
 

 

厚生労働省 平成２８年度水道産業国際展開推進事業 

「タイ王国現地調査」に関する参加希望者事前説明会 

議事次第 

 

 

日時：平成 27年 11月 15日(火) 10時 30分～11時 30分 

場所：パシフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社 

   テラススクエア 16階 1603会議室 

 

 

議事：１．挨拶（厚生労働省より） 

２．ご出席者のご紹介・・・・・・・・・・・・・・資料-１ 

３．本現地調査の概要について・・・・・・・・・・資料-２、４ 

４．訪問対象の水道局について・・・・・・・・・・資料-３、別添資料 

５．連絡事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料-４、参考 

 

 

資料-１ ご出席者リスト 

資料-２ タイ現地調査ご案内 

資料-３ 訪問対象の水道局について 

資料-４ 連絡事項・現地行程 

参考  企業プロフィール作成例 

別添資料① Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks 概要(タイ語) 

別添資料② Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks 電気機器リスト(タイ語) 

別添資料③ Nong Khae Waterworks概要(英語) 

 

以上 

 



厚生労働省 平成 28 年度水道産業国際展開推進事業 

「タイ王国現地調査」 参加者募集 (事前説明会・本調査) 
 

平成 28 年 10月 24日 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 

生活衛生・食品安全部 水道課 

 

厚生労働省では、日本の水道産業の国際展開を支援するため、水道産業国際展開推進事業を実施していま

す。今年度は昨年度に引き続き、タイ王国を本事業の対象国の１つとし、日本の民間企業や水道事業者などの

ご参加のもと、下記のとおり上水道案件に関する現地調査を実施します。 

タイにおける事業展開をお考えの日本国内の民間企業、水道事業体、各種機関の皆さまのご参加をお待ちし

ております。なお、今年度の本事業では、既にご案内しているカンボジア王国に加え、インドネシア共和国におい

ても対象国として現地調査を行う予定です（後日改めてご案内いたします）。 

 

記 

１  目  的 タイ地方部における上水道について現地調査を実施し、タイ地方部における持続可能な水

道事業の実現に向け、タイ地方水道公社(PWA：Provincial Waterworks Authority)との関係

を強化するとともに、同国市場における日本の水道産業の展開を後押しする。 
  
２  内  容 ・ PWA が抱える課題（浄水発生土処理、無収水削減）への対応策及び、浄水プロセスに 

   おける省エネ技術の提案に向けて現地調査を行う。 

 ・ PWAに対し、本邦企業が有する技術を紹介する。 

 

３  期  間 平成 28 年 12月 13日(火) ～ １2 月 16日(金)の 4日間を予定 (次ページ参照) 
 
４  費  用 渡航費、宿泊費、移動費等は自己負担 
 
５  事前説明会 以下のとおり説明会を開催します。 

○日   時 平成 28 年 11月 15日(火)  10 時 30分 ～ 11時 30分 

○場   所 パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京本社 

 千代田区神田錦町 3丁目 22 番地 テラススクエア 16階会議室 

（地図： http://www.pacific.co.jp/company/location/kanto/index.html） 

 

○申込方法 出席希望の方は、11 月 11 日(金) 17 時までに、件名を「H28 タイ王国現

地調査説明会出席申込」とし、氏名・所属・電話番号をご明記のうえ、事

務局まで E-mailにてご連絡ください。 

 

６  本調査      ○申込方法 本調査に参加を希望される方は、11 月 25 日(金) 17 時までに、件名を

「H28 タイ王国現地調査参加申込」とし、別添の申込フォームに必要事項

を記入のうえ、E-mail に添付して事務局までお送りください。 

 

【事務局】 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 (森本、森山、堤) 

E-mail : H28suido@ss.pacific.co.jp (事務局内共有アドレス) 

  

http://www.pacific.co.jp/company/location/kanto/index.html
mailto:H28suido@ss.pacific.co.jp
kana.moriyama
テキスト ボックス
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タイ現地調査 

日程案 

日程 イベント 開催地 事務局行程(仮) 

平成 28 年 

12 月 13 日 

(火曜日) 

バンコクへ移動  

午後バンコク着 

 

バンコク泊 

 

12 月 14 日 

(水曜日) 

 

 

【午前】 

◆ PWA 本部での協議 

  ・タイ地方水道の現状及び PWA が抱える課題について協議 

  ・日本側からのプレゼンテーション 

 

【午後】 

◆在タイ日本国大使館表敬訪問 

 

バンコク 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンコク泊 

 

12 月 15 日 

(木曜日) 

 

◆ Nong Khae Waterworks 訪問 

【午前】 

・現地の課題について協議 

 

【午後】 

・現場踏査 (浄水場等) 

サラブリー県 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ移動 

(バンコク→ 

サラブリー県) 

 

 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ移動 

(サラブリー県→ 

バンコク) 

バンコク泊 

 

12 月 16 日 

(金曜日) 

 

◆Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks 訪問 

【午前】 

・現地の課題について協議 

 

【午後】 

・現場踏査 (Bang Sai 浄水場) 

 

 

帰国 

プラ・ナコーン・

シー・ 

アユタヤ県 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ移動 

(バンコク→ 

アユタヤ県) 

 

 

ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ移動 

(アユタヤ県→ 

バンコク) 

 

深夜便にて帰国 

※1 日程は現時点での案です。今後、変更となる可能性もあります。 

※2 現地集合、現地解散を基本とします。また、ご希望のプログラムのみの参加も可能です。 

※3 現地調査地への移動については、事務局でマイクロバスを手配予定です。(費用一部負担有り) 

※4 詳細な内容は、事前説明会時（11月 15 日開催）にご案内します。 

 

PWA から提示された課題 

本現地調査では、PWA が抱える以下の課題について現地調査を実施し、対応策案の提案を目指します。 

 浄水発生土の処理 

 無収水削減 

 浄水プロセスにおける省エネ技術 

 
◆本現地調査に関するお問い合わせ先（事務局）◆ 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 (厚生労働省「平成 28 年度水道産業国際展開推進事業」受託者) 

担当：森本、森山、堤  TEL：03-6777-3754  E-mail：H28suido@ss.pacific.co.jp 

mailto:H28suido@ss.pacific.co.jp
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訪問対象の水道局について 
 

1. タイ地方水道公社(Provincial Waterworks Authority: PWA)について 

 バンコク首都圏及びノンタブリー県、サムットプラカーン県

以外の 74県における水道事業を運営(バンコク首都圏周辺 2

県の水道は首都圏水道公社(MWA)の管轄)。 

 内務省(Ministry of Interior)の傘下組織。 

 バンコク首都圏以外に 10地方事務所、全国 74県(Province)

に 234箇所の水道局、職員数 8,743名。 

 接続数 326万栓(タイ全国の 25%)。  

 SCADA、DMA、コールセンター、水質管理認 ISO/IEC17025

の整備などに注力。 

 

2. 調査地及び課題 

現地調査対象地候補として PWAから 2箇所の水道局を推薦された。各対象地候補の位置、
およびその情報を図・表に示す。 

(1) Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks (Phra Nakhon Si Ayutthaya Prov.) 

 Bang Sai Water Treatment Plant 

(2)    Nong Khae Waterworks (Saraburi Prov.) 

図 2 訪問予定水道局の位置 

 

表 1 各支所の情報 

 施設能力 接続数 管路延長 原水 

Phra Nakhon Si Ayutthaya 120,000 m3/日 588,862栓 ※確認中※ 河川 

Nong Khae 45,600m3/日 26,813栓 20km 河川 

(出典：PWA 提供情報より) 

PWAがサポートを必要としている課題 

 浄水発生土の処理 

 無収水削減 

 浄水プロセスにおける電力削減技術 (Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks) 
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＜浄水発生土の処理＞ 

 Nong Khae Waterworksでは浄水発生土の貯留ラグーンを追加新設(写真参照)。 

 浄水発生土の処理は全国的な課題。 

 ラグーンに浄水発生土が貯まると、年間に 1～2度の頻度で回収する。 

 
 

浄水発生土貯留ラグーンの建設 浄水発生土貯留ラグーン 

 

＜無収水削減対策＞ 

 DMA(District Metering Area)、GISを導入(別添パワーポイント資料参照)。 

 GISを用いて、管路、バルブ、メーター、漏水地点、消火栓、建物データを管理。 

 老朽管路の更新、水需要に応じて最適化した配水をシミュレーション。 

 

＜浄水プロセスにおける電力コスト＞ 

 Phra Nakhon Si Ayutthayaにおける電気コスト 

 Bang Sai浄水場 (浄水量 45,000 m3/ 日) 

年月 Baht JPY 

2016年 7月   677,800.60  2,060,712 

2016年 8月   699,922.90  2,127,971 

2016年 9月   694,874.74  2,112,622 

 Bang Sai取水ポンプ場 

年月 Baht JPY 

2016年 7月 570,280.10 1,733,818 

2016年 8月 571,922.70 1,738,813 

2016年 9月 549,553.38 1,670,803 

  

別添資料について 

PWAからの各調査対象地に関する提供資料 

 ＜Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks＞ 

 別添資料① p.1～12：概要／p.13～24：無収水対策の取組み(DMA、GIS活用含む) 

 別添資料② Bang Sai浄水場における電気機器リスト 

＜Nong Khae Waterworks＞ 

別添資料③ p.1～6：概要／p.7～12：DMA での無収水対策／p.13～21：GISでの無収水対策 
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参考資料: 昨年度報告書の現地調査等に該当する部分（タイ） 
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連絡事項・現地行程 

 

お申込み等に関するお願い事項 

1) 参加お申込み 

平成 28年 11月 25日（金）１７時までに申込フォームを添付のうえ E-mailにてお申込く

ださい。 

E-mailの件名は、「H28タイ王国現地調査参加申込」としてください。 

申込フォームは厚生労働省水道課ウェブサイトよりダウンロードいただけます。 

申込フォームには以下の必要事項をご記入いただきます。 

① 参加者氏名 (和英併記) 

② 参加者所属 (和英併記) 

③ 参加者役職 (和英併記) 

④ 参加者の現地での電話番号 

⑤ 参加者メールアドレス 

⑥ 各イベントへの参加／不参加 

⑦ マイクロバスへの同乗希望 

 

2) 企業プロフィールのご作成 

現地調査参加企業には、企業及び製品・技術の紹介資料を作成して頂き、PWA への PR に

活用します。 

お申込受付時に作成要領をお送りいたしますので、平成 28 年 12 月 2 日（金）までに作成

し、お送りください。（作成例は参考をご覧下さい） 

 

お問合せ 

個別のご相談は、随時メールにてお受けいたします。 

事務局連絡先 

タイ王国現地調査 事務局 （パシフィックコンサルタンツ株式会社） 
担当  ：森本達男、水井一成、森山佳奈 
E-mail ：H28suido@ss.pacific.co.jp 
TEL    ：03-6777-3754、 FAX：03-3296-0544 
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現地での行程について 

年月日 集合場所・時間 

2016年 

12月 14日(水) 

◆在タイ日本大使館訪問(表敬) 

集合時間：後日連絡 

集合場所：日本大使館建物門前 

住所：177 Witthayu Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 

(177 ถนนวทิย ุแขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ) 
移動手段：各自 

 

◆PWA協議 

集合時間：13時 15分 

協議開始：13時 30分 

集合場所：PWA正面建物入り口 

住所：72 C Chaeng Wattana Rd 1 . Chaeng Wattana Road, Laksi, Bang Khen, 

Bangkok (72  ซ.แจง้วฒันะ1 ถ.แจง้วฒันะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ) 
移動手段：各自 

2016年 

12月 15日(木) 

◆Saraburi県 Nong Khae Waterworks 

集合時間：6時 30分 (協議開始：9時) 

集合場所：事務局ホテル前 (チャーターバス同乗の場合) 

移動手段：チャーターバス (実費負担あり)  

現地集合も可能。現地調査終了後は基本的に現地解散。 

事務局はバンコク市内ホテルへ 

2016年 

12月 16日(金) 

◆Phra Nakhon Si Ayutthaya県 Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks 

集合時間：7時 00分 (協議開始：9時) 

集合場所：事務局ホテル前 (チャーターバス同乗の場合) 

移動手段：チャーターバス (実費負担あり)  

現地集合も可能。現地調査終了後は基本的に現地解散。 

事務局はバンコク市内ホテル経由で空港へ(23:55出発 TG642便搭乗) 

 

◆留意事項 

①プミポン国王崩御に配慮し、黒・白の服装でご参加ください。 

②12月 14日(水)の行程が事前のご案内より変更されています。ご注意ください。なお現地

での行程は今後の調整により、変更の可能性がございます。変更が生じた場合、お申込

いただいた方に随時お知らせいたします。 

 

◆現地宿泊先 

ご自由に選択していただいて全く問題ございませんが、事務局は下記に宿泊予定です。 

名称 AVANI Atrium Bangkok 
住所 1880 New Petchburi Road, Bangkok 
電話 ＋66-(0)2718-2000 
 
◆事務局の現地連絡先 
参加お申込みいただいた方へ後日改めてお知らせいたします。 



กปภ.สาขาพระนครศรอียธุยา (พ) เริม่เปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2533 โดย
รบัโอนกจิการประปาสุขาภบิาลอโยธยา และสุขาภบิาลล าตาเสา ใช้ชือ่ การ
ประปาอโยธยาวงัน้อย มกี าลงัผลติเริม่แรก 137 ลบ.ม/ชม. ตอ่มาในปี พ.ศ. 
2534 รบัโอนกจิการประปาสุขาภบิาลบ้านเลน และสุขาภบิาลพระอนิทรร์าชา
เพิม่เตมิ ในปี 2535 รบัโอนกจิการประปาเคหะชุมชนอยธุยาและหมูบ้่านกติตลิา
วลัยใ์ช้แหลง่น ้าจากบอ่บาดาล และเปลีย่นชือ่จากการประปาอโยธยาวงัน้อย เป็น
ส านกังานประปาพระนครศรอียธุยา และไดป้รบัปรุงใช้ระบบประปาผวิดนิในปี 
2545 โดยกอ่สร้างโรงกรองน ้าขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม. บรเิวณหมูท่ี ่ 4 ต.
หนัตรา อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา (หลงัตลาดกลางเพือ่
การเกษตร)

ในปี 2554  กปภ.ไดเ้ปลีย่นโครงสร้างใหมแ่ละใช้ชือ่ การประปาส่วนภมูภิาค
สาขาพระนครศรอียธุยา (ชัน้พเิศษ) 

การประปาส่วนภมูภิาคสาขา
พระนครศรอียุธยา (ชัน้พเิศษ)

別添資料①
(Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks)



แผนทีใ่ห้บรกิารน ้าประปาภมูภิาค
สาขาพระนครศรอียุธยา



ปัจจุบนัมสีถานีผลติ 3 สถานี ได้แก ่
1. สถานีผลติน ้าพระนครศรอียุธยา 1
2. สถานีผลติน ้าพระนครศรอียุธยา 2
3. สถานีผลติน ้าบางไทร

รวม 3 สถานี มกี าลงัผลติ 5,000 ลบม/ชม. หรอื 120,000 ลบ.ม/วนั
กปภ.สาขาพระนครศรอียุธยา(ชัน้พเิศษ) มผีู้ใช้น ้าปจัจุบนัรวม 59,188 ราย 
ครอบคลุม 6 อ าเภอ  ผู้ใช้น ้า 17.40 % ของจงัหวดัพระนครศรอียุธยา

การประปาส่วนภมูภิาคสาขา
พระนครศรอียุธยา (ชัน้พเิศษ)

ครอบคลมุบางส่วนของ 6 อ าเภอ
1. อ ำเภอพระนครศรีอยธุยำ 4%
2. อ ำเภอวงัน้อย           4%
3. อ ำเภอบำงปะอิน 8.5%
4. อ ำเภอบำงไทร         0.1%
5. อ ำเภอนครหลวง           0.3%
6. อ ำเภออทุยั                 1.5%
รวม   6 อ ำเภอ         = 17.40%
เทศบาลเมือง จ านวน 3 แห่ง
1. เทศบาลเมืองอโยธยา
2. เทศบาลเมอืงล าตาเสา
3. เทศบาลเมอืงทา่โขลง

เทศบาลต าบล จ านวน 10 แห่ง
1. เทศบาลต าบลบา้นกรด
2. เทศบาลต าบลบา้นเลน
3. เทศบาลต าบลคลองจกิ
4. เทศบาลต าบาลเชยีงรากน้อย
5. เทศบาลต าบลพระอนิทรร์าชา
6. เทศบาลต าบลบางกระสัน้
7. เทศบาลต าบลปราสาททอง
8.เทศบาลต าบลบา้นสรา้ง
9.เทศบาลต าบลอุทยั
10. เทศบาลต าบลราชคราม

องค์การบริหารส่วนต าบล  19 แห่ง
1.อบต. บ้ำนเกำะ
2. อบต. บ่อโพง
2. อบต. หนัตรำ
3. อบต. ตลิ่งชนั
4. อบต. ล ำไทร
5. อบต. บ่อตำโล่
6. อบต. พะยอม
7. อบต. ชะแมบ
8. อบต. สนบัทบึ
9.อบต. บ้ำนช้ำง
10. อบต. ธนู
11.อบต. ข้ำวเม่ำ

12.อบต. คำนหำม
13.อบต. สำมเรือ
14.อบต. ตลิ่งชนั
15.อบต. คุ้งลำน
16.อบต. บ้ำนหว้ำ
17. อบต. โพแตง
18. อบต. ช้ำงใหญ่
19. อบต. เกำะเกิด



จ านวนผู้ใช้น ้า
กปภ.สาขาพระนครศรอียธุยา(พ) มจี านวนผู้ใช้น ้ารวม 

588,862 ราย แยกเป็น

● ทีอ่ยูอ่าศัย 51,345        ราย 87 %

● ราชการ 285        ราย 0.5 %

● ธุรกจิขนาดเล็ก 5,778        ราย 9.8%

● รฐัวสิาหกจิ 56        ราย 0.1 %

● ธุรกจิขนาดใหญ ่ 1,410        ราย 2.4 %

( ข้อมลูผู้ใช้น ้า  ณ 31 สิงหาคม 2559 )



ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ ก าไรสทุธิ ผลตา่ง(เปรยีบเทยีบ
กบัปีกอ่น)

2555 188,253,257 ลดลง 98,678,468

2556 321,825,319 133,572,062

2557 387,914,809 66,089,490

2558 372,377,647 ลดลง 15,537,162

2559 273,281,574 ผลประกอบการ 10
เดอืน

ข้อมลู ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2559                                            
ตัง้แต ่ ตุลาคม 2554 ถงึ กรกฏาคม 2559



2555
2556

2557
2558

2559

235,967,627

327,651,520 336,440,041

315,345,520

372,249,695

188,253,257

321,825,319

387,914,809
372,377,647

273,281,574

เป้าหมาย ก าไรสุทธิ

ผลการด าเนินงาน

ปี2559ผลประกอบการ 10 เดอืน



กปภ.สาขาพระนครศรอียุธยา (พ.) 

มสีถานีผลติน ้า 3 แห่ง สถานีจา่ยน ้า 1 แห่ง

สถานีจา่ยน ้าเสรมิแรงดนั 1 แห่ง ประกอบดว้ย

1.สถานีผลติน ้าบางไทร
2.สถานีผลติน ้าพระนครศรอียุธยา 1
3.สถานีผลติน ้าพระนครศรอียุธยา 2
4.สถานีจา่ยน ้าบ้านเลน
5.สถานีจา่ยน ้าเสรมิแรงดนัเชยีงรากน้อย



สถานีผลติน ้าประปา
พระนครศรอียุธยา 1

ทีต่ ัง้ หมู ่ 4 ต.หนัตรา  อ.พระนครศรอียุธยา จ.
พระนครศรอียุธยา 

เริม่ใช้งานปี พ.ศ. 2545
- ถงัน ้าใสขนาด 5,000 ลบ.ม. 1 ถงั     
- ถงัสูงขนาด 500 ลบ.ม. 1 ถงั  

- แหลง่น ้าดบิจาก แมน่ ้าป่าสัก                                                            
- มกี าลงัการผลติรวม 24,000 ลบ.ม./วนั ใช้งานจรงิ 21,000 ลบ.ม./
วนั
คดิเป็นร้อยละ  87.5 คงเหลอืก าลงัผลติร้อยละ  12.5  หรอื 

3,000 ลบ.ม./วนั



สถานีผลติน ้าประปา
พระนครศรอียุธยา 2

ทีต่ ัง้ ม.4 ต.หนัตรา อ.พระนครศรอียุธยา จ.
พระนครศรอียุธยา 

เริม่ใช้งานปี พ.ศ. 2552

- ถงัน ้าใสขนาด 14,000 ลบ.ม. 1 ถงั  

- การจา่ยน ้าเป็นระบบจา่ยตรงเข้าเส้นทอ่

- แหลง่น ้าดบิ จากแมน่ ้าป่าสัก

- มกี าลงัการผลติ 2,000 ลบ.ม./ชม.  หรอื 48,000 ลบ.ม./วนั

- ใช้งานจรงิ 45,000 ลบ.ม./วนั  คดิเป็นร้อยละ  93.75 
คงเหลอื          ก าลงัผลติร้อยละ  6.25  หรอื 
ประมาณ 3,000 ลบ.ม./วนั



สถานีผลติน ้าประปาบางไทร
เริม่ใช้งานปี พ.ศ. 2548
ทีต่ ัง้ หมู ่ 4 ต.ช้างใหญ ่ อ.บาง
ไทร จ.พระนครศรอียุธยา

- ถงัน ้าใสขนาด 7,000 ลบ.ม. 1 ถงั   
- ถงัสูงขนาด 500 ลบ.ม. 1 ถงั  
- แหลง่น ้าดบิจาก แมน่ ้าเจ้าพระย

- มกี าลงัการผลติรวม 2,000 ลบ.ม./ชม. หรอื 48,000 ลบ.ม./วนั
- ใช้งานจรงิ 45,000 ลบ.ม./วนั คดิเป็นร้อยละ  93.75

คงเหลอืก าลงัผลติ  ร้อยละ  6.25  หรอื 3,000 ลบ.ม./วนั



สถานีจา่ยน ้าบา้นเลน

ทีต่ ัง้ ม.4 ต.บ้านเลน อ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียุธยา 
รบัน ้าจากสถานีผลติน ้าบางไทรเพือ่จา่ยเสรมิแรงดนัให้กบั
ผู้ใช้น ้า ต.บ้านเลน

- ถงัน ้าใสขนาด 1,000 ลบ.ม. 1 ถงั   
- ถงัสูง 300 ลบ.ม. 1 ถงั เริม่ใช้งานปี พ.ศ. 2547



สถานีเพิม่แรงดนัเชยีงรากน้อย
เพือ่เสรมิแรงดนัให้กบัพืน้ทีก่ารจา่ยน ้าของสถานี

จา่ยน ้าบางไทร

ในพืน้ที ่ อ.บางปะอนิ อ.วงัน้อย อ.บางไทร



การบรหิารจดัการน ้าสญูเสีย



การประปาส่วนภมูภิาค กบั กจิการรว่มค้า 
เอส เอส Consortium 

เริม่ตัน้สัญญา 1 พฤศจกิายน 2558 
ส้ินสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2561

ลงวนัที ่ 29 ตุลาคม 2558

ตามสัญญาจ้างงานจ้างบรหิารจดัการลดน ้า
สญูเสีย

การประปาส่วนภมูภิาคสาขา
พระนครศรอียุธยา (ชัน้พเิศษ)



การบรหิารจดัการน ้าสญูเสียของกปภ.สาขาพระนครศรอียุธย(พ.)
แบง่พืน้ทีก่ารจา่ยน ้าออกเป็น 2 พืน้ที ่ ดงัน้ี
1.พืน้ทีก่ารจา่ยน ้าบางไทร

ขอบเขตการจา่ยน ้า
●จา่ยน ้าให้ผู้ใช้น ้า อ.บางไทร, อ.บางปะอนิ , อ.วงัน้อย รวม 3 อ าเภอ ความยาวทอ่รวม
439,549 เมตร

2. พืน้ทีก่ารจา่ยน ้าพระนครศรอียธุยา
ขอบเขตการจา่ยน ้า
●จา่ยน ้าให้ผู้ใช้น ้า อ.พระนครศรอียุธยา,อ.บางปะอนิ, อ.อุทยั, อ.วงัน้อย, อ.นครหลวง รวม 
5 อ าเภอ ความยาวทอ่รวม 828,230 เมตร
พืน้ทีร่บัน ้ารงัสิต
●จา่ยน ้าให้ผู้ใช้น ้า อ. คลองหลวง (ต าบล คลองหน่ึง และต าบลคลองสอง)
●ความยาวทอ่รวม 59,600 เมตร
พืน้ทีร่บัน ้าหนองแค 
จา่ยน ้าให้ผู้ใช้น ้า อ.วงัน้อย (ต าบลชแมบ และต าบลสนบัทบึ
ความยาวทอ่รวม  8,780 เมตร 



พืน้ทีก่ารจา่ยน ้า
โรงกรองอยธุยา 2

โรงกรองอยธุยา 1

โรงกรองบางไทร

กปภ.สาขาพระนครศรอียุธยา (พ.) แบง่พืน้ทีก่ารจา่ยน ้าเป็น 2
พืน้ที่

● พืน้ทีจ่า่ยน ้าพระนครศรอียุธยา

● พืน้ทีจ่า่ยน ้าบางไทร

สถานีจา่ยน ้า
เสรมิแรงดนับ้าน
เลน



เชค็ขอ้มลูปรมิาณน า้ประจ าวนั

http://dmama.pwa.co.th/

http:// dmapwa.com



ขอ้มลูทีบ่นัทกึประจ าวนั

- เก็บสถติ ิ คา่ Max , คา่ Min
- บนัทกึปรมิาณน ้าผลติจา่ยทุกโรงกรอง   
- บนัทกึปรมิาณน ้าเข้าพืน้ที ่ DMA
- คดิคาดการณป์รมิาณน ้าสญูเสีย
- สรุปปรมิาณน ้าทุกพืน้ที ่ DMA

1Dma อยุธยา อบรมกุมภาพัน.xlsx
1Dma อยุธยา อบรมกุมภาพัน.xlsx


สรุปขอ้มลูประจ าวนั, เปอรเ์ซน็เป้าหมายอตัราน า้สูญเสยีทกุเดอืน

เป้าหมายปรมิาณน า้ผลติจ่าย,เปอรเ์ซน็น า้สูญเสยี

1Dma อยุธยา อบรมกุมภาพัน.xlsx
1Dma อยุธยา อบรมกุมภาพัน.xlsx
1Dma อยุธยา อบรมกุมภาพัน.xlsx
1Dma อยุธยา อบรมกุมภาพัน.xlsx


การหาท่อแตกท่อร่ัวเบ้ืองตน้ Passive Contro
(ตาดู,หูฟัง,ปากถาม)



ขั้นตอนการขอการท างาน ก่อนท า step test
บริษทัตอ้งท าหนงัสือ พร้อมแบนแผนท่ี,ตารางการ

วิเคราะห์,จ านวนผูใ้ชน้ ้ า น าส่งประปา ใหผู้จ้ดัการอนุมติั



รายงานผลการท า step testในแต่ละ step

DMA4

file:///D:/ประปา/1 ข้อมูล DMA/อบรม/เก็บรูป/DSC02249.JPG
file:///D:/ประปา/1 ข้อมูล DMA/อบรม/เก็บรูป/DSC02249.JPG


ลงพื้นท่ีเดินleakพื้นท่ีตอ้งสงสยั และซ่อมท่อ



ลง GIS ขอ้มูลการซ่อม



ท าความสะอาดถงัตกตะกอนอยธุยา



ท าความสะอาดถงัตกตะกอนบางไทร



จารเ์ทสเพ่ือหาปริมาณสารเคมีท่ี
เหมาะสม



การประปาส่วนภมูภิาค 
สาขาพระนครศรอียุธยา 

(ชัน้พเิศษ)

ขอขอบคุณ



รายละเอยีดเครื่องสูบน า้ 

สถานีสบูน า้ดบิพระนครศรอียธุยา 

    หม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 1,600 kVA 

    พระนครศรอยธุยา 1 

1. RVM01A1    ขนาด 500 ลบ.ม/ชม.    มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 75 KW. 

2. RVM02A1  ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 160  KW. 

3. RVM03A1     ขนาด 750 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 132  KW. 

พระนครศรอยธุยา 2 

4. RVM01A2  ขนาด 1,300 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  200 KW. 

5. RVM02A2  ขนาด 1,300 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  200 KW. 

6. RVM03A2  ขนาด 1,300 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  200 KW. 

 

สถานผีลิตน า้ประปาพระนครศรีอยธุยา 1 

         หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 kVA 

ระบบผลติน า้ประปาขนาด 1,000  ลบ.ม./ชม. 

1. ถงัน ้าใสขนาด 5,000 ลบ.ม. 

2. CVM01A1 ขนาด  300  ลบ.ม/ชม    มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด   75  KW. 

3. CVM02A1 ขนาด  300  ลบ.ม/ชม   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  75  KW. 

4. CVM03A1 ขนาด  200  ลบ.ม/ชม   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  55  KW. 

5. CVM04A1 ขนาด  750  ลบ.ม/ชม   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  132  KW. 

6. หอถงัสงู   500  ลบ.ม. 

 

สถานผีลิตน า้ประปาพระนครศรีอยธุยา 2 

          หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 2,000 kVA 

ระบบผลติน า้ประปาขนาด 2,000  ลบ.ม./ชม. 

別添資料② 

(Phra Nakhon Si Ayutthaya Waterworks) 



1. ถงัน ้าใสขนาด    14,000 ลบ.ม. 

2. CVM01A2 ขนาด 1,300 ลบ.ม/ชม     มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด  315  KW. 

3. CVM02A2 ขนาด 1,300 ลบ.ม/ชม     มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด  315  KW. 

4. CVM03A2 ขนาด 1,300 ลบ.ม/ชม     มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 315  KW. 

5. CVM04A2 ขนาด 600 ลบ.ม/ชม        มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด90  KW. 

6. SVM01A2 ขนาด 400 ลบ.ม/ชม        มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 45  KW. 

(ลา้งหนา้ทราย) 

 

สถานผีลิตน า้ประปาบางไทร 

          หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 kVA 

ระบบผลติน า้ประปาขนาด 2,000  ลบ.ม./ชม. 

     1. ถงัน ้าใสขนาด    7,000 ลบ.ม. 

     2. CVM01BS ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม     มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  200  KW. 

     3. CVM02BS ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม     มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด   200 KW. 

     4. CVM03BS ขนาด 500 ลบ.ม/ชม        มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  90  KW. 

     5. CVM04BS ขนาด 1,500 ลบ.ม/ชม     มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  250  KW. 

     6. หอถงัสงู   500  ลบ.ม. 

 

สถานีสบูน า้ดบิโพแตง (บางไทร) 

    หม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 500 kVA 

    1. RVM01BS  ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด   110 KW. 

    2. RVM02BS  ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด   110 KW. 

    3. RVM03BS  ขนาด 1,000 ลบ.ม/ชม.   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด   132  KW. 

 

สถานีเสริมแรงดนัเชียงรากน้อย 



    หม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 1,000 kVA 

    1. BSM01BS ขนาด 910 ลบ.ม/ชม   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด  125 kW 

    2. BSM02BS ขนาด 910 ลบ.ม/ชม   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 125 kW 

    3. BSM03BS ขนาด 910 ลบ.ม/ชม   มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 125 kW 

 

สถานจี่ายน า้บ้านเลน 

    หม้อแปลงไฟฟา้ ขนาด 160 kVA 

    1. ถงัน า้ใสขนาด 1,000 ลบ.ม. 

    2. CVM01BA ขนาด 75 ลบ.ม/ชม. มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 18.5 kW 

    3. CVM02BA ขนาด 75 ลบ.ม/ชม. มอเตอรไ์ฟฟา้ขนาด 18.5 kW 

     4. หอถงัสงูขนาด 300 ลบ.ม. 



別添資料③
(Nong Khae Waterworks)



Reg.2

PWA
Pathum Thani



Water Supply Service Agencies in Thailand

PWA 25%
( 3.26 mil. Connections )

MWA 15%
( 2 mil. Connections )

Municipalities 18%
( 2.3 mil. Connections )

Village 32%
(4.2 mil. Connections)

Other (Raw water) 10%
( 1.3 mil. Connections )



Chaisithawas Temple water station 

Ban Hinkong

Nong Khae

Pathum Thani Water 
Company Station



General Information

Water supply stations 3 station

DMA 5 Zone

System Input Volume 1,139,810 m3/month

Billed Metered Consumption 862,263 m3/month

Length of  pipe 20 km

Customers 26,813 unit

Water Lose 277,547 m3/month

Water Lose % 24.33 %



Chaisithawas Temple water station 
Total produce capacity 1,900 cu.m./hr or 45,600 cu.m./day
And have water tank capacity 10,000 cu.m.



Water Loss Reduction 
Management



DMA is devide area for surveillance water loss management

District Metering Area

 Use DMA Control water management



DMA Equipment



DMA Equipment

Display 
Screen

Pressure 
Gauge

SMS



DMA Equipment

Display 
Screen

RTU

Battery for 
RTU



DMA Equipment

Flow Meter

Pressure



GIS for Water Loss 
Reduction Management



What is GIS?

A geographic information system (GIS) is a computer 
system for capturing, storing, checking, and displaying data 
related to positions on Earth’s surface. GIS can show many 
different kinds of data on one map. This enables people to 
more easily see, analyze, and understand patterns and 
relationships. 

GIS



Significant PWA’s GIS data

- Base map

- Pipe

- Valve

- Meter

- Leak point

- Fire hydrant

- Building

GIS



Geographic Database  Geographic database refer to the 
data management systems associated with Spatial database and 
Attribute database.

GIS

Spatial database Attribute database



 Apply network system simulation for 
optimizing water distribution according to the 
demand. District Metering Area (DMA) 
Installation well equipped with Pressure 
Reducing Value (PRV) for pipe burst

 Aged pipes replacement

 Surveying  for mapping system improvement 
of pipe networks

Preventive Measures



Aged pipes replacement



Surveying for 
mapping system 

improvement of pipe 
networks



GIS for Water Loss Reducing in PWA’s Management

- improve and update GIS database 

- store, create and improve pipe network          information in GIS map

- survey, store, create and improve customers information 

- create both attribute and spatial data

- create Hydraulic model 

GIS



 Benefits of GIS for Water Loss Reduction 

- Easily access to queries information

- To be Equipment for water loss reduction 
management in the future plan

- To be Assist in DMA design and Hydraulic 
model

GIS




