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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ 
ให้กรมคลองร่วมมือกับกรมสุขาภิบาลจัดหานํ้าสะอาด

เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์มีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการอุปโภคบริโภคนํ้าสะอาด
การสําเร็จลุล่วงในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 

ทรงก่อตั้ง “การประปากรุงเทพฯ” กิจการพัฒนาสืบเนื่องโดยลําดับ
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “การประปานครหลวง” รัฐวิสาหกิจสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ที่ยังคงสืบสานปณิธานในภารกิจ “ประปาเพื่อประชาชน” จวบจนวาระ 100 ปี แห่งกําเนิดการประปาไทยในปัจจุบัน

King Chulalongkorn (King Rama V) altruistically instructed the Canal Department to cooperate with  
the Sanitation Department in the supply of clean drinking water for the good health and well-being of his subjects. 

The King’s initiation was accomplished in the reign of King Vajiravudh (King Rama VI) who established  
the “Bangkok Waterworks Authority” which was later renamed as the “Metropolitan Waterworks Authority”, 

one of Thailand’s main state enterprises. The Metropolitan Waterworks Authority has since continued its 
“Waterworks for the people” mission until this year when Thai Waterworks celebrates its 100th anniversary.



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 
ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์กับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร 

(พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 6)
King Chulalongkorn (King Rama V) is photographed with Crown Prince Maha Vajiravudh 

(King Vajiravudh or King Rama VI)



ตราไปรษณียากรที่ระลึก 100 ปี การประปาไทย พุทธศักราช 2557

จัดพิมพ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ของการประปาไทย ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เพื่อเป็นที่ระลึกเผยแพร่แก่นักสะสมและผู้สนใจทั่วไป 

จัดพิมพ์จำานวน 700,000 ดวง จำาหน่ายราคาดวงละ 3 บาท

700,000 of the commemorative stamps, for the 100th anniversary of Thai Waterworks 
on 14 November 2014, have been printed to be sold to collectors 

and the general public at a price of 3 baht each.





         คือทรัพยากรอันมีค่าที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมวลมนุษย์  

ในธรรมชาตินำ้าจืดที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นจากปริมาณนำ้าทั้งหมดในโลก  

แต่กลับถูกมนุษย์ทำาลายลงตามการเพ่ิมข้ึนของจำานวนประชากรโลก ดังนั้น เราจึงจะต้อง 

ช่วยกันดูแล รักษา ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนำ้าจืดที่มีอยู่เพียงน้อยนิดอย่างรู้คุณค่า  

เพื่อธำารงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสรรพชีวิต

 ในประเทศไทยของเราแม้ได้ช่ือว่ามีแหล่งนำ้าจืดอันอุดมสมบูรณ์ก็จริง แต่การบริหาร

จัดการเพื่อให้มีนำ้าจืดที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชากร ก็นับว่าเป็นเรื่องสำาคัญ

และซบัซอ้นมากขึน้ทกุป ีประเทศของเรามพีฒันาการดา้นนำา้มายาวนาน ดว้ยความเปน็ประเทศ

เกษตรกรรมและผูค้นไดอ้าศยัแหลง่นำา้ในการทำามาหากนิมาโดยตลอด ตัง้แตเ่ริม่สรา้งชมุชนเมอืง

สุโขทัยเป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม ระบบการประปาเพื่อประชาชนที่แท้จริงนั้น ได้เริ่มดำาเนินการ

อยา่งเปน็กจิจะลกัษณะในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่5) ตอ่เนือ่ง 

มายังต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) 

 นับเนื่องมาถึงปัจจุบันพุทธศักราช 2557 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน การประปา 

ในประเทศไทยมอีายสุริริวม 100 ปพีอด ีจงึนบัเปน็เงือ่นเวลาทีด่ตีอ่การบนัทกึสิง่ตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ 

ในรอบ 100 ปีดังกล่าว ให้เห็นพัฒนาการที่ไม่เคยมีวันหยุด หนังสือ “ศตวรรษสดุดี สายธารี 

แห่งนครา” เล่มนี้ จึงถือเป็นบันทึกหน้าต่อหน้าของนวัตกรรมในการนำานำ้าคลองมาสู่นำ้าก๊อก  

ผา่นความเปล่ียนแปลงในสังคมเมืองและชนบท ความเปล่ียนแปลงในระบอบการเมืองการปกครอง  

และความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเอง รวมทั้งเมื่อถึงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองการครบรอบ 

100 ปีแล้ว อนาคตที่จะต้องมองไปข้างหน้าต่อไปนั้นยังมีอะไรบ้าง ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบอกเล่า

ถึงความพยายามที่จะดำารงปณิธานในการผลิตนำ้าประปาท่ีสะอาดและมีคุณภาพเพื่อให้บริการ

ประชาชนอย่างแท้จริง

 ในวาระครบรอบ 100 ป ีการประปาไทย การประปานครหลวงและการประปาสว่นภมูภิาค

ขอตั้งมั่นต่อความตั้งใจจริงดังกล่าว เพ่ือสร้างความยั่งยืนและความเช่ือม่ันสู่ปวงชนชาวไทย 

ไมว่า่จะอยูอ่าศยั ณ แหง่หนตำาบลใด เชือ่ไดว้า่จะมทีอ่นำา้และกอ๊กทีน่ำานำา้สะอาดบรสิทุธิส์ามารถ

ใช้อุปโภคและบริโภค ไหลหลั่งพรั่งพรูมาสู่ที่แห่งนั้น ทุกเวลา ทุกนาที ไม่มีวันหยุด จากนี้และ

ตลอดไปตราบนานเท่านาน

นํ้า
บทนํา



is a vital resource for human life. Natural freshwater occupies  Water
only 3 per cent of all water on earth. However, the natural sources of water have been  
being destroyed by an increasing number of world population. We thus need to maintain,  
protect, restore, and make the best use with an awareness of the value of the limited  
quantity of freshwater that we have, in order to sustain the abundance of the ecological  
system that supports all living things.
 Although Thailand’s freshwater sources are abundant, water management to  
sufficiently provide clean water to meet the population’s demand is still regarded as an  
important issue that can get more complex each year. Our country has a long history of  
the water development. It is evident that Thailand has long been an agricultural country  
and Thai people have made use of water for their living since the Sukhothai Era. However,  
the realisation of the waterworks for the people was initiated during the reign of King  
Chulalongkorn (King Rama V) until the early reign of King Vajiravudh (King Rama VI).
 Since then until now, on 14 November 2014, Thai Waterworks celebrates its  
100th anniversary. This is a good time to write down the history of Thai Waterworks in  
the past 100 years. This book entitled “The Centenary Celebration of Thai Waterworks”  
is regarded as a record in details of waterworks innovations that have made possible the  
conveyance of water from rivers and canals to household taps amidst the transformation  
of urban and rural communities, changes in politics and goverment as well as changes  
within waterworks-related organisations. Apart from the celebration of 100th anniversary,  
the emphasis is equally given to the future of Thai Waterworks. The book is, therefore, an  
account of an indefatigable attempt to actualise the intention to supply clean and quality 
water for the people.
 On this auspicious occasion of the 100th anniversary of Thai Waterworks, the  
Metropolitan Waterworks Authority and the Provincial Waterworks Authority strongly  
determine to build the sustainability and confidence among Thai people in every part of  
the country. The people can therefore rest assured that the two authorities will incessantly  
supply clean and purified water through water conduits and pipes for household usage  
and consumption from now until infinity. 

Introduction
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นํ้าจากฟ้า 
สู่ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์  

สุโขทัย          อยุธยา          รัตนโกสินทร์

Water from the Sky Down to the Fertile Land 
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ลุ่มนํ้าสะแกกรัง

ลุ่มนํ้าท่าจีน

ลุ่มนํ้าแม่กลอง

ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา

ลุ่มนํ้าเพชรบุรี

ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ประจวบคีรีขันธ์

ลุ่มนํ้าบางปะกง
ลุ่มนํ้าตาปี

ลุ่มนํ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันตก

ลุ่มนํ้าปัตตานี

ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา

ลุ่มนํ้าภาคใต้
ฝั่งตะวันออก

ลุ่มนํ้าป่าสัก

ลุ่มนํ้าชี

ลุ่มนํ้ามูล

ลุ่มนํ้าปราจีนบุรี

ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ

ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก

25 ลุ่มนํ้าหลักในสยามประเทศ

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
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นํ้า คือหน่ึงในสิ่งจําเป็นที่โอบอุ้มสิ่งมีชีวิตทุกชนิด กว่า  

97 เปอรเ์ซน็ตข์องจำานวนนำา้ทีม่ใีนโลก เป็นนำา้เค็มทีอ่ยู ่

ในทะเลและมหาสมทุร สว่นทีเ่หลอืเปน็นำา้จดืสำาหรบั 
ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ ซึ่งรวมถึงไอนำ้าในบรรยากาศที่กลั่นตัวรวมกันเป็น 

หยดนำ้าและตกลงสู่พื้นดิน นำ้าบริสุทธิ์ที่ไหลลงมาจากที่สูงนั้น ในอดีตมนุษย์ 

ยกให้เป็นนำ้าจากฟ้า เทพที่เคารพของพวกเขาเป็นผู้นำาพานำ้าให้ไหลลงมาสู่ 

ดนิแดนอนัจำาเพาะ เมือ่มนษุยม์พีฒันาการ รูจั้กการตัง้ถิน่ฐาน จงึตอ้งคำานงึถงึ 

สว่นประกอบของทำาเลทีพ่วกเขาเลอืก ไดแ้ก ่ดนิดเีพือ่การเพาะปลกู นำา้บรสิทุธิ ์ 

เพื่อการอุปโภคบริโภค ลม ฟ้า อากาศ ที่ไม่แปรปรวน และไฟเพื่อความ 

อบอุ่นและหุงหาอาหาร

 หากมองย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่จะมีการรวบรวมชนชาติขึ้นเป็น 

ไทยสยามนั้น ถ่ินฐานที่ชนชาวไต (ไท) เข้ามาอยู่อาศัยและทำากินคือ 

บริเวณก่ึงกลางของดินแดนที่เรียกว่า “อุษาคเนย์” ก็เพราะความสมบูรณ์ 

ทางภูมิศาสตร์กายภาพของพื้นที่แถบนี้ เป็นที่ราบลุ่ม มีเทือกเขาสูงโอบล้อม  

อากาศชุม่ชืน้ ฝนตกตามฤดกูาล บนพืน้ทีส่งูจะเตม็ไปดว้ยตน้นำา้ตามธรรมชาติ 

ที่ไหลลงมารวมกันเป็นธารนำ้าและกลายเป็นแม่นำ้าหลายสาย นับเป็นชัยภูมิ 

ในอุดมคติที่สมบูรณ์กว่าชนกลุ่มที่รุ่งเรืองมาก่อนทั้งด้านซ้ายและขวา เช่น  

อาณาจักรพุกามทางตะวันตกและอาณาจักรขอมทางตะวันออก

 อยา่งไรกต็าม นํา้ เปน็สสารทีไ่มม่รีปูทรง ระเหยเปน็ไอได ้และอาจไหล 

เวียนหายไป ดังนั้น เมื่อเริ่มสร้างอาณาจักรสุโขทัยเม่ือ 777 ปีมาแล้ว  

จึงเกิดภูมิปัญญาในระบบการสรรหาและเก็บรักษานํ้าสะอาดเพื่อการ

อุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ครั้งนั้น

is one of the necessities of life.  
The seas and the oceans, sources Water

of saltwater, occupy 97% of the world’s area of 
water while fresh groundwater is mainly a product 
of precipitation and natural water flowing from the 
highlands to the lowlands. 
 The early human settlements were aware of the 
importance of living factors that include a good soil 
for agriculture, clean water for consumption, decent 
wind and weather, and the fire that emits warmth 
and heat for cooking.
 The Tai people, before becoming the Siam-
Thai people, came to choose the area in the midst of 
Southeast Asia for settlement, possibly considering 
the geographical location that provides abundant 
natural water sources. However, water is in a liquid 
state and its sources are depletable; therefore, there 
was an initiation of water sourcing and reservation 
system for consumption during the Sukhothai  
period, or about 777 years ago.
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กรุงสุโขทัย “รุ่งอรุณแห่งความสุข” 
 
 ชนชาวไทยมีความสุขสงบมาเนิ่นนาน เหตุหนึ่งเป็นเพราะเรามีผู้นำา 

ชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้สืบทอดการปกครองมาตั้งแต่ 

ปฐมกาลของประเทศ ดังเช่น พ่อขุนรามคําแหงมหาราช ผู้นำารุ่งอรุณแห่ง 

ความสุขมาสู่อาณาจักร พระบรมราโชบายด้านการเกษตร ชลประทาน และ 

การคมนาคม นับเป็นพระบรมราโชบายสำาคัญเพื่อการอยู่ดีกินดีอย่างแท้จริง  

 ความกินดีอยู่ดีได้ประจักษ์ชัดอยู่ในศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ี 1 ด้านท่ี 2  

และ 3 ของพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช ทรงจารึกบางส่วนเก่ียวกับการกินดีอยู่ดีไว้ว่า 

  1“…กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีนํ้าตระพังโพยสี ใสกินดี..ดั่งกินนํ้าโขง 

เมือ่แลง้…เบือ้งตะวนัโอกเมอืงสโุขทยันี ้มพีหีาร มปีูค่ร ูมทีะเลหลวง มปีา่หมาก

ป่าพลู มีไร่ มีนา มีถิ่นถาน…เบื้องหัวนอน เมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎี พีหารปู่ครูอยู่ 

มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าว ป่าลาง มีป่าม่วง ป่าขาม มีนํ้าโคก มีพระขพุง...”

 ปัจจุบัน เราสามารถอธิบายคำาต่างๆ ของจารึกได้ดังนี้ 

 “ตระพงั” คอื สระนำา้ท่ีขดุขึน้เพือ่ทำาการเกบ็กกันำา้ไวใ้ช ้ตามพระบรม- 

ราโชบายของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยที่จะหานำ้าสะอาดให้ราษฎร 

ได้ใช้บริโภคอย่างพอเพียงตลอดปี ในเมืองสุโขทัยมี 4 แห่งคือ ตระพังเงิน  

ตระพังทอง ตระพังตระกวน และตระพังโพยสี ต้นนำ้าที่มาของนำ้าที่จะไหลลง 

ตระพัง เรียกว่า “โซกพระร่วง” มีลักษณะคล้ายถำ้าตื้นๆ มีแอ่งนำ้าอยู่ภายใน  

แสงอาทิตย์ส่องถึง นอกจากโซกพระร่วงยังมีโซกอื่นอีกหลายแห่งด้วยกัน  

เช่น โซกพม่า โซกอ้ายถ่าย โซกนำ้าดิบชะนาง โซกเรือตามอญ 

 ในยุคต่อมา นำ้าในสระหรือตระพังทั้ง 4 ถือว่าเป็นนำ้าศักดิ์สิทธิ์นำามาใช้

ในพระราชพิธีอภิเษกต่างๆ

1 ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), จารึกพ่อขุนรามคําแหง 

[ออนไลน์], 22 ตุลาคม 2557. แหล่งที่มา http://www.sac.or.th/data-

bases/inscriptions/inscribe_image_detail.php?id=48

Sukhothai Kingdom: the Dawn of  
Happiness 
 Thai people have long lived in peace and  
happiness mainly for one reason that we have had 
the strong community leaders – our Kings – who  
have successively ruled the Kingdom since its  
earliest days. King Ram Khamhaeng The Great,  
for example, guided the Kingdom to the dawn of  
happiness, owing to his policies on agriculture,  
irrigation, and transportation.
 The welfare of people during the Sukhothai 
period was recorded on the second face of the first 
Sukhothai Stele, inscribed by King Ram Khamhaeng 
the Great, that: 

พ.ศ. 1792 

สถาปนาสุโขทัยเป็นรัฐอิสระ  

พ่อขุนบางกลางหาว 

ขึ้นครองราชย์เป็น

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ราชวงศ์พระร่วง

พ.ศ. 1792 พ.ศ. 1812 พ.ศ. 1832 พ.ศ. 1852

พ.ศ. 1821 

พ่อขุนบานเมือง 

พระราชโอรสองค์ใหญ่

ขึ้นครองราชย์ต่อจาก

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

พ.ศ. 1822 

เข้าสู่รัชสมัย 

พ่อขุนรามคําแหง  

ผู้นํารุ่งอรุณมาสู่

อาณาจักร

พ.ศ. 1841

สิ้นสุดรัชสมัย

พ่อขุนรามคําแหง 

อาณาจักรสุโขทัยยังคง

อยู่ต่อมาจนถึงประมาณ 

พ.ศ. 2127

หมุดเวลาระยะห่าง 20 ปี

เครื่องถ้วยสังคโลก สินค้าสําคัญในยุคสุโขทัย

พ่อขุนรามคําแหงมหาราชหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราช (ศิลาจารึกสุโขทัย)
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 แหล่งนำ้าธรรมชาติยังมีหลั่งไหลมาจากเขาสะพานหิน เขาเจดีย์งาม 

และเขาพระบาทน้อยซ่ึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองสุโขทัย  

พอ่ขนุรามคำาแหงโปรดเกลา้ฯ ใหท้ำาเขือ่นกัน้พรอ้มทำาอา่งเกบ็นำา้ไวห้ลายแหง่ 

แลว้ทำาทางระบายนำา้ใหไ้หลลงสูท่ีร่าบเพือ่ใหร้าษฎรในเมอืงสุโขทยัใชท้ำานาไร ่

ได้ตลอดปี

 “เบือ้งหวันอน” หมายถงึ ทศิใต ้สว่นคำาวา่ “สรดีภงส”์ หมายถงึ ทำานบ   

มาจากภาษาสันสกฤต นอกจากมีในจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำาแหง  

ยังพบคำานี้ในจารึกที่ปราสาทสด๊กก๊อกธมมาก่อน สรีดภงส์สร้างระหว่างเขา 

พระบาทใหญ่กับเขาก่ิวอ้ายมา ซ่ึงเชิงเขาท้ังสองห่างกัน 400 เมตร เป็นทำานบดิน 

ขนาดใหญ่สำาหรับกักนำ้าไว้ภายในหุบเขา มีความยาว 487 เมตร สูง 10.50  

เมตร ความกวา้งของคนัดนิประมาณ 4 เมตร ระดบันำา้ถ้าเกบ็ไวเ้ตม็ทีจ่ะลึกถงึ  

8 เมตร ปรมิาณนำา้ทีเ่กบ็จะไดถ้งึ 4 แสนลกูบาศกเ์มตร จากทำานบนีไ้ดข้ดุคลอง 

ระบายนำา้เขา้ไปยงัตวัเมอืงสโุขทยัและตวัเมอืงใกล้เคียง ซึง่ปกตเิป็นถิน่ทีข่าด 

แหล่งนำ้าธรรมชาติให้กลับกลายเป็นแหล่งดินดี เหมาะแก่การทำาเกษตรกรรม 

 2 ทำานบทีส่รา้งขึน้นีน้กัประวตัศิาสตรบ์างทา่นเรยีกวา่ “ทำานบพระรว่ง” 

เมือ่ป ีพ.ศ. 2512 กรมชลประทานไดป้รบัปรงุทำานบดนิแหง่นีข้ึน้ใหมแ่ลว้เรยีกวา่  

“อ่างเก็บนํ้าพ่อขุนรามคําแหงมหาราช” หรือ “อ่างเก็บนํ้าสรีดภงส์”  

 คำาว่า “โคก” ในศิลาจารึก แปลว่า ที่สูง หรือที่ดอน นำ้าโคกจึงหมายถึง 

แอ่งนำ้าในที่สูง ส่วนคำาว่า “พระขพุง” หมายถึง ผีภูเขา หรือเทพยดารักษา 

เขานัน้ ประโยคนีอ้าจบอกไดว้า่ นำา้ทีม่ีในเมอืงสโุขทยันัน้ไมม่วีนัหมดเพราะไหล 

มาจากที่สูงที่มีเทพยดารักษา

  เมือ่มรีะบบอา่งเกบ็นำา้ มทีางระบายนำา้ รวมทัง้มสีระนำา้ พอ่ขนุรามคำาแหง 

จงึทรงแนะนำาใหร้าษฎรปลกูไมผ้ลทีม่ปีระโยชนต์อ่การครองชพีไวท้กุครวัเรอืน  

เชน่ ในจารกึ “มปีา่พรา้ว ปา่ลาง มปีา่มว่ง ปา่ขาม” รวมไปถงึ “ปา่หมากปา่พล”ู  

ผู้ใดที่มีความเพียรพยายามได้หักร้างถางพงทำาเรือกสวนไร่นาปลูกไม้ยืนต้น  

ก็ทรงมอบสิทธิ์ในการทำากินในที่ดินผืนนั้นและเป็นมรดกตกทอดไปถึง 

ทายาทได้

 คำาว่า “พีหาร” กับ “ปู่ครู” หมายรวมถึง วิหารกับพระอาวุโสที่แสดง 

ถึงพุทธศาสนาอันสถิตอยู่ ณ บ้านเมืองสุโขทัย

2 โฉลก ภมรประวัติ,  

ประวัติการชลประทานในประเทศไทย [ออนไลน์], 4 พฤษภาคม 2554.  

แหล่งที่มา http://kromchol.rid.go.th/lproject/2010/index.

php/2011-07-16-11-26-03/56-2011-05-04-06-45-54)

 “…At the centre of this City of Sukhothai, there 
is a clear pond…as good to drink as the Khong River 
in the dry season…To the south of the City, there are 
monk’s cells and a dam. There are groves of coconut and 
jackfruit. There are groves of mango and tamarind. 
There are mountain streams and there is the sacred 
Khaphung mountain spirit. … To the East of Sukhothai 
City, there is a vihara with monks, there is a large lake, 
and there are groves of areca and betal, farms and rice 
fields, and homesteads…”

 The clear pond inscribed in the stele is one  
of the four main ponds that are part of the King’s  
initiative plan to provide clean water sources for his  
subjects’ water consumption for the whole year.  
In the later periods, water from these ponds was  
deemed holy and used in several royal ceremonies.  
The dam mentioned in the stele was a large soil dam  
that could contain 400,000 cubic metres of water.  
Nowadays, some historians call it Phra Ruang Dam. 
In 1969, the Royal Irrigation Department rebuilt  
the soil dam and renamed it “Pho Khun Ram  
Khamhaeng Maharaj Reservoir” or “Saridphong  
Reservoir”. 
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01. วัดมหาธาตุ

02. วัดศรีสวาย

03. วัดตระพังเงิน

04. วัดสระศรี

05. วัดตระพังทอง

06. วัดพระพายหลวง

07. วัดศรีชุม

08. วัดสะพานหิน

09. วัดเขาพระบาทน้อย

10. สรีดภงส์

แผนผังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

07050201
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 “ทะเลหลวง” ในศิลาจารึกหมายถึง ที่ราบกว้างใหญ่ปราศจากต้นไม้ 

ใบบังและมีนำ้าขังอยู่มากในฤดูนำ้าหลากและฤดูฝน มีสัตว์นำ้าอุดมสมบูรณ์  

สนันษิฐานวา่ ทะเลหลวงอาจหมายถงึ บรเิวณตำาบลแหง่หนึง่เรยีกวา่ ทุง่หลวง 

 หลักฐานสำาคัญที่แสดงถึงระบบการสรรหาและเก็บกักนำ้าที่ดีคือ  

มีการขุดพบท่อดินเผาเคลือบในสมัยสุโขทัย บริเวณที่ขุดพบอยู่ใกล้กับ 

วดัมหาธาต ุทอ่นีม้ลีกัษณะปลายขา้งหนึง่สอบเขา้ ปากทอ่กวา้งถงึ 45 เซนตเิมตร  

ปลายทอ่สอบเขา้เหลอื 18 เซนตเิมตร นกัประวตัศิาสตรว์เิคราะหว์า่ รปูลักษณ ์

ดังกล่าวคือการทำาให้ดินโคลนที่ไหลเข้าไปในท่อเกิดการตกตะกอนและ 

ไหลผ่านไปเฉพาะนำ้าสะอาดเท่านั้น ซึ่งจะเหมาะสมสำาหรับการบริโภค

 อน่ึง ในหมู่ประชาชนทั่วไปมีการสานไม้ไผ่เป็นภาชนะสำาหรับตักนำ้า 

เรยีกวา่ “กระออม” ชนัยารอยรัว่อยา่งดตีามรอยสานของไม ้ใชต้กันำา้จากบอ่ 

มาไว้ใช้ในครัวเรือนหรือใช้ในการเดินทางไกลได้ด้วย

 เรื่องการกินดีอยู่ดีโดยเฉพาะที่กล่าวเกี่ยวกับแหล่งนํ้าอันอุดมที่พบ 

ในบางสว่นของศลิาจารกึนีช้า่งเหมาะสมกบัความหมายของชือ่อาณาจกัร 

สโุขทยัทีม่าจากคําสองคําคอื “สขุ” และ “อทุยั” ซึง่หมายความวา่ รุง่อรณุ 

แห่งความสุข ที่ยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้

ซ้าย: ท่อนํ้าดินเผาพบในเมืองสุโขทัยและภาพสรีดภงส์
Left: The ceramic pipes found in Sukhothai and  
the picture of Saridphong Reservoir.

ขวา: วัดตระพังเงิน
Right: Tra Phang Ngoen Temple

 One important archeological evidence that  
shows good water soucing and water reservation  
during the Sukhothai period is the ceramic pipe  
found near Wat Mahathat (Mahathat Temple). This  
ceramic pipe has one end narrower than the other,  
with 18-centimetre and 45-centimetre wide diameter  
respectively. Historians concluded that such irregular  
shape allowed the clay that passed through the wider  
end to settle on the bottom and only the clear and  
clean water which was suitable for drinking would  
flow though the other end.
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กรุงศรีอยุธยา “เวนิสแห่งตะวันออก” 
 
 กรุงศรีอยุธยาเป็นอาณาจักรแห่งที่สองของชุมชนไทยสยามต่อจาก 

อาณาจักรสุโขทัย ท่ีต้ังของกรุงศรีอยุธยามีภูมิศาสตร์กายภาพเก่ียวพันกับแหล่งนำา้ 

ใกลชิ้ดกวา่ เรยีกไดว้า่ลอ้มรอบไปดว้ยแมน่ำา้และลำาคลอง จงึไมม่รีะบบกัน้ทำานบ 

ขนาดใหญ่ หรือระบบส่งนำ้า หรือแม้กระทั่งบ่อเก็บนำ้าเหมือนในยุคสุโขทัย

 กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณที่บรรจบกันของแม่นำ้า 3 สายคือ แม่นำ้า 

เจ้าพระยา แม่นำ้าป่าสัก และแม่นำ้าลพบุรี อันเป็นที่ซึ่งผืนแผ่นดินอุดมไปด้วย 

ธาตุจากตะกอนแม่นำ้าที่เหมาะสมกับการทำาการเกษตร 

 แม่นำ้าท้ัง 3 สายทำาหน้าที่เป็นคลองรอบกรุงและแนวป้องกันตาม 

ธรรมชาติ ส่วนคูคลองที่ขุดเชื่อมต่อถึงกันกับเส้นทางนำ้าตามธรรมชาติ  

ใช้เป็นเส้นทางส่งนำ้าไปสู่ชาวบ้านสำาหรับใช้ในการเกษตร ในขณะเดียวกัน 

ก็ทำาหน้าที่เป็นเส้นทางคมนาคม อีกทั้งยังเป็นเส้นทางระบายนำ้าท่ีสำาคัญ 

ในช่วงฤดูนำ้าหลากอีกด้วย 

Ayutthaya: the Venice of the East 
 Ayutthaya is the second kingdom of Siam after  
Sukhothai. It was located in a better geographical  
area as it was closer to natural water sources. In fact,  
the kingdom was surrounded by rivers and canals;  
therefore, the construction of large dams or  
reservoirs was not as necessary as it had been during  
the Sukhothai era. The city of Ayutthaya was  
located on a fertile land perfect for agriculture at the  
confluence of the three rivers: the Chaopraya, the  
Pa Sak, and the Lopburi. These rivers served as natural  
defense system, drainage channels for agriculture,  
routes for the transportation, and main exits for  
overflowing water during the rainy season.
 The City’s popular nickname, “the Venice of  
the East”, was first mentioned in a journal entry  
of Nicolas Gervaise who was among the group of  
French ambassadors and representatives of King  
Louis XIV to Siam during the reign of King Narai the  
Great. Gervaise wrote that, “...Surrounded by three  
main rivers to the north, the east, and the west of the  
city wall and passing through the city, Bangkok has  
become recognisable as another City of Venice…” 

พ.ศ. 1893 

สถาปนา

กรุงศรีอยุธยา

สมเด็จพระรามาธิบดี

ท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

เป็นกษัตริย์องค์แรก

พ.ศ. 1893 พ.ศ. 1993 พ.ศ. 2093 พ.ศ. 2193

พ.ศ. 1991 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

กษัตริย์องค์ที่ 8 

โอรสเจ้าสามพระยา 

ผู้ผนวกสุโขทัยเข้ากับ

กรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. 2133 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

กษัตริย์องค์ที่ 19 

วีรกษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราช

ให้กับกรุงศรีอยุธยา

พ.ศ. 2199 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

กษัตริย์องค์ที่ 28 

เป็นช่วงที่มีเอกสารจาก

ชาวตะวันตกที่เข้ามาใน

ราชสํานักบันทึกไว้

มากที่สุด  

หมุดเวลาระยะห่าง 100 ปี

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

พระเจ้าอู่ทอง 
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 “...ด้วยความที่มีแม่นํ้าสายใหญ่ล้อมชายกําแพงทั้งด้านเหนือ ด้าน 

ตะวันออก และด้านตะวันตก แล้วไหลผ่านเข้าในเมืองเป็นทางนํ้าสามสาย 

ตลอดหัวเมืองท้ายเมือง กลายเป็นเมืองเวนิสขึ้นอีกแห่ง...” 

 ข้อความข้างต้นตลอดจนถึงความเห็นที่เปรียบกรุงศรีอยุธยากับเมือง 

เวนสิในประเทศอติาลนีีม้าจากบนัทกึของ นโิกลาส ์แชรแวส เป็นชาวฝรัง่เศส

ผู้อยู่ในคณะทูตของเชอวาลิเยร์ เดอ โชมองต์ ราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  

พระเจ้ากรุงฝรั่งเศส ที่เข้ามาเจริญพระราชไมตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์- 

มหาราช เมื่อปี พ.ศ. 2228 และพำานักอยู่ในสยามประเทศเป็นเวลาถึง 4 ปี  

ในระหวา่งนัน้ เขาไดเ้ขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัราชอาณาจกัรแหง่นีไ้วอ้ยา่งละเอยีด 

ในหลายๆ ด้าน ชื่อว่า “Histoire Naturelle et Politique du Royaume  

de Siam” สันต์ ท. โกมลบุตร แปลเป็นภาษาไทย ใช้ชื่อว่า “ประวัติศาสตร์ 

ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม”

 ในเวลาต่อมาจึงมีผู้ตั้งสมญานามของกรุงศรีอยุธยาว่า “เวนิสแห่ง

ตะวันออก” ล้อกับเมืองเวนิสจริงที่อยู่ทางตะวันตก และกลายเป็นหนึ่งใน

สมญานามที่นิยมกันมากที่สุด

01

02

03

04

05
06

07

08

09

11

12

10

วังหลวง

วังหน้า

วัดพระศรีสรรเพชญ

วัดสระศรี

วัดมหาธาตุ
วัดพระราม

วัดหน้าพระเมรุ

วัดพนัญเชิง

วัดสุวรรณดาราราม

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดพุทไธศวรรย์

วัดไชยวัฒนาราม
ค 

ล อ
 ง เ มื อ ง

แ 
ม่ 

นํ้ 
า 

เ จ
 ้า 

พ ร 
ะ ย

 า

แ 
ม่ 

นํ้ 
า 

ป่ 
า 

ส ั
ก

แ ม่ น้ํ า ล พ บุ รี เ ดิ ม คู ขื ่อ ห น้ า

 แม่นํ้าที่ไหลโอบล้อมตัวเกาะกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ แม่นํ้าลพบุรี  
อยู่ทางด้านทิศเหนือ แม่นํ้าป่าสักอยู่ทางด้านทิศตะวันออก และแม่นํ้า 
เจา้พระยาอยูท่างด้านทิศตะวนัตกและทิศใต้ เดิมแมน่ํา้ลพบรุไีหลไปลง 
แมน่ํา้เจา้พระยา ตอ่มา ไดม้กีารขดุคลองเชือ่มแมน่ํา้ลพบรุกีบัแมน่ํา้ป่าสกั  
เรยีกชือ่วา่ คขูือ่หนา้ ซ่ึงอยูท่างดา้นตะวนัออกเหนอืสดุของตวัเกาะเมอืง  
แม่นํ้าลพบุรีจึงไหลมาลงแม่นํ้าป่าสักมากขึ้น เพราะระยะทางใกล้กว่า  
ส่งผลให้แม่น้ําลพบุรีสายเดิมที่ไหลไปลงแม่นํ้าเจ้าพระยาตื้นเขินและ 
แคบลง ปัจจุบันเรียกชื่อว่า คลองเมือง อยู่ทางตอนเหนือสุดของ 
ตัวเกาะเมือง
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จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรมการประปา 
 
 กรุงศรีอยุธยามีราชธานีที่สองเกิดขึ้นเมื่อล่วงมาถึงรัชสมัยของ 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ. 2199 - 2231)  

พระองค์ทรงใช้เมืองลพบุรี หรือกรุงละโว้ เป็นราชธานีที่สอง 

 พระมหากษัตรยิอ์งคท์ี ่28 แหง่กรุงศรอียธุยาพระองคน์ีโ้ปรดเกลา้ฯ ให้

สรา้งตำาหนกัทีป่ระทบัของพระมหากษตัริยอ์กีแหง่หนึง่ในกรงุละโวน้อกเหนอื 

จากที่มีในกรุงศรีอยุธยา พระองค์โปรดที่จะเสด็จฯ ไปประทับอยู่ในกรุงละโว้ 

คราวละนานๆ ครั้งละครึ่งปีหรือนานกว่านั้น แต่ที่กรุงละโว้นี้ไม่ได้มีแม่นำ้า 

ลำาคลองมากเหมอืนทีก่รงุศรอียธุยา จงึจำาเปน็ตอ้งมกีารดำาเนนิงานเกีย่วกบันำา้ 

เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างถาวร ซ่ึงอาจหมายถึงการมีระบบประปายุคแรกเร่ิม 

ในสยาม ดังนี ้

 3 ไดท้รงพจิารณาเร่ืองนํา้บริโภคเปน็เรือ่งสาํคญัอนัดบัแรก โปรดเกลา้ฯ  

ใหม้กีารดาํเนนิการขดุทาํนบกัน้นํา้ในทะเลชบุศร สรา้งเปน็เขือ่นเกบ็นํา้ฝนไว ้

ใช้ตลอดป ีมกีารวางทอ่ดนิเผาจากทะเลชบุศรไปสูส่ระทีพ่กันํา้มชีือ่วา่ สระแกว้  

2 แหง่ แลว้วางทอ่ขนาดใหญเ่ขา้สูเ่มอืงลพบรุแีจกจา่ยไปตามสถานทีส่าํคญัๆ  

เช่น พระราชวัง บ้านหลวงรับราชทูต วัดในพระพุทธศาสนา และโรงทาน 

สําหรับประชาชน เป็นต้น  
3 การประปาส่วนภูมิภาค, ประปาประเทศไทย [ออนไลน์], 22 ตุลาคม 

2557. แหล่งที่มา www.pwa.co.th/contents/about/history#1

The origin of Waterworks in Thailand
 The second capital of the Ayutthaya Kingdom  
founded by King Narai the Great (A.D. 1656 - 1688)  
was the city of Lopburi or Lawo where located the  
King’s another royal residence. This city, however,  
was incomparable to the city of Ayutthaya in terms  
of natural water abundance. There was thus a need  
for an effective water management system for  
consumption, which has been finally regarded as  
the beginning of Siam’s waterworks system. In this  
matter, it has been recorded that:
 The King gave the first priority to the matter of 
water sourcing for consumption. He thus granted a royal 
commission for the dam construction in Thale Chup Son 
to reserve water for consumption throughout the year. 
From Thale Chup Son, the water was first conveyed 
through ceramic pipes to two main ponds called Sra 
Kaew, then through larger pipes to the city of Lopburi 
where it was supplied to the important places such as 
the Royal Palace, the Guest Ambassador Residences, 
Buddhist temples, and commoner almshouses, etc.

ซ้าย: ภายในพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท 
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ 
Left: The inside of Dusit Sawan Thanya Maha Prasat Hall,
Phra Narai Ratchaniwet

ขวา: ภาชนะใส่นํ้าดินเผาสมัยลพบุรี 
จัดแสดงอยู่ใน Ost Asiatische Kunst Museum 
เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี 
Right: The pottery water container in Lopburi period,
displayed in Ost Asiatische Kunst Museum, Berlin, Germany
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 การสร้างตำาหนักที่ประทับของกษัตริย์นอกเหนือจากพระราชวังหลวง 

ไดเ้คยเกดิขึน้ครัง้หนึง่ในรชัสมยัของสมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2173 - 

2198) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำาหนักขึ้นแห่งหนึ่งระหว่างทางไปนมัสการ 

พระพุทธบาทสระบุรี คือ “พระตำาหนักท่าเจ้าสนุก” โปรดเกล้าฯ ให้ทำาการ 

ขุดบ่อนำ้า ทำาศาลารายทางตามริมทางขึ้นไปนมัสการพระพุทธบาทสำาหรับให้ 

มหาชนผู้ผ่านไปมาได้อาศัยนำ้าในบ่อสำาหรับบริโภคทุกระยะ

   4 มีเอกสารบันทึกไว้ว่า เม่ือถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนเป็นทางเสด็จพระราชดำาเนินตั้งแต่เมืองลพบุรี 

ไปจนถึงเขาสุวรรณบรรพต สายหนึ่งให้สร้างอ่างแก้วและก่อกำาแพงกั้นนำ้า 

ตามไหล่เขา ชักนำ้าฝนให้ไหลลงอ่างแก้ว ขังนำ้าไว้ให้มหาชนบริโภคอย่างหนึ่ง

 เม่ือได้มีพระราชดำาริท่ีจะสร้างพระตำาหนักข้ึนอีกแห่งท่ีเมืองละโว้แล้วน้ัน  

ได้กลายเป็นสถานที่อันใหญ่โตและงดงาม จนถือเป็นราชธานีแห่งที่สอง  

และเหตทุีม่รีะบบประปาเกดิขึน้ทีร่าชธานลีะโวน้ัน้มาจากพระราชปรารภของ 

สมเดจ็พระนารายณม์หาราชวา่ มเีหตขุดัสนในเรือ่งนำา้บางฤดจูนตอ้งหาวธิทีำา 

ระบบนำ้าสำาหรับบริโภคประจำาวัน เพราะเมืองละโว้ไม่มีแม่นำ้าลำาคลองมาก 

เหมือนในกรุงศรีอยุธยา ตลอดจนไม่มีทางนำา้มาจากท่ีสูงเหมือนอย่างกรุงสุโขทัย 

 จากบันทึกของนิโกลาส์ แชรแวส ช่ือ “ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและ 

การเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม” (พ.ศ. 2231) ยังมีข้อความเกี่ยวกับการ 

จัดหานำ้าสะอาดไว้ใช้ในพระราชธานีตามแบบวัฒนธรรมตะวันตกคือ การ 

ส่งนำ้าสะอาดไปตามท่อเพ่ือบริการผู้ใช้ตามจุดต่างๆ ที่มีการบัญญัติศัพท์ 

ในภายหลงัวา่ “นำา้ประปา” การทาํระบบจา่ยนํา้สะอาดในพระราชธานลีะโว้ 

นัน้ ไดม้กีารลงความเหน็ในเวลาตอ่มาวา่เปน็การทาํระบบนํา้ประปาครัง้แรก 

ในประเทศไทย

 5 การสง่นำา้ตามทอ่แบง่ออกเปน็สองชว่งใหญ่ๆ  ชว่งแรกเป็นลำารางส่งนำา้ 

ที่ใช้หินอัดแน่นเป็นรูปตัวยูให้นำ้าไหลไปตามผิวดินจากแหล่งกำาเนิดนำ้าเป็น 

ระยะทาง 4 กิโลเมตร ช่วงที่สองเป็นการฝังท่อนำ้าดินเผาซึ่งมีความหนาเฉลี่ย  

2.4 เซนตเิมตร ขนาดตา่งๆ กนั เชน่ ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 26 - 30 เซนตเิมตร  

ยาวประมาณ 46 เซนตเิมตร และขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 25 เซนตเิมตร  

ยาว 50 เซนติเมตร เป็นต้น ท่อดินเผานี้สันนิษฐานว่าทำาจากเตาเผาที่ตำาบล

เชิงกลัด อำาเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  

 พระพุทธบาทสระบุรีพบในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม  
(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2154 - 2171) ตามพระราชพงศาวดาร 
กรงุศรอียธุยากลา่ววา่ มพีระภกิษไุทยคณะหนึง่เดนิทางไปยงัลงักาทวีป 
เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท แต่ได้ทราบจากพระสงฆ์ลังกาว่า มีรอย 
พระพุทธบาทในตํานานอยู่อีกแห่งหนึ่งท่ีเขาสุวรรณบรรพตแห่งสยาม 
ประเทศ พระภกิษไุทยคณะนีไ้ดนํ้าความกราบทูลสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม 
ให้ทรงทราบและได้สืบหาจนพบรอยพระพุทธบาท จึงทรงสถาปนายกที่
พระพุทธบาทขึ้นเป็นเจดียสถานเป็นการสําคัญ โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง 
พระมณฑปยอดเดี่ยวสวมรอยพระพุทธบาทกําหนดเป็นพุทธเจดีย์และ 
สร้างอารามวัตถุอื่นๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหารเพื่อเป็นที่สักการบูชา 
 พระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระอารามหลวงที่พระมหากษัตริย์ 
แทบทุกพระองค์ทรงทํานุบํารุงและเสด็จฯ ไปนมัสการตลอดมา ตั้งแต่ 
สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์

4 สุนันทา สุวรรโณดม และสุรชาญ สุวรรโณดม,  

“น้ำาเพ่ือการบริโภคของชาวสยามคร้ังกรุงศรีอยุธยา,” ประวัติการประปาแห่ง 

ราชอาณาจักรสยาม, 30 กันยายน 2545. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

5 สุนันทา สุวรรโณดม และสุรชาญ สุวรรโณดม, “ระบบประปาใน

ราชธานีละโว้,” ประวัติการประปาแห่งราชอาณาจักรสยาม,

30 กันยายน 2545. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) 
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 Before this, the building of a royal seasonal  
residence had been once commissioned in the reign  
of King Prasat Thong (A.D. 1630 - 1655) whose  
summer residence was located at Tha Chao Sanuk  
on the route to the site of the Buddha Footprint in  
Saraburi. The King also commissioned his men to  
build public shelters and ponds along the same route  
to provide drinking water for Buddhist pilgrims.
 Nicolas Gervaise in The Natural and Political 
History of the Kingdom of Siam (A.D. 1688) also 
mentioned about the capital’s westernised water  
supply system featuring the conveyance of clean 
water by pipes for consumption in various areas. 
This was later termed as the “tap water”. It has been  
generally acknowledged in the later time that the 
water supply system of the city of Lawo is considered 
the first waterworks of Thailand. 
 Fr. Thomas Valuguarnera and Fr. Dagoli  
played significant roles in the construction of  
waterworks system in the city of Lawo. Valuguarnera  
and his Italian crews conducted the survey of the  
depth of Thale Chup Son (possibly the name of the  
district or a large flooded lowland that became a  
large pond or lake) as well as the city of Lawo, and 
planned the water supply routes for the city’s usage. 
Then, the construction of the water supply pipes was 
completed by Fr. Dagoli and other French priests.  

บน: สบิสองทอ้งพระคลงั ตามบนัทกึของชาวฝรัง่เศสกลา่ววา่ 
มีคูน้ําล้อมรอบตึก ภายในมีคูนํ้า มีสายนํ้าพุขึ้นมาเหมือน 
ฝักบัวรดนํ้า
Above: Twelve treasuries. The record of a French historian  
reveals that there was a moat, in which pipes were  
immersed to make a fountain, around the treasuries.

ล่าง: ท่อน้ําดินเผาท่ีพบในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี
Below: The ceramic pipes found in the Phra Narai  
Ratchaniwet, Lopburi
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100 ปี การประปาไทย       

 บาทหลวงโธมาส วาลกัวเนรา และบาทหลวงดาโกลี เป็น 

ชาวอิตาเลียนท่ีมีส่วนสำาคัญในการสร้างระบบประปาในกรุงละโว้ ประมาณปี พ.ศ.  

2205 บาทหลวงโทมสั เดอ วาลกวัรเ์นรา และคณะ ไดส้ำารวจระดบันำา้ทะเลชบุศร  

(ซ่ึงคงเป็นช่ือของตำาบลหรือทุ่งกว้างใหญ่ที่มีนำ้าขังในหน้านำ้าจนกลายเป็นบึง 

หรือทะเลสาบเหมือนกับทุ่งหลวงหรือทะเลหลวงในยุคสุโขทัย) กับตัวเมือง 

ละโว้ และได้วางแผนผังทางเดินของนำ้าในอันที่จะนำานำ้าจากทะเลชุบศร 

ซึ่งถือเป็นแหล่งกำาเนิดนำ้าหลักมาใช้ในตัวเมืองละโว้ 

 ต่อมาบาทหลวงดาโกลีและบาทหลวงชาวฝร่ังเศสอีกหลายท่านได้เข้ามา 

ดำาเนินการก่อสร้างท่อส่งนำ้าจากทะเลชุบศรเข้าสู่ใจกลางเมืองละโว้ ท่อนำ้านี้ 

ต่อจากทะเลชุบศรผ่านประตูนำ้าที่เรียกว่า “ปากจั่น” เข้าสู่บ่อพักนำ้า 2 แห่ง  

(สระแกว้) ตอ่จากนัน้จงึวางทอ่ขนาดใหญต่อ่เขา้เมอืงละโว ้และมกีารวางทอ่นำา้ 

ต่อไปยังบ้านหลวงรับราชทูต ซึ่งมีผู้พบร่องรอยท่อดินเผาฝังติดอยู่ในกำาแพง 

ห้องอาบนำ้าและมีถังเก็บนำ้าวางเรียงรายอยู่หลายถัง ในพระราชวังก็มีท่อนำ้า 

วางเข้าไปยังพระที่นั่งทุกพระที่นั่ง ตลอดจนโรงช้าง โรงม้า วัด และบ้านเรือน 

ขนุนางชัน้ผูใ้หญใ่กลก้บัเทวสถาน (โบสถพ์ราหมณ)์ โรงทานสำาหรบัประชาชน  

ยังปรากฏถังเก็บนำ้าขนาดใหญ่รูปคล้ายตึกเป็นหลักฐานอยู่

 6 นอกจากจะนำานำ้ามาจากทะเลชุบศรแล้ว ยังได้วางท่อนำ้ามาจาก 

ห้วยซับเหล็กอันเป็นนำา้ท่ีซึมมาจากซอกเขา (ห่างจากตัวเมืองไปยังทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือ 12 กิโลเมตร) นำ้าในห้วยซับเหล็กที่มีระดับสูงกว่าตัวเมืองมาก  

นำา้จึงไหลพุ่งแรงจนสามารถใช้ทำาเป็นนำา้พุได้ ท่อนำา้จึงต้องมีคอนกรีตหุ้มหนาและ 

ตอ้งทำาทอ่ระบายความดนัของนำา้ไวเ้ปน็ระยะๆ มลีกัษณะคลา้ยปลอ่งโรงสไีฟ  

ก่อด้วยอิฐสูงประมาณ 15 เมตร กล่าวกันว่าการต่อท่อนำ้ามาจากนอกกรุงก็ดี  

การสรา้งนำา้พกุด็ ี7 ไดแ้บบอยา่งมาจากพระราชวงัแวรซ์ายสใ์นประเทศฝรัง่เศส  

ซึง่มกีารสง่นำา้ทางแม่นำา้แซนจากเมอืงบารล์ซีึง่เปน็แหลง่นำา้ดบิไปตามทอ่จนถงึ 

ตัวพระราชวัง

 ยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงถือว่ามีนวัตกรรม 

เกี่ยวกับการประปามาใช้อย่างเป็นระบบเมื่อราว 352 ปีมาแล้ว
 6-7 สุนันทา สุวรรโณดม และสุรชาญ สุวรรโณดม, 

“บาทหลวงโธมาส วาลกัวเนรา และบาทหลวงดาโกลี,” 

ประวัติการประปาแห่งราชอาณาจักรสยาม, 30 กันยายน 2545. 

(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) 

 In addition to Thale Chup Son, there was also  
a supply of fresh groundwater from a mountainous  
source which was a stream called Huay Sap Lek  
located about 12 kilometres away to the northeast  
of the city. Due to its highland source, Huay Sap  
Lek provided a very good flow of water, even for  
fountains. The exterior of the water pipes thus  
needed to be made of thick concrete and there were 
also pressure release valves built from bricks. It has  
been said that both the water supply system and  
the construction of fountains were influenced by 
the construction of the Versailles Palace in France. 
 The reign of King Narai the Great, or about 
352 years ago, has thus been regarded as the era of 
systematic waterworks innovations.
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Thonburi Capital: 
the miniature City of Water 

 The city of Ayutthaya was demolished to  
the ground by Burmese troops in 1767. It brought  
devastating losses to the city and its residents. The  
subsequent victory of Phraya Tak or King Taksin over  
the Burmese invaders that reclaimed the Siamese’s  
freedom could not help much in the reconstruction  
in the old location of the once exquisitely ornate  
city. The King thus considered relocating to the land  
near the delta of the Chao Phraya River and finally  
resolved to build the new capital on the west bank  
of the Chao Phraya River and named it “the City  
of Thonburi”.
 The City of Thonburi, nonetheless, shared  
some geographical similarities to the city of  
Ayutthaya, including the fact that it was an island  
surrounded by natural canals. Some records have  
showed that King Taksin granted a commission on  
moat digging from Bangkok Noi canal to Bangkok  
Yai canal during his reign. 
 With its rectangle-shaped island and the  
surrounding waterways, the City of Thonburi could 
thus be called a miniature city of water, abundant 
with farmlands and orchards. 
 However, the city saw only 15 years of  
prosperity under the rule of only one king. Apart  
from moat digging, no record of important  
waterworks and irrigation has been found.

ราชธานีธนบุรี “เมืองนํ้าขนาดย่อส่วน” 
 
 กรุงศรีอยุธยามีอันล่มสลายลงเมื่อปี พ.ศ. 2310 ด้วยการพ่ายแพ้ต่อ 

ทัพพม่า เป็นความสูญเสียทั้งผู้คนและทำาเลที่ตั้ง ทั้งราชวัง วัดวาอาราม  

สิง่กอ่สรา้ง บา้นเรือนถกูเผาทำาลายจนแทบหมดสิน้ ถงึแมใ้นเวลาตอ่มาอกีเพยีง  

9 เดือน พระยาตาก หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้รวบรวมนักรบไพร่พล 

กู้อิสรภาพคืนแก่ประชาชนสยาม ก็ไม่มีกำาลังพอท่ีจะบูรณะสภาพของชัยภูมิเดิม 

ซ่ึงเคยมีความใหญ่โตและวิจิตรด้วยฝีมือการสร้างสรรค์มาเป็นเวลาถึง 417 ปี 

ให้คืนกลับมาได้ พระองค์จึงทรงพิจารณาถึงชัยภูมิใหม่ที่อยู่ใต้ลงมาใกล้กับ

ปากแม่นำ้าเจ้าพระยา เรียกว่า เมืองบางกอก พระองค์ได้เลือกพ้ืนที่ทางฝั่ง

ตะวันตกของแม่นำ้าเจ้าพระยาให้เป็นราชธานีแห่งใหม่เรียกว่า กรุงธนบุรี

 กรุงธนบุรีนั้นมีลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพที่เรียกว่าใกล้เคียงกับ 

กรุงศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ที่มีคูเมืองธรรมชาติล้อมอยู่โดยรอบ คูเมืองดังกล่าว 

เดมิเคยเปน็แมน่ำา้เจา้พระยาทีโ่คง้โอบลอ้มบรเิวณธนบรุไีวแ้ตไ่ดม้กีารขดุคลอง 

ลัดบางกอกให้เป็นเส้นตรงลงสู่ปากแม่นำ้ามาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระไชย- 

ราชาธริาช (พ.ศ. 2085) แมน่ำา้ในสว่นโคง้เดมิจงึกลายเปน็คลองบางกอกนอ้ย  

คลองบางกอกใหญ่ ส่วนคลองที่ตัดใหม่กลายเป็นแม่นำ้าเจ้าพระยาส่วนที่แบ่ง 

เมืองบางกอกออกเป็นฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

 ระหว่างรัชสมัยของพระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้มีการขุดคูเมืองเพิ่มตั้งแต่ 

คลองบางกอกน้อยตัดตรงมาออกคลองบางกอกใหญ่ นอกจากนี้คลอง 

คูเมืองเดิมที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยาก็มีมาตั้งแต่รัชสมัย 

ของพระองค์ โดยพื้นที่ที่คลองคูเมืองเดิมล้อมอยู่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ 

กรุงธนบุรีด้วย
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พ.ศ. 2310 

พระยาตาก

ปราบดาภิเษกขึ้นเป็น

พระมหากษัตริย์ 

โปรดเกล้าฯ ให้สร้าง

พระราชวังกรุงธนบุรี 

หรือพระราชวังเดิม

พ.ศ. 2310
หมุดเวลาระยะห่าง 5 ปี

พ.ศ. 2314 

โปรดเกล้าฯ ให้ปรับพื้นที่

สวนป่านอกกําแพงกรุงธนบุรี

ให้เสมอกันไว้ทํานา ทําให้

ฝั่งธนบุรีกลายเป็นพื้นที่

ปลูกข้าวและพืชผลการเกษตร 

ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

พ.ศ. 2325 

เสด็จสวรรคตขณะมี

พระชนมายุได้ 48 พรรษา

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี

พ.ศ. 2315 พ.ศ. 2320 พ.ศ. 2325



 ด้วยความที่ชัยภูมิแห่งใหม่มีพ้ืนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีนำ้าล้อม 

คล้ายกับกรุงศรีอยุธยา จึงอาจเรียกได้ว่า ราชธานีธนบุรีนั้นเป็นเมืองนำ้า 

ขนาดย่อส่วน อุดมไปด้วยเรือกสวน ผลไม้ ดังนั้นจึงแทบไม่ต้องปรับปรุง 

สาธารณูปโภคใหม่เพิ่มขึ้น ชุมชนและวัดวาอารามล้วนมีอยู่เดิม มีการสร้าง 

พระราชวังแห่งใหม่กับชุมชนใหม่เพิ่มขึ้นเท่านั้น 

 ราชธานีธนบุรีมีอายุอยู่เพียง 15 ปีเท่านั้น มีพระมหากษัตริย์เพียง

พระองค์เดียว และในเวลาดังกล่าว นอกจากการขุดคูเมืองเพิ่ม ก็ไม่พบ

บันทึกที่เกี่ยวกับการประปาหรือการชลประทานที่สําคัญเกิดขึ้น

แ ม ่น้ํ า เ จ้ า พ ร ะ ย า

ขุดในปี พ.ศ. 2417

ขุดในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม

ขุดในปี พ.ศ. 2265

    ราชธานีธนบุรี พ.ศ. 2310

ขุดในปี พ.ศ. 2085

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ัน แม่น้ําเจ้าพระยายังมีความคดเคี้ยว 
อยู่มาก จึงมีการขุดคลองลัดขึ้นหลายแห่งเพื่อให้เรือใหญ่เดินทางจาก 
ปากนํ้าไปสู่กรุงศรีอยุธยาได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น หน่ึงในคลองลัด 
คือ คลองลัดบางกอก ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2085 ในรัชกาลสมเด็จ- 
พระไชยราชาธิราช ปัจจุบันกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่าน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่าราชวรดิฐ วัดอรุณราชวราราม  
และท่าเตียน ส่วนแม่นํ้าเดิมแคบลงกลายเป็นคลองบางกอกน้อย 
คลองบางขุนศรี และคลองบางกอกใหญ่
 คลองลัดบางกอกทําให้การตั้งกรุงธนบุรีมีชัยภูมิที่ดีคล้ายกับ
กรุงศรีอยุธยาแต่ย่อส่วนลงมา

คลองลัดบางกอก

คลองลัดเกร็ดน้อย

คลองลัดเกร็ดใหญ่

คลองลัดโพธิ์

คลองบางกอกน้อย

คลองคูเมืองธนบุรี

พระราชวังเดิม 

(ธนบุรี)

คลองบางกอกใหญ่

แม่
นํ้า

เจ้
าพ

ระ
ยา

คลองคเูมอืงเดิม

คลองที่สร้างต่อมา

ในยุครัตนโกสินทร์
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กรุงรัตนโกสินทร์ “ความร่มเย็นที่เชื่อมโยง”
 เ ม่ือล่วงเข้าสู่การมีราชวงศ์ใหม่แห่งสยาม พระยาจักรี หรือ  

สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ปราบดาภิเษกข้ึนเป็นพระบาทสมเด็จ- 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จักรี  

พระองค์ได้ทรงย้ายเมืองหลวงมาสู่ราชธานีแห่งใหม่ที่ฝั่งตะวันออกของ 

แม่นำ้าเจ้าพระยา ขนานนามว่า กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์ฯ ต่อมา 

ได้มีการเรียกขานชื่อเมืองใหม่แห่งนี้หลายแบบ เช่น กรุงรัตนโกสินทร์  

กรุงเทพมหานคร บางกอก อย่างไรก็ตาม ได้มีพระราชปณิธานที่จะเชื่อมโยง 

กรุงรัตนโกสินทร์ ให้มีความร่มเย็นเสมือนกรุงศรีอยุธยาที่ เกิดใหม่   

จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังที่มีพระมหาปราสาทราชมณเฑียรที่มี 

รูปแบบเรืองรองเหมือนเช่นพระที่นั่งสรรเพชญปราสาทแห่งกรุงศรีอยุธยา  

พระราชทานนามว่า “พระท่ีน่ังอมรินทราภิเษกมหาปราสาท” และยังโปรดเกล้าฯ  

ใหส้รา้งพระอารามขึน้สำาหรับเปน็ทีป่ระดษิฐานพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร 

พระราชทานนามว่า “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม”

 เนือ่งจากชมุชนสยามมคีวามคุน้เคยกบัแมน่ำา้ลำาคลองมาเปน็เวลานาน  

จึงได้มีพระบรมราโชบายที่จะให้มีการขุดคูคลองรอบเมืองเพ่ือประโยชน์  

4 ประการคือ

 • เพื่อป้องกันเมือง

 • เพื่อการคมนาคมทางเรือ

 • เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

 • เพื่อสะดวกต่อชีวิตความเป็นอยู่ 

City of Rattanakosin: a Heritage of 
Peacefulness  
 
 The new dynasty of Siam was founded by  
Phraya Chakri who usurped the throne and became  
King Buddha Yodfa Chulaloke (also known as King  
Rama I), the first king of the Chakri Dynasty. He  
relocated the capital to the east bank of the Chao  
Phraya River and named it Krungthep Maha Nakhon  
Borworn Rattanakosin. The new city, however, has also  
been referred to as Krung Rattanakosin, Krungthep  
Maha Nakhon, and Bangkok. At the same time,  
the King expressed his intention to inherit and restore  
the spirit of peacefulness that had previously  
prospered in the city of Ayutthaya to the new capital.  
His idea was actualised, for example, by the construction  
of the Royal Grand Palace, which was royally  
entitled the Amarindrabhisek Mahaprasat and was  
a reproduction of the exquisitely ornate gold Sanphet  
Palace of the Ayutthaya period and the construction 
of the Wat Phra Si Rattana Satsadaram to house the 
statue of the Emerald Buddha. 
 At the time, Siamese community had long  
been living closely by rivers and canals. King Rama I  
thus ordered the reconstruction and expansion of 
the surrounding canals to serve four main functions: 
as a defense system, for water transportation, for 
agriculture, and for the convenience and wellbeings 
of his subjects.

พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2345 พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2385 พ.ศ. 2405
หมุดเวลาระยะห่าง 20 ปี

พ.ศ. 2325 

พระบาทสมเด็จ-

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 

รัชกาลที่ 1 

คลองรอบกรุง

คลองมหานาค

พ.ศ. 2352 

พระบาทสมเด็จ-

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รัชกาลที่ 2

อหิวาตกโรคระบาด

เป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2367 

พระบาทสมเด็จ-

พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 3

คลองพระโขนง

คลองแสนแสบ

พ.ศ. 2394 

พระบาทสมเด็จ-

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 4

สนธิสัญญาเบาว์ริง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช



29

100 ปี การประปาไทย       

คลองพระราชทานในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4
 
 ในรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกมหาราช (พ.ศ.  

2325 - 2352) มกีารขดุคลองสำาคญัทีถ่อืเปน็สายหลกั อำานวยประโยชนต์อ่ชวีติ 

ความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนทำาให้เกิดชัยภูมิที่ดีตามทัศนคติที่มีมา 

แต่ดั้งเดิม ทำาให้กรุงเทพฯ มีลักษณะใกล้เคียงกับกรุงศรีอยุธยาที่ใหญ่ขึ้น 

กว่ากรุงธนบุรี สามารถเติบโตได้ในหลายทิศทาง คลองสำาคัญดังกล่าวมี  

คลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง - บางลําพู) ซึ่งเป็นคลองแรกในกรุงเทพฯ  

คลองหลอด และ คลองมหานาค เป็นคลองสั้นๆ อยู่บริเวณเหนือวัดสระเกศ  

ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2328 และขยายคลองให้ใหญ่ขึ้นในปี พ.ศ. 2344 เพื่อให้ 

ประชาชนชาวพระนครได้ลงเรือไปประชุมเล่นเพลงเรือและสักวาในฤดูนำา้หลาก  

เช่นเดียวกับคลองมหานาคที่กรุงศรีอยุธยา

 อนึ่ง การขุดคลองได้กลายเป็นแบบอย่างให้มีการขุดเพิ่มขึ้นในหลายๆ  

ทิศทางในรัชกาลต่อๆ มา อาทิ คลองพระโขนง ขุดเมื่อปี พ.ศ. 2383 คลอง 

แสนแสบ เริ่มขุดปี พ.ศ. 2380 แล้วเสร็จปี พ.ศ. 2383 อยู่ในรัชกาลที่ 3  

ส่วนในรัชกาลที่ 4 มีการขุดคลองผดุงกรุงเกษม เริ่มขุดในปี พ.ศ. 2394  

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2397

 หลงัจากม ีสนธสิญัญาเบาวร์งิ เกดิขึน้ในรชักาลที ่4 นัน้ มคีลองสำาคญัๆ  

เกิดข้ึนอีกตามนโยบายในสนธิสัญญาฯ เพ่ือเปล่ียนแปลงระบอบเศรษฐกิจ 

ของไทยและอำานวยประโยชนใ์หก้บัการคา้ขายสูต่ลาดโลก ทำาใหม้กีารสง่เสรมิ 

การขดุคลองเปน็จำานวนมาก เพือ่ขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้ว และนำาผลผลติจาก 

แหล่งผลิตออกสู่แม่นำ้าและท่าเรือเพ่ือส่งต่อไปยังต่างประเทศโดยทางทะเล  

คลองสำาคัญๆ เหล่าน้ี อาทิ คลองถนนตรง (พ.ศ. 2400) คลองสีลม (พ.ศ.  

2404) คลองมหาสวัสดิ์ (พ.ศ. 2400 - 2403) คลองภาษีเจริญ (พ.ศ. 2410 - 

2415) คลองดำาเนินสะดวก (พ.ศ. 2403 - 2411)

 

The Royal Canals during the Reigns of 
King Rama I to King Rama IV 

 During the reign of King Rama I (A.D. 1782 - 
1809), the main canals including the first canal  
called Klong Ong-ang – Bang Lumpu, Klong Lod  
and Klong Mahanak canals, were dug to facilitate  
people’s daily activities and their wellbeings.  
 The construction and expansion of these canals 
had inspired the building of many more canals in 
the successive reign including Klong Phra Khanong 
and Klong Saensab during the reign of King Rama 
III and Klong Phadung Krungkasem in the reign of 
King Rama IV.   
 After the signing of the Bowring Treaty during 
the reign of King Rama IV, a number of canals were 
dug and expanded for Siam’s economic development 
and for exporting of goods in accordance with the 
Treaty. The main canals for the transportation of local 
produces such as rice from farmlands to the main 
export ports included Klong Thanon Trong, Klong 
Silom, Klong Mahasawat, Klong Phasi Charoen, and 
Klong Damnoen Saduak.
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ปัญหาจากแหล่งนํ้าก่อนมีระบบประปาใช้
 
นํ้าทะเลหนุน
 ผู้คนในเขตพระนครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยังดื่มกินนำ้าในแม่นำ้า 

ลำาคลองโดยมิได้ผ่านกรรมวิธีทำานำ้าให้สะอาดแต่อย่างใด แต่เนื่องจาก 

แม่นำ้าสายหลักคือแม่นำ้าเจ้าพระยานั้นเป็นช่วงที่อยู่ใกล้ปากอ่าว นำ้าทะเล 

หนุนขึน้สงู ไหลบา่ขึน้ไปปนกบักระแสนำา้จืดของแมน่ำา้ กระแสนำา้จดืทีไ่หลลง 

ปากอ่าวไทยจึงมีความเค็มจัด ไม่สามารถบริโภคได้ตามปกติ

 8 ในปีมะโรง ฉศก ปรากฏในพงศาวดารว่า บริเวณคลองปากลัดนั้น 

กว้างออกมาก นํ้าทะเลได้หนุนขึ้นมาจนถึงพระนคร ครั้นถึงวันศุกร์ เดือน 3  

ข้ึน 11 คํา่ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รัชกาลที ่1 พรอ้มดว้ยกรมพระราชวงั- 

บวรฯ และเจ้าต่างกรม พร้อมกันเสด็จฯ ทางชลมารค ลงไปปิดคลองปากลัด  

ดํารัสให้เกณฑ์ข้าราชการขนมูลดินและอิฐหักถมทํานบก้ันนํ้า แล้วให้เกณฑ์ 

ข้าราชการขึ้นไปรื้อกําแพงกรุงเก่า บรรทุกเรือลงมาสานชะลอมใส่อิฐหักถม 

ทํานบจนสูงเสมอฝั่ง ทําให้นํ้าเค็มไหลขึ้นมาทางคลองปากลัดไม่ได้ แต่ได้ไหล 

ไปทางแมน่ํา้ใหญท่างออ้ม ทําใหน้ํา้ลดความเคม็ลงเมือ่มาถงึพระนคร ราษฎร 

ทั้งหลายได้รับพระราชทานนํ้าจืดเป็นสุขกันทั่วหน้า 

ภัยร้ายจากโรคระบาด
 นอกจากปัญหาของนำ้าเค็มหนุนขึ้นมาปะปนกับนำ้าในแม่นำ้าสายหลัก 

ซึง่ไมส่ามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งถาวร ยงัมปีญัหาเรือ่งโรคระบาด เชน่ อหวิาตกโรค 

ที่เกิดระบาดขึ้นในเมืองหลวงเป็นระยะ เช่น ในปี พ.ศ. 2363 สมัยรัชกาลที่ 2  

เกิดการระบาดครั้งใหญ่ที่ทำาให้คนตายไปถึง 30,000 คน นับเป็นคร้ังแรก 

ที่ชาวสยามรู้จักกับโรคร้ายชนิดนี้ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มากับนำ้าและอาหารที่ 

ไม่สะอาดหรือปรุงไม่สุก

 การระบาดคร้ังที่สองเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 4) เม่ือปี พ.ศ. 2392 มีคนตายประมาณ 15,000 - 20,000 คน 

ทัว่ประเทศ ในพระนครไดม้กีารลำาเลยีงศพออกไปเผาทีว่ดัสระเกศจำานวนมาก 

ผ่านทางประตูผี
8 สุนันทา สุวรรโณดม และสุรชาญ สุวรรโณดม, “น้ำาจืดพระราชทานใน

สมัยรัชกาลที่ 1,” ประวัติการประปาแห่งราชอาณาจักรสยาม, 

30 กันยายน 2545. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

 ประตูผี คือชื่อเรียกประตูเมืองในอดีตของกรุงรัตนโกสินทร์ 
ประตูหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณริมคลองโอ่งอ่าง จุดตัดถนนมหาไชยและถนน 
บาํรงุเมอืงระหวา่งวดัเทพธดิารามกบัวดัสระเกศ เหตทุีเ่รยีกชือ่วา่ ประตผู ี
เพราะเป็นประตูเมืองที่เป็นเส้นทางลําเลียงศพออกจากเขตเมือง  
ถอืเป็นประตอูวมงคล ในอดตีครัง้ทีม่ปีระชาชนเสยีชวีติจากอหวิาตกโรค 
จํานวนมาก จึงมีการลําเลียงศพผ่านประตูผีออกมาทําพิธีฌาปนกิจที่
วัดสระเกศ ปัจจุบันตัวประตูดังกล่าวหายไปนานแล้ว

Water-related Problems before the 
Construction of Waterworks System

Saltwater intrusion

 In the early Rattanakosin period, residents in  
the capital area still drank non-purified water from  
rivers and canals. However, due to the location of  
the main river – the Chao Phraya – in a coastal area,  
during the reign of King Buddha Loetla Nabhalai  
(King Rama II) the saltwater occasionally moved  
into and contaminated fresh groundwater, making  
it undrinkable.
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แผนที่กรุงรัตนโกสินทร์เมื่อแรกสร้าง
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 ล่วงมาถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(รัชกาลที่ 5) ก็ยังมีการระบาดครั้งใหญ่อีก แสดงให้เห็นถึงภัยอันตราย 

ที่ไม่มีวันหมดหากไม่ปรับปรุงเรื่องแหล่งนํ้าสะอาดและสุขอนามัยโดยรวม

จากนํ้าคลองสู่นํ้าก๊อก 
 
 นายแพทย์บรัดเลย์ (D.B. Bradley) มิชชันนารีชาวอเมริกันที่เดินทาง 

มากรงุเทพฯ เมือ่ป ีพ.ศ. 2377 (รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั  

รัชกาลที่ 3) บรรยายถึงสภาพของกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2379 ไว้ในหนังสือ  

The Bangkok Recorder ฉบับประจำาปี ค.ศ. 1871 (หน้า 132) ไว้ดังนี้

 “นํ้าในแม่นํ้าลําคลองขุ่นข้นอยู่ตลอดเวลา แต่หากตักข้ึนมาทิ้งไว้สัก 

สองสามชั่วโมงก็ค่อยดูสะอาดขึ้นบ้าง พอใส่สารส้มลงไปสักเล็กน้อยก็ใสแจ๋ว 

ทีเดียว อย่างไรก็ตาม สามัญชนดูเหมือนจะไม่แยแสที่จะทําให้น้ําสะอาดข้ึน 

ไปกว่าสภาพเดิมของมัน”

 คำาบรรยายนีแ้สดงใหเ้หน็ถงึชวีติความเปน็อยูท่ีผ่กูพนักบัแมน่ำา้ลำาคลอง 

อันมีมานานตั้งแต่เริ่มสร้างบ้านแปงเมืองกันมา แต่ชีวิตริมแม่นำ้าลำาคลอง 

อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เพราะนำ้าเร่ิมขุ่นข้นมาตั้งแต่ยุคนั้น 

เสียแล้ว ในขณะที่บรรดาอารยประเทศรู้จักกับระบบการนำานำ้าจากแหล่งนำ้า 

มาสูโ่รงบำาบดัและสง่ผา่นทอ่เรียกวา่ “Waterworks” โดยมอีปุกรณท์ีส่ำาคญัคอื  

ก๊อกที่เปิดปิดนำ้าได้ตามเวลาที่ต้องการใช้ติดตั้งที่ปลายทาง

 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) มี 

การนำาเอานำ้าในแม่นำ้าเจ้าพระยามาใช้ในพระบรมมหาราชวัง ดังปรากฏใน 

ประชมุพงศาวดาร ภาคที ่25 เรือ่ง สถานทีแ่ละวตัถซุึง่สรา้งในสมยัรชักาลที ่4  

ได้กล่าวถึงการประปาว่า “ที่เหนือท่านิเวศน์วรดิษฐ์นั้น โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง 

เครือ่งสบูนํา้ดว้ยเครือ่งจกัร และสรา้งถงัสงูสาํหรบัขงันํา้ทีส่บูขึน้ไปจากแมน่ํา้  

แล้วฝังท่อไขนํ้าเข้าไปในพระราชวัง” 

 เครื่องสูบนำ้าดังกล่าวยังใช้ต่อมาตลอดรัชกาลที่ 5 จนกระทั่งมีประปา

สำาหรับพระนคร

 นอกจากน้ีที่ย่านสำาเพ็งก็มีการบริการนำ้าของพระยาโชฎึกราชเศรษฐี  

โดยตั้งโรงสูบนำ้าที่ตำาบลตลาดน้อย ซึ่งเป็นย่านที่บ้านของท่าน ทำาการสูบนำ้า 

Epidemic Danger

 Apart from saltwater intrusion problem that  
could only be temporarily solved, the capital city  
also faced multiple spreads of epidemic that killed  
thousands of its residents; for example, the first  
outbreak of cholera during the reign of King Rama  
II and the larger outbreaks during the reigns of King  
Rama IV and King Rama V when countless bodies  
were carried out of the city’s wall through the Pratu  
Phi (Ghost Gate) for cremation. This obviously  
represented a danger of the lack of clean drinking  
water sources and sanitation.  

From Groundwater to Tap Water
 From The Bangkok Recorder written by an  
American missionary, D.B. Bradley, who visited  
Bangkok in the reign of King Rama III, the water  
from the city’s waterways was already described as  
“turbid”; and “the commoners do not seem to  
concern about purifying the water”. This description  
implied upcoming changes in people’s ways of life  
along rivers and canals. In fact, while the Siamese  
still used turbid water from natural sources for  
consumption, many civilised countries had already  
known how to pump and treat water through the  
waterworks system.
 Later, during the reign of King Mongkut (King 
Rama IV), water from the Chao Phraya River was 
pumped and supplied to the palace for consumption. 
The pump was used continuously during the reign 
of King Rama V up until the construction of the 
capital city’s waterworks system. 
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จากแมน่ำา้เจา้พระยาขึน้บนถงัสงู และทำานำา้ใหใ้สดว้ยการใชส้ารส้ม แล้วจา่ยให้

พวกชาวจนียา่นสำาเพง็เทา่นัน้ ทอ่นำา้ท่ีตอ่ไปยงับา้นเรยีกกนัสมยันัน้วา่ “แปป๊” 

สว่นนำา้ชาวบา้นเรยีกกนัวา่ “นำา้กอ๊ก” และเรยีกสถานทีจ่า่ยนำา้วา่ “โรงสบูนำา้

พระยาโชฎึก” ต่อมาเมื่อมีประปาขึ้นแล้ว โรงสูบนำ้าแห่งนี้ก็เลิกไป

 ความเปน็ไปในยคุแรกๆ แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ในชว่งป ีพ.ศ. 2325 - 

2411 ซึ่งได้มีการขุดคลองขึ้นเป็นจํานวนมาก ความพยายามแก้ปัญหา 

นํา้ทะเลไหลยอ้นขึน้ปนกบันํา้จดืในแมน่ํา้ การพบปญัหาโรคระบาดรา้ยแรง  

การเกดิโรงสบูนํา้ทัง้ของวงัและของเอกชนเพ่ือจา่ยนํา้เฉพาะพืน้ที ่เปน็ทีม่า

ของการปรับเปลี่ยนวิถีการใช้น้ําในเมืองจากการตักนํ้าจากคลองโดยตรง

มาสู่การเปิดไขจากก๊อกนํ้า และการเกิดขึ้นของบริการประปาจากภาครัฐ

ในที่สุด

พัฒนาการสู่ความศิวิไลซ์ในโลกกว้าง 
 
 ราชวงศ์จักรีแห่งสยามประเทศดำาเนินผ่านกาลเวลามาถึง 88 ปี จาก 

รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 พัฒนาการที่สำาคัญของประเทศมาจากการเข้ามา  

ติดต่อและความสัมพันธ์กับนานาอารยประเทศ ถึงแม้จะเป็นความสัมพันธ์ 

ที่ต่อเนื่องกันมานานตั้งแต่อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา เช่น ความสัมพันธ์กับ 

โปรตุเกส ฮอลันดา ญ่ีปุ่น ฯลฯ ล่วงเข้าสู่กรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ 

กจ็ะมปีระเทศมหาอำานาจจากยโุรปทยอยกนัเขา้มาเพิม่ เชน่ ฝรัง่เศส องักฤษ  

สหรัฐอเมริกา ฯลฯ ทิศทางที่ดีคือ เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม  

นวัตกรรมใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามา แต่ทิศทางที่ไม่ดีก็มี เช่น ความขัดแย้ง  

การเข้ามาแสวงอำานาจ เบียดเบียน การส่อเค้าเกิดสงครามและอาจจบลง 

ด้วยการตกเป็นประเทศราช

  นับเริ่มตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงจากกรุงธนบุรีสู่ฝ่ังพระนคร การ 

ขุดคลองในระยะเริ่มต้นที่ดำาเนินพร้อมกับการก่อสร้างกำาแพงพระนครเพื่อ 

ความเป็นอยู่ที่มั่นคง การค้าขายที่รุ่งเรืองสมัยรัชกาลที่ 3 การแผ่อำานาจของ 

ชาติตะวันตกในช่วงรัชกาลที่ 2 ถึงรัชกาลที่ 5 จนต้องมีการทำาสนธิสัญญา 

เบาวร์งิ ทำาให้ประเทศไทยมกีารเปลีย่นแปลงทัง้ดา้นการผลติทางเกษตรกรรม  

เศรษฐกิจ การเมือง การปรับปรุงสภาพเมือง และวัฒนธรรมความเป็นอยู่

The Development of Siam as a Civilised  
Nation
 The Chakri Dynasty flourished for 88 years  
from the reign of King Rama I until the reign of  
King Rama IV. The country’s development was mainly  
built upon communications and relations with  
many civilised countries; for example, Portugal, the  
Netherlands, and Japan during the Ayutthaya  
period and France, England, and America during  
the Thonburi and Rattanakosin periods.
 These international relations might have 
contributed to the country’s economic, cultural, 
and innovative growth. At the same time, they could 
bring about conflicts, power seeking, potential wars, 
and the risk of being colonised.
 Thailand had been through many changes,  
notably due to the trading affluence in the reign of  
King Rama III and the influence of Western  
imperialism from the reign of King Rama II to King  
Rama V, that dramatically affected the country’s  
agriculture, economic, politics, urban planning  
and culture. The location of the capital as well as 
the seawater intrusion also largely influenced the 
development of waterworks system. 
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 สภาพการเติบโตของกรุงเทพฯ ที่เป็นเมืองหลวงอันเป็นศูนย์กลาง 

การปกครอง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ทำาให้มีประชากรมากขึ้น เกิดปัญหา 

เรือ่งความแออดัของทีอ่ยูอ่าศยักบัการใชแ้หลง่นำา้ ประกอบกบัทำาเลทีต่ัง้เมอืง 

อยู่ใกล้ทะเล มีอิทธิพลของนำ้าเค็มขึ้นถึง เป็นปัจจัยที่กระทบต่อความเป็นอยู่ 

ของผู้คนโดยตรง 

 กรุงรัตนโกสินทร์เริ่มกําเนิดขึ้นด้วยความพยายามที่ต้องการให้ 

อาณาประชาราษฎรด์าํรงอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบรม่เยน็โดยการฟืน้ฟเูมอืงใหม ่

ให้มีความเรืองรองดังเช่นกรุงศรีอยุธยาที่เคยมีมา เม่ือกาลเวลาดําเนินไป  

ศูนย์กลางของประเทศแห่งนี้ได้แผ่ขยายอาณาเขต พร้อมทั้งเร่ิมมี 

การคิดค้นสิ่งอํานวยประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคนเมืองมากยิ่งขึ้น  

เช่น ความพยายามทดน้ําจากคูคลองธรรมชาติมาใช้ อันแสดงให้เห็นถึง 

ความใสใ่จในสขุอนามยั ความรุง่เรอืงของเมอืงในคราน้ีสง่ผลใหช้าวประชา 

จากที่ต่างๆ พากันย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งหลักแหล่งทํามาหากิน 

 ดงัน้ัน การเปลีย่นแปลงประเทศทีจ่ะเกดิขึน้ครัง้ใหญใ่นรชักาลตอ่มา  

ก็เพื่อเปลี่ยนจากความเรืองรองของอดีตให้เป็นความศิวิไลซ์ทัดเทียม 

กับโลกกว้างภายนอกนั่นเอง

 The founding of the city of Rattanakosin was 
an attempt to restore the sense of prosperity and 
peacefulness once proliferated in the Ayutthaya  
period. In the process, the boundary of the capital  
city was expanded and more facilities, such as  
waterworks and sanitation systems were built to  
facilitate the city’s residents. The major changes  
in the successive reigns could thus be seen as the  
transformation of the past prosperity into a state of  
being equally civilised as other countries.
 



น้ำ�สะอ�ดจ�กน้ำ�พระทัย  

(ซ้าย) ประตูระบายนํ้าคลองประปาสามเสนในอดีต 

อาคารที่มุมซ้ายของภาพเป็นสํานักงานของโรงกรองนํ้าสามเสน 

ปัจจุบันคืออาคารเรือนรับรองเจ้าพระยายมราช (ขวา)

(Left) The watergate of Samsen water supply canal. The building on 
the left side was formerly the office building of Samsen Water Filtration Plant. 

Nowadays, it is Chao Phraya Yommaraj Guest Room. (Right)

ก�รประป�กรุงเทพฯ          ก�รประป�นครหลวง

Purified Water from the King’s Kind Heart
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วิถีชีวิตริมนํ้าบริเวณคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง)
The traditional way of life of people along canals  

in Bangkok (Ong Ang canal)
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100 ปี ก�รประป�ไทย       

พ.ศ. 2411 อาณาจักรสยามเป็นดินแดนแห่ง 

เกษตรกรรมและการค้าขาย ทรัพยากรอุดม 

สมบูรณ์ทั้งในพื้นดิน ท้องนํ้า และป่าเขา 

มากมาย ประเทศจงึอยูใ่นภาวะอนัตรายจากภยัคกุคามของลทัธจิกัรวรรดนิยิม 

ตะวันตกที่จะเข้ามาหาเหตุควบคุมในวิถีทางต่างๆ แต่ด้วยทําเลที่มั่นของ 

ประเทศอันอยู่ตรงกลางระหว่างเขตอํานาจของสองยักษ์ใหญ่จากยุโรปที่แผ่ 

อิทธิพลอยู่ในขณะนั้น ทําให้สยามกลายเป็นรัฐกันชนและยังคงเป็นประเทศ 

ที่มีเอกราช แต่เป็นสภาพที่ไม่มั่นคงนัก อาณาจักรสยามจึงไม่สามารถดํารง 

อยู่ได้เพียงแค่มีความอุดมสมบูรณ์ หรือที่กล่าวกันว่า ในนํ้ามีปลา ในนามีข้าว  

อาณาจักรนี้จําต้องมีสิ่งที่เรียกว่า “ศิวิไลซ์” เพิ่มเข้ามา

 ประจวบเหมาะกับการมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ในปีนั้น ซึ่งมี 

พระชนมายุเพียง 15 พรรษา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ในกาลต่อมาเหล่าพสกนิกรได้ออกพระนาม 

พระองคว์า่ “ปยิมหาราช” ซึง่แปลวา่ มหาราชผู้ทรงเป็นทีร่กัและเป็นกษตัรยิ ์

ผู้นําความศิวิไลซ์มาสู่สยามประเทศ

 ความศิวิไลซ์ของประเทศที่สําคัญสิ่งหน่ึง เรียกว่า “น้ําสะอาดเพื่อ 

ประชาชน” ได้เกิดขึ้นทั้งบนผิวดิน ใต้พื้นดิน และบนผิวนํ้า ใต้พื้นนํ้า  

ขยายไปทั่วอาณาจักรตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา

the Kingdom of Siam  
was a land of agriculture  In 1868,

and commerce. Because of its plentiful natural  
resources, the kingdom felt the threat of Western  
colonialism. However, at that time it was in the  
midst of colonial lands of two European nations  
who were seeking to expand their power, Siam  
then became a middle ground and could maintain  
its independence, despite much instability. The  
Kingdom of Siam could no longer rely only on  
agriculture and the abundance of the land, or  
having “fish in the water, and rice in the fields” as  
it had been said in the past, but the kingdom also  
needed to be “civilised”.
 That year also saw the coronation of a young  
Siamese king, the 15-year-old King Chulalongkorn  
or King Rama V of the Chakri Dynasty. He was  
later called “Piya Maharat”, meaning the beloved  
king and the king who brought civilisation to  
Siam. 
 One of the evidences of Siamese civilisation  
during his reign was his initiation of “clean water  
for the people”.
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ประป�เพื่อมห�ชน 
 
 สยามประเทศ เริ่มมีการสํารวจสํามะโนประชากรทั่วราชอาณาจักร 

ครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2453 ตน้รชักาล พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  

(รัชกาลที่ 6) ขณะนั้นนับจํานวนประชากรได้ 8 ล้านคน หากนับย้อนหลังไป 

อีก 41 ปีในต้นรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาล 

ที่ 5) สยามประเทศคงจะมีประชากรราว 5.5 ล้านคน โดยเฉพาะภายในเขต 

พระนครชั้นในจะมีจํานวนประชากรหนาแน่นมากกว่าในเขตหัวเมืองอื่นๆ  

ในขณะนั้นสภาพของบ้านเมืองยังไม่มีความเจริญทัดเทียมกับเมืองในแถบ 

ยุโรปตะวันตก จึงเป็นสิ่งที่ทําให้กษัตริย์พระองค์ใหม่คํานึงถึงความจําเป็น 

ในการพัฒนาเร่งสร้างสาธารณูปโภค 

 หลังมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2416 เม่ือมี 

พระชนมายุครบ 20 พรรษาแล้วนั้น ก็เริ่มมีกิจการโทรเลขครั้งแรกระหว่าง 

กรุงเทพฯ - สมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2418 จากนั้นทรงจัดตั้งกรมไปรษณีย์ 

เปิดบริการไปรษณีย์ครั้งแรกในพระนครเมื่อปี พ.ศ. 2426 ต่อมาได้ทรงเปิด 

โรงพยาบาลศิริราช เมื่อปี พ.ศ. 2431 ทรงตั้งกรมรถไฟและเร่ิมก่อสร้าง 

ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2434 แล้วทรงตั้งโรงไฟฟ้า  

เริ่มกิจการรถรางไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2437 และเริ่มมีรถยนต์ใช้ในสยามในปี  

พ.ศ. 2447 ฯลฯ

พ.ศ. 2411

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จขึ้นครองราชย์

พ.ศ. 2424 

มีการใช้โทรศัพท์เป็นครั้งแรกในกรุงสยาม

พ.ศ. 2410 พ.ศ. 2430

พ.ศ. 2440 

ตราพระราชกําหนด

การสุขาภิบาลในสยาม

พ.ศ. 2446 

ตั้งกรมสุขาภิบาล

หมุดเวลาระยะห่าง 20 ปี
พ.ศ. 2450

พระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างเสร็จในรัชกาลที่ 6

Waterworks for the People
 The first demographic survey of Siam was  
conducted kingdomwide in 1910 or during the  
early reign of King Mongkut (King Rama VI). 
Siam had 8 million population at the time. 41  
years before that or during the early reign of  
King Chulalongkorn (King Rama V), Siam might  
probably have had about 5.5 million population.  
The kingdom was not as civilised as the West;  
therefore, the new King considered the 
development of public utilities an urgent agenda.
 After his second coronation in 1873 when  
the King was 20 years old, the first telegram service 
between Bangkok - Samut Prakarn was established,  
then the King inaugerated the Post Department  
which offered the first postal service in the capital  
in 1883. After that, the King founded the Siriraj  
Hospital in 1888, established the Rail Department  
in 1891, and opened the Electrical Plant as well as 
the Electrical Tramway System in 1894. Cars  
were first used in Siam in 1904. 
 King Chulalongkorn then began his public  
projects to improve the quality of life and sanitation  
of Siamese people. In 1903, the Department  
of Sanitation was inaugerated. Monsieur de la  
Mahotiere, a French mechanic expert, was hired  
as the sanitation mechanist and was also assigned  



	 “จังหวัดพระนคร”	เป็นชื่อที่ใช้เรียกเมืองหลวงมาตั้งแต่รัชกาล 
ที	่4	แลว้เปลีย่นมาเป็น	“นครหลวงกรุงเทพฯ	ธนบุร”ี	ในยุคจอมพล	ถนอม	 
กิตติขจร	 (พ.ศ.	 2514)	 จากนั้นได้เปลี่ยนเป็น	 “กรุงเทพมหานคร”	 
ในปี	 พ.ศ.	 2515	 ส่วนชื่อ	 “กรุงเทพฯ”	 เป็นชื่อที่นิยมเรียกอย่าง 
ไม่เป็นทางการ

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเร่ิมการปรับปรุง 

คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนด้วยการตราพระราชกําหนด 

การสขุาภบิาลขึน้เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2440 ตอ่มาในปี พ.ศ. 2446  

มีประกาศตั้ง กรมสุขาภิบาล ข้ึนตรงต่อกระทรวงนครบาล โดยมีการจ้าง 

ผู้ชํานาญวิชาช่างชาวฝรั่งเศส เมอซิเออร์ เดอ ลา มะโฮเตียร์ (L.R. de la  

Mahotiere) เขา้มาเปน็นายชา่งสขุาภบิาล ทรงดํารใิหน้ายชา่งผูน้ีเ้ปน็แมก่อง 

จัดหานํ้าสะอาดสําหรับใช้ในจังหวัดพระนคร

  ในขณะนั้นได้เรียกช่ือระบบการจัดหานํ้าสะอาดเป็นภาษาอังกฤษ 

สองคําคือ Waterworks และ Water Supply และได้มีการนําชื่อเรียก 

ดังกล่าวมาใช้พิจารณาให้เป็นชื่อเรียกในภาษาไทยอย่างเป็นทางการ

 ถึงทีส่ดุแลว้ จงึทรงเลอืกคาํวา่ “การประปา” ทีม่าจากภาษาสนัสกฤต  

“ปรฺปา” แปลว่า นํ้าดื่ม ตามพระราชหัตถเลขาถึงเจ้าพระยายมราช ดังนี้

พ.ศ. 2470 พ.ศ. 2490

พ.ศ. 2457 

พระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จฯ ไปทรงเปิด

การประปากรุงเทพฯ

พ.ศ. 2484

โอนกิจการประปา

กรุงเทพฯ จากกรมโยธา

เทศบาลไปยังเทศบาล

นครกรุงเทพฯ

พ.ศ. 2510

พ.ศ. 2489

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เสด็จขึ้นครองราชย์

พ.ศ. 2510

การประปานครหลวง 

เป็นรัฐวิสาหกิจ

by the King to be responsible for providing clean  
water for usage in the capital.
 At the time, there were two English words used 
to describe water sourcing process: “Waterworks” 
and “Water Supply”. After some consideration, 
the King finally bestowed an official Thai name 
“Karn Pra Pa” which was derived from the  
word “drinking water” in Sanskrit.
 Upon returning from his second European  
excursion, the King wished to accelerate the  
matter of water supply due to his concern about  
the people’s sanitation, especially in regards to  
waterborne diseases such as an epidemic of  
cholera. King Chulalongkorn has thus been  
considered the most important inspirational figure  
for Thailand’s waterworks.
 According to a letter from the King to Chao  
Phraya Yommaraj (the then minister of Ministry  
of Interior which was in charge of the waterworks  
at the time), “...Cholera is caused by saltwater  
as it has been observed that with a lower rise of  
seawater level, there is less chance of acute diseases.  
There is thus no other solution but to establish the  
waterworks in Bangkok. With this, cholera disease  
will not be found in the kingdom any more…”

41
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สวนดุสิต

วันที่ ๑๑ ก.ค. รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๘

ถึงเจ้าพระยายมราช

 คำา วอเตอร์ศัปไปลกรมวชิรญาณค้นมาได้ตรงดีแล้วว่า ประปา มีทาง 

ที่จะคิดแก้ไขตามความเห็นกรมวชิรญาณว่าย่นให้สั้น จะเรียกว่าปรบ ฤา  

ปรบนำา้ ถ้าจะเรียกใหย้าววา่ ประปาการฤากลวัจะใกลก้บักำาแพงไปเรยีกประปา 

กรรมก็ได้ ดังนี้

 ...คิดว่าใช้ประปาไม่ต้องกรรม ฤาการลงไปข้างหลังให้เป็นภาษามคธ  

เอาการไปนำาเสียข้างน่าดีกว่า ได้แก้ร่างประกาศเอาอุทกออก เติมข้อความนี้ 

ลงแล้วในชั้นต้นนี้ ต้องอธิบายหน่อยหนึ่งเหมือนนำาให้รู้จัก ต่อไปไม่ต้องใช้คำา 

อธิบายนั้น เพียงแต่คำาว่าทำาการประปา เท่านั้นก็พอ...

           

       สยามินทร์

  

 ในเวลาใกล้เคียงกัน หลังเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 พระองค์ได้ทรง 

เร่งรัดเรื่องกิจการประปา ด้วยเหตุกังวลเกี่ยวกับสุขอนามัยของประชาชน  

โดยเฉพาะโรคติดต่อสําคัญท่ีมากับการบริโภคน้ํา พระราชหัตถเลขาอีกตอนหน่ึง 

ถึงเจ้าพระยายมราชมีดังนี้

 “...อหิวาตกโรคเกิดเพราะนำ้าเค็มตามที่สังเกตได้ว่านำ้าเค็มขึ้นมาน้อย  

โรคปัจจุบันก็น้อย จึงเป็นของที่ไม่มีอะไรจะแก้นอกจากตั้งประปาเสียที่ 

กรุงเทพ อหิวาตกโรคจะไม่มีเลยทั่วพระราชอาณาเขต...”

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูหั่ว จงึทรงเปน็ผูใ้หแ้รงบนัดาลใจ 

สําคัญที่จะทําให้เกิดการประปาเพื่อมหาชนให้สําเร็จได้ในเร็ววัน

	 กรมวชิรญาณ	ในพระราชหัตถเลขา	หมายถึง	สมเด็จพระมหา- 
สมณเจ้า	 กรมพระยาวชิรญาณวโรรส	พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ- 
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และเจ้าจอมมารดาแพ	 ธรรมสโรช	 และทรงเป็น 
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที	่10	แห่งกรุงรัตนโกสินทร	์

 

	 เจ้าพระยายมราช	 (ปั้น	 สุขุม)	 เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญด้านการ 
สาธารณูปโภคในประเทศไทย	 ในปี	พ.ศ.	 2450	 ย้ายมาเป็นเสนาบดี 
กระทรวงนครบาล	มีบรรดาศกัดิเ์ป็นพระยาสขุมุนยัวนิติ	พระบาทสมเดจ็- 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดเกล้าฯ	 ให้โอนกรมสุขาภิบาลซึ่งอยู่ใน 
กระทรวงเกษตราธกิารมาขึน้กบักระทรวงนครบาลดว้ย	ซึง่พอดกีบัเวลา 
ท่ีมีพระราชดำาริจะสร้างส่ิงสำาคัญคือ	 “กิจการประปา”	 ชักนำ้าจืดมาใช้ 
บริโภคในกรุงเทพฯ	 และสร้างพระที่น่ังอนันตสมาคม	 ในเวลาต่อมา 
ทรงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 ให้พระยาสุขุมนัยวินิตเป็น 
เจ้าพระยายมราช

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อเนื่องมาถึงรัชกาลที่ 6  

ส่วนราชการต่างๆ จะมีนายช่างและผู้เชี่ยวชาญ 

ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานอยู่มากมาย (ขวา)
In the reign of King Rama V to King Rama VI,  

there were many foreign mechanists and experts 
working in various government agencies. (Right) 
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ระบบประป�ในยุคแรกเริ่ม 
 
 สําหรับกิจการประปาที่จะเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรก ปัญหาที่ต้องศึกษา 

และวางแผนงานคือ เรื่องนํ้าดิบที่จะใช้ในระบบว่าควรจะนํานํ้ามาจากที่ใด  

ในการนีม้หีนว่ยงาน 2 หนว่ยทีเ่กีย่วขอ้งคอื กรมสขุาภิบาล กระทรวงนครบาล  

ที่มีหน้าที่จัดสร้างระบบการประปา กับ กรมคลอง กระทรวงเกษตราธิการ 

มีหน้าที่ดูแลจัดหานํ้าสําหรับทําการเพาะปลูก

 เมอซิเออร์ เดอ ลา มะโฮเตียร์ ผู้ชํานาญวิชาช่างจากฝรั่งเศส ที่ทํางาน 

ให้กับกรมสุขาภิบาลได้เสนอความเห็นในการจัดหานํ้าสําหรับใช้ในพระนคร  

ดังนี้

 1. ทําทํานบกั้นขังนํ้าในที่ลุ่ม

 2. ทดเอานํ้าแม่นํ้าซึ่งมีนํ้าดีไม่ต้องกรองมาใช้

 3. เอานํ้าในลําแม่นํ้าเจ้าพระยาในที่ซึ่งนํ้าเค็มขึ้นไม่ถึงมากรองใช้

 แต่ มิสเตอร์เย โฮมัน วัน เดอร์ ไฮเด (Homan van der Heide)  

เจ้ากรมคลองหรือเรียกกันว่านายช่างใหญ่ ผู้รับราชการอยู่ท่ีกรมคลอง กระทรวง 

เกษตราธิการได้มีข้อเสนอแย้งในประเด็นที่การทดนํ้าจะส่งผลให้จํานวนนํ้า 

ที่ใช้ในการเพาะปลูกมีน้อยลง มีการโต้แย้งกันไปมาถึงราว 2 ปี ในที่สุด  

พระยาเทเวศรว์งศว์วิฒัน ์ผูบ้ญัชาการกรมสขุาภบิาลไดจ้ดัใหน้ายชา่งทัง้สอง 

มาตกลงกัน จนมีความเห็นพ้องว่าจะนํานํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยาที่จังหวัด 

ชัยนาทมาเป็นนํ้าในระบบผลิตนํ้าประปา แต่เนื่องจากการดังกล่าวจะต้องใช้ 

งบประมาณในการสร้างทํานบและขุดคลองอยู่มาก ตลอดจนใช้เวลา 

ในโครงการมากเกินไป สุดท้ายจึงเห็นว่า ควรมีการสร้างจุดรับนํ้าที่คลอง 

เชียงราก โดยขุดคลองนํานํ้าจากแม่นํ้าเจ้าพระยาบริเวณวัดสําแล  

เหนือตัวจังหวัดปทุมธานีไป 3 กิโลเมตรเศษ ซ่ึงเป็นจุดที่น้ําทะเลขึ้นไป 

ไม่ถึง สู่บริเวณจุดรับนํ้า หลังจากนั้นจึงขุดคลองประปาเข้าสู่บริเวณเหนือ 

คลองสามเสนที่จะเป็นจุดก่อสร้างโรงกรองนํ้า ซึ่งจะส่งนํ้าไปที่บ้านช่างคาด 

โดยมีการสร้างถังสูงเพื่อเก็บและกระจายนํ้าสู่ประชาชนต่อไป

Early Days of Thailand’s Waterworks
 
 Problems in the early days of waterworks  
that required a set of study and planning  
concerned raw water sources. Taking charge of  
this matter, there were two main authorities: the  
Department of Sanitation which was responsible  
for the construction of waterworks system and  
the Canal Department which was responsible for 
the water supply for agriculture.
 Monsieur de la Mahotiere who worked for  
the Department of Sanitation expressed his ideas  
of water supply for usage in the capital including:  
1) building dams in lowlands, 2) pumping up and  
using clean water from rivers without a need for  
filtration, and 3) pumping up and filtering water  
from the Chao Phraya River in the areas unaffected  
by the saltwater intrusion.
 However, Mister Homan van der Heide,  
head of the Canal Department, expressed an  
opposite viewpoint, claiming that the irrigation  
would result in less water for agricultural purposes.  
The debate had lasted for about two years until  
Phraya Deweswongse Vivadh, the commander of  
the Department of Sanitation, intervened. Finally, the  
two mechanists came to a settled agreement that  
the water from the Chao Phraya River in Chainat  
Province was to be used in water production. They  
also agreed that the construction of water intake at  
Chiang Rak canal was needed as well as the  
digging of a water supply canal from the water  
intake to the area above Samsen canal where  
located the construction site of the water filtration  
plant and a construction of the high water tower  
to keep and distribute the water to general public.
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แผนที่คลองประป�แรกสร�้ง

แผนผังโรงกรองน้ำ�ส�มเสนเมื่อแรกสร้�ง

01

01. แม่นํ้าเจ้าพระยาเหนือวัดสําแล

02. เขื่อนและที่เก็บนํ้าเชียงราก

03. คลองรังสิต

04. สะพานส่งนํ้าเข้าคลองประปา

05. แนวคลองประปา

06. แนวคลองเปรมประชากรและ

    ทางรถไฟสายเหนือ

02

03

04

05

06

07

08

09

10

07. โรงกรองนํ้าสามเสน 

08. คลองประปา

09. ทางเข้าและอาคารสํานักงาน

10. ส่วนบําบัดและกรองนํ้า

11. ส่วนเก็บนํ้าบริสุทธิ์

11
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คลองเพื่อกิจก�รประป� 
 

 วัตถุประสงค์ในการขุดคลองประปาแตกต่างจากคลองขุดอ่ืนๆ ท่ีมีการขุด 

ต่อเนื่องมาตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลที่ 1 กล่าวคือ ขุดคลองเพื่อนํานํ้ามาทําเป็น 

นํ้าประปาสําหรับชาวกรุงเทพฯ เพียงอย่างเดียว ไม่ให้ใช้สอยอย่างอื่น ดังนั้น 

จึงไม่มีบ้านหรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดปลูกอยู่ริมคลอง ไม่มีเรือพายสัญจรไปมา  

ห้ามลงไปจับสัตว์นํ้า ตกปลา อาบนํ้า ซักล้างเสื้อผ้า หรือทิ้งสิ่งโสโครกลงไป 

ในคลองโดยเด็ดขาด ทั้งนี้มีประกาศพระราชบัญญัติรักษาคลองประปาในปี  

พ.ศ. 2446 เป็นบทควบคุม 

 คลองประปามีความยาวจากที่ขังนํ้าที่ตําบลบางพูน อําเภอเมือง 

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มายังโรงกรองนํ้าสามเสน ยาวประมาณ 25  

กิโลเมตร การขุดคลองได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2456

 พร้อมกันนี้ได้สร้างที่ทําการสําหรับเจ้าหน้าที่รักษาคลองไว้รวม 7 แห่ง 

ตามความยาวของคลอง เป็นอาคารทรงยุโรปขนาดเล็ก ที่ทําการหลักอยู่ที่ 

เชียงราก ระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ในขณะนั้นการประปาจัดทําขึ้นมาเอง

 ในปัจจุบัน คลองประปามีความยาวเพิ่มขึ้นเป็น 31 กิโลเมตร เพราะมี

การขยายแนวคลองขึ้นไปถึงเหนือวัดสำาแล เพื่อสูบนำ้าดิบโดยตรง

 อนึ่ง สําหรับการขุดคลองเพื่อใช้ประโยชน์ทั่วไปนั้น ตลอดรัชสมัยของ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีคลองที่ขุดเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องอีก 

มากมาย อาทิ คลองนครเนื่องเขต (พ.ศ. 2419 - 2420) คลองประเวศบุรีรมย์  

(พ.ศ. 2421 - 2423) คลองทวีวัฒนา (พ.ศ. 2421) คลองนราภิรมย์ (พ.ศ.  

2421 - 2432) คลองรงัสติประยรูศกัดิ ์(คลองรงัสติ) (พ.ศ. 2433) คลองสาทร  

(พ.ศ. 2438) 

 ต่อมาเมื่อมีรถยนต์ใช้มากขึ้น การขุดคลองจึงน้อยลง เปลี่ยนเป็น 

สร้างถนนมากขึ้นแทน
(ขวาบน) ประตูนํ้าสัญจร ตําบลคลองเชียงราก 

มีอาคารของเจ้าหน้าที่รักษาคลองอยู่ตรงกลางภาพ
(Above, Right) Sanjon watergate in Chiang Rak 

Sub-district. The building in the centre is for lock keepers. 

(ขวาล่าง) ประตูนํ้าสําแลเมื่อแรกสร้าง
(Below, Right) Sam Lae watergate in the early days 

Canals for Waterworks
 Serving a different purpose from other canals  
that had been digging since the reign of King  
Rama I, the water supply canal was especially built  
to supply water for the capital’s residents. Therefore,  
constructions of houses and other buildings  
on the canal banks as well as water transport,  
fishery, general household usage, and littering in  
the water supply canal were strictly prohibited. 
 The water supply canal started from the  
water station at Bangphun Sub-district in Pathum  
Thani Province and flew down to the Samsen Water  
Filtration Plant with a distance of 25 kilometres.  
The canal digging was finished in October 1913.  
Nowadays, the canal is 31 kilometres long as it  
was expanded to the area above Sam Lae Temple  
where raw water is pumped up directly.
 As for the digging of other canals for general  
usage, throughout the reign of King Chulalongkorn,  
many canals were dug such as Nakhonneuangkhet  
canal (1876 - 1877), Prawetburirom canal  
(1878 - 1880), Thawiwattana canal (1878),  
Naraphirom canal (1878 - 1889), Rungsitprayurasak  
canal (Rungsit canal) (1890), and Sathorn canal 
(1895). 
 In a later time, automobiles became more  
popular and road construction finally replaced  
canal digging.
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ภาพถ่ายทางอากาศของโรงกรองนํ้าสามเสนเมื่อแรกก่อสร้าง
The Samsen Water Filtration Plant in the early days
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โรงกรองนำ้�ส�มเสน 
 
 การซื้อที่ดินเพื่อสร้างคลองประปา โรงสูบนํ้า และโรงกรองนํ้าสามเสน  

คิดเป็นจํานวน 1,097 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา ราคาเฉลี่ยตารางวาละ 30  

สตางค ์และเนือ่งจากเปน็โครงการทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ส่วนรวม จงึมผู้ีมอบทีด่นิ 

ให้เพื่อช่วยราชการถึง 33 ราย รวม 24 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา

 เมื่อแรกตั้งโรงกรองนํ้าสามเสนนั้น ได้บรรจุกระบวนการทํานํ้า 

ให้บริสุทธิ์ไว้อย่างครบครัน อันมีโรงสูบนํ้าขนาดใหญ่โรงหนึ่ง ติดตั้งเครื่องสูบ 

นํ้าดิบ และเครื่องสูบจ่ายนํ้าประปา ทั้งหมดนี้ใช้งานสลับกันทั้งกลางวัน 

กลางคืน นํ้าคลองที่สูบข้ึนจะเวียนไปสู่ถังเกรอะหรือถังตกตะกอนโดยผ่าน 

กระบวนการทําปฏิกิริยาระหว่างสารส้มกับนํ้าคลอง เครื่องจ่ายสารส้มนั้น  

เป็นถังไม้ 3 ถังต่อกับเครื่องจ่าย ถังไม้ดังกล่าวเป็นการนําถังหมักเหล้าองุ่น 

จากต่างประเทศมาดัดแปลงใช้ ส่วนสารส้มเป็นสารส้มก้อนสั่งมาจาก 

ต่างประเทศเช่นกัน

 นํ้าจากถังตกตะกอนจะส่งต่อไปยังถังกรองเพื่อกรองเอาตะกอนที่ยัง 

เหลืออยู่ออก ถังกรองนี้เป็นชนิดใหม่สุด กรองได้เร็วกว่าชนิดเดิมที่ยังมีใช้ 

ในตา่งประเทศ มขีนาดเลก็กวา่ถงัแบบเดมิ ใชก้ารควบคมุนอ้ย เมือ่นํา้เดนิทาง 

มาถึงข้ันตอนน้ีก็จะกลายเป็นน้ําใสแล้ว จะมีถังน้ําใสไว้เก็บน้ําบริสุทธ์ิ ท่ีถังน้ําใสน้ี 

ยังมีโรงจ่ายคลอรีนสําหรับฆ่าเช้ือโรคที่อาจยังหลงเหลือ นับเป็นด่านสุดท้าย 

ในการทํานํ้าให้บริสุทธิ์

 โรงกรองนํ้าสามเสนปัจจุบันเรียกว่า โรงงานผลิตนํ้าสามเสน ถือเป็น 

โรงงานผลตินํา้ประปาแหง่แรกของประเทศไทย ตัง้อยูบ่รเิวณรมิถนนพระราม 

ที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Samsen Water Filtration Plant
 In the early days, the Samsen Water Filtration  
Plant had a full water treatment process comprising  
of a large raw water pumping station which was  
equipped with raw water pumps and purified  
water transmitting pumps which worked alternately  
days and nights. Water from the canal was pumped  
up and conveyed to the sedimentation tank where  
the water was treated with alum in the sedimentation  
process. The alum was distributed from three  
wood containers which, originally, were Western  
wine barrels. The alum itself had been imported  
from abroad as well. 
 After the sedimentation process, the water  
was transmitted to the filtration tank to remove the  
remaining particles. After this, the water became  
clear, and it would then be kept in the purified  
water tank where it would be disinfected with  
chlorine in the final process. 
 Presently, the Samsen Water Filtration Plant  
is called Samsen Water Treatment Plant and is  
considered Thailand’s first water treatment plant  
located on Rama VI Road in Bangkok.
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 

ทรงเปิดเครื่องสูบจ่ายนํ้าประปาสําหรับนําเข้าไปใช้ในเขตพระราชฐานเป็นครั้งแรก
King Chulalongkorn (King Rama V) presided over the inauguration of the purified water 

transmitting pump for clean water usage in the royal palace. 



(บน - ล่าง) การติดตั้งและวางท่อประปาในเขตพระนคร
สมัยแรกเริ่ม ดําเนินการโดยนายช่างจากฝรั่งเศส

(Above - Below) The water pipe installation in 
Bangkok supervised by French mechanists
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ถังส่งแรงนำ้�ที่บ้�นช่�งค�ด 
 
 บ้านช่างคาด คือหมู่บ้านดั้งเดิมในเขตใจกลางพระนคร เป็นหมู่บ้านที่ทํา 

รัดประคดหรือสายคาดของพระ ปัจจุบันคือ สี่แยกแม้นศรี วิธีการจ่ายนํ้าบริสุทธิ์ 

ออกสู่ผู้ใช้นํ้าในขณะนั้นอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยการสร้างถังสูงพักนํ้า 

ขนาดใหญ่เพ่ือให้มีแรงดันส่งไปถึงท่ีไกลๆ ได้ ถังสูงพักน้ําน้ีเม่ือแรกสร้างเรียกว่า  

“ถังส่งแรงน้ํา” มีลักษณะเป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปกลมคล้ายหอคอย  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 เมตร สงูจากพืน้ดนิ 24 เมตร บรรจนุํา้ได ้1,000 ลกูบาศกเ์มตร 

สร้างพร้อมกัน 2 ถัง เพื่อเป็นศูนย์กลางการจ่ายนํ้า ส่งนํ้าบริสุทธิ์ที่ผ่านท่อใต้ดิน 

มาจากโรงกรองนํ้าสามเสน เนื่องจากถังสูงพักนํ้านี้มีลักษณะใหญ่และ 

โดดเด่นมาก จึงกลายเป็นจุดสังเกตของผู้คนที่เดินทางผ่าน และกลายเป็น 

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกิจการประปาไทย 

 อนึ่ง บริเวณที่ก่อสร้างถังส่งแรงนํ้าที่บ้านช่างคาดหรือสี่แยกแม้นศรีนั้น  

ต่อมาได้สร้างอาคารรูปตัวแอลขนานไปกับแนวถนนเป็นอาคารทรงยุโรปตาม 

คตนิยิมในสมยัรชักาลที ่6 เพือ่ใชเ้ปน็ทีท่าํการของ การประปากรงุเทพฯ และเปน็ 

ที่ทําการของ การประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาแม้นศรีในเวลาต่อมา  

ภายหลังได้กลายเป็นอาคารอนุรักษ์ และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เช่าพ้ืนที่ 

ไปใช้ประโยชน์แล้ว ปัจจุบันอาคารสํานักงานแห่งน้ีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 

โบราณสถานที่ต้องอนุรักษ์ไว ้

 ระบบการผลิตนํ้าสะอาดเพื่อประชาชนในยุคแรกเร่ิมที่จัดข้ึนนี้ ถือเป็น 

ระบบที่สมบูรณ์แบบเทียบเท่าระบบประปาของประเทศทางฝั่งยุโรป จัดเป็น 

อารยะของบ้านเมืองสยามที่มาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระองค์เสด็จสวรรคต 

เสียก่อนที่กระบวนการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จ

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จคืนสู่สวรรคาลัย 

เมื่อวันอาทิตย์ เดือน 11 แรม 5 คํ่า ปีจอ ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453  

เวลา 2 ยาม 45 นาที (0 นาฬิกา 45 นาที)

Water Pressure Tank at Ban Chang 
Khad
 Ban Chang Khad Village was formerly 
located in the heart of the capital city which is 
presently the Mansri Intersection area. During 
that time, the distribution of purified water to 
household consumers, particularly those who 
lived in distant areas, was gravity-powered by  
a large water tower for the high pressure of water 
supply. Originally called “Water Pressure Tank”, 
two high cylinder-shaped water towers made from 
reinforced concrete were built at the same time. 
They could contain 1,000 cubic metres of water. 
Because of their gigantic size and outstanding 
shape, the towers became one of the symbols of 
Thai Waterworks.
 The site of the water pressure tank at Ban  
Chang Khad or Mansri Intersection was also the  
location of an L-shaped European-style building  
that was used as the main office of Bangkok  
Waterworks Authority during the reign of King  
Rama VI and as the Mansi branch office of the  
Metropolitan Waterworks Authority in the later  
time. Nowadays, the buildings are registered as  
a conserved historic place.
 Siam’s water production in its early days was  
considered as a fully integrated system, compatible  
to waterworks system in many European countries.  
It was an evidence of Siam’s civilisation which  
had been initiated by King Chulalongkorn who  
had deceased on 23 October 1910 before the whole  
construction was completed. 
 



ถังส่งแรงนํ้าที่บ้านช่างคาด
The water pressure tanks at Ban Chang Khad

(บนซ้ายและล่าง) ขณะกําลังก่อสร้างถังส่งแรงนํ้าที่บ้านช่างคาด
(Above left and below) The construction of  

the water pressure tanks at Ban Chang Khad
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ก�รประป�กรุงเทพฯ 
 
 กจิการประปาถอืกาํเนดิขึน้ในรชัสมยัรชักาลที ่5 แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ 

ผ่านช่วงวันเวลาอันเศร้าสลดที่พระปิยมหาราชของชาวไทยเสด็จสวรรคต  

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 อีกกว่า 4 ปี กิจการประปาจึงดําเนินการ 

กอ่สรา้งแลว้เสรจ็สมบรูณ ์พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาล 

ที ่6) เสดจ็ฯ ไปทรงเปดิกจิการประปาเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2457  

พร้อมกับพระราชทานนามกิจการว่า “การประปากรุงเทพฯ” เจ้าพระยา 

ยมราช เสนาบดีกระทรวงนครบาล ถวายรายงานกิจการ พระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดํารัสตอบดังนี้

9 เจ้าพระยายมราช

 เราไดฟ้งัขอ้ความในรายงานทีม่มีาแลว้ มคีวามยนิดแีลรูส้กึวา่ การใหญ ่

ของการประปาอนัเปน็ของคา้งมาคร้ังรัชการแหง่สมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงได้ 

มาทำาสำาเร็จไปโดยรวดเร็วในรัชสมัยของเราเช่นน้ี เป็นเคร่ืองเชิดชูเกียรติยศ 

ของเรา ในการที่ได้มีของสำาคัญขึ้นสำาหรบัพระนครแลเป็นการสมควรอยู่แล้ว 

ทีจ่ะตอ้งแสดงใหป้รากฏวา่ การนีส้มเดจ็พระบรมชนกนารถของเราเปน็ผูท้รง 

เริ่มดำาริห์กับสมควรนับว่าเป็นอนุสาวรีย์ของพระองค์ได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน

 การที่เจ้าพระยายมราชและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึง่ได้พร้อมใจกัน 

ทำาการนี้สำาเร็จประกอบด้วยอุสาหะวิริยภาพอย่างยิ่งดังนี้ ก็เพราะมีกตัญญู 

กตเวทีธรรมเป็นเครื่องหนุนใจ เพื่อให้ทำาการให้สมควรตามพระราชประสงค์ 

ของพระบาทสมเดจ็พระพทุธเจา้หลวง ผูท้รงเริม่ทรงดำารหิ ์และใหส้มประสงค ์

ของเราผู้เป็นทายาทรับภาระอันนั้นสืบต่อมา ควรได้ความชมเชยแลได้รับ 

ความขอบใจของเราเป็นอย่างยิ่ง

 อน่ึง ทา่นทัง้หลายทีไ่ดช้ว่ยเราทำาการอนันีใ้ห้สำาเรจ็ไปได ้ควรรูส้กึปลืม้ใจ 

ว่าได้ทำาการอันเป็นประโยชน์แลกุศลอย่างย่ิง เพราะนำ้าซ่ึงใสสะอาดบริสุทธิ์ 

ใครๆ ย่อมรู้อยู่แล้วทั้งในโบราณแลบัดนี้ว่าเป็นของจำาเป็นเพื่อประโยชน์แล 

เพื่อความสุขสำาหรับป้องกันโรคอันตรายของมนุษย์ นำ้าใสสะอาดย่อมเป็น 

เครื่องบำาบัดโรคได้ดีกว่าโอสถหรือเภสัชช์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสิ่งไรที่นับว่า 

9 พระราชดํารัสการเปิดการประปากรุงเทพฯ ของพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องราวเกี่ยวกับนํ้า [นครหลวงฯ:  

รัชดาการพิมพ์, 2515. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ  

จ.ส.อ. หม่ืนอาวุธชํานาญ (นวน วงศ์ประดิษฐ์) 17 เมษายน 2515], 16-17.

Bangkok Waterworks Authority
 
 Four years after the decease of King  
Chulalongkorn, the construction of the waterworks  
system was completed. King Mongkut (King  
Rama VI) inaugurated the Waterworks Authority  
and entitled it “Bangkok Waterworks Authority”  
on 14 November 1914.
 Primarily, the Bangkok Waterworks 
Authority was under the Department of Sanitation,  
Ministry of Municipality. The first group of board  
members and staff included Thais and foreigners. 
 Some of the high-ranking government  
officials who involved in the construction and  
administration of the waterworks include Chao  
Phraya Yommaraj (Pan Sukhum), the minister of  
Ministry of Interior and the Governor of the  
Department of Sanitation, Chao Phraya 
Wongsanupraphat (M.R. Sathan Snidwongse), the  
minister of Ministry of Agriculture, Monsieur  
de la Mahotiere, the Chief Engineer, and Mr.  
F. Didier, the Engineering Director of Bangkok  
Waterworks Authority. 
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อาคารที่ทําการเมื่อครั้งเป็น “การประปากรุงเทพฯ” สี่แยกแม้นศรี ถนนบํารุงเมือง 
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545
The main office building of Bangkok Waterworks Authority at Mansri 

Intersection, Bamrung Mueang Road. Since 2002, the buildings have been 
registered as a conserved historic place by the Fine Art Department.



เป็นมลทินโทษ ท่านโบราณาจารย์จึงต้องสอนให้ใช้นำ้าเป็นเครื่องชำาระล้าง  

ในทีส่ดุถงึแมจ้ะกลา่วเปรียบเทยีบสิง่ทีเ่ปน็ของชัว่รา้ย เพือ่จะบำาราบสิง่ชัว่รา้ย 

อันนั้นก็จะบำาราบให้พ่ายแพ้ได้โดยอาศัยอำานาจนำ้า เป็นต้นว่าเมื่อครั้งสมเด็จ 

พระมุนินทรชินสีห์ประทับอยู่ที่ภายใต้โพธิบัลลังก์ พระยามารซึ่งสมมุติว่า 

เป็นผู้คิดร้ายต่อพระองค์ได้หวังผจญต่อพระบรมศาสดา โดยเดชะอำานาจ 

พระบารมขีองพระองค ์บนัดาลใหน้างพระธรณมีาสยายผมบบีนำา้บำาราบมารได ้

ดว้ยอทิธฤิทธิแ์หง่นำา้ อนัไหลมาจากผมของนางดว้ยอำานาจสจัจะวาจาภาษตินี ้ 

ขอการประปาจงเป็นผลสำาเร็จสมความพระราชประสงค์ของสมเด็จพระชนกนารถ 

ของเรา และสมความประสงค์ของเรา แลสมความประสงค์ของท่านทั้งหลาย  

บรรดาท่ีได้ช่วยทำาการอันน้ีสำาเร็จขอนำา้ใสอันจะหล่ังจากประปาน้ี จงเป็นเคร่ือง 

ประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียฬให้ร้ายแก่ประชาชนผู้เป็นผสกนิกร 

ของเราขอนำ้าอันนี้ที่ได้รับพรแล้วโดยพระสงฆ์ได้สวดมนต์และโดยเรา 

ได้ตั้งใจให้พร จงบันดาลให้เป็นนำ้ามนต์ทำาให้ประชาชนมีความสุขผ่องแผ้ว  

เจริญทั่วทุกตัวคน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
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 การประปากรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสุขาภิบาล กระทรวง 

นครบาล กิจการประปาเม่ือเร่ิมกําเนิดข้ึนในประเทศไทย จึงเป็นของใหม่  

ผูบ้รหิารของการประปากรงุเทพฯ จงึมทีัง้ขา้ราชการชาวไทย และผูช้าํนาญการ 

จากต่างประเทศ

 10 ข้าราชการชั้นสูงที่มีส่วนในการก่อสร้างและควบคุมกิจการประปา  

สมควรจะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือ เจ้าพระยายมราช (ป้ัน สุขุม) เสนาบดี 

กระทรวงนครบาลและผู้ว่าการกรมสุขาภิบาล เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์  

(หมอ่มราชวงศส์ทา้น สนิทวงศ)์ เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร เมอซเิออร ์ 

เดอ ลา มะโฮเตียร์ ช่างใหญ่ และนายเอฟ ดีดีเอ (F. Didier) นายช่าง 

ผู้อํานวยการการประปากรุงเทพฯ  

10 
เวชชภัณฑ์ ศุขสุเมฆ, “การประปากรุงเทพ”, 2510 

(เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่)

	 มหาอำามาตย์เอก	 พลเอก	 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์	 หรือ	 
หม่อมราชวงศ์สท้าน	 สนิทวงศ์	 (นามเดิม	 หม่อมราชวงศ์กลาง):	 
เจ้าพระยาวงษานปุระพทัธ	์ดำารงตำาแหนง่เสนาบดกีระทรวงเกษตราธกิาร	 
เมือ่ปี	พ.ศ.	2453	ในปลายสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 
จากน้ันได้ดำารงตำาแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการในสมัยพระบาท- 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น	 กระทรวง 
คมนาคม	ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ภายหลัง 
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง	 พ.ศ.	 2475	 ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเกษตรพาณิชยการ	โดยรวมกระทรวงเกษตราธกิารกบักระทรวง 
พาณิชย์และคมนาคมเป็นกระทรวงเดียวกัน	เรียกว่า	กระทรวงเกษตร- 
พาณิชยการ
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อุทกท�น 
 
 ด้วยการสาธารณสุขทั้งหลายอันแรกมีข้ึนในสยามน้ัน ก็ด้วยพระราช- 

ประสงคข์องลน้เกลา้ฯ รัชกาลที ่5 ทีต่อ้งการให้ปวงประชามชีวีติความเปน็อยู ่

สะดวกสบายอยา่งสมยัใหม ่แตไ่มค่วรตอ้งจา่ยคา่ชวีติความเปน็อยูอ่ยา่งใหมน่ี ้

จนเกินกว่าที่ควรจะเป็น กิจการแรกตั้งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นต้นว่า การโทรเลข  

โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ไฟฟ้า โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ถือว่าเป็น 

บรกิารสาธารณะทีรั่ฐเปน็ผูม้อบใหป้ระชาชน เพือ่ใหม้คีา่ใชจ้า่ยแตเ่ทา่ทีจ่าํเปน็ 

เท่านั้น การประปาที่เกิดขึ้นก็เช่นกัน พระราชปณิธานของพระองค์ได้ส่งผ่าน 

มายังยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการวางท่อ 

ประปาจากศูนย์กลางที่สี่แยกแม้นศรีกระจายไปทั่วเมืองตามความหนาแน่น 

ของชุมชน ถ้าชุมชนไหนมีผู้ต้องการใช้นํ้ามากก็วางท่อไปมาก ที่ไหนต้องการ 

ใช้น้อยก็วางท่อให้พอประมาณ ในการติดตั้งคราวแรก มีผู้ขอใช้นํ้าประมาณ  

400 ราย แล้วเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ถึง 3,000 กว่าราย ในปี พ.ศ. 2465 ราคา 

ค่านํ้าประปาที่จําหน่ายคือ ลูกบาศก์เมตรละ 25 สตางค ์

 สงัคมไทยมวีฒันธรรมทีด่งีามในเรือ่งการจดัใหม้นีํา้สะอาดไวท้ีห่นา้บา้น 

ชานเรือนสําหรับผู้เดินทางผ่านโดยเฉพาะในต่างจังหวัดหรือตามชนบท 

ดังตัวอย่างในภาคเหนือที่มี “ฮ้านนํ้ากิ๋น” ที่สําหรับวางหม้อดินบรรจุนํ้าดื่ม 

พร้อมกระบวยตักนํ้าไว้หน้าบ้าน

 ในภาคอื่นๆ เช่น ในแถบอีสาน ก็มีการจัดหานํ้าไว้ให้ผู้สัญจรดื่มแบบนี้ 

เช่นกัน และสืบเนื่องจากที่ภาครัฐจัดทําก๊อกนํ้าสาธารณะขึ้นนั้น อีกด้านหนึ่ง 

ในพระราชดําริของสมเดจ็พระศรีพชัรินทราบรมราชนินีาถ ในพระบาทสมเดจ็- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มีพระราชประสงค์ที่จะสร้างจุดนํ้าดื่มที่สะอาด 

เช่นกัน จึงมีพระราชดําริให้สร้างพระแม่ธรณีบีบมวยผมข้ึนท่ีข้างท้องสนามหลวง  

มีท่อนํ้าประปาไหลออกมาจากมวยผมได้ เรียกว่า โรงอุทกทาน เป็นทั้งที่ 

สักการะอันเป็นสิริมงคลแล้วยังมีนํ้าให้ตักดื่มกินได้

Drinking Fountains 
 
 Public health services in the early days of  
Siam were initiated by King Rama V who wished  
to modernise and generate his subjects’ well-being  
as well as saving their costs of living. His intention  
was passed on to the reign of King Rama VI when  
water supply was transmitted through tap water  
pipes from the Mansri Intersection to citywide  
communities. Tap water at the time cost only 0.25  
baht/cubic metre.
 Conventionally in the past, Thai people  
usually provided a container of clean water in  
front of their house to offer free drinking water for  
passersby, and this would lead to the government’s  
idea to provide public standpipes. Her Majesty the  
Queen Regent Sri Bajarindra, the queen consort of  
King Rama V, in the meantime, expressed her wish  
to build a public drinking fountain, and the Statue  
of the Earth Goddess at Sanam Luang was then  
built to provide drinking water to general public.
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 In addition, not far away from the above  
was another public fountain. The Pig monument  
or the “Saha Chat” monument was built on the bank  
of Lot canal, in 1913 for a birthday celebration  
of Her Majesty the Queen who was born in the  
year of the pig as well as those who were born in  
the same year, including Prince Naris, Phraya  
Phiphatkosa (Celestino Xavier), and Phraya  
Ratcha Songkhram (Korn Hongsakul). 
 The third public fountain was built at  
Siriraj Hospital in 1925, lastly renovated in 2007,  
and has been continuously in use until today.  
Evidently, these public fountains were influenced  
by sculpture fountains which can still be found  
in European countries such as Italy, Switzerland,  
France, and Germany.
 

	 อทุกทาน	มคีวามหมายวา่	ใหท้านดว้ยนำา้	(หรอืใหน้ำา้เป็น 
ทาน)	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ขณะกำาลังทรงพระยศ 
เป็นเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธฯ	อยู่นั้น	ได้พระราชทานคำาแนะนำาให้สร้าง 
อทุกทานเป็นรปูพระแมธ่รณีบีบมวยผม	ปัน้ข้ึนด้วยฝีพระหตัถข์อง	 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 
ร่วมกับพระยาจินดารังสรรค์	 (พลับ)	 แล้วเสด็จฯ	 ไปในพิธีเปิด 
เมือ่วนัที	่27	ธนัวาคม	พ.ศ.	2460	อนัเป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
ของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
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ศตวรรษสดุดี ส � ย ธ � ร ีแ ห ่ง น ค ร �

  นอกจากน้ี ยังมีอุทกทานอีกแห่งหนึ่งคือ อนุสาวรีย์หม ู  หรือ  

อนุสาวรีย์สหชาติ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2456 ตั้งอยู่ริมคลองหลอด ไม่ห่าง 

จากอทุกทานแหง่แรกเทา่ใดนกั เหตทุีส่รา้งขึน้เนือ่งจากมผีูท้ีเ่กดิสหชาต ิหรอื 

เกิดปีนักษัตร (ปีกุน) เดียวกับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้แก่  

สมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟา้กรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ ์พระยาพพิฒัน-์ 

โกษา (เศเลสติโนซาเวียร์) และพระยาราชสงคราม (กร หงสกุล) ร่วมกันสร้าง 

เพื่อถวายเป็นอุทกทานในโอกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  

ในรัชกาลที่ 5 มีพระชนมายุ 50 พรรษา

 ในเวลาต่อมาได้มีการสร้างอุทกทานพระราชทานแห่งที่สามขึ้น เป็น 

จุดบริการน้ําด่ืมบริการประชาชน ณ โรงพยาบาลศิริราช ท่ีมาของอุทกทานแห่งน้ี 

เริม่ตน้ข้ึนเมือ่ สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก  

พระราชโอรสองค์ที่ 69 ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ในฐานะนกัสาธารณสขุทรงคาํนงึถงึปญัหานํา้สะอาดในโรงพยาบาล ซึง่ขณะนัน้ 

มีการใช้นํ้าประปาทางฝั่งพระนคร ส่วนทางฝั่งธนบุรีมีเฉพาะที่กองทัพเรือ 

เท่านั้น พระองค์จึงได้ทรงกําหนดแผนงานวางท่อประปาข้ามแม่นํ้ามาใช้ใน 

โรงพยาบาลศริริาช ซึง่ สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสา- 

อัยยิกาเจ้า โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าวาง 

ท่อประปาและค่าก่อสร้างท่อระบายนํ้า นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้จัดทํา 

จุดจ่ายนํ้าประปาสําหรับผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และประชาชน โดยติดตั้งที่ชั้นล่าง 

ตกึอาํนวยการโรงพยาบาลศริริาช ซึง่เดมิชัน้ลา่งของตกึนีเ้ปน็หอ้งตรวจผูป้ว่ย 

นอก (OPD) มีประชาชนมาใช้บริการจํานวนมาก จึงจัดให้มีนํ้าดื่มเพื่ออํานวย 

ความสะดวกแก่ประชาชน โดยสร้างเป็นซุ้มโค้ง 2 ชั้น ซุ้มด้านในตกแต่งด้วย 

ประติมากรรมนูนสูงแบบตะวันตกภาพสตรีอุ้มเด็ก พร้อมติดตั้งเสาทรงสูง 

รองรับอ่างนํ้าโลหะเคลือบสีขาวสําหรับรองรับน้ํา ที่ผนังปูโมเสกสีขาวล้อม 

แผ่นหินอ่อนสีเทาเข้มมีจารึกตัวอักษรสีทองว่า“สมเด็จพระศรีสวรินทิรา- 

บรมราชเทว ีพระพนัวสัสามาตจุฉาเจา้ ทรงสรา้งทอ่นํา้ประปาพระราชทาน 

แก่โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ. ๒๔๖๘” จุดจ่ายนํ้าดื่มแห่งนี้ได้ให้บริการ

ประชาชนมาตลอดจนถงึปจัจบุนั โดยทาํการบรูณะครัง้ลา่สดุเมือ่ป ีพ.ศ. 2550

อนุสาวรีย์หมู หรืออนุสาวรีย์สหชาติ
The Pig monument or the “Saha Chat” monument



61

100 ปี ก�รประป�ไทย       

 อุทกทานคงจะเป็นวัฒนธรรมที่นําตัวอย่างมาจากบ้านเมืองแถบยุโรป 

ทีน่ยิมทาํรปูปัน้ไวต้ามจตัรุสัตา่งๆ พรอ้มนํา้พ ุอา่งนํา้ หรอืทอ่ทีม่นีํา้พุง่ออกมา 

ตลอดเวลา ผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้ประโยชน์ในการใช้ดื่มกินได้ ซึ่งยังคงมีอยู่ 

จนถึงปัจจุบันนี้ตามเมืองใหญ่เกือบทุกแห่ง เช่น ที่อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  

ฝรั่งเศส เยอรมนี ฯลฯ 

 แต่น่าเสียดายที่อุทกทานสองในสามแห่งของกรุงเทพฯ ภายหลัง 

ไมไ่ดบ้รกิารนํา้ดืม่กนิใหส้ดชืน่อกีตอ่ไป คงเหลอืรปูเคารพไวเ้ปน็ทีส่กัการะ 

กับสิ่งก่อสร้างบางส่วนเท่านั้น 

อุทกทานที่โรงพยาบาลศิริราช
The drinking fountain at Siriraj Hospital



โซด�ดึง 
 
 นอกเหนือจากการมีอุทกทาน การประปากรุงเทพฯ ได้มีการติดตั้ง  

ก๊อกนํ้าสาธารณะ พร้อมที่ดับเพลิงอีก 235 แห่ง ตั้งอยู่ตามหัวมุมถนน 

หลายสาย ก๊อกนํ้าสาธารณะนี้เป็นรูปทรงกระบอกปลายสอบ สูงประมาณ  

70 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร ข้างบนมีแกนต่อ 

ด้ามยกปิด-เปิดให้นํ้าไหลออกทางท่อซึ่งมีรูปร่างเป็นงวงยื่นมาข้างหน้า  

ประชาชนสามารถมารองนํ้าไปใช้ตามบ้านเรือนได้ฟรี

 บริการสาธารณะดังกล่าวทําให้ประชาชนที่มีบ้านอยู่ไกลจากบริการ 

ประปาได้นําโอ่งบรรทุกลงเรือไปรองนํ้าจากก๊อกสาธารณะเพ่ือนํากลับบ้าน  

ต่อมาจึงมีอาชีพหาบนํ้าประปาขายเกิดขึ้น ราคาหาบละ 5 สตางค์ถึง 25  

สตางค ์และยงัมคีนทีม่าอาศยักอ๊กนํา้สาธารณะเปน็ทีอ่าบนํา้ดว้ยเครือ่งนุง่ห่ม 

ที่ไม่เหมาะสม ถือเป็นการใช้บริการไม่ตรงกับจุดประสงค์ของการให้บริการ 

ก๊อกนํ้าสาธารณะในเวลานั้น บางครั้งมีคนมาใช้ก๊อกนํ้าสาธารณะพร้อมกัน 

เปน็กลุม่ใหญ ่จงึเกดิการถกเถยีงและดงึดนักนั ไมอ่ยูใ่นสภาพทีเ่ปน็ระเบยีบนกั  

ลักษณะการใช้งานของก๊อกนํ้าสาธารณะโดยการดึงเช่นนี้ จึงปรากฏชื่อเรียก 

แบบล้อเลียนว่า “นํ้าโซดาดึง” มีความหมายเปรียบเปรยกับนํ้าโซดาที่เป็น 

ของแพงในขณะนั้น 

 กอ๊กนํา้สาธารณะซึง่สํารวจคร้ังสดุทา้ยเมือ่ป ีพ.ศ. 2501 มทีัง้หมด 482  

แห่ง จึงมีอันต้องเลิกการใช้งานไปตั้งแต่คราวนั้น นอกจากด้วยเหตุผลต่างๆ  

ข้างต้นแล้ว ยังเป็นเพราะราคาค่าผลิตนํ้าสูงขึ้นจนไม่สามารถบริการนํ้าแบบ 

สาธารณะได้อีก

Public Standpipes
 
 In addition to the  
public fountains, the  
Bangkok Waterworks  
Authority also built 235  
public standpipes with 
f itted fire hydrant on 
several street corners. 
They were cylinder-shaped 
standpipes with a narrower 
end. They were about 
70 centimetres high and 
20 centimetres wide 
diagonally. There was  
a lever to release the tap 
water which would be conveyed through a long  
curvy tube. The water was provided for household  
usage of the general public for free. Not long after  
that, there was a new business – the delivery service  
– which cost from 0.05 - 0.25 baht/container. 
 From the latest survey in 1958, there were  
482 public standpipes in total. The service,  
however, was finally cancelled as it was difficult  
to keep order among the public consumers, and  
the cost of water production also significantly  
increased to the point that offering free water to  
the general public was impossible.

ประชาชนรองนํ้าประปาจากก๊อกสาธารณะ
ที่เรียกว่า “โซดาดึง”

People was drawing water from a public standpipe.
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กรมนคร�ทร 
 การประปากรุงเทพฯ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสุขาภิบาล กระทรวง 

นครบาล หลังจากมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 และให้ 

บริการได้เกือบ 8 ปี ก็มีการปรับปรุงระบบงานของกระทรวงต่างๆ กระทรวง 

นครบาลมีการยุบรวมเข้ากับกระทรวงมหาดไทย โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ 

มหาอาํมาตยเ์อก เจา้พระยายมราช ขึน้เปน็เสนาบดกีระทรวงมหาดไทยแทน

เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐ์ศักดิ์ซึ่งเกษียณราชการ ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนาม 

กรมสุขาภิบาลเป็นกรมนคราทร ด้วยเหตุนี้ การประปากรุงเทพฯ จึงเปลี่ยน 

สังกัดมาอยู่ในกรมนคราทร กระทรวงมหาดไทย

 ในห้วงเวลาดงักลา่ว การประปากรงุเทพฯ ไดข้ยายการวางทอ่ขา้มไปยงั 

ฝั่งธนบุรี เริ่มที่การวางท่อลอดใต้แม่นํ้าเจ้าพระยาไปยังกองทัพเรือซึ่งตั้งอยู่ที่

พระราชวังเดิม ติดวัดอรุณราชวราราม อีกท่อหนึ่งลอดข้ามไปยังโรงพยาบาล 

ศิริราช ต่อมาต้นปี พ.ศ. 2475 มีการสร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้า จึงมีการ 

วางท่อประปาขนานกับสะพานไปยังฝั่งธนบุรีด้วย

กรมโยธ�เทศบ�ล 
 
 กรมนคราทรได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมโยธาเทศบาล ในปี พ.ศ.  

2476 การประปากรุงเทพฯ จึงมีสังกัดเป็นกรมโยธาเทศบาล ในปีดังกล่าว 

ไดม้กีารจดัทาํ “รายงานประจําปขีองการประปากรงุเทพฯ” ขึน้เปน็ครัง้แรก 

ด้วย เอกสารฉบับนี้นับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งที่ได้รวบรวม 

สิ่งสําคัญย้อนไปในยุคกําเนิดการประปากรุงเทพฯ ไว้ อาทิ พระราชดํารัส 

การเปิดการประปากรุงเทพฯ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  

คํากล่าวรายงานกราบบังคมทูลการสร้างประปาสําหรับกรุงเทพมหานคร  

ของเจ้าพระยายมราช ในส่วนของรายงานได้บรรจุความก้าวหน้าของกิจการ 

ประปา ผลของกจิการ รายไดแ้ละรายจา่ย ฯลฯ ดงัทีไ่ดค้ดับางสว่นของรายงาน  

(สํานวนและตัวสะกดตามที่ปรากฏในเอกสาร) ที่แสดงให้เห็นเครื่องไม้ 

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พรั่งพร้อมขึ้นในเวลา 19 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่แรกก่อตั้ง  

ดังนี้

Department of Municipality
 The Bangkok Waterworks Authority operated  
under the Department of Sanitation, Ministry  
of Municipality. After eight years of operation,  
the Department of Sanitation was renamed as the  
Department of Municipality under the Ministry  
of Interior. Maha Ammat Ek Chao Phraya 
Yommaraj was appointed by the King as the minister  
of Ministry of Interior. 
 At the time, the Bangkok Waterworks  
Authority had expanded its water distribution to  
Thonburi area. The water was conveyed through  
an underwater pipe below the Chao Phraya River  
to the Navy Headquarter located at the Old  
Palace and through another pipe leading to  
Siriraj Hospital. After the construction of the  
Phra Buddha Yodfa Memorial Bridge, there was  
also a construction of the water pipe along the  
bridge for the water conveyance to Thonburi.

Department of Municipal Public 
Works
 The Department of Municipality was  
renamed as the Department of Municipal Public  
Works in 1933. The Bangkok Waterworks  
Authority was thus transferred to the newly named 
department. Also in the same year, the “Annual  
Report of Bangkok Waterworks Authority” was  
drafted for the first time. The report has been  
regarded as an important historical document  
that compiled significant aspects of the birth era  
of the Bangkok Waterworks Authority, including  
King Mongkut’s speech on the inauguration of the  
Bangkok Waterworks Authority and Chao Phraya  
Yommaraj’s report to the King on the construction  
of the Bangkok Waterworks Authority. The  
document was also a report of the progress of the  
operation, incomes and expenses as well as details  
of equipment and tools acquired in the past 19  
years or since the establishment of the Bangkok  
Waterworks Authority. 



11 รายงานกิจการของการประปากรุงเทพฯ
 
	 นำ้าท่ีนำามาใช้ในการประปากรุงเทพฯ	 น้ัน	 มาจากลำาแม่นำ้าเจ้าพระยาท่ีตำาบล 
สำาแล	ซึ่งมีคลองแยกรับนำ้ามาสู่ลำาแม่นำ้าเก่าซึ่งได้กั้นใช้เป็นอ่างขังนำ้าใหญ่	ณะ	ตำาบล 
เชียงรากใหญ่	 การที่เลือกเอาตำาบลสำาแลเป็นต้นทางรับนำ้าก็เพราะในฤดูแล้งซ่ึงเป็น 
เวลาที่นำ้าเค็มไหลขึ้นสูงเลยกรุงเทพฯ	 ไปมากนั้นขึ้นไม่ถึงตำาบลปากคลองสำาแลเลย	 
ฉะน้ันนำา้ในตำาบลนีจ้งึมรีสจดือยูเ่สมอ	จากทีอ่า่งขงันำา้ใหญ่เชยีงรากนำา้ไหลมากรงุเทพฯ	 
ตามลำาคลองที่ได้ขุดขึ้นโดยเฉพาะมีขนาดปากคลองกว้าง	๑๔	เมตร	ท้องคลองกว้าง	 
๔	 เมตร	ลึก	๓	 เมตร	แลยาวประมาณ	๒๖	กิโลเมตร	 โดยเหตุที่พื้นดินตามลำาคลอง 
สง่นำา้น้ีมีลาดนอ้ย	นำา้ในคลองจึงไหลมาสูท่ีป่ลายคลองตำาบลสามเสนดว้ยความเรว็เพยีง 
ระยะ	๑๕	เมตรต่อหนึ่งนาฑ	ีแปลว่าช่วงเวลาที่นำ้าได้ผ่านเข้าสู่คลองประปาแต่เชียงราก 
จนมาถึงกรุงเทพฯ	จะต้องเป็นเวลาถึง	๒๙	ชั่วโมงเศษ	การนี้มีประโยชน์แก่ลักษณะนำ้า 
อยู่สองประการ	 ประการหน่ึง	 คือ	 ช่วยให้โคลนและวัตถุอื่นๆ	 ซ่ึงประกอบอยู่ในนำ้านั้น 
ตกเป็นตะกอนตามลำาคลอง	 แลอีกประการหนึ่งนำ้าที่ค่อยๆ	 ไหลมาช้าๆ	 มีโอกาสได้ 
สัมผัสกับอากาศมากเกิดบริสุทธิขึ้นในตัวเองกว่าเดิม	 นำ้าที่ได้สูบขึ้นมาจากคลองนี้ 
ก่อนจะไปสู่ทีเ่กรอะ	จะต้องผ่านท่ีผสมปูนขาวเพ่ือกำาจัดส่วนกรดคาบอนนิคท่ีมีมากเกินไป	 
แล้วผ่านที่ผสมกับสารส้มตามส่วนมากแลน้อยแล้วแต่ความขุ่นของนำ้านั้น	 กำาหนด 
ตั้งแต่	 ๒๐	 กรัมต่อนำ้าหน่ึงเมตรเหลี่ยมลูกบาศก์ข้ึนไปจนถึง	 ๗๕	 กรัมเป็นอย่างสูง	 
ถ้าผสมมากเกนิไปนกัจะทำาใหน้ำา้มรีสฝาดไมเ่หมาะสำาหรบับรโิภค	นำา้ท่ีผสมสารสม้แลว้ 
จะต้องผ่านไปพักอยู่ในถังเกรอะเพ่ือให้ตะกอนละเอียดตก	ประมาณเวลาท่ีพักในถังเกรอะ 
ราวสี่ชั่วโมงถึงจะไขให้ ไหลไปสู่เครื่องกรองนำ้า	 โดยกำาลังระดับของนำ้าเองมิต้องใช้ 
เครือ่งสบู	เม่ือนำา้ไดผ้า่นเครือ่งกรองเป็นนำา้บรสิทุธแิลว้ก็ไหลออกจากเครือ่งกรองนำา้ไปสู ่
ถังพักนำ้าบริสุทธิใต้ดินรอเวลาที่จะสูบส่งมาใช้ในกรุงเทพฯ	ต่อไป	เวลาที่สูบนำ้าบริสุทธิ 
ส่งมาจำาหน่ายในกรุงเทพฯ	 จะต้องผ่านการผสมกับนำ้าคลอรีนเพื่อทำาลายจุลินทรีย์ 
ซึง่อาจลอดหลงเลยเครือ่งกรองนำา้ไปได	้แตส่ว่นคลอรนีทีเ่จอืลงนัน้มจีำานวนจำากดัเฉพาะ 
ทำาลายจุลินทรีย์เท่าน้ัน	ไม่มากมายถึงกับจะก่อความรำาคาญให้กับผู้บริโภคแต่ประการใด	 
นำ้าท่ีสูบส่งมาตามท่อนี้จะต้องจ่ายไปทั่วบางส่วนของกรุงเทพฯ	 เสียก่อน	 ท่ีเหลือจาก 
การจ่ายแล้ว	นำ้าจึงจะขึ้นสู่ถังสูงพักนำ้าที่มีสำาหรับเก็บไว้

คลองส่งนํ้าจากเชียงรากถึงกรุงเทพฯ
The water supply canal from Chiang Rak to Bangkok

ทางนํ้าลอดคลองรังสิต
The water tunnel of Rungsit canal
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11 พระราชดํารัสการเปิดการประปากรุงเทพฯ ของพระบาทสมเด็จ-

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องราวเกี่ยวกับนํ้า [นครหลวงฯ:  

รัชดาการพิมพ์, 2515. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ  

จ.ส.อ. หม่ืนอาวุธชํานาญ (นวน วงศ์ประดิษฐ์) 17 เมษายน 2515], 17-21.
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ถังเกรอะนํ้าในโรงกรองนํ้าสามเสนเมื่อแรกสร้าง
The sedimentation tank at Samsen Water Filtration Plant in the early days.
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เครื่องสูบนํ้าของโรงกรองนํ้าสามเสนเดิมที่ได้รับการบูรณะใหม่ในปัจจุบัน 

เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย
The old raw water pumps of Samsen Water Filtration Plant are restored 
and now displayed in Thai Waterworks Museum.
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เครื่องอุปกรณ์สำาคัญสำาหรับการประปากรุงเทพฯ
	 เคร่ืองสูบนำ้าท่ีการประปาใช้น้ันเป็นเคร่ืองสูบหมุนกลมชนิดเซนตรี่ฟิวแกล	 
ทำามาจากโรงงานบริษัทซูลเซอร์	 ในประเทศสวิสเซอร์แลนด	์ แลใช้เดินโดยเครื่องยนตร์ 
ไฟฟ้าซึ่งทำาจากห้างอาลกันมัลน์อีเล็กตรี่สซิเต็ดเกเซลซาฟต์	 ประเทศเยอรมันนี	 
เคร่ืองทีใ่ชอ้ยูเ่วลานีม้	ี๒	ชะนดิ	ชะนดิหนึง่เป็นสบูนำา้ระดับตำา่มีอยู	่๓	เครือ่ง	แลใช้สบูนำา้จาก 
ลำาคลองขึ้นสู่โรงกรองนำ้า	เครื่องหนึ่งมีกำาลังสูบนำ้าได้	๓๔๐	ลิตรต่อหนึ่งวินาฑี	มีกำาลัง	 
๖๐	แรงม้า	สง่นำา้ขึน้สงูได	้๙	เมตร	หมนุ	๗๓๐	รอบตอ่หนึง่นาฑ	ีอีกชะนดิหนึง่เป็นสบูนำา้ 
ระดับสงูมอียู	่๔	เคร่ือง	ใชส้บูนำา้สะอาดส่งตามทอ่เขา้สูก่รงุเทพฯ	เครือ่งหนึง่มกีำาลงัสบูนำา้ 
ได	้๒๕๐	ลิตรต่อวินาฑ	ีมีกำาลัง	๑๖๐	แรงม้า	ส่งนำ้าขึ้นที่สูงได้	๓๓	เมตร	หมุน	๙๖๐	
รอบต่อหนึ่งนาฑี

ถังเกรอะ
	 ถังเกรอะนำ้าเวลานี้มีอยู่	๒	ถัง	ทำาด้วยคอนกริตมีแกนเหล็ก	ถังที่	๑	สร้างตาม 
โครงการสร้างการประปาสำาหรับกรุงเทพฯ	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๕๗	ถังลูกนี้สามารถจะจุนำ้า 
ได้เต็ม	 ๓,๐๐๐	 เมตรเหลี่ยมลูกบาศก์	 แต่การใช้นำ้าในกรุงเทพฯ	 ทวีมากข้ึนทุกที	 
ช่วงเวลาท่ีนำ้าผสมสารส้มแล้วต้องการพักให้ตะกอนตกน้ันต้องลดน้อยลงเป็นลำาดับ 
จาก	๔	 ช่ัวโมงลงมาถึง	 ๒	 ชั่วโมง	 เป็นเหตุให้เครื่องกรองนำ้าต้องทำาการหนักยิ่งขึ้น	 
จำานวนนำ้าใช้ในกรุงเทพฯ	ก็ยังคงทวีมากขึ้นเป็นลำาดับ	เกรงว่าจะเกินกำาลังของเครื่อง 
ท่ีจะทำาการให้ทันได้	 จึงได้ดำาริสร้างถังเกรอะเพ่ิมขึ้นอีกถังหนึ่งมีระวางบรรจุนำ้าได้ราว	 
๔,๐๐๐	 เมตรเหลี่ยมลูกบาศก์	 การสร้างถังเกรอะใหม่ได้เริ่มใน	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	 
แลแล้วเสร็จในต้นปี	พ.ศ.	๒๔๗๐	รวมที่จะขังนำ้าสำาหรับเกรอะได้คราวละ	๗,๐๐๐	เมตร 
เหลี่ยมลูกบาศก์ทั้งสิ้นด้วยกัน

ภายนอกอาคารโรงสูบนํ้าก่อนได้รับการบูรณะ
The outside of pumping station before renovation

ภายในอาคารโรงสูบนํ้าก่อนได้รับการบูรณะ
The inside of pumping station before renovation
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เครื่องกรองนำ้า
	 เครื่องกรองนำ้าที่การประปาใช้อยู่เวลานี้มีจำานวน	๒๔	 เครื่อง	 เป็นแบบอเมริกัน	 
ทำาจากโรงงานบรษิทัยวิแวลในสหรฐัอเมรกิา	มอียู	่๒	ชะนิด	ชะนิดหนึง่เป็นถงักลมขนาด 
วัดผ่าสูนย์กลางโต	๑๗	ฟิต	ทำาด้วยเหล็กเหนียว	มีจำานวน	๑๒	เครื่อง	มีกำาลังกรองนำ้า 
ได้ประมาณ	๒๘,๐๐๐	 เมตรเหล่ียมลูกบาศก์	 ต่อ	 ๒๔	 ช่ัวโมง	 อีกชะนิดหน่ึง	 ตัวถัง 
รูปสี่เหลี่ยมโต	๑๗	ฟิต	แต่ทำาด้วยคอนกริตแกนเหล็ก	สามารถจะกรองนำ้าได้	๔๕,๐๐๐	 
เมตรเหลี่ยมลูกบาศก	์ต่อ	๒๔	ชั่วโมง	รวมกำาลังเครื่องกรองทั้ง	๒๔	เครื่อง	สามารถจะ 
กรองนำ้าได้ภายใน	๒๔	ชั่วโมง	รวม	๗๓,๐๐๐	เมตรเหลี่ยมลูกบาศก์

ถังนำ้าสะอาดใต้ดิน
	 ถงันำา้สะอาดใต้ดนินีเ้ป็นทีข่งันำา้ทีไ่ดผ้า่นเครือ่งกรองนำา้มาแลว้	ตวัถงัแบง่ออก 
เป็น	 ๒	 ตอน	 ตอนหน่ึงสามารถบรรจุนำ้าไว้ได้ราว	 ๓,๐๐๐	 เมตรเหลี่ยมลูกบาศก์	 
ทั้ง	๒	ถังจะบรรจุนำ้าได้	๖,๐๐๐	เมตรเหลี่ยมลูกบาศก	์การสูบนำ้าสะอาดเท่าที่ปฏิบัติอยู่ 
เวลานี้คือ	สูบทีละตอน

เครื่องกรองนํ้าแบบถังเหล็กกลมภายในโรงกรองนํ้าสามเสนก่อนได้รับการบูรณะ
The round-shaped steel water filter tanks are housed in Samsen Water 
Filtration Plant before renovation.
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เครื่องกรองนํ้าแบบถังเหล็กกลมภายในโรงกรองนํ้าสามเสนเดิมที่ได้รับการบูรณะใหม่ในปัจจุบัน 
เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

The round-shaped steel water filter tanks of Samsen Water Filtration Plant are restored 
and now displayed in Thai Waterworks Museum.
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เครื่องเจือคลอรีน
	 เน่ืองจากทีด่นิรอบบรเิวณอา่งเกบ็นำา้ใหญ่ตำาบลเชยีงราก	มบีา้นเรอืนของราษฎร 
ปลูกสร้างอยู่เป็นจำานวนมาก	 เป็นต้นเหตุให้เกิดความโสโครกประจำาอยู่ในนำ้า	ภายใน 
อ่างใหญ่ก่อนที่จะนำามาใช้ในกรุงเทพฯ	 เพื่อตัดทอนอุปสรรคอันน้ีมีวิธีการปฏิบัติอยู่ 
สองประการคือ	 หนึ่ง	 รัฐบาลจัดการหวงห้ามที่ดินรอบอ่างนำ้าใหญ่ตำาบลเชียงรากไว้	 
หา้มมใิหม้บ้ีานเรอืนราษฎรอาศยัอยูแ่ละทำาการเพาะปลกูในบรเิวณนี	้แตถ่า้ทำาเชน่นีแ้ลว้ 
รัฐบาลจะต้องเสียเงินเป็นค่าชดเชยในการรื้อถอนเรือนโรงให้แก่ราษฎรเป็นจำานวนเงิน 
ไม่ตำ่ากว่า	 ๕๕๐,๐๐๐	บาท	 แต่เพื่อมิต้องให้เสียเงินก้อนใหญ่เช่นนี้	 ก็ยังมีวิธีที่สอง 
คือ	 ใช้นำ้าคลอรีนชำาระนำ้าที่กรองสะอาดแล้วนั้นทำาลายพืชพันธ์จุลินทรีย์ที่ลอดหลงเลย 
เครื่องกรองนำ้าไปได้นั้นให้หมดสิ้นไป	 กรมสาธารณสุขได้แสดงความเห็นชอบด้วย 
วิธีการที่สองนี	้ฉะนั้น	การประปากรุงเทพฯ	จึงได้ให้นายช่างพิจารณาสอบสวนตัวอย่าง 
และลักษณะเครื่องที่จะดำาเนินการนี้	 ในที่สุดได้รับคำาแนะนำาให้ใช้เคร่ืองคลอรีนชะนิด	 
“แปตเตอรซ์นั”	ซึง่ปรากฏวา่มมีลูคา่สมควร	ใชส้ะดวกและรกัษางา่ย	จงึไดจ้ดัซือ้เครือ่ง 
ชะนดิน้ีเขา้มาใชร้าชการตัง้แต	่พ.ศ.	๒๔๗๑	เป็นต้นมา	และในการตรวจนำา้ได้ปรากฏผล 
เป็นพอใจทั่วไปเป็นอันว่าความดำาริที่จะจัดการหวงห้ามท่ีดินรอบบริเวณอ่างนำ้าใหญ่ท่ี 
เชียงรากนั้นเวลานี้ก็ระงับไว้ ได้

เครื่องเจือคลอรีนในอดีต
The antique chlorine feeders
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ที่กรองนํ้าแบบถังรูปสี่เหลี่ยมทําด้วยคอนกรีตแกนเหล็กภายในโรงกรองนํ้าสามเสนเดิม 

ที่ได้รับการบูรณะใหม่ในปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย
The square-shaped reinforced concrete water filter tanks of Samsen Water Filtration Plant are restored 

and now displayed in Thai Waterworks Museum.
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อาคารที่ขังนํ้าบริสุทธิ์ที่ได้รับการบูรณะใหม่ในปัจจุบัน
Restored Water Reservoir 
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ถังสูงพักนำ้า
	 ถังชะนิดน้ีมีไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษากำาลังดันของนำา้ในท่อให้คงมีอยู่ตลอดเวลา 
เมื่อแรกได้สร้างประปามีอยู่เพียง	 ๒	 ถังเท่านั้น	 คือถังท่ีอยู่ในบริเวณท่ีทำาการประปา 
ตำาบลถนนวรจกัร	์ถังนีม้สีณัฐานกลม	ขนาดวดัผา่สนูยก์ลางโต	๑๖	เมตร	สงูจากพืน้ดนิ	 
๒๔	 เมตร	แลสามารถจุนำ้าได้ถังละ	๑,๐๐๐	 เมตรเหลี่ยมลูกบาศก์	 ในระหว่าง	๕	-	๖	 
ปีท่ีผ่านพ้นมาแล้ว	 การประปากรุงเทพฯ	 ได้รับคำาร้องทุกข์อันเกี่ยวเน่ืองจากการขาด 
กำาลงันำา้ในลกัษณะตา่งๆ	วา่ผู้ใชน้ำา้ทีอ่ยูแ่ถบใตข้องกรงุเทพฯ	ตอ้งประสพดว้ยขาดนำา้ 
ในเวลาเช้าแลเวลาบ่ายนำ้าที่จ่ายไปไม่มีกำาลังพอส่งนำ้าข้ึนบ้านหรือตึกชั้นที่สองได้	 แล 
ตามท่าเรือต่างๆ	ต้องเสียเวลามากกว่าจะรับนำ้าได้พอกับความต้องการเหล่านี้เป็นต้น	 
เพ่ือระงับความเดือดร้อนท่ีประชาชนต้องประสพน้ัน	จึงได้ดำาริจัดการสร้างถังพักนำา้ข้ึนใหม่ 
ทีถ่นนราชดำาร	ิหลงับรเิวณโรงพยาบาลจฬุาลงกรณอ์กี	๒	ถงั	ถงัทีส่รา้งใหมน่ีม้สีณัฐาน 
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การก่อสร้างถังสูงพักนํ้าในสมัยที่เป็นการประปากรุงเทพฯ
The construction of the water pressure tanks  
in the period of Bangkok Waterworks Authority
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แลลักษณะใหญ่โตเท่ากันกับที่ถนนวรจักร์	 แต่ตั้งอยู่ในระดับสูงกว่าที่ถนนวรจักร์	 ๔	 
เมตร	คอืวดัจากพืน้ดนิถงึปากถงัสงู	๒๘	เมตร	แลสามารถบรรจุนำา้ไดถ้งัละ	๑,๐๐๐	เมตร 
เหล่ียมลูกบาศก์	 การก่อสร้างถังแห่งนี้ได้เริ่มแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๗๔	 แลเสร็จเมื่อปลาย	 
พ.ศ.	๒๔๗๕	เวลานี้การประปากรุงเทพฯ	จึงมีถังสูงพักนำ้าที่ใช้การอยู่ทั้งสิ้นรวม	๔	ถัง 
ด้วยกัน

ท่อส่งแลจำาหน่ายนำ้า
	 ท่อส่งแลจำาหน่ายนำ้าที่การประปากรุงเทพฯ	 ใช้วางเป็นท่อเหล็กหล่อ	 ที่บริษัท 
ปองตามูซองเป็นผูป้ระมลูได้ในชัน้ตน้	แลเป็นผูจ้ดัสง่แกก่ารประปากรงุเทพฯ	ตลอดมา 
จนบัดนี	้ เมื่อเปิดซองประมูลในครั้งแรก	รัฐบาลได้จัดตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฑฒ ิ
คณะหน่ึงให้เป็นผู้ช้ีขาดว่า	ควรใช้ท่อชะนิดใด	คณะกรรมการชุดน้ีจึงพร้อมกันคัดเลือกเอา 
ทอ่เหลก็หลอ่ชะนดิทีม่ขีอ้ตอ่ทำาดว้ยยางเพือ่ใหเ้หมาะกบัพืน้ภมูปิระเทศของกรงุเทพฯ	 
ซ่ึงเป็นดนิเหนยีวออ่น	หากจะใชท้อ่ชะนดิอืน่แลว้การขดุของดนิจะทำาใหเ้กดิอนัตรายได้	 
ทอ่นีใ้ชข้อ้ตอ่ชะนดิยโีบแลเปรซนีีแ้ลไมเ่ป็นอนัตราย	ถา้จะมกีารทรดุเพยีงระหวา่ง	๑	ถงึ	 
๕	เซนติเมตร	จงึไดล้งมตใิหก้ารประปากรงุเทพฯ	ใช้ทอ่เหลก็หลอ่ชะนดิทีท่ำาจากบรษิทั 
ปองตามซูองโดยอาศยัประโยชนด์งักลา่วแลว้	ท่อเหลก็หลอ่นีไ้ดส้ัง่เขา้มาใช้ในราชการ 
มีขนาดวัดผ่าสูนย์กลางโตแต	่๑,๐๐๐	ม/ม	ถึง	๘๐	ม/ม	เป็นอย่างเล็ก
	 ในชัน้แรกเมือ่เปิดการประปากรงุเทพฯ	ได้วางทอ่เอก	(Main	Pipe)	สายใหญ ่
ขนาดต่างๆ	 ไว้ทั้งสิ้นรวม	 ยาว	 ๙๒,๐๐๐	 เมตร	ต่อมาในปีหลังๆ	 ได้มีการขยายการ 
จำาหนา่ยนำา้ออกไปอกีเป็นลำาดบัมาจนถงึปลายปี	พ.ศ.	๒๔๗๖	ได้มทีอ่ใหญท่ีฝ่ังไวแ้ลว้ 
ในถนนต่างๆ	รวมยาวถึง	๑๔๗,๗๕๐	เมตร

ส่วนหนึ่งของท่อประปาเหล็กหล่อ จัดแสดงไว้ที่
พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย

A part of cast iron pipe displayed in 
Thai Waterworks Museum
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ปูนขาว
	 การเจือปูนขาวในนำ้าได้จัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นการทดลองเมื่อปลายปี	พ.ศ.	 ๒๔๗๕	 
โดยคำาแนะนำาของบริษัทปองตามูซอง	ผู้จำาหน่ายท่อเหล็กให้การประปากรุงเทพฯ	เพื่อ 
ประโยชน์รักษาท่อนำ้าภายในแลป้องกันนำ้าแดง	 อนุสนธิที่ได้เกิดความแนะนำาเช่นน้ี	 
เน่ืองมาจากการประปากรุงเทพฯ	ได้แจ้งไปยังบริษัทปองตามูซอง	ว่าท่อเหล็กท่ีส่งมามีการ 
ชำารุดแลเกิดสนิมภายในจนเป็นเหตุให้บังเกิดนำ้าแดงไม่สะดวกต่อการใช้นำ้า	 แลขอให้ 
จัดการหาวิธีป้องกัน	 ในโอกาสเดียวกันได้ส่งตัวอย่างดินที่ท่อนำ้าต้องชำารุดเนืองนิตย์ 
พร้อมทั้งตัวอย่างของท่อเหล็กหล่อที่ชำารุดให้จัดการแยกธาตุหาวิธีป้องกัน	 ครั้นเม่ือ 
ปลายปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	บรษิทันีไ้ดส้ง่นายชา่งผูช้ำานาญทางเฆมโีดยทนุทรพัยข์องบรษิทัเอง 
มาสำารวจแลแนะนำาวธิปี้องกนัให	้เมือ่กอ่นทีจ่ะเจอืปนูขาวลงในนำา้	การประปากรงุเทพฯ	 
ได้หารือไปยังกองแพทย์	 กรมสาธารณสุข	 แลได้รับความเห็นชอบในการกระทำานี้แล้ว	 
จึงได้ดำาเนินการเจือปูนขาวลงในนำ้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้เท่าที่ปรากฏผล 
อยู่ในเวลานี้	 คือภายหลังหนึ่งปีที่ได้ใช้ปูนขาวเจือลงในนำ้าแล้ว	 การประปากรุงเทพฯ	 
มิต้องล้างท่อจำาหน่ายนำ้าเพื่อขับนำ้าแดงบ่อยนักเช่นที่ได้ปฏิบัติอยู่ในปีก่อนๆ	 แล 
คำาร้องทุกข์จากผู้ใช้นำ้าที่ได้เคยรับเกี่ยวกับนำ้าแดงนั้นก็ได้หายไป

 จากในรายงานประจําปีฉบับแรกนี้อาจสรุปได้ว่า ระยะเวลา 19 ปี 

จากครั้งเริ่มต้นกิจการเมื่อต้นรัชสมัยรัชกาลที่ 6 นั้น ขณะนี้เปลี่ยนผ่านมาสู่ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 7) แล้ว จํานวนประชากร 

ผู้ใช้นํ้าทวีจํานวนขึ้นจนทําให้อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 

สองเทา่ ทีเ่หน็ชดัเจนทีส่ดุคอื ถงัพกันํา้สงูขนาดใหญท่ีถ่อืเป็นสัญลักษณเ์ฉพาะ 

ของการประปากรุงเทพฯ นั้นจากเดิมมี 2 ถัง ได้เพิ่มมาเป็น 4 ถัง ที่ชัดเจน 

อีกอย่างหนึ่งคือ ความยาวและจํานวนท่อส่งนํ้าในกรุงเทพฯ เพิ่มข้ึนเกือบ 

สองเท่าตัวเช่นกัน นอกจากนี้เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในระบบก็มีหลากหลายมากขึ้น  

เช่น การทดลองใช้ปูนขาวเจือในนํ้า เป็นต้น

 It is conclusive from the first annual report  
that since the start of operation in the reign of  
King Rama VI until the reign of King Prajadhipok  
(King Rama VII), the number of water consumers  
had been increasing and resulted in a doubled  
increase in number of waterworks tools and  
equipment. From the 1933 operational result, in  
Bangkok there were 8,365 household consumers  
in total. 
 In addition, the concluding part of the  
annual report was a lost and profit report; in 1933  
the Waterworks Authority had a net income of  
487,636.19 baht, however, this was decreased  
from the previous year for 6,759.56 baht. 
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ถังพักนํ้า (ถังตกตะกอน หรือถังเกรอะนํ้า) ของโรงกรองนํ้าสามเสนเดิม 
The Sedimentation Tank of Samsen Water Filtration Plant
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 สําหรับผลประกอบการในสิ้นปี พ.ศ. 2476 นั้น มีจํานวนผู้ใช้้นํ้า 

ในจังหวัดพระนครทั้งสิ้น 8,365 ราย ท้ายรายงานยังได้สรุปกําไรขาดทุน 

ไว้ดังข้อความต่อไปนี้

 

 ใน	 พ.ศ.	 ๒๔๗๖	 คงเก็บเงินได้จากลูกหนี้เอกชนและรับโอนจากกระทรวง 
การคลงัสำาหรบัลกูหนีซ้ึง่เป็นสถานทีท่ำาการของรฐับาลทัง้หมด	เป็นเงนิ	๙๐๒,๘๐๒	บาท	 
๑๖	สตางค์	(เก้าแสนสองพันแปดร้อยสองบาทสิบหกสตางค์)
	 อนึง่	เม่ือคดิเงนิรายไดห้กัรายจา่ยจรงิใน	พ.ศ.	๒๔๗๖	แลว้	คงปรากฏวา่มรีายได ้
กนิรายจา่ย	๔๘๗,๖๓๖	บาท	๑๙	สตางค์	(ส่ีแสนแปดหมืน่เจด็พนัหกรอ้ยสามสบิหกบาท 
สิบเก้าสตางค์)	 อันเงินจำานวนนี้ยังไม่ได้หักค่าสึกหรอ	 และคงน้อยกว่าเงินประเภทนี้ 
ใน	พ.ศ.	๒๔๗๕	เป็นเงิน	๖,๗๕๙	บาท	๕๖	สตางค์

สมุดทะเบียนผู้ใช้นํ้าในอดีต
The old-time register of water customers
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เทศบ�ลนครกรุงเทพฯ 
 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 รัฐบาลได้ตราพระราช- 

บัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพฯ และพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล 

นครธนบุรี โดยให้มีผลในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 ต่อมาในปี พ.ศ. 2484  

ได้มีการโอนกิจการประปาให้ไปสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพฯ ด้วย

 การประปากรุงเทพฯ เปลี่ยนมาดําเนินการโดยเทศบาลนครกรุงเทพฯ  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 ถึงปี พ.ศ. 2495 จึงได้มีการโอนกลับคืนไปให้แก่ 

กรมโยธาเทศบาลอีกครั้งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495

ก�รประป�ในปริมณฑลกรุงเทพฯ 
 
 ในปี พ.ศ. 2479 เขตของกรุงเทพฯ ได้ขยายออกไปมาก จึงมีการเรียก 

เขตที่ขยายออกไปว่าเป็นปริมณฑล ส่วนของกิจการประปาก็ได้ขยายตามไป  

แต่ได้แยกตัวเป็นระบบของแต่ละพื้นที่เอง ดังนี้

 การประปาสมุทรปราการ เริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน  

พ.ศ. 2479 ในความควบคุมของเทศบาลเมืองสมุทรปราการ

 การประปาธนบุรี เกิดขึ้นภายหลังภาวะสงครามทําให้ท่อส่งนํ้าและ 

อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการส่งนํ้าจากฝั่งกรุงเทพฯ ไปยังฝั่งธนบุรีชํารุดเสียหาย  

ในปี พ.ศ. 2496 เทศบาลนครธนบุรีจึงดําเนินกิจการประปาของตัวเองโดยใช้ 

วิธีขุดนํ้าบาดาลเป็นหลัก

 การประปานนทบุร ีเริม่ดาํเนนิกจิการเมือ่วนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2503 

ในความควบคุมของกรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย 

Bangkok Municipality
 On 29 November 1936, the government  
issued the Bangkok Municipality and the Thonburi  
Municipality Establishment Acts which were  
effective on 1 April 1937. In 1941, the Waterworks  
Authori ty  was  t ransferred to Bangkok 
Municipality. However, the Waterworks Authority 
was retransferred to the Department of Municipal 
Public Works on 27 February 1952.

Waterworks in Bangkok’s Periphery
 In 1936, Bangkok area was greatly  
expanded. Water supply was also distributed to  
the extended areas where the local waterworks  
authorities were later established. 
 Samut Prakarn Waterworks Authority  
operated under the Samut Prakarn Municipality  
from 20 June 1936. 
 Thonburi Waterworks Authority, established  
after water pipes and other water supply equipment  
that conveyed water from Bangkok were damaged  
during the war, mainly used groundwater for its  
production. 
 Nonthaburi Waterworks Authority began  
its operation on 15 January 1960 under the  
Department of Municipal Public Works, Ministry  
of Interior.
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 สงครามแปซิฟิก	หรือสงครามมหาเอเชียบูรพา	เป็นเขตสงครามหน่ึง 
ของสงครามโลกครั้งที่สอง	 สู้รบกันในมหาสมุทรแปซิฟิกและเอเชีย 
ตะวันออกเป็นหลัก	เริ่มนับตั้งแต่วันที่	7	หรือ	8	ธันวาคม	พ.ศ.	2484	 
เม่ือญีปุ่น่โจมตฐีานทพัเรอืเพริล์ฮารเ์บอร	์บกุครองประเทศไทย	และโจมต ี
อาณานิคมของอังกฤษในมาลายา	สิงคโปร์	และฮ่องกง	สงครามสิ้นสุด 
เมื่อวันที	่15	สิงหาคม	พ.ศ.	2488

ผลกระทบจ�กสงคร�มมห�เอเชียบูรพ� 
 ระหว่างปลายปี พ.ศ. 2484 - พ.ศ. 2488 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เป็นช่วงเวลาที่เกิด สงคราม 

แปซิฟิก หรือ สงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย 

ด้วยนั้น การประปากรุงเทพฯ อยู่ในสังกัดของเทศบาลนครกรุงเทพฯ ในช่วง 

ระหว่างมีสงคราม กิจการประปามิได้มีการพัฒนาปรับปรุงการบริการนํ้า 

สักเท่าใด ในขณะเดียวกันก็มีอุปกรณ์เสียหายไปด้วย หลังสงครามส้ินสุดลง  

รัฐบาลไทยตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงกิจการไฟฟ้าและประปาขึ้น  

โดยมีหลวงบุรกรรมโกวิท อธิบดีกรมโยธาเทศบาลสมัยนั้นเป็นประธาน  

มีการก่อสร้างปรับปรุงทั้งระบบท่อและระบบการผลิตประปา เพื่อพยายาม 

ที่จะแก้ไขปัญหานํ้าประปาไม่เพียงพอ ส่วนหนึ่งของการเพิ่มกําลังผลิตนํ้า 

ของกิจการประปา มีการก่อสร้างโรงกรองนํ้าหลังที่ 3 และ 4 เพิ่มเติม 

ที่สามเสน ต่อจากนั้น ก็ได้สร้างโรงกรองนํ้าหลังที่ 5 บนถนนนครไชยศรี  

ตรงขา้มโรงกรองนํา้ที ่3 และสรา้งโรงกรองนํา้ที ่6 - 9 ทีฝ่ัง่ตรงขา้มโรงกรองนํา้

ที่ 1 บนถนนพระรามที่ 6 เป็นที่ของเทศบาลนครกรุงเทพฯ

Impacts of the Greater East Asia War
 Between late 1941 - 1945 in the reign of  
King Ananda Mahidol (King Rama VIII), the  
World saw the Pacific War or the Greater East Asia  
War which also had significant impacts on Thailand.  
Bangkok Waterworks Authority was then under  
the Bangkok Municipality. While water supply  
was not improved, some of waterworks equipment  
were damaged from the War. After the War ended,  
Thai government set up a board of committee for  
the improvement of electricity and waterworks  
presided by Luang Burakamkovit, the Director-
General of the Department of Municipal Public 
Works. 
 There were construction and improvement  
of water pipes and water production systems to  
deal with water shortage. Besides, seven more  
water treatment plants were built to increase  
production capacity.
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“เพื่อประโยชน์สุขแห่งมห�ชนช�วสย�ม” 

 หลังผ่านพ้นภาวะของสงคราม ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุคฟื้นฟูบูรณะ  

ก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตสมัยใหม่พร้อมๆ กับนานาประเทศทั่วโลก เปลี่ยนผ่านจาก 

ยุคที่ต่างคนต่างใช้ทรัพยากร มาสู่การจัดสรรดําเนินการด้านสาธารณูปโภค 

โดยภาครัฐที่เรียกกันว่ายุค “นํ้าไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทํา”
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 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ 

สืบราชสันตติวงศ์ต่อจากสมเด็จพระเชษฐาผู้เสด็จสวรรคตกะทันหันเมื่อวันที่  

9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระองค์เสด็จไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

เป็นเวลาราว 4 ปี จึงเสด็จนิวัตพระนคร และมี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

“For the benefit and happiness of 
the Siamese people”
 After the War, Thailand entered a period of  
restoration and started to embrace modern ways of  
life. It was a transition period from the individual  
usage of resources to an idea of distribution  
and allocation of public utilities serviced by the  
government. This period was thus called the time  
of “running water, bright lighting, good roads,  
and employment”.
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 พระองค์ทรงเริ่มพระราชกรณียกิจเป็นกษัตริย์ของประชาชนด้วยการ 

เสด็จฯ ออกเยีย่มราษฎรในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือรับทราบปัญหาและความเดือดร้อน 

ในอันที่จะหาทางนําความกินดีอยู่ดีมาสู่ท้องถิ่นแดนไกล นํามาซึ่งโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดํารินับพันแห่งทั่วประเทศ โครงการแรกที่พระองค์ 

มพีระราชดาํรนิัน้ เปน็โครงการดา้นชลประทาน โดยมเีรือ่งนํา้เปน็บรบิทสาํคญั  

ดังพระราชดํารัส เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 ณ พระตําหนัก 

จิตรลดารโหฐาน

 “...เรื่องนำ้าน้ีก็เป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น  

ทั้งสัตว์ทั้งพืชถ้าไม่มีก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่านำ้าเป็นสื่อหรือเป็นปัจจัยสำาคัญของ 

สิ่งมีชีวิต ...ที่กล่าวถึงข้อนี้ก็จะให้ได้ทราบถึงว่า ทำาไมการพัฒนาขั้นแรกหรือ 

สิ่งแรกที่นึกถึงก็คือโครงการชลประทาน...”

 สําหรับโครงการที่ถือเป็นปฐมบทของการชลประทานด้านนํ้าของ 

พระเจ้าอยู่หัวก็คือ โครงการอ่างเก็บนํ้าเขาเต่า ย้อนไปตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496  

ขณะเสดจ็แปรพระราชฐานไปทีพ่ระราชวงัไกลกงัวล พระองคม์โีอกาสเสดจ็ฯ 

ไปทอดพระเนตรหมู่บ้านชาวประมงที่บ้านเขาเต่า ตําบลหนองแก อําเภอ 

หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงพบว่า ชาวบ้านขาดแคลนนํ้าเพื่อการ 

บริโภคเพราะยังไม่มีวิธีเก็บกักนํ้าฝนไว้ใช้ในปริมาณที่มากพอ

 พ.ศ. 2505 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทานพระราชทรพัย ์

ส่วนพระองค์จํานวน 60,000 บาท ร่วมกับที่ดิน 300 ไร่ ที่ชาวบ้านพร้อมใจ 

กนันอ้มเกลา้ฯ ถวาย โปรดเกลา้ฯ ใหก้รมชลประทานสรา้งทํานบดนิปดิกัน้นํา้ 

ไมใ่หไ้หลลงสูท่ะเล กลายเปน็โครงการอา่งเกบ็นํา้เขาเตา่ทีส่ามารถเกบ็กกันํา้ 

ได้ถึง 6 แสนลูกบาศก์เมตร เพื่อให้ชาวบ้านมีนํ้าจืดสําหรับยังชีพและ 

ทําการเกษตร โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรดิา้นชลประทานแหง่แรก

จึงเกิดขึ้นที่นี่ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดํารัสอีกคร้ังหนึ่ง ณ  

พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ทรงยํ้าถึง 

เรื่องนํ้ากับชีวิตที่อยู่ในชนบท 

 “...หลักสำาคัญต้องมีนำ้าบริโภค นำ้าใช้ นำ้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่า

ชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีนำ้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนำ้าคนอยู่ไม่ได้...”

 King Bhumibhol Adulyadej ascended the  
throne upon the death of his brother on 9 June  
1946. After that, he returned to continue his study  
in Switzerland for four years. At the coronation on  
5 May 1950, he pledged an oath of succession to  
the throne: “We shall rule with righteousness for  
the benefit and happiness of the Siamese people.” 
 His Majesty the King had visited his subjects  
in various regions to discern their problems and  
seek to create their well-being and happiness. This  
was the start of thousands of development projects  
implemented under the royal initiatives. 
 The first royal development project was  
the “Khao Tao Reservoir Project” in 1962. His  
Majesty the King donated 60,000 baht of his  
own personal funds for the construction of the  
Khao Tao Reservoir on a 300-rai area donated by  
the locals. The reservoir built by the Department  
of Irrigation had a capacity of 600,000 cubic  
metres of water and provided freshwater for local  
consumption and agriculture.
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 ดังน้ัน น้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคจึงเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีจะต้องเผยแพร่ 

ออกไปสู่ชนบทโดยภาครัฐ หมดสมัยที่ผู้คนจะต้องดิ้นรนตั้งบ้านเรือน 

ใกล้แม่นํ้าลําคลอง รอฟ้ารอฝน หรือหาวิธีขุดบ่อ ทดนํ้า อย่างยากลําบาก 

การประปาจึงต้องเริ่มต้นมุ่งสู่ภูมิภาค

 Therefore, supplying clean water for drinking  
and household consumption in rural areas was  
then considered as the important matter that the  
government had to take responsibility. It was the  
end of the time when people would struggle to  
find their own water sources. The waterworks was  
thus extended to provincial areas.
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ประป�สู่ภูมิภ�ค 

 การดําเนินงานจัดหานํ้าสะอาดสู่ชนบทนั้น มีความเป็นรูปธรรมขึ้น 

ในราวปี พ.ศ. 2496 โดยเกิดขึ้นในสองส่วน สองเหตุการณ์ 

 เหตุการณ์แรกโดย กระทรวงสาธารณสุข มีพระราชกฤษฎีกาจัดวาง 

ระเบียบราชการกรมอนามัย พ.ศ. 2496 โดยให้กองช่างสุขาภิบาลเป็น 

ผูร้บัผดิชอบงานดา้นออกแบบและควบคมุการกอ่สรา้งอาคารสถานทีร่าชการ 

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและมีบทบาทในการพัฒนาระบบการจัดหา 

นํา้สะอาด โดยรฐับาลกาํหนดใหก้รมอนามยัรบัผดิชอบโครงการประปาชนบท 

ในเขตพืน้ทีเ่รง่รดัพฒันาชนบท ซึง่ไดแ้ก ่จงัหวดัขอนแกน่ อดุรธาน ีหนองคาย  

เลย นครพนม และอุบลราชธานี และมีหน้าที่ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้า 

ให้สะอาดและส่งถึงประชาชนโดยสะดวกและปลอดภัย

 เหตุการณ์ที่สองโดย กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทยได้มีการ 

เตรียมงานที่จะก่อสร้างระบบประปาในภูมิภาคต่างๆ ของไทย เพื่อพยายาม 

พัฒนาให้ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ได้มีนํ้าประปาใช้

 การก่อสร้างประปาในส่วนภูมิภาคได้ปรากฏเป็นจริงขึ้นโดยเริ่มต้นที่ 

การก่อสร้างประปาในค่ายทหารที่โคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี พร้อมกับ 

มีโครงการก่อสร้างในจุดอื่นๆ หลายแห่ง 

 นับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  

ไดม้พีระราชดาํรกิารหานํา้บรโิภคสาํหรบัประชาชนในเขตพระนคร จนกระทัง่ 

ไดม้กีารเปดิโรงกรองนํา้แหง่แรก เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2457 อกี 39 ปี 

ตอ่มา ในป ีพ.ศ. 2496 รฐับาลในขณะนัน้จงึไดม้กีารอนมุตัใิหก้รมโยธาเทศบาล  

ดาํเนนิการกอ่สรา้งการประปา ณ ศนูยก์ารทหารปนืใหญ ่โคกกระเทยีม ใหช้ือ่วา่  

การประปาพิบูลสงคราม ผลิตและจําหน่ายนํ้าประปาบริการทหารและ 

ประชาชน ซึ่งนับเป็นการประปาในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรก ต่อจากนั้นในปี  

พ.ศ. 2497 รัฐบาลก็ได้อนุมัติให้กรมโยธาเทศบาลกู้เงินธนาคารออมสิน 

มาดําเนนิการกอ่สรา้งการประปาขอนแกน่ ราชบรุ ีอดุรธาน ีเชยีงใหม ่ปากพนงั  

ภูเก็ต รวม 6 แห่ง รวมทั้งอนุมัติให้ทําสัญญาผ่อนชําระกับบริษัทเอกชน 

รวม 2 ฉบับ จํานวนเงิน 190,272,361.65 บาท และ 80,508,689.76 บาท  

เพื่อก่อสร้างการประปา 70 แห่ง โดยใช้เงินกู้จากธนาคารออมสิน 
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 เอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นการทุ่มเทเงินทุนเพื่อขยายกิจการ 

ประปาออกไปสู่ 70 จังหวัดท่ัวประเทศ แต่ก็ไม่ได้เกิดความราบร่ืนเสียทีเดียว  

ทั้งสองหน่วยงาน สองกระทรวงต่างก็ใช้เวลาเริ่มต้นกันอยู่หลายปี

ปัญห�และอุปสรรค 
 

 กจิการประปาในภมูภิาคทีร่ฐับาลไดล้งทนุกอ่สรา้งไป เริม่มปีญัหาและ 

อปุสรรค ทัง้ดา้นงบประมาณเพือ่ดาํเนนิกจิการตอ่ในแตล่ะแห่ง การตอ้งผอ่น 

ชําระเงินกู้แก่แหล่งการเงิน รวมไปถึงอัตราค่านํ้าที่ต้องเก็บจากผู้ใช้นํ้า

 12 การก่อสร้างการประปาโดยเงินกู้จากธนาคารออมสิน เงินกู้จาก  

ก.ศ.ว. และตามสญัญาผอ่นชําระกบับริษทัเอกชน โดยเงนิกูจ้ากธนาคารออมสนิ 

บางแห่งได้แล้วเสร็จเปิดดําเนินงานบริการประชาชนได้ในปี พ.ศ. 2498  

เทศบาลเจ้าของท้องถิ่นในขณะนั้นไม่พร้อมที่จะรับมอบงานก่อสร้างไป 

บรหิารงาน เนือ่งจากขาดงบประมาณและภาวะการเงนิของเทศบาลในขณะนัน้  

ไม่อาจจะรับภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต และจําหน่ายนํ้าประปาบริการ 

ประชาชนรวมทั้งผ่อนชําระค่าก่อสร้างได้ อีกทั้งยังขาดช่างประปาที่จะมา 

บรหิารงาน กองประปาภมูภิาค กรมโยธาเทศบาล จงึตอ้งรบัภาระเปน็ผูบ้รหิาร 

งานบริการประชาชน โดยทําการจําหน่ายนํ้าประปาในอัตราค่าน้ําอย่างตํ่า 

ลูกบาศก์เมตรละ 4.50 บาท และอย่างสูงลูกบาศก์เมตรละ 9.00 บาท 

โดยคํานวณค่านํ้าตามสภาพค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานแต่ละท้องถ่ิน บวก 

ต้นทุนค่าก่อสร้างที่จะต้องผ่อนชําระแก่ผู้ให้กู้ และให้การประปาแต่ละแห่ง 

มีรายได้เพียงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเท่านั้น 

 เนือ่งดว้ยความกวา้งขวางของพืน้ทีใ่นสว่นภมูภิาค และการกระจายตวั 

ของแตล่ะชุมชน กจิการประปาในสว่นภมูภิาคจงึตอ้งหาแหลง่นํา้ และกาํหนด 

ลักษณะการผลิตให้สอดคล้องเป็นจริงเข้ากับพ้ืนท่ีด้วย รัฐจึงกําหนดให้หน่วยงาน 

ของรัฐบางแห่งเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงาน เพื่อสร้างระบบประปาได้ดียิ่งขึ้น

 ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลประกาศใช้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ กองประปาภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล จึงมีการแบ่งงานเป็นงาน 

โครงการประปาจังหวัดและโครงการเจาะบ่อนํ้าบาดาล โดยจะดําเนินการ 

12 การประปาส่วนภูมิภาค, ประวัติการก่อสร้างการประปาในส่วนภูมิภาค  

[ออนไลน์], 22 ตุลาคม 2557. 

แหล่งที่มา www.pwa.co.th/contents/about/history#4

Waterworks in Provincial Areas
 The distribution of clean water to rural areas  
was substantially realised in 1953 in two occurrences. 
Firstly, the Ministry of Public Health issued 
a Royal Decree on Department of Health 
Governing Regulations B.E. 2496. The Division 
of Public Works and Sanitation was assigned as  
a responsible office of design and construction 
of government buildings under the Ministry of 
Public Health and involved in the development of 
water supply system. The government assigned the 
Department of Health as a responsible office for 
the Rural Waterworks Project in areas that needed 
urgent development which were Khon Kaen, 
Udonthani, Nong Khai, Loei, Nakhon Phanom, 
and Ubon Ratchathani. Also, Department of 
Health’s duty was to improve the quality of water 
distributed to the general public. Secondly, the 
Department of Municipal Public Works, Ministry 
of Interior, laid the infrastructure for waterworks 
in all regions of Thailand. 
 Provincial waterworks came into existence 
with the construction of waterworks in Khok 
Kratium Army barracks in Lopburi Province. 
Entitled “Phibun Songkhram Waterworks 
Authority”, it was the first provincial water 
supply authority in Thailand. After that, in 
1954, the government granted the Department 
of Municipal Public Works a permission to 
apply for a loan from the Government Savings 
Bank for the construction of waterworks in 
Khon Kaen, Ratchaburi, Udonthani, Chiang 
Mai, Pak Phanang, and Phuket. This showed 
that the construction of waterworks in 70 
provinces of Thailand did not run smoothly in 
the early days and it took many years for the  
two responsible offices in two ministries to succeed  
in their operations.  
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เจาะบ่อน้ําบาดาลในท้องที่ซ่ึงอัตคัดขาดแคลนนํ้าผิวดินในการใช้อุปโภคและ

บริโภคในจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยกเว้น 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี และการที่ 

กรมโยธาเทศบาลจะดําเนินการเจาะบ่อบาดาล ณ ท้องที่ใดถูกกําหนดโดย 

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดให้มีนํ้าสะอาดในชนบททั่วราชอาณาจักร

 การดําเนินงานช่วงต้นของการนําประปาสู่ภูมิภาคในนามภาครัฐ  

ระหว่างปี พ.ศ. 2496 - 2510 จึงอาจกล่าวได้ว่ามีความล้มลุกคลุกคลาน 

พอสมควร ในขณะเดียวกัน ได้มีการกําหนดแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สงัคมแหง่ชาตขิึน้มาเปน็ฉบบัแรกตัง้แต ่ป ีพ.ศ. 2504 กจิการประปาสู่ชนบท 

จึงมีการคลุกเคล้าระหว่างแผนพัฒนาฯ ความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงาน  

เงินทุนและวิธีการ สุดท้ายคือแนวคิดด้านการแปรสภาพธุรกิจและบริการ 

ภาครัฐ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคหลังภาวะสงคราม แนวคิดนี้คือกําเนิดของ 

ภาครัฐวิสาหกิจในเวลาต่อมา

ระบบประป�หมู่บ�้น 
 

 ระบบประปาในภูมิภาคนั้นใหญ่โตเกินกว่าจะดําเนินการไปอย่างหนึ่ง 

อย่างใดได้โดยภาคส่วนเดียว ในขณะเดียวกัน การมีสองภาคส่วนเข้ามา 

รบัผดิชอบกจ็ะเกดิงานทบัซอ้นอยา่งงา่ยดาย จงึไดม้กีารจดัระบบขึน้ตามแผน 

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่2 (พ.ศ. 2510 - 2514) รฐับาล 

ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐ ทําการก่อสร้างระบบประปา 

หมู่บ้าน โดยหน่วยงานหลักจะมี 2 หน่วยงาน คือ 

 กองประปาภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงรับผิดชอบ 

การกอ่สรา้งระบบประปาและดแูลการผลติจาํหนา่ยนํา้ประปาในเขตเมอืงหรอื 

ในชุมชนที่มีจํานวนประชากรตั้งแต่ 5,000 คนขึ้นไป 

 กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรับผิดชอบ 

ในการดําเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหรือการประปาขนาดเล็ก 

ในชุมชนที่มีจํานวนประชากรระหว่าง 1,000 - 5,000 คน เมื่อก่อสร้างระบบ 

ประปาแล้วเสร็จ จะมอบให้สุขาภิบาลหรือหมู่บ้านทําการบํารุงรักษาต่อไป 

Problems and Obstacles 
 
 The government’s investment in waterworks  
in provincial areas began to encounter problems  
and obstacles in terms of operational budgets and  
loan payments as well as the water tariffs collected  
from service users. Added to this were the 
local municipality’s financial difficulty and 
insufficient budget for waterworks operations 
as well as a shortage of waterworks technicians. 
The Department of Public Works had to be the 
water supply provider and charged the water 
tariffs at the rate from 4.50 baht/cubic metre to 
9.00 baht/cubic metre, to be calculated by the 
cost of operational expenses in each local area. 
Considering the loan payments incurred, each 
provincial waterworks office gained sufficient 
income only to cover its operational expenses. 
 It thus can be said that the operation in the early 
days of provincial waterworks by the government 
between 1953 - 1967 didn’t run smoothly. The 
issue of the first National Economic and Social  
Development Plan in 1961 also brought changes  
to the overall operations. 

Village Water Supplies 
 
 The operation of provincial waterworks  
was too broad to be operated by only one single 
operational unit. Therefore, following the second 
National Economic and Social Development Plan  
(B.E. 2510 - 2514), the government allocated  
a sum of budget for a construction of village 
water supplies to two government agencies: the 
Provincial Waterworks Division of Department 
of Public Works, Ministry of Interior which was 
responsible for the construction of water supply 
and water production in urban or rural areas 
with more than 5,000 dwellers, and the Rural 
Waterworks Division of Department of Health, 
Ministry of Public Health for the construction of 
village water supply or small-scaled waterworks 
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นำ�้บ�ด�ล ก�รเกดิขึน้ ก�รมอียู่ และก�รเกิดภ�วะ
วิกฤติ 
 

 แหล่งนํ้าดิบสําหรับการนํามาใช้ผลิตเป็นนํ้าประปานั้น นอกจากจะ 

นํามาจากแมน่ํา้โดยตรงแลว้ ยงัมแีหลง่นํา้อกีชนดิหนึง่ทีซ่อ่นตวัอยูใ่ตพ้ืน้ธรณ ี 

เราเรียกแหล่งนํ้าชนิดนี้ว่า นํ้าบาดาล

 นํา้บาดาลเกดิขึน้จากการทีม่นีํา้ เชน่ นํา้ฝน นํา้บนผวิดนิซมึลงไปสะสม 

กันอยู่ในช่องว่างของชั้นหิน ชั้นดิน ลึกลงไปใต้ดินซึ่งเป็นโซนอิ่มตัวนํ้า ดังนั้น  

ในพื้นที่ที่ขาดแคลนหรือขาดการจัดส่งนํ้าจากแม่นํ้าลําคลอง ก็อาจสามารถ 

ขุดนํ้าขึ้นมาได้จากแหล่งนํ้าบาดาลนี่เอง นํ้าบาดาลจึงอาจเหมาะกับการผลิต 

ในระบบประปาหมู่บ้านขนาดเล็ก หรือที่อยู่ห่างไกลจากเขตเทศบาลและ 

เขตสุขาภิบาล

 แต่นํ้าบาดาลก็มีบทบาทต่อระบบประปาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

มาก่อน นํ้าบาดาลในบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกิดจากนํ้าในบริเวณ 

รอบนอกของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ทั้งด้านตะวันตก ตะวันออก และ 

ด้านเหนือ ไหลซึมไปตามแนวนอนของชั้นดินและช้ันหินที่อยู่ใต้ดินเข้าไปยัง 

แหล่งเก็บซึ่งเป็นกรวดทรายก่อนที่จะไหลลงสู่อ่าวไทย

 การใช้นํา้บาดาลในกรุงเทพฯ มมีานานแลว้ ยอ้นขึน้ไปในสมยัรชักาลที ่5  

ราวป ีพ.ศ. 2450 ภาครัฐมกีารขดุเจาะบอ่นํา้บาดาลประเภทบอ่ลกึจํานวน 3 บอ่  

ณ บริเวณสนามนํ้าจืด บริเวณวัดเทพศิรินทราวาส และบริเวณพระปฐมเจดีย์  

สถานทีล่ะ 1 บ่อ สว่นในภาคเอกชนกม็กีารขดุเจาะเชน่กนัโดยฝมีอืเครือ่งเจาะ 

ไมไ้ผข่องคนจนีไตห้วนัทีอ่พยพมาตัง้ถิน่ฐานในประเทศไทย แตเ่ปน็การเจาะหา 

นํ้าในระดับที่ไม่ลึกนักในย่านที่อยู่ของชาวจีน (คือทําเลใกล้โรงภาพยนตร์ 

โอเดยีนในอดตี) การเจาะบอ่นํา้บาดาลเพือ่ใชส้าํหรบัการประปาในกรงุเทพฯ  

เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2497 - 2498 จํานวน 10 บ่อ เจาะที่ฝั่งพระนคร 8 บ่อ  

และฝั่งธนบุรี 2 บ่อ 

 ระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2502 เจาะเพิ่มขึ้นอีกถึง 53 บ่อ พ.ศ. 2501 - 

2503 กรมตํารวจก็ได้เจาะบ่อนํ้าบาดาลจํานวน 80 บ่อเพื่อใช้ในการดับเพลิง  

in communities of 1,000 - 5,000 dwellers. Once 
the construction was completed, the waterworks 
would be transferred to the local sanitary office’s 
or the village’s responsibility.

Groundwater: Origins, Usage, and 
Crisis
 
 Raw water sources for water production 
are not only surface water, but also include the 
source located beneath the earth’s surface called 
groundwater. This natural water source originates 
from the deposit of water in soil pore spaces and 
the fractures of rock formations which form an 
aquifer. In water scarce areas, there is the need to 
dig up groundwater wells for consumption and 
usage. Groundwater is thus ideal for water supply 
in small villages or those located in a distant area, 
away from a municipality or a sanitary district.
 In fact, even in Bangkok city and its outskirts,  
groundwater once played a part in people’s life.  
During the reign of King Rama V, the government  
digged three water wells. Not only the government,  
but the public also began digging their own  
groundwater wells. For example, Chinese-Taiwanese  
immigrants’ water wells in their dwelling area  
(around the Odeon Theatre in the old days) which  
were dug up using their own bamboo tools. Since  
1967 (at the time Bangkok Waterworks Authority  
became the Metropolitan Waterworks Authority  
and a state enterprise), there was a rapid and  
dramatic increase of water well digging in Bangkok  
which subsequently led to Bangkok’s groundwater  
crisis.
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และมีการโอนมาให้การประปาฯ ในภายหลัง ระหว่างปี พ.ศ. 2502 - 2503  

มีบ่อในกรุงเทพฯ เพิ่มอีก 14 บ่อ และธนบุรี 6 บ่อ จํานวนบ่อเจาะได้ทวี 

จํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนับแต่ปี พ.ศ. 2510 (เปลี่ยนจากการประปา 

กรงุเทพฯ เปน็การประปานครหลวงซึง่มฐีานะเปน็รฐัวสิาหกจิแลว้) ระหวา่งปี  

พ.ศ. 2510 - 2514 มบีอ่เพิม่ขึน้อกีถงึ 87 บอ่ และระหวา่งป ีพ.ศ. 2515 - 2518  

เจาะเพิ่มขึ้นอีก 31 บ่อ

 ดว้ยจํานวนการเจาะบอ่นํา้บาดาลเพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งและมากมาย 

เช่นนี้ ในเวลาต่อมาได้ส่งผลให้เกิดวิกฤติการณ์นํ้าบาดาลในกรุงเทพฯ 

 

เดอเกรมองต์ 
 

 อีกเร่ืองหนึ่งที่เป็นความพยายามทําให้กิจการประปาขยายตัวและ 

สามารถแก้ไขปัญหาการบริการได้คือ ในปี พ.ศ. 2504 มีการว่าจ้าง 13 บริษัท 

เดอเกรมองต์ จากฝร่ังเศส เป็นการจ้างแบบเบ็ดเสร็จ เข้ามาสร้างระบบ 

งานประปาหลายชนิด เริ่มตั้งแต่ขุดลอกคลองส่งนํ้า ทําท่อไซฟอนรังสิตและ 

บางเขน เพือ่รบันํา้ดบิปอ้นโรงกรองนํา้สามเสนที ่9 และที ่10 เพิม่กําลังการผลิต 

อีกวันละ 2 แสนลูกบาศก์เมตร วางท่อส่งนํ้าดิบจากโรงสูบนํ้าดิบบางซื่อ  

นําน้ําจากคลองประปาฝั่งกรุงเทพฯ วางท่อแขวนใต้สะพานกรุงธนไปยัง 

โรงกรองนํ้าธนบุรีที่จัดสร้างเพ่ิมข้ึนใหม่ เพ่ือปรับปรุงการบริการนํ้าประปา 

ย่านฝ่ังธนบุรี ซ่ึงระบบท่อส่งน้ําเสียหายไปต้ังแต่หลังภาวะสงคราม ในห้วงเวลาน้ัน  

ฝั่งธนบุรีหันไปพึ่งการประปาจากนํ้าบาดาลเท่านั้น

 มีการกอ่สรา้งถงัพกันํา้สงูอกี 4 แหง่ ทีพ่ระโขนง ชอ่งนนทร ีดาวคะนอง  

และภาษเีจรญิ วางทอ่ประปาและทอ่นํา้ดบิใหมก่วา่ 200 กโิลเมตร ซึง่ทัง้หมดนี ้

บริษัทฯ เป็นผู้ทําการศึกษาและคํานวณออกแบบเอง รวมทั้งก่อสร้าง คิดเป็น 

ค่าใชจ้า่ยประมาณ 900 ลา้นบาท ในยคุนัน้จงึถอืวา่เป็นการขยายงานประปา 

ครัง้สาํคญั เมือ่ลงทนุทาํใหม้นีํา้ประปาไหลแรงขึน้แล้ว รฐับาลกป็รบัขึน้ค่านํา้  

แล้วเรียกเก็บผลประโยชน์ผ่อนคืนให้บริษัทฯ ไปในระยะเวลา 6 ปี จากปี  

พ.ศ. 2507 - 2512

  

13 การประปานครหลวง, 95 ปี ประปาไทย [ออนไลน์], 23 พฤศจิกายน 2552. 

แหล่งท่ีมา www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=244&f  ilename=index

	 ไซฟอน	หรือท่อเชื่อม	(Syphon	หรือ	Siphon)	คือ	การทำา
ทอ่สง่นำา้ลอดใต้คลองธรรมชาต	ิเพือ่ใหเ้รอืสามารถสญัจรทางนำา้ไดต้าม
ปกติ

De Clermont
 
 An attempt to expand the operation of 
Thai Waterworks and to deal with service-related 
problems was seen in 1961 when De Clermont 
Company from France was hired to complete an 
integrated construction of waterworks system 
including canal dredging, building siphons to 
convey raw water from Rungsit and Bang Kaen 
to the new Samsen water treatment plant, etc. 
 There were also constructions of four more 
high water towers at Pra Khanong, Chong Nonsri, 
Dao Khanong, and Pasi Charoen as well as laying 
200-kilometre long pipes for tap water and raw 
water conveyance. The Company was responsible 
for the overall process of researching, design, and 
construction that cost approximately 900 million 
baht in total. It was considered a major expansion 
of Thailand’s waterworks during the era. With the 
improvement of services, the government was then 
able to increase the water tariffs and paid off the 
construction cost in installments within the period 
of six years from 1964 to 1969.
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กำ�เนิดก�รประป�นครหลวง 
 

 หากจะดูพัฒนาการของกิจการประปาไทยแล้ว ก็จัดว่ามีความยืดหยุ่น 

เชงิขยายไลต่ามจํานวนประชากรผูใ้ชน้ํา้มาตลอด แตด่ว้ยปจัจยัสองสิง่ นัน่คอื  

ปัจจัยแรก การลงทุนที่มีแต่โครงสร้างขนาดใหญ่ ทั้งที่ดิน ตัวอาคาร ไปจนถึง 

อุปกรณ์ท่อส่งและเครื่องมือ ฯลฯ ปัจจัยต่อมาคือ ระดับการเพ่ิมข้ึนของ 

ประชากรในเมืองหลวง ส่งให้พื้นที่เมืองหลวงขยายออกอย่างรวดเร็วชนิดที่ 

เรียกว่าใครก็ไม่อาจตามทัน ดังน้ันเพ่ือจะให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงาน 

รับกับปัจจัยดังกล่าว จึงควรจะต้องเปลี่ยนรูปแบบขององค์กร

 14 การประปากรุงเทพฯ จงึเปลีย่นฐานะเปน็รฐัวสิาหกจิชือ่ “การประปา 

นครหลวง” ตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ตั้งแต่ 

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2510

 ในการเปลี่ยนฐานะได้มีการโอนกิจการประปากรุงเทพฯ จาก 

กรมโยธาเทศบาล การประปานนทบุรี การประปาเทศบาลนครธนบุรี และ

ประปาเทศบาลสมุทรปราการ รวมเป็นกิจการเดียวกัน

 ประธานกรรมการการประปานครหลวงท่านแรกคือ พล.อ.ประภาส  

จารุเสถียร และแต่งตั้งอธิบดีกรมโยธาเทศบาล นายดํารง ชลวิจารณ์  

เป็นผู้ว่าการการประปานครหลวง โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 

การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ดังนี้ คือ

 1. สํารวจ จัดหาแหล่งนํ้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งนํ้าดิบเพื่อใช้ในการ 

ประปา 

 2. ผลิตจัดส่งและจําหน่ายนํ้าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพฯ จังหวัด 

นนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบ 

ประปาเอกชนในเขตท้องที่ดังกล่าว 

 3. ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันหรือเป็นประโยชน์แก่การประปา  

และคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชน

 ปัจจุบันการประปานครหลวงได้แบ่งพื้นที่การให้บริการออกเป็น 18 

สาขา ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ  

มีผู้ใช้นํ้ารวมจํานวน 2.2 ล้านครัวเรือน (10 ล้านคน)

 

14 การประปานครหลวง, ประวตั/ิภาระหนา้ที ่[ออนไลน]์, 22 ตลุาคม 2557.  

แหล่งที่มา www.mwa.co.th/ewt_news.php?nid=1624&f  ilename 

=about_us 

The Birth of Metropolitan Waterworks 
Authority
 
 On 16 August 1967, the Bangkok  
Waterworks Authority became a state enterprise  
under the name of “Metropolitan Waterworks 
Authority” in accordance with the Metropolitan 
Waterworks Authority Act B.E. 2510. The new 
enterprise is a consolidation of four agencies: 
the Bangkok Waterworks Authority of the 
Department of Municipal Public Works, the 
Nonthaburi Waterworks Authority, the Thonburi 
Waterworks Authority and the Samut Prakarn 
Waterworks Authority.
 The first Chairman of the Board of the  
Metropolitan Waterworks Authority (MWA) was  
Field Marshal Praphas Charusathian and Mr. 
Damrong Cholvicharn, the Director-General of 
the Department of Municipal Public Works, was 
appointed as the first MWA governor. The mission 
listed in the Metropolitan Waterworks Authority 
Act B.E. 2510 were:
 1. To explore the raw water sources,
 2. To produce and distribute good quality 
of water to Bangkok, Nonthaburi, and Samut 
Prakarn areas,
 3. To operate related or beneficial business 
and services for the benefit of the government and 
the general public.
 Nowadays, the Metropolitan Waterworks 
Authority delivers water supply service to a total of  
2.2 million households or 10 million consumers 
in 18 service areas in three provinces: Bangkok, 
Nonthaburi, and Samut Prakarn.
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สํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง

The Head Office of the Metropolitan Waterworks Authority 
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 การประปากรุงเทพฯ ที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 จึงถือเป็น 

จดุกาํเนดิความกา้วหนา้ในกจิการประปาทีแ่ผข่ยายไปทัว่ประเทศ หากนบั 

หมุดเวลาจากการเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2457 มาจนถึง 

ป ีพ.ศ. 2510 กจ็ะเทา่กบั 53 ป ีและเมือ่เริม่กนัใหมใ่นฐานะรฐัวสิาหกจิ กจ็ะ

เปน็การเริม่ปสีถาปนาทีห่นึง่ในชือ่ การประปานครหลวง มาตัง้แตว่าระนัน้
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นํ้าใสทั่วอาณาจักร  
ยุคสร้างตัว          ยุคพัฒนา          ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

Clean Water for the Kingdom
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เป็น ที่ประจักษ์มาแต่โบราณว่า บรรพบุรุษไทย 

มีความฉลาดเฉลียวในการเลือกจับจอง 

ภูมิประเทศเพื่ออยู่อาศัย เมื่อเวลาผ่านไป  

ประเทศเปลี่ยนศูนย์กลางจากภาคกลางตอนบน อันได้แก่ กรุงสุโขทัย และ 

กรุงศรีอยุธยา ลงมายัง กรุงธนบุรี และ กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีเมืองหลวง 

คือ กรุงเทพฯ ประชาชนก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้มาในธรรมชาติ 

อยา่งเตม็ที ่ โดยเฉพาะในเรือ่งของนํา้สะอาดท่ีพระราชทานจากพระเจา้แผน่ดนิ 

ก็ยังเป็นนํ้าที่มาจากแหล่งนํ้าสําคัญของประเทศ คือ แม่นํ้าเจ้าพระยา

 เมื่อดินแดนนี้มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น มีองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบ 

ตอ่สาธารณปูโภคตา่งๆ นํา้จากแหลง่นํา้จงึเปน็สิง่ทีต่อ้งผา่นการบรหิารจดัการ 

ด้วยเทคโนโลยีแห่งยุคสมัย ที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนพอที่จะให้เกิด “นํ้าใส 

ทั่วอาณาจักร” ไปตลอดกาลนาน จึงมีการทําทุกวิถีทางเพื่อให้นํ้าสะอาด 

เข้าถึงทุกชุมชน ทุกครัวเรือนอย่างเพียงพอ ทําแม้กระทั่งการสรรหาแหล่งนํ้า 

แห่งใหม่ที่จะมาเพ่ิมเติมและทดแทนแม่นํ้าเจ้าพระยา แหล่งธรรมชาติ 

ที่มีอยู่เดิมเพียงแห่งเดียว

 นั่นคือภารกิจที่จะดําเนินไปในยุคสมัยนี้ของกิจการประปาไทย

 evident that our ancestors made a  
wise choice of land to settle down.  It is

Through time Thai people has fully benefited  
from abundant natural resources including the  
Chao Phraya River which has been a main  
raw water source for water supply. Time passed by  
and dwellers of this land increased in numbers,  
several organisations were thus established with  
a responsibility to provide a public utility. For  
the Thai Waterworks, there was the need for  
technology-based administration and management  
to ensure a production of “clean water for the  
kingdom” as well as an exploration of new raw water  
sources as alternatives to the only existing natural  
source – the Chao Phraya River. 
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4 ยุคแห่งการประปานครหลวง 
 

 กล่าวได้ว่า กรุงเทพฯ มีนํ้าประปาใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ พ.ศ.  

2457 จนถึง พ.ศ. 2510 รวมเป็น 53 ปี เวลาดังกล่าวดําเนินไปในนามของ  

การประปากรุงเทพฯ ถือเป็น ยุคที่ 1 ที่เรียกกันว่า “ยุคก่อร่าง” และเมื่อ 

แปลงสภาพมาเป็นรัฐวิสาหกิจในนาม การประปานครหลวง แล้วน้ัน ยังมี 

การแบ่งเรื่องราวเป็นอีก 3 ยุคสมัยด้วยกัน แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า 

และเท่าทันการขยายตัวของกรุงเทพฯ ตามลําดับ

 ยุคที่ 2 “ยุคสร้างตัว” เริ่มจากปีที่หนึ่งของการสถาปนาการประปา 

นครหลวง ถือเป็นช่วงแห่งการสร้างถาวรวัตถุนานาชนิด เพื่อให้เป็นรากฐาน 

ของการบรกิารทีม่ัน่คงและมเีสถยีรภาพ ยคุนีม้กีารวางแผนโครงการปรบัปรงุ 

กิจการประปาแผนหลักระยะยาวเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่มีทั้งสถานีสูบจ่ายนํ้า  

โรงงานผลิตนํ้า ถังเก็บนํ้าใส อุโมงค์และท่อส่งนํ้า และดําเนินการพัฒนา 

ทุกด้านอย่างมุ่งมั่นตลอดเวลา

 ยุคที่ 3 “ยุคพัฒนา” ถือเป็นช่วงที่กิจการประปาสามารถพัฒนาและ 

ดําเนินงานก้าวหน้าไปตามโครงการแผนหลักอย่างต่อเนื่อง ผ่านพ้นภาวะ 

ขาดทนุ มกีารกอ่สรา้งอาคารสํานกังานใหญแ่หง่ใหมท่ีบ่างเขน และไดเ้ขา้สู ่

การดําเนินแผนสําคัญ คือ โครงการผลิตนํ้าประปาฝั่งตะวันตก เพื่อรองรับ 

การใชน้ํา้ทีเ่พิม่ขึน้ของชมุชนทางดา้นฝัง่ธนบรุแีละนนทบรุ ีและประการสําคญั 

เพ่ือจัดหาแหล่งน้ําดิบแห่งใหม่สาํรองจากแม่น้ําเจ้าพระยาท่ีมีอยู่เพียงแห่งเดียว  

ซึ่งขณะนี้เริ่มมีปัญหานํ้าด้อยคุณภาพและไม่เพียงพอต่อความต้องการที่ 

เพิ่มขึ้น โครงการนี้ก่อให้เกิดโรงงานผลิตนํ้าแห่งใหม่และคลองส่งนํ้าแห่งใหม่ 

ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ด้วย

พ.ศ. 2510

สถาปนา

การประปานครหลวง

พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2522 

เปิดดําเนินการโรงงาน

ผลิตนํ้าบางเขน

หมุดเวลาระยะห่าง 10 ปี
พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2514 

ก่อตั้งสมาคมการประปา

แห่งประเทศไทย (สปปท.)

พ.ศ. 2525 

จัดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน

พ.ศ. 2530 

ประกาศเลิกใช้น้ําบาดาล

ในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล

The Four Ages of Metropolitan 
Waterworks Authority
 It could be said that the period of 53 years,  
from 1914 when Bangkok first had its official  
water supply agency under the name of Bangkok  
Waterworks Authority until 1967, can be regarded  
as the first age or the “Age of Emergence” of  
the Thai Waterworks. However, after it was  
transformed as a state enterprise and was renamed  
as the Metropolitan Waterworks Authority (MWA),  
the history of MWA can be divided into three  
significant ages. 
 The second age or the “Age of Construction” 
was when buildings, tools and equipment were 
constructed and became the secure foundation 
for MWA’s services. 
 Thirdly, in the “Age of Development”, 
MWA’s development and operations continued  
in accordance to the operational plans. 
 Last but not least, the fourth age or the “Age  
of Excellence” is MWA in the present day that is  
providing quality drinking water to consumers in  
every area. The organisation’s vision in this age is  
“To be the leading ASEAN water supply provider  
toward excellence in corporate governance and  
social responsibilities”

พ.ศ. 2513

จัดทําโครงการปรับปรุง

กิจการประปาแผนหลัก

ระยะยาว 30 ปี

พ.ศ. 2517 

เริ่มดําเนินการสร้าง

อุโมงค์ส่งนํ้าโครงการที่ 1

การประปานครหลวง

พ.ศ. 2522 จัดตั้ง

การประปาส่วนภูมิภาค
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พ.ศ. 2533 

สํานักงานใหญ่

แห่งใหม่ของ

การประปานครหลวง

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

พ.ศ. 2535 

พระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

หน้าอาคารสํานักงานใหญ่

การประปานครหลวง

 ยุคที่ 4 “ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ถือเป็นยุคปัจจุบันของการประปา 

นครหลวง นํามาตรฐานการบริการมาสู่กิจการทุกด้าน มีทั้งความสะดวก  

รวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้ มั่นใจคุณภาพในระดับ น้ําประปาทุกที่  

คุณภาพดีดื่มได้ วิสัยทัศน์แห่งยุคนี้คือ “เป็นองค์กรชั้นนําด้านการบริหาร 

จัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับแนวหน้า 

ของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการงานประปา”

 แต่นอกจากเรื่องราวของกิจการการประปานครหลวงตามลําดับ 

ยุคเหล่านี้แล้ว ยังมีเร่ืองราวของการประปาที่ครอบคลุมไปทั่วทุกภูมิภาค 

ของประเทศไทย ซึ่งมีความก้าวไกลไปสู่จุดมุ่งหมายใกล้เคียงกัน นั่นคือสิ่งที่ 

เรียกว่า นํ้าใสทั่วอาณาจักรไทย 

 เรื่องราวทั้งหมดต่อจากนี้ได้คละเคล้ากันไปทั้งความสําเร็จและ 

อุปสรรค ซึ่งในอนาคตจะถือเป็นหน้าหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์ความอยู่ดี 

กินดีในประเทศไทยของเรา...

พ.ศ. 2537 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  

สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน

ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ 

โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ 

การประปานครหลวง

พ.ศ. 2545 

อัญเชิญเทวานุสาวรีย์

พระแม่ธรณีบีบมวยผม

มาประดิษฐาน   

หน้าอาคารอํานวยการ 

โรงงานผลิตนํ้าบางเขน

พ.ศ. 2539 

คลองประปาฝั่งตะวันตก 

ของการประปานครหลวง

ช่วงแรกจากแม่นํ้าท่าจีน 

ที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ถึงโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ 

เริ่มใช้งาน 

พ.ศ. 2545 

คลองประปาฝั่งตะวันตก

ของการประปานครหลวง

จากเขื่อนวชิราลงกรณมายังแม่นํ้าท่าจีน 

ที่อําเภอบางเลนสร้างแล้วเสร็จ
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ก้าวสู่ยุคสร้างตัว
 ในช่วงปี พ.ศ. 2510 พื้นที่รับผิดชอบของการประปานครหลวงนั้น 

มีอยู่ราว 3,195 ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร 6 ล้านคน ขณะที่สามารถ 

ผลตินํา้ประปาเฉลีย่ไดว้นัละ 1.2 ลา้นลกูบาศกเ์มตร แตใ่นเวลาอกี 47 ปตีอ่มา  

ถึงปัจจุบันนี้สถิติดังกล่าวได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง

 ในปี พ.ศ. 2513 การประปานครหลวงได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรม 

ที่ปรึกษา แคมป์เดรสเซอร์แอนด์แมคกี จากสหรัฐอเมริกา จัดทําโครงการ 

ปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักระยะยาว 30 ปีข้ึนเป็นคร้ังแรก โดยแบ่ง 

การดําเนินงานออกเป็นช่วงๆ ช่วงละ 5 ปี เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตและขยาย 

	 “...งานใหญ่ท่ีเริ่มทำาคือ	 เขียนโครงการกู้เงินจากธนาคารโลก 
มาทำาโครงการประปาแผนหลกั	คัดเลอืกพนกังานประปาทีจ่บวศิวะฯ	มคีวามรู ้
ความสามารถดีนี่แหละมาช่วยทำา	 เมื่อดึงเอามาช่วยกันทำางานก็ปรากฏว่า 
ทำางานได้ดี	 ตอนไปกู้เงินธนาคารโลกที่วอชิงตันก็พาคุณกระจก	 (กระจก	 
ศุภกิจวิเลขการ	ผู้ว่าการการประปานครหลวง	ระหว่าง	พ.ศ.	2518 - 2525)	 
คุณชวนพิศ	(ชวนพศิ	ธรรมศริ	ิผู้ว่าการการประปานครหลวง	ระหวา่ง	พ.ศ.	2538	- 
2545)	 และนักบัญชีการเงินสุภาพสตรีอีกท่านหน่ึง	 (จำาชื่อไม่ได้)	 ไปด้วย	 
ก็กู้เงินมาได้ประมาณ	300	ล้านเหรียญ	เอามาสั่งซื้อของ	ทำาสัญญาประมูล
งานก่อสร้างต่างๆ	 ซื้อท่ีดินและก่อสร้างโรงกรองนำ้าบางเขน	 สร้างอุโมงค์ 
ส่งนำ้า	ท่อส่งนำ้า	ขนาดลดหลั่นลงมาภายในสองปีก็ทำาสำาเร็จ	สามารถจ่ายนำ้า
จากโรงกรองนำา้บางเขนได้	แรงดนันำา้สงูถงึ	15	เมตร	เป็นทีน่า่พอใจมาก...”	
ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ 

(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2516 - 2518)

ระบบส่งนํ้าให้ไปถึงประชาชนมากขึ้น แผนดังกล่าวในช่วง 5 ปีแรก  

(พ.ศ. 2517 - 2522) ได้บรรจุโครงการขนาดใหญ่ไว้หลายภาคส่วน อาทิ

 • ปรับปรุงคลองส่งนํ้า ก่อสร้างโรงสูบน้ําดิบใหม่ข้างวัดสําแล  

ตําบลบ้านกระแชง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 • กอ่สรา้งสถานสีบูจา่ยนํา้และถงัเกบ็นํา้ 4 มมุเมอืง คอื สถาน ี

สูบจ่ายนํ้าท่าพระ ลุมพินี คลองเตย และพหลโยธิน รวมถึงได้วาง 

ท่อประธานส่งนํ้าควบคู่กันไป

 • ก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้าบางเขน

 • สรา้งอโุมงคส์ง่นํา้ใตด้นิความยาว 25 กโิลเมตร เพือ่สง่นํา้จาก

โรงงานผลตินํา้บางเขนไปยงัสถานสีบูจา่ยนํา้ทัง้ทางฝัง่ตะวนัออกและ

ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา

 นอกจากนีย้งัมโีครงการวางทอ่ประธาน โครงการวางทอ่จา่ยนํา้  

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการเปลี่ยนมาตรวัดนํ้ารวมอยู่ด้วย

 ในระหวา่งทีร่อดาํเนนิการตามโครงการนี ้การประปานครหลวง 
ได้แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าด้วยการขุดเจาะบ่อบาดาลจํานวนมากในพื้นที่ 

ที่ขาดแคลนนํ้า ปรับปรุงโรงงานผลิตนํ้าสามเสนและโรงงานผลิตนํ้าธนบุรี 

เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตให้เป็นวันละ 540,000 ลูกบาศก์เมตร และ 190,000  

ลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ

The Age of Emergence
 In 1967, MWA’s service areas covered an 
approximate area of 3,195 sq. kilometres with 
about 6 million populations. The daily water 
production capacity at the time was 1.2 million 
cubic metres. However, after a period of 47 years 
passed by, nowadays the statistics have completely 
changed. 
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 “The first mega project was to apply for a loan from the 
World	Bank	to	construct	the	main	waterworks.	We	received	300	
million US dollar loan to sign necessary contracts and purchase 
plots of land for the construction of the Bangkhen Water Treatment 
Plant and conduits. The construction of the waterworks system 
with	up	to	15-metre	capacity	of	water	pressure	was	completed	in	
two	years.”

Dr. Boonrod Binthasant 
(MWA Governor, 1973 - 1975)
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 In 1970, MWA for the first time hired  
Camp Dresser & McKey, an American engineering  
consultant company, to draft and implement a  
30-year waterworks improvement plan to increase  
production capacity and expand water supply  
service to the larger general public. The plan  
was divided into six phases of 5-year operational  
duration. The improvement plan also separated  
the service area into two types: the central water  
supply for direct consumers of the water treatment  
plant with only some groundwater consumption,  
and the independent water supply for nine  
peripheral communities with high population  
density including Nong Chok, Min Buri,  
Ladkrabang, Nong Khaem, Bang Phli, Bang Bo,  
Sai Noi, Bang Buathong, and Bang Yai. These  
areas mostly relied on groundwater consumption  
which was more cost-saving.

 “We set up a new accounting system without taking 
an accumulated loss into account. We then improved the 
water billing system, charging tariffs from those who never 
paid	for	their	water	usage.	Through	this	we	gained	70	-	80%	
more and subsequently made enough profit for the bonus 
and	paying	off	the	loan	as	well.”

Dr. Boonrod Binthasant 
(MWA Governor, 1973 - 1975)
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 อนึ่ง โครงการปรับปรุงในยุคนั้นได้ใช้วิธีแบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น 

สองระบบ คือ ระบบประปาส่วนกลาง ซึ่งผลิตนํ้าจ่ายแก่ผู้ใช้นํ้าจากโรงงาน 

ผลิตนํ้าและใช้นํ้าบาดาลเป็นบางส่วน กับ ระบบประปาอิสระ สําหรับชุมชน 

รอบนอกทีม่ปีระชากรหนาแนน่นํา้ประปาจากสว่นกลางยงัเขา้ไมถ่งึ ม ี9 แหง่  

คือ หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง หนองแขม บางพลี บางบ่อ ไทรน้อย  

บางบวัทอง และบางใหญ ่การผลติและจา่ยนํา้ในระบบประปาอสิระสว่นใหญ ่

จะผลิตนํ้าจากบ่อบาดาลซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย

   ในปี พ.ศ. 2514 การประปานครหลวงได้รับความช่วยเหลือ 

	 “...คนจะทำางานได้ดตีอ้งมกีำาลงัใจ	ทำาไป 
ทุกปีกิจการขาดทุนพนักงานก็ท้อแท้	 จึงคิดว่า 
เราวางระบบบญัชกีนัใหมใ่หถ้กูตอ้ง	อยา่เอาขาดทนุ 

ด้านวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านทางกรมวิเทศสหการ โดยมุ่งไปที่ 

การสํารวจ ศึกษา และทํารายงานการปรับปรุงระบบประปาอิสระ 

ในพื้นที่ทั้ง 9 แห่ง

 ในการมุง่สูย่คุสรา้งตวัของการประปานครหลวงนัน้ จดุมุง่หมาย 

หลักคือ แก้ปัญหาการขาดแคลนนํ้าสะอาดในหมู่ประชาชน 

ใหห้มดไปอยา่งถาวร แตท่ัง้หมดจะตอ้งประกอบไปดว้ยความเชือ่มโยง 

ของทุกส่วน ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มปริมาณนํ้าดิบตั้งแต่ต้นทาง  

ปรับกระบวนการผลิตนํ้าและระบบสูบจ่าย ทําให้แรงดันนํ้าส่งไปยัง 

ปลายทางเพ่ิมข้ึน แต่หากไม่ปรับปรุงชนิดและขนาดของท่อส่งนํ้า 

ตามเส้นทางให้สอดรับกันแล้วก็จะต้องเกิดความเสียหาย ท่อแตก  

น้ําซึมหายไปจากระบบ ดังน้ัน นอกจากจะต้องคิดสร้างระบบอันสมดุลแล้ว  

ยงัตอ้งมสีิง่ทีเ่รยีกวา่ “กอ๊กสอง” นัน่คอื ระบบสาํรองในทกุส่วน ซึง่ส่ิงเหล่านี ้

มีการดําเนินการมาตั้งแต่เริ่มแรก เครื่องสูบนํ้าที่ติดตั้งครั้งแรกนั้นก็มี 

สองเครื่องทํางานขนานกัน บ่อกรองนํ้าก็มีบ่อสํารองหากมีการปิดล้าง ฯลฯ  

รวมไปถึงแหล่งนํ้าดิบ ซึ่งจําเป็นจะต้องมีแหล่งสํารองเช่นกัน

 MWA during the Age of Emergence mainly  
aimed to permanently solve the clean water  
shortage problem by increasing the level of raw  
water and adjusting the water production process  
and the pumping system in order to increase  
water pressure. The organisation also recognised  
the importance of spare sources of raw water.

สะสมมาคิด	ถ้าขืนคิดก็ไม่มีทางได้กำาไร	ควรคิดผลงานปีต่อปีดีกว่า	จากนั้น 
ก็ปรับปรุงการจัดเก็บค่านำ้า	ใครที่ไม่เคยจ่ายก็จัดการให้จ่าย	จึงทำาให้มีรายได้ 
ขึ้นมา	 70	 -	 80	 เปอร์เซ็นต์	 ทำาให้ ได้กำาไรและจ่ายโบนัสเป็นปีแรก	 เม่ือมี 
รายได้เพิ่ม	เราก็เริ่มใช้หนี้เงินกู้ ไปเรื่อยๆ...”	
ดร.บุญรอด บิณฑสันต์ 

(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2516 - 2518)
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แม่นํ้าเจ้าพระยา เส้นเลือดใหญ่ของประเทศ 
 
 ในอดีตการสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจ้าพระยาเข้ามาทางคลองประปานั้น  

เส้นทางนํ้าซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศยังคงมีวิถีตามธรรมชาติ 

อย่างทีเ่รยีกวา่ ไหลมาเอือ่ยๆ แตม่าในชว่ง พ.ศ. 2514 นัน้ นํา้ในแมน่ํา้เจา้พระยา 

ได้รับการควบคุมและจัดสรรผ่านทางเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อน 

เจ้าพระยา (เขื่อนชัยนาท) ดําเนินการโดยกรมชลประทาน การจัดสรรจึงมี 

ปรมิาณและความเรว็ของนํา้เขา้มาเกีย่วขอ้ง ขณะนัน้กรมชลประทานสามารถ 

จดัสรรนํา้ในแมน่ํา้เจา้พระยาผา่นเขือ่นไดด้ว้ยปรมิาณและความเรว็ไมเ่กนิ 25  

ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ีจึงมีการคํานวณว่า หากการประปานครหลวงทาํการ 

ปรบัปรงุการผลตินํา้เตม็ตามโครงการแผนหลกัแลว้ ดว้ยปรมิาณและความเรว็ 

ของนํ้าดิบจากแม่นํ้าเจ้าพระยาที่มีอยู่จะไม่เพียงพอ และจะเกิดวิกฤตินํ้าดิบ 

ไม่พอใช้ในราวๆ ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นไป เป็นสัญญาณบ่งบอกว่า จะต้องมี 

แหล่งนํ้าดิบจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติม (ซึ่งไม่ใช่แหล่งนํ้าบาดาล) การหา 

แหล่งนํ้าดิบมาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้าตามแผน 

ที่วางไว้นั้นเป็นโครงการใหญ่มาก โดยการมองจากภูมิศาสตร์กายภาพของ 

	 “...ตัง้แตเ่ม่ือ	50	ปีกอ่น	เราตา่งก็รู้กันแลว้วา่	นำา้ในแมน่ำา้เจา้พระยา 
ในวันข้างหน้ามันจะไม่พอสำาหรับการผลิตนำ้าประปา	 เพราะเป็นแม่นำ้าที่มี 
การแบง่สันปันส่วนกนัใช้ในหลายหน่วยงาน	ตอนน้ันเพยีงมุง่คดิวา่จะทำายงัไง 
ให้มีนำ้าเพียงพอสำาหรับกรุงเทพฯ	 อย่างเดียวก็ลำาบากแล้ว	 รวมทั้งจะหาเงิน 
มาจากท่ีไหน	 โชคดีท่ีสมัยนั้นเราได้รัฐบาลจอมพล	 สฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ซึ่งต้อง 
นับว่าท่านมีคุณูปการต่อกิจการประปามาก	นอกจากนี	้ยุคนั้นเรามีรัฐมนตรี 
มหาดไทยที่มีความรู้	 เป็นนักวิชาการ	 และที่สำาคัญเราได้	 ดร.บุญรอด	 
บิณฑสนัต	์ท่านเป็นวศิวกรทีเ่ป็นอจัฉรยิบคุคลมาก	ยงัมอีาจารยจ์ำารสั	ฉายะพงศ	์ 
ผู้ว่าการการประปานครหลวงคนที่	 3	 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นวิศวกรจบนอก 
และเป็นเสรไีทย	เจรจากบัฝรัง่เกง่	ธนาคารโลกใหค้วามเชือ่ถอืมาก	จนในทีส่ดุ 
ก็ให้การประปาฯ	กู้เงินมาทำาโครงการแผนหลัก...”	
กระจก ศุภกิจวิเลขการ 
(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2518 - 2525)

	 ความต้องการนำ้าดิบที่ประเมินไว้ในช่วง	 พ.ศ.	 2525	 อยู่ที่	 
1,760,000	ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั	หรอืเป็นความเรว็	20	ลกูบาศกเ์มตร 
ตอ่วนิาท	ีในขณะท่ีชว่ง	พ.ศ.	2543	ประเมนิความต้องการทบทวขีึน้ไป 
ที	่6,000,000	ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนั	หรอืเป็นความเรว็	70	ลกูบาศกเ์มตร 

ต่อวินาที

ภาคกลางตอนล่างก็จะเห็นว่า แหล่งน้ําดิบใหม่ควรจะอาํนวยประโยชน์ 

กับพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยาเป็นหลัก การสํารวจ  

ศึกษา และทําแผนโครงการผลิตนํ้าประปาฝั่งตะวันตกจึงมีการ 

ริเริ่มขึ้น

Chao Phraya River: the Blood Vessel 
of Our Country
 Before 1971, the Chao Phraya River had 
flown very slowly. However, with the construction  
of the Bhumibol, Sirikit and Chao Phraya  
(Chainat) Dams in that year, the Department of  
Irrigation was able to gain control over the level of  
water and the speed of flow. It was calculated that if  
MWA improved the water production and reached  
the level of production capacity as planned, the 
water level and the speed of raw water supplied 
by the Chao Phraya River would be insufficient 
and MWA would faced a shortage of raw water 
from 1985 onwards. This was a sign that spare 
sources (except groundwater) of raw water were 
urgently needed. The survey and planning of the 
water production project on the west side of the 
Chao Phraya was thus initiated.
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	 “50	years	ago	we	were	aware	that	the	Chao	Phraya	
River water would not be sustainably sufficient for the water 
production. It was our luck that MWA received support 
from the government led by Field Marshal Sarit Thanarat.  
Dr.	Boonrod	Binthasant,	Professor	Chamras	Chayapong,	
the	3rd MWA Governor, was also internationally acclaimed; 
that was why MWA could get a financial support for our 
mega	project.”

Mr. Krajok Suphakijvilaekagarn 
(MWA Governor, 1975 - 1982)
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โรงงานผลิตนํ้าบางเขน 
 
 พืน้ทีร่มิคลองประปาในแขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีน่ัน้ มคีวามเหมาะสม 

กับการสร้าง *โรงงานผลิตนํ้าแห่งที่สามของกรุงเทพฯ ตามแผนแม่บท  

ซึ่งเปิดดําเนินการได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เรียกว่า “โรงงานผลิตนํ้าบางเขน”  

ใช้นํ้าดิบจากแม่นํ้าเจ้าพระยา มีจุดรับนํ้าอยู่บริเวณข้างวัดสําแล ตําบล 

บา้นกระแชง อาํเภอเมอืงฯ จงัหวดัปทมุธาน ีสง่ผา่นคลองประปามาถงึโรงงาน 

ผลิตนํ้า ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีกําลังผลิต 

เริ่มแรกอยู่ที่ 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันผลิตนํ้าได้ประมาณ  

3,600,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และในอนาคตอันใกล้จะขยายกําลัง 

การผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4,000,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถให้บริการ 

ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่เขตดอนเมือง บางเขน นนทบุรี บางซื่อ  

จตุจักร หลักสี่ สายไหม พญาไท ดินแดง ห้วยขวาง พระนคร ดุสิต ราชเทวี  

ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ บางรัก วัฒนา ปทุมวัน สาทร บางคอแหลม  

ยานนาวา คลองเตย สวนหลวง ลาดพร้าว บางกะปิ บึงกุ่ม ลาดกระบัง  

ประเวศ พระโขนง พระประแดง สมุทรปราการ บางกอกน้อย บางพลัด  

มีนบุรี หนองจอก บางพลี คันนายาว สะพานสูง วังทองหลาง คลองสามวา  

และบางนา 

* โรงงานผลตินํา้แหง่แรก คอื โรงกรองนํา้สามเสน โรงงานผลตินํา้แหง่ทีส่อง 

คือ โรงกรองนํ้าธนบุรี (เดิมเรียกว่า โรงกรองนํ้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 และ 

เปลี่ยนมาเรียกว่า โรงงานผลิตนํ้า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา)

Bangkhen Water Treatment Plant
 An area on the bank of the water supply  
canal in Thung Song Hong Sub-district, Lak Si  
District, was suitable for the construction of *the  
third water treatment plant which was open for  
operation in 1979 under the name of “Bangkhen  
Water Treatment Plant”. It made use of raw water  
from the Chao Phraya River and the production  
capacity at the beginning was 800,000 cubic  
metres/day. Nowadays, it can produce approximately  
3,600,000 cubic metres of water/day and the  
production capacity will be increased to 4,000,000  
cubic metres/day in the near future. The service  
areas include a majority of Greater Bangkok areas  
including Nonthaburi and Samut Prakarn. 

*The first water treatment plant is Samsen Water Filtration plant 
while the second is Thonburi Water Filtration Plant (they had been 
formerly called the water filtration plant since 1914 and renamed 
to the water treatment plant in 1967).

โรงงานผลิตนํ้าบางเขน
Bangkhen Water Treatment Plant
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จุดรับนํ้าข้างวัดสําแล    จังหวัดปทุมธานี
Samlae Raw Water    Pumping Station,    

Pathum Thani

โรงงานผลิตนํ้าบางเขน
Bangkhen Water Treatment Plant
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อุโมงค์และท่อส่งนํ้า 

 เมื่อมีการก่อสร้างโรงงานผลิตนํ้าแห่งใหม่ที่บางเขนแล้ว จึงจําเป็น 

จะตอ้งมรีะบบสง่นํา้ขนาดใหญท่ีเ่หมาะสม ประกอบดว้ย อโุมงคแ์ละทอ่สง่นํา้ 

โครงการก่อสร้างอุโมงค์และท่อส่งนํ้าเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2517  

มาจนถึงปัจจุบัน แผนแม่บทใช้วิธีการก่อสร้างระบบส่งนํ้าโดยการขุดอุโมงค์ 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 3.40 เมตร วางในชั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff Clay) ซึ่งอยู่ 

ลึกประมาณ 17 - 20 เมตร เฉพาะบางช่วงลึกถึง 30 เมตร *ด้วยหัวขุดเจาะ 

แบบ Tunneling Shield สําหรับท่อส่งนํ้าก่อสร้างโดยการขุดวางดันลอด  

มีลําดับการสร้างดังนี้

 โครงการ 1 (พ.ศ. 2517 - 2522) จากโรงงานผลิตนํ้าบางเขนไปยัง 

สถานีสูบจ่ายนํ้าลุมพินี และแยกลอดแม่นํ้าเจ้าพระยาไปยังสถานีสูบจ่ายน้ํา 

ท่าพระ

 โครงการ 2 (พ.ศ. 2522 - 2526) ขยายไปยงัสถานสีบูจา่ยนํา้พหลโยธนิ 

และคลองเตย 

 โครงการ 3 (พ.ศ. 2528 - 2532) เริ่มเส้นทางที่ 2 จากโรงงานผลิตนํ้า 

บางเขนถึงประตูนํ้าคลองเปรม ประตูนํ้ารัชดาภิเษก ประตูนํ้าบางกะปิ  

ประตนูํา้บางซือ่ ประตนูํา้ลาดพร้าว สถานสีบูจา่ยนํา้ลาดพรา้ว ประตนูํา้คลอง 

แสนแสบ ประตูนํ้าคลองเตย และสถานีสูบจ่ายนํ้าสําโรง

 โครงการ 3/1 (พ.ศ. 2530 - 2533) ต่อเชื่อมเส้นทางที่ 2 ไปยังสถานี 

สูบจ่ายนํ้าพหลโยธิน และขยายไปสถานีสูบจ่ายนํ้าราษฎร์บูรณะ

 โครงการ 4 (พ.ศ. 2532 - 2535) ขยายไปสถานสีบูจา่ยนํา้ลาดกระบงั

 โครงการ 5 (พ.ศ. 2535 - 2539) ไม่มีงานก่อสร้างระบบส่งนํ้า 

ในโครงการนี้ แต่มีการก่อสร้างโครงการผลิตนํ้าประปาฝั่งตะวันตก

 โครงการ 6 (พ.ศ. 2536 - 2550) จากโรงงานผลตินํา้มหาสวสัดิไ์ปสถาน ี

สูบจ่ายนํ้าเพชรเกษม และต่อเชื่อมไปยังสถานีสูบจ่ายนํ้าราษฎร์บูรณะ

 โครงการ 7 (พ.ศ. 2543 - 2549) จากโรงงานผลตินํา้บางเขนไปยงัสถาน ี

สูบจ่ายนํ้ามีนบุรีและบางพลี

 โครงการ 7/1 (พ.ศ. 2549 - 2552) เชือ่มตอ่อโุมงคเ์สน้ทางที ่2 ไปยงั 

สถานีสูบจ่ายนํ้าลาดกระบังและบางพลี

Water Transmission Tunnels and 
Conduits
 After the construction of the new water  
treatment plant in Bangkhen, it was necessary to  
build a quality water transmission system consisted  
of tunnels and conduits. The construction of tunnels  
and conduits was an ongoing project started in  
1974 and has been carrying out until today. The  
master plan included a construction of tunnels  
with a diameter of 2 - 3.4 metres on the soil layer of  
stiff clay, which is 17 - 20 metres deep down from  
the surface, and used the *tunneling shield excavator.  
The tunnel was approximately 100 kilometres long  
while the conduit was about 70 kilometres long.  
The overall budget is approximately 6,800 million  
baht in total, and the tunnels will be all connected. 

* การประปานครหลวงถอืเปน็หนว่ยงานแรกๆ ของประเทศ ทีใ่ชห้วัขดุเจาะ 

อุโมงค์แบบ Tunneling Shield 

* MWA is one of the first organisations in Thailand that made  
use of the tunneling shield excavator.
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 สรุปคือ ความยาวอุโมงค์ประมาณ 100 กิโลเมตร ความยาวท่อส่งนํ้า  

(conduit) ประมาณ 70 กิโลเมตร และยังมีอุโมงค์ในอนาคตอีกมากกว่า  

30 กิโลเมตร ใช้งบประมาณรวมกันราว 10,000 ล้านบาท อุโมงค์ทั้งหมด 

จะโยงใยต่อเชื่อมกัน รวมทั้งอาจใช้ทดแทนกันในบางช่วงบางเวลาในกรณี 

ปิดซ่อมบางส่วน

 “Water tunnels were new for Thailand’s waterworks. 
Before the construction, I had visited many water tunnel 
construction sites aboard. Those tunnels were normally  
built in rock settlement while ours were to be built in 
Bangkok clay which would make the construction a 
dangerous	process.”	

Mr. Krajok Suphakijvilaekagarn 
(MWA Governor, 1975 - 1982)     
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จังหวัดนนทบุรี

โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

โรงงานผลิตน้ำบางเขน
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สถานีสูบจายน้ำสำโรง

สถานีสูบจายน้ำลาดพราว

ประตูน้ำรัชดาภิเษก

สถานีสูบจายน้ำมีนบุรี

สถานีสูบจายน้ำบางพลี

สถานีสูบจายน้ำลาดกระบัง

สถานีสูบจายน้ำราษฎรบูรณะ

สถานีสูบจายน้ำเพชรเกษม

จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ 1 (พ.ศ. 2517 -2522) 

โครงการ 2 (พ.ศ. 2522 -2526) 

โครงการ 3 (พ.ศ. 2528 -2532)  
โครงการ 3/1 (พ.ศ. 2530 -2533)  

โครงการ 4 (พ.ศ. 2532 -2535)  

โครงการ 6 (พ.ศ. 2536 -2550)  
โครงการ 7 (พ.ศ. 2543 -2549) 

โครงการ 7/1 (พ.ศ. 2549 -2552) 

กรุงเทพมหานคร

สถานีสูบจายน้ำคลองเตย

แผนที่ทางเดินอุโมงค์และท่อส่งนํ้าของการประปานครหลวง
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จังหวัดนนทบุรี

โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

โรงงานผลิตน้ำบางเขน

สถ
าน

ีสูบ
จา

ยน
้ำล

ุมพ
ินี

สถ
าน

ีสูบ
จา

ยน
้ำท

าพ
ระ

สถ
าน

ีสูบ
จา

ยน
้ำพ

หล
โย

ธิน

สถานีสูบจายน้ำสำโรง

สถานีสูบจายน้ำลาดพราว

ประตูน้ำรัชดาภิเษก

สถานีสูบจายน้ำมีนบุรี

สถานีสูบจายน้ำบางพลี

สถานีสูบจายน้ำลาดกระบัง

สถานีสูบจายน้ำราษฎรบูรณะ

สถานีสูบจายน้ำเพชรเกษม

จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ 1 (พ.ศ. 2517 -2522) 

โครงการ 2 (พ.ศ. 2522 -2526) 

โครงการ 3 (พ.ศ. 2528 -2532)  
โครงการ 3/1 (พ.ศ. 2530 -2533)  

โครงการ 4 (พ.ศ. 2532 -2535)  

โครงการ 6 (พ.ศ. 2536 -2550)  
โครงการ 7 (พ.ศ. 2543 -2549) 

โครงการ 7/1 (พ.ศ. 2549 -2552) 

กรุงเทพมหานคร

สถานีสูบจายน้ำคลองเตย

	 “...อุโมงค์ส่งนำ้าถือเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย	 ก่อนจะลงมือสร้าง	 
ผมตอ้งไปดงูานกอ่สรา้งอโุมงค์ในหลายประเทศ	ซึง่สว่นใหญเ่ขาสรา้งอยูบ่นหนิ	หรอื	Rock	Settle	 
แต่ของเราสร้างอยู่บน	Bangkok	Clay	หรือโคลนกรุงเทพฯ	 ซึ่งเป็นชั้นดินโคลน	 เวลาก่อสร้าง 
อันตรายมากในยุคนั้น	 เพราะไม่รู้ว่าโคลนมันจะทะลักเข้ามาเมื่อไร	 มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกขณะ	 
มีอยู่ครั้งหนึ่งที่รัฐมนตรีในสมัยนั้นเขาอยากลงไปดูการขุดอุโมงค์ที่ลอดแม่นำ้าเจ้าพระยา	เจ้าหน้าที่ 
บริษัทญ่ีปุ่นเขาต้องเตรียมการป้องกันความปลอดภัยกันอย่างใหญ่โตเลย	 ถึงขนาดไปติดต่อ 
ขอคำาปรึกษากับทหารเรือเลยทีเดียว...”
กระจก ศุภกิจวิเลขการ 
(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2518 - 2525)

ชั้นดินอ่อน

ชั้นดินเหนียวแข็ง

ชั้นดินปานกลาง

ระดับถนน

20 - 30 เมตร

อุโมงค์ดาดด้วยคอนกรีต 

RC Lining

อุโมงค์ดาดด้วยเหล็ก 

Steel Lining

Precast Segment

Infill Concrete Steel LiningReinforced Concrete Lining 

2 - 3.40 เมตร 2 - 3.40 เมตร
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วิกฤติค่านํ้าของการประปานครหลวง
 
 การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยภาครัฐนั้น ก็เพ่ือให้มีการบริหารงานเป็น 

อิสระ คล่องตัวเหมือนกับธุรกิจทั่วไป โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพราะ 

รฐัวสิาหกจิสว่นใหญจ่ะใหบ้รกิารดา้นสาธารณปูโภคแกป่ระชาชน ซึง่แนน่อน 

ว่าจะต้องมีระดับค่าบริการที่เหมาะสมเป็นตัวตั้ง การบริการที่ดีและรวดเร็ว 

เป็นตัวประกอบ การประปานครหลวงก็เป็นอีกหน่วยบริการหนึ่งของรัฐที่จะ 

ต้องมีความสมดุลทั้งค่าบริการและการบริการ การที่ผู้คนทั่วไปจะเปิดก๊อก 

ทีบ่า้นแลว้เหน็นํา้ไหลแรงด ีมคีวามใส ไมม่ตีะกอนกจ็ะเกดิความสขุ แตท่ัง้นี ้

เมื่อถึงเวลาของการเปิดซองบิลค่านํ้า ก็จะต้องเห็นตัวเลขไม่มากอีกด้วย

 เริม่ตัง้แตย่คุสรา้งตวัเปน็ตน้มานัน้ การประปานครหลวงไดว้างรากฐาน 

ท่ีจะให้มีการบริการท่ีม่ันคง ย่ังยืน จึงมีการดําเนินงานเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มาอย่างต่อเนื่องและมากมาย อันส่งผลถึงเงินงบประมาณมหาศาลที่ถูกใช้ไป  

ปัญหาก็คือ ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นถังกรองนํ้าว่าใหญ่โตได้ขนาดไหน ไม่มีใคร 

	 “...ผมคิดว่า	 จุดแรกที่การประปา 
นครหลวงจะก้าวตอ่ไปก็คอื	ตอ้งปรับปรุงบริการ 
ให้ชุ่มฉำ่าหัวใจประชาชนเสียก่อน	 ทุกคนเป็น 

เคยเหน็อโุมงคส์ง่นํา้วา่ใหญข่นาดรถลงไปแลน่ได ้ไมม่ใีครรูว้า่ใตแ้มน่ํา้ 

เจ้าพระยาก็มีอุโมงค์ส่งนํ้า รวมทั้งมีความยาวขยายไปจนรอบเมือง  

ดังนั้น หากมีข่าวว่าการประปานครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจที่ประสบ 

ปญัหาขาดทนุสะสมมาตลอด กค็งไมม่ใีครนกึถงึวา่เงนิทีต่อ้งลงไปใน 

การสรา้งกบัซอ่มอโุมงคส์ง่นํา้นัน้มากมายอยา่งไร ดงันัน้จงึมบีางชว่ง 

บางตอนของยุคสร้างตัวที่จะต้องหาทางแก้วิกฤติต่างๆ ให้กระทบ 

ผู้บริโภคให้น้อยที่สุด โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องวิกฤติค่านํ้านั้นถือเป็น 

เรื่องใหญ่สุด

 แนน่อนวา่ ตน้ทนุดําเนนิการของการประปานครหลวงนัน้ม ี

ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยค่าใช้นํ้ามาตลอด ได้เกิดกรณีวิกฤติ 

คา่นํา้ครัง้สาํคญัปดิทา้ยยคุสร้างตวัเมือ่ราวป ีพ.ศ. 2526 - 2527 เพราะ 

เปน็ชว่งทีป่ญัหาขาดทนุสะสมไดร้ะดมเขา้มาถงึจดุสงูสดุ คอืมหีนีส้นิ 

สะสมอยู่เปน็จาํนวนเงนิถงึ 8,898 ลา้นบาท และประสบภาวะขาดทนุ 
ในปีงบประมาณ 2526 อยู่ราว 424 ล้านบาท โดยมีต้นทุนการผลิตนํ้าอยู่ที่  

5.40 บาทต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 3.02 บาท 

ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร

The Water Tariffs Crisis
 
 Since the age of construction, MWA  
had built a strong and sustainable foundation  
of water supply service and had spent a lump sum   
of budget for the infrastructure construction.  
However, the problem was that only few  
people had a chance to see how gigantic and  
extensive the constructions were. Whenever  
it appeared in the news that MWA had an  
accumulated loss, not many people could have  
imagined how much money had been spent for  
the infrastructure construction. Therefore, in  
the age of construction, MWA became aware  
of the need to solve the water tariffs crisis  
which affected the consumers the most.

นักประชาสัมพันธ์ของการประปานครหลวง	 ทุกท่านที่พบกับประชาชน 
เป็นนักประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นช่าง	 พนักงานเก็บเงิน	 อ่านมาตร	 
ที่ติดต่อกับประชาชนล้วนถือว่าเป็นตัวแทนของการประปาฯ	 ที่จะสร้าง 
ความชุ่มฉำ่าที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของคนทั้งหลาย...”
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2530)
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 แผนการแกว้กิฤตคิรัง้นัน้เปน็ไปแบบครบทกุภาคส่วน นาํโดยผู้วา่การฯ  

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ผู้ว่าการการประปานครหลวง พ.ศ. 2527 - 2530)  

ทา่นไดนํ้าการบรหิารเชงิกลยทุธใ์นแบบภาคธรุกจิเขา้มาใช ้ตัง้แตก่ารปรบัแผน 

ดําเนินกิจการ ปฏิบัติการ ไปจนถึงแผนประชาสัมพันธ์

 รูปธรรมในเชิงปฏิบัติเร่ิมด้วยการบริหารหนี้ในภาคธุรกิจเต็มรูปแบบ  

ดว้ยวธิกีูเ้งนิใหมแ่ทนสญัญาเงนิกูเ้ดมิ (Ref  inance) ออกพนัธบตัร และการทํา 

สัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) ทั้งนี้เพื่อ 

ลดความเสี่ยงด้านการเงิน รูปธรรมต่อมาคือ แผนการบริการและภาพลักษณ์ 

ขององคก์ร โดยมกีารกาํหนดแผนวสิาหกจิและแผนปฏบิตังิานประจาํปไีวเ้ปน็ 

เครือ่งมอืดาํเนนิการ เปา้หมายคอื การผลติและส่งนํา้ทีม่มีาตรฐาน มปีรมิาณ 

และแรงดันเพียงพอต่อความต้องการ แผนการเพิ่มจํานวนผู้ใช้บริการ  

ในขณะเดียวกันก็มีแผนลดการสูญเสียนํ้าและต้นทุนการผลิตควบคู่ไปด้วย  

ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ภาพลักษณ์ขององค์กร 

ต่อสายตาภายนอกดีข้ึน นอกจากน้ียังมีแผนการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน 

ได้ทราบถึงโครงการสําคัญต่างๆ ที่เกิดข้ึนตามแผนพัฒนา เพื่อผลลัพธ์ 

นํ้าสะอาดและไหลแรงมาสู่ทุกครัวเรือนและที่เป็นการแก้ตรงจุดจริงๆ คือ  

การแก้วิกฤติค่าน้ําด้วยการข้ึนค่าน้ํา นับเป็นการปรับราคาคร้ังใหญ่ท่ีไม่ธรรมดา  

นั่นคือการทยอยปรับราคาขึ้นเดือนละ 20 สตางค์ เป็นเวลา 12 เดือน  

(กันยายน พ.ศ. 2557 - สิงหาคม พ.ศ. 2558) จากประมาณ 3 บาทไปจนถึง 

เฉลีย่ 5.40 บาท ตอ่ 1 ลกูบาศกเ์มตร ขนานไปกบัแผนอืน่ๆ ในหลายภาคสว่น  

ซึ่งในช่วงเวลาที่มีการปรับราคานั้นยังบังเอิญขนานไปกับสถานการณ์การเงิน 

ของประเทศที่มีการประกาศลดค่าเงินบาทเป็นระยะในห้วงเวลาเดียวกัน

 การดําเนินงานของการประปานครหลวงประสบความสําเร็จในราวปี  

พ.ศ. 2528 - 2529 ในหลายด้าน ที่สวยงามที่สุดคือ การพลิกจากภาวะ 

การขาดทนุมาเปน็การทํากําไรไดใ้นปงีบประมาณ 2528 ถงึ 151 ลา้นบาท  

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อขวัญและกําลังใจของพนักงานทุกระดับ

 Obviously, the operation cost of MWA was  
relatively higher than the water tariffs collected.  
The crisis happened during 1983 - 1984 or towards  
the end of the age of construction when the  
accumulated loss reached the highest point and  
there was an amount of 8,898 million baht  
accumulated debt in total. The integrated solution  
for the crisis was led by the governor of MWA,  
Dr. Arthit Urairat, who applied the business  
sector’s strategic administration to improve the  
operational and public relations planning. However,  
the most effective solution to the water tariffs crisis  
was to increase the water tariffs itself. The tariff  
was then gradually increased every month for 0.20  
baht, after a year it was increased from 3 to 5.40  
baht/cubic metre. 
 MWA’s operation succeeded in several aspects  
of its operations during 1985 - 1986, notably in  
the B.E. 2528 fiscal year when MWA made an  
operational profit of 151 million baht.

 “I think the very next step for MWA is to improve  
the service to meet customers’ satisfaction. Our employees 
who	directly	interact	with	customers	are	our	representatives.”

Dr. Arthit Urairat 
(MWA Governor, 1984 - 1987)
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ยุคพัฒนาเต็มรูปแบบ 
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 การปรบัราคาคา่นํา้นัน้ ใชว่า่จะมแีตก่ารปรบัขึน้เทา่นัน้ เมือ่การประปา 

นครหลวงมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยลดการใช้พลังงาน  

ลดค่าใช้จ่าย ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง ในปี พ.ศ. 2529 ก็มีการลด 

ค่านํ้าประปาเฉลี่ย 5 สตางค์ต่อลูกบาศก์เมตร

 ถงึแมก้ารประปานครหลวงจะประหยดัค่าใชจ้า่ยตา่งๆ แตใ่น ด้านการ 

บริการและเทคโนโลยี การประปานครหลวงยังคงลงทุนเพื่อให้กระบวนการ 

ผลิตนํ้าและงานบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีคือการนําเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ 

ในงานบริการทั่วไป การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานแรกๆ ของประเทศ  

(เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2513) ที่มีการนําเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยพิมพ์รายงานและ 

ใบเสร็จ โดยใช้บริการประมวลผลที่บริษัทไอบีเอ็ม ต่อมาในราวปี พ.ศ. 2517  

ย้ายมาใช้บริการประมวลผลที่สํานักงานสถิติแห่งชาติ และได้เพิ่มการจัดทํา 

ระบบเงินเดือนพนักงาน

 เมื่อคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วงปี พ.ศ. 2521 - 2529  

จงึมกีารตดิตัง้เครือ่งเมนเฟรมโดยวธิเีชา่พรอ้มกบัพฒันาระบบงานเพิม่เตมิอกี  

แต่หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ได้ถูกพัฒนาจนเป็นไมโครคอมพิวเตอร์หรือที่ 

เรยีกวา่คอมพวิเตอรส์ว่นบคุคล คอมพวิเตอรห์ลายประเภทจงึถกูนาํมาปรบัใช ้

กับกระบวนการในทุกระดับตั้งแต่ควบคุมการผลิตไปจนถึงควบคุมต้นทุน  

ประโยชน์คือสามารถเพิ่มการให้บริการ โดยพนักงานหนึ่งคนสามารถให้ 

บริการลูกค้าหลายๆ คนได้ในช่วงเวลาเดียวกัน ลดพลังงานหรือค่าใช้จ่าย 

ในระยะยาวลงได ้รวมทัง้ใชง้านครอบคลมุงานหลกัของการประปานครหลวง 

ได้ทุกภาคส่วน

 ในยุคพัฒนาเต็มรูปแบบนี้ได้มีการปรับต้นทุนและค่าบริการให้สมดุล 

กัน มีแผนงานระยะยาวที่เหมาะสมและดําเนินการขยายกําลังการผลิตและ 

จ่ายน้ําตามแผนได้อย่างไม่ติดขัด กิจการจึงพ้นภาวะขาดทุนมาเป็นมีกําไร 

ต่อเน่ืองทุกปี รวมทั้งเพิ่มจํานวนผู้ใช้น้ําในอัตรา 8 - 9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2530 จึงถือเป็นการเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาได้อย่าง 

เต็มรูปแบบ มีสิ่งสําคัญๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายในวาระนี้

The Age of Development
 MWA did not only make an adjustment of  
water tariffs, but also an improvement of  
operational efficiency. This was done by reducing  
energy usage and expenses which resulted in the  
lower production cost. In 1986, the water tariffs  
were reduced by 0.05 baht/cubic metre.
 Despite its expense-saving policy, MWA  
still invested in building more efficient water  
production and service. This included the use of  
computer system in administrative work. MWA  
thus became one of the first organisations (since  
1970) in Thailand to make use of computer for  
producing reports and bills. During the age of  
development, MWA could adjust and achieve a  
balance of cost and service fees. The organisation  
has thus survived from loss and has continually  
made profit as well as increasing numbers of  
consumers in a rate of 8 - 9% per year since early 
1987. 



118

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
ศตวรรษสดุดี ส า ย ธ า ร ีแ ห ่ง น ค ร า

อุโมงค์ส่งนํ้า: สร้างและซ่อม 
 
 ในการกอ่สรา้งไมว่า่โครงการใหญห่รอืเลก็ขนาดไหน เมือ่มกีารสรา้ง 

ย่อมหลีกไม่พ้นที่จะมีการซ่อมตามมา อุโมงค์ส่งนํ้าขนาดใหญ่ซึ่งถือเป็น 

โครงสรา้งพืน้ฐานของระบบประปาทีส่าํคญัโครงสรา้งหนึง่ของการประปา 

นครหลวงก็เช่นเดียวกัน

 อโุมงคส์ง่นํา้มกีารลงทนุตอ่เนือ่งยาวนาน แบง่ซอยโครงการตดิตอ่มาถงึ 

ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 โครงการแล้ว โครงการที่ 1 เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2517  

จากโรงงานผลิตนํ้าบางเขนไปสถานีสูบจ่ายน้ําลุมพินีและท่าพระ สําเร็จและ 

เปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2522 อุโมงค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.40 เมตรและ 

ลดหลั่นลงมาเป็น 2 เมตร อยู่ลึกจากผิวดินประมาณ 18 เมตร ลักษณะของ 

อุโมงค์เป็นแบบโครงสร้างคอนกรีตสองชั้น ช้ันนอกเป็นคอนกรีตหล่อสําเร็จ 

ทําหน้าที่รับนํ้าหนักชั้นดินโดยรอบ ชั้นในเป็นคอนกรีตหล่อป้องกันน้ําร่ัวซึม  

การเลือกใช้โครงสร้างอุโมงค์ชั้นในด้วยคอนกรีตนี้ เนื่องจากมีความแข็งแรง 

และใช้งบประมาณน้อยกว่าโครงสร้างประเภทโลหะหลายเท่า

 อโุมงคส์ง่นํา้เปน็โครงสร้างทีต่อ้งรบัทัง้แรงกดของพืน้ดนิและแรงดนันํา้ 

ซึง่มทีัง้กาํลังและนํา้หนกั ชว่งเวลาตัง้แต ่พ.ศ. 2522 - 2529 นัน้ ไดพ้บรอยแตกรัว่ 

ในอุโมงค์และมีการปิดซ่อมมาเป็นระยะ การซ่อมอุโมงค์ส่งนํ้าไม่เหมือน 

การซอ่มโครงสรา้งหรอืระบบอืน่ๆ เพราะการซอ่มแตล่ะครัง้จะตอ้งปดิอโุมงค์ 

และหยุดการสง่นํา้ในระยะเวลาตา่งๆ กนั เชน่ 7 ถงึ 31 วนั ในชว่งเวลาดงักลา่ว 

การปิดอุโมงค์ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง  

จึงต้องมีแผนรองรับในระหว่างปิดซ่อม เช่น การประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน 

ถงึบรเิวณทีจ่ะขาดนํา้และระยะเวลาปดิซอ่ม พรอ้มกนันีย้งัไดร้บัความรว่มมอื 

จากหน่วยงานภายนอก ทั้งทหารและตํารวจดับเพลิงระดมกําลังจัดรถส่งน้ํา 

สู่พื้นที่ขาดแคลนนํ้า

 การปิดซอ่มอโุมงคไ์ดค้ลีค่ลายจากปญัหาใหญไ่ปเปน็ปญัหาเลก็เมือ่เขา้สู ่

การก่อสร้างในโครงการที่ 3 เริ่มแล้วเสร็จ เพราะเส้นทางระบบส่งนํ้าทั้งหมด 

จนถึงในโครงการที่ 3  * นั้นมีลักษณะเป็นโครงข่ายเกือบสมบูรณ์รอบเมือง  

สามารถใช้ทดแทนกันได้ในขณะปิดซ่อม เมื่อปี พ.ศ. 2535 นั้นมีการปิดซ่อม 

อุโมงค์ครั้งใหญ่ยาวนานถึง 8 เดือน ช่วงระหว่างโรงงานผลิตนํ้าบางเขนถึง 

* อุโมงค์ส่งนํ้าโครงการ 3 (พ.ศ. 2528 - 2532) เริ่มจากโรงงานผลิตนํ้า

บางเขนถึงประตูนํ้าคลองเปรม ประตูนํ้ารัชดาภิเษก ประตูนํ้าบางกะปิ  

ประตูนํ้าบางซื่อ ประตูนํ้าลาดพร้าว สถานีสูบจ่ายนํ้าลาดพร้าว ประตูนํ้า 

คลองแสนแสบ ประตูนํ้าคลองเตย และสถานีสูบจ่ายนํ้าสําโรง

Water Transmission Tunnels: 
Construction and Repair
 The investment in water transmission tunnel  
construction has long been implemented and  
nowadays there are eight projects in total. The first  
project, started in 1974, was the construction of a  
water tunnel from the Bangkhen Water Treatment  
Plant to the Lumpini and Thapra pumping station  
which began its operation in 1979. The tunnel  
is made of double-layer concrete. It is 18-metre  
deep from the surface. However, since the water  
transmission tunnel had to withstand both soil and  
water pressure, leakage was found and the tunnel  
needed to be closed for maintenance. A temporary  
tunnel shutdown, nonetheless, critically affected a  
large number of consumers. Therefore, there was a  
need for a support plan such as a clear announcement  
of water shortage areas and maintenance duration  
as well as a request for cooperation from external  
organisations to provide mobile water services to  
the effected areas. 

 “I was most impressed with MWA’s employees. 
They had been sacrificing to perform their duty and been 
working	their	heart	out	behind	the	scenes.”

Dr. Arthit Urairat 
(MWA Governor, 1984 - 1987)
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ถนนประดพิทัธ ์ความยาว 10.3 กโิลเมตร จงึไมม่ปีญัหาการขาดแคลน 

นํ้าเกิดขึ้นแต่อย่างใด ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 ในช่วงโครงการที่ 8  

ได้มีการปิดซ่อมอุโมงค์อีกคร้ังต่อจากที่ซ่อมไว้เดิม โดยมีศูนย์กลาง 

ทีแ่ยกสีพ่ระยาไปสวนลมุพนิ ีไปแยกประดพิทัธ ์ขา้มแมน่ํา้เจา้พระยา 

ไปสถานีสูบจ่ายนํ้าท่าพระ และบริเวณสวนลุมพินีไปจนถึงสถานี 

สูบจ่ายนํ้าลุมพินี ระยะทางรวม 14.4 กิโลเมตร แล้วเสร็จในปี  

พ.ศ. 2557

 

	 “...ผมรู้สึกประทับใจที่สุดคือ	คนประปานี่สุดยอด	สุดหัวใจ	เมื่อผม 
ไดส้มัผสัแลว้จงึพบวา่	ถา้มใีจใหก้นัแลว้ถงึไหนถงึกนั	ไมว่่าจะดกึดืน่เท่ียงคืน 
ยังไง	 คนประปาสู้เต็มที่	 งานซ่อมท่อเหนื่อยยากขนาดไหนก็ทำากันถึงที่สุด	 
แต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็น	เหมือนเราทำางานปิดทองหลังพระมาตลอด...”
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ 

(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2527 - 2530)
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นํ้าดื่มสาธารณะ 
 
 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อนํ้าดื่มของพ่ีน้องประชาชน  

การประปานครหลวงได้ติดตั้ง ก๊อกสาธารณะในย่านชุมชน สําหรับให้ 

ประชาชนไดด้ืม่กนิระหวา่งการเดนิทางเพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยและเพือ่ความสะดวก  

ไม่ต้องถือขวดนํ้าที่เหลือจากการดื่ม

 ก๊อกสาธารณะมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบไปตามยุคตามสมัย ในยุค 

แรกเริม่มนีํา้ประปาใชใ้นสมยัรัชกาลที ่6 เปน็กอ๊กสาธารณะทีใ่ชท้ัง้อปุโภคและ 

บริโภค คือเป็นทั้งนํ้าดื่มและนํ้าใช้ ต่อมาได้ทยอยยกเลิกใช้ก๊อกนํ้าสาธารณะ  

เนื่องจากมีการแย่งกันรองนํ้า และมีการอาบนํ้า ซักผ้าริมถนน ดูไม่เรียบร้อย  

ประกอบกับมีการติดตั้งนํ้าประปาตามบ้านทั่วถึงมากขึ้น

 จนเมื่อปี พ.ศ. 2529 กรุงเทพมหานคร โดย พล.ต.จําลอง ศรีเมือง  

ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ไดเ้สนอใหก้ารประปานครหลวงตดิตัง้กอ๊กนํา้ดืม่ 

สาธารณะ โดยกรุงเทพมหานครรับผิดชอบค่าแท่นนํ้าดื่ม ส่วนการประปา 

นครหลวงดําเนนิการตดิตัง้และใหบ้ริการนํา้ประปาโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย ตอ่มา 

ก๊อกสาธารณะรุ่นนี้ได้ชํารุดไปตามกาลเวลาจนหมดสภาพไป และโครงการ 

ตดิตัง้กอ๊กสาธารณะดําเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งจนถงึปจัจบุนัตามเจตนารมณ ์

ที่ไม่เคยเปลี่ยน นั่นคือ ประปาเพื่อประชาชน

Public Drinking Water
 To reduce the general public’s expense on  
potable water, MWA has installed public standpipes  
in community areas. The purpose of the standpipes  
has been changing through time. In the early days,  
during the reign of King Rama VI, the standpipes  
were  used  to  supply  water  for  drinking  and  household  
usage. In 1986, the Bangkok Metropolitan Adminis- 
tration requested the installation of standpipes to  
provide drinking water to the general public.  
While the Bangkok Metropolitan Administration  
was responsible for the cost of standpipes, MWA  
agreed to install the standpipes for free and provide  
drinking water without any charges. 
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เลิกใช้นํ้าบาดาล  
 
 นํา้ใตพ้ืน้ดนิทีอ่ยูล่กึลงไปในระดบัตา่งๆ หรอืทีเ่รยีกวา่ “นํา้บาดาล” นัน้ 

ถือว่าเป็นระบบนํ้าจืดที่หาได้ง่ายและดีในระดับหนึ่ง แต่ความที่เป็นบ่อใต้ดิน 

ซึ่งถูกเจาะและสูบขึ้นมาใช้กันมากๆ นั้นจะส่งผลเสียต่อส่วนรวมอย่างมาก

 ในปี พ.ศ. 2497 กรุงเทพฯ มีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใช้เพียงวันละ  

8,360 ลกูบาศกเ์มตร หลงัจากนัน้กเ็พิม่จาํนวนขึน้เรือ่ยๆ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2528  

ปริมาณน้ําท่ีการประปานครหลวงสูบข้ึนมาใช้สูงถึงวันละ 269,410 ลูกบาศก์เมตร  

ยังไม่นับในส่วนของหน่วยงานอื่นหรือชุมชนสูบขึ้นมาใช้เอง

 วิกฤติการณ์นํ้าบาดาล เกิดขึ้นเมื่อได้มีการสูบนํ้าขึ้นมาใช้จนแหล่งนํ้า 

สูญเสียดุลยภาพตามธรรมชาติ หรือเมื่อได้มีการสูบนํ้าขึ้นมาใช้มากเกินกว่า 

ปริมาณนํ้าที่แหล่งนํ้าบาดาลได้รับเพิ่มเติมตามธรรมชาติ สัญญาณ 

แห่งวิกฤติการณ์แสดงออกโดยการลดลงของระดับนํ้าโดยไม่มีการคืนตัว  

ผลกระทบก็คือนํ้าจืดที่เคยมีอยู่ในแหล่งต่างๆ จะถูกนํ้าเค็มซึมเข้ามาทดแทน  

และปัญหาที่สําคัญคือจะเกิดพ้ืนดินทรุดตัวในระดับต่อเนื่องทั่วกรุงเทพฯ  

จนอาจกลายเป็นระดับรุนแรงในอนาคต 

 มาตรการลดการใช้นํ้าบาดาลเกิดขึ้นขนานไปกับโครงการขยาย 

กําลังผลิต ขยายพื้นที่บริการออกไปเรื่อยๆ ต่อมาเมื่อการปรับปรุงตาม 

แผนหลักเริ่มส่งผล และการสํารวจหาแหล่งนํ้าดิบบนผิวดินแห่งใหม่ 

เริ่มเป็นรูปร่าง จึงมีการประกาศเลิกใช้น้ําบาดาลในเขตวิกฤติอันดับ 1  

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป

 
	 พื้นที่ทั้งหมดในเขตกรุงเทพฯ	 นนทบุรี	 ปทุมธานี	 และ 
สมุทรปราการ	 ถูกประกาศให้เป็นเขตวิกฤติการณ์นำ้าบาดาลและ 
แผ่นดนิทรดุเริม่ตัง้แตป่ี	พ.ศ.	2526	แบ่งเป็นเขตวกิฤต	ิ3	อนัดบั	คือ
	 เขตวิกฤติอันดับ	1	ประกอบด้วยบริเวณที่มีการทรุดตัวของ 
พื้นดินมากกว่า	10	เซนติเมตรต่อปี	หรือมากกว่า	ได้แก	่เขตบางเขน 
ทั้งหมด	 เขตพระโขนงทั้งหมด	 เขตบางกะปิทั้งหมด	 เขตห้วยขวาง 
ทั้งหมด	 เขตพระประแดงเฉพาะฝ่ังตะวันออกของแม่นำ้าเจ้าพระยา	 
เขตอำาเภอเมืองสมุทรปราการ	 ย่านชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม 
ระหว่างเขตมีนบุรี	-	ลาดกระบัง	บางพลี
	 เขตวิกฤติอันดับ	2	ประกอบด้วยบริเวณที่มีการทรุดตัวของ 
พื้นดินระหว่าง	5	-	10	เซนติเมตรต่อปี	ได้แก	่เขตดุสิต	เขตพญาไท	 
เขตปทุมวัน	เขตบางรัก	และเขตยานนาวา
	 เขตวิกฤติอันดับ	3	ได้แก	่บริเวณที่มีการทรุดตัวของพื้นดิน 
นอ้ยกวา่	5	เซนตเิมตรตอ่ปี	ซ่ึงคอืเขตนอกเหนอืจากเขตวิกฤตอินัดับ	 
1	และ	2	ทั้งหมด

Ban on the Use of Groundwater
 
 The groundwater crisis occurred when an  
excessive groundwater digging destroyed the  
balance of natural water sources. An imminent sign  
of the crisis was the depletion of groundwater  
aquifers without the natural groundwater recharge.  
The result was an intrusion of saltwater in the  
aquifers. Above all, the most critical impact was  
the land subsidence in Bangkok areas. Therefore,  
a measure taken to reduce the groundwater  
usage was implemented in conjunction with the  
production capacity expanding plan. The use  
of groundwater has been permanently banned  
in the first-levelled crisis zone since 1987. (The  
first-levelled crisis zone includes areas with more  
than 10 centimetres of land subsidence per year).



122

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
ศตวรรษสดุดี ส า ย ธ า ร ีแ ห ่ง น ค ร า

พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5
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พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 
ณ สํานักงานใหญ่บางเขน  

 การประปานครหลวงมีโครงการก่อสร้างสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ 

โดยยา้ยจากสาํนกังานทีส่ีแ่ยกแมน้ศรี (สะพานดาํ) ไปอยู ่ณ พืน้ทีด่า้นหนา้ของ 

โรงงานผลิตนํ้าบางเขน เป็นอาคารทันสมัยขนาด 6 ชั้น ก่อสร้างเสร็จและ 

เริ่มย้ายเข้าในปี พ.ศ. 2533 ต่อมาการประปานครหลวงได้มีมติให้ทําการ 

กอ่สรา้ง พระบรมราชานสุาวรยีพ์ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  

บริเวณหน้าอาคารสํานักงานใหญ่ เพื่อรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ผู้ให้กําเนิดกิจการประปาไทย

 รูปแบบของพระบรมราชานุสาวรีย์นี้มีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ําซ้อนกับ 

หน่วยงานใดๆ ที่เคยจัดสร้างพระบรมรูปมา โดยกําหนดให้เป็นพระอิริยาบถ 

ประทับยืน ทรงฉลองพระองค์แบบยุโรป (ชุดสากล) ทรงพระมาลา พระหัตถ์ 

ทรงธารพระกร สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เมื่อครั้งเสด็จ 

ประพาสยุโรปครั้งที่ 1 ในปี พ.ศ. 2440 เพื่อทรงเยี่ยมชมความเจริญก้าวหน้า 

ทางวิทยาการต่างๆ โดยเฉพาะงานด้านสาธารณูปโภค

 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเป็นองค์ประธานในพิธี 

เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

หน้าอาคารสํานักงานใหญ่และทอดพระเนตรโรงงานผลิตนํ้าบางเขน

 จึงถือเป็นบันทึกอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การประปาไทยที่จะ 

ดํารงอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ตลอดไป

The King Rama V Monument 
at the Bangkhen Head Office
 MWA planned to build a new head office,  
located in front of the Bangkhen Water Treatment  
Plant. It is a modern 6-storey building completed  
in 1990. After that, MWA arranged a construction  
of the King Rama V Monument at the front of  
the building to commemorate the royal grace of  
the King who gave birth to Thailand’s waterworks.  
The open ceremony presided by Princess Maha  
Chakri Sirindhorn occurred on 8 January 1992.
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เทวานุสาวรีย์พระแม่ธรณี 
 
 ครั้งที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จฯ 

มาเปิดกิจการประปากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 มี 

พระราชดํารัสตอนหน่ึงถึงพระคุณของพระแม่ธรณีท่ี “...สยายผมบีบน้ําบําราบมาร 

ได้ด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งนํ้า อันไหลมาจากผมของนาง...” จึงใช้รูปพระแม่ธรณี 

เป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ของกิจการประปามาตั้งแต่ครั้งนั้น เพื่อให้มี 

ความหมายถึงความบริบูรณ์และความบริสุทธิ์ของระบบการผลิตและจ่ายน้ํา 

ที่อาจสามารถคลี่คลายโรคภัยไข้เจ็บที่เปรียบดังมารร้ายให้ลดน้อยลงได้

 หลังจากที่มีการก่อสร้างอาคารสํานักงานใหญ่ที่สี่แยกแม้นศรีแล้ว 

จึงมีการสร้างเทวานุสาวรีย์พระแม่ธรณีประดิษฐานอยู่ ณ ที่นั้นตลอดมา

 เทวานสุาวรียพ์ระแมธ่รณใีนการประปานครหลวงจะมรีปูทรงแตกตา่ง 

จากรปูเคารพพระแมธ่รณีทีอ่ืน่ๆ คอืมลีกัษณะรปูทรงสงา่งาม ลาํแขน องคเ์อว 

เรียวงดงาม พระฉวีสีดํา พระพักตร์รูปไข่ มวยพระเกศายาว พระเนตรรีใหญ่ 

คมเหลือบมองพื้นพสุธา วงหน้ารีเรียว พระโอษฐ์ยิ้มละไม เหมือนรูปภาพ 

พระแม่ธรณีที่ฝาผนังด้านหน้าพระอุโบสถวัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี

 ในราวปี พ.ศ. 2544 การประปานครหลวงมีเหตุที่จะต้องส่งคืนอาคาร 

สํานักงานใหญ่แม้นศรีให้กับสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดย 

ย้ายสํานักงานประปาสาขาแม้นศรีไปอยู่ในบริเวณโรงงานผลิตนํ้าสามเสน  

เทวานุสาวรีย์พระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประปา 

นครหลวงและเป็นศูนย์รวมใจเป็นที่เคารพสักการะของพนักงานทุกคน  

ที่ได้ประดิษฐานอยู่ ณ ที่ทําการแม้นศรีมาเป็นเวลานาน จึงได้อัญเชิญ 

มาประดิษฐาน ณ หน้าอาคารอํานวยการ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน  

ถนนประชาชื่น ถือฤกษ์เวลา 10.39 น. ของเช้าวันที่ 29 กรกฎาคม  

พ.ศ. 2545

The Earth Goddess Statue
 
 The Earth Goddess has become a symbol  
of waterworks since the reign of King Rama VI  
who mentioned about the benevolence of the  
goddess while presiding over the inauguration of  
the Bangkok Waterworks Authority. Upon the  
completion of the head office construction at the  
Mansri Intersection, MWA also arranged a  
construction of the Earth Goddess statue at the  
front of the building. In 2001, the Mansri branch  
office was relocated to an area within the Samsen  
Water Treatment Plant, and the Earth Goddess  
Statue was then relocated to the front ground of the  
main building of the Bangkhen Water Treatment 
Plant.
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โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

คลองประปาฝงตะวันตก
ชวงแมน้ำทาจีนถึง

โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

อำเภอไทรนอย

อำเภอบางเลน

อำเภอลาดหลุมแกว

อำเภอบางบัวทอง

อำเภอบางใหญอำเภอพุทธมณฑล

เขตทวีวัฒนา

เขตจังหวัดนนทบุรี

เขตจังหวัดนครปฐม

อำเภอนครชัยศรี
เขต
จังห
วัดน
ครป
ฐม

เทศบาลนครปฐม
เขต
จังห
วัดร
าชบ
ุรี

เขตจังหวัดราชบุรี

อำเภอบานโปง
เขตจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอทามะกา

อำเภอทามวง

เขื่อนแมกลอง

เขตจังหวัดนครปฐม

อำเภอพนมทวน

เขตจังหวัดกาญจนบุรี
อำเภอกำแพงแสน

อำเภอดอนตูม

อำเภอสองพี่นอง อำเภอลาดบัวหลวง

เขตจังหว
ัดสุพรรณ

บุรี

เขตจังหว
ัดนครปฐ

ม

คลองประปาฝงตะวันตก
จากเขื่อนแมกลองถึง

แมน้ำทาจีนที่อำเภอบางเลน

กาญจนบุรี

นครปฐม

สุพรรณบุรี

ราชบุรี

นนทบุรี

แมน้ำทาจีน

แมน้ำแมกลอง

โครงการผลิตนํ้าประปาฝั่งตะวันตกเสริมความมั่นคงด้านการผลิต 
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อำเภอพนมทวน

เขตจังหวัดกาญจนบุรี

อำเภอกำแพงแสน

อำเภอดอนตูม

อำเภอสองพี่นอง อำเภอลาดบัวหลวง

เขตจังหว
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บุรี

เขตจังหว
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ม

คลองประปาฝงตะวันตก
จากเขื่อนแมกลองถึง

แมน้ำทาจีนที่อำเภอบางเลน
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สุพรรณบุรี

ราชบุรี

นนทบุรี

แมน้ำทาจีน

แมน้ำแมกลอง

 โครงการผลิตน้ําประปาฝั่งตะวันตก  เป็น 

อีกหนึ่งวิสัยทัศน์และศักยภาพของการประปา 

นครหลวงที่ตระหนักในภารกิจการจัดหาแหล่งนํ้า 

สําหรับการผลิตนํ้าสะอาดเพื่อบริการประชาชนใน  

3 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ  

ให้มีนํ้าประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 จากปัญหานํา้ในลุม่นํา้เจา้พระยาประสบภาวะ 

วิกฤติทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพในช่วงฤดูแล้ง  

และทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนทุกปี ผนวกกับการขยายตัว 

อย่างรวดเร็วของชุมชนเมือง คือ กรุงเทพฯ และ 

จังหวัดข้างเคียง ทําให้ความต้องการใช้นํ้าประปา 

มากข้ึน ในปี พ.ศ. 2526 การประปานครหลวงจึง 

ได้ดําเนินการทบทวนแผนแม่บท ซึ่งได้วางแผนงาน 

ล่วงหน้าไว้ 30 ปี (พ.ศ. 2513 - 2543) รัฐบาลใน 

สมัยน้ันตระหนักถึงสัญญาณอันตรายน้ีเช่นกัน จึงมอบ 

นโยบายให้การประปานครหลวงพิจารณาหาแหล่งน้ํา 

สํารองแห่งใหม่ โดยต้องศึกษาความเหมาะสม 

ทัง้ในดา้นปรมิาณ คณุภาพ มกีารตัง้คณะทํางานศกึษา 

100 ปี การประปาไทย       
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พิจารณาและวิเคราะห์ผลกระทบการจัดสรรนํ้าจากแม่นํ้าแม่กลอง เพื่อใช้ 

ในโครงการประปาฝั่งตะวันตก ประกอบด้วยผู้แทนจากกรมชลประทาน  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง ซ่ึงได้ข้อสรุปว่า  

ลุม่นํา้แมก่ลองเปน็แหลง่นํา้ทีอ่ดุมสมบรูณเ์พยีงพอสาํหรบัการผลตินํา้ประปา 

ของการประปานครหลวง 

 เมื่อได้ข้อสรุปที่ลุ่มนํ้าแม่กลองแล้ว การประปานครหลวงยังต้องผ่าน 

ขั้นตอนต่างๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจกับประชาชนใน 

พื้นที่ลุ่มนํ้าแม่กลอง ซึ่งเน้นให้การดําเนินโครงการส่งผลกระทบประชาชน 

ให้น้อยที่สุด เวนคืนที่ดินให้น้อยที่สุด ในที่สุดโครงการคลองประปาสายใหม่ 

สามารถก่อสร้างจนสําเร็จพร้อมกับโรงงานผลิตนํ้าขนาดใหญ่เป็นอันดับ 

ทีส่องของการประปานครหลวง ซึง่ชว่ยเสริมความมัน่คงดา้นการผลตินํา้ใหก้บั 

การประปานครหลวง ช่วยลดผลกระทบกรณีนํ้าเค็มหนุนในกรณีที่ฝั่งแม่นํ้า 

เจ้าพระยาประสบปัญหา คลองประปาฝั่งตะวันตกนี้ก็ช่วยผันนํ้าลงคลอง 

จรเขส้ามพนั คลองพระยาบนัลอื ผา่นคลองสาขาตา่งๆ ไปยงัแมน่ํา้เจา้พระยา  

บริเวณอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการช่วยเจือจางนํ้าเค็ม 

และนํา้ดอ้ยคณุภาพ เพราะนํา้จากคลองสายนีเ้ปน็นํา้ดบิทีม่คีณุภาพด ีรบัตรง 

จากบริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ได้ใช้ 

ร่วมกับชุมชนริมนํ้าเหมือนแม่นํ้าเจ้าพระยา

 การดําเนินการโครงการคลองประปาฝั่งตะวันตกมีความเป็นมา 

และขั้นตอนการดําเนินงานโดยลําดับ ดังนี้ 

 
การจัดหาแหล่งนํ้าดิบแห่งใหม่

 ต้ังแต่ พ.ศ. 2528 การประปานครหลวงร่วมกับกรมชลประทานดําเนินการ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาแหล่งนํ้าดิบแห่งใหม่มาเสริมเพ่ือแก้ปัญหา 

การขาดแคลนนํ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต โดยได้ 

ศึกษาแม่นํ้าทุกสายในประเทศ สํารวจพบว่า ปริมาณนํ้าจาก แม่นํ้าแม่กลอง 

มีศักยภาพเพียงพอที่จะผันมาเสริมได้  นอกจากนั้นในการก่อสร้าง 

เขื่อนเขาแหลมในลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง ยังได้ระบุถึงประโยชน์ในการเสริม 

ความต้องการด้านประปาในกรุงเทพฯ ไว้ด้วย 

The West-side Water Production to 
Increase Production Stability
 The water treatment plant on the west side  
of the Chao Phraya River was an implementation  
of MWA’s vision in exploring new water sources.  
The water crisis in the Chao Phraya River included  
a decrease of quantity and quality of water in the  
drought season, and the problem became more  
and more critical each year. The expansion of  
urban communities also resulted in an increase of  
demand for water supply. MWA, in cooperation  
with representatives from the Department of  
Irrigation and the Electricity Generating Authority  
of Thailand, conducted a study of impact of using  
the water from the Meklong River for the west-side  
water production. After concluding that the  
Meklong River was suitable for the water production,  
MWA proceeded to generate understandings 
among local communities in order to reduce the 
possible impact. The construction of the new 
water supply canal was finally completed at the 
same time as that of MWA’s second largest water  
treatment plant. The construction of the west-side  
water supply canal included the following  
operational procedures:
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 คณะรัฐมนตร ีใหค้วามเหน็ชอบในหลกัการเกีย่วกบัแนวทางการดําเนนิ 

แผนงานตามที่คณะทํางานพิจารณาจัดหาแหล่งนํ้าสํารองสําหรับกิจการ 

ประปาในเขตกรุงเทพฯ และแก้ไขปัญหามลภาวะในคลองประปา เสนอเมื่อ 

วนัที ่17 เมษายน พ.ศ. 2533 โดยมแีผนงานระยะสัน้ใหก้ารประปานครหลวง 

เรง่ดําเนนิการสรา้งโรงงานผลตินํา้ฝัง่ตะวนัตก ซึง่ในระยะแรกกรมชลประทาน 

อนญุาตใหใ้ชน้ํา้จากคลองมหาสวสัดิม์าผลตินํา้ประปาเปน็การชัว่คราวไปกอ่น 

ในอตัรา 5 ลกูบาศกเ์มตรตอ่วนิาท ีและเรง่ขดุคลองประปาชว่งแรกจากแมน่ํา้ 

ท่าจีนถึงโรงงานผลิตนํ้าดังกล่าวให้เสร็จทันใช้งานในปี พ.ศ. 2539 เพื่อใช้ 

น้ําดิบจากแม่น้ําท่าจีนผลิตน้ําประปาจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้ําทางฝ่ังตะวันตกของแม่น้ํา 

เจ้าพระยาต่อไป สําหรับแผนงานระยะยาว การประปานครหลวงได้ขยาย

กําลังผลิตของโรงงานผลิตนํ้าฝั่งตะวันตก (โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์) และ

Locating a Raw Water Source
 In 1985, MWA in cooperation with the  
Department of Irrigation conducted a study of  
possibility for locating raw water sources. It was  
found that the Meklong River was a potential  
source for the water production. The cabinet agreed  
to the concept of operation planning proposed 
by MWA on 17 April 1990. The short-term plan  
included the construction of the west-side water  
treatment plant while the long-term plan was  
to expand the production capacity of the water  
treatment plant (the Mahasawat Water Treatment  
Plant). 



132

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
ศตวรรษสดุดี ส า ย ธ า ร ีแ ห ่ง น ค ร า

กรมชลประทานจัดแผนการจัดสรรนํ้าจากเข่ือนวชิราลงกรณ (หรือเข่ือน 

แม่กลองในปัจจุบัน) ให้การประปานครหลวงในอัตรา 45 ลูกบาศก์เมตร 

ตอ่วนิาท ีตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2540 เปน็ตน้ไป และอนญุาตให้การประปานครหลวง 

ใช้พ้ืนท่ีของโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ โดยก่อสร้างคลองประปาขนานกับ 

คลองชลประทานในบางช่วงเพื่อลดการเวนคืนที่ดินในการขุดคลองประปา 

ช่วงที่สองจากเขื่อนวชิราลงกรณถึงแม่นํ้าท่าจีน มาบรรจบกับคลองประปา 

ช่วงแรกเพื่อนําไปใช้ยังโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ และเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2536 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการคลองประปาฝั่งตะวันตกของ 

การประปานครหลวง

 การประปานครหลวงสามารถผันนํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองมาใช้ได้ตั้งแต่  

พ.ศ. 2540 จํานวน 157.7 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และเพิ่มขึ้นได้ตามลําดับ 

จนถงึ พ.ศ. 2560 จํานวน 1,419.1 ลา้นลกูบาศกเ์มตรตอ่ป ีซึง่ผา่นการศกึษา  

พิจารณา และวิเคราะห์ผลกระทบการจัดสรรนํ้าจากแม่นํ้าแม่กลองจาก 

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีตามลําดับ  

มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 คณะอนุกรรมการน้ันจะประกอบด้วยผู้แทนภาคประชาชน  

เช่น ผู้แทนจากประชาชนในลุ่มแม่นํ้าแม่กลอง (จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี  

และสมุทรสงคราม) ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสภาจังหวัด ผู้ว่าราชการ 

จังหวัด และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งการประชุม 

คณะอนุกรรมการไตรภาคีฯ ครั้งที่ 1/2537 เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2537  

มีมติโดยสรุปได้ว่า เห็นชอบและสนับสนุนแนวทางการปรับแผนโครงการ 

คลองประปาฝั่งตะวันตกในระยะยาวของการประปานครหลวง โดยเห็นควร 

ชะลอการดําเนินโครงการคลองประปาระยะที่สอง (จากแม่นํ้าแม่กลองถึง 

แม่นํ้าท่าจีน) ไปก่อนเพื่อหารือกรมชลประทานปรับแผนให้สอดคล้องกับ 

การพัฒนาลุ่มนํ้าเจ้าพระยาต่อไป อีกทั้งไม่ขัดข้องที่การประปานครหลวง 

จะใช้น้ําจากแม่น้ําแม่กลองท่ีผันลงแม่น้ําท่าจีนไปก่อนสําหรับโครงการระยะแรก 

ที่แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2538 จนกว่าการพัฒนาลุ่มนํ้าเจ้าพระยาจะแล้วเสร็จ  

และหากการประปานครหลวงยังมีความจําเป็นต้องใช้น้ําจากลุ่มน้ําแม่กลองอยู่  

ขอให้กรมชลประทานยืนยันว่าจะไม่มีผลกระทบต่อชาวลุ่มน้ําแม่กลอง และ 

ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชนได้ทราบโดยชัดแจ้ง

ภาพมุมสูงของคลองประปาฝั่งตะวันตก
A bird’s eye view of the west-side water supply canal



133

100 ปี การประปาไทย       

คลองประปาฝั่งตะวันตก
 ช่วงที่หนึ่งคือ คลองส่งนํ้าดิบช่วงแม่น้ําท่าจีนถึงโรงงานผลิตน้ํา 

แห่งใหม่ ถือเป็นระยะเร่งด่วน เน่ืองจากในช่วงต้นนั้นโรงงานต้องนํานํ้าดิบ 

จากคลองมหาสวัสดิ์มาใช้ไปพลางก่อน นํ้าดังกล่าวถือว่ามีคุณภาพนํ้าดิบ 

ไม่่ดีพอ จึงต้องเร่งขุดคลองนํานํ้าดิบจากแม่นํ้าท่าจีนมาใช้ ประกอบด้วย 

การก่อสร้างสถานีสูบนํ้าดิบแม่นํ้าท่าจีน ที่อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

และก่อสร้างคลองประปา ลักษณะเป็นคลองดินยาวประมาณ 35 กิโลเมตร  

เพือ่สง่นํา้ดบิจากแมน่ํา้ทา่จนีมายงัโรงงานผลตินํา้ คลองชว่งทีห่นึง่นีส้รา้งเสรจ็ 

ใช้งานได้เมื่อ พ.ศ. 2539

 ช่วงทีส่องคอื คลองสง่นํา้จากเขือ่นวชริาลงกรณ (หรอืเขือ่นแมก่ลอง 

ในปจัจบุนั) มายงัแมน้ํ่าทา่จนี ทีอ่าํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม เพือ่เชือ่มกบั 

คลองระยะแรก ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร คลองช่วงที่สองนี้ 

สร้างสําเร็จในปี พ.ศ. 2545

The West-side Water Supply Canal
 
 The first route was the raw water canal from  
the Tha Chin River to the new water treatment  
plant. The construction was completed in 1996.  
The second route was the raw water canal from  
the Vajiralongkorn Dam to the Tha Chin River.  
This route was completed in 2002.
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โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ 
 การก่อสร้าง โรงงานผลตินํา้มหาสวสัดิ ์เพือ่เปน็โรงงานแหง่ใหมส่าํหรบั 

จ่ายนํ้าให้กับพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกเป็นหลัก โรงงานตั้งอยู่ริมถนนวงแหวน 

รอบนอกตะวันตก หรือทางหลวงสายที่ 340 (ตลิ่งชัน  -  สุพรรณบุรี)  

ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2537  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไปทรง 

เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์ เมื่อวันที่  

26 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้ก่อสร้างระยะแรกแล้วเสร็จเร่ิมจ่ายนํ้าให้กับ 

ประชาชนได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539

 โรงงานแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 550 ไร่ สามารถให้บริการในพื้นที่หลัก 

ทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา ได้แก่ ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวน 

รอบนอก) ตั้งแต่อําเภอบางบัวทอง ไทรน้อย บางใหญ่ บางกรวย นนทบุรี  

เขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ หนองแขม บางขุนเทียน บางกอกใหญ่ ซึ่งเดิมประสบ 

ปัญหาขาดแคลนนํ้า จะได้มีนํ้าประปาใช้อย่างเพียงพอ

 โรงงานผลตินํา้มหาสวสัดิม์ลีกัษณะการกอ่สรา้งเชงิพฒันาใหม้กํีาลงัผลติ 

มากขึ้นตามลําดับ ได้ถูกแบ่งการพัฒนาออกเป็น 8 ระยะ โดยแต่ละระยะ 

มีกําลังการผลิตวันละ 400,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จ 

จะทําใหม้กีาํลงัผลตินํา้สงูสดุไดถ้งึวนัละ 3,200,000 ลกูบาศกเ์มตร ซึง่ทัง้หมดนี ้ 

การประปานครหลวงดําเนินไปเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในการให้บริการ 

นํา้ประปาทีส่ะอาด ปลอดภยั มคีณุภาพ สนองตอบความตอ้งการของประชาชน 

ทุกคน

 ปัจจุบันโรงงานผลิตนํ้ามหาสวัสดิ์มีการขยายกําลังการผลิตนํ้า 

อย่างต่อเนื่องให้สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองและพ้ืนที่ 

เขตขยาย ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 สามารถผลิตน้ําประปาได้วันละ 1,600,000  

ลูกบาศก์เมตร ตามโครงการขยายการผลิตนํ้าระยะที่ 4 

 จึงอาจกล่าวได้ว่า การขยายตัวของพลเมืองในเขตกรุงเทพฯ และ 

ปริมณฑลซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําหรือผลิตน้ําได้ไม่พอใช้น้ัน 

ก็ได้ถูกปรับแผนและดําเนินการมาอย่างถูกทิศทาง ส่วนหนึ่งก็ด้วย 

อาศัยภูมิศาสตร์กายภาพในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นที่ดินดี นํ้าอุดม 

มาตั้งแต่ต้นนั่นเอง

The Mahasawat Water Treatment 
Plant
 The Mahasawat Water Treatment Plant was  
the new water treatment plant that supplied water  
to the west-side areas. The plant was built on  
a 550-rai area on the Ring Road or the Highway  
No. 340 (Taling Chan - SuphanBuri). Crown Prince  
Maha Vajiralongkorn graciously presided over  
the groundbreaking ceremony for the Mahaswat  
Water Treatment Plant on 26 January 1994. When  
the first phase of the construction was completed,  
the plant began providing water supply to the  
areas on the west-side of the Chao Phraya River  
on 6 February 1996 .
 The construction of the Mahaswat Water  
Treatment Plant was developed into eight phases,  
each of which has expected a daily production  
capacity of 400,000 cubic metres. Upon the  
completion of the construction, the plant will  
reach its estimated highest daily production  
capacity of 3,200,000 cubic metres. Meanwhile,  
in its 4th phase of construction, the plant now  
has the production capacity of 1,600,000 cubic  
metres/day.
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ยุคมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยได้เกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ  

ซึ่งมีผลกระทบแพร่กระจายไปเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ 

ภาคอสงัหารมิทรพัย ์การโจมตคีา่เงนิบาทสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การประปา 

นครหลวง ทําให้การประปานครหลวงต้องปรับแผนและชะลอการลงทุน 

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนไป

 ในการบริหารภายในไดม้กีารรณรงคใ์หป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยในทกุๆ ดา้น  

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การให้บริการประชาชนในเชิงรุกให้มากข้ึน สร้างภาพลักษณ์ 

ของการให้บริการที่ประชาชนพึงพอใจในเร่ืองความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  

ตรวจสอบได้ รวมทั้งสร้างความมั่นใจในคุณภาพนํ้าประปาว่ามีคุณภาพ 

ได้มาตรฐานสามารถดื่มได้ทุกพื้นที่ 

 นอกจากนี ้ยงัไดเ้พิม่ศกัยภาพของการทํางานในองคก์รใหเ้ปน็ทีย่อมรบั 

ของสากล โดยมีวิสัยทัศน์ของการดําเนินงานขององค์กรคือ “เป็นองค์กร 

ชั้นนําด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความรับผิดชอบต่อ 

สงัคมในระดบัแนวหนา้ของกลุม่ประเทศอาเซยีน ทีใ่หบ้ริการงานประปา”

The Age of Excellence
 In 1996, Thailand faced an economic crisis  
that had critical impacts on every business sector,  
especially the property development business.  
MWA was also directly affected when the Thai  
Baht was hit; therefore, it needed to adjust the  
operational plans and slowed down its investment.
 Regarding the internal administration,  
MWA has been promoting cost-saving consciousness  
and has embraced a more proactive service  
strategy. MWA has aimed to create customers’  
satisfaction towards the convenient, quick,  
accurate, and accountable service as well as  
building consumers’ confidence towards the  
quality of drinkable tap water.
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นํ้าประปาทุกที่ คุณภาพดีดื่มได้ 
 

 น้ําประปาของไทยน้ันมีคุณภาพมาตรฐานน้ําด่ืมจากองค์การอนามัยโลก 

มาโดยตลอด และยังคงมาตรฐานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม  

ยงัต้องมีการยืนยันคุณภาพน้ําประปาด่ืมได้จากหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแลสุขภาพ 

ของประชาชน คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงความเชื่อมั่น 

ในหมู่ประชาชนด้วย

 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 นางชวนพิศ ธรรมศิริ ผู้ว่าการการประปา 

นครหลวงในขณะนัน้ ไดม้คีาํสัง่แตง่ตัง้คณะทาํงานรณรงคค์ณุภาพนํา้ประปา 

ดื่มได้จากก๊อก มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับหน่วยงานภายในและ 

ภายนอกเพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าประปา และปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ 

สามารถดื่มได้จากก๊อกในทุกพื้นที่

 ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิตจ่ายนํ้าประปาของการประปา 

นครหลวงสามารถบริการประชาชนได้ตามมาตรฐาน นํ้ามีคุณภาพดื่มได้ 

ในทกุพืน้ทีบ่รกิาร และยงัสรา้งหลกัประกนัความมัน่ใจของผูใ้ชน้ํา้ตอ่คณุภาพ 

นํ้าประปาอีกด้วย

	 “...นำ้าประปาสะอาดด่ืมได้	 นอกจากจะ
เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศแล้ว	
ยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเจริญด้านสาธารณูปโภค
เทียบเท่าอารยประเทศอีกด้วย...”

 ครั้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2540 ที่กระทรวงสาธารณสุข 

ไดม้กีารจัดแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน ประกาศรบัรองเขตจา่ยนํา้ประปา 

ของสาํนกังานประปาสาขาพญาไทเปน็เขตนํา้ประปาสะอาดสามารถ 

ด่ืมได้จากก๊อก ปีต่อมาก็ตามมาด้วยสาขาแม้นศรีและสาขาทุ่งมหาเมฆ

 ในเวลาต่อมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ไดใ้หค้วามรว่มมอืดาํเนนิการตรวจสอบคณุภาพนํา้ในเขตอืน่ๆ ตัง้แต่ 

เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 เปน็ตน้มา ตรวจสอบแลว้เสรจ็ครบทกุเขต  

พร้อมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพนํ้าจนมั่นใจว่ายังคงคุณภาพมาตรฐาน 

นํ้าดื่มองค์การอนามัยโลก จึงประกาศให้ทราบเป็นทางการใน วันที่  
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ว่า นํ้าประปาดื่มได้จากก๊อกในทุกเขตแล้ว

 นอกจากนี้ยังมี โครงการนํ้าประปาโรงแรมดื่มได้ จัดโดยกรมอนามัย 

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กรมประชาสมัพนัธ ์สมาคม

โรงแรมไทย และการประปานครหลวง เพื่อเป็นการยกระดับความเจริญทาง

Drinkable Tap Water with 
Good Quality
 The quality of Thailand’s water supply has 
continuously been in accordance with the World 
Health Organisation’s guidelines of drinking water 
standards. The quality of tap water is also certified 
by national agencies including the Department of 
Health, Ministry of Public Health.
 In March 1996, Mrs. Chuanpit Dhamasiri, 
the MWA Governor at the time, appointed a 
working team to promote the quality of drinkable 
tap water. After that, on 6 March 1997, at a press 
conference at the Ministry of Public Health, the 
Phaya Thai branch office was certified as a service 
area of clean and drinkable tap water while the 
Mansri and Thungmahamek branch offices were 

ชวนพิศ ธรรมศิริ 
(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2545)
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ด้านสาธารณสุขของประเทศให้ทัดเทียมกับอารยประเทศที่เจริญแล้ว และ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี “Amazing Thailand”

 นอกจากนํ้าประปาจะดื่มได้ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้ว ก็ยัง 

สามารถดืม่ไดจ้ากกอ๊กทัว่ประเทศเชน่กนั โดยการประปาสว่นภมูภิาค ดาํเนนิ  

“โครงการนํา้ประปาดืม่ได”้ เนือ่งในโอกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2542 การประปา 

ส่วนภูมิภาคได้ประสานความร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนํ้าประปาให้มีความสะอาด จนสามารถ 

ใชบ้รโิภคไดโ้ดยตรงจากกอ๊ก อนัเปน็การยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน 

ใหม้นีํา้สะอาดไวใ้ชใ้นการอปุโภคบรโิภคในราคาไมแ่พง เพยีงลติรละ 1 สตางค ์

เท่านั้น โครงการนํ้าประปาดื่มได้ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนเพิ่มประสิทธิภาพ  

กจิการประปาของการประปาสว่นภมูภิาค เพือ่พฒันาประสทิธภิาพการบรหิาร 

จัดการให้รองรับกับระบบการดําเนินงานเชิงธุรกิจที่จะมีขึ้นในอนาคต

 นํ้าประปาจึงยังคงคุณภาพนํ้าประปาดื่มได้จากก๊อกทั่วประเทศ 

มาจนถึงทุกวันนี้

certified in the successive year. On 24 May 1999,  
it was announced that the tap water supplied  
by every service area of MWA was clean and  
drinkable. 
 Apart from Bangkok and its peripheral  
areas, the tap water countrywide is also drinkable  
serviced by PWA. To commemorate the auspicious  
occasion of His Majesty the King’s 72nd Birthday  
Anniversary in 1999, PWA has initiated the  
“Drinkable Tap Water” project in collaboration  
with the Department of Health, Ministry of  
Public Health. Aimed at developing the quality of  
tap water to be hygienic and drinkable for usage  
and consumption directly from taps, this project  
would elevate the quality of life of Thai people for  
having hygienic tap water for consumption at  
a resonable price.

 “Hygienic and drinkable tap water is not only  
an improvement of the people’s quality of life, but is also  
a sign of progress of public utilities such as that of civilised 
countries.”

Mrs. Chuanpit Dhamasiri 
(MWA Governor, 1995 - 2002)



140

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
ศตวรรษสดุดี ส า ย ธ า ร ีแ ห ่ง น ค ร า

เทคโนโลยีไม่สิ้นสุดของการประปาไทย 

 การประปานครหลวงได้มีการพัฒนาและปฏิรูปเทคโนโลยีมาอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง 

 สาํหรบัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศนัน้ ไดพ้ฒันาระบบงานคอมพวิเตอร ์

ให้ครอบคลุมงานหลักได้ทั้งหมด เช่น ระบบข้อมูลผู้ใช้นํ้า (Customer  

Information System: CIS) ระบบสารสนเทศทางการเงิน (Financial  

Information System: FIS) ระบบบริหารบุคคล (Personnel Information  

System: PIS) ระบบควบคุมการจ่ายนํ้าระยะไกล (Supervisory Control  

and Data Acquisition: SCADA) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (แผนที่)  

(Geographic Information System: GIS) ระบบ Call Centre ฯลฯ  

และมกีารจดัทําแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ ใหร้องรบัและสอดคลอ้งกบั 

ยุทธศาสตร์บริหารด้านอื่นๆ โดยมีรูปแบบการใช้ประโยชน์ร่วม (Enterprise  

Integration)

 เทคโนโลยีอันไม่สิ้นสุดมีอยู่มากมายจนไม่สามารถกล่าวถึงได้หมด  

แต่มีบางสิ่งที่เป็นจุดเด่นอาจกล่าวถึงได้ ดังต่อไปนี้...
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ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ (SAP)
 ในปี พ.ศ. 2544 - 2546 การประปานครหลวงมีการรวบรวมระบบ 

บัญชี การเงิน งบประมาณ การพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เข้าด้วยกัน สามารถเช่ือมโยงใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

ซอฟต์แวร์มาตรฐานสากล SAP

 SAP คือซอฟต์แวร์สําเร็จรูป ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร 

ทุกชนิดในองค์กร ตั้งแต่เรื่องคน (Man) ทรัพย์สินและวัสดุ (Material) เงิน  

(Money) รวมถึงการรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในกระบวนงาน (Process)  

ที่สําคัญๆ ทั้งด้านการผลิต ด้านจําหน่าย ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ตลอดจนถึง 

กระบวนการบริหารองค์กร มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลกรวมทั้งหน่วยงาน 

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจใหญ่ๆ ของไทยที่ใช้อยู่หลายแห่ง

 SAP ได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ช่ันล่าสุดในการประปานครหลวง 

เมื่อปี พ.ศ. 2556 ทั้งนี้เพื่อรองรับมาตรฐานทางบัญชีและกระบวนงานใหม่ๆ  

ที่เปลี่ยนแปลงไป ประโยชน์จะเกิดในหลายด้าน ในระดับผู้บริหารจะมีข้อมูล 

สารสนเทศด้านการเงินและการบัญชีที่เป็นมาตรฐานใหม่และอยู่ในระดับ 

ขอ้มลูเชงิวเิคราะห ์- วางแผน ใชเ้พือ่การตดัสนิใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ ฯลฯ ในระดบั 

พนักงานทั่วไปจะใช้งานง่ายและสะดวกขึ้น สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว  

สามารถทาํรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองไดท้นัท ี(Employee Self-Service)  

เช่น การลาหยุด การมอบหมายงาน การสั่งการ การทําคําร้องต่างๆ  

ด้วยตนเอง ฯลฯ 

 ที่สําคัญที่สุดคือ ประชาชนผู้ใช้นํ้าของการประปานครหลวงจะได้รับ 

ความมัน่ใจวา่มกีารบรหิารจดัการองคก์รอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้รวมไปถงึ 

ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บังานบรกิารทีร่วดเรว็ขึน้ เพราะมกีารรวบรวมกระบวนงาน 

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

 

The Never-ending Technological 
Development of Thai Waterworks
 In regards to the use of information  
technology, both waterworks organisations have  
developed IT systems to support their main  
operations including the Customer Information  
System (CIS), the Financial Information System  
(FIS), the Personnel Information System (PIS),  
the Supervisory Control and Data Acquisition  
(SCADA), the Geographic Information System  
(GIS), and the call centre system, etc.

SAP Software
 SAP is software for the administration  
and management of an organisation’s resources  
including manpower, material, money as well as  
the main operational process. It has been used  
worldwide and by some of Thailand’s government  
agencies and state enterprises. MWA has recently  
upgraded the SAP software to the latest version  
in order to support new accounting standards and  
new operational procedure. Apart from the use of  
SAP software to facilitate its operation including  
the employee self-service system, MWA has aimed  
to build the consumers’ confidence, via the use of  
SAP software, towards the operational transparency  
and a provision of faster service due to the  
systematic integration of operational procedure.
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ศูนย์ควบคุมระบบจ่ายนํ้าระยะไกล (SCADA)
 การประปานครหลวงได้ริเริ่มพัฒนา ระบบตรวจวัดข้อมูลการสูบ 

จ่ายนํ้าและควบคุมระยะไกล หรือ (Supervisory Control and Data  

Acquisition: SCADA) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ด้วย ณ ขณะน้ัน ระบบ  

SCADA ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การประปานครหลวงสามารถ 

ทราบสถานการณใ์นระบบสบูจา่ยนํา้ ทัง้อตัราการไหลของนํา้ ปรมิาณนํา้สะสม  

แรงดันนํ้า ฯลฯ ซึ่งได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนระบบ SCADA  

สามารถบันทึกข้อมูลครอบคลุมเครือข่ายอุโมงค์ส่งนํ้า ท่อประธาน และ 

ทอ่จา่ยนํา้แบบเรียลไทม ์ซึง่อาํนวยประโยชนใ์นดา้นการประหยดังบประมาณ 

และเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการการสูบจ่ายนํ้าได้ดียิ่งขึ้น 

 เม่ือปริมาณและแรงดนันํา้มคีวามเหมาะสมตอ่สภาพทอ่และสอดคลอ้ง 

กับความต้องการใช้นํ้า ระบบ SCADA จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งในฐานะที่เป็น 

เหมือนแผนที่แสดงข้อมูลสถานการณ์นํ้าประปาในระบบท่อจากพื้นที่ 

บริการย่อยในสํานักงานประปาสาขาต่างๆ ทั้งระบบ เพ่ือนํามาเป็นข้อมูล 

ในการตดัสนิใจ นาํมาซึง่การบรหิารจดัการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และชว่ยให ้

สํานักงานประปาสาขาสามารถลดปริมาณนํ้าสูญเสีย ลดปริมาณท่อแตกรั่ว 

รวมทั้งสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้นํ้า ยิ่งไปกว่านั้น ระบบ SCADA ยังเป็น 

เครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรทุกรุ่นของการประปานครหลวงสามารถเรียนรู้ 

ระบบท่อประปา และต่อยอดสู่การคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

อย่างแมน่ยาํ กรณเีกดิเหตขุดัขอ้งตอ่ระบบสบูจา่ยนํา้ หรอืเมือ่มกีารปรบัเปลีย่น 

รูปแบบการสูบจ่ายนํ้า โดยสามารถบริหารจัดการผันนํ้าทดแทนภายใน 

Supervisory Control and Data 
Acquisition (SCADA)
 MWA first used the Supervisory Control  
and Data Acquisition system (SCADA) in 1998.  
At the time, SCADA system was regarded as a new  
technology to assist MWA’s operation including  
pumping system monitoring. The SCADA  
system has been continuously developed to record  
an extensive data of the water tunnel network.  
As a result, it has been advantageous in terms of  
budget-saving and increase of the pumping  
management efficiency.
 The SCADA system also acts as a map of  
water supply system that provides assistance in  
decision making as well as efficient waterworks  
administration. MWA’s branch offices can reduce  
the level of water loss from the production and  
chances of leakage as well as creating consumers’  
satisfaction. Presently, MWA is planning for  
further development of the SCADA system  
to increase the capability in water production.  
Besides, there is a plan to set up a DR Site or  
Disaster Recovery Site as an alternative to support  
the working of IT systems including SCADA at  
any time and any place. The setup of DR Site  
at the pumping control centre has already been  
completed. MWA aims to continue building  
a DR Site at the related operational centres in  
order to provide a continuous water supply  
24 hours a day despite unforeseen events.
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เครือข่ายการสูบจ่ายนํ้าพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบ 

ด้านนํ้าไหลอ่อนหรือขาดแคลนในพื้นที่ดังกล่าวให้มากที่สุด ทําให้ผู้ใช้นํ้า 

ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ

 ปัจจบุนัการประปานครหลวงมแีผนงานทีจ่ะพฒันาระบบ SCADA ใหม้ ี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนการผลิตน้ําประปา  

ลดความซ้ําซ้อน และใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้  

ยงัมแีผนการจดัตัง้ DR Site หรอื Disaster Recovery Site เพือ่เป็นทางเลอืก 

ทีช่ว่ยใหร้ะบบสารสนเทศตา่งๆ รวมทัง้ระบบ SCADA เอือ้ตอ่การดาํเนนิการ 

ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติต่อพ้ืนที่ทํางานหรือระบบการทํางาน 

ของศนูยดํ์าเนนิการหลกั โดยมรีะบบทีพ่รอ้มจะใหบ้รกิารและทํางานในสถานที ่

อื่นได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการบริหารจัดการงาน 

ด้านต่างๆ ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นสายงานผลิตและส่งนํ้า สายงานวิศวกรรม  

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสายงานบริการ ซึ่งปัจจุบัน DR Site ของ 

ศูนย์ควบคุมระบบสูบส่งและสูบจ่ายนํ้าแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะ 

พัฒนา DR Site ของศูนย์ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การประปา 

นครหลวงสามารถให้บริการน้ําประปาทุกพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 

โดยไม่ขาดแคลน แม้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นก็ตาม



146

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
ศตวรรษสดุดี ส า ย ธ า ร ีแ ห ่ง น ค ร า

เครื่องอ่านมาตรวัดนํ้ามือถือ
 การประปานครหลวงมีวิวัฒนาการปรับปรุงการอ่านมาตรวัดน้ํา 

มาโดยตลอด โดยมีระบบการอ่านมาตรวัดนํ้าพร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้  

ให้ผู้ใช้นํ้าประปาได้ทันทีเป็นรายแรกของประเทศไทย

 เครื่องอ่านมาตรวัดนํ้ามือถือ (Handheld Meter Reader)  

ถกูนํามาใชใ้นป ีพ.ศ. 2538 แทนทีก่ารอา่นมาตรแบบเกา่ เพือ่ใหก้ารอา่นมาตร 

เกิดความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ระบบการอ่านมาตรวัดนํ้าได้มีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยปรับลดขั้นตอนการทํางาน เพื่อให้ 

งานอ่านมาตรวัดนํ้าแล้วเสร็จภายในหนึ่งวันทําการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการ 

ผู้ใช้นํ้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 ในปี พ.ศ. 2543 ได้เพิ่มอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา  

(Portable Thermal Printer) ม ีBar Code มาใชใ้นการดําเนนิการควบคูก่บั 

เครือ่งอา่นมาตร (Handheld) เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการปฏบิตังิาน  

ผู้ปฏิบัติงานสามารถทําการอ่านมาตรและบันทึกการใช้นํ้าของผู้ใช้นํ้า พร้อม 

คํานวณและจดัพมิพใ์บแจง้หนีค้า่นํา้ประปาสง่ใหก้บัผูใ้ชน้ํา้ไดใ้นเวลาเดยีวกนั 

ทําให้เกิดความสะดวกทั้งสองฝ่าย และลดข้อผิดพลาดหรือข้อขัดแย้งที่อาจมี 

ได้ง่ายดาย ทั้งนี้สามารถตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์แจ้งเตือนผู้ใช้นํ้าในใบแจ้งหนี้  

กรณีค่านํ้าสูงผิดปกติได้อีกด้วย

Handheld Metre Reader
 The handheld metre reader was first used  
in 1995 to replace the old styled metre reader and  
to improve accuracy of metre reading. In 2000,  
a portable thermal printer with an additional  
bar code printing function was equipped to  
handheld readers. The operating staff can read the  
metre, record the consumer’s water usage, calculate  
the water tariff and print out the bill instantly.  
Both parties – MWA and consumers – have  
benefited from the new device which is not only  
a convenient tool, but it can also reduce a chance  
of dispute. Optionally, the handheld metre readers  
can issue the consumers a warning in case of  
irregularly high usage of water. 
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เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก 
(Micro Hydro Turbine Generator)
 เนื่องจากในการผลิตนํ้าประปาต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรขนาดใหญ่จํานวนมาก การประปานครหลวงมีนโยบายลดต้นทุน  

จึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง 

จัดทําโครงการประหยัดพลังงาน โดยการนําพลังงานที่สูญเสียในระบบ 

ท่อประธานกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าพลังนํ้า 

ขนาดเลก็ (Micro Hydro Turbine Generator) ณ สถานสีบูจา่ยนํา้ลาดพรา้ว  

เป็นโครงการนําร่อง เพ่ือนําพลังงานและแรงดันนํ้าที่เหลือในระบบท่อ 

ขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ทําให้ได้ไฟฟ้าพลังนํ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด  

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเข้าระบบไฟฟ้าของสถานีสูบจ่ายนํ้า และบางส่วน 

ที่เหลือใช้ก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้านครหลวง

 ในปี พ.ศ. 2549 ติดตั้งที่สถานีสูบจ่ายนํ้าลาดพร้าว เป็นเครื่องกําเนิด 

ไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กจํานวน 3 ยูนิต สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 150  

กโิลวตัตต์อ่ยนูติ รวมทัง้สิน้ 450 กโิลวตัต ์ตอ่มาในป ีพ.ศ. 2551 ไดด้าํเนนิการ 

เพิ่มเติมที่สถานีสูบจ่ายนํ้าเพชรเกษมอีกแห่งหนึ่ง

 

 เทคโนโลยเีปน็สิง่มปีระโยชน ์แตใ่นแงค่วามหลากหลายและรวดเรว็ 

ในการพัฒนา อาจเกิดสิ่งที่เรียกว่า เทคโนโลยีตกขบวน ได้อย่างง่ายดาย  

ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกใช้เทคโนโลยีให้ถูกประเภท คุ้มค่า และคืนทุน 

อยา่งรวดเรว็จงึเปน็ความสามารถของบคุลากรในองคก์รแหง่นีอ้ยา่งแทจ้รงิ

Micro Hydro Turbine Generator
 Water production needs electricity for  
the operation of several large engines. To reduce  
production cost, MWA has cooperated with the  
Electricity Generating Authority of Thailand  
and the Metropolitan Electricity Authority to  
implement an energy-saving project by recycling  
the wasted energy in the main water pipes via an  
installation of the micro hydro turbine generator.  
The generator was firstly installed at the Ladprao  
Pumping Station as part of the pilot project. The  
project is aimed at making the maximum use  
of the energy and pressure in the main pipes to  
generate electricity – a clean and environmentally  
friendly energy – which will be used in the  
pumping station while the electricity surplus can be  
sold to the Metropolitan Electricity Authority. 
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พ.ศ. 2530
- รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ จัดโดยหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

พ.ศ. 2531
- รางวัลประเภทผลิตภัณฑ์ดี 

(การผลิตนํ้าได้คุณภาพมาตรฐานสากลและมีการพัฒนาเทคนิคในการผลิตตลอดเวลา) 

จากโครงการ Asian Hitech Award

พ.ศ. 2536
- รางวัล BAD Awards 2536 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “หยดนํ้า”

- รางวัล TACT Awards 2536 

(Top Advertising Contest of Thailand Awards’93) 

ได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประเภทแคมเปญและส่งเสริมสังคม 

จากภาพยนตร์โฆษณาชุด “หยดนํ้า” และ “ล้างหน้า”

- รางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม จากการประกวดภาพยนตร์โฆษณาระดับโลก 

(International Advertising Festival) ที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

พ.ศ. 2542
- มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง “นํ้าประปาดื่มได้” ทุกพื้นที่

พ.ศ. 2543
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 

ด้านการผลิตนํ้าประปา ณ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน

- ชนะเลิศรางวัลบรรษัทภิบาล (การบริหารจัดการที่โปร่งใส)

รางวัลและมาตรฐานสู่ความภาคภูมิใจ
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พ.ศ. 2544
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการซ่อมบํารุงระบบท่อประปา 

(สํานักงานประปาสาขาลาดพร้าว) 

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการติดตั้งประปาใหม่ 

(สํานักงานประปาสาขาบางกอกน้อย) 

- ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ดา้นการผลตินํา้ประปา ณ โรงงานผลตินํา้ธนบรุ ี

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ด้านการบริการประชาชน 

พ.ศ. 2545
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการฝึกอบรมและสัมมนา 

(ฝ่ายพัฒนาบุคลากร)

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ด้านการผลิตนํ้าประปา 

ณ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน 

พ.ศ. 2547
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:1999 คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ 

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ 0118

พ.ศ. 2548
- รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

พ.ศ. 2549 

- รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
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พ.ศ. 2551
- รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

พ.ศ. 2552
- รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น

พ.ศ. 2553
- รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)

- รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

- รางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น 

- รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น

- ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2005 

ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

สําหรับ Data Center Room ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก 

ศูนย์คอมพิวเตอร์สํารอง และระบบเครือข่าย

	 “...ตอนที่มีนโยบายนำาระบบมาตรฐาน	ISO	9002	มาใช้ในระบบ 
การผลิตนำ้าประปาที่โรงงานผลิตนำ้าบางเขน	 ในคร้ังแรกผู้ที่เก่ียวข้องรู้สึกว่า 
มันเป็นงานที่ยุ่งยากและไม่น่าที่การประปานครหลวงจะต้องมาทำา	 เนื่องจาก 
เป็นหนว่ยงานทีไ่มต่อ้งไปคา้ขายแขง่ขนักบัใคร	แตเ่มือ่ทำาไดจ้นสำาเรจ็	หลายๆ	 
ฝ่ายจึงได้รู้สึกถึงคุณค่าของ	 ISO	9002	ที่ทำาให้องค์กรของเราได้พัฒนา 
ไปอีกระดับหน่ึง	ซ่ึงต่อมาภายหลังเราก็สามารถสอบผ่าน	นับเป็นโรงงานผลิตนำา้ 
ท่ีใหญท่ีส่ดุในโลกทีไ่ดร้บัการรบัรองทัง้ระบบ	และการประปานครหลวงยงัไดร้บั 
การรับรองมาตรฐาน	ISO	9002	ในงานด้านอื่นๆ	ตามมาอีก...”
ชวนพิศ ธรรมศิริ 
(ผู้ว่าการการประปานครหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2538 - 2545)

พ.ศ. 2550
ไดใ้บรบัรองมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร (Lab) ISO/IEC 17025 : 2005 ของสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม (สมอ.) 

เพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพนํ้าของการประปานครหลวงเป็นที่ยอมรับ
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พ.ศ. 2554
- รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

- รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ)

- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

- รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 

(ประเภทรางวัลชมเชยระดับกลุ่มบุคคล) ในเรื่องการนํา

ระบบ GPS มาใชใ้นการตดิตัง้ประปาใหมภ่ายใน 24 ชัว่โมง

- รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจําปี 2554 

ประเภทภาครัฐวิสาหกิจทั่วไป

พ.ศ. 2555 

- รางวลัคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิดเีดน่ (ประเภทเกยีรตยิศ) 

- รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) 

- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

- รางวัลจากการประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาล

ในรัฐวิสาหกิจ

พ.ศ. 2556 

- รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

- รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ประเภทรางวัลชมเชย) ในเรื่อง

ระบบเฝ้าติดตามและจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายนํ้า

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ณ โรงงานผลิตนํ้าบางเขน

พ.ศ. 2557 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27025 : 2005 

คุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบ    

	 “When	we	first	integrated	the	ISO	9002	accreditation	
standard system into our water production at the Bangkhen 
Water Treatment Plant, it was regarded as unnecessarily 
complicated and should not be MWA’s concern. However,  
when it subsequently proved to be a success, many  
acknowledged its value, and we became the largest water 
treatment	plant	to	be	awarded	with	the	ISO	9002	standard	
certification	for	the	whole	production	procedure.”

Mrs. Chuanpit Dhamasiri 
(MWA Governor, 1995 - 2002)
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	 ASPAC	คือ	 ชื่อย่อของสมาคมประปานานาชาติ 
ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก	 (The	Asia-Pacific	Group	of	 
International	Water	Association)	 ซึ่งมีสมาชิก 
ทั้งสิ้น	 14	 ประเทศ	 เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรระดับโลก 
ในด้านการจัดการนำ้าทั้งนำ้าดีและนำ้าเสีย	 ที่มีชื่อว่า	 The	 
International	Water	Association	(IWA)

The Thai Waterworks Association 
(TWWA)
 
 In 1971,  the  Thai  Waterworks  Association  
(TWWA) was founded by a group of  
nationwide waterworks personnel who worked  
as a volunteer without paid. The main goal  
was to be the centre for the study, research,  
assessment, compilation and dissemination  
of waterworks knowledge. Throughout its  
43 years of operation, TWWA has built and  
disseminated the knowledge on waterworks  
in several occasions including the 12th  
IWA-ASPAC Regional Conference and  
Exhibition in Chiang Mai, from 5 - 9  
November 2000 which was joined by more than  
400 international delegates and waterworks  
experts from 26 countries.
 In 2013, Thailand hosted the 2nd  

Asia-Pacific Water Summit (2nd APWS) in  
Chiang Mai. The event was a great success for  
not only bringing pride to the organisers and  
the Thai Waterworks Association, but also  
putting Thailand in a positive light with an  
international recognition.

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)
 เมื่อปี พ.ศ. 2514 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) 

ได้กําเนิดขึ้นด้วยการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีวิชาชีพด้านการประปา 

ทัว่ประเทศ ซึง่มาทํางานร่วมกนัในลกัษณะของอาสาสมคัรโดยไมม่คีา่ตอบแทน  

เพราะต่างมองเห็นว่า หากต้องการให้กิจการประปาก้าวหน้าควรจะต้องมี 

ศูนย์กลางหรือคนกลางเพื่อให้การส่งเสริม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ 

จากรุน่สูรุ่น่ เปา้หมายหลกัคอื การเปน็ศนูยก์ลางแหง่การศกึษา วจิยั ตรวจสอบ  

รวบรวมองคค์วามรู้ทางวชิาชพีการประปา เพือ่สง่เสรมิ เผยแพร ่ใหคํ้าปรกึษา 

แนะนํา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างมวลสมาชิก เพื่อพัฒนาให้กิจการ 

ประปาโดยรวมมคีวามกา้วหนา้ มมีาตรฐานสงู มคีวามปลอดภยัตอ่สวสัดภิาพ 

ของประชาชน

 ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกว่า 43 ปี สมาคมการประปา 

แหง่ประเทศไทยไดเ้ขา้รว่มจดัทาํและเผยแพรอ่งคค์วามรูท้างดา้นการประปา 

มากมาย อันมีผลงานที่ประจักษ์ชัดสู่สาธารณชน ได้แก่ การจัดการประชุม 

นานาชาติ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนํ้ากว่า 400 คนจาก 26 ประเทศทั่วโลก  

เป็นการประชุมครั้งที่ 12 (The 12th IWA-ASPAC Regional Conference  

and Exhibition) ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม ่ระหวา่งวนัที ่5 - 9 พฤศจกิายน พ.ศ. 2543  

ในคร้ังน้ันนับเป็นคร้ังท่ีมีการรวบรวมบทความและความรู้ทางวิชาการ ตลอดจน 

มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมาก สําหรับหัวข้อการประชุมให้ชื่อว่า Water  

Beyond 2000 เพือ่สะทอ้นปญัหาเรือ่งนํา้ทีจ่ะเกดิขึน้ในทกุภมูภิาคของโลก 

นบัตัง้แต ่ป ีค.ศ. 2000 (พ.ศ. 2543) เปน็ตน้ไป บทความทางวชิาการทีร่วบรวม 

ได้มีถึง 84 เรื่องจาก 19 ประเทศ ครอบคลุมหัวข้อและปัญหาเก่ียวกับนํ้า 

ได้ทั้งหมด เช่น กรรมวิธีในการผลิตนํ้าประปา นํ้าดิบเพื่อการผลิตนํ้าประปา  

การสูบส่ง-จ่ายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย การจัดการด้านนํ้าสูญเสีย ฯลฯ  

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสําเร็จในการสร้างความเป็นเอกภาพทางด้าน 

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
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	 รัฐบาลไทยตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรนำา้	 
โดยยึดถือพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 
ที่ว่า	“นำ้าคือชีวิต”	ซึ่งได้กำาหนดเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะ 
ใหค้วามสำาคญักบัการอนรุกัษ	์การพฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐาน	 
การเพิ่มประสิทธิภาพ	การบริหารจัดการ	 การจัดการลุ่มนำ้า 
แบบบูรณาการ	และการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
ในการบริหารจัดการเรื่อง	“นำ้า”	ทั้งนี้	รัฐบาลไทยได้ประกาศ 
ให้	 “นำ้า”	 เป็นวาระแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	 
พ.ศ.	2550

 

 นอกจากนี้สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย ได้สืบสานเจตนารมณ์  

“วาระน้ําแห่งชาติ” โดยการจัดสัมมนา ศึกษาดูงาน และจัดทําแนวทาง 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการสําหรับประเทศ เพ่ือบรรเทาปัญหา 

เก่ียวกับนํ้าที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละ 

พืน้ที ่อกีทัง้เผยแพรต่วัอยา่งความสําเรจ็ในการบรหิารจดัการนํา้ของโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มีอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ ให้ประชาชนได้มี 

โอกาสเรียนรู้และนําแบบอย่างไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตนเอง

 ในปี พ.ศ. 2556 ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาค 

เอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (2nd Asia-Pacif  ic Water Summit: 2nd APWS)  

ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า 

นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ 

หัวข้อ “ภาวะผู้นําและพันธะผูกพันเพื่อความมั่นคงด้านนํ้า และการเผชิญ 

ภัยพิบัติด้านนํ้า” โดยประเทศไทยได้รับเกียรติจากนานาชาติให้เป็นเจ้าภาพ 

จัดการประชุม

 ผลสําเร็จในการจัดการประชุมระดับนานาชาติในแต่ละคร้ัง นอกจาก 

จะนํามาซึ่งความภาคภูมิใจของคณะผู้จัดงานและสมาคมการประปา 

แห่งประเทศไทยแล้ว ยังเป็นความภาคภูมิระดับประเทศที่เราได้รับการ 

กล่าวขวัญในทางที่ดีจากนานาประเทศอีกด้วย
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การประปาส่วนภูมิภาคสู่รัฐวิสาหกิจ 
 
 ในขณะท่ีมีความก้าวหน้าดําเนินไปในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ด้วยความรับผิดชอบของการประปานครหลวง ซ่ึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจน้ัน  

กิจการประปาในต่างจังหวัดและประปาหมู่บ้านยังคงดําเนินการในนาม 

ของกองประปาภูมิภาค กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย และ  

กองประปาชนบท กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ มาตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2496 

 ล่วงมาถึง พ.ศ. 2518 กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างของ กองประปา 

ภมูภิาค กรมโยธาธกิาร (เปลีย่นชือ่จากกรมโยธาเทศบาลเปน็กรมโยธาธกิาร 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515) ได้พิจารณาเห็นว่า ความต้องการนํ้าสะอาด 

สําหรับใช้อุปโภคและบริโภคของประชาชนในต่างจังหวัดขยายตัวเพิ่มขึ้น  

แต่หากดําเนินงานในระบบราชการก็มีข้อจํากัดในการบริหารจัดการท่ีไม่คล่องตัว  

และไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง 

ดังกล่าวจึงเสนอเหตุผลความจําเป็นต่อรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อ 

เดอืนตลุาคม พ.ศ. 2518 และไดต้ดิตามเรือ่งนีอ้ยา่งใกลช้ดิ จนถงึรฐับาลสมยั  

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และรัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ซ่ึงทุกรัฐบาล 

ต่างให้ความเห็นชอบต่อการบริหารจัดการกิจการประปาในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ  

แต่มักมีข้อจํากัดด้านจังหวะเวลา มีการเปลี่ยนรัฐบาลทําให้การผลักดัน 

ไม่สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ

 ในที่สุด รัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ จึงส่งเรื่องให้สถาบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ศึกษาถึงวิธีการและรูปแบบในการ 

บรหิารประปาในสว่นภมูภิาค และคณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิเมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2521 ใหจ้ดัตัง้องคก์ารบริหารประปาในรปูแบบรฐัวสิาหกจิตามขอ้เสนอ 

ของ NIDA โดยโอนภารกิจของสองหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการ 

จัดหานํ้าประปาสําหรับประชาชน คือ

 1. กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

 รับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปาและดูแลการผลิตและจําหน่าย 

นํา้ประปาในเขตเมอืง หรือในชมุชนทีม่จีาํนวนประชากรตัง้แต ่5,000 คนขึน้ไป  

โดยขณะนั้นมีการประปาในความดูแลรับผิดชอบรวม 185 แห่ง 
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 2. กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 รับผิดชอบร่วมกับท้องถิ่นในการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หรือ 

การประปาขนาดเล็กในชุมชนที่มีจํานวนประชากรไม่เกิน 5,000 คน  

เมื่อก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จ ก็มอบให้แก่ท้องถ่ิน คือ สุขาภิบาล 

หรอืหมูบ่า้น เปน็ผูด้แูลการผลติ การบรกิาร และการบํารงุรกัษา โดยขณะนัน้ 

มีการประปาหมู่บ้านรวม 550 แห่ง 

 ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้ง การประปา 

ส่วนภูมิภาค ขึ้น โดยมี นายจํารูญ ปิยัมปุตระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ในขณะน้ันเป็นประธานดําเนินการจัดต้ังและตราเป็นพระราชบัญญัติการประปา 

ส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 และประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522  

โดยโอนกจิการประปาตลอดจนขา้ราชการและลกูจา้งของกองประปาภมูภิาค  

กรมโยธาธิการ ข้าราชการและลูกจ้างของกองประปาชนบท กรมอนามัย  

มาเป็นลูกจ้างและพนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค และถือเอาวันที่ 28  

กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาค

 ภารกิจและหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาค 

 1. สํารวจ จัดหาแหล่งนํ้าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งนํ้าดิบเพื่อใช้ในการ 

ประปา

 2. ผลิต จัดส่ง และจําหน่ายนํ้าประปาทั่วประเทศนอกเหนือจาก 

เขตท้องที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ  

 3. ดําเนนิธรุกจิอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืตอ่เนือ่งกบัธรุกจิการประปา เพือ่ให้ 

เกิดประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชน์ของรัฐ 

และสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นสําคัญ 

 ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคได้แบ่งสายการปฏิบัติงานออกเป็น  

5 ภาค รบัผดิชอบการประปาสว่นภมูภิาค 10 เขต มกีารประปาสว่นภมูภิาค 

สาขาในสังกัดทั่วประเทศ 233 สาขา

The Provincial Waterworks 
Authority as a State Enterprise 
 While the water supply in the area of  
Greater Bangkok and periphery has been a  
responsibility of MWA which at the time  
was already a state enterprise, the upcountry  
and village water supply was operating under  
the Provincial Waterworks Division,  
Department of Municipal Pubilc Works,  
Ministry of Interior and the Rural Waterworks  
Division, Department of Health, Ministry  
of Public Health since 1953.
 However,  in  1975,  a  group  of  government  
off icers and workers of the Provincial  
Waterworks Division, Department of Public  
Works (the new name of Department of  
Municipal Public Works) saw an increase of  
demand for clean water while the bureaucratic  
system did not allow a smooth flow of efficient  
management and administration. They thus  
submitted a proposal to the government led  
by MR Kukrit Pramote, the prime minister.  
The matter was followed up by subsequent  
governments and all seemingly agreed to the  
transformation of the waterworks authority  
as a state enterprise. 
 Finally, the government led by General  
Kriangsak Chamanan asked the National  
Institute of Development Administration  
(NIDA) to study the protocol and adminis- 
tration of waterworks in provincial areas.  
The cabinet reached a resolution on 9 May 
1978 to establish the state-owned waterworks 
administration enterprise which would follow 
the core missions of two waterworks agencies: 
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 1. Provincial Waterworks Division,  
Department of Public Works, Ministry of  
Interior which was responsible for the  
construction of water supply, water production  
and distribution in urban areas or communities  
with 5,000 or more dwellers. 
 2 .  Rural  Waterworks  Divis ion,  
Department of Health, Ministry of Public 
Health which worked in collaboration with 
local communities in the construction of  
village water supply or small-scaled water 
supply in communities with less than 5,000  
dwellers. 
 The government also appointed a 
board committee for an inauguration of the 
Provincial Waterworks Authority and drafted 
the Provincial Waterworks Authority Act B.E. 
2522 on 24 February 1979 to be enforced from  
28 February 1979. 28 February has thus been  
regarded as the inauguration date of the  
Provincial Waterworks Authority (PWA).
 Mission and duty of PWA are as follows:
 1. To explore raw water sources for 
water production.
 2. To produce and distribute water 
supply throughout the country except in 
Bangkok, Nonthaburi and Samut Prakarn.
 3. To operate related or beneficial  
business and services for the benefit of the  
government and the health of the general  
public.
 Nowadays, PWA has divided its  
operation into five parts covering ten regions  
and 233 local branch offices.
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ในเมืองคือการประปาส่วนภูมิภาค 
แต่นอกเมืองคือการประปาชนบท 
 ชุมชนต่างจังหวัดนั้น นอกจากการรวมตัวกันเป็นชุมชนเมืองหรือ 

อําเภอใหญ่แล้ว ก็ยังมีชุมชนในระดับหมู่บ้านซ่ึงมีพ้ืนที่ห่างไกลออกไป หรือ 

อยู่ในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะตัว เช่น บนภูเขา เชิงป่า บนเกาะแก่ง จึงจําเป็น 

จะต้องมีการจัดระบบประปาเฉพาะตัวตามไปด้วย อันมีหลายลักษณะ  

หากชุมชนอยูใ่กลแ้หลง่ตน้นํา้ในทีส่งู กจ็ดัทาํระบบประปาทีเ่รยีกกนัวา่ ประปา 

ภูเขา บางแห่งก็ใช้นํ้าจากระบบบาดาล บางแห่งมีโรงงานผลิตนํ้าขนาดย่อย  

ระบบประปาหลายลักษณะนี้เกิดขึ้นกระจายทั่วไป หลายแห่งสร้างขึ้น 

โดยองค์การบริหารระดับต่างๆ บางแห่งชุมชนหรือเอกชนจัดสร้างข้ึนมาเอง  

ระบบประปาเหล่านี้มีชื่อเรียกรวมกันว่า “การประปาชนบท”

 ถงึแมร้ะบบประปาหมูบ่า้นซึง่เคยอยูใ่นความดแูลของกองประปาชนบท  

กรมอนามัย มีการควบรวมไปอยู่ในกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว 

ก็ตาม กรมอนามัยกลับยังคงมีบทบาทต่อเน่ืองมาอีกในเวลาต่อมา รวมทั้งมี 

การปรบัเปลีย่นลกัษณะการบริหารประปาหมูบ่า้นไปยงัหนว่ยงานและองคก์ร 

ที่เกิดขึ้นใหม่อีก เรื่องราวต่อจากนี้มาจากเอกสารเรื่อง “ความเป็นมาและ 

รูปแบบการบริหารระบบประปาชนบท” โดยวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ผู้อํานวยการ 

สํานักบริหารจัดการนํ้า และเทวารักษา เครือคล้าย นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  

8ว สํานักบริหารจัดการนํ้า

 ในช่วงปี พ.ศ. 2525 - 2534 ซึ่งเป็นช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 และฉบับที่ 6 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดให้เป็น 

ช่วงของทศวรรษการจัดหานํ้าสะอาดและการสุขาภิบาลในประเทศไทยข้ึน  

เพื่อให้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศไทย จํานวนร้อยละ 95 มีนํ้ากิน 

นํ้าใช้สะอาด โดยให้มีนํ้าสะอาดเพียงพอสําหรับดื่มอย่างน้อย 5 ลิตรต่อคน 

ต่อวัน และนํ้าใช้เพียงพอ 45 ลิตรต่อคนต่อวัน 

The Rural Waterworks
 Upcountry communities are located 
in either urban and rural areas or villages. 
Characterised by the unique geography of 
each area, the water supply largely differs and 
includes mountain waterworks, groundwater 
system, or a small water production plant. 
These different waterworks are nonetheless 
grouped and called “Rural Waterworks”. 
 Even though the village water supply  
which used to be under the Rural Waterworks  
Division of Department of Health was  
transferred to be a part of PWA, the Department  
of Health subsequently had a role in rural  
waterworks. The following information  
was gathered from the document entitled  
“Background  and  Management  System  of   Rural  
Waterworks” by Wichian Jungrungrueng, 
director of the office of water management 
and Dewaraksa Krueklai, environmentalist 
class 8W of the office of water management.
 The cabinet resolved that the period 
from 1982 - 1991 or during the 5th and the 6th  

National Economic and Social Development  
Plan would be a decade of Thailand’s clean  
water supply and sanitation. Therefore, the  
Department of Health, which was responsible  
for groundwater digging, made another  
improvement to the construction of rural  
waterworks by building village water supply  
system for distant areas beyond the municipal  
or sanitary districts to provide the dwellers  
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 ภายในปี พ.ศ. 2534 ขณะนั้นกรมอนามัยซึ่งรับผิดชอบงานเจาะ 

บอ่บาดาลอยู ่จงึไดป้รบัปรงุงานดา้นการจดัสรา้งระบบประปาหมูบ้่านอกีครัง้  

โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ที ่อยู่นอกเขตเทศบาลและ 

เขตสุขาภิบาล เพื่อให้ประชาชนในชนบทห่างไกลได้มีนํ้าสะอาดจากระบบ 

ประปาใช้สําหรับการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง โดยเริ่มดําเนินการก่อสร้าง 

ระบบประปาหมู่บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา 

 เมื่อกรมอนามัยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแล้วเสร็จจะยก 

มอบอํานาจการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน ซ่ึงเป็น 

องคก์รทีจ่ดัตัง้ขึน้ทําหนา้ทีบ่รหิารกจิการระบบประปาหมูบ้่าน โดยกรมอนามยั 

ได้กําหนดให้มีการเตรียมชุมชนให้แก่ท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้ประชาชน 

ได้มีโอกาสมาประชุมปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการบริหารกิจการ 

ระบบประปาและมีส่วนร่วมในการดูแลการก่อสร้างระบบประปา ตั้งแต่ 

ก่อนการก่อสร้างระบบประปาและระหว่างการก่อสร้างระบบประปา เพื่อ 

กําหนดทิศทางของการบริหาร การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการ 

ประปา การร่างกฎระเบียบข้อบังคับของกิจการประปา การจัดตั้งกองทุน 

พัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น 

 หลังจากก่อสร้างระบบประปาเสร็จแล้ว กรมอนามัยก็มีการอบรม 

ให้ความรูด้า้นการผลตินํา้ประปา การบาํรงุรกัษาระบบประปา และการบรหิาร 

กิจการประปาให้แก่ผู้ดูแลระบบประปาและคณะกรรมการบริหารกิจการประปา  

ทําให้ผลการดําเนินงานของกิจการประปาส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จ  

มผีลกําไร สามารถนําเงนิกองทนุทีไ่ดไ้ปพฒันาสาธารณปูโภค ไดแ้ก ่ขยายเขต 

แนวท่อให้บริการนํ้าประปา พัฒนาถนนในหมู่บ้าน เป็นต้น

  ในสมัย นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี รัฐบาลมี 

นโยบายก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้แก่ประชาชนที่มีความขาดแคลน 

นํา้ดืม่นํา้ใช ้โดยถอืวา่ระบบประปาชนบทเปน็บรกิารขัน้พืน้ฐานไปสูป่ระชาชน 

อย่างทั่วถึงและเป็นรูปธรรม คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม  

พ.ศ. 2534 อนมุตัใิหใ้ชแ้ผนเรง่รดัจดัใหม้นีํา้สะอาดในชนบท ตามทีส่าํนกังาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทําขึ้น เป็นกรอบ 

clean water for consumption. The rural  
waterworks was first constructed in 1982. 
 After the construction had been  
completed, the administration and management  
of village water supply was transferred to the 
village’s water supply board of committee 
while the Department of Health provided 
the necessary training and dissemination of 
knowledge on water production and water 
supply maintenance.
 During the government of the Prime 
Minister Anand Panyarachun, there was  
a policy for a construction of village water 
supply to help those who faced the water 
shortage problem and village water supply 
was considered a basic utility that had to be 
extensively provided to the general public. 
Later on, in 1994, there was an establishment 
of a new local administration which was the 
Sub-district Administration Organisation 
(SAO) of which one mission is to “provide 
water for consumption and agriculture”. In 
1999, the government issued an act governing 
the plan and procedure for the devolution of  
local administration. One mission of the local  
administration was to provide the general  
public clean water for consumption. The 
related government agencies thus transferred 
the mission and public utility property (water 
source and rural waterworks) to the local 
administration. However, after the transfer, 
several local administrations encountered 
management problems and financial loss. To  
solve the problem, the Department of Local  
Administration, the Ministry of Interior  
issued a letter to all local administration in 
regards to the local administration regulation 
guidelines for “Village Water Supply and  
Rural Waterworks Management”. It was  
stated that the water supply was a property  
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สําหรับให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง คือ กรมอนามัย กรมโยธาธิการ  

กรมทรัพยากรธรณี สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท และการประปา 

สว่นภมูภิาค ใชป้ระกอบการจดัทําโครงการกอ่สรา้งระบบประปาหมูบ่า้นตอ่ไป  

โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหป้ระชาชนมรีะบบนํา้ประปาสะอาดใชอ้ปุโภคบรโิภค 

อย่างทั่วถึง โดยได้กําหนดเป้าหมายให้ก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้น 41,152  

หมู่บ้าน ภายในปี พ.ศ. 2544 หรือครอบคลุมร้อยละ 70 ของหมู่บ้าน 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลได้นําแนวทางการบริหารกิจการประปา 

ของกรมอนามยัมากําหนดเปน็ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรหิาร 

กิจการและการบํารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ. 2535 ซึ่งระเบียบนี้ 

ได้แสดงเจตนารมณ์ไว้เพ่ือให้การบริหารกิจการและการบํารุงรักษาระบบ 

ประปาชนบทที่รัฐบาลลงทุนก่อสร้างนั้นเป็นไปในเชิงธุรกิจ สามารถเล้ียง 

ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ เป็นภาระของรัฐ โดยกําหนดให้ 

หน่วยงานเจ้าของโครงการส่งมอบสิทธ์ิในการบริหารกิจการและการบาํรุงรักษา 

ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อส่งมอบต่อคณะกรรมการบริหารกิจการ 

และการบํารุงรักษาระบบประปาชนบทที่จัดตั้งขึ้น ตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการร่วมกันจัดเตรียม 

ความพร้อมของชุมชนนั้น ก่อนที่จะมีการก่อสร้างระบบประปา โดยจัด 

การฝึกอบรมประชาชนในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 

ประปาชนบท ทัง้ในดา้นการบรหิารกจิการ การบาํรงุรกัษา และบรหิารการเงนิ  

และมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดตั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขึ้นมาใหม่ คือ องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ซึ่งถือเป็นองค์กรที่เป็น 

นิติบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ภารกิจหนึ่งขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลก็คือ 

 “ …ให้มีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร… ฯลฯ”

 ในป ีพ.ศ. 2542 มพีระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย 

อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอน 

และกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของ 

ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งหนึ่งในภารกิจดังกล่าวคือ การให้มีนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค 

แก่ประชาชนด้วย ดังนั้น ส่วนราชการจึงได้ถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สิน 

สาธารณูปโภค (แหล่งนํ้าและระบบประปาชนบท) ได้แก่ การก่อสร้างระบบ 

ประปาชนบท เป็นต้น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ 

ต่อไป การบริหารกิจการประปาจึงอยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครอง 

of the local administration and was to be  
managed by the local board of committee. It  
was thus the board’s duty to arrange the  
repair and maintenance of their malfunctioned  
water supply. Should the damage was beyond  
the board’s capacity, it was then the duty of  
the local administration to arrange the repair  
and maintenance.
 The appropriate village water supply  
management system suggested by the  
Department of Water Resources is as follows:
 1. Managed by the general public
 2. Managed by SAO and the general 
public 
 3. Managed by SAO   
 4. Managed by a SAO-hired private 
agency 
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ส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารกิจการประปาจะได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง 

ให้มีหน้าที่บริหารกิจการประปาเพื่อบริการนํ้าสะอาด โดยใช้งบประมาณ 

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หลงัจากการถา่ยโอนภารกจิการจดัหานํา้สะอาดโดยการกอ่สรา้งระบบ 

ประปาหมู่บ้านให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เกิดการบริหารกิจการ 

ประปาขึ้นหลายรูปแบบ บางแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้บริหาร 

กิจการประปาแทนคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านทั้งหมด  

บางแห่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้บริหาร 

กิจการประปาต่อไป บางแห่งก็เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น กิจการประปา 

บางแห่งที่ประสบความสําเร็จ มีผลกําไรสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อยากเข้าไปบริหาร แต่คณะกรรมการบริหารก็ไม่อยากยกให้องค์กรปกครอง 

สว่นทอ้งถิน่เปน็ผูบ้รหิาร สว่นกจิการประปาบางแหง่ทีไ่มป่ระสบความสาํเรจ็  

ขาดทุน คณะกรรมการบริหารก็อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา 

เป็นผู้บริหาร แต่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่อยากเข้าไปบริหาร  

เป็นต้น 

 ในการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวง 

มหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ทราบ 

ถึงแนวทางการจัดทําข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการบริหาร 

กจิการประปาหมูบ่า้นและประปาชนบท ซึง่ระบใุห้กจิการประปาเปน็ทรพัยส์นิ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมอบให้คณะกรรมการบริหารกิจการ 

ประปาดาํเนนิการบริหารจดัการ หากมรีะบบประปาหมูบ่า้นและประปาชนบท 

ชาํรดุเสยีหายเพยีงเลก็นอ้ย ใหถ้อืเปน็หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิารในการ 

ซ่อมแซมและบํารุงรักษา แต่ถ้าหากระบบประปาหมู่บ้านและประปาชนบท 

ชํารุดเสียหายมากหรือเกินกําลังความสามารถของคณะกรรมการบริหาร 

ให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะต้องซ่อมแซมและ 

บํารุงรักษาให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ
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รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน

 หลังจากที่ได้มีการถ่ายโอนภารกิจและทรัพย์สินสาธารณูปโภค  

(แหล่งนํ้าและระบบประปาชนบท) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว  

กรมทรัพยากรนํ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาในทางปฏิบัติของการบริหารกิจการ 

ประปาหมู่บ้านที่อาจเกิดข้ึน จึงได้มีการศึกษาข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบ 

การบริหารกิจการต่างๆ และขอเสนอแนะรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหาร 

กิจการประปาหมู่บ้าน ดังนี้

 รูปแบบที่ 1 ประชาชนบริหารเอง

 เป็นการบริหารแบบให้ประชาชนเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการประปา  

และดําเนินการบริหารเองท้ังหมด ตามรูปแบบของระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบํารงุรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ. 2535
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 รปูแบบที ่2 ประชาชนและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล (อบต.) รว่มมอืกนั 

ในการบริหาร

 ใชร้ปูแบบตามระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ยการบรหิารกจิการ 

และการบํารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ. 2535 เหมือนรูปแบบที่ 1 

แตค่ณะกรรมการบรหิารกจิการประปามาจากการเลอืกตัง้จากสมาชกิผูใ้ชน้ํา้ 

ส่วนหนึ่ง และแต่งตั้งโดยตําแหน่งจากเจ้าหน้าที่ของ อบต. ส่วนหนึ่ง

 รูปแบบที่ 3 อบต. บริหารเอง

 เป็นรูปแบบการบริหารที่ อบต. เป็นผู้บริหารกิจการเองทั้งหมด  

ทั้งในด้านบุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการดําเนินการ ได้แก่  

การคัดเลือกและจ้างผู้ดูแลระบบประปา การจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การวางระเบียบข้อบังคับ เป็นต้น

 รูปแบบที่ 4 อบต. จ้างเอกชนบริหาร

 เป็นรูปแบบที่ อบต. จ้างเอกชนมาดําเนินการโดยเอกชนเป็นผู้บริหาร 

กิจการเองทั้งหมด ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ 

ดา้นการดําเนนิการ ไดแ้ก ่การคดัเลอืกและจา้งผูด้แูลระบบประปา การจดัทํา 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การวางระเบียบข้อบังคับ  

เป็นต้น โดย อบต. เป็นผู้ควบคุมการบริหารงาน

 อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากรูปแบบที่กรมทรัพยากรนํ้านําเสนอนี้  

อาจยงัมรีปูแบบการบรหิารกจิการประปารปูแบบทีเ่หมาะสมอืน่ๆ อกี ดงันัน้  

ในการเลือกรูปแบบการบริหารจัดการระบบประปาชนบท องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพท้องถ่ินทั้งในด้าน 

เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และความพรอ้มของชมุชน ทัง้นีเ้มือ่มกีารบรหิาร 

ทีด่ ีระบบประปาชนบทนัน้ๆ ยอ่มดําเนนิการไปไดด้ว้ยด ีผลทีไ่ดค้อื ประชาชน 

มีนํ้าสะอาดอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ อันนํามาซ่ึงความผาสุกของ 

ประชาชน



 พ.ศ. 2557 คือการครบรอบ 100 ปีแห่งกําเนิด 

กจิการประปาไทย พระราชทานโดยพระบาทสมเดจ็- 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชแห่ง 

ปวงชนชาวไทย การประปานครหลวง การประปา 

ส่วนภูมิภาค ได้เดินทางมาไกลด้วยความสามารถ  

พรั่งพร้อมด้วยประสิทธิภาพและพลังสู่อนาคต

 2014 is the year of the 100th anniversary of  
Thai Waterworks which was an initiation of King  
Chulalongkorn, the beloved King of Thai people. The  
Metropolitan Waterworks Authority and the Provincial  
Waterworks Authority have been taking a long journey 
to operational excellence with production capacity,  
efficiency and energy for the future. 



สายธารแห่งอนาคต



สายธารแห่งอนาคต
วิสัยทัศน์          แผนงานเด่น 

The River of the Future



ส�ำนักงำนใหญ่ กำรประปำนครหลวง
The headquarters of Metropolitan Waterworks Authority
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ศตวรรษแห่งการประปาไทยที่มีประวัต ิ

ด�าเนินงานมาอย่างมั่นคง ต่อยอดสู่สายธาร 

แห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของการประปา 

has been a century of stability of  
Thai Waterworks that has been in  เป็น

นครหลวงและการประปาส่วนภูมภิาค สองหน่วยงานรฐัวสิาหกจิหลกัทีพ่ร้อม 

เดินเคียงคู่สนองทุกความต้องการการใช้น�้าประปาของประชาชนทั้งประเทศ 

โดยแท้จรงิ เริม่จากภารกจิหลกัในการจดัหาแหล่งน�้าดบิ ขยายก�าลงัการผลติ 

ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมาตรฐานระดับสากล น�านวัตกรรม 

มาช่วยเสริมยกระดับคุณภาพการให้บริการน�้าประปา ตลอดจนประสาน 

ความร่วมมอืกบัหน่วยงานทีเ่ป็นพนัธมติรทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง  

เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศในทุกๆ มิติ

It 
operations and has continued to develop the services  
of the two state enterprises, the Metropolitan  
Waterworks Authority and the Provincial Waterworks  
Authority, to respond to the people’s precise demand.  
The mission of both organisations include finding  
raw water sources, increasing production capacity  
with high efficiency and internationally recognised  
standards, bringing in new innovations to improve  
the quality of service as well as building cooperation  
with domestic and international business alliances  
to create a multi-dimensional excellence.

ส�ำนักงำนใหญ่ กำรประปำส่วนภูมิภำค
The Headquarters of Provincial Waterworks Authority
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กิจการประปาไทยในอนาคต 
 

 ในปัจจุบันภาพรวมการใช้น�้าประปาของประเทศไทย มีประชาชนที่ 

เข้าถึงน�า้ประปาแล้วจ�านวน 18.8 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 83 แบ่งเป็น 

การให้บรกิารน�า้ประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) ได้แก่ เทศบาล  

องค์การบริหารส่วนต�าบล หมู่บ้าน จ�านวน 13.1 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 58%  

การให้บรกิารน�า้ประปาของการประปาส่วนภมูภิาค จ�านวน 3.6 ล้านครวัเรอืน  

คดิเป็นร้อยละ 16 และการให้บริการของการประปานครหลวง จ�านวน 2.1 ล้าน 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนประชาชนที่ยังไม่มีน�้าประปาใช้ จ�านวน  

3.9 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17% (อ้างอิงข้อมูลจากวารสารน�้า  

การประปาส่วนภูมิภาค ฉบับที่ 1 ปีที่ 35 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557)

 จากสถิติดังกล่าวถือเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกองค์กรที่เก่ียวข้องเร่งพัฒนา 

ขยายพื้นที่จ่ายน�้าให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับความ 

ต้องการและการขยายตัวของชุมชน รวมถึงการจัดหาแหล่งน�้าดิบใหม่ที่ม ี

ศักยภาพเพียงพอ เพื่อน�ามาผลิตน�้าประปาแจกจ่ายออกไปทุกภาคส่วน 

The Future of Thai Waterworks

 From the overall picture of Thailand’s water  
supply usage nowadays, there are 18.8 million  
household consumers or 83% of all populations. 
The statistics evidently shows how the related  
organisations need to continually improve and  
expand their service areas to meet the demand of 
new and expanded communities as well as locating 
new raw water sources for their water production.
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 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่มหีน้าทีด่แูลรบัผดิชอบเรือ่ง 

น�้าประปาของผู้ใช้น�้าในชนบท ที่มีสัดส่วนเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของประเทศนั้น  

ได้มีการจัดหาและผลิตน�้าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคของประชาชน 

ในรูปแบบต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�าระบบประปาหมู่บ้าน  

การส�ารวจเจาะบ่อน�า้บาดาล บ่อน�า้ตืน้ และจดัหาภาชนะเกบ็น�า้ฝน ตลอดจน 

การน�าข้อก�าหนดการรับรองน�้าประปาดื่มได้ของกรมอนามัยมาใช้เป็นหลัก 

ในการผลิตน�า้ 

 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าคู่มือส�าหรับ “โครงการพัฒนาระบบการ 

จัดบริการน�้าบริโภคระดับพ้ืนฐานส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้น 

โดยเฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการจัดบริการ 

น�า้บรโิภคทีส่ะอาดปลอดภยัแก่ชมุชน โดยค�านงึถงึปัจจยัสภาพแวดล้อมต่างๆ  

ของท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ส�าคัญในอนาคต ที่จะ 

พฒันาคณุภาพน�า้ประปาสูก่ารเป็นน�า้ประปาดืม่ได้ และสามารถให้การบรกิาร 

ที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

  ส�าหรับพ้ืนที่ในเขตชุมชนเมือง ซ่ึงมีสองหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คือ 

การประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูภิาคเป็นหลกัในการดแูลบรกิาร 

น�า้ประปาแก่ประชาชน ได้มกีารก�าหนดแผนงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเป็น 

แนวทางในการด�าเนินงานและพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล 

มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  

นับเป็นปัจจัยเสริมส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ท�าให้ทั้งสององค์กรเร่งวางแผน 

เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการด�าเนนิงานให้ก้าวสูค่วามเป็นเลศิมากยิง่ขึน้ ไม่เพยีง 

แต่การศึกษาวิจัยในเชิงลึกเพื่อดึงศักยภาพท่ีมีอยู่ออกมาใช้ ยังดึงเทคโนโลยี 

ที่ก้าวหน้าและทันสมัยเข้ามาปรับใช้เพ่ือให้การผลิตและจัดสรรน�้าเป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพและลดอัตราการสูญเสียลงให้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน 

ก็ไม่ละเลยที่จะหันกลับไปดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดท�าโครงการที่เน้นการ 

กระตุน้จติส�านกึของประชาชนทกุคนในการอนรุกัษ์น�้า ต้นน�า้ และสิง่แวดล้อม  

เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 แนวทางการจัดเตรียมความพร้อมสู่การก้าวเข้าสู่ยุคของการพัฒนา 

อย่างเต็มรูปแบบของทั้งสองรัฐวิสาหกิจมีรายละเอียดเช่นใดบ้าง จะกล่าว 

ในส่วนถัดไป 

 Local administrations in charge of water  
supply in rural areas established more than half 
of the country have been also providing and 
producing clean water for the general public’s  
consumption in terms of village water supply,  
groundwater source survey, shallow wells, and  
provision of rainwater containers by referring  
to the Department of Health’s regulations on  
potable tap water as a standard for water production.  
In this matter, the handbooks for the project of  
“Development of Basic Drinking Water Supply  
for Local Administration” has also been provided  
to local administrations as a guideline for water  
supply management.
 In urban communities, the two state  
enterprises – the Metropolitan Waterworks Authority  
and the Provincial Waterworks Authority – are the  
main pillar that supplies tap water to the general  
public. Both organisations have been implementing  
both short and long-term operational development  
plans with an aim for international standardisation.  
The integration of ASEAN community in 2015 
is another supporting factor that influences 
the two organisations’ immediate planning for  
operational development and improvement.  
The details of both state enterprises’ development  
and preparation plans are as follows.
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ก้าวต่อไปของการประปานครหลวง
 
 เป็นเวลากว่า 47 ปีที่การประปานครหลวงได้ปฏิบัติภารกิจในการผลิต 

และบริการจัดส่งน�้าประปาใสสะอาดเพื่อกระจายสู่ผู้ใช้น�้าในพื้นที่ 3 จังหวัด  

(กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ) อย่างต่อเนื่องและไม่มีวันหยุดพัก  

ตอบรบักบัการขยายตวัของประชากร ธรุกจิ อตุสาหกรรม แม้ต้องเผชญิวกิฤต ิ

นานัปการ แต่ก็สามารถจัดการแก้ไขปัญหาจนส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ 

ในอนาคตก็ยังตั้งปณิธานไว้ว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วางวิสัยทัศน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

 “เราก�าหนดวิสัยทัศน์ในการด�าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ 

บรหิารการประปานครหลวง ฉบบัที ่3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ไว้อย่างท้าทายมาก  

คือ ‘เป็นองค์กรชั้นน�าด้านการบริหารจัดการที่ดีสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม ในระดับแนวหน้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ให้บริการ 

งานประปา’ เพือ่มุง่เน้นทีจ่ะยกระดบัและเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ 

ให้เป็นที่หนึ่งให้ได้” คุณธนศักดิ์ วัฒนฐำนะ ผู้วำ่กำรกำรประปำนครหลวง 

กล่าวอย่างหนักแน่น 

 “นอกจากนี้เรายังตั้งเป้าหมายความส�าเร็จเบื้องต้นในช่วงสิ้นสุด 

ปี พ.ศ. 2559 ไว้ว่า การประปานครหลวงจะต้องได้รับรางวัลการบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC (Thailand Quality Class) คู่ขนานไปกับการ 

พัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต  

และอีก 5 ปีถัดไป จะมุ่งสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA (Thailand  

Quality Award)”

 ด้วยตระหนักดีว่า เส้นทางที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ในระดับ Best in Class ขององค์กรรัฐวิสาหกิจภายในประเทศและต่อยอด 

ไปสู่องค์กรแนวหน้าในระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Zone) นั้นไม่ง่าย  

การประปานครหลวงจงึมกีารวางแผนงานให้ครอบคลมุทกุแง่มมุ เพือ่การพฒันา 

The Next Step of Metropolitan  
Waterworks Authority

 Throughout the past 47 years, the Metropolitan 
Waterworks Authority (MWA) has inexhaustibly  
and ceaselessly committed to producing and supplying 
clear and clean tap water to household consumers in  
three provinces (Bangkok, Nonthaburi, and Samut 
Prakarn). Despite having encountered several crisis 
and problems, MWA has managed to thrive in 
adversity and is aiming for further improvement of 
services. 

MWA’s Visions of Excellence
 “We have set out a challenging vision under  
the  3rd  Metropolitan  Waterworks  Authority  administration  
strategy - To be the leading ASEAN water supply  
provider toward excellence in corporate governance  
and social responsibilities. Moreover, We have  
established a primary goal for 2016 in which MWA  
must strive for the Thailand Quality Class (TQC)  
and to be internationally recognised and accepted  
from other Southeast Asian countries in the future. And  
in the next five years, we aim to achieve the Thailand  
Quality Award (TQA),” Mr. Thanasak Watanathana,  
the present Governor of MWA affirms.
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“

“
”

”

 การประปานครหลวงจะต้องได้รับรางวัล 
การบริ ห ารสู ่ ค ว าม เป ็ น เลิ ศ  หรื อ  TQC  
(Thailand Quality Class) คู ่ขนานไปกับ
การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้ได้รับการยอมรับ
ในระดับอาเซียนต่อไปในอนาคต

 ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ 
ผู้ว่าการการประปานครหลวง

 The Metropolitan Waterworks Authority  
must strive for Thailand Quality Class 
Award, and be internationally recognised 
and accepted from other Southeast Asian 
countries in the future.

 Thanasak Watanathana
The Governor of 

Metropolitan Waterworks Authority
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อย่างเต็มประสิทธิภาพในมาตรฐานการด�าเนินงานระดับสากล ทั้งการ 

ยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) ด้วยน�้าประปาที่ 

สะอาด ทั่วถึง และเพียงพอ พัฒนาระบบผลิตและส่งน�้าให้มีมาตรฐานสูง 

เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนยกระดับการบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมพร้อมและก้าวสู่การได้รับการยอมรับในประเทศและ 

ในระดับแนวหน้าของอาเซียน

 “การจะน�าพาองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายนั้นจะต้องอาศัยความ 

รอบคอบในการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้าน เน้นการน�าจุดแข็ง  

(Strength) ของการประปานครหลวงท่ีมีอยู ่มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่  

ทั้งศักยภาพในการผลิตน�้าประปาที่ได้คุณภาพสูงในระดับมาตรฐานองค์การ 

อนามัยโลก (WHO) ผนวกกับความเชื่อถือของประชาชนที่พวกเรายึดมั่น 

การให้บริการที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมาโดยตลอด รวมถึงการ 

บริหารจัดการด้านการเงินที่สะท้อนถึงการมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง”  

ผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าว ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะน�า 

ไปสู่กรอบการวางแผนโครงการต่างๆ ให้ได้ผลส�าคัญตามเป้าหมายที่วางไว้ 

 การจัดท�าแผนงานต่างๆ ทีต่ัง้ไว้ล่วงหน้านัน้ ประกอบด้วยโครงการหลกัๆ  

ที่จะเห็นผลเป็นรูปธรรมมากมาย แยกย่อยตามแนวทางการพัฒนาเพื่อให ้

สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ เริ่มตั้งแต่โครงกำรยกระดับ 

กำรบรกิำรทีเ่ป็นเลศิ (Service Excellence Enhancement) โครงกำรขยำย 

กำรให้บริกำรน�้ำประปำอย่ำงทั่วถึง เพียงพอ และมั่นคง (ทุกชุมชนที่มี 15  

ครัวเรือนขึ้นไปที่อยู ่ในพื้นที่การประปานครหลวงจะต้องมีน�้าประปาใช้)  

โครงกำรแผนน�้ำประปำปลอดภัย (Water Safety Plans) โครงกำรบริหำร 

จดักำรระบบส่งน�ำ้ดบิอย่ำงมปีระสทิธภิำพ โครงกำรส่งเสรมิและสนบัสนนุ 

กำรใช้น�ำ้อย่ำงรู้คณุค่ำ รวมไปถงึกำรศกึษำและจดัท�ำแผนแม่บทกำรปรบัปรงุ 

กจิกำรกำรประปำนครหลวงระยะยำว (พ.ศ. 2561 - 2590) (MWA Master

Plan) เป็นต้น 

 With a full realisation that the path to  
become the Best in Class among Thailand’s state  
enterprises and striving to become a forefront of  
organisations in ASEAN Zone is not a smooth  
one, MWA has thus engaged with an integrated  
planning for the efficient operational development in  
accordance with international standards. MWA  
has also upgraded its service of hygienic, extensive and  
sufficient water supply to excellence, together with  
developing high quality of water production and  
distribution for stability and sustainability of  
communities. All of these have been accomplished  
with good governance and social and environmental  
commitment. 
 The future plans comprise many feasible  
projects that are in accordance with or in support  
of the planned strategies including the Service  
Excellence Enhancement project, Water Safety Plans  
and a preparation of the MWA Master Plan, etc. In  
addition, MWA has been boosting its organisational  
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 นอกจากนี้ยังได้เร่งขับเคลื่อนพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการเสริมสร้างบุคลากร 

ในองค์กรให้มีความตื่นตัว พร้อมรับปรับตัว พัฒนาสินค้าและบริการ 

ในรูปแบบใหม่ๆ ที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า และพร้อมที่จะต่อยอด 

ออกไปเป็นธุรกิจเสริมหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้ให้องค์กร

 “เรามีแนวคิดที่จะจัดตั้งบริษัทในเครือเพื่อรองรับ 3 กลุ่มธุรกิจ  

ซึง่ประกอบด้วยกลุม่น�า้ดืม่บรรจขุวด กลุม่วศิวกรรมและบรกิาร และกลุม่ผลติ 

และจัดหา รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจในระยะยาวสู่ตลาดใหม่  

เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึน�า้ประปาทีส่ะอาดได้มากทีส่ดุ ขณะนีเ้ป็นช่วงของการ 

ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหรือสร้างสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ 

ทีม่อีตัลกัษณ์โดดเด่นพร้อมออกสูต่ลาดและมศัีกยภาพเพยีงพอต่อการแข่งขนั 

ต่อไปในระยะยาว” ผู้ว่าการการประปานครหลวงกล่าว

 นีถ่อืเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายครัง้ส�าคัญของการประปานครหลวง 

ที่จะก้าวสู ่ยุคของการพัฒนาไปสู ่ระดับสากลอย่างแท้จริง ในฐานะของ 

การเป็นผู้น�าองค์กรด้านสาธารณูปโภคหลักในพื้นที่ศูนย์กลางของประเทศ  

คณุธนศกัดิต์ัง้เป้าหมายในยคุของท่านไว้อย่างกว้างไกลและมัน่คง “แน่นอนว่า 

ผมมุ ่งมั่นที่จะสร้างให้การประปานครหลวงก้าวสู่ความเป็นองค์กรที่ม ี

สมรรถนะสูง (High-Performance Organisation) สามารถด�าเนินงานและ 

บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างเพียงพอ ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ 

มากทีส่ดุ เพือ่บรรลตุามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ พร้อมสร้าง 

ความสมดลุของการบรหิารจดัการทัง้ 3 ด้านด้วยกนัควบคู่กบัการเป็นองค์กร 

ทีม่สีมรรถนะสงู ได้แก่ ด้านการให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็ (One Stop Service)  

ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา (Network) และด้านส่ิงแวดล้อม  

(Environment) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด” ผู้ว่าการฯ ธนศักดิ์กล่าวทิ้งท้าย

performance to prepare for the integration of ASEAN  
community. This has been implemented by a focus 
on developments of staff, services and products. 
 Significantly, this is a challenging time for 
MWA which is in the process of taking a further 
step to international standards of organisational 
development. As a leader of Thailand’s main public  
ulitility organisations, Mr. Thanasak has set  
out a steady and inclusive goal of MWA in his  
administration, as he puts it, “Certainly I intend  
to make MWA a High-Performance Organisation  
with an ability to operate and continue its business  
administration with sustainability and stability in  
order to accomplish the set goal. This also includes an  
ability to balance an achievement of administration  
in three aspects: One Stop Service, Water Supply  
Network, and Environment.”
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แผนงานเด่นในอนาคต

 เพือ่มุง่เน้นให้แผนงานครอบคลมุทกุแง่มมุทีเ่กีย่วข้องในการปฏบิตังิาน 

ในอนาคต โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 จึงเน้น 

ในเรื่องการเพิ่มก�าลังการผลิตและขยายพื้นที่จ่ายน�้าให้ครอบคลุมรองรับ 

การขยายตัวของชุมชนเมืองเป็นหลัก นอกจากน้ีการประปานครหลวงมีการ 

ลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับองค์กรใหญ่เพื่อจัดการด้านการ 

อนุรักษ์แหล่งน�้า การจัดท�าโครงการเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

และการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพระดับสากล 

• เพิ่มก�าลังการผลิตและขยายพื้นที่จ่ายน�้ากว่า 27,000 ล้านบาท
 แม้การดูแลจัดสรรน�า้ประปาของการประปานครหลวง จะครอบคลุม 

เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ แต่จากการขยายตัวของ 

ชุมชนเมืองที่เกิดจากการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น รถไฟฟ้า รวมถึง 

โครงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมู ่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม  

ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ปริมาณความต้องการใช้น�้าเพ่ิมสูงข้ึนทุกปี  

ในทางกลับกัน แม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน�้าดิบสายหลักของการประปา 

นครหลวงกลับมีปริมาณน�้าลดน้อยลงและมีคุณภาพด้อยลงจากเดิม 

เป็นอันมาก ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน�า้ประปาเป็นอย่างมาก 

 ทัง้นีเ้พือ่ให้การผลติน�า้ประปายงัคงได้มาตรฐานและสามารถให้บรกิาร

แก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง การประปา 

นครหลวงจึงมีความจ�าเป็นต้องวางแผนเพ่ิมการลงทุน ทั้งในด้านระบบ 

การผลติและระบบสบูส่ง-สบูจ่ายน�า้ ให้ได้น�า้ประปาทีม่คีณุภาพสงูกว่าเกณฑ์ 

มาตรฐานน�้าดื่มขององค์การอนามัยโลก โดยใช้เงินทุนกว่า 27,000 ล้านบาท  

ในการปรับปรุงและขยายก�าลังการผลิต 

Planning for the Future

 To map out well-extended operational plans  
for the future, MWA has drafted the 9th Water  
Supply Improvement Master Plan with a focus on  
an increase of production capacity and an expansion  
of service areas in response to urbanisation. MWA  
has also signed the memorandum of understanding  
(MOU) with several organisations with the objectives  
of conserving natural water sources as well as bringing  
in new technologies and innovations to improve  
productivity and efficiency at international level.

• Increase of Production Capacity and  
Expansion of Service Areas with a Budget of 
27,000 Million Baht
 The expansion of urban communities as a 
result of extensive transport system and property 
development is the main cause for an increasing 
demand for water supply. Meanwhile, the Chao 
Phraya River, which is MWA’s main source of 
raw water, is depleting in water volume and water  
quality. This, therefore, has greatly affected MWA’s 
water production. 
 To continue the product of quality water to 
be distributed throughout the organisation’s service 
areas, MWA has thus allocated an increased budget 
of 27,000 million baht for the improvement of  
water production and the water sourcing and  
distributing systems to be higher than standard 
guidelines of the World Health Organization 
(WHO). 
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 The plan for expansion includes the  
renovation of Mahasawat Water Treatment Plant  
to increase the stability of water supply and to 
support the growth of communities in the upper  
west bank of the Chao Phraya River, MWA 
also aims to construct water tunnels in three 
more routes as well as building the Bangmod 
Pumping Station and the clear water reservoir. 
These projects are to be implemented between  
2016 - 2022.

 เริม่จากการปรบัปรงุ โรงงำนผลติน�ำ้มหำสวสัดิ ์ซึง่ปัจจบุนัมอีตัราการ 

ผลติ 1.6 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อวนั และเพิม่การผลิตอกี 4 แสนลูกบาศก์เมตร 

ต่อวัน รวมมีอัตราการผลิต 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพื่อสร้างเสถียรภาพ 

ในการให้บริการน�้าประปา รองรับอัตราการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง 

ฝั่งตะวันตกตอนบน อาทิ บางบัวทอง มหาสวัสดิ์ และไทรน้อย 

 นอกจากนี้การประปานครหลวงจะ ก่อสร้ำงอุโมงค์ส่งน�้ำเพิ่มอีก  

3 เส้นทำง พร้อมทั้งก่อสร้ำงสถำนีสูบจ่ำยน�้ำบำงมดและถังเก็บน�้ำใส  

เพื่อรองรับปริมาณน�้าประปาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายก�าลังการผลิต และ 

เสริมเสถียรภาพทั้งด้านปริมาณและแรงดันในการสูบจ่ายน�้าให้ครอบคลุม 

ทั่วทุกพ้ืนที่ของโครงข่ายระบบท่อประปาทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก  

โครงการทั้งหมดนี้ด�าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2565 
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• ยกระดับคุณภาพน�้าประปาสู่ความปลอดภัย 
 หลังมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 น�ามาซึ่งความห่วงใยในคุณภาพน�้า 

ทัง้ระบบ ตัง้แต่ต้นน�า้ กลางน�า้ และปลายน�า้ ประกอบกบัองค์การอนามยัโลก  

(WHO) ได้บรรจุแผนน�้าประปาปลอดภัยเพิ่มเข้าไปในเอกสารค�าแนะน�า 

คณุภาพน�า้ดืม่ เมือ่ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) และได้จดัท�าคูม่อื Water Safety  

Plans ในปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) การประปานครหลวงจึงได้น�าหลักการ 

ดังกล่าวมาปรับใช้อย่างจริงจัง ไม่เพียงแต่ให้บริการน�้าประปาที่สะอาด  

เพียงพอและทั่วถึงเท่านั้น แต่ต้องเป็นน�้าประปาที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย  

และเป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วย

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การประปานครหลวงได้น�าระบบคุณภาพ 

มาใช้ในโรงงานผลิตน�้าและส�านักงานประปาสาขา ควบคู่ไปกับการรณรงค ์

โครงการน�้าประปาดื่มได้ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน�้าประปา  

แต่จากนีไ้ป แผนน�ำ้ประปำปลอดภัย (Water Safety Plans) จะเป็นตวักำรนัตี 

คุณภำพน�้ำประปำ ซ่ึงถือเป็นเกณฑ์คุณภำพที่ใช้กันทั่วโลก เพื่อจัดการ 

สิ่งที่อาจปนเปื้อน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงถือได้ว่ามิใช่เรื่องใหม่  

แต่เป็นการจัดกระบวนการด�าเนินการที่ผ่านมาให้เป็นระบบที่เหมาะสม 

มากขึ้นและมองรอบด้านมากขึ้นนั่นเอง

 หลักส�าคัญของแผนน�้าประปาปลอดภัย จะเริ่มตั้งแต่น�้าดิบ ต้องมีการ 

ดูแลรักษาแหล่งน�้าตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนต้นน�้า และการประปาที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา และ 

เมื่อน�้าดิบเข้ามาสู่กระบวนการผลิต จะต้องมีการปิดจุดเสี่ยงรอบด้าน เพื่อคง 

คุณภาพของน�้าอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อผลิตเป็นน�้าประปา จะต้องมีการดูแล 

รกัษาต่อเนือ่งทัง้ระบบสบูส่งและสบูจ่าย จนกระทัง่ไปถงึบ้านเรอืนประชาชน  

จ�าเป็นต้องปรบัปรงุระบบท่อและการซ่อมท่อให้ได้มาตรฐาน ไร้การปนเป้ือน 

ใดๆ ในน�า้ประปา เพือ่คงคณุภาพน�า้ประปาปลายทางให้ได้มาตรฐานเดยีวกบั 

น�า้ประปาทีอ่อกจากโรงงานผลติน�า้ทกุแห่ง น�ามาซึง่ความมัน่ใจในการอปุโภค 

บริโภคน�้าประปาของประชาชนทุกคน 

• Water Quality Improvement for Water Safety
 MWA has been implementing a quality  
system in water production and branch office 
administration. In the future, the Water Safety  
Plans, which include a conservation of raw  
water sources and a risk-reducing water production  
as well as distribution process, will ensure the water 
quality and safety that will increase the consumers’ 
confidence in MWA’s water supply.
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• การดูแลแหล่งน�้าและจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน
 แม้การดูแลรักษาต้นน�้าจะไม่ใช่ภาระหน้าที่โดยตรงของการประปา 

นครหลวง แต่ด้วยตระหนักดีว่า ต้นธารของแหล่งน�้าดิบที่ไหลลงสู่แม่น�้า 

เจ้าพระยาคือหัวใจหลักในการผลิตและไม่อาจละเลยที่จะร่วมกันดูแล 

ให้มีแหล่งน�้าอย่างยั่งยืนสืบไป ที่ผ่านมาการประปานครหลวงได้จัดท�า 

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส�านึก 

ที่ดีในการอนุรักษ์ป่าและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะ 

โครงการกำรประปำนครหลวงรกัษ์ป่ำต้นน�ำ้เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบำท- 

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ที่มุ่งเน้นให้มีการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้า ฟื้นฟู 

และปรับปรุงพื้นที่ป่าต้นน�้า เพื่อให้เกิดระบบนิเวศที่สมดุล เพ่ิมเติมแหล่ง 

กักเก็บน�า้
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 นอกจากนี้ยังมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ 

ด้านการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งน�้ากับหน่วยงานหลัก เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสานความร่วมมือ 

ด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรน�้า การอนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ 

สิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาทั้งสองหน่วยงานได้จัดโครงการน�าจิตอาสาร่วมกัน 

ปลูกป่ำและสร้ำงฝำยบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนศรีนครินทร์  

จังหวัดกาญจนบุรี และอ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีการฝึกอบรม 

และประชุมทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดองค์ความรู ้ด้าน 

การบรหิารจดัการทรพัยากรน�า้ ซึง่ถอืเป็นโครงการน�าร่องเพือ่ต่อยอดในอนาคต 

ไปยังบริเวณโดยรอบเขื่อนอื่นๆ ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

แห่งประเทศไทย

• Sustainable Management of Natural  
Water Resourses
 Although the conservation of watershed  
forests is not the organisation’s direct duty,  
MWA acknowledges the importance of watersheds  
as a core factor of water production and the need  
for a sustainable conservation of watershed  
forests. In the past, MWA has implemented  
several natural resource conservation projects with  
the aims for raising conservation awareness and  
making the best use of natural resources. This  
includes the Watershed Forests Conservation Project  
by MWA to honour His Majesty the King.
 Additionally, MWA has also signed a 
MOU with main organisational bodies such as 
the Electricity Generating Authority of Thailand  
to exchange knowledge and to cooperate in water  
management and conservation of natural resources 
and environment. 
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 ส�าหรับโครงการที่การประปานครหลวงมีการร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นั้น มีวัตถุประสงค์ในการ 

สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในลุ่มน�้าแม่กลองและเจ้าพระยา ให้มีส่วนร่วม 

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ชีวิตอยู่กับสภาพ 

แวดล้อมรอบตัวได้อย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ “รวมใจรักษ์น�้ำ” (Water for  

People Partnership: Small Grant Programme) ที่ผ่านมาการประปา 

นครหลวงให้การสนับสนุนเงินทุนแก่ชุมชนต่างๆ ไปแล้วรวม 18 ชุมชน  

กระจายอยู่หลายจังหวัดที่เป็นแม่น�้าสายหลักและแม่น�้าสาขาของลุ่มน�้า 

แม่กลองและเจ้าพระยา  
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 ตัวอย่างโครงการ อาทิ โครงการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย จิตใจเกิดสุข  

และโครงการวัฒนธรรมน�าสภาพแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการท�าให้คลองแสนแสบ 

ซึง่เป็นแหล่งน�า้หลกัในชมุชนกลบัคนืความใสสะอาดอกีครัง้ โครงการคนืชวีติ  

คืนน�้าใสให้แม่น�า้สุพรรณบุรี ด้วยความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และบวร (บ้าน  

วดั โรงเรยีน) อ�าเภอบางปลาม้า จงัหวดัสพุรรณบรุ ีทีเ่น้นการพฒันาศกัยภาพ 

ของเยาวชน จาก 16 โรงเรียนเครือข่าย ให้ร่วมเป็นนักสืบสายน�้า ท�าหน้าที่ 

ตรวจสอบคณุภาพน�้า รวมระยะทางกว่า 20 กโิลเมตร เพือ่ร่วมสร้างจติส�านกึ 

ทีด่ใีห้คนในชมุชนช่วยกนัอนรุกัษ์แหล่งน�า้ ยงัมอีกีหลายโครงการอกีนบัไม่ถ้วน 

ที่ได้ด�าเนินการไปแล้วในช่วงเวลา 3 ปีที่ได้จัดท�ามา และยังจะต่อเนื่องไป 

ในอนาคตเพื่อการอนุรักษ์ที่สมบูรณ์

 Moreover, MWA has been a partner with the 
United Nations Development Programme (UNDP)  
in the “Water for People Partnership: Small Grant 
Programme” that delivers support to dwellers  
of Mae Klong and Chao Phraya rivers local  
communities. MWA has so far granted financial  
support to 18 communities in total.
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 ในขณะเดียวกนัการดแูลจดัการทรัพยากรให้เกดิประโยชน์ทีส่ดุกเ็ป็นสิง่ที ่

การประปานครหลวงให้ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในกระบวนการ 

ผลติน�า้ประปาของการประปานครหลวงก่อให้เกดิตะกอนในปรมิาณมหาศาล  

หรือที่เรียกว่า ของเหลือทิ้ง (Waste) ที่ผ่านมา ตะกอนดินประปำ ทั้งหมด 

จะถูกน�าไปใช้ในการถมที่ดิน ซึ่งทางการประปานครหลวงต้องเสียค่าใช้จ่าย 

เพิม่อกีหลายแสนบาทต่อเดอืน เพือ่ท�าตะกอนดนิเหลวให้เป็นตะกอนดนิแห้ง  

แล้วอัดเป็นแผ่นเพื่อให้สะดวกต่อการขนย้าย ดังนั้นเพื่อพัฒนาการจัดการ 

ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น “โครงกำรกระบวนกำรผลิตน�้ำประปำแบบ 

ไร้ของเหลือทิ้ง” (Zero Waste for MWA Process) จึงเกิดขึ้นเพื่อพัฒนา 

ประโยชน์ของตะกอนดินประปาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได ้

หลากหลาย เช่น อิฐบล็อกประสาน แผ่นพื้นทางเท้า วัสดุตกแต่งพื้นเพื่อการ 

จดัสวนหรอืประดบัผนงั รวมทัง้พฒันาเพือ่น�าไปใช้ในภาคการเกษตร เป็นต้น 

 นอกจากนี้ในการวิจัยตะกอนดินที่การประปานครหลวงร่วมกับ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ียงัพบว่า ส่วนผสมของตะกอนดนิมคีณุสมบตั ิ

ใกล้เคียงกับเบนโทไนต์ ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมธรณี วิศวกรรม 

เหมืองแร่หรือเขื่อน และวิศวกรรมฐานราก เพื่อลดการรั่วซึมของน�้า  

ซ่ึงหากสามารถผลิตเบนโทไนต์ได้จริงในขั้นตอนต่อไป จะสร้างประโยชน ์

ได้อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาและ 

ยังต้องส�ารวจตลาดเพิ่มเติมว่ามีความต้องการและความคุ้มค่าในการลงทุน 

มากน้อยเพียงใด และเตรียมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต

 The management of natural resources  
for their best and most uses has also been a main  
concern of MWA. The “Zero Waste for MWA  
Process” project is initiated to create new products 
such as interlocking blocks and home decorating 
products from sediment that has been left in the 
water treatment process.
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• เสริมประสิทธิภาพและคุณภาพด้วยนวัตกรรม
 ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและให้บริการน�้าประปาเป็นองค์ความรู้ 

ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น จนกระทั่งได้รับการพัฒนาเป็นนวัตกรรม เพื่อน�ามา 

ใช้ในองค์กรหลากหลายชิ้นงาน อาทิ 

 นวตักรรม “New Meter : 24 กำรตดิต้ังมิเตอร์น�ำ้ใหม่ใน 24 ชัว่โมง” 

 “New Meter : 24 การติดตั้งมิเตอร์น�้าใหม่ใน 24 ชั่วโมง” เป็นการ 

น�าเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาประยุกต์ใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ ทั้งจากระบบน�าร่องสื่อสารผ่านดาวเทียม (GPS: Global  

Positioning System) ประกอบกบัเทคโนโลยกีารถ่ายภาพด้วยโทรศพัท์มอืถอื 

พร้อมพิกัดต�าแหน่ง (Smartphone) เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลการติดตั้ง 

มิเตอร์น�้าใหม่ไปยังโทรศัพท์มือถือของผู ้ควบคุมงานให้ตรวจสอบหรือ 

สั่งการแก้ไขได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไปถึงที่จุดงาน และหลังจากด�าเนินงาน 

แล้วเสร็จ จะบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในระบบข้อมูลผู ้ใช้น�้า (CIS Web:  

Customer Information System) และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS:  

Geographic Information System) ของการประปานครหลวงจะแสดง 

รูปแบบขนาดและประเภทของท่อบนแผนที่ได้ทันที

 ระบบเฝ้ำติดตำมและจ่ำยคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจำ่ยน�้ำ

 นวตักรรมการจ่ายคลอรนีอตัโนมตัปิลายสาย หรอื ณ สถานสูีบจ่ายน�้า 

ปลายทางเป็นหนทางแก้ไข เพือ่ให้ปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอือยูใ่นปรมิาณ 

พอเหมาะอย่างทั่วถึงทั้งระบบ ท�าให้การจ่ายคลอรีนโดยภาพรวมลดน้อยลง  

และท�าให้ปรมิาณคลอรนีอสิระคงเหลอืในระบบสบูจ่ายน�า้ลดความผนัผวนลง  

การลดปรมิาณการจ่ายคลอรนีให้ลดลง ไม่เพยีงแต่จะส่งผลดใีนเชงิเศรษฐกจิ 

ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสารคลอรีน แต่ยังสามารถลดสารไม่พึงประสงค์ 

ในน�า้ประปาได้อกีด้วย เป็นการปรบัปรงุคณุภาพน�า้ ลดการใช้คลอรนี ควบคมุ 

การจ่ายคลอรีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ

• Innovation-based Improvement of  
Effeciency and Quality 
 “New Metre : 24” or New Water Supply  
Connection within 24 Hours 
 This is an application of existing IT systems  
and equipment such as the Global Positioning System  
(GPS) and photography with an integrated location  
service by smartphones. A new water supply  
connection request can be sent directly to the  
technician’s smartphone. The data will be recorded 
in MWA’s Customer Information System (CIS) and 
Geographic Information System (GIS), and the pipes’  
size and type will be shown on the map immediately.

 Chlorine Level Monitoring and Automatic 
Chlorine Injection System
 The automatic chlorine injection system at the 
destination or final water pumping station is aimed 
at maintaining an appropriate level of chlorine in the 
water supply system and reducing the overall level 
of chlorine usage. This will save cost and minimise 
the amount of chemicals in water supply.
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 ไม้ประทีป (Navigation Stick)

 นวัตกรรมด้านการบริการที่พัฒนาจากประสบการณ์การท�างานของ 

พนักงานและตัวแทนอ่านมาตรวัดน�้า จนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า  

“ไม้ประทีป” หรือ Navigation Stick โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท  

Innovation จากโครงการประกวดผลงานจัดการความรู้ดีเด่น (KM Award)  

ปี พ.ศ. 2556 เป็นการคิดค้นและพัฒนาอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการ 

อ่านมาตรวดัน�า้และออกใบแจ้งค่าน�า้ให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ องค์ประกอบ 

ส�าคญัของอปุกรณ์ 3 ส่วน คอื ไฟฉาย เพือ่ส่องสว่างช่วยในการอ่านมาตรวดัน�า้ 

ในท่ีมืด แว่นขยาย และสก๊อตซ์-ไบรต์ ช่วยในการอ่านตัวเลขหน้ามิเตอร์น�้า 

ได้อย่างชัดเจน แม่นย�า และสามารถออกใบแจ้งค่าน�้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง 

ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้การประปานครหลวงเป็นองค์กรที่ทันสมัย ยกระดับ 

คณุภาพการให้บรกิารทีเ่ป็นเลศิ ตลอดจนสร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจ 

ให้แก่ผู้ใช้บริการ การประปานครหลวงจึงมีแนวคิดในการน�านวัตกรรมนี้  

ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการให้บริการ โดยมอบอุปกรณ์ “ไม้ประทีป” ให ้

พนักงานอ่านมาตรวัดน�้าของส�านักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่ง น�าไปใช ้

ในการอ่านค่าน�า้ให้แก่ผู้ใช้บริการ 

 Navigation Stick
 The navigation stick is a service-based  
innovation from MWA staff ’s own experiences. 
It also won an “Innovation” prize from the 2013  
Knowledge Management Award. The main 
components of the Navigation Stick include  
a flashlight, a magnifier and an abrasive cleaning  
pad which will assist the water metre readers 
with a clear and accurate metre reading and  
an instant bill printing.
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 ธรณีนี่นี้เป็นพยำน หรืออุปกรณ์จ�ำแนกเสียงหำท่อรั่ว

 ผลงานชนะเลศิด้านนวตักรรม เพือ่การลดน�า้สญูเสยีและบรหิารจดัการ 

แรงดันน�้า จากเวทีการประกวดนวัตกรรมการประปานครหลวง ประจ�าปี  

พ.ศ. 2557 มีข้อดีคือ สามารถวิเคราะห์เสียงท่อรั่วได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช ้

ทักษะหรือความช�านาญในการฟังเสียงท่อรั่ว 

 ลกัษณะการท�างานแบ่งออกเป็น ภาครบัสญัญาณ ท�าหน้าทีร่บัสญัญาณ 

เสียงภายในตัว หรือรับสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์เสริมผ่านช่องรับสัญญาณ  

นอกจากนี้ยังมีช่องส�าหรับชาร์จพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Cell เพื่อช่วย 

รักษาสิ่งแวดล้อม ภาควิเคราะห์ข้อมูล จะน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หา 

เปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นของเสียงท่อร่ัว เพื่อน�าไปวางแผนการซ่อมบ�ารุง 

ท่อประปาให้เกิดความรวดเร็วและแม่นย�ายิ่งขึ้น

 ผลงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหน่ึงที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

ให้ผูใ้ช้น�า้ได้รบัประโยชน์สงูสดุ และในอนาคตคงจะมอีกีหลากหลายนวตักรรม 

ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการประปาไทยให้คงอยู่คู่คนไทยอย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน

 Witness Leakage Checker
 The witness leakage checker won the first  
prize of an innovation for water loss minimisation  
and water pressure management from the 2014 MWA 
Innovation Awards. The prominent feature is its ability  
to detect leaking sounds without the need for  
skills or expertise. The witness leakage checker  
just requires a receiver or an external amplifier.  
Moreover, it is environmentally friendly due to its  
solar-cell chargeability. The data processor can analyse  
the probabiltiy of leaking and set out a more  
accurate and immediate repair and maintenance 
plan. 
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ประสานความร่วมมือ เพื่อเติมเต็มศักยภาพ

 ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศนั้น นับเป็น 

แผนงานส�าคัญที่นอกจากจะช่วยด้านการพัฒนาศักยภาพในการท�างานของ 

การประปานครหลวง ยงันบัเป็นการเชือ่มความสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศต่างๆ  

เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ภาคีทั้งหกกับการสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการประปา
 นับเป็นก้าวส�าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประปาให้เป็นไป 

ตามหลักวิชาการ เมื่อ 6 หน่วยงานหลัก ได้แก่ การประปานครหลวง  

การประปาส่วนภมูภิาค บริษทัจดัการและพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออก จ�ากดั  

(มหาชน) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

(MOU) ทางวิชาการการประปา พร้อมผลักดันให้เกิดการจัดตั้งวิทยาลัย 

การประปา (College of Waterworks) ซึง่เป็นสถาบนัศกึษาด้านการประปา 

แห่งแรกในประเทศไทยให้เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี 

จุดประสงค์หลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา 

การประปาอย่างเป็นระบบด้วยหลักสูตรที่ภาคีต่างมีส่วนร่วมกันออกแบบ  

แตกต่างจากในอดีตที่การเรียนรู้วิชาประปาอาศัยเพียงวิธีครูพักลักจ�าจาก 

ช่างประปาผู้ช�านาญการ

 วทิยาลยัการประปาก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2556 เปิดสอนระดบัปรญิญาตรี  

2 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑติ (ระบบงานประปา) และ 

หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ (การบริหารภาครฐัและภาคเอกชน) นอกจากนี ้

ยังมีหลักสูตรเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ส�าหรับข้าราชการ ซึ่งวิชาที่เรียนนั้น 

นอกจากจะสามารถรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตได้ 

เป็นอย่างด ีและยงัช่วยยกระดบัคณุภาพวชิาชพีการประปาและประเทศอกีด้วย

 ในขั้นถัดไปภาคีทั้งหมดมีแผนที่จะสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ  

CLMV: กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เพื่อพัฒนาและถ่ายทอด 

องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งหวังในการเตรียม 

ความพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเครือข่ายด้านงานประปาทั้งภายใน 

ประเทศและกลุ่มประชาคมอาเซียนอีกด้วย

Cooperation for Consolidation of 
Performance 

 Cooperation with national and international  
organisations is part of a major plan to develop MWA’s  
operational ability as well as a good relationship  
with neighbouring countries to support the  
upcoming integration of ASEAN community.

• 6 agencies in the Strengthening of Water 
Supply Studies
 An important step to develop the knowledge 
on water supply was taken when six main agencies 
namely the Metropolitan Waterworks Authority,  
the Provincial Waterworks Authority, Eastern Water  
Resources Development and Management Plc.,  
Department of Skill Development, Department  
of Local Administration and Dhurakij Pundit 
University signed a Memorandum of understandings 
(MOU) to establish the first College of Waterworks 
at Dhurakij Pundit University. The main objective  
of this college is to produce and develop  
academically expertised personels in areas of  
waterworks through a curriculum designed by the 
six involving parties. The College of Waterworks 
was established in 2013 and has been offering 
two undergraduate degrees: Bachelor of Industrial  
Technology (Waterworks System) and Bachelor of 
Public Administration (Public and Private Sectors  
Management). The six agencies have also planned  
to build cooperation with the CLMV countries –  
Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam – in order  
to encourage a dissemination of knowledge on  
waterworks and to become the centre of waterworks  
in ASEAN community.
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• ประสานความร่วมมือกับอาเซียน
 การรวมตัวกันเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค 

อาเซยีนในปี พ.ศ. 2558 กระตุน้ให้หน่วยงานต่างๆ เกดิแผนงานมากมายเพือ่ 

รองรบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ ไม่ต่างจากการประปานครหลวง ในฐานะ 

ที่เป็นหน่วยงานซ่ึงให้บริการทางด้านสาธารณูปโภค ที่ตระหนักถึงการ 

ร่วมมือในด้านต่างๆ ของประเทศสมาชิก ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีซ่ึงกันและกัน ตลอดจนกระชับความสัมพันธ ์

ระหว่างผู้ให้บริการกิจการประปาในภูมิภาคอาเซียน 

กำรประปำนครหลวงจัดท�ำแผนแม่บทระบบประปำในเมืองหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
Metropolitan Waterworks Authority has set out the Waterworks Master Plan for Luang Prabang City in Lao People’s Democratic Republic. 
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 หนึ่งในโครงการอันน่าภาคภูมิใจซึ่งการประปานครหลวงได้จัดท�า 

จนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย คือ กำรจัดท�ำแผนแม่บทระบบประปำใน 

เมอืงหลวงพระบำง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (Master Plan)  

ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2556 - 2576) และการเปิดอบรมการบริหารจัดการ 

ระบบประปาให้แก่คณะผูบ้รหิารจากสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 การจัดท�าแผนแม่บทครั้งนี้ถือเป็นโครงการน�าร่องในการรับเป็น 

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานประปาให้แก่หน่วยงานด้านประปาในต่างประเทศ โดย 

การน�าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน�้าประปาของ 

การประปานครหลวงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในประชาคมอาเซียน โดย 

การประปานครหลวงได้วางขอบเขตงานในแผนแม่บทให้ครอบคลุมเรื่อง 

การศึกษาในระบบงานด้านต่างๆ ตามห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ได้แก่  

ด้านการผลติน�า้ประปา ด้านการสบูจ่ายน�า้ ด้านการให้บรกิาร ด้านการบรหิาร 

จัดการน�้าสูญเสีย ด้านการบริหารงานโครงการและการเงิน และด้าน 

สนับสนุนอื่นๆ อาทิ การบริหารความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

• Cooperation with ASEAN Countries
 The future integration of ASEAN community  
in 2015 has prompted several operational plans of  
many organisations that have seen a need to prepare  
for future changes. In a similar manner, MWA  
as a major public utility provider has realised  
an importance of cooperation among ASEAN  
Community member countries for economic  
development, technology sharing, and relationship  
building among the Waterworks executive boards.
 One of MWA’s finished projects is the  
20-year Waterworks Master Plan (2013 – 2033) 
for Luang Prabang City in Lao People’s Democratic  
Republic (Lao PDR) together with waterworks  
management, and administration training for  
a group of executive boards from Lao PDR. 
Aimed at  disseminating MWA’ s Knowledge 
and expertise in  waterworks to the neighboring  
countries, this master plan is a pilot project of 
MWA’s consultancy service for international 
agencies. Besides, MWA has signed a Minute of  

กำรประปำนครหลวงลงนำมบันทึกข้อหำรือกับ 
กำรประปำย่ำงกุ้ง สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
Metropolitan Waterworks Authority signed  
a Minute of Discussion (MOD) with 
the Yangon City Development Committee (YCDC), 
Republic of the Union of Myanmar.
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Discussion (MOD) with the Yangon City  
Development Committee (YCDC), Republic of the  
Union of Myanmar, to encourage an exchange of  
knowledge and experiences for the purpose of staff  
development and IT system management.
 Water Operators Partnerships (WOPs) 
has  been initiated by three organisations namely  
Metropolitan Waterworks Authority (MWA),  
Sa igon  Water  Corpora t ion  (SAWACO),  
Vietnam and Asian Development Bank (ADB).  
The aim of this project is to transfer knowledge  
in water supply from mentor to recipient. MWA, 
as a mentor, has planned a long term program for  
training and follow-up. As a result, this has been 
regarded as a great opportunity for developing  
human resources and sharing experiences for both  
organisations. MWA does believe that the  
succession of this project would be integrated to 
other neighbouring countries and could strengthen 
relationship in waterworks network.
 Moreover, MWA aims to be the centre in  
ASEAN for enhancing waterworks knowledge  
and good practice with neighbouring countries  
through the establishment of “MWA Waterworks 
Academy”, enabling them to achieve their corporate 
goals and to improve people’s quality of life.

 กำรประปำนครหลวงได้ด�ำเนินกำรต่อยอดจำกโครงกำรดังกล่ำว  

โดยลงนำมบนัทกึข้อหำรอื (Minutes of Discussion: MOD) กบักำรประปำ 

ย่ำงกุง้ สำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมยีนมำร์ เมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556  

ในเรื่องการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากร  

และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้าน 

ระบบการผลิตและให้บริการน�า้ประปาแก่การประปาย่างกุ้ง (Yangon City  

Development Committee: YCDC) อันจะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ 

อย่างเป็นทางการ ที่การประปานครหลวงจะให้การสนับสนุนแก่การประปา 

ย่างกุ้งต่อไป 

 โครงการ Water Operator Partnerships (WOPs) เป็นอีกโครงการ 

ที่การประปานครหลวงประสานความร่วมมือกับ Asian Development  

Bank (ADB) ในฐานะผูถ่้ายทอดความรูท้างวชิาการ (Mentor) ให้แก่ประเทศ 

ผู้รับการถ่ายทอดความรู้ (Recipient) ส�าหรับภารกิจด้านกิจการการประปา 

โดยเฉพาะ ซึ่งการประปาไซ่ง่อน (Saigon Water Corporation: SAWACO)  

ประเทศเวียดนาม เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในฐานะ Recipient  

การประปานครหลวงได้วางแผนจดัท�าหลกัสูตรฝึกอบรมระยะยาว ในการฝึก 

อบรมและตดิตามผล ซึง่ถอืเป็นโอกาสทีจ่ะพฒันาบคุลากรของทัง้สององค์กร  

และถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้วิทยาการของแต่ละหน่วยงานด้วย 

การประปานครหลวงเชือ่ว่า ความส�าเรจ็ของโครงการดงักล่าวจะสามารถขยายผล 

ไปสู ่ความร่วมมือยังกลุ ่มประเทศอื่นๆ ในประชาคมอาเซียน เกิดเป็น 

เครือข่ายที่มีความยั่งยืนและเกื้อกูลประโยชน์แก่กันและกันต่อไป 

 นอกจากนี้การประปานครหลวงมุ่งหวังที่จะขยายผลการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูแ้ละฝึกอบรมทางวชิาการด้านการประปา สูป่ระเทศเพือ่นบ้านอาเซยีน 

ผ่าน “สถำบนัพฒันำวชิำกำรประปำ” (MWA Waterworks Academy) เพือ่ 

ผลักดันให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการประปา ซึ่งถือเป็นเครื่องมือหลัก 

ที่ใช้บริหารความร่วมมือแก่มิตรประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือร่วมกัน  

เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ขยายผลส�าเร็จไปสู่ 

การพัฒนากิจการประปาในประเทศของตน ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตความ 

เป็นอยู่ของประชาชนทุกคนได้มีน�้าสะอาดอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง  

สมดังปณิธานที่การประปานครหลวงได้ยึดถือเตือนใจไว้ตลอดมา
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ก้าวต่อไปของการประปาส่วนภูมิภาค
 นับตั้งแต่ก่อตั้งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในปี พ.ศ. 2522  

เราภาคภูมิใจมากกับการปฏิบัติหน้าที่ของเราที่มี “ประชาชน” เป็นกลุ่ม 

เป้าหมาย ดังนั้น ค่านิยมองค์กรที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด 36 ปีคือการให้ใจ 

และใส่ใจต่อประโยชน์สุขของประชาชนผู้ใช้น�า้กว่า 3.6 ล้านรายทั่วประเทศ  

เหน็ได้จากการกระจาย กปภ. สาขาออกไปถงึ 233 สาขา และมหีน่วยบรกิาร

ย่อยอีก 357 หน่วยทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกจากการ 

รบับรกิารทีค่รอบคลมุทกุตารางพืน้ทีพ่ร้อมๆ กบัความมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กร

ให้บรรลุวิสัยทัศน์ว่า “ผู้ใช้น�้ำประทับใจในคุณภำพและบริกำรที่เป็นเลิศ”  

หรือ “Customers are delighted with water quality and excellent 

services.”

 
ปูทางสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

 คุณรัตนำ กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ล�าดับที่ 12  

กล่าวถึงวิสัยทัศน์และแผนงานในอนาคตของการประปาส่วนภูมิภาคไว ้

อย่างน่าสนใจว่า “ปัจจบุนัการประปาส่วนภมูภิาคได้ตอบสนองนโยบายรฐับาล 

ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม 

ความเจริญให้แก่ชุมชน โดยมีการลงทุนก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและ 

ขยายเขตพืน้ทีจ่่ายน�า้ไปยงัพืน้ทีห่่างไกล เพือ่ให้ประชาชนมโีอกาสใช้น�า้ประปา 

อย่างทั่วถึงและเพียงพอ นอกจากนี้เรายังได้วางแผนยุทธศาสตร์ไปตลอด 

ช่วง 20 ปีข้างหน้า และหาแหล่งทุนส�าหรับการขยายระบบผลิตและระบบ 

ท่อส่งน�้า รวมทั้งบริหารจัดการน�้าดิบที่มีอย่างจ�ากัดให้สัมพันธ์กับปริมาณ 

ความต้องการอีกด้วย”

The Next Step of 
Provincial Waterworks Authority
 Since its establishment in 1979, the  
Provincial Waterworks Authority (PWA) has been  
proud of the accomplishment of organisational  
missions that regard “the people” as our target  
consumer. The organisational value that we have been  
holding firmly throughout the past 36 years is to  
operate for the benefit of our 3.6 million countrywide  
household consumers. We are also striving for  
the organisational development in accordance with  
our vision – “Customers are delighted with water 
quality and excellent services.”
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 เรามุ ่งหวังไว้ว่าการประปาส่วนภูมิภาค 
จ ะก ้ า ว เป ็ นองค ์กรสมรรถนะสู ง  (H igh  
Performance Organisation) ภายในระยะ
เวลา 10 ปีข้างหน้า

 รัตนา กิจวรรณ 
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

 We have aimed that the Provincial  
Waterworks Authority will become a High 
Performance Organisation within the next  
10 years.

 Ratana Kitchawan
The Governor of 

Provincial Waterworks Authority

“

“
”

”
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 ก้าวต่อไปที่การประปาส่วนภูมิภาคก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน 

ไว้คือ การมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance  

Organisation (HPO) ให้สามารถรองรับการแข่งขันในทุกสภาวการณ์  

สามารถสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงท�าให้พนักงานมีความ 

พึงพอใจ กล้าเปลี่ยนแปลง และมีความมุ่งมั่นสู่ความส�าเร็จ เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมส�าหรับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 โดยแผนยทุธศาสตร์การประปาส่วนภมูภิาคจะมุง่บรูณาการ 

ทรพัยากรต่างๆ ให้สอดคล้องเชือ่มโยงกบัแผนงานระดบัต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบั 

โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค (Infrastructure) ของประเทศ ก่อนจะ 

ขยายไปสู่การพัฒนาศักยภาพในล�าดับอื่นๆ ถัดไป

ผู้ว่ำกำรฯ และพนักงำนกำรประปำส่วนภูมิภำคร่วมกันประกำศค่ำนิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
The Governor and the staff of Provincial Waterworks Authority expressed  
the organisational values “Concentration - Confidence - For the Public”.
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A Path to Become 
a High Performance Organisation

 The next step taken by PWA in order to 
accomplish its operational goals is to become a 
High Performance Organisation (HPO) which 
demonstrates readiness for every competitive  
environment and is able to produce highly- 
effective results as well as building satisfaction  
among employees in order to prepare for the  
integration of ASEAN economic community (AEC)  
in 2015. 
 PWA’s strategic plans include an integrated  
utilisation of resources to develop Thailand’s public  
utility infrastructure. A short-term operational plan,  
drafted in accordance with the Organisational  
Strategic Plan (No. 2) B.E. 2555 - 2559, is aimed at  
improving the quality of Thai people’s life. PWA also  
strives to strengthen the organisational culture in  
accordance with its organisational values which  
include a focus on “Concentration - Confidence - 
For the Public”

 แนวทางการด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร (ฉบับที่ 2)  

ปี พ.ศ. 2555 - 2559 การประปาส่วนภูมภิาคมุง่เน้นเป้าหมายในการยกระดบั 

คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้เข้มแข็ง ส�าหรับองค์กรเองก็มุ ่ง 

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่ง เริ่มจากการก�าหนดค่านิยมองค์กร  

“มุ่ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” ซ่ึงหมายถึง มุ่งเน้นคุณธรรม มั่นใจคุณภาพ เพื่อสุข 

ของปวงชน เป็นหลักการชี้น�าสร้างบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็น 

ฐานน�าองค์กรสู ่การผลิตจ่ายน�้าที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบผลิตและ 

จ่ายน�้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างการบริการโดยยึดลูกค้า 

เป็นศูนย์กลาง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

จัดการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให ้มีศักยภาพสามารถตอบสนอง 

ความต้องการขององค์กร ซึ่งทั้ง 5 ด้านล้วนต้องพัฒนาไปด้วยกัน
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 “เรามุ่งหวังไว้ว่าจะเป็นฐานที่แข็งแรงให้พร้อมที่จะก้าวเป็นองค์กร 

สมรรถนะสูง (High Performance Organisation) ภายในระยะเวลา 10 ปี 

ข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2555 - 2564) โดยแบ่ง Road Map ไว้เป็น 4 ระยะ  

เพื่อให้บุคลากรมองเห็นเส้นทางสู่ HPO และมีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม 

มากที่สุด” ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคกล่าวถึงระยะเวลา 10 ปีดังกล่าว 

โดยแบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้ 

 ระยะที ่1 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 มุง่สูก่ารมรีะบบผลติจ่ายน�้าและบรกิาร 

ลูกค้าที่เป็นเลิศ (Operation and Customer Service Excellence)

 ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2557 - 2559 มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

(Learning Organisation)

 ระยะที ่3 ปี พ.ศ. 2559 - 2561 มุง่สูก่ารเป็นองค์กรทีม่รีะบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศครบวงจร (Smart Information Technology Organisation)

 ระยะที่ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 มุ ่งสู ่การเป็นองค์กรระดับสากล 

(Global Organisation)

ภาพแสดง Road Map สู่ HPO ของ กปภ.

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

Operation and
Customer Service

Excellence

Learning
Organisation

Smart
Information
Technology
Organisation

Global
Organisation

 “We have aimed to build a firm foundation 
for becoming a High Performance Organisation 
within the next 10 years (2012 - 2021). By dividing  
our operational road map into four phases, we 
can help our staff see a clear and concrete path to  
becoming a HPO,” said the Governor of PWA. The 
10-year period has been divided into four phases  
as following:
 Phase 1 between 2012 - 2016 Operation and 
Customer Service Excellence
 Phase 2 between 2014 -  2016 Learning  
Organisation
 Phase  3  between 2016  -  2018 Smart  
Information Technology Organisation
 Phase  4 between 2018  -  2021 Global  
Organisation

Diagram of PWA’s Road Map to HPO
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 ส�าหรบัเส้นทางการก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีนกม็แีผนยทุธศาสตร์รองรบั 

ไว้ถึง 5 ประเด็น ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจในอาเซียนเพื่อให้เกิด 

ความตระหนักรู้และพัฒนาทักษะ การสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มจ�านวน 

ผูใ้ช้น�า้ในพืน้ทีซ่ึง่มกีารขยายตวัของเมอืงและเศรษฐกจิจากการเข้าสูป่ระชาคม 

อาเซียน การเพิ่มขีดความสามารถและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรของ 

การประปาส่วนภมูภิาค เพือ่เตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซยีน การพฒันา 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการผลิตและการให้บริการ  

และสดุท้ายคอื การปรบัปรงุกฎระเบยีบเพือ่รองรบัการเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน

 แม้โครงการและแผนงานจะมุง่เน้นความก้าวหน้าและการพฒันาอย่าง

ไม่หยุดยั้ง แต่ปณิธานส�าคัญที่การประปาส่วนภูมิภาคไม่อาจละเลยได้ คือ 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะในฐานะที่ 

การประปาส่วนภูมิภาคเป็นผู้น�าทรัพยากรธรรมชาติด้าน “น�้า” มาจัดสรร 

เป็นสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้ใช้อุปโภคบริโภคกันอย่างเท่าเทียมและ 

ทั่วถึง ท�าให้การด�าเนินงานทุกข้ันตอนขององค์กรได้ยึดจริยธรรมที่ตั้งมั่น 

อยู่บนหลัก “ธรรมาภิบาล” ควบคู่กับ “การใส่ใจดูเเลรักษาสังคมและ 

สิ่งเเวดล้อม” ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อความมั่นคงของกิจการประปา และ 

เพื่อความผาสุกของคนในสังคม

 ในอนาคต แม้วิกฤติปัญหาเรื่อง “น�้ำ” ไม่ว่าจะเป็นด้านการขาดแคลน 

น�้าดิบหรือคุณภาพของน�้าดิบจะเป็นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงปัจจัย 

ภายนอกเร่ืองภัยธรรมชาติ แต่การประปาส่วนภูมิภาคขอยืนยันว่าจะเตรียม 

ความพร้อมรองรับให้ได้ทุกสถานการณ์ “ถึงแม้ว่าหนทางข้างหน้าจะต้อง 

พบกับอุปสรรคภัยคุกคามมากเพียงใด แต่พนักงานจะมุ่งมั่นทุ่มเทท�างาน 

เพื่อให้ประชาชนมีน�า้ประปาอุปโภคบริโภคอย่างเท่าเทียม รวดเร็ว ทันเวลา  

เพียงพอ ต่อเนื่อง และก้าวหน้า ดังค่านิยมองค์กร มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”  

ผู้ว่าการฯ รัตนากล่าวสรุป

 Apar t  f rom a  focus  on cont inuous  
advancement and development, corporate  
governance and corporate social responsibility are 
parts of PWA’s main determination. Therefore,  
via its water production and distribution  
process, PWA has been operating with “good 
governance” and “environmental consciousness”.  
A water crisis may be unavoidable in the future, yet  
PWA is confident that it will be well prepared and 
will gain control in every situation.
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ต่อยอดสู่แผนงานเด่น

 ก้าวส�าคัญของการด�าเนินงานในอนาคตของการประปาส่วนภูมิภาค  

จงึไม่เพยีงการพฒันาศกัยภาพในการผลติน�า้ประปาโดยการจบัมอืกบัองค์กร 

ระดบัประเทศเพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละเทคโนโลยเีท่านัน้ แต่ยงัมกีารขยาย 

พื้นที่จ่ายน�้ารองรับการเติบโตของชุมชนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน การน�านวัตกรรมใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน รวมทั้ง 

การพัฒนามาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพน�า้ให้กระจายไปทั้งประเทศ

กำรพฒันำประสทิธภิำพกำรผลติเป็นส่วนหน่ึงของกำรเพิม่ 
ก�ำลังผลิตเพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น�้ำอย่ำงพอเพียง
Productivition capacity improvement is a part of  
the increased capacity of water production for  
providing sufficient water demand.
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Major Plans for the Future

• Production Capacity Improvement
 PWA has planned to invest a budget of  
42,402.904 million baht between 2013 - 2016 for  
an implementation of 92 projects in order to  
increase the capacity of water production, distribution  
system, and tap water supply in troubled areas. There 
will be more construction of water conduits as well 
as connection pipes in different sizes. 
 PWA has also cooperated with an Australian  
company named “Water Corporation” for the  
improvement of waterworks operation in accordance  
with international standards. This cooperation focuses  
on an exchange of knowledge including problems  
in water supply, online conplaint system, and staffs’  
training and study visit. PWA has also chosen some 
PWA local branch offices as pilot sites for the study.

• พัฒนาพลังการผลิต
 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตน�้าประปาและ 

ขยายพื้นที่บริการให้ครอบคลุมทั้งประเทศ การประปาส่วนภูมิภาคมี 

แผนการลงทุนในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2559 จ�านวน 92 โครงการ ในวงเงิน  

42,402.904 ล้านบาท เพือ่มุง่หวงัเพิม่ประสทิธภิาพของระบบผลติ ระบบส่งน�้า  

และระบบจ่ายน�า้ประปาในพืน้ทีท่ีป่ระสบปัญหา โดยจะมกีารก่อสร้างวางท่อ 

ส่งน�้า ท่อจ่ายน�้า และท่อบริการขนาดต่างๆ เพื่อเปล่ียนทดแทนท่อเก่า  

และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน�้าและพื้นที่ข้างเคียง เพื่อเพิ่มก�าลังผลิตรองรับ 

ความต้องการใช้น�้าได้อย่างพอเพียงและทันเวลา

 นอกจากนี้ กำรประปำส่วนภูมิภำคยังร่วมมือกับบริษัท Water  

Corporation จำกประเทศออสเตรเลีย เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพ 

กำรด�ำเนินงำนระบบประปำให้ได้มำตรฐำนสำกลยิ่งขึ้น โดยความร่วมมือ 

ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก Water Links ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลก�าไร 

ที่มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการ 

น�้าสะอาดในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ได้มีข้อเสนอให้การประปาส่วนภูมิภาค 

ประสานความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Water Corporation  

บริษัทผู้ด�าเนินกิจการประปาทางด้านตะวันตกของประเทศออสเตรเลีย  

ซึ่งใช้ระบบประปาขนาดใหญ่และมีรูปแบบหลากหลายคล้ายคลึงกับ 

การประปาส่วนภมูภิาค โดยความร่วมมอืในครัง้นีจ้ะมุง่เน้นทีก่ารแลกเปลีย่น 

ความรู้ระหว่างกัน เช่น ปัญหาระบบผลิตประปาและข้อร้องเรียนผ่าน 

ระบบออนไลน์ การส่งพนักงานไปฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  

ฯลฯ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ก�าหนดให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขา 

เป็นตัวแทน (Pilot Site) ในการด�าเนินโครงการด้านต่างๆ อาทิ การประปา 

ส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ด้านการลดน�า้สูญเสีย) การประปาส่วนภูมิภาค  

สาขาเชียงราย (ด้านคุณภาพน�้า) และการประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต  

(ด้านการออกแบบระบบผลิตน�้า โดยใช้ถังตกตะกอนแบบใช้ชั้นของตะกอน  

และถังกรองน�้าแบบอัตราการกรองสูง) เป็นต้น
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• ขยายพื้นที่จ่ายน�้า
 นอกเหนอืจากการด�าเนนิงานก่อสร้างระบบผลติแห่งใหม่ การปรบัปรงุ 

ระบบผลิตเดิมให้มีก�าลังผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งการวางท่อจ่ายน�า้และท่อน�้าดิบ 

เพิ่มเติมในทุกภาคของประเทศ เพื่อรองรับโครงการพัฒนาความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน�า้โขง หรือ GMS Economic Corridors แล้ว  

การประปาส่วนภูมิภาคยังได้เตรียมแผนลงทุนขยายระบบประปาในพื้นที่ 

จุดผ่านแดนถาวร - ชั่วคราว และเส้นทางคมนาคม หลังการเปิดประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ด้วยงบประมาณกว่า 14,000 ล้านบาท ซึ่ง 

การเตรียมแผนการลงทุนในครั้งนี้ นับเป็นส่วนหน่ึงของการรองรับการเปิด 

ด่านชายแดน และรองรับความต้องการใช้น�้าประปาที่จะเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้ง 

ยงัเป็นการกระจายความเจรญิไปสูภ่มูภิาค รวมทัง้ส่งผลให้ประชาชนในพืน้ที่ 

บรกิารได้อปุโภคบรโิภคน�้าประปาทีส่ะอาดมคีณุภาพ ได้มาตรฐานและทัว่ถงึ  

รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 พื้นที่ชายแดนที่มีจุดผ่านแดนดังกล่าวตั้งอยู่ใน 25 จังหวัด จ�านวน  

83 จดุ ในด้านแผนงานทีก่ารประปาส่วนภมูภิาควางไว้ แบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดงันี้

 ปี พ.ศ. 2557 มโีครงการก่อสร้างปรับปรงุขยาย การประปาส่วนภมูภิาค 

สาขาสตูล จังหวัดสตูล สาขากันทรลักษ์ (กันทรารมย์) จังหวัดศรีสะเกษ  

และสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 ปี พ.ศ. 2558 มโีครงการก่อสร้างปรับปรงุขยายการประปาส่วนภูมภิาค 

สาขาระนอง จงัหวดัระนอง สาขานราธวิาส จงัหวดันราธวิาส สาขาหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย และสาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 ปี พ.ศ. 2559 มโีครงการก่อสร้างปรับปรงุขยายการประปาส่วนภูมภิาค 

สาขาเบตง จังหวัดยะลา สาขานาทวี (ด่านศุลกากรบ้านประกอบ) จังหวัด 

สงขลา และสาขาน่าน (นาน้อย - กลางเวียง) จังหวัดน่าน

 นอกจากน้ียังมีโครงการรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่ 

โครงการที่เกี่ยวข้อง เช่น จุดผ่านแดนบ้านพุน�้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี  

นบัเป็นก้าวใหม่ของการขยายระบบประปาเพือ่รองรบัการขยายตวัของชมุชน 

และเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม 

• PWA’s Service Area Expansion
 Apart from the construction of new water 
treatment plant as well as the improvement of  
the existing production system to increase  
productivity and building conduits for raw water  
and clear water in every region of the country to  
support the GMS Economic Corridors project,  
PWA has also planned to expand its service to  
border areas after the integration of ASEAN  
economic community in 2015 with a budget of  
14 billion baht.
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แผนที่แสดงกำรด�ำเนินงำนของ
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ
ที่เชื่อมโยงตำมเส้นทำงระเบียง
เศรษฐกิจ
A map showing Provincial  
Waterworks Authority’s  
service area connecting to 
GMS Economic Corridors.
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• เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรม
 การพัฒนาและจัดหาแหล่งน�้าดิบเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับปริมาณและ 

ความต้องการใช้น�้าของประเทศในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอุปโภคและบริโภค  

เกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หลักของการประปา 

ส่วนภมูภิาคในการกกัเกบ็น�า้ดบิให้เพยีงพอและป้องกนัปัญหาการขาดแคลน 

น�้าในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาแหล่งน�้าบาดาลถือเป็นแหล่งน�้าดิบที่มีศักยภาพ 

ไม่ย่ิงหย่อนไปกว่าน�า้บนผวิดนิ เช่น น�า้ในแม่น�า้ล�าคลอง หากแต่ขาดการจดัการ 

ที่เป็นระบบและทันสมัยเพียงพอ กรมทรัพยากรน�้าบาดาลและการประปา 

ส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วย 

ความร่วมมือด้านการศึกษาและออกแบบโครงการพัฒนาแหล่งน�้าบาดาล 

ขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลย ีRiverbank Filtration ทีท่นัสมยัมาเป็นแนวทาง 

ในการบริหารจัดการน�า้บาดาลควบคู่กับน�า้ผิวดิน

 ระบบ Riverbank Filtration หรือ RBF เป็นระบบสูบน�้าผสมผสาน 

ระหว่างน�้าบาดาลที่กักเก็บในชั้นตะกอนร่วนและน�้าในแม่น�้าที่ซึมผ่าน 

ชั้นกรวดทรายสู่ชั้นน�้าบาดาลตามชายฝั่งแม่น�้า ท�าให้ได้น�้าที่ผ่านการกรอง 

และปรับปรุงคุณภาพโดยธรรมชาติขึ้นมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ในการผลิตน�้าประปาส�าหรับการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันได้มีการศึกษาและ 

วิจัยส�ารวจพื้นที่จังหวัดเชียงราย ก�าแพงเพชร และอุทัยธานี เพื่อพิจารณา 

คัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและความเหมาะสมมากที่สุด 1 แห่ง จากนั้นจึงจะ 

ด�าเนินการออกแบบโครงสร้างระบบบ่อผลิตน�้าต่อไป นอกจากนี้ในอนาคต  

การประปาส่วนภมูภิาคยงัมแีผนพจิารณาแหล่งน�า้บาดาลทีไ่ด้จากการศกึษา 

และพัฒนา มาเป็นแหล่งน�้าดิบส�ารองในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งหรือ 

ปัญหาทางด้านคณุภาพน�า้ดบิทีใ่ช้ในการผลติน�า้ประปา ตลอดจนเตรยีมพร้อม 

ส�าหรับบางพื้นที่ที่มีความจ�าเป็นต้องขยายก�าลังการผลิตอย่างเร่งด่วน ทั้งนี ้

จะต้องพิจารณาลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย

• Maximising Production Effciency with  
Innovations
 Exploring new raw water sources to meet 
the demand of consumers in domestic, agricultural 
and industrial sectors is the main mission of PWA. 
Groundwater has so far proven to be an equally 
important raw water source as surface water.  
The Department of Groundwater Resources 
and PWA have thus signed a memorandum of  
understanding (MOU) for cooperation in the  
research and a plan for the groundwater source 
development with Riverbank Filtration technology.  
The Riverbank Filtration or RBF makes use of 
the natural filtration process of groundwater  
in aquifers as well as the surface water that  
becomes groundwater through absorption. This will  
significantly reduce the water production cost.  
Research and survey are now conducted in  
Chiang Rai, Kamphaengphet, and Uthai Thani  
provinces to choose only one suitable site. 
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• มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
 จากเป้าหมายมุง่เน้นการผลติจ่ายน�า้ทีเ่ป็นเลิศ (Operation Excellence)  

เพ่ือสร้างมาตรฐานและความน่าเช่ือถือในกระบวนการควบคุมคุณภาพน�้า  

(Quality Control) ให้ครอบคลมุทัง้ประเทศ การประปาส่วนภมูภิาคจงึมุง่เน้น 

ทีพ่ฒันางานด้านห้องปฏิบตักิาร Lab Cluster เพือ่ให้ได้ข้อมลูผลการทดสอบ 

ที่ถูกต้อง แม่นย�า น่าเช่ือถือ และสามารถบริหารจัดการคุณภาพน�้าประปา 

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 โดยก่อนการจดัตัง้อย่างเป็นทางการ กองควบคมุคณุภาพน�า้ การประปา 

ส่วนภมูภิาค ได้ร่วมทดสอบความช�านาญห้องปฏบิตักิารกบักรมวทิยาศาสตร์ 

บรกิาร ซึง่ผลการทดสอบทีไ่ด้รบันัน้เป็นไปตามเกณฑ์ประเมนิสมรรถนะ แสดง 

ให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการของการประปาส่วนภูมิภาคมีระบบบริหารจัดการ 

คณุภาพทีด่ ีจงึได้ใบรบัประกนัคณุภาพจากกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร 

 หน้าทีห่ลกัของห้องปฏบิตักิาร Lab Cluster คอื การเกบ็ตวัอย่างน�า้ทัง้จาก 

แหล่งน�้าดิบที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน�ามาใช้ผลิตน�้าประปา ตัวอย่าง 

น�า้ประปาจากโรงกรองน�า้ และจากเส้นท่อประปาทีจ่่ายไปยงับ้านผูใ้ช้น�้า เพือ่น�า 

มาตรวจวเิคราะห์คณุภาพด้านกายภาพ เคม ี แบคทเีรยี จากนัน้บนัทกึผลการ 

วเิคราะห์ลงในระบบสารสนเทศให้การประปาส่วนภมูภิาคสาขาในบรเิวณพืน้ที ่

ใกล้เคยีงน�าไปใช้ประโยชน์ในการควบคมุคณุภาพน�า้ พร้อมให้ค�าแนะน�าในการ 

หาชนดิและปรมิาณสารเคมเีพือ่ปรบัปรงุคณุภาพน�า้ได้รวดเรว็และแม่นย�า เพือ่ 

ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสามารถบริการน�้าประปาที่มีคุณภาพสูงตาม 

เกณฑ์มาตรฐาน ช่วยสร้างความมัน่ใจและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้น�า้อย่างต่อเนือ่ง

 ปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคมีโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์ จ�านวน 20 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ได้ก่อสร้าง 

แล้วเสรจ็ จ�านวน 15 แห่ง และเริม่ปฏิบตังิานได้จรงิแล้ว 9 แห่ง ได้แก่ การประปา 

ส่วนภูมภิาคสาขาเพชรบรุ ีสาขาจนัทบรุ ีสาขาลพบรุ ีสาขาภเูกต็ สาขาเชยีงราย  

สาขาเลย สาขามุกดาหาร สาขาพิจิตร และสาขามหาสารคาม นอกจากนี้ 

เพือ่เป็นการสร้างมาตรฐานทีด่ใีห้แก่ชมุชน ห้องปฏิบัตกิาร Lab Cluster ยงัเปิด 

ให้บรกิารตรวจสอบคณุภาพน�า้แก่หน่วยงานภายนอกอกีด้วย

• Standards Certification
 To achieve operational excellence and 
to meet quality control standards, PWA has 
aimed to continually improve the existing lab 
clusters as well as building new laboratories to 
gather more accurate data. The Water Quality  
Control Division, PWA has conducted a test on the 
lab’s expertise in collaboration with the Department of 
Science Service (DSS), and the lab cluster has received  
a quality assurance certificate from DSS. 
 The main responsbility of the lab clusters  
includes collecting and analysing samples of water 
from PWA’s raw water sources as well as samples of 
tap water from water treatment plants and water  
conduits. The data analysis results will be then  
recorded in IT systems and allow local PWA branch 
offices to make use of the data for quality control 
purposes.
 Nowadays, PWA has 20 ongoing laboratory  
contruction plans. 15 of these have been finished  
in 2014 and other 9 laboratories are already in  
operation including Phetburi, Chantaburi,  
Lopburi, Phuket, Chiang Rai, Loei, Mukdahan,  
Phichit, and Maha Sarakham branch offices.  
In addition to an increase of the service standard  
for the local community, these lab clusters have  
also provided a water quality testing service for  
external agencies.
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แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

 อาจกล่าวได้ว่า วิชาความรู้นั้นเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดให้กันได้โดยไม่ม ี

ข้อจ�ากัดในด้านภาษา เช่นเดียวกับความร่วมมือของการประปาส่วนภูมิภาค 

กับองค์กรต่างประเทศ ที่มีทั้งการน�าความรู้และประสบการณ์การท�างาน 

ที่ยาวนานไปถ่ายทอดให้องค์กรอื่นเพื่อการพัฒนาต่อไป ตลอดจนการรับ 

ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท�างาน 

ให้ดียิ่งขึ้น 

 เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กำรประปำส่วนภูมิภำค 

ได้ให้ควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำรแก่พนักงำนกำรประปำสำธำรณรัฐ 

ประชำธิปไตยประชำชนลำวมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเริ่ม 

จากที่ Asian Development Bank (ADB) ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 

และด้านวิชาการแก่การประปาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ได้แก่ เมืองนาน (Nan) เมืองฮุน (Houn)  

และเมืองแก่นท้าว (Kenthao) และระยะที่ 2 ได้แก่ เมืองแก้วอุดม  

(Keo-Oudom) เมืองสานะคาม (Sanakham) เมืองควน (Khoun)  

เมืองซัมใต้ (Xam Tai) และเมืองสิงห์ (Sing) โดยได้ด�าเนินการศึกษา 

ความเป็นไปได้ รวมถึงการออกแบบรายละเอียดทั้งหมด จวบจนเมื่อ 

การก่อสร้างเสรจ็สิน้ลง การประปาส่วนภมูภิาคจงึได้รบัเชญิจาก ADB ให้เป็น 

ผูฝึ้กอบรมให้แก่พนกังานการประปาสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ในเมืองดังกล่าว ซึ่งท�าให้พนักงานผู ้ผ ่านการฝึกอบรมได้รับความรู ้ 

และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการและการบ�ารุงรักษาระบบผลิตและ 

ระบบจ�าหน่ายเป็นอย่างดี ตลอดจนมีความมั่นใจและสามารถน�าความรู้ 

ที่ได้ไปปรับใช้กับการท�างานในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ

Exchange, Learning, and Increase of 
Efficiency

 PWA has been cooperating with international  
organisations for an exchange of knowledge.  
To support the integration of ASEAN ecoconomic  
community, PWA has been delivering academic  
supports to waterworks employees of Lao PDR 
since 2012. This was started when the Asian 
Development Bank (ADB) granted financial  
and acadamic supports to Lao PDR, particularly  
to the areas in the central and northern regions of the 
country. After the construction had been completed, 
PWA received an invitation from ADB to conduct  
a training for the waterworks employees in order to 
share the knowledge and experiences regarding the  
operations and system maintenance. 

กำรประปำส่วนภูมิภำคประชุมกับ
องค์กำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของญี่ปุ่น (JICA)
A meeting between Provincial Waterworks Authority 

and Japan International Cooperation Agency
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 ในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยนความรู ้ทางเทคโนโลยีการผลิต  

การประปาส่วนภมูภิาคได้ลงนามบนัทกึความร่วมมอืกบัองค์การความร่วมมอื 

ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และ Saitama Prefecture Bureau of  

Public Enterprise (SAITAMA) จากประเทศญีปุ่น่ เพือ่ด�าเนนิโครงการความ 

ช่วยเหลือทางวิชาการด้านการปรับปรุงระบบประปาของการประปา 

ส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดอัตราน�้าสูญเสีย  

การพฒันาควบคมุคณุภาพน�า้ การพฒันาเทคโนโลยกีารรไีซเคิลเพือ่ส่ิงแวดล้อม  

และโครงการขยายความช่วยเหลอืไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ ของการประปาส่วนภูมภิาค  

โดยมีก�าหนดเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2554 - 2557) 

 ความคาดหวังของโครงการความร่วมมือนี้มุ่งเน้นที่การแก้ไขปัญหา 

คุณภาพน�า้ ปัญหาการขาดแคลนน�้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตลอดจนสามารถ 

น�าเทคโนโลยด้ีานการรไีซเคลิเพือ่สิง่แวดล้อมมาใช้กบัการประปาส่วนภมูภิาค 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งในด้านการด�าเนินงานนั้นทาง SAITAMA ได้ 

จัดส่งคณะวิศวกรมาส�ารวจพื้นที่และให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบประปา 

ที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี โดยทีมวิศวกรดังกล่าวเป็นทีมเทคนิค 

ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านวิชาการแก่พนักงานในการปฏิบัติและบ�ารุงรักษา 

โรงกรองน�้าเ พ่ือปรับปรุงศักยภาพพนักงานให ้มีทักษะด ้านเทคนิค 

การด�าเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพน�้า การบ�ารุงรักษา และสามารถ 

ถ่ายทอดความรู้ไปยังพนักงานอื่นๆ ได้ ในขณะเดียวกันทางการประปา 

ส่วนภูมิภาคก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น 

 ปัจจุบันการด�าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี ได ้

เสรจ็สิน้ลงแล้ว แต่หน่วยงานทัง้สองยงัคงสานต่อความร่วมมอืต่อไป โดยก�าลงั 

เดินหน้าโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ด้านการผลิตน�า้ร่วมกับ JICA และ SAITAMA เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพด้านการผลิตน�้าให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขา 

เชยีงใหม่ และสาขาหนองคาย มรีะยะเวลาในการด�าเนนิโครงการตัง้แต่เดอืน 

ตุลาคม พ.ศ. 2556 - มีนาคม พ.ศ. 2559

 Additionally, PWA signed a memorandum  
of understanding with Japan International  
Cooperation Agency ( JICA) and Saitama  
Prefecture Bureau of Public Enterprise to provide  
an academic support for the improvement  
of the water supply system  of Chon Buri branch office.  
This 4-year project (2011 - 2014) also included 
the technology development support to reduce  
the level of water loss from the production,  
water quality control development, recycling  
technology development and an expansion  
of assistance to other service areas. The cooperation  
project was aimed at solving water quality issue  
as well as water shortage in Chon Buri. Saitama  
supplied a group of engineers to conduct  
geographical surveys and share knowledge on  
waterworks technology while PWA’s staffs received  
related trainings in Japan. The project has now  
completed, but the two organisations are still  
committing to continuing their cooperation and  
there are now two more project sites for a support  
of knowledge on water production technology  
to increase production efficiency at Chiang Mai  
and Nongkhai branch offices from October 2013 -  
March 2016.
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 ตลอดระยะเวลาที่ผ ่านมา อณูเล็กๆ ของน�้า 

หน่ึงหยดที่มีคุณภาพได้กลั่นมาจากความมุ่งมั่นในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนคนไทย ได้ม ี

น�้าดื่ม น�้าใช้ ที่ได้มาตรฐานสากลและมีเพียงพอต่อ 

ความต้องการในทุกมิติของชีวิต 

 สององค์กรหลักที่ท�าหน้าที่ดูแลเรื่องน�้าประปา  

ทั้งการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค  

ล้วนตระหนักดีถึงภารกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นการจัดหา 

แหล่งน�้าดิบใหม่ๆ ส�ารองไว้ให้พอเพียง การเร่งขยาย 

ก�าลงัการผลติให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ การน�าเทคโนโลย ี

อนัทนัสมยัมาใช้บรหิารจัดการองค์กรทัง้ในด้านระบบผลิต 

และงานบริการ เพื่อให้ก้าวสู่มิติใหม่ของการเป็นองค์กร 

ชัน้น�าระดบัภูมภิาคอาเซยีน ภารกจิเหล่านี้ ได้น�ามาถ่ายทอด 

สูแ่ผนงานอนัเป็นรปูธรรมทีท่ัง้สองหน่วยงานได้ด�าเนนิการ  

และเตรียมเดินหน้าในอนาคต ด้วยปณิธานที่พร้อมจะ 

อยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทยตลอดไป

 Throughout the history of Thai Waterworks,  
the two main organizations - the Metropolitan Waterworks  
Authority and the Provincial Waterworks Authority -  
have been fulfilling their missions in locating new  
sources of raw water to support an expansion of water  
production for the highest efficiency. The introduction  
of state-of-the-art technologies to assist the organisation  
administration in regards to production and service is  
also considered as a path to be a leading organization in  
the Asian region. These missions have been transformed  
into tangible operation plans that the two entreprises  
have been implementing as a preparation for the future,  
with a strong determination to continuously provide  
waterworks service to Thai people.
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ธาราแห่งประชาชน
Water for People



เรือ่งราวกว่าศตวรรษของการประปา 

ที่ด�าเนินงานเพื่อประชาชนโดย 

แท ้จริง เริ่มต ้นจากมาตรฐาน 

การผลิตน�้าประปาในระดับสากล  

Waterworks has been serving Thai people for a century  
with the main objectives of the internationally  

เรียนรู้
โดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เป็นสองรองใคร ต่อยอดสู่น�้าด่ืมคุณภาพที่กระจาย 

สู่ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายและง่ายต่อการเข้าถึง โดยไม่ลืมที่จะดูแล 

รกัษาสิง่แวดล้อมและมุง่หวงัทีจ่ะสร้างส�านกึรักษ์ทีดี่ให้กบัทกุคน ตลอดจน 

ใส่ใจในด้านสังคมให้ทุกส่วนได้พัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวไปด้วยกัน 

อย่างมั่นคง 

Thai 
standardised water production using f irst-class technologies  
and the distribution of quality drinking water to the communities  
through different channels. With the environmentally concerned  
mission, both the Metropolitan Waterworks Authority and the Provincial  
Waterworks Authority aim to create and nurture consciousness in  
conservation while also taking into consideration the sustainable  
development and harmonious growth among all social components.



น�้าประปาเพื่อชีวิต
 ทุกวันนี้น�้าประปาถือเป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีใช้กัน 

เป็นเรือ่งปกตแิทบทกุครวัเรอืน จนเราอาจมองไม่เหน็ถงึความส�าคญั แต่เรา 

จะเข้าใจดีจริงๆ ก็ต่อเมื่อวันหนึ่งเปิดก๊อกน�า้แล้วน�้าไม่ไหล นั่นละจึงนึกได้ 

ว่าน�้ามีความหมายต่อชีวิตมากเพียงใด

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 มีพระราชด�ารัส	 ณ	 พระต�าหนัก 

จิตรลดารโหฐาน	 เมื่อวันที่	 17	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2529	 ความตอนหนึ่งว่า	 

“...หลักส�าคัญว่าต้องมีน�้าบริโภค น�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่า 

ชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน�า้คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้  

แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�า้คนอยู่ไม่ได้...”

	 “น�้า”	 จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันของเราทุกคน 

เริ่มตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนในตอนเช้าจวบจนเข้านอนในตอนกลางคืน	ใช้อาบน�้า	 

แปรงฟัน	ชงกาแฟ	ท�าอาหาร	ซักเสื้อผ้า	 รดน�้าต้นไม้	 ล้างรถ	ฯลฯ	 เรียกว่า 

เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความส�าคัญที่สุดของชีวิต	 อย่างไรก็ตาม 

ในความหมายที่แท้จริงของค�าว่า	 “น�้า”	 ที่เราน�ามาใช้น้ัน	 ไม่ใช่แค่เพียงเป็น 

สารประกอบ	H
2
O	ในเชิงวิทยาศาสตร	์หากแต่เป็น	“น�้าประปา”	ที่ใสไร้กลิ่น 

และรส	 ผ่านกระบวนการตกตะกอน	 กรอง	 และฆ่าเช้ือโรค	 จนมีคุณภาพ 

สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย

	 กว่า	 100	 ปีแล้วท่ีประชาชนคนไทยมีน�้าประปาสะอาดใช้เพื่ออุปโภค 

บริโภค	จากแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 

ท่ีมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีน�้าสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	 เพ่ือ 

คุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ด	ีสามารถลดการเจ็บป่วยจากโรคภัยที่เกิดจาก 

น�้า	 อีกทั้งน�้าประปายังเป็นสาธารณูปโภคที่ส่งตรงถึงบ้าน	 ประหยัดเวลา 

ในการจดัหา	ลดความยุง่ยากและพลงังานทีจ่ะใช้ในการน�าน�า้มาจากแหล่งน�า้ 

ธรรมชาติโดยตรงเหมือนอย่างในสมัยก่อน	

Water for Life

 Tap water is a part of basic public utility 
system for every household which can be taken 
for granted. However, whenever there is water 
shortage, we may come to realise the importance 
of water. 
 His Majesty King Bhumibol Adulyadej  
gave an auspicious speech at the Chitralada Royal  
Villa on 17 March 1986 and mentioned in one part  
that,   

 
 

 “Water” is thus an important source of 
life and is part of our daily activities. However, 
“water” that we consume is not only an H2O 
compound, but the colourless, odourless, and 
tasteless “tap water” that has been treated and 
made it suitable for drinking. 
 It has been about 100 years since Thai  
people first had clean tap water for consumption  
owing to the initiation of King Chulalongkorn  
(King Rama V). Tap water is a basic utility that  
is directly supplied to your house. Tap water  
supply is more time and energy-saving than  
water sourcing from natural sources in the old  
days. 
 Most importantly, the cost of tap water is  
relatively low comparing to other public utilities,  
and this makes tap water accessible for all.  
Nowadays, 1 cubic metre of tap water (an equal  
amount to 1,000 one-litre water bottles) costs  
only 10 baht or 0.01 baht a litre.
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 “น�้าประปาเป ็นสาธารณูปโภคท่ีส ่งตรงถึงบ ้าน 
ประหยัดเวลาในการจัดหา ลดความยุ่งยากและพลังงาน
ที่จะใช้ในการน�าน�้ามาจากแหล่งน�้าธรรมชาติโดยตรง”

 “Tap water is a basic utility that is directly  
supplied to your house. Tap water supply is more  
time and energy-saving than water sourcing from  
natural sources in the old days.”
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	 ข้อส�าคัญคือ	 ราคาน�้าประปา	 เม่ือเทียบกับสาธารณูปโภคในด้านอื่น	 

นับว่าน�้าประปามีราคาถูกเป็นอย่างยิ่ง	 เพื่อให้คนทุกระดับไม่ว่ารวยหรือจน 

ก็สามารถเข้าถึงบริการน�า้สะอาดนี้ได	้ปัจจุบันน�า้ประปา 1 ลูกบาศก์เมตร  

(1 ลกูบาศก์เมตร เท่ากบัน�า้ดืม่บรรจขุวด 1 ลติร จ�านวน 1,000 ขวด) มรีาคา 

เพียง 10 บาท หรอืคดิเป็น 1 สตางค์ต่อลติรเท่าน้ัน	ซ่ึงโดยเฉลีย่แล้ว	หากคดิ 

ตามกจิกรรมปกตทิีต้่องใช้น�า้ในชวีติประจ�าวนัของคนทัว่ไป	เราใช้น�า้กนัเพยีง	 

2 - 3	บาทต่อคนต่อวันเท่านัน้	ในขณะเดียวกนัหากน�าไปสร้างอาชพี	น�า้ประปา 

ก็ถือเป็นสินค้าที่มีต้นทุนต�่า	 สามารถน�าไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้อีกมากมาย	 

ท้ังในด้านงานบริการต่างๆ	 ที่ใช้น�้าเป็นส่วนประกอบ	 เช่น	 ร้านซักรีดเสื้อผ้า	 

ร้านท�าผม	สปา	การผลิตน�า้ดื่ม	และน�าไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมด้วย

	 จากสถิติการใช้น�้าของคนไทยที่จัดท�าโดย 

ส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 ปี	 พ.ศ. 2555	 (ข้อมูลจาก 

การส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	 

พ.ศ. 2555	 ซึ่งเป็นฉบับสมบูรณ์ล่าสุด)	 การใช้น�้า 

ในส่วนของการอุปโภคและบริโภคของคนไทย	 

หลกัใหญ่มาจากน�า้	4	ประเภท	ได้แก่	น�า้ดืม่บรรจขุวด	 

น�า้ประปา	น�า้ฝน	และน�า้จากแหล่งน�า้ตามธรรมชาต	ิ 

เช่น	 น�้าบ่อและน�้าบาดาล	 น�้าจากแม่น�้าล�าคลอง	 

โดยประเภทน�า้ดืม่ทีค่รวัเรอืนไทยใช้ดืม่มากทีส่ดุคอื	 

น�า้ประปา	ร้อยละ	64.0	(แบ่งเป็นการน�าน�้าประปา 

มาผ่านกรรมวิธีท�าให้สะอาดพร้อมดื่มเป็นน�้าบรรจ ุ

ขวดหรือตู้น�้าหยอดเหรียญ	 ร้อยละ	 40.9	 และ 

วิธีการอื่นๆ	เช่น	ต้ม	กรอง	ร้อยละ	23.1	เป็นต้น)	 

รองลงมาคือ	 การเก็บกักน�้าฝนไว้เป็นแหล่งน�้าดื่ม 

ของครัวเรือน	 ร้อยละ	 28.6	 น�้าบ่อและน�้าบาดาล	 

ร้อยละ	 6.7	 น�้าจากแม่น�้าล�าคลอง	 ร้อยละ	 0.6	 

ส่วนแหล่งน�า้ใช้ของครวัเรอืนไทยร้อยละ	78.9	กค็อื 

น�า้ประปาเช่นกนั	รองลงมาคอื	น�า้บ่อและน�า้บาดาล	 

ร้อยละ	18.6	

	 จากสถิติดังกล่าวเห็นได้ชัดเจนว่า	 ทุกชีวิต

จ�าเป็นต้องพ่ึงพาน�้าประปาแบบที่ไม่อาจแยกจาก

กนัได้	หากลองจนิตนาการว่าวนัหนึง่ไม่มนี�า้ประปา

ไว้ใช้ดื่มกิน	อาบน�้า	แปรงฟัน	ท�าอาหาร	ฯลฯ	คงมี

ชีวิตอยู่ยากยิ่งนัก
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The Origin of “World Water Day”
 Even though the water on the earth occupies 70% of the planet, only 1%  
of that is freshwater while the rest is saltwater in the sea or the ocean. This is why,  
when considering 6,000 million world population who needs water for  
consumption every day, the amount of existing freshwater on earth won’t be  
enough for everyone. Overpopulation and climate change worsen the problem.  
Seeing this as a critical global problem, General Assembly of the United Nations  
thus announced 22 March of every year the “World Water Day” to raise  
awareness among global community of the importance of water to all livings  
on earth. 

Useful statistics
 In 2013, residents in metropolitan areas used  
1,361.1 million cubic metres of water or approximately  
53.66 cubic metres/user/month (can be either for  
a household or a business). In provincial areas, there was  
a usage of 1,580 cubic metres of water or 36.12 cubic  
metres/user/month. (From the 2013 Annual Reports  
of Metropolitan Waterworks Authority and Provincial 
Waterworks Authority)

     สถิติน่ารู้
 ในป ี  พ.ศ. 2556 ประชาชนในเขตนครหลวงใช ้ 
น�้าประปา 1,361.1 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นยอดเฉลี่ย  
53.66 ลูกบาศก์เมตรต่อผู้ใช้น�้าหนึ่งรายต่อเดือน (อาจจะเป็น 
ครัวเรือนหรือกิจการ) ขณะที่ ในเขตภูมิภาคใช ้น�้าประปา  
1,580 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับ 36.12 ลูกบาศก์เมตร
ต่อรายต่อเดือน (อ้างอิงข้อมูลจากรายงานประจ�าปี 2556  
การประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค)

     ที่มาของ “วันน�า้โลก”
 ถึงแม้พื้นที่ถึง 7 ส่วนในโลกนี้คือน�้า แต่มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เป็นน�้าจืด  
นอกน้ันเป ็นน�้ า เ ค็มในทะเลหรือมหาสมุทร เมื่อเทียบสัดส ่วนกับประชากรกว ่า  
6,000 ล้านคนท่ีต้องพ่ึงพาน�า้ในการด�ารงชวิีต น�า้จดืจงึอาจมไีม่มากพอ ยิง่นบัวนัประชากร 
บนโลกยิง่เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ประกอบกบัสภาพอากาศทีแ่ปรเปลีย่นไป ฝนไม่ตกต้องตามฤดกูาล  
ท�าให้เกดิปัญหาขาดแคลนน�า้อย่างไม่อาจหลกีเลีย่งได้ เพราะเลง็เหน็ผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนาคต ท�าให้ในปี พ.ศ. 2536 สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22  
มนีาคมของทกุปีเป็น “วนัน�า้โลก” หรอื “World Water Day” และชกัชวนให้ประเทศต่างๆ  
ในโลกระลึกถึงความส�าคัญของน�้า ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
ในโลก และนั่นท�าให้แนวคิดเรื่องการอนุรักษ์น�้าเกิดขึ้น

เขตนครหลวง

เขตภูมิภาค

ปริมาณการใช้น�า้ประปาเฉลี่ย	ปี	พ.ศ.	2556

ล้าน

ลูกบาศก์เมตร

1,361.1

53.66

1,580
36.12

ลูกบาศก์เมตร

ต่อผู้ใช้น�้าหนึ่งราย

ต่อเดือน
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 “กว่าน�้าประปาแต่ละหยดจะส่งผ่านมายังบ้านเรือน 
เพื่อน�าไปใช้ได้จริงนั้นต้องผ่านกรรมวิธีหลายขั้นตอน”

 “Be fo re  reach ing  househo ld  consumers ,  
every drop of tap water has been through several stages 
of water treatment.”
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น�้าประปามาจากไหน
 เพียงแค่เปิดก๊อกก็มีน�้าสะอาดใช้ไม่เคยขาด แต่รู ้หรือไม่ว ่า 

กว่าจะมาเป็นน�้าประปาที่ส่งตรงถึงบ้านต้องผ่านกระบวนการผลิตใดบ้าง 

เรามีค�าตอบ…

	 หวัใจหลกัในการผลติน�า้ประปาคอื	การผลติน�า้สะอาดทีไ่ด้มาตรฐานเพือ่ 

น�าไปใช้ทัง้ในด้านอปุโภคและบรโิภค	แต่กว่าน�า้ประปาแต่ละหยดจะส่งผ่านมายงั 

บ้านเรอืนเพือ่น�าไปใช้ได้จรงินัน้ต้องผ่านกรรมวธิหีลายขัน้ตอน	เริม่ตัง้แต่การน�า 

น�า้ดบิซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัในการผลติน�า้ประปาจากแหล่งน�า้ในธรรมชาต	ิ เช่น 

น�า้จากแม่น�า้ล�าคลองหรอืน�า้จากเขือ่น	 มาเข้าสูก่ระบวนการปรบัปรงุคณุภาพ 

น�า้ดบิเบือ้งต้น	โดยการใส่สารส้มเพือ่ช่วยในการตกตะกอน	ใส่ปนูขาวเพือ่ปรบั 

ค่าความเป็นกรดด่างของน�า้ดบิ	จากนัน้จงึน�าน�า้ดบิผ่านกระบวนการตกตะกอน 

ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเพือ่ให้ตะกอนทีม่ขีนาดเลก็รวมตวักนัเป็นขนาดใหญ่ 

และตกลงสูก้่นถงั	ขัน้ตอนนีส้ามารถก�าจดัสิง่ปนเป้ือนซึง่ท�าให้น�า้ขุน่และยงัก�าจดั 

จลุนิทรย์ีต่างๆ	ในน�า้ได้ระดบัหนึง่	แล้วจึงน�าน�า้ดบิส่งผ่านไปสูก่ระบวนการกรอง 

เพือ่ก�าจดัตะกอนและจลุนิทรย์ีทีย่งัคงเหลอืในน�า้	ท�าให้น�า้ใสและสะอาดมากขึน้	 

จวบจนถึงข้ันตอนสุดท้ายที่จะน�าน�้าทั้งหมดผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วย 

คลอรนีในปรมิาณทีเ่หมาะสม	เพือ่ให้ได้น�า้ทีส่ะอาด	สามารถดืม่ได้อย่างปลอดภยั 

ตรงตามมาตรฐานน�า้ดืม่ขององค์การอนามยัโลก	(WHO)	อย่างไรกต็าม	เพือ่สร้าง 

ความมั่นใจในคุณภาพ	น�้าประปาที่ผลิตทั้งหมดจะถูกตรวจสอบคุณภาพโดย 

นกัวทิยาศาสตร์ทกุขัน้ตอนการผลติตลอด	24	ชัว่โมง

Where Does Tap Water Come From?

 The ultimate goal of water production 
is to produce clean and good quality water for 
household consumption and usage. However, 
before reaching household consumers, each drop 
of tap water needs to go through several stages 
of water treatment. Raw water is supplied from 
natural sources or dams and is preliminarily 
treated with alum for precipitation and lime 
for PH-level adjustment. The water then goes 
through the sedimentation and clarification 
process to remove the remaining particles with 
the state-of-the-art technology. Finally, the water 
enters disinfection process using an appropriate 
level of chlorine that produces the clean and  
potable water in accordance with WHO  
standard guidelines while a group of scientists 
perform an around-the-clock quality check 
and quality control of every water production 
process.

ภาพแสดงขั้นตอน

การผลิตน�้าประปา

Diagram of Water 
Production Process
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 “มุ่งหวังให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อน�้าด่ืมมาบริโภค เนื่องจากน�้าประปามีราคา
ลิตรละ 1 สตางค์เท่านั้น ถูกกว่าน�้าดื่มบรรจุ
ขวดที่วางขายถึง 1,000 เท่า”

น�้าประปาดื่มได้จริงหรือ
 ทราบหรือไม่ว่าน�้าประปาของไทยเรานั้นสะอาด ปลอดภัยไร้กังวล 

แถมยังดื่มได้ จริงหรือไม่เรามีข้อพิสูจน์...

	 โครงการน�า้ประปาดืม่ได้เร่ิมขึน้ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2542	หลงัจากการประปา 

นครหลวงได้รับการตรวจรับรองจากกรมวิทยาศาสตร	์กระทรวงสาธารณสุข	 

และคณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ว่าน�้าประปาทุกพื้นที่ 

ให้บรกิารน�า้คณุภาพดดีืม่ได้  โดยขัน้ตอนการเกบ็ตวัอย่างและการตรวจวเิคราะห์ 

คุณภาพน�า้ใช้เกณฑ์มาตรฐานน�า้ดื่มขององค์การอนามัยโลก	(WHO)	ซึ่งห้อง 

ปฏิบัติการ	(Lab)	ของการประปานครหลวงได้รับการรับรองมาตรฐาน	ISO/	 

IEC	17025	มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2547	จึงได้รับการยอมรบัจากหน่วยงานภายนอก 

มาใช้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�า้	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า	เช่น	 

อุตสาหกรรมอาหารส่งออก	ฯลฯ

	 การประปานครหลวงจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างความเชื่อมั่น 

ในคุณภาพน�้าประปาและเปลี่ยนทัศนคติให้ประชาชนหันมาดื่มน�้าประปา 

แทนการซื้อน�้าดื่มบรรจุขวด	 โดยมุ่งหวังให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 

น�้าดื่มมาบริโภคเนื่องจากน�า้ประปามีราคาลิตรละ	 1	 สตางค์เท่านั้น	 ถูกกว่า 

น�้าดื่มบรรจุขวดที่วางขายถึง	 1,000	 เท่า	 และยังช่วยลดมลภาวะจากขยะ 

ขวดพลาสติกอีกด้วย

	 ในขณะที่การประปาส่วนภูมิภาคก็มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ	 Lab	 

Cluster	 ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ	 ท�าหน้าที่ตรวจ 

วิเคราะห์คุณภาพน�า้ของการประปาส่วนภูมิภาคด้วยเช่นกัน

 “Aiming to help cut the amount of money  
people spend on bottled water, both the 
Metropolitan Waterworks Authority and the 
Provincial Waterworks Authority have been  
providing drinkable tap water which costs only  
0.01 baht/litre or 1,000 times cheaper than  
bottled water.”
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	 ในปี	พ.ศ.	2556	การประปานครหลวงได้ส่งน�า้ประปาทีผ่ลติเข้าประกวด 

การแข่งชิมน�้าระดับโลก	 ในประเภทน�้าประปายอดเยี่ยมในเทศกาลน�้า 

นานาชาติ	(23rd	Annual	Berkeley	Springs	International	Water	Tasting)	 

ท่ีจัดข้ึน	ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของไทยและเป็น 

ประเทศแรกในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทีร่่วมส่งน�า้เข้าประกวด	แม้น�า้ประปา 

ของไทยจะได้อันดับที่	10	จากจ�านวนที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด	32	ตัวอย่าง 

นับเป็นก้าวส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพน�า้ให้มีความสะอาด	ปลอดภัย	 และ 

น่าดื่มทัดเทียมน�้าประปาในระดับแนวหน้าของโลก

	 หากยังไม่มั่นใจว่าน�้าประปาสะอาดเพียงพอ	 อาจน�าไปต้มก่อนใช	้ 

แต่ข้อส�าคัญที่สุดก็คือการต่อท่อน�าน�้าประปาจากท่อจ่ายหลักมาใช้ในบ้าน 

ต้องได้มาตรฐาน	 ไม่มีสนิม	 และการรั่วซึมเพื่อป้องกันไม่ให้มีสิ่งอื่นใดเข้ามา 

ปนเป้ือนกบัน�า้ประปาและท�าความสะอาดถงัพกัน�า้อย่างสม�า่เสมอ	เพยีงเท่านี ้

น�า้ประปาภายในบ้านก็สะอาดปลอดภัยไร้กังวล

Is Tap Water Drinkable?

 The drinkable tap water project was  
initiated in 1999 after tap water in all service  
areas of the Metropolitan Waterworks Authority  
(MWA) had been tested and certified for its  
drinkability by the Department of Medical  
Science, Ministry of Public Health and Faculty  
of Public Health, Mahidol University. 
 MWA has been continuously promoting  
and trying to build confidence among the  
general public about the quality of tap water 
and persuade people to drink tap water instead 
of bottled water. Aiming to help cut the amount 
of money people spend on bottled water, MWA 
has been providing drinkable tap water which 
costs only 0.01 baht/litre or 1,000 times cheaper 
than bottled water. This can also help reduce the 
pollution caused by plastic wastes. 
 Likewise, the Provincial Waterworks  
Authority (PWA) has also set up a water lab 
cluster which is quality tested by the Department 
of Science Service. 
 In 2013, MWA, for the first time, entered  
a water competition at the 23rd Annual  
Berkeley Springs International Water Tasting 
in the United States, and Thailand became 
the first South East Asian nation to enter the  
competition. Having been ranked 10th from  
32 water entries, MWA regards this as the first  
important step of water quality improvement  
to the world class level.
 If you are still unsure about the hygienic 
condition of tap water, you may choose to boil 
the water before drinking. More importantly,  
however, you need to make sure that the 
household water pipes are free of rust and leaks 
and are regularly cleaned to prevent microbial  
contamination.  
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คลอรีน...สัญลักษณ์แห่งความสะอาด
 คณุประโยชน์ของคลอรนีคอืฆ่าเชือ้โรค หากใช้ในปรมิาณทีเ่หมาะสม  

ก็นับเป็นเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดกับเราได้ โดยเฉพาะการใช้ดื่มกิน

	 กลิ่นคลอรีนในน�้าประปาอาจสร้างความไม่สบายใจให้ผู ้บริโภค 

จนไม่กล้าน�าน�า้ประปามาใช้ดืม่กนิ	เน่ืองจากยดึตดิกบัภาพลกัษณ์และกลิน่ฉนุ 

ของคลอรนีทีน่�าไปใช้ในสระว่ายน�า้เพือ่ฆ่าเชือ้โรค	แต่รูห้รอืไม่ว่าในทางกลบักนั	 

ปริมาณคลอรีนที่ผสมอยู่ในน�้าประปานั้นมีจ�านวนน้อยนิดมากหากเทียบกับ 

ทีใ่ส่ในสระว่ายน�า้	อีกทัง้การทีน่�า้ประปามกีลิน่คลอรนียงัถอืเป็นเครือ่งยนืยนั 

ถึงความสะอาดปราศจากเชื้อโรค	สามารถน�ามาดื่มได้อย่างปลอดภัย	

	 คลอรีนถือเป็นสารฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการใช้กันในระบบ 

ประปาทั่วโลกมานานกว่าร้อยป	ีการเติมคลอรีนในระบบผลิตน�้าประปาด้วย 

ปริมาณเพียงเล็กน้อย	สามารถรักษาสภาพการฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเต็มที่ตั้งแต่ 

โรงงานผลิตน�้าประปาสู่ครัวเรือน	 โดยปกติแล้วปริมาณคลอรีนที่การประปา 

ของไทยใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่ระหว่าง	1.0	-	1.8	มิลลิกรัมต่อลิตร	ซึ่งนับว่ายัง 

อยูใ่นเกณฑ์ทีอ่งค์การอนามยัโลกก�าหนดให้ใช้คลอรนีในระบบผลติน�้าประปา 

ได้ไม่เกิน	5.0	มิลลิกรัมต่อลิตร	

	 ส่วนในฤดูร้อนจะมีการเพิ่มปริมาณการใช้คลอรีนสูงกว่าปกติเล็กน้อย	 

เนื่องจากในสภาพอากาศที่ร้อนจะมีการระเหยของแหล่งน�้ามากกว่าปกติ	 

ท�าให้สารแขวนลอยและสารเคมทีีป่ะปนอยูใ่นน�า้ดบิซึง่น�ามาใช้ผลติน�า้ประปา 

มีความเข้มข้นมากขึ้น	อีกทั้งยังเป็นสภาพอากาศที่เหมาะแก่การเจริญเติบโต 

ของเชื้อจุลินทรีย์ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคระบาด	 โดยเฉพาะโรคระบบทางเดิน 

อาหาร	 เช่น	อุจจาระร่วง	บิด	และไทฟอยด	์อย่างไรก็ตามเมื่อไปถึงขั้นตอน 

ในระบบเส้นท่อจ่ายน�้า	 ปริมาณคลอรีนในระบบจะคงเหลือไม่น้อยกว่า	 0.2	 

มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้น	เพื่อป้องกันการปนเปื้อนภายหลัง	ซึ่งการก�าจัดกลิ่น 

คลอรนีในน�า้ประปาสามารถท�าได้ง่ายมาก	เพยีงรองน�า้ประปาใส่ในภาชนะที ่

สะอาด	อย่าให้สิง่สกปรกตกลงไป	ต้ังทิง้ไว้ประมาณ	20 - 30	นาที	กลิน่คลอรนี 

ก็จะระเหยไป	

 “คลอรีนถือเป็นสารฆ่าเช้ือโรคซ่ึงมีการ
ใช้กันในระบบประปาทั่วโลกมานานกว่าร้อยปี  
เพราะสามารถรักษาความสะอาดไปจนถึง 
ปลายทาง”

 “For more than a century, chlorine 
has been commonly used worldwide as  
a disinfectant in water treatment.”
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	 นอกจากนี้	 ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าคลอรีนในน�้าประปาจะไม่ก่อ 

ให้เกิดโรคมะเร็งดังที่หลายคนกังวล	 ต้องอธิบายว่าน�้าประปาเป็นน�้าที่ผลิต 

มาจากน�้าดิบตามธรรมชาติ	 ย่อมมีสารอินทรีย์ที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตปะปนอยู่	 

เมื่อท�าปฏิกิริยาเคมีกับคลอรีนอาจท�าให้เกิดสารประกอบเคมีที่เรียกว่า	 

“ไตรฮาโลมีเธนส์”	 (Trihalomethanes:	 THMs)	 แต่จากการตรวจสอบ 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	และคณะวิศวกรรมศาสตร	์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	พบว่าปริมาณ	THMs	ในน�้าประปาต�า่กว่าเกณฑ์ที่ 

องค์การอนามยัโลกก�าหนดไว้มาก	จงึไม่มคีวามเส่ียงทีจ่ะก่อให้เกดิโรคมะเรง็ได้ 

ผู้บริโภคสามารถดื่มน�า้ประปาได้อย่างปลอดภัย

Chlorine for Water Hygiene

 The chemical smell of chlorine in tap water 
may worry many customers who are reminded 
of chlorinated swimming pools. However, little 
do they know that the level of chlorine used 
in tap water is relatively low, comparing to the 
amount used in swimming pool disinfection.
 For more than a century, chlorine has 
been commonly used worldwide in water  
treatment. Only a small level of chlorine can 
fully disinfect the water from the treatment 
plant to households. The regular level of  
chlorine in tap water provided by Thai  
Waterworks is between 1.0 - 1.8 milligrams/litre, 
which is an acceptable level and is lower than the 
WHO guideline value at 5.0 milligrams/litre.
 In summer, however, the level of chlorine  
has to be increased because of the greater  
evaporation of natural water sources which 
results in the intensity of suspended solids and 
chemicals in water. Moreover, hot weather 
is perfect for the growth of microorganisms,  
causes of many contagious diseases. Nonetheless,  
the level of chlorine in tap water when it  
reaches the main supply pipes will be little  
higher than 0.2 milligrams/litre. To eliminate  
the chlorine smell, you can simply leave the  
water in a clean and properly container for about  
20 - 30 minutes. The chemical smell will soon  
disappear.
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สะอาดตอบโจทย์ด้วย
“แท่นน�า้ประปาดื่มได้”

 รู ้หรือไม่ว ่าแท่นน�้าประปาสีเงินเล่นระดับที่ตั้งอยู ่ริมฟุตปาธ  

ตามสถานทีร่าชการ โรงเรยีน วดั ฯลฯ ไม่ได้มไีว้ให้แวะล้างมอืหรอืให้พ่อค้า 

แม่ขายน�าไปใช้ล้างภาชนะ แต่จดุประสงค์หลกัคอืการจดัสรรน�า้สะอาดชืน่ใจ 

ให้ประชาชนได้แวะกดเพื่อดื่มดับร้อนแบบไม่ต้องเสียเงินเหมือนอย่าง 

ประเทศทีเ่จรญิแล้ว

	 ด้วยความมุง่มัน่ในการให้บริการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม	 ไม่เพยีง 

แต่ผลติน�า้สะอาดส�าหรับการบริโภคเพือ่ส่งต่อไปยงับ้านเรอืนและชมุชนเท่านัน้ 

ในปี	พ.ศ.	2546	การประปานครหลวงยังได้เริม่ตดิตัง้	“แท่นน�า้ประปาดืม่ได้”	 

กระจายอยู่ตามถนนหนทางทัว่กรงุเทพฯ	 รวมถงึสถานทีแ่ละจดุบรกิารต่างๆ	 

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน	 วัด	 ห้างสรรพสนิค้า	 สถานทีร่าชการ	 สถานขีนส่ง	 และ 

สวนสาธารณะจ�านวนประมาณ	400	 จุด	 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้บรโิภค 

น�า้สะอาดกนัอย่างทัว่ถงึโดยไม่ต้องเสยีเงนิซือ้

	 อกีทัง้ยงัพฒันารูปแบบของแท่นน�า้ประปาให้มคีวามสวยงาม	โดยใช้วสัดุ 

ทีไ่ม่เป็นสนมิ	 เพือ่ให้มคีวามแขง็แรงทนทาน	ท�าความสะอาดง่าย	 โครงสร้าง 

แท่นน�า้ดืม่ทัง้ชดุท�าด้วยเหลก็สเตนเลสอย่างด	ี เพือ่ให้การใช้งานเกดิประโยชน์ 

สงูสดุ	 สะอาด	ปลอดภัย	 และสะดวกในการบ�ารงุรกัษา	 ปัจจบุนัมกีารตดิตัง้ 

แท่นน�้าประปาดื่มได้ทั้งหมดประมาณเกือบ	 900	 จุด	 ทุกๆ	 ปีการประปา 

นครหลวงจะมีการตรวจสอบคุณภาพน�้า	 ซึ่งด�าเนินการโดยนักวิทยาศาสตร ์

ของฝ่ายคุณภาพน�้าอย่างน้อยปีละ	 1	 คร้ัง	 รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพ	 

สภาพการใช้งาน	และท�าความสะอาดแท่นน�า้ประปาอย่างสม�า่เสมอ

 “To provide free and clean drinking 
water for the general public’s consumption.” 

 “สร ้างโอกาสให ้ประชาชนได ้บริโภค 
น�้าสะอาดกันอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ” 
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	 ในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคก็มีการติดตั้งแท่นน�้าดื่มสาธารณะ 

ไว้ให้บรกิารประชาชนเช่นกนั	โดยกระจายไปตามพืน้ทีใ่ห้บรกิารของการประปา 

ส่วนภูมภิาครวม	 165	สาขาท่ัวประเทศ	 เพือ่ให้ประชาชนได้บรโิภคน�า้ประปา 

ทีส่ะอาดและประหยดัค่าใช้จ่ายในการซือ้น�า้ดืม่	 โดยการประปาส่วนภูมภิาคมี 

การตรวจสอบคณุภาพน�า้อย่างสม�า่เสมอตามข้อก�าหนดและมเีจ้าหน้าทีม่าดแูล 

รกัษาความสะอาดของแท่นน�า้ดืม่สาธารณะพร้อมให้บรกิารประชาชนได้ทกุเมือ่

Drinking Fountains

 Do you know that those drinking  
fountains you have seen along urban footpaths  
or at government offices, schools, or temples  
are equipped to provide free and clean drinking  
water for the general public’s consumption? 
 In 2003, the Metropolitan Waterworks  
Authority (MWA) started installing extensively 
about 400 drinking fountains on the streets  
of Bangkok and many of public places. 
 The fountains have a stylish design 
and are made from the rust-free and stainless 
steel. They are durable, washable, and easy for  
maintenance. Presently, there are nearly  
900 drinking fountains installed. Above all,  
MWA has the water checked for quality at  
least once a year by scientists while the drinking  
fountains receive regular maintenance and 
cleaning.
 The Provincial Waterworks Authority 
(PWA) has also delivered drinking fountain 
service to the general public. The drinking 
fountains have been extensively installed in  165 
PWA’s service areas countrywide to supply clean 
and cost-saving drinking water to the general 
public. PWA also regularly checks the quality 
of drinking water as well as providing regular 
maintenance and cleaning of the fountains.

221

100 ปี การประปาไทย       



บริการน�้าดื่มคุณภาพ
 ปัจจุบนัมนี�า้ดืม่ให้เลอืกหลากหลายรปูแบบ แต่รูห้รอืไม่ว่าการประปา 

กม็บีรกิารน�า้ดืม่ในรปูแบบต่างๆ เช่นกนั ทัง้การแจกน�า้ดืม่ฟร ีการให้บรกิาร 

รถผลติน�า้ดืม่เคลือ่นที ่รถบรกิารน�า้ดืม่เยน็ ตูน้�า้ดืม่หยอดเหรยีญ และน�า้ดืม่ 

บรรจุขวดจ�าหน่ายในราคาย่อมเยา

	 การให้ความช่วยเหลือรวมถึงบริการสาธารณประโยชน์ต่างๆ	 ถือเป็น 

หน้าที่ส�าคัญของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค	 ทั้งสอง 

หน่วยงานจึงมีการผลิตน�้าดื่มเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนฟรี	 โดยการประปา 

นครหลวงได้ผลิตน�้าดื่มบรรจุถุง น�้าดื่มบรรจุขวด และน�้าดื่มบรรจุแก้ว  

ส�าหรับน�าไปมอบให้กับประชาชน	 หน่วยงาน	 และองค์กรการกุศลต่างๆ	 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในยามเกิดภัยพิบัติและส่งเสริมกิจกรรม 

สาธารณประโยชน์ต่างๆ	 เช่นเดียวกับการประปาส่วนภูมิภาคที่ผลิตน�้าดื่ม 

บรรจุขวดเพื่อน�าไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่บริการ		

	 นอกจากนี้	 การประปานครหลวงยังได้น�ารถผลิตน�้าดื่มเคลื่อนที่ 

ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและภัยแล้ง	 โดยรถผลิต

น�้าดื่มเคลื่อนที่ใช้เทคโนโลยีเมมเบรนกรองน�้า	 สามารถน�าน�้าผิวดินมาผลิต

เป็นน�้าประปาได้ชั่วโมงละ	 2,500	 ลิตร	 พร้อมระบบฆ่าเชื้อโรคด้วย	 UV	

ท�าให้ได้น�้าประปาที่มีคุณภาพดี	 สามารถน�ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค 

ได้อย่างปลอดภัย	

Good Quality Drinking Water 

 Not only tap water, but Thai Waterworks 
also provide good quality drinking water to the 
general public. The Metropolitan Waterworks 
Authority (MWA) has produced bagged, bottled 
and cupped potable water to be distributed to 
householders, government agencies, and charity  
organisations in time of natural disaster as 
well as providing supports during various  
public interest activities. Likewise, the  
Provincial Waterworks Authority (PWA) has 
also manufactured bottled drinking water to be  
distributed to householders in PWA’s service 
areas.
 In addition, MWA prepares water  
production mobile units to service residents in 
flooded and draught areas. The mobile units use 
the top-notched membrane filtration technology 
with UV disinfection system and can produce 
2,500 litres of clean and quality water from 
surface water within only an hour. MWA, at the 
same time, provides cool water supply mobile 
units for participants of important events and 
festivals to help reduce their expenses.
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 As an alternative, both waterworks  
authorities have installed a number of  
coin-operated water dispensers to provide 
filtered and disinfected drinking water at a 
lower price. MWA has so far installed 128 
coin-operated water dispensers in many distant 
or populated areas while PWA, in cooperation 
with the Ministry of Interior, has installed 100 
coin-operated water dispensers for 69 local  
communities in Pathum Thani, Phra Nakhon  
Si Ayutthaya, Nakhon Pathom and Samut Sakhon  
areas.
 Besides, aiming to control market price of 
bottled potable water, MWA has been producing 
its own bottled water, under the “PAPA” brand, 
since 2004. The quality production of PAPA 
bottled water is certified by Thailand’s Food 
and Drug Administration and is produced in 
GMP-standardised drinking water production 
plants. In 2013, “PAPA” bottled water entered 
a competition at the Annual Berkeley Springs 
International Water Tasting in the United States. 
It was ranked 14th from 35 global entries that 
year. “PAPA” can now be purchased at the MWA 
Head Office on Prachachuen Road, or at all 
MWA local branch offices.

	 ในขณะเดียวกันการประปานครหลวงยังมีการน�ารถบริการน�้าด่ืมเย็น  

จ�านวน	 2	 ขนาด	 ได้แก่	 รถบริการน�้าดื่มเย็นขนาด	 4	 ล้อ	 บรรจุน�้าดื่ม	 

500	 ลิตร	 ประกอบด้วย	 5	 หัวก๊อก	 และรถบริการน�้าดื่มเย็นขนาด	 6	 ล้อ	 

บรรจุน�า้	1,000	ลิตร	ประกอบด้วย	10	หัวก๊อก	ออกให้บริการน�้าดื่มสะอาด

แก่ผูท้ีม่าร่วมกจิกรรมในงานและเทศกาลส�าคัญต่างๆ	เช่น	เทศกาลสงกรานต์	 

วันแรงงานแห่งชาติ	 ฯลฯ	 เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน�้าดื่มให้แก ่

ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
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	 เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อน�้าดื่มในราคาถูก	 ทั้งสองหน่วยงานยังได้จัดท�า 

โครงการตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญโดยน�้าดื่มจากตู้หยอดเหรียญเป็นน�้าประปา 

ที่ผ่านระบบการกรองกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค	 จ�าหน่ายในราคาประหยัดเพียง	 

1	 บาทต่อน�้าด่ืม	 5	 ลิตร	 หรือลิตรละ	 20	 สตางค์	 การประปานครหลวง 

ติดตั้งตู้น�้าดื่มหยอดเหรียญไปแล้วกว่า	 128	 จุด	 ตามชุมชนที่ห่างไกลหรือ 

ในชมุชนแออดั	ขณะทีก่ารประปาส่วนภมูภิาคร่วมมอืกับกระทรวงมหาดไทย	 

ติดตั้งตู ้น�้าดื่มหยอดเหรียญ	 100	 ตู้ให้แก่	 69	 หน่วยงานในพ้ืนที่ชุมชน 

ในจังหวัดปทุมธาน	ีพระนครศรีอยุธยา	นครปฐม	และสมุทรสาคร

	 และอีกหนึ่งทางเลือกในการซื้อน�้าดื่ม	 การประปานครหลวงได้ริเริ่ม 

ผลติน�า้ดืม่บรรจขุวดภายใต้แบรนด์	“ปาป้า”	ออกจ�าหน่ายตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2547 

เพ่ือช่วยตรงึราคา	โดยมโีรงงานผลติน�า้ดืม่บรรจขุวดทีไ่ด้มาตรฐาน	GMP	(Good	 

Manufacturing	Practice)	ส�าหรับผลติน�า้ดืม่ปาป้าโดยเฉพาะ	และได้รบัการ 

รับรองคุณภาพโดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ท�าให้มั่นใจ 

ว่าน�้าดื่มบรรจุขวดที่ผลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก	 

(WHO)	 และสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มเติมด้วยการน�าระบบโอโซนมาใช้ 

ฆ่าเช้ือโรคอกีขัน้หนึง่  มกีารตรวจสอบคณุภาพอย่างสม�า่เสมอโดยนกัวทิยาศาสตร์ 

ผู ้เชี่ยวชาญภายในห้องปฏิบัติการของการประปานครหลวงที่ได้รับรอง 

มาตรฐาน	ISO/IEC	17025	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	 

(สมอ.)

 “น�้ าดื่ ม จากตู ้ หยอดเหรียญได ้ รั บความนิยมเพรา ะ เป ็น 
น�้าประปาที่ผ่านระบบการกรองกลิ่นและฆ่าเชื้อโรค จึงด่ืมได้อย่าง 
มั่นใจ แถมราคาประหยัดกว่ามาก โดยเฉพาะน�้าด่ืมหยอดเหรียญ 
ของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคยิ่งคุ ้มค่า 5 ลิตร  
เพียง 1 บาท หรือลิตรละ 20 สตางค์”

 “Drinking water from coin-operated 
water dispensers has become more popular 
among the general public because they 
feel confident that the water has been  
thoroughly purif ied and disinfected.  
Moreover, the price is relatively cheap, 
especially the drinking water from the MWA 
and PWA coin-operated water dispensers 
which costs only one baht/five litres.”
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2557	 การประปานครหลวงได้ส่งน�้าบรรจุขวด	 

“ปาป้า”	 เข้าร่วมการประกวดรสชาติน�้าในเทศกาลน�้านานาชาติ 

ซ่ึงจัดข้ึนทุกปีที่เมืองเบิร์กเลย์สปริงส์	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และ 

ได้รับผลการตัดสินความพึงพอใจด้านรสชาติในประเภทน�้าดื่ม 

บรรจุขวดเป็นล�าดับที่	14	จากน�้าดื่มบรรจุขวด	35	แบรนด์ทั่วโลก	 

ทั้งสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	 เยอรมนี	 กรีซ	นิวซีแลนด์	 แทนซาเนีย	 

เซอร์เบีย	บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา	อินเดีย	ญี่ปุ่น	เกาหลี	และจีน	

	 น�า้ดืม่	“ปาป้า”	บรรจมุาในขวด	Polyethylene  Terephthalate	 

(PET)	 พลาสติกใสสะอาด	 ปลอดภัย	 มั่นใจถึงความเหมาะสม 

ต่อการใช ้บรรจุน�้าเพื่อการบริโภค	 มีจ�าหน่ายถึง	 3	 ขนาด	 

ทั้ง	 500	 ซี.ซี.	 600	 ซี.ซี.	 และ	 350	 ซี.ซี.	 จ�าหน่ายในราคา 

ย่อมเยาที่ไม่มุ่งหวังก�าไร	 ประชาชนที่สนใจสามารถหาซื้อน�้าดื่ม 

ปาป้าได้ที่ส�านักงานใหญ่	 การประปานครหลวง	 ถนนประชาชื่น	 

และส�านักงานประปาสาขาทุกแห่ง	
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น�้าประปาเค็ม...
   สัญญาณเริ่มต้นของวิกฤติน�้า
 ใครจะคิดว่าการทีน่�า้ประปาซึง่ดืม่กนิอยูท่กุวนัเกดิมรีสเคม็จะน�าพา 

สัญญาณเตือนอันตรายมาแบบไม่รู้ตัว 

	 ในอดีตที่แหล่งน�้าดิบจากต้นน�้ายังคงความอุดมสมบูรณ์	 ปัญหาเร่ือง 

น�า้ประปาเคม็จากการทีน่�า้ทะเลหนนุดจูะเป็นเรือ่งไกลตวั	หากในระยะไม่ก่ีปี 

ที่ผ่านมา	 ด้วยภัยแล้งที่มาเร็วและรุนแรงอันเป็นผลจากการใช้ทรัพยากรน�้า 

อย่างฟุ่มเฟือยและละเลยที่จะดูแลแหล่งต้นน�้า	 ท�าให้มีน�้าจากแหล่งต้นน�้า 

ลดลง	ส่งผลให้เกิดภาวะน�า้ทะเลหนนุเข้าแม่น�า้เจ้าพระยา	จนท�าให้น�า้ประปา 

ในบางพื้นที่มีรสชาต	ิ“กร่อย”	ไปจนถึงขั้น	“เค็ม”

	 ภาวะน�า้ประปาเคม็ทีเ่กดิในปี	พ.ศ.	2557	ถอืว่ารนุแรงทีส่ดุ	สาเหตใุหญ่ 

เกิดจากลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยาซึ่งเป็นแหล่งน�้าสายหลักที่ใช้ผลิตน�้าประปา 

ประสบปัญหาภัยแล้ง	 ประกอบกับน�้าในเขื่อนหลักทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อน 

สิริกิติ์มีปริมาณน้อยกว่าทุกป	ีท�าให้กรมชลประทานไม่สามารถปล่อยน�า้ลงสู่ 

แม่น�า้สายต่างๆ	เข้าสูแ่ม่น�า้เจ้าพระยาได้เพยีงพอ	ส่งผลให้น�า้ทะเลยกตวัหนนุ 

เข้ามาในแม่น�้าเจ้าพระยาสูงกว่าครั้งใด	 โดยหนุนเลยจุดสูบน�้าดิบส�าแล 

เข้าคลองประปาที่อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธานี	 ไปมากกว่า	 10	 กิโลเมตร	 

ท�าให้การประปานครหลวงต้องสูบน�้าที่มีลิ่มความเค็มสูงเกินค่ามาตรฐาน 

มาผลิตน�า้ประปาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได	้

	 ส่วนแหล่งน�า้ดิบของการประปาส่วนภมูภิาคทีไ่ด้รบัผลกระทบคอื	แม่น�า้ 

เจ้าพระยาและคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต	 ท�าให้น�้าประปามีค่าความเค็ม 

สงูข้ึนใน	2	จงัหวดั	ได้แก่	ปทมุธานแีละฉะเชงิเทรา	จากการหนนุของน�า้ทะเลนี ้

ท�าให้ในบางช่วงมีค่าคลอไรด์ในน�้าประปาขึ้นสูงถึง	 800 - 1,800	 มิลลิกรัม 

ต่อลติร	เกินจากค่ามาตรฐานซึง่ควรอยูท่ี	่250	มลิลกิรมัต่อลติรไปหลายเท่าตวั 

ท�าให้ผู้บริโภคน�้าประปารับรู้ได้ถึงความเค็มแม้จะผ่านการต้มแล้วก็ตาม

Salty Tap Water...A Sign of Water Crisis

 In the past, due to an abundant supply of  
raw water, saltwater intrusion was not much  
a concerned problem. However, in the recent  
few years, rapid and severe droughts due to high  
frugal use of water resource have worsened the  
problem. There has been saltwater intrusion in  
the Chao Phraya River, and tap water in some  
areas tasted “brackish” and even “salty”.
 The worst salty tap water crisis happened  
in 2014 during the severe drought. As saltwater  
intruded into the Chao Phraya River for 
more than 10 kilometres beyond the Samlae  
raw water pumping station, the Metropolitan  
Waterworks Authority (MWA), without a choice,  
had to use the high saline water for their tap  
water production.   
 The Provincial Waterworks Authority  
(PWA)’s raw water sources affected by the  
saltwater intrusion include the Chao Phraya  
River and the Phra-ong Chao Chaiyanuchit  
Canal which consequently caused the high  
salinity of water supply in two provinces:  
Pathum Thani and Chacheongsao.
 The saltwater intrusion thus increased 
the level of chloride in drinking water to  
800 - 1,800 milligrams/litre which was a lot  
higher than the recommended level at 250  
milligrams/litre. That is why consumers could  
taste the saltiness even in boiled drinking water. 
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	 จากผลกระทบที่เกิดข้ึน	 ทางการประปานครหลวงและการประปา 

ส่วนภูมิภาคได้วางแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน	 โดยประสานงานกับ 

กรมชลประทานเพื่อผันน�้าจากเขื่อนแม่กลองและเพิ่มปริมาณน�้าที่ระบาย 

จากเข่ือนเจ้าพระยาให้มากข้ึนเพ่ือผลักดันน�้าเค็ม	 หยุดสูบน�้าดิบในช่วงที่มี 

ความเคม็สงู	รวมถงึการยกระดบัน�า้ในคลองประปาให้สงูขึน้เพือ่ส�ารองน�า้ดบิ 

ที่มีค่าความเค็มอยู่ในเกณฑ์น�ามาผลิตน�้าประปาให้ได้มากที่สุด	 อีกทั้งยังม ี

การเฝ้าระวังคุณภาพน�า้ดิบและน�้าประปาอย่างใกล้ชิด	ส�าหรับการแก้ปัญหา 

การประปาส่วนภูมิภาคมีแผนจะด�าเนินโครงการวางท่อส่งน�้าดิบจากสาขา 

ที่ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งมายังพ้ืนที่ให้บริการใกล้เคียงที่ขาดแคลนเพื่อเพิ่ม 

ปริมาณน�า้ดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน�้าประปาต่อไป

	 น�า้ประปาเคม็อาจเป็นสญัญาณเตอืนเลก็ๆ	ทีเ่กดิขึน้เพยีงช่วงเวลาส้ันๆ	 

แต่ก็เป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้น�้าทุกคนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหันมา 

ใส่ใจและดูแลทรัพยากรน�้าโดยการใช้น�า้อย่างรู้คุณค่า

 As soon as the crisis arose, MWA and  
PWA have sought for an urgent solution to  
the problem. They then cooperated with  
the Royal Irrigation Department to increase  
the level of freshwater from the Mae Klong  
Dam and the Chao Phraya Dam in an attempt  
to push back the saltwater to its source. MWA  
also stopped raw water pumping in an affected  
area with high salinity as well as elevating the  
level of water in the main water supply route  
to reserve raw water with proper salinity for  
production. Besides, PWA has planned to  
build more pipes to supply raw water from areas 
unaffected by drought to the nearby drought 
areas to increase the quantity of raw water. 
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 “บางช่วงมีค่าคลอไรด์ในน�้าประปาขึ้นสูง 
ถึง 800 - 1,800 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินจาก 
ค่ามาตรฐานซึ่งควรอยู่ที่ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไปหลายเท่าตัว”

 “The saltwater intrusion increased the level 
of chloride in tap water to 800 – 1,800 milligrams/
litre which was a lot higher than the recommended 
level at 250 milligrams/litre.”



 “น�้า เป็นปัจจัยส�าคัญในการผลิตน�า้ประปา 
ให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ”

อนุรักษ์ต้นน�้าอย่างยั่งยืน
 น�้าประปาเป็นปัจจัยส�าคัญของการด�ารง 

ชี วิต แต ่ขณะเดียวกันน�้าก็ ไม ่ใช ่ทรัพยากร 

ทีส่ามารถใช้ได้อย่างเหลอืเฟือโดยทีไ่ม่มวีนัหมดไป  

เพราะฉะนั้นหากอยากมีน�้าประปาใช้ตลอดไป  

การอนรุกัษ์น�า้โดยเฉพาะป่าต้นน�า้จงึถอืเป็นหน้าที่ 

ของทุกคน

	 ความส�าคัญของป่าต้นน�้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่ 

พื้นที่ในการอุ้มน�้าให้เกิดเป็นล�าธารเท่านั้น	 แต่ยัง 

เป็นตัวแปรส�าคัญในวัฏจักรของน�้าอีกด้วย	 เพราะ 

ในความเป็นจริง	น�า้ส่วนใหญ่ทีไ่หลในล�าธารเกดิจาก 

ปริมาณและลักษณะการตกของฝนว่ามีมากน้อย 

เพียงใด	 ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการน�าน�้าเข้าสู ่

ระบบนิเวศต้นน�้า	 หากป่ามีความสมบูรณ์ก็จะช่วย 

ให้สภาพภมูอิากาศเอือ้ต่อการเกดิฝนตก	จนสามารถ 

เพ่ิมปริมาณน�้าบนผิวดินและน�้าใต้ดินมากข้ึนและ 

ไหลรวมกันเป็นธารน�า้ได้

 “Water is essential for producing  
sufficient tap water for people’s consumption.”  
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	 เห็นได้ว่าป่าต้นน�้าถือเป็นแหล่งก่อก�าเนิดหลักของน�้าทุกสายที่ไหลริน 

ลงสู่ทุกพื้นที่	 ดังนั้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์	 จึงเป็น 

หน้าที่หลักอีกด้านที่การประปาให้ความส�าคัญ	 ในฐานะที่	 “น�้า”	 เป็นปัจจัย 

ส�าคญัในการผลติน�า้ประปาให้มปีรมิาณเพยีงพอต่อความต้องการและมคีวาม 

อดุมสมบรูณ์อย่างยัง่ยนื	การตระหนกัถงึความส�าคัญของป่าต้นน�า้นัน้	เหน็ได้ 

จากโครงการปลูกป่าและรักษ์ป่าต้นน�้าของการประปาที่มีจุดประสงค์เพื่อให ้

ประชาชนทั่วไปและประชาชนในพื้นที่เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์	

	 หลักของการรักษาป่าต้นน�า้คือ	การร่วมกันสร้างฝายชะลอน�้าที่ท�าขึ้น 

โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถ่ิน	 ทั้งไม้ล้ม	 ขอนไม้	 เพื่อใช้เป็นแกนหลัก 

สร้างความมัน่คง	และก้อนหนิขนาดต่างๆ	เพือ่วางขวางทางไหลของน�า้ในล�าธาร 

หรือทางน�้าขนาดเล็กไว้	 ท�าให้น�้าไหลช้าลงและขังอยู่ในพื้นที่นานพอที่ต้นไม้ 

ในพ้ืนที่รอบๆ	 จะได้ดูดซึมไปใช้	 ท้ังยังช่วยดักตะกอนที่ไหลมากับน�้า	 ท�าให ้

น�้าใสขึ้น	 มีคุณภาพดีขึ้น	 และเมื่อมีน�้า	 ป่าที่เคยเส่ือมโทรมก็จะชุ่มชื้นและ 

สมบรูณ์ขึน้ได้อกีครัง้	นอกจากนีฝ้ายชะลอน�า้ยงัเป็นแนวป้องกนัไฟป่าอย่างด ี

ที่ช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าที่เกิดขึ้นได้	เพราะพื้นดินเก็บความชุ่มชื้นไว้

	 การสร้างฝายชะลอน�า้ถอืเป็นการเริม่อนรุกัษ์น�า้จากจดุเริม่ต้น	เริม่จาก 

ผืนป่าสู่ธรรมชาติ	 ส่งต่อไปยังชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ป่าต้นน�้า	 ภูมิล�าเนา 

ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งจะเขียวชอุ่มขึ้น	 และที่ส�าคัญจะท�าให้ชาวบ้าน 

ได้มนี�า้ใช้ทีใ่สบรสิทุธิ	์สะอาด	ส่งตรงจากธรรมชาตติลอดปี	เมือ่น�า้ไหลจากป่า	 

ก็จะไปสูอ่่างเกบ็น�า้เพือ่น�าไปผลติกระแสไฟฟ้า	ไหลจากเขือ่นสูแ่ม่น�า้ล�าคลอง	 

น�าพาความชุ่มช้ืนอุดมสมบูรณ์ตลอดชายฝั่ง	 และสุดท้ายไหลมาสู่ปลายน�้าที่ 

การประปาจะได้น�าน�้าดิบมาผลิตเป็นน�้าประปาแก่ประชาชน		

	 เมื่อมีน�้าประปาใช้อย่างสะดวกสบายแล้ว	 คนใช้น�้าเองก็ต้องร่วมกัน 

ใช้น�า้อย่างสร้างสรรค์และประหยัด	 ปลุกกระตุ้นจิตส�านึกให้เห็นความส�าคัญ 

ของน�า้แต่ละหยด	เราทกุคนจะได้มนี�า้ใช้กนัอย่างเพยีงพอและยัง่ยนืตลอดไป

The Sustainable Conservation of  
Watersheds
 
 Water is an exhaustible resource that needs  
a sustainable form of conservation which is the  
watershed forest preservation. Watershed forests  
not only help maintain water for streams and  
rivers, but are also an important component  
of the water cycle. Abundant and fertile forests  
will increase a chance of rainfalls as well as the  
quantity of surface water and groundwater.  
 Watershed forests are thus a source of 
streams and rivers. Furthermore, as “water”  
is required in the water production and  
distribution, Thai Waterworks has recognised 
an importance of the nature and environment  
conservation and later initiated various  
forestation and watershed forest preservation 
projects. The main objective of these projects 
is to build awareness among general public and 
local people about the value of conservation. 
 The principle of watershed forest  
conservation is to build check dams from  
easily-found local materials such as fallen trees, 
logs, and rocks in various sizes to slow down 
the flow speed of the streams and increase  
groundwater recharge as well as allowing the 
debris to settle, then the water will be clearer and 
in a better quality. Check dam building is thus 
considered the beginning of water conservation. 
From the dam down to the rivers and canals, 
the water will arrive the end of the cycle where 
it will be treated and distributed to households.
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 “Choose a shower head with small 
holes that uses less than 20 litres of water 
each time.”

เทคนิคการใช้น�า้ประปาอย่างรู้คุณค่า
 มาเรียนรู ้กันว่าเทคนิคการใช้น�้าประปาอย่างรู ้คุณค่าต้องท�า 

อย่างไรบ้าง 
 พฤติกรรมการใช้น�้าอย่างสิ้นเปลืองอาจเกิดจากความเคยชิน	 ความรู้ 

เท่าไม่ถึงการณ์	 หรือความไม่ใส่ใจ	 แต่เราเช่ือว่าจิตส�านึกที่ดีสร้างได้ไม่ยาก	 

หากท�าความเข้าใจถงึขัน้ตอนและผลลพัธ์ทีไ่ด้	ซึง่นอกจากจะช่วยให้การใช้น�า้ 

แต่ละหยดเป็นไปอย่างรู้คุณค่าแล้ว	 ยังช่วยประหยัดค่าน�้าได้อีกมากเช่นกัน	 

ลองดูตัวอย่างเทคนิคการใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าจากกิจกรรมในชีวิตประจ�าวัน 

กันได้ดังนี้

 “เลือกใช ้ฝ ักบัวท่ีมีรูเล็กจะใช ้น�้าไม ่ถึง  
20 ลิตรต่อครั้ง”
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10 กิจกรรมใช้น�า้ประปาอย่างรู้คุณค่า

 1. ล้างอาหาร-ผัก-ผลไม้ รองน�้าใส่ภาชนะเท่าที่จ�าเป็นในการล้าง	

ช่วยประหยัดน�้ามากกว่าการล้างจากก๊อกโดยตรงถึง	50	 เปอร์เซ็นต์	และยัง

สามารถน�าน�้าที่ใช้แล้วไปรดน�้าต้นไม้ได้อีกด้วย

 2. ล้างจานชามและภาชนะต่างๆ	รวบรวมให้มปีรมิาณมากพอ	แล้วใช้

กระดาษช�าระเชด็คราบสกปรกออกครัง้หนึง่ก่อน	จากนัน้ล้างพร้อมกนัในอ่าง 

 3. เช็ดถูพื้น	ใช้ภาชนะรองน�า้และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนน�าไป

เชด็ถพูืน้	จะสิน้เปลอืงน�า้น้อยกว่าการใช้สายยางฉดีท�าความสะอาดพืน้โดยตรง

 4. ซักผ้า	 ขณะซักผ้าไม่ควรปล่อยให้น�้าไหลล้นภาชนะตลอดเวลา	 

เพราะสิน้เปลอืงน�า้ถงึ	90	ลติรต่อ	10	นาท	ีนอกจากนีน้�า้สดุท้ายของการซกัผ้า 

ยงัน�าไปใช้เชด็ถบู้านหรอืน�าไปรดน�า้ต้นไม้ใหญ่ได้	ส�าหรบัการซกัผ้าด้วยเครือ่ง	 

ควรรวบรวมผ้าให้มีปริมาณพอเหมาะกับก�าลังของเครื่อง

 5. รดน�า้ต้นไม้ ควรใช้สปรงิเกลอร์หรอืฝักบวัรดน�า้ต้นไม้	ช่วยประหยดัน�า้ 

มากกว่าการใช้สายยาง

 6. ล้างรถ ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นออกก่อนล้าง	 จากนั้นรองน�้าใส่ถังแล้วน�า 

มาเช็ดล้าง	ไม่ควรใช้สายยางฉีดล้างโดยตรงเพราะจะท�าให้สิ้นเปลืองน�้ามาก

 7. อาบน�า้	 เลือกใช้ฝักบัวที่มีรูเล็กจะใช้น�้าไม่ถึง	20	ลิตรต่อครั้ง	และ 

ควรปิดน�้าขณะฟอกสบู่	เพราะช่วยประหยัดน�้าได้ถึง	60	ลิตร	และประหยัด 

เงินได้มากกว่า	300	บาทต่อปี

 8. แปรงฟัน	 ใช้แก้วหรือขันรองน�้าแค่	1 - 2	แก้วก็เพียงพอ	แทนการ 

เปิดก๊อกทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน	เพราะจะท�าให้ต้องสูญเสียน�้าถึง	9	ลิตรต่อนาที

 9. โกนหนวด	 เมื่อโกนหนวดเสร็จ	 ใช้กระดาษช�าระเช็ดฟองครีมออก	 

จากน้ันใช้แก้วรองน�า้จากก๊อกมาล้างให้สะอาดอกีครัง้	จะส้ินเปลอืงน�า้น้อยกว่า 

การล้างจากก๊อกโดยตรง

 10. ขับถ่าย	 ควรติดตั้งโถปัสสาวะชายแยกต่างหากจากชักโครก	 และ 

เลือกใช้ชักโครกแบบประหยัดน�า้	ซึ่งจะช่วยประหยัดน�้าได้ถึง	50	เปอร์เซ็นต์	 

และประหยัดเงินได้มากกว่า	350	บาทต่อปี

10 Water-saving Tips
 
 1. Vegetable and fruit washing: Wash  
vegetables and fruits in a sink instead of using  
a faucet to save as much as 50% of water.
 2. Dish washing: Wash as many dishes and  
utensils as you can at a time and clean up with 
tissue paper before washing them in a sink.
 3. Floor cleaning: Instead of using a hose, 
wash a mop in a bucket before cleaning floor.
 4. Laundry: Don’t let the water running 
throughout the process as you can waste about 
90 litres of water in only 10 minutes. Laundry  
water can be reused for cleaning floor or watering  
plants.
 5. Plant watering: Use a sprinkler or  
a watering can instead of a hose.
 6. Car washing: Dust your car with  
a feather duster before washing.
 7. Having a shower: Choose a shower head 
with small holes that uses less than 20 litres of 
water each time and turn off the shower while 
soaping yourself to save around 60 litres of water 
a day or 300 baht a year.
 8. Brushing teeth: Use a glass of water and 
turn off the tap while brushing, so you won’t 
waste 9 litres of water in only one minute.
 9. Shaving: After shaving, wipe off the 
shaving cream with tissue paper before washing 
your face with a glass of water.
 10. Toilet: Install a separate male toilet 
bowl and opt for a water-saving toilet system 
to save up 50% of water or more than 350 baht 
a year.
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 “เม่ือตรวจสอบแล้วพบจุดรั่วซึม อย่านิ่งนอนใจ 
ต้องรีบแจ้งให้ช่างมาซ่อมแซมโดยเร็ว”

 “After locating the leaks,  don’t wait .  
Call a plumber right away.”
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ระวัง...อย่าปล่อยให้น�้ารั่ว
 ไฟรั่วอาจท�าให้ถึงตาย ส่วนน�้ารั่วนั้นแม้ไม่ท�าให้ถึงแก่ชีวิต แต่ก็ 

ถอืเป็นเรือ่งน้อยนดิทีน่�าพาความเสยีหายมาให้มหาศาล 

	 ทราบหรือไม่ว่าการปล่อยให้น�้ารั่วไหลโดยมิได้น�าน�้าไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์	 นอกจากเป็นการปล่อยเงินให้ไหลไปพร้อมกับน�้าแล้ว	 ยังถือเป็น 

การสิน้เปลอืงทรพัยากรธรรมชาตอิย่างคาดไม่ถงึอกีด้วย	

	 ยกตวัอย่างเช่น	หากปล่อยให้ก๊อกน�า้มนี�า้หยดตลอดเวลา	จะสูญเสียน�า้ 

ถึง	1,500	ลติร	(1.5	ลกูบาศก์เมตร)	ต่อเดอืน	ส่วนก๊อกน�า้ทีปิ่ดไม่สนทิจนน�า้รัว่ 

ไหลเป็นสาย	จะสญูเสยีน�า้ไม่น้อยกว่า	10,000	ลติรต่อเดอืน	ในขณะทีช่กัโครก 

ทีล่กูลอยปิดไม่สนทิ	มีน�า้ไหลลงโถส้วมตลอดเวลา	จะสญูเสียน�า้กว่า	30,000	 

ลติรต่อเดอืน	 จ�านวนน�า้ทีส่ญูเสยีไปนัน้	 หากคดิรวมไปถงึต้นทนุและพลังงาน 

ทีใ่ช้ผลติน�า้ในแต่ละหยด  จะถอืเป็นความสิน้เปลอืงอย่างมหาศาล  เพราะฉะนัน้ 

จงึควรหมัน่ดแูลรกัษาและตรวจสอบไม่ให้มจีดุรัว่ซมึของน�า้อย่างสม�า่เสมอ

	 สองจดุหลกัทีม่กัมนี�า้รัว่ซมึคอื	ภายในตวัอาคารบ้านเรอืนและใต้ผิวดนิ	 

หากเป็นการร่ัวซมึภายใน	การตรวจสอบท�าได้ไม่ยาก	 เพยีงปิดก๊อกน�า้ทกุจดุ	 

หากตวัเลขในมาตรวดัน�้ามกีารเคลือ่นไหวแสดงว่ามนี�้ารัว่	 ให้รบีสังเกตหาจดุ 

รั่วซึมทันที	 ในกรณีที่สงสัยว่าชักโครกมีจุดรั่วซึม	 ให้ใส่สีผสมอาหารลงใน 

ถังพักน�้าของโถชักโครก	 ถ้ามีน�้าสีไหลลงมาแสดงว่ามีปัญหาการร่ัวไหลของ 

ตวัปิด-เปิดน�า้ชกัโครก	ส่วนการตรวจสอบการรัว่ซมึใต้ผวิดนิ	ให้สงัเกตดรูอยน�า้ 

เปียกนองตลอดเวลาของพืน้ข้างอาคารหรอืจดุทีม่พีชืขึน้เขยีวชอุม่	 เพราะนัน่ 

อาจแสดงว่ามกีารแตกรัว่ของท่อประปาในบรเิวณนัน้

	 เมือ่ตรวจสอบแล้วพบจดุรัว่ซมึอย่านิง่นอนใจ  ต้องรบีแจ้งให้ช่างมาซ่อมแซม 

โดยเร็ว	 หากยังไม่มีเวลาซ่อมหรือยังหาช่างซ่อมไม่ได้	 แนะน�าให้รองน�้า 

ใส่ภาชนะต่างๆ	 เพื่อส�ารองน�้าไว้ใช้	 จากนั้นปิดวาล์วน�้าที่มาตรวัดน�้า	 หรือ 

ใช้วิธีเปิดวาล์วน�้าเพียงคร่ึงหนึ่งเพ่ือให้น�้ารั่วไหลน้อยลง	 ในขณะเดียวกัน 

หากเป็นไปได้	 แนะน�าให้ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ประปาต่างๆ	 ไว้เหนือพื้นดิน 

เพือ่ให้ตรวจสอบการรัว่ซมึได้ง่ายขึน้

Beware of Water Leaks

 Do you know that a water leak is not only 
a waste of money but also a waste of the natural 
resource? 
 Water leakage is mostly found in two  
locations: within the building and underground.  
To detect a leak in the building area is easily done 
by turning off all taps, and if the water meter is 
still running, there is a chance of leaking. You 
should then proceed to locate the leaks. For 
an underground leakage, look for signs such 
as spillage of water on the ground or an area 
with overgrown plants. After locating the leak, 
don’t just wait but call a plumber right away. 
In the meantime, you should keep water in  
containers and turn off the main water supply. 
You are also recommended to install water pipes 
or other equipment on the ground to facilitate 
leak detection.
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การประปาสร้างอาชีพ
 น�้าประปาที่ผลิตขึ้นนอกจากก่อให้เกิดอาชีพต่างๆ ตามมาอีกหลาย

แขนงแล้ว ในขณะเดียวกันเพื่อต่อยอดให้ครบวงจร การประปาเองก็สร้าง

อาชีพให้ประชาชนเช่นเดียวกัน

	 นอกจากจะเป็นหลกัส�าคญัในการผลติน�า้อย่างมคีณุภาพเพือ่ให้บรกิาร 

ด้านสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานอนัมมีาตรฐานสากลให้กบัประชาชนทกุคนแล้ว	 

การประปายังมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมด้วยความ 

รับผิดชอบที่ดีเสมอมาผ่านโครงการต่างๆ	 ที่จัดท�าขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังผลก�าไร	 

หน่ึงในนัน้คือ		โครงการ	“วชิาชพีช่างประปาเพือ่ชมุชน”	ท่ีประสานความร่วมมอื 

กับชุมชน	 โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ให้สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ 

วิชาชีพช่างประปาและการบ�ารุงรักษา	 สามารถน�าไปใช้สร้างอาชีพเสริมได้	 

รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการถ่ายทอดวิชาชีพ 

ช่างประปาสู่ชุมชนเพื่อน�าไปก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ 

อย่างแท้จริงและยั่งยืน	 นอกจากน้ียังมุ่งหวังให้พนักงานของการประปา 

นครหลวงได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทั้งยังได้รับความสุขและภาคภูมิใจ 

จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับประชาชนอีกด้วย

Metropolitan Waterworks Authority  
and the Career Building Project

 Apart from the distribution of quality  
tap water as a basic utility to all people, the  
Metropolitan Waterworks Authority (MWA)  
also engages with environmentally concerned  
activities and several non-profit projects. One  
of those is the “Building a Plumbing Career for  
the Communities project” which has received  
a warm cooperation from members of many  
communities who have applied to join. The  
project is aimed at disseminating knowledge  
on plumbing works and maintenance to all  
participants who finally enable to apply the 
knowledge for earning an extra income.  
Moreover, this project plays a major role 
in stimulating the cooperation network in  
delivering knowledge on plumbing works to 
many communities, which will be of great  
benefit to our nation. 
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	 การอบรมมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรผู้มีวิชาความรู้ 

ด้านวชิาชพีช่างประปาทัง้ภาคทฤษฎีและปฏบิตั	ิแบ่งเป็นบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญ 

และมปีระสบการณ์ด้านช่างประปาจากการประปานครหลวงและจากหน่วยงาน 

ภาครฐั-เอกชน	โดยวชิาต่างๆ	ทีจ่ดัการเรยีนการสอนนัน้	ได้แก่	งานช่างประปา 

และซ่อมบ�ารุงรักษา	 การดูแลและบ�ารุงรักษาเครื่องสุขภัณฑ์	 การศึกษา 

เครือ่งจ่ายน�า้ดืม่อตัโนมตัริะบบ	UVOzone	และการล้างถงัพกัน�า้ตามมาตรฐาน 

ของการประปานครหลวง	รวมทัง้พืน้ฐานในการตดิตัง้ท่อน�า้และวสัดอุปุกรณ์ 

งานประปาให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้	

 A number of speakers and experts in the 
field from MWA and other related government  
and non-government agencies are invited 
to the trainings to lecture on several topics. 
Among them are plumbing work, repair and  
maintenance, bathroom appliance maintenance, 
UVOzone water vending machines, and the 
MWA-standardised procedure of water storage 
tank cleaning. The participants will be able to 
apply the knowledge gained from the seminar 
to build their career.

 “มุ ่งหวังให้สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู ้วิชาชีพช่างประปา
และการบ�ารุงรักษา สามารถน�าไปใช้สร้าง
อาชีพเสริมได้”

 “With an aim to educate community  
members about plumbing work and  
maintenance.”
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Thai Waterworks Museum
 
 A centenary history of Thai Waterworks  
that originated during the reign of King  
Chulalongkorn (King Rama V) is regarded as  
a valuable resource for study in terms of the 
evolution and the historical background of  
water production in Thailand as well as the  
usage and conservation of this natural  
resource.  
 To compile and archive the data under one 
roof, the Metropolitan Waterworks Authority  
(MWA) thus founded the Thai Waterworks  
Museum as the knowledge centre of Thai  
Waterworks with the objectives of disseminating  
knowledge and concepts of water resource  
management as well as commemorating the  
upcoming 100th anniversary of Thailand  
Waterworks Authority on 14 November 2014. 

พพิธิภณัฑ์แห่งการเรยีนรู้ การประปาไทย
 หาโอกาสไปย้อนร�าลกึถงึเรือ่งราวกว่าจะเป็นน�า้ประปาทีพ่พิธิภณัฑ์ 

แห่งการเรียนรู้ การประปาไทย นอกจากจะได้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้ว 

ยังได้ชื่นชมกับความงามของสถาปัตยกรรมในสมัยโบราณอีกด้วย

	 เรือ่งราวกว่าศตวรรษของการประปาไทยทีถ่อืก�าเนดิขึน้ในรชัสมยัของ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาลที่	 5)	 นั้น	 มีคุณค่าต่อ 

การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง	 ทั้งในด้านวิวัฒนาการความเป็นมาของการผลิต 

น�า้ประปา	การใช้น�า้	และการอนุรักษ์ทรัพยากรน�า้จากอดีตถึงปัจจุบัน

	 เพื่อรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงความรู้ในแขนงต่างๆ	 

ให้รวมเป็นหนึ่ง	การประปานครหลวงจึงได้ก่อตั้ง	พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้  

การประปาไทย ขึ้น	 โดยมุ ่งหวังที่จะใช้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู	้ 

ระบบประปาของไทยตลอดจนเผยแพร่ปรัชญาแนวคิดและองค์ความรู ้	 

เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้	รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ	 

100	ปี	กิจการประปาไทย	ในวันที	่14	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2557	
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	 พพิธิภณัฑ์ฯ	ตัง้อยูภ่ายในพืน้ทีข่องโรงงานผลติน�า้สามเสน	ถนนพระราม 

ท่ี	6	ซึง่เป็นโรงกรองน�า้แห่งแรกของประเทศไทย	ก่อสร้างขึน้ในปี	พ.ศ.	2452	- 

2457	โดยเริ่มจัดการซ่อมแซมกลุ่มอาคารอนุรักษ์ภายในโรงกรองน�้าสามเสน 

มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2554	ทุกขั้นตอนของการซ่อมแซมเป็นไปตามหลักวิชาการ 

อนุรักษ์เพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของอาคารไว้ให้มากที่สุด	 โดยมี 

ส�านักสถาปัตยกรรม	 กรมศิลปากร	 มาให้ค�าแนะน�าตามหลักการอนุรักษ์ 

ที่ถูกต้อง	 ดังจะเห็นได้จากสีของอาคารที่มีการใช้สีเหลืองหมากสุก	 ซึ่งเป็น 

สีเดิมของอาคาร	 เพื่อคงรักษาอาคารเหล่านี้ให้เป็นเหมือนดังเช่นในอดีต	 

ท้ังนีพ้พิธิภณัฑ์ฯ	ยงัได้รบั	“รางวลัอนรุกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมดเีด่น	ประจ�าปี	 

2557”	ประเภทอาคารสถาบนัและอาคารสาธารณะ	จากสมาคมสถาปนกิสยาม	 

ในพระบรมราชูปถัมภ์	

	 กลุ่มอาคารอนุรักษ์ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ	นั้นประกอบด้วย	อาคารเรือน 

รับรองเจ้าพระยายมราช	หอที่รวมกุญแจไฟฟ้า	(หอกุญแจ)	อาคารโรงสูบน�า้	 

อาคารโรงเกรอะน�้า	 ถังตกตะกอน	 (ถังพักน�้า)	 อาคารโรงกรอง	 และอาคาร

ที่ขังน�้าบริสุทธิ์	 (ถังเก็บน�้าใส)	 แต่ละอาคารมีความเป็นมาและความส�าคัญ 

ที่น่าสนใจดังนี้

อาคารเรือนรับรองเจ้าพระยายมราช
	 ชือ่ของอาคารนีต้ัง้ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิด่มหาอ�ามาตย์นายก	เจ้าพระยา 

ยมราช	 (ปั ้น	 สุขุม)	 ผู ้ รับพระบรมราชโองการจากพระบาทสมเด็จ- 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที	่5)	ให้ก่อตัง้การประปากรงุเทพฯ	จนส�าเรจ็ 

ลุล่วงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	(รัชกาลที่	6)	

หอที่รวมกุญแจไฟฟ้า (หอกุญแจ)
	 เดิมเป็นสถานที่ตั้งของระบบเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้า	 (Breaker)	 ของ 

โรงกรองน�้าสามเสน	 โดยเมื่อวันที่	 9	 กันยายน	 พ.ศ. 2554	 ได้มีการจัดพิธ ี

เททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 (รัชกาล 

ที่	 5)	 ซึ่งเป็นประติมากรรมนูนสูงทรงรี	 ขนาดกว้าง	 1.70	 เมตร	 ยาว	 2.20	 

เมตร	 พร้อมป้ายประกาศการสร้างประปาและได้อัญเชิญพระบรมรูปฯ	 

ขึ้นประดิษฐาน	ณ	หอที่รวมกุญแจไฟฟ้า	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	พ.ศ.	2555

 “ใช้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู ้ระบบ
ประปาของไทยเพื่ออนุชนรุ่นหลัง”

 “The knowledge centre of  Thai  
Waterworks for the next generations.”

 The museum, which was formerly Thailand’s  
first water treatment plant constructed during 
1909 - 1914, is located within the Sam Saen  
Water Treatment Plant on Rama VI road. The  
restoration of the original buildings, starting  
in 2011, has been under a close supervision 
of the Office of Architecture of the Fine Arts 
Department. The museum has recently won 
the “Best Conservation Award Winning 2014” 
for public buildings from the Association of 
Siamese Architects under Royal Patronage.  
The well-conserved buildings within the  
museum area include the following:

Chao Phraya Yommaraj guest room is thus 
entitled to commemorate Maha Ammat Nayok 
Chao Phraya Yommaraj (Pun Sukhum) who, 
responding to King Chulalongkorn’s order,  
successfully established the Bangkok Waterworks  
Authority in the reign of King Mongkut (King 
Rama VI). 

Electric Key Tower was originally a location of  
the Sam Saen Water Treatment Plant’s main 
breaker. Presently located in front of the hall is  
a sculpture of King Chulalongkorn (King Rama V). 
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อาคารโรงสูบน�า้
	 ถือเป็นอาคารหลังแรกของพิพิธภัณฑ์ฯ	 เดิมมีการติดตั้งเคร่ืองสูบน�้า 

แบบ	Centrifugal	Pumps	จ�านวน	5	เครื่อง	จากห้างซูลเซอร์บราส์	ประเทศ 

สวติเซอร์แลนด์	ภายหลังได้ตดิตัง้เครือ่งสบูเพิม่ขึน้เป็น	7	เคร่ือง	ประกอบด้วย	 

เครื่องสูบน�า้ดิบ	จ�านวน	3	เครื่อง	และเครื่องสูบน�า้ประปา	จ�านวน	4	เครื่อง	

อาคารโรงเกรอะน�า้
	 อาคารโรงเกรอะน�้าเป็นอาคาร	 3	 ช้ัน	 ในสมัยก่อนพื้นที่บริเวณชั้น	 1	 

และ	2	เป็นท่ีเกบ็สารส้มก้อน	สารส้มก้อนท่ีใช้ในยคุแรกน�าเข้ามาจากประเทศ 

เบลเยีย่ม	ขนส่งมาทางเรอืลากเข้ามาในคลองสามเสนมาจอดข้างโรงกรองน�า้	 

บนบกมีปั้นจั่นตั้งอยู่บนรางรถไฟส�าหรับยกสารส้มข้ึนมาใส่รถแล้ววิ่งไปเก็บ 

ในโรงเกรอะน�้า	 ส่วนบริเวณชั้น	 3	 มีเครื่องกวนสารส้มในถังไม้ใหญ่	 3	 ถัง	 

เข้าใจว่าเป็นถังหมักเหล้าองุ่นที่ท�าขึ้นตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2394	 และน�ามาท�าเป็น 

ถังละลายสารส้ม	 มีเครื่องท�าลมส�าหรับละลายสารส้ม	 1	 ชุด	 มีเครื่องจ�ากัด 

การไหลของสารส้ม	 1	 ชุด	 และมีก๊อกบังคับตั้งอัตราการไหล	 เพื่อจ่ายไปยัง 

ท่อน�า้ดิบก่อนเข้าถังตกตะกอน	(ถังพักน�้า)

ถังตกตะกอน (ถังพักน�้า)
	 ถังตกตะกอน	1	ท�าด้วยคอนกรีตกว้าง	 22	 เมตร	ยาว	 25	 เมตร	ลึก	 

(สูง)	 6.5	 เมตร	 ถังนี้แบ่งเป็น	 4	 ส่วน	 แต่ละส่วนแบ่งเป็น	 4	 ห้อง	 ภายใน 

มีแผ่นคอนกรตีกัน้ขวางทางน�า้ไหลไว้ให้ผ่านได้เฉพาะช่วงบนหรอืล่างสลบักนั	 

มีด้วยกัน	 5	 แผ่น	 ท�าไว้เพื่อให้น�้าไหลวนขึ้นลง	 สารส้มกับน�้าคลองจะท�า 

ปฏิกริยิากนัจนเกดิเป็นเมด็ตะกอนตกลงสะสมบนพืน้ถงั	ฉะนัน้เมือ่ใช้งานไปได้ 

ประมาณ	10	วนั	จะต้องล้างสลับกนัครัง้ละ	2	ช่อง	โดยน�า้ใสจะถกูส่งไปกรอง 

ต่อที่โรงกรองน�้า	 1	 ต่อมามีคนใช้น�้ามากขึ้น	 จึงได้สร้างถังตกตะกอนเพ่ิมอีก	 

1	ถัง	กว้างและสูงเท่ากัน	แต่ยาวกว่าเดิม	4	เมตร	เรียกว่า	ถังตกตะกอน	2

Pumping Station is the museum’s first  
building. It was originally fitted with 5 centrifugal  
pumps from Switzerland. More pumps were  
later added and the station finally have had 7  
pumps in total. There are now 3 raw water pumps  
and 4 tap water pumps.

Alum Storage Tower is a three-storey  
building. In the past, the first and the second  
floor areas were used for alum storage. The third  
floor located three large wood tubs for alum  
dissolution which would then be conveyed  
to the raw water pipes before entering the  
sedimentation tanks.

Sedimentation Tank is a 22 metres wide,  
25 metres long, and 6.5 metres high concrete  
tank which is divided into four sections. Water  
would flow through five concrete levels, high  
and low alternatively. With the alum dissolution,  
the sediments would settle on the tank’s floor.  
It thus needed to be cleaned every 10 days.  
The treated water would then be conveyed to  
the Filtration House No.1. With the increasing 
demand for water usage, one more sedimentation  
tank was subsequently built and named  
the Sedimentation Tank 2.

Filtration House No.1 was built in December  
1912, equipped with 12 metal cylinder UL filters.  
Each filter processed 100 cubic metres of  
purified water per hour. The filters’ door were  
marked with different colours to facilitate  
the communication between workers and  
foreign technicians in the past. Later, Filtration 
House No. 2, in which 12 reinforced concrete 
filters have been housed, was built in 1930. 

238

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
ศตวรรษสดุดี ส า ย ธ า ร ีแ ห ่ง น ค ร า



อาคารโรงกรองน�้า
	 อาคารโรงกรองน�้า	1	สร้างขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2455	ภายใน

ประกอบด้วยเคร่ืองกรองน�า้ทีเ่รยีกว่า	UL	Filter	เป็นถงัเหลก็รปูทรงกระบอก	

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	 5.20	 เมตร	 จ�านวน	 12	 เคร่ือง	 บรรจุทรายหนา	 

1	 เมตร	กรวดอีกเล็กน้อย	 ใต้ชั้นกรวดมีหัวกรองน�้าท�าด้วยทองเหลืองติดอยู่	 

อัตราการกรองน�้าบริสุทธิ์ต่อเครื่อง	 100	 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	 ปริมาณ 

น�้าบริสุทธิ์ที่กรองได้ต่อวัน	 28,800	 ลูกบาศก์เมตร	 เคร่ืองกรองน�้าแต่ละถัง 

จะมีประตูน�้าหลากสีที่มีหน้าที่การท�างานแตกต่างกัน	 เพราะในสมัยก่อน 

นายช่างผู้ควบคุมงานเป็นชาวต่างชาติ	 ท�าให้ยากต่อการส่ือสารโดยใช้ภาษา 

จึงได้เลือกใช้เป็นโค้ดสีในการสื่อสารแทน	 ซึ่งสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

เป็นอย่างมาก	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	 2473	 ได้สร้างโรงกรองน�้า	 2	 ขึ้น	 ภายใน 

ประกอบด้วยเครื่องกรองน�้า	 จ�านวน	 12	 เคร่ือง	 ตัวถังท�าด้วยคอนกรีต 

เสริมเหล็กแตกต่างจากโรงกรองน�้าแรก

อาคารที่ขังน�้าบริสุทธิ์ (ถังเก็บน�้าใส)
	 ตัวอาคารท�าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดกว้าง	 36	 เมตร	 ยาว	 54	 

เมตร	สูง	3	เมตร	อยู่ใต้ระดับพื้นดินครึ่งหนึ่ง	จุน�้าได้	5,700	ลูกบาศก์เมตร	 

ข้างบนถมดินและปลูกหญ้าคลุมไว้	มีปล่องระบายอากาศติดมุ้งลวดกันแมลง	 

กันยุงลงไปไข่	 และกันจิ้งจกตกลงไป	 ถังน้ีแบ่งเป็น	 2	 ตอน	 สามารถปิดกั้น 

แต่ละตอนเพ่ือลงไปท�าความสะอาดได้	 บนหลังถังเก็บน�้าใสมีโรงจ่ายคลอรีน 

ส�าหรับฆ่าเชื้อโรคที่อาจจะหลงเหลือจากการกรอง

	 ภายในแต่ละอาคารยังมีการติดตั้งสื่อมัลติมีเดียต่างๆ	 เพื่อสร้าง 

ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้ชม	 จากการน�าเสนอที่สนุกสนาน	 เน้นการ 

กระตุ้นจติส�านกึและจดุประกายความคดิเช่นนี	้จะท�าให้ผูช้มต่อยอดความคดิ 

ไปสู่การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ	ที่เอื้อต่อการพัฒนา	อนุรักษ์	และฟื้นฟู 

แหล่งน�า้อย่างยั่งยืน

	 การเข้าชมพพิธิภัณฑ์ควรท�าการนดัหมายล่วงหน้า	ตดิต่อขอรายละเอยีด 

เพิ่มเติมได้ที	่MWA	Call	Center	โทร.	1125

Water Reservoir is made from reinforced  
concrete. It is 36 metres wide, 54 metres long  
and 3 metres high, and is partially underground.  
It can contain 5,700 cubic metres of water.  
On the top of the water reservior locates  
the chlorine supply building for eliminating  
bacteria and microcrobes after the purification  
process. 

 Each building is equipped with multimedia  
exhibitions that will definitely deliver the visitors  
a fun learning experience. Visitors should make  
a prior appointment or call 1125 MWA Call  
Center for more information.
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ตดิตัง้ประปาใหม่
 หลังจากเรียนรู้สารพันเรื่องราวเกี่ยวกับน�้าประปามาอย่างรอบด้าน 

แล้ว ทนีีม้าดกูนัว่าหากเป็นมอืใหม่ทีต้่องการตดิตัง้น�า้ประปาต้องท�าอย่างไร  

และจะติดต่อใครหรือช่องทางไหนได้สะดวกที่สุด

การติดตั้งประปาแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 1. การติดตั้งประปาใหม่	 ส�าหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่เคยติดตั้ง 

ประปามาก่อน	แบ่งเป็น

 • การติดตั้งถาวร	 ใช้กับสถานที่ที่มีทะเบียนบ้านถูกต้อง	 โดยผู้ขอรับ

บริการต้องเป็นเจ้าของ	หรือผู้ครอบครอง	หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 • การติดตั้งชั่วคราว	คือ	สถานที่ซึ่งไม่มีเลขที่ทะเบียนบ้าน	หรือก�าลัง 

มีการก่อสร้าง	หรืองานชั่วคราวอื่นๆ	เช่น	งานแสดงสินค้า

	 ความแตกต่างของการติดตั้งประปาทั้งสองประเภทคือ	 การเก็บเงิน 

ค่าประกนัการใช้น�า้ไม่เท่ากนั	โดยแบบประเภทช่ัวคราวจะมกีารเกบ็มากกว่า 

เพราะน�้าประปาเป็นสินค้าประเภทให้ใช้ก่อนแล้วตามเก็บเงินภายหลัง 

ส่วนอัตราค่าน�า้มีราคาเท่ากันในการติดตั้งทั้งสองประเภท

 2. การตดิตัง้น�า้ประปาซ�า้	ส�าหรบัสถานทีห่รอือาคารทีเ่คยมกีารตดิตัง้ 

ประปามาก่อนและได้ยกเลิกการใช้หรือถูกงดจ่ายน�า้

Tap Water Service Request

 Your tap water service request may fall into 
two main categories:
 1. New connection: for premises that 
haven’t been connected to the tap water supply 
before, which includes
	 •	Permanent	connection:	 for	any	 legally	 
registered premises. Customers must be either  
the house owner or legal house residents.
	 •	Temporary	connection:	for	any	premises	 
without a house registration number or under  
construction, or other temporary sites such as  
a product exhibition. 
 Of these two types of new connection,  
the temporary one will incur a higher insurance  
fee as tap water is a pay-after-usage product.  
However, both are charged with the same water  
tariff rates.  
 2. Reconnection: for previously connected 
premises which have been cancelled or have  
been blocked from the water supply.

 “มือใหม่ที่ต้องการติดตั้งน�้าประปาต้อง
ท�าอย่างไร และจะติดต่อใครหรือช่องทางไหน
ได้สะดวกที่สุด”

 “What to do and whom to contact in 
requesting tap water service?”
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หลักฐานที่ใช้ส�าหรับการติดตั้งน�า้ประปามีดังนี้

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 

(กรณีบุคคลธรรมดา)

	 2. ส�าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล	 (ไม่เกิน	 6	 เดือน)	 พร้อมส�าเนา 

บัตรประชาชนและส�าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	 

(กรณีนิติบุคคล)

	 3. ส�าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร	 (อย่างใด 

อย่างหนึ่ง)	 ได้แก่	 ทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา/หนังสือสัญญาซื้อขาย/ 

หนงัสอืสญัญาเช่าซือ้/หนงัสอืสญัญาเช่าอาคาร/ทะเบยีนบ้านชัว่คราว/หนงัสอื 

อนุญาตปลูกสร้างอาคาร/โฉนดที่ดินและหนังสือยินยอมจากเจ้าของ

	 4.  หนังสือมอบอ�านาจ	 (ติดอากรแสตมป์	 10	 บาท)	 และส�าเนา 

บตัรประจ�าตวัผูม้อบอ�านาจ	และผูไ้ด้รบัมอบอ�านาจ	(กรณไีม่สามารถมาตดิต่อ 

ด้วยตนเอง)

The required documents for a water 
supply service request include:

 1. A certified copy of an identification card  
(personal usage)
 2. A certified copy of Company Registration  
Certificate (issued within the past six months), 
certified copies of an ID card and the house 
registration certificate of an authorised person 
(business usage)
 3. A certified copy of certificate of premise  
ownership that is (one of the following)  
the house registration certificate / Sale and 
Purchase Contract / Contract of Rent / Hire 
Purchase Contract / Temporary Certificate of  
House Registration / Construction Approval  
Certificate / Land Certificate and Landowner  
Letter of Consent
 4. Letter of Authorisation (affixed with 10 
baht stamp duty) and a certified copy of ID card 
of the authorising person and the authorised 
person (in case there is a representative)



อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ (พื้นที่ในเขตการประปานครหลวง)

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของการประปานครหลวง และยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Note: The above fees are subject to terms and conditions and may be changed following MWA’s announcements. 

The fees are exclusive of VAT.

ขนาดมาตรวัดน�า้

เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)

Size	of	Water	Metre

Diameter	(Inches)

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ (บาท)

New	Water	Connection	Fee	(Baht)

ค่าประกันการใช้น�้า (บาท)

Insurance	Fee	(Baht)

Installation Fee for a New Tap Water Connection 
(The Metropolitan Waterworks Authority’s Service Areas)

	 การขอติดตั้งประปาใหม	่(แบบถาวร)	เป็นราคาแบบเหมาจ่ายโดยก�าหนดราคาไว้ตามขนาดมาตรวัดน�้าที่จะติดตั้งดังนี้

 The installation fee for a new tap water connection (permanent type) is a one-time payment depending on the size of  
the water metre to be installed. 

	 5,000

	 6,000

	 8,000

	 12,000

	 36,000

	 71,000

	 92,000

	 150,000

	 210,000
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10,000

15,000

20,000

30,000

1/2

3/4

1

11/2

2

3

4

6

8

242

The Centenary Celebration of Thai Waterworks
ศตวรรษสดุดี ส า ย ธ า ร ีแ ห ่ง น ค ร า



อัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ (พื้นที่ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค) 

สายด่วนการประปา
การประปานครหลวง โทร. 0 2504 0123 หรือ MWA Call Center 1125
การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 0 2551 8576 หรือ PWA Call Center 1662

หมายเหตุ: ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

Note: The above fees are exclusive of VAT.

ขนาดมาตรวัดน�า้

เส้นผ่าศูนย์กลาง (นิ้ว)

Size	of	Water	Metre

Diameter	(Inches)

ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่ (บาท)

New	Water	Connection	Fee	(Baht)

ค่าประกันการใช้น�้า (บาท)

Insurance	Fee	(Baht)

Waterworks Authority Hotline
Metropolitan Waterworks Authority Tel. 0 2504 0123 or MWA Call Center 1125
Provincial Waterworks Authority Tel. 0 2551 8576 or PWA Call Center 1662

Installation Fee for a New Tap Water Connection (the Provincial Waterworks Authority’s Service Areas) 
	 การขอตดิตัง้ประปาใหม่	(แบบถาวร)	เป็นการตดิตัง้มาตรวดัน�า้ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง	1/2	นิว้	และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	3/4	นิว้ 

ที่มีจุดติดตั้งมาตรวัดน�้าอยู่ห่างจากท่อเมนไม่เกิน	10	เมตร	จะค�านวณค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายดังนี้	

 The installation fee for a new tap water connection (permanent type) is a one-time payment and a water metre is installed 
within a distance of 10 metres from the main pipe.

500

1,000
3,600

4,700

1/2

3/4
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ค่าประปาช�าระง่ายและสะดวกกว่าทีค่ดิ

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority (PWA)

ช่องทางการช�าระเงินของประปาในปัจจุบัน
Thai Waterworks’ Existing Payment Channels

Paying a Water Bill Is Simpler and Easier Than 
You Thought

1. ช�าระที่การประปาในวันท�าการ  Payment at Thai Waterworks’ offices on working days

ส�านักงานใหญ	่เวลา	08.30	-	15.00	น.

ส�านักงานสาขา	18	สาขา	เวลา	07.30	-	15.30	น.

Head	Office	from	08.30	-	15.00	hrs.

18	Branch	Offices	from	07.30	-	15.30	hrs.

ส�านักงานสาขาในพื้นที่ใช้บริการ	เวลา	08.30	-	15.30	น.

(บางสาขาเปิดให้บริการในวันหยุด	ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ที่สาขา

ในพื้นที่ใช้บริการ)

Local	branch	office	from	08.30	-	15.30	hrs.

(Some	local	branch	offices	provide	weekend	service.	Customers	can	

check	with	their	local	office.)

2. ช�าระผ่านทางอินเทอร์เน็ต  Internet payment

ผ่านเว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์ 
Siam	Commercial	Bank	Website

www.scbeasy.com

https://eservices.mwa.co.th

 เพียงเปิดก๊อก น�้าสะอาดก็พร้อมไหลรินมาให้ใช้อุปโภคและบริโภค 

อย่างไม่เคยขาดสาย คร้ันจะจ่ายค่าบรกิารกส็ะดวกและง่ายกว่าทีค่ดิ เพราะ 

การประปาจัดสรรช่องทางช�าระเงินไว้อย่างครบวงจร
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3. ช�าระที่ตัวแทนช�าระเงิน (เฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระเงินและไม่มีค่าน�า้ค้างช�าระเดือนก่อน)  

 Payment at an authorised payment point (Only undue and not-owed bills are accepted.)

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority (PWA)

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

4.  หักจากบัญชีเงินฝากธนาคาร Direct debit

Just	PAY	(ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที)	 Pay	at	Post	(ที่ท�าการไปรษณีย์)			 จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส	(ร้าน	7-Eleven)	

Jay	Mart	Pay	Point	(ร้านเจมาร์ท)	 เทสโก้	บิลเพย์เม้นท	์(เทสโก้	โลตัส)			 PAY	STATION	(ร้าน	108	Shop)			

True	Shop	และ	True	Money	Express		 mPAY	STATION	(ศูนย์บริการเอไอเอสและศูนย์บริการเทเลวิซ)	

ธนาคารไทยพาณิชย์		 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		 ธนาคารทหารไทย	

ธนาคารกรุงไทย

เฉพาะการประปานครหลวง สามารถท�าธุรกรรมเพิ่มเติมได้ที่ 

การไฟฟ้านครหลวง		 ธนาคารออมสิน		 ธนาคารกสิกรไทย		 ธนาคารนครหลวงไทย		 ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	 

ธนาคารกรุงเทพ	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Just	PAY	(TOT	Customer	Service)	 Pay	at	Post	(Post	Office)	 Counter	Service	(7-Eleven)
Jay	Mart	Pay	Point	 Tesco	Bill	Payment	(Tesco	Lotus)		 PAY	STATION	(108	Shop)	  
True	Shop	and	True	Money	Express	 mPAY	STATION	(AIS	Service	Centres	and	Telewiz	Shops)	
Siam	Commercial	Bank	 Krungsri	Bank	 	Thai	Military	Bank
Krungthai	Bank	
Customers of MWA can also make a payment through 
MEA	district	offices	 Government	Savings	Bank	 Kasikorn	Bank	 Siam	City	Bank	 Land	and	Houses	Bank	
Bangkok	Bank	 Bank	for	Agriculture	and	Agricultural	Co-operatives

ธนาคารกรุงเทพ		 ธนาคารกรุงไทย		 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		 ธนาคารกสิกรไทย		 ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	

ธนาคารทหารไทย	 ธนาคารไทยพาณิชย์	 ธนาคารยูโอบ	ี	 ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย	 ธนาคารธนชาต	

ธนาคารทิสโก้	 ธนาคารแลนด์	แอนด	์เฮ้าส	์	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เฉพาะการประปานครหลวง สามารถท�าธุรกรรมเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารซิตี้แบงก์		 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด		 ธนาคารออมสิน		 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Bangkok	Bank	 Krungthai	Bank	 Krungsri	Bank	 Kasikorn	Bank	 CIMB	Thai	Bank	
Thai	Military	Bank	 Siam	Commercial	Bank	 UOB	Bank	 Islamic	Bank	of	Thailand	 Thanachart	Bank	
TISCO	Bank		 Land	and	Houses	Bank	 Bank	for	Agriculture	and	Agricultural	Co-operatives

Customers of MWA can also make a payment through

Citibank	 Standard	Chartered	Bank	 Government	Savings	Bank	 Government	Housing	Bank
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5. ช่องทางอื่นๆ Other payment channels

ช�าระผ่านตู้ ATM

ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกสิกรไทย

ATM Payment

Siam	Commercial	Bank	and	Kasikorn	Bank

การประปานครหลวง
Metropolitan Waterworks Authority (MWA)

การประปาส่วนภูมิภาค
Provincial Waterworks Authority (PWA)

หักบัญชีบัตรเครดิต

สามารถยื่นความจ�านงได้ที่ธนาคารที่ท่านมีบัตรเครดิต

ช�าระผ่านระบบโทรศัพท์

-	เครือข่าย	AIS	ด้วยบริการ	mPAY

-	บัวหลวงโฟน	(ระบบโทรศัพท์ของธนาคารกรุงเทพ)

-	เครือข่าย	Truemove

-	ทีเอ็มบี	บี๊บ	แอนด์	บิล	(ระบบโทรศัพท์ของธนาคารทหารไทย)

Direct debit from a credit account

Apply	for	a	direct	debit	at	your	account	holding	bank

Telepayment

-	AIS	mPAY	Service

-	Bualuang	Phone	(Bangkok	Bank	telebanking	system)

-	Truemove

-	TMB	Beep	&	Bill	Payment	(Thai	Military	Bank	telebanking	system)

      รถบริการเคลื่อนที่...ตะลุยทุกที่เพื่อประชาชน
 บริการใหม่ที่ถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้มีความคล่องตัว ทันสมัย  
ให้บริการลูกค้าถึงชุมชน กับรถบริการประปาเคลื่อนท่ีของการประปานครหลวงและการประปา 
ส่วนภมูภิาค เพือ่ให้บรกิารรบัช�าระค่าตดิตัง้ประปาและรบัช�าระเงนิค่าน�า้ประปา เพิม่ความสะดวก 
สบายให้ลูกค้าผู้รับบริการ 

Mobile Waterworks Service
 MWA and PWA also provide their customers a mobile waterworks service  
to facilitate their bill payments.
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     สะดวกยิ่งกว่ากับ จอด จ่าย จร 

 เพือ่ให้เข้ากบัวถิชีวีติของคนรุน่ใหม่ทีช่ืน่ชอบความฉบัไวและแก้ปัญหาเร่ืองการหาทีจ่อดรถ 
ในส�านักงาน การประปานครหลวงจึงได้จัดท�าโครงการ 3 จ จอด จ่าย จร หรือ Drive Thru  
Payment ซึ่งเป็นจุดบริการช�าระค่าน�้าประปาและค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ 
AIS บัตรเครดิตกรุงไทย ผ่อนช�าระค่าบ้านของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ผ่านช่องทางด่วน  
โดยไม่ต้องลงจากรถในระยะเวลาอันรวดเร็วเพียง 30 วินาที ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งส้ิน 9 แห่ง  
ได้แก่ 1. ส�านักงานใหญ่ 2. สาขาประชาชื่น 3. สาขานนทบุรี 4. สาขาบางเขน 5. สาขาสุขุมวิท 
และพระโขนง 6. สาขาตากสินและสุขสวัสดิ์ 7. สาขาภาษีเจริญ 8. สาขาพญาไท 9. สาขามีนบุรี

Drive Thru Payment Service
 MWA has provided a Drive Thru Payment service  
at 9 branch offices: 1. Head Office 2. Prachachuen Branch  
Office, 3. Nonthaburi Branch Office, 4. Bang Khen Branch  
Office, 5. Sukhumvit and Phra Khanong Branch Office,  
6. Taksin and Suksawat Branch Office, 7. Phasi Charoen  
Branch Office, 8. Phaya Thai Branch Office, and 9. Min Buri  
Branch Office. 

 “โครงการ 3 จ จอด จ่าย จร หรือ Drive 
Thru Payment ซึ่ ง เป ็นจุดรับบริการช�าระ 
ค่าน�้าประปาและค่าบริการอื่นๆ ผ่านช่องทางด่วน 
โดยไม ่ต ้องลงจากรถในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
เพียง 30 วินาที”

 “It takes only 30 seconds to make your 
water bill payment via the Drive Thru Payment 
service points.”
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เตรยีมพร้อมระบบประปายามวกิฤติ
 วิกฤติน�้าท่วมมักพัดพาเอาน�้าเสียไหลมาสะสมอยู่ในบ้านเรือน หาก 

จัดการระบบประปาในบ้านไม่ดี ไม่ได้ดูแลถังพักน�้าที่ต้องจมอยู่ใต้น�้าท่วม 

เป็นเวลานาน มีหวังหลังน�้าลดคงได้ใช้น�้าปนเปื้อนกันแน่นอน

 ในสภาวะปกติ	 เม่ือมีปัญหาด้านน�้าประปา	 ประชาชนสามารถติดต่อ 

เจ้าหน้าที่หรือเรียกช่างมาแก้ไขได้ในเวลาไม่นาน	 แต่เมื่ออยู่ในภาวะน�้าท่วม	 

การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจในหลักปฏิบัติ 

เพื่อการจัดการที่ถูกต้อง	 โดยแนวทางการจัดการน�้าขึ้นอยู่กับทางเลือกของ 

ประชาชนว่าจะอยู่ตั้งรับกับสภาวะน�า้ท่วมภายในบ้านเรือนของตน	หรือย้าย 

ไปตั้งหลักในสถานที่อื่น	

 หากเลือกอาศัยอยู่ในบ้านเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติ มีแนวทาง 

การจัดการดังนี้

	 •	ตรวจสอบถังพักน�้าใต้ดินโดยเฉพาะฝาต้องปิดให้สนิท	 เพราะเวลา 

น�า้ท่วม	ถังพกัน�า้จะอยูใ่ต้น�า้	หากฝาถงัป้องกนัน�า้เข้าไม่ด	ีน�า้สกปรกจะเข้าไป 

ปนกับน�้าสะอาดได้	 หรืออาจต่อท่อน�้าตรงจากท่อประปาหน้าบ้านเข้ามาที่ 

ตวับ้านโดยไม่ผ่านถงัพกัน�า้และป๊ัมน�า้	แม้น�า้จะไหลเบาลงแต่กเ็ป็นน�า้สะอาด

	 •	ควรระมดัระวงัไม่ใช้ป๊ัมน�า้	(เครือ่งสบูน�า้)	จากระบบท่อทีจ่มอยูใ่ต้น�า้	

เพราะหากมีท่อแตกรั่วซึ่งมองไม่เห็น	ปั๊มน�า้จะดูดสิ่งสกปรกเข้าสู่ระบบท่อได้

	 •	กรณีก๊อกจมอยู่ในน�้า	 สามารถใช้สายยางต่อจากก๊อกแล้วยกแขวน 

ให้สูงขึ้น	ก็จะใช้น�า้ได้ตามปกติ

	 •	ควรจัดเตรียมภาชนะบรรจุน�้าสะอาดไว้ส�าหรับดื่มและใช้ให้ได้มาก

ที่สุดเท่าที่จะหาได้

 ในกรณทีีป่ระชาชนเลอืกย้ายออกจากบ้านไปอยูท่ีอ่ืน่	ต้องตรวจสอบ

ระบบน�า้ประปาในบ้านให้แน่ใจว่าปิดประตนู�า้	(วาล์ว)	ท่ีมาตรวดัน�า้เรยีบร้อย 

แล้ว	 เพื่อป้องกันกรณีท่อประปาภายในบ้านแตกรั่ว	 ซึ่งจะท�าให้สูญเสีย 

น�้าประปาไปโดยไม่จ�าเป็นและเป็นสาเหตุให้ต้องช�าระค่าน�้าเป็นจ�านวนมาก

How to Deal with Water Problems  
in Crisis

 In a normal situation, problems with 
waterworks can be solved by a plumber or a 
related officer. In time of flood, however, water 
problems will require not only a following of 
the flood management procedures, but also  
everyone’s cooperation. The way to handle a 
flood depends on your choice whether to stay  
with the flood place or temporarily relocate.
 If you choose to stay home during the 
flood, here are what you should do:
	 •	Check	 the	 underground	water	 tank	
and make sure that the lid is tightly closed to  
prevent contamination of clean water. Avoid  
using a water pump with pipes immersed in  
floodwater. 

 “In time of floods, problem solving  
requires not only the right flood management  
procedures, but also a cooperation and an  
understanding from all involved parties.”
 

 “เมื่ออยู่ในภาวะน�้าท่วม การแก้ไขปัญหา
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจ
ในหลักปฏิบัติเพื่อการจัดการที่ถูกต้อง”
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 หลังน�้าลดแล้ว ประชาชนสามารถตรวจสอบระบบประปาในบ้าน

ของตนเองด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้

	 •	ตรวจดูระบบท่อประปาในบ้านที่สามารถมองเห็นว่ามีส่ิงใดผิดปกติ	

ตรวจดูว่าก๊อกน�้าต่างๆ	เปิดอยู่หรือไม่	เปิดถังพักน�้าที่ชักโครกว่ามีสิ่งสกปรก

ตกค้างอยู่หรือไม่	

	 •	ถ้ามีบ่อ	 หรือถังพักน�้าใต้ดิน	 หรือถังพักน�้าในระดับน�้าท่วมถึง	 ให้ 

พึงระลึกเสมอว่าน�้าท่ีท่วมเป็นน�้าสกปรก	 ดังนั้นควรล้างท�าความสะอาด 

ถังพักน�้า	และบ่อน�้าให้สะอาดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพ

	 •	หากป๊ัมน�า้ถกูน�า้ท่วม	ให้คาดไว้ก่อนว่าน่าจะเสยีหาย	และหากใช้งาน 

ต่อไปอาจเกดิอนัตรายจากความชืน้ในมอเตอร์ได้	จงึควรเรยีกหาช่างมาท�าให้ 

แห้งเสียก่อนตามกรรมวิธีทางเทคนิคเพ่ือลดความเส่ียงจากเพลิงไหม ้

ในตัวมอเตอร์

	 •	เปิดประตนู�า้	(วาล์ว)	ทีม่าตรวดัน�า้โดยหมนุทวนเขม็นาฬิกาเพือ่ให้น�า้

เข้าบ้านตามปกติ

	 •	 In	case	the	water	taps	are	submerged	in	
floodwater, use the hose and store it in a high 
place. And prepare as much as clean water for 
consumption.
 In case you choose to relocate during 
the flood, check the waterworks system and 
make sure the main valve is closed to prevent  
an incurring cost in case of any leaking. 
 After the flood recedes, check the taps  
for any malfunction. 
	 •	 If	 there	 is	an	underground	tank	or	an	
overground tank installed below flood level,  
the tank is needed to be cleaned for sanitation. 
	 •	 If	 the	water	 pump	 are	 submerged	 in	 
floodwater, it is presumably broken down, then 
you should therefore contact the mechanist to 
have it checked. 
	 •	After	 everything	 has	 been	 done,	 you	
may restart your home waterworks by turning 
the main valve counterclockwise.
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  Mrs. Siriluck Nantanapramoth Director of Service Division Mansri Branch Office
  นายนพทัศน์ มาลีรักษ ์ วิศวกร 7 ฝ่ายบริหารโครงการ
  Mr. Noppatat Malerak Engineer Level 7 Project Management Department
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Thanks to 
 บาทหลวง Michel Didier บุตรชายของ Monsieur Fernand Didier วิศวกรชาวฝรั่งเศสของ Bangkok Waterworks  
เมื่อปี พ.ศ. 2465 ได้นำาภาพที่บิดาถ่ายไว้สมัยเริ่มก่อสร้างการประปากรุงเทพฯ มาให้การประปานครหลวงสำาเนาภาพไว้ใช้ประโยชน์
 Fr Michel Didier, a son of Monsieur Fernand Didier – a French engineer who had worked for Bangkok Waterworks 
Authority since 1922, graciously brought some photos taken by his father in the early days of the establishment of Bangkok 
Waterworks Authority to MWA for duplication.
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