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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
การประปาสวนภูมิภาคในลุมน้ําทาจีน หากมีขอเสนอแนะ ผูจัดทํายินดีแกไขในโอกาสตอไป 

 
  
 ผูจัดทํา 
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สภาพทั่วไปของลุมน้ํา 
 

 แมน้ําทาจีนแยกออกมา ทางฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลมะขามเฒา อําเภอวัดสิงห จังหวัด
ชัยนาท ไหลผานจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร แมน้ําทาจีนมีชื่อเรียก
ตาง ๆ กันตั้งแตตนน้ําจนถึงปากแมน้ํา คือ คลองมะขามเฒา  แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี และแมน้ํา 
ทาจีน 
 
1. ตําแหนงที่ต้ัง 

 ลุมน้ําทาจีน วางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต อยูระหวางเสนรุงที ่13 องศา 10 ลิปดา เหนอืถึงเสนรุงที ่15 
องศา 30 ลิปดา เหนือ และอยูระหวาง เสนแวงที่ 98 องศา 15 ลิปดา ตะวันออก ถึงเสนแวงที่ 100 องศา 10 
ลิปดา ตะวนัออก มีทิศเหนือติดกับลุมน้ําสะแกกรัง ทิศใตติดกับอาวไทย ทิศตะวนัออกติดกับลุมน้าํเจาพระยา 
และทิศตะวนัตกติดกับลุมน้าํแมกลอง  (รูปที่ 1) 
 
2. สภาพลุมน้ํา 

 ลุมน้ําทาจีนตั้งอยูทางตอนกลางประเทศไทยและอยูทางฝงขวาของแมน้ําเจาพระยา มีพื้นที่ลุมน้ํา
รวมทั้งสิ้น 13,681 ตร.กม. พื้นที่สวนใหญอยูในเขต 8 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม 
สมุทรสาคร อางทอง อยุธยา และนนทบุรี แมน้ําทาจีนมีชื่อเรียกตาง ๆ กันตั้งแตตนน้ําจนถึงปากแมน้ํา คือ 
คลองมะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี และแมน้ําทาจีน ลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก หวยกระ
เสียว มีตนกําเนิดอยูระหวางเขาใหญและเขาแหละ ในเขตจังหวัดอุทัยธานี และไปบรรจบกับแมน้ําสุพรรณบุรี 
ที่อําเภอ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี  สามารถแบงลุมน้ําสาขาได 2 ลุมน้ําสาขา แสดงรายละเอียดในรูปที่ 2 
และ ตารางที่ 1 
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รูปที่ 1  ตําแหนงที่ต้ังของลุมน้ําทาจีน 

ทาจีน 
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ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

รูปที่ 2  ลุมน้าํสาขา ของลุมทาจีน 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดลุมน้ําสาขา (ลุมน้ําทาจีน) 

รหัสลุมน้ํา ชื่อลุมน้ํายอย 
13.02 หวยกระเสียว 
13.03 ที่ราบแมน้ําทาจีน 

 
3. สภาพภูมิประเทศ 

ลักษณะของลุมน้ําทาจีน วางตัวตามแนวทิศเหนือ-ทิศใต  ภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมริมแมน้ํา  
ตอนบนของลุมน้ําเปนที่เชิงเขาแตมีระดับไมสูงนัก  สวนตอนกลางและตอนลางเปนที่ราบลุมติดตอกับที่ราบลุมของ
ลุมน้ําแมกลอง  แมน้ําทาจีนแยกออกมาจากทางฝงขวาของแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดชัยนาท แลวไหลผานจังหวัด
สุพรรณบุรี  นครปฐม ออกสูอาวไทยที่จังหวัดสมุทรสาคร  
 
4. สภาพภูมิอากาศ 

ขอมูลทางภูมิอากาศที่สําคัญของลุมน้ําแสดงใน ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ขอมูลภูมิอากาศทีส่ําคัญ 
 

ขอมูลภูมิอากาศที่สาํคัญ หนวย ชวงพสิัย 
อุณหภูมิ องศาเซลเซยีส 27.9 – 28.0 

ความชืน้สัมพทัธ เปอรเซ็นต 68.6 – 73.7 
ความเร็วลม น็อต 2.1 – 3.0 
เมฆปกคลุม 0-10 5.7 – 6.1 

ปริมาณน้าํระเหยจากถาด มิลลิเมตร 1,853.5 – 1,905.1 
ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิง มิลลิเมตร 1,872.4 – 1,886.9 

 
5. ลักษณะทางอุตุ – อุทกวิทยา 

5.1 ปริมาณน้ําฝน 

 ปริมาณน้ําฝนรายปเฉลี่ยผันแปรตั้งแต 800 มิลลิเมตร จนถึงประมาณ 1,500 มิลลิเมตร  โดยมี
ปริมาณน้ําฝนทั้งปเฉลี่ยประมาณ 1,040.8 มิลลิเมตร   (แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3) 
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5.2 ปริมาณน้ําทา 

 พื้นที่ลุมน้ําทาจีนมีพื้นที่รับน้ํา 13,681 ตารางกิโลเมตร  มีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยประมาณ 
1,364.4 ลานลูกบาศกเมตร  หรือ มีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่รับน้ําฝนประมาณ 3.16 ลิตร/
วินาที/ตารางกิโลเมตร  (แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนและน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน  

เดือน 
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ย 

(ลาน ลบ.ม.) 

เม.ย. 45.2 3.9 

พ.ค. 117.7 33.3 

มิ.ย. 101.3 19.2 

ก.ค. 117.8 18.6 

ส.ค. 134.3 67.5 

ก.ย. 256.1 609.5 

ต.ค. 189.8 501.7 

พ.ย. 39.1 70.1 

ธ.ค. 5.6 20.6 

ม.ค. 4.2 11.2 

ก.พ. 8.4 5.6 

มี.ค. 21.5 3.2 

ฤดูฝน 916.9 1,249.8 
ฤดูแลง 123.9 114.6 
ทั้งป 1,040.8 1,364.4 
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ความตองการใชน้ําเพ่ือกิจการประปา 

ความตองการใชน้ําในลุมน้ําทาจีน 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) ที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคในลุม
น้ําทาจีนมีจํานวน 9 แหง (รูปที่ 3) โดยขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2552 ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาในลุมน้ํา 
และ จํานวนผูใชน้ําและความตองการน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาของ กปภ.สาขา แตละแหงแสดงในตารางที่ 4 
และ ตารางที่ 5 ตามลําดับ 
 โดยความตองการน้ําดิบในลุมน้ําทาจีนเพื่อกิจการประปาของ กปภ.สาขา 9 แหง  (ป พ.ศ. 2552) 
ประมาณ 134.53 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 9.86 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ําทาจีน (ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 
1,364.4 ลาน ลบ.ม.) และความตองการน้ําดิบในอนาคต ณ ป พ.ศ. 2557 (5 ป), ป พ.ศ. 2562 (10 ป),        
ป พ.ศ. 256 (15 ป) และ ป พ.ศ. 2572 (20 ป) มีคาประมาณ 183.03,  230.32, 277.43  และ 334.98      
ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ สามารถแสดงใน รูปที่ 4  
 

ตารางที่ 4  ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ. 2552 ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาในลุมน้ําทาจีน 
 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

(ราย) 
 ออกแบบ   ที่ใชงาน  

ปริมาณน้ําผลิต
จริง  

(ลบ.ม.) 

 1 เดิมบางนางบวช แมขายเดิมบางนางบวช 4,845  10,800  10,800  1,302,778  
  หนวยบริการสามชุก 3,762            -            -  1,193,309  

 2 ศรีประจันต แมขายศรีประจันต 1,941  4,800  2,880  612,036  
  หนวยบริการดอนเจดีย 1,861  2,400  2,400  602,038  
3 สุพรรณบุรี แมขายสุพรรณบุรี 15,387 27,600  26,880  5,244,913  
  หนวยบริการทาเสด็จ 1,347   2,400  1,200  421,754  
  หนวยบริการสวนแตง 2,502  1,200  1,920  736,403  
   หนวยบริการโคกคราม 1,234   3,120  3,120  354,053  
4 ดานชาง แมขายดานชาง  3,550   4,800   3,360   971,230  
5 เลาขวัญ แมขายเลาขวัญ  852   1,200   1,200   213,814  
  หนวยบริการหนองปรือ  544   -   -   169,602  
   หนวยบริการหนองฝาย  524   720   840   151,445  
  หนวยบริการหนองรี  363   1,200   1,200   90,359  
  หนวยบริการบอพลอย  1,619   2,400   2,400   535,405  
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กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

(ราย) 
 ออกแบบ   ที่ใชงาน  

ปริมาณน้ําผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

6 อูทอง แมขายอูทอง  9,342   9,600   9,600   3,009,367  
  หนวยบริการสระยายโสม  2,903   4,800   4,800   954,692  

7 สามพราน แมขายสามพราน  33,658  - -  20,847,159  
8 ออมนอย แมขายออมนอย  39,236  - -  39,356,383  
9 สมุทรสาคร แมขายสมุทรสาคร  32,039  - -  47,207,374 

รวม 157,509 77,040 72,600 123,974,114 
หมายเหตุ     
-  หมายถึง  รับน้ําจากหนวยบริการ หรือ แมขาย 
ที่มา : กองบริการสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปที่ 3  การประปาสวนภูมิภาค 9 สาขาในพื้นทีลุ่มน้ําทาจีน 
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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  
  ในพื้นที่ลุมน้ําทาจีน แมจะมีปริมาณฝนคอนขางมากก็ตาม ปญหาการขาดแคลนน้ํายังมีอยู
ในหลายพื้นที่ แตเพื่อใหสามารถขยายพื้นที่การบริการน้ําประปาใหบริการไดอยางทั่วถึง ทําใหตองมีความ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น เพื่อใหการประปามีน้ําดิบเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองมีการวางแผน พัฒนาและ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับใชในเวลาขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหมีน้ําผลิตจายแกประชาชน
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพที่ดีตอไป สถานการณน้ําของ กปภ. สาขา ในลุมน้ําทาจีน  แสดงดัง ตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  สถานการณน้าํของ กปภ.สาขา ในลุมน้าํทาจนี 

สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 

 1 เดิมบางนางบวช แมขายเดิมบางนางบวช แมน้ําทาจีน ∗  

  หนวยบริการสามชุก แมน้ําทาจีน ∗  

 2 ศรีประจันต แมขายศรีประจันต บอบาดาล บอ1 ∗  

  หนวยบริการดอนเจดีย คลองมะขามเฒา ∗  

3 สุพรรณบุรี แมขายสุพรรณบรีุ บอบาดาล ∗  

  หนวยบริการทาเสด็จ คลองชลประทาน (สามชุก) ∗  

  
หนวยบริการสวนแตง คลองชลประทาน  

(โพธิ์พระยา) ∗  

   หนวยบริการโคกคราม บอบาดาล ∗  
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สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 
4 ดานชาง แมขายดานชาง อางเกบ็น้ําหวยกระเสียว ∗  
5 เลาขวัญ แมขายเลาขวัญ เขื่อนหวยเทียน ∗  
  หนวยบริการหนองปรือ รับน้ําจาก น. หนองร ี ∗  
  หนวยบริการหนองฝาย เขื่อนหวยเทียน ∗  
  หนวยบริการหนองรี อางเกบ็น้ําลําอีซ ู ∗  
  หนวยบริการบอพลอย บึงอีหมัน ∗  

6 อูทอง แมขายอูทอง อางเกบ็น้ําหนองผักกรูด 
คลองชลประทานจรเขสามพัน 

∗  

  หนวยบริการสระยายโสม สระเก็บน้ําสระยายโสม ∗  

7 สามพราน แมขายสามพราน ซื้อน้ํา บ.น้ําประปาไทย  
(แมน้ําทาจีน) 

∗  

8 ออมนอย แมขายออมนอย ซื้อน้ํา บ.น้ําประปาไทย  ∗  
9 สมุทรสาคร แมขายสมุทรสาคร (แมน้ําทาจีน) ∗  

จากขอมูลสถานการณน้ําดิบของ กปภ. สาขา (ตารางที่ 6) สรุปไดวา ในพื้นที่ลุมน้ําทาจีน 
ไมมี กปภ.สาขา ที่มีปญหาแหลงน้ําดิบ  

2. ปญหาคุณภาพน้ําดิบ 
  ปญหาที่สําคัญในการผลิตน้ําของการประปาสวนภูมิภาคอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาคุณภาพ
ของน้ําดิบ เนื่องจากชุมชนสวนใหญในปจจุบันตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําและไดมีการขยายตัวเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง มีปริมาณมากขึ้น โดยมิไดมีการ
บําบัด ซึ่งปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวมแลว ยังสงผลกระทบตอการ
ผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค เนื่องจากสวนใหญจะใชน้ําดิบจากแมน้ําธรรมชาติในการผลิต ทํา
ใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาใชในการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
  โดยคุณภาพน้ําของแมน้ําทาจีน ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ําทาจีน พบวาคุณภาพน้ํา
โดยทั่วไป ณ ปจจุบัน อยูในเกณฑพอใช โดยมีปริมาณออกซิเจนละลาย 7.0 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรียอยู 1.8  มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับปริมาณแอมโมเนียในน้ําไมมีปญหาแตอยางใด              
(มีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) และในสวนของปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรม  
แบคทีเรีย มีปริมาณคอนขางนอย 
  โดยสรุป แมน้ําทาจีน 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 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 โดยในพื้นที่ลุมน้ําทาจีน มีการประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มไดแลวจํานวน 3 แหง คือ 

1. กปภ. สาขา เดิมบางนางบวช 
2. กปภ. สาขา ดานชาง 

3. กปภ. สาขา อูทอง 
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