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บทนํา 
 

“น้ํา” เปนปจจัยหลักในการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยถือวามีความอุดม
สมบูรณดานการเกษตรมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก เนื่องจากที่ต้ังของประเทศอยูในเขตมรสุม ปจจุบันไทยเริ่ม
มีปญหาขาดแคลนแหลงน้ํา เนื่องจากการเพิ่มของประชากร การเพิ่มพื้นที่การเกษตร ตลอดจนความตองการ
ใชน้ําของภาคสวนตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงใหความสําคัญดานการพัฒนาแหลงน้ํา โดยใหความสําคัญ
ดานการศึกษาและการพัฒนาแบบบูรณาการทั้งลุมน้ํา 

การจัดหาแหลงน้ําดิบเพื่อกิจการประปา โดยทั่วไปจะพิจารณาเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณจุดสูบน้ําดิบ
วามีปริมาณเพียงพอตอการผลิตน้ําประปาหรือไมเทานั้น มิไดคํานึงถึงการใชน้ําทั้งระบบในลุมน้ํา ซึ่งใน
อนาคตหากมีการใชน้ําจากภาคการใชน้ําตางๆ เพิ่มมากขึ้น อาจทําใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ําดิบได 

ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ และเพื่อใหมีขอมูลดานการใชน้ําเพื่อกิจการประปาในลุม
น้ําตางๆ กองพัฒนาแหลงน้ําจึงไดรวบรวมขอมูลตางๆ ของลุมน้ํา เชน ปริมาณน้ําทา พื้นที่รับน้ํา แมน้ําสาย
สําคัญในลุมน้ํา เปนตน เพื่อเปนขอมูลใหการประปาสาขาที่ต้ังในลุมน้ํานั้นๆ หรือผูที่เกี่ยวของ เขาใจถึงสภาพ
พื้นที่ศักยภาพแหลงน้ํา ประกอบการวางแผนเพื่อบริหารจัดการและเพื่อการบูรณาการกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ และหากพบปญหาดานแหลงน้ําดิบใน กปภ.สาขาใด ขอให กปภ.เขตที่รับผิดชอบดําเนินการแกไข
จัดการตอไป ทั้งนี้เมื่อไดดําเนินการแกไขแลวเสร็จ โปรดแจงใหทาง กพน. ทราบ เพื่อจะไดรวบรวมไวเปน
ฐานขอมูลปจจุบันตอไป 
 หวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับผูที่ตองการใชขอมูลในสวนของการใชน้ําของ
การประปาสวนภูมิภาคในลุมน้ํานาน หากมีขอเสนอแนะ ผูจัดทํายินดีแกไขในโอกาสตอไป 

 
 
  
 ผูจัดทํา 
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สภาพทั่วไปของลุมน้ํา 

       แมน้ํานาน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาหลวงพระบาง   ซึ่งเปนเสนแบงเขตแดนไทย - ลาว  ไหล
ผานที่ราบระหวางหุบเขาในเขตอําเภอเมือง และอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน  แลวไหลลงสูอางเก็บน้ําสิริกิต์ิ  
พื้นที่ตอนลางของลุมน้ํานานเปนที่ราบสองฝงแมน้ํา  จากจังหวัดพิษณุโลก  แมน้ํานานจะไหลคูกับแมน้ํายม
ลงมาบรรจบกันที่อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  และไหลผานบึงบอระเพ็ดทางฝงซาย  กอนจะไหลลง
แมน้ําปงที่อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค   

1. ตําแหนงที่ต้ัง 

 ลุมน้ํานานตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย พืน้ที่สวนใหญอยูในเขต 5 จังหวดั ไดแก นาน 
อุตรดิตถ พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค ลักษณะลุมน้ําวางตัวตามแนวทิศเหนือ - ใต ต้ังอยูระหวางเสนรุงที ่
15 องศา 42 ลิปดา เหนือ ถึง เสนรุงที่ 18 องศา 37 ลิปดา เหนือ และระหวางเสนแวงที่ 99 องศา 51 ลิปดา 
ตะวันออก ถึงเสนแวงที่ 101 องศา 21 ลิปดา ตะวนัออก มีทิศเหนือของลุมน้าํติดกับลุมน้ําโขง ทิศใตติดกับลุม
น้ําเจาพระยา ทิศตะวนัออกติดกับลุมน้ําโขงและลุมน้าํปาสัก และทิศตะวันตกติดกบัลุมน้ํานาน  (รูปที่ 1) 
 
2. สภาพลุมน้ํา 

 ลุมน้ํานาน มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งสิ้น 10,792 ตร.กม. ลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก น้ําวา มีตนกําเนิดมา
จากเทือกเขาหลวงพระบางไหลมาบรรจบ ทางฝงซายของแมน้ํานานที่อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน น้ําปาด ซึ่ง
เปนลําน้ําสาขาสายใหญ มีตนกําเนิดมาจาก เทือกเขาหลวงพระบางเชนกัน ไหลมาบรรจบทางฝงซาย ที่
จังหวัดอุตรดิตถ แมน้ําแควนอย ลําน้ําสาขาที่ใหญที่สุด ไหลมาบรรจบที่อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 
และแมน้ําวังทอง ไหลมาบรรจบทางฝงซายของแมน้ํา นานที่อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิจิตร สามารถแบงลุม
น้ําสาขาได 16 ลุมน้ําสาขา แสดงรายละเอียดในรูปที่ 2 และ ตารางที่ 1 
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รูปที่ 1  ตําแหนงที่ต้ังของลุมน้ํานาน 

นาน
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ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

รูปที่ 2  ลุมน้าํสาขา ของลุมน้ํานาน 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดลุมน้ําสาขา (ลุมน้ํานาน) 
 

รหัสลุมน้ํา ชื่อลุมน้ํายอย 
09.02   แมน้ํานานตอนบน 
09.03   หวยน้ํายาว 
09.04   แมน้ํานานสวนที่ 2 
09.05   น้ํายาว 
09.06   น้ําสมุน 
09.07   แมน้ํานานสวนที่ 3 
09.08   น้ําสา 
09.09   น้ําวา 
09.10   น้ําแหง 
09.11   แมน้ํานานสวนที่ 4 
09.12   น้ําปาด 
09.13   คลองตรอน 
09.14   แมน้ําแควนอย 
09.15   น้ําภาค 
09.16 แมน้ําวังทอง 
09.17 แมน้ํานานตอนลาง 

 
3. สภาพภูมิประเทศ 

 แมน้ํานาน มีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาหลวงพระบาง ซึ่งเปนเสนแบงเขตแดนไทย - ลาว มีความสูง
อยูที่ระดับ 220 ม.รทก. จากนั้นไหลผานที่ราบระหวางหุบเขาในเขตอําเภอเมือง และอําเภอเวียงสา จังหวัด
นาน หุบเขาทาง ดานตะวันตกและตะวันออกทั้งสองดานนี้เปนตนกําเนิดของลําน้ําสาขาหลายสาย ที่ราบ
บริเวณนี้จะมีระดับความสูง ประมาณ 180 - 220 ม.รทก. จากนั้นแมน้ํานานจะไหลผานหุบเขาลงสูอางเก็บ
น้ําสิริกิต์ิ พื้นที่ตอนลางของลุมน้ํา นานจะเปนที่ราบสองฝงแมน้ําซึ่งจัดไดวาเปนทุงราบผืนใหญที่สําคัญที่สุด
ของประเทศไทย จากจังหวัดพิษณุโลก แมน้ํานานจะไหลเคียงคูกับแมน้ํายมลงมาจนบรรจบกันที่อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค จากนั้นจะไหลผาน บึงบอระเพ็ดทางฝงซาย กอนจะบรรจบกับแมน้ําปง ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ แมน้ําเจาพระยา 
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4. สภาพภูมิอากาศ 
ขอมูลทางภูมิอากาศที่สําคัญของลุมน้ําแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ขอมูลภูมิอากาศทีส่ําคัญ 
 

ขอมูลภูมิอากาศที่สาํคัญ หนวย ชวงพสิัย 
อุณหภูมิ องศาเซลเซยีส  25.2 – 28.2 
ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซ็นต  70.4 – 79.8 
ความเร็วลม น็อต  0.6 – 3.0 
เมฆปกคลุม 0-10  5.1 – 5.6 
ปริมาณน้ําระเหยจากถาด มิลลิเมตร  1,244.5 – 2,018.0 
ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิง มิลลิเมตร  1,588.6 – 1,934.9 

 
5. ลักษณะทางอุตุ – อุทกวิทยา 

5.1 ปริมาณน้ําฝน 

 ลุมน้ํานาน มีปริมาณฝนผันแปร  ต้ังแต 1,000 มิลลิเมตร   จนถึง1,800 มิลลิเมตร   โดยมีปริมาณฝน 
ทั้งปเฉลี่ยประมาณ  1,272.7 มิลลิเมตร  (แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3) 
 

5.2 ปริมาณน้ําทา 

 ลุมน้ํานาน มีพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 34,331 ตารางกิโลเมตร  จะมีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ เฉลี่ย
ทั้งหมด 12,014.8 ลาน ลูกบาศกเมตร  หรือคิดเปนปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย ตอหนวยพื้นที่รับน้ําฝน
ประมาณ 11.10 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร (แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนและน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน  

เดือน 
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ย 

(ลาน ลบ.ม.) 

เม.ย. 71.9 153.9 
พ.ค. 185.8 344.1 
มิ.ย. 171.3 781.5 
ก.ค. 193.1 1,558.5 
ส.ค. 243.5 2,961.8 
ก.ย. 232.3 3,251.0 
ต.ค. 102.3 1,577.5 
พ.ย. 20.4 587.7 
ธ.ค. 5.1 313.6 
ม.ค. 6.1 220.3 
ก.พ. 12.6 143.8 
มี.ค. 28.2 121.2 
ฤดูฝน 1,128.3 10,474.4 
ฤดูแลง 144.4 1,540.4 
ทั้งป 1,272.7 12,014.8 
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ความตองการใชน้ําเพ่ือกิจการประปา 
 

ความตองการใชน้ําในลุมน้ํานาน 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) ที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคในลุม
น้ํานาน มีจํานวน 9 แหง (รูปที่ 3) โดยขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2552 ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาในลุมน้ํา 
และจํานวนผูใชน้ําและความตองการน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาของ กปภ.สาขา แตละแหงแสดงใน ตารางที่ 4 
และ ตารางที่ 5 ตามลําดับ 
 โดยความตองการน้ําดิบในลุมน้ํานาน เพื่อกิจการประปาของ กปภ.สาขา 9 แหง  (ป พ.ศ. 2552) 
ประมาณ 20.72 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 0.17 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ํานาน (ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 
12,014.8 ลาน ลบ.ม.) และความตองการน้ําดิบในอนาคต ณ ป พ.ศ. 2557 (5 ป), ป พ.ศ. 2562 (10 ป),     
ป พ.ศ. 2567 (15 ป) และ ป พ.ศ. 2572 (20 ป) มีคาประมาณ 23.28, 25.68, 28.23 และ 31.85 ลาน ลบ.ม. 
ตามลําดับ สามารถแสดงใน รูปที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ. 2552 ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาในลุมน้ํานาน 
 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) ลําดับ กปภ. สาขา แมขาย / หนวยบริการ ผูใชนํ้า (ราย) 

 ออกแบบ   ท่ีใชงาน  

ปริมาณนํ้าผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

 1 นาน แมขายนาน 9,397 16,320 13,440 2,850,158 
    หนวยบริการกลางเวียง 1,673 2,400 1,920 511,803 
    หนวยบริการนานอย 457 1,200 960 97,738 
 2 ทาวังผา แมขายทาวังผา 1,347 2,160 2,160 293,268 
   หนวยบริการเชียงกลาง 1,111 1,200 1,200 208,003 
  หนวยบริการปว 1,308 1,200 1,200 326,200 
3 อุตรดิตถ อุตรดิตถ (ปากฝาง) 814 2,400 2,400 241,246 
    หนวยบริการตรอน 447 480 480 109,458 
    หนวยบริการบานดานนาขาม 1,322 - - 318,492 
4 พิษณุโลก พิษณุโลก 1,629 960 960 692,516 
  หนวยบริการบางระกํา 2,440 2,400 2,400 615,528 
   หนวยบริการพรหมพิราม 2,106 2,400 2,400 594,175 
   หนวยบริการบางกระทุม 831 480 480 293,295 
   หนวยบริการเนินกุม 608 480 480 124,922 
  หนวยบริการวังทอง 2,647 2,400 2,400 730,019 
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กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) ลําดับ กปภ. สาขา แมขาย / หนวยบริการ ผูใชนํ้า (ราย) 

 ออกแบบ   ท่ีใชงาน  

ปริมาณนํ้าผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

 พิษณุโลก หนวยบริการบานใหม 605 480 480 133,253 
  หนวยบริการบานกราง 1,326 1,920 1,920 385,604 
   หนวยบริการหัวรอ 4,375 7,200 7,200 1,377,533 
  หนวยบริการเนินมะปราง 284 1,200 1,200 70,666 
5 นครไทย นครไทย 3,004 4,800 3,120 682,704 
  หนวยบริการชาติตระการ 1,552 1,200 1,200 302,365 
6 พิจิตร พิจิตร 11,364 14,400 19,200 3,146,724 
   หนวยบริการสากเหล็ก 1,124 - - 313,451 
  หนวยบริการวังทรายพูน 944 - - 198,642 
     หนวยบริการทาฬอ 625 - - 156,459 
    หนวยบริการวังกรด 1,088 1,920 1,920 277,204 
   หนวยบริการหัวดง 833 1,440 1,440 190,358 
   หนวยบริการโคกสลุด 1,401 4,800 4,800 362,443 
7 บางมูลนาก บางมูลนาก 4,104 6,000 6,000 1,091,940 
  หนวยบริการโพทะเล 866 1,200 1,200 234,314 
  หนวยบริการบางไผ 379 480 480 78,068 

 8 ตะพานหิน ตะพานหิน 5,932 9,600 13,200 1,687,100 
    หนวยบริการทับคลอ 2,810 1,200 960 676,546 

 9 ชนแดน ชนแดน 2,199 2,400 2,016 471,216 
    หนวยบริการวังโปง 659 1,200 624 132,563 

  รวม 152,345 250,560 222,600 56,487,757 

หมายเหตุ     
-  หมายถึง  รับน้ําจากหนวยบริการ หรือ แมขาย 
ที่มา : กองบริการสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปที่ 3  การประปาสวนภูมิภาค 9 สาขา ในพื้นทีลุ่มน้ํานาน 
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สถานการณน้ําในปจจุบัน แนวโนม และปญหาของแหลงน้ํา 
 น้ําสะอาดเพื่อการบริโภค-อุปโภค เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดตอชีวิต และสุขภาพที่ดีของมนุษยรวม
ไปถึงการดํารงชีวิตประจําวันในดานตางๆ ในระยะ 30 ปที่ผานมา การประปาสวนภูมิภาคไดมีเปาหมายที่จะ
บริการน้ําสะอาด ใหครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทเพิ่มมากขึ้นเปนลําดับ เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดใชอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 ปญหาแหลงน้ําที่พบโดยทั่วไปของทุกพื้นที่มี 2 ปญหาหลัก คือ  

1. ปญหาการขาดแคลนน้ําดิบ 
  สถานการณแหลงน้ําดิบในปจจุบัน (2552) และในอนาคต มีแนวโนมที่จะขาดแคลนเพิ่มข้ึน
ทั้งนี้เนื่องจาก ปริมาณความตองการใชน้ํา ทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร และเพื่อกิจกรรมอื่นๆ มี
แนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น อาจทําใหเกิดปญหาการแยงน้ําขึ้นเมื่อเกิดปญหาภัยแลง  
  ในพื้นที่ลุมน้ํานาน จะมีปริมาณฝนคอนขางมากก็ตาม ปญหาการขาดแคลนน้ํายังมีอยูใน
หลายพื้นที่ แตเพื่อใหสามารถขยายพื้นที่การบริการน้ําประปาใหบริการไดอยางทั่วถึง ทําใหตองมีความ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น เพื่อใหการประปามีน้ําดิบเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองมีการวางแผน พัฒนาและ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับใชในเวลาขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหมีน้ําผลิตจายแกประชาชน
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพที่ดีตอไป สถานการณน้ําของ กปภ. สาขา ในลุมน้ํานาน แสดงดังตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6  สถานการณน้ําของ กปภ.สาขา ในลุมน้ํานาน 

สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 

 1 นาน แมขายนาน แมน้ํานาน ∗  
    หนวยบริการกลางเวียง แมน้ํานาน ∗  
    หนวยบริการนานอย อางเก็บน้ําแหง ∗  
 2 ทาวังผา แมขายทาวังผา แมน้ํานาน ∗  
   หนวยบริการเชียงกลาง แมน้ํานาน ∗  
  หนวยบริการปว ลําน้ําขวาง ∗  
3 อุตรดิตถ อุตรดิตถ (ปากฝาง) แมน้ํานาน ∗  
   หนวยบริการตรอน แมน้ํานาน ∗  
   หนวยบริการบานดานนาขาม รับน้ําจาก ป.อุตรดิตถ ∗  
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สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 

4 พิษณุโลก พิษณุโลก 
บอบาดาล ,รับน้ํ าจากหน วย
บริการหัวรอ 

∗  

  หนวยบริการบางระกํา บอบาดาล ∗  
   หนวยบริการพรหมพิราม แมน้ํานาน ∗  
   หนวยบริการบางกระทุม รับน้ําจาก น.โคกสลุด ป.พิจิตร ∗  
   หนวยบริการเนินกุม รับน้ําจาก น.สากเหล็ก ป.พิจิตร ∗  
  หนวยบริการวังทอง แมน้ําวังทอง ∗  
  หนวยบริการบานใหม แมน้ํานาน ∗  
  หนวยบริการบานกราง บอบาดาล ∗  
   หนวยบริการหัวรอ แมน้ํานาน ∗  
  หนวยบริการเนินมะปราง คลองหวยเถิน ∗  
5 นครไทย นครไทย แมน้ําแควนอย ∗  
  หนวยบริการชาติตระการ แมน้ําภาค ∗  
6 พิจิตร พิจิตร แมน้ํานาน ∗  
   หนวยบริการสากเหล็ก รับน้ําจากแมขาย ∗  
  หนวยบริการวังทรายพูน รับน้ําจากหนวยบริการวังกรด ∗  
    หนวยบริการทาฬอ รับน้ําจาก ป.พิจิตร ∗  
   หนวยบริการวังกรด แมน้ํานาน ∗  
   หนวยบริการหัวดง แมน้ํานาน ∗  
   หนวยบริการโคกสลุด แมน้ํานาน ∗  
7 บางมูลนาก บางมูลนาก แมน้ํานาน ∗  
  หนวยบริการโพทะเล บอบาดาล ∗  
  หนวยบริการบางไผ แมน้ํานาน ∗  
8 ตะพานหิน ตะพานหิน แมน้ํานาน  * 2 

   หนวยบริการทับคลอ 
สระเก็บน้ําคลองวังแดง,รับน้ํา
จากแมขาย 

 * 2 

9 ชนแดน ชนแดน คลองบุษบง,หวยหินฝน  * 1 
   หนวยบริการวังโปง คลองวังโปง  * 1 

หมายเหตุ      * 1  น้ําดิบลดลง 
     * 2  จายน้ําเปนเวลา 
     * 3  หยุดจายน้ํา 
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จากขอมูลสถานการณน้ําดิบของ กปภ. สาขา (ตารางที่ 6) สรุปไดวา กปภ.สาขาที่มีปญหา
แหลงน้ําดิบ มีจํานวนทั้งหมด 2 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ กปภ.สาขาที่ประสบปญหาน้ําดิบลดลง คือ 
กปภ. สาขาชนแดน และ กปภ. ที่มีปญหาจายน้ําเปนเวลาบอยครั้ง มีจํานวน 1 แหง คือ กปภ. สาขา ตะพาน
หิน ซึ่งตองจายน้ําเปนเวลาในเดือนมิถุนายน ป 2553 เดือนกุมภาพันธ ถึง มิถุนายน ป 2552และ เดือน
เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ป 2551 โดยการแกไขปญหาดังกลาวเปนหนาที่ของ กปภ.เขต ดําเนินการแกไข
ตอไป  

 
2. ปญหาคุณภาพน้ําดิบ 

  ปญหาที่สําคัญในการผลิตน้ําของการประปาสวนภูมิภาคอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาคุณภาพ
ของน้ําดิบ เนื่องจากชุมชนสวนใหญในปจจุบันตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําและไดมีการขยายตัวเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง มีปริมาณมากขึ้น โดยมิไดมีการ
บําบัด ซึ่งปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวมแลว ยังสงผลกระทบตอการ
ผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค เนื่องจากสวนใหญจะใชน้ําดิบจากแมน้ําธรรมชาติในการผลิต ทํา
ใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาใชในการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
  โดยคุณภาพน้ําของแมน้ํานาน ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ํานาน พบวาคุณภาพน้ํา
โดยทั่วไป ณ ปจจุบัน อยูในเกณฑพอใช  โดยมีปริมาณออกซิเจนละลาย 5.6 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรียอยู 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับปริมาณแอมโมเนียในน้ําไมมีปญหาแตอยางใด (มคีาไมเกนิ 
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) และในสวนของปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  มี
ปริมาณคอนขางนอย 
  โดยสรุป แหลงน้ําที่อยูในพื้นที่ลุมน้ํานาน อยูในเกณฑที่ถือวาไมสงผลกระทบตอการนํามา
เปนน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปา  
 



ความตองการน้ําดิบเพื่อกิจการประปา - ลุมน้ํานาน  กันยายน  2553 

กองพัฒนาแหลงน้ํา  - 17 - ฝายทรัพยากรน้ํา 

การจัดการคุณภาพน้ํา และการแกปญหาภัยแลง 
 ในดานการจัดการคุณภาพน้ําของ กปภ. ไดพิจารณาแกปญหาแหลงน้ําดิบ ทั้งดานปริมาณน้ําและ
คุณภาพน้ําดิบ โดยไดมีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กรมชลประทาน กรมควบคุม
มลพิษ กรมทรัพยากรน้ํา การไฟฟาฝายผลิต องคกรปกครองสวนทองถิ่นและอื่นๆ เพื่อใหไดมาซึ่งการจัดการ
ปริมาณและคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพในทุกๆ ลุมน้ํา สําหรับในสวนการบริหารจัดการในขณะนี้ กปภ. 
ไดดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการ โดยลดขั้นตอนการดําเนินการตาง ๆ เพื่อนํามาซึ่งการบริการ
ผูใชน้ําอยางเพียงพอและเปนธรรม นอกจากนี้ยังดําเนินการตรวจสอบ เฝาระวัง รับทราบ และแกปญหาตางๆ 
อาทิ  

1. ตรวจสอบคุณภาพน้ําดิบและน้ําประปาเปนประจํา 
การประปาสวนภูมิภาคสาขาตางๆ จะทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําดานกายภาพเคมี 

แบคทีเรีย สารเปนพิษ(โลหะหนักและสารเคมีที่ใชกําจัดศัตรูพืช)  รวมทั้งงานดานการตรวจสอบคุณลักษณะ
ของสารเคมีที่ใชในระบบประปา การรวบรวมผลวิเคราะห และการประเมินผลขอมูลคุณภาพน้ําดานกายภาพ 
เคมี แบคทีเรีย ของทุกสํานักงานประปาทั่วประเทศ โดยไดมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหน้ําประปา
ที่ผลิตไดอยูในเกณฑมาตรฐานตลอดเวลา 

2. เพิ่มขยายกําลังผลิตน้ําประปาใหมากขึ้น 
การประปาสวนภูมิภาคไดดําเนินการปรับปรุงขยายระบบประปา ปรับปรุงเสนทอ พฒันาปรบัปรุงแหลง

น้ํา และขยายเขตบริการอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนไดมีน้ําสะอาดใชในการอุปโภค บริโภค อยางทั่วถึง 
3. โครงการน้ําประปาดื่มได 

  กปภ. มุงปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑอยูเสมอ โดยไดดําเนินการ "โครงการน้ําประปาดื่ม
ได" เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา เมื่อ ป พ.ศ. 2542 ซึ่ง 
กปภ. ไดประสานความรวมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพ
น้ําประปาใหมีความสะอาด จนสามารถใชบริโภคไดโดยตรงจากกอก อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหมีน้ําสะอาดไวใชในการอุปโภค บริโภคในราคาไมแพง นอกจากนี้โครงการน้ําประปาดื่มไดยังเปน
สวนหนึ่งในแผนเพิ่มประสิทธิภาพกิจการประปาของ กปภ. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการให
รองรับกับระบบการดําเนินงานเชิงธุรกิจที่จะมีข้ึนในอนาคต 
  โดยนับต้ังแตป พ.ศ. 2543 จนถึงปจจุบัน (สิงหาคม 2553) กปภ. ไดประกาศพื้นที่น้ําประปา
ด่ืมไดแลว 135 แหง โดยในพื้นที่ลุมน้ํานาน มีการประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มไดแลวจํานวน 5 แหง คือ 

1. กปภ. สาขา นาน 
2. กปภ. สาขา อุตรดิตถ 
3. กปภ. สาขา พจิิตร 

4. กปภ. สาขา ตะพานหิน 
5. กปภ. สาขา บางมูลนาก
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