัญของกำรท ำ
กำรตลำด และกำรรณรงค์ให้ผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมเห็นถึงประโยชน์ของกำรใช้น้ ำประปำในระยะยำว โดยTTWมีนโยบำยเข้ำ
พบกับผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมร่วมกับ กปภ. พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อแสดงควำมขอบคุณผู้ใช้น้ ำอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 

ภำคอุตสำหกรรม, 
46%

ภำคพำณิชยกรรม, 
18%

ภำคครัวเรือน, 
36%
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   นอกจำกน้ีจำกผลกำรศึกษำของไทยดีซีไอ คำดกำรณ์ว่ำจะมีจ ำนวนผู้ใช้น้ ำบำดำลร้อยละ 10 ต่อ
ปี ท่ีจะเปลี่ยนมำใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีบริกำรในอนำคต  อีกท้ังพบว่ำควำมต้องกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีจ.นครปฐมและจ.
สมุทรสำครมีปริมำณเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ท้ังในพื้นท่ีบริกำร ในปัจจุบัน และพื้นท่ีจ่ำยน้ ำในอนำคต เพื่อรองรับปริมำณควำม
ต้องกำรน้ ำท่ีจะเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องดังกล่ำว    

 

การประเมินปริมาณความต้องการใช้น้ าจากพืน้ที่เขตจ่ายน้ าในปัจจุบนั 
และปริมาณความต้องการการใช้น้ าในพื้นที่เขตจ่ายน้ าปี พ.ศ. 2558-2561 

หน่วย : ลบ.ม./วัน 

ป ี
ปริมาณความต้องการใช้น้ า 

พื้นที่จ่ายน้ าปัจจุบัน พื้นที่จ่ายน้ าในอนาคต รวมทั้งสิ้น 

2558 839,252 36,910 876,162 

2559 839,751 41,620 881,371 
2560 840,218 46,552 886,770 
2561 840,652 51,716 892,368 

ท่ีมำ: บริษัท วิศวกรท่ีปรึกษำ ไทย ดีซีไอ จ ำกัด 

  (ค) สถานการณ์ของความต้องการน้ าในพ้ืนท่ีปทุมธานี – รังสิต ของ PTW 
   จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรน้ ำในพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต โดยบริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น 

จ ำกัด เมื่อเดือนสิงหำคม 2547 โดยพิจำรณำปัจจัยท่ีส ำคัญ ได้แก่ จ ำนวนประชำกร สัดส่วนกำรให้บริกำร อัตรำกำรใช้น้ ำ และ
แหล่งน้ ำทดแทนอื่นๆ เช่น น้ ำบำดำล พบว่ำควำมต้องกำรน้ ำประปำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังน้ี คำดกำรณ์ว่ำ ควำม
ต้องกำรน้ ำประปำในพื้นท่ีจะเพิ่มเป็น 470,594 ลบ.ม./วัน ในปี 2557 หรือคิดเป็น อัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จำกปี 
2551 ถึง 2557 เท่ำกับ ร้อยละ 4.8 ส ำหรับแนวโน้มในระยะยำว คำดกำรณ์ว่ำ ควำมต้องกำรจะสูงเป็น 783,848 ลบ.ม./วัน ในปี 
2576 โดยมีอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 3.0  

ความต้องการน้ าประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) ของพื้นท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี 
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ท่ีมำ: บริษัท แอสดีคอ 

 

น คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด 
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ปัจจัยส ำคัญประกำรหน่ึงท่ีส่งผลให้ควำมต้องกำรน้ ำในพื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต เพิ่มสูงขึ้นใน
อนำคต คือ กำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนประชำกร ท่ีคำดว่ำจะเพิ่มขึ้นเป็น 679,735 คนในปี 2556 และเพิ่มเป็น 1,016,492 คน ในปี 
2576 ท้ังน้ี คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2557 และ จำกปี 2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 2.7 
และ ร้อยละ 2.2 ตำมล ำดับ พื้นท่ีปทุมธำนี – รังสิต นับเป็นพื้นท่ีต่อเน่ืองกับกรุงเทพมหำนครท่ีก ำลังพัฒนำเป็นชุมชนท่ีหนำแน่น
ไปด้วย กำรค้ำ ธุรกิจ อุตสำหกรรม สถำบันกำรศึกษำ และท่ีอยู่อำศัย มีกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อำศัยแทนพื้นท่ี
เกษตรกรรม กำรขยำยตัวของโรงงำนอุตสำหกรรม กำรขยำยตัวของอำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ และกำรขยำยตัวของท่ีอยู่อำศัย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรจัดสรรท่ีดินและท่ีดินอำศัยใน อ.ล ำลูกกำ อ.ธัญบุรี และ อ.เมืองปทุมธำนี 

นอกจำกน้ี ปัจจุบัน รัฐบำลมีนโยบำยให้ยกเลิกกำรใช้บ่อบำดำลในพื้นท่ี กทม. และปริมณฑล 
ท้ังน้ี กรมทรัพยำกรธรณีได้ประกำศเขตวิกฤตน้ ำบำดำลเมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2538 ให้ จ.ปทุมธำนีเป็นพื้นท่ีท่ีต้องมีกำรควบคุม
กำรขุดเจำะน้ ำบำดำล เนื่องจำกตรวจพบอัตรำกำรทรุดตัวของพื้นท่ีเป็นจ ำนวนมำก 

 
ความต้องการน้ าประปาในอนาคต (ลบ.ม./วัน) 

ของพื้นท่ีปทุมธานี – รังสิต จ.ปทุมธานี แยกตามประเภทผู้ใช้น้ า 
 

 
ท่ีมำ: บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั 

 

ควำมต้องกำรน้ ำประปำของผู้ใช้น้ ำแต่ละประเภทในพื้นท่ี จ.ปทุมธำนี ได้แก่ ประเภทอุตสำหกรรม
พำณิชยกรรม (ธุรกิจ รำชกำร รัฐวิสำหกิจ) และ ท่ีอยู่อำศัย มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนำคตในอัตรำท่ีแตกต่ำงกัน ท้ังน้ี ควำม
ต้องกำรใช้น้ ำประปำของที่อยู่อำศัยหรือภำคครัวเรือนมีอัตรำกำรเติบโตมำกท่ีสุด คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จำก
ปี 2551 ถึง 2557 และ จำกปี 2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 6.8 และ ร้อยละ 4.2 ตำมล ำดับ ในขณะท่ี ควำมต้องกำรน้ ำของ
ภำคอุตสำหกรรมมีอัตรำกำรเติบโตน้อยท่ีสุด หรือ คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จำกปี 2551 ถึง 2557 และ จำกปี 
2551 ถึง 2576 เท่ำกับร้อยละ 3.8 และ ร้อยละ 1.5 ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นว่ำ ในพื้นท่ีน้ี อัตรำกำรขยำยตัวของท่ีอยู่อำศัยมี
แนวโน้มที่สูงกว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรม  

ท้ังน้ี เมื่อพิจำรณำประกอบกับข้อมูลปริมำณกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ีให้บริกำรปทุมธำนี–รังสิต
ของ PTW พบว่ำ ในปัจจุบันสัดส่วนของปริมำณกำรใช้น้ ำประปำของผู้ใช้น้ ำภำคอุตสำหกรรมต่อภำคครัวเรือนใกล้เคียงกันมำก 
หรือโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2549 ถึง ปี 2551 คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 49 : ร้อยละ 51 แสดงให้เห็นว่ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำ
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ในพื้นท่ีปทุมธำนี–รังสิต มีแนวโน้มพึ่งพำภำคครัวเรือนหรือท่ีอยู่อำศัยมำกยิ่งขึ้นในอนำคต ตลอดจนกำรลดบทบำทของลูกค้ำ
ภำคอุตสำหกรรม ซึ่งแตกต่ำงจำกแนวโน้มกำรใช้น้ ำประปำในพื้นท่ี จ.นครปฐม และ จ.สมุทรสำคร ท่ีพึ่งพำภำคอุตสำหกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ด้วยเหตุน้ีฐำนลูกค้ำส ำคัญของ PTW จึงแตกต่ำงจำกของTTW น่ันคือผู้ใช้น้ ำภำคท่ีอยู่อำศัยหรือครัวเรือนมีบทบำทสูง
มำกต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ PTW 

 

สัดส่วนปริมาณการใช้น้ าโดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้น้ าปี 2558 ของ PTW 

 
 

 

 2.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์และบริการ 
2.3.1 การผลิตของ TTW 

   2.3.1.1 เทคโนโลยีการผลิต 
เทคโนโลยีในกำรผลิตน้ ำประปำของTTW เป็นเทคโนโลยีจำกประเทศอังกฤษ โดยพนักงำนของบริษัทย่อย

ได้รับกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีผ่ำนกำรฝึกอบรมและคู่มือกำรปฏิบัติงำน ท ำให้พนักงำนมีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต
น้ ำประปำให้เทียบเท่ำระดับสำกล ท้ังน้ีระบบกำรผลิตน้ ำประปำของTTW จัดเป็นเทคโนโลยีทันสมัย มีกำรน ำกำรควบคุมด้วย
ระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ซึ่งเป็นระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในกำรควบคุมดูแลกำร
ผลิตและกำรส่งน้ ำโดยอัตโนมัติ และTTW ยังมีระบบติดตำมและทดสอบคุณภำพน้ ำท่ีทันสมัย สำมำรถท ำกำรทดสอบน้ ำประปำ
ท่ีผลิตได้ ท่ีให้ผลเท่ียงตรงมีประสิทธิภำพสูง ท ำให้ท่ีผ่ำนมำTTW สำมำรถผลิตน้ ำประปำได้ตำมเกณฑ์มอก.257 เล่มท่ี 1-2521 
ซึ่งเป็นมำตรฐำนท่ีระบุโดย กปภ. มำโดยตลอด  

  นอกจำกน้ีระบบกำรผลิตน้ ำประปำของTTW ยังถูกออกแบบเพื่อให้ผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้
ประหยัดต้นทุนกำรผลิตมำกท่ีสุด โดยกำรออกแบบระบบกำรผลิตน้ ำโดยใช้หลักของแรงโน้มถ่วง (Gravity Flow) โดย 
กำรสูบยกน้ ำดิบขึ้นไปโดยสถำนีสูบน้ ำดิบแล้วปล่อยให้ไหลตำมแรงโน้มถ่วงผ่ำน กระบวนกำรของถังผสมเร็วกระบวนกำรกำร
ตกตะกอน กระบวนกำรกรอง กำรเติมคลอรีนเพื่อฆ่ำเชื้อโรค ตลอดจนกระบวนกำรกักเก็บน้ ำในขั้นสุดท้ำยก่อนรอจ่ำยไปยังสถำนี
จ่ำยน้ ำท้ังสอง ท ำให้สำมำรถประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำท่ีใช้ในกำรผลิต เมื่อเทียบกับกำรสูบน้ ำไปยังขั้นตอนต่ำงๆ ในกระบวนกำร
ผลิตน้ ำประปำโดยท่ัวไป 

 
 

ครัวเรือน, 57%
พำณิชยกรรม, 

19%

อุตสำหกรรม, 
24%
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ปริมาณการผลิตจริงต้ังแต่มกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2558 ของ TTW  

 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 

(ลบ.ม/วัน) 
อัตราการใช้ 

ก าลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

2554 

มกรำคม 309,307 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

440,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70.3 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2554 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
318,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 321,323 73.0 

มีนำคม 319,739 72.7 

เมษำยน 320,480 72.8 

พฤษภำคม 329,622 74.9 

มิถุนำยน 325,506 74.0 

กรกฎำคม 325,739 74.0 

สิงหำคม 327,607 74.5 

กันยำยน 338,424 76.9 

ตุลำคม 336,586 76.5 

พฤศจิกำยน 341,325 77.6 

ธันวำคม 347,236 78.9 

2555 

มกรำคม 339,764 77.2 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2555 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
327,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 348,987 79.3 

มีนำคม 351,747 79.9 

เมษำยน 340,603 77.4 

พฤษภำคม 358,890 81.5 

มิถุนำยน 364,539 82.8 

กรกฎำคม 364,456 82.8 

สิงหำคม 363234 82.5 

กันยำยน 369,582 83.9 

ตุลำคม 373799 84.9 

พฤศจิกำยน 362,722 82.4 

ธันวำคม 356,405 81.0 

2556 

มกรำคม 353,005 80.2 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2556 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
336,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 365,871 83.2 

มีนำคม 374,073 85.0 

เมษำยน 372,319 84.6 

พฤษภำคม 388,719 88.3 

มิถุนำยน 386,906 87.9 

กรกฎำคม 374,923 85.2 

สิงหำคม 373,706 84.9 

กันยำยน 369,446 84.0 

ตุลำคม 370,561 84.2 
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉลี่ย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 

(ลบ.ม/วัน) 
อัตราการใช้ 

ก าลังการผลิต3 (%) 
MOQ 

พฤศจิกำยน 376,649 85.6 

ธันวำคม 366,596 83.3 

2557 

มกรำคม 370,041 

440,000 

84.1 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2557 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
345,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 380,273 86.4 

มีนำคม 389,597 88.5 

เมษำยน 370,144 84.1 

พฤษภำคม 391,256 88.9 

มิถุนำยน 394,230 89.6 

กรกฎำคม 389,779 88.6 

สิงหำคม 382,230 86.9 

กันยำยน 378,354 86.0 

ตุลำคม 377,438 85.8 

พฤศจิกำยน 372,593 84.7 

ธันวำคม 357,638 81.3 

2558 

มกรำคม 357,002 

440,000 

81.1 

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 
2558 ปริมำณกำรรับ
ซื้อน้ ำขั้นต่ ำปรับเป็น 
354,000 ลบ.ม./วัน 

กุมภำพันธ์ 378,558 86.0 

มีนำคม 391,398 89.0 

เมษำยน 373,289 84.8 

พฤษภำคม 390,770 88.8 

มิถุนำยน 392,420 89.2 

กรกฎำคม 389,756 88.6 

สิงหำคม 385,760 87.7 

กันยำยน 380,521 86.5 

ตุลำคม 363,095 82.5 

พฤศจิกำยน 360,442 81.9 

ธันวำคม 363,548 82.6 

 
หมำยเหตุ: 1หรือปริมำณกำรผลิตจริงเฉล่ียต่อวัน  
                 2ก ำลังกำรผลิตติดต้ังและก ำลังกำรผลิตสูงสุดของTTW ณ ช่วงเวลำดังกล่ำว 

   3ค ำนวณมำจำกปริมำณกำรผลิตจริงเฉล่ียต่อวันหำรด้วยก ำลังกำรผลิตสูงสุดของTTW  
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ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ าขั้นต่ าที่ กปภ.  

 
 

ปริมาณการผลิตน้ าประปาของ TTW โดยเฉลี่ยต้ังแต่ปี 2554-2558 

หน่วย : ลบ.ม./วัน 
 

รายละเอียด 2554 2555 2556 2557 2558 

ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำ1 440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 

ปริมำณกำรผลิตจริงโดยเฉลี่ย 328,606 357,894 372,731 379,465 377,208 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต (%) 74.68% 81.3% 84.7% 86.2% 85.7% 
 

  หมำยเหตุ: 1ก ำลังกำรผลิตติดต้ังและก ำลังกำรผลิตสูงสุดของTTW ณ ช่วงเวลำดังกล่ำว 
 
 

 กำรจ่ำยน้ ำในช่วงต้นปี 2553 มีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันท่ี 328,692  ลบ.ม./วัน และเมื่อวันท่ี 1 กันยำยน 2553 
TTW ได้ขยำยก ำลังกำรผลิตส่วนขยำยแล้วเสร็จ และมีอัตรำกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันท่ี  336,075  ลบ.ม./วัน    

 ตั้งแต่ปี 2554 TTW มีก ำลังกำรผลิตสูงสุด 440,000 ลบ.ม/วันมีปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ย 328,606 ลบ.ม/วัน   
 ในปี 2555 TTW จ่ำยน้ ำเฉลี่ย 357,894 ลบ.ม/วัน มียอดกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจำกปี 2554 เน่ืองจำกมีอัตรำ

กำรเติบโตในพื้นท่ีบริกำรเพิ่มสูงขึ้นท้ังส่วนของประชำกรและอุตสำหกรรมที่เพิ่มขึ้น 
ในปี 2556 TTW จ่ำยน้ ำเฉลี่ย 372,731 ลบ.ม/วัน มียอดกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 เน่ืองจำกมีอัตรำ

กำรเติบโตจำกผู้ใช้น้ ำในภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรือนในพื้นท่ีบริกำรท่ีเพิ่มสูงขึ้น 
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ในปี 2558 TTW จ่ำยน้ ำเฉลี่ย 377,208 ลบ.ม/วัน มียอดกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันลดลงจำกปี 2557 เน่ืองจำกยังคงมี
อัตรำกำรเติบโตท่ีลดลงจำกผู้ใช้น้ ำในภำคอุตสำหกรรม โดยเฉพำะกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรทะเลแช่แข็ง เพรำะโรงงำนบำงโรงมี
ปัญหำเรื่องแรงงำนต่ำงด้ำว และท ำประมงท่ีไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนต่ำงประเทศ จึงท ำให้ผู้ประกอบกำรประสบปัญหำกำร
ส่งออกอำหำรทะเล สำมำรถส่งออกได้น้อยลง และมีกำรจ่ำยน้ ำจำกสถำนีโพธำรำมของ กปภ. เข้ำมำในพื้นท่ีมำกขึ้น 

 

2.3.1.2 กระบวนการผลิต 
แหล่งน้ ำดิบท่ีใช้เพื่อกำรผลิตน้ ำประปำของTTW คือ แม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง ซึ่งมีคุณภำพน้ ำดิบดีกว่ำแม่

น้ ำท่ำจีนตอนล่ำง กระน้ันก็ตำมน้ ำดิบท่ัวไปก็ยังคงมีสิ่งปนเปื้อนท่ีไม่พึงปรำรถนำอยู่ โดยมีสิ่งเจือปนท้ังทำงกำยภำพ ทำงเคมี 
และทำงชีววิทยำ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนกำรในกำรผลิตน้ ำประปำท่ีเหมำะสมกับคุณภำพน้ ำดิบ โดยหลักกำรท่ัวไปคือ กำรท ำน้ ำ
ดิบให้เป็นน้ ำประปำท่ีสะอำดจนถึงสำมำรถดื่มได้ ด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ต้องไม่มีเชื้อจุลชีพใดๆ หลงเหลืออยู่ในน้ ำประปำตั้งแต่โรงผลิตน้ ำประปำส่งน้ ำไปตำมท่อ
จนกระท่ังถึงก๊อกน้ ำของผู้ใช้น้ ำ 

(ข) ต้องไม่มีสำรอินทรีย์ใดๆท้ังท่ีแขวนลอยและละลำยอยู่ในน้ ำหลงเหลืออยู่ในน้ ำประปำไปตำมท่อ
จนกระท่ังถึงก๊อกน้ ำของผู้ใช้น้ ำ  

(ค) ต้องก ำจัดก๊ำซต่ำงๆท่ีละลำยอยู่ในน้ ำออกจำกน้ ำประปำ 
(ง) ต้องก ำจัดสิ่งเจือปนต่ำงที่ไม่พึงปรำรถนำท้ังที่เป็นสำรแขวนลอยและสำรละลำยท่ีอยู่ในน้ ำประปำ  
(จ) ต้องก ำจัดสำรพิษอันตรำยต่ำงๆออกจำกน้ ำประปำให้หมด ท้ังที่เป็นสำรพิษท่ีก่อให้เกิดอันตรำยต่อ

ร่ำงกำยมนุษย์ในลักษณะเรื้อรัง และลักษณะฉับพลัน เช่น สำรแคดเมียม สำรตะกั่ว สำรฟีนอล สำรไซยำไนด์ 
(ฉ) ต้องก ำจัดสิ่งต่ำงๆ ออกจำกน้ ำประปำให้ได้มำกท่ีสุด โดยไม่ให้น้ ำประปำมีกลิ่นและรสเป็นท่ีน่ำ

รังเกียจต่อผู้บริโภค 
(ช) ต้องท ำให้น้ ำประปำเป็นท่ีน่ำพึงพอใจแก่ผู้ใช้ตลอดเวลำท้ังส ำหรับดื่ม ปรุงอำหำรชะล้ำงต่ำงๆและ

กิจกรรมทั่วไปของโรงงำนอุตสำหกรรม 
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กระบวนการผลิตน้ าประปาของTTW มีขั้นตอนโดยสังเขปดังรูป 

ขั้นตอนท่ี 1 กำรสูบน้ ำดิบด้วยเครื่องสูบน้ ำ 
เครื่องสูบน้ ำดิบ (Raw water pump) ขนำด 3,500 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 5 เครื่องติดตั้งอยู่ภำยในสถำนีสูบน้ ำดิบ ท ำ

หน้ำท่ีสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนท่ี ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม ซึ่งในน้ ำดิบน้ันอำจมีเศษใบไม้ ผักตบชวำ ซำกสัตว์ท่ีเน่ำ
เปื่อย ฯลฯ ลอยมำกับน้ ำดิบ สิ่งต่ำงๆเหล่ำน้ีจะถูกท ำกำรดักเศษขยะเหล่ำน้ีด้วยตะแกรงดักขยะ แบบหยำบ (Coarse screen) 
และตะแกรงแบบละเอียด (Fine screen) ตำมล ำดับ ท่ีได้ติดตั้งอยู่ภำยในสถำนีสูบน้ ำดิบ 

ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนกำรผสมเร็ว 
โดยถังผสมเร็ว  (Rapid mixing tank) จะท ำหน้ำ ท่ีกวนผสมสำรสร้ำงตะกอน (Coagulations) เช่น สำรส้ม  

สำรโพลีอิเลคโตรไลท์ (สำรช่วยเร่งให้เกิดตะกอน) ให้ผสมเข้ำกับน้ ำดิบท่ีมีตะกอนแขวนลอยพอเหมำะ หรือเติมสำรปรับควำมเป็น
กรดเป็นด่ำงของน้ ำดิบโดยกำรเติมกรดซัลฟูริกหรือปูนขำว กำรเติมด่ำงทับทิมเพื่อช่วยในกำรก ำจัดสีให้ดียิ่งขึ้น กำรเติมอำกำศใน

สถานีเพ่ิมแรงดันคลองโยง 

สถานีเพ่ิมแรงดันกระทุ่มแบน 
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น้ ำดิบเพื่อเพิ่มปริมำณออกซิเจน กำรเติมคลอรีนเบื้องต้น (Pre-Chlorination) เพื่อฆ่ำเชื้อโรคและจุลินทรีย์ (Disinfection) ซึ่งท่ีถัง
ผสมเร็วน้ี กำรผสมสำรเคมีท่ีจ่ำยกับน้ ำดิบจะอำศัยกำรหมุนวนของน้ ำดิบจำกแรงดันและควำมเร็วของน้ ำดิบท่ีส่งมำจำกเครื่อง
สูบน้ ำดิบข้ำมและลอดใต้ผนังคอนกรีต หมุนกวนสำรเคมีที่จ่ำยให้เข้ำกันกับน้ ำดิบก่อนท่ีจะส่งไหลไปยังขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนกำรตกตะกอน 
เมื่อสำรเคมีผสมกันแล้วในถังผสมเร็วแล้วจะมีผลท ำให้ตะกอนแขวนลอยต่ำงๆ เกำะกันโดยประจุไฟฟ้ำท่ีเกิดจำกกำร

แตกตัวของโมเลกุลของสำรส้มท ำให้ตะกอนดังกล่ำวค่อยๆ มีขนำดใหญ่ขึ้น และมีน้ ำหนักของตะกอนเหล่ำน้ีเพิ่มมำกขึ้น ตะกอน
น้ีเรียกว่ำ ฟล็อก (Floc) โดยกำรเกิดฟล็อกจะถูกก ำหนดโดยปัจจัยต่ำงๆดังต่อไปน้ี 

(1) ปริมำณของตะกอน 
(2) ขนำดของตะกอน 
(3) อัตรำเร็วของกำรรวมตัวกันระหว่ำงประจุบวกกับประจุลบ 
(4) ควำมสำมำรถในกำรเกำะจับตัวกันระหว่ำงประจุของสำรส้มและตะกอน 
(5) ระดับกำรกวน 
(6) อุณหภูมิของน้ ำท่ีถูกกวน 
(7) ควำมหนำแน่นของน้ ำท่ีถูกกวน 
(8) คุณลักษณะของน้ ำท่ีถูกกวน 
(9) ปริมำณสำรเคมีที่จ่ำยในถังผสมเร็ว 

ส ำหรับตะกอนเล็กๆท่ีแขวนลอยอยู่ในน้ ำจะผสมกับสำรเคมีเรียกว่ำสำรสร้ำงตะกอน (Coagulant) เพื่อแปรสภำพ
รูปร่ำงตะกอนเล็กๆกลำยเป็นตะกอนใหญ่ขึ้น (Floc) ซึ่งเรียกกระบวนกำรน้ีว่ำกำรรวมตะกอน (Flocculation) ตะกอนใหญ่น้ีจะ
ตกลงในถังตกตะกอนสู่ก้นถังก่อนท่ีจะถูกปล่อยท้ิงออกสู่ถังรวบรวมน้ ำตะกอนในขั้นท่ี 8 ก่อนท่ีจะถูกน ำไปเตรียมบ ำบัดใน
กระบวนกำรเพิ่มควำมเข้มข้นของตะกอนต่อไป ส่วนน้ ำท่ีได้จะมีควำมใสปรำศจำกตะกอนและแขวนลอยท่ัวไปและจะถูกส่งเข้ำ
ขั้นตอนต่อไป  

ขั้นตอนท่ี 4 กำรกรอง 
น้ ำท่ีผ่ำนกระบวนกำรจำกถังตกตะกอนยังคงประกอบด้วยตะกอนแขวนลอยท่ีเล็กมำกท่ียังคงลอยอยู่ในน้ ำท่ี ไหลล้น

ออกจำกถังตกตะกอน จึงจ ำเป็นต้องให้น้ ำน้ีไหลผ่ำนระบบกรอง  (Filtration)ซึ่งท ำให้น้ ำมีควำมใสสะอำดยิ่งขึ้น โดยท่ัวไประบบ
กรองน้ ำจะประกอบด้วย 2 ส่วนท่ีส ำคัญคือ ส่วนกำรกรองน้ ำ(Filtration)และกำรล้ำงสำรกรองในชั้นกรอง (Backwashing) กำร
กรองน้ ำคือกำรท่ีน้ ำได้ไหลผ่ำนชั้นกรองซึ่งจะท ำให้ตะกอนในน้ ำได้ถูกก ำจัดหรือดักไว้ท่ีชั้นกรองโดยปล่อยให้น้ ำใสท่ีไหลออกจำก
ระบบกรองน้ ำ เมื่อกระบวนกำรกรองน้ ำได้ด ำเนินไประยะหน่ึงแล้วน้ัน ตะกอนท่ีถูกดักจับไว้ในชั้นกรองท ำให้เกิดควำมหนำในชั้น
กรองน้ ำมำกเกินไป ซึ่งมีผลท ำให้ประสิทธิภำพในกำรกรองน้ ำต่ ำลง จึงจ ำเป็นต้องหยุดกำรกรองน้ ำชั่วครำว หลังจำกน้ันต้องท ำ
กำรล้ำงวัสดุตัวกลำงในชั้นกรองเพื่อไล่ตะกอนออกจำกระบบกรองน้ ำท้ังหมด โดยใช้น้ ำและอำกำศอัดผ่ำนตัวกลำงของชั้นกรอง
ในทิศทำงตรงกันข้ำมกับทิศทำงของน้ ำไหลเข้ำท่ีต้องกำรกรอง และน้ ำท่ีใช้ล้ำงน้ันจะถูกรวบรวมและส่งไปยังถังรวบรวมน้ ำ
ตะกอน อย่ำงไรก็ตำมน้ ำเมื่อผ่ำนกำรกรองแล้ว แม้จะเป็นน้ ำใสแล้วก็ตำม แต่อำจยังคงมีเชื้อโรคต่ำงๆอำศัยอยู่ ท ำให้ต้องมีกำร
เติมคลอรีนลงไปในน้ ำอีกครั้งเพื่อกำรฆ่ำเชื้อโรคที่มีอยู่ในน้ ำ 

ขั้นตอนท่ี 5 กระบวนกำรเติมคลอรีน 
โดยน้ ำท่ีได้จำกกำรกรองจะถูกเติมโดยน้ ำท่ีผสมด้วยคลอรีนเหลวเข้ำท่ีภำยในเส้นท่อ และจะไหลเข้ำสู่ถังสัมผัสผสม

คลอรีน (Chlorine Contact Tank) ซึ่งเป็นถังคอนกรีตท่ีมีโครงสร้ำงท่ีสำมำรถบังคับให้น้ ำมีกำรไหลวนไป-มำเพื่อเพิ่มระยะเวลำ
ของน้ ำในกำรผสมกับน้ ำคลอรีนท่ีจ่ำยออกมำ กำรไหลของน้ ำประปำขั้นน้ีจะยังคงไหลโดยอำศัยแรงโน้มถ่วง โดยระดับน้ ำท่ีสูง
กว่ำจำกกำรกรองจะไหลเข้ำสู่ถังผสมสัมผัสคลอรีนด้วยแรงโน้มถ่วงตำมธรรมชำติ 
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ขั้นตอนท่ี 6 กระบวนกำรเก็บน้ ำใส 
น้ ำท่ีผ่ำนกำรผสมคลอรีนจะไหลไปสู่ถังเก็บน้ ำประปำ (Treated Water Tank) ขนำด 30,000 ลบ.ม.มีหน้ำท่ีเก็บ

น้ ำประปำท่ีผลิตได้จำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำและยังใช้เป็นถังเก็บน้ ำส ำรองเมื่อจ ำเป็น ถังเก็บน้ ำใสน้ีจะเป็นถังปิดเพื่อ
ป้องกันกำรปนเปื้อนจำกสัตว์ นก หนู หรือแมลงท่ีอำจเข้ำไปในถังเก็บน้ ำได้ อย่ำงไรก็ตำมคลอรีนท่ียังคงค้ำงอยู่  (Residual 
Chlorine) จะท ำหน้ำท่ีฆ่ำเชื้อโรคท่ีอำจเกิดกำรปนเปื้อนในระบบเส้นท่อเมื่อจ่ำยน้ ำประปำผ่ำนส่งท่อจ่ำยน้ ำและท่อบริกำรไปยัง
ผู้ใช้น้ ำ 

ขั้นท่ี 7 กำรสูบน้ ำไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำ 
โดยเครื่องสูบน้ ำส่งประปำขนำด 3,500 ลบ.ม. /ชั่วโมง จ ำนวน 5 เครื่อง จะท ำหน้ำท่ีสูบน้ ำประปำจำกโรงผลิตน้ ำบำงเลน

ไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลและมหำชัยท่ีตั้งอยู่ห่ำงออกไป 30 และ 50 กิโลเมตรตำมล ำดับ เครื่องสูบน้ ำดังกล่ำวได้ถูกออกแบบ
ให้มีระบบเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง สำมำรถส ำรองก ำลังกำรสูบส่งได้ถึงร้อยละ 60 ของก ำลังกำรผลิตปกติของโรงผลิตน้ ำ 

ขั้นตอนท่ี  8 ถังรวบรวมน้ ำตะกอน 
ตะกอนท่ีได้จำกขั้นตอนกำรตกตะกอนและน้ ำล้ำงตัวกลำงในระบบกำรกรอง จะถูกส่งไปยังถังเก็บรวบรวมน้ ำ

ตกตะกอนก่อนท่ีจะถูกสูบไปยังถังตะกอนเข้มข้น 
ขั้นตอนท่ี 9 กำรเพิ่มควำมเข้มข้นของตะกอน 
ขั้นตอนน้ีจะมีกำรเติมโพลิเมอร์และกวนด้วยเครื่องกวนเพื่อท ำให้โพลีเมอร์ และตะกอนจับตัวรวมกันได้ดีและมีควำม

เข้มข้นมำกขึ้น ก่อนจะถูกสูบส่งไปยังเครื่องรีดตะกอนในขั้นตอนต่อไป ส่วนน้ ำท่ีแยกออกมำจะถูกส่งกลับไปยังท่อท่ีสถำนีสูบจ่ำย
น้ ำดิบเพื่อเข้ำกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำใหม่อยู่ตลอดเวลำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรผลิตท่ีเรียกว่ำ ระบบ Zero Discharge ท ำให้ไม่มี
กำรสูญเสียของน้ ำเนื่องจำกกระบวนกำรผลิต 

ขั้นตอนท่ี 10 กำรรีดตะกอน 
ท ำหน้ำท่ีรีดน้ ำออกจำกตะกอนน้ ำเข้มข้นท่ีได้ผสมโพลิเมอร์ท่ีท ำให้ตะกอนจับตัวกันก่อนล่วงหน้ำแล้ว ตะกอนท่ีได้จะ

ถูกน ำไปท้ิงในท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นหลุมฝังกลบสุขำภิบำล (Sanitary Landfill) ในพื้นท่ีของโครงกำรเองเพื่อรอให้ตะกอน
ดังกล่ำวฟื้นสภำพเป็นดินปกติ ส่วนน้ ำท่ีได้จำกกำรรีดจะถูกน ำกลับเข้ำไปในระบบใหม่เพื่อผ่ำนกระบวนกำรผลิตให้เป็นน้ ำประปำ
อีกครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 11 กำรเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑล 
ถังเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำพุทธมณฑลเป็นถังเก็บน้ ำประปำขนำด 50,000 ลบ.ม. โดยรับน้ ำจำกกำรสูบส่งน้ ำจำกโรงผลิต

น้ ำบำงเลน ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ ำส่งขนำด 1,530 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 5 ตัว เพื่อสูบน้ ำส่งต่อไปยังสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัยและ
เครื่องสูบจ่ำยน้ ำขนำด 2,569 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 5 ตัว เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำไปยังท่อบริกำรของกำรประปำในเขตส ำนักงำน
ประปำอ้อมน้อยและส ำนักงำนประปำสำมพรำน เพื่อให้ผู้ใช้น้ ำในเขตอ.กระทุ่มแบน อ.พุทธมณฑล อ.สำมพรำน และอ.นครชัยศรี 

ขั้นตอนท่ี 12 กำรเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัย 
ถังเก็บน้ ำท่ีสถำนีจ่ำยน้ ำมหำชัยเป็นถังเก็บน้ ำประปำขนำด 20,000 ลบ.ม. โดยรับน้ ำจำกกำรสูบส่งน้ ำจำกสถำนีจ่ำย

น้ ำพุทธมณฑล ประกอบด้วยเครื่องสูบจ่ำยน้ ำขนำด 2,664 ลบ.ม./ชั่วโมง จ ำนวน 4 ตัว เพื่อสูบจ่ำยน้ ำประปำไปยังท่อบริกำรของ
กำรประปำในเขตส ำนักงำนประปำสมุทรสำคร เพื่อให้บริกำรแก่ผู้ใช้น้ ำในเขตอ.เมืองสมุทรสำคร และเขตพื้นท่ี อ.กระทุ่มแบน
บำงส่วน 

 
 

2.3.2 การผลิตของ PTW 
   2.3.2.1 เทคโนโลยีการผลิต 
               จุดเด่นของเทคโนโลยีกำรผลิตน้ ำประปำของ PTW คล้ำยกับของ TTW คือทุกขั้นตอนถูกควบคุม
ด้วย SCADA System ซึ่งเป็นระบบควบคุมแบบอัตโนมัติผ่ำนระบบโทรคมนำคม กำรปรับเปลี่ยนอัตรำกำรท ำงำนของหน่วย
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ต่ำงๆในระบบ เช่นอัตรำกำรไหลของน้ ำ ควำมดัน เป็นต้น สำมำรถท ำได้ผ่ำนคอมพิวเตอร์ของ SCADA System ท่ีอำคำร
ห้องควบคุม นอกจำกน้ี ระบบรับและสูบน้ ำดิบสู่โรงกรองน้ ำของ PTW ยังสำมำรถสูบน้ ำดิบได้สูงสุดถึง 500,000 ลบ.ม./วัน  

   ก ำลังกำรผลิตสูงสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 ของPTWคือ 488,000 ลบ.ม./วัน ท้ังน้ี ก ำลังกำร
ผลิตท่ี 488,000 ลบ.ม./วัน สูงสุดดังกล่ำวคือผลรวมของ 

- ก ำลังกำรผลิตติดตั้งที ่288,000 ลบ.ม./วัน ของโรงผลิตน้ ำ 
- ก ำลังกำรผลิตเพิ่มเติมท่ี 200,000 ลบ.ม./วัน ท่ีได้จำกกำรขยำยก ำลังกำรผลิตของโรงผลิตน้ ำ 

และกำรสร้ำงสถำนีเพิ่มแรงดัน (Booster Pump Station) บริเวณถนนเลียบคลองเปรมประชำกร ในระบบส่งน้ ำประปำในแนวของ
ท่อส่งน้ ำประธำน (BTM) ระหว่ำงโรงผลิตน้ ำและสถำนีจ่ำยน้ ำรังสิตโดยมีรำยละเอียดปริมำณกำรจ่ำยน้ ำเฉลี่ยต่อวันและก ำลัง
กำรผลิตเป็นดังนี ้

ปริมาณการผลิตจริงต้ังแต่ มกราคม 2554 ถึง ธันวาคม 2558 ของ PTW 

ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉล่ีย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 
(ลบ.ม/วัน) 

อัตราการใช้ 
ก าลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

2554 

มกรำคม 339,038 

388,000 

87.4   

กุมภำพันธ ์ 350,144 90.2   

มีนำคม 348,872 89.9   

เมษำยน 349,567 90.1   

พฤษภำคม 359,271 92.6   

มิถุนำยน 363,374 93.7 330,000 

กรกฎำคม 360,048 92.8   

สิงหำคม 361,610 93.2   

กันยำยน 364,501 93.9   

ตุลำคม 352,755 90.9   

พฤศจิกำยน 352,795 90.9   

ธันวำคม 357,494 92.1   

2555 

มกรำคม 359,570 92.7   

กุมภำพันธ ์ 367,917 94.8   

มีนำคม 368,138 94.9   

เมษำยน 371,521 95.8 330,000 

พฤษภำคม 368,105 94.9   

มิถุนำยน 378,629 97.6   

กรกฎำคม 374,372 96.5   

สิงหำคม 375,762 96.8   

กันยำยน 380,167 98.0   

ตุลำคม 379,102 97.7   

พฤศจิกำยน 382,542 98.6   

ธันวำคม 381,372 98.3   

2556 

มกรำคม 378,622 

388,000 

97.6   

กุมภำพันธ ์ 386,363 99.6   

มีนำคม 379,026 97.7   

เมษำยน 369,243 95.2   
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ปี เดือน 
ปริมาณจ่ายน้ าเฉล่ีย/
วัน1 (ลบ.ม./วัน) 

ก าลังการผลิตสูงสุด2 
(ลบ.ม/วัน) 

อัตราการใช้ 
ก าลังการผลิต3 (%) 

MOQ 

พฤษภำคม 369,189 95.2 330,000 

มิถุนำยน 373,007 96.1   

กรกฎำคม 376,241 97.0   

สิงหำคม 378,248 97.5   

กันยำยน 374,519 96.5   

ตุลำคม 373,346 96.2   

พฤศจิกำยน 379,408 97.8   

ธันวำคม 374,583 96.5   

2557 

มกรำคม 376,981 97.2   

กุมภำพันธ ์ 377,403 97.3   

มีนำคม 378,071 97.4   

เมษำยน 368,761 95.0   

พฤษภำคม 373,625 96.3 330,000 

มิถุนำยน 373,170 96.2   

กรกฎำคม 364,955 94.1   

สิงหำคม 357,233 

388,000 

92.1   

กันยำยน 350,829 90.4   

ตุลำคม 355,260 91.6   

พฤศจิกำยน 356,206 91.8   

ธันวำคม 361,505 93.2   

2558 

มกรำคม 352,102 90.7 
  

กุมภำพันธ ์ 364,613 94.0 
  

มีนำคม 360,055 92.8 
  

เมษำยน 357,827 92.2 
  

พฤษภำคม 376,870 97.1 
  

มิถุนำยน 377,003 97.2 330,000 

กรกฎำคม 369,045 95.1 
  

สิงหำคม 378,383 97.5 
  

กันยำยน 376,808 97.1 
  

ตุลำคม 360,294 92.9 
  

พฤศจิกำยน 353,485 91.1 
  

ธันวำคม 347,830 89.6 
  

      หมำยเหตุ: 1ปริมำณกำรผลิตจริงเฉล่ียต่อวัน 
         2ก ำลังกำรผลิตสูงสุดของประปำปทุมธำนี ณ ช่วงเวลำดังกล่ำว 
     3ค ำนวณมำจำกปริมำณกำรผลิตจริงเฉลี่ยต่อวันหำรด้วยก ำลังกำรผลิตสูงสุด 
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ปริมาณการผลิตจริงเทียบกับปริมาณน้ าขั้นต่ าที่ กปภ. รับซื้อของ PTW 

 
 

ปริมาณการผลิตจริงโดยเฉลี่ยต้ังแต่ปี 2554- 2558 ของPTW 
หน่วย: ลบ.ม./วัน 

รายละเอียด 2554 2555 2556 2557 2558 

ก ำลังกำรผลิตน้ ำประปำสูงสุด 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 

MOQ 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 

ปริมำณกำรผลิตจริงโดยเฉลี่ย 354,967 373,919 375,983 366,117 364,506 

อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิต  (%) 91.49% 96.37% 96.90% 94.36% 93.94% 
 
 

2.3.2.2 กระบวนการผลิต 
  กระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของ PTW มีขั้นตอนเช่นเดียวกับกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของ TTW 
2.3.3 วัตถุดิบและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) 

2.3.3.1 TTW มวัีตถุดิบท่ีส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำมีดังต่อไปน้ี 
(ก) น้ ำดิบ น้ ำดิบท่ี TTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำคือ น้ ำจำกแม่น้ ำท่ำจีนตอนกลำง โดยกำรสูบน้ ำ

เข้ำสู่โรงผลิตน้ ำ ณ ต.บำงระก ำ อ.บำงเลน จ.นครปฐม โดยTTW สำมำรถสูบน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนมำใช้โดยไม่มีต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
แต่อย่ำงใด ยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรรับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำสัมปทำนละ 200 บำท โดยต้องจ่ำยให้แก่กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในฐำนะผู้ให้สัมปทำน นอกจำกน้ีบริษัทยังต้องจ่ำยเงินทดแทนค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำพนักงำน
ผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนซึ่งต้องจ่ำยล่วงหน้ำเป็นรำยปีเป็นจ ำนวนเงินปีละ  200 บำทต่อสัมปทำน ท้ังน้ี จำกท่ีTTW ได้รับ
สัมปทำน 2 ฉบับ TTW จึงต้องจ่ำยเงินทดแทนค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนท้ังสิ้น 400 บำทต่อปี 

(ข) สำรเคมี สำรเคมีหลักท่ีTTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ ได้แก่ 
- สำรส้มน้ ำ   - ด่ำงทับทิม 
- คลอรีนเหลว   - ปูนขำว 
- โพลีอีเล็คโตรไลท์ 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2552 2553 2554 2555 2556 2557
MOQ ปริมำณจ่ำย (ลบ.ม/วัน)

(ลบ.ม.) กรำฟแสดงปริมำณน้ ำขำย และปริมำณน้ ำขั้นต่ ำ (MOQ)

2558 
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โดยมีสัดส่วนกำรใช้สำรเคมีในกำรผลิตแตกต่ำงกันออกไป แล้วแต่คุณภำพน้ ำดิบในแต่ละ
ช่วงเวลำกำรผลิต โดยTTW จะท ำกำรทดสอบคุณภำพน้ ำดิบเพื่อตรวจสอบคุณภำพน้ ำ (Jar test) และค ำนวณสัดส่วนสำรเคมีที่
เหมำะสมตำมลักษณะคุณภำพน้ ำดิบ แล้วป้อนข้อมูลอัตรำกำรจ่ำยสำรเคมีแต่ละชนิดเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมของ 
SCADA ซึ่งจะท ำควบคุมกำรสูบจ่ำยสำรเคมีในกระบวนกำรผลิตให้ได้อัตรำส่วนท่ีเหมำะสมตำมอัตรำกำรไหลของน้ ำดิบท่ีสูบเข้ำ
มำท ำกำรผลิต 

TTW ท ำกำรเลือกซื้อวัตถุดิบจำกผู้จ ำหน่ำยหลำกหลำย โดยกำรเลือกซื้อจำกผู้ผลิตท่ีมีคุณภำพ
ของสินค้ำตำมมำตรฐำนและได้รับกำรทดสอบโดยห้องปฏิบัติกำรทำงเคมีของTTW และมีควำมสำมำรถในกำรจัดส่งและกำร
ส ำรองได้ตำมควำมต้องกำรของTTW อย่ำงท่วงที และมีรำคำต่ ำท่ีสุด  

ท่ีผ่ำนมำ ในกำรจัดซื้อสำรเคมีแต่ละชนิด TTW จัดซื้อจำกผู้จัดจ ำหน่ำยสำรเคมีหลำยรำย โดยได้
พิจำรณำแล้วว่ำลักษณะผลิตภัณฑ์ของผู้จัดจ ำหน่ำยรำยน้ันๆ เหมำะสมกับกำรใช้งำนในกระบวนกำรผลิต และผู้จัดจ ำหน่ำยรำย
น้ันสำมำรถจัดส่งวัตถุดิบให้TTW ได้เพียงพอกับควำมต้องกำรและตรงต่อเวลำ 

เน่ืองจำกสำรส้มเป็นสำรเคมีหลักท่ีใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ ปริมำณกำรจัดซื้อสำรส้มจึงมีมูลค่ำ
สูงท่ีสุดในบรรดำยอดจัดซื้อสำรเคมีทั้งหมด และมีผู้จัดจ ำหน่ำยสำรส้มในประเทศหลำยรำยด้วยกัน โดยสำรส้มเป็นวัตถุดิบท่ีไม่มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจงมำกนัก ด้วยเหตุผลน้ีหำกเกิดกรณีท่ีไม่สำมำรถจัดซื้อจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยใดรำยหน่ึงได้ TTW สำมำรถ
จัดซ้ือสำรส้มจำกผู้จัดจ ำหน่ำยรำยอื่น และสำมำรถน ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำได้เช่นกัน 

 
 
 

ยอดจัดซ้ือวัตถุดิบหลักของTTW (ลบ. = ล้ำนบำท) 
 

วัตถุดิบ 
2554 2555 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สำรส้มน้ ำ 43.7 51.7 65.6 51.9 45.9 56.5 28.6 53.6 25.1 48.55 

ด่ำงทับทิม 3.4 4.0 5.5 4.3 4.2 5.2 2.3 4.3 3.2 6.19 

คลอรีนเหลว 12.8 15.1 14.6 11.6 12.2 15.0 12.0 22.3 11.5 22.24 

ปูนขำว 2.1 2.5 2.7 2.1 2.0 2.5 - - 0.4 0.77 

โพลิเมอร์ 10.4 12.3 16.5 13.0 10.6 13.1 8.5 15.8 7.8 15.09 

ผงถ่ำนกัมมันต์ 6.9 8.1 15.4 12.2 1.2 1.5 - - 0.3 0.58 

สำรเคมีหลัก 79.3 93.8 120.3 95.2 76.1 93.7 51.4 95.7 48.3 93.42 

อุปกรณ์อะไหล่ 5.3 6.3 6.1 4.8 5.1 6.3 2.3 4.3 3.4 6.58 

ยอดรวม 84.6 100.0 126.4 100 81.2 100 53.7 100 51.7 100 

 
(ค) ผู้ซ่อมบ ำรุงและผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
TTW ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เบื้องต้นโดย TWO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของTTW และ PTW 

ในกรณีท่ีระบบผลิต ระบบส่งน้ ำ หรืออุปกรณ์เฉพำะ เกิดควำมเสียหำย ต้องท ำกำรซ่อมแซม หรือซ่อมบ ำรุง เกินขีดควำมสำมำรถ
ของ TWO หรืองำนซ่อมท่ีTTW พิจำรณำว่ำไม่คุ้มค่ำ TTW จะจัดให้มีกำรคัดเลือกผู้ด ำเนินกำรโดยจัดให้มีกำรประมูลเสนอรำคำ 
โดยเลือกผู้เสนอรำคำท่ีเป็นไปตำมเงื่อนไขในเชิงของกำรซ่อมบ ำรุง ควำมสำมำรถของผู้รับจ้ำงและมีค่ำใช้จ่ำยน้อยท่ีสุด เป็น
เงื่อนไขหลักกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของTTW 
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(ง) ค่ำอุปกรณ์อะไหล่ 
TTW เป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำอุปกรณ์อะไหล่ โดยจัดซ้ือเป็นครั้งครำวจำกผู้จัด 

จ ำหน่ำย ท้ังน้ี กำรพิจำรณำเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้ำท่ีเหมำะสมกับงำน คุณภำพ กำรให้บริกำรและรำคำท่ี
เหมำะสมเป็นส ำคัญ 

2.3.2.2 PTW มวัีตถุดิบท่ีส ำคัญที่ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำมีดังต่อไปน้ี 
   (ก) น้ ำดิบ  น้ ำดิบท่ี PTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำคือน้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ PTW สูบน้ ำเข้ำสู่

โรงผลิตน้ ำ ณ ต.บ้ำนปทุม อ.สำมโคก จ.ปทุมธำนี ท้ังน้ี PTW ต้องเสียค่ำธรรมเนียมในกำรรับสัมปทำนประกอบกิจกำรประปำ
เป็นจ ำนวนเงิน 200 บำท โดยต้องจ่ำยให้แก่กระทรวงมหำดไทยในฐำนะผู้ให้สัมปทำน (ซึ่งต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้โอน
อ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับกิจกำรประปำไปยังกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) และเงินทดแทนค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำ
พนักงำนผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนซึ่งต้องจ่ำยล่วงหน้ำเป็นรำยปีเป็นจ ำนวนเงินปีละ 200 บำท โดย PTW ได้ช ำระเงินทดแทน
ค่ำใช้จ่ำยของเจ้ำพนักงำนผู้ตรวจกำรของผู้ให้สัมปทำนดังกล่ำว ล่วงหน้ำจนครบจ ำนวนท่ีต้องช ำระตลอดอำยุสัมปทำน 25 ปี 
จ ำนวนท้ังสิ้น 5,000 บำท เมื่อเดือนมีนำคม 2543  

 (ข) สำรเคมี สำรเคมีหลักท่ี PTW ใช้ในกำรผลิตน้ ำประปำ ได้แก่ 
- สำรส้มน้ ำ  - คลอรีนเหลว 
- ปูนขำว  - โพลีอีเล็คโตรไลท์ 
PTW ไม่ใช้ด่ำงทับทิมในกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำเนื่องจำกคุณลักษณะของน้ ำดิบท่ีแตกต่ำง

กันระหว่ำงน้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนและน้ ำดิบจำกแม่น้ ำเจ้ำพระยำ ท้ังนี้ น้ ำดิบจำกแม่น้ ำท่ำจีนประกอบไปด้วยสำรเคมีบำงชนิดท่ี
ท ำให้น้ ำมีสี และด่ำงทับทิมช่วยก ำจัดสำรเคมีที่ก่อให้เกิดสีดังกล่ำว 

     PTW ใช้ระบบควบคุมคุณภำพเพื่อค ำนวณหำปริมำณและสัดส่วนของสำรเคมีท่ีเหมำะสมกับ
คุณภำพของน้ ำดิบในขณะนั้นส ำหรับกำรผลิตน้ ำประปำ โดยกำรน ำน้ ำดิบมำผ่ำนระบบ Jar Test เช่นเดียวกัน 

     อน่ึง ในกำรจัดซื้อสำรเคมีแต่ละชนิด PTW ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อสำรเคมีรำยเดียวกันกับ TTW 
เพื่อเพิ่มอ ำนำจในกำรต่อรอง 

     เช่นเดียวกับTTW ปริมำณกำรจัดซื้อสำรส้มน้ ำจึงมีมูลค่ำสูงท่ีสุดในบรรดำยอดจัดซื้อสำรเคมี
ท้ังหมด โดยตั้งแต่ปี 2547 PTW จัดซ้ือสำรส้มน้ ำจำกบริษัท สยำมเฆมี จ ำกัด ( มหำชน ) เพียงรำยเดียว  

 
ยอดจัดซ้ือวัตถุดิบหลักของPTW (ลบ. = ล้ำนบำท) 

วัตถุดิบ 
  

2554 2555 2556 2557 2558 

ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % ลบ. % 

สำรส้มน้ ำ 28.82 65.50 31.43 67.70 32.74 63.34 21.05 54.42 25.1 62.21% 

คลอรีนเหลว 6.04 13.73 5.23 11.26 7.15 13.83 6.88 17.79 0.9 2.23% 

ปูนขำว 0.77 1.75 0.41 0.88 0.31 0.60 - - 0.05 0.12% 

โพลิเมอร์ 7.12 16.18 8.13 17.51 9.01 17.43 7.56 19.54 12.4 30.73% 

สำรเคมีหลัก 42.72 97.16 45.20 97.35 49.21 95.20 35.49 91.75 38.45 95.29% 

อุปกรณ์อะไหล่ 1.25 2.84 1.23 2.65 2.48 4.80 3.19 8.25 1.9 4.71% 

ยอดรวม 44.00 100.00 46.43 100 51.69 100 38.68 100 40.35 100 
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(ค) ผู้ซ่อมบ ำรุงและผู้รับเหมำก่อสร้ำง 
      PTW ด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์เบื้องต้นโดย TWO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TTW และ  

PTW ในกรณีท่ีระบบผลิต ระบบส่งน้ ำ หรืออุปกรณ์เฉพำะ เกิดควำมเสียหำย ต้องท ำกำรซ่อมแซม หรือซ่อมบ ำรุง เกินขีด
ควำมสำมำรถของ TWO หรืองำนซ่อมท่ี PTW พิจำรณำว่ำไม่คุ้มค่ำ PTW จะจัดให้มีกำรคัดเลือกผู้ด ำเนินกำรโดยจัดให้มีกำร
ประมูลเสนอรำคำ โดยเลือกผู้เสนอรำคำท่ีเป็นไปตำมเงื่อนไขในเชิงของกำรซ่อมบ ำรุง ควำมสำมำรถของผู้รับจ้ำงและมีค่ำใช้จ่ำย
น้อยท่ีสุด เป็นเงื่อนไขหลักกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงของ PTW 
    (ง) ค่ำอุปกรณ์อะไหล่ 

    PTWเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำอุปกรณ์อะไหล่ โดยจัดซ้ือเป็นครั้งครำวจำกผู้จัด 
จ ำหน่ำยเช่นเดียวกับ TTW ท้ังน้ี กำรพิจำรณำเลือกผู้จัดจ ำหน่ำยขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้ำท่ีเหมำะสมกับงำน คุณภำพ กำร
ให้บริกำรและรำคำท่ีเหมำะสมเป็นส ำคัญเช่นกนั 
 

2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
 

 2.4.1 TTW  
         TTW ให้ควำมส ำคัญถึงกำรรักษำสภำพแวดล้อมที่ดี อย่ำงไรก็ตำมจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของTTW  

ท ำให้เกิดตะกอนจำกกำรผลิต ซึ่งตะกอนดังกล่ำวจะถูกส่งไปยังกระบวนกำรรีดตะกอนโดยกำรผสมโพลิอีเล็คโตรไลท์ลงไปท ำให้
ตะกอนจับตัวกันก่อนท่ีจะถูกน ำไปท้ิงในท่ีท่ีได้จัดเตรียมไว้ของTTW ส่วนน้ ำท่ีได้จำกกำรรีดจะถูกน ำกลับเข้ำไปในระบบใหม่เพื่อ
ผ่ำนกระบวนกำรผลิตให้เป็นน้ ำประปำอีกครั้งตำมกระบวนกำรแบบ Zero DischargeโดยTTW ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบกำก
ตะกอนเป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่องโดยห้องปฏิบัติกำรท่ีได้กำรรับรองมำตรฐำน 

        ในส่วนของกำกสำรเคมีท่ีเกิดจำกน้ ำล้ำงจำกห้องทดลอง ท่ีผ่ำนมำ TTW ได้ว่ำจ้ำงให้บริษัทรับบ ำบัดสำรเคมีท่ี
ได้รับอนุญำตรับไปก ำจัดเป็นครั้งๆ ไป ประมำณปีละ 1 ครั้ง โดยไม่เคยมีกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำง เน่ืองจำก ปริมำณกำกสำรเคมีท่ี
ต้องบ ำบัดต่อปีมีปริมำณน้อยมำก 

          นอกจำกน้ีTTW ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด  และยังมีกำรสนับสนุนและให้
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนดูแลสิ่งแวดล้อมของภำครัฐและภำคท้องถิ่น ได้แก่ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค 5 กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ. นครปฐม ชมรมเรำรักแม่น้ ำท่ำจีน  โดยกำรร่วมหำรือและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรพัฒนำ
แบบยั่งยืนในกำรอนุรักษ์คุณภำพของแม่น้ ำท่ำจีนให้มีคุณภำพดี เพื่อท่ีจะท ำให้แหล่งน้ ำและชุมชนมีสภำพแวดล้อมท่ีดีต่อไป 
ส่งผลให้TTW มีแหล่งน้ ำดิบส ำหรับกำรผลิตท่ีมีคุณภำพตลอดไป  
                        อน่ึง ท่ีผ่ำนมำ TTW ไม่มีข้อพิพำทและ/หรือ ถูกฟ้องร้องใดๆ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม  

 

2.4.2 PTW 
         PTW ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรรักษำสภำพแวดล้อม กระบวนกำรผลิตน้ ำประปำของ PTW มีลักษณะเป็น

แบบ Zero Discharge คือตลอดกระบวนกำรผลิตน้ัน ไม่มีกำรปล่อยน้ ำกลับลงสู่แหล่งน้ ำดิบ ท้ังนี้น้ ำท่ีเหลือจำกกำรแยกตะกอน
ดินออกจะถูกน ำย้อนกลับไปยังกระบวนกำรผลิตใหม่ 

         จำกกำรวิเครำะห์ของบริษัท บริหำรและพัฒนำเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน) (GENCO) เมื่อ
ปลำยปี 2542 พบว่ำตะกอนดินจำกกระบวนกำรผลิตไม่มีสำรมีพิษท่ีก่อให้เกิดอันตรำยแก่สิ่งแวดล้อมเจือปน ท้ังน้ี PTW ยก
ตะกอนดินท่ีเกิดขึ้นให้แก่บุคคลภำยนอกท่ีต้องกำรไปถมท่ีดินโดยไม่คิดค่ำตะกอนดินหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆทั้งสิ้น 

         ส ำหรับสำรเคมีท่ีหลงเหลือจำกกำรล้ำงถังเก็บ ถังเตรียมสำรเคมี และน้ ำจำกห้องทดลอง ในอดีต PTW เคยท ำ
สัญญำปีต่อปีว่ำจ้ำง GENCO ให้ท ำกำรก ำจัดสำรเคมีดังกล่ำว โดยท่ีผ่ำนมำ PTWส่งกำกสำรเคมีให้ GENCO บ ำบัดประมำณปี
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ละ 1 ครั้ง ปริมำณไม่เกินปีละ 5 ตัน อย่ำงไรก็ตำม เมื่อสัญญำครั้งสุดท้ำยสิ้นสุดลงเมื่อปลำยปี 2549 PTW ไม่ได้ท ำสัญญำปีต่อปี
กับ GENCO อีก 

         อน่ึง ท่ีผ่ำนมำPTWไม่เคยมีข้อพิพำทเรื่องสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงำนหรือเอกชนรำยใดเช่นกัน 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

2.5 การพัฒนาธุรกิจในอนาคต 
 

 
 

 

 
 

 

2.5.1 สภาพแวดล้อมในการพัฒนาธุรกิจ 
เมื่อพิจำรณำปริมำณกำรใช้น้ ำเพื่ออุปโภคบริโภคภำยในประเทศจำกผู้ให้บริกำรน้ ำประปำ พบว่ำมีปริมำณรวม

ท้ังสิ้นประมำณ 9,800 ล้ำนลบ.ม. (ณ ปี 2557) โดยมีผู้ให้บริกำรน้ ำประปำหลัก 3 รำย คือ กปน. ซึ่งให้บริกำรน้ ำประปำในเขต
กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร และนนทบุรี คิดเป็น 9% กปภ. ซึ่งให้บริกำรน้ ำประปำในเขตอื่นๆ นอกเหนือจำก กปน. คิดเป็น 
15% และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งได้แก่ หน่วยงำนเทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือหมู่บ้ำนคิดเป็น  58% 
โดยมีผู้ท่ียังไม่ได้รับบริกำรซึ่งเป็นพื้นท่ีห่ำงไกลตัวเมืองอีก 18% อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรให้บริกำรน้ ำประปำจำก อปท. ส่วน
ใหญ่ ยังไม่ได้มีคุณภำพน้ ำเพียงพอส ำหรับกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดี จึงยังมีตลำดท่ีเอกชนสำมำรถเข้ำพัฒนำได้อีกมำก แต่
อุปสรรคคือ อปท. และประชำกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังไม่มีงบประมำณ  

 

จำกสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจน้ ำประปำข้ำงต้น แสดงให้เห็นว่ำ ประเทศไทยยังคงมีผู้ที่เข้ำไม่ถึงแหล่งน้ ำประปำ หรือยัง
ไม่ได้รับน้ ำประปำท่ีมีคุณภำพอีกจ ำนวนมำก ขณะท่ีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำยังคงมีสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง   จำกกำรยกระดับ
คุณภำพชีวิต และเศรษฐกิจ จึงเป็นช่องทำงท่ีเอกชนจะสำมำรถเข้ำลงทุนในธุรกิจน้ ำในรูปแบบต่ำงๆ แต่เน่ืองจำก กปน. มีควำม
เข้มแข็งทำงกำรเงินเป็นอย่ำงดี และไม่มีนโยบำยเปิดโอกำสให้ภำคเอกชนเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรน้ ำประปำ ดังน้ัน TTW จึงจะ
มุ่งเน้นในกำรขยำยไปยัง 5 ด้ำน ได้แก่ ธุรกิจน้ ำประปำท่ีด ำเนินงำนกับ กปภ. ธุรกิจน้ ำประปำท่ีด ำเนินงำนกับ อปท. ธุรกิจน้ ำกับ
นิคมอุตสำหกรรม/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ธุรกิจน้ ำประปำในต่ำงประเทศ และธุรกิจบ ำบัดน้ ำเสียชุมชน โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
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2.5.2 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับน้ า 
  2.5.2.1 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับ กปภ. 
   ปัจจุบัน กปภ. ยังไม่มีนโยบำยเปิดโอกำสให้เอกชนลงทุนในโครงกำรของกปภ. ส ำหรับสัญญำ

ใหม่ๆ มำกขึ้น เพียงแต่ให้ขยำยก ำลังกำรผลิตในพื้นท่ีสัญญำเดิมเท่ำน้ัน ซึ่งท่ีเปิดโอกำสให้เอกชนได้มีโอกำสร่วมลงทุนในรูปแบบ
ต่ำงๆ เช่น BOO, BOT ฯลฯ เพื่อด ำเนินกำรผลิตน้ ำประปำส่งให้กปภ . น ำไปจ ำหน่ำยให้ประชำชนอีกต่อหน่ึงคิดเป็นประมำณ 
20% อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะร่วมด ำเนินธุรกิจไปกับ กปภ. อย่ำงยั่งยืน โดยเฉพำะกำรแก้ไขปัญหำภัยแล้งร่วมกัน 
TTW จึงศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรโรงผลิตน้ ำขนำดเล็ก (Mobile Plant) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในพื้นท่ีจ ำกัด  

  2.5.2.2 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับ อปท. 
กำรให้บริกำรน้ ำประปำแก่ประชำชนในประเทศไทยน้ัน อปท. ประกอบไปด้วยองค์กรบริหำรส่วนต ำบล 

(อบต.)  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบำลต ำบล เทศบำลเมือง เทศบำลนคร กรุงเทพมหำนคร และเมืองพัทยำ ซึ่ง
ปัจจุบันจ ำนวนกว่ำ 7,800 แห่ง จึงเป็นแหล่งให้บริกำรน้ ำประปำท่ีเข้ำถึงประชำชนมำกท่ีสุด แต่  อปท. ส่วนใหญ่ขำดแคลน
ทรัพยำกรโดยเฉพำะงบประมำณ TTW มองว่ำเป็นโอกำสท่ีจะใช้ศักยภำพของในฐำนะผู้ให้บริกำรน้ ำประปำภำคเอกชนส ำหรับ
กำรเข้ำสู่ธุรกิจน้ ำประปำกับ อปท. ซึ่งอำจอยู่ในพื้นท่ีให้บริกำรในปัจจุบันของ TTW แต่ยังไม่ได้รับบริกำร หรือนอกพื้นท่ีบริกำรของ 
TTW ก็ได ้

2.5.2.3 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับ นิคมอุตสาหกรรรม / เขตเศรฐกิจพิเศษ 
 สภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจน้ ำประปำกับนิคมอุตสำหกรรม / เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพรำะประเทศ
ไทยเป็นประเทศท่ีมีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจจำกกำรพึ่งพำกำรส่งออกสูงถึงร้อยละ 70  ถ้ำผู้ใช้น้ ำเพื่อกำรส่งออกสำมำรถส่งสินค้ำ
ได้มำกขึ้น ก็มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะขยำยกิจกำร นิคมฯ เหล่ำน้ีก็จะขยำยตัวตำม ในเดือนสิงหำคม ปี 2552 TTW ซื้อสิทธิในนิคม
อุตสำหกรรมบำงปะอินเพื่อให้บริกำรน้ ำประปำและบ ำบัดน้ ำเสียในนิคมอุตสำหกรรมดังกล่ำวเป็นเวลำ 30 ปี โดย TTW ช ำระค่ำ
สิทธิให้ บริษัท ท่ีดินบำงปะอิน จ ำกัด เป็นจ ำนวนเงิน 1,400 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นช่องทำงหน่ึงของกำรขยำยธุรกิจน้ ำประปำรวมถึง
ธุรกิจบ ำบัดน้ ำเสียของ TTW ดังนั้นบริษัทฯ จึงแสวงหำโอกำสในด้ำนน้ีอยู่เสมอ 
 ปี 2558 มีนิคมอุตสำหกรรมทั้งสิ้น 56 แห่ง กระจำยอยู่ใน 16 จ.ของประเทศ โดยจ ำนวน 11 แห่งมีกำร
นิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นเจ้ำของกิจกำร ท่ีเหลือมีเอกชนเป็นเจ้ำของกิจกำร ส ำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ัน 
เริ่มพัฒนำ 5 พื้นท่ีแรกตำมแนวชำยแดนท่ีมีกำรค้ำส ำคัญ อำทิ จ.ตำก จ.มุกดำหำร จ.สระแก้ว จ.ตรำด และจ.สงขลำ ซึ่งมีกำร
วำงแผนให้ กปภ. เข้ำมำมีส่วนร่วม ดังนั้น TTW จึงเตรียมควำมพร้อมที่จะท ำงำนและให้บริกำรควบคู่ไปกับ กปภ.  

   
           2.5.2.4 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจกับตลาดต่างประเทศ 

จำกกำรขยำยตัว และควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN 
Economic Community : AEC) ในปลำยปี 2558 ส่งผลให้มีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจโดยเฉพำะกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคพื้นฐำน 
โดยเฉพำะในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ CLMV หรือ กัมพูชำ สปป.ลำว พม่ำ และเวียดนำม จึงเอื้อให้เกิดช่องทำงส ำหรับกำรเข้ำ
ไปท ำธุรกิจน้ ำประปำในประเทศเหล่ำน้ีมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะท่ีประเทศพม่ำ TTW ได้ศึกษำควำมเป็นไปได้และติดตำมควำม
คืบหน้ำในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ท้ังน้ี กำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศน้ันยังคงมีปัจจัยต่ำงๆ มำกมำยท่ีบริษัทฯ ต้องค ำนึงถึง เช่น 
ควำมแตกต่ำงของกฏระเบียบและกฏหมำยของแต่ละประเทศ, ควำมแตกต่ำงเรื่องจ ำนวนประชำกร, รำยได้และค่ำครองชีพของ
ประชำกร, วัฒนธรรม ประเพณีและควำมเป็นอยู่ของประชำกรแต่ละประเทศ รวมไปถึงลักษณะทรัพยำกรของแต่ละประเทศก็ไม่
เหมือนกัน ดังนั้น TTW จึงมุ่งพัฒนำควำมพร้อมของบุคลำกรภำยในให้มีศักยภำพเพียงพอท่ีจะน ำพำองค์กรออกไปด ำเนินงำนใน
ต่ำงประเทศซึ่งมีสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจท่ีแตกต่ำง ท้ังน้ีเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจระหว่ำงประเทศน้ัน อำจต้องเผชิญกับปัญหำ
ในรูปแบบต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้นอย่ำงปัจจุบันทันด่วนและมีผลต่อกำรด ำเนินงำนของธุรกิจในระยะยำว 
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2.5.3 ทิศทางการพัฒนาธุรกิจบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

ธุรกิจบ ำบัดน้ ำเสียได้กลำยมำเป็นธุรกิจท่ีมีควำมส ำคัญมำกขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจำกควำมต้องกำรแหล่งน้ ำท่ีสะอำด
และถูกสุขอนำมัยรวมไปถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกแม่น้ ำล ำคลอง ท่ีเกิดจำกน้ ำเสียจ ำนวนมำก ดังนั้น ท่ำมกลำงกำรเติบโต
ของภำคอุตสำหกรรมและชุมชนเมือง TTW ให้ควำมสนใจในกำรศึกษำสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและช่องทำงกำรลงทุนในธุรกิจ
บ ำบัดน้ ำเสีย ซึ่งบริษัทฯ จะมุ่งเป้ำไปท่ีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชนอันเป็นแหล่งท่ีก่อให้เกิดน้ ำเสียขนำดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
ไทย 

ปริมำณน้ ำเสียท่ัวประเทศสำมำรถประมำณกำรได้ 20.8 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน ในจ ำนวนดังกล่ำวเป็นน้ ำเสียชุมชน
ท่ัวประเทศประมำณ 14 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน คิดเป็น 67% ของปริมำณน้ ำเสียท้ังประเทศ โดยแบ่งเป็นน้ ำเสียจำกเทศบำล 1,687 
แห่ง ประมำณ 2.5 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 6,089 แห่ง ประมำณ 9 ล้ำน ลบ.ม. และกรุงเทพมหำนครและ
เมืองพัทยำ ประมำณ 2.5 ล้ำนลบ.ม.ต่อวัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้ำนลบ.ม./วัน 

รวมปริมำณน้ ำเสีย 20.8 ล้ำนลบ.ม./วัน 




