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    TTW ทุ่มงบกว่า 3.4 พันลบ. เนรมิตโรงผลิตน�้ำประปาขนาดใหญ่
พร้อมด้วยเทคโนโลยี “เมมเบรน (Membrane)” ที่สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า
และมีมาตรฐานระดับโลก บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ย่านสมุทรสาคร ก�ำลังการผลิต
เริม่ ต้นที่ 1 แสนลบ.ม. ต่อวัน และขยายก�ำลังการผลิตได้สงู สุด 4 แสนลบ.ม. ต่อวัน
ด้านการลงทุนในต่างประเทศ อยู่ระหว่างการน�ำเสนอโครงการในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา คาดจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ลั่นองค์กรมีความพร้อมรับทุก
สถานการณ์ในอนาคต ด้วยความโดดเด่น ทั้งการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม
บุคลากรคุณภาพ เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ตลอดจนเงินลงทุน

TTW
ตอกย�้ำผู้น�ำ
ด้านระบบผลิตน�้ำประปาและบริหารจัดการน�้ำแบบครบวงจร
คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ

คุณชัยวัฒน์ อุทยั วรรณ์ กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ทีทีดบั บลิว
จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ TTW ผู้ผลิตน� ้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สดุ ใน
ประเทศไทย เปิ ดเผยว่า ด้ วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการ
ด�ำเนินธุรกิจบริ หารจัดการน� ้ำกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ บริ ษัทมี
ความพร้ อมในการให้ บริ การและการบริ หารจัดการน� ้ำแบบครบวงจร ทัง้
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรื อนอย่าง
ต่อเนื่อง
ส�ำหรับในปี 2560 บริ ษัทได้ มีการด�ำเนินการต่อยอดการบริ หาร
จัดการน� ้ำอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพมากขึ ้น โดยให้ ความส�ำคัญกับการ
เติบโตของชุมชนเมืองและคุณภาพของน� ้ำดิบทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บริษทั จึงได้
ทุม่ งบประมาณกว่า 3,400 ล้ านบาท ในการก่อสร้ างโรงงานผลิตน� ้ำประปา
แห่งใหม่ บนพื ้นที่กว่า 10 ไร่ ที่อ�ำเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
รองรับปริมาณความต้ องการใช้ น� ้ำทีจ่ ะเพิม่ สูงขึ ้นอย่างต่อเนือ่ ง และป้องกัน
การขาดแคลนน� ้ำดิบที่มีคณ
ุ ภาพดีในอนาคต รวมถึงรองรับความต้ องการ
ของภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรื อนได้ อย่างยัง่ ยืน
ปั จจุบนั การก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างทดสอบ
การเดินเครื่ องจักรในระบบผลิตน� ำ้ ประปา คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในช่วง
ไตรมาส 3/2560 โดยในส่วนของก�ำลังการผลิต บริษทั จะแบ่งการเพิม่ ก�ำลัง
การผลิตเป็ นระยะๆ โดยในระยะแรก ก�ำลังการผลิตเริ่ มต้ นอยูท่ ี่ประมาณ
1 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวัน และสามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตได้ สงู สุดถึง
4 แสนลูกบาศก์เมตรต่อวันในอนาคต ทังนี
้ ้เมื่อเดินเครื่ องจักรของโรงผลิตน� ้ำประปาทัง้ 3 แห่ง (โรงผลิตน� ้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม, โรงผลิต
น� ้ำประปาปทุมธานี และโรงผลิตน� ้ำประปากระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร)
จะท�ำให้ มีก�ำลังการผลิตน� ้ำประปารวมสูงสุดมากกว่า 1 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ส�ำหรับเทคโนโลยีการผลิตทีบ่ ริษทั น�ำมาใช้ ในโรงผลิตน� ้ำประปา
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แห่งใหม่นี ้จะใช้ เทคโนโลยีเมมเบรน (Membrane) ระดับอัลตราฟิ ลเตรชัน่
(Ultra Filtration) ในการกรองแยกสารแขวนลอยออกจากน� ้ำ โดยการสูบอัด
น� ้ำดิบผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีชอ่ งเปิ ด (Pore Size) ขนาดเล็กมากเพียง 0.01
ไมครอน ซึง่ สามารถขจัดสิง่ ปนเปื อ้ น เชื ้อโรค ไวรัส และแบคทีเรี ยได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ ได้ น� ้ำประปาทีส่ ะอาดกว่า อีกทัง้ ยังลดการใช้ สารเคมี
ในกระบวนการผลิตท�ำให้ มคี วามปลอดภัยกว่าเดิม โดยเทคโนโลยีนี ้นับเป็ น
มาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับทีใ่ ช้ ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป
ทั ง้ นี ้ หากโรงผลิ ต น� ำ้ ประปาแห่ ง นี เ้ ปิ ดด� ำ เนิ น การอย่ า ง
เป็ นทางการ จะเป็ นโรงผลิตน�ำ้ ประปาเชิ งพาณิ ชย์ ขนาดใหญ่ ที่สุดใน
ประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เลือกใช้ เทคโนโลยี
ระบบเมมเบรน (Membrane) ระดับอัตราฟิ ลเตรชัน่ (Ultra Filtration) หรื อ
สามารถกล่าวได้ วา่ TTW เป็ นบริ ษัทที่มีความพร้ อมในการผลิตน� ้ำประปา
คุณภาพรองรับความต้ องการในอนาคตได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังท�ำการปรับปรุ งเรื่ องของคุณภาพน� ำ้ ดิบ
ในนิคมอุตสาหกรรมที่บริ ษัทได้ รับสิทธิในการเข้ าไปบริ หารจัดการน� ้ำอยู่
อาทิ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากเดิมที่มี
การน�ำน� ้ำดิบขึ ้นจากคลองย่อย ซึ่งเริ่ มมีคณ
ุ ภาพน� ้ำที่แย่ลง บริ ษัทจึงได้
ทุม่ งบประมาณ 400 ล้ านบาท ในการเปลี่ยนจุดสูบน� ้ำดิบจากจุดเดิมเป็ น
สูบจากแม่น� ้ำเจ้ าพระยาโดยตรง โดยปั จจุบนั ได้ ดำ� เนินการแล้ วเสร็ จ และ
ตอบโจทย์ในเรื่ องของคุณภาพน� ้ำได้ เป็ นอย่างดี
ขณะเดียวกัน บริ ษัทยังมีความพร้ อมในการรองรับการบริ หาร
จัดการน� ้ำในนิคมอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ซึง่ ในปั จจุบนั มีการติดต่อประสานงาน
และอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญา รวมทัง้ พร้ อมรองรั บการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ของทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน อีกทัง้ ทังโครงการระเบี
้
ยงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC), การตัง้
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นิคมอุตสาหกรรมใหม่, เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน และโครงการ
Smart City เป็ นต้ น
ด้ านการลงทุนในต่างประเทศ ปั จจุบนั บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการน�ำ
เสนอโครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตน� ้ำประปาต้ นแบบ (Prototype) แห่งแรก
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยใช้ น� ้ำดิบจากแม่น� ้ำอัตตรัน (Attran)
ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเมืองมะละแหม่ง ด้ วยมูลค่าการลงทุน 12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 400 ล้ านบาท โดยคาดมีสดั ส่วนการลงทุนระหว่าง TTW กับ
พันธมิตรท้ องถิ่น อยูท่ ี่ 70 : 30 คาดว่าจะได้ ข้อสรุปได้ ภายในปี นี ้
นอกจากการเสนอโครงการดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทยังได้ เข้ าไป
ส่งเสริมทางด้ านการศึกษา และสร้ างความรู้ความเข้ าใจในเรื่องคุณภาพน� ้ำ 
ด้ วยการสร้ างห้ องทดสอบคุณภาพน�ำ้ ให้ กับมหาวิทยาลัยมะละแหม่ง
(Mawlamyine University) ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
3 ของ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญจาก TTW เป็ น
ที่ปรึกษาและให้ ความรู้กบั คณะอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ของมหาวิทยาลัย
ในเรื่ องของการทดสอบคุณภาพน� ้ำตามมาตรฐานสากล
“เราเชื่ อว่ารั ฐต่างๆ ในเมี ยนมาต่างก็ ต้องการน� ำ้ ประปาที่ มี
คุณภาพ โครงการนี ้จะเป็ นต้ นแบบที่จะขยายองค์ความรู้ และเพิ่มโอกาส
ในการลงทุนของเรา ซึง่ ปั จจุบนั เราผ่านกระบวนการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ ้นจากการพัฒนาโครงการ หรื อ EHIA
(Environment and Health Impact Assessment) และผ่านการประชาพิจารณ์ (Public Hearing) แล้ ว โดยขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการ พิจารณาของ MIC
(Myanmar Investment Commission) ซึง่ จะเห็นได้ วา่ โครงการนี ้จะไม่สง่
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม แต่ในทางตรงกันข้ ามก็จะสร้ างประโยชน์ ต่อ
การพัฒนาเมือง และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมาให้ ดีขึ ้นอีก
ทางหนึง่ ด้ วย” คุณชัยวัฒน์กล่าว
คุณชัยวัฒน์กล่าวถึงเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจในปี นี ้ว่า หาก
แนวโน้ มตัวเลขการส่งออกมีการปรับตัวเพิม่ ขึ ้น บริษทั มองว่าความต้ องการ
ใช้ น�ำ้ ก็จะเพิ่มขึน้ เช่นกัน และจะส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษัทมี
อัตราการเติบโตแปรผันตามไปด้ วย ทังนี
้ ้ ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา
ประเทศไทยมีการส่งออกที่ลดลงแต่ปริ มาณและความต้ องการใช้ น�ำ้ ยัง
คงที่ และในอนาคตความต้ องการใช้ น� ้ำจะไม่ลดลงจากเดิมแต่จะมีความ
ต้ องการเพิ่มมากขึ ้น
ทังนี
้ ้หากผู้ประกอบการเพิม่ ก�ำลังการผลิต และมีความต้ องการ
ใช้ น� ้ำประปาเพิ่มมากขึ ้น บริ ษัทเองก็มีความพร้ อมในการรองรับการผลิต
น� ำ้ ประปาให้ เพียงพอต่อความต้ องการ โดยจะมีการลงทุนเพิ่มเติมทัง้
ในประเทศ และต่างประเทศ อีกทังคาดว่
้
าในอีก 3 ปี ข้างหน้ าจะมีการเติบโต
อย่างมีนยั ส�ำคัญจากการเตรี ยมความพร้ อมของผู้ประกอบการในปั จจุบนั
“ปั จจุบนั TTW มีความพร้ อมในการบริ หารจัดการที่ดี และมี
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทังความพร้
้
อมในเรื่ องขององค์ความรู้
ด้ านการบริ หารจัดการน�ำ้ ครบวงจร เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และมี
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารจัดการน� ้ำที่ดี ตลอด
จนความพร้ อมในการลงทุน ทังเงิ
้ นทุนและการระดมทุน จึงอาจกล่าวได้ วา่
เรามีความพร้ อมรองรั บสถานการณ์ ในอนาคตได้ อย่างแน่นอน” คุณชัยวัฒน์กล่าว
คุ ณ ชัย วัฒ น์ ก ล่ า วต่ อ ว่ า บริ ษั ท มี น โยบายในความมุ่ง มั่น
(Commitment) ร่วมกันทีจ่ ะบูรณาการการท�ำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน
ด้ วยความพร้ อมของบุคลากรในการประสานงาน การดูแล และการบริการ
อย่างเต็มความสามารถ รวมทัง้ มีทีมงานในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ

การส�ำรวจตรวจสอบคุณภาพน�ำ ้ และการติดตามผลเป็ นระยะๆ ในจุด
ที่ประชาชนได้ รับผลกระทบเรื่ องคุณภาพน� ้ำ เพื่อสร้ างความเข้ าใจในข้ อเท็จจริ ง และหาแนวทางแก้ ไขต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ด�ำเนินโครงการปลูกป่ าต้ นน� ้ำมาอย่าง
ต่อเนื่ องร่ วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม บนพื ้นที่ป่าเสื่อมโทรมในเขตต�ำบลปิ ล็อก อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในชื่อโครงการ “1 ล้ านกล้ า
สร้ างป่ าต้ นน� ้ำ” โดยแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็ น 5 ปี ๆ ละ 1,000 ไร่ หรื อ 2
แสนต้ นกล้ า ซึง่ เราได้ คดั เลือกพันธุ์ไม้ ที่เหมาะสมกับสภาพภูมอิ ากาศ และ
ภูมิประเทศบริ เวณนี ้
โดยทีมงานได้ ด�ำเนินการปลูก และบ�ำรุ งรั กษาต้ นกล้ าอย่าง
ต่อเนื่องอีก 2 ปี จนมีอตั ราการรอดตายมากกว่าร้ อยละ 85 ก่อนส่งมอบ
ให้ กบั กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็ นผู้ดแู ลรักษา และเป็ นสมบัติของแผ่นดิน
ต่อไป และในช่วงปลายปี นี ้บริษทั เตรียมทีจ่ ะส่งมอบป่ าต้ นน� ้ำแปลงสุดท้ าย
ซึ่งป่ าต้ นนีถ้ ือเป็ นต้ นน�ำ้ จ๊ อกกระดิ่นที่จะไหลลงสู่แม่น�ำ้ แคว ก่อนไหลสู่
แม่น� ้ำแม่กลอง ซึง่ น� ้ำส่วนหนึง่ จะถูกผันมายังแม่น� ้ำท่าจีน กลายเป็ นห่วงโซ่
ส�ำคัญ หล่อเลี ้ยงชีวิตผู้คนจ�ำนวนมากแถบลุม่ แม่น� ้ำ รวมถึงเป็ นแหล่งน� ้ำ
ส�ำคัญที่บริ ษัทน�ำมาผลิตเป็ นน� ้ำประปาคุณภาพด้ วย
คุณชัยวัฒน์กล่าวทิ ้งท้ ายว่า ปั จจุบนั การใช้ น� ้ำสามารถแบ่งออก
ได้ 4 ลักษณะ ได้ แก่ 1.น� ้ำเพื่อการเกษตร 2.น� ้ำเพื่อปรับระบบนิเวศ 3.น� ้ำเพื่ออุปโภคบริ โภค และ 4.น� ้ำเพื่ออุตสาหกรรม ดังนัน้ จึงอยากให้ ภาครัฐ
มีการบูรณาการการบริหารจัดการน� ้ำร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในของ
รัฐและภาคเอกชนให้ เป็ นระบบ และมีความสอดคล้ องต่อความต้ องการ
ใช้ น� ้ำประเภทต่างๆ มากขึ ้น
รวมถึง การประสานงานความร่ วมมื อของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกี่ ยวข้ องในทุกกระทรวงให้ มีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และด�ำเนินการได้ อย่างถูกต้ อง โดยมีการส�ำรวจ จัดเก็บข้ อมูล และมีการ
วางแผนปฏิบตั ิร่วมกัน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต ทังปั
้ ญหา
ภัยแล้ ง และการขาดแคลนน� ้ำที่จะน�ำไปใช้ ตามลักษณะต่างๆ รวมไปถึง
ปั ญหาสภาวะน� ้ำด้ อยคุณภาพ
“ประเทศไทยมีคนเก่งเป็ นจ�ำนวนมาก ทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่
ร่ วมกันฟั นฝ่ าอุปสรรคปั ญหาต่างๆ ได้ อย่างยัง่ ยืน จึงอยากให้ ผ้ กู �ำหนด
นโยบายได้ มองเห็นการท�ำงานแบบบูรณาการและมุ่งหวังประโยชน์ของ
ประเทศชาติ สิง่ แวดล้ อม และเศรษฐกิจประเทศเป็ นหลัก รวมทังการบริ
้
หาร
การคาดหวังที่สื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เข้ าใจ เข้ าถึง และ
ปฏิบตั ไิ ด้ อย่างแท้ จริ ง” คุณชัยวัฒน์กล่าว
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