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การรับมอืสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558  
***************************** 

สถานการณ์ภยัแล้ง ปี 2558  กบั การผลตินํา้ประปาของ กปน. 

1. สถานการณ์นํา้ปัจจุบันเป็นเช่นไร 
ตอบ ฤดูฝนท่ีผ่านมา พบว่าฝนมาชา้กว่าปกติ ปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกลงในเข่ือน
ขนาดใหญ่ ทั้งภมิูพล สิริกิต์ิ ท่ีจะไหลรวมลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา กมี็ตํ่ากวา่ปีท่ีแลว้ 
ทาํใหป้ริมาณนํ้าท่ีสามารถใชง้านไดมี้นอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา  

นอกจากน้ี จากการติดตามปริมาณนํ้ าด้านตะวนัตกของประเทศ ท่ีมี
เ ข่ือนใหญ่อย่างเข่ือนศรีนครินทร์  ท่ีทุกปีจะมีปริมาณนํ้ ามากกว่า  80 % 
ของความจุ แต่ปีน้ีมีเพียง 70 % เศษเท่านั้น ทาํใหก้รมชลประทานตอ้งวางแผน 
การบริหารจัดการนํ้าของลุ่มนํ้ าแม่กลองให้เหมาะสมและเพียงพอด้วย 
เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาอยา่งเม่ือตน้ปี 2557 ท่ีผา่นมา 

2. ขณะนี ้กปน. มีการเตรียมตวัเพือ่รับมือกบัปัญหาภัยแล้งอย่างไร  
ตอบ  เท่าท่ีผา่นมา การประปานครหลวงมีการประสานงานกบักรมชลประทาน
มาโดยตลอด ปีน้ีก็เช่นกนั โดยเม่ือตน้เดือนตุลาคม 2557 ทั้งสองหน่วยงานได้
ร่วมลงพ้ืนท่ีสาํรวจเส้นทางการผนันํ้ าจากแม่นํ้ าแม่กลองมายงัแม่นํ้ าเจา้พระยา  
รวมระยะทางกวา่ 143 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีช่วยบรรเทาปัญหานํ้ าทะเลหนุน
ในแม่นํ้ าเจ้าพระยาเม่ือต้นปีท่ีผ่านมา รวมถึงการติดตามดูสถานการณ์นํ้ า
ในแม่นํ้ าเจา้พระยา ตั้งแต่เข่ือนเจา้พระยา จงัหวดัชยันาท ดว้ย 
 



3. ในปี 2558 มีโอกาสเกิดปัญหานํ้าทะเลหนุนสูงเหมือนเมื่อต้นปี 2557 
หรือไม่ และหากเกดิปัญหาอกี กปน. จะรับมืออย่างไร 

ตอบ ตามปกติแล้ว ทุกฤดูแล้ง นํ้าในแม่นํ้าจะน้อยลง ทําให้นํ้าเค็มยกตัวขึน้สูง  
ตัววัดว่านํ้าเค็มจะหนุนสูงมาถึงสถานีสูบนํ้าดิบสําแล (จุดรับนํ้าดิบของ กปน.) 
หรือไม่น้ัน จะดูจากการระบายนํา้ในแม่นํา้เจ้าพระยาผ่าน อาํเภอบางไทร จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา เพื่อนํานํ้าจากด้านเหนือมาผลักดันไม่ให้นํ้าเค็มจาก
ปากแม่นํ้าไหลขึน้มาสูงเกินไป  หากปริมาณนํ้าไหลผ่านบางไทร มากกว่า 100 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กปน. จะพ้นจากวิกฤตนํ้าเค็ม  แต่หากปริมาณการ
ระบายนํ้ าไม่เพียงพอ กปน. จะมีการปรับวิธีการบริหารจดัการนํ้ าใหม่ อาทิ 
การหยดุการสูบนํ้ าดิบเขา้คลองประปา ในช่วงท่ีค่าความเคม็สูง และรอจนกวา่
ล่ิมความเคม็จะลดตํ่าลงจึงทาํการสูบนํ้ าดิบตามปกติ ตลอดจนสาํรองนํ้ าดิบท่ีมี
ค่าความเคม็อยูใ่นเกณฑป์กติ นาํมาผลิตนํ้าประปาใหไ้ดม้ากท่ีสุด  อยา่งไรกต็าม 
ทั้งการประปานครหลวงและกรมชลประทาน จะติดตามดูการระบายนํ้ าจุดน้ี
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ระดับการระบายนํ้ าไม่กระทบต่อนํ้ าดิบเพ่ือการผลิต
นํ้าประปา  
 
4. ประชาชนจะรู้ได้อย่างไร ว่าควรจะเร่ิมระมัดระวงัภาวะดงักล่าวเมื่อใด 
ตอบ ขอให้ ติ ดต าม ข่ า วสารอย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  ห รือ ดูข้อ มู ล เ พ่ิ ม เ ติ ม ท่ี 
www.mwa.co.th หรือ facebook การประปานครหลวง เพ่ือติดตามความ
คืบหน้า หากภาวะนํ้ าทะเลหนุนในฤดูแลง้เป็นเช่นไร การประปานครหลวง
จะแจง้ใหท้ราบเป็นระยะ เพ่ือใหป้ระชาชนไดเ้ตรียมการล่วงหนา้ 
 



5. ประชาชนชาวกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ต้องเตรียมตัว
รับมือกบัสถานการณ์ภัยแล้งทีอ่าจเกดิขึน้อย่างไรบ้าง  

ตอบ กรณีเกิดวิกฤต  หลีกเล่ียงไม่ได้ การประปานครหลวงจะแจ้งให้
ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3-4 วนั โดยเฉพาะสถานประกอบการ 
โรงงานต่าง ๆ จะมีเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหท้ราบโดยตรง เพ่ือไม่ให้สินคา้และบริการ
ของท่านไดรั้บผลกระทบ ส่วนการเตรียมตวัของผูใ้ชน้ํ้ า ควรมีการสํารองนํ้ า
สาํหรับด่ืม อยา่งนอ้ย 60 ลิตร/ วนั ไวใ้นกรณีสุดวสิยั 
 

6. ในอนาคต เราอาจต้องเจอปัญหาการขาดแคลนนํา้เช่นนี้ทุกปี กปน. 
มีแผนการในระยะยาวทีจ่ะบริหารจัดการเร่ืองนีอ้ย่างไร 

ตอบ กปน. จะมีการลงทุนในการวางโครงข่ายอุโมงคส่์งนํ้ าเพ่ิมเติม เพ่ือส่งนํ้ า
จากโรงงานผลิตนํ้ามหาสวสัด์ิ ซ่ึงรับนํ้าจากเข่ือนแม่กลอง และไม่มีปัญหาเร่ือง
นํ้ าเคม็ ส่งมายงัโรงงานผลิตนํ้ าบางเขน ซ่ึงรับนํ้ าจากแม่นํ้ าเจา้พระยามา ทั้งน้ี
เพ่ือเป็นการบริหารความเส่ียง ในกรณีท่ีเกิดวิกฤตนํ้ าแลง้ในลุ่มนํ้ าเจา้พระยา 
ก็สามารถนาํนํ้ าจากแหล่งอ่ืนมาผลิตและให้บริการนํ้ าประปาได้ตามปกติ 
โดยดึงนํ้ าจากโรงงานผลิตนํ้ ามหาสวสัด์ิ ขา้มมาจ่ายให้ในฝ่ังพระนคร ส่วนใน
ระยะยาว คงตอ้งมีการบูรณาการแผนร่วมกบัหลาย ๆ หน่วยงานดา้นนํ้ า เพ่ือให้
เกิดการบริหารจดัการนํ้าอยา่งมัน่คงย ัง่ยนืต่อไป 
 
7. ขอความร่วมมือให้ใช้นํา้อย่างประหยดั 
ตอบ ส่วนใหญ่คนกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะใชน้ํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภค
บริโภคเป็นหลกั จึงขอให้ทุกท่านใชน้ํ้ าอย่างประหยดั เพ่ือให้มีนํ้ าเหลือไวใ้ช้
ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป และหากพบเห็นท่อประปาแตกร่ัว ณ จุดใด โปรดโทรแจง้ 
ศูนยบ์ริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดการ



สูญเสียนํ้ าประปามากเกินความจาํเป็น และเป็นการช่วยกนัลดการส้ินเปลือง
ของนํ้าดิบดว้ย 

นอกจากน้ี ขอให้หมั่นตรวจท่อ สุขภณัฑ์ และก๊อกนํ้ าภายในบ้าน 
อย่าปล่อยให้นํ้ าร่ัวไหลท้ิงโดยเปล่าประโยชน์ และใชน้ํ้ าประปาอยา่งรู้คุณค่า 
เพียงยดึหลกั “ปิดเม่ือไม่ใช้  เปิดเม่ือจําเป็น” เช่น ระหวา่งการอาบนํ้ า แปรงฟัน 
ลา้งหนา้ ไม่ควรเปิดนํ้ าใหเ้สียไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือนํ้ าท่ีเหลือจากการซกัผา้ 
สามารถนาํมารดนํ้าตน้ไมต่้อได ้และไม่วา่จะทาํกิจกรรมอะไรกต็าม หากรองนํ้ า
ใส่ภาชนะไวแ้ลว้นาํไปตกัใช ้ เช่น การรดนํ้ าตน้ไม ้ลา้งรถ ลา้งจาน ก็จะช่วย
ประหยดัการใชน้ํ้ าได ้และยงัประหยดัเงินในกระเป๋าดว้ย 

***** ค่าความเคม็ (Salinity) หมายถึง เกลอืทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นนํ้ า มีหน่วยเป็น 
กรัมต่อลิตร  ใช้ในหมวดทรัพยากรแหล่งนํ้ าธรรมชาติ  ทรัพยากรท่ีดิน 
การเกษตร และการชลประทาน 

8.  ผลกระทบที ่กปน. ได้รับจากปรากฏการณ์นํา้ทะเลหนุน  
ตอบ ผลกระทบชดัเจน คือ ถา้ค่าความเคม็ท่ีสถานีสูบนํ้ าดิบสาํแล สูงเกินกว่า 
0.25 กรัม/ลิตร จะส่งผลให้นํ้ าประปาท่ี กปน. ผลิตได ้เร่ิมมีรสชาติเปล่ียนไป 
หรือมีรสกร่อย ๆ (แต่จะรู้สึกไดจ้ริง เม่ือความเค็มมีค่าสูงถึง 0.5 กรัม/ลิตร) 
ปัจจุบนัค่าความเคม็ไม่เกิน 0.19 กรัม/ ลิตร 

มีมาตรฐานบอกค่ารสกร่อย หรือไม่ 

ในนํ้าประปา เราใชค้ลอไรด์บอกค่าความเคม็ หรือท่ีเรารับรู้รสกร่อย ซ่ึงมกั
หมายถึง ความเคม็จากโซเดียมคลอไรด ์ (NaCl) หรือเกลือแกง มีหน่วยวดัเป็น
มิลลิกรัมต่อลิตร องคก์ารอนามยัโลก หรือ WHO แนะนาํวา่ นํ้ าประปาท่ีมีค่า



คลอไรด์เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร (0.25 กรัมต่อลิตร) คนเราจะสามารถรับรู้
รสชาติท่ีเปล่ียนไปได ้ไม่มีผลต่อสุขภาพ แต่อาจมีผลต่อการยอมรับรสชาตินํ้ าด่ืม  

(นอกจากน้ี กปน. ไดท้าํการสํารวจโดยให้พนกังานชิมนํ้ าประปาที่มี
คลอไรดร์ะดับต่าง ๆ กัน จากผลสํารวจพบว่า ส่วนใหญ่พนักงาน กปน. 
สามารถรับรู้รสกร่อยในนํ้ าประปาเม่ือมีคลอไรด์ประมาณ 500-600 มิลลิกรัม
ต่อลิตร)  

9. ความรู้เกีย่วกบัคลอไรด์ (Chloride, Cl -) 
ตอบ คลอไรด์ในนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในรูปโซเดียมคลอไรด์ หรือเกลือแกง ซ่ึงมี
รสเคม็ เราใชค้ลอไรดบ์อกค่าเกลือท่ีทาํใหร้สชาติของนํ้ าประปาเปล่ียนหรือรส
กร่อย 

ปกตินํ้ าประปาของ กปน. ตรวจพบ คลอไรด์ 10-50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
แต่ในช่วงนํ้ าทะเลหนุนสูงเม่ือตน้ปี 2557 พบว่านํ้ าประปามีคลอไรด์สูงกว่า 
250 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะสั้น ๆ บางช่วงเวลา จึงทาํให้เรารับรู้รสชาติท่ี
เปล่ียนไปได ้แต่จากขอ้มูลเฉล่ีย ณ ปัจจุบนั พบวา่ ค่าคลอไรดอ์ยูท่ี่ 30 มิลลิกรัม
ต่อลิตร 

 องค์การอนามยัโลก (WHO) กาํหนดค่าแนะนาํในนํ้ าด่ืม คลอไรด์
ไม่ควรเกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร หากเกินค่าน้ีแลว้นํ้ าจะมีรสชาติ
เปล่ียนไป มีรสกร่อย 
 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ. 2553) ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม

ต่อลิตร 
 นํ้าบริโภค มอก. กระทรวงอุตสาหกรรม (ใหม่) 250 มิลลิกรัมต่อลิตร  



คลอไรด์ในนํ้ าประปาสูงเกินค่าแนะนาํ ด่ืมแลว้ไม่ก่อให้เกิดโรคแต่อย่างใด 
นํ้ าประปายงัคงสะอาดปราศจากเช้ือโรค ด่ืมได้ แต่รสชาติเปล่ียนหรือมี
รสกร่อย  

เคร่ืองกรองนํา้ทีบ้่านกาํจัดได้หรือไม่ 

เคร่ืองกรองนํ้ าปกติไม่สามารถกาํจดัคลอไรดอ์อก ตอ้งใชเ้คร่ืองกรองนํ้ า
ชนิด รีเวอร์ส ออสโมซีส หรือ อาร์โอ ซ่ึงสามารถกาํจดัเกลือแร่ในนํ้ าออกได ้
แต่กาํจดัแร่ธาตุทุกชนิดดว้ย 

10. ภาวะนํา้เคม็ปีนีก้บัปีก่อน  ๆ ทีผ่่านมา 
ตอบ ก่อนหน้าน้ีเคยเกิดข้ึน  2 คร้ัง  คือ ในปี 2545 และ ปี 2553 พบนํ้ าเค็ม
ข้ึนมาท่ีสาํแล (จุดสูบนํ้ าดิบจากแม่นํ้ าเจา้พระยาเขา้คลองประปา) แต่ข้ึนเพียง
วนัละ 1-2 ชัว่โมง กปน. ใชก้ารบริหารจดัการท่ีสามารถควบคุมสถานการณ์
ดงักล่าว และบริหารจดัการนํ้าดิบ จนไม่ส่งผลกระทบ  

แต่เม่ือตน้ปี 2557 เป็นอีกคร้ังท่ีนํ้ าทะเลหนุนข้ึนสูงมาก หนา้แลง้ท่ีผา่นมา 
ปัญหานํ้ า เค็มข้ึนมาเลยจุดรับนํ้ าดิบสําแลซ่ึงเป็นจุดรับนํ้ า เ พ่ือการผลิต
นํ้ าประปาของ กปน. ไปประมาณ 16 กิโลเมตร ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน
คร้ังแรกในรอบ 100 ปี ทีเดียว โดยเฉพาะช่วงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา 
จึงไม่สามารถบริหารจดัการนํ้ าดิบได ้ เพราะนํ้ าเคม็ข้ึนหลายชัว่โมงติดต่อกนั 
กปน. จึงจําเป็นต้องผลิตนํ้ าประปาท่ีมีค่าคลอไรด์สูงกว่าปกติ ส่งผลให้
นํ้ าประปามีรสชาติเปล่ียนไปจากเดิม  แต่คุณภาพยงัอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของ
องคก์ารอนามยัโลกทุกประการ 

 



11. การแก้ไขหรือรับมือกบันํา้เคม็ 
ตอบ กปน. ได้ประสานกับกรมชลประทาน  เ ร่ืองการบริหารจัดการนํ้ า 
เพื่อระบายนํ้ าทา้ยเข่ือนเจา้พระยาใหเ้พียงพอกบัการไล่นํ้ าเคม็ รวมทั้งการหยดุ
สูบนํ้ าในช่วงเวลาท่ีนํ้ าทะเลหนุน และเร่งสูบนํ้ าจืดเม่ือนํ้ าลง นอกจากน้ี กปน. 
ยงัผลิตนํ้ าประปาเพ่ิมท่ีโรงงานผลิตนํ้ ามหาสวสัด์ิ ซ่ึงไม่มีรสกร่อย และผนั
นํ้ าประปามาเจือจางในบางพ้ืนท่ี เพ่ือช่วยเจือจางค่าความเคม็ท่ีเกิดข้ึน 

12. ถ้านํ้าเค็มยังคงรุกอย่างต่อเน่ือง กปน. ยังคงผลิตนํ้าประปาต่อไปได้อีก
หรือไม่ 
ตอบ หากปรากฏการณ์น้ียงัคงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง กปน. ยงัคงต้องผลิต
นํ้าประปาเพ่ือใหป้ระชาชนมีนํ้ าใชใ้นการอุปโภคบริโภคต่อไป แมน้ํ้ าประปาท่ี
ผลิตไดจ้ะมีค่าคลอไรดสู์ง แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ประชาชนมีนํ้ าประปา
สะอาดใช ้จะไม่ก่อใหเ้กิดโรคระบาดหรือโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหารเป็นเร่ือง
สาํคญัมาก 
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13. นํา้ประปาทีผ่ลติในปัจจุบัน สามารถดืม่ได้หรือไม่ 
ตอบ ประชาชนทัว่ไปสามารถด่ืมไดต้ามปกติ เพียงแต่ผูท่ี้รับรู้รสชาติต่าง ๆ 
ไดไ้ว อาจรู้สึกไม่คุน้เคยกบัรสชาตินํ้ าประปาท่ีเปล่ียนไปเท่านั้น 

14. สําหรับประชาชนกลุ่มอืน่ สามารถดืม่ได้หรือไม่  
ตอบ มีขอ้มูลวิจยัทางการแพทย ์พบว่า อาจมีผลกระทบต่อกลุ่มคนบางกลุ่ม/ 
บางอายุ เช่น เด็กทารก หรือ เด็กอ่อน อายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 เดือน ผูป่้วยท่ี
เป็นโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหวัใจ โรคไต หรือผูป่้วยท่ีแพทย์



ให้ควบคุมอาหารประเภทรสเค็ม แต่ในคนปกติ จะไม่มีปัญหา เน่ืองจาก
ร่างกายคนเราสามารถกาํจดัออกไดห้ากร่างกายไดรั้บเกลือมากเกินไป เช่น 
กรณีนกักีฬา เม่ือเหง่ือออกมาก ขาดเกลือแร่จะด่ืมนํ้าเกลือแร่ ท่ีมีค่าคลอไรดสู์ง
กวา่นํ้ าประปาปกติอยูแ่ลว้ ดงันั้น คนทัว่ไปจะรับรู้เพียงรสชาติท่ีไม่คุน้เคยหรือ
นํ้าประปามีรสกร่อยนิดหน่อยเท่านั้น  

15. สามารถนํานํา้บาดาลมาใช้ หรือนํามาผสมนํา้ประปาได้หรือไม่ 
ตอบ ได ้แต่ตอ้งดูเป็นกรณี ๆ ไป การนาํนํ้ าบาดาลมาใช้หรือผสม จะตอ้งมี
ขอ้มูลคุณภาพนํ้ าบาดาลบ่อนั้น ๆ มาพิจารณาประกอบดว้ย เช่น พ้ืนท่ีจงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงใกลท้ะเลมากกว่า โอกาสท่ีนํ้ าบาดาลมีค่าคลอไรด์สูงกว่า
นํ้ าประปาก็เป็นไปได ้การพิจารณาคุณภาพนํ้ าเพ่ือการบริโภค เราใชห้ลกัการ
เดียวกนั คือ คลอไรดไ์ม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร  

16. การใช้เคร่ืองกรองนํ้าในช่วงนี้ สามารถขจัดความเค็มได้หรือไม่ และจะ
ทาํให้เคร่ืองกรองนํา้พงัหรือไม่ 

ตอบ นํ้าประปาของ กปน. ในช่วงท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้ าทะเลหนุนสูง จะมี
คลอไรดสู์งกว่าปกติ และคลอไรดท์าํให้นํ้ ามีความกระดา้งกลุ่มกระดา้งถาวร
ท่ีเคร่ืองกรองนํ้าปกติทัว่ไปกาํจดัออกไม่ได ้ 

เคร่ืองกรองนํ้ าไม่เสียหาย แต่เคร่ืองไม่สามารถกาํจดัคลอไรด์หรือรส
กร่อยออก (เคร่ืองกรองนํ้าปกติทัว่ไป ท่ีมีระบบกาํจดัความกระดา้งดว้ยเรซ่ินนั้น 
เรซ่ินจะกาํจดัความกระดา้งกลุ่มหินปูนหรือแคลเซ่ียมหรือกระด้างชั่วคราว 
ออกได ้ตะกรันในกาตม้นํ้ าคือตะกรันหินปูน เป็นคนละเร่ืองกบัคลอไรด)์ ตอ้งใช้
เคร่ืองกรองนํ้ าชนิด รีเวอร์ส ออสโมซีส หรือ อาร์โอ (Reverse Osmosis, RO) 
เท่านั้น จึงสามารถกาํจดัคลอไรด ์และเกลือแร่ในนํ้าออกได ้



17. นํา้เคม็ หรือ นํา้กร่อย ทาํให้เคร่ืองกรองนํา้เป็นสนิมหรือไม่ 
ตอบ ไม่  เน่ืองจากปริมาณคลอไรดใ์นนํ้ าประปาไม่ไดสู้งมากถึงกบัส่งผลให้
เกิดการกดักร่อนได ้โดยปกติการลา้งเคร่ืองกรองนํ้ า มีการใชน้ํ้ าเกลือท่ีมีความ
เขม้ขน้สูงกวา่หลายเท่าตวั 
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18. สามารถนํานํา้ประปามารดนํา้ต้นไม้ได้หรือไม่ 
ตอบ การใชน้ํ้ าจากคลองหรือแม่นํ้ ารดนํ้ าตน้ไม ้นํ้ านั้นจะตอ้งมีค่าความเค็ม
ไม่เกิน 2 กรัม/ ลิตร มิเช่นนั้นจะส่งผลใหต้น้ไมย้นืตน้ตาย ในขณะท่ีค่าความเคม็
ของนํ้ าดิบท่ีนาํมาผลิตนํ้ าประปาในปัจจุบนัไม่เกิน 0.19 กรัม/ ลิตร ดงันั้น ผูท่ี้
ใชน้ํ้ าประปารดนํ้าตน้ไม ้จึงไม่ไดรั้บผลกระทบใด ๆ  

********************************* 

 
 

จดัทาํโดย ฝ่ายส่ือสารองคก์ร การประปานครหลวง 
14 มกราคม 2558 
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