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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
การประปาสวนภูมิภาคในลุมน้ําปง หากมีขอเสนอแนะ ผูจัดทํายินดีแกไขในโอกาสตอไป 

 
 
  
 ผูจัดทํา 
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สภาพทั่วไปของลุมน้ํา 
 

 แมน้ําปงเกิดจากทิวเขาผีปนน้ํา ในเขตอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม แลวไหลผานหุบเขาลงมาสู
ที่ราบลุมกวางใหญในจังหวัดเชียงใหม ผานจังหวัดลําพูน จากนั้นไหลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานอําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม แลวไหลลงทิศใตผานอําเภอฮอด กอนจะลงสูอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สวนแมน้ําปง
ตอนลาง ใตเขื่อนภูมิพลจะไหลผานที่ราบมาบรรจบกับแมน้ําวังและไหลผานที่ราบกวางใหญในเขตจังหวัด
กําแพงเพชร กอนจะไปบรรจบกับแมน้ํายมและแมน้ํานาน รวมเปนแมน้ําเจาพระยาที่ปากน้ําโพ จังหวัด
นครสวรรค 
 
1. ตําแหนงที่ต้ัง 

 ลุมน้ําปงตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย โดยมพีืน้ที่สวนใหญ อยูในเขต 5 จังหวัด ไดแก 
เชียงใหม ลําพูน ตาก กําแพงเพชร และนครสวรรค ลักษณะลุมน้าํเรียวยาว วางตัวในแนวเหนือ – ใต อยู
ระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 45 ลิบดา เหนือ ถงึ เสนรุงที่ 18 องศา 49 ลิบดา และ อยูระหวางเสนแวงที่ 98 
องศา 05 ลิบดา ตะวนัออก ถึงเสนแวงที ่100 องศา 09 ลิบดา ตะวันออก - ทิศเหนอื และทิศตะวนัตกติดกับ
ลุมน้ําสาละวนิและลุมน้ํากก  (รูปที่ 1) 
 
2. สภาพลุมน้ํา 

 ลุมน้ําปงตั้งอยูทางทิศเหนือของประเทศไทย มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งสิ้น 33,896 ตร.กม. ลําน้ําสาขาที่ 
สําคัญของแมน้ําปง ไดแก น้ําแมงัด มีตนกําเนิดจากเทือกเขาแดนลาวทางตอนเหนือของลุมน้ํา ไหลมา
บรรจบกับแมน้ําปงทางฝงซาย น้ําแมแตง ไหลจากเทือกเขาแดนลาวลงมาบรรจบแมน้ําปงทางฝงขวา แมน้ําก
วงไหลมาบรรจบแมน้ําปงทางฝงซายที่จังหวัดลําพูน แมน้ําลี้ ไหลจากอําเภอลี้ข้ึนไปทางทิศเหนอืบรรจบแมน้าํ
ปงทางฝงซาย ที่อําเภอจอมทอง น้ําแมแจม ไหลจากเทือกเขาถนนธงชัยจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือของลุมน้ํา
ลงมาบรรจบ แมน้ํา ปงทางฝงขวาที่อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม สามารถแบงลุมน้ําสาขาได 20 ลุมน้ําสาขา 
แสดงรายละเอียดในรูปที่ 2 และ ตารางที่ 1 
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รูปที่ 1  ตําแหนงที่ต้ังของลุมน้ําปง 

ปง 
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ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

รูปที่ 2  ลุมน้าํสาขา ของลุมปง 



ความตองการน้ําดิบเพื่อกิจการประปา - ลุมน้ําปง  กันยายน  2553 

กองพัฒนาแหลงน้ํา  - 5 -     ฝายทรัพยากรน้ํา 
   

ตารางที่ 1  รายละเอียดลุมน้ําสาขา (ลุมน้ําปง) 
 

รหัสลุมน้ํา ชื่อลุมน้ํายอย 
06.02 แมน้ําปงตอนบน 
06.03 น้ําแมงัด 
06.04 แมน้ําแมแตง 
06.05 แมน้ําปงสวนที่ 2 
06.06 น้ําแมริม 
06.07 น้ําแมกวง 
06.08 น้ําแมงาน 
06.09 น้ําแมล้ี 
06.10 น้ําแมกลาง 
06.11 แมน้ําปงสวนที่ 3 
06.12 น้ําแมแจมตอนบน 
06.13 น้ําแมแจมตอนลาง 
06.14 น้ําแมหาด 
06.15 น้ําแมต่ืน 
06.16 แมน้ําปงสวนที่ 4 
06.17 หวยแมทอ 
06.18 คลองวังเจา 
06.19 คลองแมระกา 
06.20 คลองสวนหมาก 
06.21 แมน้ําปงตอนลาง 

 
3. สภาพภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิประเทศตอนบนของลุมน้ําปงเปนเทือกเขาสลับซับซอนปกคลุมดวยปาไม  ลําน้ําในชวงที่ไหล
ผานทองที่อําเภอเชียงดาวอยูที่ระดับความสูงประมาณ  500-1,300  เมตร รทก.  ความลาดชันทองน้ํา
ประมาณ 1:40 ลําน้ําชวงที่ผานหุบเขาตอนบนในเขตอําเภอแมแตงมีระดับความสูงประมาณ 320-500 เมตร 
รทก. ความลาดชันทองน้ําประมาณ 1:50   ลําน้ําชวงที่ผานที่ราบในหุบเขาในเขตอําเภอแมแตง  อําเภอแม
ริม  อําเภอเมือง  มีระดับความสูงประมาณประมาณ 260-300 เมตร รทก.  ความลาดชันของทองน้ําประมาณ 
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1:1,800  ลําน้ําชวงที่ไหลผานพื้นที่ราบในหุบเขากอนไหลลงอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล  มีระดับความสูง 140-
260  เมตร  รทก.  ความลาดชันทองน้ําประมาณ 1:1,590  พื้นที่ราบตอนลางของเขื่อนภูมิพล  อยูในพื้นที่
จังหวัดตาก  กําแพงเพชร  และนครสวรรค  มีระดับความสูงประมาณ 25-140  เมตร รทก.  ความลาดชันทอง
น้ําประมาณ 1:2,300 
 
4. สภาพภูมิอากาศ 

ขอมูลทางภูมิอากาศที่สําคัญของลุมน้ําแสดงใน ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ขอมูลภูมิอากาศทีส่ําคัญ 
 

ขอมูลภูมิอากาศที่สาํคัญ หนวย ชวงพสิัย 
อุณหภูมิ องศาเซลเซยีส 23.3 – 28.2 

ความชืน้สัมพทัธ เปอรเซ็นต 68.5 – 78.3 
ความเร็วลม น็อต 0.6 – 3.0 
เมฆปกคลุม 0-10 5.2 – 5.8 

ปริมาณน้าํระเหยจากถาด มิลลิเมตร 1,301.9 – 2,018.0 
ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิง มิลลิเมตร 1,484.8 – 1,934.9 

 
5. ลักษณะทางอุตุ – อุทกวิทยา 

5.1 ปริมาณน้ําฝน 

 ลุมน้ําปง มีปริมาณน้ําฝน ต้ังแต 900 มิลลิเมตร จนถึง 1,900 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ําฝนทั้งป
เฉลี่ยประมาณ  1,124.6  มิลลิเมตร   (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3) 
 

5.2 ปริมาณน้ําทา 

 ลุมน้ําปงมีพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 33,896 ตารางกิโลเมตร  และมีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้งปเฉลี่ย 
8,725.3 ลานลูกบาศกเมตร หรือ มีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่รับน้ําฝน 8.16 ลิตร/วินาที/ตาราง
กิโลเมตร (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนและน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน  

เดือน 
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ย 

(ลาน ลบ.ม.) 

เม.ย. 47.9 126.5 

พ.ค. 157.8 341.9 

มิ.ย. 136.1 511.8 

ก.ค. 151.7 660.0 

ส.ค. 195.5 1,326.6 

ก.ย. 215.7 1,997.6 

ต.ค. 135.4 1,849.6 

พ.ย. 44.2 904.5 

ธ.ค. 13.0 440.8 

ม.ค. 7.3 277.6 

ก.พ. 5.5 160.7 

มี..ค. 14.3 127.7 

ฤดูฝน 992.2 6,687.6 

ฤดูแลง 132.4 2,037.7 

ทั้งป 1,124.6 8,725.3 
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ความตองการใชน้ําเพ่ือกิจการประปา 
 

ความตองการใชน้ําในลุมน้ําปง 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) ที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคในลุม
น้ําปงมีจํานวน 11 แหง (รูปที่ 3) โดยขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2552 ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาในลุมน้ํา 
และ จํานวนผูใชน้ําและความตองการน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาของ กปภ.สาขา แตละแหงแสดงในตารางที่ 4
และ ตารางที่ 5 ตามลําดับ 
 โดยความตองการน้ําดิบในลุมน้ําปงเพื่อกิจการประปาของ กปภ.สาขา 11 แหง  (ป พ.ศ. 2552) ประมาณ 
64.07 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 0.76 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ําปง (ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 8,376 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 75.86, 87.85, 100.12 และ 116.18  ลาน ลบ.ม. 
ตามลําดับ สามารถแสดงใน รูปที่ 4  
 

ตารางที่ 4  ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ. 2552 ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาในลุมน้ําปง 
 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

 ออกแบบ   ท่ีใชงาน  

ปริมาณนํ้าผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

 1 เชียงใหม แมขายเชียงใหม 72,561 106,800 81,672          31,721,352 
    หนวยบริการยุหวา 491 480 -                 92,105 
    หนวยบริการแมวาง 321 1,200 336                  136,524 

 2 ฮอด แมขายฮอด           2,435  2,400 1,680 606,631 
 3 สันกําแพง แมขายสันกําแพง             7,113                2,880                4,800                   175,593  
 4 แมริม แมขายแมริม          12,774 29,520 27,600 4,904,039 
 5 แมแตง แมขายแมแตง           1,402                3,360  2,400 416,155 
    หนวยบริการเชียงดาว            599 1,200 912 180,656 
    หนวยบริการเมืองแกนพัฒนา             371               2,400  2,400 106,743 

 6 จอมทอง แมขายจอมทอง          2,059               2,400  2,880 529,479 
    หนวยบริการแมแจม 853               2,400                2,400  163,860 

 7 ลําพูน แมขายลําพูน       9,380 36,000             36,000  3,888,995 
    หนวยบริการทาสบเสา 363               5,280                4,800  60,147 
  หนวยบริการปาซาง 1,058               4,320                4,320  189,812 

 8 บานโฮง แมขายบานโฮง      857               2,400                2,400  262,359 
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กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

 ออกแบบ   ท่ีใชงาน  

ปริมาณนํ้าผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

 9 กําแพงเพชร แมขายกําแพงเพชร         14,007             10,560              10,560  4,738,748 
    หนวยบริการหนองน้ําขาว 564                    -                      -   271,951 
    หนวยบริการคลองลาน 615               1,200                1,200  184,159 
       หนวยบริการลานกระบือ                997              1,200              1,200              298,498 
    หนวยบริการศูนยราชการ 1,573             12,000              12,000  677,885 

 10 ขาณุวรลักษบุรี แมขายขาณุวรลักษบุรี 1,026               4,800                4,800  1,005,553 
    หนวยบริการทามะเขือ 1,026               2,400                2,400  354,683 
    หนวยบริการคลองขลุง 756                    -                      -   221,529 
    หนวยบริการทาพุทรา 499                    -                      -   127,003 
    หนวยบริการสลกบาตร 2,079                    -                      -                             -   

 11 ตาก แมขายตาก    13,307             12,000              12,000  4,313,540 
    หนวยบริการบานตาก 1,944               1,920  1,920 442,006 
    หนวยบริการสามเงา 1,246               1,920                1,440  422,818 
    หนวยบริการวังเจา 1,066                  720                1,680  293,432 
  รวม 153,342 251,760 223,800 56,786,255 

หมายเหตุ     
-  หมายถึง  รับน้ําจากหนวยบริการ หรือ แมขาย 
ที่มา : กองบริการสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปที่ 3  การประปาสวนภูมิภาค 11 สาขาในพื้นที่ลุมน้าํปง 
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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 - 2553) และในอนาคต มีแนวโนมที่จะขาดแคลน
เพิ่มข้ึนทั้งนี้เนื่องจาก ปริมาณความตองการใชน้ํา ทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อการเกษตร และเพื่อกิจกรรม
อ่ืนๆ มีแนวโนมที่จะเพิ่มมากขึ้น อาจทําใหเกิดปญหาการแยงน้ําขึ้นเมื่อเกิดปญหาภัยแลง  
  ในพื้นที่ลุมน้ําปง แมจะมีปริมาณฝนคอนขางมากก็ตาม ปญหาการขาดแคลนน้ํายังมีอยูใน
หลายพื้นที่ แตเพื่อใหสามารถขยายพื้นที่การบริการน้ําประปาใหบริการไดอยางทั่วถึง ทําใหตองมีความ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น เพื่อใหการประปามีน้ําดิบเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองมีการวางแผน พัฒนาและ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับใชในเวลาขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหมีน้ําผลิตจายแกประชาชน
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพที่ดีตอไป สถานการณน้ําของ กปภ. สาขา ในลุมน้ําปง  แสดงดัง ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  สถานการณน้ําของ กปภ.สาขา ในลุมน้ําปง 
สถานการณน้ําดิบ 

ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 
เพียงพอ มีปญหา 

 1 
เชียงใหม แมขายเชียงใหม 

แมน้ําปง 
คลองชลประทานแมแตง  * 1 

   หนวยบริการยุหวา คลองชลประทานแมแตง  * 1 
   หนวยบริการแมวาง ลําหวยแมวาง  * 1 

 2 ฮอด แมขายฮอด น้ําแมแจม  * 1 
 3 สันกําแพง แมขายสันกําแพง บอบาดาล ∗  

 4 แมริม แมขายแมริม ลําน้ําแมสา , แมน้ําปง  * 1 
 5 แมแตง แมขายแมแตง แมน้ําปง ∗  

   หนวยบริการเชียงดาว แมน้ําปง ∗  

    หนวยบริการเมืองแกนพัฒนา คลองชลประทานเขื่อนแมงัด ∗  
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สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 

 6 จอมทอง แมขายจอมทอง แมน้ําปง  * 1 
    หนวยบริการแมแจม น้ําแมแจม  * 1 

 7 ลําพูน แมขายลําพูน บอบาดาล ∗  

    หนวยบริการทาสบเสา อางเก็บน้ําแมเสา ∗  
  หนวยบริการปาซาง บอบาดาล ∗  

 8 บานโฮง แมขายบานโฮง แมน้ําลี้  * 1 
 9 กําแพงเพชร แมขายกําแพงเพชร แมน้ําปง  * 2 
    หนวยบริการหนองน้ําขาว รับน้ําจาก น.ศูนยราชการ  * 2 
    หนวยบริการคลองลาน อางเก็บน้ําคลองน้ําไหล  * 2 
    หนวยบริการศูนยราชการ แมน้ําปง  * 2 

 10 ขาณุวรลักษบุรี แมขายขาณุวรลักษบุรี แมน้ําปง ∗  

    หนวยบริการทามะเขือ แมน้ําปง ∗  

    หนวยบริการคลองขลุง รับน้ํา น.ทามะเขือ ∗  

    หนวยบริการทาพุทรา รับน้ํา น.ทามะเขือ ∗  

    หนวยบริการสลกบาตร รับน้ําจากแมขาย ∗  

 11 ตาก แมขายตาก แมน้ําปง  * 1 
    หนวยบริการบานตาก แมน้ําปง  * 1 
    หนวยบริการสามเงา แมน้ําปง  * 1 
    หนวยบริการวังเจา คลองวังเจา  * 1 

หมายเหตุ    * 1  น้ําดิบลดลง 
     * 2  จายน้ําเปนเวลา 
     * 3  หยุดจายน้ํา 

จากขอมูลสถานการณน้ําดิบของ กปภ. สาขา (ตารางที่ 6) สรุปไดวา กปภ.สาขาที่มีปญหา
ที่ดานแหลงน้ําดิบ จํานวน 7 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ กปภ.สาขาที่ประสบปญหาน้ําดิบลดลง ชวงเดือน
มีนาคม ถึง พฤษภาคม  ต้ังแตป 2550 เปนตนมา คือ กปภ. สาขาฮอด กปภ. สาขาเชียงใหม กปภ. สาขา   
แมริม  กปภ. สาขาจอมทอง กปภ.สาขาบานโฮง และ กปภ. สาขาตาก และ กปภ. ที่มีปญหาจายน้ําเปนเวลา 
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มีจํานวน 1 แหง คือ กปภ. สาขา กําแพงเพชร ซึ่งตองจายน้ําเปนเวลาในชวงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ป 
2548 และ ป 2550 โดยการแกไขปญหาดังกลาวเปนหนาที่ของ กปภ.เขตที่รับผิดชอบดําเนินการแกไขตอไป  

2. ปญหาคุณภาพน้ําดิบ 
  ปญหาที่สําคัญในการผลิตน้ําของการประปาสวนภูมิภาคอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาคุณภาพ
ของน้ําดิบ เนื่องจากชุมชนสวนใหญในปจจุบันตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําและไดมีการขยายตัวเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง มีปริมาณมากขึ้น โดยมิไดมีการ
บําบัด ซึ่งปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวมแลว ยังสงผลกระทบตอการ
ผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค เนื่องจากสวนใหญจะใชน้ําดิบจากแมน้ําธรรมชาติในการผลิต ทํา
ใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาใชในการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
  โดยคุณภาพน้ําของแมน้ําปงซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ําปง พบวาคุณภาพน้ําโดยทั่วไป 
ณ ปจจุบัน อยูในเกณฑพอใช โดยมีปริมาณออกซิเจนละลาย 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณความสกปรกใน
รูปสารอินทรียอยู 1.4 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับปริมาณแอมโมเนียในน้ําไมมีปญหาแตอยางใด (มีคาไมเกิน 0.5 
มิลลิกรัมตอลิตร) และในสวนของปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรีย  มีปริมาณ
คอนขางนอย 
  โดยสรุป แมน้ําปง อยูในเกณฑที่ถือวาไมสงผลกระทบตอการนํามาเปนน้ําดิบสําหรับการ
ผลิตน้ําประปา  
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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 ของทุกการประปาสาขาทั่วประเทศ โดยไดมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหน้ําประปาที่
ผลิตไดอยูในเกณฑมาตรฐานตลอดเวลา 

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 โดยในพื้นที่ลุมน้ําปง มีการประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มไดแลวจํานวน 6 แหง คือ 

1. กปภ. สาขา เชียงใหม 
2. กปภ. สาขา สันกําแพง 
3. กปภ. สาขา ฮอด 

4. กปภ. สาขา ลําพูน 
5. กปภ. สาขา บานโฮง 
6. กปภ. สาขา ตาก 
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