บทที่ 1
บทนํา
การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีหนาที่ในการจัดหาน้ําประปาเพื่อใหบริการแกชุมชน
ในเขตเทศบาลนครราชสีมาและพื้นที่รอบนอก ความตองการใชน้ําของประชากรในเขตเทศบาล
นครนครราชสีมาและพื้นที่รอบนอก โดยภาพรวมแบงออกเปน 3 กลุมใหญๆ คือ การอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมและทองเที่ยว ซึ่งปจจุบันการขยายตัวของชุมชนเมือง ไดมีการขยายตัวและพัฒนาไป
อยางรวดเร็วตามความเจริญของจังหวัดนครราชสีมา ในขณะที่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานเปนไปอยางไมมีระเบียบและการจัดการที่เหมาะสม จึงไมเพียงพอตอความตองการของ
ประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบน้ําประปา ซึ่งเปนสิ่งที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สนับสนุนเศรษฐกิจ การพัฒนาการนําเสนอขอมูลที่รวดเร็ว แมนยําและถูกตองสําหรับกระบวนการ
ผลิตน้ําประปา จากโรงผลิตน้ําประปา 3 แหง และสถานีสูบน้ําดิบ 2 แหง ซึ่งตั้งอยูหางไกลกัน
ดังนั้นขอมูลตาง ๆ จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งเพื่อใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนดานตาง ๆ
เชน การเพิ่มกําลังการผลิต การลดกําลังการผลิต รวมทั้งการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถ
ควบคุมกระบวนการทํางานตางๆใหไดมาตรฐานที่ตองการ

1.1 สภาพทั่วไป
ขอมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลนครนครราชสีมาประกอบดวย ลักษณะที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
และประชากร ดังตอไปนี้
1.1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลนครนครราชสีมา ทําเลที่ตั้งของเทศบาลถือเปนศูนยกลางของจังหวัด ตั้งอยูเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา อยูระหวางเสนรุงที่ 14 – 16 องสาเหนือ และเสนแวงที่ 101 – 103
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล ประมาณ 174 – 206 เมตร มีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต 255 กิโลเมตร ทางรถไฟ 264 กิโลเมตร สวนลักษณะพืน้ ที่ที่เปนที่
ราบลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ตอนเหนือของตัวเมืองเปนที่ราบลุมตะวันออกเฉียงใตเปนที่ราบ
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สูงลักษณะดินเปนดินรวนปนทราย มีลําตะคองซึ่งเปนลําน้ําหลักของแมน้ํามูล ไหลผานตัวเมืองดาน
ทิศเหนือ ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร
1.1.2 ขนาดพื้นที่
เทศบาลนครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ 37.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 23,437 ไร 2 งาน คิด
เปนรอยละ 4.96 ของพื้นที่อําเภอเมือง(อําเภอเมืองนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 755,596 ตาราง
กิโลเมตร) หรือประมาณรอยละ 0.18 ของพื้นที่จังหวัด (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ
20,493.9 ตารางกิโลเมตร)
- อาณาเขต โดยรอบเขตเทศบาลนครนครราชสีมา มีอาณาเขตติดตอกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตางๆ ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดตอกับพืน้ ทีข่ อง องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย
องคการบริหารสวนตําบลหนองกระทุม และองคการบริหารสวน
ตําบลบานเกาะ

ทิศใต

ติดตอกับพืน้ ทีข่ อง เทศบาลตําบลหนองไผลอม, องคการบริหาร
สวนตําบลหนองจะบก และเทศบาลตําบลโพธิ์กลาง

ทิศตะวันออก ติดตอกับพืน้ ทีข่ อง เทศบาลตําบลหัวทะเล
ทิศตะวันตก

ติดตอกับพืน้ ทีข่ อง เทศบาลตําบลปรุใหญ องคการบริหารสวน
ตําบลบานใหม และ องคการบริหารสวนตําบลสุรนารี

1.1.3 ประชากร
ประชากรภายในพื้นทีเ่ ขตเทศบาลนครนครราชสีมา ตามสถิติทะเบียนราษฎร มีการ
เปลี่ยนแปลงดานประชากรในชวง 5 ปที่ผานมาดังนี้
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ตารางที่ 1.1 ประชากรของเทศบาลนครนครราชสีมาระหวางป 2551-2555
ป พ.ศ.

ชาย

หญิง

รวม

2551

68,816

76,877

145,693

2552

68,784

76,588

145,372

2553

67,613

75,604

143,217

2554

64,582

73,305

137,887

2555

65,346

73,186

138,532

ที่มา : งานทะเบียนราษฎร สํานักปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา
หมายเหตุ : ขอมูลประชากร ณ เดือน กุมภาพันธ ของแตละป
เดือนกุมภาพันธ 2555 มีประชากรในเขตเทศบาล เปนชายจํานวน 65,346 คน และประชากร
เปนหญิง จํานวน 73,186 คน โดยมีประชากรในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 138,532 คนเมื่อเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันปที่แลว ประชากรชายเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 764 คน คิดเปนรอยละ1.1 ประชากร หญิง
เปลี่ยนแปลงลดลง 119 คน คิดเปนรอยละ 0.16 ทําใหประชากรในเขตเทศบาลเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
645 คน คิดเปนรอยละ 0.48
ภารกิจและอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 กําหนดใหเทศบาลนคร
ตองทําประการหนึ่งก็คือ ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา จึงไดดําเนินการ
ประกอบกิจการประปา เพื่อใหบริการดานน้ําประปาในเขตเทศบาล ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้น 37.5
ตารางกิ โ ลเมตร และบริ เ วณพื้ น ที่ โ ดยรอบในรั ศ มี 1 ตารางกิ โ ลเมตร ในระยะเริ่ ม ต น ของการ
ใหบริการดานน้ําประปาแกประชาชนในเขตเทศบาลในป พ.ศ.2488 มีจํานวนผูใชน้ํา 230 ราย และ
ปพ.ศ. 2528

มีจํานวนผูใชน้ํา 29,387 ราย จากขอมูลสถิติผูใชน้ําของการประปาเทศบาลนคร

นครราชสีมาจากป พ.ศ. 2488 – 2538 พบวาในระยะเวลา 50 ป มีอัตราการขยายตัวของผูใชน้ําเพิ่ม
สูงขึ้นเปนอยางมาก โดยมีผูใชน้ําเพิ่มขึ้นถึง 29,157 ราย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจํานวนผูใชน้ํา
ในป พ.ศ. 2538 –2552 พบวามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเพียง 73.17 เปอรเซ็นต แตจํานวนรายของผูใชน้ํา
เพิ่มขึ้นถึง 21,502 ราย ในชวงระยะเวลาเพียง 14 ป เทานั้น นั่นแสดงใหเห็นวาในชวง 14 ป ที่ผาน
มา ความตองการใชน้ําประปาของประชาชนในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากการขยายตัว
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ของชุมชนเมือง สงผลใหเทศบาลจําเปนตองผลิตน้ําประปาเพื่อใหบริการแกประชาชนเพิ่มมากขึ้น
และปจจุบันมีจํานวนผูใชน้ําในเขตรับผิดชอบรวมประมาณ 59,889 ราย ดังแสดงในตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 จํานวนผูใชน้ําในเขตรับผิดชอบของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ป พ.ศ.

จํานวนผูใชน้ําในเขต

จํานวนผูใชน้ํานอกเขต

รวมผูใชน้ําทั้งหมด

2551

46,976

3,291

50,267

2552

47,684

3,339

51,023

2553

48,274

3,389

51,663

2554

49,091

3,519

52,610

2555

49,973

9,517

59,490

ที่มา : งานจัดเก็บรายได สํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
หมายเหตุ : ขอมูลผูใชน้ํา ณ เดือน ธันวาคม ของแตละป

1.2 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันนี้การผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาใชแหลงน้ําดิบจาก
เขื่อนลําตะคอง และเขื่อนลําแชะ โดยมีวิธีการนําน้ําดิบมาผลิตน้ําประปา 2 วิธีคือ
1. รับน้ําดิบจากคลองธรรมชาติ ซึ่งไหลมาจากอางเก็บน้ําลําตะคองมาตามคลองธรรมชาติ
ไหลผานอําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน มายังบริเวณอาคารสูบน้ําดิบบานมะขามเฒาและอาง
เก็บน้ําอัษฎางค รวมระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร และรับน้ําดิบจากลําน้ํามูล ซึ่งไหล
มาจากอา งเก็ บน้ําลํ า แชะ อา งเก็บน้ํ าลํามูลบนและอา งเก็บน้ํ าลํ า พระเพลิ ง ไหลผ า น
อําเภอครบุรี อําเภอโชคชัย มายังบริเวณอาคารสูบน้ําดิบโรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน
โดยน้ําทั้งสองแหลงนี้ จะสูบน้ํามาใชในการผลิตน้ําประปาไดเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น
เนื่องจากฤดูอื่นๆ ปริมาณน้ํามีนอยและน้ําไมมีคุณภาพ
2. รับน้ําดิบโดยตรงจากเสนทอซึ่งแบงเปน 2 สวน คืออางเก็บน้ําลําตะคองและอางเก็บน้ํา
ลําแชะ
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การประปาเทศบาลนครนครราชสีมา มีระบบผลิตน้ําประปา 2 ระบบคือ ระบบกรองชา
(Slow Sand Filter) และระบบกรองเร็ว (Rapid Sand Filter) โรงกรองน้ําจํานวน 3 แหงคือ
1. โรงกรองน้ําอัษฏางค
2. โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา
3. โรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน
รูปที่ 2.1 แสดงตําแหนงสถานีสูบน้ําดิบลําตะคอง และโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา โรง
กรองน้ําอัษฏางค

ระยะทางประมาณ 53 กม.

รูปที่ 2.1 ตําแหนงสถานีสูบน้ําดิบลําตะคอง และโรงกรองน้ําบานมะขามเฒา โรงกรองน้ําอัษฏางค
โรงกรองน้ําอัษฏางค สรางเมื่อป พ.ศ. 2477 ตั้งอยูบนพื้นที่ 5 ไร ดานหลังติดโรงพยาบาล
มหาราช ตั้งอยูบนถนนประปา ในเขตอําเภอ เมือง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบดวยโรงกรองที่
7-8 ระบบผลิตเปนระบบกรองเร็ว กําลังผลิตวันละ 25,200 ลบ.ม./วัน

และ สถานีสูบจายน้ํา

อัษฏางคใหม ดานหลังอยูติดกับโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ประกอบดวยถังน้ําใสขนาด 40,000
ลบ.ม. สูบจายน้ําประปาเขาสูชุมชน
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โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา สรางเมื่อป พ.ศ. 2534 ตั้งอยูบนพื้นที่ 200 ไร ตําบลบานใหม
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หางจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร มีกําลังผลิตรวมประมาณ
60,000 ลบ.ม./วัน แบงเปน 2 ระบบคือ
ก. ระบบกรองชา(Slow Sand Filter) มีจํานวนถังกรอง 16 หนวย
ข. ระบบกรองเร็วมีจํานวน 4 โรงกรอง
รูปที่ 2.2 แสดงตําแหนงสถานีสูบน้ําดิบลําแชะ และโรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน

ระยะทางประมาณ 68 กม.

รูปที่ 2.2 ตําแหนงสถานีสูบน้ําดิบลําแชะ และโรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน
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โรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน สรางเมื่อป พ.ศ. 2550 ตั้งอยูบนพื้นที่ 227.5 ไร บานใหม
หนองบอน ตําบลดานเกวี ยน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา หางจากตัว เมืองประมาณ 18
กิโลเมตร มีกําลังผลิตรวมประมาณ 100,000 ลบ.ม./วัน
ปจจุบันการประปาผลิตน้ําประปารวมทั้งสิ้น ประมาณ 120,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน จาก
โรงกรองน้ําบานมะขามเฒา, โรงกรองน้ําอัษฎางค และโรงผลิตน้ําบานใหมหนองบอน การจายน้ํา
ครอบคลุมในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา และพื้นที่รอบนอก 1 ตารางกิโลเมตร แตการดําเนินงาน
โดยเทศบาลนครเองนั้นยังคงมีปญหาและขอจํากัด เชน ปญหาการขาดแคลนน้ําดิบ ปญหาการขาด
องคความรูดานการบริหารจัดการระบบผลิตน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ปญหาเนื่องจาก
ระบบการผลิตน้ําประปาของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ในแตละหนวยตั้งอยูหางไกลกัน
การควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณในกระบวนการผลิตน้ําประปา ใหสามารถทํางานได
ตามตองการนั้น สวนใหญยังคงใชแรงงานเปนหลัก ทําใหเกิดความลาชาในการอานสงขอมูลและ
การควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณในกระบวนการผลิตน้ําประปา ซึ่งจากปญหาสวนนี้ทําใหเทศบาล
นครนครราชสีมา ตองหาแนวคิดหรือวิธีการที่จะบริหารจัดการอยางใด ภายใตเงื่อนไขที่วาพื้นที่
กว า ง แต ใ ช ค นน อ ย จึ ง ได แ นวคิ ด ที่ จ ะนํ า ระบบควบคุ ม โดยการใช ค อมพิ ว เตอร ม าช ว ยในการ
ปฏิบัติการ(Operation)
เพื่อการบริหารจัดการระบบผลิตน้ําประปาใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การนําเทคโนโลยี
ระบบควบคุมระยะไกล (SCADA) มาประยุกตใชในกระบวนการผลิตน้ําประปา จะทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน รักษาคุณภาพของน้ําประปาที่ผลิตไดทั้งกระบวนการ และยังสนับสนุน
การวางแผนการผลิตและการจัดการน้ําไดอยางมีอยางมีประสิทธิภาพ เชนลดตนทุนและคาใชจายใน
การดําเนินงาน เนื่องจากการประปามีนโยบายไมเพิ่มบุคลากร การนําเทคโนโลยีระบบควบคุม
ระยะไกล (SCADA)

มาสนับสนุนการดําเนินงานจะสามารถควบคุมกระบวนการทํางานของ

เครื่องจั ก ร และอุ ปกรณ ในจุด ต างๆไดจ ากศูน ยควบคุ ม แหง เดีย ว การประปาจึงสามารถจั ด การ
บุคลากรไดอยางเหมาะสม และลดคาใชจายในการดําเนินงานควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณตามจุด
ต า งๆที่ ห า งออกไปได และเป น การพั ฒ นาระบบข อ มู ล ที่ ร วดเร็ ว แม น ยํ า และถู ก ต อ งสามารถ
แสดงผลแบบกราฟฟค และมีการจัดเก็บขอมูลลงระบบฐานขอมูลของการประปา
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1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาในระบบผลิตน้ําประปา ของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาการประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล Supervisory Control and Data
Acquisition (SCADA)ใหสามารถควบคุมกระบวนการผลิตน้ําประปา หรือเชื่อมขอมูล
กับระบบตางๆได เปนแบบการประมวลผลแบบทันที (Real-Time Processing) โดย
ออกแบบหนาจอแสดงผลในรูปแบบกราฟฟค (Graphical User Interface) ขอความ
สัญลักษณ แผนภาพ เปนตน
3. เพื่อประเมินความคุมคาในการใชงานระบบควบคุมระยะไกล SCADA

1.4 ขั้นตอนการศึกษา
ขั้นตอนการศึกษามีดังนี้
1. ศึกษาสภาพปญหาในระบบผลิตน้ําประปา ของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
2. ศึกษาขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล และระบบควบคุมระยะไกล (SCADA ) สําหรับ
ประยุกตใชในการผลิตน้ําประปา ของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
3. ศึกษารูปแบบการดําเนินการประยุกตใชระบบควบคุมระยะไกล
4. การประเมินผลการใชระบบควบคุมระยะไกล SCADA เชิงเศรษฐศาสตร (B/C)
5. สรุปผลและขอเสนอแนะ
6. จัดทํารายงานการศึกษา

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีขอบเขตดังตอไปนี้
1. ศึกษาระบบ SCADA ที่ใชสําหรับการผลิตน้ําประปา
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2. พื้นที่การศึกษาครอบคลุมในการใหบริการของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
ทั้งหมด
3. เปนการศึกษาเชิงเศรษฐศาสตรเทานั้น

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประโยชนตอการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ดังตอไปนี้
1. เขาใจสภาพปญหาในระบบผลิตน้ําประปา ของการประปาเทศบาลนครนครราชสีมาทําให
สามารถจัดระบบควบคุมระยะไกลไดสอดคลองกับสภาพความเปนจริง และกําหนดแนว
ทางการแกไขปญหาไดตรงตามความเปนจริง
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การกระบวนการผลิ ต น้ํ า ประปา การนํ า ระบบควบคุ ม
ระยะไกล(SCADA) มาประยุกตใชในกระบวนการผลิต จะทําใหเกิดความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน รักษาควบคุมคุณภาพของน้ําที่ผลิตไดทั้งกระบวนการจะทําใหสามารถผลิต
น้ําประปา เพื่อใชในการอุปโภค – บริโภคและอุตสาหกรรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ยังสนับสนุนการวางแผนงานผลิตและจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบฐานขอมูลสําหรับการผลิตและการจายน้ํา น้ําประปา
ของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา
3. เพิ่มปริมาณน้ําจําหนายโดยการจัดการน้ําสูญเสียอยางมีประสิทธิภาพ
4. ลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานพื้นที่
5. ไดขอมูลในการสนับสนุนการดําเนินงานทั้งเชิงสถิติและเชิงการดําเนินงาน
6. ชวยใหเกิดการวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ และบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพเปนระบบรวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นและสามารถควบคุม
กระบวนการทํางานตางๆใหไดมาตรฐานที่ตองการ เปนแนวทางในการปฏิบัติใหกับ
หนวยงานของการประปาสวนทองถิ่นทั่วทั้งประเทศให
7. สามารถมีประสิทธิภาพในการจัดการระบบฐานขอมูลและระบบการจัดการน้ําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
นิยามศัพทเฉพาะมีดังนี้
1. ระบบตรวจวัดขอมูลและควบคุมระยะไกล (Supervisory Control and Data Acquisition SCADA)
:หมายถึง ระบบตรวจสอบสถานการณทํางานของเครื่องจักรตางๆตลอดจนถึง
ควบคุมการทํางานของระบบในอุตสาหกรรมตางๆ เชน การประปา
การบําบัดน้ําเสีย อุตสาหกรรมเคมี ฯลฯ
2.

ระบบสื่อสารระบบวงจรเชา (Metro LAN)
:หมายถึง ระบบเครือขายคอมพิวเตอรซึ่งมีขอบเขตการใหบริการไดระหวางเมือง
และกวางไกลไดในระดับประเทศ

3. อุปกรณควบคุมอัตโนมัติ (Programmable Logic Control – PLC)
: หมายถึง อุปกรณควบคุมการทํางานแบบลําดับ มีระบบการทํางานที่ควบคุม
ดวยคอมพิวเตอร (Computer Control) มีไมโครโพรเซสเซอร
(Microprocessor) เปนหัวใจในการควบคุมการทํางาน
4. การออกแบบหนาจอแสดงผลแบบกราฟฟค (Graphical User Interface)
:หมายถึง วิธีการใหความสะดวกแกผูใชคอมพิวเตอร ใหติดตอสื่อสารกับเครื่อง
คอมพิวเตอรโดยผานทางภาพ เชน ใชเมาสกดเลือกสัญลักษณรูป
(Icon) แทนการพิมพคําสั่ง หรือการเลือกคําสั่งตามรายการเลือก
ที่เรียกวา ระบบเมนู
5. การประมวลผลแบบทันที (Real-Time Processing)
:หมายถึง ระบบการประมวลผลขอมูลที่ทําในทันทีที่ขอมูลถูกสงเขา เพื่อใหได
ผลลัพธออกมาทันทีเพื่อจะไดสั่งการอยางหนึ่งอยางใดหรือควบคุมได
6. ประปา เปนคําบาลีสันสกฤต
:หมายถึง การจําหนายน้ําประปาใหแกประชาชนทั่วไป กิจการประปาจึงเปน
กิจการสาธารณูปโภคที่ใหบริการน้ําสะอาดสําหรับการอุปโภคและ
บริโภคแกประชาชน
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7. กระบวนการผลิตน้ําประปา
:หมายถึง กระบวนการผลิตน้ําประปาของเทศบาลตามรูปแบบของกรมโยธาธิการ
ประกอบดวย 3 สวนคือ
1) ระบบน้ําดิบ ไดแกแหลงน้ําดิบที่ใชในการผลิตและทอสงน้ําดิบ
2) ระบบผลิตน้ํา และ
3) ระบบจายน้ํา ประกอบดวย หอถังสูงและทอสงน้ําประปาซึ่งไมรวมถึงทอสง
น้ําที่อยูถัดจากมาตรวัดน้ําประปาของผูใชน้ํา
8. การควบคุมคุณภาพ
ุ ภาพของผลิตภัณฑตามที่
:หมายถึง กระบวนการที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบเพือ่ ใหไดคณ
กําหนดมาตรฐานไว ซึ่งสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค

