
 
 
 

 
 

โครงการทัศนศึกษาดูงาน เขื่อนนฤบดินทรจินดา และเขื่อนทดน้้าบางประกง 
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดา เป็นเข่ือนดินสูง 32.75 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 3,967.51 เมตร เก็บ
กักน้้าได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2563 จะสามารถขยายพื้นทีช่ลประทาน
ได้ 111,300 ไร่ นอกจากจะชว่ยบรรเทาปัญหาน้้าท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้า้เค็ม น้้าเน่า
เสีย ในแม่น้า้ปราจนีบุรีและแม่น้า้บางปะกง ในช่วงฤดูแล้งเป็นประจ้าเกือบทุกปี 
ที่ส้าคัญ ยังทา้หน้าที่เป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกท้าลายป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาตทิับลาน และอุทยาน
แห่งชาติปางสดีา ซึ่งเปน็พื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาติ รวมทัง้เป็นแหล่งน้า้ทีช่่วยเพิ่มความชุม่ชื้นในพืน้ทีป่่าไม้ได้อีก
ประการหนึ่ง รวมทัง้เป็นแหล่งน้า้ส้าหรับให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทัง้ป ี ตลอดจนเปน็สถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรไีด้อีกด้วย 

เขื่อนทดน้้าบางปะกง ตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่เสวก ต้าบลบางแก้ว ห่างจากตัวเมืองไปตามล้าน้้าบางปะกง 
ประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เส้นทางฉะเชิงเทรา-บางคล้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่ม น้้าบางปะกง เป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการพัฒนากลุ่มน้้าบางปะกงในพระราชด้าริและเพื่อจัดสรรน้้าเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด อุตสาหกรรม
ในภาคตะวันออก เป็นเข่ือนป้องกันน้้าเค็ม ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค 

วิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูระถัมภ์ เล็งเห็นความส้าคัญของการบริหาร
จัดการน้้าของประเทศ จงึจัดให้มีการศึกษาดูงาน เข่ือนนฤบดนิทรจินดา และเข่ือนทดน้า้บางประกง ขึ้น ระหว่างวนัที ่
11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดปราจนีบุรี   
 

 



 
ก้าหนดการเดินทาง 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  (วสท. – เขื่อนนฤบดินทรจินดา) 
07.00-08.00 น.  พร้อมที่ วสท. รับประทานอาหารเช้า 
08.00-11.30 น.  ออกเดินทางจาก วสท. มุ่งหน้าสู่เขื่อนนฤบดินทรจินดา (ห้วยโสมง) 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ร้านอาหาร หย่ง ปัง (Yong Pang Restaurant) 

ตลาดอุดมสุข กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 
13.00-13.30 น. เดินทางเข้าสู่โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานฤบดินทรจินดา อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

นายวิเชียร เหลืองอ่อน (ผู้อ้านวยการโครงการฯ) ให้การต้อนรับ 
และบรรยายแนะน้าโครงการ 

14.00-16.00 น.  ดูงานตัวเขื่อน อาคารประกอบ และอ่างเก็บน้้านฤบดินทรจินดา 
16.00-17.00 น.  เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมกันทรี กบินทร์บุรี 
17.00-18.30 น.  Check In และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30-18.45 น.  เดินทางไปร้านอาหารบ้านเนินน้้า 
19.00-21.00 น.  รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเดินทางเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
   

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์  2562 (เขื่อนทดน้้าบางประกง) 
07.00-08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมกันทรี  
08.00-10.00 น.  เดินทางออกจากที่พักแรม โรงแรมกันทรี มุ่งหน้าสู่เขื่อนทดน้้าบางประกง 
10.00-12.00 น.  เดินทางถึง โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 
   นายธ้ารงศักดิ์ นคราวงศ์ (ผู้อ้านวยการโครงการฯ) ให้การต้อนรับ 
   บรรยาย แนะน้าโครงการฯ จากนั้นดูงานเขื่อนทดน้้าบางปะกง 
12.30-13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริมฝั่งแม่น้้าบางปะกง 
13.30-14.00 น.  เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวหิาร จ.ฉะเชิงเทรา 
15.00-16.30 น.  เดินทางกลับถึง วสท. โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ใบสมัคร 

โครงการทัศนศึกษาดูงาน เขื่อนนฤบดินทรจินดา และ เขื่อนทดน้้าบางประกง 
ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี 

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
 

ชื่อ-นามสกุล  1)……………………………………………………….2)………………………………………………………... 
หน่วยงาน ……………………………………………………………………………………..................................................  
ที่อยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์ ……………………………………………….โทรสาร …………………………………………………………………….. 
E-mail : ……………………………………......................มือถือ……………………………………………....................... 

 
อัตราค่าลงทะเบียน   
 

   กรรมการ วสท. (พักคูห่้องละ 2 ท่าน)    ท่านละ     3,500  บาท 
   สมาชิก วสท. (พักคู่)    ท่านละ     4,000  บาท 
   บุคคลทั่วไป (พักคู่)     ท่านละ     4,500  บาท 
 
หมายเหตุ พักเดี่ยว (ช้าระเพ่ิม)   ท่านละ        600  บาท  
  
***(ส้ารองท่ีนั่งและช้าระเงินภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 การช้าระเงินถือเป็นการส้ารองที่นั่ง

ที่สมบูรณ์) 
 

ราคานี้รวม 
ค่ารถตู้   
ค่าอาหารตามท่ีระบุ 
ค่าท่ีพัก 1  คืน (1 ห้อง 2 ท่าน  

ราคานี้ไม่รวม 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการ 
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  
ค่าทิปโชเฟอร์

 

การช้าระเงิน 
  โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม.. 
  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย  เลขที่ 045-2-03026-1 
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์  เลขที่ 147-4-32388-6 

หรือ ช้าระเป็นเงินสดได้ที่ ชั้น 5 อาคาร วสท. ซอยรามค้าแหง 39   
ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คุณรุ่งลาวรรณ์  สท้านภพ 
โทรศัพท์  02-184-4600-9 ต่อ 510 , 090-990-9791   โทรสาร 02-184-4662 
E-mail : runglawan@eit.or.th  

mailto:runglawan@eit.or.th

