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3.1.2 ความตองการใชน้ําทุกกิจกรรมในประเทศ มีความตองการใชน้าํทัง้หมดประมาณ 
162,151 ลานลูกบาศกเมตร ในขณะที่มีความจุของแหลงน้ ํา ประมาณ 76,599        
ลานลูกบาศกเมตร   
3.1.3 ความตองการใชน้าํดิบของ กปภ. ในป 2556 มีความตองการใชน้ําดิบ จํานวน 
1,766 ลานลูกบาศกเมตรตอป และหากคิดอัตราการเติบโตปรอยละ 5 ในป 2565 2570 
และ 2575 จะมีความตองการใชน้ําดิบ จํานวน 2,512 2,927 และ 3,341 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป ตามลําดับ  
3.1.4 ในระหวางป 2548-2557 มี กปภ.สาขาทีห่ยุดจายน้ําจํานวน 6 กปภ.สาขา โดยมี
การหยุดจายน้ํา สูงสุดในป 2553 จํานวน 4 กปภ.สาขา และมี กปภ.สาขาท่ีจายน้ําเปนเวลา 
ระหวาง ม.ค.-พ.ค. 57 จํานวน 8 กปภ.สาขา  
3.1.5 ปญหาการรุกล้าํของน้ําเค็ม จะเกิดขึน้ในชวงฤดูแลง ซึ่งในป 2557 มี กปภ.สาขาที่
ไดรับผลกระทบจํานวน 6 กปภ .สาขา ไดแก รังสิต คลองหลวง ปทุมธานี บางคลา 
ฉะเชงิเทรา และบางปะกง  
3.1.6 ยุทธศาสตรของ กปภ. เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําดิบ ประกอบดวย 3 แผนงาน 
 1. จัดทําแผนแมบทพัฒนาแหลงน้ํา 
 2. โครงการเฝาระวังและเตือนภัยแหลงน้ําดิบ 
 3. บูรณาการคณะทํางาน 
 

      3.2 นายสุรวัฒน พลมณี หัวหนางานแผนงาน การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

  3.2.1 พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี มีปญหาปริมาณน้ําดิบไมเพียงพอตอการผลิตน้าํประปา ซ่ึงอนาคต
จะตองใชน้ําผันจากคลองพระองคไชยานุชิต 

 ไดบรรยาย
เรื่องความตองการน้ําดิบเพ่ือการผลิตน้ําประปาพ้ืนท่ีภาคตะวันออก มีประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ (เอกสารแนบ 2) 

  3.2.2 พื้นที่จังหวัดระยอง ปจจุบันการจายน้ําประปาในพื้นที่อําเภอเมืองระยอง-บานคาย 
เริ่มไมเพียงพอแลว อีกท้ังน้ําดิบมีไมเพียงพอ จึงตองเพ่ิมการผลิตน้ําโดยใชน้ําดิบจากแมน้ําประแสร ซ่ึงจะกอสราง
ระบบผลิตท่ี สผ.ประแสร เพื่อลดการสงน้ําจาก สผ.บานคาย และอนาคตจะเพิ่มกําลังการผลิตที่ สผ.มาบขา 
เพ่ือรองรับการเติบโตพ้ืนท่ีโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
  3.2.3 พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปญหาเรื ่องคุณภาพน้ําในบริเวณฝงตะวันตกของแมน้ ํา  
บางปะกง ซ่ึงจะตองขอความรวมมือใหกรมชลประทานระบายน้ําเพ่ิมจากตนน้ํามาไลหรือเจือจางเพื่อลดปญหา 
และขอรับน้ําเพ่ิมเติมจากคลองทาลาด 
  3.2.4 พ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี ปจจุบันมีโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.ส.จันทบุรี ซ่ึงมีปญหาการ
ตอตานของมวลชนในการสูบน้ําดิบสําหรับสผ.ทาระมา ดังนั้นหากไมสามารถสูบน้าํดิบไดอาจตองขอรับจัดสรร
จากอางฯพลวงของกรมพลังงาน และขอใชน้ําในคลองผันน้ําของโครงการผันน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัยจังหวัด
จันทบุรแีทน  
  3.2.5 พื้นที่จังหวัดตราด กปภ.สาขาคลองใหญไมมีแหลงน้ําดิบผลิตในฤดูแลง เนื่องจากมี
แหลงน้ํากักเก็บไมเพียงพอ ซึง่ปจจุบัน กปภ. มีแผนที่จะกอสรางระบบผลิตที่อางฯสะพานหิน และสงน้าํมายัง
พ้ืนท่ี กปภ.สาขาคลองใหญตอไป 
  3.2.6 พ้ืนทีจ่ังหวัดสระแกว กปภ.สาขาสระแกวสามารถใชน้ําดิบไดจาก 2 แหลง คือแมน้ํา
พระปรง และคลองพระสทึง ซ่ึงมีความเพียงแลว สวนอําเภอวัฒนานครและอรัญประเทศ  กปภ.  ไดมีแผนงาน 
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จะมีการกอสราง สผ.อางฯพระปรง พรอมขยายเขตจําหนายน้ําและสงน้ําเขาพ้ืนท่ีบริการตอไปในอนาคต 
  3.2.7 พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ปจจุบัน กปภ.สาขาปราจีนบุรีพบปญหาคุณภาพน้ําดิบจาก
แมน้ําปราจีนบุรี ทําใหตองปรับปรุงหนองออซึง่เปนแหลงน้ําสํารอง เพื่อใหมีศักยภาพเพิ่มขึน้เพื่อใหสามารถ 
กักเก็บน้ําไดมากข้ึนและใชเปนแหลงน้ําในชวงท่ีเกิดปญหาคุณภาพน้ํา 
 
  3.3 นายจิรายุ ชยางศุ ผู อํานวยการกองแผนงานโครงการ 2 ฝายแผนงานโครการ

  3.3.1 พ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ในชวงป 2553-56 กปภ.สาขามีการเพ่ิมกําลังการผลิตอยางตอเนือ่ง 
รวมเพ่ิมกําลังการผลิตจํานวน 6,350 ลบ.ม./ชม. สวนป 2557 มีกําลังการผลิตเพ่ิมอีก 1,700 ลบ.ม./ชม. 

 ได
บรรยายเรือ่งแผนงานปรบัปรงุขยาย กปภ.สาขาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก มีประเด็นท่ีสําคัญ ดังนี้ (เอกสารแนบ 3)  

  3.3.2 กปภ.สาขาพัทยา(พ) ในป 2559 มีแผนเพิ่มกําลังการผลิต โดยใชน้ําผันจากอางฯ
ประแสร ซ่ึงกําลังจะมีการลงนาม MOU ระหวาง กปภ. และ กรมชลประทาน เพ่ือขอใชน้ําโดยจะเริม่วางทอสง
น้ําดิบจากอางฯหนองปลาไหลไปเชื่อมตอทอเดิมท่ีมาบยางพรกอนในป 2557 
  3.3.3 การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําดิบของ กปภ.สาขาในพื้นทีจ่ังหวัดฉะเชิงเทรา กปภ.
ไดวาจางบริษัททีป่รึกษา จัดทําแผนแมบทแหลงน้ําภาคตะวันออก ซึ่งผลการศึกษาสรุปวา ดานฝงตะวันออก
ของแมน้าํบางปะกง กรมชลประทานมีแผนกอสรางอางเก็บน้ําจํานวน 3 อาง ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึง
จะทําใหเพ่ิมศักยภาพแหลงน้ําและสามารถนําน้ํามาใชเปนน้ําดิบในอนาคตทําใหแกไขปญหาขาดแคลนน้ําดิบได 
สวนดานฝงตะวันตกของแมน้ําบางปะกง ในระยะสั้นบริษัทท่ีปรึกษาไดเสนอให กปภ. ขุดสระสํารองน้ํา หรือไป
รับน้ําบริเวณคลองหกวาสายลาง สวนในระยะยาวใหใชน้ําจากแมน้ําเจาพระยา หรือบางสวนอาจไปขอรับ
จัดสรรน้ําจากเข่ือนขุนดานปราการชล 
  3.3.4 พื้นที่จังหวัดระยอง ดานฝงตะวันออกของจังหวัด บริษัททีป่รึกษาเสนอใหเพิม่กําลัง
การผลิตที่ สผ.ประแสร โดยใชน้ ําจากอางฯประแสร สวนดานตะวันตกของจังหวัดจะเพิ่มกําลังการผลิตที่    
สผ.มาบขา โดยใชน้ําสวนท่ีผันจากอางฯประแสร 
  3.3.5 พื้นทีจ่ังหวัดจันทบุรี นอกจากการกอสรางระบบผลิตที่ฝายทาระมาจํานวน 1,000 
ลบ.ม./ชม. ซ่ึงอยูดานฝงตะวันออกของจังหวัด แผนในอนาคตมีความจําเปนตองเพิม่กําลังผลิตในฝงตะวันตก
โดยใชน้ําจากลุมน้ําคลองวังโตนด 
 
  3.4 นายสุทัศน นุชปาน ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา

  3.4.1 ปจจุบันมีแหลงน้ําดิบจากอางเก็บน้ําของกรมชลประทาน ซ่ึงไดรับอนุญาตรวมจํานวน 
25.43 ลาน ลบ.ม. ซื้อน้ําจาก East water จํานวน 55,000 ลบ.ม./วัน และสูบน้ําดิบจากหวยพันเสด็จ 
ในชวงฤดูฝน ไดจํานวน 48,000 ลบ.ม./วัน เพือ่มาใหบริการแกประชาชนในพืน้ทีบ่ริการและรับน้าํประปา
จากเอกชน 

 ไดบรรยาย
เรื ่องการบริหารจัดการแหลงน้ําดิบและความตองการน้าํในอนาคต การประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา มี
ประเด็นสําคัญดังนี้ (เอกสารแนบ 4) 

  3.4.2 สภาพปญหาน้ําดิบ ไดแก น้ําดิบในเขตจังหวัดชลบุรีมีไมเพียงพอ ตนทุนการจัดหาน้าํ
ดิบมีแนวโนมสูงข้ึน และคุณภาพน้ําดิบเสื่อมโทรม 
  3.4.3 การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําดิบในอนาคต กปภ. จะมีโครงการเพิ่มเติมเพื่อสูบ
ผันน้ําเปนเครือขายน้ําเพื่อบริหารจัดการน้าํดิบ เชน ระบบทอเครือขายคลองมาบหวายโสม – มาบประชัน - 
หวยชากนอก ระบบทอเครือขายหนองปลาไหล-มาบยางพร-หนองกลางดง-บางละมุง เปนตน 
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3.5 นายจิรพงษ ศาสตรแยม หัวหนาฝายจัดสรรน้าํและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการ

ชลประทานระยอง

  3.5.1 ปริมาณน้าํทีส่ามารถเก็บกักไดจากอางฯตางๆในพืน้ทีจ่ังหวัดระยองในปจจุบัน มี
จํานวน 542.90 ลาน ลบ.ม. คิดเปน รอยละ 37.26 ของปริมาณน้ําทา  

 ไดบรรยายเรือ่งการบริหารจัดการน้าํพืน้ที่จังหวัดระยอง มีประเด็นสําคัญดังนี้ (เอกสาร
แนบ 5)  

  3.5.2 ในป 2557 ไดมีการประชุมผูใชน้ ําภาคสวนตางๆ มีขอสรุปวามีความตองการน้ํา
ทัง้หมด 361 ลาน ลูกบาศกเมตร แตสามารถจัดสรรน้ําที่มีอยูในอางฯได 262 ลาน ลูกบาศกเมตร ซึ่งการ
จัดสรรน้ําจะมีการประชุมหารือทุกๆ 3 เดือน เพือ่ปรับปรุงยอดการใชน้าํ และปริมาณน้าํทีไ่หลเขาเพิม่เติมให
เปนปจจุบัน 
  3.5.3 ในปจจุบันการขอใชน้าํนอกภาคการเกษตร รวมทั้งสิ ้น 314 ลาน ลบ.ม. และใน
อนาคตขอรับจัดสรรเพ่ิมอีก 17.59 ลาน ลบ.ม. (เปนของกปภ.สาขาบานฉาง จํานวน 8.64 ลาน ลบ.ม. และ
กปภ.สาขาพัทยา จํานวน 4.50 ลาน ลบ.ม.) 
 
  3.6 นายเกรียงศักดิ ์พุมนาค หัวหนาฝายบริหารและจัดการน้าํ สํานักชลประทานที ่9

  3.6.1 หลักเกณฑการจัดสรรน้ําของผูใชน้ ํานอกภาคเกษตรกรรม จะมีการจัดสรรน้ําจาก
ปริมาณน้ําตนทุนที่มีในอางเก็บน้ํา ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน โดยจัดสรรตามปริมาณน้ําทีต่องการใชจริงตาม
ขอมูลการใชน้ําแตละรายเฉลี่ยยอนหลังแตไมเกินปริมาณในหนังสืออนุญาต  

 ได
บรรยายเรื่องการจัดสรรน้ํารูปแบบใหมและการเพิ่มศักยภาพน้ําตนทุนโดยโครงการระบบผันน้าํ มีประเด็น
สําคัญดังนี้ (เอกสารแนบ 6) 

  3.6.2 กรณีที่ปริมาณน้ําไมเพียงพอจัดสรร จะผันน้ํามาจากแหลงอื่น โดยจะมีคาใชจายใน
การบํารุงรักษาทอผันน้ํา และคากระแสไฟฟา ท่ีตองบวกเพ่ิมกับคาน้ําชลประทานเดิม 
  นอกจากนี้ยังไดนําเสนอเรื่องแนวทางการสรางความม่ันคงของแหลงน้ําสําหรับกิจการประปา
ในภาคตะวันออก โดยไดนําขอมูลท่ีไดรับจากการสัมมนากับ กปภ. ณ โรงแรมชลจันทร จ.ชลบุรี เมือ่วันที่ 4-5 
กรกฎาคม 2556 มาเปรียบเทียบระหวางปริมาณความตองการน้ําดิบกับศักยภาพแหลงน้ํา พบวาสวนใหญมี
ศักยภาพเพียงพอตอความตองการน้ ําดิบของ กปภ. แตมีบางแหงที ่จะตองรอการพัฒนาโครงการของ        
กรมชลประทานที่กําลังจะดําเนินการกอน เชน การกอสรางวางทอผันน้ ําคลองพระองคไชยานุชิต-อางฯ
บางพระ อางฯคลองหลวง อางฯมายหวายโสม-หวยไขเนา อางฯคลองกะพง อางฯหนองกะทิง อางฯหวยกรอก
เคียน และบางแหงทีก่รมชลประทานกอสรางเสร็จแลวแตยังไมไดจัดสรร เชน อางฯคลองสะพานหิน เปนตน 
และขณะนี ้รอให กปภ. จัดทําโครงการขอจัดสรรน้าํจากอางฯดังกลาว สวนการเพิ่มศักยภาพแหลงน้ ํา             
กรมชลประทานกําลังพิจารณาการเสริมสันทางระบายน้ ําลน (Spillway) ของอางฯประแสร คลองหลวง     
ดอกกราย และหนองปลาไหลเพ่ือใหมีน้ําตนทุนในอนาคต 
  
4.
  ไดมีการอภิปรายกลุมยอย ไดแบงกลุมอภิปรายออกเปน 2 กลุม ตามพืน้ทีที่่รับผิดชอบ เพื่อ
แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการน้าํ รับทราบปญหาอุปสรรค ซึ่งประเด็นการอภิปรายกลุมยอยที่สําคัญ   
มีดังนี้  

การอภิปรายกลุมยอย 
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  กลุมท่ี 1 กลุม กปภ.สาขา ในพ้ืนท่ีลุมน้ําบางปะกง  
4.1.1 ปญหาดานแหลงน้ ําในพื้นทีบ่ริเวณแมน้ ําบางปะกง โดยไดแบงขอบเขตพื้นทีก่าร

พิจารณาแกไขปญหา เปน 2 ฝง คือ ดานทิศตะวันออกของแมน้ําฯ (ฝงซาย) และดานทิศตะวันตกของแมน้าํฯ 
(ฝงขวา)  

 ดานทิศตะวันตกของแมน้ําฯ (ฝงขวา)

 

 ประกอบดวย กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา 
กปภ.สาขาบางปะกง กปภ.สาขาบางคลา(บางพ้ืนท่ี) ในปจจุบันมักมีปญหา
ดานคุณภาพน้ํา โดย กปภ.วางแผนจะใชน้ําดิบจากคลองพระองคไชยานุชิต
ในการผลิตน้ําประปาเปนหลัก แตกรมชลประทานแยงวาในชวงฤดูแลง 
อาจมีปญหาเรื่องปริมาณน้ําขาดแคลนและน้ําเค็ม และพื้นที่เหนือคลองฯ
ข้ึนไปมีการใชน้ําเพ่ือการเกษตรจํานวนมาก จําเปนตองมีการบริหารจัดการ
น้ ําใหเหมาะสม เพื ่อความมั ่นคงของแหลงน้ ํา กรมชลประทานยังได
เสนอแนะใหรับน้ําท่ีคลองสิบสามบริเวณตัดกับคลองหกวาสายลาง  
ดานทิศตะวันออกของแมน้ําฯ (ฝงขวา)

 

 ประกอบดวย กปภ.สาขาพนมสาร
คาม กปภ.สาขาบางคลา(บางพ้ืนท่ี) กปภ.สาขาพนัสนิคม ปจจุบันมีแหลง
น้าํดิบจากคลองทาลาดเปนหลัก โดยคลองทาลาดมีตนน้าํจากอางฯสียัด 
และอางฯคลองระบม ปจจุบันมีการขยายพืน้ทีชลประทานจนเต็มศักยภาพ
ของคลองสียัดแลว ดังนั้นในระยะสั้นจะตองอาศัยน้ําตนทุนจากอางคลอง
หลวงเปนหลัก สวนในระยะยาวจะมีการกอสรางอางเก็บน้าํเพิ่มเติม ไดแก 
อางฯหวยกรอกเคียน อางฯหวยกระทิง และอางฯหวยกะพง ซึง่จะทําใหมี
น้ําตนทุนเพิม่ขึน้ สําหรับ กปภ. สาขาในพืน้ทีด่านทิศตะวันออกของแมน้ํา
บางปะกงได 

4.1.2 การการขอรับจัดสรรน้ําดิบ และการขออนุญาตกอสรางในพื้นทีช่ลประทาน ทาง
เจาหนาที่กรมชลประทานไดชี้แจงและเสนอแนะการขอรับจัดสรรน้าํดิบ และการขออนุญาตกอสรางในพื้นที่ 
หนวยบริการแปลงยาว กปภ.สาขาบางคลา ซ่ึงให กปภ.ข.1 นําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 

 4.1.3 ชป. ไดเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  
1) เพือ่เพิ ่มความมัน่คงดานน้ ําดิบของ กปภ. ในพื้นที่ดานฝ งตะวันออก เจาหนาที ่กรม

ชลประทานไดเสนอแนะให กปภ. ไปสูบน้ําดิบบริเวณเหนือฝายทากง (คลองทาลาด)  
2) กปภ. ควรมีสระพักน้ ําดิบเพื่อสํารองน้ ําไวใหเพียงพอรองรับในชวงฤดูแลง และหาก

ตองการพ้ืนท่ีจํานวนมาก เพื่อสรางสระหรืออางน้ําขนาดใหญ กปภ. อาจพิจารณาการใช พรบ. เวนคืนที่ดิน 
รวมกับ ชป.  

3) การสูบน้าํบริเวณคลองชลประทานพานทองเพื่อผันน้ ําไปยังอางฯบางพระโดยใชทอ
โครงการพระองค-บางพระ สามารถชวยลดพลังงานการสูบน้าํ และยังลดความเสี่ยงกรณีเกิดภัยแลง และกรณี
ท่ี ชป. ไมสามารถสงน้ํามายังคลองพระองคไชยานุชิตได 
 
  กลุมท่ี 2 กลุมลุมน้ําชายทะเลภาคตะวันออก 
  4.2.1 ไดพิจารณาแกไขปญหาแหลงน้ําดิบของ กปภ.สาขาในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง
และชลบุรี โดยมีขอเสนอแนะสําคัญๆ ดังนี้ 
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- โครงการชลประทานตราดจะมีการพรองน้าํในอางฯเขาระกํา 2 เพื่อบรรเทาปญหาอุทกภัย จึงขอให 
กปภ.สาขา ประสานงานกับ โครงการชลประทานตราด เพือ่วางแผนการบริหารจัดการน้ํา หรือ อาจ
พิจารณาสรางสระเก็บน้ําในพ้ืนท่ีอางเก็บน้ําเพ่ือสํารองน้ําไวใช 

กปภ.สาขาตราด 

- การกอสรางสถานีผลิตน้ําฝายทาระมา มีปญหาเรื่องมวลชนไมใหสูบน้ําในแมน้ําจันทบุรีชวงฤดูแลง 
ประมาณ 4 เดือน สมาชิกกลุมจึงเสนอแนะวาใหหารือกับผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี โดยทางกรม
ชลประทานจะสนับสนุนอีกทางหนึ่ง 

กปภ.สาขาจันทบุรี 

- การผันน้าํจากลุมน้ําจันทบุรี มาทางพืน้ทีจ่ังหวัดระยองและชลบุรี อาจจะมีปญหาเรื่องมวลชน  จึง
จําเปนตองเตรียมชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการผันน้ําขามลุมน้ํา 

- ตามท่ีหอการคาจังหวัดระยองให ครม.แจง กปภ. ใหประสานกับผูมีสวนไดสวนเสีย เพือ่ยายจุดสูบน้ํา
จากฝายบานคายไปท่ีอางฯ หนองปลาไหล เนื่องจากกังวลวาโรงงานมีการปลอยน้ําเสียและจะสงผลให
คุณภาพน้าํดิบไมผานเกณฑมาตรฐานนัน้  กปภ. ไดขอสรุปวาไมเห็นดวย เนื่องจาก กปภ. ตองลงทุน
วางทอเองทัง้หมด ตั้งแตอางฯหนองปลาไหลจนถึงสผ.บานคาย อีกท้ังหากยายจุดสูบน้ําไปที่อางฯ
หนองปลาไหลอาจจะทําใหปริมาณน้ําไมเพียงพอ เพราะเดิมบริเวณฝายบานคายจะไดรับน้ําจาก
บริเวณใตอางฯ (side flow) มาชวยเพิม่ปริมาณน้าํในชวงฤดูฝน ชวยประหยัดน้ําในอางฯหนองปลา
ไหลและคลองใหญได แต กปภ. ก็ใหความมัน่ใจวา หากโครงการผันน้าํจากอางฯประแสรมาอางฯ
หนองปลาไหล จํานวน 40 ลาน ลบ.ม. แลว หากคุณภาพน้ําบริเวณฝายบานคายไมไดมาตรฐานใน
บางชวงเวลาจริง ก็สามารถวางทอเพ่ิมเติมจากปลายทอ ชป. ท่ีบานละหารไปท่ีโรงกรองบานคายได  

กปภ.สาขาระยอง 

- โครงการชลประทานระยองเสนอให กปภ.สาขาปากน้าํประแสรควรมีสระเก็บน้าํสํารองเพือ่รับน้าํจาก
คลองโพลในชวงฤดูฝน สําหรับใชในการผลิตน้ําท่ีสถานีผลิตน้ําเขาดิน 

กปภ.สาขาปากน้ําประแสร 

- ในการผันน้ําจากโครงการผันน้ําจากอางเก็บน้ําประแสร – อางเก็บน้ําคลองใหญ อาจจะติดปญหาดาน
มวลชน เนื่องจาก East Water กําลังกอสรางทอผันน้ําคูขนานกันอีก 1 เสน ซึ่งมวลชนอาจจะเขาใจ
คลาดเคลื่อนวาการผันน้ําจากโครงการฯ ของ ชป. เปนการดําเนินการของ East Water ดังนั้น กปภ. 
จึงจําเปนตอง ชป. ชวยประชาสัมพันธเพ่ือสรางความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ีวาเปนการดําเนินการ
ของ ชป.  

กปภ.สาขาพัทยา 

- ปจจุบันใชน้ ําจากอางฯบางพระ โดยในอนาคต จะรับน้ ําเพิ่มจากโครงการผันน้ ําคลองพระองค-
บางพระ แตก็อาจจะติดปญหาเรื่องมวลชน 

กปภ.สาขาชลบุรี 

-  
4.2.2 ขอเสนอแนะของกลุมท่ี 2 
1) การลงทุนรวมกันระหวาง กปภ. และกรมชลประทาน เชน การเสริมสันรางระบายน้ําลน

ของอางฯ ดอกกราย และอางฯหนองปลาไหล โดยจะมีการหารือรวมกันระหวางผูใชน้ําอีกครั้ง 
2) กรมชลประทาน แนะนําให กปภ. เรงดําเนินการขออนุญาตตางๆ ไดแลว 
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5.การศึกษาดูงาน
  โครงการดังกลาว เปนการวางระบบทอผันน้ําจากคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอางเก็บน้ํา

ประแสร จังหวัดระยอง เพ่ือเสริมปริมาณน้ําใหอางเก็บน้ําประแสรมีปริมาณน้ําเพียงพอ   

 (เอกสารแนบ 7) 

5.1 รายละเอียดโครงการ 

คากอสรางโครงการ จํานวน 3,992 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (พ.ศ. 2553 – 

พ.ศ. 2558)  กอสราง สถานีสูบน้ํา และระบบทอสงน้ําพรอมอาคารประกอบ ขนาดทอ 1.80 เมตร ความยาว

ทอรวม 45.70 กม.   

5.2 ผลประโยชนโครงการ 

เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้าํประแสร จังหวัดระยอง เฉลีย่ประมาณ 70 ลาน ลบ.ม./ป  มี

ปริมาณน้ําเพียงพอท่ีจะใชสําหรับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการชลประทาน 137,000 ไร และรองรับพืน้ทีช่ลประทาน

สวนขยายที่อยูระหวางกอสรางอีก 38,000 ไร และยังชวยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในฤดูน้ําหลาก

และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในภาคการอุปโภค-บริโภค ภาคอุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  

  5.3 ความกาวหนาโครงการ  

อยูระหวางการดําเนินการกอสราง 

6.
  การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ จากการหารือรวมกันระหวาง กปภ. และ ชป. ทําใหเกิด
ประโยชนดานตางๆ แก กปภ. ดังนี้ 

สรุป 

  6.1 กปภ. ไดรับทราบขอมูลอันสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาแหลงน้ ํา วาง
แผนการพัฒนาระบบประปาใหสอดคลองกับสภาพขอเท็จจริงและสอดคลองกับแผนงานของ ชป. เชน การ
รับทราบแผนการพัฒนาแหลงน้ําของ ชป. การเสริมสันรางระบายน้ําลนในอางฯ ตางๆ ที่สามารถเพิ่มปริมาณ
น้ําตนทุนในพ้ืนท่ีได 
  6.2 กปภ. และ เจาหนาที ่ชป. รวมกันหาทางแกไขปญหาตางๆ ในการบริหารจัดการน้ําดิบ 
สําหรับพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 
  6.3 มีการสรางความสัมพันธที่ดีในระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติงานในระดับพืน้ทีร่ะหวาง 
กปภ. และ ชป. 
   
7.
  7.1 โครงการผันน้ําขามลุม อาจจะเกิดปญหามวลชนเมือ่มีการสูบผัน ดังนัน้ ชป. และ กปภ. 
ควรรวมกันจัดทําแนวทางการดําเนินการในเรือ่งนี้ใหชัดเจน เพราะจะไดไมเกิดปญหาเมือ่มีการผันน้ําในป 
2558 

ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นจากท่ีประชุมสัมมนา 

  7.2 การรับน้ําจากคลองสงน้ําชลประทานของ กปภ. โดยเฉพาะท่ีอยูทายน้ํามีความเสี่ยงท่ีจะ
ขาดแคลน เนื่องจากเหนือจุดสูบน้ําดิบของ กปภ. มีการใชน้าํเพือ่การเกษตรจํานวนมาก การควบคุมการใชน้าํ
ในคลองชลประทานทําไดยาก ดังนั้น ชป. จึงเสนอวา กปภ. จะตองจัดทําสระกักเก็บน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใช
ในชวงดังกลาว หรืออาจปรับเปลี่ยนจุดสูบน้ําไปอยูท่ีมีน้ําม่ันคงเหนือข้ึนไปหรือท่ีอางเก็บน้ําโดยตรง 
  7.3 กปภ. และ ชป. ควรมีการประสานงานกันอยางใกลชิดมากขึ้น โดยเฉพาะชวงทีจ่ะมีการ
พรองน้ําจากอางฯ ในชวงปลายฤดูแลง กอนยางเขาสูฤดูฝน 

-8-/7.4 กอนการ... 





สัมมนาการบริหารจัดการน้้าของการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่ภาคตะวันออก  
ร่วมกับ ส้านักชลประทานที่ 9 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 

 
 

รูปที่ 1 ผู้ร่วมประชุมสัมมนาระหว่าง กปภ.และกรมชลประทาน(สชป.9) ประมาณ 40 คนถ่ายรูปร่วมกัน 
 

 
 

รูปที่ 2 ผช.วิชาการ กปภ.กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาที่โรงแรมอุทยานกอล์ฟวังจันทร์ จ.ระยอง 



 
 

รูปที่ 3 ตัวแทนส านักชลประทานที่ 9 (หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน  าฯ คป.ระยอง) น าเสนอ 
 

 
 

รูปที่ 4 ตัวแทนส านักชลประทานที่ 9 (หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดสรรน  า สชป.9) น าเสนอ 
 
 



 
 

รูปที่ 5 บรรยากาศภายในห้องประชุมสัมมนา 
 

 
 

รูปที่ 6 แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือปรึกษาหารือ แก้ปัญหาแหล่งน  าร่วมกัน 
 



 
 

รูปที่ 7 สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือปรึกษาหารือ แก้ปัญหาแหล่งน  าร่วมกันทั ง 2 กลุ่ม 
 

 
 

รูปที่ 8 ศึกษาดูงานที่โครงการวางท่อผันน  าวังโตนด–อ่างฯประแสร์ จ.จันทบุรี 


	บันทึกข้อความ

