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โรงผลิตน ้ำประปำ
โรงผลิตน้้ำประปำของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ก่อสร้ำงขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลิตและส่งจ่ำยน้้ำประปำให้กับผู้ใช้
น้้ำภำยในมหำวิทยำลัยโดยใช้แหล่งน้้ำดิบจำกอ่ำงเก็บน้้ำ 1 ซึ่งมีควำมจุประมำณ 2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร เริ่มผลิตและส่ง
จ่ำยน้้ำประปำเข้ำสู่ระบบครั้งแรกในปี พ.ศ 2540 มีก้ำลังกำรผลิต 4,800 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน ซึ่งในปี พ.ศ 2566 
มหำวิทยำลัย  วลัยลักษณ์ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรก่อสร้ำงโรงผลิตน้้ำประปำแห่งที่ 2 ซึ่งจะก่อสร้ำง
บริเวณหลังศูนย์กำรแพทย์ มีก้ำลังกำรผลิต 9,600 ลูกบำศก์เมตรต่อวัน เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของมหำวิทยำลัยทั้ง
ในด้ำนจ้ำนวนนักศึกษำ อำคำรปฏิบัติกำร ร้ำนค้ำและศูนย์กำรแพทย์โดยใช้น้้ำดิบจำกโครงกำรแก้มลิงหลังศูนย์
กำรแพทย์มีเนื้อที่ประมำณ 200 ไร่มีควำมจุประมำณ 2.4 ล้ำนลูกบำศก์เมตร



ขัน้ตอนกำรสบูน ้ำดบิ

สูบน้้ำดิบจำกอ่ำงเก็บน้้ำ 1 โดยใช้ Pump
แบบ Vertical terbine pump ขนำด 220 
ลบ.ม./ชม. จ้ำนวน 2 เครื่อง ส่งน้้ำดิบผ่ำน
ท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 400 มม.



ขัน้ตอนกำรกวนเรว็

ใช้เครื่องกวนผสมในเส้นท่อ (Static Mixer)
ท้ำหน้ำที่ผสมสำรเคมีช่วยตกตะกอนและสำรเคมี
ปรับค่ำ pH น้้ำดิบก่อนเข้ำบ่อตกตะกอน

Poly Aluminum Chloride 
(PAC)  ชนิดผง 30%

โซเดียมไฮดรอกไซด์ชนดิ
สำรละลำย 50%



ขัน้ตอนกำรตกตะกอน

ถังตกตะกอนแบบ Conventional Horizontalflow
ขนำดกว้ำง 12.4 เมตร ยำว 23.7 เมตร ลึก 4 เมตร มีปริมำตร 750 ลบ.ม.



ขัน้ตอนกำรกรอง

ถังกรองทรำยแบบกรองเร็ว จ้ำนวน 4 บ่อ ประกอบด้วยสำรกรอง 6 ชั้น คือ
กรวดและทรำยกรองขนำดต่ำง ๆ ชั้นบนสุดเป็นแอนทรำไซต์

ถังกรองทราย สารกรองจ านวน 6 ชั้น



ขัน้ตอนกำรฆำ่เชือ้โรคในน ้ำ

ใช้คลอรีนเหลว 99.5% ขนำด 100 กก./ถัง จ่ำยเข้ำระบบในสถำนะแก๊ส



ขัน้ตอนกำรสบูจำ่ยน ้ำประปำ

ควบคุมการจ่ายน้ าประปาแบบอัตโนมัติ
ใช้เวลา Pressure Transmitter 
ในการตรวจจับแรงดันในเส้นท่อ

สูบน้ าจากถังเก็บน้ าใสขนาด 3,000 ลบ.ม. เครื่องสูบน้ าขนาด 100 ลบ.ม./ชม. จ านวน 4 เครื่อง



ขัน้ตอนกำรรกัษำคุณภำพน ้ำปลำยทำง

การเก็บตัวอย่างน้ าส่งวิเคราะห์คุณภาพทุก ๆ 3 เดือนการระบายตะกอนออกจากเส้นท่อสง่จ่ายประจ าสัปดาห์ การดูดตะกอนถงัเก็บน้ าใสประจ าอาคารประจ าปี



ตวัอยำ่งรำยงำนผลกำรวเิครำะหค์ุณภำพน ้ำ



ขัน้ตอนกำรดแูลรกัษำ
บอ่ตกตะกอน

ล้ำงท้ำควำมสะอำดบ่อ
ตกตะกอนทุก ๆ 3 เดือน

หลังก่อน



ขัน้ตอนกำรดแูลรกัษำ
บอ่กรอง

ล้ำงย้อนบ่อกรองประจ้ำวันด้วยลมและน้้ำ เปลี่ยนสำรกรองในทุก ๆ 6 ปี

การเรียงสารกรองแต่ละช้ัน
ตรวจสอบความเรียบร้อยของท่อรับน้ าก่อนเรียงสารกรอง



ขัน้ตอนกำรดแูลรกัษำ
เครื่องสบูจ่ำยน ้ำ

เปลี่ยนตลับลูกปืนและ Machanical Seal กำรท้ำควำม
สะอำดอุปกรณ์ประจ้ำปี เปลี่ยนใบพัด ผ่ำนกำรใช้งำนมำแล้ว 20 ปี



ขัน้ตอนกำรดแูลรกัษำ
เครื่องสบูน ้ำดิบ

เปลี่ยนตลับลูกปืนและกำรเพิ่มควำมยำวท่อดูด



ขัน้ตอนกำรดแูลรกัษำ
ถงัเกบ็น ้ำใส

กำรล้ำงถังเก็บน้้ำใสขนำด 3,000 ลบ.ม. ภำยในโรงผลิต
น้้ำประปำประจ้ำปี



แหล่งเรยีนรูด้ำ้นกำรผลติน ้ำประปำ

ให้ควำมรู้กับนักศึกษำและบุคคลภำยนอกที่เข้ำเยีย่มชมศกึษำดูงำนเกี่ยวกับกำรผลิต-ส่งจ่ำยน้้ำประปำ



แหล่งเรยีนรูด้ำ้นกำรผลติน ้ำประปำ

ศึกษำดูงำนพื้นที่ ณ กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำหำดใหญ่ ชั้นพิเศษ จังหวัดสงขลำ 



ปรมิำณกำรผลติน ้ำประปำ (กรำฟ)

หมายเหตุ ปริมำณน้้ำที่ผลิตเฉลี่ยต่อเดือน 67,161.50 ลบ.ม.

ปริมำณน้้ำที่สูญเสียเฉลี่ยต่อเดือน 11.97 %
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ปริมาณการผลิตน้ าประปา (เดือนตุลาคม 2564 – พฤษภาคม 2565)

ปริมำณกำรผลิตน้้ำประปำ ปริมำณน้้ำที่ผ่ำนมิเตอร์ น้้ำสูญเสีย



งำนทีพ่ฒันำ

โครงกำรก่อสรำ้งโรงผลติน ้ำประปำ ศนูยก์ำรแพทย์ มหำวทิยำลยัวลยัลกัษณ์

1 ตดิตัง้เครือ่งควบคมุคำ่ pH แบบอตัโินมตัิ (pH Controller)

3 ตดิตัง้มำตรวดัน ้ำผำ่นกรองขนำด 8 น้ิว

4 กำรจดบนัทกึและออกใบแจง้หน้ีโดยใชโ้ปรแกรม Smart University l Meter Cycle
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2 อบรมผูใ้ชง้ำนคลอรนี/ขอใบอนุญำตมซีึง่ยทุธภณัฑค์ลอรนีเหลว



งำนท่ีพฒันำ

ติดตั้งเครื่องควบคุมค่า pH แบบอัติโนมัติ (pH Controller)



งำนท่ีพฒันำ

อบรมผู้ใช้งานคลอรีน/ขอใบอนุญาตมีซึ่งยุทธภัณฑ์คลอรีนเหลว 

บัญชีรับ – จ่ายยุทธภัณฑ์แบบออนไลน์ 



งำนท่ีพฒันำ

ติดตั้งมาตรวัดน้ าผ่านกรองขนาด 8 นิ้ว



งำนท่ีพฒันำ

การจดบันทึกและออกใบแจ้งหนี้โดยใช้โปรแกรม Smart University l Meter Cycle



งำนท่ีพฒันำ

โครงการก่อสร้างโรงผลิตน้ าประปา ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดยใช้ระบบ Mobile หรือ Pre Fabricate Plant มีก าลังการผลิต 9,600 ลบ.ม/วัน



งำนท่ีจะพฒันำ

เครื่องควบคุมการจ่ายคลอรีนอัตโนมัติ ติดตั้งเครื่องกรองตะกอนในเส้นท่อ
ปรับปรุงระบบเก็บ - จ่ายสารเคมี
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