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Message from The President
สารจากอธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลเป็็นหน่่วยงานภาครััฐ ภายใต้้กำำ�กัับของกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม มีีภารกิิจหลัักเกี่่�ยวกัับ
การเสนอแนะในการจััดทำำ�นโยบายและแผนและมาตรการที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล สำำ�รวจ พััฒนา อนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู รวมทั้้�งควบคุุม ดููแล กำำ�กัับ
ประสาน ติิดตาม ประเมิินผล บริิหารจััดการ และแก้้ไขปััญหาเกี่่�ยวกัับทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล พััฒนาวิิชาการ กำำ�หนดมาตรฐาน และถ่่ายทอดเทคโนโลยีี
ด้้านทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เพื่่�อการจััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาลที่่�เป็็นเอกภาพและยั่่�งยืืน 
นัับตั้้�งแต่่กระผมได้้รัับมอบหมายให้้มาดำำ�รงตำำ�แหน่่งอธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ก็็ได้้น้้อมนำำ�พระราชดำำ�รััส  “น้ำำ�คืื
� อชีีวิิต” ของพระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9 “...หลัักสำำ�คััญว่่าต้้องมีีน้ำำ��บริิโภค น้ำำ�� ใช้้ น้ำำ��เพื่่�อการเพาะปลููก เพราะว่่าชีีวิิตอยู่่�ที่่�นั่่�น ถ้้ามีีน้ำำ��คนอยู่่�ได้้ ถ้้าไม่่มีีน้ำำ��
คนอยู่่�ไม่่ได้้ ไม่่มีไี ฟฟ้้าคนอยู่่�ไม่่ได้้ แต่่ถ้า้ มีีไฟฟ้้าไม่่มีน้ำี ำ��คนอยู่่�ไม่่ได้้...” รวมทั้้�งนำำ�นโยบายรััฐบาล พลเอกประยุุทธ์์ จันั ทร์์โอชา และนโยบายรััฐมนตรีีว่า่ การ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม (นายวราวุุธ ศิิลปอาชา) เกี่่ย� วกัับเรื่่อ� งการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� มาเป็็นแนวทางการขัับเคลื่่อ� นภารกิิจ
ของกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ให้้บรรลุุผลสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้ โดยมุ่่�งเน้้นให้้ประชาชนมีีน้ำำ��เพื่่อ� การอุุปโภคบริิโภค ภาคการเกษตร อย่่างเพีียงพอ
และทั่่�วถึึง ซึ่่�งในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลขัับเคลื่่�อนภารกิิจด้้วยความท้้าทาย เนื่่�องจากประเทศไทยเกิิดปััญหาภััยแล้้ง
อย่่างกว้้างขวาง ประชาชนขาดน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค และภาคการเกษตร รััฐบาลโดยพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา จึึงมอบหมายให้้กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เร่่งขุุดเจาะน้ำำ��บาดาล เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนโดยเร่่งด่่วน
ตลอดระยะเวลาหนึ่่�งปีีที่่ผ่� า่ นมา กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ได้้ปฏิิบัติั ติ ามภารกิิจแผนงานโครงการที่่�สำำ�คัญั สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งตามเป้้าหมาย อาทิิ โครงการ
สนัับสนุุนน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค และการเกษตร ตลอดจนการพััฒนาแหล่่งน้ำำ�� เพื่่�อส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ
จำำ�นวน 1,948 แห่่ง โครงการสนัับสนุุนภารกิิจด้้านการอนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู และกำำ�กัับควบคุุมให้้เป็็นไปตามกฎหมาย จำำ�นวน 33,930 แห่่ง โครงการศึึกษา
สำำ�รวจและพััฒนาน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 355 แห่่ง จากผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งหมดกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลสามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุนุ ไม่่น้อ้ ยกว่่า 43.97
ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ประชาชนได้้รับั ประโยชน์์ไม่่น้อ้ ยกว่่า 146,898  ครััวเรืือน พื้้�นที่่ไ� ด้้รับั ประโยชน์์ไม่่น้อ้ ยกว่่า 75,451 ไร่่ อีกี ทั้้�งมีีผลการประเมิิน
คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ (ITA) จากสำำ�นัักงาน ป.ป.ช. ในระดัับ A คะแนนรวม 91.09 คะแนน 
รายงานประจำำ�ปีีฉบัับนี้้� ได้้รวบรวมผลการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมาของกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลที่่�ดำำ�เนิินการบรรลุุผลสำำ�เร็็จตาม
เป้้าหมายโดยได้้รัับความร่่วมมืือจากทุุกภาคส่่วนเป็็นอย่่างดีี ทั้้�งจากบุุคคลภายในและบุุคคลภายนอกกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ในอนาคตข้้างหน้้า
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจะมุ่่�งมั่่�น ทุ่่�มเท และคิิดนวััตกรรมใหม่่ๆ ที่่�จะนำำ�มาซึ่่�งการวางรากฐานการพััฒนาและการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
ของประเทศให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าและประโยชน์์สููงสุุดแก่่ประเทศชาติิต่่อไป

นายศัักดิ์์ด
� า วิิเชีียรศิิลป์์
อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
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ผู้้�บ
1 ริิหารส่่วนกลาง
ผู้้�บริิหารส่่วนกลางปฏิิบััติิงานในส่่วนภููมิิภาค

นายศัักดิ์์ด
� า วิิเชีียรศิิลป์์
Mr.Sakda Vicheansil

อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

Director General
โทรศััพท์์ : 0 2666 7111 ภายใน : 7111
E-mail : sakda.v@dgr.mail.go.th

นางอรนุุช หล่่อเพ็็ญศรีี
Mrs.Oranuj Lorphensri

รองอธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

Deputy Director General
โทรศััพท์์ : 0 2666 7333 ภายใน : 7333
E-mail : oranuj.l@dgr.mail.go.th

นายกุุศล โชติิรััตน์์
Mr.Kuson Chotirat

รองอธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

Deputy Director General
โทรศััพท์์ : 0 2666 7222 ภายใน : 7222
E-mail : kuson.c@dgr.mail.go.th
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นายประกอบ อยู่่�คง
Mr.Prakrob Ukong

ผู้เ้� ชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านวิจั
ิ ย
ั และพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7243 ภายใน : 7243
E-mail : prakrob.u@dgr.mail.go.th

นายสิิทธิิศัักดิ์์� มั่่�นอยู่่�
Mr.Sitthisak Manyou

รัักษาการผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านนโยบายและแผน
(งานทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล)

โทรศััพท์์ : 0 2666 7206 ภายใน : 7206
E-mail : sitthisak.m@dgr.mail.go.th

นางสาววรีีวสยา สิินธุุเดชะ
Ms.Wareewasaya Sinthudacha

รัักษาการผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านนโยบายและแผน
(งานทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล)

โทรศััพท์์ : 0 2666 7181 ภายใน : 7181
E-mail : wareewasaya.s@dgr.mail.go.th
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ผู้้�บริิหารส่่วนกลาง

นายสวััสดิ์์� อั้้�นเต้้ง
Mr.Sawat Unteng

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักบริิหารกลาง

โทรศััพท์์ : 0 2666 7011 ภายใน : 7011
E-mail : Sawat.u@dgr.mail.go.th

นายบรรจง พรมจัันทร์์
Mr.Banjong Promchan

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7270 ภายใน : 7270
E-mail : banjong.p@dgr.mail.go.th

นายเกรีียงศัักดิ์์� ภิิระไร
Mr.Kriangsak Pirarai

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสำำ�รวจและประเมิินศัักยภาพน้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7232 ภายใน : 7232
E-mail : kriangsak.p@dgr.mail.go.th
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นางสาวดวงมณีี จั่่�นเพิ่่�ม
Ms.Doungmani Janperm
ผู้้�อำำ�นวยการกองแผนงาน

โทรศััพท์์ : 0 2666 7066 ภายใน : 7066
E-mail : doungmani.j@dgr.mail.go.th

นายสุุทธิิพล เอี่่�ยมประเสริิฐกุุล
Mr.Sutthipol Iamprasertkul

ผู้้อำ
� ำ�นวยการศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7086 ภายใน : 7086
E-mail : sutthipol.i@dgr.mail.go.th

นายวิิทยา มีีนิิสััย
Mr.Wittaya Meenisai

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักควบคุุมกิิจการน้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7305 ภายใน : 7305
E-mail : wittaya.m@dgr.mail.go.th
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ผู้้�บริิหารส่่วนกลาง

นายสุุริินทร์์ วรกิิจธำำ�รง
Mr.Surin Worakijthamrong

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักพััฒนาน้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7343 ภายใน : 7343
E-mail : surin.w@dgr.mail.go.th

นางสัังวาลย์์ จิินต์์แสวง
Mrs.Sungwan Ginsawaeng

ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มตรวจสอบภายใน

โทรศััพท์์ : 0 2666 7131 ภายใน : 7131
E-mail : sungwan.g@dgr.mail.go.th

นายกู้้�เกีียรติิ โยมศิิลป์์
Mr.Kukiat Yomsil

ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มนิิติิการ

โทรศััพท์์ : 0 2666 7141 ภายใน : 7141
E-mail : kukiat.y@dgr.mail.go.th
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นางสาวชริินทิิพย์์ กองศิิลป์์
Ms.Charintip Kongsin

ผู้้�อำำ�นวยการกลุ่่�มพััฒนาระบบบริิหาร

โทรศััพท์์ : 0 2666 7121 ภายใน : 7121
E-mail : charintip.k@dgr.mail.go.th

นายสุุดใจ วงชารีี

Mr.Sudjai Wongcharee
ผู้้�อำำ�นวยการกองวิิเคราะห์์น้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7383 ภายใน : 7383
E-mail : sudjai.w@dgr.mail.go.th

นางสาวกััญญา เดืือนนวล
Ms.Kanya Duennuan

ผู้้�อำำ�นวยการกองบริิหารกองทุุนพััฒนาน้ำำ��บาดาล

โทรศััพท์์ : 0 2666 7181 ภายใน : 7181
E-mail : kanya.d@dgr.mail.go.th

รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020
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ผู้้�บริิหารปฏิิบััติิงานในส่่วนภููมิิภาค

นายศัักดิ์์�ฉลาด ศรีีวิิชา
Mr.Sakchalad Sriwicha

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 1 (ลำำ�ปาง)

โทรศััพท์์ : 0 5428 2356 ภายใน : 4101
E-mail : sakchalad.s@dgr.mail.go.th

นายทนงศัักดิ์์� ล้้อชููสกุุล
Mr.Tanongsak Lochoosakul

ผู้อำ
้� ำ�นวยการสำำ�นัก
ั ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 2 (สุุพรรณบุุรี)ี

โทรศััพท์์ : 0 3555 0715 ภายใน : 4201
E-mail : tanongsak.l@dgr.mail.go.th

นายสุุรััตน์์ บััวพัันธ์์
Mr.Surat Buaphan

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 3 (สระบุุรีี)

โทรศััพท์์ : 0 3638 7200 ภายใน : 4301
E-mail : surat.b@dgr.mail.go.th
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นายอุุโรม แก้้วจัันทร์์
Mr.Urom Keawchan

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 4 (ขอนแก่่น)

โทรศััพท์์ : 0 4323 6663 ภายใน : 4401
E-mail : urom.k@dgr.mail.go.th

นางสาววิิลาวััณย์์ ไทยสงคราม
Ms.Vilavan Thaisongkram

ผู้้อำ
� �ำ นวยการสำำ�นัก
ั ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เขต 5 (นครราชสีีมา)

โทรศััพท์์ : 0 4495 3687 ภายใน : 4501
E-mail : vilavan.t@dgr.mail.go.th

นายมณเฑีียร จงจิินากููล
Mr.Montian Chongginakul

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 6 (ตรััง)

โทรศััพท์์ : 0 7522 4991 ภายใน : 4601
E-mail : chmontian@gmail.com

รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020
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ผู้้�บริิหารปฏิิบััติิงานในส่่วนภููมิิภาค

นายประจวบ ลอยสุุวรรณ
Mr.Prachuab Loysuwan

ผู้อำ
�้ �ำ นวยการสำำ�นัก
ั ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เขต 7 (กำำ�แพงเพชร)

โทรศััพท์์ : 0 5585 1130 ภายใน : 5101
E-mail : prachuab.l@dgr.mail.go.th

นายศุุภเวท ทองประยููร

Mr.Suppawate Thongprayoon
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 8 (ราชบุุรีี)

โทรศััพท์์ : 0 3233 4872 ภายใน : 5201
E-mail : suppawate.t@dgr.mail.go.th

นางพบพร เศรษฐพฤกษา
Mrs.Pobporn Settaprueksa

ผู้อำ
�้ �ำ นวยการสำำ�นัก
ั ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เขต 9 (ระยอง)

โทรศััพท์์ : 0 3867 7768 ภายใน : 5301
E-mail : pobporn.s@dgr.mail.go.th
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นายวััฒนชััย ทุุมโคตร

Mr.Wattanachai Thoomkotr
ผู้้อำ
� ำ�นวยการสำำ�นัก
ั ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 10 (อุุดรธานีี)

โทรศััพท์์ : 0 4292 0655 ภายใน : 5401
E-mail : wattanachai.t@dgr.mail.go.th

นายสิิทธิิศัักดิ์์� มั่่�นอยู่่�
Mr.Sitthisak Manyou

ผู้้อำ
� �ำ นวยการสำำ�นัก
ั ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เขต 11 (อุุบลราชธานีี)

โทรศััพท์์ : 0 4531 1763 ภายใน : 5501
E-mail : sitthisak.m@dgr.mail.go.th

นายมณูู จีีนฉาย

Mr. Manoo Jeenchay
ผู้อำ
�้ �ำ นวยการสำำ�นัก
ั ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เขต 12 (สงขลา)

โทรศััพท์์ : 0 7453 0225 ภายใน : 5601
E-mail : manoo.j@dgr.mail.go.th

รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020
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กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

DEPARTMENT OF GROUNDWATER RESOURCES

วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่่�งสู่่�การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล เชิิงพื้้�นที่่เ� พื่่อ� เสริิมความมั่่น� คง
ด้้านน้ำำ��และการใช้้ประโยชน์์อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน ภายในปีี 2580”

ค่่านิิยมองค์์กร
สามััคคีีเยี่่�ยม เปี่่�ยมด้้วยน้ำำ�� ใจ ใฝ่่ผลสััมฤทธิ์์� มุ่่�งจิิตบริิการ

พัั นธกิิจ (Mission)
1. สำำ�รวจ พััฒนา ประเมิินศัักยภาพ อนุุรัักษ์์ ฟื้้�นฟูู เพื่่�อการใช้้ประโยชน์์
จากทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลอย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน
2. กำำ�กับั ควบคุุม การประกอบกิิจการน้ำำ�� บาดาล รวมทั้้�งปรัับปรุุงและบัังคัับ
ใช้้กฎหมายอย่่างเป็็นธรรม เพื่่�อตอบสนองความต้้องการใช้้น้ำำ��ของทุุกภาคส่่วน
3. เสริิมสร้้างขีีดความสามารถขององค์์กร พััฒนาระบบ กลไก ฐานข้้อมููล
และใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
4. บููรณาการและสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีเครืือข่่ายในการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล ทั้้�งในประเทศและระหว่่างประเทศ
รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020
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ยุุทธศาสตร์์บริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
ระยะ 20 ปีี (2560 – 2579)
ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1
สำำ�รวจและผลิิตน้ำำ��ต้นทุุน
้
เพื่่� อตอบสนองความต้้องการน้ำำ��
					ด้้านอุุปโภคบริิโภค เกษตร อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยวและบริิการ
เป้้าประสงค์์

มีีน้ำ��ำ บาดาลที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพและปริิมาณเพีียงพอ เพื่่อ� การอุุปโภคบริิโภค ตลอดจนเพื่่อ� สนัับสนุุนภาคการผลิิต ทั้้ง� อุุตสาหกรรม
เกษตร ท่่องเที่่�ยว และบริิการ
▶

กลยุุทธ์์/มาตรการรองรัับ

พััฒนาน้ำำ��บาดาล ทำำ�แผนความต้้องการใช้้น้ำ�ำ� บาดาล เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค การผลิิต ทั้้�งด้้านเกษตร อุุตสาหกรรม
ท่่องเที่่�ยว และบริิการ ที่่�พร้้อมเผยแพร่่ต่่อสาธารณชน โดยดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
• เร่่งจััดทำำ�แผนพััฒนาการใช้้ประโยชน์์ของน้ำำ��บาดาลเชิิงรุุกแบบองค์์รวม เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��
เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค ภาคการผลิิต ทั้้�งด้้านการเกษตร อุุตสาหกรรม และบริิการ
• เร่่งรััดพััฒนาน้ำำ��บาดาลและระบบประปาบาดาลในพื้้�นที่่�เป้้าหมายให้้ครบถ้้วน
▶

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2

เสริิมสร้้างศัักยภาพการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล

เป้้าประสงค์์
▶
▶
▶
▶
▶

เสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�และพััฒนาบุุคลากร
บริิหารจััดการข้้อมููลสารสนเทศและโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการสื่่อ� สารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
บัังคัับใช้้กฎหมายตามหลัักธรรมาภิิบาล
เสริิมสร้้างขวััญและกำำ�ลัังใจ ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีขององค์์กร พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่ข้้อมููลอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อสาธารณชน
มีีบทลงโทษต่่อผู้้�กระทำำ�ความผิิดและขััดขวางการดำำ�เนิินนโยบายของรััฐบาล

กลยุุทธ์์/มาตรการรองรัับ

คุ้้�มครองพื้้�นที่่น้ำ� ำ��บาดาล และมาตรการเชิิงรัับ เน้้นการพััฒนาบุุคลากร และการจััดการความรู้้� พััฒนาระบบฐานข้้อมููล
การมีีส่่วนร่่วม สร้้างแรงจููงใจ เพิ่่�มแนวทางใช้้งบกองทุุนฯ เผยแพร่่ข้้อมููลสถานการณ์์น้ำำ��บาดาล พััฒนากฎหมาย และเพิ่่�ม
การประชาสััมพัันธ์์
▶
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	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3
เสริิมสร้้างขบวนการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
					กัับน้ำำ�� บาดาล ทั้้�งระดัับนโยบาย ระดัับปฏิิบัติ
ั ิ กลุ่่ม
� ผู้้ใ� ช้้น้ำ�ำ� บาดาล
ภาคเอกชน ภาคประชาชน NGO และระดัับลุ่่ม
� น้ำำ��
เป้้าประสงค์์

บริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลในระดัับลุ่่�มน้ำำ��และจัังหวััดมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มขึ้้�น
▶ ส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมของทุุกภาคส่่วนเพื่่�อเป็็นกลไกเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
ให้้เกิิดประโยชน์์อย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม
▶ เสริิมสร้้างความเข้้มแข็็งให้้เครืือข่่ายน้ำำ��บาดาลทั้้�งภายในประเทศ และนานาประเทศ ทั้้�งในและนอกภููมิภ
ิ าค ระดัับปฏิิบัติั ิ
(หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง) รวมทั้้�งกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��ในระดัับพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��
▶ สร้้างความเป็็นผู้้�นำำ�ในประชาคมอาเซีียนด้้านน้ำำ��บาดาล
▶

กลยุุทธ์์/มาตรการรองรัับ

สร้้างความเข้้มแข็็ง ทั้้�งกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ�� และเครืือข่่ายระดัับลุ่่�มน้ำำ��
• ศึึกษาแนวทางและโครงสร้้างของคณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ��หลััก ย่่อย และสาขา เพื่่อ� พิิจารณาผู้้�แทนจากกรมทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาลที่่�เหมาะสมร่่วมเป็็นคณะกรรมการระดัับลุ่่�มน้ำำ��หลััก ย่่อย และสาขา
• พััฒนาขีีดความสามารถและศัักยภาพบุุคลากรทุุกประเภทและทุุกระดัับ ทั้้�งในส่่วนกลางและส่่วนภููมิภิ าค ให้้มีคี วามรู้้�
ความสามารถ ตลอดจนความเชี่่�ยวชาญ ทัักษะ และประสบการณ์์ ให้้ครอบคลุุมภารกิิจขององค์์กรในทุุกมิิติิ โดยมีีการสร้้าง
องค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�และการพััฒนาระบบการจััดการความรู้้�อย่่างเป็็นรููปธรรม เป็็นกลไกสนัับสนุุน
• เร่่งรััดจััดทำำ�คู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�รัับบริิการ
• บริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาลเป็็นรายแอ่่ง/รายลุ่่�มน้ำำ��ในแต่่ละพื้้�นที่่�อย่่างยั่่�งยืืน
• เสริิมสร้้างขีีดความสามารถและศัักยภาพด้้านการวิิเคราะห์์คุุณภาพน้ำำ�� บาดาล และการกำำ�กัับดููแลการประกอบ
กิิจการน้ำำ�� บาดาลของสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 1 – 12 อย่่างทั่่�วถึึง
• เสริิมสร้้างบทบาทในการเป็็นศููนย์์กลางการพััฒนาระบบการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลในประชาคมอาเซีียน
โดยประสานความร่่วมมืือกัับนานาประเทศ ทั้้�งในและนอกภููมิภิ าค เพื่่อ� รัับการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
และเผยแพร่่ออกไปสู่่�ประเทศเพื่่�อนบ้้าน และเพื่่�อร่่วมมืือกัันบริิหารจััดการแอ่่งน้ำำ��บาดาลในภููมิิภาคร่่วมกััน
▶
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	ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4
ส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีีและนวััตกรรมในการวิิจัย
ั และพัั ฒนา
					ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
เป้้าประสงค์์

ประชาชนได้้รับั การบริิการและใช้้ประโยชน์์จากการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลได้้อย่่างเหมาะสมและทัันต่อ่ สถานการณ์์
▶ ประชาชนมีีแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองเพิ่่�มขึ้้�นในภาวะวิิกฤต
▶ เพื่่�อให้้มีีระบบสารสนเทศที่่�ทัันสมััย และเหมาะสมกัับการใช้้งานในทุุกระดัับ
▶ เพื่่�อให้้มีีเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก และระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศอัันทัันสมััยและจำำ�เป็็นต่่อ
การบริิหารจััดการและพััฒนาทรััพยากรน้ำำ��บาดาล และให้้บริิการน้ำำ�� บาดาลอย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ
▶

กลยุุทธ์์/มาตรการรองรัับ

ศึึกษา สำำ�รวจ ประเมิินศักั ยภาพ พััฒนา อนุุรักั ษ์์ฟื้นฟู
�้  กำ
ู �กั
ำ บั ดููแล ควบคุุม และบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล โดย
• พััฒนาการวิิเคราะห์์ข้้อมููลศัักยภาพน้ำำ�� บาดาล และประสานงานกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อจััดทำำ�ประมาณการ
สมดุุลน้ำำ�� (Water Balance) ทั้้�งด้้านอุุปทานและอุุปสงค์์ของน้ำำ��ทั้้ง� ระบบ ให้้มีคี วามพร้้อมต่่อการสนัับสนุุนข้อ้ มููลแหล่่งน้ำำ��บาดาล
ในการบริิหารจััดการน้ำำ��ฯ ในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยเฉพาะในช่่วงเกิิดวิิกฤตภััยแล้้งได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
• เร่่งรััดการจััดทำำ�แผนที่่�น้ำ�ำ� บาดาลที่่�มีีความละเอีียดสููง ทั้้�งในระดัับรายจัังหวััด โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�หาน้ำำ��ยาก รวมทั้้�ง
พื้้�นที่่�ที่่�มีีแนวโน้้มการขยายตััวของเมืืองและเขตเศรษฐกิิจให้้ถููกต้้องและแม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น ให้้ทัันสมััยและทั่่�วถึึง พร้้อมต่่อการนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อทั้้�งภาครััฐและสาธารณชน
• ผลัักดัันการเข้้าถึึงแหล่่งทุุน ทั้้�งจากงบประมาณ และ/หรืือการขอรัับการสนัับสนุุนจากกองทุุนพััฒนาน้ำำ��บาดาล
เพื่่�อการเจาะสำำ�รวจ และศึึกษา วิิจััย พััฒนา อนุุรัักษ์์ฟื้นฟู
้� ู และบริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ��บาดาล
• ศึึกษา สำำ�รวจ วิิจััย พััฒนา อนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู และบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาลให้้สามารถใช้้ได้้อย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อตอบสนองต่่อการพััฒนาประเทศในอนาคต
• เร่่งรััดการจััดหาเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์ และสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก พร้้อมทั้้�งพััฒนาระบบสารสนเทศภายในองค์์กร
ให้้ทัันสมััย มีีคุุณภาพ และเพีียงพอ พร้้อมรัับการพััฒนา อนุุรัักษ์์ และให้้บริิการน้ำำ�� บาดาลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
▶
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กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

ข้้อมููลพื้้� นฐาน
� องกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
โครงสร้้างและอำำ�นาจหน้้าที่่ข
อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
นโยบายและแผน
(งานทรััพยากรน้ำำ��บาดาล) 2

ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้าน
นโยบายและแผน
(นัักธรณีีวิิทยา) 1

รองอธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล 1

รองอธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล 2

สำำ�นัก
ั ควบคุุมกิจ
ิ การน้ำำ�� บาดาล

กลุ่่�มพัั ฒนาระบบบริิหาร

สำำ�นัก
ั บริิหารกลาง

สำำ�นัก
ั พัั ฒนาน้ำำ�� บาดาล

กลุ่่�มตรวจสอบภายใน

กองแผนงาน

สำำ�นัก
ั สำำ�รวจและประเมิิน
ศัักยภาพน้ำำ�� บาดาล

กลุ่่�มนิิติก
ิ าร

ศููนย์เ์ ทคโนโลยีีสารสนเทศ
ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล

สำำ�นัก
ั อนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้�นฟูู
ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล

กองวิิเคราะห์์น้ำ�ำ� บาดาล

กองบริิหารกองทุุน
พัั ฒนาน้ำำ�� บาดาล

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 1
(ลำำ�ปาง)

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 2
(สุุพรรณบุุรีี)

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 3
(สระบุุรีี)

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 7
(กำำ�แพงเพชร)

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 8
(ราชบุุรีี)

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร สำำ�นัก
ั ทรััพยากร สำำ�นัก
ั ทรััพยากร สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 9 น้ำำ�� บาดาล เขต 10 น้ำำ�� บาดาล เขต 11 น้ำำ�� บาดาล เขต 12
(ระยอง)
(อุุดรธานีี)
(อุุบลราชธานีี)
(สงขลา)

หน่่วยงานตามกฎกระทรวง 16 หน่่วยงาน

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 4
(ขอนแก่่น)

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 5
(นครราชสีีมา)

สำำ�นัก
ั ทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล เขต 6
(ตรััง)

หน่่วยงานโครงสร้้างภายใน 8 หน่่วยงาน
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� าดาล
� วามรัับผิิดชอบหน่่วยงานภายในกรมทรััพยากรน้ำำ�บ
หน้้าที่่ค
▶ เสนอแนะให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่หััวหน้้าส่่วนราชการในกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลเกี่่�ยวกัับ

กลุ่่�มพัั ฒนา
ระบบบริิหาร
(กพร.)

กลุ่่�มตรวจสอบ
ภายใน (กตน.)

ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระบบราชการ
▶ ติิดตาม ประเมิินผล และจััดทำำ�รายงานเกี่่ย� วกัับการพััฒนาระบบราชการในกรมทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล
▶ ประสานและดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับการพััฒนาระบบราชการร่่วมกัับหน่่วยงานกลางต่่างๆ
และหน่่วยงานภายในกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือที่่�
ได้้รัับมอบหมาย
▶ ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับการตรวจสอบด้้านการบริิหาร การเงิิน และการบััญชีี ของกรมทรััพยากร

น้ำำ�� บาดาล
▶ ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือที่่�ได้้
รัับมอบหมาย
▶ ดำำ�เนิินการตามกฎหมายว่่าด้้วยน้ำำ�� บาดาล และกฎหมายอื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วข้้อง
▶ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับงานนิิติิกรรมและสััญญา งานเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดทางแพ่่ง

กลุ่่�มนิิติิการ (กนก.)

อาญา

งานคดีีปกครอง และงานคดีีอื่นที่่
�่ อ� ยู่่�ในอำำ�นาจหน้้าที่่ข� องกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับการพััฒนากฎหมายที่่อ� ยู่่�ในความรัับผิิดชอบของกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษา แนะนำำ�แก่่บุคุ ลากรและหััวหน้้าส่่วนราชการในกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
เกี่่�ยวกัับกฎหมายและระเบีียบภาครััฐต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในกิิจการของกรมทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล และปฏิิบัติั งิ านร่่วมกัับส่่วนราชการในกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลและหน่่วยงานอื่่น�
ของรััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้อง
▶ ปฏิิบัติ
ั งิ านร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วข้้องหรืือที่่ไ� ด้้รับั
มอบหมาย
▶ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานทั่่�วไป งานสารบรรณ และงานช่่วยอำำ�นวยการของ

สำำ�นัักบริิหารกลาง
(สบก.)
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กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการเงิิน การบััญชีี การงบประมาณ การพััสดุุ อาคาร สถานที่่�และ
ยานพาหนะของกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
▶ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการบริิหารงานบุุคคล การพััฒนาข้้าราชการ การเสริิมสร้้างวิินััย
และรัักษาระบบคุุณธรรมของกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
▶ ประชาสััมพัันธ์์และเผยแพร่่ข้้อมููล กิิจกรรม ความรู้้�  ความก้้าวหน้้า และผลงานของ
กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ดำำ�เนิินการอื่่น
� ใดที่่มิ� ไิ ด้้กำ�ำ หนดให้้เป็็นอำ�น
ำ าจหน้้าที่่ข� องส่่วนราชการใดของกรมทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล
▶ ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือที่่�ได้้
รัับมอบหมาย

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

� าดาล
� วามรัับผิิดชอบหน่่วยงานภายในกรมทรััพยากรน้ำำ�บ
หน้้าที่่ค

กองแผนงาน
(กผ.)

▶ จััดทำำ�แผนแม่่บทการบริิหารจััดการ อนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้นฟู
� แู หล่่งน้ำำ�� บาดาล
▶ จััดทำำ�แผนงาน โครงการพััฒนาน้ำำ�� บาดาล
▶ ประสานการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ติิดตาม ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนงานโครงการ
▶ ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง

หรืือที่่�ได้้

รัับมอบหมาย
▶ จััดระบบการสำำ�รวจ การเก็็บ และการใช้้ประโยชน์์ข้อ
้ มููลของหน่่วยงานในสัังกััดและเป็็น
ศููนย์์เทคโนโลยีี
ศููนย์ข้์ อ้ มููลและระบบสารสนเทศของกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
สารสนเทศ
▶ พััฒนาข้้อมููลและระบบสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล และให้้บริิการ รวมทั้้ง� เผยแพร่่
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ข้้อมููลสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือที่่�
(ศทส.)
ได้้รับั มอบหมาย
▶ ควบคุุมการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลให้้เป็็นไปตามแผนการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลแห่่งชาติิ
และแผนการจััดสรรทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลอย่่างยั่่ง� ยืืน
▶ กำำ�กับ
ั  ดููแล การประกอบกิิจการน้ำำ�� บาดาล ตามกฎหมายว่่าด้้วยน้ำำ�� บาดาล
สำำ�นัักควบคุุมกิิจการ ▶ ฝึึกอบรมผู้้�ควบคุุม รัับผิิดชอบการเจาะน้ำำ�� บาดาลและการอุุดกลบบ่่อน้ำำ�� บาดาล
▶ ปฏิิ บัั ติิ ภ ารกิิ จ ในการจัั ด ให้้ มีี ก ารจดทะเบีี ย นช่่ า งเจาะน้ำำ�� บาดาลและผู้้�รัั บ เหมา
น้ำำ��บาดาล (สคบ.)
เจาะน้ำำ�� บาดาล รวมทั้้ง� ดำำ�เนิินการเพื่่อ� ออกหนัังสืือรัับรองให้้วิศิ วกรและนัักธรณีีวิทิ ยา
▶ บริิหารจััดการกองทุุนพัฒ
ั นาน้ำำ�� บาดาล รวมทั้้ง� บริิหารโครงการต่่างๆ ในกองทุุนพัฒั นาน้ำำ�� บาดาล
▶ ปฏิิบัติ
ั งิ านร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือที่่ไ� ด้้รับั
มอบหมาย
▶ เสนอแนะแผนงานและพััฒนากิิจการน้ำำ�� บาดาล
▶ ศึึกษา วิิจัยั และพััฒนาเทคโนโลยีีด้า้ นการพััฒนาน้ำำ�� บาดาล
▶ พััฒนาและจััดทำำ�มาตรฐาน ข้้อกำำ�หนด หลัักเกณฑ์์ และคู่่�มืือด้้านการพััฒนาและบริิหาร
สำำ�นัักพัั ฒนา
จััดการน้ำำ�� บาดาล
น้ำำ��บาดาล (สพบ.)
▶ ฝึึกอบรม ถ่่ายทอด และเผยแพร่่ความรู้้�เทคนิิคต่่างๆ ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการพััฒนาน้ำำ�� บาดาล
▶ ให้้การสนัับสนุุนและคำำ�ปรึก
ึ ษาด้้านวิิชาการเกี่่ย� วกัับการพััฒนาน้ำำ�� บาดาล
▶ ปฏิิบัติ
ั งิ านร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วข้้องหรืือที่่ไ� ด้้รับั
มอบหมาย
▶ สำำ�รวจและทำำ�แผนที่่�อุท
ุ กธรณีีวิทิ ยา
▶ สำำ�รวจธรณีีฟิสิิ ก
ิ ส์์ และภาพถ่่ายทางอากาศ และดาวเทีียม
สำำ�นัักสำำ�รวจ
และประเมิินศัักยภาพ ▶ ดำำ�เนิินการเกี่่�ยวกัับการสำำ�รวจ และประเมิินศัักยภาพน้ำำ�� บาดาลเพื่่�อประโยชน์์ในการ
บริิหารจััดการ
น้ำำ��บาดาล (สสป.)
▶ ปฏิิบัติั งิ านร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย
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� าดาล
� วามรัับผิิดชอบหน่่วยงานภายในกรมทรััพยากรน้ำำ�บ
หน้้าที่่ค

สำำ�นัักอนุุรัักษ์์
และฟื้้� นฟููทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล (สอฟ.)

▶ เสนอแนะมาตรการเกี่่ย� วกัับการบริิหารจััดการและการอนุุรักั ษ์์ฟื้นฟู
�้ ทู รััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ เฝ้้าระวัังระดัับน้ำำ�� และคุุณภาพน้ำำ�� บาดาล
▶ ป้้องกัันและแก้้ไขวิิกฤตน้ำำ�� บาดาล และผลกระทบต่่อแหล่่งน้ำำ�� บาดาลและสิ่่ง� แวดล้้อม
▶ ศึึกษา วิิจัยั การอนุุรัก
ั ษ์์ และฟื้้นฟู
� ทู รััพยากรน้ำำ�� บาดาล
▶ ตรวจวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพน้ำำ�� เพื่่อ� อุุปโภคบริิโภค อุุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
▶ ปฏิิบััติิงานร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง หรืือที่่�

ได้้รับั มอบหมาย

▶ จััดทำำ�ข้อ
้ เสนอแนะ มาตรการ แผนงาน และงบประมาณในการบริิหารจััดการทรััพยากร

น้ำำ�� บาดาล ในส่่วนที่่�รับั ผิิดชอบ ให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายและยุุทธศาสตร์์ของกรม จัังหวััด
และหน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้อง
▶ ดำำ�เนิินการศึึกษา สำำ�รวจ ประเมิินศัก
ั ยภาพน้ำำ�� บาดาล และอนุุรักั ษ์์ฟื้นฟู
�้ แู หล่่งน้ำำ�� บาดาล
ในระดัับพื้้นที่่
� �
▶ บริิหารจััดการ และพััฒนาแหล่่งน้ำำ�� บาดาล ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดทั้้ง� ด้้านอุุปโภคบริิโภค
อุุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
สำำ�นัักทรััพยากร
▶ ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนในการกำำ�กับ
ั ดููแล ควบคุุม เพื่่อ� ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยน้ำำ�� บาดาล
น้ำำ��บาดาล เขต 1 - 6 ▶ สนัับสนุุนการพััฒนาโครงการอัันเนื่่อ� งมาจากพระราชดำำ�ริิ
▶ ดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อนแก่่ประชาชนในพื้้�นที่่ป
� ระสบภััยพิิบัติั ธิ รรมชาติิ
(สทบ.เขต 1 - 6)
▶ ให้้คำ�ปรึ
ำ กึ ษาและถ่่ายทอดเทคโนโลยีีด้า้ นการพััฒนาและบริิหารจััดการน้ำำ�� บาดาลให้้แก่่
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น 
� และประชาชน
▶ สนัับสนุุนและส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมและการเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
▶ ให้้บริิการข้้อมููลและสารสนเทศน้ำำ�� บาดาลในพื้้�นที่่รั� บ
ั ผิิดชอบ รวมทั้้ง� บริิการวิิเคราะห์์คุณ
ุ ภาพ
น้ำำ�� บาดาลในเบื้้อ� งต้้น
▶ ปฏิิบัติ
ั งิ านร่่วมกัับหรืือสนัับสนุุนการปฏิิบัติั งิ านของหน่่วยงานอื่่นที่่
� เ� กี่่ย� วข้้อง หรืือที่่ไ� ด้้รับั
มอบหมาย
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อััตรากำำ�ลัง
ั เจ้้าหน้้าที่่� ณ วัันที่่� 1 ตุุลาคม 2562 - กัันยายน 2563
อััตรากำำ�ลััง

หน่่วยงาน

ข้้าราชการ

ลููกจ้้าง
ประจำำ�

ผู้้�บริิหาร

3

ผู้้�เชี่่�ยวชาญ

พนัักงานราชการ
พนัักงาน
ราชการ

พรก. กลุ่่ม
� 2

-

-

-

-

-

-

-

กลุ่่�มพัั ฒนาระบบบริิหาร

4

1

4

-

กลุ่่�มตรวจสอบภายใน

5

-

5

-

กลุ่่�มนิิติิการ

9

2

5

-

สำำ�นัักบริิหารกลาง

46

19

43

-

กองแผนงาน

17

1

10

-

ศููนย์์เทคโนโลยีีสารสนเทศทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล

16

-

8

-

สำำ�นัักควบคุุมกิิจการน้ำำ��บาดาล

24

1

9

-

สำำ�นัก
ั พัั ฒนาน้ำำ�� บาดาล

27

6

6

-

สำำ�นัก
ั สำำ�รวจและประเมิินศัักยภาพน้ำำ�� บาดาล

36

10

18

-

สำำ�นัก
ั อนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟููทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล

31

8

15

-

กองวิิเคราะห์์น้ำำ��บาดาล

11

4

12

-

กองบริิหารกองทุุนพัั ฒนาน้ำำ��บาดาล

7

-

1

59

204

397

295

-

440

449

431

59

สทบ. เขต 1 - 12
รวม

รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020

27

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

งบประมาณและผลการใช้้จ่่าย
งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลได้้รับั จััดสรรงบประมาณ จำำ�นวน 2,117,768,682 บาท ลดลงจากงบประมาณ
ที่่ไ� ด้้รับั จััดสรรในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2,396,388,300 บาท) จำำ�นวน 278,619,618 บาท หรืือคิิดเป็็นลดลงร้้อยละ 13.16 ทั้้�งนี้้�
งบประมาณที่่ไ� ด้้รับั การจััดสรรในปีี 2563 จำำ�แนกตามหมวดรายการงบประมาณ ดัังตารางแสดงท้้ายนี้้�
งบประมาณปีี 2563 จำำ�แนกตามหมวดรายจ่่ายและเทีียบกัับปีี 2562
งบประมาณ ปีี 2562

งบประมาณ ปี 2563

เพิ่ ม/ลด

งบบุุคลากร

432,648,400

423,253,382

-9,395,018

-2.22

งบดำำ�เนิินงาน

47,473,000

43,315,600

-4,157,400

-9.60

1,829,404,500

1,325,907,700 -503,496,800

-37.97

86,862,400

325,292,000 +238,429,600

+73.29

2,396,388,300

2,117,768,682 -278,619,618

-13.16

หมวดรายการ

(หน่่วย : บาท)

งบลงทุุน
งบรายจ่่ายอื่่น�
รวมทั้้�งสิ้้น�

(หน่วย : บาท)

(บาท)

เพิ่ ม/ลด

(ร้อยละ)

งบบุุคลากร

28

43,315,600

0

47,473,000

500,000,000

423,253,382

1,000,000,000

432,648,400

1,500,000,000

งบดำำ�เนิินงาน

งบลงทุุน

325,292,000

2,000,000,000

86,862,400

2,500,000,000

1,325,907,700

1,829,404,500

3,000,000,000

2,117,768,682

2,396,388,300

กราฟแสดงการเปรีียบเทีียบงบประมาณ ปีี 2562 กัับ ปีี 2563

งบรายจ่่ายอื่่�น

งบประมาณ
ปีี 2562

รวมทั้้�งสิ้้�น

งบประมาณ
ปีี 2563

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
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ผลการใช้้จ่่ายงบประมาณ ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลได้้รับั จััดสรรงบประมาณตามแผนงานส่่งเสริิมการบริิหารจััดการน้ำำ�� อย่่างบููรณาการ
รวมทั้้�งสิ้้�น  2,117,768,682 บาท มีีการตััดโอนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่่าย จำำ�นวน  3,644,000 บาท
คงเหลืือ 2,114,124,682 บาท โดยมีีผลการเบิิกจ่่าย ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 จำำ�นวน 2,012,356,311 บาท หรืือคิิดเป็็นการเบิิกจ่่าย
สะสมร้้อยละ 95.18
ผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส (หน่วย : บาท)
งบประมาณ
ประเภท
งบประมาณ
ที่่ไ� ด้้รับ
ั
งบประมาณ
ทั้้�งสิ้้�น
ตาม พ.ร.บ.
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
งบบุุคลากร

423,253,382

423,253,382

105,799,013

211,224,955

316,679,853

423,253,382

งบดำำ�เนิินงาน

43,315,600

48,599,744

6,735,772

16,697,347

29,881,523

44,354,027

1,325,907,700 1,321,236,735

-

58,455,571

321,034,822

-

3,093,646

2,117,768,682 2,114,124,682

112,534,785

289,471,518

5.32

13.69

งบลงทุุน
งบรายจ่่ายอื่่�น
รวมทั้้�งสิ้้�น

325,292,000

% เบิิกจ่่ายสะสม

441,402,833 1,236,034,779
135,454,082

308,714,123

923,418,292 2,012,356,311
43.68

95.18

หมายเหตุุ : ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่่� 1 กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลได้้รัับงบประมาณประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ไปพลางก่่อน ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 240,060,700 บาท แบ่่งเป็็นงบบุุคลากร จำำ�นวน 216,324,200 บาท และงบดำำ�เนิินงาน จำำ�นวน 
23,736,500 บาท
การประเมิน
ิ คุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล มีีคะแนนผลการประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ
ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภาพรวม 91.09 คะแนน มีีระดัับผลการประเมิินในระดัับ A โดยมีีคะแนนอยู่่�ในลำำ�ดัับที่่� 1
ของหน่่วยงานในระดัับกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 15 หน่่วยงาน และลำำ�ดัับที่่� 25 ของหน่่วยงานระดัับ
กรมหรืือเทีียบเท่่าจำำ�นวน 146 หน่่วยงาน
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การประเมิิน ITA มีีการเก็็บข้้อมููลจาก 3 ส่่วน ดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 การเก็็บข้้อมููลจากบุุคลากรภายในหน่่วยงานภาครััฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment :
IIT) โดยเปิิดโอกาสให้้บุุคลากรภาครััฐทุุกระดัับที่่�ปฏิิบััติิงานมาไม่่น้้อยกว่่า 1 ปีี ได้้มีีโอกาสในการแสดงความคิิดเห็็นต่่อคุุณธรรม
และความโปร่่งใสในองค์์การตนเอง โดยสอบถามการรัับรู้้�และความคิิดเห็็นใน 5 ตััวชี้้วั� ดั ได้้แก่่ 1) การปฏิิบัติั หิ น้้าที่่�  2) การใช้้งบประมาณ
3) การใช้้อำำ�นาจ 4) การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ 5) การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต
ส่่วนที่่� 2 การเก็็บข้้อมููลจากผู้้�รัับบริิการหรืือผู้้�มาติิดต่่อหน่่วยงานภาครััฐ (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) ในช่่วงปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสอบถามการรัับรู้้�และความคิิดเห็็นใน 3 ตััวชี้้วั� ดั ได้้แก่่ 1) คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน
2) ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร 3) การปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน
ส่่วนที่่� 3 การเปิิดเผยข้้อมููลทางเว็็บไซต์์ของหน่่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
เป็็นการตรวจสอบระดัับการเปิิดเผยข้้อมููลของหน่่วยงานภาครััฐที่่�เผยแพร่่ไว้้ทางหน้้าเว็็บไซต์์หลัักของหน่่วยงาน  แบ่่งออกเป็็น
2 ตััวชี้้�วััด ได้้แก่่ 1) การเปิิดเผยข้้อมููล 2) การป้้องกัันการทุุจริิต
คะแนนผลการประเมิินรายตััวชี้้�วััด จำำ�นวน 10 ตััวชี้้�วััด แสดงดัังตาราง

เครื่่�องมืือการประเมิิน

ตััวชี้วั้� ด
ั

แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียภายใน (IIT) 1. การปฏิิบััติิหน้้าที่่�

30

94.06

2. การใช้้งบประมาณ

89.42

3. การใช้้อำำ�นาจ

90.42

4. การใช้้ทรััพย์์สิินของราชการ

89.93

5. การแก้้ไขปััญหาการทุุจริิต

85.16

แบบวััดการรัับรู้้�ของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียภายนอก (EIT) 6. คุุณภาพการดำำ�เนิินงาน

แบบตรวจการเปิิดเผยข้้อมููลสาธารณะ (OIT)

คะแนน

86.85

7. ประสิิทธิิภาพการสื่่�อสาร

86.09

8. การปรัับปรุุงระบบการทำำ�งาน

83.52

9. การเปิิดเผยข้้อมููล

92.50

10. การป้้องกัันการทุุจริิต

100.00
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� ระชาชนได้้รับ
ประโยชน์์ที่่ป
ั
การประเมิินคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐ เป็็นเครื่่�องมืือทางการบริิหารที่่�หน่่วยงาน
สามารถนำำ�ไปใช้้ในการวางแผนปรัับปรุุงพััฒนาการดำำ�เนิินงานและการป้้องกัันการทุุจริิต  เป็็นประโยชน์์ต่่อการขัับเคลื่่�อนงาน
ภาคประชาสัังคม โดยนำำ�ผลการประเมิิน ITA ไปใช้้สร้า้ งการมีีส่ว่ นร่่วมตรวจสอบและเฝ้้าระวัังการปฏิิบัติั งิ านของภาครััฐที่่�ได้้คะแนน
ต่ำำ��กว่่าเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด และยัังช่่วยให้้ประชาชนเกิิดความเชื่่�อมั่่�นในการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานภาครััฐที่่�มุ่่�งมั่่�นสร้้างความโปร่่งใส
ในการดำำ�เนิินงานให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อประชาชน ตลอดจนได้้รัับความสะดวกจากการเข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารและบริิการทาง
เว็็บไซต์์ของหน่่วยงานภาครััฐ

โครงการ
พัฒนานํ้าบาดาล
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01

งบปกติิ

โครงการพัั ฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่� อการเกษตร
� งสููบน้ำำ��ไฟฟ้้าแบบจุ่่ม
ด้้วยเครื่่อ
� ใต้้น้ำำ��ในพื้้�นที่่�
หาน้ำำ��ยาก จำำ�นวน 352 แห่่ง

หลัักการและเหตุุผล

ประเทศไทยมีีพื้น้� ที่่�การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้้านไร่่ ต้อ้ งอาศััยน้ำำ��ฝนเป็็นหลััก โดยความอุุดมสมบููรณ์์
จะขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณน้ำำ��ฝนในแต่่ละปีี จึึงทำำ�ให้้เกษตรกรมีีรายได้้ไม่่แน่่นอน เกิิดภาวะหนี้้�สิินและความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุน
การมีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�เพีียงพอตลอดปีี ช่่วยให้้เกิิดความมั่่�นคงในอาชีีพเกษตรกรรม และเกษตรกรสามารถพััฒนารููปแบบของการ
เพาะปลููกพืืชเชิิงปริิมาณให้้เป็็นระบบเกษตรผสมผสาน สามารถเกื้้�อกููลประโยชน์์ต่่อกัันและกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ประกอบกัับรััฐบาลยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับระบบกระจายน้ำำ�� และนวััตกรรมต่่างๆ อัันจะช่่วยลดความยุ่่�งยาก ลดต้้นทุุน และ
เพิ่่�มผลผลิิตให้้เกษตรกรรมไทย รวมถึึงการส่่งเสริิมการเกษตรเพิ่่�มมูลู ค่่าด้้วยเกษตรอิินทรีีย์์ เพื่่�อให้้เข้้าไปสู่่�ยุุคเกษตรกรรม 4.0
34
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ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าว กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้พัฒ
ั นาและปรัับปรุุง “โครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรด้้วยเครื่่อ� งสููบน้ำำ��
ไฟฟ้้าแบบจุ่่�มใต้้น้ำำ��ในพื้้�นที่่�หาน้ำำ��ยาก” ขึ้้�น เข้้าแก้้ไขปััญหาโดยมุ่่�งพื้้น� ที่่เ� ป้้าหมายเกษตรชุุมชนนอกเขตชลประทานตามพื้้น� ที่่�
เป้้าหมายของสำำ�นักั งานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ และพื้้น� ที่่ห� าน้ำำ�� ยาก เพื่่�อจะช่่วยเหลืือประชาชนได้้ครอบคลุุมมากที่่�สุุด
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ�เนิินการเจาะและพััฒนาบ่่อน้ำำ��บาดาล พร้้อมทั้้�งติิดตั้้�งเครื่่�องสููบน้ำำ��แบบไฟฟ้้าชนิิดมอเตอร์์จุ่่�มใต้้น้ำำ��พร้้อมอุุปกรณ์์
จำำ�นวน 352 แห่่ง
เป้้าหมาย/ชื่่�อโครงการ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน (แห่่ง)

352

352

พื้้�นที่่รั� ับประโยชน์์ (ไร่่)

14,080

15,727

ครััวเรืือนรัับประโยชน์์ (ครััวเรืือน)

1,408

1,683

ปริิมาณน้ำำ�� ต้้นทุุน (ล้้าน ลบ.ม./ปีี)

7.6032

8.9532

ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

พื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับการพััฒนาน้ำำ�บ
� าดาลเพื่่�อการเกษตรพร้้อมระบบกระจายน้ำำ�บ
� าดาล จำำ�นวน 352 แห่่ง พื้้�นที่่�รัับประโยชน์์
ทั้้ง� หมด 15,727 ไร่่ กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�รับั ประโยชน์์ทั้้ง� หมด 1,683 ครััวเรืือน สามารถเพิ่่ม� ปริิมาณน้ำำ�ต้
� น้ ทุุน 8.9532 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
ต่่อปีี โดยกลุ่่�มเกษตรกรมีีแหล่่งน้ำำ�� ใช้้เพีียงพอตลอดทั้้�งปีี เพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร และมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
น้ำำ�บ
� าดาลให้้เป็็นอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ
ปััญหาอุุปสรรค

การดำำ� เนิิ น งานมีี ค วามล่่ า ช้้ า เนื่่� อ งจากสถานการณ์์
แพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา และบางพื้้น� ที่่ดำ� �ำ เนิินการ
เจาะบ่่อน้ำำ�บ
� าดาลแล้้วพบว่่าไม่่มีศัี กั ยภาพน้ำำ�บ
� าดาลที่่เ� หมาะสม 
จึึงต้้องเปลี่่ย� นแปลงสถานที่่ดำ� �ำ เนิินโครงการ ทำำ�ให้้เกิิดความล่่าช้้า
แนวทางการแก้้ไข

เร่่งรััดดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงจุุดเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล
ให้้แล้้วเสร็็จโดยเร็็ว

รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020

35

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

02

งบปกติิ

โครงการพัั ฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่� อการเกษตร
� าน้ำำ��ยาก
ด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์ใ์ นพื้้�นที่่ห
จำำ�นวน 261 แห่่ง

หลัักการและเหตุุผล

ประเทศไทยมีีพื้น้� ที่่�การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้้านไร่่ ต้อ้ งอาศััยน้ำำ��ฝนเป็็นหลััก ซึ่่ง� พื้้น� ที่่�เหล่่านี้้�เป็็นพื้้น� ที่่�
สำำ�หรัับการเพาะปลููกผลผลิิตทางการเกษตร ในสภาวะฝนทิ้้�งช่่วงไม่่สามารถเพาะปลููกพืืชในช่่วงฤดููแล้้งได้้และไม่่มีีแหล่่งน้ำำ��
สำำ�หรัับการเพาะปลููก รายได้้เกษตรกรจึึงไม่่แน่่นอน เกิิดภาวะหนี้้�สิิน เสี่่�ยงต่่อการลงทุุน ไม่่มีีความมั่่�นคงในอาชีีพ  เกิิดการ
อพยพย้้ายถิ่่น� ฐาน เกิิดปััญหาครอบครััวตามมา ดัังนั้้�น กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้าไปช่่วยเหลืือเกษตรกร
ในการจััดหาแหล่่งน้ำำ��ในพื้้น� ที่่�หาน้ำำ��ยากเหล่่านี้้� ให้้มีน้ำี ำ��ต้น้ ทุุนใช้้ในการพััฒนายกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิติ มีีแหล่่งน้ำำ��พอเพีียงตลอดปีี
และช่่วยแก้้ไขบรรเทาปััญหาที่่�กล่่าวมา ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าว กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้พััฒนาและปรัับปรุุง “โครงการ
พััฒนาน้ำำ�บ
� าดาลเพื่่�อการเกษตรด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ในพื้้น� ที่่�หาน้ำำ��ยาก” เพื่่�อจะช่่วยเหลืือประชาชนได้้ครอบคลุุมมากที่่�สุดุ
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ�เนิินการเจาะและพััฒนาบ่่อน้ำำ�บ
� าดาล และก่่อสร้้างระบบสููบน้ำ�บ
�ำ าดาลด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์พร้อ้ มอุุปกรณ์์ จำ�ำ นวน 261 แห่่ง
เป้้าหมาย/ชื่่�อโครงการ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน (แห่่ง)

261

261

พื้้�นที่่รั� ับประโยชน์์ (ไร่่)

15,660

25,406

ครััวเรืือนรัับประโยชน์์ (ครััวเรืือน)

2,088

2,647

ปริิมาณน้ำำ�� ต้้นทุุน (ล้้าน ลบ.ม./ปีี)

8.4564

10.2287

ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

พื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 261 แห่่ง พื้้�นที่่�รัับประโยชน์์
ทั้้�งหมด 25,406 ไร่่ กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�รัับประโยชน์์ทั้้�งหมด 2,647 ครััวเรืือน สามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุน 10.2287 ล้้าน
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี กลุ่่�มเกษตรกรมีีแหล่่งน้ำำ��ใช้้เพีียงพอตลอดทั้้�งปีี เพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร และมีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
จััดการน้ำำ��บาดาลให้้เป็็นอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ
ปััญหาอุุปสรรค

ในบางพื้้�นที่่�เข้้าร่่วมโครงการ เมื่่�อเจาะบ่่อบาดาลแล้้ว พบว่่าเป็็นพื้้�นที่่�ศัักยภาพน้ำำ��น้้อย มีีคุุณภาพน้ำำ��เค็็ม จึึงต้้อง
เปลี่่�ยนแปลงสถานที่่�ดำำ�เนิินโครงการ จึึงทำำ�ให้้โครงการเกิิดความล่่าช้้า
แนวทางการแก้้ไข

เร่่งรััดดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนแปลงจุุดเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาลให้้แล้้วเสร็็จโดยเร็็ว
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กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

03

งบปกติิ

โครงการพัั ฒนาน้ำำ��บาดาลด้้วยพลัังงาน
แสงอาทิิ ต ย์์ เพื่่� อการเกษตรยัั งชีีพนอกเขต
� าน้ำำ�� ยาก จำำ�นวน 104 แห่่ง
ชลประทานในพื้้� นที่่ห

หลัักการและเหตุุผล

ประเทศไทยมีีพื้น้� ที่่�การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้้านไร่่ ต้อ้ งอาศััยน้ำำ��ฝนเป็็นหลััก ซึ่่ง� พื้้น� ที่่�เหล่่านี้้�เป็็นพื้้น� ที่่�
สำำ�หรัับการเพาะปลููกผลผลิิตทางการเกษตร ในสภาวะฝนทิ้้�งช่่วงไม่่สามารถเพาะปลููกพืืชในช่่วงฤดููแล้้งได้้และไม่่มีีแหล่่งน้ำำ��
สำำ�หรัับการเพาะปลููก รายได้้เกษตรกรจึึงไม่่แน่่นอน เกิิดภาวะหนี้้�สิิน เสี่่�ยงต่่อการลงทุุน ไม่่มีีความมั่่�นคงในอาชีีพ  เกิิดการ
อพยพย้้ายถิ่่น� ฐาน เกิิดปััญหาครอบครััวตามมา ดัังนั้้�น กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องเข้้าไปช่่วยเหลืือเกษตรกร
ในการจััดหาแหล่่งน้ำำ��ในพื้้น� ที่่�หาน้ำำ��ยากเหล่่านี้้�ให้้มีน้ำี ำ��ต้น้ ทุุนใช้้ในการพััฒนายกระดัับคุณ
ุ ภาพชีีวิติ มีีแหล่่งน้ำำ��พอเพีียงตลอดปีี
และช่่วยแก้้ไขบรรเทาปััญหาที่่�กล่่าวมา ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าว กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้พััฒนาและปรัับปรุุง “โครงการ
พััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรยัังชีีพนอกเขตชลประทานในพื้้�นที่่�หาน้ำำ��ยาก” ขึ้้�น
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ�เนิินการเจาะและพััฒนาบ่่อน้ำำ�บ
� าดาล และก่่อสร้้างระบบสููบน้ำ�บ
�ำ าดาลด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์พร้อ้ มอุุปกรณ์์ จำ�ำ นวน 104 แห่่ง
เป้้าหมาย/ชื่่�อโครงการ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน (แห่่ง)

104

104

พื้้�นที่่�รัับประโยชน์์ (ไร่่)

6,240

9,361

ครััวเรืือนรัับประโยชน์์ (ครััวเรืือน)

832

988

ปริิมาณน้ำำ�� ต้้นทุุน (ล้้าน ลบ.ม./ปีี)

3.3696

4.7790

ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

พื้้น� ที่่�ที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 104 แห่่ง พื้้น� ที่่�รับั ประโยชน์์ทั้้ง� หมด
9,361 ไร่่ กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�รัับประโยชน์์ทั้้ง� หมด 988 ครััวเรืือน สามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้น้ ทุุน 4.7790 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
กลุ่่�มเกษตรกรมีีแหล่่งน้ำำ��ใช้้เพีียงพอตลอดทั้้�งปีี เพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร และมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาล
ให้้เป็็นอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ
ปััญหาอุุปสรรค

1) เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานขาดความคล่่องตััว
ไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพของการปฏิิบััติิงาน เพราะมีีขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยากเพิ่่�มขึ้้�นในการเข้้าพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
2) เครื่่�องจัักรเสื่่�อมสภาพเนื่่�องจากใช้้งานเป็็นเวลานาน
3) บุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน
4) บางพื้้น� ที่่�ดำำ�เนิินการเจาะบ่่อบาดาลแล้้ว พบว่่าเป็็นพื้้น� ที่่�ศักั ยภาพน้ำำ��น้อ้ ย มีีคุณ
ุ ภาพน้ำำ��เค็็ม จึึงต้้องเปลี่่ย� นแปลงสถานที่่�
ดำำ�เนิินโครงการ จึึงทำำ�ให้้โครงการเกิิดความล่่าช้้า
แนวทางการแก้้ไข

1) ขอให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิงานเพื่่�อลดขั้้�นตอนความยุ่่�งยากลง ทำำ�ให้้มีี
ความคล่่องตััว ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน
2) ขอเครื่่�องจัักรใหม่่ทดแทนเครื่่�องจัักรเก่่าที่่�เสื่่�อมสภาพ
3) ขออััตรากำำ�ลัังทดแทนตำำ�แหน่่งที่่�เกษีียณ
4) จััดทำำ�แผนในพื้้�นที่่�ที่่�มีศัี ักยภาพ โดยยึึดตามรููปแบบและหลัักเกณฑ์์ของโครงการ
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04

งบปกติิ

โครงการพัั ฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่� อการเกษตร
ด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์เ์ พื่่� อส่่งเสริิมการเกษตร
� าน้ำำ��ยาก จำำ�นวน 7 แปลง
แบบแปลงใหญ่่ในพื้้� นที่่ห

หลัักการและเหตุุผล

ประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�เกษตรชลประทาน 149 ล้้านไร่่ เป็็นพื้้�นที่่�ชลประทานที่่�มีีระบบส่่งน้ำำ��ประมาณ 32 ล้้านไร่่ และ
รััฐบาลมีีเป้้าหมายจะเพิ่่�มพื้้�นที่่�ชลประทานในแผนยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการน้ำำ�� ปีี พ.ศ. 2558 - 2569 อีีก 8.7 ล้้านไร่่
ซึ่่�งในปััจจุุบัันดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จจำำ�นวน 1.35 ล้้านไร่่ (เหลืืออีีก 7.35 ล้้านไร่่) โดยในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์์และกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมได้้วางแผนที่่�จะดำำ�เนิินการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��และเพิ่่�มพื้้น� ที่่�
ชลประทาน รวมทั้้�งสิ้้�น 211 โครงการ ทั้้�งนี้้� ในส่่วนของกรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาลจะรัับผิิดชอบในส่่วนของการสนัับสนุุนน้ำำ��
ในพื้้�นที่่�เกษตรแบบแปลงใหญ่่จำำ�นวน 7 แปลง รวมพื้้�นที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากแหล่่งน้ำำ�� 4,560 ไร่่
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ�เนิินการเจาะและพััฒนาบ่่อน้ำำ��บาดาล และก่่อสร้้างระบบสููบน้ำำ��บาดาลด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์พร้้อมอุุปกรณ์์
จำำ�นวน 7 แปลง จำำ�นวน 76 แห่่ง
40
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เป้้าหมาย/ชื่่�อโครงการ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน (แปลง)

7

7

จำำ�นวน (บ่่อ)

76

76

พื้้�นที่่�รัับประโยชน์์ (ไร่่)

4,560

6,137

ครััวเรืือนรัับประโยชน์์ (ครััวเรืือน)

608

684

ปริิมาณน้ำำ�� ต้้นทุุน (ล้้าน ลบ.ม./ปีี)

2.4624

2.6795

ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

พื้้น� ที่่�ที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 7 แปลง (76 บ่่อ) พื้้น� ที่่�รับั ประโยชน์์
ทั้้�งหมด 6,137 ไร่่ กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�รัับประโยชน์์ทั้้�งหมด 684 ครััวเรืือน สามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุน 2.6795 ล้้านลููกบาศก์์
เมตรต่่อปีี กลุ่่�มเกษตรกรมีีแหล่่งน้ำำ��ใช้้เพีียงพอตลอดทั้้�งปีี เพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร และมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
น้ำำ��บาดาลให้้เป็็นอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ
ปััญหาอุุปสรรค

การดำำ�เนิินงานมีีความล่่าช้้าเนื่่อ� งจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา และบางพื้้น� ที่่ดำ� �ำ เนิินการเจาะบ่่อน้ำำ�บ
� าดาล
แล้้วพบว่่าไม่่มีีศัักยภาพน้ำำ��บาดาลที่่�เหมาะสม 
แนวทางการแก้้ไข

ต้้องเปลี่่�ยนจุุดเจาะซึ่่�งจะเร่่งดำำ�เนิินการให้้แล้้วเสร็็จตามเป้้าหมาย
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05

งบปกติิ

โครงการก่่อสร้้างระบบกระจายน้ำำ��บาดาล
เพื่่� อการเกษตร ขนาด 100 ไร่่ จำำ�นวน 7 แห่่ง

หลัักการและเหตุุผล

ประเทศไทยมีีพื้น้� ที่่�การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้้านไร่่ ต้อ้ งอาศััยน้ำำ��ฝนเป็็นหลััก โดยความอุุดมสมบููรณ์์
จะขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณน้ำำ��ฝนในแต่่ละปีี จึึงทำำ�ให้้เกษตรกรมีีรายได้้ไม่่แน่่นอน เกิิดภาวะหนี้้�สิินและความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุน
การมีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�เพีียงพอตลอดปีี ช่่วยให้้เกิิดความมั่่�นคงในอาชีีพเกษตรกรรม และเกษตรกรสามารถพััฒนารููปแบบของการ
เพาะปลููกพืืชเชิิงปริิมาณให้้เป็็นระบบเกษตรผสมผสาน สามารถเกื้้�อกููลประโยชน์์ต่่อกัันและกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ประกอบกัับรััฐบาลยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับระบบกระจายน้ำำ�� และนวััตกรรมต่่างๆ อัันจะช่่วยลดความยุ่่�งยาก ลดต้้นทุุน และ
เพิ่่�มผลผลิิตให้้เกษตรกรรมไทย รวมถึึงการส่่งเสริิมการเกษตรเพิ่่�มมูลู ค่่าด้้วยเกษตรอิินทรีีย์์ เพื่่�อให้้เข้้าไปสู่่�ยุุคเกษตรกรรม 4.0
ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าว กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้พัฒ
ั นาและปรัับปรุุง “โครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรด้้วยเครื่่อ� ง
สููบน้ำ��ำ ไฟฟ้้าแบบจุ่่�มใต้้น้ำำ��ในพื้้น� ที่่�หาน้ำำ��ยาก” ขึ้้น� เข้้าแก้้ไขปััญหาโดยมุ่่�งพื้้น� ที่่�เป้้าหมายเกษตรชุุมชนนอกเขตชลประทานตาม
พื้้น� ที่่�เป้้าหมายของสำำ�นักั งานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ และพื้้น� ที่่�หาน้ำำ��ยาก เพื่่�อจะช่่วยเหลืือประชาชนได้้ครอบคลุุมมากที่่�สุดุ เพื่่�อ
ให้้การดำำ�เนิินงาน “โครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรในพื้้�นที่่�ประสบภััยแล้้ง” ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใน
พื้้น� ที่่�สำำ�นักั ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 3 สระบุุรี จำี ำ�นวน 7 แห่่ง สามารถสำำ�เร็็จลุุล่ว่ งตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของโครงการฯ
กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องขออนุุมััติิงบประมาณก่่อสร้้างระบบกระจายน้ำำ��ในส่่วนดัังกล่่าวอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ก่่อสร้้างระบบสููบน้ำำ��บาดาลด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์พร้้อมอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 7 แห่่ง
เป้้าหมาย/ชื่่�อโครงการ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน (แห่่ง)

7

7

พื้้�นที่่รั� ับประโยชน์์ (ไร่่)

700

700

ครััวเรืือนรัับประโยชน์์ (ครััวเรืือน)

70

70

ปริิมาณน้ำำ�� ต้้นทุุน (ล้้าน ลบ.ม./ปีี)

0.1512

0.1512

ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

พื้้น� ที่่�ที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 7 แห่่ง พื้้น� ที่่�รับั ประโยชน์์ทั้้ง� หมด
700 ไร่่ กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�รัับประโยชน์์ทั้้�งหมด 70 ครััวเรืือน สามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุน 0.1512 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
กลุ่่�มเกษตรกรมีีแหล่่งน้ำำ��ใช้้เพีียงพอตลอดทั้้�งปีี เพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร และมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลให้้
เป็็นอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ
ปััญหาอุุปสรรค

การดำำ�เนิินงานมีีความล่่าช้้าเนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
แนวทางการแก้้ไข

เร่่งรััดดำำ�เนิินการของบริิษััทผู้้�รัับจ้้างให้้เป็็นไปตามสััญญา
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06

งบปกติิ

โครงการก่่อสร้้างระบบกระจายน้ำำ��บาดาล
เพื่่� อการเกษตรด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์
จำำ�นวน 62 แห่่ง

หลัักการและเหตุุผล

ประเทศไทยมีีพื้น้� ที่่�การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้้านไร่่ ต้อ้ งอาศััยน้ำำ��ฝนเป็็นหลััก โดยความอุุดมสมบููรณ์์
จะขึ้้�นอยู่่�กัับปริิมาณน้ำำ��ฝนในแต่่ละปีี จึึงทำำ�ให้้เกษตรกรมีีรายได้้ไม่่แน่่นอน เกิิดภาวะหนี้้�สิินและความเสี่่�ยงต่่อการลงทุุน
การมีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�เพีียงพอตลอดปีี ช่่วยให้้เกิิดความมั่่�นคงในอาชีีพเกษตรกรรม และเกษตรกรสามารถพััฒนารููปแบบของการ
เพาะปลููกพืืชเชิิงปริิมาณให้้เป็็นระบบเกษตรผสมผสาน สามารถเกื้้�อกููลประโยชน์์ต่่อกัันและกัันอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ประกอบกัับรััฐบาลยัังได้้ให้้ความสำำ�คััญกัับระบบกระจายน้ำำ�� และนวััตกรรมต่่างๆ อัันจะช่่วยลดความยุ่่�งยาก ลดต้้นทุุน และ
เพิ่่�มผลผลิิตให้้เกษตรกรรมไทย รวมถึึงการส่่งเสริิมการเกษตรเพิ่่�มมูลู ค่่าด้้วยเกษตรอิินทรีีย์์ เพื่่�อให้้เข้้าไปสู่่�ยุุคเกษตรกรรม 4.0
ด้้วยเหตุุผลดัังกล่่าว กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้พัฒ
ั นาและปรัับปรุุง “โครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรด้้วยเครื่่อ� ง
สููบน้ำำ��ไฟฟ้้าแบบจุ่่�มใต้้น้ำำ��ในพื้้น� ที่่�หาน้ำำ��ยาก” ขึ้้น� เข้้าแก้้ไขปััญหาโดยมุ่่�งพื้้น� ที่่�เป้้าหมายเกษตรชุุมชนนอกเขตชลประทานตาม
พื้้�นที่่�เป้้าหมายของสำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ และพื้้�นที่่�หาน้ำำ��ยาก เพื่่�อจะช่่วยเหลืือประชาชนได้้ครอบคลุุมมากที่่�สุุด
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงาน “โครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรในพื้้น� ที่่�ประสบภััยแล้้ง” ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในพื้้�นที่่�สำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล เขต 4 ขอนแก่่น และเขต 10 อุุดรธานีี รวมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 62 แห่่ง สามารถสำำ�เร็็จลุุล่่วง
ตามวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของโครงการฯ กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องขออนุุมััติิงบประมาณก่่อสร้้าง
ระบบกระจายน้ำำ��ในส่่วนดัังกล่่าวอีีกครั้้�งหนึ่่�ง
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ก่่อสร้้างระบบสููบน้ำำ��บาดาลด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์พร้้อมอุุปกรณ์์ จำำ�นวน 62 แห่่ง
เป้้าหมาย/ชื่่�อโครงการ

เป้้าหมาย

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวน (แห่่ง)

62

62

พื้้�นที่่รั� ับประโยชน์์ (ไร่่)

3,720

3,720

ครััวเรืือนรัับประโยชน์์ (ครััวเรืือน)

496

496

ปริิมาณน้ำำ�� ต้้นทุุน (ล้้าน ลบ.ม./ปีี)

2.0088

2.1319

ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

พื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 62 แห่่ง พื้้�นที่่�รัับประโยชน์์
ทั้้�งหมด 3,720 ไร่่ กลุ่่�มเกษตรกรผู้้�รัับประโยชน์์ทั้้�งหมด 496 ครััวเรืือน สามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุน 2.1319 ล้้านลููกบาศก์์
เมตรต่่อปีี กลุ่่�มเกษตรกรมีีแหล่่งน้ำำ��ใช้้เพีียงพอตลอดทั้้�งปีี เพิ่่�มผลผลิิตทางการเกษตร และมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
น้ำำ��บาดาลให้้เป็็นอย่่างประหยััดและมีีประสิิทธิิภาพ
ปััญหาอุุปสรรค

การดำำ� เนิิ น งานมีี ค วามล่่ า ช้้ า เนื่่� อ งจากสถานการณ์์
แพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
แนวทางการแก้้ไข

เร่่งรััดดำำ�เนิินการของบริิษััทผู้้�รัับจ้้างให้้เป็็นไปตามสััญญา
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07

งบปกติิ

โครงการพัั ฒนาน้ำำ��บาดาลระดัับลึึก
เพื่่� อแก้้ไขปััญหาคุุณภาพน้ำำ�� บาดาลกร่่อยเค็็ม
จำำ�นวน 25 แห่่ง

หลัักการและเหตุุผล

การขยายตััวทางเศรษฐกิิจและการเกษตรในเขตพื้้�นที่่�อำำ�เภอปากพนััง อำำ�เภอเชีียรใหญ่่ และอำำ�เภอหััวไทร จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ติิดชายฝั่่�งทะเล ทำำ�ให้้มีีการเจาะน้ำำ��บาดาลมาใช้้ประโยชน์์จำำ�นวนมาก เกิิดปััญหาการก่่อสร้้าง
บ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ไม่่ถูกู ต้้องตามหลัักวิิชาการ การชำำ�รุดุ ของบ่่อน้ำำ��บาดาลไม่่ได้้รับั การอุุดกลบให้้ถูกู ต้้องตามหลัักวิิชาการ ทำำ�ให้้
คุุณภาพน้ำำ�บ
� าดาลของชั้้น� น้ำำ��บาดาลมีีการเปลี่่ย� นแปลงค่่าความเค็็มสูงู ขึ้้น� มีีการแพร่่กระจายของน้ำำ��เค็็มเข้้าชั้้น� น้ำำ��บาดาลที่่�เป็็น
น้ำำ��จืืดโดยเฉพาะพื้้น� ที่่�นากุ้้�ง พบว่่าคุุณภาพของน้ำำ��ใต้้ดินิ ระดัับตื้น้� มีีปริิมาณคลอไรด์์ปริิมาณสารละลายมวลรวมเปลี่่ย� นแปลง
ไปตามอิิทธิิพลของคุุณภาพน้ำำ��ในลำำ�น้ำำ��ปากพนัังและลำำ�น้ำำ��สาขา ซึ่่ง� การรุุกล้ำำ��ของน้ำำ��ทะเลเป็็นไปตามลัักษณะทั่่�วไปของพื้้น� ที่่�
ชายฝั่่�งทะเล
จากสภาพปััญหาดัังกล่่าวส่่งผลกระทบต่่อคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนในพื้้�นที่่� องค์์การปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นได้้มีีการ
หารืือกัับกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เพื่่�อแก้้ไขปััญหาที่่�เกิิดขึ้้น� กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของปััญหาดัังกล่่าว
จึึงจััดทำำ�โครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลระดัับลึึกเพื่่�อแก้้ไขปััญหาคุุณภาพน้ำำ��บาดาลกร่่อยเค็็ม พื้้น� ที่่�อำำ�เภอปากพนััง อำำ�เภอเชีียรใหญ่่
และอำำ�เภอหััวไทร จัังหวััดนครศรีีธรรมราชขึ้้�น เพื่่�อหาแหล่่งน้ำำ��บาดาลคุุณภาพดีีและอุุดกลบบ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อ
การแพร่่กระจายของน้ำำ��เค็็มก่่อให้้เกิิดการปนเปื้้�อน หรืือกระทบต่่อคุุณภาพน้ำำ��บาดาล ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการอนุุรัักษ์์ฟื้้�นฟูู
ทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

สำำ�รวจข้้อมููลบ่่อน้ำำ��บาดาลและคุุณภาพน้ำำ��บาดาล ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอปากพนััง อำำ�เภอเชีียรใหญ่่ และอำำ�เภอหััวไทร จัังหวััด
นครศรีีธรรมราช ดำำ�เนิินการอุุดกลบบ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ชำำ�รุุด มีีความเสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้�อนน้ำำ��เค็็ม  และเจาะสำำ�รวจและพััฒนา
บ่่อน้ำำ��บาดาลตามหลัักวิิชาการทดแทนบ่่อเดิิม จำำ�นวน 25 แห่่ง
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ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

พื้้น� ที่่�ที่่ไ� ด้้รับั การพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 25 แห่่ง ผู้้�รัับประโยชน์์ทั้้ง� หมด
3,750 ครััวเรืือน สามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้น้ ทุุน 547,500 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ประชาชนในพื้้น� ที่่�ดำำ�เนิินการมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ
ที่่�ดีีขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นผลมาจากการมีีน้ำำ��สะอาดใช้้ในการอุุปโภคบริิโภคอย่่างทั่่�วถึึง สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในการปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��
และค่่าใช้้จ่่ายในการจััดหาน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคของประชาชน
ปััญหาอุุปสรรค

การเจาะสำำ�รวจบ่่อน้ำำ��บาดาลแล้้วได้้ปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอ สำำ�หรัับการพััฒนาขึ้้�นมาใช้้อุุปโภคบริิโภค และในบางพื้้�นที่่�
ประสบปััญหาน้ำำ��บาดาลกร่่อยเค็็ม
1) เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา (COVID-19) ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานขาดความคล่่องตััว
ไม่่เต็็มประสิิทธิิภาพของการปฏิิบััติิงาน เพราะมีีขั้้�นตอนที่่�ยุ่่�งยากเพิ่่�มขึ้้�นในการเข้้าพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
2) เครื่่�องจัักรเสื่่�อมสภาพเนื่่�องจากใช้้งานเป็็นเวลานาน
3) บุุคลากรไม่่เพีียงพอต่่อการปฏิิบััติิงาน
แนวทางการแก้้ไข

ทำำ�การเจาะสำำ�รวจเพิ่่ม� เติิม เพื่่อ� ให้้ได้้ข้อ้ มููลแหล่่งน้ำำ�บ
� าดาลในพื้้น� ที่่� เพื่่อ� นำำ�มาใช้้เป็็นแนวทางแก้้ไขปััญหาที่่เ� หมาะสมกัับพื้้น� ที่่�
1) ขอให้้หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในพื้้�นที่่�อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิงานเพื่่�อลดขั้้�นตอนความยุ่่�งยากลง ทำำ�ให้้
มีีความคล่่องตััว ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการปฏิิบััติิงาน
2) ขอเครื่่�องจัักรใหม่่ทดแทนเครื่่�องจัักรเก่่าที่่�เสื่่�อมสภาพ
3) ขออััตรากำำ�ลัังทดแทนตำำ�แหน่่งที่่�เกษีียณ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020
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08

งบปกติิ

โครงการพัั ฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาล
� งมาจาก
ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่อ
พระราชดำำ�ริิ

หลัักการและเหตุุผล

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลได้้สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานโครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ โดยน้้อมนำำ�พระราชดำำ�รัสั ของ
พระบาทสมเด็็จพระปรมิินทรมหาภููมิพิ ลอดุุลยเดช “น้ำำ��คืือชีีวิติ ” มาเป็็นแนวทางในการปฏิิบัติั งิ านแก้้ไขปััญหาเรื่่อ� งน้ำำ��ให้้กับั
ประชาชน โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิส่่วนใหญ่่มีีหลัักการสำำ�คััญ คืือ การแก้้ไขปััญหาเฉพาะหน้้า การพััฒนาต้้อง
เป็็นไปตามขั้้�นตอนตามลำำ�ดับั ความจำำ�เป็็น ประหยััด การพึ่่�งตนเอง การส่่งเสริิมความรู้้� และเทคนิิควิิชาการสมััยใหม่่ที่่เ� หมาะสม
มีีการอนุุรักั ษ์์และพััฒนาทรััพยากรธรรมชาติิ มีีการส่่งเสริิมและปรัับปรุุงคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� โดยสรุุปการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ มีีหลัักและวิิธีีการสำำ�คััญๆ คืือ
1. การพััฒนาแหล่่งน้ำำ��จะเป็็นรููปแบบใดต้้องเหมาะสมกัับรายละเอีียดสภาพภููมิิประเทศเสมอ
2. การพััฒนาวางโครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��ต้้องเหมาะสมกัับสภาพแหล่่งน้ำำ��ธรรมชาติิที่่�มีีแต่่ละท้้องถิ่่�นเสมอ
3. พิิจารณาถึึงความเหมาะสมในด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมของท้้องถิ่่�น หลีีกเลี่่�ยงการเข้้าไปสร้้างปััญหาความเดืือดร้้อน
ให้้กัับคนกลุ่่�มหนึ่่�ง โดยสร้้างประโยชน์์ให้้กัับคนอีีกกลุ่่�มหนึ่่�ง ไม่่ว่่าประโยชน์์ทางด้้านเศรษฐกิิจเกี่่�ยวกัับการลงทุุนนั้้�น
จะมีีความเหมาะสมเพีียงใดก็็ตาม ด้้วยเหตุุนี้้� การทำำ�งานโครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��ทุุกแห่่ง จึึงพระราชทานพระราชดำำ�ริิไว้้ว่่า
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ราษฎรในหมู่่�บ้้านซึ่่ง� ได้้รับั ประโยชน์์จะดำำ�เนิินการแก้้ปัญ
ั หาเรื่่อ� งที่่�ดินิ โดยจััดการช่่วยเหลืือผู้้�ที่่เ� สีียประโยชน์์ตามความเหมาะสม
ที่่�ตกลงกัันเอง เพื่่�อให้้ทางราชการสามารถเข้้าไปใช้้ที่่�ดิินทำำ�การก่่อสร้้างได้้โดยไม่่ต้้องจััดซื้้�อที่่�ดิิน ซึ่่�งเป็็นพระบรมราโชบายที่่�
มุ่่�งหวัังให้้ราษฎรมีีความหวงแหนที่่�จะต้้องดููแลบำำ�รุุงรัักษาสิ่่�งก่่อสร้้างนั้้�นต่่อไปด้้วย
กรมทรัั พ ยากรน้ำำ�บ
� าดาลได้้ ดำ�ำ เนิิ น งานพัั ฒ นาแหล่่ ง น้ำำ�บ
� าดาลในพื้้� น ที่่� โ ครงการอัั น เนื่่� อ งมาจากพระราชดำำ�ริิ
มาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง สามารถกล่่าวได้้ว่า่ พื้้น� ที่่เ� หล่่านี้้ส่� ว่ นใหญ่่อยู่่�ในพื้้น� ที่่ภ� าคเหนืือหรืือเป็็นพื้้น� ที่่ช� ายแดน มีีลักั ษณะเป็็นพื้้น� ที่่ภู� เู ขาสููง รองรัับ
ด้้วยหิินแข็็ง ยากต่่อการเจาะบ่่อและพััฒนาน้ำำ�บ
� าดาลขึ้้น� มาใช้้ทดแทนน้ำำ�ผิ
� วิ ดิินหรืือใช้้ร่ว่ มกัับน้ำ�ผิ
�ำ วิ ดิิน ดัังนั้้น�  จึึงมีีความจำำ�เป็็นมาก
ที่่�ต้อ้ งมีีการศึึกษาสำำ�รวจศัักยภาพของแหล่่งน้ำำ��บาดาลเป็็นพิิเศษ  เพื่่�อให้้โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริติ ามนโยบายของรััฐบาล
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในลัักษณะต่่อยอดพื้้�นที่่�โครงการเดิิม  หรืือพััฒนา
พื้้�นที่่�โครงการใหม่่ โดยการพััฒนาน้ำำ��บาดาลขึ้้�นมาใช้้ประโยชน์์ มีีการประเมิินศัักยภาพแหล่่งน้ำำ��บาดาล การติิดตามคุุณภาพ
แหล่่งน้ำำ��บาดาล การซ่่อมแซมบำำ�รุุงรัักษา รวมถึึงการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููแหล่่งน้ำำ��บาดาล เพื่่�อแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อน
ในพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศภายใต้้โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ โครงการหลวง โครงการพััฒนาพื้้�นที่่�สููงแบบโครงการหลวง
โครงการส่่วนพระองค์์ โครงการตามพระราชประสงค์์ โครงการน้ำำ��ดื่่ม� สะอาดในโรงเรีียนตำำ�รวจตระเวนชายแดนอัันเนื่่�องมาจาก
พระราชดำำ�ริิ ให้้ได้้รัับการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค เกษตรกรรมเพื่่�ออาหารกลางวััน และเพื่่�อส่่งเสริิม
การดำำ�เนิินงานตามแนวทางหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง ให้้มีีน้ำำ��บาดาลใช้้อย่่างเพีียงพอ ทั่่�วถึึงและมั่่�นคง
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

แหล่่งน้ำำ�บ
� าดาลในพื้้�นที่่�โครงการอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ เป้้าหมาย 50 พื้้�นที่่� ดำำ�เนิินการเจาะและพััฒนาบ่่อ
น้ำำ��บาดาล งานก่่อสร้้างระบบประปาบาดาล (ระบบประปาบาดาล ระบบปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ดื่่ม� สะอาด ระบบสููบน้ำำ��ด้ว้ ยพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์) และงานซ่่อมแซม บำำ�รุุงรัักษาบ่่อน้ำำ��บาดาล ฟื้้�นฟูู และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพระบบน้ำำ��ดื่่�มสะอาด เพื่่�อให้้ประชาชน
มีีน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค และเกษตรกรรม อย่่างเพีียงพอและทั่่�วถึึง จำำ�นวน 52 พื้้น� ที่่� ประชาชนได้้รับั ประโยชน์์ ไม่่น้อ้ ยกว่่า
1,500 ครััวเรืือน ซึ่่�งมีีกิิจกรรมดำำ�เนิินการภายในประเทศ ดัังนี้้�
การดำำ�เนิินงานภายในประเทศ
กิจกรรม

แผน

ผล

คงเหลืือ

1. เจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล (บ่่อ)

39

36

3

2. ก่่อสร้้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. (ระบบ)

22

19

3

3. ก่่อสร้้างหอถัังเก็็บน้ำำ�� 30 ลบ.ม. พร้้อมท่่อกระจาย (ระบบ)

1

1

0

4. ก่่อสร้้างระบบปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ดื่่�มสะอาด (กำำ�ลัังผลิิต 500 ลิิตรต่่อชั่่�วโมง) (ระบบ)

6

6

0

5. ก่่อสร้้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. พร้้อมระบบสููบน้ำ�พลั
�ำ งั งานแสงอาทิิตย์์ (ระบบ)
6. ซ่่อมแซมบ่่อน้ำำ��บาดาล ระบบประปาบาดาล ระบบปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ดื่่�มสะอาด
   และระบบสููบน้ำำ��พลัังงานแสงอาทิิตย์์ (แห่่ง)

4

1

3

88

82

6
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การดำำ�เนิินงานภายนอกประเทศ
โครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ ในพื้้�นที่่�สถานีีเกษตรหลวงปางดะ
บ้้านหััวดง หมู่่�ที่่� 10 ตำำ�บลสะเมิิงใต้้ อำำ�เภอสะเมิิง จัังหวััดเชีียงใหม่่ ซึ่่�งมีีกิิจกรรม ดัังนี้้�
กิิจกรรม

แผน

ผล

1. เจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล (บ่่อ)

2

2

2. ก่่อสร้้างระบบประปาบาดาล ขนาด 12 ลบ.ม. (ระบบ)

1

1

3. ก่่อสร้้างระบบปรัับปรุุงคุุณภาพน้ำำ��ดื่่�มสะอาด (กำำ�ลัังผลิิต 500 ลิิตรต่่อชั่่�วโมง) (ระบบ)

1

1

ทั้้�งนี้้� พนักั งานเจ้้าหน้้าที่่�ในโครงการฯ จำำ�นวน 102 คน ประชาชนที่่�เข้้ามาศึึกษาดููงานในโครงการฯ และประชาชนชาวบ้้าน
เกษตรในบริิเวณพื้้น� ที่่�โครงการฯ ได้้รับั ประโยชน์์จากการมีีปริิมาณน้ำำ��สะอาดในการอุุปโภคบริิโภคเพิ่่�มขึ้น้� ไม่่น้อ้ ยกว่่า 81,760
ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี
50
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ผลสััมฤทธิ์์ข
� องโครงการ

- ประชาชนในพื้้�นที่่�มีน้ำี ำ��สะอาดและคุุณภาพดีีใช้้ในการอุุปโภคบริิโภค ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��ในการเข้้าถึึงการมีีน้ำำ��สะอาด
และคุุณภาพดีีใช้้ในการอุุปโภคบริิโภคของภาคชนบทกัับชุุมชนเมืือง
- เกษตรกรมีีแหล่่งน้ำำ�� เสริิมสำ�ำ หรัับทำ�ำ การเกษตรก่่อตััวให้้เกิิดการพึ่่�งตนเองได้้ ลดปััญหาการอพยพเข้้าไปหางานทำำ�ในตััวเมืือง
ครอบครััวอยู่่�กัันพร้้อมหน้้าพ่่อแม่่ลููก สถาบัันครอบครััวเกิิดความมั่่�นคง
ปััญหาอุุปสรรค

1. ปััจจััยด้้านภููมิปิ ระเทศ ด้้วยสภาพที่่�ตั้้ง� โครงการ โดยส่่วนมากตั้้ง� อยู่่�ในพื้้น� ที่่�ที่่มี� ข้ี อ้ จำำ�กัดั เช่่น มีีลักั ษณะเป็็นพื้้น� ที่่�หาน้ำำ��ยาก
การเข้้าถึึงพื้้น� ที่่ย� าก เหล่่านี้้มี� ผี ลต่่อการวางแผนจััดกิิจกรรมก่่อสร้้างระบบประปาบาดาล หรืือกิิจกรรมก่่อสร้้างระบบปรัับปรุุง
คุุณภาพน้ำำ�บ
� าดาล ดำำ�เนิินการควบคู่่�ไปกัับกิจิ กรรมเจาะบ่่อน้ำำ�บ
� าดาลได้้ เนื่่อ� งจากกิิจกรรมก่่อสร้้างฯ เป็็นงานจ้้างเหมาดำำ�เนิินการ
จำำ�เป็็นต้้องมีีแหล่่งน้ำำ��ส่่งมอบให้้ผู้้�รัับเหมา ดัังนั้้�น ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงที่่�จะเจาะไม่่พบชั้้�นน้ำำ��บาดาล จะปรากฏเพีียงแผนงานเจาะบ่่อ
น้ำำ��บาดาลเท่่านั้้�น เป็็นผลให้้แผนงานโครงการในพื้้�นที่่�นั้้�นๆ ไม่่สามารถแล้้วเสร็็จในปีีงบประมาณเดีียว จำำ�เป็็นต้้องจััดทำำ�เป็็น
แผนโครงการฯ ต่่อเนื่่�อง 2 - 3 ปีี และอาจจะไม่่ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�รัับประโยชน์์ในทัันทีี
2. ปััจจััยด้้านภููมิิอากาศ โดยเฉพาะฤดููฝน ในพื้้�นที่่�โครงการที่่�ตั้้�งอยู่่�บนภููเขาสููง หรืือเส้้นทางเดิินรถยัังคงเป็็นทางดิิน
มัักจะเกิิดความล่่าช้้า เนื่่�องจากต้้องชะลอการเข้้าถึึงพื้้�นที่่�โครงการ
แนวทางการแก้้ไข

สำำ�หรัับพื้้�นที่่�ที่่�ตั้้�งโครงการ อยู่่�บนพื้้น� ที่่�เขาสููงหรืือเส้้นทางเดิินรถยัังคงเป็็นทางดิิน ต้้องวางแผนเข้้าพื้้�นที่่�และดำำ�เนิินงาน
โครงการในช่่วงฤดููแล้้ง
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09
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โครงการสำำ�รวจบ่่อน้ำำ��บาดาลเดิิม
ที่่�เสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้� อนของชั้้�นน้ำำ��บาดาล
ทั่่�วประเทศ

หลัักการและเหตุุผล

กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล จััดตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 3 ตุุลาคม 2545 จากการรวมหน่่วยงานที่่�มีีภารกิิจด้้านน้ำำ��บาดาล ได้้แก่่
กรมทรััพยากรธรณีี กรมโยธาธิิการ กรมอนามััย สำำ�นักั งานเร่่งรััดพััฒนาชนบท ซึ่ง่� หน่่วยงานดัังกล่่าวได้้ทำำ�การเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล
เพื่่�อเป็็นแหล่่งน้ำำ��สะอาดให้้กับั ประชาชนใช้้อุปุ โภคบริิโภคมาแล้้วกว่่า 40 ปีี ซึ่ง่� พบว่่ามีีบ่อ่ น้ำำ��บาดาลที่่�ไม่่ได้้ใช้้งานชำำ�รุดุ หมดอายุุ
เสื่่�อมสภาพ หรืือถููกทิ้้�งร้้าง ไม่่มีีการดููแลรัักษา และมีีแหล่่งน้ำำ��อื่่�นใช้้ทดแทนแล้้วอยู่่�ไม่่น้้อย หากปล่่อยทิ้้�งไว้้ไม่่ทำำ�การป้้องกััน
การปนเปื้้�อนอย่่างถููกวิิธีี อาจก่่อให้้เกิิดการปนเปื้้�อนต่่อชั้้�นน้ำำ��บาดาลได้้ โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ที่่�มีีชั้้�นน้ำำ��เค็็มสลัับกัับชั้้�นน้ำำ��จืืด
ในระดัับชั้้�นที่่�ประชาชนใช้้อยู่่�โดยทั่่�วไป ผลคืือ ทำำ�ให้้แหล่่งทรััพยากรน้ำำ��บาดาลมีีคุุณภาพน้ำำ��เปลี่่�ยนแปลงด้้อยคุุณภาพลง
และเสื่่�อมสภาพกลายเป็็นชั้้�นน้ำำ��เค็็มหรืือน้ำำ��เสีียในที่่�สุุด
ดัังนั้้�น กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลในฐานะหน่่วยงานที่่�ดููแลด้้านน้ำำ��บาดาลโดยตรง จึึงเล็็งเห็็นความสำำ�คััญในการป้้องกััน
การปนเปื้้�อนของชั้้�นน้ำำ��บาดาล และได้้ดำำ�เนิินป้้องกัันการปนเปื้้�อนของชั้้�นน้ำำ��บาดาลโดยวิิธีีอุุดกลบบ่่อน้ำำ��บาดาล มาตั้้�งแต่่
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึึงปีีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้้ว จำำ�นวน 44,271 บ่่อ และยัังมีีบ่่อน้ำำ��บาดาลอีีกมากมาย
ที่่�ต้้องดำำ�เนิินการสำำ�รวจความเสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้�อนของชั้้�นน้ำำ��บาดาล เพื่่�อดำำ�เนิินการป้้องกัันการปนเปื้้�อนอย่่างถููกวิิธีีต่่อไป
เป็็นการอนุุรัักษ์์แหล่่งทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาลให้้คงไว้้ และคืืนสู่่�ทรััพยากรธรรมชาติิและเป็็นประโยชน์์ให้้แก่่ประชาชนต่่อไป
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ�เนิินการสำำ�รวจบ่่อน้ำำ��บาดาลในพื้้�นที่่�โครงการสำำ�รวจบ่่อน้ำำ��บาดาลเดิิมที่่�เสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้�อนของชั้้�นน้ำำ��บาดาล
ทั่่�วประเทศ จำำ�นวน 32,500 แห่่ง พบว่่า
1. สถานะบ่่อน้ำำ��บาดาล
1.1 บ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ยัังใช้้งานได้้ปกติิ
คิิดเป็็นร้้อยละ 58
1.2 บ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ชำำ�รุุด/ทิ้้�งร้้าง
คิิดเป็็นร้้อยละ 42
2. บ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ต้้องการแก้้ไขปััญหาบ่่อน้ำำ�บ
� าดาลให้้เหมาะสม 
2.1 ซ่่อมแซมบ่่อน้ำำ��บาดาล/อุุปกรณ์์
คิิดเป็็นร้้อยละ 10
2.2 เป่่าล้้างบ่่อน้ำำ��บาดาล
คิิดเป็็นร้้อยละ 70
2.3 อุุดกลบบ่่อน้ำำ��บาดาล
คิิดเป็็นร้้อยละ 20
ทั้้�งนี้้� กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลสามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ในการป้้องกัันการปนเปื้้�อนของชั้้�นน้ำำ��บาดาลอย่่างถููกวิิธีีต่่อไป
และแก้้ไขปััญหาบ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ชำำ�รุดุ ให้้กลัับมามีีสภาพใช้้งานได้้เพื่่�อเป็็นแหล่่งทรััพยากรน้ำำ��บาดาลที่่�ดีใี ห้้แก่่ประชาชนต่่อไป
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

ประชาชนได้้ตระหนัักถึึงประโยชน์์และความสำำ�คัญ
ั ของการดููแลบ่่อน้ำำ��บาดาลเพื่่�อป้้องกัันการปนเปื้้อ� นของชั้้น� น้ำำ��บาดาล
ไม่่ทางตรงก็็ทางอ้้อม
ปััญหาอุุปสรรค

แนวทางการแก้้ไข

-
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งบปกติิ

โครงการสำำ�รวจหาแหล่่งน้ำำ��บาดาล
� ก
ในพื้้� นที่่ศั
ั ยภาพต่ำำ�� จำำ�นวน 54 พื้้�นที่่� (270 บ่่อ)

หลัักการและเหตุุผล

จากข้้อมููลของสำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ (สทนช.) ณ วัันที่่� 23 กรกฎาคม 2562 พบว่่าประเทศไทยมีีพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
ขาดแคลนน้ำำ�� จากสภาวะฝนตกน้้อย จำำ�นวน 83 อำำ�เภอ ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 20 จัังหวััด ทั้้�งนี้้� สทนช. ได้้กำำ�หนดมาตรการ
ในการแก้้ไขปััญหาพื้้�นที่่�เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภารกิิจของกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ได้้แก่่ การจััดทำำ�แผนงาน
โครงการเพื่่�อขอรัับการสนัับสนุุนงบประมาณ สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงาน เน้้นการจััดหาน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคเป็็นหลััก
พร้้อมทั้้�งเฝ้้าระวัังพื้้�นที่่�เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��  และปรัับแผนการขุุดเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล ให้้สอดคล้้องกัับพื้้�นที่่�เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ�� 
จากสภาวะฝนตกน้้อยกว่่าปกติิ
ดัังนั้้�น กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล จึึงได้้จัดั ทำำ�โครงการสำำ�รวจหาแหล่่งน้ำำ��บาดาลในพื้้น� ที่่�ศักั ยภาพต่ำำ��ขึ้น้� ซึ่่ง� ในปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 คััดเลืือกพื้้�นที่่�ภาคเหนืือและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ จำำ�นวน 54 อำำ�เภอ 16 จัังหวััด เป็็นพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการ
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาพื้้�นที่่�เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��และมีีศัักยภาพต่ำำ��  ให้้มีีแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองสำำ�หรัับการอุุปโภคบริิโภคและกิิจกรรมอื่่�นๆ
ที่่�สำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิติ โดยการสำำ�รวจศัักยภาพน้ำำ��บาดาล ศึึกษาสภาพทางธรณีีวิทิ ยา อุุทกธรณีีวิทิ ยา พร้้อมทั้้�งเจาะบ่่อ
สำำ�รวจชั้้�นน้ำำ��บาดาล และพััฒนาบ่่อน้ำำ��บาดาลในพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพเหมาะสม
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

มีีบ่่อน้ำำ��บาดาลในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��และมีีศัักยภาพต่ำำ�� จำำ�นวน 270 บ่่อ ในพื้้�นที่่� 54 อำำ�เภอ
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

ประชาชนในพื้้น� ที่่�เสี่่ย� งขาดแคลนน้ำำ��และมีีศักั ยภาพต่ำำ�� มีีแหล่่งน้ำำ��บาดาลสำำ�หรัับการใช้้ประโยชน์์เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น และตระหนัักถึึงคุุณประโยชน์์ของทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล โดยมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการทรััพยากร
น้ำำ��บาดาลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ปััญหาอุุปสรรค

พื้้�นที่่�การสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ในบางพื้้�นที่่�ค่่อนข้้างจำำ�กััด เนื่่�องจากสภาพภููมิิประเทศเป็็นป่่าหรืือไร่่นาของเกษตรกร
ที่่�ไม่่สามารถลากสายไฟสำำ�หรัับการสำำ�รวจได้้
แนวทางการแก้้ไข

ปรัับวิิธีีการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ และประสานงานกัับเจ้้าหน้้าที่่�ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น เพื่่�อหาพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสม
ต่่อการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์และการเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล และปรัับเปลี่่�ยนระยะการลากสายไฟให้้สอดคล้้องกัับสภาพพื้้�นที่่�
โดยผลการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์ จะต้้องแปรผลได้้เหมืือนเดิิม
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โครงการระบบติิดตามเฝ้้าระวัังระดัับน้ำำ�� บาดาล
และคุุณภาพน้ำำ��บาดาลทั่่�วประเทศ

หลัักการและเหตุุผล

เนื่่�องจากมีีการสููบใช้้น้ำำ��บาดาลมากกว่่าที่่�ธรรมชาติิจะเติิมลงสู่่�แหล่่งน้ำำ��บาดาลได้้เพีียงพอ ซึ่่ง� เป็็นสาเหตุุที่่ทำ� ำ�ให้้เกิิดการ
ทรุุดตััวของแผ่่นดิินและน้ำำ��เค็็มแทรกซึึมรุุกล้ำำ��เข้้าสู่่�แหล่่งน้ำำ��จืืด ถึึงแม้้ว่่าจะมีีพระราชบััญญััติิน้ำำ��บาดาล พ.ศ. 2520 ออกมา
ใช้้บังั คัับควบคุุม กำำ�กับ ดู
ั แู ลการใช้้น้ำำ��บาดาลก็็ตาม แต่่ปัญ
ั หาเกี่่ย� วกัับการจััดการน้ำำ��บาดาลเพื่่�อให้้มีกี ารนำำ�น้ำำ��บาดาลขึ้้น� มาใช้้
อย่่างถููกต้้องเหมาะสมนั้้�น ยัังไม่่สามารถแก้้ไขได้้อย่่างเบ็็ดเสร็็จ นอกจากนี้้� มีีการปนเปื้้อ� นลงสู่่�ชั้้น� น้ำำ��บาดาลเพิ่่�มมากขึ้้น� ไม่่ว่า่
จะเป็็นจากแหล่่งฝัังกลบขยะหรืือจากการทิ้้�งสารมลพิิษอย่่างไม่่รับผิ
ั ดิ ชอบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมและสุุขอนามััยของประชาชน ทำำ�ให้้
แหล่่งน้ำำ��บาดาลที่่�ได้้รับั การปนเปื้้อ� นจากมลพิิษเหล่่านั้้�นไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ได้้อีกี การฟื้้น� ฟููสภาพและคุุณภาพน้ำำ��บาดาลจะต้้อง
ใช้้งบประมาณเป็็นจำำ�นวนมากและใช้้ระยะเวลานาน ดัังนั้้�น จึึงต้้องมีีการศึึกษา พััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านน้ำำ��บาดาลอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อการเสนอแนะ แผน มาตรการบริิหารจััดการ พััฒนา อนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ในการบริิหารจััดการทรััพยากร
น้ำำ��บาดาลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด
ระบบการเฝ้้าระวัังและติิดตามตรวจสอบปริิมาณและคุุณภาพน้ำำ��บาดาลจะช่่วยให้้มีีข้้อมููลระดัับน้ำำ��ที่่�สามารถคำำ�นวณ
ย้้ อ นกลัั บถึึ งปริิ ม าณน้ำำ��บ าดาลที่่� มีี อ ยู่่�และข้้ อ มูู ล ผลวิิ เ คราะห์์ คุุ ณ ภาพน้ำำ��บ าดาลปริิ ม าณสามารถบ่่ ง บอกถึึงคุุ ณ ภาพ
ของชั้้น� น้ำำ��บาดาลและการปนเปื้้อ� นลงสู่่�ชั้้น� น้ำำ��บาดาลว่่าอยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานน้ำำ��บาดาล เหมาะสมสำำ�หรัับการใช้้อุปุ โภคบริิโภค
นอกจากนี้้� ยังั ช่่วยให้้ทราบถึึงแนวโน้้มการเปลี่่ย� นแปลงของปริิมาณและคุุณภาพน้ำำ��บาดาลที่่�จะเกิิดขึ้้น� ในอนาคต ซึ่่ง� ข้้อมููลเหล่่า
นี้้�สามารถนำำ�มาอ้้างอิิงในการกำำ�หนดแนวทางการใช้้น้ำำ��บาดาล รวมทั้้�งการเสนอแนะมาตรการควบคุุมและป้้องกัันผลกระทบ
ที่่�มีต่ี ่อแหล่่งน้ำำ��บาดาลในแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

1) ติิดตามตรวจวััดระดัับน้ำำ��บาดาลและคุุณภาพน้ำำ��บาดาลจากบ่่อสัังเกตการณ์์น้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 2,251 บ่่อ พร้้อมทั้้�ง
จััดทำำ�รายงานสถานการณ์์น้ำำ��บาดาลประเทศไทย ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 และกำำ�หนดมาตรการด้้านการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟูู
ทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล
2) จััดทำำ�สถานีีสัังเกตการณ์์เพิ่่�มเติิมในพื้้�นที่่�ภาคตะวัันออก ปััจจุุบัันอยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินงาน
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

รายงานสถานการณ์์น้ำำ��บาดาลประเทศไทย ประจำำ�ปีี พ.ศ. 2563 ที่่�บ่่งบอกถึึงสถานการณ์์น้ำำ��บาดาลในปััจจุุบััน และ
ข้้อเสนอแนะด้้านการอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เพื่่�อใช้้ในการกำำ�หนดแผน มาตรการบริิหารจััดการ พััฒนา อนุุรักั ษ์์
และฟื้้�นฟููทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาลให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยได้้กำำ�หนดมาตรการ
การอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาลในพื้้�นที่่�ภาคกลาง ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�ใช้้น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร
ปััญหาอุุปสรรค

1) สภาพอากาศปััจจุุบัันมีีฝนตกบ่่อย ทำำ�ให้้การทำำ�งานภาคสนามมีีความล่่าช้้า
2) สภาพเครื่่�องเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาลเก่่าและชำำ�รุุดบ่่อย
แนวทางการแก้้ไข

ด้้วยสภาพอากาศเป็็นสิ่่ง� ที่่�ควบคุุมไม่่ได้้ ดังั นั้้�น แนวทางแก้้ไขปััจจุุบันั คืือ การวางแผนการทำำ�งาน หารืือหน่่วยงานรัับผิดิ ชอบ
ให้้ดำำ�เนิินงานเจาะบ่่อสัังเกตการณ์์น้ำำ��บาดาล เพื่่�อให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้แล้้วเสร็็จตามแผนการดำำ�เนิินงาน
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ทั้้�งนี้้� ได้้นำำ�ข้้อมููลการตรวจวััดระดัับน้ำำ��บาดาลและคุุณภาพน้ำำ��บาดาลจากบ่่อสัังเกตการณ์์น้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 2,251 บ่่อ
มาวิิเคราะห์์เพื่่�อจััดทำำ�รายงานสถานการณ์์น้ำำ��บาดาล ปีี พ.ศ. 2563 ที่่�มีีข้้อมููลด้้านปริิมาณและคุุณภาพน้ำำ��บาดาลจากสถานีี
สัังเกตการณ์์เป็็นประโยชน์์และนำำ�ไปใช้้ในการประกอบการศึึกษาต่่างๆ ได้้ และยัังเป็็นข้้อมููลพื้้น� ฐานในการวิิเคราะห์์ ประเมิิน
สถานการณ์์และบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ รวมถึึงมาตรการหรืือแผนงานด้้านการอนุุรักั ษ์์
แหล่่งน้ำำ��บาดาล เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันผลกระทบที่่�มีีต่่อแหล่่งน้ำำ��บาดาลในแต่่ละพื้้�นที่่�
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การเปลี่่�ยนแปลงระดัับน้ำำ��บาดาล

รููปที่่� 1 การเปลี่่�ยนแปลงระดัับน้ำำ��บาดาล ปีี พ.ศ. 2560-2563

รููปที่่� 2 พื้้� นที่่�เสี่่�ยงปนเปื้้� อนสารพิิ ษในแหล่่งน้ำำ��บาดาล
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โครงการเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�น
โครงการสำำ�รวจและก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ�� ใต้้ดิน
ิ
ระดัับตื้้�นในพื้้�นที่่แ� อ่่งน้ำำ�� บาดาลเจ้้าพระยาตอนบน
และจัันทบุุรีี - ตราด

หลัักการและเหตุุผล

โครงการเติิมน้ำำ��ใต้้ดินิ ระดัับตื้น้� ในพื้้น� ที่่�แอ่่งน้ำำ��บาดาลเจ้้าพระยาตอนบนและจัันทบุุรี-ี ตราด มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�เนิินการ
สำำ�รวจและคััดเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการเติิมน้ำำ��ลงสู่่�ชั้้�นน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�น ทำำ�การก่่อสร้้างระบบเก็็บเกี่่�ยวน้ำำ��ฝนและ
น้ำำ��ท่ว่ มหลาก โดยการนำำ�ไปเก็็บไว้้ในชั้้น� น้ำำ��ใต้้ดินิ ระดัับตื้น้� โดยมีีความคาดหวัังว่่าจะเป็็นการแก้้ไขและฟื้้น� ฟููศักั ยภาพน้ำำ��ใต้้ดินิ
ระดัับตื้น้�  ที่่�ประสบปััญหาการลดลงของระดัับน้ำำ��บาดาล และเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ด้า้ นการอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
สู่่�ชุุมชน โรงเรีียน และองค์์กรบริิหารส่่วนท้้องถิ่่�น
โครงการเติิมน้ำ��ำ ใต้้ดินิ ระดัับตื้น�้ มีีเป้้าหมายที่่จ� ะสำำ�รวจเพื่่อ� จััดทำำ�รายละเอีียดพื้้น� ที่่แ� ละวิิธีกี ารที่่เ� หมาะสมสำำ�หรัับการก่่อสร้้าง
ระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�น จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 2,530 แห่่ง และทำำ�การก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำ�ำ� ใต้้ดิินระดัับตื้้�นเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยว
น้ำำ��ฝนและน้ำำ�ผิ
� ิวดิินในฤดููน้ำำ��หลากไปเพิ่่�มเติิมในชั้้�นน้ำำ��บาดาล จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 530 แห่่ง เพื่่�อช่่วยบรรเทาปััญหาภััยแล้้ง
ในช่่วงเกิิดวิิกฤตขาดแคลนน้ำำ�� ในเขตพื้้�นที่่�ที่่�มีีการใช้้น้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�น
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

สำำ�รวจเพื่่�อจััดทำำ�รายละเอีียดพื้้น� ที่่�และวิิธีกี ารที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดินิ ระดัับตื้น้�  จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า
2,530 แห่่ง และทำำ�การก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�นเพื่่�อเก็็บเกี่่�ยวน้ำำ��ฝนและน้ำำ��ผิิวดิินในฤดููน้ำำ��หลากไปเพิ่่�มเติิม
ในชั้้น� น้ำำ��บาดาลระดัับตื้น้� บริิเวณพื้้น� ที่่�อำำ�เภอบางระกำำ� จังั หวััดพิิษณุุโลก จัันทบุุรีี และจัังหวััดระยอง จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 530 แห่่ง
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ประกอบด้้วยก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�นผ่่านบ่่อวงคอนกรีีต จำำ�นวน 500 แห่่ง กระจายอยู่่�ใน 5 ตำำ�บล ได้้แก่่ ตำำ�บล
บางระกำำ� ตำำ�บลบึึงกอก ตำำ�บลพัันเสา ตำำ�บลหนองกุุลา และตำำ�บลปลัักแรด จัังหวััดพิิษณุุโลก ก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดิิน
ระดัับตื้้�นด้้วยระบบหลัังคาน้ำำ�� ฝนผ่่านบ่่อวงคอนกรีีต จำำ�นวน 30 แห่่ง กระจายอยู่่�ในพื้้�นที่่�ของอำำ�เภอเมืืองและอำำ�เภอแกลง
จัังหวััดระยอง และพื้้น� ที่่�อำำ�เภอขลุุง อำำ�เภอท่่าใหม่่ และอำำ�เภอนายายอาม จัังหวััดจัันทบุุรีี เจาะบ่่อสัังเกตการณ์์และการติิดตั้้ง�
เครื่่�องวััดระดัับน้ำำ��อััตโนมััติิเพื่่�อติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงระดัับน้ำำ��บาดาลไม่่น้้อยกว่่า 56 สถานีี
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

สามารถอนุุรักั ษ์์และฟื้้น� ฟููน้ำำ��บาดาลให้้คืืนสู่่�สมดุุลตามธรรมชาติิสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างยั่่ง� ยืืน ลดปััญหา
ภััยแล้้ง น้ำำ��ท่่วม รวมทั้้�งประชาชนและเกษตรกรมีีน้ำำ��เพื่่�อทำำ�การเกษตร ส่่งผลให้้ผลผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นและมีีคุุณภาพชีีวิิตดีีขึ้้�น
ปััญหาอุุปสรรค

1. สภาพภููมิิอากาศ มีีฝนตกขณะทำำ�การก่่อสร้้างระบบเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินระดัับตื้้�น ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินการบางส่่วนล่่าช้้า
2. ประชาชนที่่�ต้้องการจะเข้้าร่่วมโครงการ แต่่ไม่่มีีเอกสารสิิทธิิที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย บางรายเป็็นหนัังสืืออนุุญาตให้้
ใช้้ประโยชน์์ที่่�ดิิน ประเภทที่่�ดิิน สปก. หรืือนิิคม เป็็นต้้น
แนวทางการแก้้ไข

1. วางแผนการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับฤดููกาล และจััดทำำ�แผนสำำ�รองในการปฏิิบััติิงาน
2. ทำำ�ความเข้้าใจกัับประชาชนในขั้้น� ตอนการประชาสััมพันั ธ์์โครงการเกี่่ย� วกัับข้อ้ กำำ�หนดของที่่�ดินิ ในการเข้้าร่่วมโครงการ

รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020
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13

งบปกติิ

โครงการกำำ�กัับควบคุุมประกอบกิิจการ
น้ำำ��บาดาล

หลัักการและเหตุุผล

กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นหน่่วยงานราชการที่่�มีีพัันธกิิจ ยุุทธศาสตร์์
และภารกิิจหลัักในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาลแบบบููรณาการ กำำ�กัับควบคุุมดููแลการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
ให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยน้ำำ��บาดาล สำำ�รวจ วิิจัยั และพััฒนากำำ�หนดมาตรการอนุุรักั ษ์์ทรััพยากรน้ำำ��บาดาลและสิ่่ง� แวดล้้อม
ให้้คงความสมดุุลอย่่างยั่่ง� ยืืน ในเขตวิิกฤตการณ์์น้ำำ��บาดาล (กรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล รวม 7 จัังหวััด) และในเขตจัังหวััด
อื่่�นๆ ทั่่�วประเทศ ปััจจุุบัันมีีบ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ได้้รัับใบอนุุญาต จำำ�นวนมากกว่่า 60,000 บ่่อ ที่่�ต้้องได้้รัับการกำำ�กัับ ควบคุุม ดููแล
ให้้เป็็นไปตามพระราชบััญญััติน้ำิ ำ��บาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่่ง� ที่่�ผ่า่ นมาได้้ดำำ�เนิินการโดยใช้้งบประมาณรายจ่่ายประจำำ�ปีอี ย่่างต่่อเนื่่�อง
ดัังนั้้�น ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาลจึึงได้้จััดทำำ�โครงการกำำ�กัับควบคุุม  ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
เพื่่�อให้้การกำำ�กับั ควบคุุมการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลเป็็นไปตามกฎหมายเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั งิ านให้้มีปี ระสิิทธิิผล
มากยิ่่�งขึ้้�น ทัันต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของสถานการณ์์ในยุุคโลกาภิิวััตน์์ และเสริิมสร้้างเศรษฐกิิจและสัังคม  ให้้เจริิญก้้าวหน้้า
ควบคู่่�ไปกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาลและสิ่่�งแวดล้้อมให้้คงความสมดุุลไว้้อย่่างยั่่�งยืืนตามธรรมชาติิ
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

1. การกำำ�กับ 
ั ควบคุุม การประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลให้้เป็็นไปตามกฎหมายว่่าด้้วยน้ำำ��บาดาล ทั่่�วประเทศ เป้้าหมาย 900 บ่่อ
ผลการดำำ�เนิินงาน 1,409 บ่่อ คิิดเป็็นร้้อยละ 156.56
2. จััดเก็็บรายได้้เป็็นค่่าธรรมเนีียม ค่่าใช้้น้ำำ��บาดาล ค่่าอนุุรัักษ์์น้ำำ��บาดาล ค่่าวิิเคราะห์์ตััวอย่่างน้ำำ��บาดาล ค่่าปรัับ และ
อื่่�นๆ จากผู้้�รัับใบอนุุญาต รวมทั้้�งสิ้้�น 1,628,374,082.98 บาท
3. จััดตั้้�งชุุดปฏิิบััติิการสายกรวดน้ำำ��บาดาล เพื่่�อปฏิิบััติิงานตรวจสอบการลัักลอบประกอบกิิจการน้ำำ�บ
� าดาลทั่่�วประเทศ
ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจกองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  เพื่่�อให้้การ
บัังคัับใช้้กฎหมายว่่าด้้วยน้ำำ��บาดาลมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น
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ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

1. บ่่อน้ำำ��บาดาลซึ่่�งได้้รัับใบอนุุญาตใช้้น้ำำ��บาดาลทั่่�วประเทศ ได้้รัับการกำำ�กัับควบคุุมและบริิหารจััดการอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�ออนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาลอย่่างยั่่�งยืืนใช้้ประโยชน์์ได้้สููงสุุดและเป็็นธรรม
2. บ่่อน้ำำ��บาดาลจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 900 บ่่อ ผ่่านการกำำ�กับั ควบคุุมการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลให้้เป็็นไปตามกฎหมาย
ว่่าด้้วยน้ำำ��บาดาล
3. ผู้้�ใช้้น้ำ�ำ� มีีความรู้้�และความเข้้าใจเกี่่ย� วกัับการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลเพิ่่�มมากขึ้้น� และสามารถปฏิิบัติั ไิ ด้้อย่่างถููกต้้อง
ตามหลัักวิิชาการและกฎหมาย
4. การจััดเก็็บรายได้้จากการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลมีีประสิิทธิิภาพเพิ่่�มมากขึ้้�น
ปััญหาอุุปสรรค

1. บ่่อที่่�ไม่่ขออนุุญาตเจาะน้ำำ��บาดาลและไม่่ขออนุุญาตใช้้น้ำำ��บาดาลยัังคงมีีอยู่่�
2. บ่่อน้ำำ��บาดาลที่่�ไม่่มีีการใช้้น้ำำ��บาดาลและไม่่มีีการติิดต่่อจากผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลยัังคงมีีสถานะการใช้้อยู่่�
3. สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััด องค์์กรบริิหารส่่วนตำำ�บล และผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
ยัังเกิิดความคลาดเคลื่่�อน ไม่่เข้้าใจในการติิดต่่อประสานงานข้้อมููล
4. ผู้้�ประกอบการกิิจการน้ำำ��บาดาลหลายรายไม่่รู้้�ระเบีียบกฎหมายด้้านน้ำำ��บาดาลที่่�ชัดั เจน เช่่น การต่่อใบอนุุญาตใช้้น้ำำ��บาดาล
การแจ้้งยกเลิิกใช้้น้ำำ��บาดาล การอุุดกลบบ่่อน้ำำ��บาดาล และการใช้้น้ำำ��บาดาลที่่�มีคี วามเสี่่ย� งต่่อการใช้้น้ำำ��บาดาลเกิินกว่่าใบอนุุญาต
5. ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลไม่่ทราบแนวทางปฏิิบััติิในการขอเพิ่่�มปริิมาณการใช้้น้ำำ��บาดาล
6. ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลไม่่ทราบว่่าจะต้้องส่่งรายงานการใช้้น้ำำ��บาดาล (นบ./11) ทุุกวัันที่่� 7 ของเดืือน ซึ่่�งมีีแต่่
การถ่่ายรููปหน้้าเครื่่�องวััดปริิมาณน้ำำ��ประจำำ�บ่่อน้ำำ��บาดาล ส่่งให้้ทางเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
จัังหวััดทุุกเดืือน อาจจะมีีความเสี่่ย� งในการรายงานการใช้้น้ำำ��บาดาลเท็็จ เช่่น การรายงานการใช้้น้ำำ��บาดาลต่ำำ��กว่่าความเป็็นจริิง
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการชำำ�ระค่่าใช้้น้ำำ��บาดาลตามความจริิง
7. ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลไม่่ทราบแนวทางการแจ้้งให้้ทางสำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััด
ในแต่่ละจัังหวััดทราบเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงเครื่่�องวััดปริิมาณน้ำำ��บาดาลในกรณีีที่่�ชำำ�รุุด ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการต้้องรายงาน
ตััวเลขเท็็จขึ้้�นมา
8. ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลไม่่มีีการติิดป้้ายหมายเลขประจำำ�บ่่อน้ำำ��บาดาล ในกรณีีที่่�มีีบ่่อน้ำำ��บาดาลหลายบ่่อภายใน
เขตโรงงาน ทำำ�ให้้เวลาการจดตััวเลขเครื่่�องวััดปริิมาณน้ำำ��บาดาล อาจมีีการจดตััวเลขสลัับบ่่อน้ำำ��บาดาล
9. ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลไม่่ทราบขั้้�นตอนเมื่่�อพบว่่าบ่่อน้ำำ��บาดาลชำำ�รุุด มีีสภาพไม่่พร้้อมใช้้งาน สููบน้ำำ��ไม่่ขึ้้�น หรืือ
น้ำำ��บาดาลมีีความกระด้้างสููง โดยทำำ�การถอนเครื่่�องสููบน้ำำ��ออก และมีีการปิิดบ่่อน้ำำ�บ
� าดาลผิิดวิิธีี
10. ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลบางราย เลิิกใช้้น้ำำ��บาดาลแล้้ว แต่่ไม่่แจ้้งการยกเลิิกการใช้้น้ำำ��บาดาล และไม่่ดำำ�เนิินการ
อุุดกลบบ่่อน้ำำ��บาดาลให้้ถููกต้้อง โดยปล่่อยสภาพบ่่อน้ำำ��บาดาลให้้ทรุุดโทรมไปตามสภาพ
11. เจ้้าหน้้าที่่�ไม่่มีกี ารปรัับปรุุงข้้อมููลในระบบ GCL ให้้เป็็นปััจจุุบันั เช่่น การแก้้ไขเปลี่่ย� นแปลงปริิมาณการใช้้น้ำำ��บาดาล
รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020

63

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม

วัันหมดอายุุการใช้้น้ำำ��บาดาลในใบอนุุญาต การโอนใบอนุุญาต และชื่่�อที่่�อยู่่�ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
12. ในส่่วนของจัังหวััดนำำ�ร่อ่ ง 3 จัังหวััด พบว่่ามีีการต่่อใบอนุุญาตใช้้น้ำำ��บาดาลล่่าช้้า และมีีขั้้น� ตอนค่่อนข้้างมาก ซึ่ง่� ต้้อง
ผ่่านเจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นท้้องถิ่่น� และนำำ�ส่ง่ เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นักั งานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมจัังหวััด ซึ่ง่� อาจใช้้ระยะเวลานาน
กว่่าปกติิ
แนวทางการแก้้ไข

1. ควรให้้สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดดำำ�เนิินการตรวจสอบข้้อมููลอย่่างละเอีียดและรวดเร็็ว
และปรัับปรุุงข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบััน
2. ควรให้้มีีการประชุุมหารืือแนวทางในการปฏิิบััติิงานทั้้�ง 3 ฝ่่าย
3. เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นักั งานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมจัังหวััด ต้้องคอยตรวจสอบแนะนำำ�ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
ให้้ทราบถึึงระเบีียบและพระราชบััญญััติิน้ำำ��บาดาล พ.ศ. 2520 ให้้กัับผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลอย่่างสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อย
ปีีละ 1 ครั้้�ง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการประกอบกิิจการน้ำำ�บ
� าดาล
4. แนะนำำ�ให้้ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลติิดต่่อประสานเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นักั งานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมจัังหวััด
ในการยื่่�นเอกสารขอเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��บาดาล
5. เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััด ต้้องแนะนำำ�การจดรายงานการใช้้น้ำำ��บาดาลให้้
ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล พร้้อมแนบภาพถ่่ายเครื่่�องวััดปริิมาณน้ำำ��ประจำำ�บ่่อน้ำำ��บาดาล เพื่่�อเป็็นการแก้้ไขปััญหากรณีี
ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลจดเลขเครื่่อ� งวััดปริิมาณน้ำำ��ประจำำ�บ่อ่ น้ำำ��บาดาลผิิด หรืือมีีการรายงานการใช้้น้ำำ��บาดาลผิิดบ่่อ รวมถึึง
มีีเจตนารายงานตััวเลขคลาดเคลื่่�อน
6. เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััด ต้้องออกแบบฟอร์์มพร้้อมวิิธีีการกรอกรายละเอีียด
ในการเปลี่่�ยนเครื่่�องวััดปริิมาณน้ำำ��ประจำำ�บ่่อน้ำำ��บาดาล มา 1 ชุุด เพื่่�อลดระยะเวลา และคอยตรวจสอบความเสี่่�ยงการใช้้
น้ำำ��บาดาล ในระบบ GCL
7. แจ้้งให้้ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลทำำ�ป้้ายปิิดหมายเลขประจำำ�บ่่อน้ำำ��บาดาลทุุกบ่่อ
8. แจ้้งให้้ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลทำำ�การยกเลิิกการใช้้น้ำำ��บาดาล/อุุดกลบบ่่อน้ำำ��ให้้ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ
โดยแนะนำำ�ให้้ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ�บ
� าดาลทำำ�หนัังสืือแจ้้งสำำ�นักั งานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมจัังหวััดประจำำ�จังั หวััดนั้้น�
9. เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นัักงานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อมจัังหวััดต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุงแก้้ไขข้้อมููลให้้เป็็นปััจจุุบััน
10. เจ้้าหน้้าที่่�ส่ว่ นท้้องถิ่่น� และเจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นักั งานทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมจัังหวััด ต้้องดำำ�เนิินการปรัับปรุุง
กระบวนการเพื่่�อลดระยะเวลาและขั้้�นตอนในการยื่่�นขออนุุญาตใช้้น้ำำ��บาดาล
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01

โครงการเพิ่่� มน้ำำ��ต้น
้ ทุุนและระบบกระจายน้ำำ��
เพื่่� อสนัับสนุุนแผนปฏิิบััติิการ
้� ระสบภััยฝนทิ้้ง
งบกลาง ฟื้้� นฟูู เยีียวยาเกษตรกรผู้ป
� ช่่วง
และอุุทกภััย ปีี 2562 จำำ�นวน 138 แห่่ง

หลัักการและเหตุุผล

ตามที่่�กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์มีนี โยบายให้้เกษตรกรรวมกัันจััดกลุ่่�มเกษตรแปลงใหญ่่ โดยกำำ�หนดเป้้าหมายระหว่่าง
ปีี พ.ศ. 2560 – 2564 ประมาณ 10 ล้้านไร่่ ยุทุ ธศาสตร์์นี้้เ� ป็็นการต่่อยอดความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินการเกี่่ย� วกัับเกษตรแปลงใหญ่่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ในช่่วงปีี พ.ศ. 2559 - 2562 สามารถทำำ�เกษตรแปลงใหญ่่ได้้แล้้ว 5.52 ล้้านไร่่
ในสิินค้้าเกษตรจำำ�นวน 12 ประเภท มีีการตั้้�งกลุ่่�มสหกรณ์์ 122 กลุ่่�ม ตั้้�งวิิสาหกิิจชุุมชน 393 กลุ่่�ม และพััฒนาเกษตรกรสู่่�
การเป็็นสมาร์์ทฟาร์์มเมอร์์ หรืือเกษตรกรสมััยใหม่่ได้้ จำำ�นวน 345,578 ราย มีีการพััฒนาคุุณภาพสิินค้้าเกษตรแปลงใหญ่่
เข้้าสู่่�การผลิิตที่่�ได้้รับั การรัับรองมาตรฐานแล้้ว ได้้แก่่ มาตรฐาน GAP จำำ�นวน 115,729 ราย เกษตรอิินทรีีย์ จำ์ ำ�นวน 13,031 ราย
มาตรฐาน RSPO (ปาล์์มน้ำำ��มััน)  จำำ�นวน 2,642 ราย และมาตรฐานอื่่�นๆ ตามความต้้องการของผู้้�ค้้า จำำ�นวน 8,484 ราย
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โดยสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับเกษตรกรที่่�ทำำ�เกษตรแปลงใหญ่่ไม่่น้้อยกว่่า 22,078.49 ล้้านบาท   โดยการส่่งเสริิมระบบเกษตร
แบบแปลงใหญ่่ มีีหลัักคิิดเพื่่�อการมุ่่�งปรัับเปลี่่�ยนระบบการส่่งเสริิมการเกษตรในพื้้�นที่่�ขนาดใหญ่่ เพื่่�อช่่วยลดต้้นทุุนการผลิิต
ของเกษตรกรรายย่่อย มาสู่่�การรวมกลุ่่�มที่่�สามารถใช้้เครื่่�องมืือเครื่่�องจัักรกลมาช่่วยในการผลิิต เพื่่�อให้้เกษตรกรได้้เข้้าถึึง
เทคโนโลยีีและเพิ่่�มความสามารถในการจััดการทางด้้านการผลิิตอย่่างมืืออาชีีพ ทำำ�ให้้คุณ
ุ ภาพสิินค้้าได้้มาตรฐานเท่่าเทีียมกััน
โดยสามารถเข้้าถึึงการตลาดและมีีอำำ�นาจต่่อรองทางการตลาดสููงขึ้้น� กลไกการขัับเคลื่่อ� นเกษตรแปลงใหญ่่อยู่่�ที่่ก� ารลดต้้นทุุน
การผลิิต การเพิ่่�มผลผลิิตต่่อไร่่ การเพิ่่�มศัักยภาพการบริิหารจััดการผลิิตของชุุมชนแบบครบวงจร และการเชื่่�อมโยงตลาด
ระหว่่างเกษตรกรผู้้�ประกอบการ สหกรณ์์การเกษตร เพื่่�อให้้เกษตรกรจำำ�หน่่ายผลผลิิตได้้ในราคาที่่�เป็็นธรรม แต่่การขัับเคลื่่อ� น
ภาคเกษตรกรรม ซึ่่�งถืือเป็็นรากฐานของการผลิิตในสัังคมไทยให้้เดิินหน้้าไปสู่่�เป้้าหมายที่่�วางไว้้ย่่อมต้้องได้้รัับการพััฒนาให้้
ภาคการเกษตรมีีมาตรฐานอย่่างมั่่น� คงและยั่่ง� ยืืน ด้้วยการนำำ�องค์์ความรู้้�และภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น� มาประยุุกต์์ควบคู่่�กัับเทคโนโลยีี
รวมถึึงการต่่อยอดไปสู่่�การทำำ�เกษตรทฤษฎีีใหม่่ เพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับเกษตรกรไทยในระยะยาว ปััจจััยสำำ�คััญที่่�บ่่งชี้้�
ความสำำ�เร็็จหรืือล้้มเหลวของเกษตรแปลงใหญ่่ในระยะยาว คืือ การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�เกษตรกรรม (Zoning) ซึ่่�งนอกจาก
จะเกี่่ย� วข้้องกัับการลดความเสี่่ย� งด้้านผลผลิิตล้้นตลาดและราคาตกต่ำำ��แล้้ว ยัังต้้องพิิจารณาถึึงการจััดสรรและใช้้ประโยชน์์ใน
ทรััพยากรที่่�ดิิน และการวางแผนในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��ด้้วย ดัังนั้้�น การพััฒนาเกษตรกรให้้เป็็นสมาร์์ทฟาร์์มมิ่่�ง
และสมาร์์ทกรุ๊๊�ป เพื่่�อเป็็นกลไก พร้้อมขัับเคลื่่�อนเกษตรแปลงใหญ่่สู่่�สมาร์์ทโปรดัักส์์ ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการตลาด
หรืือผู้้�บริิโภค เพื่่�อลดต้้นทุุนผลิิต เพิ่่�มผลผลิิต พััฒนาคุุณภาพผลผลิิตให้้มีีมาตรฐาน จะเกิิดผลสััมฤทธิ์์�ได้้เมื่่�อมีีการสร้้างกลไก
การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��เพื่่�อสนัับสนุุนการผลิิตในภาคเกษตรกรรมได้้อย่่างมีีรูปู ธรรม ซึ่ง่� การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��
อย่่างเป็็นรููปธรรมเพื่่�อสนัับสนุุนการผลิิตของเกษตรแปลงใหญ่่มีคี วามเกี่่ย� วข้้องกัับหน่่วยงานหลััก 3 หน่่วยงานในการบููรณาการ
การทำำ�งานร่่วมกััน ได้้แก่่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ และกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม
ประกอบกัับสภาพการเปลี่่ย� นแปลงของภููมิอิ ากาศทำำ�ให้้เกิิดสภาวะภััยแล้้ง เกิิดการขาดแคลนน้ำำ��สำำ�หรัับทำำ�การเกษตร ส่่งผล
ต่่อผลผลิิตทางการเกษตรมีีปริิมาณลดน้้อยหรืือเสีียหายจากสภาวะภััยแล้้ง จึึงมีีความจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ในการสนัับสนุุนแหล่่งน้ำำ��
ต้้นทุุนให้้กัับเกษตรกรเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการผลิิตสิินค้้าให้้กัับเกษตรกร โดยการจััดหาแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองในไร่่นา และระบบ
กระจายน้ำำ��พร้้อมระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ให้้กัับกลุ่่�มเกษตรกรแปลงใหญ่่ให้้สามารถมีีน้ำำ��ใช้้ได้้ตลอดทั้้�งปีี เป็็นการเพิ่่�ม
โอกาสในการสร้้างรายได้้และสร้้างความมั่่�นคงในอาชีีพการเกษตรมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� การมีีแหล่่งน้ำำ��ที่่�เพีียงพอตลอดปีี
ยัังช่่วยสนัับสนุุนให้้เกษตรกรมีีการรวมกลุ่่�มทำำ�การผลิิต วางแผนบริิหารจััดการร่่วมกััน และรวมกัันจำำ�หน่่ายโดยมีีตลาดรองรัับที่่�
แน่่นอน สามารถลดต้้นทุุนการผลิิต ได้้ผลผลิิตเพิ่่�มมากขึ้้น� และมีีคุณ
ุ ภาพได้้มาตรฐาน ส่่งผลให้้สามารถจััดการผลผลิิตทางการ
เกษตรได้้ตามแผนการผลิิตที่่�รััฐบาลกำำ�หนดไว้้
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ�เนิินการเจาะบ่่อบาดาลพร้้อมระบบกระจายน้ำำ��ด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ในพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการที่่�มีีความสอดคล้้องกัับ
พื้้�นที่่�ประสบภััยพิิบััติิ จำำ�นวน 138 แปลง คิิดเป็็นพื้้�นที่่� 14,400 ไร่่
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เป้้าหมาย/ชื่่�อโครงการ

โครงการเพิม่ น�้ำต้นทนุ เกษตรแปลงใหญ่

รวม

ปศุสัตว์แปลงใหญ่

นาแปลงใหญ่

จำำ�นวน (แปลง)

135

3

138

พื้้�นที่่รั� ับประโยชน์์ (ไร่่)

13,500

900

14,400

ปริิมาณน้ำำ�� ต้้นทุุน (ล้้าน ลบ.ม.)

4.35

0.21

4.56

จำำ�นวนครััวเรืือนที่่�ได้้รัับประโยชน์์

1,350

30

1,380

ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

จำำ�นวนพื้้�นที่่�ที่่�ได้้รัับการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อส่่งเสริิมเกษตรแบบแปลงใหญ่่ พร้้อมระบบกระจายน้ำำ�� จำำ�นวนรวม 138
แปลง สามารถเพิ่่�มปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุน 4.56 ล้้าน ลบ.ม./ปีี พื้้�นที่่�เกษตรกรรมได้้รัับประโยชน์์เพิ่่�มขึ้้�น 14,400 ไร่่ ครััวเรืือนที่่�ได้้
รัับประโยชน์์ 1,380 ครััวเรืือน ทั้้�งนี้้� พื้้น� ที่่�เกษตรกรรมดัังกล่่าวสามารถลดความเสี่่ย� งด้้านการขาดแคลนน้ำำ��ในการทำำ�นาแปลง
ใหญ่่ ทำำ�ปศุุสััตว์์ และปลููกพืืชแปลงใหญ่่อื่่�นๆ โดยมีีน้ำำ��บาดาลใช้้เป็็นแหล่่งน้ำำ��เสริิมให้้มีีน้ำำ��ต้้นทุุนอย่่างเพีียงพอตลอดทั้้�งปีี
ปััญหาอุุปสรรค

แนวทางการแก้้ไข

-
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02

โครงการสำำ�รวจและพัั ฒนาน้ำำ��บาดาล
� บ
เพื่่� อเสริิมแหล่่งน้ำำ�ดิ
ิ ภายใต้้
งบกลาง โครงการปฏิิบััติิการแก้้ไขปััญหา
การขาดแคลนน้ำำ�� ในช่่วงฤดููแล้้ง ปีี 2562/2563

หลัักการและเหตุุผล

คณะรััฐมนตรีีได้้พิิจารณาอนุุมััติิงบกลาง รายการเงิินสำำ�รองจ่่ายเพื่่�อกรณีีฉุุกเฉิินหรืือจำำ�เป็็น ปีี 2562 ไปพลางก่่อน
ตามที่่�สำำ�นักั งานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ เสนอสำำ�หรัับใช้้เป็็นค่่าใช้้จ่า่ ยในโครงการปฏิิบัติั กิ ารแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ในช่่วง
ฤดููแล้้ง ปีี 2562/63 เพื่่�อเป็็นการป้้องกัันบรรเทาและแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ด้า้ นอุุปโภคบริิโภคที่่�มีคี วามเสี่่ย� งก่่อให้้เกิิด
ความเสีียหายและผลกระทบเป็็นวงกว้้าง ในฤดููแล้้ง ปีี 2562/2563 ได้้อย่่างรวดเร็็วทัันต่่อสถานการณ์์ โดยกรมทรััพยากร
น้ำำ��บาดาลได้้รับม
ั อบหมายให้้ดำำ�เนิินการจััดหาแหล่่งน้ำำ��บาดาลในพื้้น� ที่่�เสี่่ย� งขาดแคลนน้ำำ�� ซึ่่ง� ครอบคลุุมพื้้น� ที่่� 43 จัังหวััด จำำ�นวน
704 โครงการ วงเงิินงบประมาณ 832,339,200 บาท ภายหลัังสำำ�นัักงบประมาณพิิจารณาอนุุมััติิจััดสรรงบประมาณให้้
กรมทรััพยากรน้ำำ�บ
� าดาล วงเงิิน 826,300,000 บาท
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กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้จััดทำำ�  “โครงการสำำ�รวจและพััฒนา
น้ำำ��บาดาลเพื่่�อเสริิมแหล่่งน้ำำ��ดิิบ” เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��และบรรเทาความเดืือดร้้อนของประชาชน ในฤดููแล้้ง
ปีี 2562/2563 นี้้� ซึ่่ง� จะช่่วยเหลืือประชาชนในพื้้น� ที่่�เสี่่ย� งขาดแคลนน้ำำ��ที่่อ� ยู่่�นอกเขตการให้้บริกิ ารของการประปาส่่วนภููมิภิ าค
ให้้มีีน้ำำ��สะอาดเพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคได้้อย่่างพอเพีียงตลอดฤดููแล้้ง อีีกทั้้�งยัังช่่วยสร้้างความมั่่�นคงด้้านน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภค
บริิโภคในครััวเรืือนด้้วย
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

สามารถเจาะและพััฒนาบ่่อน้ำำ��บาดาลพร้้อมก่่อสร้้างระบบสููบน้ำำ��ด้ว้ ยพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ในหมู่่�บ้้านเป้้าหมาย 704 แห่่ง
ที่่�ขาดแคลนน้ำำ��  ระบบประปาเดิิมมีีน้ำำ��ต้้นทุุนไม่่เพีียงพอต่่อการผลิิตน้ำำ��ประปา และมีีจุุดให้้บริิการน้ำำ��แก่่ประชาชนในภาวะ
ประสบปััญหาภััยแล้้งแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน 612 แห่่ง อยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการ จำำ�นวน 78 แห่่ง และยกเลิิกพื้้น� ที่่�ดำำ�เนิินการเนื่่�องจาก
ไม่่ประสบปััญหาขาดแคลนน้ำำ��และไม่่มีีศัักยภาพน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 14 แห่่ง
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

1. หมู่่�บ้้านในพื้้น� ที่่�ขาดแคลนน้ำำ��/เสี่่ย� งประสบปััญหาภััยแล้้ง/แหล่่งน้ำำ��ดิบสำ
ิ ำ�หรัับผลิิตน้ำำ��ประปาไม่่เพีียงพอต่่อการอุุปโภค
บริิโภคได้้รัับการแก้้ไขปััญหาให้้ดีีขึ้้�น
2. มีีจุุดให้้บริิการน้ำำ��แก่่ประชาชนในภาวะประสบปััญหาภััยแล้้งเพิ่่�มขึ้้�น จำำ�นวน 612 แห่่ง
3. พััฒนาน้ำำ�บ
� าดาล จำำ�นวน 612 บ่่อ ปริิมาณน้ำำ�� รวม 26,805,600 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ประชาชนได้้รับั ประโยชน์์ 91,800 ครััวเรืือน
ปััญหาอุุปสรรค

1. ต้้องเปลี่่ย� นแปลงสถานที่่�ดำำ�เนิินโครงการ เนื่่�องจากไม่่มีคี วามพร้้อมด้้านพื้้น� ที่่�ไม่่มีศัี กั ยภาพน้ำำ��บาดาล (น้ำำ��เค็็ม, น้ำำ��น้อ้ ย)
และไม่่ประสบปััญหาขาดแคลนน้ำำ�� จำำ�นวน 58 แห่่ง
2. ยกเลิิกสถานที่่�ดำำ�เนิินโครงการเนื่่�องจากไม่่ประสบปััญหาขาดแคลนน้ำำ��และไม่่มีศัี ักยภาพน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 14 แห่่ง
แนวทางการแก้้ไข

เร่่งรััดการขอความเห็็นชอบการเปลี่่ย� นแปลงสถานที่่�และยกเลิิกสถานที่่�ดำำ�เนิินโครงการ จากสำำ�นักั งานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ
ในกรณีีเปลี่่ย� นแปลงสถานที่่�ดำำ�เนิินการภายใต้้ตำำ�บลเดิิม และต้้องทำำ�ความตกลงกัับสำำ�นักั งบประมาณกรณีีเปลี่่ย� นแปลงสถานที่่�
โดยที่่�ตั้้�งโครงการเปลี่่�ยนแปลงไปจากตำำ�บลเดิิม ตามขั้้�นตอน ระเบีียบ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
1. ประสานงานหน่่วยงานท้้องถิ่่�นเพื่่�อหาพื้้�นที่่�มีีศัักยภาพน้ำำ��บาดาลเพีียงพอต่่อการพััฒนาในโครงการฯ
2. สร้้างความเข้้าใจ ชี้้�แจง แนะนำำ�ให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�น้ำำ��บาดาลศัักยภาพต่ำำ��  สามารถใช้้น้ำำ��บาดาลร่่วมกัับพื้้�นที่่�มีี
ศัักยภาพน้ำำ��บาดาล
3. รวบรวมเอกสารหลัักฐานเพื่่�อดำำ�เนิินการขออนุุมัติั เิ ปลี่่ย� นแปลงสถานที่่� เพื่่�อสามารถดำำ�เนิินงานโครงการฯ ให้้แล้้วเสร็็จ
ตามวััตถุุประสงค์์
รายงานประจำำ�ปีี 2563 - Annual Report 2020
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03

งบกลาง

โครงการพัั ฒนาน้ำำ��บาดาล
เพื่่� อเสริิมความมั่่น
� คงระดัับชุุมชน

หลัักการและเหตุุผล

จากสถานการณ์์น้ำำ��ฤดููแล้้ง ปีี 2562/2563 ซึ่่ง� มีีแนวโน้้มค่อ่ นข้้างวิิกฤตช่่วงกลางปีี 2562 ต่่อเนื่่�องถึึงต้้นปีี 2563 สำำ�นักั งาน
ทรััพยากรน้ำำ�� แห่่งชาติิ คาดการณ์์ว่่าปริิมาณฝนที่่�จะตกจะต่ำำ��กว่่าปกติิ 50% ในขณะที่่�ปริิมาณน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��ขนาดใหญ่่
มีีแนวโน้้มที่่จ� ะลดลง อยู่่�ในเกณฑ์์เฝ้้าระวัังน้ำำ��น้อ้ ย ส่่งผลให้้ปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอกัับความต้้องการของประชาชน ทำำ�ให้้มีคี วามเสี่่ย� ง
ที่่�จะประสบปััญหาวิิกฤตภััยแล้้งอย่่างรุุนแรง ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน หน่่วยงานต่่างๆทั้้�งภาครััฐ
เอกชน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�  ที่่�มีหี น้้าที่่�และความรัับผิดิ ชอบในการจััดหาแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการอุุปโภคบริิโภค
ต้้องดำำ�เนิินการจััดหาแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการใช้้น้ำำ��ของประชาชนในพื้้�นที่่�ประสบภััยแล้้ง และประชาชน
ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยแล้้งได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
น้ำำ��บ าดาลเป็็ น แหล่่ ง น้ำำ�� ซึ่่� ง กัั ก เก็็ บน้ำำ�� ไว้้ ใ ต้้ ดิิ น ในซึ่่� ง มีี ป ริิ ม าณมาก จึึงเป็็ น แหล่่ ง น้ำำ��ต้้ น ทุุ น ในการบรรเทาปัั ญ หา
การขาดแคลนน้ำำ��อุปุ โภคบริิโภค และเพิ่่�มความมั่่�นคงของการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�� เพื่่�อช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนให้้กับั ประชาชน
ยามเกิิดสภาวะภััยพิิบััติิ และแก้้ปััญหาวิิกฤตภััยแล้้งได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันท่่วงทีี กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  เป็็นหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบในการจััดหาแหล่่งน้ำำ��บาดาล จึึงได้้จััดทำำ�โครงการพััฒนา
น้ำำ��บาดาลเพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงระดัับชุมุ ชน เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� และเพิ่่�มความมั่่�นคงในการใช้้น้ำำ��ของประชาชน
อย่่างพอเพีียง
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ� เนิิ น การเจาะและพัั ฒ นาแหล่่ ง น้ำำ��บ าดาลพร้้ อ มติิ ด ตั้้� ง ระบบสูู บน้ำำ��พลัั ง งานแสงอาทิิ ต ย์์  ติิ ด ตั้้� ง หอถัั ง เก็็ บน้ำำ��
และจุุดจ่่ายน้ำำ��ในหมู่่�บ้้านเป้้าหมายที่่�ขาดแคลนน้ำำ�� และเสี่่ย� งประสบปััญหาภััยแล้้ง จำำ�นวน 70 แห่่ง เพื่่�อเป็็นแหล่่งน้ำำ��เสริิมให้้กับั
ประชาชนมีีปริิมาณน้ำำ��เพีียงพอต่่อการอุุปโภคบริิโภค อัันเนื่่�องมาจากประสบปััญหาภััยแล้้ง หรืือประสบสภาวะฝนตกน้้อย
เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ�� และเพิ่่�มจุุดให้้บริิการน้ำำ��แก่่ประชาชนในสภาวะประสบปััญหาภััยแล้้ง
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

สามารถแก้้ ไขปัั ญ หาการขาดแคลนน้ำำ�� ในพื้้� น ที่่� ข าดแคลน
เสี่่�ยงประสบปััญหาภััยแล้้ง แหล่่งน้ำำ��ดิิบสำำ�หรัับผลิิตน้ำำ��ประปา
ไม่่เพีียงพอต่่อการอุุปโภคบริิโภคให้้สมบููรณ์์ขึ้น้� รวมทั้้�งบรรเทาปััญหา
การขาดแคลนน้ำำ��ในภาวะเร่่งด่่วนให้้แก่่ประชาชนในพื้้น� ที่่�และพื้้น� ที่่�
ข้้างเคีียงได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
ปััญหาอุุปสรรค

1) การเจาะสำำ�รวจบ่่อน้ำำ��บาดาลแล้้วได้้ปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอ
สำำ�หรัับการพััฒนาขึ้้�นมาใช้้อุุปโภคบริิโภค
2) มีีการยกเลิิกสถานที่่�ดำำ�เนิินโครงการเนื่่�องจากไม่่มีีพื้้�นที่่�
ก่่อสร้้างระบบสููบน้ำำ��ด้้วยพลัังงานแสงอาทิิตย์์
3) มีีการแก้้ไขปรัับปรุุงแบบโครงรัับและแผงรั้้ว� เนื่่อ� งจากสถานที่่�
ก่่อสร้้างมีีจำ�กั
ำ ดั ไม่่สามารถติิดตั้้ง� แบบตามที่่�กำ�ำ หนดได้้
แนวทางการแก้้ไข

1) ดำำ�เนิินการสำำ�รวจพื้้�นที่่�เพิ่่�มเติิม  และเจาะสำำ�รวจเพื่่�อให้้ได้้
ปริิมาณน้ำำ��ที่่�จะสามารถพััฒนาขึ้้�นมาใช้้ได้้อย่่างเพีียงพอ
2) ตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและพิิจารณายกเลิิกสถานที่่�ดำำ�เนิิน
โครงการในพื้้� น ที่่� ที่่� ไ ม่่ เ หมาะสมหรืือมีี ศัั ก ยภาพน้ำำ�� ไม่่ เ พีี ย งพอ
ในการพััฒนาน้ำำ��บาดาลขึ้้�นมาใช้้อุุปโภคบริิโภค
3) คณะกรรมการกำำ�หนดขอบเขตงานก่่อสร้้างฯ ตรวจสอบ
ข้้ อ เท็็ จ จริิ ง การแก้้ ไขปรัั บ ปรุุ ง แบบโครงรัั บ และแผงรั้้� ว ตามที่่�
คณะกรรมการตรวจรัับพัสั ดุุแจ้้ง เพื่่�อให้้เกิิดความเหมาะสมกัับพื้้น� ที่่�
ก่่อสร้้าง
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โครงการพั ฒนาน�้ำบาดาล
สนับสนุนน�้ำดื่มสะอาดส�ำหรับสถานศึกษา
เงินนอก และชุมชนในถิน
่ ทุรกันดารเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ
เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก

หลัักการและเหตุุผล

การพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของประชาชนให้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น จำำ�เป็็นต้้องมีีการส่่งเสริิมให้้ประชาชนได้้รัับการ
ศึึกษาอย่่างทั่่�วถึึง ซึ่่�งในสถานศึึกษาทุุกแห่่งต้้องมีีปััจจััยพื้้�นฐานในการทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเรื่่�องน้ำำ��  ซึ่่�งเป็็น
ปััจจััยหลัักของการดำำ�รงชีีวิิต น้ำำ��เป็็นตััวบ่่งบอกถึึงระดัับคุุณภาพชีีวิิต และสุุขภาพอนามััยของประชาชน การที่่�ร่่างกาย
ขาดน้ำำ��หรืือได้้รัับน้ำำ��สะอาดไม่่เพีียงพอทำำ�ให้้ส่่งผลต่่อร่่างกาย  และสมอง หากแหล่่งน้ำำ��ที่่�มีีอยู่่�นั้้�นมีีปริิมาณไม่่เพีียงพอ
หรืือขาดคุุณภาพที่่�เหมาะสมตามมาตรฐานจะทำำ�ให้้ ไม่่สามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่างๆ ได้้เต็็มที่่�เทีียบเท่่ากัับสถานศึึกษา
และชุุมชนที่่มี� คว
ี ามพร้้อมทางด้้านคุุณภาพน้ำำ�� ที่่ดี� ไี ด้้ ซึ่่ง� ส่ง่ ผลต่่อการพััฒนาประเทศต่่อไปได้้ ดังั นั้้น� เพื่่อ� เป็็นการเฉลิิมพระเกีียรติิ
เนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก รวมถึึงสนัับสนุุนโครงการหรืือกิิจกรรมอัันเนื่่�องมาจากพระราชปณิิธาน
พระราชดำำ�ริิของสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวมหาวชิิราลงกรณ บดิินทรเทพยวรางกููร รััชกาลที่่� 10 กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้
จััดทำำ�โครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มสะอาดสำำ�หรัับสถานศึึกษาและชุุมชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร เฉลิิมพระเกีียรติิ
เนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก โดยมีีเป้้าหมายหลััก คืือ การพััฒนาระบบน้ำำ��ดื่่�มสะอาดให้้กัับ
สถานศึึกษาและชุุมชนในท้้องถิ่่�นทุุรกัันดาร ที่่�ยัังคงประสบปััญหาน้ำำ��ดื่่�ม น้ำำ��ใช้้ ให้้สอดคล้้อง และเหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่�
และการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านทรััพยากรน้ำำ��บาดาลให้้กัับสถานศึึกษาและชุุมชน เป็็นการสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ ให้้เกิิด
ความตระหนัักรู้้� เกิิดการอนุุรัักษ์์ และหวงแหนแหล่่งน้ำำ��บาดาล
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การพััฒนาระบบน้ำำ��ดื่่�มสะอาดให้้กัับสถานศึึกษาและชุุมชนนั้้�น กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลได้้มีีการดำำ�เนิินงานโครงการ
พััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลเพื่่�อสนัับสนุุนระบบน้ำำ��ดื่่�มสะอาดให้้กัับโรงเรีียนทั่่�วประเทศ มาตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2551 จนถึึง
ปัจจบุ นั  ซึ่งได้บรรเทาปัญหาการขาดแคลนน�้ำดื่มสะอาดในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบไปได้อย่างมาก แตก่ ารด�ำเนินงาน
ทุกโครงการย่อมมีปัญหาอุปสรรค และข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น อยู่ในพื้นที่หาน�้ำยาก เจาะน�้ำบาดาลแล้วแต่ไม่พบชั้นน�้ำ 
จึงไม่สามารถด�ำเนินโครงการฯ ต่อไปได้ โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก จ�ำนวนนักเรียนน้อยกว่าเงื่อนไขที่โครงการฯ ก�ำหนด 
รวมทั้งโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัด สพฐ. ที่แม้จะมีความต้องการรับการสนับสนุนระบบน�้ำดื่มสะอาด แต่ไม่สามารถด�ำเนินการ
ให้ได้ โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขาดแคลนช่างก่อสร้างที่
ช�ำนาญงาน และการเข้าพื้นที่เป็นเรื่องอันตราย  นั่นหมายความว่า ยังมีสถานศึกษาและชุมชนอีกมากที่ยังไม่ได้รับการ
สนับสนุนระบบน�้ำดื่มสะอาด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมพระเกีียรติิเนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก และสนัับสนุุนโครงการ
หรืือกิิจกรรมอัันเนื่่�องมาจากพระราชปณิิธาน พระราชดำำ�ริขิ องสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่หั� วมห
ั าวชิิราลงกรณ บดิินทรเทพยวรางกููร
รััชกาลที่่� 10 กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้จััดทำำ�โครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่�มสะอาดสำำ�หรัับสถานศึึกษา
และชุุมชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร เฉลิิมพระเกีียรติิเนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก เพื่่�อเป็็นการบรรเทา
การขาดแคลนน้ำำ��ในการอุุปโภคบริิโภค ภายในสถานศึึกษาและชุุมชนโดยรอบ
ผลส�ำเร็จของโครงการ

ดำำ�เนิินการสำำ�รวจและพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลในพื้้น� ที่โ่� ครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่มส
� ะอาดสำำ�หรับั สถานศึึกษา
และชุุมชนในถิ่่�นทุุรกัันดาร เฉลิิมพระเกีียรติิเนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีีบรมราชาภิิเษก จำำ�นวน 67 แห่่ง
ผลสัมฤทธิข
์ องโครงการ

แหล่่งน้ำำ��บาดาลในพื้้น� ที่โ่� ครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลสนัับสนุุนน้ำำ��ดื่่มส
� ะอาดสำำ�หรับั สถานศึึกษาและชุุมชนในถิ่่น� ทุุรกัันดาร
เฉลิิมพระเกีียรติิเนื่่�องในโอกาสมหามงคลพระราชพิิธีบี รมราชาภิิเษก จำำ�นวน 5 แห่่ง  ได้้รับั การขุุดเจาะบ่่อน้ำำ�� บาดาล ก่่อสร้้าง
ระบบน้ำำ��ดื่่�มสะอาดตามความเหมาะสมของพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้ประชาชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ มีีน้ำำ��ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
และทำำ�การอย่่างเพีียงพอ
ปััญหาอุุปสรรค แนวทางการแก้้ไข -

รายงานประจ�ำปี 2563 - Annual Report 2020

73

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

02

โครงการศึกษาส�ำรวจ
จุดจ่ายน�ำ้ บาดาลเพื่ อประชาชน
เงินนอก ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ
งบประมาณ

หลัักการและเหตุุผล

ปัั จจุุบัั น ประเทศไทยประสบกัั บสภาวะการเปลี่่� ย นแปลงภููมิิ อ ากาศ  (Climate Change) ที่่� เ กิิ ดขึ้้� นในทุุ กภาค 
โดยเฉพาะความแห้งแล้งที่เป็นภัยธรรมชาติประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางของประเทศไทย เพราะเป็นบริเวณทีอ่ ทธ
ิ พล
ิ ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ท�ำให้เกิดความขาดแคลนน�้ำ
ทั้งน�้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งหากปีใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่านเลยก็จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจาก
ฝนทิ้้�งช่่วงยาวนาน โดยภััยแล้้งที่่�เกิิดขึ้้�นทุุกปีีจะอยู่่�ระหว่่างเดืือนมิิถุุนายนต่่อเนื่่�องถึึงเดืือนกรกฎาคม  ในช่่วงดัังกล่่าวพืืชไร่่
ที่เ่� พาะปลููกจะขาดน้ำำ�� ได้้รับั ความเสีียหาย มนุุษย์์ สัตั ว์์ ขาดแคลนน้ำำ�ดื่่
� มน้ำ
� �ำ� ใช้้ ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีพ  รวมถึงึ ด้้านเศรษฐกิิจ
และสัังคม ทั้้�งนี้้� ความรุุนแรงจะมากหรืือน้้อยเพีียงใดขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยหลายด้้าน เช่่น ความชื้้�นในอากาศ ความชื้้�นในดิิน
ระยะเวลาที่่�เกิิดความแห้้งแล้้ง และขนาดของพื้้�นที่่�ที่่�มีีความแห้้งแล้้ง โดยเฉพาะหมู่่�บ้้านที่่�ไม่่มีีระบบประปา หรืือมีี
ระบบประปาแล้้ว  แต่่เป็็นระบบประปาผิิวดิินจะขาดแคลนน้ำำ��อุุปโภคบริิโภคมากที่่�สุุด  ประชาชนที่่�มีีรายได้้น้้อยก็็จะคอย
รับความช่วยเหลือจากทางราชการ ส่วนประชาชนที่พอมีรายได้กจ็ ะไปซื้อน�้ำจากแหล่งน�้ำอื่น
ดัังนั้้�น เพื่่�อเป็็นการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�� อีีกทั้้�งเมื่่�อเกิิดสภาวะภััยพิิบััติิที่่�มีีผล
ให้้ประชาชนขาดแคลนน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค จึึงมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การศึึกษาสำำ�รวจความเหมาะสม ทั้้�งเชิิงปริิมาณ
และคุุณภาพน้ำำ��บาดาล  เพื่่�อให้้ทราบถึึงศัักยภาพน้ำำ��บาดาลที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการบริิการประชาชนเป็็นจุุดจ่่ายน้ำำ��บาดาล 
รวมถึงึ จััดทำ�ำ เป็็นจุุดประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�เกี่่ยวกั
� บั ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลในพื้้น� ที่่� และประวััติคว
ิ ามเป็็นมาของแหล่่งน้ำำ�� บาดาลใน
พื้้น� ที่ใ่� ห้้กับั ประชาชนในพื้้น� ที่แ่� ละประชาชนที่สั่� ญ
ั จรไปมาบนถนนสายหลัักที่ม่� าใช้้บริิการ โดยการจััดทำ�ำ “โครงการศึึกษาสำำ�รวจ
จุุดจ่่ายน้ำำ��บาดาลเพื่่�อประชาชน ตามถนนสายหลัักทั่่�วประเทศ”
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

ดำำ� เนิิ น การสำำ� รวจและพัั ฒ นาแหล่่งน้ำำ�� บาดาลในพื้้� น ที่่� โ ครงการศึึ ก ษาสำำ� รวจจุุ ดจ่่ ายน้ำำ�� บาดาลเพื่่� อ ประชาชน
ตามถนนสายหลัักทั่่�วประเทศ จำำ�นวน 24 แห่่ง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

แหล่่งน้ำำ��บาดาลในพื้้�นที่่�โครงการศึึกษาสำำ�รวจจุุดจ่่ายน้ำำ��บาดาลเพื่่�อประชาชน ตามถนนสายหลัักทั่่�วประเทศจำำ�นวน
24 แห่่ง ได้้รัับการขุุดเจาะบ่่อน้ำำ��บาดาล ก่่อสร้้างระบบน้ำำ��ดื่่�มสะอาดตามความเหมาะสมของพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้ประชาชน
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ มีีน้ำำ��ใช้้เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคและทำำ�การอย่่างเพีียงพอ
ปัญหาอุปสรรค

1. ระบบโซล่าเซลล์ในการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่มีแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการสูบน�้ำดิบ
เนื่องจากมีผู้ใช้น�้ำจ�ำนวนมากท�ำให้ผลิตน�้ำได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ค่่าไฟฟ้้าในระบบผลิิตน้ำำ��ดื่่�ม เนื่่�องจากระบบจััดเก็็บค่่าใช้้น้ำำ��ไม่่มีีจึึงเกิิดปััญหากัับท้้องถิ่่�น
แนวทางการแก้ไข

1. ติดตั้งระบบสูบน�้ำแบบ 2 ระบบ 1. ระบบโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 2. ระบบไฟฟ้า
2. ตั้้�งกลุ่่�มผู้้�ดููแลท้้องถิ่่�นเพื่่�อเก็็บค่่าใช้้น้ำำ��  และหาวิิธีีการควบคุุมการใช้้น้ำำ��ในการอุุปโภคบริิโภค  เช่่น การเก็็บเงิิน
ค่าใช้น�้ำ หรือท�ำ MOU กับการไฟฟ้า
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03

เงินนอก

โครงการศึกษาเทคนิคการเจาะ
และก่อสร้างบ่อน�้ำบาดาลขนาดใหญ่

งบประมาณ

หลัักการและเหตุุผล

ปััจจุุบัันประเทศไทยประสบปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��อย่่างมากในหลายพื้้�นที่่� เป็็นผลเนื่่�องมาจากสภาวะฝนแล้้ง
มาตั้้�งแต่่ปลายปีี พ.ศ. 2562 จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวคาดการณ์์ว่่าจะมีีความรุุนแรงต่่อเนื่่�องยาวไปถึึงประมาณช่่วงกลางปีี
พ.ศ. 2563 ซึ่ง่� สถานการณ์์ภัยั แล้้งเช่่นนี้้� ประกอบกัับมีีการสููบน้ำำ�� ใช้้ในบริิเวณต้้นแม่่น้ำำ�� เจ้้าพระยา เช่่น จัังหวััดนครสวรรค์์ อุทัุ ยธ
ั านีี
ชััยนาท และจัังหวััดสิิงห์์บุุรีี ส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณน้ำำ��ต้้นทุุนจากแม่่น้ำำ��ในการผลิิตประปาเพื่่�อใช้้ในการอุุปโภคและบริิโภค
ในครััวเรืือนมีีปริิมาณลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง ในขณะเดีียวกัันยัังเกิิดสถานการณ์์น้ำำ��ทะเลหนุุนสููงจึึงเกิิดการรุุกล้ำำ��ของน้ำำ��เค็็ม
เข้้ามาปนเปื้้�อนในบริิเวณแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาและในชั้้�นน้ำำ��บาดาลจืืด  การผลัักดัันน้ำำ��ทะเลด้้วยมวลน้ำำ��ทางธรรมชาติิมีีปริิมาณ
ไม่่เพีี ย งพอจึึงทำำ� ให้้ ร ะดัั บ น้ำำ��ท ะเลหนุุ น สููงขึ้้� น  น้ำำ�� เค็็ ม บางส่่วนจึึงได้้ เข้้ า มาเจืือปนในกระบวนการผลิิ ต น้ำำ�� ประปา
และเกิิดปััญหาน้ำำ��ประปาเค็็มและส่่งผลกระทบอย่่างรุุนแรงกัับประชาชนโดยครอบคลุุมหลายพื้้�นที่่�ของกรุุงเทพมหานคร
และเขตปริิมณฑล 
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การแก้้ปััญหาดัังกล่่าวนั้้�นสามารถทำำ�ได้้หลากหลายวิิธีี ซึ่่�งหนึ่่�งในวิิธีีการที่่�เสนอคืือการลดปริิมาณการใช้้น้ำำ��จากผิิวดิิน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจากแม่่น้ำำ��สายหลััก ปรัับเปลี่่�ยนมาใช้้น้ำำ��จากการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��ใต้้ดิินทดแทน ซึ่่�งมีีความเหมาะสม
ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ การพัฒนาแหล่งน�้ำบาดาลขนาดใหญ่บริเวณพื้นที่ตามแนวแม่น�้ำสายหลัก เป็นระบบสูบน�้ำ
ผสมผสานระหว่่างน้ำำ��บาดาลที่่�กัักเก็็บในตะกอนหิินร่่วนน้ำำ��พััดพาและน้ำำ��ในแม่่น้ำำ��ที่่�ซึึมผ่่านชั้้�นกรวดทรายสู่่�ชั้้�นน้ำำ��บาดาล
สามารถให้้น้ำำ��ได้้ในปริิมาณมาก ซึ่่�งจะช่่วยลดปััญหาเรื่่�องการสููบน้ำำ��จากแหล่่งน้ำำ��บริิเวณต้้นแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยาได้้ จึึงทำำ�ให้้
ต้้นทุุนน้ำำ��จืืดในแม่่น้ำำ��มีีปริิมาณตามธรรมชาติิมากเพีียงพอที่่�จะผลัักดัันน้ำำ��ทะเลที่่�หนุุนสููงนั้้�นให้้ลดระดัับลง ส่่งผลให้้
การรุุ ก ล้ำำ�� ของน้ำำ�ท
� ะเลลดลงอย่่างมีี ประสิิ ทธิิภาพ อีี กทั้้� ง น้ำำ��ที่่� ได้้ จ ากชั้้�น น้ำำ�� บาดาลดัั ง กล่่าวยัั ง มีี คุุณ ภาพที่่� ดีีเนื่่� อ งจาก
ผ่่านกระบวนการกรองและปรัับปรุุงคุุณภาพโดยธรรมชาติิ โดยวิิธีีการนี้้�จะเป็็ นการลดค่่าใช้้ จ่่ ายในการผลิิ ตน้ำำ��และ
เหมาะสมต่่อการอุุปโภคบริิโภคเป็็นอย่่างมาก
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลได้้มีีการศึึกษาความเหมาะสมการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลขนาดใหญ่่  โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�
ทัั น สมััย  (Riverbank Filtration) หรืือ RBF ทั่่� ว ประเทศไทย  เพื่่� อ คัั ด เลืือกพื้้� นที่่�ศััก ยภาพการพัั ฒนาระบบ RBF
โดยพิิจารณาจากศัักยภาพระดัับลุ่่มน้ำ
� � 
ำ� มีีลักั ษณะทางธรณีีวิทย
ิ าที่เ่� หมาะสม  และศัักยภาพขั้้�นรายละเอีียดโดยพิิจารณาจาก
ตััวแปร ได้้แก่่ ด้้านอุุทกวิิทยา อุุทกธรณีีวิทย
ิ า คุุณภาพน้ำำ� � การใช้้ที่ดิ่� นิ และการผลิิตประปา (ประปาภููมิิภาค) รวมถึงึ ความต้้องการ
ใช้้น้ำำ��และความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์์ในแต่่ละพื้้�นที่่� ผลจากการศึึกษาดัังกล่่าวทำำ�ให้้ได้้พื้้�นที่่�ศัักยภาพขั้้�นรายละเอีียด
สำำ�หรัับการพััฒนาระบบ RBF ซึ่่�งหนึ่่�งในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าวครอบคลุุมพื้้�นที่่�ของตำำ�บลหาดท่่าเสา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มขนานไปกับแม่น�้ำเจ้าพระยาที่มีลักษณะเป็นที่ราบน�้ำท่วมถึง และต�ำบลวังน�้ำซับ
อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ใกล้เป็นแม่น�้ำท่าจีน พื้นที่ดังกล่าว
มีลักษณะของแม่น�้ำที่มีการสะสมตัวของตะกอนกรวดทราย ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาระบบ RBF
จากการศึึกษาพื้้�นที่่�อำำ�เภอเมืืองชััยนาท จัังหวััดชััยนาท  เมื่่�อนำำ�ข้้อมููลต่่างๆ ได้้แก่่  ลัักษณะท้้องน้ำำ�� อััตราการซึึมผ่่าน
ตะกอนท้้องน้ำำ��  การสำำ�รวจหน้้าตััดของแม่่น้ำำ��เจ้้าพระยา คุุณภาพน้ำำ�ผิ
� ิวดิิน และลัักษณะทางอุุทกธรณีีวิิทยา (บ่่อน้ำำ��บาดาล 
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ข้้อมููลสููบทดสอบปริิมาณน้ำำ��  การติิดตามระดัับน้ำำ��บาดาล) ลัักษณะของชั้้�นตะกอนน้ำำ��พายุุคปััจจุุบััน ประกอบด้้วย ทราย 
กรวดขนาดต่่างๆ แทรกสลัับด้้วยชั้้�นดิินเหนีียว มาทำำ�การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์เพื่่�อสร้้างตาข่่ายการไหลของน้ำำ��บาดาล 
จััดทำำ�แผนที่่�อุุทกธรณีีวิิทยาและภาพตััดขวางอุุทกธรณีีวิิทยา จำำ�นวน 3 แนว พบว่่า พื้้�นที่่�รองรัับด้้วยตะกอนดิินเหนีียวหนา
ประมาณ 4-12 เมตร ถััดลงไปเป็็นตะกอนกรวดทรายหนาประมาณ 32-37 เมตร พบเลนส์์ของดิินเหนีียวแทรกใน
ชั้้�นกรวดทราย โดยกรวดทรายบริิเวณท้้องน้ำำ�� มีีความต่่อเนื่่�องกัับชั้้�นกรวดทรายที่่�เป็็นชั้้�นหิินให้้น้ำำ��  ซึ่่�งมีีลัักษณะการกระจาย
ตััวของตะกอนแบบสม่ำำ�� เสมอ ทิิศทางการไหลหลัักของน้ำำ�� บาดาลมีีการไหลจากด้้านทิิศเหนืือ ตะวัันออก และตะวัันตก ไปยััง
ตอนกลางของพื้้�นที่่�ตามลุ่่�มแม่่น้ำำ�� เจ้้าพระยา และไหลลงสู่่�พื้้�นที่่�ทางด้้านทิิศใต้้ จากผลการสููบทดสอบพบว่่ามีีค่่าสััมประสิิทธิ์์�
การยอมให้น�้ำซึมผ่าน 5-27 เมตรต่อวัน และในพื้นที่อ�ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี รองรับด้วยชั้นทราย  กรวด 
แทรกสลับด้วยดินเหนียว มีความหนาของชั้นกรวดทราย  ประมาณ 30-40 เมตร สามารถพัฒนาน�้ำบาดาลขึ้นมาเป็น
แหล่งน�้ำขนาดใหญ่ได้
อดี ต จนถึงปั จจุ บั น กรมทรั พย ากรน�้ำบาดาลได้ ด�ำ เนิ น การพั ฒ นาแหล่งน�้ำบาดาลโดยการเจาะและก่ อ สร้ า ง
บ่อน�้ำบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ถึง 200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) ซึ่งพบว่าบ่อน�้ำบาดาลขนาด
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพการรับน�้ำได้ในปริมาณหนึ่งเท่านั้น หากเปรียบเทียบกับศักยภาพน�้ำบาดาลในบางพื้นที่พบว่า
ยังสามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งบ่อน�้ำบาดาลที่มีขนาดเล็กยังไม่สามารถติดตั้งเครื่องสูบ
น�้ำบาดาลที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการสูบน�้ำที่สูงได้ เนื่องจากขนาดวัสดุประกอบของเครื่องสูบมีขนาดใหญ่กว่าหรือ
ใกล้้เคีียงกัับขนาดบ่่อน้ำำ��บาดาล จึึงทำำ�ให้้การนำำ�น้ำำ��บาดาลขึ้้�นมาใช้้ประโยชน์์ในบางพื้้�นที่่�ยัังไม่่สอดคล้้องกัับศัักยภาพ
น้ำำ��บาดาลที่่�มีีอยู่่� ดัังนั้้�น กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงมีีแนวคิิดในการศึึกษาเทคนิิคการเจาะและก่่อสร้้างบ่่อน้ำำ��บาดาล
ขนาดใหญ่่ ที่่�มีีเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 600 มิิลลิิเมตร (24 นิ้้�ว) เพื่่�อจะได้้เป็็นต้้นแบบและเป็็นมาตรฐานใหม่่สำำ�หรัับการก่่อสร้้าง
บ่่อน้ำำ�� บาดาลของหน่่วยงาน รวมทั้้�งยัังสามารถนำำ�มาใช้้ศึึกษาเปรีียบเทีียบความคุ้้�มค่่าและรููปแบบการบริิหารจััดการของ
ระบบบ่่อน้ำำ��บาดาลขนาดเล็็กกัับขนาดใหญ่่ต่่อไปในอนาคตได้้อีีกด้้วย 
จากข้้อมููลผลการศึึกษาในอดีีตและการขาดแคลนน้ำำ�ดิ
� บิ ในปััจจุบัุ นั  พบว่่าพื้้น� ที่่ทั้้� ง� สองแห่่งนั้้�นมีีสภาพทางอุุทกธรณีีวิทย
ิ า
ทั้้�งในด้้านปริิมาณ คุุณภาพ  และค่่าทางชลศาสตร์์ของชั้้�นน้ำำ��บาดาลที่่�เหมาะสมต่่อการพััฒนาน้ำำ��บาดาลและก่่อสร้้างบ่่อ
น้ำำ�� บาดาลขนาดใหญ่่ ประกอบกัับผลกระทบจากภััยแล้้งที่่ทวี
� คว
ี ามรุุนแรงมากขึ้้น� ทุุกปีี ทำ�ำ ให้้ประชาชนมีีแหล่่งน้ำำ�ต้
� น้ ทุุนน้ำำ�ดิ
� บิ
ไม่่เพีียงพอต่่อการอุุปโภคบริิโภค ดัังนั้้�น กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลในฐานะหน่่วยงานที่่มี� วิี สัิ ยทั
ั ศน์
ั เ์ พื่่�อ “มุ่่ง� สู่่ก� ารบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลเชิิงพื้้�นที่่�เพื่่�อเสริิมความมั่่�นคงด้้านน้ำำ��และการใช้้ประโยชน์์อย่่างสมดุุลและยั่่�งยืืน ภายในปีี 2580”
จึึงต้้องให้้ความสำำ�คััญและเร่่งดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหา โดยการนำำ�ระบบบ่่อน้ำำ��บาดาลขนาดใหญ่่เข้้าไปใช้้ในพื้้�นที่่�ดัังกล่่าว 
พร้อมกับการออกแบบและจัดท�ำระบบส่งจ่ายน�้ำให้กบั ระบบประปาหมู่บ้าน เป็นแหล่งน�้ำเพื่อความมัน่ คงระดับชุมชน และ
สามารถส่งไปยังพื้นทีข่ าดแคลนน�้ำในระยะไกลได้อกี ด้วย พร้อมทัง้ ยังสามารถน�ำน�้ำมาใช้ส�ำหรับท�ำการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ในบริเวณพื้นที่โดยรอบได้อีกทางหนึ่งด้วย  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน�้ำให้แก่ประชาชน
ให้มีน�้ำใช้อย่างเพียงพอ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการจัดการน�้ำบาดาลร่วมกับ
น�้ำผิวดินอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป
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ผลส�ำเร็จของโครงการ

จำำ�นวน 2 แห่่ง ในพื้้�นที่่� จ.ชััยนาท และสุุพรรณบุุรีี
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

โครงการศึกษาเทคนิคการเจาะและก่อสร้างบ่อน�้ำบาดาลขนาดใหญ่ช่วยเสริมแหล่งประปาเดิมให้กับประชาชน
ช่วงฤดูแล้งและช่วยแก้ปัญหาในพื้นที่ที่ไม่มีระบบประปาครอบคลุมทั้งได้ต�ำบล
ปัญหาอุปสรรค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พื้นที่ไม่มีศักยภาพ
แบบก่อสร้างไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับคุณภาพน�้ำบาดาล
คุณภาพน�้ำบาดาลไม่เหมาะสมที่จะน�ำมาใช้อุปโภคบริโภค
ออกแบบเครื่องสูบน�้ำก่อนด�ำเนินการเจาะบ่อบาดาล
วัตถุประสงค์ของโครงการไม่ชัดเจน
ก�ำหนดระยะการวางท่อกรองน�้ำไม่เป็นไปตามลักษณะชั้นน�้ำ
การดำำ�เนิินงานอยู่่�ในช่่วงการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019

แนวทางการแก้ไข

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่
ขอปรับปรุงแก้ไขแบบ
ออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำเพิ่มเติมจากแบบเดิม
ควรสูบทดสอบปริมาณน�้ำก่อนออกแบบเครื่องสูบ
ควรก�ำหนดวัตถุประสงค์โครงการให้ชัดเจน
ควรก�ำหนดระยะท่อกรองน�้ำตามลักษณะของชั้นน�้ำ
ด�ำเนินงานอื่นๆ ในส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบ

รายงานประจ�ำปี 2563 - Annual Report 2020
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04

เงินนอก

โครงการศึกษาการพั ฒนาน�ำ้ บาดาล
เพื่ อการเกษตรแปลงใหญ่

งบประมาณ

หลัักการและเหตุุผล

ปััจจุบัุ นั ประเทศไทยกำำ�ลัังอยู่่ใ� นห้้วงเวลาของการปฏิิรููปประเทศในหลายๆ ด้้าน ท่่ามกลางสถานการณ์์โลกที่่เ� ปลี่่ย� นแปลง
รวดเร็็วและใกล้้ชิิดมากขึ้้�น การแข่่งขัันด้้านเศรษฐกิิจเข้้มข้้นมากขึ้้�น สัังคมโลกมีีความเชื่่�อมโยงใกล้้ชิิดมากขึ้้�นเป็็นสภาพ
ไร้้พรมแดน การพััฒนาเทคโนโลยีีจะมีีการเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วและจะกระทบชีีวิติ ความเป็็นอยู่่ใ� นสัังคมและการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจอย่่างมาก ซึ่่�งเป็็นความท้้าทายอย่่างยิ่่�งต่่อประเทศไทยในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม  ตามแผน
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำำ�หรัับในภาคการเกษตรในมหาภาคจะเห็็นได้้ชััดว่่า
ราคาพืืชผลทางการเกษตรมีีความอ่่อนไหวและผัันผวนตามปััจจััยภายนอกเป็็นอย่่างมาก ในขณะที่่�ฐานการผลิิตเกษตร
และบริิการมีีผลิิตผลการผลิิตต่ำำ��  โดยที่่�การใช้้องค์์ความรู้้�  เทคโนโลยีี และนวััตกรรมเพื่่�อการเพิ่่�มมููลค่่ายัังมีีน้้อย  รายได้้
เกษตรกรยัังอยู่่�ในระดัับต่ำำ��กว่่าสาขาการผลิิตและบริิการอื่่�นๆ มาก ประกอบกัับคุุณภาพดิินแย่่ลง มีีการใช้้ดิินไม่่เหมาะสม 
และการบริิหารจััดการน้ำำ��ยัังไม่่เป็็นระบบ สาขาเกษตรยัังต้้องเผชิิญกัับความผัันผวนทางสภาพภููมิิอากาศและราคาสิินค้้า
โดยไม่่มีีระบบประกัันความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม 
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กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลได้้ดำำ�เนิินการ “โครงการนำำ�ร่่องการศึึกษาการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร” ในปีี 2553
โดยรัับการสนัับสนุุนงบประมาณจากกองทุุนกองทุุนพััฒนาน้ำำ��บาดาล เพื่่�อนำำ�ร่่องการศึึกษารููปแบบการใช้้น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร
ให้้เกิิดความคุ้้�มค่่าทางเศรษฐกิิจ  และเพื่่�อให้้เกิิดต้น้ แบบของการมีีส่่วนร่่วมจากชุุมชนท้้องถิ่่น� ในการบริิหารจััดการทรััพยากร
น้ำำ�� บาดาล ซึ่ง่� จากความสำำ�เร็็จดังั กล่่าว กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลได้้นำ�ม
ำ าต่่อยอด “โครงการพััฒนาน้ำำ�� บาดาลเพื่่�อการเกษตร”
ซึ่ง่� เริ่่มตั้้
� ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2556 จนถึึงปััจจุบัุ นั (ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ได้้ดำ�ำ เนิินการไปแล้้วทั้้ง� สิ้้น� กว่่า 7,000 แห่่ง คิิดเป็็นพื้้น� ที่่�
ได้้รัับประโยชน์์กว่่า 400,000 ไร่่ เกษตรกรผู้้�ได้้รัับประโยชน์์กว่่า 40,000 ราย และได้้ปริิมาณน้ำำ��เพื่่�อการเกษตรไม่่น้้อยกว่่า
320 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี อย่่างไรก็็ตาม จากการดำำ�เนิินการโครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร จะพบว่่ายัังมีี
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็น “เกษตรแปลงใหญ่่” ที่่�ทั้้�งประชาชนและรััฐบาลต้้องการให้้มีีการพััฒนาเพื่่�อสนัับสนุุนช่่วยเหลืือ
อีีกทั้้�งยัังพบอีีกว่่า การบริิหารจััดการโครงการของกรมส่่วนใหญ่่ ยัังต้้องการองค์์ความรู้้�เพิ่่�มในการบริิหารจััดการ
แบบกลุ่่�ม รวมถึึงข้้อจำำ�กััดทางการบริิหารที่่�เกิิดการแย่่งน้ำำ��กััน จากการที่่�ปริิมาณกัักเก็็บน้ำำ��ไว้้เป็็นแหล่่งน้ำำ��สำำ�รองไม่่เพีียงพอ
ยามฉุุกเฉิิน และการลดต้้นทุุนการผลิิตของเกษตรกร เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการแข่่งขััน จากเหตุุผลที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจััดทำำ�  “โครงการนำำ�ร่่องการศึึกษาการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อเกษตรแปลงใหญ่่” โดยมีีวััตถุุประสงค์์
หลัักที่่�จะสร้้างแนวทางที่่�จะช่่วยให้้เกษตรกรไทยแก้้ปััญหาความยากจน ลดปััญหาด้้านสัังคมการย้้ายถิ่่�นฐาน และส่่งเสริิม
อาชีีพเกษตรกรรมให้้มีีความมั่่�นคง คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีขึ้ี ้�น เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทั้้�งในระดัับนานาชาติิ
วัตถุประสงค์

1. เพื่่�อศึึกษาศัักยภาพน้ำำ��บาดาลเบื้้�องต้้นของพื้้�นที่่�เกษตรแปลงใหญ่่
2. เพื่่�อศึึกษารููปแบบการออกแบบระบบกระจายน้ำำ��บาดาลเพื่่�อสมดุุลระหว่่างความต้้องการและศัักยภาพน้ำำ��บาดาล
ที่มีส�ำหรับการเกษตรแบบแปลงใหญ่
3. เพื่่�อส่่งเสริิมให้้กลุ่่�มเกษตรกรมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลในลัักษณะเกษตรแบบแปลงใหญ่่  และ
ส่งเสริมให้การใช้ประโยชน์จากน�้ำบาดาลเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
4. เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลการศึึกษาไปต่่อยอดหรืือดำำ�เนิินการต่่อไปในโครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เป้าหมาย

1. สำำ�รวจพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเหมาะสม พร้้อมทั้้�งออกแบบระบบกระจายน้ำำ�� สำำ�หรัับการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ จ�ำนวน 60 แห่ง
2. เจาะและพััฒนาบ่่อน้ำำ��บาดาล พร้้อมก่่อสร้้างระบบกระจายน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรแบบแปลงใหญ่่ จำำ�นวน 6 แห่่ง
3. เกษตรกรมีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลในลัักษณะเกษตรแปลงใหญ่่  เพื่่�อส่่งเสริิมให้้การใช้้ประโยชน์์
น�้ำบาดาลเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
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ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

1. สำำ�รวจพื้้�นที่่�เป้้าหมายจำำ�นวน 60 พื้้�นที่่�
2. ก่่อสร้้างระบบกระจายน้ำำ��จำำ�นวน 6 แห่่ง
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ  

1. พััฒนาน้ำำ��บาดาลและก่่อสร้้างระบบกระจายน้ำำ��บาดาลที่่�มีีความเหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่� ลัักษณะพืืชที่่�ปลููก และ
มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
2. การเพิ่่�มขึ้้�นของรายได้้เกษตรกร
3. เกิิดการบริิหารจััดการน้ำำ�� บาดาลแบบเกษตรแปลงใหญ่่อย่่างเป็็นระบบ คุ้้�มค่่า และเกิิดประโยชน์์สููงสุุด ลดผลกระทบ
ที่จะเกิดกับชั้นน�้ำบาดาล และเป็นการอนุรักษ์น�้ำบาดาลให้มีใช้อย่างยั่งยืน
ปััญหาอุุปสรรค  

1. การใช้้พื้้�นที่่�ก่่อสร้้างมาก ทำำ�ให้้ยากต่่อการบริิจาคพื้้�นที่่�ก่่อสร้้าง
2. การใช้้ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์มีีข้้อจำำ�กััดในการสููบน้ำำ��ได้้เฉพาะเวลากลางวัันและช่่วงที่่�มีีแสงแดด
3. พื้้�นที่่�เข้้าร่่วมโครงการจำำ�นวนมาก ระดัับไม่่สม่ำำ��เสมอ ทำำ�ให้้การส่่งน้ำำ��ให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�มีีความยากและแรงดัันน้ำำ��
ปลายระบบน้้อย
แนวทางการแก้้ไข

1. การบริิหารจััดการอย่่างเป็็นระบบ มีีการผลััดเปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัันใช้้น้ำำ��ให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
2. ควรมีีระบบไฟฟ้้าเสริิมในเวลาที่่�ระบบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ไม่่ทำำ�งาน เพื่่�อการใช้้งานโครงการให้้ต่่อเนื่่�อง
3. การร่่วมมืือกัันทุุกภาคส่่วน ทั้้�งกลุ่่�มเกษตรกรผู้้�ใช้้น้ำำ��  องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น หน่่วยงานภาครััฐ เกษตรอำำ�เภอ
รวมทั้้�งธนาคารเพื่่�อการเกษตร สถานศึึกษาที่่�ให้้ความรู้้�
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ขั้้�นตอนที่่� 1
รวบรวมคำำ�ขอเข้้าร่่วมโครงการ

ขั้้�นตอนที่่� 2
ตรวจสอบประเมิินศัักยภาพน้ำำ��บาดาล

ขั้้�นตอนที่่� 3
สำำ�รวจพื้้�นที่่�

ขั้้�นตอนที่่� 3.1
สำำ�รวจพื้้�นที่่�ทางธรณีีฟิสิ
ิ ิกส์์

ขั้้�นตอนที่่� 3.2
สำำ�รวจพื้้�นที่่�ความต้้องการ
ความพร้้อมของกลุ่่�มเกษตร

หลัักเกณฑ์์การคััดเลืือก

เสนอ ผอ.สทบ. เขต

พื้้� นที่่� (นพก.01)

ให้้ความเห็็นชอบ

1.	ศัักยภาพน้ำำ��บาดาล
2. ความพร้้อมของ

ขั้้�นตอนที่่� 4

		 กลุ่่�มเกษตรกร

ป ร ะ เ มิิ น ผ ล ก า ร

3.	พื้้�นที่่�ประกาศภััยแล้้ง

คัั ด เ ลืื อ ก พื้้� น ที่่�

4.	อื่่�นๆ

เ ข้้ าร่่ ว ม ดำำ� เ นิิ น

		 4.1 การขยายเขตไฟฟ้้า

โครงการ

ส่่งข้้อมููลให้้
กผ./สพบ.

ขั้้�นตอนที่่� 5
จััดทำำ�ฐานข้้อมููลพื้้�นที่่�
เข้้าร่่วมโครงการ
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05

เงินนอก

โครงการศึกษาการพั ฒนาน�ำ้ บาดาล
เพื่ อความมั่นคงระดับชุมชน

งบประมาณ

หลัักการและเหตุุผล

จากสถานการณ์์น้ำำ��ฤดููแล้้ง ปีี 2562/2563 ซึ่่�งมีีแนวโน้้มค่่อนข้้างวิิกฤตช่่วงกลางปีี 2562 ต่่อเนื่่�องถึึงต้้นปีี 2563
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ คาดการณ์ว่าปริมาณฝนที่จะตกจะต�่ำกว่าปกติ 50% ในขณะที่ปริมาณน�้ำจากแหล่งน�้ำ
ขนาดใหญ่่มีีแนวโน้้มที่่�จะลดลง อยู่่�ในเกณฑ์์เฝ้้าระวัังน้ำำ��น้้อย ต้้องรัักษาไว้้เพื่่�อให้้สามารถใช้้ได้้อย่่างเพีียงพอสำำ�หรัับ 3
กิิจกรรมหลััก ได้้แก่่  เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค รัักษาระบบนิิเวศ  และผลัักดัันน้ำำ��เค็็ม  ส่่งผลให้้ปริิมาณน้ำำ��ไม่่เพีียงพอกัับ
ความต้้องการของประชาชน ทำำ�ให้้มีีความเสี่่�ยงที่่�จะประสบปััญหาวิิกฤตภััยแล้้งอย่่างรุุนแรง ซึ่่�งเป็็นปััญหาที่่�ต้้องได้้รัับการ
แก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน หน่่วยงานต่่างๆ ทั้้�งภาครััฐ เอกชน และองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นที่่�มีีหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
ในการจััดหาแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับการอุุปโภคบริิโภคต้้องดำำ�เนิินการจััดหาแหล่่งน้ำำ��เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการใช้้น้ำำ��
ของประชาชนในพื้้�นที่่�ประสบภััยแล้้ง และประชาชนในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััยแล้้งได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
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อีีกทั้้�งความเจริิญเติิบโตทางด้้านเศรษฐกิิจและสัังคมที่่�มากขึ้้�น ทำำ�ให้้การขยายตััวของความเป็็นเมืืองมากขึ้้�น ชุุมชน
มีีขนาดใหญ่่ขึ้้�น ความต้้องการน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิ โภคจึึงมากขึ้้�นตามไปด้้ วย ปััญหาเรื่่�องน้ำำ��จึึ งเป็็ นปัั ญหาที่่� ได้้ รัับ
ความสำำ�คััญเป็็นลำำ�ดัับแรกๆ เนื่่�องจากวิิกฤตด้้านน้ำำ��มีีแนวโน้้มจะทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ ประเทศที่่�ขาดการบริิหาร
จััดการทรััพยากรน้ำำ�� ที่่ดี� ี และไม่่มีีความมั่่�นคงในด้้านน้ำำ� จ
� ะพบกัับอุุปสรรคและข้้อจำำ�กัดต่่
ั างๆ ในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม 
ดัังนั้้�น การสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านน้ำำ�� จึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนาทางเศรษฐกิิจและสัังคมของประเทศไทย
เพื่่�อเป็็นการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว  และเพิ่่�มความมั่่�นคงของการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�� อีีกทั้้�งเพื่่�อช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อน
ให้้กับั ประชาชนยามเกิิดสภาวะภััยพิบัิ ติั  จึึ
ิ งมีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�การศึกึ ษาสำำ�รวจความเหมาะสม  ทั้้�งเชิิงปริิมาณและคุุณภาพ
น้ำำ��บาดาล  เพื่่�อให้้ทราบถึึงศัักยภาพน้ำำ��บาดาลที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการวางแผนในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ��บาดาล 
เพื่่�อเพิ่่�มความมั่่�นคงด้้านน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคในครััวเรืือน และเตรีียมพร้้อมในการรัับมืือกัับภััยพิิบััติิด้้านน้ำำ��ที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นได้้อีีกในอนาคต จึึงเห็็นควรจััดทำำ� “โครงการศึึกษาการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อความมั่่�นคงระดัับชุุมชน”
ผลส�ำเร็จของโครงการ

ดำำ� เนิิ น การศึึ ก ษา สำำ� รวจ  และพัั ฒ นาบ่่อน้ำำ�� บาดาลตามเป้้ า หมายของโครงการในพื้้� น ที่่� ที่่� มีี ศัั ก ยภาพน้ำำ�� บาดาล
เหมาะสมทั้้�งปริิมาณและคุุณภาพ เพื่่�อรองรัับการแก้้ปัญ
ั หาการขาดแคลนน้ำำ� 
� จำำ�นวน 279 แห่่ง และนำำ�บ่่อสำำ�รวจไปต่่อยอด
เป็็นบ่่อผลิิต และนำำ�ข้้อมููลด้้านอุุทกธรณีีวิิทยาที่่�ได้้ไปใช้้ในการออกแบบ เตรีียมความพร้้อมด้้านการเพิ่่�มความมั่่�นคงด้้านน้ำำ�� 
ในการอุุปโภคบริิโภคในครััวเรืือนระดัับชุุมชน สำำ�หรัับโครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาลมีขอ้ มูลพื้นทีแ่ หล่งน�้ำบาดาลที่มศี กั ยภาพน�้ำบาดาลเหมาะสม ทัง้ ปริมาณและคุณภาพส�ำหรับ
ใช้ในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาลในการเพิ่มความมัน่ คงด้านน�้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  และน�ำไปตอ่ ยอด
เป็นบ่อผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนระดับชุมชน
ปัญหาอุปสรรค

การเจาะส�ำรวจบ่อน�้ำบาดาลแล้วได้ปริมาณน�้ำไม่เพียงพอ ส�ำหรับการพัฒนาขึ้นมาใช้อุปโภคบริโภค และในบางพื้นที่
ประสบปัญหาน�้ำบาดาลกร่อยเค็ม
แนวทางการแก้ไข

ท�ำการเจาะส�ำรวจเพิ่มเติม  เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งน�้ำบาดาลในพื้นที่  เพื่อน�ำมาใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
กับพื้นที่
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06

โครงการศึึกษาความเหมาะสม
ของรููปแบบการส่่งน้ำำ��บาดาลระยะไกล
เงิินนอก เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��
งบประมาณ
รูปที่ 2การส้ารวจธรณีฟิสิกส์่�ดงทะเลตะวัั
้วยการวัดความต้าน
นทานไฟฟ้
ในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ชายฝั่
ออกา

หลัักการและเหตุุผล

รูปที่ 7 ระบบส่งน้้าบา

พื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ��ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออกส่่วนใหญ่่จะประสบปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��  เนื่่�องจากเป็็นพื้้�นที่่�มีีปััญหาคุุณภาพน้ำำ��
กร่่อย  เค็็ม  และหาน้ำำ��ยาก ทำำ�ให้้บางพื้้�นที่่�มีีความขาดแคลนน้ำำ��อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นระยะเวลานาน เนื่่�องจากมีีการขยายตััว
ทางเศรษฐกิิจและการเพิ่่�มขึ้น้� ของประชากร ส่ง่ ผลให้้ความต้้องการใช้้น้ำ�ำ� เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคเพิ่่�มมากขึ้้น� โดยเฉพาะพื้้น� ที่่�
ตำำ�บลสนามไชย อำำ�เภอนายายอาม จัังหวััดจัันทบุุรีี ซึ่่�งมีีทั้้�งหมด 8 หมู่่�บ้้าน 1,400 หลัังคาเรืือน จำำ�นวนประชากรประมาณ
5,000 คน มัักประสบปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� เพื่่�ออุุปโภคบริิโภคในช่่วงฤดููแล้้ง และพื้้น� ที่่ที่� อ่� ยู่่ติ� ดท
ิ ะเลอ่่าวไทยจะประสบปััญหา
การขาดแคลนน้ำำ��ตลอดทั้้�งปีี เนื่่�องจากปััญหาคุุณภาพน้ำำ��บาดาลกร่่อย เค็็ม แหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินมีีไม่่เพีียงพอ ในบางช่่วงคุุณภาพ
น้ำำ��ผิิวดิินกร่่อยมากถึึงเค็็ม  ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้ ที่่�ผ่่านมาเทศบาลตำำ�บลสนามไชยได้้พยายามแก้้ไขปััญหา
ด้้วยการพััฒนาน้ำำ�� บาดาลขึ้้น� มาใช้้ประโยชน์์ร่่วมกับั น้ำำ�ผิ
� วดิ
ิ นิ ในพื้้น� ที่ที่่� มี่� ศัี กั ยภาพน้ำำ�� บาดาล  แต่่ขาดความรู้้�ความชำำ�นาญด้้าน
การออกแบบระบบประปาบาดาล ทำำ�ให้้ระบบประปาบาดาลในหมู่่บ้� า้ นชำำ�รุดุ เสีียหาย  ไม่่สามารถใช้้งานได้้เต็็มประสิิทธิภิ าพ 
ปทีินจากตำำ
่ 3 เจาะส้
ารวจและพั
ฒนาบ่งหวััอน้ดจั้าันบาดาล
สำำ�หรัับหมู่่บ้� ้านที่่�หาน้ำำ��ยาก ต้้องสููบน้ำำ��ผิรูิวดิ
�บลโขมง อำำ
�เภอท่่าใหม่่ จัั
ทบุุรีี ระยะทางประมาณ 4 กิิโลเมตร
ส่ง่ เข้้ามาใช้้ภายในหมู่่บ้� า้ น แต่่ปััจจุบัุ นั น้ำำ�จ
� ากตำำ�บลโขมงมีีคุณ
ุ ภาพกร่่อยมากถึงึ เค็็ม  ไม่่สามารถนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ได้้ ส่่วนหมู่่บ้� า้ น
หรืือสถานที่ท่่่� องเที่ยว
่� ที่่มี� พื้ี น้� ที่่ติ� ดท
ิ ะเล เทศบาลตำำ�บลสนามไชย จะสููบน้ำำ�จ
� ากระบบประปาหมู่่บ้� า้ นที่่มี� อี ยู่่แ� ละสามารถใช้้งาน
ได้้ดีี ซึ่ง่� ทั้้�งตำำ�บลมีีอยู่่เ� พีียงระบบเดีียว สููบน้ำำ�� บาดาลใส่่รถบรรทุุกน้ำำ�� ของเทศบาล ไปแจกจ่่ายให้้กับั บ้้านเรืือนและสถานที่ท่่่� องเที่่ยว
�
ต่่างๆ โดยมีีค่่าใช้้จ่่ายประมาณ 300,000-400,000 บาทต่่อปีี และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้น� เนื่่�องจากปััญหาความขาดแคลนน้ำำ��
ในพื้้�นที่่�ทวีีความรุุนแรงมากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลกระทบทั้้�งต่่อชีีวิิตประจำำ�วัันของประชาชนในพื้้�นที่่� และส่่งผลกระทบต่่อ
ภาพรวมทางเศรษฐกิิจ  เนื่่�องจากมีีสถานที่่�ท่่องเที่่�ยวหลายแห่่ง เช่่น หาดคุ้้�งวิิมาน เนิินนางพญา หมู่่�บ้้านชาวประมง และ
หาดเก็็บตะวััน นอกจากนี้้� ตำ�ำ บลสนามไชย อำำ�เภอนายายอาม จัังหวััดจันั ทบุุรี ยั
ี งั เป็็นที่ตั้้่� ง� ของโครงการอนุุรักั ษ์์พันั ธุุกรรมพืืช
อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี (อพ.สธ.)
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ซึ่่�งมีีพื้้�นที่่�ประมาณ 444 ไร่่ มีีความต้้องการใช้้น้ำำ��ประมาณ 30 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มมากขึ้้�นในอนาคต
จากสภาพปััญหาดัังกล่่าว สำำ�นักั ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลเขต 9 (ระยอง) ได้้ดำ�ำ เนิินการสำำ�รวจแหล่่งน้ำำ�� บาดาล โดยอาศััยข้อ้ มููล
จากบ่่อน้ำำ�� บาดาลข้้างเคีียงประกอบกัับการสำำ�รวจธรณีีฟิสิิ กิ ส์์ในเบื้้อ� งต้้น พบว่่าพื้้น� ที่่ตำ� �ำ บลสนามไชย อำำ�เภอนายายอาม จัังหวััด
จัันทบุุรีี มีีบริิเวณที่่�มีีศัักยภาพน้ำำ��บาดาลสููงในพื้้�นที่่�บ้้านหนองหงส์์ หมู่่�ที่่� 1 และบ้้านหนองโพรง หมู่่�ที่่� 2 สำำ�นัักทรััพยากร
น้ำำ��บาดาลเขต 9 จึึงได้้สำำ�รวจสภาพพื้้�นที่่�และออกแบบระบบประปาบาดาล ให้้สามารถกระจายน้ำำ��ให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�
ได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเพีียงพอ ซึ่่�งรููปแบบของระบบประปาบาดาลที่่�ออกแบบไว้้เป็็นรููปแบบใหม่่ที่่�ออกแบบเฉพาะสำำ�หรัับ
การส่่งน้ำำ��ระยะไกล  ให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั้้�งตำำ�บล  (ประมาณ 50 ตารางกิิโลเมตร) และมีีถัังเก็็บน้ำำ��สำำ�รองเผื่่�อกรณีีฉุุกเฉิิน
เพื่่�อความมั่่�นคงด้้านน้ำำ��  (Water Security) ซึ่่�งถืือเป็็นนวััตกรรมที่่�เริ่่�มนำำ�มาใช้้กัับระบบประปาบาดาลเป็็นครั้้�งแรก
แต่่เนื่่�องจากเป็็นระบบที่เ่� ป็็นรููปแบบใหม่่ จึึงต้้องมีีการศึกึ ษาข้้อดีี ข้อ้ จำำ�กัด 
ั และความเหมาะสมในเชิิงเศรษฐศาสตร์์ เพื่่�อให้้
สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กัับการส่่งน้ำำ��บาดาลระยะไกลในพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�มีีสภาพปััญหาคล้้ายคลึึงกััน กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
จึึงได้้จัดทำ
ั � 
ำ “โครงการศึึกษาความเหมาะสมของรููปแบบการส่่งน้ำำ�� บาดาลระยะไกล  เพื่่�อแก้้ไขปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� ในพื้้น� ที่่�
ลุ่่�มน้ำำ��ชายฝั่่�งทะเลตะวัันออก” เพื่่�อศึึกษาความเหมาะสมของรููปแบบการส่่งน้ำำ��บาดาลระยะไกล  รวมถึึงวิิเคราะห์์แนวทาง
การบริิหารจััดการอย่่างมีีระบบ เพื่่�อการจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลอย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ สามารถแก้้ไขปััญหาการขาดแคลน
น้ำำ��อุุปโภคบริิโภคให้้กัับประชาชนได้้อย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม
ผลสำำ�เร็็จของโครงการ

1) รููปแบบการพััฒนาน้ำำ��บาดาลและระบบส่่งน้ำำ��บาดาลระยะไกลที่่�สามารถนำำ�ไปปรัับใช้้กัับพื้้�นที่่�อื่่�นที่่�มีีสภาพปััญหา
คล้้ายคลึึงกััน ได้้อย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ
2) ประชาชนในพื้้น� ที่ที่่� ป่� ระสบปััญหาการขาดแคลนน้ำำ�� และมีีปัญ
ั หาด้้านคุุณภาพน้ำำ� 
� ได้้รับั การแก้้ไขปััญหาความเดืือดร้้อน
มีีน้ำำ��สะอาดใช้้เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภคอย่่างทั่่�วถึึงและเป็็นธรรม
3) รููปแบบการบริิหารจััดการระบบส่่งน้ำำ��บาดาลระยะไกลเพื่่�ออุุปโภคบริิโภคที่่�เหมาะสม  ภายใต้้การมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนในพื้้�นที่่�และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

1) บ่่อน้ำำ��บาดาลขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 6 นิ้้�ว จำำ�นวน 12 บ่่อ และสถานีีสัังเกตการณ์์ จำำ�นวน 2 สถานีี
2) ระบบส่่งน้ำำ��บาดาลระยะไกล จำำ�นวน 2 ระบบ แต่่ละระบบประกอบด้้วย บ่่อน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 6 บ่่อ ถัังเก็็บน้ำำ��ใน
(Ground Tank) ความจุุ 100 ลููกบาศก์์เมตร จำำ�นวน 4 ถััง และหอถัังสููง 20 เมตร ความจุุ 120 ลููกบาศก์์เมตร จำำ�นวน 1 หอถััง
3) ระบบส่่งน้ำำ��บาดาลระยะไกลที่่�มีีความเหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่� มีีการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และ
ใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างคุ้้�มค่่าภายใต้้การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
4) ประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�ขาดแคลนน้ำำ�� มีีน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการอุุปโภค-บริิโภค อย่่างทั่่�วถึึง อย่่างน้้อยร้้อยละ 80
ปััญหาและอุุปสรรค แนวทางการแก้้ไข -
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07

โครงการประเมินขอบเขตการปนเปื้อน
และแนวทางฟื้ นฟู สารอันตราย
เงินนอก ในแหล่งน�้ำบาดาล บริเวณต�ำบลน�้ำพุ
งบประมาณ
อ�ำเภอเมืองราชบุรี และต�ำบลรางบัว
อ�ำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

หลัักการและเหตุุผล

ในปีี พ.ศ. 2557 กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล  กรมควบคุุมมลพิิษ และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้ลงพื้้�นที่่�ตรวจสอบ
น้ำำ��ผิิวดิิน น้ำำ��ใต้้ดิินในจากบ่่อสัังเกตการณ์์ภายในบริิษััท  แวกซ์์ กาเบ็็จ รีีไซเคิิล  เซ็็นเตอร์์ จำำ�กััด  และบ่่อน้ำำ��ใช้้ของประชาชน
บริิเวณใกล้้เคีียง พบว่่ามีีการปนเปื้้�อนของสารประกอบอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย (Volatile Organic Compounds : VOCs) และ
พบสารนิิกเกิิลบริิเวณใกล้้เคีียงโรงงานมีีค่่าสููงเกิินมาตรฐานน้ำำ�� ใต้้ดินิ (0.02 มิิลลิกิ รััมต่่อลิิตร) และในปีี พ.ศ. 2558 ตรวจพบ
cis-1, 2-Dichloroethylene (DCE) และ Vinyl Chloride (VC) โดยปริิมาณ Vinyl Chloride มีีค่่าความเข้้มข้้น 7-28
ไมโครกรััมต่่อลิิตร ซึ่่�งสููงเกิินเกณฑ์์มาตรฐานน้ำำ��ใต้้ดิิน (2 ไมโครกรััมต่่อลิิตร) ต่่อมาในปีี พ.ศ. 2561 ได้้ตรวจพบว่่าปริิมาณ
สาร Vinyl Chloride มีีค่่าเพิ่่�มขึ้น้� ถึึง 461 ไมโครกรััมต่่อลิิตร ซึ่่ง� สาร Vinyl Chloride จััดเป็็นสารก่่อมะเร็็ง อาจส่่งผลกระทบ
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ต่่อสุุขภาพประชาชน ในปีี พ.ศ. 2563 กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการประเมิินขอบเขตการปนเปื้้�อน
และแนวทางฟื้้�นฟููสารอัันตรายในแหล่่งน้ำำ��บาดาล  บริิเวณ ต.น้ำำ��พุุ อ.เมืืองราชบุุรีี และ ต.รางบััว  อ.จอมบึึง จ.ราชบุุรีี
เพื่่�อศึกึ ษารายละเอีียดของพื้้น� ที่ สถ
่� านการณ์์ความรุุนแรง และขอบเขตการปนเปื้้อ� น เพื่่�อหาแนวทางการฟื้้น� ฟููแหล่่งน้ำำ�� บาดาล
ในลำำ�ดัับต่่อไป
ผลส�ำเร็จของโครงการ

1. ทราบลัักษณะสภาพพื้้�นที่่� ลัักษณะทางธรณีีวิิทยา อุุทกธรณีีวิิทยา มีีข้้อมููลชั้้�นดิิน-หิิน จากการสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์
โดยวิิธีีวััดค่่าความต้้านทานไฟฟ้้า แบบ 2 มิิติิ และเจาะสำำ�รวจเก็็บตััวอย่่างดิินโดยใช้้เครื่่�องเจาะแบบ Direct Push
2. มีีข้้อมููลการเจาะสำำ�รวจหาสารปนเปื้้�อนในดิินและน้ำำ��ใต้้ดิินโดยใช้้เทคนิิค  Membrane Interface Probe และ
Hydraulic Profiling Tools (MiHPT) ซึ่่�งสามารถประเมิินคุุณสมบััติิการยอมให้้น้ำำ��ซึึมผ่่าน (Hydraulic Conductivity)
คุุณสมบััติกิ ารซึึมน้ำำ�� (Permeability) พร้้อมทั้้�งวััดค่่าสารอิินทรีีย์ร์ ะเหยง่่ายทั้้�งหมด (Total VOCs) และสารประกอบปิิโตรเลีียม
ไฮโดรคาร์์บอนทั้้�งหมด (Total Petroleum Hydrocarbon : TPH) โดยดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จ จำำ�นวน 95 จุุด
3. รัังวััดระดัับภููมิิประเทศ เพื่่�อคำำ�นวณระดัับแรงดัันของน้ำำ��บาดาล จำำ�นวน 100 จุุด
4. เก็็บตััวอย่่างน้ำำ�� บาดาล และน้ำำ�ผิ
� วดิ
ิ นิ เพื่่�อวิิเคราะห์์หาสารปนเปื้้อ� น โดยวิิเคราะห์์คุณ
ุ สมบััติทิ างกายภาพ คุุณสมบััติิ
ทางเคมีี กลุ่่�มโลหะหนััก สารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย และกลุ่่�มปิิโตรเลีียมไฮโดรคาร์์บอน (Total Petroleum Hydrocarbon :
TPH) ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนดโดยกรมควบคุุมมลพิิษ ได้้แก่่ มาตรฐานคุุณภาพดิิน มาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิิน
และมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ใต้้ดิิน จำำ�นวน 2 ครั้้�ง รวมทั้้�งสิ้้�น 100 ตััวอย่่าง
5. เก็็บตััวอย่่างดิินและวิิเคราะห์์คุุณภาพดิิน จำำ�นวน 17 ตััวอย่่าง
6. ก่่อสร้้างบ่่อสัังเกตการณ์์เพื่่�อใช้้ติดิ ตามตรวจสอบระดัับน้ำำ�� ประเมิินคุุณสมบััติทิ างชลศาสตร์์ และเก็็บตััวอย่่าง จำำ�นวน
20 บ่่อ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

1. จากการดำำ�เนิินงานโครงการ และได้้มีีการจััดประชุุมสััมมนาเผยแพร่่ผลการดำำ�เนิินงาน ทำำ�ให้้ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบสถานการณ์ของการปนเปื้อนทั้งในด้านขอบเขต และความรุนแรง มีความรู้เข้าใจ  และ
ตระหนักรู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม           
2. ผลการศึึกษา ทำำ�ให้้ทราบแนวทางการแก้้ไขฟื้้�นฟููปััญหาการปนเปื้้�อน ซึ่่�งจะต้้องทำำ�การทดลองวิิธีีการบำำ�บััดฟื้้�นฟูู
น�้ำบาดาลที่ปนเปื้อน เพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดต่อไป
3. มีีแนวปฏิิบััติิ และมาตรฐานในการประเมิินการปนเปื้้�อนแหล่่งน้ำำ��บาดาล    
4. มีีการถ่่ายทอดความรู้้�  และเทคโนโลยีีเกี่่ยวกั
� บั การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลในพื้้น� ที่่ป� นเปื้้อ� น การประเมิิน
สถานการณ์์การปนเปื้้�อน การเสนอแนะแนวทางในการฟื้้�นฟููพื้้�นที่่�ปนเปื้้�อนโดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�เหมาะสม
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ปัญหาอุปสรรค

1. การเจาะสำำ�รวจโดยใช้้เทคนิิค  Membrane Interface Probe และ Hydraulic Profiling Tools (MiHPT)
เป็็นอุุปกรณ์์ที่นำ่� �ำ เข้้ามาจากต่่างประเทศ  มีีลักั ษณะเฉพาะเจาะจง ดัังนั้้�น วััสดุทีุ่ ใ่� ช้้งานสำำ�หรับั การซ่่อมแซมบำำ�รุงุ รัักษาส่่วนมาก
จััดหาได้้ยาก ซึ่่�งผู้้�ขายในประเทศไทยต้้องจััดหาให้้ได้้ตามขนาดที่่�ต้้องการ จึึงต้้องใช้้เวลาในการจััดหามากขึ้้�น ส่่งผลให้้
การปฏิบัติงานล่าช้ากว่าแผนที่ก�ำหนด
2. การเข้้าสำำ�รวจพื้้�นที่่� มีีข้้อจำำ�กััดในเรื่่�องของเอกสิิทธิ์์�ที่่�ดิินเอกชน หากไม่่ได้้รัับอนุุญาตจากเจ้้าของพื้้�นที่่� เจ้้าหน้้าที่่�
ไม่สามารถเข้าส�ำรวจได้ ท�ำให้ข้อมูลไม่ครอบคลุม
3. ยานพาหนะที่่�ใช้้เข้้าพื้้�นที่่�สำำ�รวจ มีีสภาพไม่่เหมาะสม เนื่่�องจากเป็็นฤดููฝน ทำำ�ให้้มีีปััญหายานพาหนะติิดหล่่มโคลน
ส่่งผลให้้การปฏิิบััติิงานล่่าช้้า
4. ประสิิทธิิภาพของหััวเจาะตรวจวััดสารปนเปื้้�อนแบบ Membrane Interface Probe ไม่่สามารถเจาะผ่่านชั้้�นหิิน
กึ่งแข็งถึงแข็งได้ ท�ำให้การเก็บข้อมูลสารปนเปื้อนในชั้นน�้ำบาดาลของพื้นที่ดังกล่าวอาจไม่ครบถ้วนในบางจุดส�ำรวจ 
5. เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิงานมีีความตระหนัักในเรื่่�องความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานกัับเครื่่�องจัักรใหญ่่  และสารพิิษ
ไม่ดีเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไข

1. มีีการประสานงานกัับผู้้�ขายอุุปกรณ์์ดัังกล่่าว  แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และปััญหาอุุปสรรคระหว่่างการทำำ�งาน
เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าระหว่างปฏิบัติงาน และจัดเตรียมวัสดุที่จะต้องซ่อมเปลี่ยนไว้
2. มีีการประสานงานระหว่่างหน่่วยงานส่่วนกลางที่่�เข้้าปฏิิบััติิงาน และหน่่วยงานท้้องถิ่่�น และจััดการประชุุม
เพื่อท�ำความเข้าใจ เหตุผล ความจ�ำเป็น ในการขอเข้าส�ำรวจในพื้นที่ หรือข้อสั่งการในระดับจังหวัดให้มีการอนุญาตส�ำหรับ
การส�ำรวจ แต่ทั้งนี้ ขั้นตอนการด�ำเนินการดังกล่าวอาจท�ำให้เกิดความล่าช้าในการด�ำเนินงาน
3. การเข้้าสำำ�รวจพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงในฤดููฝน เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานจะต้้องมีีความพร้้อม จะต้้องมีีการคาดการณ์์
ประเมิินการเข้้าพื้้น� ที่สำ่� �ำ รวจ และมีีการทำำ�ความเข้้าใจกัับประชาชนในพื้้น� ที่่เ� กี่่ยวกั
� บั การเข้้าพื้้น� ที่่ทั้้� ง� ที่่อ� ยู่่อ� าศััย  และเกษตรกรรม 
เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลตามแผน ผู้้�ปฏิิบััติิงานจะต้้องคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของเจ้้าหน้้าที่่� ประเมิินศัักยภาพของทีีมผู้้�ปฏิิบััติิ
และความคุ้้�มค่่า นอกจากนี้้� จะต้้องประสานกัับประชาชนในพื้้�นที่่�ในกรณีีขอความช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิน เช่่น ยานพาหนะ
ติิดหล่่มโคลน เป็็นต้้น
4. ผู้้�ปฏิิบััติิงานจะต้้องประเมิินประสิิทธิิภาพของอุุปกรณ์์สำำ�รวจในหน้้างานสำำ�รวจ  และประเมิินถึึงความคุ้้�มค่่าของ
การส�ำรวจและการเสื่อมสภาพของเครื่องมือ
5. มีีมาตรการควบคุุมความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานระดัับหน่่วยงาน มีีการจััดฝึึกอบรมเพื่่�อให้้ตระหนัักถึึงเรื่่�อง
ความปลอดภััยในการปฏิิบััติิงานกัับเครื่่�องจัักร และมีีใบรัับรองให้้กัับผู้้�ปฏิิบััติิงานก่่อนออกปฏิิบััติิงานจริิง เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีี
การปฏิิบััติิงานอย่่างระมััดระวััง คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยอัันดัับแรก และลดอุุบััติิเหตุุที่่�เกิิดระหว่่างการทำำ�งาน
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1 รูปภาพประกอบ เรื่อง พื้ นที่ศึกษา

ขอบเขตพื้้น� ที่ศึ่� กึ ษาครอบคลุุมพื้น้� ที่ป่� ระมาณ 5 ตารางกิิโลเมตร ตั้้�งอยู่่ใ� น ต.รางบััว  อ.จอมบึึง และ ต.น้ำำ�พุ
� ุ อ.เมืืองราชบุุรีี
จ.ราชบุุรีี ลัักษณะภููมิิประเทศของพื้้�นที่่�ศึึกษาเป็็นที่่�ราบเชิิงเขา ระดัับความสููงระหว่่าง 80-100 เมตร จากระดัับน้ำำ��ทะเล
ปานกลาง มีเขาทะลุเป็นยอดที่สูงที่สุด  247 เมตร จากระดับน�้ำทะเลปานกลาง ทางด้านตะวันออกของพื้นที่  แหล่งน�้ำที่
ส�ำคัญ คือ ห้วยน�้ำพุ ซึ่งไหลในแนวเหนือ-ใต้ จากบริเวณต�ำบลรางบัวผ่านต�ำบลน�้ำพุแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศของพื้ นที่ศึกษา
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2 รูปภาพประกอบ เรื่อง ผลการส�ำรวจทางธรณีฟสิ ิกส์และอุทกธรณีวิทยา

การสำำ�รวจธรณีีฟิิสิิกส์์บนผิิวดิินโดยวิิธีีวััดค่่าความต้้านทานไฟฟ้้า แบบ 2 มิิติิ ดำำ�เนิินการครอบคลุุมพื้้�นที่่�ศึึกษา
จำำ�นวน 23 แนว นำำ�ข้้อมููลมาประมวลผลร่่วมกัับข้้อมููลทางธรณีีวิทย
ิ า และอุุทกธรณีีวิิทยา ทำำ�ให้้สามารถแบ่่งชั้้�นดิิน ชั้้�นหิิน
เป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ 1. ชั้้�นตะกอนซึ่่ง� เป็็นชั้้น� น้ำำ�� ใต้้ดินิ ระดัับตื้้น� 2. ชั้้�นหิินผุุ และ 3. ชั้้�นหิินแข็็งประเภทหิินตะกอนกึ่่ง� แปรสภาพ
และหิินปููน ดัังแสดงในรููปที่่� 2

การสำำ�รวจธรณีีฟิสิ
ิ ิกส์์บนผิิวดิินโดยวิิธีีวััดค่่าความต้้านทานไฟฟ้้า แบบ 2 มิิติิ

รูปที่ 2 ตัวอย่างผลการส�ำรวจธรณีฟส
ิ ิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า แบบ 2 มิติ

3 รูปภาพประกอบ เรื่อง สภาพอุทกธรณีวิทยา

จากการสำำ�รวจสภาพอุุทกธรณีีวิทย
ิ า ชั้้�นน้ำำ��ใต้้ดินิ ระดัับตื้้น� เป็็นชั้้�นตะกอน ความหนาประมาณ 3-8 เมตร ประกอบด้้วย 
ดิินเหนีียวปนทราย ทรายแป้้ง และหิินปููนผุุ ส่่วนชั้้น� น้ำำ�� บาดาลระดัับลึึก ประกอบด้้วย หินิ ปููนเนื้้อ� แน่่น หิินทรายกึ่่�งแปรสภาพ 
หิินควอร์์ตไซต์์ น้ำ�ำ� บาดาลมีีทิิศทางการไหลไปทางทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้ทิิศทางเดีียวกัับห้้วยน้ำำ��พุุ ซึ่่�งเป็็นราบลุ่่�มต่ำำ��
และเป็็นพื้้�นที่่�สููญเสีียน้ำำ�� (Discharge Area) (รููปที่่� 3)
การใช้น�้ำพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้น�้ำจากสระขุด และบ่อวง (บ่อน�้ำใต้ดินระดับตื้น) ความลึกประมาณ 5-12 เมตร
ส่วนน�้ำบาดาลระดับลึกพัฒนาน�้ำจากรอยแตกในหินปูน ความลึกที่เจาะตั้งแต่ 20-80 เมตร
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รูปที่ 3 ภาพตัดขวางแสดงสภาพอุทกธรณีวิทยา

4 รูปภาพประกอบ เรือ่ ง ผลการส�ำรวจ Volatile Organic Compounds (VOCs) ภาคสนาม
ด้วย Membrane Interface Probe และ Hydraulic Profiling Tool (MiHPT)

MiHPT เป็็นเครื่่�องมืือที่่�ใช้้ในการเจาะตรวจวััดสารปนเปื้้�อนในดิินและน้ำำ��ใต้้ดิิน สามารถระบุุตำำ�แหน่่ง ความลึึก และ
ขอบเขตการแพร่่กระจายสารปนเปื้้�อนในชั้้�นดิินได้้ ค่่าที่่�ตรวจวััด  ได้้แก่่ ค่่าการนำำ�ไฟฟ้้า (EC) ค่่าแรงดัันน้ำำ��ในชั้้�นดิิน (HPT
Pressure) คำำ�นวณระดัับน้ำำ��ใต้้ดิิน ค่่าสััมประสิิทธิ์์�การซึึมผ่่าน (K) และสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย ค่่าที่่�ตรวจวััดจะถููกแปลง
เป็็นค่่ากระแสไฟฟ้้า (µV) ไปยัังจอแสดงผล ทำำ�ให้้สามารถพิิจารณาตำำ�แหน่่งและความลึึกในการเจาะเก็็บตััวอย่่างดิิน
และน้ำำ��ใต้้ดิินสำำ�หรัับส่่งตรวจวิิเคราะห์์ในห้้องปฏิิบััติิการสารปนเปื้้�อน เพื่่�อระบุุชนิิดและความเข้้มข้้นของสารปนเปื้้�อน

การเจาะสำำ�รวจด้้วยเทคนิิค MiHPT

ผลการเจาะสำำ�รวจนำำ�มาแสดงในแผนที่่�การกระจายตััวจุุดที่่�ตรวจพบมีีการตอบสนองของ Detector ทั้้�งสามชนิิด 
ดัังรููปที่่� 4
- ตรวจพบ Peak ของ XSD PID และ FID สารปนเปื้้�อน ประเภท Vinyl Chloride cis-1, 2 Dichloroethylene
Trichloroethylene Tetrachloroethylene
- ตรวจพบ Peak ของ PID และ FID สารปนเปื้อน ประเภท Benzene  Ethylbenzene Toluene Xylene Styrene
Acetone
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รููปที่่� 4 แผนที่่�การกระจายตััวจุุดที่่�ตรวจพบมีีการตอบสนองของ Detector

94

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 รูปภาพประกอบ เรื่อง ผลวิเคราะห์คุณภาพน�ำ้ ใต้ดิน

ผลการตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ��บาดาลจากบ่่อสัังเกตการณ์์บริิเวณบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2557-2563 พบสารโลหะหนััก
นิิกเกิิล  มีีค่่าเกิินมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ใต้้ดิิน และมีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น นอกจากนี้้� ยัังตรวจพบสารนิิกเกิิลมีีค่่าเกิินมาตรฐาน
คุุณภาพน้ำำ�� ใต้้ดิิน จากตััวอย่่างน้ำำ��บาดาลในบ่่อน้ำำ��บาดาลของประชาชนที่่�อยู่่�ทางทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้ของบริิษััทฯ ห่่างออก
ไปประมาณ 1 กิิโลเมตร

ผลการตรวจวััดสารอิินทรีีย์์ระเหยง่่าย ปีี พ.ศ. 2557-2563 พบสารประเภท  Trichloroethylene (TCE) และ
cis-1, 2-Dichloroethylen (DCE) ในบ่่อสัังเกตการณ์์ภายในบริิษััทฯ และบ่่อน้ำำ��บาดาลประชาชนพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
มีีค่่าเกิินมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ใต้้ดิิน โดยที่่�มีีแนวโน้้มลดลง ในขณะที่่�ในปีี พ.ศ. 2559-2563 ตรวจพบ Vinyl Chloride
(VC) มีีค่่าเกิินมาตรฐานคุุณภาพน้ำำ��ใต้้ดิิน และมีีแนวโน้้มปริิมาณสารเพิ่่�มขึ้้�น ความสััมพัันธ์์แบบผกผัันของ DCE และ VC
ที่่�กล่่าวมานี้้� กล่่าวคืือ เมื่่�อปริิมาณ DCE มีีแนวโน้้มลดลงและปริิมาณของ VC มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�น แสดงให้้เห็็นถึึงการสลายตััว
ของ DCE เป็็น VC โดยจุุลิินทรีีย์์ในน้ำำ��บาดาล ดัังแสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนในบ่่อสัังเกตการณ์์ OB1
ผลการตรวจวััดปริิมาณสารเบนซีีนในน้ำำ��ใต้้ดิินระหว่่าง ปีี พ.ศ. 2557-2563 พบว่่าปริิมาณเบนซีีนในน้ำำ��บาดาล
มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น และมีีแนวโน้้มกระจายตััวไปได้้ไกลขึ้้�น ในปีี พ.ศ. 2557-2563 ตรวจพบสารเบนซีีนเกิินมาตรฐาน
น้ำำ��ใต้้ดิินในบ่่อ OB1 ซึ่่�งเป็็นบ่่อสัังเกตการณ์์ภายในโรงงาน (มาตรฐานน้ำำ��ใต้้ดิิน 5 ไมโครกรััมต่่อลิิตร) ในปีี พ.ศ. 2561
เริ่่�มตรวจพบปริิมาณสารอิินทรีีย์์เกิินเกณฑ์์มาตรฐานในบ่่อสัังเกตการณ์์ OB2 (20 ไมโครกรััมต่่อลิิตร) ซึ่่�งเป็็นบ่่อที่่�อยู่่�
ทางทิิศตะวัันออกเฉีียงใต้้ของบ่่อ OB1 ล่่าสุุด  ในปีี พ.ศ. 2563 ตรวจพบสารเบนซีีนเกิินเกณฑ์์มาตรฐานในบ่่อ GS3
(7.9 ไมโครกรััมต่่อลิิตร) ซึ่่�งอยู่่ห่่� างจากบ่่อ OB1 ประมาณ 1 กิิโลเมตร (รููปที่่� 5)
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รููปที่่� 5 ตำำ�แหน่่งเก็็บตััวอย่่างน้ำำ��บาดาล

6 รูปภาพประกอบ เรื่อง ผลการก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์

ผลก่อสร้างบ่อสังเกตการณ์เพื่อใช้ติดตามตรวจสอบระดับน�้ำในพื้นที่แล้วเสร็จ จ�ำนวน 20 บ่อ ข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 6

รููปที่่� 6 การก่่อสร้้างบ่่อสัังเกตการณ์์เจาะในโครงการฯ
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08

เงินนอก

การน�ำบ่อน�้ำบาดาลเข้าสู่ระบบ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

งบประมาณ

หลัักการและเหตุุผล

1. ประสานเครืือข่่ายภาคประชาชน ภาคอุุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และท้้องถิ่่�น
2. จัั ดตั้้� ง ชุุ ด ปฏิิ บัั ติิ ก ารสายตรวจน้ำำ�� บาดาล  เพื่่� อ ปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบการลัั ก ลอบประกอบกิิ จ การน้ำำ�� บาดาล
และสถานที่่�ที่่�ถููกร้้องเรีียนว่่ามีีการลัักลอบเจาะน้ำำ��บาดาล  ลัักลอบใช้้น้ำำ��บาดาลทั่่�วประเทศ ร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจ
กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำำ�ความผิิดเกี่่�ยวกัับทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  เพื่่�อให้้การบัังคัับใช้้กฎหมาย
ว่าด้วยน�้ำบาดาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. จัดท�ำแผนการตรวจสอบความเสี่ยงต่อการลักลอบประกอบกิจการน�้ำบาดาล  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงลักลอบประกอบกิจการน�้ำบาดาล  (Red Zone) และผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงในการลักลอบ
กระท�ำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยน�้ำบาดาล
4. ประชาสัมพนั ธ์ จดั ประชุมให้ความรกู้ บั กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตรกรรม 
และท้องถิ่น
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5. ตรวจสอบการประกอบกิจการน�้ำบาดาลตามแผนการข้างต้น รวมทั้งสิ้น 1,409 บ่อ โดยมีการน�ำบ่อน�้ำบาดาล
เข้าสู่ระบบ จ�ำนวน 71 บ่อ รวมถึงการร้องทุกข์กล่าวโทษด�ำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการลักลอบประกอบกิจการน�้ำบาดาล
ที่จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 6 บ่อ
ผลส�ำเร็จของโครงการ

1.
2.
3.
4.

สามารถน�ำบ่อน�้ำบาดาลทีอ่ ยู่นอกระบบการก�ำกับ ควบคุม เข้าสู่ระบบ พร้อมจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาล จ�ำนวน 71 บอ่
ท�ำให้รัฐมีรายได้จากการจัดเก็บค่าใช้น�้ำบาดาลเพิ่มขึ้น (บ่อภาคธุรกิจ)
มีฐานข้อมูลบ่อน�้ำบาดาลที่ถูกต้องและสามารถน�ำมาบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาลตามความเป็นจริง
สามารถจัดสรรทรัพยากรน�้ำบาดาล โดยไม่เกิดผลกระทบต่อแหล่งน�้ำบาดาล

ผลประโยชน์ทป
ี่ ระชาชนได้รับ

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาล
2. ประชาชนสามารถประกอบกิจการน�้ำบาดาลได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520
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09

เงินนอก
งบประมาณ

โครงการพั ฒนาและเพิ่ มศักยภาพบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้้มีีการบริิหารจััดการตามหลัักวิิชาการด้้านน้ำำ��บาดาล

หลัักการและเหตุุผล

ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่น� เรื่่อ� ง การบัังคัับใช้้แผนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น (ฉบัับที่่� 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิิบััติิการ
กำำ�หนดขั้้�นตอนการกระจายอำำ�นาจให้้แก่่องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น�
(ฉบัับที่่� 2) ซึ่ง่� กำำ�หนดให้้กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลดำำ�เนิินการถ่่ายโอน
ภารกิิจด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐานอยู่่�ในแผนภารกิิจด้้านสาธารณููปโภค
และสาธารณููปการ กลุ่่ม� ภารกิิจแหล่่งน้ำำ��ประปาชนบท โดยมีีภารกิิจ
ที่่�กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลต้้องดำำ�เนิินการถ่่ายโอนภารกิิจให้้แก่่
องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น จำำ�นวน 5 ภารกิิจ ได้้แก่่ 1) การขุุดเจาะ
น้ำำ��บาดาล (รวมการสำำ�รวจแหล่่งน้ำำ��ทางธรณีี การทดสอบหลุุมเจาะ
และเจาะน้ำำ�� บาดาลพร้้อมสููบมืือโยก) 2) การพััฒนาเป่่าล้้างบ่่อ
น้ำำ��บาดาลเดิิม  3) การซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาเครื่่�องสููบน้ำำ��แบบบ่่อลึึก
4) การเรีียกเก็็บค่่าใช้้น้ำำ��บาดาล และ 5) การอนุุญาตขุุดเจาะน้ำำ��บาดาล
ที่่�มีีขนาดเส้้นผ่่าศููนย์์กลางน้้อยกว่่า 4 นิ้้�ว  (100 มิิลลิิเมตร) และมอบอำำ�นาจการอนุุญาตใช้้น้ำำ��บาดาลที่่�อนุุญาตใช้้ ไม่่เกิิน
วัันละ 10 ลบ.ม. และขอบเขตการถ่่ายโอนกำำ�หนดให้้กรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลมีีหน้า้ ที่่จั� ดั การฝึึกอบรม จััดทำ�คู่
ำ มืื�่ อปฏิิบัติั งิ าน
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้กับั องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ซึ่ง่� ที่ผ่่่� านมามีีการเจาะน้ำำ��บาดาลและใช้้น้ำำ��บาดาลเพื่่�ออุุปโภคบริิโภค 
ใช้้ในโรงงานอุุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม  อย่่างแพร่่หลาย  แต่่การเจาะน้ำำ��บาดาลและการพััฒนาน้ำำ��บาดาลดัังกล่่าว
ยัังไม่่ถููกต้้องตามหลัักวิิชาการ จนปรากฏว่่าแหล่่งน้ำำ��บาดาลบางแห่่งเกิิดความขาดแคลนและเสีียหาย หากปล่่อยให้้มีีสภาพ
เช่่นนี้้�ต่่อไป อาจเกิิดความเสีียหายต่่อทรััพยากรของชาติิ หรืือเป็็นอัันตรายแก่่ทรััพย์์สิินหรืือสุุขภาพของประชาชน
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงเล็็งเห็็นความสำำ�คััญและความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องพััฒนาและเพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากรขององค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นให้้มีีความรู้้�ความเข้้าใจในการดำำ�เนิินการเจาะและใช้้น้ำำ��บาดาล  การบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลตาม
หลัักวิิชาการด้้านน้ำำ�� บาดาล และเป็็นไปตามพระราชบััญญััติน้ำิ �ำ� บาดาล พ.ศ. 2520 และที่่แ� ก้้ไขเพิ่่�มเติิม จึึงเห็็นควรดำำ�เนิินการ
“โครงการพััฒนาและเพิ่่�มศัักยภาพบุุคลากรขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ให้้มีีการบริิหารจััดการตามหลัักวิิชาการ
ด้้านน้ำำ��บาดาล” ให้้มีีการบริิหารจััดการตามหลัักวิิชาการด้้านน้ำำ��บาดาลขึ้้�น เพื่่�อเป็็นมาตรการหนึ่่�งในการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  ในรููปแบบระบบการเรีียนรู้้�ทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Learning)
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาในการถ่่ายทอดความรู้้�สู่่เ� จ้้าหน้้าที่่อ� งค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ทั่่�วประเทศ  และการวางระบบสำำ�หรับั อนาคต
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ที่่� ส ามารถปรัั บ ปรุุ ง เนื้้� อ หาองค์์ คว ามรู้้�ด้้ า นการประกอบกิิ จ การน้ำำ�� บาดาลในการปฏิิ บัั ติิ ง านให้้ เ ป็็ น ปัั จจุุ บัั น รวมถึึ ง
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพให้้เจ้้าหน้้าที่่�ในระดัับท้้องถิ่่�นสามารถบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลได้้ด้้วยตนเอง
ผลส�ำเร็จของโครงการ

1. มีีระบบการเรีียนรู้้�ทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-Learning) 1 ระบบ
2. เนื้้�อหาบทเรีียนอิิเล็็กทรอนิิกส์์ จำำ�นวนไม่่น้้อยกว่่า 10 วิิชา
3. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทั่่�วประเทศจำำ�นวน 7,774 แห่่ง ทราบรายละเอีียดในเทคนิิควิิชาการ ตลอดจนขั้้�นตอน
ปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม เกิิดความเข้้าใจและปฏิิบััติิได้้ตรงกััน เพื่่�อการให้้บริิการประชาชน
ผลสััมฤทธิ์์�ของโครงการ

1. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทั่่�วประเทศมีีความพร้้อมในการรัับโอนและจััดการบริิการด้้านน้ำำ��บาดาลได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
2. การบริิหารการถ่่ายโอนภารกิิจที่่�ถ่่ายโอนไปสู่่�องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นเป็็นไปอย่่างเป็็นระบบ เป็็นขั้้�นตอน
และเกิิดบููรณาการ
3. เกิิดการสนัับสนุุน กำำ�กัับดููแลการถ่่ายโอน เพื่่�อให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นผู้้�รัับการถ่่ายโอนได้้ทราบรายละเอีียด
ในเทคนิิควิิชาการ ตลอดจนขั้้�นตอน ปฏิิบััติิที่่�เหมาะสม เกิิดความเข้้าใจและปฏิิบััติิได้้ตรงกััน เมื่่�อถ่่ายโอนภารกิิจไปแล้้ว
4. องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นมีีความพร้้อมในการรัับโอนและจััดการบริิการสาธารณะแทนส่่วนราชการได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
ปััญหาและอุุปสรรค

1. ยัังขาดการประชาสััมพัันธ์์โครงการให้้กัับองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
2. ยัังไม่่ได้้ลองใช้้โปรแกรมเพื่่�อใช้้ในงานปฏิิบััติิงานจริิงกัับการฝึึกอบรมองค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น
3. ระบบที่่�ได้้จากโครงการ สนัับสนุุนงานด้้านเพิ่่�มพููนองค์์ความรู้้�ที่่�จำำ�เป็็นด้้านน้ำำ��บาดาลแก่่ท้้องถิ่่�นในเชิิงทฤษฎีี
แต่่ยัังขาดการฝึึกอบรมในเชิิงปฏิิบััติิการด้้านน้ำำ��บาดาลแก่่ท้้องถิ่่�น
แนวทางการแก้้ไข

1. ในขั้้น� ตอนดำำ�เนิินการต่่อไป ทางหน่่วยงานจะดำำ�เนิินการเร่่งประชาสััมพัันธ์์ตััวระบบและการใช้้งานระบบแก่่องค์์กร
ปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ผ่่านหลายช่่องทาง เพื่่�อเพิ่่�มการรัับรู้้�ของประชาชนและหน่่วยงานท้้องถิ่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
2. หน่่วยงานต้้องสาธิิตระบบ ทดสอบให้้องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่น� ได้้ทดลองใช้้งานระบบจริิง เพื่่�อให้้สามารถวิิเคราะห์์
และประเมิินศัักยภาพขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�นทั้้�งก่่อนและหลัังใช้้งานระบบ
3. หน่่วยงานอาจจะต้้องประสานและดำำ�เนิินงานร่่วมกัับหน่่วยงานอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับส่่วนปฏิิบััติิการด้้านเทคนิิค
และฝึึกอบรม หรืือส่่วนฝึึกอบรม สำำ�นัักงานบริิหารกลาง กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล  เพื่่�อใช้้เป็็นการเสริิมสร้้างองค์์ความรู้้�
เชิิงทฤษฎีีด้้านเทคนิิค ควบคู่่กั� ับการฝึึกอบรมเชิิงปฏิิบััติิการกัับหน่่วยงานข้้างต้้น
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เงินนอก

การจัดท�ำคู่มือเพื่ อเผยแพร่ความรู้
ด้านการประกอบกิจการน�้ำบาดาล

งบประมาณ

หลัักการและเหตุุผล

เนื่่�องจากกรมทรััพยากรน้ำำ�� บาดาลมีีหน้า้ ที่่แ� ละอำำ�นาจในการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� บาดาล ควบคุุม กำ�กั
ำ บั และดููแล 
การประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลตามพระราชบััญญััติิน้ำำ��บาดาล พ.ศ. 2520 โดยปััจจุุบันั มีีกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้อ้ งกัับการประกอบ
กิิจการน้ำำ��บาดาลจำำ�นวนมาก และบางฉบัับได้้มีีการแก้้ไขและปรัับปรุุงแล้้ว ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
และประชาชนทั่่�วไปได้้รัับทราบขั้้�นตอนและวิิธีีการที่่�ถููกต้้องเป็็นปััจจุุบััน กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจึึงได้้มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือ
สำำ�หรัับผู้้�มีีบ่่อน้ำำ��บาดาล โดยได้้รวบรวมขั้้�นตอนการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลไว้้ ดัังนี้้�
1. ขั้้�นตอนการขอรัับใบอนุุญาตเจาะน้ำำ��บาดาลหรืือใช้้น้ำำ��บาดาล 
2. การรายงานการใช้้น้ำำ��บาดาล
คู่มือส้ำหรับผู้มีบ่อน้้ำบำดำล
GROUNDWATER WELL HANDBOOK
3. การชำำ�ระค่่าใช้้น้ำำ��บาดาลและค่่าอนุุรัักษ์์น้ำำ��บาดาล
4. การดููแลรัักษาบ่่อน้ำำ��บาดาล
5. การแก้้ไขใบอนุุญาตประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
6. การขอรัับใบแทนใบอนุุญาตประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
7. การโอนใบอนุุญาตประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
8. การต่่ออายุุใบอนุุญาตประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล
9. การเลิิกใช้้น้ำำ��บาดาล
10. การอุุดกลบบ่่อน้ำำ��บาดาล
FREE
COPY

กรมทรัพยากรน้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์ครั้งที่ 1

ผลส�ำเร็จของโครงการ

กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลมีีคู่มืื่� อเพื่่�อใช้้ในการเผยแพร่่ความรู้้�ด้้านการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนการขอรัับ
ใบอนุญาต การขอแก้ไขใบอนุญาต การขอโอนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การดูแลรักษา
บ่อน�้ำบาดาล  การขอยกเลิกและอุดกลบบ่อน�้ำบาดาล  ตลอดจนหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตในการรายงานการใช้น�้ำบาดาล
และการช�ำระค่าใช้น�้ำบาดาล
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ

ประชาชนทั่่�วไปและผู้้�มีีบ่่อน้ำำ��บาดาลสามารถศึึกษาหาความรู้้�ด้้านการประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาลตามกฎหมายว่่าด้้วย
น�้ำบาดาลได้ง่ายยิ่งขึ้น
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PART

งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบ ปี 2563

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
หมายเหตุท่ี 1

ข้อมูลทั่วไป

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และเล่มที่ 119 ตอนที่ 103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม
2545 ตามล�ำดับ โดยมีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะในการจัดท�ำนโยบายและแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
น�้ำบาดาล ส�ำรวจ บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุม ดูแล ก�ำกับ ประสานติดตาม ประเมินผล และ
แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับทรัพยากรน�ำ้ บาดาล พัฒนาวิชาการ ก�ำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
เพื่อการจัดการทรัพยากรน�้ำบาดาลที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ตั้งอยู่เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 และมีส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำบาดาลเขต ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ 12 จังหวัด
กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ได้แก่ พระราชบัญญัติน�้ำบาดาล
พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ในแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ จ�ำนวน 429,040,781.74 บาท แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 215,332,100 บาท แผนงานบููรณาการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� จำำ�นวน 1,340,098,300 บาท
แผนงานยุุทธศาสตร์์เพื่่�อสนัับสนุุนด้้านการสร้้างการเติิบโตบนคุุณภาพชีีวิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม จำำ�นวน 82,410,000
บาท แผนงานยุุทธศาสตร์์เสริิมสร้้างพลัังทางสัังคม จำำ�นวน 50,887,500 บาท
กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สงั กัด จ�ำนวน 12 แห่ง ซึง่ เป็นหน่วยเบิกจ่ายในภูมภิ าค
และมีหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลางอีก 1 แห่ง ซึง่ รับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทีไ่ ด้รบั การ
จัดสรรในส่วนของแต่ละแห่ง หน่วยเบิกจ่ายดังกล่าวเป็นทีเ่ สนอรายงาน และมีการจัดท�ำงบการเงินแยกกัน แต่กรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล ได้มีการจัดท�ำงบการเงินรวม ซึ่งรายการบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่งได้น�ำมาแสดงรวมไว้ในงบการเงินฉบับนี้
นอกจากนี้ หน่วยงานยังมีกองทุนภายใต้ความรับผิดชอบ จ�ำนวน 1 กองทุน คือ กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล ซึ่งจัดตั้งขึ้น
โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเป็็นทุุนใช้้จ่า่ ยในการศึึกษา วิิจัยั  พััฒนา และอนุุรักั ษ์์แหล่่งน้ำำ��บาดาลและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นหน่่วยงานที่่�เสนอ
รายงานและมีีการจััดทำำ�งบการเงิินแยกต่่างหากจากกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล รายการบััญชีีของกองทุุนดัังกล่่าว จึึงไม่่ได้้นำำ�มา
แสดงรวมอยู่ในงบการเงินฉบับนี้
หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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หมายเหตุที่ 2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีส�ำหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายบัญชีภาครัฐ และการแสดงรายการ
ในงบการเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว357 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง รูปแบบ
การน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล ซึง่ ถือเป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รวมรายการ
บัญชีที่เกิดขึ้นทั้งที่หน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนพัฒนา
น�ำ้ บาดาล ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของหน่วยงาน แต่ถอื เป็นหน่วยงานทีเ่ สนอรายงาน และต้องจัดท�ำงบการเงินแยกต่างหาก
จากกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล ตามกฎหมายไม่ว่ารายการดังกล่าว จะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
ทุกประเภทที่หน่วยงานมีอ�ำนาจในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึงสินทรัพย์ หนี้สิน
รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของ
งบการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานเอง
หมายเหตุที่ 3
					
					

มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
และมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่ปรับปรุงใหม่

กระทรวงการคลัง ได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ให้ถือปฏิบัติ
กับรายงานการเงินส�ำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป มีรายละเอียดดังนี้
3.1 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�ำเสนอรายงานการเงิน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรือ่ ง นโยบายการบัญชี การเปลีย่ นแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน
3.2 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
3.3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม  2563
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน วันที่บังคับใช้ 1 ตุลาคม 2563
หมายเหตุที่ 4

สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�ำเนินงาน
ของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนรัฐบาลเมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการ เงินทดรองราชการรับจากคลัง ภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน
- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินฝากธนาคารพาณิชย์สำ� หรับการจ่ายเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
เงินฝากกระทรวงการคลัง แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด
4.2 ลูกหนี้
ลูกหนี้ เป็นลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ แสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับคืนเป็นใบส�ำคัญ
หักล้างการยืมเงิน และเงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.3 วัสดุคงเหลือ
วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
4.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
-  ทีด่ นิ ราชพัสดุทหี่ น่วยงานครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผูถ้ อื กรรมสิทธิ์ ไม่ได้แสดงมูลค่าในงบการเงิน
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคาร ทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์และไม่มี
กรรมสิทธิ์ แต่หน่วยงานได้ครอบครองและน�ำมาใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีทเี่ กิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย ตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้นไป แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
- ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่
หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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และสภาพทีพ่ ร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซึง่ ท�ำให้หน่วยงานได้รบั ประโยชน์ ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์
เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในการต่อเติมหรือปรับปรุงที่ไม่ได้ท�ำให้หน่วยงาน
ได้รับประโยชน์ ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
- ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การใช้งานที่ก�ำหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยกรมบัญชีกลาง ดังนี้
อาคารส�ำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นคอนกรีต
อาคารและบ้านพักอาศัยและอาคารเพื่อประโยชน์อื่นที่มีโครงสร้างเป็นไม้
สิ่งปลูกสร้างถาวร
สิ่งปลูกสร้างชั่วคราว
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภท รถบรรทุก/รถปรับปรุงคุณภาพน�ำ้
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่/ครุภัณฑ์ส�ำรวจ/ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
ครุภัณฑ์การเกษตร
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า
ครุภัณฑ์โรงงาน

40 ปี
30 ปี
25 ปี
15 ปี
12 ปี
5 ปี
8 ปี
30 ปี
10 ปี
8 ปี
5 ปี
8 ปี
15 ปี
8 ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ ดังนี้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5 ปี
4.6 รายได้รอรับรู้ระยะยาว
รายได้รอรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการด�ำเนินงาน ซึ่งจะ
ถูกทยอยตัดบัญชีเพือ่ รับรูร้ ายได้ตามเกณฑ์ทเี่ ป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ จับคูร่ ายได้และค่าใช้จา่ ย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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4.7 รายได้จากเงินงบประมาณ
รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
1) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
2) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้ว ในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
3) เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงินตามจ�ำนวนเงินงบประมาณ
ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผล
การด�ำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
4.8 รายได้แผ่นดิน
รายได้้แผ่่นดิิน เป็็นรายได้้ที่่�หน่่วยงานไม่่สามารถนำำ�มาใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน รัับรู้้�เมื่่�อเกิิดรายได้้ด้้วยยอดสุุทธิิ
หลัังจากหัักส่่วนที่่�จััดสรรเป็็นเงิินนอกงบประมาณตามที่่�ได้้รัับการยกเว้้นรายได้้แผ่่นดิิน และรายได้้แผ่่นดิินนำำ�ส่่งคลัังไม่่ต้้อง
แสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
4.9 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอืน่ นอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรูเ้ มือ่ ได้รบั เงิน ยกเว้นในกรณีทมี่ เี งือ่ นไข
เป็นข้อจ�ำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่
หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การค�ำนวณค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
หมายเหตุที่ 5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2563
เงินสดในมือ
เงินทดรองราชการ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินฝากคลัง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.00
1,000,000.00
779,641.50
286,341,694.24
288,121,335.74

(หน่วย : บาท)
2562
0.00
1,000,000.00
1,252,791.70
55,659,182.65
57,911,974.35

เงินสดในมือ เป็นเงินสดและเช็คธนาคาร นอกจากส่วนที่หน่วยงานถือไว้เพื่อใช้จ่ายส�ำหรับการด�ำเนินงานตามปกติ
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานแล้ว ยังรวมถึงส่วนที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย
ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานได้
หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�ำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลัง
เมื่อหมดความจ�ำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีมีเพียงยอดเงินฝากธนาคารเต็มจ�ำนวน
เงินฝากคลัง เป็นเงินทีห่ น่วยงานฝากไว้กบั กระทรวงการคลังภายใต้ขอ้ ก�ำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มดี อกเบีย้ ซึง่ สามารถ
เบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัดในการใช้จ่าย
เงิินฝากคลััง จำำ�นวน 286,341,694.24 บาท ซึ่่�งแสดงรวมอยู่่�ในเงิินฝากคลัังข้้างต้้น เป็็นเงิินนอกงบประมาณที่่�มีีข้อ้ จำำ�กััด
ในการใช้จา่ ยเพือ่ จ่ายต่อไปให้บคุ คลหรือหน่วยงานอืน่ ตามวัตถุประสงค์ทรี่ ะบุไว้ในกฎหมายอันเป็นทีม่ าของเงินฝากคลังนัน้
หน่วยงานไม่สามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตาม
วัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้
(หน่วย : บาท)
2563
2562
เงินฝากสินบนรางวัลของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
1,072,023.68
702,599.30
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
2,295,382.50
1,891,645.50
เงินอุดหนุนเพื่อโครงการต่างๆ ที่ได้รับจากราชการส่วนท้องถิ่น
2,220,908.89
1,146,071.39
เงินฝากเพื่อรอจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
511,550.00
511,550.00
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล)
0.00
6,540.00
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน
107,161.85
0.00
เงินฝากประกันสัญญา
12,218,893.68
10,513,391.12
เงินฝากต่างๆ กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
20,312.89
20,312.89
เงินค่าด�ำเนินการจัดหาและพัฒนาแหล่งน�ำ้
882,605.23
3,157,298.54
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
267,012,855.52
37,709,773.91
รวมทั้งสิ้น
286,341,694.24
55,659,182.65
หมายเหตุที่ 6

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
เงินจ่ายล่วงหน้า
รายได้ค้างรับ
รวมลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้ระยะสั้น

2563
17,286,145.20
683,270.00
85,643,199.82
2,371,233.03
105,983,848.05

(หน่วย : บาท)
2562
9,606,049.00
757,320.00
327,879,285.24
1,177,015.86
339,419,670.10

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน พ.ศ. 2563
ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
					
(หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม
ยังไม่ถึงก�ำหนด
ถึงก�ำหนดช�ำระ
เกินก�ำหนดช�ำระ
รวม
ช�ำระและการส่งใช้
และการส่งใช้
และการส่งใช้
ใบส�ำคัญ
ใบส�ำคัญ
ใบส�ำคัญ
2563
15,456,693.20
2,248,962.00
263,760.00
17,969,415.20
2562
10,363,369.00
0.00
0.00
10,363,369.00
หมายเหตุที่ 7

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
หัก คสส.-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
ครุภัณฑ์
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์-สุทธิ
งานระหว่างก่อสร้าง
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
หมายเหตุที่ 8

2563
1,816,393,288.10
(331,400,783.51)
1,484,992,504.59
3,978,130,888.31
(2,172,514,251.57)
1,805,616,636.74
3,724,150,629.53
7,014,759,770.86

(หน่วย : บาท)
2562
491,758,919.33
(122,906,551.25)
368,852,368.08
3,353,450,627.17
(1,826,087,036.75)
1,527,363,590.42
1,618,163,970.23
3,514,379,928.73

2563
27,897,066.52
(6,440,544.72)
21,456,521.80

(หน่วย : บาท)
2562
11,782,935.67
(3,365,237.04)
8,417,698.63

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก ค่าตัดจ�ำหน่าย-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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หมายเหตุที่ 9

เจ้าหนี้ระยะสั้น
2563
97,575,281.91
46,250.87
135,394.20
2,290,353.32
100,047,280.30

เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ใบส�ำคัญค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น
หมายเหตุที่ 10

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

เจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหนี้ส่วนราชการ – รายได้รับแทนกัน
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
หมายเหตุที่ 11

(หน่วย : บาท)
2562
185,270,834.97
110,283.85
120,300.27
1,540,654.00
187,042,073.09

2563
511,550.00
0.00
51,051.67
562,601.67

(หน่วย : บาท)
2562
511,550.00
1,200.00
136,905.32
649,655.32

2563
290,566,025.46
6,653,820.59
0.00
12,162,115.93
309,381,961.98

(หน่วย : บาท)
2562
45,332,036.94
7,708,578.48
1,299,785.00
10,456,613.37
64,797,013.79

เงินรับฝากระยะสั้น

เงินรับฝากจากเงินทุนหมุนเวียน
เงินรับฝากอื่น
เงินประกันผลงาน
เงินประกันอื่น
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
รายงานประจ�ำปี 2563 - Annual Report 2020

111

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุที่ 12

รายได้จากงบประมาณ
2563

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ
รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ
รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
รายได้จากงบด�ำเนินงาน
รายได้จากงบลงทุน
รายได้จากงบกลาง
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น
รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ
รวมรายได้จากงบประมาณ

422,826,824.84 426,251,850.76
44,719,308.94
48,264,077.66
1,238,303,609.96 1,034,574,796.45
1,315,564,543.15 227,924,642.63
308,653,073.23
63,190,068.39
(5,126,831.41)
(3,128,335.78)
3,324,940,528.71 1,797,077,100.11

3,536,116.29
4,297,962.98
916,170,235.67 1,259,561,393.47
20,471,624.85
41,724,482.12
25,684,623.13
48,204,330.90
965,862,599.94 1,353,788,169.47
4,290,803,128.65 3,150,865,269.58

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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(หน่วย : บาท)
2562

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุที่ 13

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต
เงินชดเชย กบข.
เงินสมทบ กบข.
เงินสมทบ กสจ.
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าเช่าบ้าน
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร
หมายเหตุที่ 14

บ�ำนาญ
เงินช่วยค่าครองชีพ
บ�ำเหน็จ
บ�ำเหน็จตกทอด
บ�ำเหน็จด�ำรงชีพ
ค่ารักษาพยาบาล
เงินช่วยการศึกษาบุตร
บ�ำเหน็จบ�ำนาญอื่น
รวมค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

2563
167,604,936.46
2,680,505.00
170,125,334.85
85,772,246.69
28,246,192.85
2,490,979.00
774,527.94
2,875,302.72
4,312,954.11
4,834,988.42
3,305,930.00
159,389.36
1,053,400.00
991,200.00
475,227,887.40

(หน่วย : บาท)
2562
167,185,320.45
1,992,360.00
176,412,383.91
83,523,146.83
30,084,574.38
3,795,460.50
1,039,063.50
2,835,394.16
4,253,091.27
5,013,415.72
3,449,606.00
179,556.76
1,223,379.46
537,380.65
481,524,133.59

2563
70,808,779.78
5,087,324.48
93,421,260.53
2,604,372.11
7,572,215.95
10,364,469.00
498,930.00
16,473.60
190,373,825.45

(หน่วย : บาท)
2562
63,155,189.45
5,165,928.08
87,851,309.03
8,448,888.23
4,281,981.95
10,180,093.83
442,740.00
16,473.60
179,542,604.17

ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุที่ 15

ค่าใช้สอย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษา
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าธรรมเนียม
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่่าเช่่า
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าเชื้อเพลิง
รวมค่าใช้สอย
หมายเหตุที่ 16

2563
1,955,683.00
36,215,316.18
29,665,860.55
77,252,586.73
8,838.00
0.00
697,916.00
0.00
58,323.70
130,623.01
111,440.00
15,077,299.30
161,173,886.47

(หน่วย : บาท)
2562
3,767,992.00
50,135,014.53
22,648,644.69
272,387,424.90
112,731.00
21,502,395.00
842,085.00
0.00
0.00
687,189.19
1,048,237.65
32,408,869.32
405,540,583.28

2563
525,260,935.97
5,232,704.05
530,493,640.02

(หน่วย : บาท)
2562
154,669,967.46
1,516,814.00
156,186,781.46

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ต�่ำกว่าเกณฑ์
รวมค่าวัสดุ

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุที่ 17

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า
ค่าประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมค่าสาธารณูปโภค
หมายเหตุที่ 18

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
หมายเหตุที่ 19

2563
9,273,585.87
238,810.57
1,165,014.99
653,343.55
11,330,754.98

(หน่วย : บาท)
2562
10,173,150.54
409,564.37
1,274,605.13
642,605.45
12,499,925.49

2563
138,241,985.97
344,009,262.29
2,510,987.84
484,762,235.60

(หน่วย : บาท)
2562
22,994,911.97
324,021,654.75
916,245.97
347,932,812.69

2563
75,313,983.22
(545,977,797.28)
548,594,441.98
91,497,021.52

(หน่วย : บาท)
2562
9,397,028.09
(58,404,702.05)
58,147,195.00
9,139,521.04

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น
TR – หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง
TE – ปรับเงินฝากคลัง
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุุ : ยัังไม่่ผ่่านการตรวจสอบและรัับรองงบการเงิินจากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิิน
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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จุดบริการนํ้าแร่
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“พลเอกประวิตร”
ติดตามโครงการเจาะบ่อน�้ำบาดาล
แก้ปัญหาน�้ำแล้ง จังหวัดเลย ดันนวัตกรรม
น�้ำบาดาลหอถังยักษ์ เพื่ อเกษตรกร

พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี
พร้อมนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และนายจตุ พ ร
บุ รุ ษ พั ฒ น์ ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เดิ น ทางไปตรวจติ ด ตามโครงการเจาะบ่ อ
น�ำ้ บาดาลเสริมให้กบั แหล่งน�ำ้ ดิบ เพือ่ แก้ไขปัญหาน�ำ้ อุปโภค
บริโภค ทีเ่ ทศบาลนาโป่ง ต�ำบลนาโป่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย
118
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และส่ ง มอบบ่ อ น�้ ำ บาดาล
พร้อมระบบกระจายน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่
ที่บ้านสะอาด ต�ำบลน�้ำสวย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมี
นายชัยวัฒน์ ชืน่ โกสุม ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ
และนายศักดิด์ า วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
กล่าวรายงาน ซึ่งการเดินทางมาจังหวัดเลยของรองนายก
รัฐมนตรีครั้งนี้ เพื่อตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน�้ำแล้ง
ในพื้ น ที่ พร้ อ มผลั ก ดั น นวั ต กรรมการพั ฒ นาน�้ ำ บาดาล
ให้ เ ป็ น ต้ น แบบการน� ำ ไปใช้ แ ก้ ไขปั ญ หาภั ย แล้ ง และ
การขาดแคลนน�้ำในพื้นที่อื่นๆ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ บ้านสะอาด หมู่ที่ 6 ต�ำบลน�้ำสวย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเลย นับเป็นแห่งแรกทีม่ พี ธิ เี ปิดและส่งมอบโครงการฯ
ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ซึ่งมีสมาชิกรวมทั้งหมด 99 ครัวเรือน
พืน้ ทีเ่ กษตรแปลงใหญ่รวมทัง้ สิน้ 791 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่

ปลูกพืชผักสวนครัวเป็นหลัก อาทิ ผักกาด แตงกวา กะหล�ำ 
่
พริก มะเขือ และดอกกุหลาบ โดยน�ำไปขายตลาดค้าส่ง
ตลอดทั้ ง ปี ที่ ต ลาดเมื อ งทองเจริ ญ ศรี จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ส่วนรูปแบบของโครงการฯ ประกอบด้วย บ่อน�้ำบาดาล
ขนาด 6 นิ้ว จ�ำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้งระบบสูบน�้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ สามารถสูบน�้ำได้ 75 ลูกบาศก์เมตร หรือ
75,000 ลิตรต่อชั่วโมง หอถังเหล็กเก็บน�้ำ  ขนาดความจุ
100,000 ลิตร จ�ำนวน 4 ถัง ปริมาณน�้ำรวม 400,000 ลิตร
มีการวางท่อกระจายน�้ำ ความยาว 3,000 เมตร ครอบคลุม
พื้นที่ของกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมให้ปลูกพืชใช้น�้ำน้อย
แต่สามารถจ�ำหน่ายได้ราคาดี และเป็นที่ต้องการของตลาด
เช่น ปลูกผักกาดขาว แตงกวา หรือกะหล�่ำ ต้นทุน 60,000
บาทต่ อ ไร่ ต ่ อ ปี จะท� ำ ให้ เ กษตรกรมี ร ายได้ เ พิ่ ม มากขึ้ น
ถึง 200,000 บาทต่อไร่ต่อปี
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“พลเอกประวิตร” มอบนโยบาย
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับท้องถิน
่
คุมเข้มเติมน�้ำใต้ดินตามมาตรฐาน
แก้ภัยแล้ง น�้ำท่วม อย่างยั่งยืน

พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี
มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด
รวมถึงหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับภารกิจการเติมน�ำ้ ใต้ดนิ
ช่ ว ยกั น ดู แ ล และก� ำ ชั บ ควบคุ ม การเติ ม น�้ ำ ใต้ ดิ น ให้ ท� ำ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
120
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ตามมาตรฐานของกรมทรัั พ ยากรน้ำำ��บาดาล รวมทั้้�ง
ประเมิิ น ผลกระทบและการบริิ ห ารจัั ด การในระยะยาว
เพื่่�อแก้้ปััญหาภััยแล้้ง-น้ำำ��ท่่วม อย่่างยั่่�งยืืน
พลเอกประวิิ ต ร วงษ์์ สุุ ว รรณ รองนายกรัั ฐ มนตรีี
เป็็นประธานในพิิธีเี ปิิดการประชุุมเติิมน้ำำ��ใต้้ดินิ  ที่่�โรงแรมมิิราเคิิล

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกรนด์์ คอนเวนชั่่�น กรุุงเทพฯ โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วมประชุุม อาทิิ
ผู้้�ว่า่ ราชการจัังหวััด  ท้้องถิ่่�นจัังหวััด  หน่่วยบััญชาการทหารพััฒนา
แ ล ะ ผู้้�อำำ� น ว ย ก า ร สำำ�นัั ก ง า น ท รัั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติิ
และสิ่่�งแวดล้้ อ มจัั ง หวัั ด โดยมีี วัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่�อซัั ก ซ้้ อ ม
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และแนวทางการเติมน�้ำใต้ดิน
ที่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ และร่ ว มเสวนาเสริ ม สร้ า ง
องค์ความรู้ด้านน�้ำบาดาลในการปฏิบัติงานเติมน�้ำใต้ดิน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศไทย ซึง่ รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอกประวิิ ต ร วงษ์์ สุุ ว รรณ) ในฐานะผู้้�อำำ�นวยการ

กองอำำ�นวยการน้ำำ��แห่่งชาติิ ได้้สั่่�งการในที่่�ประชุุม เมื่่�อวัันที่่� 
11 มิิ ถุุ น ายน 2563 ให้้ เ ร่่ ง พัั ฒ นางานเติิ ม น้ำำ��ใต้้ ดิิ น
โดยมอบหมายให้้ สำำ�นัั ก งานทรัั พ ยากรน้ำำ��แห่่ ง ชาติิ
และกระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�งแวดล้้ อ ม
โดยกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เป็็นเจ้้าภาพหลััก พร้้อมให้้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดท�ำแผนการพัฒนาบ่อน�้ำบาดาล
และการเติ ม น�้ ำ ใต้ ดิ น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก รมทรั พ ยากร
น�้ำบาดาลเสนอ โดยเฉพาะท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก�ำหนดพื้นที่ด�ำเนินการเก็บน�้ำใต้ดินให้มากขึ้น
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอกประวิตร ติดตามสถานการณ์น�ำ้
และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เร่งขยายพื้ นที่ท�ำบ่อเติมน�้ำใต้ดินช่วยชาวบ้าน
แก้ภัยแล้ง-น�้ำท่วม จังหวัดพิ ษณุโลก

พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี
และคณะ ประกอบด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
นายอธิ รั ฐ รั ต นเศรษฐ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
คมนาคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม นายฉั ต รชั ย พรหมเลิ ศ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสมเกียรติ ประจ�ำวงษ์
122
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เลขาธิการส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ได้เดินทางไป
ตรวจราชการเพื่ อ ติ ด ตามสถานการณ์ น�้ ำ และการแก้ ไข
ปัญหาภัยแล้ง ตามมาตรการของกองอ�ำนวยการน�ำ้ แห่งชาติ
(กอนช.) ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองกุลา อ�ำเภอ
บางระก� ำ  จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก พร้ อ มเยี่ ย มชมการสาธิ ต
การขุุ ด เจาะบ่่ อ เติิ ม น้ำำ��ใต้้ ดิิ น แบบบ่่ อ วงคอนกรีี ต โดยมีี
นายศัักดิ์์�ดา วิิเชีียรศิิลป์์ อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็็นผู้้�บรรยายสรุุป และนายพิิพัฒ
ั น์์ เอกภาพัันธ์์ ผู้้�ว่า่ ราชการ
จัังหวััดพิิษณุุโลก กล่่าวต้้อนรัับรองนายกรััฐมนตรีี
พลเอกประวิิ ต ร วงษ์์ สุุ ว รรณ รองนายกรัั ฐ มนตรีี
เปิดเผยว่า เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ งุ่ บางระก�ำ  เป็นพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหา
น�้ ำ ท่ ว มขั ง เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี รั ฐ บาลจึ ง ได้ ม อบหมายให้
สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ��แห่่งชาติิ และกระทรวงทรััพยากร

ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม โดยกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
เป็็นเจ้้าภาพหลัักในการจััดทำำ�โครงการเติิมน้ำำ��ใต้้ดิิน ซึ่่�งการ
เติิมน้ำำ��ใต้้ดิินสามารถทำำ�ได้้หลายวิิธีี ขึ้้�นอยู่่�กัับลัักษณะพื้้�นที่่�
ที่จะท�ำการเติมน�้ำ  ดังนั้น จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันดูแลและก�ำชับ
ควบคุมการเติมน�ำ้ ใต้ดนิ ให้ทำ� อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
และจะต้องท�ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะนอกจาก
การเติมน�้ำใต้ดินแล้ว รัฐบาลยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของ
การขาดแคลนน�ำ้ ทัง้ ด้านการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
โดยรั ฐ บาลจะเร่ ง รั ด จั ด หาแหล่ ง น�้ ำ เพื่ อ บรรเทาความ
เดืือดร้้อนของประชาชน เพื่่�อให้้ประชาชนมีีความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีขึ้้�นต่่อไป และขอฝากให้้ชาวอำำ�เภอบางระกำำ�ช่่วยกััน
ดูู แ ลทรัั พ ย์์ สิิ น ส่่ ว นรวม และทรัั พ ย์์ สิิ น ของทางราชการ
และช่่วยกัันใช้้ทรััพยากรน้ำำ��  ไม่่ว่่าจะเป็็นน้ำำ��ผิิวดิิน หรืือ
น้ำำ��บาดาล ต้้ อ งใช้้ อ ย่่ า งรู้้�คุุ ณ ค่่ า ใช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด ประโยชน์์
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“พลเอกประวิตร”
ส่งมอบโครงการน�้ำกินน�้ำใช้

พร้อมเปิดจุดจ่ายน�้ำบาดาลเพื่ อประชาชน
ริมถนนมิตรภาพ จังหวัดขอนแก่น

พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี
พร้อมนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และนายจตุ พ ร
บุ รุ ษ พั ฒ น์ ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม เดิ น ทางไปส่ ง มอบโครงการศึ ก ษาส� ำ รวจ
จุ ด จ่ า ยน�้ ำ บาดาลเพื่ อ ประชาชนตามถนนสายหลั ก
ทั่วประเทศให้แก่เทศบาลต�ำบลบ้านแฮด และเปิดจุดจ่าย
124
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น�้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย หมู่ที่ 4 ต�ำบล
บ้านแฮด อ�ำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
สื บ เนื่ อ งจากรั ฐ บาลได้ ม อบหมายให้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากร  
น้ำำ��บาดาล จััดหาน้ำำ��อุุปโภคบริิโภคให้้กัับประชาชนในพื้้�นที่่�
ขาดแคลนน้ำำ��สะอาดทั่่�วประเทศ ดัังนั้้�น กรมทรััพยากร
น้ำำ��บาดาลจึึงได้้ดำำ�เนิินโครงการศึึกษาสำำ�รวจจุุดจ่่ายน้ำำ��บาดาล

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่่�อประชาชนตามถนนสายหลัักทั่่�วประเทศ เพื่่�อรองรัับ
การแก้้ ไ ขปัั ญ หาการขาดแคลนน้ำำ��สะอาดเพื่่�อการ
อุุปโภคบริิโภค และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ��
ของประชาชน ซึง่ ปัจจุบนั ได้ดำ� เนินการแล้ว 25 แห่ง คิดเป็น
ปริมาณน�ำ้ รวม 9.81 แสนลูกบาศก์เมตรต่อปี และยังมีพนื้ ที่
ด�ำเนินโครงการศึกษาการพัฒนาน�้ำบาดาลเพื่อความมั่นคง
ระดับชุมชน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาแหล่งน�้ำต้นทุนในการ
อุปโภคบริโภคให้ประชาชน อีกจ�ำนวน 279 แห่ง เพื่อเป็น
แหล่งน�้ำเสริม ช่วยลดค่าครองชีพ และเพิ่มจุดให้บริการ
น�ำ้ บาดาลแก่ประชาชน ซึง่ ประชาชนจะได้รบั ประโยชน์กว่า
190,000 ครัวเรือน ปริมาณน�้ำรวม 12 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. ลงพื้ นที่ตลาดดอนหวาย
เชิญชวนพี่ น้องประชาชน
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย
รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด นครปฐม และคณะผู ้ บ ริ ห าร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ร่วมเดินรณรงค์
“ท�ำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ ตลาดน�้ำ
วั ด ดอนหวาย ต.บางกระทึ ก อ.สามพราน จ.นครปฐม
มุ่งหวังให้คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทิ้งขยะให้ลงถัง
และช่วยกัน ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม
นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้
ความส�ำคัญกับการเร่งรัดการด�ำเนินงานตาม Roadmap
การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 - 2573 ที่มีเป้าหมาย
คือ การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ด้วยการ
ใช้ วั ส ดุ ท ดแทนที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และการ
น�ำขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ซึ่งที่ผ่านมา
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กระทรวงฯ ได้ขับเคลื่อนการลด ละ และเลิกใช้พลาสติก
ที่เกินความจ�ำเป็น รวมทั้งที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single use)
ภายใต้้โครงการ “ทำำ�ความดีีด้้วยหััวใจ ลดภััยสิ่่�งแวดล้้อม”
ด้้ ว ยการสร้้ า งความร่่ ว มมืื อ กัั บ ภาคธุุ ร กิิ จ เอกชน
ห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านสะดวกซื้้�อ และตลาดสดทั่่�วประเทศ
ซึ่่�งนัับแต่่เริ่่�มกิิจกรรม เมื่่�อ 21 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2562
ที่่�ผ่่ า นมา สามารถลดปริิ ม าณการใช้้ ถุุ ง พลาสติิ ก หูู หิ้้� ว
ได้้กว่่า 2,000 ล้้านใบ หรืือประมาณ 5,755 ตััน คิิดเป็็น
มููลค่่ากว่่า 400 ล้้านบาท จึึงขอเชิิญชวนพี่่�น้้องชาวนครปฐม
และพี่่�น้้องชาวไทย ร่่วมกัันปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมการทิ้้�งขยะ
เช่น การใช้แล้วทิ้ง ไปสู่การใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้คุ้มค่า
ทิ้งขยะให้ลงถัง แยกให้เป็น ทิ้งให้ถูก ตลอดจนสร้างนิสัย
พกถุงผ้า ใช้ถุงพลาสติกและโฟมให้น้อยลง รับผิดชอบ
สังคมไทยร่วมกัน

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส.
พบเครือข่ายน�้ำบาดาลทั่วประเทศ
พร้อมมอบนโยบายบรรเทาภัยแล้ง

นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ประธาน
เปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน�้ำบาดาลแห่งชาติ
(National Groundwater Network and Innovation
Conference) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการ
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาลให้้ทุุกเครืือข่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ
เพื่่�อช่่ ว ยเหลืื อ ประชาชนบรรเทาสถานการณ์์ ภัั ย แล้้ ง
และให้้เกีียรติิมอบโล่่เกีียรติิคุณ
ุ แก่่ผู้้�ประกอบกิิจการน้ำำ��บาดาล

ดีเด่นที่ใช้น�้ำบาดาลแบบอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน จ�ำนวน
8 บริษัท และช่างเจาะน�้ำบาดาลดีเด่นจ�ำนวน 2 ราย
ได้แก่ นายฤทธิไกร พิทักษ์วราพร และนายจ�ำลอง รุ่งเรือง
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน�้ำบาดาล พ.ศ. 2520
และก่อสร้างบ่อน�้ำบาดาลที่ได้มาตรฐาน
นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เปิิดเผยว่่า รััฐบาล
มีี น โยบายชัั ด เจนว่่ า  ต้้ อ งให้้ ทุุ ก ชุุ ม ชนทุุ ก หมู่่�บ้้ า น
ในประเทศไทยเข้้ า ถึึ ง น้ำำ��สะอาดเพื่่�อการอุุ ป โภคบริิ โ ภค
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แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์น้ำำ��ต้้นทุุนในแหล่่งน้ำำ��ผิิวดิินปััจจุุบันั
ในหลายพื้้�นที่่�ไม่่สามารถจััดหาน้ำำ��ผิิวดิินได้้ โดยเฉพาะพื้้�นที่่�
หมู่่�บ้้านห่่างไกลการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�� ดัังนั้้�น “น้ำำ��บาดาล”
จึึ ง เป็็ น ทางเลืื อ กหนึ่่�งในการแก้้ ปัั ญ หาน้ำำ��อุุ ป โภคบริิ โ ภค
การสร้้างความมั่่�นคงทางการผลิิตทั้้�งการเกษตร อุุตสาหกรรม
การรัักษาระบบนิิเวศ รวมถึึงการเติิมน้ำำ��ลงสู่่�ชั้้�นน้ำำ��บาดาล
เพื่ อ รองรั บ น�้ ำ หลากในช่ ว งฤดู ฝ น กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
จึงได้เชิญกลุ่มเครือข่ายน�้ำบาดาลจากทั่วประเทศ ได้แก่
ช่างเจาะน�้ำบาดาล วิศวกร-นักธรณีวิทยา กลุ่มผู้ใช้น�้ำ
จากภาคส่วนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
เช่น ส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเครือข่าย
อาสาสมั ค รพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
หมู่บ้าน (ทสม.) รวมแล้วกว่า 1,000 คน เข้ามารับทราบ
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นโยบายแนวทางการบริหารจัดการ รวมทัง้ เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านน�้ำบาดาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เครือข่ายอนุรักษ์น�้ำบาดาลในการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของภาครั ฐ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในการเตรี ย มรั บ มื อ กั บ
วิกฤตการณ์ภัยแล้ง ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�ำ้ บาดาลตามแนวทางทีท่ อ้ งถิน่ เห็นพ้อง  ประสาน
การท�ำงานในเชิงพื้นที่ และกระตุ้นชุมชนให้มีส่วนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน�้ำบาดาลร่วมกัน

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. เปิดเวทีเสวนา

“เติมน�้ำใต้ดิน” เพื่ อใช้เป็นต้นแบบทั่วประเทศ

นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นประธานเปิิดการ
ประชุุ ม เสวนา “การเติิ ม น้ำำ��ใต้้ ดิิ น ของประเทศไทย”
พร้้อมส่่งมอบ “เกณฑ์์และแนวทางการเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินของ
ประเทศไทย”  ให้กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพไทย
ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ สถาบันการศึกษา จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ น�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเติมน�้ำใต้ดินต่อไป
นายวราวุ ธ ศิ ล ปอาชา รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการที่
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ลดลง ท�ำให้ปริมาณการซึมของ
น�ำ้ ลงสู่ชั้นน�้ำบาดาลน้อยลง เพราะเมื่อฝนตกลงมา แต่ไม่มี
ต้้ น ไม้้ ค อยดูู ด ซัั บ ชะลอการไหลของน้ำำ�� จึึ ง ทำำ�ให้้ น้ำำ��ท่่ า
ไหลลงสู่่�แหล่่ ง น้ำำ��ผิิ ว ดิิ น แม่่ น้ำำ��ลำำ� คลองอย่่ า งรวดเร็็ ว
และจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ  ฝนตกหนัักช่่วงเวลา
สั้้�นๆ แล้้วทิ้้�งช่่วง มาไวไปไว ทำำ�ให้้ไม่่มีีเวลานานพอที่่�จะ

หน่วงน�้ำฝนให้ไหลซึมลงสู่น�้ำใต้ดินตามธรรมชาติ ปริมาณ
การเพิ่ ม เติ ม น�้ ำ สู ่ ชั้ น น�้ ำ บาดาลจึ ง น้ อ ยลง เมื่ อ มี ภ าวะ
ฝนทิ้้�งช่่วงและปริิมาณฝนลดลง ทำำ�ให้้ปริิมาณน้ำำ��ที่่�กัักเก็็บ
ในเขื่่�อนและแหล่่ ง น้ำำ��ธรรมชาติิ มีี ป ริิ ม าณลดลงด้้ ว ย
เกิิดภาวะภััยแล้้งเกืือบทุุกภููมิภิ าคของประเทศ ประกอบกัับ
การขยายตััวทางเศรษฐกิิจทำำ�ให้้น้ำำ��บาดาลซึ่่�งเป็็นแหล่่งน้ำำ��
ต้นทุนทีส่ ำ� คัญในการอุปโภคบริโภคและกระบวนการผลิตของ
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมได้ถูกสูบขึ้นมาใช้เพิ่มมากขึ้น
ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน�้ำบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่อง
และชั้นน�้ำบาดาลมีโอกาสเสียสมดุลตามธรรมชาติ
ในการเสวนาในวัันนี้้�จึึงเป็็นบทสรุุปที่่�ทุุกหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งได้้ ร่่ ว มทำำ�ความเข้้ า ใจและให้้ ก ารยอมรัั บ
ในหลัักเกณฑ์์และแนวทางการเติิมน้ำำ��ใต้้ดิินของประเทศไทย  
ที่่�มีีเนื้้�อหาครอบคลุุ มในเรื่่�องพื้้�นที่่�  และรูู ปแบบวิิ ชาการ
ที่เหมาะสม แหล่งน�้ำที่จะใช้เติม และคุณภาพน�้ำทั้งก่อน
และหลังการเติม โดยมีมาตรฐานหรือกลไกการก�ำกับดูแล
รวมทัง้ ประเมินผลกระทบและการบริหารจัดการในระยะยาว
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รมว.ทส.

ปล่อยคาราวานรถบรรทุกน�้ำช่วยเหลือภัยแล้ง
ที่อ�ำเภอบ้านไร่ จ.อุทัยธานี

กระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�งแวดล้้ อ ม
โดยกรมทรัั พ ยากรน้ำำ��บาดาล ร่่ ว มกัั บ จัั ง หวัั ด อุุ ทัั ย ธานีี
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง จััดกิิจกรรม “ทส. ช่่วยเหลืือประชาชน
แก้้ภััยแล้้ง” โดยนายวราวุุธ ศิิลปอาชา รััฐมนตรีีว่่าการ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม  เป็็นประธาน
ปล่่ อ ยขบวนคาราวานรถบรรทุุ ก น้ำำ��แจกจ่่ า ยน้ำำ��สะอาด
เพื่่�อการอุุ ป โภคบริิ โ ภคให้้ แ ก่่ ป ระชาชน ณ อ่่ า งเก็็ บ น้ำำ��
ห้วยคลองเตย ต�ำบลเจ้าวัด อ�ำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
นายวราวุุ ธ  ศิิ ล ปอาชา รัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เปิิดเผยว่่า รััฐบาล
มีีนโยบายชััดเจนว่่า ต้้องให้้ทุกุ ชุุมชนทุุกหมู่่�บ้า้ นในประเทศไทย
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เข้าถึงน�้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
แต่เนื่องจากสถานการณ์น�้ำต้นทุนในแหล่งน�้ำผิวดิน
ปัจจุบนั หลายพืน้ ทีไ่ ม่สามารถจัดหาน�ำ้ ผิวดินได้ โดยเฉพาะ
พื้้�นที่่�หมู่่�บ้้านห่่างไกลการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�� ดัังนั้้�น “น้ำำ��บาดาล”
จึึ ง เป็็ น ทางเลืื อ กหนึ่่�งในการแก้้ ปัั ญ หาน้ำำ��อุุ ป โภคบริิ โ ภค
ซึ่่�งปััจจุุบัันมีีการนำำ�น้ำำ��บาดาลมาใช้้เพื่่�อการอุุปโภคบริิโภค
การเกษตร และเพื่ อ อุ ต สาหกรรม ประมาณ 15,000
ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีีเท่่านั้้�น ยัังคงเหลืือปริิมาณน้ำำ��บาดาล
ที่่�กัั ก เก็็ บ อยู่่�ใต้้ ดิิ น และสามารถนำำ�ขึ้้�นมาใช้้ ป ระโยชน์์
ได้้อีกี ถึึง 30,000 ล้้านลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี ดังั นั้้�น การให้้ความ
ช่่วยเหลืือประชาชนเพื่่�อแก้้ไขและบรรเทาปััญหาภััยแล้้ง

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้เร่งรัดให้กรมทรัพยากรน�้ำและกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ด�ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน/
โครงการ อย่างเต็มประสิทธิภาพ และด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็็วที่่�สุุด เพื่่�อให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�ประสบปััญหาภััยแล้้ง
มีี น้ำำ�� เพื่่�อการอุุ ป โภคบริิ โ ภค และน้ำำ��เพื่่�อทำำ�การเกษตร
อย่่างเพีียงพอ  สำำ�หรัับการเดิินทางมาพบปะประชาชนชาวอำำ�เภอ
บ้้ า นไร่่  จัั ง หวัั ด อุุ ทัั ย ธานีี ใ นวัั น นี้้� ก็็ เ พื่่�อเป็็ น การสร้้ า ง
ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนผู้ประสบปัญหา
ภั ย แล้ ง พร้ อ มให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และบรรเทาปั ญ หา
การขาดแคลนน�้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภค รวมถึ ง ต้ อ งการสร้ า ง
การรับรู้ความเข้าใจ และอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการจัดหาน�้ำสะอาด
ตามภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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่ ง
“รมว.ทส.”ลงพื้ นทีจ
ั หวัดสุพรรณบุรี
เปิดโครงการพั ฒนาน�้ำบาดาลเพื่ อการเกษตร
“เร่งแก้ไขปัญหาและพั ฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ให้มีความสุ ขอย่างยั่งยืน”

นายวราวุุ ธ  ศิิ ล ปอาชา รัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม (รมว.ทส.) พร้้อมด้้วย
นายจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์ ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้้�นที่่�บ้้านหนองบััว หมู่่�ที่่� 7
ตำำ�บลตลิ่่�งชััน อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี เปิิดโครงการ
พัั ฒ นาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร และมอบแกลลอนน้ำำ�� 
20 ลิิตร เพื่่�อแก้้ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��เพื่่�อการอุุปโภค
บริิโภค และน้ำำ��เพื่่�อการเกษตรของประชาชน และเกษตรกร
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี รวมทั้้�งพบปะพููดคุุย พร้้อมรัับฟััง
ปัั ญ หาต่่ า ง ๆ ของพี่่�น้้ อ งประชาชนและเกษตรกรที่่�มา
ร่่วมงานฯ นอกจากนี้้� ยัังได้้เยี่่�ยมชมแปลงเกษตรของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในโอกาสนี้ด้วย
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โครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ได้้ดำำ�เนิินการตาม
นโยบายรััฐบาล นำำ�โดยพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา นายก
รัั ฐ มนตรีี เพื่่�อดำำ�เนิิ น การขัั บ เคลื่่�อนไทยไปด้้ ว ยกัั น
ซึ่่�งทุุ ก หน่่ ว ยงานในกระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม จะเป็็นกลไกหลัักในการสนัับสนุุนการทำำ�งาน
ทั้้�งในเรื่่�องการท่่ อ งเที่่�ยว การเกษตร การจัั ด หาที่่�ดิิ น
การแก้้ไขปััญหาพิิบััติิภััยด้้านต่่างๆ การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
โดยรััฐมนตรีีฯ จะทำำ�หน้้าที่่�ในการประสานทุุกภาคส่่วน
ให้้ร่่วมกัันแก้้ไขปััญหา เร่่งรััดการฟื้้�นฟููเศรษฐกิิจ และพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของพี่่�น้้องประชาชนให้้มีีความสุุขอย่่างยั่่�งยืืน

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รมว.ทส. เปิดจุดจ่าย “น�ำ้ บาดาล”

บริการฟรี ริมถนนสายหลัก 2 เส้นทาง จ.สุพรรณบุรี

นายวราวุุ ธ  ศิิ ล ปอาชา รัั ฐ มนตรีี ว่่ า การกระทรวง
ทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�งแวดล้้ อ ม เป็็ น ประธาน
เปิิดจุุดจ่่ายน้ำำ��บาดาล ให้้บริิการน้ำำ��ดื่่�มน้ำำ��ใช้้ฟรีีแก่่ประชาชน
ที่่�สัั ญ จรไปมาบนถนนสายหลัั ก 2 เส้้ น ทางในจัั ง หวัั ด
สุุพรรณบุุรีี ณ บริิเวณหน้้าโรงเรีียนศรีีประจัันต์์ เมธีีประมุุข
ถนนสุุพรรณบุุรีี-ชััยนาท และหมวดทางหลวงดอนเจดีีย์์
ถนนอู่่�ยา-ดอนเจดีีย์์
นอกจากนี้้�  กระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละ
สิ่่�งแวดล้้อม ได้้มอบหมายให้้กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลจััดทำำ�
โครงการศึึ ก ษาสำำ�รวจจุุ ด จ่่ า ยน้ำำ��บาดาลเพื่่�อประชาชน
ตามถนนสายหลัักทั่่�วประเทศ จำำ�นวน 24 แห่่ง เพื่่�อแก้้ไข
ปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��อุุปโภคบริิโภค และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การเข้้ า ถึึ ง แหล่่ ง น้ำำ��ของประชาชน โดยก่่ อ สร้้ า งเป็็ น

จุุดจ่่ายน้ำำ��บาดาลบริิการน้ำำ��ดื่่�มน้ำำ��ใช้้ฟรีีแก่่ประชาชน รวมถึึง
จััดทำำ�เป็็นจุุดประชาสััมพัันธ์์ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับความเป็็นมา
ของแหล่่งน้ำำ��บาดาลในพื้้�นที่่� นำำ�เสนอคุุณค่่าและความสำำ�คััญ
ของทรัั พยากรน้ำำ��บาดาลในภาพรวมที่่�เป็็ นประโยชน์์ต่่อ
ประชาชน โดยวัั น นี้้�ได้้ เ ปิิ ด จุุ ด จ่่ า ยน้ำำ��บาดาลที่่�จัั ง หวัั ด
สุุพรรณบุุรีี 2 แห่่งแรก คืือ บริิเวณหน้้าโรงเรีียนศรีีประจัันต์์
เมธีีประมุุข ถนนสุุพรรณบุุรีี-ชััยนาท และหมวดทางหลวง
ดอนเจดีีย์์ ถนนอู่่�ยา-ดอนเจดีีย์์ ก็็รู้้�สึึกดีีใจแทนประชาชน
ในพื้้�นที่่�  รวมถึึงประชาชนที่่�สััญจรไปมาบนถนนสายหลััก
2 เส้้ น ทางนี้้�  จะมีี น้ำำ��อุุ ป โภคบริิ โ ภคใช้้ อ ย่่ า งเพีี ย งพอ
และไม่่ขาดแคลนอีีกต่่อไป ส่่วนจุุดจ่่ายน้ำำ��อีีก 22 แห่่ง ที่่�กระจาย
ตามถนนสายหลัักทั่่�วประเทศจะแล้้วเสร็็จ และทยอยเปิิด
ให้้บริิการจนครบ 24 แห่่ง ภายในเดืือนพฤษภาคม 2563 นี้้�
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

ร่วมกับทหารและเครือข่ายอาสาพั ฒนา
แห่งประเทศไทย ช่วยภัยแล้ง

นายสิิทธิิศัักดิ์์� มั่่�น อยู่่� ผู้้�อำำ�นว ยการสำำ�นัักทรััพยากร
น้ำำ��บาดาล เขต 8 ราชบุุรีี พร้้อมด้้วย กรมการทหารช่่าง
ค่่ า ยภาณุุ รัั ง ษีี และสมาคมเครืื อ ข่่ า ยอาสาพัั ฒ นา แห่่ ง
ประเทศไทย ร่่ ว มปล่่ อ ยขบวนรถเจาะบ่่ อ น้ำำ��บาดาล
เพื่่�อเข้้าดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือประชาชนที่่�ประสบปััญหาภััยแล้้ง
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดราชบุุรี  ี ภายใต้้โครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาล
ขนาดใหญ่่ โดยใช้้เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย (RBF) เพื่่�อพััฒนา
น้ำำ��บาดาลขึ้้�นมาใช้้ร่่วมกัับน้ำำ��ผิิวดิิน ในบริิเวณพื้้�นที่่�ริิมฝั่่�ง
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แม่่น้ำำ��วััดบางพััง ต.เบิิกไพร อ.บ้้านโป่่ง จัังหวััดราชบุุรีี
และบริิเวณวััดขนอน  ต.สร้้อยฟ้้า  อ.โพธาราม  จ.ราชบุุรี  ซึ่่�
ี งประสบ
ปััญหาขาดแคลนน้ำำ��อุุปโภคบริิโภค เนื่่�องจากบ่่อน้ำำ��บาดาล
เดิิ ม  มีี ป ริิ ม าณน้ำำ��ไม่่ เ พีี ย งพอต่่ อ การผลิิ ต เป็็ น น้ำำ��ประปา
โดยการพัั ฒนาน้ำำ��บาดาลร่่ วมกัั บน้ำำ��ผิิ วดิิ น (Riverbank
Fitration) ใน 2 พื้้�นที่่�ดัังกล่่าวจะสามารถพััฒนาน้ำำ��ขึ้้�นมา
ใช้้ได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่า 6,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อวััน และประชาชน
ได้้รัับผลประโยชน์์ไม่่น้้อยกว่่า 28,000 คน

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“บาดาลยักษ์”

บ่อน�้ำบาดาลใหญ่ที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย

นายศัักดิ์์�ดา วิิเชีียรศิิลป์์ อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
ตรวจติิดตามโครงการศึึกษาเทคนิิคการเจาะและก่่อสร้้าง
บ่่อน้ำำ��บาดาลขนาดใหญ่่ ณ บ้้านธััญญอุุดม หมู่่�ที่่� 6 ตำำ�บล
หาดท่่าเสา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท โดยนำำ�เทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ในการพััฒนาน้ำำ��บาดาลร่่วมกัับน้ำำ��ผิิวดิินในบริิเวณ
พื้้�นที่่�ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ��สายหลัักช่่วยเหลืือประชาชนในพื้้�นที่่�บ้้าน
ธััญญอุุดม ตำำ�บลหาดท่่าเสา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดชััยนาท
8 หมู่่�บ้้าน 1,484 ครััวเรืือน ประชากรกว่่า 5,000 คน
ให้้มีีน้ำำ��อุุปโภคบริิโภคตลอดทั้้�งปีี
กระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�งแวดล้้ อ ม
โดยกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ได้้มอบหมายให้้สำำ�นักั ทรััพยากร
น้ำำ��บาดาล เขต 2 สุุพรรณบุุรี จั
ี ดั ทำำ� “โครงการศึึกษาเทคนิิค
การเจาะและก่่อสร้้างบ่่อน้ำำ��บาดาลขนาดใหญ่่” ซึ่่�งนำำ�แนวคิิด
การศึึกษาความเหมาะสมการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาลขนาดใหญ่่
โดยใช้้เทคโนโลยีีทัันสมััย Riverbank Filtration (RBF)

เพื่่�อกำำ�หนดพื้้�นที่่�ที่่�เหมาะสมในการต่่ อ ยอดโครงการ
และดำำ�เนิินการศึึกษาเทคนิิคการเจาะและก่่อสร้้างบ่่อน้ำำ��บาดาล
ขนาดใหญ่่ ที่่�มีเี ส้้นผ่่าศููนย์์กลางขนาด 600 มิิลลิิเมตร (24 นิ้้�ว)
เพื่่�อให้้สามารถนำำ�น้ำำ��มาใช้้ได้้อย่่างเต็็มศัักยภาพของพื้้�นที่่� 
พร้อมก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ท�ำให้มีน�้ำ
อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การระบบกระจายน�้ ำ และส่ ง เสริ ม
การเกษตรแปลงใหญ่ได้อีกทางหนึ่ง
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ธ.ก.ส. จับมือ กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
หนุนการเจาะบ่อน�้ำบาดาล

การจัดหาแหล่งน�ำ้ บาดาล น�ำ้ ต้นทุนให้กับชุมชน
ที่่�มีีศัักยภาพมาเพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจ
ภายใต้้การแบ่่งปัันผลประโยชน์์อย่่างเกื้้�อกููล
่ และพั ฒนาสู่การเป็นธุรกิจชุมชน
พร้อมสนับสนุนสินเชือ

ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ ก ารเกษตร
สำำ�นัักงานใหญ่่ บางเขน โดย รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิโรจ
อิ่่�มพิิทักั ษ์์ ที่่�ปรึึกษากรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เป็็นสัักขีีพยาน
ในพิิธีลี งนามบัันทึึกข้้อตกลงความเข้้าใจว่่าด้้วย  “การส่่งเสริิม
และสนัับสนุุนการใช้้น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการพััฒนาการเกษตร
อย่่างยั่่�งยืืน” ระหว่่างนายอภิิรมย์์ สุุขประเสริิฐ ผู้้�จััดการ
ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กัับ
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นายศัักดิ์์�ดา วิิเชีียรศิิลป์์ อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
เพื่่�อร่่วมจััดหาน้ำำ��ต้้นทุุนและยกระดัับกลุ่่�มเกษตรกรจาก
กลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��เป็็นกลุ่่�มผู้้�ผลิิต และนำำ�ไปสู่่�การพััฒนาภาคเกษตร
เพื่่�อยกระดัับเศรษฐกิิจฐานรากอย่่างยั่่�งยืืน
นายศัั ก ดิ์์�ดา วิิ เ ชีี ย รศิิ ล ป์์ อธิิ บ ดีี ก รมทรัั พ ยากร
น้ำำ��บาดาล กล่่ า วว่่ า  ปัั จ จุุ บัั น สถานการณ์์ ภัั ย แล้้ ง ของ
ประเทศไทยเกิิ ด ขึ้้�นเร็็ ว กว่่ า ทุุ ก ปีี  ทั้้� งทวีี ค วามรุุ น แรง
และขยายพื้้�นที่่�ในวงกว้้างมากยิ่่�งขึ้้�น สร้้างความเสีียหาย
เดืือดร้้อนให้้แก่่ประชาชนและเกษตรกรเป็็นจำำ�นวนมาก
เกิิดสภาวะขาดแคลนน้ำำ�� ทำำ�ให้้พืชื ผลทางการเกษตรเสีียหาย
ส่่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจภาพรวมของประเทศ กรมทรััพยากร
น้ำำ��บาดาล เล็็ ง เห็็ น ความสำำ�คัั ญ ในภาคเกษตรกรรม
มาโดยตลอด จึึ ง ได้้ ดำำ� เนิิ น การโครงการพัั ฒ นาแหล่่ ง
น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง ตั้้�งแต่่ ปีี
พ.ศ. 2553 โดยในปีี พ.ศ. 2563 นี้้� ได้้ร่่วมแก้้ไขปััญหาให้้
กลุ่่�มเกษตรกรทั่่�วประเทศมากกว่่า 793 แห่่ง โดยพััฒนา

ระบบบริิหารจััดการน้ำำ��บาดาลให้้เกิิดประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
พร้้อมทั้้�งคำำ�นึึงถึึงการใช้้พลัังงานทางเลืือก คืือ พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งความร่่วมมืือกัับ
ธ.ก.ส. ในครั้้�งนี้้�  เป็็นการบููรณาการความร่่วมมืือระหว่่าง
ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีีการพััฒนาต่่างๆ
โดยมีีเป้้าหมายหลัักเพื่่�อช่่วยเหลืือเกษตรกร ผู้้�ที่่�เคยเป็็น
กลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��  ให้้กลายเป็็นกลุ่่�มผู้้�ผลิิตที่่�มีีคุุณภาพ สร้้างความ
เข้้มแข็็งในระดัับเศรษฐกิิจฐานรากของประเทศให้้มั่่�นคง
มั่่�งคั่่�ง และยั่่�งยืืน
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล จัดตัง
้ น
ั สุข”
้ “ตูป

เพื่ อช่วยเหลือประชาชนในบริเวณใกล้เคียงทีเ่ ดือดร้อน
้ โควิด 19
จากช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชือ

กรมทรัั พ ยากรน้ำำ��บาดาล จัั ด ตั้้�ง “ตู้้�ปัั น สุุ ข ”
เพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนในบริิเวณใกล้้เคีียงที่่�เดืือดร้้อนจากช่่วง
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโควิิด 19 อาทิิ ข้้าวสาร
บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ปลากระป๋๋อง ไข่่ไก่่ และน้ำำ��ดื่่�ม เป็็นต้้น
โดยมีีนายศัักดิ์์�ดา วิิเชีียรศิิลป์์ อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
พร้้ อ มคณะผู้้�บริิ ห าร ร่่ ว มจัั ด เรีี ย งอาหารใส่่ ตู้้�กัั บ ข้้ า วมา
จัดท�ำเป็นตู้ปันสุข โดยตั้งไว้ริมถนนหน้ากรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล (ซ.งามวงศ์วาน 54) ซึ่งมีชาวบ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อนเดินทางมาหยิบอาหารกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ตู้ปันสุขยังมีป้ายข้อความติดไว้ว่า “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่าน
มี ใ ส่ ตู ้ แ บ่ ง ปั น ” เพื่ อ ให้ ช าวบ้ า นได้ น� ำ อาหารมาใส่ ใ นตู ้
เพื่อแบ่งปันอาหารให้กับคนอื่นๆ ที่ขาดแคลน และเป็นการ
ปลูกจิตส�ำนึกให้คนได้รู้จักการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคเอกชนผนึกก�ำลัง ทส.

สนับสนุนเครื่องสู บน�้ำช่วยภัยแล้ง 15 เครื่อง

นายจตุพร บุรษุ พัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดี
กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล ได้รบั มอบเครือ่ งสูบน�ำ้ แบบจุม่ ใต้นำ 
�้
(Submersible Pump) จากบริิษัทั  ทีีทีซีี ี เพาเวอร์์ทูลู ส์์ จำำ�กัดั
จำำ�นวน 15 เครื่่�อง แบ่่งเป็็น ขนาด 1 แรงม้้า 5 เครื่่�อง
ขนาด 1.5 แรงม้้า 5 เครื่่�อง และขนาด 2 แรงม้้า 5 เครื่่�อง
เพื่่�อช่่วยแก้้ปััญหาภััยแล้้งให้้กัับประชาชน ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งใน
มาตรการดููแลบรรเทาผลกระทบให้้กับั ประชาชนช่่วงหน้้าแล้้ง
โดยเฉพาะพื้้�นที่่�เสี่่�ยงขาดแคลนน้ำำ��  ในเบื้้�องต้้นมอบหมายให้้
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลและกรมทรััพยากรน้ำำ��เข้้าไปดููแล
ประชาชนในพื้้�นที่่�ประสบภัั ย แล้้ ง ให้้ มีี น้ำำ��สำำ� หรัั บ อุุ ป โภค
บริิโภค และเพื่่�อการเกษตร
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

ลงพื้ นที่ศึกษาการพั ฒนาเกษตรแปลงใหญ่
จ.สกลนคร และ จ.นครพนม

นายศักดิด์ า วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล
นายกุ ศล โชติรั ตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษา
กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล ด้านปฐพีวทิ ยา พร้อมคณะผูบ้ ริหาร
เจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วทิ ยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล และหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถิน่ ลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงานการบริหารจัดการน�ำ 
้
“โครงการศึกษาการพัฒนาน�ำ้ บาดาลเพือ่ การเกษตรแปลงใหญ่”
โดยมีนายก อบต.นาขมิ้น และเกษตรกร ให้การต้อนรับ
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ณ บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 10 ต�ำบลนาขมิ้น อ�ำเภอโพนสวรรค์
จังหวัดนครพนม                                                     
จากภาคการเกษตรในมหภาคจะเห็นได้ว่าราคาพืชผล
ทางการเกษตรมี ค วามผั น ผวนตามปั จ จั ย ภายนอกเป็ น
อย่ า งมาก ในขณะที่ ฐ านการผลิ ต เกษตรและบริ ก าร
มีผลิตภาพการผลิตต�่ำ  รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต�่ำกว่า
สาขาอื่นๆ มาก ประกอบกับคุณภาพดินแย่ลง มีการใช้ดิน
ไม่่ เ หมาะสม และการบริิ ห ารจัั ด การน้ำำ��ยัั ง ไม่่ เ ป็็ น ระบบ
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลได้้ดำำ�เนิินการ

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“โครงการนำำ�ร่่ อ งการศึึ ก ษาการพัั ฒ นาน้ำำ��บาดาล
เพื่่�อการเกษตร” ในปีี 2553 ทำำ�ให้้เกิิดการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรน้ำำ��บาดาล และต่่อยอดเป็็น “โครงการพััฒนา
น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร” ซึ่่�งเริ่่� ม ตั้้�งแต่่ ปีี พ.ศ. 2556
จนถึึ ง ปัั จ จุุ บัั น  ซึ่่�งจากการดำำ�เนิิ น งานโครงการพัั ฒ นา
น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร พบว่่ายัังมีีกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็น

“เกษตรแปลงใหญ่่” ที่่�ทั้้�งประชาชนและรััฐบาลต้้องการ
ให้้มีกี ารพััฒนาเพื่่�อสนัับสนุุนช่่วยเหลืือ เพื่่�อช่่วยให้้เกษตรกรไทย
แก้้ปัญ
ั หาความยากจน ลดปััญหาด้้านสัังคม  การย้้ายถิ่่�นฐาน
และส่่งเสริิมอาชีีพเกษตรกรรมให้้มีคี วามมั่่�นคง คุุณภาพชีีวิติ
ที่่�ดีี ขึ้้� น เพิ่่�มขีี ด ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ทั้้�งในระดัั บ
นานาชาติิ โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาวิิจัยั แนวทางพััฒนา
น้ำำ��บาดาลที่่�เหมาะสมกัับเกษตรแปลงใหญ่่ และเพื่่�อศึึกษา
รููปแบบการออกแบบระบบกระจายน้ำำ��บาดาล เพื่่�อสมดุุล
ระหว่่างความต้้องการและศัักยภาพน้ำำ��บาดาลที่่�มีีสำำ�หรัับ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่่ รวมถึึงเพื่่�อให้้เกิิดต้้นแบบของ
การมีี ส่่ ว นร่่ ว มจากชุุ ม ชนท้้ อ งถิ่่�นในการบริิ ห ารจัั ด การ
น้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตรแบบแปลงใหญ่่
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกษตรกรบ้านแสนสุข

จ.สระแก้ว พ้ นภัยแล้ง
ได้ “น�้ำบาดาล” ท�ำเกษตรแปลงใหญ่

นายศัักดิ์์�ดา วิิเชีียรศิิลป์์ อธิิบดีีกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล
ลงพื้้�นที่่�ตรวจติิดตามโครงการพััฒนาน้ำำ��บาดาลเพื่่�อการเกษตร
แปลงใหญ่่  พื้้� นที่่�บ้้ า นแสนสุุ ข หมู่่�ที่่�  18 ตำำ�บล
ทุ่งมหาเจริญ อ�ำเภอวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ซึ่งขณะนี้
ด�ำเนินการเจาะบ่อน�้ำบาดาล จ�ำนวน 6 บ่อ พร้อมติดตั้ง
เครื่องสูบน�้ำไฟฟ้าเสร็จแล้ว ที่เหลือเป็นการก่อสร้างระบบ
สูบน�้ำจากบ่อน�้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หอถัง
กระจายน�้ำ  ความจุ 150 ลูกบาศก์เมตร และวางระบบ
ท่อกระจายน�ำ 
้ ครอบคลุมพื้นที่ 520 ไร่
สืบเนือ่ งจากนโยบายรัฐบาลทีส่ ง่ เสริมให้เกษตรกรรวมกลุม่
เพื่อท�ำการเกษตรแปลงใหญ่ เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหาร
จั ด การแบบเดิ ม ที่ ต ่ า งคนต่ า งท� ำ หรื อ เป็ น แบบแยกกลุ ่ ม  
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ท�ำ ให้ เ กษตรกรขาดอ�ำ นาจในการต่ อ รองทางการตลาด
ช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแข่งขัน หรือในบางพื้นที่ปริมาณน�้ำกักเก็บไว้เป็น
แหล่ ง น�้ ำ ส� ำ รองไม่ เ พี ย งพอยามฉุ ก เฉิ น หรื อ ระยะทาง
ในการส่งน�้ำมีข้อจ�ำกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล จึงสนับสนุน
ให้จดั ท�ำโครงการพัฒนาน�ำ้ บาดาลเพือ่ การเกษตรแปลงใหญ่
รวมทั้้�งสิ้้�น 6 พื้้�นที่่� ได้้แก่่ จังั หวััดกาญจนบุุรี ลำำ�พู
ี นู เพชรบููรณ์์
ยโสธร เลย และสระแก้้ว ทั้้�งนี้้�  หากดำำ�เนิินโครงการฯ ทั้้�ง
6 พื้้�นที่่�แล้้วเสร็็จ เกษตรกรจะได้้รัับประโยชน์์ไม่่น้้อยกว่่า
300 ราย มีี พื้้� นที่่�ได้้ รัั บ ประโยชน์์ ก ว่่ า 3,000 ไร่่ และ
มีีปริิมาณน้ำำ��รวมไม่่น้้อยกว่่า 657,000 ลููกบาศก์์เมตรต่่อปีี

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

ร่วมกับกลุ่มบริษัทอีซูซุแห่งประเทศไทย
เปิดโครงการ “อีซูซุให้น้�ำ...เพื่ อชีวิต” แห่งที่ 36

นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
เป็นประธานเปิดงาน “อีซูซุให้น�้ำ...เพื่อชีวิต” ร่วมกับ
มิสเตอร์ที มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีเพชร
อีซูซุเซลล์ จ�ำกัด และนายวุฒิไกร เจริญศิลป์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนบ้านโสกกล้า อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย      
โรงเรียนบ้านโสกกล้า เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในพื้นที่
จังหวัดหนองคาย ที่เคยประสบปัญหาขาดแคลนแหล่ง
น�้ำบาดาลสะอาด ในอดีตโรงเรียนแห่งนี้อาศัยแหล่งน�้ำ
อุปโภคบริโภคจากบ่อน�ำ้ บาดาลของประปาหมูบ่ า้ น ซึง่ มีอยู่
เพียง 1 บ่อเท่านั้น ทําให้ปริมาณน�ำ้ ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูแล้งโรงเรียนและชุมชนโดยรอบประสบปัญหา

ขาดแคลนน�้ ำ อย่ า งรุ น แรง แต่ ห ลั ง จากนี้ โรงเรี ย น
บ้านโสกกล้า จะหมดปัญหาขาดแคลนแหล่งน�้ำสะอาด
อีกต่อไป เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการ “อีซูซุให้น�้ำ...
เพื่อชีวิต” แห่งที่ 36 โดยการเจาะบ่อน�้ำบาดาลที่ความลึก
60 เมตร และมีปริมาณน�ำ้ บาดาล 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน�้ำบาดาลดื่มได้ ตามมาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ำำ��อุุปโภคบริิโภคภายในโรงเรีียนได้้อย่่างสมบููรณ์์ รวมถึึง
สามารถแบ่่ ง ปัั น ให้้ แ ก่่ ชุุ ม ชนโดยรอบได้้ อ ย่่ า งเพีี ย งพอ
สร้้างความเท่่าเทีียมในการเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ��  และช่่วยพััฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกคนได้อย่างยั่งยืน
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“น�ำ้ บาดาล” ตัง
้ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยภัยแล้ง
พร้อมระดม 136 จุดจ่ายน�้ำทั่วประเทศ
หนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”

กระทรวงทรัั พ ยากรธรรมชาติิ แ ละสิ่่�งแวดล้้ อ ม
โดยกรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาลตั้้�งศููนย์์เฉพาะกิิจช่่วยเหลืือ
ประชาชนในสถานการณ์์ภััยแล้้ง ได้้จัับมืือกัับกองทััพบก
กรมทรัั พ ยากรน้ำำ��  การประปาส่่ ว นภูู มิิ ภ าค การไฟฟ้้ า
ส่่ ว นภูู มิิ ภ าค และบริิ ษัั ท ปตท. จำำ�กัั ด (มหาชน)
เปิิดโครงการ “ราษฎร์์ รััฐ ร่่วมใจช่่วยภััยแล้้ง” สนัับสนุุน
จุุ ด จ่่ า ยน้ำำ��  136 แห่่ ง ทั่่�วประเทศ เพื่่�อบรรเทาปัั ญ หา
ขาดแคลนน้ำำ��อุุปโภคบริิโภคของประชาชนตลอดฤดููแล้้ง
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ราษฎร์์ รัฐั  ร่่วมใจช่่วยภััยแล้้ง” ประจำำ�ปีี 2563
มีี 6 หน่่ ว ยงานหลัั ก ประกอบด้้ ว ย กองทัั พ บก
การไฟฟ้ า ส่ ว นภู มิภาค การประปาส่วนภูมิภาค บริ ษัท
ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) และกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้ อ ม โดยกรมทรัั พ ยากรน้ำำ��บาดาล และ
กรมทรััพยากรน้ำำ�� ร่่วมกัันจััดขึ้้�นเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือแก่่
ประชาชนที่ ป ระสบปั ญ หาภั ย แล้ ง จากการขาดแคลน
แหล่งน�้ำสะอาดส�ำหรับอุปโภคบริโภค โดยผนึกก�ำลังพล
แหล่งน�้ำสะอาด รถบรรทุกน�้ำ  กระแสไฟฟ้า และน�้ำมัน
เชื้้�อเพลิิง  รวมถึึงเครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ที่่�จำำ�เป็็นในการช่่วยเหลืือ
ประชาชน ตั้้�งแต่่วัันที่่�  6 มกราคม - 30 กัันยายน 2563
หรืือจนกว่่าสถานการณ์์ภัยั แล้้งจะคลี่่�คลาย ซึ่่�งกรมทรััพยากร
น้ำำ��บาดาลให้้การสนัับสนุุนจุุดจ่่ายน้ำำ�� จำำ�นวน 136 แห่่ง
ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นจุดแจกจ่ายน�้ำบาดาลสะอาดให้แก่
กองทัพบกที่มีก�ำลังพล พร้อมรถบรรทุกน�้ำเข้าไปรับน�้ำ
จากจุดจ่ายน�้ำ  และน�ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่

ประสบภั ย แล้ ง โดยมี น ายกุ ศ ล โชติ รั ต น์ รองอธิ บ ดี
กรมทรั พ ยากรน�้ ำ บาดาล พร้ อ มด้ ว ยพลเอกจั ก รชั ย
โมกขะสมิต ประธานทีป่ รึกษากองทัพบก นายเสน่ห์ สาธุธรรม
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ  นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ
การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค และนายชาญศิ ล ป์ ตรี นุ ช กร
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
บริิษัทั ปตท. จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัันแถลงข่่าวเปิิดโครงการ
“ราษฎร์์  รัั ฐ  ร่่ ว มใจช่่ ว ยภัั ย แล้้ ง ” ประจำำ�ปีี 2563
และปล่่อยขบวนคาราวานช่่วยเหลืือและบรรเทาปััญหาภััยแล้้ง
ให้้แก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�ต่่างๆ ทั่่�วประเทศ ณ กองบััญชาการ
กองทััพบก
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

เตรียมเปิด “พิ พิธภัณฑ์” เพื่ อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านน�้ำบาดาล ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิ โรจ อิ่ ม พิ ทั ก ษ์ ที่ ป รึ ก ษา
กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดี
กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักทรัพยากรน�ำ้ บาดาล เขต 4 ขอนแก่น และนายบรรจบ
บุญแก้วปอม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักทรัพยากรน�ำ้ บาดาล เขต 11
อุ บ ลราชธานี ลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาดู ง าน “สถานที่ ก ่ อ สร้ า ง
พิพิธภัณฑ์น�้ำบาดาล ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา”
ณ ส�ำนักทรัพยากรน�้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น    
สำำ�หรัับแหล่่งเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับน้ำำ��บาดาลนั้้�น มีีความสำำ�คััญ
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กัับท้้องถิ่่�น เนื่่�องจากน้ำำ��บาดาลจััดเป็็นสมบััติิทางธรรมชาติิ
ที่่�สำำ�คััญของชาติิ ที่่�ผ่่านมารััฐบาลได้้เล็็งเห็็นความสำำ�คััญ
ของน้ำำ��บาดาล จึึงได้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างอาคาร พิิพิิธภััณฑ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ��บาดาล ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้เกิิดแหล่่งเรีียนรู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ��บาดาล ธรณีีวิิทยาและธรรมชาติิวิิทยา
สำำ�หรัับให้้นัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึกษา และประชาชนทั่่�วไป
สามารถนำำ�ไปใช้้ ใ ห้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู ง สุุ ด ได้้ รวมทั้้�ง
เป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญ อัันจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างอาชีีพ
และรายได้้ให้้กัับประชาชนในท้้องถิ่่�นต่่อไป

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการน�้ำบาดาลเพื่ อการเกษตร
สร้างผลผลิต เพิ่ มคุณภาพชีวิต
ชาวบ้านทางพาดปอแดง

รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิ โรจ อิ่่�มพิิ ทัั ก ษ์์  ที่่� ปรึึ ก ษา
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล นายกุุศล โชติิรััตน์์ รองอธิิบดีี
กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล นายอุุโรม แก้้วจัันทร์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 4 ขอนแก่่น และนายบรรจบ
บุุญแก้้วปอม ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักทรััพยากรน้ำำ��บาดาล เขต 11
อุุบลราชธานีี ลงพื้้�นที่่�ดููงานโครงการพััฒนาแหล่่งน้ำำ��บาดาล
เพื่่�อการเกษตรในพื้้�นที่่�ประสบภััยแล้้ง ประจำำ�ปีีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 ณ บ้้ า นทางพาดปอแดง ต.โคกสำำ�ราญ
อ.บ้้ านแฮด จ.ขอนแก่่น เพื่่�อติิดตามผลการดำำ�เนิิ นงาน
ในพื้้�นที่่�    
ในอดีีตกลุ่่�มเกษตรกรบ้้านทางพาดปอแดง จ.ขอนแก่่น
มีีรายได้้เฉลี่่�ยจากการทำำ�เกษตรกรรม 2.5 ล้้ า นบาท/ปีี

เนื่่�องจากขาดแคลนน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร และหลัั ง จาก
เข้้าร่่วมโครงการ มีีรายได้้เฉลี่่�ย 7 ล้้านบาท/ปีี โดยกลุ่่�ม
เกษตรกรสามารถสูู บ น้ำำ��บาดาลมาใช้้ ใ นการเพาะปลูู ก
ให้้กัับพืืชหลัักที่่�ปลููกประจำำ�ปีี เช่่น ข้้าว อ้้อย หััวไชเท้้า
มัั น สำำ�ปะหลัั ง เพื่่�อไม่่ ใ ห้้ ยืื น ต้้ น ตาย และทำำ�ให้้ ส ามารถ
ปลููกพืืชอื่่�นๆ ที่่�เป็็นที่่�ต้้องการของตลาดได้้มากขึ้้�น ซึ่่�งจาก
การรวมกลุ่่�มเกษตรกร มีีพื้้�นที่่�รวม 800 ไร่่ และเป็็นพื้้�นที่่�
ปลููกหััวไชเท้้าประมาณ 250 ไร่่ มีีพ่่อค้้ามารัับซื้้�อผลผลิิต
ถึึ ง พื้้�นที่่� ทำำ�ให้้ เ กษตรกรมีี ค วามเป็็ น อยู่่�ที่่�ดีี ขึ้้� น มีี น้ำำ�� ใช้้
อย่่างพอเพีียง และไม่่ต้้องกัังวลกัับปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��
อีีกต่่อไป
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กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

ต้อนรับ คณะผู้บริหารกรมชลประทาน
จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ดร.อรนุุ ช หล่่ อ เพ็็ ญ ศรีี รองอธิิ บ ดีี ก รมทรัั พ ยากร
น้ำำ��บาดาล และเจ้้าหน้้าที่่�กรมทรััพยากรน้ำำ��บาดาล ให้้การ
ต้้อนรัับ Mr. U Tin Maung Aye Htoo รองผู้้�อำำ�นวยการ
กรมชลประทานและคณะผู้ติดตามจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมกรมทรัพยากร
น�้ำบาดาล พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหาร
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จัดการน�้ำบาดาลของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8
อาคาร 1 กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล
ทั้้�งนี้้�  การประชุุ ม ดัั ง กล่่ า ว นอกจากจะเป็็ น การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน�้ำบาดาล
ระหว่างประเทศแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสองประเทศด้วย

กรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน�้ำบาดาล

ลงพื้้�นที่่�ถ่่ายทอดความรู้้� พร้้อมต่่อยอด MOU
ความร่่วมมืือกัับ ธ.ก.ส. พัั ฒนาความเข้้มแข็็งกลุ่่�มเกษตร จ.ลำำ�พูู น

นายศัั ก ดิ์์�ฉลาด ศรีี วิิ ช า ผู้้�อำำ�นวยการน้ำำ��บาดาล
เขต 1 ลำำ�ปาง นายสุุวรรณ สารัักษ์์ ผู้้�อำำ�นวยการส่่วนปฏิิบัติั กิ าร
และนายชััยวััฒน์์ ประเสริิฐ นายกองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
เวียงกานต์ ร่วมกันจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการ
ศึกษาพัฒนาน�้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2563 ณ บ้ า นสั น เจดี ย ์ - ยางส้ ม ม.4 ต.บ้ า นโฮ่ ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน พร้อมส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบ
ให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร
ในการอบรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์
กุลวิจิตรรัตน์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จ.ล�ำพูน
ชี้แจงสินเชื่อเพื่อการเกษตรสานต่อ MOU ความร่วมมือ

ระหว่างกรมทรัพยากรน�ำ้ บาดาลกับธนาคารเพือ่ การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ว่าด้วย “การส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้น�้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน”
ปัจจุบนั โครงการศึกษาพัฒนาน�ำ้ บาดาลเพือ่ การเกษตร
แปลงใหญ่ พื้นที่บ้านสันเจดีย์-ยางส้ม ม.4 ต.บ้านโฮ่ง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ล�ำพูน มีสมาชิกเกษตรกร 158 ราย บนพื้นที่
การเกษตร 570 ไร่ โดยมีผลผลิต ได้แก่ มะม่วง ล�ำไย ผักชี
คะน้า หญ้าแพงโกล่า พืชผักสวนครัว สามารถสร้างรายได้แก่
กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการ 10-15 ล้านบาทต่อปี
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
พัฒนานํ้าบาดาล
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กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
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