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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
การประปาสวนภูมิภาคในลุมน้ําสะแกกรัง หากมีขอเสนอแนะ ผูจัดทํายินดีแกไขในโอกาสตอไป 

 
 
  
 ผูจัดทํา 
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สภาพทั่วไปของลุมน้ํา 

 แมน้ําสะแกกรงั เปนแมน้าํมตีนกําเนิดอยูในเขตเทือกเขาโมโกจ ูในเขตจังหวัดกําแพงเพชร ไหลไป
บรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่บานทาซงุ ตําบลทาซุง อําเภอเมือง จงัหวดัอุทัยธาน ีมีความยาวประมาณ 225 
กิโลเมตร 

1. ตําแหนงที่ต้ัง 

 ลุมน้ําสะแกกรังตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศไทย ลักษณะลุมน้าํวางตัวตามแนวตะวันตก – 
ตะวันออก อยูระหวางเสนรุงที ่ 14 องศา 25 ลิปดา เหนือ ถงึเสนรุงที ่ 15 องศา 08 ลิปดา เหนือ และอยู
ระหวางเสนแวงที่ 99 องศา 05 ลิปดา ตะวัน-ออก ถงึเสนแวงที่ 100 องศา 05 ลิปดา ตะวนัออก มีทิศเหนือ 
ของลุมน้าํติดตอกับลุมน้าํปง ทิศใตติดกบัลุมน้ําทาจีน ทิศตะวนัตกติดกับลุมน้ําแมกลอง และทิศตะวนัออก 
ติดกับลุมน้ําเจาพระยา บริเวณทิศตะวนัตกของลุมน้าํเปนเทือกเขาสงู  (รูปที่ 1) 
 
2. สภาพลุมน้ํา 

 ลุมน้ําสะแกกรัง มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งสิ้น 5,192 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี 
นครสวรรค และกําแพงเพชร มีลําน้ําสาขาที่สําคัญ หลายสาย ไดแก หวยแมวงก หวยคลองโพธิ์ และหวยทับ
เสลา ตนกําเนิดของลําน้ําสะแกกรังคือเทือกเขาโมโกจู ซึ่งเปนเสนแบงเขตระหวางจังหวัดตากและจังหวัด
นครสวรรค ทางดานตนน้ําของลําน้ําสาขาทั้ง 3 สายนี้จะ มีความลาดชันคอนขางมากและคอยลาดเทลงจน
ไหลออกสูทุงราบของแมน้ําเจาพระยาทางดานตะวันออกของลุมน้ํา ลําน้ําสาขาซึ่งเปนตนกําเนิดของลําน้ํา
สะแกกรัง คือ หวยแมวงก ไหลผานกิ่งอําเภอแมวงกและอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค มาบรรจบกับหวย
คลองโพธิ์ ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาแนวแบงเขตระหวางจังหวัดนครสวรรค  และจังหวัดอุทัยธานี ที่อําเภอสวาง
อารมณ จังหวัดอุทัยธานี กลายเปนน้ําตากแดด แลวไหลลงมาบรรจบกับ หวยทับเสลา ในเขตอําเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี เขาเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค เลียบผานภูเขาสะแกรัง จึงไดชื่อวาแมน้ําสะแกกรัง 
กอนจะลงสูแมน้ําเจาพระยาทางตอนเหนือของเขื่อนเจาพระยา ลําน้ําสาขาของหวย แมวงก ไดแก คลองตลิ่ง
สูง คลองหวยทราย คลองตะกวด สวนลําน้ําสาขาของหวยคลองโพธิ์ ไดแก หวยน้ําดัง หวยตะกอน หวยโมง 
หวยผาลาด สามารถแบงลุมน้ําสาขาได 4 ลุมน้ําสาขา แสดงรายละเอียดใน รูปที่ 2 และ ตารางที่ 1 

 



ความตองการน้ําดิบเพื่อกิจการประปา – ลุมน้ําสะแกกรัง  กันยายน  2553 

กองพัฒนาแหลงน้ํา  - 3 - ฝายทรัพยากรน้ํา 

 
รูปที่ 1  ตําแหนงที่ต้ังของลุมน้ําสะแกกรัง 

สะแกกรัง 
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ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

รูปที่ 2  ลุมน้าํสาขา ของลุมน้ําสะแกกรงั 

 
 

ตารางที่ 1  รายละเอียดลุมน้ําสาขา (ลุมน้ําสะแกกรงั) 
 

รหัสลุมน้ํา ชื่อลุมน้ํายอย 
11.02   น้ําแมวง 
11.03   คลองโพธิ์ 
11.04   หวยทับเสลา 
11.05   แมน้ําสะแกกรังตอนลาง 
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3. สภาพภูมิประเทศ 

 ลักษณะของลุมน้ํานี้ ทางทิศตะวันตกเปนเทือกเขาสูงที่เปนตนน้ําของ หวยแมวงก หวยคลองโพธิ์ 
และหวยทับเสลา ซึ่งมีความลาดชันคอนขางมากและคอยๆ ลาดเทลงจนไหลออกสูทุงราบของแมน้ํา
เจาพระยา  ตนกําเนิดของลุมน้ําสะแกกรังคือเทือกเขาโมโกจู  ซึ่งเปนเสนแบงเขตแดนระหวางจังหวัดตากและ
นครสวรรค ลําน้ําสาขาที่เปนตนกําเนิดของลุมน้ําสะแกกรัง คือ หวยแมวงก ซึ่งไหลผานจังหวัดนครสวรรค
และอุทัยธานี  เลียบผานภูเขาสะแกกรัง  กอนจะลงสูแมน้ําเจาพระยาทางตอนเหนือของเขื่อนเจาพระยา 

4. สภาพภูมิอากาศ 
ขอมูลทางภูมิอากาศที่สําคัญของลุมน้ําแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ขอมูลภูมิอากาศทีส่ําคัญ 
 

ขอมูลภูมิอากาศที่สาํคัญ หนวย ชวงพสิัย 
อุณหภูมิ องศาเซลเซยีส  23.3 – 28.2 
ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซ็นต  70.4 – 78.3 
ความเร็วลม น็อต  0.6 – 3.0 
เมฆปกคลุม 0-10  5.6 – 5.8 
ปริมาณน้ําระเหยจากถาด มิลลิเมตร  1,301.9 – 2,018.0 
ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิง มิลลิเมตร  1,484.8 – 1,934.9 

 
5. ลักษณะทางอุตุ – อุทกวิทยา 

5.1 ปริมาณน้ําฝน 

 ลุมน้ําสะแกกรังมีปริมาณฝนผันแปร ต้ังแต 1,000 มิลลิเมตร จนถึง 1,500 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณ
น้ําฝนทั้งปเฉลี่ยประมาณ 1,233.8 มิลลิเมตร  (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3) 
 

5.2 ปริมาณน้ําทา 

 ลุมน้ําสะแกกรังมีพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 5,192 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยประมาณ 
1,124.8 ลานลูกบาศกเมตร หรือ มีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยตอพื้นที่รับน้ําฝนประมาณ 6.87 ลิตร/วินาที/
ตารางกิโลเมตร (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนและน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน  

เดือน 
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ย 

(ลาน ลบ.ม.) 

เม.ย. 70.7 8.7 
พ.ค. 166.6 32.3 
มิ.ย. 128.9 57.0 
ก.ค. 136.1 49.2 
ส.ค. 173.4 72.3 
ก.ย. 268.5 252.2 
ต.ค. 185.6 429.4 
พ.ย. 43.7 137.9 
ธ.ค. 4.5 40.2 
ม.ค. 6.0 21.8 
ก.พ. 14.9 15.3 
มี.ค. 34.9 8.5 
ฤดูฝน 1,059.1 892.4 
ฤดูแลง 174.7 232.4 
ทั้งป 1,233.8 1,124.8 
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ความตองการใชน้ําเพ่ือกิจการประปา 

ความตองการใชน้ําในลุมน้ําสะแกกรัง 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) ที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคในลุม
น้ําสะแกกรัง มีจํานวน 1 แหง (รูปที่ 3) โดยขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2552 ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาใน
ลุมน้ํา และ จํานวนผูใชน้ําและความตองการน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาของ กปภ.สาขา แตละแหงแสดงใน
ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 ตามลําดับ 
 โดยความตองการน้ําดิบในลุมน้ําสะแกกรัง เพื่อกิจการประปาของ กปภ.สาขา 1 แหง  (ป พ.ศ. 2552) 
ประมาณ 1.81 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 0.16 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ําสะแกกรัง (ปริมาณน้ําทารายป
เฉลี่ย 1,124.8 ลาน ลบ.ม.) และ ความตองการน้ําดิบในอนาคต 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 2.06, 2.32, 2.60 และ 2.97 ลาน ลบ.ม. 
ตามลําดับ สามารถแสดงใน รูปที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ. 2552 ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาในลุมน้ําสะแกกรงั 
 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

 ออกแบบ   ท่ีใชงาน  

ปริมาณนํ้าผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

 1 อุทัยธานี  แมขายอุทัยธานี (หนองฉาง)           2,095              4,800              4,800              607,449.00  

   หนวยบริการหนองขาหยาง           1,838                    -                      -                392,165.00  

   หนวยบริการลานสัก              389                 720                 720                98,728.00  

  หนวยบริการทัพทัน           1,141                    -                      -                353,762.00  

  หนวยบริการสวางอารมณ              639                 720                 720              176,675.00  

  หนวยบริการตลุกดู              162              1,200              1,200                37,902.00  

  หนวยบริการน้ําพุ-เนินพยอม              631                 960                 960              148,786.00  
   รวม 6,895 8,400 8,400 1,815,467 

หมายเหตุ     
-  หมายถึง  รับน้ําจากหนวยบริการ หรือ แมขาย 
ที่มา : กองบริการสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปที่ 3  การประปาสวนภูมิภาค 1 สาขาในพื้นทีลุ่มน้ําสะแกกรัง 
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รูปที่ 4  ความตองการน้าํดิบเพื่อกิจการประปาของลุมน้ําสะแกกรัง 
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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  
  ในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง แมจะมีปริมาณฝนคอนขางมากก็ตาม ปญหาการขาดแคลนน้ํายังมี
อยูในหลายพื้นที่ แตเพื่อใหสามารถขยายพื้นที่การบริการน้ําประปาใหบริการไดอยางทั่วถึง ทําใหตองมีความ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น เพื่อใหการประปามีน้ําดิบเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองมีการวางแผน พัฒนาและ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับใชในเวลาขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหมีน้ําผลิตจายแกประชาชน
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพที่ดีตอไป สถานการณน้ําของ กปภ. สาขา ในลุมน้ําสะแกกรัง แสดงดัง ตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  สถานการณน้าํของ กปภ.สาขา ในลุมน้าํสะแกกรัง 

สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 
1. อุทัยธานี  แมขายอุทัยธานี (หนองฉาง) รับน้ําจากเกาะเทโพ ∗  
  หนวยบริการหนองขาหยาง รับน้ําจากเกาะเทโพ ∗  
  หนวยบริการลานสัก หวยทับเสลา ∗  
  หนวยบริการทัพทัน รับน้ําจากเกาะเทโพ ∗  
  หนวยบริการสวางอารมณ แควตากแดด ∗  
  หนวยบริการตลุกดู คลองทาชะอม ∗  
  หนวยบริการน้ําพุ-เนินพยอม บอบาดาล (บานเนินพยอม) ∗  

จากขอมูลสถานการณน้ําดิบของ กปภ. สาขา (ตารางที่ 6) สรุปไดวา กปภ.สาขาอุทัยธานี
ไมมีปญหาแหลงน้ําดิบขาดแคลน  
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2. ปญหาคุณภาพน้ําดิบ 
  ปญหาที่สําคัญในการผลิตน้ําของการประปาสวนภูมิภาคอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาคุณภาพ
ของน้ําดิบ เนื่องจากชุมชนสวนใหญในปจจุบันตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําและไดมีการขยายตัวเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง มีปริมาณมากขึ้น โดยมิไดมีการ
บําบัด ซึ่งปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวมแลว ยังสงผลกระทบตอการ
ผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค เนื่องจากสวนใหญจะใชน้ําดิบจากแมน้ําธรรมชาติในการผลิต ทํา
ใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาใชในการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
  โดยคุณภาพน้ําของแมน้ําสะแกกรัง ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ําสะแกกรัง พบวาคุณภาพ
น้ําโดยทั่วไป ณ ปจจุบัน อยูในเกณฑพอใช  โดยมีปริมาณออกซิเจนละลาย 3.9 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
ความสกปรกในรูปสารอินทรียอยู 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับปริมาณแอมโมเนียในน้ําไมมีปญหาแตอยางใด     
(มีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) และในสวนของปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรม 
แบคทีเรีย  มีปริมาณปานกลาง 
  โดยสรุป แมน้ําสะแกกรังซึ่งอยูในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง อยูในเกณฑที่ถือวาไมสงผลกระทบ
ตอการนํามาเปนน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปา  
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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 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 โดยในพื้นที่ลุมน้ําสะแกกรัง ไมมีพื้นที่น้ําประปาดื่มได 
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