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บทคัดย่อ 
ปริมาณน ้าท่ีเพียงพอและสะอาดเป็นปัจจยัพื้นฐานในการด ารงชีวิตของประชาชน การไดรั้บบริการน ้ า
อยา่งทัว่ถึงจะท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติท่ีดี แหล่งน ้าดิบท่ีน ามาใชใ้นการผลิต
น ้าประปามาจากแหล่งน ้าผิวดิน โดยทัว่ไป แหล่งน ้าผวิดินจะรับน ้าโดยตรงจากน ้าฝนและ/หรือแม่น ้ า 
นอกจากน้ี แหล่งน ้ าดิบของระบบประปาในเขตเมืองไดรั้บมาจากเข่ือนขนาดใหญ่หรือไดรั้บมาจาก
แม่น ้ าสายหลกั วตัถุประสงค์ของการศึกษาน้ีเพื่อศึกษาศกัยภาพของแหล่งน ้ าผิวดินในการรองรับ
ความตอ้งการการใช้น ้ าประปาในเขตเมือง ประกอบดว้ย จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัชยัภูมิ จงัหวดั
บุรีรัมย ์และจงัหวดัสุรินทร์ โดยมีระบบประปาในเขตเมืองตวัอยา่ง จ านวน 10 แห่ง วิธีการศึกษาเร่ิม
ดว้ยการลงส ารวจพื้นท่ี สัมภาษณ์ผูดู้แลระบบระบบประปาและผูใ้ช้น ้ าประปา ประกอบกบัการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ จากนั้นใชห้ลกัสมดุลน ้ าในการวเิคราะห์ศกัยภาพของแหล่งน ้ าดิบ 
ปริมารน ้ าท่าเป็นปริมาณน ้ าหลกัท่ีไหลเขา้ระบบสมดุลน ้ า โดยพิจารณาปริมาณน ้ าท่าจากปริมาณ
น ้ าฝน ณ รอบการเกิดซ ้ า 1 ปี 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ส าหรับความตอ้งการใชน้ ้ าพิจารณาเป็นปริมาณน ้า
ท่ีออกจากระบบสมดุลน ้ า จากผลการศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่แหล่งน ้ าของระบบประปาในเขต
เมืองทั้ง 10 แห่ง สามารถรองรับความตอ้งการใช้น ้ าส าหรับปี 2559 จนกระทัง่ถึงปี 2579 เน่ืองจาก
ระบบประปาในเขตเมืองไดรั้บน ้ ารับมาจากเข่ือนขนาดใหญ่หรือไดรั้บมาจากแม่น ้ าสายหลกัท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีใกลเ้คียง แต่ในกรณีท่ีปริมาณความตอ้งการใช้น ้ าท่ีสูงกวา่ปริมาณน ้ าท่าสามารถแกปั้ญหาโดย
การเก็บกกัน ้าน ้ าส่วนเกินไวใ้ชใ้นเดือนท่ีน ้าขาดแคลน ทั้งน้ี ความจุของอ่างเก็บน ้าดิบสามารถรองรับ
ได้อย่างเพียงพอ นอกจากน้ี การเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโรงประปามีความส าคญัต่อการวาง
แผนการขยายระบบประปาในอนาคต 
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Abstract 
 

The thorough water supply service gives people a good health and quality living.  Normally, 
the water resources of water supply receivs water directly from rainfall and/or river.  The raw water 
resource of urban water supply system is supported by a big reservoir or a main river.   The purpose 
of this study was to evaluate the potential of raw water resource for the urban water supply systems.  
The study areas are consisted of Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Burirum, and Surin Provinces 
located in the Northeast of Thailand.  The sampling water supply system are consisted of 10 for urban 
water supply systems.  To achieve a purpose, it is important to explore all sampling areas, to interview 
administrators and users tap water, and to collect data from other agencies.   Thereafter, the concept 
of water balance is considered for the potential of raw water resources based on the both of a reservoir 
size and the runoff flown to the reservoir.   The runoff is mainly inflow to reservoir and river so the 
runoff is calculated using the rainfall in the return period 1 yr 5 yrs 10 yrs and 20 yrs to consider the 
scenarios.   Water demand of communities are mainly outflow from system.   The study found that, 
for all urban water supply systems, the raw water resource can supporting the water demand during 
2016  to 2036  because the urban water supply systems are supported by a large reservoir or located 
nearby a main river.  However, if a water demand is higher than a raw water, the exceed water should 
be storaged in the reservoir.   Moreover, the information and data of water supply system should be 
collected to apply for urban water supply planning in a future. 
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