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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
การประปาสวนภูมิภาคในลุมน้ําปาสัก หากมีขอเสนอแนะ ผูจัดทํายินดีแกไขในโอกาสตอไป 

 
 
  
 ผูจัดทํา 
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สภาพทั่วไปของลุมน้ํา 

       ลุมน้ําปาสักเปนลุมน้ําสาขาที่สําคัญสายหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา ในพื้นที่ตอนบน ในฤดูฝนจะ
เกิดภาวะน้ําทวมและในฤดูแลงจะไมมีน้ําไหลในลําน้ํา จึงตองมีการจัดสรรน้ําเพื่อไมใหเกิดสภาพน้ําเนาเสีย 
เนื่องจากการระบายน้ําจากโรงงานอุตสาหกรรม 

1. ตําแหนงที่ต้ัง 

 ลุมน้ําปาสักมีลักษณะเรียวยาวคลายขนนก วางตัวตามแนวทิศเหนือ - ใต ต้ังอยูระหวางเสนรุงที่ 14 
องศา 15 ลิปดา เหนือ ถึงเสนรุงที่ 16 องศา 20 ลิปดา เหนือ และอยูระหวางเสนแวงที่ 100 องศา 30 ลิปดา 
ตะวันออกถึงเสนแวงที่ 101 องศา 30 ลิปดา ตะวันออก มีทิศเหนือติดกับลุมน้ําแมโขง ทิศใตติดกับลุมน้ํา
เจาพระยาและลุมน้ําบางปะกง ทิศตะวันออกติดกับลุมน้ําชีและ ลุมน้ํามูล และทิศตะวันตกติดกับลุมน้ํานาน
และลุมน้ําเจาพระยา บริเวณตอนบนของลุมน้ํามีเทือกเขาเพชรบูรณลอมรอบ ลําน้ําสาขาของลุมน้ําปาสัก  
จะมีลักษณะเปนลําน้ําสายสั้น ๆ แยกมาจากทางตะวันตกและตะวันออก (รูปที่ 1) 

2. สภาพลุมน้ํา 

 ลุมน้ําปาสักมีที่ต้ังอยูในเขตภาคกลางของประเทศไทยเปนสวนใหญ และมีพื้นที่บางสวนตอนบนของ
ลุมน้ําอยูในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่สวนใหญอยูในเขต 4 จังหวัด คือ เพชรบูรณ 
ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ลุมน้ํารวมทั้งสิ้น 16,292 ตร.กม. ลําน้ําสาขาทางตนน้ํา ไดแก 
หวยน้ําพุง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณทางตอนใตสุดของจังหวัดเลย ไหลขนานมากับแมน้ําปาสัก
และมาบรรจบกันที่อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ หวยขอนแกน มีตนกําเนิดที่เทือกเขาทางตะวันออก-
เฉียงเหนือของ อําเภอหลมสัก ลํากง มีตนกําเนิดจากเทือกเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือในเขตอําเภอหนองไผ 
จังหวัดเพชรบูรณ ลําน้ําสาขาทางตอนลางของลุมน้ํา ไดแก หวยเกาะแกว มีตนกําเนิดอยูที่เทือกเขาเตี้ย ๆ 
บริเวณรอยตอระหวางจังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดลพบุรี ไหลมาบรรจบกับแมน้ําปาสักทางตอนใตของอําเภอ
ศรีเทพ ลําสนธิ เปนลําน้ําสาขาที่ใหญที่สุดของแมน้ําปาสักมีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณรอยตอระหวาง
จังหวัดเพชรบูรณกับจังหวัดชัยภูมิ มีลําน้ําสาขา คือ ลําพยากลาง ลําสนธิไหลมาบรรจบกับแมน้ําปาสักที่
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หวยมวกเหล็ก มีตนกําเนิดจากเทือกเขาบริเวณรอยตอระหวางจังหวัดลพบุรี
กับจังหวัดนครราชสีมา ไหลมาบรรจบกับแมน้ําปาสักที่อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ลุมน้ําปาสักสามารถ
แบงลุมน้ําสาขาได 8 ลุมน้ําสาขา แสดงรายละเอียดใน รูปที่ 2 และ ตารางที่ 1 
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รูปที่ 1  ตําแหนงที่ต้ังของลุมน้ําปาสกั 

ปาสัก



ความตองการน้ําดิบเพื่อกิจการประปา – ลุมน้ําปาสัก    กันยายน  2553 

กองพัฒนาแหลงน้ํา   - 4 -  ฝายทรัพยากรน้ํา 

 
ที่มา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 

รูปที่ 2  ลุมน้าํสาขา ของลุมน้ําปาสัก 
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ตารางที่ 1  รายละเอียดลุมน้ําสาขา (ลุมน้ําปาสัก) 

รหัสลุมน้ํา ชื่อลุมน้ํายอย 
12.02   แมน้ําปาสักตอนบน 
12.03   หวยน้ําพุง 
12.04   แมน้ําปาสักสวนที่ 2  
12.05   แมน้ําปาสักสวนที่ 3 
12.06   หวยเกาะแกว 
12.07   ลําสนธิ 
12.08   แมน้ําปาสักตอนลาง 
12.09   หวยมวกเหล็ก 

3. สภาพภูมิประเทศ 

 พื้นที่โดยทั่ว ๆ ไปของลุมน้ําปาสัก มีลักษณะเปนเนินเขาและมีที่ราบเพียงเล็กนอย สวนตอนกลางใน
เขตจังหวัดลพบุรีและสระบุรีเปนที่ราบสลับกับเนินเขา ตอนลางของลุมน้ําบริเวณจุดบรรจบกับแมน้ํา
เจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนที่ราบลุม ลักษณะโดยรวมทั้งลุมน้ําจะถูกลอมรอบดวยภูเขาทั้ง 2 
ดาน และมีแมน้ําปาสักไหลอยูตรงกลางจากทิศเหนือลงทิศใต โดยมีตนกําเนิดมาจากเทือกเขาเพชรบูรณใน
เขตอําเภอดานซายซึ่งอยูทางตอนใตของจังหวัดเลย จากนั้นไหลผานจังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรี และสระบุรี จน
มาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยา 

4. สภาพภูมิอากาศ 
ขอมูลทางภูมิอากาศที่สําคัญของลุมน้ําแสดงในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ขอมูลภูมิอากาศทีส่ําคัญ 

ขอมูลภูมิอากาศที่สาํคัญ หนวย ชวงพสิัย 
อุณหภูมิ องศาเซลเซยีส  26.7 – 28.1 
ความชื้นสัมพัทธ เปอรเซ็นต  70.6 – 74.7 
ความเร็วลม น็อต  1.2 – 2.4 
เมฆปกคลุม 0-10  5.4 – 5.6 
ปริมาณน้ําระเหยจากถาด มิลลิเมตร  1,596.3 – 1,905.8 
ปริมาณการคายระเหยของพืชอางอิง มิลลิเมตร  1,718.1 – 1,890.7 
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5. ลักษณะทางอุตุ – อุทกวิทยา 

5.1 ปริมาณน้ําฝน 

 ลุมน้ําปาสักมีปริมาณฝนผันแปรตั้งแต 900 มิลลิเมตร จนถึง 1,800 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณน้ําฝน
ทั้งปเฉลี่ยประมาณ 1,213.2 มิลลิเมตร  (แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3) 

5.2 ปริมาณน้ําทา 

 ลุมน้ําปาสักมีพื้นที่รับน้ําทั้งหมด 16,292 ตารางกิโลเมตร จะมีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยประมาณ 
2,897.2 ลานลูกบาศกเมตร หรือ มีปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ยตอหนวยพื้นที่รับน้ําฝนประมาณ 5.64 ลิตร/
วินาที/ตารางกิโลเมตร  (แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 3 ปริมาณน้ําฝนและน้ําทาเฉลี่ยรายเดือน  

เดือน 
ปริมาณน้ําฝนรายเดือนเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
ปริมาณน้ําทารายเดือนเฉลี่ย 

(ลาน ลบ.ม.) 

เม.ย. 67.7 38.2 

พ.ค. 152.7 106.3 

มิ.ย. 155.0 180.2 

ก.ค. 159.8 244.3 

ส.ค. 204.1 502.7 

ก.ย. 255.6 928.3 

ต.ค. 131.6 557.2 

พ.ย. 24.7 145.5 

ธ.ค. 5.7 76.8 

ม.ค. 5.7 50.7 

ก.พ. 14.8 33.6 

มี..ค. 35.8 33.4 

ฤดูฝน 1,058.8 2,519.1 

ฤดูแลง 154.4 378.2 

ทั้งป 1,213.2 2,897.2 
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ความตองการใชน้ําเพ่ือกิจการประปา 

ความตองการใชน้ําในลุมน้ําปาสัก 
 การประปาสวนภูมิภาคสาขา (กปภ.สาขา) ที่อยูในความรับผิดชอบของการประปาสวนภูมิภาคในลุม
น้ําปาสัก มีจํานวน 9 แหง (รูปที่ 3) โดยขอมูลพื้นฐานป พ.ศ.2552 ของการประปาสวนภูมิภาคสาขาในลุมน้าํ 
และ จํานวนผูใชน้ําและความตองการน้ําดิบเพื่อผลิตน้ําประปาของ กปภ.สาขา แตละแหงแสดงในตารางที่ 4 
และ ตารางที่ 5 ตามลําดับ 
 โดยความตองการน้ําดิบในลุมน้ําปาสัก เพื่อกิจการประปาของ กปภ.สาขา 9 แหง  (ป พ.ศ. 2552) 
ประมาณ 22.80 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 0.78 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ําปาสัก (ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย 
2,897.2 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 26.97, 31.21,35.56 และ 41.25 ลาน ลบ.ม. 
ตามลําดับ สามารถแสดงใน รูปที่ 4 
 

ตารางที่ 4  ขอมูลพื้นฐานป พ.ศ. 2552 ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาในลุมน้ําปาสัก 
 

กําลังการผลิต 
(ลบ.ม./วัน) 

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

(ราย) 
 ออกแบบ   ที่ใชงาน  

ปริมาณน้ําผลิตจริง  
(ลบ.ม.) 

1 เพชรบูรณ แมขายเพชรบูรณ     12,251     17,520        16,800      4,870,833  

 2 หลมสัก แมขายหลมสัก           6,397            12,000            12,000           2,069,978  

   หนวยบริการหลมเกา          1,733                    -                    -              396,105  

3 หนองไผ แมขายหนองไผ           3,162              4,320              4,320              797,202  

  หนวยบริการบึงสามพัน           1,617              1,200              1,200              348,146  

4 วิเชียรบุรี แมขายวิเชียรบุรี           2,973              7,200              7,200              774,923  

  หนวยบริการศรีเทพ          2,677              2,400              2,400              663,001  

  หนวยบริการพุเตย              759              1,200                    -              224,052  

5 
พระพุทธบาท แมขายพระพุทธบาท 

(หนองโดน)          1,788            16,800            14,400            527,165  

  หนวยบริการพระพุทธบาท           4,968                    -                    -         1,722,045  

  หนวยบริการหนาพระลาน           4,486                    -                    -         1,641,235  
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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 ชัยบาดาล แมขายชัยบาดาล           4,965              8,880              6,000         1,575,846.00  
  หนวยบริการสระโบสถ                40                 960                 912              13,902.00  
  หนวยบริการโคกเจริญ           1,093              1,560              1,560            220,602.00  

7 มวกเหล็ก แมขายมวกเหล็ก           2,299              3,840              3,600            709,319.00  
  หนวยบริการกลางดง           1,754              3,840              3,840            755,115.00  
  หนวยบริการทับกวาง           3,435              7,320              9,240         1,629,998.00  

8 บานหมอ แมขายบานหมอ           2,779              2,400              2,400            877,828.00  
9 ทาเรือ แมขายทาเรือ           4,506              4,800              4,800         1,501,292.00  
  หนวยบริการภาชี           1,523              1,800              1,800            548,049.00  

หมายเหตุ     
-  หมายถึง  รับน้ําจากหนวยบริการ หรือ แมขาย 
ที่มา : กองบริการสารสนเทศ สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รูปที่ 3  การประปาสวนภูมิภาค 9 สาขาในพื้นทีลุ่มน้ําปาสกั 
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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  
  ในพื้นที่ลุมน้ําปาสัก จะมีปริมาณฝนคอนขางมากก็ตาม ปญหาการขาดแคลนน้ํายังมีอยูใน
หลายพื้นที่ แตเพื่อใหสามารถขยายพื้นที่การบริการน้ําประปาใหบริการไดอยางทั่วถึง ทําใหตองมีความ
เตรียมพรอมรับมือกับสถานการณขาดแคลนน้ําที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
  ดังนั้น เพื่อใหการประปามีน้ําดิบเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองมีการวางแผน พัฒนาและ
จัดหาแหลงน้ําสํารองสําหรับใชในเวลาขาดแคลนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใหมีน้ําผลิตจายแกประชาชน
อยางตอเนื่องและมีคุณภาพที่ดีตอไป สถานการณน้ําของ กปภ. สาขา ในลุมน้ําปาสัก แสดงดัง ตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6 สถานการณน้าํของ กปภ.สาขา ในลุมน้าํปาสกั 

สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 

1. เพชรบูรณ แมขายเพชรบูรณ อางฯหวยปาแดง,อางฯหนองนาร ี  * 2 
2. หลมสัก แมขายหลมสัก อางเกบ็น้ําหวยขอนแกน  * 2 
  หนวยบริการหลมเกา รับน้ําจากแมขาย  * 2 

3. หนองไผ แมขายหนองไผ แมน้ําปาสัก,สระเก็บน้ํา  * 2 
  หนวยบริการบึงสามพัน แมน้ําปาสัก,สระเก็บน้ํา  * 2 

4. วิเชียรบุรี แมขายวิเชียรบุรี สระเก็บน้ํา  * 2 
  หนวยบริการศรีเทพ แมน้ําปาสัก,สระเก็บน้ํา  * 2 
  หนวยบริการพุเตย รับน้ําจากแมขาย  * 2 
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สถานการณน้ําดิบ 
ลําดับ กปภ.สาขา แมขาย/หนวยบริการ แหลงน้ําดิบ 

เพียงพอ มีปญหา 

5. พระพุทธบาท แมขายพระพุทธบาท 
(หนองโดน) คลองชลประทานชัยนาท-ปาสัก ∗  

  หนวยบริการพระพุทธบาท คลองชลประทานชัยนาท-ปาสัก ∗  
  หนวยบริการหนาพระลาน คลองชลประทานชัยนาท-ปาสัก ∗  

6. ชัยบาดาล แมขายชยับาดาล แมน้ําปาสัก  * 1 
  หนวยบริการสระโบสถ บอบาดาล ∗  
  หนวยบริการโคกเจริญ สระเก็บน้ํา 100 ไร ∗  

7. มวกเหล็ก แมขายมวกเหล็ก คลองมวกเหลก็,แมน้ําปาสัก  * 1 
  หนวยบริการกลางดง บอบาดาล ∗  
  หนวยบริการทับกวาง บอบาดาล ∗  

8. บานหมอ แมขายบานหมอ คลองชลประทานชัยนาท-ปาสัก  * 1 
9. ทาเรือ แมขายทาเรอื แมน้ําปาสัก  * 1 
  หนวยบริการภาชี บอบาดาล ∗  

หมายเหตุ    * 1  น้ําดิบลดลง 
     * 2  จายน้ําเปนเวลา 
     * 3  หยุดจายน้ํา 

จากขอมูลสถานการณน้ําดิบของ กปภ. สาขา (ตารางที่ 6) สรุปไดวา กปภ.สาขาที่มีปญหา
ดานแหลงน้ําดิบ  มีจํานวนทั้งหมด 8 แหง โดยมีรายละเอียดดังนี้ กปภ.สาขาที่ประสบปญหาน้ําดิบลดลงเปน
ประจําทุกป  คือ กปภ. สาขาหนองไผ และ กปภ. สาขาวิเชียรบุรี และ กปภ.สาขา ที่มีปญหาน้ําดิบลดลงเปน
บางป คือ  กปภ. สาขาหลมสัก กปภ.สาขาเพชรบูรณ กปภ. สาขาบานหมอ กปภ.สาขามวกเหล็ก กปภ.สาขา
ทาเรือ และ กปภ.สาขาชัยบาดาล สวน กปภ. ที่มีปญหาจายน้ําเปนเวลา มีจํานวน 4 แหง คือ กปภ. สาขา
หนองไผ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี กปภ.สาขาหลมสัก และ กปภ.สาขาเพชรบูรณ โดยการแกไขปญหาดังกลาว
เปนหนาที่ของ กปภ.เขต ดําเนินการแกไขตอไป  

2. ปญหาคุณภาพน้ําดิบ 
  ปญหาที่สําคัญในการผลิตน้ําของการประปาสวนภูมิภาคอีกปญหาหนึ่ง คือ ปญหาคุณภาพ
ของน้ําดิบ เนื่องจากชุมชนสวนใหญในปจจุบันตั้งอยูบริเวณใกลแมน้ําและไดมีการขยายตัวเพิ่มจํานวนขึ้น
อยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณน้ําเสียที่ถูกปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยตรง มีปริมาณมากขึ้น โดยมิไดมีการ
บําบัด ซึ่งปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในภาพรวมแลว ยังสงผลกระทบตอการ



ความตองการน้ําดิบเพื่อกิจการประปา – ลุมน้ําปาสัก    กันยายน  2553 

กองพัฒนาแหลงน้ํา   - 15 -  ฝายทรัพยากรน้ํา 

ผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค เนื่องจากสวนใหญจะใชน้ําดิบจากแมน้ําธรรมชาติในการผลิต ทํา
ใหตนทุนในการผลิตน้ําประปาใชในการอุปโภค บริโภค เพิ่มมากขึ้น  
  โดยคุณภาพน้ําของแมน้ําปาสัก ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในลุมน้ําปาสัก พบวาคุณภาพน้ํา
โดยทั่วไป ณ ปจจุบัน อยูในเกณฑพอใช  โดยมีปริมาณออกซิเจนละลาย 5.6 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรียอยู 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับปริมาณแอมโมเนียในน้ําไมมีปญหาแตอยางใด                
(มีคาไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร)   และในสวนของปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคัลโคลิฟอรม 
แบคทีเรียมีปริมาณนอย 
  โดยสรุป แมน้ําปาสัก ซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในพื้นที่ลุมน้ําปาสัก อยูในเกณฑทีถ่อืวาไมสงผล
กระทบตอการนํามาเปนน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําประปา  
 
 



ความตองการน้ําดิบเพื่อกิจการประปา – ลุมน้ําปาสัก    กันยายน  2553 

กองพัฒนาแหลงน้ํา   - 16 -  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 โดยในพื้นที่ลุมน้ําปาสัก มีการประกาศพื้นที่น้ําประปาดื่มไดแลวจํานวน 6 แหง คือ 

1. กปภ. สาขา เพชรบูรณ 
2. กปภ. สาขา หลมสัก 
3. กปภ. สาขา พระพุทธบาท 

4. กปภ. สาขา ชัยบาดาล 
5. กปภ. สาขา บานหมอ 
6. กปภ. สาขา ทาเรือ 
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