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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
การประปาสวนภูมิภาคในลุมน้ําเจาพระยา หากมีขอเสนอแนะ ผูจัดทํายินดีแกไขในโอกาสตอไป 

 
 
  
 ผูจัดทํา 
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สภาพทั่วไปของลุมน้ํา 
 

 ลุมน้ําเจาพระยาตั้งอยูทางตอนกลางของประเทศไทย พืน้ที่สวนใหญอยูในเขต 11 จังหวัด ไดแก 
นครสวรรค ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง อยุธยา สระบุรี ปทุมธาน ีนนทบุรี สมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร 
 
1. ตําแหนงที่ต้ัง 

 ลุมน้ําเจาพระยา วางตัวตามแนวเหนือ – ใต อยูระหวางเสนรุงที่ 13 องศา 30 ลิปดา เหนือ ถึงเสนรุง
ที่ 16 องศา 05 ลิปดา เหนือ และระหวางเสนแวงที ่99 องศา 30 ลิปดา ตะวนัออก ถึงเสนแวงที ่101 องศา 00 
ลิปดา ตะวนัออก มีทิศ เหนือติดกับลุมน้าํปง ยม และนาน ทิศใตติดกับอาวไทย ทิศตะวนัตกตดิกับลุมน้าํ   
ทาจนีและสะแกกรัง และทศิ ตะวันออกติดกับลุมน้าํปาสักและบางปะกง  (รูปที่ 1) 
 
2. สภาพลุมน้ํา 

 ลุมน้ําเจาพระยา มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งสิ้น 20,125 ตร.กม. (ไมรวมลุมน้ําปง วัง ยม นาน สะแกกรัง ปา
สัก และทาจีน) มีแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ําเจาพระยา โดยมีแมน้ําสะแกกรังไหลมาบรรจบเหนือเขื่อน
เจาพระยา ลําน้ําสาขา ที่สําคัญของแมน้ําเจาพระยา ไดแก แมน้ํานอย แยกออกจากแมน้ําเจาพระยาบริเวณ
จังหวัดชัยนาท แลวไหล กลับเขาแมน้ําเจาพระยาอีกครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แมน้ําสุพรรณบุรี แยก
ออกจากแมน้ําเจาพระยาและ ไหลขนานคูกันไปจนออกสูอาวไทย มีชื่อเรียกตาง ๆ กันไป ต้ังแตตนน้ําจนถึง
ปากแมน้ํา คือ คลองมะขามเฒา แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานครชัยศรี และแมน้ําทาจีน คลองบางแกว เปน
คลองสายสั้น ๆ แยกออกจากแมน้ําเจาพระยา ที่จังหวัดอางทอง แลวไหลไปบรรจบกับแมน้ําลพบุรี ซึ่งแยก
ออกมาจากแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดสิงหบุรีเชนกัน โดยจุดบรรจบอยูในเขตอําเภอมหาราช จังหวัดอางทอง 
สามารถแบงลุมน้ําสาขาได 2 ลุมน้ําสาขา แสดงรายละเอียดใน รูปที่ 2 และ ตารางที่ 1 
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รูปที่ 1  ตําแหนงที่ต้ังของลุมน้ําเจาพระยา 

เจาพระยา 
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ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

รูปที่ 2  ลุมน้าํสาขา ของลุมเจาพระยา 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดลุมน้ําสาขา (ลุมน้ําเจาพระยา) 
 

รหัสลุมน้ํา ชื่อลุมน้ํายอย 
10.02 บึงบอระเพ็ด 
10.03 ที่ราบแมน้ําเจาพระยา 

3. สภาพภูมิประเทศ 

 แมน้ําเจาพระยามีจุดกําเนิดอยูที่ปากน้ําโพจังหวัดนครสวรรค   โดยจะไหลจากทิศเหนือลงสูอาวไทย  ผาน
ที่ราบภาคกลางในเขตจังหวัดนครสวรรคและลพบุรี ซึ่งเปนที่ราบสูงมีเนินเขาเปนสันกั้นน้ําระหวางลุมน้ําเจาพระยา
และลุมน้ําปาสัก 
         สวนทางตอนลางอยูในเขตจังหวัดสระบุรีและฉะเชิงเทรา เปนที่ราบลาดเขาลงสูแมน้ําเจาพระยา  และเปน
ที่ราบชายฝงทะเลในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ทางฝงตะวันตกของลุมน้ํา ตอนบนเปนที่ราบและตอนลางเปนที่ราบ
ลุม ซึ่งมีเขตติดตอกับลุมน้ําทาจีนลาดลงไปจรดชายฝงทะเล  

4. สภาพภูมิอากาศ 

ขอมูลทางภูมิอากาศที่สําคัญของลุมน้ําแสดงใน ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ขอมูลภูมิอากาศทีส่ําคัญ 
 

ขอมูลภูมิอากาศที่สําคัญ หนวย ชวงพิสัย 
อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส 27.9 – 28.4 

ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซ็นต 70.4 – 74.9 
ความเร็วลม น็อต 2.1 – 8.8 
เมฆปกคลุม 0-10 5.4 – 7.6 

ปริมาณน้ําระเหยจากถาด มิลลิเมตร 1,782.5 – 2,018.0 
ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิง มิลลิเมตร 1,722.6 – 2,045.5 

 
5. ลักษณะทางอุตุ – อุทกวิทยา 

5.1 ปริมาณน้ําฝน 

 ลุมน้ําเจาพระยามีปริมาณฝนผันแปรตั้งแต 800มิลลิเมตร จนถึง 1,600 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณฝน
ทั้งปเฉลี่ยประมาณ 1,083 มิลลิเมตร    (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3) 
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5.2 ปริมาณน้ําทา 

 ลุมน้ําเจาพระยามีพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 20,125 ตารางกิโลเมตร และมีปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติทั้ง
ปเฉลี่ยประมาณ 1,731.8 ลานลูกบาศกเมตร หรือ คิดเปนปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่รับน้ําฝน 
2.73 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร  (แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนและน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน  

เดือน 
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ย 

(ลาน ลบ.ม.) 

เม.ย. 49.8 1.7 

พ.ค. 132.0 42.4 

มิ.ย. 118.9 20.7 

ก.ค. 131.9 22.4 

ส.ค. 160.3 91.4 

ก.ย. 252.1 871.7 

ต.ค. 161.8 608.4 

พ.ย. 30.2 37.5 

ธ.ค. 6.1 17.8 

ม.ค. 5.9 13.4 

ก.พ. 11.8 3.6 

มี..ค. 23.1 0.8 

ฤดูฝน 957.0 1,657.0 

ฤดูแลง 126.8 74.8 

ทั้งป 1,083.8 1,731.8 
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ความตองการใชน้ําเพ่ือกิจการประปา 

ความตองการใชน้ําในลุมน้ําเจาพระยา 

 การประปาสวนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) ที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคในลุม
น้ําเจาพระยามีจํานวน 16 แหง (รูปที่ 3) โดยขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2552 ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาใน
ลุมน้ํา และ จํานวนผูใชน้ําและความตองการน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาของ กปภ.สาขา แตละแหงแสดงใน
ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 ตามลําดับ 
 โดยความตองการน้ําดิบในลุมน้ําเจาพระยาเพื่อกิจการประปาของ กปภ.สาขา 16 แหง  (ป พ.ศ. 2552) 
ประมาณ 218.69 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 12.62 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ําเจาพระยา (ปริมาณน้ําทาราย
ปเฉลี่ย 1,731.8 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 282.64,  345.65, 408.83  และ 
487.45  ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ สามารถแสดงใน รูปที่ 4 ถึง รูปที่ 5 

ตารางที่ 4  ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ. 2552 ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาในลุมน้ําเจาพระยา 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

(ราย) 
 ออกแบบ   ที่ใชงาน  

ปริมาณน้ําผลิต
จริง  

(ลบ.ม.) 

1 ลาดยาว แมขายลาดยาว 4,197  3,600  3,600        1,000,109.00  
  หนวยบริการบรรพตพิสัย        1,137            1,680            1,680   326,138.00  
2 นครสวรรค แมขายนครสวรรค        6,010        19,200             9,600      1,845,319  
  หนวยบริการโกรกพระ        1,221             2,400             -           288,662.00  
  หนวยบริการทับกฤช  1,396         2,400                    -          311,353.00  
  หนวยบริการเกาเลี้ยว  3,150            2,400                    -        705,396.00  
  หนวยบริการบางมวง-หนองเบน   5,313         4,800               -    1,458,423.00  
3 ทาตะโก แมขายทาตะโก        4,287        4,800  4,800   970,071.00  
  หนวยบริการไพศาลี        2,312   2,400    2,040   532,751.00  
  หนวยบริการ หนองบัว        1,718      2,400    2,400    415,340.00  
   หนวยบริการบานมะเกลือหวาน        1,110    2,400     2,400    219,487.00  
4 พยุหะคีรี แมขายพยุหะคีรี        6,078       6,000  5,280  1,831,298.00  
  หนวยบริการเขาทอง        1,996            2,400  2,160           530,603.00  
5 ชัยนาท แมขายชยันาท 6,525  9,600  9,600        2,048,914.00  
  หนวยบริการหันคา 2,442  2,400  2,400          497,122.00  
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กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

 ออกแบบ   ท่ีใชงาน  

ปริมาณนํ้าผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

6 บานหมี่ แมขายบานหมี่ 6,392           13,920            7,200        1,876,992.00  
   หนวยบริการโคกสําโรง 7,343     9,600             7,200        2,139,154.00  
  หนวยบริการหนองมวง        1,756           3,000   3,000     364,602.00  
7 สิงหบุรี แมขายสิงหบุรี   7,169          21,600       8,400       2,378,256.00  
  หนวยบริการถอนสมอ           429           4,800         2,400        95,209.00  
  หนวยบริการบางระจัน        1,329            1,920            1,920     372,524.00  
8 ลพบุรี แมขายลพบุรี      37,268       65,760          59,760     14,972,702.00  
9 วิเศษชัยชาญ แมขายวิเศษชยัชาญ        4,149        9,840           9,840      1,183,974.00  

10 อางทอง แมขายอางทอง         7,026            13,440            13,440         2,455,027.00  
  หนวยบริการแสวงหา            840              1,200              1,200            201,622.00  
  หนวยบริการปาโมก          1,478              7,200              1,920            443,837.00  

11 ผักไห แมขายผกัไห          2,907              2,400              1,920            648,790.00  
12 เสนา แมขายเสนา          5,621            12,000            12,000         2,277,923.00  
13 หนองแค แมขายหนองแค          6,874            20,400            20,400         2,880,518.00  

  หนวยบริการหินกอง        11,165                    -                    -         4,791,975.00  
14 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา        33,489                    -                    -       27,138,368.00  
15 ปทุมธานี แมขายปทุมธานี        39,191                    -                    -       20,109,097.00  
16 รังสิต แมขายรังสิต      178,713                    -                    -     105,757,500.00  

  หนวยบริการลําไทร             426                 720                    -                           -  
  หนวยบริการหนองเสือ             535                 696                    -                           -  
  หนวยบริการธัญบุรี                  -                    -                    -                           -  
  รวม 402,992 257,376 196,560 203,069,056 

หมายเหตุ     
-  หมายถึง  รับน้ําจากหนวยบริการ หรือ แมขาย 
ที่มา : กองบริการสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปที่ 3  การประปาสวนภูมิภาค 16 สาขาในพื้นที่ลุมน้าํเจาพระยา 
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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  
  ในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา แมจะมีปริมาณฝนคอนขางมากก็ตาม ปญหาการขาดแคลนน้ํายัง
มีอยูในหลายพื้นที่ แตเพื่อใหสามารถขยายพื้นที่การบริการน้ําประปาใหบริการไดอยางทั่วถึง ทําใหตองมี
ความเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น เพื่อใหการประปามีน้ําดิบเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองมีการวางแผน พัฒนาและ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับใชในเวลาขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหมีน้ําผลิตจายแกประชาชน
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพที่ดีตอไป สถานการณน้ําของ กปภ. สาขา ในลุมน้ําเจาพระยา  แสดงดัง ตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  สถานการณน้าํของ กปภ.สาขา ในลุมน้าํเจาพระยา 
สถานการณน้ําดิบ 

ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 
เพียงพอ มีปญหา 

1 ลาดยาว แมขายลาดยาว สระเก็บน้ําบึงหลม  * 1 
  หนวยบริการบรรพตพิสัย แมน้ําปง  * 1 
2 นครสวรรค แมขายนครสวรรค แมน้ําเจาพระยา ∗  
  หนวยบริการโกรกพระ บอบาดาล ∗  
  หนวยบริการทับกฤช แมน้ํานาน ∗  
  หนวยบริการเกาเลี้ยว แมน้ําปง ∗  
  หนวยบริการบางมวง-หนองเบน แมน้ําปง ∗  
3 ทาตะโก แมขายทาตะโก สระเก็บน้ําพิบูลสงคราม  * 2 
  หนวยบริการไพศาลี สระเก็บนํ้ารับจากอางฯหวยน้ําลาด  * 2 
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สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 

  หนวยบริการ หนองบัว สระเก็บน้ํารับน้ําอางฯ เขาพระ2  * 2 

   หนวยบริการบานมะเกลือหวาน 
สระเก็บน้ํา รับน้ําจาก         
คลองลําหวยใหญ 

 * 2 

4 พยุหะคีรี แมขายพยุหะคีรี แมน้ําเจาพระยา ∗  
  หนวยบริการเขาทอง แมน้ําเจาพระยา ∗  
5 ชัยนาท แมขายชัยนาท แมน้ําเจาพระยา ∗  
  หนวยบริการหันคา แมน้ําทาจีน ∗  
6 บานหมี่ แมขายบานหมี่ คลองชลประทานชัยนาท-ปาสัก  * 1 
  หนวยบริการโคกสําโรง คลองชลประทานชัยนาท-ปาสัก  * 1 
  หนวยบริการหนองมวง บอบาดาล  * 1 
7 สิงหบุรี แมขายสิงหบุรี แมน้ําเจาพระยา,บอบาดาล  * 1 
  หนวยบริการถอนสมอ บอบาดาล  * 1 
  หนวยบริการบางระจัน บอบาดาล  * 1 
8 ลพบุรี แมขายลพบุรี คลองชลประทานชัยนาท-ปาสัก  * 1 
9 วิเศษชัยชาญ แมขายวิเศษชัยชาญ บอบาดาล ∗  

10 อางทอง แมขายอางทอง แมน้ําเจาพระยา ∗  
  หนวยบริการแสวงหา บอบาดาล ∗  
  หนวยบริการปาโมก บอบาดาล ∗  

11 ผักไห แมขายผักไห แมน้ํานอย,บอบาดาล  * 1 
12 เสนา แมขายเสนา บอบาดาล ∗  
13 หนองแค แมขายหนองแค คลองชลประทานระพีพัฒน ∗  

  หนวยบริการหินกอง คลองชลประทานระพีพัฒน ∗  
14 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา แมน้ําเจาพระยา,บอบาดาล ∗  
15 ปทุมธานี แมขายปทุมธานี แมน้ําเจาพระยา (ซ้ือน้ําเอกชน) ∗  
16 รังสิต แมขายรังสิต แมน้ําเจาพระยา (ซ้ือน้ําเอกชน) ∗  

  หนวยบริการลําไทร บอบาดาล  * 1 
  หนวยบริการหนองเสือ บอบาดาล  * 1 
  หนวยบริการธัญบุรี คลองชลประทาน  * 1 

หมายเหตุ    * 1  น้ําดิบลดลง 
     * 2  จายน้ําเปนเวลา 
     * 3  หยุดจายน้ํา 
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จากขอมูลสถานการณน้ําดิบของ กปภ. สาขา (ตารางที่ 6) สรุปไดวา กปภ.สาขาที่มีปญหา
แหลงน้ําดิบขาดแคลน มีจํานวนทั้งหมด 7 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ กปภ.สาขาที่ประสบปญหาน้ําดิบ
ลดลง เปนประจํา คือ  กปภ. สาขาลาดยาว และ กปภ. สาขาทาตะโก และ กปภ. สาขา ที่มีปญหาน้ําดิบ
ลดลงเปนบางป คือ กปภ. สาขาสิงหบุรี กปภ.สาขาผักไห กปภ.สาขาบานหมี่ กปภ.สาขาลพบุรี และ กปภ.
สาขารังสิต สวน กปภ.สาขา ที่มีปญหาจายน้ําเปนเวลา มีจํานวน 1 แหง คือ กปภ. สาขา ทาตะโก ซึง่ตองจาย
น้ําเปนเวลาในชวง ป 2548 โดยการแกไขปญหาดังกลาวเปนหนาที่ของ กปภ.เขต ดําเนินการแกไขตอไป  

2. ปญหาคุณภาพน้ําดิบ 
  ปญหาที่สําคัญในการผลิตน้ําของการประปาสวนภูมิภาคอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาคุณภาพ
ของน้ําดิบ เนื่องจากชุมชนสวนใหญในปจจุบันตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําและไดมีการขยายตัวเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง มีปริมาณมากขึ้น โดยมิไดมีการ
บําบัด ซึ่งปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวมแลว ยังสงผลกระทบตอการ
ผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค เนื่องจากสวนใหญจะใชน้ําดิบจากแมน้ําธรรมชาติในการผลิต ทํา
ใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาใชในการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
  โดยคุณภาพน้ําของแมน้ําเจาพระยาซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ําเจาพระยา พบวา
คุณภาพน้ําโดยทั่วไป ณ ปจจุบัน อยูในเกณฑพอใช โดยมีปริมาณออกซิเจนละลาย 5.7 มิลลิกรัมตอลิตร 
ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรียอยู 1.3 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับปริมาณแอมโมเนียในน้ําไมมีปญหาแต    
อยางใด (มีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร) และในสวนของปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอร
มแบคทีเรีย  มีปริมาณคอนขางนอย 
  โดยสรุป แมน้ําเจาพระยา อยูในเกณฑที่ถือวาไมสงผลกระทบตอการนํามาเปนน้ําดิบ
สําหรับการผลิตน้ําประปา  
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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 โดยในพื้นที่ลุมน้ําเจาพระยา มีการประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มไดแลวจํานวน 11 แหง คือ 

1. กปภ. สาขา ลาดยาว 
2. กปภ. สาขา นครสวรรค 
3. กปภ. สาขา ทาตะโก 
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4. กปภ. สาขา พยุหะคีรี 
5. กปภ. สาขา ชัยนาท 
6. กปภ. สาขา บานหมี่ 
7. กปภ. สาขา วิเศษชัยชาญ 
8. กปภ. สาขา อางทอง 
9. กปภ. สาขา เสนา 
10. กปภ. สาขา หนองแค 
11.  กปภ. สาขา อยุธยา 
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