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รายงานฉบับสมบูรณ์

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

สารบัญ
สารบัญรูป
สารบัญตาราง

I
VI
XIX

บทที่ 1 บทนา

1-1

1.1. ความเป็นมา

1-1

1.2. หลักการและเหตุผล
1.3. วัตถุประสงค์

1-1
1-4

1.4. เป้าหมาย

1-4

1.5. ขอบเขตการด้าเนินงาน

1-5

1.6. วิธีด้าเนินการ

1-5

1.7. ระยะเวลาด้าเนินการ

1-6

1.8. พื้นที่ด้าเนินการ

1-6

1.9 งบประมาณ

1-6

1.10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1-6

1.11. การประเมินผลโครงการ

1-6

1.12. ตัวชี้วัด

1-6

1.13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1-7

บทที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินงาน

2-1

2.1 การวัดระดับน้้าบาดาล

2-2

2.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล

2-9

2.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าบาดาล

2-10

2.4 ปรับปรุงซ่อมแซม เป่าล้าง บ้ารุงรักษา สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล

2-15

2.5 ซ่อมแซมเครื่องบันทึกระดับน้้าหรือคุณภาพน้้าอัตโนมัติ

2-17
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รายงานฉบับสมบูรณ์

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

บทที่ 3 สรุปสถานการณ์ระดับน้าบาดาล

3-1

3.1. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลแพร่

3-3

3.1.1 การใช้น้าบาดาล
3.1.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.1.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.1.4 ข้อเสนอแนะ

3-3
3-4
3-4
3-12

3.2. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
3.2.1 การใช้น้าบาดาล
3.2.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.2.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.2.4 ข้อเสนอแนะ

3-13
3-13
3-14
3-14
3-23

3.3. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลล้าปาง

3-24

3.3.1 การใช้น้าบาดาล
3.3.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.3.3 คุณภาพน้้าบาดาล

3-24
3-25
3-25

3.4 สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลฝาง

3-31

3.4.1 การใช้น้าบาดาล
3.4.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.4.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.4.4 ข้อเสนอแนะ

3-31
3-32
3-32
3-34

3.5. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลเชียงราย-พะเยา
3.5.1 การใช้น้าบาดาล
3.5.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล

3-39
3-39
3-40

II

รายงานสถานการณ์น้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559
3.5.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.6. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลเชียงใหม่-ลาพูน
3.6.1 การใช้น้าบาดาล
3.6.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.6.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.6.4 ข้อเสนอแนะ

รายงานฉบับสมบูรณ์
3-40
3-48
3-48
3-49
3-51
3-54

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า
3.7. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลเพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์
3.7.1 การใช้น้าบาดาล
3.7.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.7.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.8. สถานการณ์แอ่งน้าบาดาลเจ้าพระยาตอนบน
3.8.1 การใช้น้าบาดาล
3.8.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.8.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.9. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลตาก
3.9.1 การใช้น้าบาดาล
3.9.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.9.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.10. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลเพชรบูรณ์
3.10.1 การใช้น้าบาดาล
3.10.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.10.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.11. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลกาญจนบุรี
3.11.1 การใช้น้าบาดาล
3.11.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.11.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.12. สถานการณ์แอ่งน้าบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง
III

3-70
3-70
3-70
3-71
3-73
3-73
3-73
3-75
3-100
3-100
3-100
3-100
3-115
3-115
3-115
3-116
3-123
3-123
3-123
3-123
3-131
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3.12.1 การใช้น้าบาดาล
3.12.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล

รายงานฉบับสมบูรณ์
3-132
3-140

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า
3-140
3-147

3.12.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.12.4 ข้อเสนอแนะ
3.13 สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี
3.13.1 การใช้น้าบาดาล
3.13.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.13.3 คุณภาพน้้าบาดาล

3-147
3-147
3-149
3-157

3.14 สถานการณ์แอ่งน้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร

3-183

3.14.1 การใช้น้าบาดาล
3.14.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.14.3 คุณภาพน้้าบาดาล

3-183
3-183
3-184

3.15 สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลเลย

3-194

3.15.1 การใช้น้าบาดาล
3.15.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.15.3 คุณภาพน้้าบาดาล

3-194
3-194
3-197

3.16. สถานการณ์แอ่งน้าบาดาลปราจีนบุรี–สระแก้ว
3.16.1 การใช้น้าบาดาล
3.16.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.16.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.16.4 ข้อเสนอแนะ

3-206
3-206
3-207
3-207
3-209

3.17. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลระยอง
3.17.1 การใช้น้าบาดาล
3.17.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.17.3 คุณภาพน้้าบาดาล

3-213
3-213
3-214
3-214

3.18. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลชลบุรี
IV

3-220
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รายงานฉบับสมบูรณ์

3.18.1 การใช้น้าบาดาล
3.18.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.18.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.18.4 ข้อเสนอแนะ

3-221
3-221
3-221
3-223

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

3.19. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
3.19.1 การใช้น้าบาดาล
3.19.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.19.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.19.4 ข้อเสนอแนะ

3-228
3-228
3-229
3-229
3-233

3.20. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลนครศรีธรรมราช-พัทลุง
3.20.1 การใช้น้าบาดาล
3.20.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.20.4 ข้อเสนอแนะ

3-249
3-249
3-250
3-259

3.21. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลระนอง-สตูล
3.21.1 การใช้น้าบาดาล
3.21.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.12.3 คุณภาพน้้าบาดาล
3.12.4 ข้อเสนอแนะ

3-260
3-260
3-261
3-262
3-267

3.22. สถานการณ์น้าบาดาลแอ่งน้าบาดาลหาดใหญ่
3.22.1 การใช้น้าบาดาล
3.22.2 การติดตามระดับน้้าบาดาล
3.22.3 การวิเคราะห์รูปแบบทางเคมี
3.22.4 การติดตามสถานการณ์การรุกล้้าของน้้าเค็ม
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

3-277
3-277
3-278
3-282
3-297
4-1

ภาคผนวก : ข้อมูลระดับน้้าและคุณภาพน้้าจากบ่อสังเกตการณ์ทั่วประเทศ (แผ่น DVD)
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รายงานฉบับสมบูรณ์

สารบัญรูป
เรื่อง

หน้า

รูปที่ 2-1 สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล
รูปที่ 2-2 เทปวัดระดับน้้าบาดาล GPS เครื่องพิกัดต้าแหน่งที่ตั้ง
รูปที่ 2-3 GPS เครื่องพิกัดต้าแหน่งที่ตั้ง
รูปที่ 2-4 อุปกรณ์เปิดปากบ่อ ได้แก่ ปะแจคอม้า คีมล๊อค ค้อนปอนด์
รูปที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปิดปากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
รูปที่ 2-6 การวัดระดับน้้าบาดาลโดยเทปวัดระดับน้้าบาดาล
รูปที่ 2-7 สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ
รูปที่ 2-8 เครื่องดูข้อมูลและสายเชื่อมสัญญาณ
รูปที่ 2-9 เครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ
รูปที่ 2-10 การวัดระดับน้้าบาดาลโดยเทปวัดระดับน้้าบาดาลก่อนดูดข้อมูล
รูปที่ 2-11 การดูดข้อมูลระดับน้้าบาดาลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
รูปที่ 2-12 การรายงานผลรายวันผ่านโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
รูปที่ 2-13 รูปแบบการติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติแบบลูกลอย
บ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
รูปที่ 2-14 อุปกรณ์กระบอกเก็บตัวอย่าง (Bailer) และขวดเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล
รูปที่ 2-15 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลภาคสนาม (สีแดง-เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
สีฟ้า-เครื่องวัดค่าความน้าไฟฟ้าจ้าเพาะ
รูปที่ 2-16 สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลก่อนการซ่อมแซม
รูปที่ 2-17 การท้างานการซ่อมแซมสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล
รูปที่ 2-18 การเป่าล้างสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลและการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาลเพื่อส่งวิเคราะห์
รูปที่ 2-19 อุปกรณ์ ซ่อมเปลี่ยนเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ
รูปที่ 3-1 แผนที่แสดงต้าแหน่งสถานีสังเกตการณ์ทั่วประเทศ
รูปที่ 3-1-1 กราฟแสดงกราฟระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลแพร่
รูปที่ 3-1-2 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแพร่
รูปที่ 3-1-3 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-90 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแพร่
รูปที่ 3-1-4 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแพร

VI

2-3
2-4
2-4
2-5
2-5
2-6
2-6
2-7
2-7
2-7
2-8
2-8
2-9
2-9
2-10
2-16
2-17
2-17
2-17
3-2
3-7
3-8
3-9
3-10
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รายงานฉบับสมบูรณ์

สารบัญรูป (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

รูปที่ 3-1-5 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลในชั้นน้้าตะกอน
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแพร่
รูปที่ 3-2-1 แสดงการใช้น้าอุปโภคบริโภคพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-2-2 แสดงการใช้น้าเกษตรกรรมพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-2-3 กราฟแสดงกราฟระดับน้้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-2-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอนแอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-2-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-2-6 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-2-7 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-2-8 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลในชั้นน้้าตะกอน
พื้นทีแ่ อ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน
รูปที่ 3-3-1 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลล้าปาง
รูปที่ 3-3-2 (ก) แสดงต้าแหน่งและรูปภาพของสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล และ
(ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนรายปีกับระดับน้้าบาดาล
ตั้งแต่เริ่มเจาะบ่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลระดับน้้าบาดาลจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-3-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็ก (หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตร) พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลล้าปาง
รูปที่ 3-4-1 แสดงการใช้น้าอุปโภคบริโภคพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลฝาง
รูปที่ 3-4-2 แสดงการใช้น้าเกษตรกรรมพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลฝาง
รูปที่ 3-4-3 กราฟแสดงกราฟระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลฝาง
รูปที่ 3-4-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลฝาง
รูปที่ 3-4-5 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นหินให้น้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลฝาง
รูปที่ 3-5-1 (ก) แสดงต้าแหน่งและรูปภาพของสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล และ
(ข) แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนรายปีกับระดับน้้าบาดาล
ตั้งแต่เริ่มเจาะบ่อสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลระดับน้้าบาดาลจนถึงปัจจุบัน
รูปที่ 3-5-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งเชียงราย-พะเยา
รูปที่ 3-5-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งเชียงราย-พะเยา
รูปที่ 3-5-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าหินแข็ง พื้นที่แอ่งเชียงราย-พะเยา
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รูปที่ 3-6-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
3-55
รูปที่ 3-6-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลเชียงใหม่-ล้าพูน
3-56
รูปที่ 3-6-3 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้้าบาดาลในชั้นน้้าบาดาล
ความลึกมากกว่า 40-70 ม.
3-57
รูปที่ 3-6-4 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้้าบาดาลในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 80-95 ม.
3-58
รูปที่ 3-6-5 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้้าบาดาลในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 108-120 ม.
3-59
รูปที่ 3-6-6 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้้าบาดาลในชั้นน้้าบาดาล ความลึกมากกว่า 150 ม. 3-60
รูปที่ 3-6-7 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 40-70 ม.
3-61
รูปที่ 3-6-8 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 70-95 ม.
3-61
รูปที่ 3-6-9 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 95-150 ม.
3-61
รูปที่ 3-6-10 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าบาดาล ความลึก มากกว่า 150 ม.
3-61
รูปที่ 3-6-11 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 40-70 ม.
3-62
รูปที่ 3-6-12 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 70-95 ม.
3-62
รูปที่ 3-6-13 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าบาดาล ความลึก 95-150 ม.
3-62
รูปที่ 3-6-14 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าบาดาล ความลึก มากกว่า 150 ม.
3-62
รูปที่ 3-6-15 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งเชียงใหม่ - ล้าพูน
3-63
รูปที่ 3-6-16 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าหินแข็ง พื้นที่แอ่งเชียงใหม่ - ล้าพูน
3-64
รูปที่ 3-6-17 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเชียงใหม่ - ล้าพูน 3-65
รูปที่ 3-6-18 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเชียงใหม่ - ล้าพูน 3-66
รูปที่ 3-6-19 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเชียงใหม่ - ล้าพูน 3-67
รูปที่ 3-6-20 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้้าบาดาลในชั้นน้้าตะกอน
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเชียงใหม่ - ล้าพูน
3-68
รูปที่ 3-6-21 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลในชั้นน้้าตะกอน
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเชียงใหม่ - ล้าพูน
3-69
รูปที่ 3-7-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบ่อสังเกตการณ์เปรียบเทียบกับปริมาณน้้าฝน
(ค่าเฉลี่ยจากสถานีวัดน้้าฝน อ.เมือง จ.เพชรบุรี และสถานีวัดน้้าฝน อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ของ กรมอุตุนิยมวิทยา)
3-71
VIII
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รูปที่ 3-8-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบ่อสังเกตการณ์สถานี NT97
อ้าเภอศรีส้าโรง จังหวัดสุโขทัยเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าฝน (สถานี อ้าเภอศรีส้าโรง
จังหวัดสุโขทัย ของกรมอุตุนิยมวิทยา)
3-75
รูปที่ 3-8-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลเพชรเจ้าพระยาตอนบน
3-80
รูปที่ 3-8-3 แผนที่แสดงระดับน้้าในชั้นน้้าตะกอนร่วนชั้นที่ 1
3-81
รูปที่ 3-8-4 แผนที่แสดงระดับน้้าในชั้นน้้าตะกอนร่วนชั้นที่ 2
3-82
รูปที่ 3-8-5 แผนที่แสดงระดับน้้าในชั้นน้้าตะกอนร่วนชั้นที่ 3
3-83
รูปที่ 3-8-6 แผนที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลแอ่งน้้าบาดาลเจ้าพระยาตอนบน 3-84
รูปที่ 3-8-7 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอนแอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-85
รูปที่ 3-8-8 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-86
รูปที่ 3-8-9 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอนแอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-87
รูปที่ 3-8-10 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-88
รูปที่ 3-8-11 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าตะกอนแอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-89
รูปที่ 3-8-12 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-90
รูปที่ 3-8-13 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง
แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-91
รูปที่ 3-8-14 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง
แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-92
รูปที่ 3-8-15 แผนที่แสดงปริมาณสารหนูในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-93
รูปที่ 3-8-16 แผนที่แสดงปริมาณสารตะกั่วในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน 3-94
รูปที่ 3-8-17 แผนที่แสดงปริมาณปรอทในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-95
รูปที่ 3-8-18 แผนที่แสดงปริมาณแคดเมียมในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน 3-96
รูปที่ 3-8-19 แผนที่แสดงปริมาณซิลิเนียมในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน 3-97
รูปที่ 3-8-20 แผนที่แสดงปริมาณโครเมียมในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน 3-98
รูปที่ 3-8-21 แผนที่แสดงปริมาณพลวงในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
3-99
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รูปที่ 3-9-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบ่อสังเกตการณ์ในแอ่งตากเปรียบเทียบกับปริมาณ
น้้าฝน (สถานีวัดน้้าฝน SW.6 บ้านแม่ละเมา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของส้านักอุทกวิทยาและบริหาร
น้้าภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน)
3-104
รูปที่ 3-9-2 กราฟแสดงกราฟระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลตาก
3-105
รูปที่ 3-9-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-106
รูปที่ 3-9-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-107
รูปที่ 3-9-5 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-108
รูปที่ 3-9-6 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-109
รูปที่ 3-9-7 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลในชั้นน้้าหินแข็ง
แอ่งน้้าบาดาลตาก
3-110
รูปที่ 3-9-8 แผนที่แสดงปริมาณสารหนูในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-111
รูปที่ 3-9-9 แผนที่แสดงปริมาณตะกั่วในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-112
รูปที่ 3-9-10 แผนที่แสดงปริมาณแคดเมียมในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-113
รูปที่ 3-9-11 แผนที่แสดงปริมาณซีลิเนียมในชั้นน้้าหินแข็งแอ่งน้้าบาดาลตาก
3-114
รูปที่ 3-10-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบ่อสังเกตการณ์ในแอ่งเพชรบูรณ์เปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้้าฝน (ค่าเฉลี่ยจากสถานีวัดน้้าฝน S33 ตาดกลอย อ.หล่มเก่า และสถานีวัดน้้าฝน
S42 พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ของส้านักอุทกวิทยาและบริหารน้้าภาคเหนือตอนล่าง
กรมชลประทาน)
3-116
รูปที่ 3-10-2 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเพชรบูรณ์
3-117
รูปที่ 3-10-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเพชรบูรณ์
3-118
รูปที่ 3-10-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเพชรบูรณ์
3-119
รูปที่ 3-10-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเพชรบูรณ์
3-120
รูปที่ 3-10-6 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเพชรบูรณ์
3-121
รูปที่ 3-10-7 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเพชรบูรณ์
3-122
รูปที่ 3-11-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าในบ่อสังเกตการณ์ในแอ่งกาญจนบุรีเปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้้าฝน (สถานี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ของกรมอุตุนิยมวิทยา)
3-124
รูปที่ 3-11-2 แผนที่แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลเหล็ก จากบ่อสังเกตการณ์
3-125
รูปที่ 3-11-3 แผนที่แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลฟลูออไรด์ จากบ่อสังเกตการณ์
3-126
รูปที่ 3-11-4 แผนที่แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลความกระด้าง จากบ่อสังเกตการณ์
3-127
X
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รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 3-11-5 แผนที่แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้
จากบ่อสังเกตการณ์
รูปที่ 3-11-6 แผนที่แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลสารหนู จากบ่อสังเกตการณ์
รูปที่ 3-11-7 แผนที่แสดงผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลตะกั่ว จากบ่อสังเกตการณ์
รูปที่ 3-12-1 ปริมาณการใช้น้าบาดาลจากบ่อจดทะเบียนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระหว่างปี พ.ศ.2544-2558 (ณ สิงหาคม 2558)
รูปที่ 3-12-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง
รูปที่ 3-12-3 ภาคตัดขวางชั้นน้้านครหลวงในค่าช่วงปี พ.ศ. 2540 –2558
รูปที่ 3-12-4 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันน้้าบาดาลนับจากปี 2548
และกราฟระดับน้้าชั้นน้้าบาดาลพระประแดง

3-128
3-129
3-130
3-134
3-137
3-138
3-138

รูปที่ 3-12-5 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันน้้าบาดาลนับจากปี 2548
และกราฟระดับน้้าชั้นน้้าบาดาลนครหลวง
รูปที่ 3-12-6 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันน้้าบาดาลนับจากปี 2548
และกราฟระดับน้้าชั้นน้้าบาดาลนนทบุรี
รูปที่ 3-12-7 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ชั้นน้้าพระประแดง
รูปที่ 3-12-8 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ ชั้นน้้านครหลวง
รูปที่ 3-12-9 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ ชั้นน้้านนทบุรี
รูปที่ 3-12-10 อัตราการทรุดตัวของแผ่นดินหมุด ลึกประมาณ 1 เมตร ปี พ.ศ. 2555-2557
รูปที่ 3-12-10 อัตราการทรุดตัวของแผ่นดินหมุด ลึกประมาณ 1 เมตร ปี พ.ศ. 2555-2557
รู ปที่ 3-13-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีกับระดับน้้าบาดาล
(แอ่งน้้าบาดาล นครราชสีมา- อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-2 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลพื้นที่แอ่งน้้าบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พ.ศ.2547 – 2558 และ
จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557 –2558)
รูปที่ 3-13-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในน้้าบาดาลชั้นตะกอนร่วน
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานิสในน้้าบาดาลชั้นตะกอนร่วน
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
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หน้า

รูปที่ 3-13-6 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานิสในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-7 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในน้้าบาดาลชั้นตะกอนร่วน
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-8 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-9 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในน้้าบาดาลชั้นตะกอนร่วน
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-1-10 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-11 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้้าบาดาลชั้นตะกอนร่วน
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-1-12 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-1-12 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-13 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างถาวรในน้้าบาดาลชั้นตะกอนร่วน
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-14 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างถาวรในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-15 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-13-16 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าบาดาลชั้นหินแข็ง
(แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี)
รูปที่ 3-14-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีกับระดับน้้าบาดาล
(แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี - สกลนคร)
รูปที่ 3-14-2 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
(พ.ศ. 2547-2559 และจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2557-2559)
XII

3-166
3-167
3-168
3-169
3-170
3-171
3-172
3-172
3-173
3-174
3-175
3-176
3-188
3-189

รายงานสถานการณ์น้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

สารบัญรูป (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

รูปที่ 3-14-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในน้้าบาดาล (แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
รูปที่ 3-14-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานิสในน้้าบาดาล
(แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
รูปที่ 3-14-5 แผนที่แสดงความเหมาะสมของน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
(แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
รูปที่ 3-15-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยรายปีกับระดับน้้าบาดาล
(แอ่งน้้าบาดาลเลย)
รูปที่ 3-15-2 กราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าแอ่งน้้าบาดาลเลย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 )
รูปที่ 3-15-3แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในน้้าบาดาล (แอ่งน้้าบาดาลเลย)
รูปที่ 3-15-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในน้้าบาดาล (แอ่งน้้าบาดาลเลย)
รูปที่ 3-15-5 แผนที่แสดงปริมาณตะกั่วในน้้าบาดาล (แอ่งน้้าบาดาลเลย)
รูปที่ 3-15-6 แผนที่ความเหมาะสมของน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร (แอ่งน้้าบาดาลเลย)
รูปที่ 3-16-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
แอ่งน้้าบาดาลปราจีนบุรี-สระแก้ว
รูปที่ 3-16-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลปราจีนบุรี-สระแก้ว
รูปที่ 3-16-3 แผนที่แสดงความเข้มข้นของคลอไรด์ ในแอ่งน้้าบาดาลปราจีนบุรี-สระแก้ว
รูปที่ 3-16-4 แผนที่แสดงความเข้มข้นของสารละลายมวลรวมที่ละลายน้้าได้ (TDS)
ในแอ่งน้้าบาดาลปราจีนบุรี-สระแก้ว
รูปที่ 3-17-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
รูปที่ 3-17-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลระยอง
รูปที่ 3-17-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-17-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-18-1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
รูปที่ 3-18-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลชลบุรี
รูปที่ 3-18-3 แผนที่แสดงความเข้มข้นของเหล็ก (Fe) ในแอ่งน้้าบาดาลชลบุรี
รูปที่ 3-18-4 แผนที่แสดงความเข้มข้นของคลอไรด์ (Cl) ในแอ่งน้้าบาดาลชลบุรี
รูปที่ 3-18-5 แผนที่แสดงความเข้มข้นของสารมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ (TDS)
ในแอ่งน้้าบาดาลชลบุรี
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รูปที่ 3-19-1แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
รูปที่ 3-19-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-3 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในแอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-10-4 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในแอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-6 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาล สุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-7 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในชั้นหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-8 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาล สุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-9 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นหินแข็ง พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-10 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-11 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในชั้นหินแข็ง
รูปที่ 3-19-12 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างถาวรในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-60 เมตร
พืน้ ที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-13 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างถาวรในชั้นหินแข็ง
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-14 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในชั้นน้้าตะกอน
ความลึก 20-60 เมตร พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-19-15 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในชั้นหินแข็ง
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
รูปที่ 3-20-1แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
รูปที่ 3-20-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลนครศรีธรรมราช-พัทลุง
รูปที่ 3-20-3 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นน้้าบาดาล ที่ 1 แอ่งนครศรีธรรมราช-พัทลุง
รูปที่ 3-20-4 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นน้้าบาดาล ที่ 2 แอ่งนครศรีธรรมราช-พัทลุง
รูปที่ 3-20-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลนครศรีธรรมราช
รูปที่ 3-20-6 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 3-20-7 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าตะกอน พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลนครศรีธรรมราช
รูปที่ 3-20-8 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในชั้นน้้าตะกอน
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลนครศรีธรรมราช
รูปที่ 3-21-1แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
รูปที่ 3-21-2 กราฟแสดงระดับน้้าบาดาล แอ่งระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้้าตะกอนความลึก 3-9 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-6 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นน้้าตะกอนความลึก 3-9 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-7 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-8 แผนที่แสดงปริมาณความกระด้างทั้งหมดในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-9 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ในชั้นน้้าตะกอนความลึก 3-9 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-21-10 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระนอง-สตูล
รูปที่ 3-22-1แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าฝนและระดับน้้าบาดาล
รูปที่ 3-22-2 กราฟระดับน้้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลหาดใหญ่
รูปที่ 3-22-4 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
(ก) และรูปแบบทางเคมี (ข) ของชั้นหินให้น้าหาดใหญ่
(ข) ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
รูปที่ 3-22-5 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
(ก) และรูปแบบทางเคมี
(ข) ของชั้นหินให้น้าหาดใหญ่ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
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รูปที่ 3-22-6 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
(ก) และรูปแบบทางเคมี
(ข) ของชั้นหินให้น้าคูเต่า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
รูปที่ 3-22-7 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
(ก) และรูปแบบทางเคมี
(ข) ของชั้นหินให้น้าคูเต่า ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
รูปที่ 3-22-8 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
(ก) และรูปแบบทางเคมี
(ข) ของชั้นหินให้น้าคอหงส์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
รูปที่ 3-22-9 แผนที่จุดเก็บตัวอย่างน้้าเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
(ก) และรูปแบบทางเคมี
(ข) ของชั้นหินให้น้าคอหงส์ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
รูปที่ 3-22-10 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-40 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลหาดใหญ่
รูปที่ 3-22-11 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-40 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลหาดใหญ่
รูปที่ 3-22-12 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรด์ในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-40 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลหาดใหญ่
รูปที่ 3-22-13 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ในชั้นน้้าตะกอนความลึก 20-40 เมตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลหาดใหญ่
รูปที่ 3-22-14 การเปรียบเทียบค่าความเค็มของชั้นน้้าบาดาลหาดใหญ่
(ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รูปที่ 3-22-15 การเปรียบเทียบค่าความเค็มของชั้นน้้าบาดาลคูเต่า
(ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รูปที่ 3-22-16 การเปรียบเทียบค่าความเค็มของชั้นน้้าบาดาลคอหงส์
(ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รูปที่ 3-22-17 การเปรียบเทียบปริมาณคลอไรด์ของชั้นน้้าบาดาลหาดใหญ่
(ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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รูปที่ 3-22-18 การเปรียบเทียบปริมาณคลอไรด์ของชั้นน้้าบาดาลคูเต่า
(ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รูปที่ 3-22-19 การเปรียบเทียบปริมาณคลอไรด์ของชั้นน้้าบาดาลคอหงส์
(ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
รูปที่ 3-22-20 ต้าแหน่งการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาลบริเวณบ่อขยะ
และพื้นที่ใกล้เคียงแหล่งฝั่งกลบขยะ
รูปที่ 3-22-21 ผลวิเคราะห์สารหนูของการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
รูปที่ 3-22-22 ผลวิเคราะห์แมงกานีสของการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
รูปที่ 3-22-23 ผลวิเคราะห์นิกเกิลของการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1
รูปที่ 3-22-24 ผลวิเคราะห์ตะกั่วของการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2
รูปที่ 3-22-25 ผลวิเคราะห์แมงกานีสของการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2

3-303
3-304
3-305
3-307
3-308
3-309
3-310
3-311

รูปที่ 4-1 แผนที่แสดงสถานการณ์ด้านน้้าบาดาลและคุณภาพน้้าบาดาลจากสถานีสังเกตการณ์
น้้าบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2559

4-4

XVII

รายงานสถานการณ์น้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

สารบัญตาราง (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนสถานีสังเกตการณ์ถาวรแยกตามแอ่งน้้าบาดาล
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนสถานีสังเกตการณ์ที่ก้าหนดขึ้นใหม่แยกตามแอ่งน้้าบาดาล
ตารางที่ 3.1 แสดงจ้านวนสถานีสังเกตการณ์ถาวรแยกตามแอ่งน้้าบาดาล
ตารางที่ 3-1-1 สรุปปริมาณการใช้น้าพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแพร่
ตารางที่ 3-1-2 สรุปผลวิเคราะห์น้าบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแพร่

3-1
3-2
3-2
3-3
3-5

ตารางที่ 3-1-3 แสดงจ้านวนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลแพร่ที่ต้องมีเพิ่มเติมเพื่อ
ให้คลอบคลุมในพื้นที่

3-12

ตารางที่ 3-2-1 สรุปผลวิเคราะห์น้าบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลแม่ฮ่องสอน 3-14
ตารางที่ 3-2-2 แสดงจ้านวนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลแม่ฮ่องสอนที่ต้องมีเพิ่มเติม
เพื่อให้คลอบคลุมในพื้นที่
3-23
ตารางที่ 3-3-1 สรุปปริมาณการใช้น้าพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลล้าปาง
3-24
ตารางที่ 3-3-2 สรุปผลวิเคราะห์น้าบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลล้าปาง
3-25
ตารางที่ 3-3-3 แสดงจ้านวนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลล้าปางที่ต้องมีเพิ่มเติม
เพื่อให้คลอบคลุมในพื้นที่
3-27
ตารางที่ 3-4-1 แสดงจ้านวนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลฝางที่ต้องมีเพิ่มเติม
เพื่อให้คลอบคลุมในพื้นที่
3-35
ตารางที่ 3-5-1 สรุปปริมาณการใช้น้าพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเชียงราย-พะเยา
3-40
ตารางที่ 3-5-2 สรุปผลวิเคราะห์น้าบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลล้าปาง
3-41
ตารางที่ 3-5-3 แสดงจ้านวนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลเชียงราย-พะเยาที่ต้องมี
เพิ่มเติมเพื่อให้คลอบคลุมในพื้นที่
3-43
ตารางที่ 3-6-1 แสดงปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งเชียงใหม่-ล้าพูน
3-49
ตารางที่ 3-6-2 แสดงจ้านวนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลเชียงใหม่-ล้าพูนที่ต้อง
มีเพิ่มเติมเพื่อให้คลอบคลุมในพื้นที่
3-54
ตารางที่ 3-7-1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล (เหล็ก ฟลูออไรด์ ความกระด้าง และปริมาณสารทั้งหมดที่
ละลายน้้าได้ ) จากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
3-72
ตารางที่ 3-9-1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล (เหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด์ ไนเตรท ความกระด้าง
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ สารหนู และตะกั่ว) จากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
3-104
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ตารางที่ 3-10-1 ผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล (ปริมาณซัลเฟส และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ )
จากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
3-116
ตารางที่ 3-12-1 แสดงปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง
3-132
ตารางที่ 3-12-3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3-136
ตารางที่ 3-12-4 ปริมาณการใช้น้าบาดาลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามประเภทการใช้น้า 3-136
ตารางที่ 3-13-1 สรุปปริมาณการใช้น้าพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี
3-148
ตารางที่ 3-13-2 แสดงคุณภาพน้้าบาดาลและความเหมาะสมของน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
(แอ่งน้้าบาดาล นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
3-179
ตารางที่ 3-13-3 สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล (แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา – อุบลราชธานี) 3-182
ตารางที่ 3-14-1 สรุปปริมาณการใช้น้าพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
3-184
ตารางที่ 3-14-2 แสดงคุณภาพน้้าบาดาลและความเหมาะสมของน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
(แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
3-187
ตารางที่ 3-14-3 สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล (แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
3-190
ตารางที่ 3-15-1 สรุปปริมาณการใช้น้าพื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเลย
3-194
ตารางที่ 3-15-2 แสดงคุณภาพน้้าบาดาลและความเหมาะสมของน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร
พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลเลย
3-200
ตารางที่ 3-15-3 สรุปผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล (แอ่งน้้าบาดาลเลย)
3-201
ตารางที่ 3-16-1 แสดงปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลปราจีนบุรี-สระแก้ว
3-207
ตารางที่ 3-17-1 แสดงปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลระยอง
3-213
ตารางที่ 3-18-1 แสดงปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลชลบุรี
3-221
ตารางที่ 3-19-1 แสดงปริมาณการใช้น้า พื้นที่แอ่งน้้าบาดาลสุราษฎร์ธานี
3-229
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บทที่ 1
บทนา
1.1. ความเป็นมา
ประเทศไทยในปัจจุบันก้าลังมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็นอย่าง
มาก ทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและจ้านวนประชากรมากขึ้น ท้าให้ภาครัฐ
จ้าเป็นจะต้องมีภาระหน้าที่ในการจัดการด้านสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ถนน
ไฟฟ้า และน้้ า ประปา เป็ น ต้น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง การจั ดหาน้้ าประปาให้ ค รอบคลุ ม ทั่ว ประเทศ
อย่างเช่น ระบบไฟฟ้านั้น กระท้าได้โดยยาก เนื่องจากปัจจัยที่ส้าคัญคือแหล่งน้้าดิบ ซึ่งบางพื้นที่ก็ไม่
สามารถจัดหาได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ แหล่งกักเก็บน้้าตามธรรมชาติ ได้แก่
ล้าน้้า หนอง คลอง บึง เป็นต้น การพัฒนาแหล่งน้้าบาดาลจึงเป็นทางเลือกที่จ้าเป็นและส้าคัญ เพื่อ
ทดแทนสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับน้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภค และประกอบการธุรกิจต่างๆ การ
สูบน้้าขึ้นมาใช้เป็นจ้านวนมากโดยขาดมาตรการเฝ้าระวังติดตามและประเมินผล อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ อาทิเช่น การรุกล้้าของน้้าเค็มสู่แหล่งน้้าบาดาล แผ่ นดินทรุด การ
ปนเปื้อนจากการแพร่กระจายของสารพิษต่างๆ และการขาดแคลนแหล่งน้้าบาดาลอย่างถาวร เป็นต้น
ระบบเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล คือการเจาะและก่อสร้างบ่อบาดาลใน
ระดั บ ความลึ ก ของชั้ น น้้ า บาดาลแต่ ล ะชั้ น น้้ า บาดาลในบริเ วณเดี ยวกั น หรื อเรี ย กว่ า ‘สถานี บ่ อ
สังเกตการณ์น้าบาดาล’ โดยก้าหนดจ้านวนและความหนาแน่นของบ่อสังเกตการณ์ให้ครอบคลุมพื้นที่
แอ่งน้้าบาดาลตามความเหมาะสมทางอุทกธรณีวิทยาและความส้าคัญต่อผลกระทบแหล่งน้้าบาดาลใน
ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลและคุณภาพ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ระบบ ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยสถานี สั ง เกตการณ์ น้ า บาดาลดั ง กล่ า วนั้ น
จ้าเป็นต้องด้าเนินการไว้ล่วงหน้าและมีการติดตามตรวจวัดระดับน้้าและคุณภาพน้้าอย่างต่อเนื่อง มิใช่
เป็นการจัดท้าภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์แล้ว อย่างเช่นพื้นที่กรุงเทพในอดีตที่ผ่านมา มิฉะนั้นจะไม่รู้
ความเป็นมาของข้อมูลน้้าบาดาลในสภาพดั่งเดิมว่าเป็นอย่างไร หากได้มีการด้าเนินตั้งแต่เนิ่ นๆ แล้วก็
สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เพื่อศึกษาปริมาณการใช้น้าบาดาลให้สอดคล้องกับ
ความสมดุลตามธรรมชาติ การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งกายภาพและคุณภาพเป็นส้าคัญ
จะเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป
1.2. หลักการและเหตุผล
แอ่ งน้้ าบาดาลในประเทศไทย มี ทั้ งหมด 27 แอ่ ง (ตามการแบ่ งแอ่ งน้้ าบาดาลของกรม
ทรัพยากรน้้าบาดาล) แต่ละแอ่งจะมีสภาพทางอุทกธรณีวิทยาที่แตกต่างกันทั้งเป็นที่ราบเป็นส่วนใหญ่หรือ
เป็นแนวเทือกเขา ความหนาแน่นของชุมชนและสภาวะปริมาณใช้น้าบาดาลก็แตกต่างกัน ส้าหรับการสร้าง
ระบบเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลนั้น กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้ว 684
สถานี จ้านวน 1,406 บ่อ ซึ่งข้อมูลที่ได้ยังไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมทุกชั้นน้้าบาดาล และทุกแอ่งน้้าบาดาล
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ใช้ ในการศึ กษาวิ จั ย การจั ดการบริ หารทรั พยากรน้้ าบาดาลได้ อย่ างถู กต้ องและสมบู รณ์ จาการผล
การศึ กษาสภาพทางธรณี วิ ทยา แอ่ งน้้ าบาดาลตะกอนหิ นร่ วน พบว่ ามี การใช้ น้ าบาดาลจ้านวนมาก
เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าส้าคัญๆ ที่มีศักยภาพน้้าบาดาลสูง ชั้นน้้าบาดาลมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง
ถึงกันเป็นบริเวณกว้าง เป็นที่ตั้งของชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นจ้านวนมากและมีกิจกรรมต่างๆที่ต้องอาศัยแหล่ง
น้้าบาดาลเพื่อการด้ารงชีพและประกอบอาชีพทั้งการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการบริการ
จากการศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบสังเกตการณ์น้าบาดาลในแอ่งน้้าบาดาลครบ
ทั้ง 27 แอ่งทั่วประเทศ สามารถก้าหนดบ่อสั งเกตการณ์ขึ้นใหม่ จ้านวนทั้งสิ้น 2,628 บ่อ แบ่งเป็นบ่ อ
สั งเกตการณ์ที่ ก้าหนดขึ้ นใหม่ ในการออกแบบระบบสั งเกตการณ์น้ าบาดาลด้ ว ยวิ ธีการทางสถิ ติแบบ
Kriging method ในแอ่งน้้าบาดาลหลัก 6 แอ่ง (แอ่งน้้าบาดาลเชียงใหม่ ล้าพูน แอ่งน้้าบาดาลเจ้าพระยา
ตอนบน แอ่งน้้าบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง แอ่งน้้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี แอ่งน้้าบาดาลระยอง
และแอ่งน้้าบาดาลหาดใหญ่) จ้านวน 1,093 บ่อ และเป็นบ่อสังเกตการณ์ที่ก้าหนดขึ้นใหม่ในการออกแบบ
ระบบสังเกตการณ์น้าบาดาลด้วยวิธีการประเมินความเหมาะสมทางอุทกธรณีวิทยาในแอ่งน้้าบาดาลที่
เหลืออีก 21 แอ่ง จ้านวน 1,535 บ่อ บ่อสังเกตการณ์ที่ก้าหนดขึ้นใหม่ ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในชั้นหินให้
น้้าหลักเป็นหินร่วน มีศักยภาพสูง แผ่ขยายตัวอยู่ภายในพื้นที่ส่วนในของแอ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบลุ่มและที่ราบลอนลาดหรือพื้นที่ราบลุ่มน้้าหลากและลานตะพักลุ่มน้้า ยกเว้นแอ่งน้้าบาดาลระนองสตูลที่ชั้นหินให้น้าหลักเป็นชั้นหินให้น้าในชั้นหินแข็ง ในขณะที่บ่อสังเกตการณ์ส่วนน้อยที่เหลืออยู่มีการ
กระจายตัวอยู่ในชั้นหินให้น้าที่มีศักยภาพต่างรองลงมา ซึ่งโดยมากเป็นชั้นหินให้น้าในชั้นหินแข็งโดยรอบ
ขอบแอ่งที่มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขา มีจ้านวน 7 แอ่งน้้าบาดาล ดังแสดงเครื่องหมาย * ใน
ตารางที่ 1 ส่วนแอ่งอื่นบางแห่งจะเป็นชั้นตะกอนหินร่วนที่มีความหนาไม่มากนักและรองรับด้วยหินแข็ง
หรื อเป็ นหิ นแข็ ง นอกจากนั้ นสถานี สั งเกตการณ์ น้ าบาดาลที่ มี อยู่ เดิ ม เกิ ดการช้ ารุ ด ไม่ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน และอุปกรณ์ที่ใช้บันทึกข้อมูลระดับและคุณภาพน้้าบาดาลที่ติดตั้งช้ารุด ใช้การไม่ได้ ซึ่งได้ท้า
การตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงจ้าเป็นต้องท้าติดตั้งอุปกรณ์ใช้
บันทึกระดับน้้าบาดาลแบบอัตโนมัติเพื่อการจัดข้อมูลที่ครบถ้วนและต่อเนื่อง และสามารถรองรับระบบ
ติดตามตรวจสอบระยะไกลเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระดับน้้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลเข้าสู่มา
ศูนย์ควบคุมหลัก (Control Room) ในอนาคตต่อไป
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ตารางที่ 1 แสดงจ้านวนสถานีสังเกตการณ์ถาวรแยกตามแอ่งน้้าบาดาล
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

แอ่งน้้าบาดาล
นครราชสีมาอุบลราชธานี
อุดรธานีสกลนคร
เลย
แพร่
น่าน
แม่ฮ่องสอน
*ล้าปาง
ฝาง
เชียงราย-พะเยา
เชียงใหม่-ล้าพูน
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช-พัทลุง
ระนอง-สตูล
เพชรบุร-ี ประจวบคีรีขันธ์
ปัตตานี
จะนะ
หาดใหญ่
เจ้าพระยาตอนบน
ตาก
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
เจ้าพระยาตอนล่าง
*ปราจีนบุร-ี สระแก้ว
*จันทบุรี-ตราด
*ระยอง
*ชลบุรี
รวม

สถานีสังเกตการณ์ปี 2558
จ้านวนสถานี
158
24
9
3
2
6
4
16
53
9
32
71
5
26
47
3
2
5
208
24
6
103
48
864

1-3

จ้านวนบ่อ
208
24
10
4
4
9
9
25
98
10
57
130
9
67
82
6
2
6
501
35
10
153
65
1,524
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ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนสถานีสังเกตการณ์ที่ก้าหนดขึ้นใหม่แยกตามแอ่งน้้าบาดาล

1.3. วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อ ติ ด ตามตรวจสอบระดั บ น้้ า บาดาลและคุ ณ ภาพน้้ า บาดาลจากสถานี
สังเกตการณ์จ้านวน 1,408 บ่อที่มีอยู่ทั่วประเทศ
1.3.2 เพื่อซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อสังเกตการณ์และสถานีสังเกตการณ์ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี พร้อมใช้งาน
1.3.3 เพื่อเจาะบ่อสังเกตการณ์และก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์เพิ่ มเติมให้ครอบคลุม
ในระดับแอ่งน้้าบาดาลและระดับชั้นน้้าบาดาลครบ 27 แอ่ง พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา
เพิ่มเติมให้มีความถูกต้องและแม่นย้าในการติดตามประเมินผล
1.4. เป้าหมาย
1.4.1 ติดตามตรวจสอบระดับน้้าบาดาลและคุณภาพน้้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์
น้้าบาดาลจ้านวน 1,524 บ่อที่มีอยู่ทั่วประเทศ
1.4.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้้าบาดาล
บ่อสังเกตการณ์และสถานีสังเกตการณ์เดิมที่มีอยู่ 864 สถานี/1,524 บ่อ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้
งาน
1.4.3 เจาะบ่อสังเกตการณ์และก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์ เพิ่มเติม ในพื้นที่แอ่งน้้า
บาดาลอุดรธานี-สกลนคร
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1.5. ขอบเขตการดาเนินงาน
1.5.1 ติด ตามตรวจสอบระดับ น้้ า บาดาลและคุณ ภาพน้้ า บาดาลจากบ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาล 1,524 บ่อ ทั่วประเทศ และบ่อน้้าบาดาลหรือน้้าผิวดินในพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง
เป็นพิเศษ
1.5.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าและ/หรือ คุณภาพน้้า
อัตโนมัติ (ซ่อมเปลี่ยน) สถานีสังเกตการณ์เดิมที่ตรวจสอบแล้วว่าช้ารุด
1.5.3 เจาะบ่อสังเกตการณ์และก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์เพิ่มเติม ในพื้นที่แอ่งน้้า
บาดาลอุดรธานี-สกลนคร
1.5.4 ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้า และ/หรือ คุ ณภาพน้้าอัตโนมัติ บ่อสังเกตการณ์
น้้าบาดาลในสถานีสังเกตการณ์ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ และบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลในสถานีสังเกตการณ์
เดิม จ้านวน 18 บ่อ
1.5.5 ประมวลผลข้อมูลระดับน้้าบาดาลและคุณภาพน้้าบาดาล และข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ จัดท้าเป็นรายงานสถานการณ์น้าบาดาลประจ้าปี พ.ศ. 2559
1.5.6 เผยแพร่ผลการศึกษาและรายงานสถานการณ์น้าบาดาลประจ้าปี พ.ศ. 2559
1.6. วิธีดาเนินการ
1.6.1 กิจกรรมติดตามตรวจวัดระดับน้้าและคุณภาพน้้าบาดาล
1.6.1.1 ตรวจสอบสภาพบ่อน้้าบาดาล ลักษณะของการวางชั้นน้้าบาดาล
ตรวจสอบการช้ารุดของบ่อเพื่อดูสาเหตุของการปนเปื้อนของบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลและบ่อน้้า
บาดาลอื่นๆ ในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ
1.6.1.2 ส้า รวจเก็บ ข้อ มูล และวัด ระดับ น้้า บาดาลสถานีสัง เกตการณ์ทั่ว
ประเทศ และเก็บตัวอย่างน้้าบาดาลในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ
1.6.1.3 วิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลทางด้านเคมี และความเป็ นพิษ เช่น
โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย
1.6.1.4 ประมวลผลข้อมูลและประเมินสถานการณ์น้าบาดาลด้านระดับน้้า
บาดาลและคุณภาพน้้าบาดาลในแต่ละแอ่งน้้าบาดาล/ในแต่ละภาค
1.6.2 กิจกรรมซ่อมแซมบ้ารุงรักษาบ่อสังเกตการณ์ สถานีสังเกตการณ์ เครื่องมือ
และอุปกรณ์
1.6.2.1 ประเมินผลข้อมูลสภาพการใช้งานของบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล/
สถานีสังเกตการณ์/เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัด จากข้อ 7.1
1.6.2.2 ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้ารุงรักษาดูแล พัฒนาเป่าล้าง บ่อสังเกตการณ์/
สถานีสังเกตการณ์/เครื่องมืออุปกรณ์ตรวจวัดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
1.6.3 กิจกรรมจัดท้าบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลเพิ่มเติม
1.6.3.1 ทบทวน รวบรวมข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง อุทก
ธรณีวิทยา และข้อมูลบ่อน้้าบาดาล การใช้ประโยชน์ที่ดิน ของพื้นที่ทั้งหมด
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1.6.3.2 เจาะบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้้า
บาดาลเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลตามหลักวิชาการ
1.6.3.3 ส้ ารวจรังวัดระดับ บ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลที่มีอยู่เดิม และบ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาลที่ก่อสร้างใหม่ทดสอบคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้้าบาดาล
1.6.3.4 รวบรวมข้อมูลการเจาะบ่อสังเกตการณ์และแปลความหมายทางอุทก
ธรณีวิทยา จ้าแนกชั้นหินให้น้าเพื่อให้ทราบถึงความลึก ความหนา การวางตัว การแผ่กระจายตัว ของชั้น
หินให้น้า ชั้นหินต้านน้้า และชั้นหินทึบน้้า
1.6.3.5 ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้า และ/หรือ คุณภาพน้้าอัตโนมัติ บ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาลในสถานีสังเกตการณ์ที่ก่อสร้างขึ้นใหม่
1.7 ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.8 พื้นที่ดาเนินการ
1.8.1 ก่อสร้างระบบเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี สกลนคร
1.8.2 ติดตามตรวจสอบระดับน้้าและคุณภาพน้้าบาดาล ซ่อมแซมบ้ารุงรักษา บ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาลและสถานีสังเกตการณ์ทั่วประเทศ
1.9 งบประมาณทั้งสิ้น 27,000,000.00 ( ยี่สิบเจ็ดล้านล้านบาทถ้วน)
1.10 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้าบาดาล
1.11 การประเมินผลโครงการ
1.11.1 จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานของผู้รับผิดชอบโครงการทุกระยะ 3 เดือน
1.11.2 ติดตามการน้าเข้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้้า
บาดาล
1.11.3 จัดท้ารายงานสถานการณ์น้าบาดาลประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.12 ตัวชี้วัด
1.12.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.12.1.1 ข้อมูลระดับน้้าและคุณภาพน้้าจากบ่อสังเกตการณ์ทั่วประเทศ
1,408 บ่อถูกบันทึกในระบบฐานข้อมูลของกรมทรัพยากรน้้าบาดาล
1.12.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1.12.2.1รายงานสถานการณ์น้า บาดาลประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มี
ความถูกต้องและแม่นย้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1.12.2.2 การเผยแพร่ข้อมูลระดับน้้าที่ได้ด้าเนินการวัดระดับน้้าบาดาล
จ้านวน 3 ช่องทางในการให้บริการ
1.12.2.3 ผู้ รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย มีความพึงพอใจในการรับรู้ถึง
สถานการณ์น้าบาดาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
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1.13 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.13.1 ระบบเครือข่ายสังเกตการณ์น้าบาดาลที่มีอยู่มีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ
และสามารถติดตามสถานการณ์น้าบาดาลได้อย่างต่อเนื่อง
1.13.2 สามารถประเมินการใช้น้าบาดาลปัจจุบัน ปริมาณการสูบที่ไม่ส่งผลกระทบ
ด้านสิ่ งแวดล้ อมและคาดการล่ ว งหน้า การเปลี่ ยนแปลงของระดับ น้้า หากสถานการณ์ก ารใช้น้ า
เปลี่ยนไป
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บทที่ 2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การติ ด ตามและตรวจสอบการเปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้้ า บาดาลและคุ ณ ภาพ
น้้าบาดาล โดยการวัดระดับน้้าบาดาล และเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล จากสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล
กระจายอยู่ ทั่ว ประเทศไทย ซึ่งเป็ นตัวแทนของชั้นน้้าบาดาลในแต่ล ะพื้นที่ จะท้าการวัดระดับ น้้า
บาดาลโดยใช้ เทปวัดระดับน้้าบาดาล และเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ พร้อมกับเก็บตัวอย่างน้้า
บาดาล เพื่ อ น้ า วิ เคราะห์ คุ ณสมบั ติ ท างเคมี หลั ง จากนั้ น น้ าข้ อ มูล ระดับ น้้ าบาดาลและคุณ ภาพ
น้้าบาดาลจากสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล ประมวลผลสถานการณ์น้าบาดาลของประเทศไทยเพื่อ
ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลต่อไป มีขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียด
ดังนี้ (รูปที่ 2.1)
2.1.การวัดระดับน้าบาดาล แบ่งออกเป็น 2 วิธี
2.1.1 การวัดใช้เทปวัดระดับน้าบาดาล
2.1.1.1 อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- เทปวัดระดับน้้าบาดาล (รูปที่ 2.2)
- GPS เครื่องพิกัดต้าแหน่งที่ตั้ง (รูปที่ 2.3)
- อุปกรณ์เปิดปากบ่อ ได้แก่ ปะแจคอม้า คีมล๊อค ค้อนปอนด์ (รูปที่ 2.4)
- มีดดายหญ้าและจอบเพื่อท้าความสะอาดสถานีสังเกตการณ์บ่อน้้าบาดาล
2.1.1.2 วิธีการวัดระดับน้้าบาดาล
- จับพิกัดบ่อน้้าบาดาลโดยใช้เครื่อง GPS เพื่อระบุต้าแหน่งที่ตั้งของบ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาล
- เปิดบ่อน้้าบาดาลโดยใช้อุปกรณ์เปิดปากบ่อ หลังจากนั้นหย่อนสายเทปวัด
ระดับน้้าบาดาลจนถึงระดับน้้าบาดาลจะเกิด เสียงดังหรือไฟติดที่ตัวเครื่อง แล้วอ่านค่าที่วัดได้ (รูปที่
2.5 และ 2.6)
- วัดความสูงของปากบ่อบาดาลถึงพื้นดินแล้วอ่านค่าที่วัดได้
- น้าค่าระดับน้้าบาดาลที่ได้มาลบด้วยความสูงของปากบ่อบาดาลจะได้เป็น
ค่าระดับน้้าบาดาลจริงที่วัดจากพื้นผิวดิน
- น้าค่าระดับน้้าบาดาลที่วัดได้มาท้ากราฟเส้นเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของน้้าบาดาลต่อไป
2.1.2 การวัดระดับน้าบาดาลโดยใช้เครื่องบันทึกระดับน้าอัตโนมัติ (รูปที่ 2.7)
2.1.2.1 อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
- เทปวัดระดับน้้าบาดาล
- GPS เครื่องพิกัดต้าแหน่งที่ตั้ง
- อุปกรณ์เปิดปากบ่อ ได้แก่ ปะแจคอม้า คีมล๊อค ค้อนปอนด์
- เครื่องส่งข้อมูล (คอมพิวเตอร์แบบพกพา) (รูปที่ 2.8)
- สายเชื่อมต่อสัญญาณ (รูปที่ 2.8)
2.1.2.2 วิธีการวัดระดับน้้าบาดาล
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- จับพิกัดบ่อน้้าบาดาลโดยใช้เครื่อง GPS เพื่อระบุต้าแหน่งที่ตั้งของบ่อ
สังเกตการณ์น้าบาดาล
- เปิดตู้เครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ หลังจากนั้นหย่อนสายเทปวัดระดับ
น้้าบาดาลจนถึงระดับน้้าบาดาลจะเกิด เสียงดังหรือไฟติดที่ตัวเครื่อง แล้วอ่านค่าที่วัดได้ เพื่อเป็นการ
เช็คค่าระดับน้้าบาดาล (รูปที่ 2.9 และ 2.10)
- วัดความสูงของปากบ่อบาดาลถึงพื้นดินแล้วอ่านค่าที่วัดได้
- น้าค่าระดับน้้าบาดาลที่ได้มาลบด้วยความสูงของปากบ่อบาดาลจะได้เป็น
ค่าระดับน้้าบาดาลจริงที่วัดจากพื้นผิวดิน
- น้ าสายเชื่อมต่อสั ญญาณมาต่อเชื่อมระหว่างเครื่องบันทึกระดับน้้า
อัตโนมัติกับเครื่องส่งข้อมูล (คอมพิวเตอร์แบบพกพา) (รูปที่ 2.11) ซึ่งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ
เป็นรูปแบบลูกลอย (รูปที่ 2.12)
- ท้าการดูดข้อมูลทุกๆหนึ่งชั่วโมงตามค่าที่ตั้งไว้ จะได้ข้อมูลออกมา 3 ไฟล์
นามสกุล .bin ได้แก่ ไฟล์แบตเตอร์รี่ 2 ไฟล์และไฟล์ข้อมูลระดับน้้าบาดาล 1 ไฟล์ พร้อมตรวจสอบค่า
ระดับน้้าบาดาลที่วัดได้ เปรียบเทียบค่าระดับน้้าบาดาลครั้งก่อนนั้น เพื่อตรวจสอบการท้างานของเครื่อง
บันทึกระดับน้้า อัตโนมัติด้วย (ในกรณีที่น้า คอมพิวเตอร์แบบพกพา ตัวใหม่ที่ไม่เคยใช้งาน จะต้อง
ท้าการตั้งค่าสถานี สถานที่ และหมายเลขบ่อ ให้ตรงกับ บ่อก่อ นจึง จะท้า การดูดข้อ มูล ระดับ น้้า
บาดาลทุกครั้ง
- น้าค่าระดับน้้าบาดาลที่วัดได้มาท้ากราฟเส้นเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของน้้าบาดาลต่อไป
- ท้าการตรวจเช็คแบตเตอรี่ ในเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติทุกครั้ง

2.2 วิธีการเก็บตัวอย่างน้าบาดาล
2.2.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้าบาดาล
2.2.1 เก็บ ตัว อย่ า งน้้าบาดาลโดยใช้เครื่อ งสู บไฟฟ้า สู บน้้าทิ้งประมาณ 15 นาที
เพื่อที่จะได้น้าในชั้นน้้าบาดาลจริงๆ ในกรณีที่ไม่ติดเครื่องสูบ จะใช้อุปกรณ์กระบอกเก็บตัว อย่าง
(Bailer) ในการตักเก็บตัวอย่าง ในการเก็บจะต้องท้าการล้างอุปกรณ์ทุกครั้งครั้ง (รูปที่ 2.13 และ
2.14)
2.2.2 ใช้ขวดพลาสติกหรือขวดแก้วที่ สะอาดจะต้องล้างทั้งขวดและฝาด้วยตัวอย่าง
น้้าที่เก็บ ประมาณ 2 – 3 ครั้งจากนั้นเก็บตัวอย่างน้้าให้เต็มขวดปริมาณไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร เมื่อ
เก็บตัวอย่างน้้าและปิดฝาให้สนิทแล้วควรเช็ดขวดให้แห้ง ควรปิดฉลากไว้ทุกขวดทันทีเพื่อป้องกันการ
ปิดฉลากผิดขวด โดยฉลากต้องแจกแจงข้อมูลที่จ้าเป็น มีดังต่อไปนี้
- สถานที่เก็บตัวอย่าง เช่น ชื่อหมู่บ้านหรือเจ้าของบ่อน้้าบาดาล
- หมายเลขบ่อน้้าบาดาล
- วัน/เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง
- ประเภทของบ่อน้้าบาดาล เช่น บ่อสังเกตการณ์
- ขนาดของบ่อน้้าบาดาล
- ความลึกของบ่อน้้าบาดาล
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- การรักษาสภาพตัวอย่าง ใช้สารเคมีชนิดใดรักษาสภาพตัวอย่าง
- ชื่อ – สกุล หรือหน่วยงานที่เก็บ
- หน่วยงานเจ้าของ เช่น กรมทรัพยากรน้้าบาดาล
2.2.2 การรักษาสภาพตัวอย่าง การเติมสารเคมี เช่น กรดไนตริก (HNO3) หรือกรดซัลฟิวริก
(H2SO4) เป็นการรักษาสภาพตัวอย่างน้้า โดยการควบคุมให้มีพีเอสน้อยกว่า 2 (pH < 2) เพื่อป้องกัน
การดู ด ซับ อิ ออนที่ ผิ ว ภาชนะบรรจุ และการตกตะกอน นอกจากนี้ ยัง ยั บยั้ งการท้ า งานของพวก
จุลินทรีย์อีกด้วย
2.2.3 ส่งกองวิเคราะห์น้าบาดาลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล เพื่อท้า
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี

รูปที่ 2-1 สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล
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รูปที่ 2-2 เทปวัดระดับน้้าบาดาล GPS เครื่องพิกัดต้าแหน่งที่ตั้ง

รูปที่ 2-3 GPS เครื่องพิกัดต้าแหน่งที่ตั้ง
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รูปที่ 2-4 อุปกรณ์เปิดปากบ่อ ได้แก่ ปะแจคอม้า คีมล๊อค ค้อนปอนด์

รูปที่ 2-5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปิดปากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
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รูปที่ 2-6 การวัดระดับน้้าบาดาลโดยเทปวัดระดับน้้าบาดาล

รูปที่ 2-7 สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ
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รูปที่ 2-8 เครื่องดูข้อมูลและสายเชื่อมสัญญาณ

รูปที่ 2-9 เครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ

รูปที่ 2-10 การวัดระดับน้้าบาดาลโดยเทปวัดระดับน้้าบาดาลก่อนดูดข้อมูล
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รูปที่ 2-11 การดูดข้อมูลระดับน้้าบาดาลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา

รูปที่ 2-12 การรายงานผลรายวันผ่านโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Mobile Application)
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รูปที่ 2-13 รูปแบบการติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติแบบลูกลอย บ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล

รูปที่ 2-14 อุปกรณ์กระบอกเก็บตัวอย่าง (Bailer) และขวดเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล
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รูปที่ 2-15 เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลภาคสนาม (สีแดง-เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง สีฟ้าเครื่องวัดค่าความน้าไฟฟ้าจ้าเพาะ
2.3 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้าบาดาล
ในการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล ได้ท้าการวิเคราะห์ ดังนี้
คุณลักษณะทางกายภาพ (Physical characteristics)
คุณลักษณะทางเคมี (Chemical characteristics)
คุณลักษณะที่เป็นพิษ (Toxic characteristics)
2.3.1. คุณลักษณะทางกายภาพ
คุณลักษณะทางกายภาพเป็นลักษณะทั่วๆไปที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆ เช่น ดูด้วยตา
ดมกลิ่น ชิมรส แต่บางลักษณะก็ไม่สามารถสังเกตได้ ต้องใช้เครื่องมือในการตรวจวัด คุณลักษณะ
ทางกายภาพ ได้แก่ ความขุ่น สี กลิ่น รส อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง และการน้าไฟฟ้า
2.3.1.1 ความขุ่น
ความขุ่น (Turbidity) เกิดจากสารแขวนลอยในน้้าที่มีขนาดละเอียดหรือขนาดหยาบ
ซึ่งอาจเกิดจากตะกอนดิน ทราย สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ แพลงตอน และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ความ
ขุ่นของน้้าเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการตัดสินใจว่าผู้บริโภคต้องการใช้น้าหรือไม่ และยังเป็นอุปสรรคต่อ
การฆ่าเชื้อโรคในการผลิตน้้าประปา เพราะเชื้อโรคอาจแฝงตัวหลบซ่อนอยู่กับตะกอนความขุ่นได้
ตามมาตรฐานน้้าบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ก้าหนดให้ความขุ่นไม่เกิน 5.0 ซิลิกาสเกล
2.3.1.2 ความเป็นกรด-ด่าง
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) การมีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างของน้้าถูกควบคุมโดยปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอเนตและไบคาร์บอเนต ดังสมการ
CO2 + H2O
H2CO3
HCO3- + H+
CO32- +2H+
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ความเป็นกรด-ด่างของน้้าจะมีปริมาณ H+ และ OH- เป็นตัวก้าหนด โดยมี pH เป็นตัวชี้บอกค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) จะมีค่าอยู่ในช่วง 0-14 ถ้าน้้ามีค่า pH 7 ถือว่าเป็นกลาง ถ้ามีค่าต่้ากว่า 7 น้้า
นั้นมีฤทธิ์ค่อนข้างเป็นกรด และถ้ามีค่าสูงกว่า 7 น้้ามีฤทธิ์ค่อนข้างเป็นด่าง ตามมาตรฐานน้้าบริโภค
ฯก้าหนดให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 ถึง 8.5
2.3.1.3 การน้าไฟฟ้า
การน้าไฟฟ้า (Conductivity) ของน้้าขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของเกลือต่างๆที่
ละลายอยู่ในน้้า เกลือต่างๆเมื่อละลายอยู่ในน้้าจะแตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบ
ประจุเหล่านี้จะน้าไฟฟ้า ดังนั้นน้้าที่มีเกลือแร่ละลายอยู่สูงค่าการน้าไฟฟ้าก็จะสูงด้วย แต่มีเกลือ
บางชนิดไม่แตกตัวในน้้าและไม่น้าไฟฟ้า เช่น ซิลิกา (SiO2)
2.3.1.4 อุณหภูมิ
อุณหภูมิ (Temperature) มีผลต่อการละลายของแร่ธาตุ ต่างๆในน้้า อุณหภูมิของ
น้้าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ คือไม่ร้อนจนเกินไป
2.3.2 คุณลักษณะทางเคมี
คุณลักษณะทางเคมีหมายถึงเกลือหรือสารประกอบทางเคมีต่างๆที่ละลายอยู่ในน้้า
น้้าที่ใสปราศจากกลิ่น สี และความขุ่น คือมีลักษณะทางกายภาพที่ดี มิได้หมายความว่าน้้านั้นมี
คุณลักษณะทางเคมีที่ดีด้วย เพราะเกลือหรือสารประกอบที่ละลายอยู่ในน้้ามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
จะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางเคมีจึงจะทราบได้ คุณลักษณะทางเคมีที่ส้าคัญ
ได้แก่
2.3.2.1 แคลเซียม
แคลเซียม (Calcium,Ca) เป็นธาตุที่พบมากตามธรรมชาติเ พราะมีอยู่ทั่วไปในหิน
ดิ น โดยเฉพาะหิ น ปู น ซึ่ ง เป็ น หิ น ประกอบแร่ แ คลไซต์ (calcite,CaCO3) โดโลไมต์ [dolomite,
CaMg(CO3)2] ยิปซัม(gypsum,CaSO4.2H2O) และอะนอร์ไทต์ (anorthite, CaAl2Si2O8) แคลเซียม
เป็นธาตุที่ก่อให้เกิดความกระด้างในน้้า ท้าให้เกิดตะกรันและอุดตันท่อ น้้าต่างๆ แต่ช่วยป้องกันไม่ให้
โลหะผุกร่อน แคลเซียมเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นส้าหรับคนและสัตว์ ร่างกายคนต้องการแคลเซียม
ประมาณวันละ 0.7-1.0 กรัม ซึ่งได้จากอาหารเป็นส่วนใหญ่ น้้าดื่มไม่ใช่แหล่งแคลเซียมที่ส้าคัญของ
คนเรา
2.3.2.2 แมกนีเซียม
แมกนีเซียม (Magnesium, Mg) ส่วนใหญ่พบในหินที่เป็นส่วนประกอบของแร่
คลอไรต์ [chlorite,(Mg, Fe,Al)6(OH)8(SiAl)4O10] เซอร์เพนทีน [serpentine,Mg6(Si4O10(OH)8]
และโดโลไมต์ [dolomite,CaMg(CO3)2] แมกนีเซียมเป็นธาตุที่มีมากเป็นอันดับแปดของธาตุทั้งหลาย
และยังเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญของน้้า ธรรมชาติ และเป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อร่างกาย แต่การ
ได้รับแมกนีเซียมปริมาณมากกว่า 125 มิลลิกรัมต่อลิตร อาจก่อให้เกิดการระบายท้องหรือมีผลต่อการ
ขับ ปั ส สาวะได้ แมกนี เซีย มเป็ น ต้นเหตุของความกระด้างในน้้าและการเกิด ตะกรันเช่นเดียวกั บ
แคลเซียม
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2.3.2.3 โซเดียม
โซเดียม (Sodium, Na) ส่วนใหญ่พบในหินที่เป็นส่วนประกอบของแร่เฮไลต์
(halite,NaCl) เป็นส่วนใหญ่ โดยทั่วไปในน้้าบาดาลมีโซดียมน้อยกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เป็น
อันตรายต่อการบริโภค แต่หากมีปริมาณสูงจะเป็นปัญหาต่อการน้าน้้าไปใช้เพื่อการเกษตร
2.3.2.4 โพแทสเซียม
โพแทสเซียม (Potassium, K) ส่วนใหญ่พบในหินที่เป็นส่ วนประกอบของแร่
เฟลด์สปาร์ (feldspar) และแร่หินกลีบ (mica) โดยปกติพบในปริมาณไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค
2.3.2.5 เหล็ก
เหล็ก (Iron, Fe) แม้เป็นธาตุที่พบปริมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอื่นๆในน้้า
ก็ตาม แต่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกน่ารังเกียจในการน้าน้้าไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่ไม่เป็น
อันตรายต่อร่างกาย ท้าให้น้ามีกลิ่นเหม็นคาว เกิดคราบสีน้าตาลแดงติดตามเครื่องสุขภัณฑ์และ
เครื่องใช้ต่างๆในครัวเรือน ใช้ซักเสื้อผ้าจะท้าให้ผ้าไม่สะอาดเกิดเป็นคราบสีเหลือง น้าไปหุงข้าวจะ
ท้าให้ข้าวบูดเร็ว นอกจากนี้เหล็กยังเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียที่ เรียกว่า Iron bacteria การ
เจริญเติบโตของแบคทีเรียดังกล่าวท้าให้น้าประปามีกลิ่นและรสเป็นที่น่ารังเกียจ แม้ว่าเหล็กเป็นธาตุ
อาหารของมนุ ษย์เพราะท้าให้เม็ดเลื อดมีสีแดง ถ้าร่างกายได้รับเหล็ กปริมาณมากเกินไปและไม่
สามารถขับถ่ายออกหมดจะสะสมไว้ที่ตับ ท้าให้เป็นโรคเกี่ ยวกับตับได้ ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯ
ก้าหนดให้มีปริมาณเหล็กไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.2.6 แมงกานีส
แมงกานีส (Manganese, Mn) ในน้้าส่วนใหญ่พบแมงกานีสน้อยกว่าเหล็ก หรือไม่
พบเลย ในน้้าประปาควรมีแมงกานีสไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากน้้าที่มีแมงกานีสเมื่อสัมผัส
กับอากาศจะถูกออกซิไดส์เป็นแมงกานีสที่ไม่ละลายน้้า ท้าให้น้าขุ่น และมีสีเกิดขึ้นไม่ชวนดื่ม ท้าให้
เครื่องสุขภัณฑ์สกปรก ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีปริมาณแมงกานีสไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม
ต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.2.7 ทองแดง
ทองแดง (Copper,Cu) เกลือซัลเฟตของทองแดง (CuSO4) ใช้ในการป้องกันและ
ควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่ายในแหล่งน้้าดิบของระบบน้้าประปา ทองแดงเป็นธาตุอาหารที่
จ้าเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ ผู้ใหญ่ต้องการทองแดงประมาณวันละ 2 มิลลิกรัม ถ้าได้รับมากเกินไป
จะถูกขับ ออกจากร่ างกายโดยจะไม่ส ะสมเหมือนตะกั่ว หรือปรอท ผู้ ที่บริโ ภคทองแดงเข้าไปมาก
ประมาณ 60-100 มิลลิกรัม อาจท้าให้เกิดอาการผิดปกติกับกระเพาะอาหารได้ ตามมาตรฐานน้้า
บริโภคฯ ก้าหนดให้มีปริมาณทองแดงไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.2.8 สังกะสี
สั งกะสี (Zinc,Zn) เป็นธาตุอีกชนิดหนึ่ง ที่มีค วามจ้าเป็นส้ าหรับการเจริญเติบ โต
ของมนุษย์ ถ้าในน้้าดื่มมีปริมาณสังกะสีมากกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท้าให้น้ามีรสขม ฝาดเฝื่อน
เนื่องจากสังกะสีรวมกับคลอไรด์และซัลเฟต ท้าให้เป็นสารละลายที่มีรสไม่ชวนดื่มแต่ไม่เกิดอันตราย
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ต่อร่างกาย ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีปริมาณสังกะสีไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค
1 ลิตร
2.3.2.9 คลอไรด์
คลอไรด์ (Chloride, Cl-) พบทั่วไปในน้้าธรรมชาติทั้งในน้้าผิวดินและน้้าบาดาล
โดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้าที่น้าทะเลหนุนขึ้นมาถึง น้้าทะเลและมหาสมุทรมีปริมาณคลอไรด์สูงมาก
นอกจากนี้ยังพบคลอไรด์ในน้้าเสียที่เกิดจากการขับถ่ายของมนุษย์ ปริมาณคลอไรด์ในน้้าจะไม่เป็น
อันตรายต่อมนุษย์ แต่อาจใช้เป็นดัชนีของความสกปรกในน้้าได้ ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้
มีปริมาณคลอไรด์โดยค้านวณเป็นคลอรีน ไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร ถ้ามีปริมาณ
คลอไรด์มากกว่านี้อาจท้าให้น้าดื่มมีรสกร่อย เค็ม
2.3.2.10 ซัลเฟต
ซัลเฟต (Sulfate, SO42-) พบทั่วไปในน้้าธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้้าที่มีแร่ยิปซัม
จะมีปริมาณซัลเฟตสูง นอกจากนี้ยังพบซัลเฟตในน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและน้้าทิ้งจากการท้า
เหมืองต่างๆ ในทางอุตสาหกรรมซัลเฟตมีความส้ าคัญมาก เนื่องจากท้าให้ เกิดตะกรันในหม้อน้้า
ก่อให้เกิดปั ญหาเรื่ องกลิ่น และการกัดกร่อนในท่อน้้าเสีย ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้ มี
ปริมาณซัลเฟตไม่เกิน 250 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.2.11 สภาพด่าง
สภาพด่าง (Alkalinity) ในน้้าธรรมชาติเกิ ดจากไอออน 3 ชนิด คือ ไบคาร์บอเนต
ไอออน (HCO3 ) คาร์บอเนตไอออน (CO32-) และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) สภาพด่างในน้้า ส่วน
ใหญ่เกิดจากไบคาร์บอเนตไอออน และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 6.0-8.0 ในมาตรฐานน้้า
บริโภคฯไม่ได้ก้าหนดระดับของสภาพด่าง แต่ก้าหนดค่าความเป็นกรด-ด่างต้องอยู่ในช่วง 6.5-8.5 น้้า
ที่มีสภาพด่างสูงจะมีรสไม่ชวนดื่ม
2.3.2.12 ฟลูออไรด์
ฟลูออไรด์ (Fluoride,F-) ส่วนใหญ่พบในหิ นที่เป็นส่ วนประกอบของแร่ฟลูออไรต์
(fluorite,CaF2) สารฟลู ออไรด์ เป็ นส่ ว นประกอบส้ าคั ญของกระดู กและฟั น ปริ มาณฟลู ออไรด์ ที่
เหมาะสมจะท้าให้กระดู กและฟันแข็งแรงไม่ผุง่าย การดื่มน้้าที่มีปริมาณฟลูออไรด์สูงเป็นเวลานานๆ
ท้าให้เกิดโรคฟันตกกระ (Mottled teeth) ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีปริมาณฟลูออไรด์
โดยค้านวณเป็นฟลูออรีน ไม่เกิน 1.5 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.2.13 ไนเทรต
ไนเทรต (Nitrate,NO3-) เป็ น ผลผลิ ต ที่ เ กิ ด จากปฏิ กิ ริ ย าการใช้ อ อกซิ เ จนของ
แบคทีเรียเพื่อย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์และสารประกอบไนโตรเจน ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯ
ก้าหนดให้ มีไนเทรตโดยค้านวณเป็นไนโตรเจนไม่เกิน 4.0 มิล ลิ กรัมต่อน้้าบริโ ภค 1 ลิตร น้้าที่มี
ปริ ม าณไนเทรตสู ง เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานฯ ห้ า มใช้ บ ริ โ ภค โดยเฉพาะเด็ ก ทารกจะเกิ ด โรค
Methemoglobinemia ตั ว จะมี ร อยช้้า เป็ น จุด ๆทั้ งตั ว ชี พจรเต้ นเร็ ว หมดสติ ในระยะสุ ด ท้ า ย
นอกจากนี้ไนเทรตยังเป็นสารก่อมะเร็งในกระเพาะอาหารได้
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2.3.2.14 ความกระด้างทั้งหมด
ความกระด้าง (Total hardness as CaCO3) ของน้้าเกิดจากไอออนบวกที่มีวาเลนซี
+
2 ได้แก่ แคลเซียมไอออน (Ca2+) แมกนีเซียมไอออน (Mg2+) สตรอนเทียมไอออน (Sr2+) เฟร์รัส
ไอออน (Fe2+) แมงกานีสไอออน (Mn2+) แต่เนื่องจากในน้้าธรรมชาติมีปริมาณแคลเซียมไอออน และ
แมกนีเซียมไอออนมากกว่าโลหะอื่นๆ ดังนั้นความกระด้างของน้้าหมายถึงปริมาณแคลเซียมและ
แมกนีเซียมไอออนรวมตัวกับไอออนประจุลบ ได้แก่ CO32- ,HCO3- ,Cl- ,SO42- และ NO3- เป็นต้น
ความกระด้ า งของน้้ า นอกจากท้ า ให้ ส บู่ ไ ม่ เ ป็ น ฟองแล้ ว ยั ง ท้ า ให้ เ กิ ด ตะกรั น ในหม้ อ น้้ า และน้้ า มี
รสไม่ชวนดื่ม ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีปริมาณความกระด้างไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อน้้า
บริโภค 1 ลิตร ความกระด้างแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
- ความกระด้างชั่วคราว (Temporary hardness) หรือความกระด้างคาร์บอเนต
(Carbonate hardness) เกิดจากเกลือคาร์บอเนตและไบคาร์บอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียม
เมื่อน้าไปต้มความกระด้างจะลดลง
- ความกระด้างถาวร (Noncarbonate hardness ) เกิดจากเกลือซัลเฟต และคลอ
ไรด์ของแคลเซียมและแมกนีเซียม แก้ไขโดยการต้มไม่ได้ ต้องใช้กระบวนการทางเคมีและเทคโนโลยี
อื่นๆ
2.3.2.15 ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้
สารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids, TDS) เป็นค่าที่บ่งบอกถึง
ปริมาณเกลือแร่ทั้งหมดที่ละลายได้ในน้้าใช้เป็นค่าบ่งชี้ของคุณภาพน้้าได้ ถ้าปริมาณสารทั้งหมดที่
ละลายได้มีค่าน้ อยแสดงว่ามีเกลือแร่ต่างๆละลายอยู่น้อย ตามมาตรฐานน้้าบริโ ภคฯก้าหนดให้ มี
ปริมาณ
สารทั้งหมดที่ละลายได้ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.3 คุณลักษณะที่เป็นพิษ
น้้าธรรมชาติทั่วไปจะไม่พบสารพิษหรือพบในปริมาณน้อยมาก ส่วนใหญ่ที่พบ
สารพิษในน้้าเกิดจากการปนเปื้อนจากน้้าทิ้งและน้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การท้าเหมืองแร่
หรือน้้าพุร้อน ได้แก่
2.3.3.1 ตะกั่ว
ตะกั่ว (Lead,Pb) มีพิษร้ายแรงต่อมนุษย์และสัตว์ เข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง เช่น
ทางอาหาร น้้า ทางลมหายใจ และทางผิวหนัง พิษของตะกั่วท้าให้ร่างกายมีความผิดปกติต่างๆ เช่น
คลื่ น ไส้ อาเจี ย น มี อาการทางประสาท กล้ า มเนื้อ นอนไม่ ห ลั บ คลุ้ ม คลั่ ง เกิ ด ความคิ ด สั บ สน
ปวดศีรษะ ถ้าได้รั บ ปริมาณมากอาจชักและตายได้ ร่างกายสามารถขับสารตะกั่ว ออกได้เพียง
บางส่วน ส่วนที่เหลือจะสะสมในร่างกายที่ตับ ไต เลือด และเซลล์ต่างๆ สาเหตุการปนเปื้อนของ
สารตะกั่วในแหล่งน้้าธรรมชาติส่วนใหญ่มาจากการปล่อยน้้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทชุบ
โลหะ แบตเตอรี่ จากการท้าเหมืองแร่ และจากน้้าฝนที่ชะล้างสารตะกั่วในบรรยากาศ มาตรฐานน้้า
บริโภคฯ ก้าหนดให้มีปริมาณสารตะกั่วไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.3.2 สารหนู
สารหนู (Arsenic,As) เป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อเข้าสู่ ร่า งกายจะสะสมใน
เนื้อเยื่อของผิวหนัง กระดูก และกล้ามเนื้อ ท้าให้ผิ วหนังมีสีด้านูนขึ้นเกิดมะเร็งผิวหนังได้ สาเหตุ
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การปนเปื้อนของสารหนูในแหล่งน้้าธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดจากน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภท
เคลือบโลหะ การท้าเหมืองแร่ดีบุกและดีบุก -วุลแฟรม เกษตรกรรมจากการใช้ยาฆ่าแมลง ยาก้าจัด
ศัตรูพืช ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีป ริมาณสารหนูไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1
ลิตร
2.3.3.3 ปรอท
ปรอท (Mercury,Hg) เป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสะสมใน
อวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ไต และสมอง ท้าให้เกิดอาการทางประสาท ความจ้าเสื่อม ประสาทหลอน
นอนไม่หลับ ปวดตามข้อ ชักกระตุ ก ถ้าได้รับในปริมาณมากๆท้าให้ตายได้ สาเหตุการปนเปื้อนของ
ปรอทในแหล่งน้้าธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดจากน้้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี เครื่องส้าอาง ยาฆ่า
เชื้อรา ตามมาตรฐานน้้าบริ โภคฯก้าหนดให้ มีปริมาณปรอทไม่เกิน 0.001 มิลลิ กรัมต่อน้้าบริโ ภค
1 ลิตร
2.3.3.4 แคดเมียม
แคดเมียม (Cadmium,Cd) เป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะสะสม
ในอวัยวะที่ส้าคัญต่างๆ เช่น ตับ ไต และตับอ่อน ท้าให้เกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียน ท้องร่วง ปวด
ท้องอย่างรุนแรง พิษเรื้อรังของแคดเมียมจะท้าให้ไตถูกท้าลาย ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ อาจ
เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้อีกด้วย แคดเมียมเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางน้้าและอาหารโดยเฉพาะภาชนะ
บรรจุเป็นกระป๋องที่มีแคดเมียมเป็นส่วนผสม สาเหตุการปนเปื้อนของแคดเมียมในแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส่วนใหญ่เกิดจากน้้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทชุบโลหะ โลหะผสม เซรามิค และจากท่อชุบ
โลหะที่เสื่อมสภาพ ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีปริมาณแคดเมียมไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อ
น้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.3.5 ซีลีเนียม
ซีลีเนียม (Selenium, Se) เป็นธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการท้างานของเซลล์มีส่วน
สัมพันธ์กับวิตามินอี แต่ถ้าได้รับในปริมาณมากเกินไปอาจเป็นพิษต่อร่างกายได้ สาเหตุการปนเปื้อน
ของซีลีเนียมในแหล่งน้้าธรรมชาติส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่ทองแดง เหล็กกล้า
เครื่องเคลือบ และการถ่ายภาพ ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีปริมาณซีลีเนียมไม่เกิน 0.01
มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.3.3.6 ไซยาไนด์
ไซยาไนด์ (Cyanide,CN-) เป็นสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย โดยปกติแล้วร่างกายของ
มนุษย์สามารถทนไซยาไนด์ได้ประมาณ 2.9 –4.7 มิลลิกรัมต่อวัน ถ้าได้รับไซยาไนด์ในปริมาณมาก
ท้าให้ตายเฉียบพลัน ถ้าได้รับในปริมาณเพียงเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายเพราะร่างกายสามารถขับออก
ได้ และไซยาไนด์จะถูกสลายตัวด้วยความร้อน สาเหตุการปนเปื้อนของไซยาไนด์ในแหล่งน้้าธรรมชาติ
ส่วนใหญ่เกิดจากน้้าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทเหล็กกล้า ชุบโลหะ ผลิตภัณฑ์เคมีบางชนิด
ตามมาตรฐานน้้าบริโภคฯก้าหนดให้มีปริมาณไซยาไนด์ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อน้้าบริโภค 1 ลิตร
2.4. ปรับปรุงซ่อมแซม เป่าล้าง บารุงรักษา สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล
ได้ด้าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลที่มีอยู่เดิม ที่ช้ารุด ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน และท้าการเป่าล้างบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล (รูปที่ 2.15-รูปที่ 2.17)
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รูปที่ 2-16 สถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลก่อนการซ่อมแซม

รูปที่ 2-17 การท้างานการซ่อมแซมสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาล
(ก)

(ข)
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(ง)

(ค)

รูปที่ 2-18 การเป่าล้างบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล โดย (ก) แสดงบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลก่อนการ
เป่าล้าง (ข) แสดงบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลระหว่างการเป่าล้าง (ค) แสดงบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
หลังการเป่าล้าง และ (ง) เจ้าหน้าที่ท้าการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาลเพื่อส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ กวน.
ทบ. ต่อไป
2.5. ซ่อมแซมเครื่องบันทึกระดับน้าหรือคุณภาพน้าอัตโนมัติ
ได้ ด้ า เนิ น การ ซ่ อ มแซม และเปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งบั น ทึ ก ระดั บ น้้ า หรื อ
คุณภาพน้้าอัตโนมัติ สถานีสังเกตการณ์เดิมที่ตรวจสอบแล้วว่าช้ารุด (รูปที่ 2.18)
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รูปที่ 2-19 อุปกรณ์ ซ่อมเปลี่ยนเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ
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บทที่ 3
สรุปสถานการณน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลในประเทศไทย มีทั้งหมด 27 แอง แตละแองจะมีสภาพทาง อุทกธรณีวิทยาที่
แตกตางกันทั้งเปนที่ราบเปนสวนใหญ หรือเปนแนวเทือกเขา ความหนาแนนของชุมชนและปริมาณ
การใชน้ําบาดาลก็แตกตางกัน สําหรับการสรางระบบเครือขายบอสังเกตการณน้ําบาดาลไดดําเนินการแลว
ในแอ ง น้ํ า บาดาลที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในประเทศไทย แต ก็ มี อี ก จํ า นวนหนึ่ ง ที่ อ ยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ
จากข อ มู ล สถานี เ ครื อ ข า ยบ อ สั ง เกตการณ น้ํ า บาดาล ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2547-2559 สามารถสรุ ป
สถานการณน้ําบาดาล โดยสรุปแยกตามแองน้ําบาดาล ดังนี้ (ตารางที่ 3-1 และ รูปที่ 3-1)
ตารางที่ 3-1 แสดงจํานวนสถานีสังเกตการณถาวรแยกตามแองน้ําบาดาล พ.ศ 2559
ภาค

ลําดับที่

แองน้ําบาดาล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

แพร
นาน
แมฮองสอน
ลําปาง
ฝาง
เชียงราย-พะเยา
เชียงใหม-ลําพูน
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ
เจาพระยาตอนบน
ตาก
เพชรบูรณ
กาญจนบุรี
เจาพระยาตอนลาง
นครราชสีมา-อุบลราชธานี
อุดรธานี -สกลนคร
เลย
ปราจีนบุรี -สระแกว
จันทบุรี -ตราด
ระยอง
ชลบุรี
นราธิวาส
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช-พัทลุง
ระนองสตูล
ปตตานี
จะนะ
หาดใหญ

สถานีสังเกตการณถาวรป 2559
จํานวนสถานี

เหนือ

กลาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออก

ใต

รวมทั้งหมด

3-1

จํานวนบอ

3
4
ยังไมมีบอสังเกตการณน้ําบาดาล
2
4
6
9
4
9
16
25
53
98
5
9
47
82
3
6
2
2
5
6
208
501
158
208
24
24
9
10
24
35
6
10
103
153
48
65
ยังไมมีบอสังเกตการณน้ําบาดาล
9
10
32
57
71
130
ยังไมมีบอสังเกตการณน้ําบาดาล
26

67

864

1,524
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3.1. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลแพร
3.1.1 การใชน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลแพร พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขา ประชาชนจะอาศัยอยูในพื้นที่ราบลุมบริเวณ
กลางแอ ง การใช น้ํ า ในพื้ น ที่ ประกอบด ว ย การอุป โภคบริโ ภค และการเกษตรกรรม จากขอมู ล
การศึ กษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํ ารวจสถานภาพบอน้ําบาดาล
ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลแพร 2 ประเภท ดังนี้
(ตารางที่ 3-1-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 19 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการใชน้ํา
พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบานสูงที่สุด 14 ลานลูกบาศกเมตรตอป
รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 3 ลานลูกบาศกเมตรตอป บอน้ําบาดาลเอกชน 2
ลา นลูกบาศก เ มตรต อป และที่ นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําตื้น 0.28 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลในอนาคตอาจจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น สวนใหญจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาล
ประมาณรอยละ 80 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 315.16 ลานลูกบาศกเมตร
ตอป และมีการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินประมาณรอยละ 20 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิว
ดินเทากับ 3.83 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 8.36 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะ
เปนการใชน้ําบาดาลระดับตื้น บางแหงอาจเปนน้ําบาดาลระดับลึกในพื้นที่
ตารางที่ 3-1-1 สรุปปริมาณการใชน้ําพื้นที่แองน้ําบาดาลแพร
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาหมูบาน/เทศบาล

ประปาภูมิภาค

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

แพร

1.05

1.84

2.78

11.13

0.28

รวม

1.05

1.84

2.78

11.13

0.28

รวมทั้งหมด
ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

1.91

3.83

15.16

20.16

79.84

1.91

3.83

15.16

20.16

79.84

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

แพร

0.10

0.48

รวม

0.10

0.48

บอบาดาลเอกชน

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

0.33

0.10

0.81

0.15

8.22

8.36

0.33

0.10

0.81

0.15

8.22

8.36
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3.1.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลแพร มีทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในทิศทางเดียวกับแมน้ํายม คือ จากเหนือ
ลงมาใต ทั้งสองขางมีการไหลของน้ําบาดาลเสริมเขามาดวย จากดานตะวันออก และดานตะวันตกมา
บรรจบในแนวหลักเชนเดียวกับแมน้ําสาขาของแมน้ํายม ชั้นหินใหน้ําที่ใหน้ํามากที่สุด คือ ชั้นหินใหน้ํา
ตะกอนตะพั ก น้ํ า ยุ ค เก า ส ว นชั้ น หิ น ให น้ํ า ตะกอนตะพั ก น้ํ า ยุ ค ใหม ใ ห น้ํ า ได ใ นเกณฑ ป านกลาง
ชั้นหิ นใหน้ําหิน ตะกอน และชั้นหิน ใหน้ําหิ นแปรใหน้ํ านอย ยกเวน ในรอยแตกของหิน จากขอมูล
บ อ สั ง เกตการณ น้ํ า บาดาลที่ มี ใ นพื้ น ที่ เป น การติด ตามระดั บ น้ํ า บาดาลและคุณ ภาพน้ํ าบาดาลใน
ชั้นน้ําตะกอนรวน ความลึกของชั้นน้ําบาดาลอยูที่ 20 - 30 เมตร และ 60 - 100 เมตร จากขอมูลการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงระยะเวลา 12 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2547 - 2559 จากสถานี
บอสังเกตการณทั้งหมด 3 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 4 บอ ในพื้นที่แองตะกอน พบวาระดับ
น้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามฤดูกาล โดยเฉลี่ย 1 - 3 เมตรจากผิวดิน พบน้ําบาดาลพุ
พื้นที่ ต.ทุงนาว อ.สอง อยูที่ระดับ 0.6 เมตร และยังพบในบริเวณพื้นที่ ต.บานดอนมูล อ.สูงเมน ตั้งแต
ป 2552 ถึงปจจุบัน ระดับน้ําบาดาลมีการลดลงบริเวณพื้นที่ใกลกับประปาบานดอนมูล ต.ดอนมูล
อ.สูงเมน จ.แพร อยางตอเนื่องตั้งแตป 2554 จนถึงปจจุบัน ซึ่งระดับน้ําบาดาลอยูต่ําจากผิวดินมาก
อยูที่ระดับ 60 - 70 เมตร สอดคลองกับขอมูลปริมาณน้ําฝนที่มีการลดลง (รูปที่3-1-1)
3.1.3 คุณภาพน้ําบาดาล
คุณภาพน้ํา มีสารละลายเหล็กสูง แมงกานีส ฟลูออไรด และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได
สูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด เกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล ปริมาณฟลูออไรดสูงในพื้นที่มีตนกําเนิดจาก
ชั้นหินที่กักเก็บน้ําบาดาล ตาม รอยแตก รอยแยก และรอยเลื่อน ซึ่งจะพบรอยเลื่อนแพร-เถิน เปน
รอยเลื่อนขนาดใหญ พาดผานในพื้นที่ ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ- ตกเฉียงใต และไดพบแหลงน้ําพุ
รอนหลายแหงตามรอยเลื่อนดังกลาว ไดแก แหลงน้ําพุรอนปนเจน ต.ปนเจน, น้ําพุรอนแมจอก ต. แม
จอก อ.วั งชิ้ น และบ า นโป ง น้ํ า ร อน ต.แมลู อ. ลอง ในหิน ดิ น ดาน หิน ไรโอไรด ซึ่ งจะมีป ริ มาณ
ฟลูออไรดสูง น้ํารอนจะไหลซึมผานตามแนวรอยเลื่อน เขาสูชั้นน้ําบาดาล ตามรอยแตก รอยแยก
ของชั้นหินใหน้ําเกิดการปนเปอนของฟลูออไรดในชั้นน้ําบาดาลบริเวณดังกลาว (ตารางที่ 3-1-1)
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0.1 - 23 มิลลิกรัม
ตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัม
ตอลิ ตร บางบริ เวณพบมีคามากกว า 1 มิล ลิกรัมตอลิต ร จนถึ ง 23 มิลลิ กรัมตอลิต ร ซึ่งสูงกว า
เกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1 ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร ทั้งนี้
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โดยเฉพาะบอหมายเลข MB75 ตําบลดอนมูล อําเภออําเภอสูงเมน จังหวัดแพร มีปริมาณเหล็ก (Fe)
สูงถึง 23 มิลลิกรัมตอลิตร ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-1-2
ตารางที่ 3-1-2 สรุปผลวิเคราะหน้ําบอสังเกตการณน้ําบาดาล พื้นที่แองน้ําบาดาลแพร
แองน้ําบาดาลแพร
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

คามาตรฐาน

ปริมาณสารที่วัดได

จํานวนตัวอยางทึ่เกินมาตรฐาน

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด ชั้นน้ําบาดาลตะกอนรวน ชั้นน้ําบาดาลหินแข็ง เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1.เหล็ก (Fe)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.5

1

0.1 - 23

-

-

1/-

2.แมงกานีส (Mn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.3

0.5

0 - 0.6

-

-

1/-

3.ทองแดง (Cu)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 1.0

1.5

-

-

-

-

4.สังกะสี (Zn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 5.0

15

0 - 0.2

-

-

-

5.ซัลเฟต (SO4)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

< 1 - 27

-

-

-

6.คลอไรด (Cl)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 250

600

4.4 - 26

-

-

-

7.ฟลูออไรด (F)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.7

1

< 0.4 - 5.4

-

-

3/-

8.ไนเตรด (NO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 45

45

< 0.9 - 39

-

-

-

9.ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 300

500

27 - 210

-

-

-

10.ความกระดางถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3) มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

0

-

-

-

11.ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total disslved solids)
หมายเหตุ : ตะกอนรวน / หินแข็ง

ไมเกินกวา 600

1,200

504- 1,780

-

-

2/-

มิลลิกรัมตอลิตร

จํานวนตัวอยาง 4 ตัวอยาง (ตะกอนรวนทั้งหมด)

2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้ นตะกอนรวน มีคาเท ากับ 0 - 0.6 มิ ลลิกรัมต อลิต ร ส วนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1 ตัวอยาง
โดยพบในพื้ น ที่ อํา เภอสู งเม น จั งหวัดแพร ทั้งนี้โ ดยเฉพาะบอหมายเลข MB75 ตําบลดอนมู ล
อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร มีปริมาณแมงกานีสสูงถึง 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้อาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพ ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-1-3
3. สังกะสี (Zn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0 - 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร
4. ซัลเฟต (SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง <1 - 27 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
5. คลอไรด (Cl)
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร ว น มีคาระหวาง 4.4–26 มิล ลิกรัม ตอลิตร โดยภาพรวมอยูใ น
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
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6. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.4 - 5.4 มิลลิกรัมตอลิตรสวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคา
มากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิ ตร จนถึง 5.4 มิลลิกรัมตอลิต ร ซึ่งสู งกวาเกณฑอนุโ ลมสูงสุด จํานวน
3 ตัวอยาง โดยพบกระจายตั วในพื้ นที่อําเภอสอง และอําเภอสู งเมน จังหวัดแพร ทั้งนี้โดยเฉพาะ
บอหมายเลข MR755 ตําบลทุงนาว อําเภอสอง จังหวัดแพร มีปริมาณฟลูออไรด (F) สูงถึง 5.4
มิลลิกรัมตอลิตร ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-1-4
7. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 - 39 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร ว น มีคา 27 - 210 มิล ลิกรัมตอ ลิตร โดยภาพรวมอยูใ น
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
9. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร ว น มี ค า ระหว า ง 0 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร โดยภาพรวมอยู ใ น
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
10. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 504- 1,780 มิลลิกรัมตอลิตร ลิตร สวนใหญจะอยู
ในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมี
คามากกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,780 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
จํานวน 2 ตัวอยาง บงบอกถึงสภาพน้ํากรอยหรือเค็ม ไมเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการเกษตร และ
อุ ป โภคบริ โ ภค โดยพบในพื้ น ที่ อํ า เภอสอง จั ง หวั ด แพร ทั้ ง นี้ โ ดยเฉพาะบ อ หมายเลข MR755
ตําบลทุงนาว อําเภอสอง จังหวัดแพร มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) สูงถึง 1,780 มิลลิกรัม
ต อลิ ตร รองลงมาคื อบ อหมายเลข MR755 ตํ าบลทุ งน าว อํ า เภอสอง จั งหวั ดแพร มี ป ริ มาณ
สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) เทากับ 1,520 มิลลิกรัมตอลิตร ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-1-5
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รูปที่ 3-1-2 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลแพร
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รูปที่ 3-1-3 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-90 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาลแพร
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รูปที่ 3-1-4 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลแพร
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รูปที่ 3-1-5 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลแพร
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3.1.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลแพร ยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่
และชั้ น น้ํ า บาดาล เมื่ อเที ย บกั บ ข อมูล การใชน้ําบาดาลในพื้น ที่แลว จากขอ มูล บอน้ําบาดาลจาก
ใบอนุญ าตขอเจาะในพื้ น ที่ แอ งน้ํ าบาดาลแพร มีการกระจายตัว ทั่ว ทั้งแองโดยเฉพาะอําเภอเมือง
มีบอน้ําบาดาลที่ขออนุญาติเจาะกระจุกตัว มีจํานวนบอน้ําบาดาลทั้งสิ้น 283 บอ (โครงการสํารวจ
สถานภาพบอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตการณ
น้ําบาดาลที่มีอยูยังไมครอบคลุมการใชน้ําบาดาลทําใหการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ไมมี
ความถูกตองและแมนยําเทาที่ควร ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติม
ในพื้นที่ (ตารางที่ 3-1-3)
ตารางที่ 3-1-3 แสดงจํานวนบอสังเกตการณน้ําบาดาลแพรที่ตองมีเพิ่มเติมเพื่อใหคลอบคลุมในพื้นที่
สถานีสังเกตการณ
จํานวนทีค่ วรตองทํา
จํานวนที่ควรตองมี
ภาค แองน้ําบาดาล
ถาวรปจจุบัน
เพิ่ม
เหนือ

แพร

สถานี

บอ

สถานี

บอ

สถานี

บอ

3

4

31

82

28

78
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3.2. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลแมฮองสอน
3.2.1 การใชน้ําบาดาล
การใชน้ําในพื้นที่มีการใชน้ําทั้งในดานอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม โดยสวนใหญจะมี
การใชน้ําผิวดินในการอุปโภคบริโภค คิดเปนรอยละ 88 น้ําบาดาล คิดเปนรอยละ 12 มีระบบประปา
บาดาลคิดเปนรอยละ 11 ระบบประปาผิวดินคิดเปนรอยละ 84 ไมมีระบบประปาคิดเปนรอยละ 5
สวนการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม สวนใหญจะใชน้ําผิวดินคิดเปนรอยละ 90 เปนแหลงน้ําธรรมชาติ
เชน น้ําฝน แมน้ําปาย ที่เหลือเปนน้ําบาดาลคิดเปนรอยละ 10 จะมีการใชนํ้าบาดาลแตกตางกันไป
ตามวิ ก ฤตการณ ข องสภาพภู มิ อ ากาศ ปริ ม าณการใช น้ํ า บาดาลในแต ล ะตํ า บล ได แ สดงไว ใ น
รูปที่ 3-2-1 และ รูปที่ 3-2-2

รูปที่ 3-2-1 แสดงการใชน้ําอุปโภคบริโภคพื้นที่แองน้ําบาดาลแมฮองสอน

รูปที่ 3-2-2 แสดงการใชน้ําเกษตรกรรมพื้นที่แองน้ําบาดาลแมฮองสอน
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3.2.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลแมฮองสอน อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน สวนใหญจะเจาะบอบาดาลลึก
ไม เ กิ น 100 เมตร และเป น การพั ฒ นาในชั้ น ตะกอน กรวด ทราย ส ว นใหญ ใ นการศึ ก ษาระดั บ
น้ําบาดาลครั้งนี้ ไดทําการวัดระดับน้ําบาดาล 2 ชวง ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูแลง และฤดูฝนของ
บอน้ําบาลชวงความลึกของชั้นน้ําบาดาล จากขอมูลการเจาะบอสังเกตการณน้ําบาดาลไดแสดงไวใน
รูปที่ 3-2-3 บอน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และบอน้ําบาดาลเอกชน สรุปไดดังนี้
1. ชั้นน้ําบาดาล 1 (ชั้นหินใหน้ําแบบไรแรงดัน) ความลึกของชั้นน้ําบาดาล 15-35 เมตร
จากขอมูลบอบาดาล จํานวน 19 บอ (โครงการวางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล พ.ศ. 2556)
ซึ่งสวนใหญเปนบอบาดาลที่ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม เชน บอตอก พบวาระดับน้ําบาดาล
ในเกณฑเฉลี่ยที่ 1 – 4.5 เมตร จากระดับผิวดิน การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลในฤดูแลง และฤดูฝน
อยูที่ 0.5 เมตร จากระดับผิวดิน ซึ่งเปนชั้นน้ําบาดาลที่มีการใชน้ําบาดาลมากที่สุด
2. ชั้นน้ําบาดาล 2 (ชั้ นหินใหน้ําแบบมีแรงดั น) ซึ่งเปนชั้นหินใหน้ํ าหินแข็ง ความลึกของ
ชั้นน้ําบาดาลในหินแข็งโดยเฉลี่ย 50-60 เมตร จากขอมูลบอบาดาล จํานวน 28 บอ (โครงการวาง
เครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล พ.ศ. 2556) ซึ่งสวนใหญเปนบอบาดาลที่ในการอุปโภคบริโภค
ระดับน้ําบาดาลในเกณฑเฉลี่ยที่ 3 - 7 เมตร จากระดับผิวดิน
3.2.3 คุณภาพน้ําบาดาล
ทําการวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมีจากบอสังเกตการณน้ําบาดาล (จํานวน 2 สถานี 4 บอ)
ดังแสดงใน ตารางที่ 3-2-1
ตารางที่ 3-2-1 สรุปผลวิเคราะหน้ําบอสังเกตการณน้ําบาดาล พื้นที่แองน้ําบาดาลแมฮองสอน
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

คามาตรฐาน

ปริมาณสารที่วัดได

จํานวนตัวอยางทึ่เกินมาตรฐาน

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด ชั้นน้ําบาดาลตะกอนรวน ชั้นน้ําบาดาลหินแข็ง เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1.เหล็ก (Fe)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.5

1

0.1 5.2

0.1

-

1/-

2.แมงกานีส (Mn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.3

0.5

0 - 0.7

0

-

1/-

3.ทองแดง (Cu)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 1.0

1.5

-

-

-

-

4.สังกะสี (Zn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 5.0

15

-

-

-

-

5.ซัลเฟต (SO4)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

< 1 - 31

<1

-

-

6.คลอไรด (Cl)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 250

600

1.6 - 25

17

-

-

7.ฟลูออไรด (F)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.7

1

0.6 - 10

< 0.4

-

1/-

8.ไนเตรด (NO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 45

45

< 0.9 -11

< 0.9

-

-

9.ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 300

500

11 - 200

270

-

-

10.ความกระดางถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3) มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

0

0

-

-

11.ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total disslved solids)

ไมเกินกวา 600

1,200

266 - 734

357

1/-

-

มิลลิกรัมตอลิตร

หมายเหตุ : ตะกอนรวน / หินแข็ง
จํานวนตัวอยาง 4 ตัวอยาง (ตะกอน 3 ตัวอยาง / หินแข็ง 1 ตัวอยาง)
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รูปที่ 3-2-3 กราฟแสดงกราฟระดับน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลแมฮองสอน
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ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0.1 - 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคา
มากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 5.2 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1
ตัว อย าง โดยพบกระจายตั ว ในพื้น ที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข
5601J063 ตําบลเวียงใตอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มีปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 5.2 มิลลิกรัม
ตอลิตร ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-2-4
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0 - 0.7
มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1 ตัวอยาง
โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข 5601J063
ตําบลเวียงใตอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มีปริมาณแมงกานีส (Mn) สูงถึง 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร
ทั้งนี้อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-2-5
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ซัลเฟต (SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1 – 31 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหิน แข็ง มีคา <1 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยู ในเกณฑ มาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 1.6 - 25 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น หิ น แข็ ง มีคาระหวาง 17 มิล ลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
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5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคารระหวาง 0.6 - 10 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 1
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 10 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1 ตัวอยาง โดยพบ
กระจายตั ว ในพื้ น ที่ อํ า เภอปาย จั ง หวั ด แม ฮ อ งสอน ทั้ ง นี้ โ ดยเฉพาะบ อ หมายเลข 5601J062
ตําบลเวียงใต อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มีปริมาณฟลูออไรค (F) สูงถึง 10 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้
อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-2-6
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร ไดแสดงไวในรูปที่ 3-2-7
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 - 11 มิลลิกรัมตอลิตร ลิตร โดยภาพรวมอยู
ในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา < 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 11 – 200 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 270 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร ว น มี ค า 0 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร ลิ ต ร โดยภาพรวมอยู ใ นเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้น น้ํ า บาดาลชั้ น หิน แข็ ง มีคา 0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํ า
บาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 266 - 734 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น หิ น แข็ ง มี ค า ระหว า ง 357 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร โดยภาพรวมอยู ใ นเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร ไดแสดงไวใน
รูปที่ 3-2-8
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รูปที่ 3-2-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอนแองน้ําบาดาลแมฮองสอน
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รูปที่ 3-2-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลแมฮองสอน
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รูปที่ 3-2-6 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลแมฮองสอน
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รูปที่ 3-2-7 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลแมฮองสอน
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รูปที่ 3-2-8 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลในชั้นน้ําตะกอน
พื้นที่แองน้ําบาดาลแมฮองสอน
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3.2.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลแพร ยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่
และชั้ น น้ํ าบาดาล เมื่ อเที ย บกั บ ข อมู ลการใช น้ํ าบาดาลในพื้ น ที่ แล ว จากข อมูล บ อน้ํ าบาดาลจาก
ใบอนุญาตขอเจาะในพื้นที่แองน้ําบาดาลแพร มีการกระจายตัวทั่วทั้งแองโดยเฉพาะอําเภอเมืองมีบอน้ํา
บาดาลที่ขออนุญาติเจาะกระจุกตัว มีจํานวนบอน้ําบาดาลทั้งสิ้น 283 บอ (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากํ าหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ําบาดาลที่
มีอยูยังไมครอบคลุมการใชน้ําบาดาลทําใหการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ไมมีความถูกตอง
และแมนยําเทาที่ ควร ดังนั้นควรที่ จะมีสรางเครือข ายสถานีสังเกตการณน้ํ าบาดาลเพิ่ มเติมในพื้นที่
(ตารางที่ 3-2-2)
ตารางที่ 3-2-2 แสดงจํานวนบอสังเกตการณน้ําบาดาลแมฮองสอนที่ตองมีเพิ่มเติมเพื่อใหคลอบคลุมในพื้นที่
สถานีสังเกตการณ
จํานวนที่ควรตองทํา
จํานวนที่ควรตองมี
ภาค แองน้ําบาดาล
ถาวรปจจุบัน
เพิ่ม
เหนือ

แมฮองสอน

สถานี

บอ

สถานี

บอ

สถานี

บอ

2

4

31

49

29

45
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3.3. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลลําปาง
3.3.1 การใชน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลลําปาง พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขา ประชาชนจะอาศัยอยูในพื้นที่ราบลุม
บริเวณกลางแอง จังหวัดลําปางเริ่มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทองเที่ยว การใชน้ํา
ในพื้นที่ ประกอบดวย การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม จากขอมูลการศึกษา
การประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพบอน้ําบาดาล ศึกษากําหนด
เครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของ
ประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลลําปาง 3 ประเภท ดังนี้ ตารางที่ 3-3-1
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
รวมทั้งสิ้น 31.60 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการใชน้ํา
พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบานสูงที่สุด 23.01 ลานลูกบาศกเมตรตอป
รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 6.13 ลานลูกบาศกเมตรตอป บอน้ําบาดาลเอกชน
2.10 ลานลูกบาศกเมตรตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําตื้น 0.44 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลในอนาคตอาจจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 4 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ํา
จากบอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 18 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการ
ใชน้ําบาดาลระดับตื้นบางแหงอาจเปนน้ําบาดาลระดับลึกในพื้นที่
ตารางที่ 3-3-1 สรุปปริมาณการใชน้ําพื้นที่แองน้ําบาดาลลําปาง
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค

ประปาหมูบาน/เทศบาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

ลําปาง

6.13

-

6.27

16.75

0.44

รวม

6.13

-

6.27

16.75

0.44

รวมทั้งหมด
ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

2.10

12.40

19.29

39.13

60.87

2.10

12.40

19.29

39.13

60.87

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

ลําปาง

1.03

-

รวม

1.03

-

บอบาดาลเอกชน

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

4.03

1.03

4.03

0.44

17.59

18.03

4.03

1.03

4.03

0.44

17.59

18.03
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3.3.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
จากข อมู ล การติ ดตามการเปลี่ย นแปลงของระดับ น้ําในช ว งระยะเวลา 11 ป ตั้งแต ป
พ.ศ. 2547-2559 จากสถานีบอสังเกตการณทั้งหมด 6 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 9 บอ ดังแสดง
รู ป ที่ 3-3-1 (อุ ด กลบไปแล ว 1 สถานี 1 บ อ ) ซึ่ ง เป น ชั้ น น้ํ า บาดาลในตะกอนร ว น พบว า ระดั บ
น้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามฤดูกาล แองน้ําบาดาลลําปางมีแนวโนมการใชน้ําบาดาล
ลดลง บริเวณ อ.เมือง อ.เกาะคา และอ.หางฉัตร เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนเมือง ธุรกิจการ
ทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม บานจัดสรร และหอพัก เปนตน โดยมีการลดลงของระดับน้ําประมาณ 2-3
เมตร นอกจากปริมาณการใชน้ําบาดาลมีผลตอการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาลแลว ปริมาณน้ําฝนที่ตก
ลงมาในแตละปยังมีผลตอการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําบาดาลอีกดวย จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนที่
ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล เมื่อเปรียบเทียบแตละปถาปริมาณ
น้ําฝน ที่ตกลงมาเพิ่มมากขึ้นระดับน้ําบาดาลจะเพิ่มสูงขึ้นแตถาปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมามีปริมาณ
นอยลงระดับน้ําบาดาลก็จะลดระดับลงเชนกัน ในการเปรียบเทียบในแตละป ดังแสดง รูปที่ 3-3-2
3.3.3 คุณภาพน้ําบาดาล
ทํ า การวิ เ คราะห คุณลั ก ษณะทางเคมีจ ากสถานีสังเกตการณน้ํ าบาดาล (6 สถานี 9 บอ )
ดังแสดงใน ตารางที่ 3-3-2
ตารางที่ 3-3-2 สรุปผลวิเคราะหน้ําบอสังเกตการณน้ําบาดาล พื้นที่แองน้ําบาดาลลําปาง
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

คามาตรฐาน

ปริมาณสารที่วัดได

จํานวนตัวอยางทึ่เกินมาตรฐาน

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด ชั้นน้ําบาดาลตะกอนรวน ชั้นน้ําบาดาลหินแข็ง เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1.เหล็ก (Fe)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.5

1

0 - 48

-

1/-

4/-

2.แมงกานีส (Mn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.3

0.5

0 - 0.6

-

-

1/-

3.ทองแดง (Cu)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 1.0

1.5

-

-

-

-

4.สังกะสี (Zn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 5.0

15

-

-

-

-

5.ซัลเฟต (SO4)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

< 1 - 320

-

-

1/-

6.คลอไรด (Cl)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 250

600

< 1.5 - 91

-

-

-

7.ฟลูออไรด (F)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.7

1

< 0.4 - 4.6

-

1/-

3/-

8.ไนเตรด (NO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 45

45

< 0.9 - 11

-

-

-

9.ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 300

500

< 5 - 140

-

-

-

10.ความกระดางถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3) มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

0 - 20

-

-

-

11.ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total disslved solids)

ไมเกินกวา 600

1,200

8 - 2,050

-

1/-

1/-

มิลลิกรัมตอลิตร

หมายเหตุ : ตะกอนรวน / หินแข็ง
จํานวนตัวอยาง 9 ตัวอยาง (ตะกอนรวนทั้งหมด)

ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 - 48 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ํ า บาดาลเพื่ อการบริ โ ภค มี ป ริ มาณนอ ยกวา 1 มิล ลิกรัม ตอลิตร บางบริเวณพบมีคามากกวา 1
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 48 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4 ตัวอยาง โดยพบ
กระจายตั ว ในพื้ น ที่อํา เภอเมื อง และอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ทั้งนี้โ ดยเฉพาะบอหมายเลข
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ME236 ตําบลบอแฮว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 48 มิลลิกรัมตอลิตร ดัง
แสดง รูปที่ 3-3-3
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0 - 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคามากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1 ตัวอยาง โดยพบ
กระจายตัวในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข ME236 ตําบลบอแฮว
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีปริมาณแมงกานีส (Mn) สูงถึง 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ซัลเฟต (SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1 - 320 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมี
คามากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 320 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน
1 ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้น ที่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข
LP72 ตําบลวังพราว อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีปริมาณซัลเฟต (SO4) สูงถึง 320 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1.5 – 91 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอกรัม
5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง <0.4 - 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคา
มากกว า 1 มิ ลลิกรัมตอลิต ร จนถึง 1.6 มิลลิ กรัมต อลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโ ลมสูงสุด จํานวน 3
ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข LP78
ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีปริมาณฟลูออไรด (F) สูงถึง 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคา < 0.9 – 11 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคา < 5 – 140 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
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8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร ว น มีคา ระหวา ง 0 - 20 มิล ลิก รัมต อลิ ตร โดยภาพรวมอยูใ น
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 8 - 2,050 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมี
คามากกวา 1,200 มิ ลลิกรัมตอลิตร จนถึ ง 2,050 มิลลิ กรัมต อลิต ร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุ ด
จํ า นวน 1 ตั ว อย า ง โดยพบกระจายตั ว ในพื้ น ที่ อํ า เภอเกาะคา จั ง หวั ด ลํ า ปาง ทั้ ง นี้ โ ดยเฉพาะ
บอหมายเลข LP78 ตําบลวังพราว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (F)
สูงถึง 2,050 มิลลิกรัมตอลิตร
3.3.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลลําปาง ยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่
และชั้ น น้ํ า บาดาล เมื่ อ เที ย บกั บ ข อ มู ล การใช น้ํ า บาดาลในพื้ น ที่ แ ล ว และพบในพื้ น ที่ โ ดยเฉพาะ
อําเภอเมือง และอําเภอเกาะคา มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทําใหมีการใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้น มีการขออนุญาตเจาะบอน้ําบาดาลกระจุกตัวในพื้นที่ดังกลาว มี
จํานวนบอน้ําบาดาลทั้งสิ้น 217 บอ เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ําบาดาลที่มีอยู
ยังไมครอบคลุมการใชน้ําบาดาลทําใหการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ไมมีความถูกตองและ
แมนยําเทาที่ควร ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-3-3
ตารางที่ 3-3-3 แสดงจํานวนบอสังเกตการณน้ําบาดาลลําปางที่ตองมีเพิ่มเติมเพื่อใหคลอบคลุมในพื้นที่
สถานีสังเกตการณ
จํานวนที่ควรตองทํา
จํานวนที่ควรตองมี
ภาค แองน้ําบาดาล
ถาวรปจจุบัน
เพิ่ม
เหนือ

ลําปาง

สถานี

บอ

สถานี

บอ

สถานี

บอ

6

9

61

110

55

101
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(ก)
ที่วางเปลา
ปาไม
ทํานา

ปาไม

ทํานา

หมายเลขสถานี NT62/1-2
ทํานา

สัญลักษณ
สถานีสังเกตการณฯ
ระบบประปาหมูบ าน

ทํานา

บอน้ําบาดาลราชการ
บอน้ําบาดาลเอกชน

ทํานา

แหลงฝงกลบขยะ

ทํานา

โรงงานอุตสาหกรรม (ระบุ...)
น้ําซึมน้ําซับ

หมายเหตุ : ทําการสํารวจภายในรัศมี 1 กิโลเมตร

(ข)

สถานี

เลขที่บอ

NT62/1
NT62/2

LP75
LP76

ระดับน้ํา(เมตร)
ความลึกเจาะ
เมตร
พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59
103.00
11.02
12.13
36.00
9.74
10.34

รูปที่ 3-3-2 (ก) แสดงตําแหนงและรูปภาพของสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล และ
(ข) แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนรายปกับระดับน้ําบาดาล
ตั้งแตเริ่มเจาะบอสังเกตการณและเก็บขอมูลระดับน้ําบาดาลจนถึงปจจุบัน
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รูปที่ 3-3-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็ก (หนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร) พื้นที่แองน้ําบาดาลลําปาง
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3.4 สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลฝาง
3.4.1 การใชน้ําบาดาล
การใชน้ําในพื้นที่มีการใชน้ําทั้งในดานอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม โดยสวนใหญจะมี
การใช น้ํ า บาดาลในการอุ ป โภคบริโ ภค คิ ดเป น รอยละ 66 น้ําผิ ว ดิน คิดเปน ร อยละ 34 มี ร ะบบ
ประปาบาดาลคิดเปนรอยละ 43 ระบบประปาผิวดินคิดเปนรอยละ 36 ไมมีระบบประปาคิดเปนรอย
ละ 21 ปริมาณการใชน้ําบาดาลอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 4,270 ลูกบาศกเมตรตอวัน หรือ 1,558,337
ลูกบาศกเมตรตอป สวนการใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรม สวนใหญจะใชน้ําผิวดินคิดเปนรอยละ 90
ที่เหลือเปนน้ําบาดาลคิดเปนรอยละ 10 ปริมาณดังกลาว หมายถึงในกรณีที่มีการใชน้ําบาดาลพรอม
กันทั้งหมด หรืออีกนัยหนึ่งเปนปริมาณการใชน้ําบาดาลสูงสุดและตลอดทั้งป แตในความเปนจริง
ในแตละชวงเดือนหรือฤดู จะมีการใชน้ําบาดาลแตกตางกันไปตามวิกฤตการณของสภาพภูมิอากาศ
ปริมาณการใชน้ําบาดาลในแตละตําบลไดแสดงไวใน รูปที่ 3-4-1 และ รูปที่ 3-4-2

รูปที่ 3-4-1 แสดงการใชน้ําอุปโภคบริโภคพื้นที่แองน้ําบาดาลฝาง

รูปที่ 3-4-2 แสดงการใชน้ําเกษตรกรรมพื้นที่แองน้ําบาดาลฝาง
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3.4.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม สวนใหญจะเจาะบอบาดาลลึกไมเกิน 150 เมตร
และเปนการพัฒนาในชั้นตะกอน กรวด ทราย สวนใหญ ในการศึกษาระดับน้ําบาดาลครั้งนี้ไดทําการ
วัดระดับน้ําบาดาล 2 ชวง ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูแลงและ ฤดูฝน ของบอน้ําบาลชวงวามลึกของ
ชั้นน้ําบาดาล จากขอมูลระดับน้ําจากบอสังเกตการณน้ําบาดาล จํานวน 4 สถานี 9 บอ แสดงไวใน
รูปที่ 3-4-3 ประกอบกับขอมูลบอน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และบอน้ําบาดาลเอกชน
สรุปไดดังนี้
1. ชั้นน้ําบาดาล 1 ความลึกของชั้นน้ําบาดาลโดยเฉลี่ย 20 - 50 เมตร จากขอมูลบอบาดาล
จํานวน 223 บอ (โครงการวางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล พ.ศ. 2556) ซึ่งสวนใหญเปน
บอบาดาลที่ในการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม เชน บอตอก พบวาระดับน้ําบาดาลในเกณฑเฉลี่ย
ที่ 2 - 10 เมตร จากระดับผิวดิน การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลในฤดูแลงและฤดูฝน อยูที่ 1 - 2
เมตร จากระดับผิวดิน ซึ่งเปนชั้นน้ําบาดาลที่มีการใชน้ําบาดาลมากที่สุด
2. ชั้ น น้ํ า บาดาล 2 ความลึกของชั้น น้ําบาดาลโดยเฉลี่ย 60 - 120 เมตร จากขอมูล บอ
บาดาล จํานวน 150 บอ (โครงการเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล พ.ศ. 2556) ซึ่งสวนใหญ
เปนบอบาดาลที่ในการอุปโภคบริโภค ระดับน้ําบาดาลในเกณฑเฉลี่ยที่ -3 - 13 เมตร จากระดับผิวดิน
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลในฤดูแลงและฤดูฝนอยูที่ 1 - 2 เมตร จากระดับผิวดิน
3.4.3 คุณภาพน้ําบาดาล
3.4.3.1 โดยทัว่ ไป
ชั้นน้ําบาดาลที่ 1 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (ความลึก 20 - 50 เมตร)
- ปริมาณเหล็ก โดยสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน คาอยูระหวาง 0 - 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร
และบริเวณที่พบปริมาณเหล็กสูงกวาเกณฑมาตรฐาน กระจายตัวอยูทางตอนเหนือ ทางทิศตะวันตก
และทิ ศ ตะวั น ออกของแอ ง โดยมี ค า สู ง สุ ด 3.4 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร อยู ที่ ตํ า บลแม ค ะ อํ า เภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม
- ปริมาณแมงกานีส โดยสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน มีคาต่ํากวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
และบริ เ วณที่ พบปริ ม าณแมงกานี ส สู งกว าเกณฑ มาตรฐานกระจายอยู ท างตอนใต ข องแอ ง มี ค า
อยูระหวาง 1.8 - 2.5 มิลลิกรัมตอลิตร อยูที่ตําบลแมคะ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
- ปริ ม าณฟลู อ อไรด ในพื้ น ที่ อ ยู ใ นเกณฑ ม าตรฐาน มี ค า ต่ํ า กว า 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร
โดยทางดานตะวันออกมีคาฟลูออไรดมากกวาทางดานตะวันตก
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- ปริมาณไนเตรท โดยสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน มีคาไมเกิน 45 มิลลิกรัมตอลิตร มีบาง
บริเวณที่มีคาไนเตรทสูงกวาเกณฑมาตรฐานกระจายตัวอยูบริเวณกลางแอง มีคาอยูระหวาง 48 - 83
มิลลิกรัมตอลิตร อยูที่ตําบลแมคะ และตําบลเวียง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ชั้นน้ําบาดาลที่ 2 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม (ความลึก 60 - 120 เมตร)
- ปริมาณเหล็ก โดยสวนใหญสูงกวาเกณฑมาตรฐาน มีคามากกวา 1.0 มิลลิกรัมตอลิตร โดย
มีปริมาณเหล็กสูงกวามาตรฐาน มีคาอยูระหวาง 1.7 - 56 มิลลิกรัมตอลิต กระจายตัวอยูขอบแองสวน
บริเวณกลางแองมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน มีคาต่ํากวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
- ปริมาณแมงกานีส โดยสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานกระจายอยูทั่วพื้นที่ มีคาต่ํากวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร
- ปริมาณฟลูออไรด ในพื้นที่อยูในเกณฑมาตรฐาน มีคาต่ํากวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร กระจาย
ตัวอยูทางตอนเหนือและตอนใตของแอง สวนบริเวณกลางแองมีคาฟลูออไรดอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด
3.4.3.2 จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล (จํานวน 4 สถานี 9 บอ)
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0.1 - 9.9 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคา
มากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 9.9 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1
ตั ว อย า ง โดยพบกระจายตั ว ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ทั้ ง นี้ โ ดยเฉพาะบ อ หมายเลข 5601D076
ตําบลแมคะ อําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม มีปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 9.9 มิลลิกรัมตอลิตร ไดแสดงไวใน
รูปที่ 3-4-4
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0 - 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอ
3. ซัลเฟต(SO4)
ชั้น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร วน มีคานอยกวา 1 มิล ลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 1.6 - 5.6 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
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5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง <0.4 - 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคา
มากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2
ตั ว อย า ง โดยพบกระจายตั ว ในพื้ น ที่ อํ า เภอฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ทั้ ง นี้ โ ดยเฉพาะบ อ หมายเลข
5601NK04 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มีปริมาณฟลูออไรด (F) สูงถึง 1.6 มิลลิกรัมตอลิตร
ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-4-5
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคา < 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคา 15 -77 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร ว น มีคาระหวาง 0 มิล ลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 23 - 152 มิลลิกรัมตอลิตร ลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ ปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร
3.4.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลลําปาง ยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่
และชั้นน้ําบาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว และพบในพื้นที่โดยเฉพาะอําเภอ
เมือง และอําเภอเกาะคา มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการ
ใช น้ํา บาดาลเพิ่มมากขึ้ น มี การขออนุญ าตเจาะบอน้ําบาดาลกระจุกตัวในพื้น ที่ดั งกลาว มีจํ านวน
บ อ น้ํ า บาดาลทั้ ง สิ้ น 217 บ อ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ข อ มู ล สถานี สั ง เกตกาณ น้ํ า บาดาลที่ มี อ ยู
ยังไมครอบคลุมการใชน้ําบาดาลทําใหการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ไมมีความถูกตองและ
แมนยําเทาที่ควร ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 3-4-1
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ตารางที่ 3-4-1 แสดงจํานวนบอสังเกตการณน้ําบาดาลฝางที่ตองมีเพิ่มเติมเพื่อใหคลอบคลุมในพื้นที่
สถานีสังเกตการณ
จํานวนที่ควรตองทํา
จํานวนที่ควรตองมี
ภาค แองน้ําบาดาล
ถาวรปจจุบัน
เพิ่ม
เหนือ

ฝาง

สถานี

บอ

สถานี

บอ

สถานี

บอ

4

9

15

28

11

19
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รูปที่ 3-4-3 กราฟแสดงกราฟระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลฝาง
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รูปที่ 3-4-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลฝาง
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รูปที่ 3-4-5 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นหินใหน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลฝาง
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3.5. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเชียงราย-พะเยา
3.5.1 การใชน้ําบาดาล
แองน้ํ าบาดาลเชีย งราย - พะเยา เปน แองน้ําบาดาลที่อยูทางตอนเหนื อของประเทศไทย
ครอบคลุ มพื้ น ที่ 2 จั งหวั ด คือจั งหวัดเชีย งราย และจังหวัดพะเยา แตปจ จุบัน มีความตองการใช
น้ําบาดาลมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองที่มีการเติบโตสูงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการทองเที่ยว ซึ่ง
น้ําที่ใชในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่นอกเขตประปาภูมิภาค จะใชน้ําบาดาลเกือบทั้งหมด สวนน้ําใน
ภาคเกษตรกรรมมีการใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้นเนื่องน้ําผิ วดินลดนอยลงในชวงฤดูแลง จากขอมู ล
การศึ กษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํ ารวจสถานภาพบอน้ําบาดาล
ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงราย-พะเยา 3 ประเภท
ดังนี้ (ตารางที่ 3-5-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 19.29 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการ
ใช น้ํ า พบว า จะเป น การใช น้ํ า จากระบบประปาเทศบาลและประปาหมู บ า นสู ง ที่ สุ ด 13.92
ลานลูกบาศกเมตรตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 3.24 ลานลูกบาศกเมตรตอป)
บ อ น้ํ า บาดาลเอกชน 1.82 ล า น ลบ.ม.ต อ ป และที่ น อ ยที่ สุ ด คื อ การใช น้ํ า จากบ อ น้ํ า ตื้ น 0.32
ลานลูกบาศกเมตรตอป การใชน้ําบาดาลในอนาคตอาจจะมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 2.1 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ํา
จากบอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 12.60 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญ
จะเปนการใชน้ําบาดาลระดับตื้น บางแหงอาจเปนน้ําบาดาลระดับลึก
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ตารางที่ 3-5-1 สรุปปริมาณการใชน้ําพื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงราย-พะเยา
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค

ประปาหมูบาน/เทศบาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

เชียงราย

6.333

0.195

14.255

21.221

0.795

พะเยา

3.24

-

4.60

9.32

รวม

9.573

0.195

18.855

30.541

รวมทั้งหมด
ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

4.46

20.588

26.67

43.56

56.44

0.32

1.82

7.84

11.45

40.65

59.35

1.115

6.28

28.428

38.12

84.21

115.79

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

เชียงราย

1.91

0.04

พะเยา

0.68

รวม

2.59

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

7.19

1.91

7.24

0.49

21.16

21.66

-

1.42

0.68

1.42

0.18

12.42

12.60

0.04

8.61

2.59

8.66

0.67

33.58

34.26

3.5.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
จากข อ มู ล การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้ํ า ในช ว งระยะเวลา 10 ป ตั้ ง แต ป
พ.ศ. 2547-2559 จากสถานีบอสั งเกตการณทั้งหมด 16 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้ น 25 บ อ
เปนชั้นน้ําบาดาลในตะกอนรวน ซึ่งยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่ พบวาระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้น - ลงตามฤดูกาล การสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชในชวงที่ไมมีฝนและชวงฤดูแลงมากกวาปกติ จึงทําให
ระดั บ น้ํ า บาดาลลดลงจากระดั บ น้ํ า ปกติ เ มื่ อ มี ฝ นตกระดั บ น้ํ า บาดาลเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ใ นระดั บ ปกติ
ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยประมาณ 2 - 12 เมตรจากผิวดิน มีความตางระดับน้ําบาดาลในฤดูฝนและ
ฤดูแลง ประมาณ 1-6 เมตร จากระดับพื้นผิวดิน และพบระดับน้ําบาดาล บานรองหา ตําบลตอม
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา อยูในระดับที่ต่ํากวาผิวดินมาก ประมาณ 40 - 45 เมตร ระดับน้ําขึ้นลง
ตามฤดู ก าล การขึ้ น ลงของระดั บ น้ํ า บาดาลนอกจากจะขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณการใช น้ํ า บาดาลแล ว
ยังขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแตละปอีกดวย ดัง รูปที่ 3-5-2
3.5.3 คุณภาพน้ําบาดาล
คุณภาพน้ํ าบาดาลโดยทั่ว ไปจะพบปญหาปริมาณเหล็กเกิน เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลใน
บอน้ําบาดาลระดับตื้นความลึกประมาณ 10-50 เมตร ซึ่งเปนชั้นน้ําบาดาลในชั้นตะกอน โดยมี
ปริมาณเหล็กเฉลี่ย 10-30 มิลลิกรัม/ลิตร และผลวิเคราะหน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
จํานวน 25 ตัวอยาง ดังแสดงใน ตารางที่ 3-5-2
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ตารางที่ 3-5-2 สรุปผลวิเคราะหน้ําบอสังเกตการณน้ําบาดาล พื้นที่แองน้ําบาดาลลําปาง
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

คามาตรฐาน

ปริมาณสารที่วัดได

จํานวนตัวอยางทึ่เกินมาตรฐาน

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด ชั้นน้ําบาดาลตะกอนรวน ชั้นน้ําบาดาลหินแข็ง เกณฑกําหนดที่เหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสุด
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1.เหล็ก (Fe)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.5

1

0.1 - 32

0.2 - 9.6

2/1

9/4

2.แมงกานีส (Mn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.3

0.5

0 - 2.1

0 - 0.7

-/2

4/1

3.ทองแดง (Cu)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 1.0

1.5

-

-

-

-

4.สังกะสี (Zn)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 5.0

15

-

-

-

-

5.ซัลเฟต (SO4)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

1 -23

< 1 - 13

-

-

6.คลอไรด (Cl)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 250

600

< 1.5 - 47

< 1.5 - 4.8

-

-

7.ฟลูออไรด (F)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 0.7

1

< 0.4 - 0.5

< 0.4 - 1.8

-

-/1

8.ไนเตรด (NO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 45

45

< 0.9 - 7

< 0.9

-

-

9.ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness as CaCO3)

มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 300

500

< 5 - 210

28 - 210

-

-

10.ความกระดางถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3) มิลลิกรัมตอลิตร

ไมเกินกวา 200

250

0-5

0 - 12

-

-

11.ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total disslved solids)
หมายเหตุ : ตะกอนรวน / หินแข็ง

ไมเกินกวา 600

1,200

18 - 396

98 - 312

-

-

มิลลิกรัมตอลิตร

จํานวนตัวอยาง 25 ตัวอยาง (ตะกอน 16 ตัวอยาง / หินแข็ง 9 ตัวอยาง)

ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0.1 – 32 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคา
มากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 23 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 9
ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่ อําเภอเชียงของ อําเภอพญาเม็งราย อําเภอพาน อําเภอแมสรวย
จังหวัดเชียงราย ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-5-3
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น หิ น แข็ ง มี คา ระหว า ง 0.2 - 9.6 มิล ลิ กรั มตอ ลิตรสว นใหญอยู ในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตรบางบริเวณมีคามากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 9.6 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4 ตัวอยาง โดยอยู
ในพื้นที่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงใหม ไดแสดงไวใน รูปที่ 3-5-4
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0 - 2.1มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4 ตัวอยาง
โดยพบในพื้นที่ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ชั้นน้ําบาดาลชั้น หินแข็ง มีคา 0.2 - 9.6 มิ ลลิกรัมตอลิตรสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตรบางบริเวณมีคามากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 9.6 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4 ตัวอยาง โดยอยู
ในพื้นที่ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงใหม
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3. ซัลเฟต(SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้ นตะกอนรวน มี คาระหวาง 1 -23 มิลลิกรั มต อลิตร ส วนใหญ จะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา < 1 – 13 สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อ
การบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1.5 – 47 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 1.5 - 4.8มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.4 - 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.4 - 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑ มาตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อการบริโ ภค มีป ริมาณนอ ยกวา 1 มิล ลิ กรั มตอ ลิตร มี เพีย งบ อ
5801H161 เทานั้นที่มีคา 1.8 มิลลิกรัมตอลิตรเกินคามาตรฐาน
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 - 7 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภคมีคานอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.9 โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 5 - 210 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอ
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 28 - 210 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น ตะกอนร ว น มีคาระหวา ง 0 - 5 มิล ลิกรัมตอลิตร สว นใหญจ ะอยูใ น
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
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ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 0 - 12 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 18 - 396 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น หิ น แข็ ง มีคาระหวา ง 98 - 312 มิล ลิ กรัมต อลิตร สว นใหญจ ะอยูใ น
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร
3.5.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงราย - พะเยา ยังไมครอบคลุม
ทั้งพื้นที่และชั้นน้ําบาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว และพบในพื้นที่โดยเฉพาะ
จั งหวั ดเชี ย งรายมี การขยายตั ว ของชุมชนเมืองและการเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ ทําใหมีการใช
น้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลบอน้ําบาดาลจากใบอนุญาตขอเจาะในพื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงราย - พะเยา
มีการกระจายตัวทั่วทั้งแอง มีจํานวนทั้งสิ้น 654 บอ เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ํา
บาดาลที่มีอยูยังไมครอบคลุมการใชนํ้าบาดาลทําใหการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ไมมี
ความถูกตองและแมนยําเทาที่ควร ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติม
ในพื้นที่
ตารางที่ 3-5-3 แสดงจํานวนบอสังเกตการณน้ําบาดาลเชียงราย-พะเยาที่ตองมีเพิ่มเติมเพื่อใหคลอบ
คลุมในพื้นที่
สถานีสังเกตการณ
จํานวนที่ควรตองทํา
จํานวนที่ควรตองมี
ภาค
แองน้ําบาดาล
ถาวรปจจุบัน
เพิ่ม
เหนือ

เชียงราย-พะเยา

สถานี

บอ

สถานี

บอ

สถานี

บอ

16

25

65

171

49

146
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(ก)
ที่วางเปลา
ปาไม
ทํานา

ปาไม

ทํานา

หมายเลขสถานี NT41
ทํานา

สัญลักษณ
สถานีสังเกตการณฯ

ทํานา

ระบบประปาหมูบ าน
บอน้ําบาดาลราชการ
บอน้ําบาดาลเอกชน

ทํานา

แหลงฝงกลบขยะ

ทํานา

โรงงานอุตสาหกรรม (ระบุ...)
น้ําซึมน้ําซับ

หมายเหตุ : ทําการสํารวจภายในรัศมี 1 กิโลเมตร

(ข)

สถานี

เลขที่บอ

NT41

NT141

ระดับน้ํา(เมตร)
ความลึกเจาะ
เมตร
พ.ย.58 ธ.ค.58 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59 พ.ค.59
36.00
7.31
9.34

รูปที่ 3-5-1 (ก) แสดงตําแหนงและรูปภาพของสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล และ
(ข) แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนรายปกับระดับน้ําบาดาล
ตั้งแตเริ่มเจาะบอสังเกตการณและเก็บขอมูลระดับน้ําบาดาลจนถึงปจจุบัน
3-44

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รูปที่ 3-5-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองเชียงราย-พะเยา
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รูปที่ 3-5-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองเชียงราย-พะเยา
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รูปที่ 3-5-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําหินแข็ง พื้นที่แองเชียงราย-พะเยา
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3.6. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเชียงใหม-ลําพูน
3.6.1 การใชน้ําบาดาล
แองเชียงใหม-ลําพูน เปนพื้นที่มีการเจริญเติบโต ในภาคธุรกิจ การใชที่ดิน การเกษตรกรรม
และอุ ต สาหกรรม เป น อย า งมาก ในขณะที่ ก ารบริ ก ารสาธารณู ป โภค ด า นแหล ง น้ํ า ไม ส ามารถ
ตอบสนองไดอยางทั่วถึง ความตองการใชน้ําบาดาลซึ่งมีจํานวนเพิ่มยิ่งขึ้น ไดแก การอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในป พ.ศ. 2554
(โครงการสํารวจสถานภาพบอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใช
น้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลใน
พื้นที่แองเชียงใหม ลําพูน 3 ประเภท ดังนี้ ตารางที่ 3-6-1
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 106.38 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะ
การใช น้ํ า พบว า จะเป น การใช น้ํ า จากระบบประปาเทศบาลและประปาหมู บ า นสู ง ที่ สุ ด 58
ลานลูกบาศกตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 24 ลาน ลบ.ม.ตอป บอน้ําบาดาล
เอกชน 23 ลานลูกบาศกตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําตื้น 1.43 ลานลูกบาศกตอป
ภาพรวมของแองเชียงใหม–ลําพูน สวนใหญจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 80
คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 76 ลานลูกบาศกตอป และมีการใชน้ําจากแหลง
น้ําผิวดินประมาณรอยละ 20 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 30 ลานลูกบาศกตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 19.34 ลานลูกบาศกตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ํา
จากบอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 74.70 ลานลูกบาศกตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะ
เปนการใชน้ําบาดาลระดับตื้น บางแหงอาจเปนน้ําบาดาลระดับลึกในพื้นที ทําสวนลําไย และลิ้นจี่ เปนตน
การใช น้ํ า บาดาลในอนาคตอาจจะมีแนวโนมเพิ่ มมากขึ้ น ทั้ง 3 ประเภท โดยเฉพาะดา น
อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวจึงทําใหมีการขยายตัว
ของเมืองและดานธุรกิจ การสูบใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีตอระดับน้ําบาดาล และ
อีกปจจัยหนึ่งที่มีผลก็คือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงในแตละป จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูลระดับ
น้ําบาดาลพบวาปริ มาณน้ําฝนที่ตกลงมาแต ละปมีความสัมพันธ กับการขึ้นลงของระดับ น้ําบาดาล
จากขอมูลปริมาณน้ําฝนในป 2555 เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝนในป 2556 จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝน
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กั บ ระดั บ น้ํ า บาดาลมี ค วามสอดคล อ งกั น เมื่ อ ฝนตกลงมาในปริ ม าณที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ก็ จ ะทํ า ให ร ะดั บ
น้ําบาดาลเพิ่มสูงขึ้น ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-1
ตารางที่ 3-6-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองเชียงใหม-ลําพูน
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาหมูบาน/เทศบาล

ประปาภูมิภาค

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

เชียงใหม

15.60

6.22

13.62

32.43

1.18

ลําพูน

0.17

1.79

0.91

11.05

รวม

15.77

8.01

14.53

43.48

รวมทั้งหมด
ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

11.95

29.22

51.77

36.07

63.93

0.26

11.20

1.08

24.31

4.27

95.73

1.44

23.15

30.30

76.08

40.34

159.66

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

เชียงใหม

4.60

2.09

ลําพูน

0.03

รวม

4.63

บอบาดาลเอกชน

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

10.56

4.60

12.66

1.59

29.83

31.42

0.36

6.32

0.03

6.68

13.49

29.79

43.28

2.45

16.88

4.63

19.34

15.08

59.62

74.70

3.6.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
การพั ฒนาแหล งน้ํ าบาดาล ในแองน้ําบาดาลเชียงใหม - ลําพู น สว นใหญ มีการพัฒ นาใน
ชั้นหินใหน้ําตะกอนรวน อยูในพื้นที่ชุมชนเมือง และพื้นทําการเกษตรกรรม จากขอมูลการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงระยะเวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ.2547-2559 จากสถานีบอสังเกตการณ
ทั้งหมด 52 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 95 บอ ซึ่งเปนสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในชั้นน้ําบาดาล
ตะกอนหินรวน โดยภาพรวมพบวาระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามฤดูกาล การสูบใช
น้ําบาดาลในชวงที่ไมมีฝนและชวงฤดูแลงจะมากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงจากระดับ
น้ํ า ปกติ แ ละเมื่ อ มี ฝ นตกระดั บ น้ํ า บาดาลเพิ่ ม ขึ้ น มาอยู ใ นระดั บ ปกติ ระดั บ น้ํ า บาดาลโดยเฉลี่ ย
ประมาณ 2-15 เมตรจากพื้นผิวดิน ความตางของระดับน้ําบาดาลในฤดูแลงและฤดูฝน ประมาณ 2-5
เมตรจากพื้นผิวดิน พบในบางบริเวณระดับน้ําบาดาลลดลงต่ํากวาปกติเปนจุดๆ ระดับน้ําบาดาลอยูที่
20-30 เมตรจากพื้นผิวดิน สาเหตุคาดวามีการสูบใชน้ําบาดาลมากกวาปกติเนื่องจากการขยายตัวของ
ชุมชนเมืองไดแกพื้นที่ อําเภอหางดง สันปาตอง แมริม จังหวัดเชียงใหม และมีการใชน้ําบาดาลใน
การเกษตรไดแก อําเภอแมอาว ปาซาง บานโฮง และกิ่งอําเภอดอยหลอ จึงตองมีการติดตามเฝาระวัง
เปนพิเศษ (รูปที่ 3-6-2) จากสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลสามารถแบงชั้นน้ําบาดาลในตะกอนรวนใน
การติดตามเฝาระวังระดับน้ําบาดาล และคุณภาพน้ําบาดาลไดดังนี้
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1. ชั้นน้ําบาดาลระดับความลึก 45–70 เมตร สวนใหญจะใชน้ําบาดาลในระดับนี้ นาจะเปน
ชวงความลึกที่มีศักยภาพในเกณฑสูง ระดับน้ําบาดาลในเกณฑเฉลี่ยที่ 4 - 8 เมตร จากระดับผิวดินใน
บริเวณที่ราบตะกอนน้ําพารูปพัด 8 - 12 เมตร บางแหงที่มีการใชน้ํามากอาจจะลึกมากถึง 20 - 40
เมตรจากระดับผิวดิน สวนบริเวณที่ราบตะพักระดับสูงระดับน้ําโดยเฉลี่ย 15 - 25 เมตร บางแหงที่มี
การทําสวนลําไยเปนจํานวนมาก ไดแก พื้นที่เขตอําเภอหางดง สันปาตองและกิ่งอําเภอดอยหล อ
ระดับน้ําอาจจะลึกถึง 40 เมตร แตโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑ 20 - 30 เมตร จากระดับผิวการไหลของน้ํา
บาดาลซึ่งไดรับน้ําจากน้ําฝนจะไหลจากพื้นที่เติมน้ําดานทิศเหนือ ตะวันตกและดานตะวันออกไหล
เขาสูกลางแอง อยูในระดับลึกไมเกิน 70 เมตรจากผิวดิน พื้นที่รับน้ํา ไดแก บริเวณภูเขาสูงทางดาน
ทิศเหนือ บริเวณภูเขาสูงทางดานตะวันตก และภูเขาสูงทางดานตะวันออก ขอบแองตะกอนมีระดับ
แรงดันน้ําบาดาล 320 เมตร ทิศทางการไหลหลักของน้ําบาดาลจะไหลจากพื้นที่รับน้ําดังกลาวไปยัง
พื้นที่สูญเสียน้ําในบริเวณที่ราบลุมตอนกลางและทางทิศใตของพื้นที่ มีระดับแรงดันน้ําบาดาล 260
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-3
2. ชั้นน้ําบาดาลระดับความลึก 80 – 95 เมตร พบวามักจะพัฒนาน้ําบาดาลในบริเวณที่
ราบตะกอนน้ําพารูปพัดลานตะพักระดับต่ํา และระดับสูง มีบางเล็กนอยในเขตพื้นที่ราบน้ําทวมถึง
ระดับน้ําโดยเฉลี่ยในบริเวณที่ราบตะกอนน้ําพารูปพัดโดยเฉลี่ย 9 – 12 เมตรจากผิวดิน ระดับน้ําใน
บริเวณที่ราบลานตะพักระดับสูง ทางดานทิศตะวันออกของแอง 20 – 40 เมตรจากผิวดิน และ 20 –
30 เมตร จากผิวดิน ทางดานทิศตะวันตกของแอง ในขณะที่เปนพื้นที่ลานตะพักระดับต่ําจะอยูใน
เกณฑเฉลี่ย 8 – 15 เมตร จากระดับผิวดิน การไหลของน้ําบาดาลซึ่งไดรับน้ําจากน้ําฝนจะไหลจาก
พื้นที่เติมน้ําดานทิศเหนือ ตะวันตกและดานตะวันออกไหลเขาสูกลางแอง อยูในระดับลึกไมเกิน 95
เมตรจากผิวดิน พื้นที่รับน้ํา ไดแก บริเวณภูเขาสูงทางดานทิศเหนือ บริเวณภูเขาสูงทางดานตะวันตก
และภูเขาสูงทางดานตะวันออก ขอบแองตะกอนมีระดับแรงดันน้ําบาดาล 320 เมตร ทิศทางการไหล
หลั กของ น้ํ า บาดาลจะไหลจากพื้นที่รับ น้ําดังกลาวไปยังพื้น ที่สูญเสีย น้ํา ในบริเวณที่ร าบลุม
ตอนกลางและทางทิศใตของพื้นที่ มีระดับแรงดันน้ําบาดาล 260 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ดัง
แสดงใน รูปที่ 3-6-4
3. ชั้นน้ําบาดาลระดับความลึก 108 – 120 เมตร ระดับน้ําเฉลี่ยอยูในเกณฑ 7 - 13เมตร
จากระดับผิวดิน บางแหงอาจจะลึกถึง 35 - 40 เมตร ในขณะที่ดานทิศตะวันตกของแองระดับน้ํา
อยูในเกณฑ 16 - 25 เมตร จากระดับผิวดิน บางแหงที่มีการใชน้ําบาดาลมาก อาจจะลึกถึง 60 – 70
เมตร จากระดั บ ผิ ว ดิ น การไหลของน้ํา บาดาลซึ่งไดรับ น้ําจากน้ําฝนจะไหลจากพื้น ที่เติ มน้ําดา น
ทิศเหนือ ตะวันตกและดานตะวันออกไหลเขาสูกลางแอง อยูในระดับลึกไมเกิน 120 เมตรจากผิวดิน
พื้นที่รับน้ํา ไดแก บริเวณภูเขาสูงทางดานทิศเหนือ บริเวณภูเขาสูงทางดานตะวันตก และภูเขาสูง
ทางดานตะวันออก ขอบแองตะกอนมีระดับแรงดันน้ําบาดาล 320 เมตร ทิศทางการไหลหลักของ
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น้ําบาดาลจะไหลจากพื้นที่รับน้ําดังกลาวไปยังพื้นที่สูญเสียน้ํา ในบริเวณที่ราบลุมตอนกลางและทาง
ทิศใตของพื้นที่ มีระดับแรงดันน้ําบาดาล 240 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-5
4. ชั้นน้ําบาดาล ระดับความลึกมากกวา 150 เมตร เปนระดับที่พบนอยมาก สวนใหญมักจะ
พบในบริเวณที่หาน้ํายาก กลาวคือ ไมสามารถพัฒนาน้ําบาดาลไดในระดับความลึก ตื้นกวานี้ ซึ่งไดทํา
การสุมตัวอยาง จํานวน 18 บอ พบวาสวนใหญอยูในเขตเนินลานตะพักระดับสูง แถบอําเภอหางดง
และสันปาตอง ระดับน้ํามีความแตกตางกันมาก ขึ้นอยูการใหน้ําของชั้นหินใหน้ํา เนื่องจากโดยทั่วไป
ยิ่งลึกมากมักจะใหปริมาณน้ํานอย ดังนั้น ระดับน้ําบางแหงอาจจะลึก 90 - 110 เมตร บางแหงอาจจะ
อยูในเกณฑ 10 - 20 เมตร จากผิวดิน การไหลของน้ําบาดาลซึ่งไดรับน้ําจากน้ําฝนจะไหลจากพื้นที่
เติมน้ําดานทิศเหนือ ตะวันตก และดานตะวันออกไหลเขาสูกลางแอง อยูในระดับลึ กมากวา 150
เมตรจากผิวดิน พื้นที่รับน้ํา ไดแก บริเวณภูเขาสูงทางดานทิศเหนือ บริเวณภูเขาสูงทางดานตะวันตก
และภูเขาสูงทางดานตะวันออก ขอบแองตะกอนมีระดับแรงดันน้ําบาดาล 320 เมตร ทิศทางการไหล
หลักของน้ําบาดาลจะไหลจากพื้นที่รับน้ําดังกลาวไปยังพื้นที่สูญเสียน้ํา ในบริเวณที่ราบลุมตอนกลาง
และทางทิศใตของพื้นที่ มีระดับแรงดันน้ําบาดาล 250 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ดังแสดงใน
รูปที่ 3-6-6
3.6.3 คุณภาพน้ําบาดาล
3.6.3.1 โดยทั่วไป
คุณภาพน้ําบาดาลบริเวณแองน้ําบาดาลเชียงใหม-ลําพูน จะพบน้ําบาดาลมีปริมาณเหล็ก
และฟูลออไรดสูงเกินมาตรฐานน้ําดื่ม ซึ่งปริมาณเหล็กมีคาเฉลี่ยประมาณ 1- 20 มิลลิกรัม/ลิตรบาง
บริเวณมีคาสูงถึง 50 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งพบในบอน้ําบาดาลความลึก 20-100 เมตร (รูปที่ 3-6-7 ถึง
รูปที่ 3-6-10) ปริมาณฟลูออไรดสูงที่พบคาเฉลี่ย 1- 10 มิลลิกรัม/ลิตร เกิดจากการแทรกตัวของน้ําพุ
รอนที่มีฟลูออไรดสูงตามรอยแตก และรอยเลื่อนของชั้นหินแข็งสูชั้นน้ําบาดาลตะกอนหินรวน ซึ่งเปน
การปนเปอนตามธรรมชาติ เนื่องจากบริเวณดังกลาวยังมีปรากฏการณแผนดินไหวตลอดเวลา และ
หางออกไป ทางดานทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหมตอเนื่องไปจนถึงจังหวัดลําพูน ซึ่งมีอิทธิพลตอ
การเกิดแหลงน้ําพุรอนหลายแหง ไดแก แหลงน้ําพุรอนสันกําแพง บานโปงฮอม อําเภอสันกําแพง
บานโปงกุม อําเภอดอยสะเก็ด และบานหวยงู โปงเย็น บานประดู บานโปง หนองครก อําเภอพราว
ซึ่งในน้ําบาดาลจะมีปริมาณฟลูออไรดสูง เปนสาเหตุทําใหเกิดโรคฟนและโรคเหงือกกับผูบริโภคน้ําบาดาล
(รูปที่ 3-6-11 ถึง รูปที่ 3-6-14)
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3.6.3.2 จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 - 47 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่ อการบริโ ภค มีป ริมาณนอยกวา 1 มิล ลิกรัมต อลิ ตร บางบริ เวณพบมีคามากกวา
1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 69 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 33 ตัวอยาง
โดยพบกระจายตัวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม - ลําพูน ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-15
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีเฉพาะบอหมายเลข G268 มีคา 69 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งเกินกวา
เกณฑอนุโลมสูงสุด ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-16
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 19 ตัวอยาง โดย
พบในพื้นที่อําเภอดอยหลอ,อําเภอเมือง, อําเภอแมริม, อําเภอแมวาง,อําเภอสันกําแพง,อําเภอสัน
ทราย,อําเภอสันปาตอง,อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อําเภอภูกามยาว จังหวัดพระเยา อําเภอปา
ซาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-17
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีเฉพาะบอหมายเลข G268 มีคา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน
รูปที่ 3-6-18
3. ซัลเฟต(SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1 – 200 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร มีเฉพาะบอ
CM168 ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด อยูในอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา < 1 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1.5 – 110 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 8 มิลลิกรัมตอลิตร อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการ
บริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคารระหวาง < 0.4 - 9.8 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
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มากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 9.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 33
ตัวอยางโดยพบในพื้นที่อําเภอดอยหลอ อําเภอเมือง อําเภอจอมทอง อําเภอแมวาง อําเภอสันกําแพง
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม อําเภอบานธิ อําเภอปาซาง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ดังแสดงใน
รูปที่ 3-6-19
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคารระหวาง <0.4 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 - 31 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภคมีคานอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.9 โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 5 - 1,100 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,100 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 3
ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่อําเภอแมวางจังหวัดเชียงใหม ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-20
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 240 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 – 84 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 0 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 18 - 3,100 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตรมีเพียงบอ
NT213 ในอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมเทานั้นทีเมีคากินคามาตรฐาน ดังแสดงใน รูปที่ 3-6-21
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น หิ น แข็ ง มี ค า 315 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร ส ว นใหญ จ ะอยู ใ นเกณฑ ม าตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร
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3.6.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงใหม-ลําพูน ยังไมครอบคลุม
ทุ กชั้ น น้ํ า บาดาล เมื่ อเที ย บกั บ ข อมูล การใชน้ําบาดาลในพื้น ที่แลว โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมือ ง
เชียงใหมและอําเภอเมืองลําพูน มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้ง
ธุรกิจการทองเที่ยวและอุตสาหกรรม ทําใหมีการใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลบอน้ําบาดาลจาก
ใบอนุญาตขอเจาะในพื้ นที่แองเชียงใหม-ลําพู น มีการกระจุ กตัวของบอน้ําบาดาล มีจํานวนทั้งสิ้ น
4,565 บอ ความลึกเจาะมากที่สุดถึง 400 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ําบาดาล
ที่มีอยูยังไมครอบคลุมการใชน้ําบาดาลทํ าใหการประเมิ นสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ไมมีความ
ถูกตองและแมนยําเทาที่ควร ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่
ดังกลาว
ตารางที่ 3-6-2 แสดงจํานวนบอสังเกตการณน้ําบาดาลเชียงใหม-ลําพูนที่ตองมีเพิ่มเติมเพื่อใหคลอบ
คลุมในพื้นที่
สถานีสังเกตการณ
จํานวนที่ควรตองทํา
จํานวนที่ควรตองมี
ภาค
แองน้ําบาดาล
ถาวรปจจุบัน
เพิ่ม
เหนือ

เชียงใหม-ลําพูน

ภาค ลําดับที่ แองน้ําบาดาล

เหนือ

สถานี

บอ

สถานี

บอ

สถานี

บอ

53

98

86

189

33

91

สถานีสังเกตการณถาวรปจจุบัน จํานวนที่ควรตองมี
จํานวนสถานี

จํานวนบอ

จํานวนที่ตองทําเพิ่ม

จํานวนสถานี จํานวนบอ จํานวนสถานี จํานวนบอ

1

แพร

3

4

31

82

28

78

2

นาน

0

0

34

99

34

99

3

แมฮองสอน

2

4

31

49

29

45

4

ลําปาง

6

9

61

110

55

101

5

ฝาง

4

9

15

28

11

19

6

เชียงราย-พะเยา

16

25

65

171

49

146

7

เชียงใหม-ลําพูน
รวม

53

98

86

189

33

91

84

149

323

728

239

579
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รูปที่ 3-6-1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาล
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รูปที่ 3-6-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลเชียงใหม-ลําพูน
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รูปที่ 3-6-3 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นน้ําบาดาล ความลึกมากกวา 40-70 ม.
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รูปที่ 3-6-4 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นน้ําบาดาล ความลึก 80-95 ม.
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รูปที่ 3-6-5 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นน้ําบาดาล ความลึก 108-120 ม.
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รูปที่ 3-6-6 แผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นน้ําบาดาล ความลึกมากกวา 150 ม.
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รูปที่ 3-6-7 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ํา
บาดาล ความลึก 40-70 ม.

รูปที่ 3-6-8 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ํา
บาดาล ความลึก 70-95 ม.

รูปที่ 3-6-9 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ํา
บาดาล ความลึก 95-150 ม.

รูปที่ 3-6-10 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ํา
บาดาล ความลึก มากกวา 150 ม.
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รูปที่ 3-6-11 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดใน
ชั้นน้ําบาดาล ความลึก 40-70 ม.

รูปที่ 3-6-12 แผนทีแ่ สดงปริมาณฟลูออไรดในชั้น
น้ําบาดาล ความลึก 70-95 ม.

รูปที่ 3-6-13 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดใน
ชั้นน้ําบาดาล ความลึก 95-150 ม.

รูปที่ 3-6-14 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้น
น้ําบาดาล ความลึก มากกวา 150 ม.
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รูปที่ 3-6-15 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองเชียงใหม - ลําพูน
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รูปที่ 3-6-16 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําหินแข็ง พื้นที่แองเชียงใหม - ลําพูน
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รูปที่ 3-6-17 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงใหม - ลําพูน
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รูปที่ 3-6-18 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงใหม - ลําพูน
3-66

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-6-19 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงใหม - ลําพูน
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รูปที่ 3-6-20 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในน้ําบาดาลในชั้นน้ําตะกอน
พื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงใหม - ลําพูน
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รูปที่ 3-6-21 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลในชั้นน้ําตะกอน
พื้นที่แองน้ําบาดาลเชียงใหม - ลําพูน
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3.7. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ
3.7.1 การใชน้ําบาดาล
แองเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ รองรับดวยชั้นหินใหน้ําบาดาลที่เปนหินแข็งประมาณรอยละ
80 ของพื้นที่ ชั้นน้ําบาดาลหลักจะอยูในชั้นหินใหน้ําตะกอนหินรวนไดแก ชั้นหินใหน้ําตะกอนที่ราบลุม
น้ําหลากและตะกอนเศษหินเชิงเขา ซึ่งแผขยายตัวตามลําน้ํา ที่ราบสองฝงลําน้ํา และชั้นหินใหน้ําทราย
ชายหาด ซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญในบริเวณที่ราบติดชายฝงทะเล สวนใหญใหน้ําไดในเกณฑ 2 - 10 ลบ.
ม./ชม. บางแหงสามารถใหน้ําไดในเกณฑมากกวา 20 ลบ.ม./ชม สําหรับชั้นหินใหน้ําในหินแข็ง ไดแก
ชั้นน้ําหินปูนอายุเพอรเมียน ชั้นน้ําหินตะกอนกึ่งแปรอายุเพอรเมียน - คารบอนิเฟอรัส ชั้นน้ําหินแปร ชั้น
น้ําหินแกรนิต และชั้นน้ําหินรวนกึ่งแข็ง ซึ่งสวนใหญแผขยายตัวอยูทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ มี
เพียงชั้นน้ําหินแปร ชั้นน้ําหินแกรนิต และชั้นน้ําหินปูนอายุเพอรเมียนบางสวนเทานั้น ที่ปรากฏเปน
แนวรองรับพื้นที่สวนที่เปนภูเขาขนานชายฝงทะเลดานทิศตะวันออก สวนใหญใหน้ําไดในเกณฑนอยกวา
2 ลบ.ม./ชม. และบางแหงสามารถใหน้ําในเกณฑ 2 - 10 ลบ.ม./ชม.
3.7.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แองเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ รองรับดวยชั้นหินใหน้ําบาดาลที่เปนหินแข็งประมาณ รอยละ
80 ของพื้นที่ ชั้นน้ําบาดาลหลักจะอยูในชั้นหินใหน้ําตะกอนหินรวนไดแก ชั้นหินใหน้ําตะกอนที่ราบลุม
น้ําหลากและตะกอนเศษหินเชิงเขา ซึ่งแผขยายตัวตามลําน้ํา ที่ราบสองฝงลําน้ํา และชั้นหินใหน้ําทราย
ชายหาด ซึ่งเปนแหลงน้ําสําคัญในบริเวณที่ราบติดชายฝงทะเล สวนใหญใหน้ําไดในเกณฑ 2 - 10 ลบ.
ม./ชม. บางแหงสามารถใหน้ําไดในเกณฑมากกวา 20 ลบ.ม./ชม สําหรับชั้นหินใหน้ําในหินแข็ง ไดแก
ชั้นน้ําหินปูนอายุเพอรเมียน ชั้นน้ําหินตะกอนกึ่งแปรอายุเพอรเมียน - คารบอนิเฟอรัส ชั้นน้ําหินแปร ชั้น
น้ําหินแกรนิต และชั้นน้ําหินรวนกึ่งแข็ง ซึ่งสวนใหญแผขยายตัวอยูทางดานทิศตะวันตกของพื้นที่ มี
เพียงชั้นน้ําหินแปร ชั้นน้ําหินแกรนิต และชั้นน้ําหินปูนอายุเพอรเมียนบางสวนเทานั้นที่ปรากฏเปน
แนวรองรับพื้นที่สวนที่เปนภูเขาขนานชายฝงทะเลดานทิศตะวันออก สวนใหญใหน้ําไดในเกณฑนอย
กวา 2 ลบ.ม./ชม. และบางแหงสามารถใหน้ําในเกณฑ 2 - 10 ลบ.ม./ชม.
การติดตามสถานการณน้ําบาดาลพื้นที่แองเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ ยังอยูในระยะเริ่มตน
โดยในป พ.ศ. 2555 ไดทําการก อสรางสถานีสั งเกตการณทั้งหมด 4 สถานี รวม 5 บอ ทางดาน
ตะวันออกของแอง เปนบอสังเกตการณในชั้นน้ําตะกอนรวนจํานวน 3 บอ และบอสังเกตการณในชั้น
น้ํ า หิ น แข็ ง จํ า นวน 2 บ อ การติ ด ตามระดั บ น้ํ า ในพื้ น ที่ พ บว า ระดั บ น้ํ า ในบ อ สั ง เกตการณ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามปริมาณน้ําฝนแตอยูในชวงเวลาที่ชากวาเล็กนอย เนื่องจากตองใชเวลาในการ
ซึมลงไปเพิ่มเติมใหกับชั้นน้ําบาดาล ระดับน้ําในบอสังเกตการณที่ตําบลหวยทรายเหนือ และตําบลสาม
พระยา มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในชวง 9-12 เมตร สวนระดับน้ําในบอสังเกตการณตําบลไรใหมพัฒนา
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงในชวง 18-21 เมตร (รูปที่ 3-7-1)
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รูปที่ 3-7-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในบอสังเกตการณเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝน
(คาเฉลี่ยจากสถานีวัดน้ําฝน อ.เมือง จ.เพชรบุรี และสถานีวัดน้ําฝน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ของ
กรมอุตุนิยมวิทยา)
3.7.3 คุณภาพน้ําบาดาล
การติดตามคุณภาพน้ําบาดาลในบอสังเกตการณพบวา คุณภาพน้ําบาดาลอยูในเกณฑดีถึง
ปานกลาง พบวาสวนใหญมีปริมาณความกระดาง สารทั้งหมดที่ละลายน้ําได อยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการบริโภค พบปริมาณเหล็กสูงเกินมาตรฐานในชั้นน้ํากรวดทรายระดับตื้น และ ฟลูออไรด
สูงเกินมาตรฐานในชั้นน้ําหินแกรนิต (ตารางที่ 3-7-1)
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ตารางที่ 3-7-1 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (เหล็ก ฟลูออไรด ความกระดาง และปริมาณสารทั้งหมด
ที่ละลายน้ําได ) จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
อําเภอ จังหวัด ความลึกชั้นน้ํา ชนิดชั้นน้ํา

Fe

Mn

F

TH TDS

5508B034 โรงเรียนบานบอหลวง

หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 91-94, 103-109 หินดินดาน

0.2

0

0.5

51

5508B035 โรงเรียนบานบอหลวง

หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี 28-40

กรวดทราย

8

0.1 <0.4 340 474 0.001

5508C020 บานหนองเขื่อน

ไรใหมพัฒนา

ชะอํา เพชรบุรี 42-51

กรวดทราย

0.2

0.6

0.4

270 564 0.001

5508B036 ศูนยศึกษาการพัฒนา

สามพระยา

ชะอํา เพชรบุรี 46-54, 66-74,

หินแกรนิตผุ
0.2

0

1.3

520 975 0.002

0.2

0

0.5

410 741 0.001

หมายเลขบอ

สถานที่ตั้งบอ

ตําบล

หวยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
5508C019 บานไรดง, วิทยาลัย
สามพระยา

78-86, 134-142
ชะอํา เพชรบุรี 34-46

กรวดทราย

เกษตรและเทคโนโลยี
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
เกณฑอนุโลมสูงสุด
**หมายเหตุ

อยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด
เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
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3.8. สถานการณแองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนบน
3.8.1 การใชน้ําบาดาล
แอ งน้ํ า บาดาลเจ า พระยาตอนบน พื้นที่สว นใหญเปน ที่ร าบลุมมีป ระชากรอาศัย อยูอยาง
หนาแนน และมีพื้นที่เพาะปลูกมากกวาภาคอื่นๆ สวนใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว ดังนั้นภาคกลางจึง
ตองการน้ําใชทําการเกษตรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะปลูกในฤดูแลง ประกอบกับ
แหล งน้ํ า ในภู มิภ าคนี้ จํ ากั ด ไม เ พี ย งพอกับ ความต อ งการซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ค วามตอ งการเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป
น้ําที่เก็บกักไวในอางเก็บน้ําขนาดใหญของลุมน้ําพระยา ไดแก อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และอางเก็บน้ํา
เขื่อนสิริกิติ์บางปมีความขาดแคลนและตองสงวนไวใชเพื่อกิจกรรมตางๆ ในฤดูแลง ซึ่งทําใหสงผล
เสี ย หายต อ การใช น้ํ า ในกิ จ กรรมอื่ น ๆ เช น ด า นอุ ป โภคบริ โ ภค ด า นอุ ต สาหกรรมและเกษตร
การคมนาคมทางน้ํา บอน้ําบาดาลระดับตื้น ความลึกประมาณ 10 - 30 เมตร พบปญหาระดับน้ํา
บาดาลลดต่ําลง การลดลงของระดับน้ําบาดาลโดยลดต่ําลงไปเรื่อยๆ มีสาเหตุการสูบน้ําบาดาลขึ้นมา
ใชมากเกินสภาพสมดุลของน้ําตามธรรมชาติ และหากมีการใชเกินสมดุลตอไปนานๆ ระดับน้ําก็จะลด
ต่ําลงไปมากทําใหสูบน้ําไมขึ้น ตองเปลี่ยนเครื่องใหม นอกจากนี้ปริมาณที่สูบไดลดลง เชน บริเวณ
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เปนตน ซึ่งหากระดับน้ําบาดาลลดต่ําลงไปเรื่อยๆ เปนเวลานานจะ
เปนสิ่งบงชี้การเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลตอไปในอนาคต
พื้นที่แองเจาพระยาตอนบนนั้นมีแหลงน้ําบาดาลหลักในชั้นน้ําตะกอนรวน โดยแบงออกเปน
3 ชั้น คือ ชั้นแรกที่ระดับความลึก 10 - 60 เมตร สวนใหญชาวบานทําบอตอกใชในการอุปโภคบริโภค
และเกษตรกรรม ชั้นที่สองที่ระดับความลึก 60 - 120 เมตร เปนชั้นน้ําบาดาลที่มีการใชมากที่สุด
โดยใชเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรมในบางพื้นที่ และชั้นที่สามมีระดับความ
ลึกมากกวา 120 เมตร สวนใหญใชเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม พบมีการใชในการเกษตร
กรรม ในพื้นที่ อําเภอสวรรคโลก และอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
3.8.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แอ งน้ํ า บาดาลเจ า พระยาตอนบน พื้นที่สว นใหญเปน ที่ร าบลุมมีป ระชากรอาศัย อยูอยาง
หนาแนน และมีพื้นที่เพาะปลูกมากกวาภาคอื่นๆ สวนใหญเปนพื้นที่เพาะปลูกขาว ดังนั้นภาคกลางจึง
ตองการน้ําใชทําการเกษตรเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเพาะปลูกในฤดูแลง ประกอบกับ
แหล งน้ํ า ในภู มิภ าคนี้ จํ ากั ด ไม เ พี ย งพอกั บ ความต อ งการซึ่ ง ป จ จุ บั น มี ค วามต อ งการเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป
น้ําที่เก็บกักไวในอางเก็บน้ําขนาดใหญของลุมน้ําพระยา ไดแก อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และอางเก็บน้ํา
เขื่อนสิริกิติ์บางปมีความขาดแคลนและตองสงวนไวใชเพื่อกิจกรรมตางๆ ในฤดูแลง ซึ่งทําใหสงผล
เสีย หายตอการใชน้ําในกิจกรรมอื่นๆ เชน ด านอุปโภคบริโภค ด านอุ ตสาหกรรมและเกษตร การ
คมนาคมทางน้ํา บอน้ําบาดาลระดับตื้น ความลึกประมาณ 10 - 30 เมตร พบปญหาระดับน้ําบาดาล
ลดต่ําลง การลดลงของระดับน้ําบาดาลโดยลดต่ําลงไปเรื่อยๆ มีสาเหตุการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมาก
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เกินสภาพสมดุลของน้ําตามธรรมชาติ และหากมีการใชเกินสมดุลตอไปนานๆ ระดับน้ําก็จะลดต่ําลงไปมาก
ทําใหสูบน้ําไมขึ้น ตองเปลี่ยนเครื่องใหม นอกจากนี้ปริมาณที่สูบไดลดลง เชน บริเวณอําเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัย เปนตน ซึ่งหากระดับน้ําบาดาลลดต่ําลงไปเรื่อยๆ เปนเวลานานจะเปนสิ่งบงชี้การ
เกิดวิกฤตการณน้ําบาดาลตอไปในอนาคต
พื้นที่แองเจาพระยาตอนบนนั้นมีแหลงน้ําบาดาลหลักในชั้นน้ําตะกอนรวน โดยแบงออกเปน
3 ชั้น คือ ชั้นแรกที่ระดับความลึก 10 - 60 เมตร สวนใหญชาวบานทําบอตอกใชในการอุปโภคบริโภค
และเกษตรกรรม ชั้นที่สองที่ระดับความลึก 60 - 120 เมตร เปนชั้นน้ําบาดาลที่มีการใชมากที่สุด
โดยใชเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ เกษตรกรรมในบางพื้นที่ และชั้นที่สามมีระดับความ
ลึกมากกวา 120 เมตร สวนใหญใชเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม พบมีการใชในการเกษตร
กรรม ในพื้นที่ อําเภอสวรรคโลก และอําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
การติดตามสถานการณน้ําบาดาลในแองเจาพระยานั้น เนนไปที่ชั้นน้ําตะกอนรวนเปนหลัก
โดยมีบอสังเกตการณทั้งหมด 35 สถานี รวม 70 บอ สวนชั้นน้ําบาดาลในหินแข็งนั้นเนนการติดตาม
เฉพาะแหง ไดแก การติดตามระดับน้ํา และคุณภาพในชั้นน้ําบาดาลหินแกรนิต พื้นที่ จังหวัดตาก
จํานวน 2 บอ และติดตามการปนเปอนบริเวณโดยรอบเหมืองทองอัครา จํานวน 12 บอ
การติดตามระดับน้ําบอสังเกตการณพบวา ระดับน้ํามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล อยู
ในชวง 1 - 2 เมตร แตแนวโนมในภาพรวมจากการศึกษาระดับน้ํายอนหลัง 4 ป (พ.ศ. 2555 - 2558)
พบวาระดับน้ําลดลงประมาณ 1 - 7 เมตร (รูปที่ 3-8-1) โดยในชั้นน้ําตะกอนชั้นแรก ระดับน้ํา
ปจจุบันสวนใหญอยูที่ระดับความลึกประมาณ 4 - 12 เมตรจากระดับพื้นดิน แตในพื้นที่ อําเภอกงไกร
ลาศ อําเภอศรีสําโรง และ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ําอยูที่ระดับความลึก 18 - 21
เมตรจากระดับพื้นดิน ชั้นน้ําตะกอนชั้นที่ 2 ระดับน้ําปจจุบันอยูที่ระดับความลึกประมาณ 8 - 13
เมตรจากระดับพื้นดิน แตในพื้นที่ อําเภอบางระกํา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก อําเภอวชิรบารมี
จังหวัดพิจิตร และ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอศรีสําโรง และ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ํา
อยูที่ระดับ ความลึกประมาณ 16 - 30 เมตร ชั้นน้ํ าตะกอนชั้น ที่ 3 ระดั บน้ําปจจุ บัน ในพื้น ที่
จังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก อยูที่ระดับความลึกประมาณ 7 - 15 เมตร แตในพื้นที่ อําเภอคลองขลุง
จังหวัดกําแพงเพชร อยูที่ระดับความลึกประมาณ 20 เมตร และ อําเภอศรีสําโรง และ อําเภอสวรรค
โลก จังหวัดสุโขทัยอยูที่ระดับความลึก 23-30 เมตร (รูปที่ 3-8-2 และ รูปที่ 3-8-3 ถึง 3-8-5) สวน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนบน แสดงดัง รูปที่ 3-8-6
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รูปที่ 3-8-1 กราฟแสดงการเปลี่ ยนแปลงระดับน้ํ าในบ อสังเกตการณสถานี NT97 อําเภอศรีสําโรง
จั งหวั ดสุ โ ขทั ย เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ มาณน้ํ าฝน (สถานี อํ าเภอศรี สํ า โรง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ของกรม
อุตุนิยมวิทยา)
3.8.3 คุณภาพน้ําบาดาล
3.8.3.1 โดยทั่วไป
การติดตามคุณภาพน้ําบาดาลพบวา คุณภาพน้ําบาดาลในภาพรวมอยูในเกณฑดี ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ ละลายน้ํ า ได ส ว นใหญอยู ในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนชั้น น้ําที่ระดับ ลึกกวา 280 เมตร
ที่ อํ า เภอวชิ ร บารมี จั ง หวั ด พิ จิ ต ร มี ค า ปริ ม าณสารทั้ ง หมดที่ ล ะลายน้ํ า ได เ กิ น เกณฑ ม าตรฐาน
ซึ่งสอดคลองกั บปริมาณคลอไรด ซึ่งเกินเกณฑมาตรฐานเชนกัน คาดว าน้ํามีความกร อย พบปริมาณ
เหล็กสูงเกินเกณฑมาตรฐานทั่วทั้งพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบวามีปริมาณแมงกานีส และฟลูออไรด สูงเปน
บางแหง สวนการติดตามการปนเปอนบริเวณเหมืองทองอัครา พบวามีปริมาณตะกั่ว สารหนู ไซยาไนด และ
ปรอทในบ อสั งเกตการณ บางบ อ สูงเกิ นเกณฑ มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริ โภค แต ยั งอยู ในเกณฑ
อนุโลมสูงสุด
3.8.3.2 จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 - 110 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคา
มากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 110 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 14
ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่ อําเภอพรมพิราม อําเภอบางระกํา อําเภอเมือง อําเภอบางกระทุม
จังหวัดพิษณุโลกอําเภอศรีสําโรง อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ดังแสดงใน รูปที่ 3-8-7
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ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 0 - 20 มิลลิกรัมตอลิตรสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ํ า บาดาลเพื่ อ การบริ โ ภค มี ป ริ ม าณน อ ยกว า 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร บางบริ เ วณมี ค า มากกว า 1
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 20 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 5 ตัวอยาง โดยอยู
ในพื้ น ที่ อํา เภอทั บ คล อ จั งหวั ดพิ จิต ร อํ าเภอวั งโปง จัง หวั ดเพชรบูร ณ อํ าเภอเมือ ง จังหวัด ตาก
ดังแสดงในรูปที่ 3-8-8
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0 - 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริ โ ภค มี ป ริมาณนอยกวา 0.3 มิล ลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 12 ตัวอยาง โดย
พบในพื้นที่ อําเภอพรมพิราม อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก อําเภอศรีสําโรง
อําเภอกงไกรลาส อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ดังแสดงใน รูปที่ 3-8-9
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น หิ น แข็ ง มี ค า 0 - 0.8 มิ ล ลิ ก รั ม ตอ ลิ ต รส ว นใหญ อ ยู ใ นเกณฑ ม าตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริ โ ภค มี ป ริมาณนอยกว า 0.3 มิล ลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2 ตัวอยาง โดยพบ
ในพื้นที่ อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ดังแสดงใน รูปที่ 3-8-10
3. สังกะสี (Zn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 - 6.9 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่ อการบริ โ ภค คื อ มี ป ริมาณนอยกวา 5 มิล ลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 6.9 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 13 ตัวอยาง โดยพบ
ในพื้นที่ อําเภอบางระกํา อําเภอพรมพิราม อําเภอเมือง อําเภอวังทอง อําเภอบางกระทุม จังหวัด
พิ ษ ณุ โ ลก อํ า เภอกงไกรลาส อํ า เภอศรี สํ า โรง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย อํ า เภอทรายทองวั ฒ นา จั ง หวั ด
กําแพงเพชร แตไมมีบอสังเกตการณใดมีคาสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 2.8 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 5 มิลลิกรัมตอลิตร
4. ซัลเฟต (SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1 - 63 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 180 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร
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5. คลอไรด (Cl)

ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1.5 - 450 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 450 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 2
ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่ อําเภอวังทอง อําเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก แตไมมีบอสังเกตการณใด
มีคาสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 26 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.4 - 2.2 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริ โ ภค มี ป ริมาณนอยกวา 0.7 มิล ลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 0.7
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุดจํานวน 5 ตัวอยาง โดยพบใน
พื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอกงไกรลาส อํ าเภอศรี สํ าโรง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย อํ า เภอบางระกํ า จั ง หวั ด
พิษณุโลก ดังแสดงใน รูปที่ 3-8-11
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 12 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณที่มีคามากกวา 1 มิลลิกรัม
ตอลิตร จนถึง 12 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1 ตัวอยาง โดยพบใน
พื้นที่ อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ดังแสดงใน รูปที่ 3-8-12
7. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 - 11 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภคมีคานอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้น หินแข็ ง มี คาระหวาง 0 ถึง < 0.9 โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 – 360 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 300 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณมีคามากกวา
300 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 360 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 1 ตัวอยาง โดย
พบในพื้นที่อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 – 460 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 300 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
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300 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 500 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 3 ตัวอยาง โดย
พบในพื้นที่อําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร และอําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ ดังแสดงใน รูปที่ 3-8-13
9. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 - 210 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณมีคามากกวา
200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 210 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 1 ตัวอยาง โดย
พบในพื้นที่อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 94 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร
10. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 75 - 1,020 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,020 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 5
ตั ว อย า ง โดยพบในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย อํ า เภอบางกระทุ ม อํ า เภอวั ง ทอง จั ง หวั ด
พิษณุโลก
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 663 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 663 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 2 ตัวอยาง โดย
พบในพื้นที่อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอทับคลอ จังหวัดพิจิตร ดังแสดงใน รูปที่ 3-8-14
ผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ
1. สารหนู (As)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0028 – 0.0117 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยู
ในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน
รูปที่ 3-8-15
2. ตะกั่ว (Pb)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0007 – 0.006 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยู
ในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน
รูปที่ 3-8-16
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3. ปรอท (Hg)

ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - < 0.0002 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.001 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน
รูปที่ 3-8-17
4. แคดเมียม (Cd)

ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - < 0.0004 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑ มาตรฐานน้ํ าบาดาลเพื่ อการบริโ ภค มีป ริมาณนอยกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร ดั งแสดงใน
รูปที่ 3-8-18
5. ซิลิเนียม (Se)

ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - < 0.0018 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑ มาตรฐานน้ํ าบาดาลเพื่ อการบริโ ภค มีป ริมาณนอยกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร ดั งแสดงใน
รูปที่ 3-8-19
6. โครเมียม (Cr)
ชั้น น้ํ า บาดาลชั้ น หิน แข็ ง มีคาระหวาง 0 - < 0.0024 มิล ลิกรัมตอลิตร ดั งแสดงใน
รูปที่ 3-8-20
7. พลวง (Sb)
ชั้น น้ํ า บาดาลชั้ น หิน แข็ ง มีคาระหวาง 0 - < 0.0024 มิล ลิกรัมตอลิตร ดั งแสดงใน
รูปที่ 3-8-21
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รูปที่ 3-8-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลเพชรเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-3 แผนที่แสดงระดับน้ําในชั้นน้ําตะกอนรวนชั้นที่ 1
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รูปที่ 3-8-4 แผนที่แสดงระดับน้ําในชั้นน้ําตะกอนรวนชั้นที่ 2
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รูปที่ 3-8-5 แผนที่แสดงระดับน้ําในชั้นน้ําตะกอนรวนชั้นที่ 3
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รูปที่ 3-8-6 แผนทีแ่ สดงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-7 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอนแองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-8 แผนทีแ่ สดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําหินแข็งแองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-9 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอนแองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-10 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําหินแข็งแองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-11 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําตะกอนแองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-12 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําหินแข็งแองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-13 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง
แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-14 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง
แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-15 แผนที่แสดงปริมาณสารหนูในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-16 แผนที่แสดงปริมาณสารตะกั่วในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-17 แผนที่แสดงปริมาณปรอทในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-18 แผนที่แสดงปริมาณแคดเมียมในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-19 แผนที่แสดงปริมาณซิลิเนียมในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-20 แผนที่แสดงปริมาณโครเมียมในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง แองเจาพระยาตอนบน
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รูปที่ 3-8-21 แผนที่แสดงปริมาณพลวงในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็ง แองเจาพระยาตอนบน
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3.9. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลตาก
3.9.1 การใชน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลตาก พื้นที่เกือบทั้งหมดรองรับดวยหินแข็ง พบตะกอนกระจายตัวเปนพื้นที่
แคบๆ อยูบริเวณที่ราบลุมน้ําหลาก และบริเวณแนวคดโคงของทางน้ํา ชั้นน้ําบาดาลมี 2 ชั้นหลัก คือ
ชั้นน้ําบาดาลระดับตื้น น้ํากักเก็บอยูตามชองวางของเม็ดตะกอนกรวด ทราย ความลึกถึงชั้นน้ําบาดาล
ไมเกิน 15 เมตร พบตามที่ราบลุมริมแมน้ําเมย ตั้งแตอําเภออุมผางยาวตลอดจนถึงอําเภอทาสองยาง
และตามลํ า น้ํ า สาขา และ ชั้ น น้ํ า บาดาลระดับ ลึก น้ํ ากักเก็บ ตามรอยแตกและรอยตอของชั้น หิ น
ประชาชนในพื้ น ที่ ส ว นมากใช น้ํ า จากการขุดบอน้ําตื้น และน้ําผิว ดิน ประมาณรอยละ 98 เพื่อการ
อุปโภคและใชในการเกษตร สวนน้ําเพื่อการบริโภคมาจากน้ําดื่มของบริษัทเอกชนที่มีการทําน้ําดื่มขาย
3.9.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลตาก พื้นที่เกือบทั้งหมดรองรับดวยหินแข็ง พบตะกอนกระจายตัวเปนพื้นที่
แคบๆ อยูบริเวณที่ราบลุมน้ําหลาก และบริเวณแนวคดโคงของทางน้ํา ชั้นน้ําบาดาลมี 2 ชั้นหลัก คือ
ชั้นน้ําบาดาลระดับตื้น น้ํากักเก็บอยูตามชองวางของเม็ดตะกอนกรวด ทราย ความลึกถึงชั้นน้ําบาดาล
ไมเกิน 15 เมตร พบตามที่ราบลุมริมแมน้ําเมย ตั้งแตอําเภออุมผางยาวตลอดจนถึงอําเภอทาสองยาง
และตามลํ า น้ํ า สาขา และ ชั้ น น้ํ า บาดาลระดับ ลึก น้ํ ากักเก็บ ตามรอยแตกและรอยตอของชั้น หิ น
ประชาชนในพื้นที่สวนมากใชน้ําจากการขุดบอน้ําตื้นและน้ําผิวดินประมาณรอยละ 98 เพื่อการ
อุปโภคและใชในการเกษตร สวนน้ําเพื่อการบริโภคมาจากน้ําดื่มของบริษัทเอกชนที่มีการทําน้ําดื่มขาย
การติดตามสถานการณน้ําบาดาลพื้นที่แองน้ําบาดาลตากนั้น เนนไปที่พื้นที่ปนเปอนจากการ
ทําเหมืองสังกะสีในพื้นที่ อ.แมสอด จ.ตากเปนหลัก ซึ่งมีปญหาการปนเปอนของแคดเมียมและสังกะสี
ในชั้นดินและตะกอนทางน้ําของลําน้ําแมตาว โดยเริ่มดําเนินการเจาะทําสถานีสังเกตการณเมื่อป พ.ศ.
2556 จํานวน 3 สถานี รวม 6 บอ เปนบอสังเกตการณในชั้นน้ําระดับตื้น เจาะในตะกอน กรวด ทราย
ชั้นน้ําอยูที่ความลึก 4-12 เมตร จํานวน 2 บอ และชั้นน้ําระดับลึก เจาะในตะกอนกึ่งแข็งตัว ไดน้ําใน
ชั้นรอยตอระหวางชั้นหินดินดานกับหินทราย จํานวน 4 บอ
ปจจุบันระดับน้ําในบอสังเกตการณในตําบลแมตาวอยูที่ระดับ 1-4 เมตรต่ําจากระดับผิวดิน
ระดับน้ําในตําบลทาสายลวดอยูที่ระดับ 1-5 เมตรต่ําจากระดับผิวดิน และระดับน้ําในตําบลแมปะอยู
ที่ระดั บ 8-10 เมตรต่ําจากระดับ ผิวดิน จากการเปรี ยบเที ยบหาความสัมพันธ กับปริ มาณน้ําฝน
(รูปที่ 3-9-1 และ รูปที่ 3-9-2) จะเห็นวาระดับน้ําในบอสังเกตการณสวนใหญมีการแปรผันขึ้นลงตาม
ปริมาณน้ําฝน
3.9.3 คุณภาพน้ําบาดาล
การติดตามคุณภาพน้ํ าบาดาลในพื้น ที่พบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑ ไมคอยดี ส วนใหญ มี
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ําได เหล็ก แมงกานีส และฟลูออไรด สูงเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
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เพื่ อ การบริ โ ภค (ตารางที่ 3-9-1) ส ว นปริ ม าณโลหะหนั ก ต า งๆ ได แ ก สั ง กะสี สารหนู ตะกั่ ว
แคดเมียม ซีลีเนียม และ ปรอท ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน ยกเวนที่ตําบลแมปะ ในชั้นใหน้ํา หิน
ทราย พบปริมาณสารหนูเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา 0.1 - 0.8 มิลลิกรัมตอลิตรสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-3
2. แมงกานิส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้ น น้ํ า บาดาลชั้ น หิ น แข็ ง มีค า 0 - 1.2 มิ ล ลิ กรั ม ตอ ลิต รสว นใหญอ ยูใ นเกณฑ ม าตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริ โ ภค มี ป ริมาณนอยกวา 0.5 มิล ลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1.2 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1 ตัวอยาง โดยพบ
ในพื้นที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-4
3. สังกะสี (Zn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 15 มิลลิกรัมตอลิตร
4. ซัลเฟต (SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 1 – 82 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
5. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้ นหิ นแข็ง มี คาระหว าง 14 – 140 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยู ในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0.4 – 13 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บริเวณที่มีคามากกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
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จนถึง 13 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 3 ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-5
7. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้น หินแข็ง มีคาระหวาง < 0.9 - 6.6 โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 70 – 480 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-6
9. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 – 25 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 200 มิลลิกรัมตอลิตร
10. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้ นน้ํ าบาดาลชั้ นหิ นแข็ ง มี ค าระหว าง 332 - 1,950 มิ ลลิ กรั มต อลิ ตร ส วนใหญ จะอยู ใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,950 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 3
ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-7
ผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ
1. สารหนู (As)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0.00112 - 0.122 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 0.122 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 2
ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-8
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2. ตะกั่ว (Pb)

ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0.0016 - 0.0114 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-9
3. ปรอท (Hg)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0002 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.001 มิลลิกรัมตอลิตร
4. แคดเมียม (Cd)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0004 - 0.0005 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-10
5. ซิลิเนียม (Se)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0018 - 0.0023 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร ดังแสดงใน รูปที่ 3-9-11
6. โครเมียม (Cr)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0024 - 0.0026 มิลลิกรัมตอลิตร
7. พลวง (Sb)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอ สังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 - 0.0003 มิลลิกรัมตอลิตร
8. เงิน (Ag)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน ไมมีบอสังเกตการณในพื้นที่
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0022 มิลลิกรัมตอลิตร
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รูปที่ 3-9-1 กราฟแสดงการเปลี่ ย นแปลงระดับ น้ําในบอสังเกตการณในแองตากเปรีย บเทีย บกับ
ปริมาณน้ําฝน (สถานีวัดน้ําฝน SW.6 บานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ของสํานักอุทกวิทยา
และบริหารน้ําภาคเหนือตอนลาง กรมชลประทาน)
ตารางที่ 3-9-1 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (เหล็ก แมงกานีส ฟลูออไรด ไนเตรท ความกระดาง
ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ําได สารหนู และตะกั่ว) จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
หมายเลขบอ

สถานที่

หมูที่

5607D001 วัดทาสายโทรเลข 2
5607D002 วัดทาสายโทรเลข 2

ตําบล

อําเภอ

ทาสายลวด

แมสอด

จังหวัด ความลึก
ตาก

112

ความ

ชนิด

pH

Fe

56-64 หินทราย 7.5

ลึกชั้นน้ํา ชั้นน้ํา

Mn

F

NO3 TH

TDS
871

As

Pb

0.016 < 0.0007

0

0.1

4.8 20.0

7.5 1.4

1.2

0.5 < 0.9 290

601 < 0.0028 0.0024

19

ทาสายลวด

แมสอด

ตาก

12

5607D004

วัดใหมคํามา

3

แมปะ

แมสอด

ตาก

72

4-12 ทราย
48-56 หินทราย 8

0.1

0.5

7.5

1,400 0.073

0.0008

5607D005

วัดใหมคํามา

3

แมปะ

แมสอด

ตาก

40

28-36 หินทราย 7.8

0

0.2

0.8 < 0.9 330 1,030 0.049

0.0041

5607D006

วัดศรีบุญเรือง

4

แมตาว

แมสอด

ตาก

72

60-68 หินทราย 7.7 0.4

0.6

0.5 54.0 390 1,720 0.007

0.0096

5607D007

วัดศรีบุญเรือง

4

แมตาว

แมสอด

ตาก

12

4-12

7.8 0.8

1.0

1.6 < 0.9 150 1,740 0.008

0.0111

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
เกณฑอนุโลมสูงสุด
**หมายเหตุ

อยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด
เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
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6.6

80

≤ 0.5 ≤ 0.3 ≤ 0.7 <45 ≤ 300 ≤ 600
1

0.5

1

45

500

1200

0.00

0.00

0.05

0.05
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รูปที่ 3-9-2 กราฟแสดงกราฟระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
3-106

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-9-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-5 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-6 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-7 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-8 แผนที่แสดงปริมาณสารหนูในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-9 แผนที่แสดงปริมาณตะกั่วในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-10 แผนที่แสดงปริมาณแคดเมียมในชั้นน้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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รูปที่ 3-9-11 แผนที่แสดงปริมาณซีลิเนี่ยมในชัน้ น้ําหินแข็งแองน้ําบาดาลตาก
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3.10. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเพชรบูรณ
3.10.1 การใชน้ําบาดาล
น้ําบาดาลในจังหวัดเพชรบูรณพบทั้งในแหลงน้ําบาดาลจากตะกอนหินรวน และจากหินแข็ง
ประชาชนในพื้นที่สวนมากใชน้ําจากการขุดบอน้ําตื้นและน้ําผิวดินเพื่อการอุปโภคและใชในการเกษตร
สวนน้ําบาดาลเพื่อการบริโภคมาจากน้ําดื่มของบริษัทเอกชนที่มีการทําน้ําดื่มขาย
3.10.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
น้ําบาดาลในจังหวัดเพชรบูรณ พบทั้งในแหลงน้ําบาดาลจากตะกอนหินรวน และจากหินแข็ง
ประชาชนในพื้ น ที่ ส ว นมากใช น้ํ า จากการขุ ด บ อ น้ํ า ตื้ น และน้ํ า ผิ ว ดิ น เพื่ อ การอุ ป โภคและใช ใ น
การเกษตร สวนน้ําเพื่อการบริโภคมาจากน้ําดื่มของบริษัทเอกชนที่มีการทําน้ําดื่มขาย
การติดตามสถานการณน้ําบาดาลพื้นที่แองเพชรบูรณยังอยูในระยะเริ่มตน โดยในป พ.ศ.
2556 ไดทํา การกอสรา งสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล ทั้งหมด 2 สถานี รวม 2 บอ เป น บ อ
สังเกตการณชั้นน้ําระดับตื้น เจาะในตะกอน กรวด ทราย ชั้นน้ําอยูที่ความลึก 18-26 เมตร จํานวน 1
บอ และชั้นน้ําระดับลึก เจาะในหินทรายสีเทาดําถึงเทาเขียวที่แทรกสลับกับหินดินดาน ไดน้ําในรอย
รอยแตกของหินอยูที่ความลึกประมาณ 94-100 เมตร และ 114-116 เมตร
ปจจุบันระดับน้ําในบอสังเกตการณน้ําบาดาลในชั้นน้ําระดับตื้นอยูที่ประมาณ 7 เมตร ต่ําจาก
ระดั บ ผิว ดิ น และชั้ นน้ํ า ระดั บ ลึ กมีร ะดับน้ําอยูที่ป ระมาณ 32 เมตร ต่ําจากระดับ ผิวดิน จากการ
ติดตามระดับน้ําในพื้นที่พบวา ระดับน้ํามีแนวโนมลดลง คาดวามีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนที่
ลดลง (รูปที่ 3-10-1) นอกจากนี้อาจเนื่องมาจากการใชน้ําในปริมาณที่มากขึ้นเนื่องจากเปนชวงปที่
ประสบกับปญหาภัยแลง
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-10-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในบอสังเกตการณในแองเพชรบูรณเปรียบเทียบกับ
ปริมาณน้ําฝน (คาเฉลี่ยจากสถานีวัดน้ําฝน S33 ตาดกลอย อ.หลมเกา และสถานีวัดน้ําฝน S42 พุเตย
อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ ของสํานักอุทกวิทยาและบริหารน้ําภาคเหนือตอนลาง กรมชลประทาน)
3.10.3 คุณภาพน้ําบาดาล
การติดตามคุณภาพน้ําบาดาลในบอสังเกตการณพบวา คุณภาพน้ําบาดาลโดยทั่วไปอยูใน
เกณฑดี แตในชั้นน้ําระดับตื้นพบปริมาณซัลเฟส และสารทั้งหมดที่ละลายน้ําได เกินเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค(ตารางที่ 3-10-1)
ตารางที่ 3-10-1 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (ปริมาณซัลเฟส และปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ําได)
จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
หมายเลขบอ

สถานที่

5603H020 อบต.วังชมภู

ตําบล

อําเภอ

วังชมภู เมือง

5603H022 วัดบานไรเหนือ สะเดียง เมือง

จังหวัด ความลึกชั้นน้ํา
เพชรบูรณ 104-112

ชนิดชั้นน้ํา

SO4

TDS

หินทรายแปง หินทราย

17

371

280

800

เพชรบูรณ 18-26
กรวดทราย
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
เกณฑอนุโลมสูงสุด

**หมายเหตุ

อยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด
เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-10-2 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลเพชรบูรณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-10-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลเพชรบูรณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-10-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลเพชรบูรณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-10-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลเพชรบูรณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-10-6 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลเพชรบูรณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-10-7 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลเพชรบูรณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

3.11. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลกาญจนบุรี
3.11.1 การใชน้ําบาดาล
แองกาญจนบุรีรองรับดวยหินใหน้ําที่เปนหินแข็งมากกวารอยละ 70 การติดตาม
สถานการณน้ําบาดาลพื้นที่แองกาญจนบุรีนั้น จึงเนนในชั้นน้ําบาดาลหินแข็งเปนหลัก โดยเริ่มเจาะบอ
สังเกตการณเมื่อป 2550 จํานวน 2 สถานี รวม 2 บอ เปนบอสังเกตการณในหินแกรนิต ชั้นน้ําอยูที่
ความลึก 56-60 และ 90-94 เมตร จํานวน 1 บอ และบอสังเกตการณในหินแปร ชั้นน้ําอยูที่ความลึก
48-52 และ 60-64 เมตร อีก 1 บอ ในป 2556 ไดทําการกอสรางสถานีสังเกตการณเพิ่มเติมอีก
จํานวน 3 สถานี รวม 4 บอ เปนบอสังเกตการณในหินโดโลไมต ชั้นน้ําอยูที่ความลึกประมาณ 10-15
และ 80-90 เมตร จํานวน 2 บอ และบอสังเกตการณในหินทราย จํานวน 2 บอ ไดน้ําตามรอยแตก
ของหินทราย 3 ชั้น คือ ตื้นกวา 40 เมตร 132-136 และ 172-176 เมตร
3.11.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แองกาญจนบุรีรองรับดวยหินใหน้ําที่เปนหินแข็งมากกวารอยละ 70 การติดตาม
สถานการณน้ําบาดาลพื้นที่แองกาญจนบุรีนั้น จึงเนนในชั้นน้ําบาดาลหินแข็งเปนหลัก โดยเริ่มเจาะบอ
สังเกตการณเมื่อป 2550 จํานวน 2 สถานี รวม 2 บอ เปนบอสังเกตการณในหินแกรนิต ชั้นน้ําอยูที่
ความลึก 56-60 และ 90-94 เมตร จํานวน 1 บอ และบอสังเกตการณในหินแปร ชั้นน้ําอยูที่ความลึก
48-52 และ 60-64 เมตร อีก 1 บอ ในป 2556 ไดทําการกอสรางสถานีสังเกตการณเพิ่มเติม อีก
จํานวน 3 สถานี รวม 4 บอ เปนบอสังเกตการณในหินโดโลไมต ชั้นน้ําอยูที่ความลึกประมาณ 10-15
และ 80-90 เมตร จํานวน 2 บอ และบอสังเกตการณในหินทราย จํานวน 2 บอ ไดน้ําตามรอยแตก
ของหินทราย 3 ชั้น คือ ตื้นกวา 40 เมตร 132-136 และ 172-176 เมตร
ปจจุบันระดับน้ําในบอสังเกตการณสวนใหญอยูที่ประมาณ 5-9 เมตร ต่ําจากระดับ
ผิวดิน จากการติดตามระดับน้ําในพื้นที่พบวา ระดับน้ําในบอสังเกตการณสวนใหญมีการแปรผันตาม
ปริ ม าณน้ํ า ฝนแต อยู ในช ว งเวลาที่ ช ากวา เนื่ องจากต องใชเ วลาในการซึม ลงไปเพิ่มเติม ใหกั บ ชั้ น
น้ําบาดาล (รูปที่ 3-11-1) และมีแนวโนมลดลงตามปริมาณน้ําฝน
3.11.3 คุณภาพน้ําบาดาล
การติดตามคุณภาพน้ําบาดาลในบอสังเกตการณพบวา คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีถึง
ปานกลาง มีป ริมาณสารทั้งหมดที่ ละลายไดอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค สว น
ปริมาณโลหะหนักตางๆ ไดแก สังกะสี สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม ซีลีเนียม และ ปรอท ยังอยูในเกณฑ
มาตรฐาน ยกเวนบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีปริมาณฟลูออไรดและสารหนูสูงเกินเกณฑมาตรฐาน
(ตารางที่ 3-11-1 และ รูปที่ 3-11-2 ถึง รูปที่ 3-11-7) ปริมาณฟลูออไรดที่เกินมาตรฐานคาดวามี
3-123

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

ความสัมพันธกับแนวรอยเลื่อนและแหลงน้ําพุรอนใกลเคียง สวนปริมาณสารหนูในน้ําบาดาลยังตองมี
การติดตามตอไป

รูปที่ 3-11-1 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในบอสังเกตการณในแองกาญจนบุรี
เปรียบเทียบกับปริมาณน้ําฝน (สถานี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ของกรมอุตุนิยมวิทยา)
ตารางที่ 3-11-1 ผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (เหล็ก ฟลูออไรด ความกระดาง ปริมาณสารทั้งหมด
ที่ละลายน้ําได สารหนู และตะกั่ว) จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
หมายเลขบอ

สถานที่ตั้งบอ

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ความลึกชั้นน้ํา ชนิดชั้นน้ํา

Fe

F

TH TDS

As

Pb

RB02

โรงเรียนบานคาวิทยา บานคา

บานคา

ราชบุรี

56-60,90-94

หินแกรนิต

0.1

9.4

62

489

0.061

< 0.0007

RB01

โรงเรียนบานตะโกลาง สวนผึ้ง

สวนผึ้ง

ราชบุรี

48-52,60-64

หินแข็ง

0.1

3

340 646

0.043

0.0009

5602A008

โรงเรียนบานทามะเฟองจรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 32-36,132-136, หินทราย

0.2 < 0.4 440 632 < 0.0028 0.0007

172-176
หินทราย

0.4

1

400 590 < 0.0028 0.0011

5602A009

โรงเรียนบานทามะเฟองจรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 6-14

5602A011

อบต.ทากระดาน

ทากระดาน ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี 12-16,85-89

หินโดโลไมต 0.8 < 0.4 380 506

5602A012

วัดหมองกระแทะ

ทากระดาน ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี 11-15,79-83

หินโดโลไมต

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
เกณฑอนุโลมสูงสุด
**หมายเหตุ

อยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด
เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
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0.008

< 0.0007

0.1 < 0.4 360 487 < 0.0028 < 0.0007
≤ 0.5 ≤ 0.7 ≤ 300 ≤ 600

0.00

0.00

500 1200

0.05

0.05

1

1

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รูปที่ 3-11-2 แผนทีแ่ สดงผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลเหล็ก จากบอสังเกตการณ

3-125

รายงานฉบับสมบูรณ

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-11-3 แผนทีแ่ สดงผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลฟลูออไรด จากบอสังเกตการณ
3-126

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-11-4 แผนทีแ่ สดงผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลความกระดาง จากบอสังเกตการณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-11-5 แผนทีแ่ สดงผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ําได จากบอ
สังเกตการณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รูปที่ 3-11-6 แผนทีแ่ สดงผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลสารหนู จากบอสังเกตการณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รูปที่ 3-11-7 แผนทีแ่ สดงผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลตะกั่ว จากบอสังเกตการณ
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รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

3.12. สถานการณแองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนลาง
3.12.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลเจาพระยา
ตอนลาง 3 ประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 3-12-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 1,286.43ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะ
การใช น้ํ า พบว า จะเป น การใช น้ํ า จากระบบประปาภูมิภ าคและประปานครหลวงสูงที่สุดถึง 961
ลานลูกบาศกเมตรตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบาน 245.33
ลาน ลบ.ม.ตอป บอน้ําบาดาลเอกชน 71 ลานลูกบาศกเมตรตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจาก
บอน้ําตื้น 9.15 ลานลูกบาศกเมตรตอป ภาพรวมของแองเจาพระยาตอนลางสวนใหญจะเปนการใชน้ํา
จากแหลงน้ําผิ วดิน ประมาณรอยละ 51.85ปริมาณการใช น้ําจากแหลงน้ําผิ วดิน เทากับ 1024.79
ลานลูกบาศกเมตรตอป และมีการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 48.15 ปริมาณการใชน้ํา
จากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 261.63 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 467.38 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการ
ใชน้ําจากบอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก ซึ่งปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้เมื่อ
พิจารณาถึงปริมาณการใชน้ําบาดาลรายพื้นที่ พบวาพื้นที่ที่มีการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
สูง สุ ด คื อ จั ง หวั ด สมุ ทรสาคร และจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ รองลงมาคื อ จั ง หวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา
จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสระบุรี ตามลําดับ
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 388 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยปริมาณ
การใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําบาดาลระดับน้ําตื้น บางแหงใชน้ําบาดาลระดับลึก
ซึ่งปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมทั้งหมดนี้เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใชน้ําบาดาลราย
พื้นที่ พบวาในกลุมพื้นที่ภาคกลาง เชน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี จะมี
ปริมาณการใชน้ําบาดาลรวมกันถึง 317.31 ลานลูกบาศกเมตรตอป เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เปนพื้นที่
ที่มีการทําการเกษตรคอนขางมาก โดยมีการเพาะปลูกขาวถึงประมาณ 3 รอบ ตอปและ บริเวณพื้นที่
ภาคตะวั น ตก จั งหวั ดราชบุ รี และกาญจนบุรี มีป ริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม 65
ลานลูกบาศกเมตรตอป
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3.12.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
สถานการณ แอ งน้ํ า บาดาลเจาพระยาตอนลาง มีการติดตามการเปลี่ย นแปลงของระดับ
น้ําบาดาลเปนชั้นน้ําบาดาลในตะกอนรวนทั้งหมดซึ่งแบงเปนชั้นน้ําบาดาล 8 ชั้นน้ําบาดาล จากขอมูล
การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของระดั บ น้ํ า บาดาล ตั้ ง แต ป พ.ศ. 2521-2559 จากสถานี
บอสังเกตการณทั้งหมด 232 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 646 บอ
พื้นที่นอกเขตวิกฤติการณน้ําบาดาล ไดแก จังหวัดนครสวรรค ชัยนาท สุพรรณบุรี อางทอง
สิงห บุรี สระบุรี ลพบุ รี อุ ทัย กาญจนบุ รี ราชบุ รี และนครนายก (ตารางที่ 3-12-2) พบวาระดับ
น้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามฤดูกาล การใชน้ําบาดาลในชวงที่ไมมีฝนและชวงฤดูแล ง
ยาวนานของป 2559 จะมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงจาก
ระดับน้ําปกติโดยเฉลี่ยประมาณ 3-15 เมตร และเมื่อมีฝนตกระดับน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับปกติ
ตารางที่ 3-12-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนลาง
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
ประปาภูมิภาค

ประปาหมูบาน/เทศบาล

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

กรุงเทพฯ

604.93

0

0

ฉะเชิงเทรา

16.13

0

ชัยนาท

1.05

นครนายก

จังหวัด

บอน้ําตื้น

บอบาดาลเอกชน

0

0

11.94

7.13

0.67

2.05

3.23

0

นครปฐม

7.52

0.37

รวมทั้งหมด

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

3.62

604.93

3.62

99.41

0.59

0.26

3.36

28.07

10.75

72.31

27.69

9.44

0.26

0.27

3.1

10.64

22.55

77.45

3.53

4.01

0.12

2.86

6.76

6.99

49.17

50.83

7.74

16.9

0.91

6.45

15.26

24.63

38.26

61.74

นนทบุรี

80.89

0

0

0

0

0.97

80.89

0.97

98.81

1.19

ปทุมธานี

58.6

0

1.87

10.39

0.7

9.78

60.46

20.87

74.34

25.66

ปราจีนบุรี

4.57

0.00

6.39

7.55

0.24

1.52

10.96

9.31

54.07

45.93

พระนครศรีอยุธยา

12.58

1.02

5.11

18.22

1.27

16.24

17.69

36.74

32.50

67.50

ราชบุรี

4.73

1.76

10.01

15.18

2.79

4.49

14.73

24.21

37.83

62.17

ลพบุรี

13.92

0.26

4.68

17.11

0.89

1.49

18.60

19.76

48.49

51.51

สมุทรปราการ

97.71

0.00

0.00

0.00

0.00

1.47

97.71

1.47

98.52

1.48

สมุทรสงคราม

4.33

0.00

0.56

4.79

0.14

0.46

4.89

5.39

47.55

52.45

สมุทรสาคร

23.58

0.00

0.70

10.08

0.27

9.98

24.28

20.33

54.43

45.57

สระบุรี

8.26

0.64

5.44

11.69

0.27

4.52

13.70

17.12

44.46

55.54

สิงหบุรี

0.75

1.04

0.60

6.45

0.14

1.15

1.35

8.77

13.31

86.69

สุพรรณบุรี

6.66

2.53

7.18

18.81

0.50

1.45

13.84

23.30

37.26

62.74

อางทอง

1.61

1.18

0.96

7.57

0.15

0.60

2.57

9.50

21.30

78.70

อุทัยธานี

0.27

0.21

4.61

6.54

0.25

0.27

4.97

7.27

40.61

59.39

รวม

951.32

9.68

73.37

171.86

9.16

70.95

1024.76

261.64

985.18

914.82
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อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

กรุงเทพฯ

721.08

0

ฉะเชิงเทรา

7.65

ชัยนาท

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

21.66

721.08

21.66

0.21

0

0.21

0

3.02

7.65

3.02

0.68

9.82

10.68

0.13

0.05

3.37

0.13

3.42

0.02

18.52

18.54

นครนายก

0.46

0

1.4

0.46

1.4

2.53

11.76

14.29

นครปฐม

4.51

0.22

52.31

4.51

52.53

0.89

13.56

14.45

นนทบุรี

106.45

0

7.76

106.45

7.76

0.05

1.58

1.68

ปทุมธานี

28.04

0.00

37.00

28.04

37.00

0.48

4.49

4.46

ปราจีนบุรี

0.72

0.00

9.35

0.72

9.35

4.59

12.57

17.16

พระนครศรีอยุธยา

6.80

0.16

58.01

6.80

58.16

1.54

17.74

19.28

ราชบุรี

0.59

0.43

52.01

0.59

52.44

3.15

21.02

24.17

ลพบุรี

1.23

0.01

12.04

1.23

12.05

8.75

46.68

55.43

สมุทรปราการ

128.23

0

84.33

128.23

84.33

0.09

2.45

2.54

สมุทรสงคราม

0.9

0

2.42

0.9

2.42

0.37

2.73

3.09

สมุทรสาคร

32.2

0

89.22

32.2

89.22

0.02

2.82

2.85

สระบุรี

2.31

0.28

21.23

2.31

21.51

9.13

29.01

38.14

สิงหบุรี

0.08

0.09

6.2

0.08

6.29

0.58

11.95

12.53

สุพรรณบุรี

0.87

0.32

2.91

0.87

3.23

8.28

43.02

51.3

อางทอง

0.21

0.1

1.08

0.21

1.18

0.54

10.31

10.85

อุทัยธานี

0.05

0.05

0.37

0.05

0.41

0.3

15.36

15.66

รวม

1042.51

1.71

465.69

1042.51

467.38

42.20

275.39

317.31

ในสวนพื้นที่ในเขตวิกฤติการณน้ําบาดาล ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
สมุ ทรปราการ สมุ ท รสาคร นครปฐม และพระนครศรี อยุ ธ ยา หลั งจากมี การควบคุ ม การใช
น้ําบาดาลมี ปริ มาณการใชน้ําที่ล ดลงจนถึงแนวโนมการใชน้ํ าบาดาลที่คงที่ (รูปที่ 3-12-1) ระดับ
น้ําบาดาลมีแนวโนมคืนตัวสูงขึ้นและคงที่ (รูปที่ 3-12-2 และ ตารางที่ 3-12-2) และยังพบในบาง
พื้นที่ ไดแก อําเภอลําลูกกา ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อําเภอเมือง ดอนตูม จังหวัดนครปฐม และอําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร การใชน้ําบาดาลในภาคอุตสาหกรรมก็ยังมีการใชน้ําที่สูงอยู (ตารางที่ 312-3) ระดับน้ําบาดาลมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง (รูปที่ 3-12-2และ ตารางที่ 3-12-2) สาเหตุ
คาดวามีการมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชนเมือง จึงตองมีการติดตาม
เฝาระวังเปนพิเศษ
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รูปที่ 3-12-1 ปริมาณการใชน้ําบาดาลจากบอจดทะเบียนบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระหวางป พ.ศ.2544-2558 (ณ สิงหาคม 2558)
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ตารางที่ 3-12-2 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณภาคกลางตอนลาง
แนวโนมระดับน้ํา

จํานวน

ลําดับ

จังหวัด

1

ชัยนาท

25

2

นครนายก

7

1

8

3

นครสวรรค

8

1

9

4

ลพบุรี

6

5

สระบุรี

7

6

สิงหบุรี

12

7

สุพรรณบุรี

39

4

3

46

8

อางทอง

14

1

1

16

9

อุทัยธานี

2

10

กาญจนบุรี

7

1

11

ราชบุรี

18

3

4

25

145

12

8

165

รวม

ลดลง

คงที่

สูงขึ้น

(บอ)
25

6
1

8
12

2
8

1. ชั้นน้ําพระประแดง (รูปที่ 3-12-4) ระดับน้ําบาดาลประมาณ 10-50 เมตร โดยระดับน้ํา
ต่ําที่สุดบริเวณทิศตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งระดับน้ําต่ํามากกวา 50 เมตร
2. ชั้นน้ํานครหลวง (รูปที่ 3-12-5) ระดับน้ําบาดาลประมาณ 12-50 เมตรจากระดับผิวดิน
โดยบริเวณทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครปฐมและทิศตะวันออกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง
ระดับน้ําต่ํามากกวา 30 เมตร และบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร ระดับน้ําลดต่ํามากที่สุดคือ ต่ํากวา 65
เมตร ซึ่งบริเวณดังกลาว เปนเขตอุตสาหกรรมที่มีการใชน้ําบาดาลมากที่สุด
3. ชั้นน้ํานนทบุรี (รูปที่ 3-12-6) ระดับน้ําบาดาลประมาณ 12-60 เมตรบริเวณ อําเภอหนอง
เสือ จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและทางทิศตะวันตกของจังหวัด
นครปฐมระดับน้ําบาดาลลดต่ํามากกวา 30 เมตร และบริเวณอําเภอกระทุมแบน และอําเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร ระดับน้ําบาดาลลดลงต่ํามากกวา 73 เมตร
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ตารางที่ 3-12-3 แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล

หมายเหตุ: ปริมาณน้ํา : เปนปริมาณนาสูงสุดตามใบอนุญาตใชนาบาดาลณวันที3่ 1 สิงหาคม 2558 สวนแผนงานและประเมินผลสํานัก
ควบคุมกิจการนาบาดาลกรมทรัพยากรนาบาดาล

ตารางที่ 3-12-4 ปริมาณการใชน้ําบาดาลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามประเภทการใชน้ํา
ลําดับ

จังหวัด

ชั้นน้ํากรุงเทพ

ชั้นน้ําพระประแดง ชั้นน้ํานครหลวง

ชั้นน้ํานนทบุรี

ชั้นน้ําสามโคก

ชั้นน้ําพญาไท

ชั้นน้ําปากน้ํา

ชั้นน้ําธนบุรี

ลดลง คงที่ สูงขึ้น ลดลง คงที่ สูงขึ้น ลดลง คงที่ สูงขึ้น ลดลง คงที่ สูงขึ้น ลดลง คงที่ สูงขึ้น ลดลง คงที่ สูงขึ้น ลดลง คงที่ สูงขึ้น ลดลง คงที่ สูงขึ้น

รวม

1 กรุงเทพมหานคร

-

3

1

1

24

1

4

23

2

3

28

2

1

2

-

-

2

1

-

2

-

-

3

-

2 นครปฐม

2

-

-

11

2

2

10

5

3

8

6

-

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

103
55

3 นนทบุรี

-

-

-

2

4

2

3

3

1

2

6

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

25

4 ปทุมธานี

-

1

-

3

5

1

4

5

-

4

4

1

-

3

-

1

1

1

-

1

-

-

1

-

36

5 พระนครศรีอยุธยา

2

1

1

11

1

1

13

-

-

5

2

-

5

1

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

46

6 สมุทรปราการ

-

-

-

-

11

2

2

8

2

2

8

2

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

2

-

43

7 สมุทรสาคร

-

1

-

1

4

-

3

2

-

2

4

-

1

2

-

1

2

1

-

-

-

-

-

-

24

6

2

29 51

9

39 46

8

26 58

5

10

9

2

8

6

5

0

3

0

0

6

0 332

6

332

รวม

4

12

89

93

89
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รูปที่ 3-12-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนลาง
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รูปที่ 3-12-3 ภาคตัดขวางชั้นน้ํานครหลวงในคาชวงป พ.ศ. 2540 –2558

รูปที่ 3-12-4 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันน้ําบาดาลนับจากป 2548 และกราฟระดับน้ํา
ชั้นน้ําบาดาลพระประแดง
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รูปที่ 3-12-5 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันน้ําบาดาลนับจากป 2548 และกราฟระดับน้ํา
ชั้นน้ําบาดาลนครหลวง

รูปที่ 3-12-6 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันน้ําบาดาลนับจากป 2548 และกราฟระดับน้ํา
ชั้นน้ําบาดาลนนทบุรี
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3.12.3 คุณภาพน้ําบาดาล
การรุกล้ําและการกระจายตัวของความเค็ม การรุกล้ําของน้ําเค็มเขาสูแหลงน้ําจืดเกิดขึ้นเมื่อ
มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากทําใหแรงดันในชั้นน้ําบาดาลบริเวณที่มีการสูบน้ําลดต่ําลง น้ําเค็มใน
ชั้นน้ําเดียวกันจากบริเวณที่ยังมีแรงดันสูงกวาจะไหลเขามาแทนที่ หรือหากบริเวณดังกลาวอยูใกล
ที่ราบชายฝงทะเลน้ําทะเลก็จะไหลแทรกซึมรุกล้ําเขามาได อัตราการรุกล้ําของน้ําเค็มขึ้นอยูกับความ
แตกตางของระดับน้ําระหวางบริเวณพื้นที่ที่มีน้ําเค็มกับบริเวณที่ระดับน้ําลดต่ําลงมาก ดังเชน พื้นที่
บริเวณจังหวัดสมุทรปาการ และจังหวัดสมุทรสาคร
ชั้นน้ําพระประแดง (PD Aquifer)ระดับความลึกไมเกิน 100 เมตร ชั้นน้ําบาดาลมีความลึก
ในชวง 60-80 เมตร พบปริมาณคลอไรดมีคาสูงมาก เกินเกณฑมาตรฐานใชอุปโภคบริโภค พบใน
บริเวณใกลปากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดสมุทรปราการไปจนถึงจังหวัดนนทบุรี และปากแมน้ําทาจีน
จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ยังพบในบริเวณพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดนครปฐมในบางพื้นที่
ปริมาณคลอไรดที่ตรวจพบมีคามากกวา 5,000 มิลลิกรัม/ลิตร สวนพื้นที่ที่เหลือปริมาณคลอไรดมีคา
สูงเกินเกณฑมาตรฐานใชอุปโภคบริโภค มีคามากวา 600 มิลลิกรัม/ลิตร พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
ชั ย นาท อุ ทั ย ธานี และอ า งทอง ปริ ม าณคลอไรด อ ยู ใ นเกณฑ อ นุ โ ลมให ใ ช อุ ป โภคบริ โ ภคได
(รูปที่ 3-12-7)
ชั้นน้ํานครหลวง (NL Aquifer)ระดับความลึกไมเกิน 150 เมตร ชั้นน้ําบาดาลมีความลึก
ในชวง 100-140 เมตร ปริมาณคลอไรดมีคาสูงมาก ในบริเวณใกลปากแมน้ําเจาพระยา จังหวัดจังหวัด
สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ปริมาณคลอไรดที่ตรวจ
พบมีคามากกวา 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร สวนของจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี
ปริมาณคลอไรดที่ตรวจพบมีคา 600-1,000 มิลลิกรัม/ลิตรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี สิงหบุรี ชัยนาท
อุทัย ธานี และนครนายก และปทมธานี บางพื้น ที่ป ริมาณคลอไรดอยูในเกณฑ อนุโลมให ใช อุป โภค
บริโภคได (รูปที่ 3-12-8)
ชั้นน้ํานนทบุรี (NB Aquifer) ระดับความลึกไมเกิน 200เมตร ชั้นน้ําบาดาลมีความลึกในชวง
170-200 เมตร พบปริมาณคลอไรดมีคาสูงมากเชนเดียวกับ ชั้นน้ําพระประแดง และชั้นนครหลวง ใน
บริเวณปากแมน้ําเจาพระยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และปากแมน้ําทาจีน จังหวัด
สมุทรสาคร นนทบุรี และปทุมธานี โดยปริมาณคลอไรดที่ตรวจพบมีคามากกวา 1,000 มิลลิกรัม/ลิตร
ในพื้นที่อื่นจังหวัดสุพรณบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี และนครนายก ปริมาณคลอไรดอยูในเกณฑ
อนุโลมใหใชอุปโภคบริโภคได (รูปที่ 3-12-9)
จากการคัดเลือกตัวแทนจากบอบาดาลเพื่อตรวจวัดคุณภาพและองคประกอบทางเคมีของ
น้ําบาดาลใหกระจายทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา แบงเปนชวงความลึกจากระยะการวางทอกรอง ได 8 ชวง คือ
0-50, 50-100, 100-150, 150-200, 200-300, 300-350, 350-450 และมากกวา 450 เมตรขึ้นไป
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โดยมีบอตัวแทนที่สามารถแบงชวงความลึกไดจํานวน 1,011 บอ จากบอที่เก็บตัวอยางน้ําทั้งหมด
1,025 บอ
ชวงความลึก 0-50 เมตร บอสวนใหญจะอยูบริเวณขอบแองน้ําบาดาล และบอที่พบคาคลอ
ไรด ที่มีป ริมาณมากกว า 600 มิ ล ลิกรัมตอลิตร จะอยูบ ริเวณขอบแองทางตะวัน ออก แถวจังหวัด
ลพบุรี ปราจีนบุรี นครนายก ทางตอนเหนือพบที่ จังหวัดนครสวรรค ทางตะวันตกจะพบที่จังหวัด
สุพรรณบุรี ราชบุรี และทางตะวันตกของจังหวัดนครปฐม สวนบริเวณตอนกลางและตอนใตที่ติดกับ
อาวไทยนั้นในสวนที่มีดินเหนียวทะเลปดทับปริมาณคลอไรดจะปริมาณคอนขางสูงจึงไมมีการเจาะบอ
นํามาใชประโยชน ยกเวนพวกที่ทํานากุงแถวจังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร ซึ่งนําน้ําจากชั้นนี้มาใช
ประโยชน (รูปที่ 3-12-10 และ 3-12-11)
ชวงความลึก 50-100 เมตร บอที่พบคาคลอไรดปริมาณมากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร สวน
ใหญจะอยูบริเวณกลางแองบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล และทางตอนใตของแองที่ติดกับอาวไทย
บริเวณขอบแองนั้นจะมีที่พบบาง พบอยูที่ทางตะวันตก เหนือ และทางตะวันออก โดยจะพบที่ทาง
ตะวันตกของจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สวนตอนเหนือจะพบที่จังหวัดนครสวรรค สวนทาง
ตะวันออกจะพบที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และจังหวัดนครนายก
ชวงความลึก 100-150 เมตร บอที่พบคาคลอไรดปริมาณมากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร สวน
ใหญจะอยูบริเวณกลางแองบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล และทางตอนใตของแองที่ติดกับอาวไทย
บริเวณขอบแองนั้นจะมีที่พบบาง พบอยูที่ทางตะวันตก และทางตะวันออก โดยจะพบที่ทางตะวันตก
ของจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สวนทางตะวันออกจะพบที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และจังหวัด
นครนายก
ชวงความลึก 150-200 เมตร บอที่พบคาคลอไรดปริมาณมากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร สวน
ใหญจะอยูบริเวณกลางแองบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล บางบอเกิดการรั่วซึมจากชั้นบนลงมาทําใหมี
คาคลอไรดเกิน
ชวงความลึก 200-300 เมตร บอที่พบคาคลอไรดปริมาณมากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร สวน
ใหญจะอยูบริเวณกลางแองบริเวณกรุงเทพและปริมณฑล บางบอเกิดการรั่วซึมบอมีการชํารุดชวงชั้น
น้ําเค็ม
ชวงความลึก 300-350 เมตร จากประวัติการเจาะมานั้นยังไมมีบอไหนที่มีคาปริมาณคลอไรด
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
ชวงความลึก 350-450 เมตร จากประวัติการเจาะมานั้นยังไมมีบอไหนที่มีคาปริมาณคลอไรด
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
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ความลึกมากกวา 450 เมตร จากประวัติการเจาะมานั้นยังไมมีบอไหนที่มีคาปริมาณคลอไรด
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อตรวจสอบ เกิดจากบอมีการชํารุดชวงบนของบอที่เปนน้ําเค็ ม
ทําใหเกิดการปนเปอนจากน้ําเค็ม
คุณภาพน้ําบาดาลและการปนเปอน คุณภาพน้ําบาดาลเปนปญหาหลักสําหรับการใชเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ปญหาคุณภาพน้ําบาดาลที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดเองตามธรรมชาติและที่เกิดจากการปนเปอน
จากแหลงของเสียหรือกิจกรรมของมนุษยที่ทําขึ้นในบริเวณที่ราบชายฝงทะเลหรือบริเวณที่ราบปาก
แมนํ้าเจาพระยา และแมน้ําทาจีนจะมีน้ําเค็มเกิดแทรกอยูในชั้นน้ําจืด ทําใหมีปญหาคุณภาพน้ําเค็ม
เชนเดียวกัน
ปญหาแผนดินทรุด การใชน้ําบาดาลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยูในอัตราที่สูงมาก
เกินปริมาณน้ําสมดุลทางธรรมชาติ และไดใชตอเนื่องกันมาเปนเวลานานทําใหแรงดันและน้ําลดลง
ระดับน้ําบาดาลลงอยางรวดเร็วโดยไมมีการคืนตัว การลดลงของระดับน้ําบาดาลดังกลาวเปนสิ่งบงชี้
การเกิดวิกฤตการณน้ําบาดาล ซึ่งผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นคือ แผนดินทรุด น้ําเค็มไหลแทรกซึมรุกล้ําเขา
มาในชั้นน้ําจืด ทําใหชั้นน้ําบาดาลซึ่งเดิมเคยใหน้ําจืดเปลี่ยนแปรสภาพเปนน้ํากรอยและน้ําเค็ม และ
ผลกระทบที่เกิดจากแผนดินทรุดก็คือ น้ําทวมขังทอระบายน้ําและทอประปาชํารุดเสียหาย ตึกทรุด
สะพานทรุด พื้นถนนและทางเดินแตกราว ฯลฯ
ในป พ.ศ. 2557 (ป พ.ศ. 2558 ไมมีการสํารวจรังวัด) ขนาดการทรุดตัวเมื่อเปรียบเทียบคา
ระดับหมุดในป พ.ศ. 2555 (รูปที่ 3-12-10 และ รูปที่ 3-12-11) พบวาหมุดที่ระดับ 1 เมตร จาก
ทั้งหมด 40 หมุดพบการทรุดตัวอยู 17 หมุดและหมุดมีคาสูงขึ้นอยู 23 หมุด สวนใหญขนาดการทรุด
ตัวจะอยูประมาณ 0-2 ซมสวนหมุดที่การทรุดตัวมากกวา 2 ซม.เปนหมุด CI59-1 อยูที่อําเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี ทรุดตัว -2.14 ซม. และการสํารวจรังวัดคาระดับสูงของหมุดหลักฐาน พบวามีคา
ระดับสูงสวนใหญสูงขึ้น สวนหมุดที่มีความลึกมากกวา 1 เมตรซึ่งประกอบดวยหมุดลึกประมาณ 10
เมตรทั้งหมด 7 หมุด 15 เมตรทั้งหมด 9 หมุดและ 100-200 เมตรทั้งหมด 27 หมุด สวนใหญพบคา
ระดับสูงขึ้นมีเพียงแคบางหมุดที่มีการทรุดตัว เนื่องจากการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2557 ทําการ
สํ า รวจรั ง วั ด ช ว งฤดู ฝ น ซึ่ ง ล า ช า กว า ปกติ ม าก ทํ า ให ช ว งเวลาในการปฏิ บั ติ ง านระดั บ ชั้ น ที่ 1
ไมเหมาะสม ชวงเวลาที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานรังวัดระดับชั้นที่ 1 คือ ชวงฤดูหนาวถึง ตนฤดูรอน
เนื่องจากปจจัยในเรื่องของปริมาณน้ําฝนที่จะไหลลงสูน้ําใตดินแตก็เปนที่นาสังเกตวาในบาง
พื้นที่แมจะมีคาสูงขึ้นแบบไมมีนัยสําคัญ แตเมื่อดูจากจํานวนหมุดที่มีคาสูงขึ้นดังกลาวก็ถือวามีจํานวน
มากที่มีคาสูงขึ้นสอดคลองกัน ทั้งนี้ ตองมีการตรวจสํารวจรังวัดในปถัดไปจึงจะเห็นแนวโนมที่แนนอน
กวาการเปรียบเทียบปตอปรูปที่ 3-12-10 อัตราการทรุดตัวของแผนดินหมุด ลึกประมาณ 1 เมตรป
พ.ศ. 2555-2557
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รูปที่ 3-12-7 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดชั้นน้ําพระประแดง

รูปที่ 3-12-8 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด ชั้น รูปที่ 3-12-9 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด
น้ํานครหลวง
น้าํ นนทบุรี
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รูปที่ 3-12-10 อัตราการทรุดตัวของแผนดินหมุด ลึกประมาณ 1 เมตร ป พ.ศ. 2555-2557

รูปที่ 3-12-11 อัตราการทรุดตัวของแผนดินหมุด ลึกมากกวา 1 เมตร ป พ.ศ. 2555-2557
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ตารางที่ 3-12-10 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นน้ําตางๆ ใน ป พ.ศ. 2557-2558
ปริมาณคลอไรดน้ําบาดาลในป 2557-2558
ความลึก 0-50 เมตร

ความลึก 50-100 เมตร

ความลึก 100-150 เมตร

ความลึก 150-200 เมตร

ความลึก 200-300 เมตร

ความลึก 300-350 เมตร
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ตารางที่ 3-12-11 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นน้ําตางๆใน ป พ.ศ. 2557-2558 (ตอ)

ความลึก 350-450 เมตร

ความลึกมากกวา 450 เมตร
บอเกิดการ
ชํารุดรั่วซึม
จากชั้นบน
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3.12.4 ขอเสนอแนะ
1. พื้นที่แองน้ําบาดาลเจาพระยาตอนลาง เปนพื้นราบและเปนอยูของชุมชนเปนจํานวนมาก
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุกๆ ดาน จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในยังไมครอบคลุม
ทั้งพื้นที่และชั้นน้ําบาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว และพบในพื้นที่โดยเฉพาะ
จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสระบุรี ยังไมครอบคลุมพื้นที่การใช
น้ําบาดาลและชั้นน้ําบาดาล จากขอมูลบอน้ําบาดาลจากใบอนุญาตขอเจาะในพื้นที่แองน้ําบาดาล
เจาพระยาตอนลาง จํานวนทั้งสิ้น 8,283 บอ มีการกระจายตัวทั่วทั้งแอง ความลึกเจาะลึกสูงสุด 650
เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ําบาดาลที่มีอยูเดิมยังไมครอบคลุมทุกชั้นน้ําบาดาล
และพื้นที่ ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว
2. พื้นที่บริเวณขอบแองน้ําบาดาลซึ่งเปนพื้นที่เติมน้ํา (Recharge area) พบมีการลักลอบทิ้ง
ขยะมีพิษ ซึ่งมี ผ ลต อการปนเป อนของชั้น น้ําบาดาล ควรที่จะมีส รางเครือขายสถานีสังเกตการณ
น้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว เพื่อการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่มีความถูกตองและ
แมนยํามากยิ่งขึ้น จะไดหาแนวทางการปองกันและวิธีแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
3.13 สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี
3.13.1 การใชน้ําบาดาล
จากข อ มู ล การศึ ก ษาการประเมิ น การใช น้ํ า บาดาลในป พ.ศ. 2554 (โครงการสํ า รวจ
สถานภาพบอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สามารถสรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ํา
บาดาลเลย ดังนี้ (ตารางที่ 3-13-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค มีปริมาณการใชน้ําทั้งหมด 566.37 ลานลูกบาศกเมตรตอป
โดยเปนการใชน้ําจากระบบปาเทศบาลและระบบประปาหมูบานมากที่สุด 449.71 ลานลูกบาศกเมตรตอป
รองลงมาคือการใชจากระบบประปาภูมิภาค 81.97 ลานลูกบาศกเมตรตอปบอน้ําตื้น 20.40 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป นอยที่สุดเปนการใชน้ําจากบอบาดาลเอกชนเทากับ 14.29 ลาน ลบ.ม.ตอป โดย
สัดสวนการใชน้ําในพื้ นที่แองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี มีการใช น้ําจากแหลงน้ําผิวดิ น
ประมาณรอยละ 50.58 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 286.48 ลานลบ.ม.ตอป
และมีการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 49.41 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลง
น้ําบาดาลเทากับ 279.89 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ประเมินจากขอมูลการใชน้ําระบบประปาภูมิภาค และ
ข อ มู ล บ อ บาดาลเอกชน พบว า มี ป ริ ม าณการใช น้ํ า บาดาลเพื่ อ การอุ ต สาหกรรมรวมทั้ ง สิ้ น 43
ลานลูกบาศกเมตรตอป พบวาจังหวัดที่มีการใช น้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมมากที่สุดคือจังหวัด
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ขอนแก น และจั งหวั ด นครราชสี ม า โดยจั ง หวั ด ขอนแก น มี ป ริ มาณการใช น้ํ า บาดาเท า กั บ 14.46
ลานลูกบาศกเมตรตอป และจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณการใชน้ําบาดาลเทากับ 14 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร พบวามีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมเทากับ
462.37 ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยมีปริมาณการใชน้ําจากบอน้ําบาดาลระดับตื้นมากที่สุดเทากับ
440.53 ล า นลู กบาศก เ มตรต อป และบอน้ําบาดาลระดับ ลึกมีป ริมาณการใชน้ําเทากับ 21.83
ลานลูกบาศกเมตรตอป พบวาจังหวัดที่มีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรคอนขางสูง ไดแก
จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร
ตารางที่ 3-13-1 สรุปปริมาณการใชน้ําพื้นที่แองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค

ระปาหมูบาน/เทศบา
ผิวดิน บาดาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน

บาดาล

กาฬสินธุ

2.25

0.03

9.25

19.47

0.64

ขอนแกน

9.81

0.32

16.32

30.46

ชัยภูมิ

3.26

0.1

15.83

นครราชสีมา

15.75

0

บุรีรัมย

8.5

มหาสารคาม

รวมทั้งหมด

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

0.4

11.49

20.54

35.87

64.12

0.85

5.625

26.13

37.26

41.21

58.78

14.97

0.59

0.35

19.09

16.01

54.39

45.61

50.63

22.64

1.67

3.79

66.38

28.1

72.03

29.74

0.18

30.62

14.38

1.86

0.14

39.12

16.56

70.26

29.74

6.05

0

10.9

14.33

3.14

0.22

16.95

17.69

48.93

51.07

ยโสธร

3.3

0.08

2.67

13.05

0.36

0.13

5.97

13.62

30.47

69.53

รอยเอ็ด

5.94

0.05

7.02

13.10

7.34

0.45

12.96

20.94

38.23

61.77

ศรีสะเกด

4.30

0.00

18.68

25.09

1.11

0.31

22.98

26.51

46.43

53.57

สุรินทร

8.29

0.00

28.93

12.42

0.96

0.49

37.22

13.87

72.85

27.15

หนองบัวลําภู

1.44

0.15

1.10

14.53

0.37

1.61

2.54

16.66

13.23

86.77

อํานาจเจริญ

0.84

0.13

2.95

8.13

0.28

0.16

3.79

8.70

30.34

69.66

อุบลราชธานี

11.16

0.04

10.70

41.55

1.23

0.62

21.86

43.44

33.48

66.52

รวม

80.89

1.08

205.60 244.12 20.40

14.30

286.48

279.90

587.72 714.03
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อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

กาฬสินธุ

0.66

0

ขอนแกน

5.87

ชัยภูมิ

บอบาดาลเอกชน
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การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

1.05

0.66

1.05

0.13

42.15

42.28

1.29

13.17

5.87

14.46

1.31

61.78

63.1

1.37

0.02

1.33

1.37

1.35

10.46

50.21

60.67

นครราชสีมา

3.99

0

14.85

3.99

14.85

3.69

42.29

45.98

บุรีรัมย

1.36

0.02

1.16

1.36

1.19

0.86

24.37

25.23

มหาสารคาม

1.45

0

5

1.45

5

0.36

26.85

27.21

ยโสธร

0.50

0.00

0.21

0.50

0.22

0.52

26.98

27.50

รอยเอ็ด

1.35

0.01

1.10

1.35

1.11

1.59

26.32

27.91

ศรีสะเกด

0.45

0.00

1.11

0.45

1.11

0.48

32.90

33.39

สุรินทร

1.42

0.00

0.98

1.42

0.98

1.24

44.94

46.17

หนองบัวลําภู

0.23

0.02

0.54

0.23

0.55

1.07

24.52

25.59

อํานาจเจริญ

0.1

0

0.19

0.1

0.19

0.09

8.02

8.11

อุบลราชธานี

2.25

0

0.95

2.25

0.95

0.03

29.2

29.23

รวม

21.00

1.36

41.64

21.00

43.01

21.83

440.53

462.37

3.13.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
พื้นที่แองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้น
ทั้ ง ในพื้ น ที่ เ กษตรกรรมตามแหล ง ชุ ม ชนที่ ร ะบบประปาภู มิ ภ าคเข า ไม ถึง พื้ น ที่ และเขตโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว บางพื้นที่เกิดปญหาแลงซ้ําซากในบริเวณที่เปนดินรวนปน
ทราย ไมสามารถกักเก็บน้ําไดดี โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูนอกเขตระบบชลประทาน ยังคง
ประสบปญหาขากแคลนน้ําในการทําเกษตรกรรมในชวงฤดูแลง จะเห็นไดวาแหลงน้ําบาดาลยังเปน
ปจจัยที่สําคัญในพื้นที่แองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี ในอนาคตมีแนวโนมที่ประชากรใน
พื้นที่จะเจาะบอน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้นดวย
ในชวงตนป 2558 ที่ผานมาสํานักอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล ไดกําหนดจุดวาง
เครือขายสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติม จํานวน 15 สถานี 23 บอ ในพื้นที่เฝาระวังการปนเปอนไนเตรท
อํา เภอเชี ย งยื น อํ าเภอโกสุมพิสั ย จังหวัดมหาสารคาม พื้น ที่เฝาระวังการปนเปอนตะกั่ว บริเวณ
โดยรอบโรงงานผลิ ต แก ส ธรรมชาติ อํ า เภอน้ํ า พอง จั ง หวั ด ขอนแก น และพื้ น ที่ เ ฝ า ระวั ง การใช
น้ําบาดาลในเขตแหลงทองเที่ยว โรงแรมและรีสอรท อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพและปริมาณน้ําบาดาล
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จากขอมูลการติดตามสถานการณน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่แองน้ําบาดาลนครราชราชสีมา –
อุบลราชธานี ตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน สามารถสรุปสถานการณน้ําบาดาลเปนรายจังหวัดได
ดังนี้ (รูปที่ 3-13-1 และ รูปที่ 3-13-2)
1.) จังหวัดกาฬสินธุ จากขอมูลบอสังเกตการณในพื้นที่ เปนชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินรวน
ระยะชั้นน้ํา 52 –58 เมตร ระดับน้ําบาดาล 19 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับน้ํามีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณ 0.20 – 0.50 เมตร โดยภาพรวมระดับน้ําบาดาลมีแนวโนมคงที่ และเนื่องจากพื้นที่จังหวัด
กาฬสิ น ธุ มี จํ า นวนสถานี สั ง เกตการณ ยั ง ไม ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ควรมี ก ารพิ จ ารณาวางเครื อ ข า ย
สังเกตการณ น้ําบาดาลเพิ่มเติมเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณน้ําอยางตอเนื่องตอไป
2.) จังหวัดขอนแกน ประกอบดวยชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินรวน และหินแข็ง สามารถสรุป
สถานการณน้ําบาดาล ไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
ความลึก 6 -70 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 4 – 13 เมตรต่ําจากระดับผิวดิน ระดับน้ํามี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาล ประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งเปนไปตามปกติ ควรมีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณน้ําอยางตอเนื่องตอไป
ความลึก 80 – 150 เมตร ซึ่งเปนชั้นน้ําแบบมีแรงดัน ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 0.80 - 6
เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับน้ําบาดาลพุอยูเหนือระดับผิวดิน -2 ถึง – 7 เมตรระดับน้ําบาดาลสวน
ใหญมีการเปลี่ยนแปลงนอย โดยภาพรวมแลวระดับน้ําบาดาลมีแนวโนมคงที่ พบในพื้นที่บานรักชาติ
ตําบลบัวใหญ อําเภอน้ําพอง และบานออคํา ตําบลกระนวน อําเภอซําสูง จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปน
แหลงน้ําบาดาลพุที่มีศักยภาพสูง
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง
ความลึก 20 – 60 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 18 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไปตามปกติ
พบเพียงพื้นที่อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ที่ระดับน้ํามีแนวโนมลดตั้งป 2557 ซึ่งมีความสัมพันธกับ
ปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่
ความลึก 90– 150 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 7 – 15 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาลประมาณ 0.50 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ พบเพียงพื้นที่ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ที่ระดับน้ํามีแนวโนมลดลง ตั้งแต
ชวงป 2555 โดยลดลงต่ํากวาระดับน้ําปกติหลังเจาะเสร็จ อาจมีสาเหตุมาจากการใชน้ําบาดาลที่มาก
ในบริเวณพื้นที่ดังกลาว
ความลึก 200 –400 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 21 – 24 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน
ระดับน้ําบาดาลสวนใหญมีทิศทางที่ดีขึ้น แรงดันน้ํามีการคืนตัว ทําใหระดับน้ํามีแนวโนมเพิ่มขึ้น พบ
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ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อยางไรก็ตามควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ตอไป
3.) จังหวัดนครราชสีมา จากขอมูลบอสังเกตการณในพื้นที่ ประกอบดวยชั้นน้ําบาดาลชั้น
หินรวน และชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง สามารถสรุปสถานการณน้ําบาดาลไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
ความลึก 30 – 80 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 6 – 27 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน
เนื่องจากเปนบอสังเกตการณที่ดําเนินการเจาะเมื่อป พ.ศ. 2557 ขอมูลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํายัง
ไม ส ามารถวิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงได อ ย า งชั ด เจน อย า งไรก็ ต ามจะได ติ ด ตามแนวโน ม การ
เปลี่ยนแปลงระดับน้ําอยางตอเนื่องตอไป
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง
ความลึก 40 – 70 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 8 – 15 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1 – 2 เมตร พบเพียง
พื้น ที่อําเภอปากชอง จังหวั ดนครราชสีมา ที่ร ะดับ น้ํามีแนวโน มลดลงจากระดั บ น้ําปกติห ลังเจาะ
เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงทองเที่ยว ซึ่งมีโรงแรมและรีสอรทเกิดขึ้นจํานวนมาก สวนใหญใชน้ํา
บาดาลเปนหลัก อยางไรก็ตามจะไดติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลอยางตอเนื่อง
4.) จังหวัดบุรีรัมย จากขอมูลบอสังเกตการณในพื้นที่ ประกอบดวยชั้นน้ําบาดาลชั้นหินรวน
และชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง สามารถสรุปสถานการณน้ําบาดาลไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
ความลึก 30 – 60 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 1 - 2 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน และน้ํา
บาดาลพุ ระดับน้ําบาดาลอยูเหนือผิวดิน -0.65 เมตร ระดับน้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาลประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไปตามปกติ พบเพียงพื้นที่ตําบลแคนดง กิ่ง
อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย ที่ระดับน้ํามีแนวโนมลดลง ตั้งแตชวงป พ.ศ. 2557
ความลึก 70 – 120 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 0.60 – 7 เมตร และน้ําบาดาลพุ ระดับ
น้ําบาดาลอยูเหนือผิวดิน -0.15 เมตร ระดับน้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มและลดลงตาม
ชวงฤดูกาล ซึ่งเปนไปตามปกติ พบเพียงพื้นที่อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย ที่ระดับน้ํามีแนวโนมลดลง
ความลึก 130 –180 เมตร ระดับน้ําอยูในชวง 1 – 2 เมตร ต่ําจากระดับผิวดินและน้ําบาดาล
พุ ระดับน้ําบาดาลอยูเหนือผิวดิน -0.20 ถึง -1 เมตร ระดับน้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาล ซึ่งเปนไปตามปกติ ควรมีการติดตามการเลี่ยนแปลงดานปริมาณน้ํา
อยางตอเนื่อง
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ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง
ความลึก 10 –20 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 2 – 3 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับน้ํา
บาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ
ความลึก 60– 90 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 2 – 4 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับน้ํา
บาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาลประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ
ความลึก 100 – 150 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 2 – 3 เมตร และบอน้ําบาดาลพุ
ระดับน้ําบาดาลอยูเหนือผิวดิน -0.10 เมตร ระดับน้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและ
ลดลงตามชวงฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไปตามปกติ พบเพียงพื้นที่อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
ที่ระดับน้ํามีแนวโนมลดลง ตั้งแตชวงป พ.ศ.2554 และในชวงป พ.ศ 2557 – 2558 ระดับน้ําเปลี่ยน
เพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล แตโดยภาพรวมแลวมีแนวโนมลดลง
5.) จังหวัดยโสธร จากขอมูลการติดตามสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ สามารถสรุปไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
ความลึก 20 – 60 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 7 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับน้ํา
บาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ พบเพียงพื้นที่อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่ระดับน้ําบาดาลมีแนวโนมลดลง และใน
บางพื้ นที่ ระดับ น้ํา บาดาลมีทิศทางที่ดีขึ้น แรงดันน้ํามีการคืน ตัว ทําใหร ะดับ น้ํามีแนวโนมเพิ่มขึ้น
ตั้งแตป พ.ศ. 2557 พบในพื้นที่อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
ความลึก 120 – 200 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 5 – 6 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไปตามปกติ
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง
ความลึก 30 – 70 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 5 – 21 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลส วนใหญมีการเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ
6.) จังหวัดรอยเอ็ด จากขอมูลการติดตามสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่สามารถสรุปไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
ความลึก 30 – 80 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 13 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ซึ่งเปนไปตามปกติ และพบพื้นที่
อําเภอพนมไพร จังหวัดรอย ระดับน้ําบาดาลมีทิศทางที่ดีขึ้น แรงดันน้ํามีการคืนตัว ทําใหระดับน้ํามี
แนวโนมเพิ่มขึ้น และเพิ่มสูงขึ้นจากระดับน้ําปกติหลังเจาะ ตั้งแตชวงป 2555 จนถึงปจจุบัน
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ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง
ความลึก 20 – 80 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 2 – 27 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ และพบเพียงพื้นที่อําเภอสุวรรณภูมิ อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ที่ระดับน้ําบาดาล
มีแนวโนมลดลง
7.) จังหวัดศรีสะเกษ จากขอมูลการติดตามสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่สามารถสรุปได
ดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
ความลึก 20 –80 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 6 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ พบเพียงพื้นที่อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ที่ระดับน้ํามีแนวโนมลดลง
ชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง
ความลึก 12 – 40 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 5 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ
ความลึก 60 – 100 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 4 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลส วนใหญมีการเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มขึ้ นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ
8.) จั ง หวั ด สุ ริ น ทร จากข อ มู ล การติ ด ตามสถานการณ น้ํ า บาดาลในพื้น ที่ สามารถสรุ ป
สถานการณน้ําบาดาลไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
ความลึก 20 – 60 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 4 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาลประมาณ 1 – 2 เมตร ซึ่ง
เปนไปตามปกติ ควรมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
ความลึก 80 –140 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 2 – 7 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาลประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง
ความลึก 40 – 80 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 4 – 13 เมตรต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาล ประมาณ 1 เมตร ซึ่งเปนไป
ตามปกติ
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9.) จั ง หวั ด มหาสารคาม จากข อ มู ล บ อ สั ง เกตการณ น้ํ า บาดาลในพื้ น ที่ สามารถสรุ ป
สถานการณน้ําบาดาลไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง
ความลึก 40 – 60 เมตร ระยะชั้นน้ํา 30 – 50 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 - 9 เมตร
ต่ําจากระดับผิวดิน พบระดับน้ํามีแนวโนมลดลงในพื้นที่อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
10.) จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จากข อ มู ล บ อ สั ง เกตการณ น้ํ า บาดาลในพื้ น ที่ สามารถสรุ ป
สถานการณน้ําบาดาลไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง
ความลึก 30 –80 เมตร ระดับน้ําอยูในชวง 7 –9เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน พบระดับน้ํามี
แนวโนมลดลงในพื้นที่อําเภอเขืองใน จังหวัดอุบลราชธานี
11.) บางสวนของจังหวัดอุดรธานี จากขอมูลบอสังเกตการณในพื้นที่ จํานวน 2 สถานี 3
บอ อยูในพื้นที่แองน้ําบาดาลนครราชสีมา – อุบลราชธานี สามารถสรุปสถานการณน้ําบาดาลไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลในชั้นตะกอนรวน
ความลึก 50- 90 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 3 – 10 เมตร ต่ําจากระดับผิวดิน ระดับ
น้ําบาดาลสวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชวงฤดูกาล ประมาณ 1- 2 เมตร ซึ่ง
เปนไปตามปกติ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (ปริมาณน้ําฝน เก็บขอมูลถึงเดือน สิงหาคม 2558 )
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KK1861

CC1723

รูปที่ 3-13-1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปกับระดับน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา- อุบลราชธานี
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รูปที่ 3-13-2 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลพื้นที่แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี(พ.ศ.2547 – 2558 และจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557 –2558)
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3.13.3 คุณภาพน้ําบาดาล
จากผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลจากบอสังเกตการณน้ําบาดาลตัวแทนชั้นน้ําจํานวน 100
สถานี 123 บอ ซึ่งเปนชั้นหินใหน้ําในชั้นหินรวน และหินแข็ง สามารถสรุปสถานการณดานคุณภาพ
น้ําบาดาลในภาพรวมของแองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี ดั้งนี้
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 – 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคามากกวา
1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 600 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 19 ตัวอยาง
โดยพบกระจายตัวในพื้นที่จงั หวัดขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร รอยเอ็ด กาฬสินธุ ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข L1749 ตําบลสระบัว อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย มี
ปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 600 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-13-3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 – 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคามากกวา
1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 140 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 26 ตัวอยาง
โดยพบกระจายตัวในพื้นที่กระจายตัวในพื้นที่จังหวัดขอนแกน นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร รอยเอ็ด
ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข 5705D009 ตําบลปากชอง อําเภอปากชอง
จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 140 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-13-4)
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0– 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 6.4 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 10 ตัวอยาง
โดยพบในพื้นที่อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอคอวัง อําเภอคําเขื่อนแกว จังหวัดยโสธร อําเภอ
พนมไพร จังหวัดร อยเอ็ด อําเภอชุมพลบุรี จั งหวัดบุรีรัมย อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และ
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข L1749 อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย
มีปริมาณแมงกานีสสูงถึง 6.4 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ (รูปที่ 3-13-5)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 – 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 5.4 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 10 ตัวอยาง
โดยพบในพืน้ ที่อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย อําเภอคําเขื่อนแกว อําเภอมหาชนะชัย อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอปากชอง
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อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก น ทั้ ง นี้ โ ดยเฉพาะบ อ หมายเลข
RTD0012 อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีปริมาณแมงกานิสสูงถึง 5.4 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-13-6)
3. ซัลเฟต (SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1 – 200 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมี
คามากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 640 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2
ตัวอย าง โดยพบในพื้น ที่อําเภอราษี ไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอทาตู ม จั งหวั ดสุรินทร ทั้งนี้
โดยเฉพาะบอหมายเลข R2029 อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ มีปริมาณซัลเฟต (SO4) สูงถึง 640
มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่3-13-7)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง <1 – 200 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,400 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2 ตัวอยาง
โดยพบในพื้ น ที่ อํา เภอพยั คฆภู มิพิสัย จัง หวัด มหาสารคาม และอําเภอเมื อง จังหวั ดยโสธร ทั้ง นี้
โดยเฉพาะบอหมายเลข YS1941 มีปริมาณซัลเฟตสูงถึง 1,400 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-13-8)
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง4 – 580 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 7,700 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 8 ตัวอยาง
โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอแคนดง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด และอําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ทั้งนี้โดยเฉพาะบอ
หมายเลข MZ1230 อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด มีปริมาณคลอไรดสูงถึง 7,700 มิลลิกรัมตอลิตร
รองลงมาคือบอหมายเลข RTF0008 อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร มีปริมาณคลอไรดเทากับ 3,100
มิลลิกรั มตอลิตร คาดวาตน กําเนิด ของคลอไรด นาจะมาจากชั้นหินเกลือของชุดหิน มหาสารคามที่
รองรับอยูดานลาง (รูปที่ 3-13-9)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 1.6 – 550 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 11,000 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 21
ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อําเภอแคนดง อําเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อําเภอทรายมูล อําเภอมหาชนะชัย อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุมรัตน อําเภอสุวรรณภูมิ จั งหวัดรอยเอ็ด อําเภอกันทรารมย
อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอชุมพลบุรี อําเภอรัตนบุรี อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร
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ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข YS1941 อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีปริมาณคลอไรดสูงถึง 11,000
มิลลิกรัมตอลิตร รองลงมาคือบอหมายเลข L1748 อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย มีปริมาณคลอไรด
เทากับ 9,800 มิลลิกรัมตอลิตร คาดวาตนกําเนิดของคลอไรดนาจะมาจากชั้นหินเกลือของชุดหิน
มหาสารคามที่รองรับอยูดานลาง (รูปที่ 3-13-10)
5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง <0.4 – 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง <0.4 – 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 – 89 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิ ลลิกรัมตอลิตร พบเพียงบ อ
หมายเลข L1749 ตําบลสระบัว อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย มีปริมาณไนเตรทสูงถึง 89 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.9 – 45 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 7 – 470 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 11,000 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน
6 ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่อําเภอแคนดง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอพนมไพร จังหวัด
ร อยเอ็ ด อํ า เภอราษี ไศล จั งหวั ดศรีส ะเกษ และอําเภอทาตูม จั งหวัดสุริน ทร ทั้ งนี้โ ดยเฉพาะบ อ
หมายเลข Y1940 อํ าเภอท าตูม จั งหวัดสุ รินทร มีปริมาณความกระดางทั้งหมด (TH) สูงถึง 11,000
มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่3-13-11)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 16 – 460 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 15
ตัวอย าง โดยพบในพื้น ที่อําเภอเมือง จั งหวั ดขอนแกน อําเภอแคนดง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
อําเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด อําเภอยางชุมนอย อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม
อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข YS1941 อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร
มีปริมาณความกระดางทั้งหมด (TH) สูงถึง 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-13-12)
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8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0– 240 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 10,000 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน
8 บอ โดยพบในพื้นที่อําเภอแคนดง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด
อําเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ อําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร ทั้งนี้โดยเฉพาะบอ
หมายเลข Y1940 ตําบลพรหมเทพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีปริมาณความกระดางถาวร (non-TH)
สูงถึง 10,000 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-13-13)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0– 180 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 2,800 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 21 บอโดย
พบในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อําเภอแคนดง อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม อําเภอมหาชนะชัย อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร อําเภอเกษตรวิสัย อําเภอปทุม
รัตน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอยางชุมนอย จังหวัดสุรินทร และอําเภอทาตูม อําเภอ
ชุมพลบุรี อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข YS1941 อําเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร มีปริมาณความกระดางถาวรสูง (non-TH) ถึง 2,800 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-1-14)
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 22 – 975 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 25,400 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
จํานวน 10 ตัวอยาง บงบอกถึงสภาพน้ํากรอยหรือเค็ม ไมเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการเกษตรและ
อุปโภคบริโภค โดยพบในพื้นที่อําเภอแคนดง อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย อําเภอคอวัง จังหวัดยโสธร
อําเภอพนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด อําเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม
จังหวัดสุรินทร ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข Y1940 อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร มีปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายได (TDS) สูงถึง 25,400 มิลลิกรัมตอลิตร รองลงมาคือบอหมายเลข MZ1230 อําเภอ
พนมไพร จังหวัดรอยเอ็ด มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) เทากับ 13,800 มิลลิกรัมตอลิตร
(รูปที่ 3-13-15)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 47 – 1,140 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 24,000 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
จํานวน 23 ตัวอยาง บงบอกถึงสภาพน้ํากรอยหรือเค็ม ไมเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการเกษตรและ
3-160

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

อุปโภคบริโภค โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อําเภอแคนดง อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อําเภอทรายมูล อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
อํ า เภอเกษตรวิ สั ย อํ า เภอปทุ ม รั ต ต จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด อํ า เภอกั น ทรารมย อํ า เภอยางชุ ม น อ ย
จังหวัดศรีสะเกษ และอําเภอชุมพลบุรี อําเภอทาตูม อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร ทั้งนี้โดยเฉพาะ
บอหมายเลข YS1941 อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) สูงถึง
24,000 มิลลิกรัมตอลิตรรองลงมาคือบอหมายเลข L1748 อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย มีปริมาณ
สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) เทากับ 17,600 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-13-16)
ผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ
จากผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ โดยไดไดดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําเพื่อสงวิเคราะห
คุณลักษณะที่เปนพิษเฉพาะบอสังเกตการณน้ําบาดาล บริเวณโดยรอบแหลงฝงกลบขยะเทศบาลเมืองขอนแกน
จังหวัดขอนแกน จํานวน 5 ตัวอยาง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปอนจากแหลงฝงกลบขยะ ลงสู
ชั้นน้ําบาดาล ดังรายละเอียดผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลตอไปนี้
1. สารสารหนู (As)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.0028 – 0.003 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณสาร
หนูอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (มาตรฐานสารหนู เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.05
มิลลิกรัมตอลิตร)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาเทากับ < 0.0028 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณสารหนูอยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (มาตรฐานสารหนู เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอลิตร)
2. ตะกั่ว (Pb)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.0007 – 0.0314 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณ
ตะกั่วอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (มาตรฐานตะกั่ว เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน
0.05 มิลลิกรัมตอลิตร)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.0007 – 0.0087 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณตะกั่ว
อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (มาตรฐานตะกั่ว เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.05
มิลลิกรัมตอลิตร)
3. แคดเมียม (Cd)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ < 0.0004 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแคดเมียมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อการบริโ ภค (มาตรฐานแคดเมีย ม เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.01
มิลลิกรัมตอลิตร)
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ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาเทากับ < 0.0004 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแคดเมียมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อการบริโ ภค (มาตรฐานแคดเมีย ม เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.01
มิลลิกรัมตอลิตร)
4. ปรอท (Hg)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอน รวนมีคาเทากับ < 0.0002 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณปรอทอยูใน
เกณฑ ม าตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อ การบริ โ ภค (มาตรฐานปรอท เกณฑ อ นุ โ ลมสู ง สุ ด ไม เ กิ น 0.001
มิลลิกรัมตอลิตร)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาเทากับ < 0.0002 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณปรอทอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (มาตรฐานปรอท เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.001 มิลลิกรัมตอลิตร)
5. ซีลีเนียม (Se)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ < 0.0018 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณซีลีเนียมอยูใน
เกณฑ มาตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อการบริโ ภค (มาตรฐานซิ ลิเ นีย ม เกณฑอ นุโ ลมสูง สุด ไม เกิ น 0.01
มิลลิกรัมตอลิตร)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาเทากับ < 0.0018 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณซีลีเนียมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (มาตรฐานซิลิเนียม เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม
ตอลิตร)
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รูปที่ 3-13-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานิสในน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
3-165

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

รูปที่ 3-13-6 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานิสในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-7 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-8 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-9 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-1-10 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-11 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน (แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-1-12 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-13 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางถาวรในน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน (แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-14 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางถาวรในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-15 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
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รูปที่ 3-13-16 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง (แองน้ําบาดาล
นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
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คุณภาพน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อการใชประโยชนของแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรของพื้นที่แองน้ําบาดาลนครราชสีมาอุ บ ลราชธานี จึ งต อ งทํ า การวิ เ คราะห ความเหมาะสมของคุณภาพน้ําบาดาลเชิงการเกษตร โดย
สามารถพิจารณาจากปริมาณของโซเดียม (Na) เปนหลัก เนื่องจากโซเดียมจะมีผลตอคุณสมบัติในการ
ระบายน้ําของดิน เพราะในดินจะมี clay particles อยูมาก และ clay particles เหลานี้สามารถดึง
เอา cations ใหอยูติดกับมัน และสามารถแลกเปลี่ยน cations บางตัวที่ละลายมากับน้ํา เชน
โซเดี ยม แคลเซียม และแมกนีเซี ยม ดังนั้น ถาเกษตรกรใชน้ําที่ มีปริมาณโซเดี ยมละลายอยูสู งเพื่ อ
การเกษตรแลว clay particles จะทําหนาที่แลกเปลี่ยน ion กับน้ําแลวปลอยแคลเซียมกับ
แมกนีเซียมออกมา แตดึงโซเดียมเขาไปแทนที่ จะทําใหโมเลกุลของ clay particles เกิดการพองตัว
และลดจํานวนชองวางและความซึมไดของดินในบริเวณนั้น ทําใหคุณสมบัติการระบายน้ําของดิ น
ลดลง (รูปที่ 3-13-17)
การพิ จ ารณาดู ว า น้ํ า บาดาลที่ ใช เหมาะสมกับ การเกษตรหรือ ไม สามารถพิจ ารณาจาก
Sodium percentage (Soluble sodium percentage) ดังสมการ
%Na

= หนวยเปน

(Na + K) x 100
Ca + mg + Na + K

epm

ซึ่งคา Sodium percentage มีปริมาณแตกตางกันดังนี้
%Na
< 20 epm เปน excellent water
20-40 epm เปน good water
40-60 epm เปน permissible water
60-80 epm เปน doubtful water
> 80 epm เปน unsuitable water
หรืออาจพิจารณาจาก Sodium absorption ratio (SAR) ดังตอไปนี้
Na
หนวยเปน epm
√ (Ca + Mg)
<10 epm เปนน้ําที่มีคุณภาพดีเยี่ยม excellent water
10-18
epm เปนน้ําที่มีคุณภาพดี good water
18-26
epm เปนน้ําที่มีคุณภาพปานกลาง fair water
>26 epm เปนน้ําที่มีคุณภาพไมเหมาะสม poor water
SAR

ถา

SAR

=
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รูปที่ 3-13-17 แผนที่แสดงความเหมาะสมของน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรแองน้ําบาดาล นครราชสีมาอุบลราชธานี
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เมื่อพิจารณาคา SAR ที่ไดจากผลการวิเคราะหน้ําบาดาลจากพื้นที่แองน้ําบาดาลเลย (ตาราง
ที่3-13-2 และรูปที่ 3-13-17) แลว พบวาสวนใหญมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชเพื่อการเกษตร
ไดเปนอยางดี บางพื้นที่มีคา SAR คอนขางสูง มีความไมเหมาะสม ที่จะนําไปใชเพื่อการเกษตรกรรม
พบในพื้นที่ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตําบลเมืองเตา อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม ตําบลน้ําออม อําเภอคอวัง ตําบลดงมะไฟ อําเภอทรายมูล ตําบลคูเมือง ตําบลฟาหยาด
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และตําบลโนนสวรรค อําเภอปทุมรัตน ตําบลทุงหลวง ตําบลสระคู
ตําบลหัวโทน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด
ตารางที่ 3-13-2 แสดงคุณภาพน้ําบาดาลและความเหมาะสมของน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
(แองน้ําบาดาล นครราชสีมา-อุบลราชธานี)
หมายเลขบอ
ML1667
KK1861
DP0325
RTB0086
JJ1404
RTF0001
RTF0002
RTF0003
RTF0004
RTE0005
RTF0008
TS0635
MK1476
TS0637
TS0639
TS0640
MZ1237
TX0252
RTE0003
R2014
TS0642
YS1941
RTF0014
RTF0015

%Na
59.56
80.08
78.02
34.69
81.27
41.14
30.62
29.60
75.27
46.66
94.83
19.03
58.34
29.28
71.43
74.65
93.93
93.49
23.44
90.31
0.70
81.68
76.63
47.90

%Na/คุณภาพน้ํา
คุณภาพน้ํา
permissible water
unsuitable water
doubtful water
good water
unsuitable water
permissible water
good water
good water
doubtful water
permissible water
unsuitable water
excellent water
permissible water
good water
doubtful water
doubtful water
unsuitable water
unsuitable water
good water
unsuitable water
excellent water
unsuitable water
doubtful water
permissible water
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SAR/คุณภาพน้ํา
SAR (epm/l.)
คุณภาพน้ํา
0.76
excellent water
8.34
excellent water
28.84
poor water
1.82
excellent water
32.42
poor water
1.54
excellent water
0.73
excellent water
1.23
excellent water
2.80
excellent water
0.97
excellent water
56.50
poor water
0.28
excellent water
3.15
excellent water
0.71
excellent water
5.56
excellent water
3.50
excellent water
28.28
poor water
58.01
poor water
0.32
excellent water
28.10
poor water
0.05
excellent water
48.19
excellent water
4.35
excellent water
0.54
excellent water
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SC12599
MK1742
MK1743
RTD0012
RTD0003
MZ1131
Y1974
MZ1224
MZ1225
RTD0018
MZ1222
MZ1230
RTD0014
RTD0016
RE1981
S1840
Y1963
Y1973
RTD0006
B2150
MZ1228
SC1585
SC1586
SC1582
SC1583
RTE0001
SC1589
SC1590
L1808
SC1587
SC1588
R2029
R2017
Z2003
Y1970
SC1601
MK1728
MK1730
SC1591
SC1592

33.89
34.97
43.40
47.23
70.73
67.89
88.55
67.25
91.42
57.80
53.70
65.21
63.77
83.80
47.98
43.10
89.93
60.14
35.36
81.42
59.84
69.36
54.77
86.34
23.79
44.03
31.61
36.05
78.97
29.18
23.94
25.43
40.06
49.36
72.42
89.46
59.00
72.19
71.70
50.48

good water
good water
permissible water
permissible water
doubtful water
doubtful water
unsuitable water
doubtful water
unsuitable water
permissible water
permissible water
doubtful water
doubtful water
unsuitable water
permissible water
permissible water
unsuitable wate
doubtful water
good water
unsuitable water
permissible water
doubtful water
permissible water
unsuitable water
good water
permissible water
good water
good water
doubtful water
good water
good water
good water
permissible water
permissible water
doubtful water
unsuitable water
permissible water
doubtful water
doubtful water
permissible water
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1.08
0.88
1.72
2.02
1.89
7.64
31.65
3.24
23.92
1.23
2.60
21.56
1.78
7.29
2.44
1.32
44.90
1.34
1.74
28.87
2.77
2.81
1.07
7.29
2.93
0.96
0.39
0.42
5.95
4.20
3.20
2.21
3.12
1.79
3.53
4.33
2.75
7.03
1.97
1.10

excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
poor water
excellent water
fair water
excellent water
excellent water
fair water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
poor water
excellent water
excellent water
poor water
poor water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
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MK1735
5705D009
5705D011
5705D013
5705D015
5705D016
5705D018
5705D020
5705D022
5704G015
5704G016
5704G018
5704G021
5704G024
5710C043
5710C044
5710C046
SPA11
SPA21
SPA30
SPB11
SPB21-1
SPB21
SPB40
SPB40-1
SPB50
SPB60
SPC11
SPC20
SPC31

41.05
4.02
14.27
37.31
19.29
21.10
62.65
42.50
23.13
30.45
8.83
37.54
15.97
41.09
40.04
43.99
79.31
36.81
29.96
61.09
14.77
17.09
16.66
32.37
28.17
26.44
21.56
43.43
11.99
34.53

permissible water
excellent water
excellent water
Good water
excellent water
good water
permissible water
permissible water
good water
good water
excellent water
good water
excellent water
permissible water
permissible water
permissible water
doubtful water
good water
good water
doubtful water
excellent water
excellent water
excellent water
good water
good water
good water
good water
permissible water
excellent water
good water
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0.84
0.16
0.57
1.81
0.62
0.64
4.05
1.84
0.66
1.19
0.17
1.21
0.23
1.46
0.73
0.81
3.56
0.63
0.63
2.04
0.22
0.25
0.25
0.61
0.34
0.33
0.27
1.52
0.21
0.60

excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water
excellent water

สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี
จากผลการวิ เ คราะห คุณภาพน้ําบาดาลพบว า ผลวิเ คราะหลั กษณะทางเคมีที่เ กิน เกณฑ
มาตรฐานในน้ําบาดาลพื้นที่แองน้ําบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี ในชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน
และชั้น หิ น แข็ ง ได แก เหล็ ก (Fe) แมงกานิส (Mn) ซัล เฟต (SO4 ) คลอไรด (Cl) ความกระด าง
ทั้งหมด (TH) ความกระด า งถาวร (non-TH) และปริมาณสารทั้งหมดที่ล ะลายได (TDS) ส ว นผล
วิเคราะหคุณภาพน้ําพารามิเตอรอื่นๆ อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค
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ผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ โดยดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําจากบอสังเกตารณ บริเวณ
โดยรอบแหลงฝงกลบขยะเทศบาลเมืองขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวาผลการวิเคราะห
สารหนู(As) ตะกั่ว (Pb) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) ซีลีเนียม (Se) และพารามิเตอรอื่นๆ ในพื้นที่
โดยรอบแหลงฝงกลบขยะ โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คาที่ไดอาจ
เปนคาภูมิหลังของพื้นที่ อยางไรก็ตามจะไดติดตามการเปลี่ยนแปลงตอไป
ผลวิ เ คราะห น้ํ า เพื่ อการเกษตร โดยภาพรวมแล ว มี ความเหมาะสมสามารถนํา ไปใช เพื่ อ
การเกษตรไดเปนอยางดี บางบริเวณมีคา SAR คอนขางสูง มีความไมเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการ
เกษตรกรรม พบในบริเวณพื้นที่ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตําบลเมืองเตา อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตําบลน้ําออม อําเภอคอวัง ตําบลดงมะไฟ อําเภอทรายมูล ตําบล
คูเมือง ตําบลฟาหยาด อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และตําบลโนนสวรรค อํ าเภอปทุมรัต น
ตําบลทุงหลวง ตําบลสระคู ตําบลหัวโทน อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด (ตารางที่ 3-13-3)
ตารางที่ 3-13-3 สรุปผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลนครราชสีมา – อุบลราชธานี)
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

คามาตรฐาน
เกณฑกําหนด
เกณฑ
ที่เหมาะสม อนุโลมสุงสุด

ปริมาณสารที่วัดได
ชั้นน้ําบาดาล
ชั้นน้ําบาดาล
ชั้นตะกอนรวน
ชั้นหินแข็ง

จํานนวนตัวอยางที่เกินมาตรฐาน
เกณฑกําหนด
เกณฑอนุโลม
ที่เหมาะสม
สูงสุด

ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
2. แมงกานิส (Mn)
3. ทองแดง (Cu)
4. สังกะสี (Zn)
5. ซัลเฟต (SO4)
6. คลอไรด (Cl)
7. ฟลูออไรต (F)
8. ไนเตรท (NO3)
9. ความกระดางทั้งหมด
(Totel hardness as CaCO3)
10. ความกระดางถาวร
(Non-carbanate hardness as CaCO3)
11. ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได
(Totel dissolved solids)
ผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.5
มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.3
มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 1.0
มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 5.0
มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 200
มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 250
มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 0.8
มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 45

1
0.5
1.5
15
250
600
1
45

0 - 600
0 - 6.4
< 1 - 640
< 1.5 - 7,700
< 0.4 - 1.4
< 0.9 - 89

0 - 140
0 - 5.4
< 1 - 1,400
1.6 - 11,000
<0.4 - 0.7
< 0.9 - 43

6/ 6
7/4
0/1
7/6
0/0
0/0

22 / 26
10 / 10
2/5
8 / 21
1/0
1/0

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 300

500

7 - 11,000

16 - 3,000

2/9

6 / 15

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 200

250

0 - 10,000

0 - 2,800

2/0

8 / 21

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 600

1,200

22 - 25,400

47 - 20,400

5/8

10 / 23

12. สารหนู (AS)
13. ไซยาไนด (CN)
14. ตะกั่ว (Pb)
15. ปรอท (Hg)
16. แคดเมียม (Cd)
17. ซีลีเนียม (Se)

มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร

-

-

ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี

0.05
0.1
0.05
0.001
0.01
0.01

< 0.0028 - 0.003
<0.0028
<0.0007 - 0.0314 <0.0007 - 0.0087
<0.0002
<0.0002
<0.0004
<0.0004
<0.0018
<0.0018

หมายเหตุ : ตะกอนรวน / หินแข็ง
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3.14 สถานการณแองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
3.14.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สามารถสรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาล
อุดรธานี-สกลนคร ดังนี้ (ตารางที่ 3-14-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคมีปริมาณการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 161.32 ลานลูกบาศกเมตรตอป
พบวาเปนการใชน้ําจากระบบปาหมูบานและระบบปาปาเทศบาลมากที่สุด มีปริมาณการใชน้ําเทากับ
119.49 ลาน ลบ.ม.ตอป รองลงคือการใชน้ําจากระบบปาภูมิภาคเทากับ 31.79 ลานลูกบาศกเมตรตอป
บอบาดาลเอกชน 7.23 ลานลูกบาศกเมตรตอป และนอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําตื้นเทากับ 2.81
ลานลูกบาศกเมตรตอป โดยสัดสวนการใชน้ําของแองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร สวนใหญจะเปน
การใชน้ํ า จากแหล งน้ํา บาดาลประมาณรอยละ 57.97 คิดเปนปริมาณการใชน้ําเทากั บ 93.48
ลานลูกบาศกเมตรตอป และมีการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินประมาณรอยละ 42.05 คิดเปนปริมาณการ
ใชน้ําเทากับ 67.84 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งประเมินจากระบบประปาหมูบาน และบอบาดาล
เอกชน มีปริมาณการใชน้ําบาดาลรวมทั้งสิ้น 3.40 ลานลูกบาศกเมตรตอป สวนใหญจะมีการใช
น้ําบาดาลจากบอเอกชนเปนหลัก โดยพื้นที่ที่มีการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมมากที่สุดอยูใน
เขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีปริมาณการใชน้ําเทากับ 1.37 ลานลูกบาศกเมตรตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ในปจจุบันพบวามีปริมาณการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 122.46
ล า นลู ก บาศก เ มตรต อ ป ส ว นใหญ เ ป น การใช น้ํ า จากบ อ น้ํ า บาดาลระดั บ ตื้ น บางแห ง ใช น้ํ า จาก
บอน้ําบาดาลระดับลึก จากการพิจารณาปริมาณการใชน้ําเปนรายพื้นที่ พบวาพื้นที่ที่มีปริมาณการใช
น้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมคอนขางสูง ไดแก พื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัด
หนองคาย
3.14.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
ในปจจุบันพื้นที่แองน้ําบาดาลอุดธานี-สกลนคร มีสถานีสังเกตการณจํานวน 6 สถานี 6 บอ
ครอบคลุ ม ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ด รธานี จั ง หวั ด สกลนคร และจั ง หวั ด นครพนม ประกอบด ว ย
บอสังเกตการณน้ําบาดาลในชั้นหินแข็งทั้งหมด พื้นที่แองน้ําบาดาลอุดธานี-สกลนคร โดยทั่วไประดับ
น้ํ า บาดาลมี ค วามแตกต า งกั น ขึ้ น อยู กั บ สภาพภู มิ ป ระเทศในแต ล ะบริ เ วณจากการติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร สามารถสรุปสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลไดดังนี้
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ชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง ความลึก 50-90 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 5 – 12 เมตร
ต่ํา จากระดั บผิ วดิ น ระดับ น้ํา บาดาลสว นใหญมีการเปลี่ย นแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามชว งฤดูกาล
ประมาณ 1- 3 เมตร ซึ่ งเป น ไปตามปกติ พบเพีย งพื้น ที่อํ าเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี ที่ร ะดั บ
น้ําบาดาลมีแนวโนมลดลง ตั้งแตป พ.ศ. 2557 ซึ่งมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนที่มีแนวโนมลดลงดวย
(รูปที่ 3-14-1 และ รูปที่ 3-14-2)
ตารางที่ 3-14-1 สรุปปริมาณการใชน้ําพื้นที่แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค ะปาหมูบาน/เทศบ
รวมทั้งหมด สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช
บอน้ําตื้นบอบาดาลเอกชน
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน บาดาล

นครพนม

4.01

0.22

3.52 13.32 0.42

2.51

7.53

16.47

31.38 68.63

มุกดาหาร

2.64

0.00

0.41

0.20

3.02

3.05

12.19

20.01 79.99

สกลนคร

5.09

0.20

9.95 22.34 0.73

0.48

15.04

23.75

38.77 61.23

หนองคาย

4.23

0.89

6.07 11.42 0.60

0.50

10.30

13.41

43.44 56.56

อุดรธานี

13.71

0.80

18.21 25.28 0.86

0.72

31.92

27.66

53.58 46.42

รวม

29.68

2.11

38.16 81.33 2.81

7.23

67.84

93.48 187.18 312.83

8.97

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

นครพนม

0.51

0.01

มุกดาหาร

0.37

สกลนคร

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

0.40

0.51

0.41

0.34

39.55

39.89

0.00

0.61

0.37

0.61

0.15

16.09

16.25

1.24

0.01

0.25

1.24

0.26

0.03

23.53

23.56

หนองคาย

0.97

0.09

1.28

0.97

1.37

0

22.82

22.82

อุดรธานี

4.51

0.07

0.68

4.51

0.75

0.27

19.66

19.94

รวม

7.60

0.18

3.22

7.60

3.40

0.79

121.65

122.46

3.14.3 คุณภาพน้ําบาดาล
จากผลวิ เ คราะห คุ ณภาพน้ํา บาดาลเที ย บกับ มาตรฐานน้ํา บาดาลที่ จ ะใชบ ริโ ภคได ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
ตัวแทนชั้นน้ํารวม 6 บอ ซึ่งเปนชั้นหินใหน้ําในชั้นหินแข็ง สามารถสรุปสถานการณดานคุณภาพ
น้ําบาดาล (ตารางที่ 3-14-2) ดั้งนี้
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ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
มีคาระหวาง 0.4 – 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-14-3) และพบวาบางพื้นที่มีปริมาณเหล็ก
เกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (1 มิลลิกรัมตอลิตร) จํานวน 3 ตัวอยาง ทั้งนี้โดยเฉพาะ
บอหมายเลข 5710F048 ตําบลสวางแดนดิน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีปริมาณเหล็ก
เทากับ 2.9 มิลลิกรัมตอลิตร
2. แมงกานิส (Mn)
มีคาระหวาง 0.1 – 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-14-4) ปริมาณแมงกานิสสวนใหญอยูใน
เกณฑ มาตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อการบริโ ภค มีป ริมาณนอยกวา 0.5 มิล ลิกรัมต อลิตร พบเพี ย ง
บอหมายเลข 5710F046 อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และบอหมายเลข 5710F048 อําเภอสวาง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ที่มีปริมาณแมงกานิสเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค โดยมี
ปริมาณเทากับ 3.0 และ 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ
3. ซัลเฟต(SO4)
มีคาระหวาง 7 – 67 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณซัลเฟตอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อ
การบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
มีคาระหวาง 21 – 410 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณคลอไรดอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร
5. ฟลูออไรด (F)
มีคาเทากับ < 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณฟลูออไรดอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อ
การปริมาณโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ไนเตรท (NO3)
มีคาระหวาง < 0.9 – 23 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนเตรทอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
มีคาระหวาง 94 – 260 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางทั้งหมด อยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
มีคาระหวาง 0– 51 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางถาวร อยูในเกณฑมาตรฐาน
น้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
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9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
มีคาระหวาง 352 – 1,130 มิลลิกรัมตอลิตร สารละลายทั้งหมดที่ละลายได อยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร
คุณภาพน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อการใชประโยชนของแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรของแองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
จึงตองทําการวิเคราะหความเหมาะสมของคุณภาพน้ําบาดาลเชิงการเกษตร โดยสามารถพิจารณาจาก
ปริมาณของโซเดียม (Na) เปนหลัก เนื่องจากโซเดียมจะมีผลตอคุณสมบัติในการระบายน้ําของดิน
เพราะในดินจะมี clay particles อยูมาก และ clay particles เหลานี้สามารถดึงเอา cations ใหอยู
ติดกับมัน และสามารถแลกเปลี่ยน cations บางตัวที่ละลายมากับน้ํา เชน โซเดียม แคลเซียม และ
แมกนี เ ซี ย ม ดั ง นั้ น ถ า เกษตรกรใช น้ํ า ที่ มี ป ริ ม าณโซเดี ย มละลายอยู สู ง เพื่ อ การเกษตรแล ว clay
particles จะทําหนาที่แลกเปลี่ยน ion กับน้ําแลวปลอยแคลเซียมกับแมกนีเซียมออกมา แตดึง
โซเดียมเขาไปแทนที่ จะทําใหโมเลกุลของ clay particles เกิดการพองตัว และลดจํานวนชองวางและ
ความซึมไดของดินในบริเวณนั้น ทําใหคุณสมบัติการระบายน้ําของดินลดลง
การพิ จ ารณาดู ว า น้ํ า บาดาลที่ ใช เหมาะสมกับ การเกษตรหรือ ไม สามารถพิจ ารณาจาก
Sodium percentage (Soluble sodium percentage) ดังสมการ

%Na

=

(Na + K) x 100
Ca + mg + Na + K

หนวยเปน epm

ซึ่งคา Sodium percentage มีปริมาณแตกตางกันดังนี้
%Na
< 20 epm เปน excellent water
20-40 epm เปน good water
40-60 epm เปน permissible water
60-80 epm เปน doubtful water
> 80 epm เปน unsuitable water
หรืออาจพิจารณาจาก Sodium absorption ratio (SAR) ดังตอไปนี้
SAR

=

Na
√ (Ca + Mg)
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SAR

<10 epm เปนน้ําที่มีคุณภาพดีเยี่ยม excellent water
10-18
epm เปนน้ําที่มีคุณภาพดี good water
18-26
epm เปนน้ําที่มีคุณภาพปานกลาง fair water
>26 epm เปนน้ําที่มีคุณภาพไมเหมาะสม poor water
เมื่อพิจารณาคา SAR ที่ไดจากผลการวิเคราะหน้ําบาดาลพื้นที่แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
จากบอสังเกตการณตัวแทนชั้นน้ํา จํานวน 6 บอ (ตารางที่ 3-14-2 และรูปที่ 3-14-5 ) แลว พบวาสวน
ใหญมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชเพื่อการเกษตรไดเปนอยางดี

ตารางที่ 3-14-2 แสดงคุณภาพน้ําบาดาลและความเหมาะสมของน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
(แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
%Na/คุณภาพน้ํา
SAR/คุณภาพน้ํา
หมายเลขบอ
%Na
คุณภาพน้ํา
SAR (epm/l.) คุณภาพน้ํา
UDO203
32.18
good water
1.34
excellent water
UDO202
67.78
doubtful water 6.58
excellent water
unsuitable
5710C041
85.38
water
11.21
good water
5710F046
37.34
good water
1.61
excellent water
5710F044
31.80
Good water
1.46
excellent water
permissible
5710F048
48.81
water
2.98
excellent water

3-187

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (ขอมูลปริมาณน้ําฝน ถึงเดือน สิงหาคม 2558 )

UDO202

UDO203

รูปที่ 3-14-1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปกับระดับน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาล
อุดรธานี - สกลนคร)
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รูปที่ 3-14-2 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาลพื้นที่แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
(พ.ศ. 2547-2559 และจังหวัดนครพนม พ.ศ. 2557-2559 )
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สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร
จากผลการวิ เ คราะห คุณภาพน้ําบาดาลพบว า ผลวิเ คราะหลั กษณะทางเคมีที่เ กิน เกณฑ
มาตรฐาน ไดแก เหล็ก (Fe) ซึ่งคุณลักษณะทางเคมีนี้สามารถพบไดโดยทั่วไปในน้ําบาดาลอยูแลว
และแมงกานิส (Mn) มีคาสูงถึง 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร พบในพื้นที่อําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
สวนผลวิเคราะหคุณภาพน้ําพารามิเตอรอื่นๆ อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค
ผลวิ เ คราะห น้ํ า เพื่ อการเกษตร โดยภาพรวมแล ว มี ความเหมาะสมสามารถนํา ไปใช เพื่ อ
การเกษตรไดเปนอยางดี (ตารางที่ 3-14-3)
ตารางที่ 3-14-3 สรุปผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
ดัชนีคุณภาพน้ํา

หนวย

1. เหล็ก (Fe)
2. แมงกานิส (Mn)
3. ทองแดง (Cu)
4. สังกะสี (Zn)
5. ซัลเฟต (SO4)
6. คลอไรด (Cl)
7. ฟลูออไรต (F)
8. ไนเตรท (NO3)
9. ความกระดางทั้งหมด
(Totel hardness as CaCO3)
10. ความกระดางถาวร
(Non-carbanate hardness as CaCO3)
11. ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได
(Totel dissolved solids)

มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร

คามาตรฐาน
เกณฑกําหนด เกณฑ
ที่เหมาะสม อนุโลมสุงสุด
ไมเกิน 0.5
1
ไมเกิน 0.3
0.5
1.5
ไมเกิน 1.0
15
ไมเกิน 5.0
250
ไมเกิน 200
ไมเกิน 250
600
ไมเกิน 0.8
1
45
ไมเกิน 45

ปริมาณสาร
ที่วัดได
0.4 - 2.9
0.1 - 3.0
7 - 67
21 - 410
< 0.4
<0.9 - 23

จํานวนตัวอยางที่เกินมาตรฐาน
เกณฑกําหนด เกณฑอนุโลม
ที่เหมาะสม
สูงสุด
1
3
1
2
2
-

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 300

500

94 - 260

-

-

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 200

250

0 - 51

-

-

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 600

1,200

352 - 1,130

4

-
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รูปที่ 3-14-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
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รูปที่ 3-14-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานิสในน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลอุดรธานี-สกลนคร)
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รูปที่ 3-14-5 แผนที่แสดงความเหมาะสมของน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร (แองน้ําบาดาลอุดรธานีสกลนคร)
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3.15 สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเลย
3.15.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554 )สามารถสรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาล
เลย ดังนี้ (ตารางที่ 3-15-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคมีปริมาณการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 23 ลาน ลบ.ม.ตอป พบวามี
ปริมาณการใชน้ําจากระบบประปาหมูบาน และระบบปาเทศบาลมากที่สุดเทากับ 16.99 ลาน ลบ.ม.
ตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 4.64 ลาน ลบ.ม.ตอป บอบาดาลเอกชน 0.72
ลาน ลบ.ม.ตอป และนอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําตื้น 0.36 ลาน ลบ.ม.ตอป สัดสวนการใชน้ําใน
พื้นที่แองน้ําบาดาลเลย สวนใหญจะมีการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลรอยละ 58.09 คิดเปนปริมาณการ
ใชน้ําเทากับ 13.36 ลาน ลบ.ม.ตอป และมีการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินรอยละ 41.92 ลาน ลบ.ม.ตอ
ป คิดเปนปริมาณการใชน้ําเทากับ 9.64 ลาน ลบ.ม.ตอป
ตารางที่ 3-15-1 สรุปปริมาณการใชน้ําพื้นที่แองน้ําบาดาลเลย
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน/เทศบาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน บาดาล ผิวดิน

บาดาล

เลย

4.64

0.29

5.00

11.99

0.36

รวม

4.64

0.29

5.00

11.99

0.36

รวมทั้งหมด

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

0.72

9.64

13.36

41.92

58.09

0.72

9.64

13.36

41.92

58.09

3.15.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
พื้นที่แองน้ําบาดาลเลย ในปจจุบันมีการขยายตัวของแหลงชุมชนเพิ่มขึ้นอีกทั้งเกษตรกรใน
พื้นสวนใหญนิยมเจาะบอบาดาลและบอตอกเพื่อนําน้ํามาใชในภาคเกษตรกรรมและยังมีการใชน้ํา
บาดาลในเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมน้ําตาลที่มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว จึงทําใหพื้นที่แองน้ํา
บาดาลเลย มี แนวโน มการใช น้ํ า บาดาลเพิ่มมากขึ้น ดว ย นอกจากนี้พื้น ที่แองน้ําบาดาลเลยมีการ
ประกอบกิจการเหมืองแรเปดทําการ จึงทําใหมีโอกาสเสี่ยงตอการปนเปอนของโลหะหนักและสารเคมี
ลงสูชั้นน้ําบาดาลได จากขอมูลการติดตามสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลเลย พบวา
แองน้ําบาดาลเลย ปจจุบันมีสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลจํานวน 5 สถานี 6 บอ ในพื้นที่อําเภอวังสะ
พุง และอําเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งไดดําเนินการกอสรางสถานีสังเกตการณในชวง ป พ.ศ.2556
สามารถสรุปสถานการณน้ําบาดาลตั้งแตเดือน มีนาคม พ.ศ.2556 – ปจจุบันไดดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลในชั้นหินแข็ง ความลึก 30 – 70 เมตร ระดับน้ําบาดาลอยูในชวง 5 – 10 เมตร
แตกตางกัน ตามแต ละสภาพพื้นที่ น้ําบาดาลจะอยูในรอยแตกของหินที่ มีความตอเนื่องกั น ระดั บ
น้ําบาดาลในพื้นที่สวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 2 – 3 เมตร ซึ่ง
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การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําบาดาลมีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนที่ตกในพื้นที่ดวย (รูปที่ 3-15-1
และ รูปที่ 3-15-2)

5604B101

5604B102

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (ขอมูลปริมาณน้ําฝน ถึงเดือน สิงหาคม 2558 )

รูปที่ 3-15-1แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปกับระดับน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาล
เลย)
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รูปที่ 3-15-2 กราฟการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําแองน้ําบาดาลเลย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 )
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3.15.3 คุณภาพน้ําบาดาล
จากผลวิ เ คราะห คุ ณภาพน้ํา บาดาลเที ย บกับ มาตรฐานน้ํา บาดาลที่ จ ะใชบ ริโ ภคได ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 จากบอสังเกตการณน้ําบาดาล
ตัวแทนชั้นน้ํารวม 6 บอ ซึ่งเปนชั้นหินใหน้ําในชั้นหินแข็ง สามารถสรุปสถานการณดานคุณภาพน้ํา
บาดาล ดังนี้
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
มีคาระหวาง 0.1 – 0.2 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-15-3) สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร พบเพียงพื้นที่ตําบลเขาหลวง อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย มีปริมาณเหล็กเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการ
บริโภค มีคาระหวาง 2.0 ถึง 29 มิลลิกรัมตอลิตร
2. แมงกานีส (Mn)
มีคาระหวาง 0.0 – 0.1 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-3-4) สวนใหญอยูเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร พบเพียงพื้นที่ตําบลเขาหลวง อําเภอ
วังสะพุง จังหวัดเลย มีปริมาณแมงกานีสเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อ
การบริโภค คาความเขมขนของแมงกานีสเทากับ 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ซัลเฟต(SO4)
มีคาระหวาง 14 – 35 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณซัลเฟตอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อ
การบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
มีคาระหวาง< 1.5 – 130 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณคลอไรดอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอย 600 มิลลิกรัมตอลิตร
5. ฟลูออไรด (F)
มีคาระหวาง < 0.4 – 0.9 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณฟลูออไรดอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการปริมาณโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ไนเตรท (NO3)
มีคาระหวาง < 0.9 – 19 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนเตรทอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
มีคาระหวาง 140 – 480 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางทั้งหมด อยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร
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8. ความกระดางถาวร (non-TH)
มีคาระหวาง 0 – 83 มิลลิกรัมตอลิตร ความกระดางถาวร อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
มีคาระหวาง 240 – 767 มิลลิกรัมตอลิตร สารละลายทั้งหมดที่ละลายได อยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร
ผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ
1. สารสารหนู (As)
มีคาระหวาง < 0.0028 – 0.003 มิลลิกรัมตอลิตรปริมาณสารหนูในแองน้ําบาดาลเลย อยูใน
เกณฑ ม าตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อ การบริ โ ภค (มาตรฐานสารหนู เกณฑ อ นุ โ ลมสู ง สุ ด ไม เ กิ น 0.05
มิลลิกรัมตอลิตร)
2. ตะกั่ว (Pb)
มีคาระหวาง < 0.0007 – 0.0083 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-15-5) สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค (มาตรฐานตะกั่ว เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตอ
ลิตร) พบเพียงบอหมายเลข 5604B017 ตําบลหนองหิน อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีปริมาณตะกั่ว
เกินเกณฑมาตรน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณเทากับ 0.1554 มิลลิกรัมตอลิตร อยางไรก็ตามจะ
ไดติดตามการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
3. แคดเมียม (Cd)
มีคาเทากับ < 0.0004 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแคดเมียมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค (มาตรฐานแคดเมียม เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.01 มิลลิกรัมตอลิตร)
4. ปรอท (Hg)
มีคาเทากับ < 0.0002 มิลลิกรัมตอลิตร มีปริมาณปรอทอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการ
บริโภค (มาตรฐานปรอท เกณฑอนุโลมสูงสุดไมเกิน 0.001 มิลลิกรัมตอลิตร)
5. ซีลิเนียม (Se)
มีคาเทากับ < 0.0018 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณซิลิเนียมอยูใน
เกณฑ มาตรฐานน้ํ า บาดาลเพื่ อการบริโ ภค (มาตรฐานซิ ลิเ นีย ม เกณฑอ นุโ ลมสูง สุด ไม เกิ น 0.01
มิลลิกรัมตอลิตร)
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คุณภาพน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร
เพื่อการใชประโยชนของแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรของแองน้ําบาดาลเลย จึงตองทําการ
วิเคราะหความเหมาะสมของคุณภาพน้ําบาดาลเชิงการเกษตร โดยสามารถพิจารณาจากปริมาณของ
โซเดียม (Na) เปนหลัก เนื่องจากโซเดียมจะมีผลตอคุณสมบัติในการระบายน้ําของดิน เพราะในดินจะ
มี clay particles อยูมาก และ clay particles เหลานี้สามารถดึงเอา cations ใหอยูติดกับมัน และ
สามารถแลกเปลี่ยน cations บางตัวที่ละลายมากับน้ํา เชน โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม
ดังนั้นถาเกษตรกรใชน้ําที่มีปริมาณโซเดียมละลายอยูสูงเพื่อการเกษตรแลว clay particles จะทํา
หนาที่แลกเปลี่ยน ion กับน้ําแลวปลอยแคลเซียมกับแมกนีเซียมออกมา แตดึงโซเดียมเขาไปแทนที่
จะทําใหโมเลกุลของ clay particles เกิดการพองตัว และลดจํานวนชองวางและความซึมไดของดินใน
บริเวณนั้น ทําใหคุณสมบัติการระบายน้ําของดินลดลง
การพิจารณาดูวาน้ําบาดาลที่ใช เหมาะสมกับการเกษตรหรือไม สามารถพิจารณาจาก
Sodium percentage (Soluble sodium percentage) ดังสมการ

%Na

(Na + K) x 100
Ca + mg + Na + K

=

หนวยเปน epm

ซึ่งคา Sodium percentage มีปริมาณแตกตางกันดังนี้
%Na
< 20 epm เปน excellent water
20-40 epm เปน good water
40-60 epm เปน permissible water
60-80 epm เปน doubtful water
> 80 epm เปน unsuitable water
หรืออาจพิจารณาจาก Sodium absorption ratio (SAR) ดังตอไปนี้
Na
หนวยเปน epm
√ (Ca + Mg)
SAR <10 epm เปนน้ําที่มีคุณภาพดีเยี่ยม excellent water
10-18
epm เปนน้ําที่มีคุณภาพดี good water
18-26
epm เปนน้ําที่มีคุณภาพปานกลาง fair water
>26 epm เปนน้ําที่มีคุณภาพไมเหมาะสม poor water
SAR

ถา

=
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เมื่อพิจารณาคา SAR ที่ไดจากผลการวิเคราะหน้ําบาดาลพื้นที่แองน้ําบาดาลเลยจากบอสังเกตการณ
ตัวแทนชั้นน้ําจํานวน 6 บอ ในพื้นที่อําเภอวังสะพุง และอําเภอหนองหิน (ตารางที่ 3-3-2 และรูปที่ 315-6) แลว พบวาสวนใหญมีความเหมาะสม สามารถนําไปใชเพื่อการเกษตรไดเปนอยางดี
ตารางที่ 3-15-2 แสดงคุณภาพน้ําบาดาลและความเหมาะสมของน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรพื้นที่แอง
น้ําบาดาลเลย
หมายเลขบอ
5604B100
5604B101
5604B102
5604B104
5604B105
5604B107

%Na/คุณภาพน้ํา
%Na
คุณภาพน้ํา
14.93
excellent water
20.33
good water
16.51
excellent water
65.35
doubtful water
39.79
good water
21.54
good water

SAR/คุณภาพน้ํา
SAR (epm/l.)
คุณภาพน้ํา
0.46
excellent water
0.61
excellent water
0.60
excellent water
4.42
excellent water
2.03
excellent water
1.20
excellent water

สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลเลย
จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล จากบอสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลจํานวน 5 สถานี
6 บอ พบวาผลวิเคราะหลักษณะทางเคมีที่เกินเกณฑมาตรฐาน ไดแก เหล็ก (Fe) และแมงกานิส (Mn)
มีคาเทากับ 0.6 มิลลิกรัมตอลิตร พบในพื้นที่ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สวนผล
วิเคราะหคุณภาพน้ําพารามิเตอรอื่นๆอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค
ผลวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ ป น พิ ษ ที่ เ กิ น เกิ ณ ฑ ม าตรฐาน ได แ ก ตะกั่ ว (Pb) พบในบ อ
สั ง เกตการณ 5604B017 วั ด ศรี ห นองหิ น ตํ า บลหนองหิ น อํ า เภอหนองหิ น จั ง หวั ด เลย ส ว นผล
วิเคราะหคุณภาพน้ําพารามิเตอรอื่นๆ เชน สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) และ ซีลีเนียม
(Se) อยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค
ผลวิ เ คราะห น้ํ า เพื่ อการเกษตร โดยภาพรวมแล ว มี ความเหมาะสมสามารถนํา ไปใช เพื่ อ
การเกษตรไดเปนอยางดี (ตารางที่ 3-15-3)
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ตารางที่ 3-15-3 สรุปผลวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลเลย)

ดัชนีคุณภาพน้ํา

คามาตรฐาน
เกณฑกําหนด เกณฑ
ที่เหมาะสม อนุโลมสุงสุด

ปริมาณสาร
ที่วัดได

ไมเกิน 0.5
ไมเกิน 0.3
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 200
ไมเกิน 250
ไมเกิน 0.8
ไมเกิน 45

1
0.5
1.5
15
250
600
1
45

0.1 - 29
0.0 - 0.6
14 -35
<1.5 - 130
<0.4 - 0.9
<0.9 - 19

-

2
2
-

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 300

500

140 - 480

-

-

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 200

250

0 - 83

-

-

มิลลิกรัมตอลิตร ไมเกิน 600

1,200

240 - 767

1

-

0.05
0.1
0.05
0.001
0.01
0.01

<0.0028 - 0.003
<0.0007 - 0.1554
<0.0002
<0.0004
<0.0018

-

1
-

หนวย

จํานวนตัวอยางที่เกินมาตรฐาน
เกณฑกําหนด เกณฑอนุโลม
ที่เหมาะสม
สูงสุด

ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
2. แมงกานิส (Mn)
3. ทองแดง (Cu)
4. สังกะสี (Zn)
5. ซัลเฟต (SO4)
6. คลอไรด (Cl)
7. ฟลูออไรต (F)
8. ไนเตรท (NO3)
9. ความกระดางทั้งหมด
(Totel hardness as CaCO3)
10. ความกระดางถาวร
(Non-carbanate hardness as CaCO3)
11. ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได
(Totel dissolved solids)
ผลวิเคราะหคุณลักษณะที่เปนพิษ

มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร

12. สารหนู (AS)
13. ไซยาไนด (CN)
14. ตะกั่ว (Pb)
15. ปรอท (Hg)
16. แคดเมียม (Cd)
17. ซีลีเนียม (Se)

มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร
มิลลิกรัมตอลิตร

ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
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รูปที่ 3-15-3แผนทีแ่ สดงปริมาณเหล็กในน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลเลย)
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รูปที่ 3-15-4 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลเลย)
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รูปที่ 3-15-5 แผนที่แสดงปริมาณตะกั่วในน้ําบาดาล (แองน้ําบาดาลเลย)
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รูปที่ 3-15-6 แผนที่ความเหมาะสมของน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร (แองน้ําบาดาลเลย)
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3.16. สถานการณแองน้ําบาดาลปราจีนบุรี–สระแกว
3.16.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จั ด การทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลของประเทศ 2554) สรุป การใช น้ําบาดาลในพื้น ที่แ องน้ํ าบาดาล
ปราจีนบุรี-สระแกว 3 ประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 3-16-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค พบวามีปริมาณการใชน้ํารวมทั้งสิ้น 155 ลาน ลบ.ม.ตอป
เมื่อพิจารณาตามลักษณะการใชน้ํา แบงเปนการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาคและประปานครหลวง
สูงที่ สุ ดถึ ง 79.25 ล า น ลบ.ม.ต อป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปา
หมูบาน 67 ลาน ลบ.ม.ตอปบอน้ําบาดาลเอกชน 7.47 ลาน ลบ.ม.ตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ํา
จากบอน้ําตื้น 0.97 ลาน ลบ.ม.ตอปภาพรวมของแองน้ําบาดาลปราจีนบุรี-สระแกว สวนใหญจะเปน
การใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินประมาณรอยละ 72.23 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดิน
เทากับ 122.61ลาน ลบ.ม.ตอปและมีการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 38 คิดเปน
ปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 32.18ลาน ลบ.ม.ตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 10.09 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 34.30ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ํา
บาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําบาดาลระดับน้ําตื้น จะมีเพียงบางแหงใชน้ําบาดาลระดับลึก
การใชน้ําบาดาลในปริมาณมากขึ้นนั้น เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอระดับน้ําบาดาล สวนอีกปจจัย
หนึ่งที่มีผลคือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงแองในแตละป จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูลระดับน้ํา
บาดาลพบวาปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล จาก
ขอมูล จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝนในป พ.ศ. 2554 มีปริมาณมากกวาป พ.ศ. 2555 ซึ่งสอดคลองกับ
ระดับน้ําบาดาล เมื่อเปรียบเทียบแตละปถาปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมามากขึ้น ระดับน้ําบาดาลจะเพิ่ม
สูงขึ้นดวย สวนปริมาณการกักเก็บน้ําบาดาลขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแตละปเชนกัน (รูปที่
3-16-1)
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ตารางที่ 3-16-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลปราจีนบุรี-สระแกว
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน/เทศบาล
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน

ฉะเชิงเทรา 16.13

บาดาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

รวมทั้งหมด

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

0

11.94

7.13

0.26

3.36

28.07

10.75

72.31

27.69

ชลบุรี

16.13

0

22.36

7.76

0.36

4.05

82.10

12.17

87.09

12.91

สระแกว

16.13

0

8.56

8.85

0.36

0.06

12.44

9.27

57.30

42.70

รวม

48.39

42.86

23.74

0.98

7.47

122.61

32.19

216.70

83.30

0.00

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

ฉะเชิงเทรา

7.65

0.00

ชลบุรี

32.02

สระแกว
รวม

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

3.02

7.65

3.02

0.86

9.82

10.68

0.00

6.68

32.02

6.68

0.69

14.08

14.77

0.77

0.00

0.39

0.77

0.39

0.35

8.51

8.85

40.44

0.00

10.09

40.44

10.09

1.90

32.41

34.30

3.16.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
แอ ง น้ํ า บาดาลปราจี น บุ รี -สระแกว มีการติด ตามระดั บ น้ํา บาดาลในชั้น น้ําบาดาล 2 ชั้ น
ประกอบดวย ชั้นน้ําบาดาลในตะกอนรวน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชั้นน้ําบาดาลหินแข็ง ใน
พื้นที่ บางสวนของจังหวัดชลบุรี จากขอมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงระยะเวลา
10ป ตั้งแตป พ.ศ. 2548-2558สถานีสังเกตการณน้ําบาดาล 26 สถานี จํานวน 35 บอ ในพื้นที่
จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 2-15 เมตร พบวามีการใชน้ําบาดาล
เพิ่มขึ้นมากจากอดีต และยังพบในบริเวณ อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับน้ําบาดาลลด
ระดับต่ําจากพื้นผิวดินมาก อยูที่ 19-24 เมตร (รูปที่ 3-16-2)
3.16.3 คุณภาพน้ําบาดาล
ปญหาที่สําคัญของแหลงน้ําบาดาลนี้คือ มีปริมาณน้ําคอนขางจํากัดและมีปญหาดานคุณภาพ
น้ํากรอยหรือเค็ม โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราเกือบทั้งหมดและบริเวณใกลชายฝงพบ
มีคาคลอไรด (Cl) และสารละลายมวลรวมที่ละลายน้ําได (TDS) ดังรูปที่ 3-16-3 และ 3-16-4 สวน
คาเหล็ก (Fe) ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ มีการกระจายตัวเปนหยอมๆ รูปที่ 3-16-4
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EAT 73/1-2 วัด แสนภุมราวาส ตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน จังหวัด ฉะเชิงเทรา

น้ําฝนเฉลี่ย (มม.)

0
2124.27
2070.71
1981.63
1958.39
2
1868.87 1790.81
4
1606.93
6
BPK500801/1
8
BPK500801/2
10
ปริมาณนํ�าฝนเฉลีย
�
12
14
16
18
ม.ค.-51
ม.ค.-52
ม.ค.-53
ม.ค.-54
ม.ค.-55
ม.ค.-56
ม.ค.-57
ม.ค.-58

ระดับน้ํา(เมตร)
0
5

EAT 76/1-2 วัด สนามจันทร ตําบลบานโพธิ์ อําเภอบานโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา

1981.63

1868.87

2070.71
1790.81

1958.39

2500
2000
1500

1000
500
0

น้ําฝนเฉลี่ย (มม.)

2500

2124.27
1606.93

10

2000
1500

15

1000

BPK500804/1
BPK500804/2

20
25
ม.ค.-51

500

ปริมาณนํ�าฝนเฉลีย
�
ม.ค.-52

BPK500801/1

ม.ค.-53

ม.ค.-54

ม.ค.-55

ม.ค.-56

ม.ค.-57

BPK500804/1

BPK500801/2

ม.ค.-58

0

BPK500804/2

รูปที่ 3-16-1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาลแองน้ําบาดาล
ปราจีนบุรี-สระแกว
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3.16.4 ขอเสนอแนะ
1. พื้ น ที่ ใ นแอ ง น้ํ า บาดาลปราจี น บุ รี -สระแก ว เริ่ ม มี ก ารขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ด า น
อุตสาหกรรม จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลที่มียังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่และชั้นน้ําบาดาล
เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว โดยเฉพาะอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จากขอมูลบอน้ําบาดาลจากใบอนุญาตขอเจาะในพื้นที่แองน้ํา
บาดาลปราจีน บุ รี-สระแก ว จํา นวนทั้งสิ้น 629 บอ ความลึกเจาะลึกสูงสุด 200 เมตรนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลที่มีอยูเดิมยังไมครอบคลุมทุกชั้นน้ําบาดาลและ
พื้นที่ ดังนั้นควรสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว
2. พื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหากมีการรั่วซึมของสารพิษ อาจมีโอกาสเสี่ยงตอการ
ปนเปอนลงสูชั้นน้ําบาดาล จึงควรมีการสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่
ดังกลาว และพื้นที่มีการลักลอบทิ้งขยะมีพิษ ในพื้นที่ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ควรติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่อง เพื่อการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่ใหมี
ความถูกตองและแมนยํามากขึ้น จะไดหาแนวทางการปองกันและวิธีแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน
อนาคต
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รูปที่ 3-16-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลปราจีนบุรี-สระแกว
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รูปที่ 3-16-3 แผนที่แสดงความเขมขนของคลอไรด ในแองน้ําบาดาลปราจีนบุรี-สระแกว
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รูปที่ 3-16-4 แผนที่แสดงความเขมขนของสารละลายมวลรวมที่ละลายน้ําได (TDS)
ในแองน้ําบาดาลปราจีนบุรี-สระแกว
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3.17. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลระยอง
3.17.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลระยอง3
ประเภท ดังนี้ ตารางที่ 3-17-1
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 21.90 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการ
ใชน้ํา พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาคและประปานครหลวงสูงที่สุด 16.33ลาน ลบ.ม.
ตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบาน 3.85 ลาน ลบ.ม.ตอป บอ
น้ําบาดาลเอกชน 1.51 ลาน ลบ.ม.ตอป และนอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําตื้น 0.21 ลาน ลบ.ม.ตอ
ป ภาพรวมของแองน้ําบาดาลระยอง สวนใหญจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินประมาณรอยละ
85.84คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 18.79 ลาน ลบ.ม.ตอปและมีการใชน้ําจาก
แหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 14.16คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 3.10ลาน
ลบ.ม.ตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 6.66ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 9.51ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ํา
บาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําบาดาลระดับน้ําตื้น บางแหงใชน้ําบาดาลระดับลึก
ตารางที่ 3-17-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลระยอง
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด
ระยอง
รวม

ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน/เทศบาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน บาดาล ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

16.33

0.00

2.46

1.39

0.21

1.51

18.79

3.10

85.84

14.16

16.33

0.00

2.46

1.39

0.21

1.51

18.79

3.10

85.84

14.16

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

รวมทั้งหมด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

ระยอง

5.08

-

รวม

5.08

-

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

6.66

5.08

6.66

0.13

9.38

9.51

6.66

5.08

6.66

0.13

9.38

9.51
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การใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีตอระดับน้ําบาดาล และอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ก็คือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงในแตละป จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูลระดับน้ําบาดาลพบวา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล จากขอมูลปริมาณ
น้ําฝนในป 2556 ภาคกลาง เทียบกับปริมาณน้ําฝนในป 2557 จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝนในป 2556 มี
ปริมาณมากวาป 2557 ซึ่งสอดคลองกับระดับน้ําบาดาลเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบแตละปถาปริมาณ
น้ําฝนที่ ตกลงมามากขึ้นระดับน้ําบาดาลจะเพิ่มสูงขึ้น ส วนปริ มาณการกักเก็ บน้ําบาดาลขึ้นอยูกับ
ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแตละปอีกดวย ดังแสดงใน รูปที่ 3-17-1
3.17.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
จากขอมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงระยะเวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ. 25482558 จากสถานีบอสังเกตการณทั้งหมด 94 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 139 บอ ในพื้นที่ จังหวัด
ระยองและชลบุรี ประกอบดวยชั้นน้ําบาดาลในตะกอนรวน พบวาระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้น-ลง ตามฤดูกาล ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 1-8 เมตรจากผิวดินความตางของระดับน้ําบาดาล
ในชวงฤดูฝนและฤดูแลงอยูที่ 1-2 เมตรจากผิวดินและชั้นน้ําบาดาลในหินแข็ง ไดแกชั้นหินในน้ํา
แกรนิต ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 3-5เมตรจากผิวดินความตางของระดับน้ําบาดาลในชวงฤดูฝน
และฤดูแลงอยูที่ 1-2 เมตรจากผิวดิน (รูปที่ 3-17-2)
3.17.3 คุณภาพน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลระยองมีความสําคัญตอทางเศรษฐกิจและโรงงานอุตสาหกรรมอยาง
มาก ซึ่งมีการใชน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและแหลงชุมชนเมืองเปน
เหตุทําใหเกิดมลพิษตางๆ การปนเปอนของโลหะหนักในน้ําบาดาล อาจมาจากน้ําเสียหรือของเสียจาก
บานเรือน โรงงานอุตสาหกรรมแหลงฝงกลบขยะชุมชน ตลอดจนแรธาตุที่มีอยูในธรรมชาติเอง เชน
คาเหล็ก (Fe) ถือวาเปนปญหาหนึ่งที่พบมากในแหลงน้ําบาดาลระยอง ไดแก อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี อําเภอปลวกแดงและอําเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่พบคาเหล็กเกินกวาเกณฑมาตรฐาน ดัง
แสดงใน รูปที่ 3-17-3 และ รูปที่ 3-17-4 นอกจากนี้พื้นที่แองยังพบปญหา การรุกล้ําน้ําเค็มบริเวณที่
ราบชายฝงทะเลซึ่งมีน้ําเค็มแทรกอยูในชั้นน้ําจืด โดยพิจารณาจากคาคลอไรด (Cl-) และคาสารมวล
สารทั้งหมดที่ละลายน้ําได (TDS) ไดแก บริเวณอําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง บางสวนอําเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี
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ระดับน้ํา(เมตร)
0

EAT 71/1-2 อีสเทิรนซีบอรด (บอ 2,3) ตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
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EAT62, 64 บานหนองกลับ ตําบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัด ระยอง
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A52B18

A27B02

รูปที่ 3-17-1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาล
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รูปที่ 3-17-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลระยอง
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หนา 217

รูปที่ 3-17-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลระนอง-สตูล
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หนา 218

รูปที่ 3-17-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลระนอง-สตูล
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3.17.4 ขอเสนอแนะ
พื้นที่แองน้ําบาดาลระยอง มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม และคาดวาจะ
มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่และชั้นน้ํา
บาดาล เมื่อเที ยบกับ ขอมู ลการใช น้ําบาดาลในพื้น ที่แลว และพบในพื้น ที่โดยเฉพาะอําเภอสั ตหี บ
อําเภอแหลมฉบัง และอําเภอบางละมุง ยังไมครอบคลุมพื้นที่การใชน้ําบาดาลและชั้นน้ําบาดาล จาก
ขอมูลบอน้ําบาดาลจากใบอนุญาตขอเจาะในพื้นที่แองน้ําบาดาลชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 559 บอ มีการ
กระจายตัวทั่วทั้งแอง ความลึกเจาะลึกสูงสุด 200 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตการณ
น้ํ า บาดาลที่ มี อ ยู เ ดิ ม ยั ง ไม ค รอบคลุ มทุ ก ชั้ น น้ํ า บาดาลและพื้ น ที่ ควรที่ จ ะมี ส ร า งเครื อ ข า ยสถานี
สังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว เพื่อการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่มีความ
ถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น จะไดหาแนวทางการปองกันและวิธีแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดใน
อนาคต
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3.18. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลชลบุรี
3.18.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลชลบุรี 3
ประเภท ดังนี้ ตารางที่ 3-18-1
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 94.27 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการ
ใชน้ํา พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาคและประปานครหลวงสูงที่สุดถึง 59.24ลาน ลบ.
ม.ตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบาน 22.86 ลาน ลบ.ม.ตอป
บอน้ําบาดาลเอกชน 4 ลาน ลบ.ม.ตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําตื้น 0.36 ลาน ลบ.ม.
ตอป ภาพรวมของแองน้ําบาดาลชลบุรี สวนใหญจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวประมาณรอยละ 87
คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 82ลาน ลบ.ม.ตอปและมีการใชน้ําจากแหลงน้ํา
บาดาลประมาณรอยละ 13คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 12ลาน ลบ.ม.ตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 6.68ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 14.77 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใช
น้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําบาดาลระดับน้ําตื้น บางแหงใชน้ําบาดาลระดับลึก
ปจ จั ย ที่มีตอระดั บ น้ํา บาดาลก็คือปริมาณการใชน้ําบาดาล และอีกปจ จัย หนึ่งที่มีผ ลก็ คือ
ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงในแตละป จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูลระดับน้ําบาดาลพบวาปริมาณ
น้ําฝนที่ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล จากขอมูลปริมาณน้ําฝนในป
2555 เทียบกับปริมาณน้ําฝนในป 2556 จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝนในป 2555 มีปริมาณมากวาป 2556
ซึ่งสอดคลองกับระดับน้ําบาดาลเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบแตละปถาปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมามากขึ้น
ระดับน้ําบาดาลจะเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการกักเก็บน้ําบาดาลขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาในแตละ
ปอีกดวยดังแสดงใน รูปที่ 3-18-1
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ตารางที่ 3-18-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลชลบุรี
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน/เทศบาล
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน

บาดาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

รวมทั้งหมด

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

ชลบุรี

59.24

-

22.86

7.76

0.36

4.05

82.10

12.17

87.09

12.91

รวม

59.24

-

22.86

7.76

0.36

4.05

82.10

12.17

87.09

12.91

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

ชลบุรี

32.02

-

รวม

32.02

-

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

6.68

32.02

6.68

0.69

14.08

14.77

6.68

32.02

6.68

0.69

14.08

14.77

3.18.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
จากขอมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงระยะเวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ. 25482558 จากสถานีบอสังเกตการณท้ังหมด 53 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 74 บอ ในพื้นที่แองน้ํา
บาดาลชลบุรี ประกอบดวยชั้นน้ําบาดาลในตะกอนรวน พบวาระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามฤดูกาล ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 2-8เมตรจากผิวดินความตางของระดับน้ําบาดาลในชวง
ฤดูฝนและฤดูแลงอยูที่ 1-2 เมตรจากผิวดินและชั้นน้ําบาดาลในหินแข็ง ไดแก ชั้นหินในน้ําแกรนิตและ
ชั้นหินใหน้ําหินปูน ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 2-10เมตรจากผิวดินความตางของระดับน้ําบาดาล
ในชวงฤดูฝนและฤดูแลงอยูที่ 2-3เมตรจากผิวดิน (รูปที่ 3-18-2)
3.18.3 คุณภาพน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลชลบุรีในป จจุ บัน มีแนวโนมไปในทางที่เ สื่อมโทรมลงเนื่องจาก ปญหาของ
จํานวนประชากรที่มีเพิ่มขึ้นการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม ทําใหเกิดมลพิษตางๆ การปนเปอน
ของโลหะหนักในน้ําบาดาล อาจมาจากน้ําเสียหรือของเสียจากบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรมแหลง
ฝงกลบขยะชุมชน ตลอดจนแรธาตุที่มีอยูในธรรมชาติเอง เชน คาเหล็ก (Fe) ถือวาเปนปญหาพบมาก
ในแหลงน้ําบาดาลของประเทศไทย ซึ่งบริเวณแองน้ําบาดาลชลบุรี ไดแก อําเภอเมืองชลบุรี อําเภอศรี
ราชา และบางสวนของพื้นที่อําเภอบางละมุง ที่พบคาเหล็กเกินกวาเกณฑมาตรฐาน ดังรูปที่ 3-18-3
นอกจากนี้พื้นที่แองยังพบปญหา การรุกล้ําน้ําเค็มบริเวณที่ราบชายฝงทะเลซึ่งมีน้ําเค็มแทรกอยูในชั้น
น้ําจืด โดยพิจารณาจากคาคลอไรด (Cl) และคาสารมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้ําได (TDS) ดังรูปที่ 318-4 และ 3-18-5 ได แก บริ เวณอําเภอเมืองชลบุรี บางสว นของพื้น ที่อําเภอบางละมุงและ
อําเภอสัตหีบ
3-221

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

EAT 6/1 ประปาไร1แหลมฉบัง ตําบลแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
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EAT 27/2 หมวดการทางสัต หีบ ตําบลสัต หีบ อําเภอสัต หีบ จังหวัด ชลบุรี
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EAT 27/2

รูปที่ 3-18-1 แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาล
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3.18.4 ขอเสนอแนะ
1. พื้นที่แองน้ําบาดาลชลบุรี มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม จากขอมูล
สถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่และชั้นน้ําบาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ํา
บาดาลในพื้นที่แลว และพบในพื้นที่โดยเฉพาะอําเภอสัตหีบ อําเภอแหลมฉบัง และอําเภอ บางละ
มุง ยังไมครอบคลุมพื้นที่การใชน้ําบาดาลและชั้นน้ําบาดาล จากขอมูลบอน้ําบาดาลจากใบอนุญาตขอ
เจาะในพื้นที่แองน้ําบาดาลชลบุรี จํานวนทั้งสิ้น 243 บอ มีการกระจายตัวทั่วทั้งแอง ความลึกเจาะลึก
สูงสุด 200 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ําบาดาลที่มีอยูเดิมยังไมครอบคลุมทุก
ชั้นน้ําบาดาลและพื้นที่ ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว
2. พื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่การลักลอบทิ้งขยะมีพิษ ซึ่งหากมีการรั่วซึมของ
สารพิษ มีโอกาสเสี่ยงตอการปนเปอนสูชั้นน้ําบาดาล ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ํา
บาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว เพื่อการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่มีความถูกตองและ
แมนยํามากยิ่งขึ้น จะไดหาแนวทางการปองกันและวิธีแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
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รูปที่ 3-18-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลชลบุรี
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รูปที่ 3-18-3 แผนที่แสดงความเขมขนของเหล็ก (Fe) ในแองน้ําบาดาลชลบุรี
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รูปที่ 3-18-4 แผนที่แสดงความเขมขนของคลอไรด (Cl) ในแองน้ําบาดาลชลบุรี
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รูปที่ 3-18-5 แผนที่แสดงความเขมขนของสารมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้ําได (TDS)
ในแองน้ําบาดาลชลบุรี

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 228

3.19. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
3.19.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลสุราษฎร
ธานี3 ประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 3-19-1)
การใชนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ้น 70.42 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ํา
ดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการใชน้ํา พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและ
ประปาหมูบานสูงที่สุดถึง 30.25 ลาน ลบ.ม.ตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค
26.95 ลาน ลบ.ม.ตอป บอน้ําตื้น 7.55 ลาน ลบ.ม.ตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ํา
บาดาลเอกชน 5.67 ลาน ลบ.ม.ตอป ภาพรวมของการใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดจะพบวา
จะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 52.40 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ํา
บาดาลเทากับ 36.24 ลาน ลบ.ม.ตอปและเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินรอยละ 47.60 หรือคิดเปน
ปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 34.18 ลาน ลบ.ม.ตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 12.63 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 10.36 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปน
การใชน้ําบาดาลระดับตื้น และบางแหงใชน้ําบาดาลระดับลึก
การใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีตอระดับน้ําบาดาล และอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ก็คือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงในแตละป จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูลระดับน้ําบาดาลพบวา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล จากขอมูลปริมาณ
น้ําฝนในป 2555 เทียบกับปริมาณน้ําฝนในป 2556 จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝนในป 2556 มีปริมาณมา
กวาป 2555 ซึ่งสอดคลองกับระดับน้ําบาดาลเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบแตละปถาปริมาณน้ําฝนที่ตกลง
มามากขึ้นระดับน้ําบาดาลจะเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการกักเก็บน้ําบาดาลขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่ตกลง
มาในแตละปอีกดวย ดังแสดงใน รูปที่ 3-19-1
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ตารางที่ 3-19-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน/เทศบาล
ผิวดิน บาดาล ผิวดิน

บาดาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

รวมทั้งหมด

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

ชุมพร

6.99

0.52

2.26

3.60

4.10

2.92

9.25

11.13

45.38

54.62

สุราษฎรธานี

17.72

1.72

7.21

17.19

3.45

2.75

24.93

25.11

49.82

50.18

รวม

24.71

2.24

9.47

20.79

7.55

5.67

34.18

36.24

95.20

104.80

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

ชุมพร

1.37

0.04

สุราษฎรธานี

4.24

รวม

5.61

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

0.36

1.37

0.20

0.27

6.49

6.36

0.82

11.61

4.24

12.43

1.02

2.59

3.63

0.86

11.97

5.61

12.63

1.29

9.08

9.99

3.19.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
จากขอมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงระยะเวลา 10 ป ตั้งแตป พ.ศ.
2547-2558 จากสถานีบอสังเกตการณทั้งหมด 9 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 10 บอ ในพื้นที่จังหวัด
สุราษฏรธานี และจังหวัดชุมพร ประกอบดวย ชั้นน้ําบาดาลในตะกอนหินรวนบริเวณกลางแองน้ํา
บาดาลพบวาระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามฤดูกาล ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 36 เมตรจากผิวดิน ความตางของระดับน้ําบาดาลในชวงฤดูฝนและฤดูแลงอยูที่ 1 เมตรจากผิวดิน ใน
พื้นที่ อําเภอทาฉาง และอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎรธานี และ อําเภอประทิว จังหวัดชุมพร และชั้น
น้ําบาดาลในหินแข็ง ไดแกหินแกรนิต ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 1-3 เมตรจากผิวดิน ในพื้นที่
อําเภอนาสารและอําเภอทาชนะ (รูปที่ 3-19-2)
3.19.3 คุณภาพน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี พื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุด คือแหลงน้ําบาดาลในหินรวน พบแผ
ขยายตัวอยูในบริเวณตอนกลางของจังหวัดสุราษฎรธานี ตอเนื่องไปจนถึงบริเวณที่ราบชายฝงทะเล
ดานตะวันออก ประกอบดวย
แหลงน้ําบาดาลในชั้นตะกอนทรายชายหาด พบแผขยายตัวเปนแนวยาววางตัวขนานกับแนว
ชายฝงทะเลดานทิศเหนือและทิศตะวันออกของจังหวัด สามารถพัฒนาแหลงน้ําไดที่ระดับความลึก2-5
เมตร คุณภาพน้ําจืด บางบริเวณจะมีคุณภาพน้ํากรอย-เค็ม เนื่องจากการรุกล้ําของน้ําทะเล
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รูปที่ 3-19-1แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาล
แหลงน้ําบาดาลในชั้นหินใหน้ําตะกอนน้ําพา สามารถพัฒนาแหลงน้ําไดที่ระดับความลึกตั้งแต
20-60 เมตร บางบริเวณลึกถึง 120 เมตร รวมทั้งชั้นหินใหน้ําตะกอนเศษหินเชิงเขาในบางบริเวณ
สามารถพัฒนาแหลงน้ําไดที่ความลึก 20-30 เมตร คุณภาพน้ําบาดาลสวนใหญเปนน้ําจืดคุณภาพดี
แตมีปริมาณเหล็กในน้ําคอนขางสูง บริเวณที่ติดชายฝงทะเลสวนใหญคุณภาพน้ํากรอยถึงเค็ม
แหลงน้ําบาดาลที่มีศักยภาพรองลงมา ไดแก แหลงน้ําบาดาลในชั้นหินปูน น้ําบาดาลเปนน้ํา
จืดคุณภาพดี แตปริมาณเหล็กสูง
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แหลงน้ําบาดาลที่มีศักยภาพต่ํา ไดแก หินใหน้ําบาดาลหินแปรและหินแกรนิต ปริมาณน้ํา
สวนใหญนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ยกเวนบริเวณที่หินผุ หรือมีโครงสรางทางธรณีวิทยา
ประเภทรอยแตก รอยแยก หรือรอยเลื่อนขนาดใหญพาดผานก็จะไดปริมาณน้ํามากขึ้น คุณภาพน้ํา
บาดาลเปนน้ําจืดคุณภาพดี แตปริมาณเหล็กในน้ําคอนขางสูง
โดยทั่วไปแลวดานคุณภาพของน้ําบาดาล สวนใหญอยูในเกณฑดี สวนบริเวณที่น้ําคุณภาพไม
ดี มีปริมาณคลอไรดสูง พบอยูทางตะวันออกของแองซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูติดชายฝงทะเล (รูปที่ 3-19-3)
บริ เ วณที่ มี ค วามกระด า งสู งจะพบบริ เ วณที่ หิ น ให น้ํ า เป น หิ น ปู น นอกจากนั้ น ปริ ม าณเหล็ก และ
ฟลูออไรดสูงในบางพื้นที่ (รูปที่ 3-19-4)
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0.1 – 0.2 มิลลิกรัมตอลิตรโดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้น น้ํ าบาดาลชั้น หิ นแข็ ง มีคา 0.1มิล ลิกรัมตอลิตรโดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
2. แมงกานิส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0– 4.6มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 4.6มิลลิกรัมตอลิตร โดยเฉพาะบอ RTC5033 ตําบลทาขาม อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีปริมาณแมงกานิสสูงถึง 4.6 มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้อาจสงผลกระทบตอ
สุขภาพ (รูปที่ 3-19-5)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคา0 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล
เพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร
3. ซัลเฟต(SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 320 – 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมี
คามากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,000มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 3
ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่จังหวัดชุมพรและสุราษฎรธานี ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข RTC5033 ตําบล
ทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี และหมายเลขบอ TJ450 ตําบลปากครอง อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร มีปริมาณซัลเฟต (SO4) สูงถึง 1,000มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-6)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 7 -710มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
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250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 710มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2 ตัวอยาง
ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข TJ386 ตําบลปากครอง อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพรมีปริมาณซัลเฟตสูง
ถึง 1,400 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-7)
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 410 – 7,600 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 7,600 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2
ตัวอยาง ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข RTC5033 ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มี
ปริมาณคลอไรดสูงถึง 7,700 มิลลิกรัมตอลิตร คาดวาตนกําเนิดของคลอไรดนาจะมาจากชั้นหินเกลือ
ของชุดหินมหาสารคามที่รองรับอยูดานลาง (รูปที่ 3-19-8)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 8.8 – 480 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-9)
5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง <0.4 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง <0.4 – 1มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตรบางบริเวณมีคามากกวา 1
มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2ตัวอยาง โดยเฉพาะหมายเลขบอ RTC5030
ตําบลคลองพา อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี มีปริมาณฟูลออไรด 5.6 มิลลิกรัมตอลิตร
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 – 1.6มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.9 – 1.9มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 780 – 3,800 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 3,800 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 3
ตัวอยาง โดยเฉพาะบอหมายเลข RTC5033อําเภอพุพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีปริมาณความกระดาง
ทั้งหมด (TH) สูงถึง 3,800มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-10)
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ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 91 – 690 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 690มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 1ตัวอยาง
โดยเฉพาะบอหมายเลข TJ386อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีปริมาณความกระดางทั้งหมด (TH) สูงถึง
690มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-11)
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 440 – 3,600มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 3,600มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 3
บอ โดยบอหมายเลข RTC5033อําเภอพุพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีปริมาณความกระดางถาวร (nonTH) สูงถึง 3,600มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-12)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0-440 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
250 มิ ล ลิ กรั มต อลิ ตร จนถึง 440มิล ลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโ ลมสูงสุด จํานวน 3บอ
โดยเฉพาะบอหมายเลข TJ449อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีปริมาณความกระดางถาวรสูง (non-TH)
ถึง 440 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-13)
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 1,520 – 14,600มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยู
ในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมี
คามากกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 14,600มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
จํานวน 3ตัวอยาง บงบอกถึงสภาพน้ํากรอยหรือเค็ม ไมเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภค โดยเฉพาะบอหมายเลข RTC5033อําเภอพุพิน จังหวัดสุราษฎรธานี มีปริมาณสารทั้งหมดที่
ละลายได (TDS) สูงถึง 14,600 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-14)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 25 – 1,280 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,280มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน
3 ตัวอยาง โดยเฉพาะบอหมายเลข TJ386อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย
ได (TDS) สูงถึง 1,280มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-19-15)
3.19.4 ขอเสนอแนะ
พื้ น ที่ แ อ ง น้ํ า บาดาลสุ ร าษฏร ธ านี คาดว า จะมี ก ารขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ ง และมี ก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่และชั้น

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 234

น้ําบาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว จากขอมูลบอน้ําบาดาลจากใบอนุญาตขอ
เจาะในพื้นที่แองน้ําบาดาลสุราษฏรธานี จํานวนทั้งสิ้น 1526 บอ มีการกระจายตัวทั่วทั้งแอง ความลึก
เจาะลึกสูงสุด 150 เมตร เมื่อเปรีย บเทีย บกั บ ขอมูล สถานีสังเกตการณ น้ําบาดาลที่ มีอยูเ ดิมยังไม
ครอบคลุมทุกชั้นน้ําบาดาลและพื้นที่ ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมใน
พื้นที่ดังกลาว เพื่อการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่มีความถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น จะ
ไดหาแนวทางการปองกัน และวิธีแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
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รูปที่ 3-19-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 236

รูปที่ 3-19-3 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในแองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-10-4 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในแองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-60 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาลสุ
ราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-6 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-60 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาล
สุราษฎรธานี

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 240

รูปที่ 3-19-7 แผนที่แสดงปริมาณซัลเฟตในชั้นหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-8 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-60 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาล
สุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-9 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-10 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-60 เมตร พื้นที่แอง
น้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-11 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในชั้นหินแข็ง
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รูปที่ 3-19-12 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางถาวรในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-60 เมตร พื้นที่แองน้ํา
บาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-13 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางถาวรในชั้นหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-14 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-60 เมตร พื้นที่
แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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รูปที่ 3-19-15 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในชั้นหินแข็ง พื้นที่แองน้ําบาดาลสุราษฎรธานี
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3.20. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลนครศรีธรรมราช-พัทลุง
3.20.1 การใชน้ําบาดาล
แองนครศรีธรรมราช – พัทลุงมีพื้นที่ประมาณ2,000 ตารางกิโลเมตร ชั้นน้ําบาดาลประกอบ
ตะกอนกรวดทราย และดินเหนียวมีความหนาเฉลี่ย 200-400 เมตร ความหนามากที่สุด 500 เมตร
ปจจุบันมีการพัฒนาน้ําบาดาลที่มีความลึกไมเกิน 300 เมตรซึ่งระดับความลึกไมเกิน 300 เมตรมีชั้น
กรวดทรายที่เปนชั้นน้ําบาดาล จํานวน 3 ชั้นจากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในป
พ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพบอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและ
ประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ํา
บาดาลในพื้นที่แองนครสีธรรมราช-พัทลุง3 ประเภท ดังนี้ ตารางที่ 3-20-1
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 69.84ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการ
ใชน้ํา พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบานสูงที่สุด 36.67ลาน ลบ.ม.
ตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 10.60 ลาน ลบ.ม.ตอป บอน้ําตื้น17.45 ลาน
ลบ.ม.ตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําบาดาลเอกชน5.11 ลาน ลบ.ม.ตอป ภาพรวมของ
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดจะพบวาจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ
66.81คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 48.87ลาน ลบ.ม.ตอปและเปนการใชน้ํา
จากแหลงน้ําผิวดินรอยละ 33.19หรือคิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 48.87 ลาน
ลบ.ม.ตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 3.49ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 44.38ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปน
การใชน้ําบาดาลระดับตื้น บางแหงมีการใชน้ําบาดาลระดับลึก พบพื้นที่ที่มีปริมาณการใชน้ําบาดาล
เพื่อการเกษตรกรรมอยูในเกณฑสูงพื้นที่บริเวณภาคใตตอนกลาง จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราช มี
ปริมาณการใชน้ําบาดาล 44 ลาน ลบ.ม.ตอป
การใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีตอระดับน้ําบาดาล และอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ก็คือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงในแตละป จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูลระดับน้ําบาดาลพบวา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล จากขอมูลปริมาณ
น้ําฝนในป 2556 เทียบกับปริมาณน้ําฝนในป 2555 จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝนในป 2556 มีปริมาณ
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มากกวาป 2555 ซึ่งไมสอดคลองกับระดับน้ําบาดาล ขึ้นอยูกับปริมาณการกักเก็บน้ําบาดาลและการ
ใชน้ําบาดาลในพื้นที่ ดังแสดงใน รูปที่ 3-20-1
ตารางที่ 3-20-1แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลนครศรีธรรมราช-พัทลุง
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน/เทศบาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน บาดาล ผิวดิน

บาดาล

นครศรีธรรมราช

7.38

0.31

5.90

16.12

15.38

พัทลุง

2.92

0.00

4.77

9.87

รวม

10.30

0.31

10.67

25.99

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

นครศรีธรรมราช

0.89

0.03

พัทลุง

0.44

รวม

1.33

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

5.11

13.28

37.42

26.19

73.81

2.05

0.00

7.69

11.44

40.19

59.81

17.43

5.11

20.97

48.86

66.38

133.62

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

3.46

0.89

3.49

0.66

29.47

30.13

0.00

0.00

0.44

0.00

0.00

14.25

14.25

0.03

3.46

1.33

3.49

0.66

43.72

44.38

3.20.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําบาดาลในพื้นที่แองนครศรีธรรมราช-พัทลุงเปนการ
ติดตามระดับน้ําบาดาลในชั้นหินใหน้ําตะกอนรวน ทั้งหมด 3 ชั้นน้ําบาดาล ในชวงระยะเวลา 10ป
ตั้งแตป พ.ศ. 2547-2558 จากสถานีบอสังเกตการณทั้งหมด 33 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 58 บอ
(รูปที่ 3-20-2) พบวาระดับ น้ําบาดาลมีการเปลี่ย นแปลงขึ้น-ลง ตามฤดูกาล การสูบ ใชน้ําบาดาล
ในชวงที่ไมมีฝนหรือชวงฤดูแลงจะมีมากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงจากระดับน้ําปกติสรุป
แบงตามชั้นน้ําบาดาล ดังนี้
ชั้นน้ําบาดาลที่ 1 อยูที่ระดับความลึก 80-100 เมตร ความหนาของชั้นกรวดทรายเฉลี่ย 1020 เมตร ปริมาณน้ําที่สามารถสูบขึ้นมาใชไดอยูในเกณฑ 20-50 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพดี
สํ า หรั บ ระดั บ น้ํ า บาดาลน้ํ าพุ ป ระมาณ 0.7 เมตร ในพื้ น ตํ าบลท า พยา อํ าเภอปากพนั ง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ตําบลบานโพธิ์ อําเภอปากพนัง จังหวัดพัทลุง และระดับน้ําบาดาลจากผิวดิน โดย
เฉลี่ยประมาณ 0-5เมตร การใชน้ําบาดาลในชวงที่ไมมีฝนหรือชวงฤดูแลงจะมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมา
ใชมากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงจากระดับน้ําปกติและเมื่อมีฝนตกระดับน้ําบาดาลเพิ่ม
ขึ้นมาอยูในระดับปกติ แตพบในบางพื้นมีการลดระดับของน้ําบาดาลอยางตอเนื่อง ไดแกพื้นที่ ตําบล
คลองนอย อําเภอปากพนัง ตําบลบานราม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลทาชะมวง
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อําเภอรัตภูมิ ตําบลบานบอแดง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ความตางของระดับน้ําบาดาลในชวง
ฤดูฝนและฤดูแลงอยูที่ 2 เมตรจากผิวดิน (รูปที่ 3-20-3)
ชั้นน้ําบาดาลที่ 2 อยูที่ความลึกประมาณ 130-150 เมตร ความหนาของชั้นกรวดทรายเฉลี่ย
5-20 เมตร ปริ มาณน้ํ าที่ สามารถสูบ ขึ้น มาใชไดอยูในเกณฑ 10-30 ลูกบาศก ตอชั่ว โมง คุณภาพดี
ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยประมาณ 5-9 เมตร การใชน้ําบาดาลในชวงที่ไมมีฝนหรือะชวงฤดูแลงจะมี
การสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงจากระดับน้ําปกติและเมื่อมีฝน
ตกระดับน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับปกติความตางของระดับน้ําบาดาลในชวงฤดูฝนและฤดูแลง
อยูที่ 2 เมตรจากผิวดิน แตพบในบางพื้นมีการลดระดับของน้ําบาดาลอยางตอเนื่อง ไดแกพื้นที่
ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง ตําบลบานราม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ตําบลทาชะ
มวง อําเภอรัตภูมิ ตําบลบานบอแดง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (รูปที่ 3-20-4)
ชั้นน้ําบาดาลที่ 3 อยูที่ความลึกประมาณ 170-200 เมตร ความหนาของชั้นกรวดทรายเฉลี่ย
10-15 เมตร ปริมาณน้ําที่สามารถสูบขึ้นมาใชไดอยูในเกณฑ 15-30 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพ
น้ําดี ชั้นน้ําบาดาลทั้ง ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยประมาณ 9-16 เมตร ความตางของระดับน้ําบาดาล
ในชวงฤดูฝนและฤดูแลงอยูที่ 1-2 เมตรจากผิวดิน แตพบในบางพื้นมีการลดระดับของน้ําบาดาล
อยางตอเนื่อง ไดแกพื้นที่ ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง ตําบลบานราม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลทาชะมวง อําเภอรัตภูมิ ตําบลบานบอแดง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ทั้ง 3 ชั้นเปนแบบชนิดภายใตแรงดัน และมีแรงดันมาจากบอบาดาลที่เจาะเปนบอน้ําพุและ
บางแหงเปนน้ําพุรอน เชนที่บริเวณบานปากนคร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
3.20.3 คุณภาพน้ําบาดาล
คุณภาพน้ําบาดาลมีคาปริมาณคลอไรดคอนขางสูง โดยบางบอมีคาสูงเกินกวา 1,000 มิลลิกรัมตอลิตร
เกิ ด การเริ่ ม ต น ของการรุ ก ล้ํ า ของน้ํ า ทะเลเข า สู ชั้ น น้ํ า บาดาล และมี ป ริ มาณแมงกานี ส คลอไรด
ฟลูออไรด และสารละลายมวลรวมที่ละลายน้ําได ดัง รูปที่ 3-20-5 และ 3-20-8
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รูปที่ 3-20-1แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาล
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รูปที่ 3-20-2 กราฟแสดงระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลนครศรีธรรมราช-พัทลุง
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รูปที่ 3-20-3 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้น รูปที่ 3-20-4 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นน้ํา
น้ําบาดาล ที่ 1 แองนครศรีธรรมราช-พัทลุง
บาดาล ที่ 2 แองนครศรีธรรมราช-พัทลุง
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รูปที่ 3-20-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 3-20-6 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 3-20-7 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาลนครศรีธรรมราช
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รูปที่ 3-20-8 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายไดในชั้นน้ําตะกอน พื้นที่แองน้ําบาดาล
นครศรีธรรมราช
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3.20.4 ขอเสนอแนะ
พื้ น ที่ แ อ ง น้ํ า บาดาลนครศรี ธ รรมราช-พั ท ลุ ง มี ก ารขยายตั ว ของชุ ม ชนเมื อ ง และมี ก าร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่และชั้น
น้ําบาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว ขอมูลบอน้ําบาดาลจากใบอนุญาตขอเจาะ
ในพื้นที่แองน้ําบาดาลนครศรีธรรมราช-พัทลุง จํานวนทั้งสิ้น 586 บอ มีการกระจายตัวทั่วทั้งแอ ง
ความลึกเจาะลึกสูงสุด 200 เมตร โดยเฉพาะอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเปรียบเทียบกับ
ขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ําบาดาลที่มีอยูเดิมยังไมครอบคลุมทุกชั้นน้ําบาดาลและพื้นที่ ควรที่จะมีสราง
เครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว เพื่อการประเมินสถานการณน้ําบาดาล
ในพื้นที่มีความถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น จะไดหาแนวทางการปองกันและวิธีแกไขปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต
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3.21. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลระนอง-สตูล
3.21.1 การใชน้ําบาดาล
จากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพ
บอน้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุป การใช น้ําบาดาลในพื้นที่แอ งระนองสตูล 3
ประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 3-21-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 97.53ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการ
ใชน้ํา พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบานสูงที่สุด 49.21ลาน ลบ.ม.
ตอป รองลงมาคือการใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 26.37 ลาน ลบ.ม.ตอป บอน้ําตื้น 11.65 ลาน
ลบ.ม.ตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําบาดาลเอกชน 6.87 ลาน ลบ.ม.ตอป ภาพรวมของ
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดจะพบวาจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ
57.12 คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 56.29 ลาน ลบ.ม.ตอปและเปนการใชน้ํา
จากแหลงน้ําผิวดินรอยละ 42.88หรือคิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 41.24ลาน
ลบ.ม.ตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 23.72ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลัก
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 9.26ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการ
ใชน้ําบาดาลระดับตื้น บางแหงมีการใชน้ําบาดาลระดับลึก
การใชน้ําบาดาลเพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีตอระดับน้ําบาดาล และอีกปจจัยหนึ่งที่มีผล
ก็คือปริมาณน้ําฝนที่ตกลงในแตละป จากขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูลระดับน้ําบาดาลพบวา
ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล จากขอมูลปริมาณ
น้ําฝนในป 2556 เทียบกับปริมาณน้ําฝนในป 2555 จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝนในป 2556 มีปริมาณมา
กวาป 2555 ซึ่งสอดคลองกับระดับน้ําบาดาลเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบแตละปถาปริมาณน้ําฝนที่ตกลง
มามากขึ้นระดับน้ําบาดาลจะเพิ่มสูงขึ้นปริมาณการกักเก็บน้ําบาดาลขึ้นอยูกับปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมา
ในแตละปอีกดวย ดังแสดงในรูปที่ 3-21-1
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ตารางที่ 3-21-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลระนอง-สตูล
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค

ประปาหมูบาน/เทศบาล

บอน้ําตื้น

บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

กระบี่

4.8

0

2.81

13.45

0.08

ตรัง

9.47

0

3.58

9.34

พังงา

2..37

0

2.12

ภูเก็ต

3.44

3.44

ระนอง

3.12

สตูล

3.17

รวม

24

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

0.44

7.61

13.98

35.25

64.75

3.88

1.74

13.05

14.95

46.61

53.39

4.23

1.18

0.38

4.5

5.79

43.72

56.28

1.6

1.93

4.35

0.27

5.04

9.99

33.53

66.47

0

1.74

0.74

1.12

2.84

4.86

4.7

50.87

49.13

0

3.02

4.65

1.04

1.2

6.18

6.89

43.29

52.71

3.44

14.87

34.34

11.65

6.87

41.24

56.3

253.27

342.73

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

รวมทั้งหมด

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

กระบี่

1.86

0

ตรัง

1.91

พังงา

บอบาดาลเอกชน

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

4.15

1.86

4.15

0.16

0.53

0.69

0

5.13

1.91

5.13

0.24

3.07

3.31

0.28

0

2.19

0.28

2.19

0.1

0.81

0.91

ภูเก็ต

3.69

3.69

4.79

3.69

8.48

0.04

0.17

0.2

ระนอง

0.83

0

1.5

0.83

1.5

0.58

2

2.58

สตูล

0.47

0

2.27

0.47

2.27

0.56

1.02

1.57

รวม

9.04

3.69

20.03

9.04

23.72

1.68

7.60

9.26

3.21.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
จากขอมูลการติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชวงระยะเวลา 9ปตั้งแตป พ.ศ. 25492558 จากสถานีบอสังเกตการณทั้งหมด 72 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 131 บอ ประกอบดวยชั้นน้ํา
บาดาลตะกอนรวน ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 2-9 เมตรจากพื้นผิวดิน และชั้นน้ําบาดาลในหิน
แข็ง ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 1-5 เมตรจากพื้นผิวดิน พบวาระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้น-ลง ตามฤดูกาล การใชน้ําบาดาลในชวงที่ไมมีฝนและชวงฤดูแลงจะมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช
มากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงจากระดับน้ําปกติ และเมื่อมีฝนตกระดับน้ําบาดาลเพิ่ม
ขึ้นมาอยูในระดับปกติ ความตางของระดับน้ําบาดาลในชวงฤดูแลงและฤดูฝนอยูที่ 1-2 เมตร (รูปที่ 321-1)

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 262

รูปที่ 3-21-1แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาล
3.12.3 คุณภาพน้าํ บาดาล
ชั้นน้ําบาดาลของแองระนอง-สตูล สวนใหญเปนชั้นน้ํากรอย โดยมีชั้นน้ําเค็มแทรกตัวอยู
ระหวางชั้นน้ํากรอย และมีชั้นน้ําจืดอยูดานบนหรือแทรกตัวสลับกับชั้นน้ําเค็ม มีชั้นทรายอยูดาน
บนสุดหนาประมาณ 3-6 เมตร ชั้นถัดไปเปนทรายสลับกับดินเหนียว และมีชั้นหินแข็งอยูที่ระดับความ
ลึกประมาณ 30-60 เมตร
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จังหวัดระนองสถานการณคุณภาพน้ําในปจจุบัน บอน้ําตื้นที่เคยมีปริมาณคลอไรดสูงปจจุบัน
คาคลอไรดลดลง ซึ่งจากการสอบถามจากประชาชน สวนใหญใชบอน้ําตื้นเพื่อการอุปโภคมากกวาการ
บริโภค
จังหวัดพังงา สถานการณคุณภาพน้ําในปจจุบัน บริเวณบานปากจก ตําบลเกาะพระทอง
อําเภอตะกั่วปา เปนบริเวณหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณธรณีพิบัติภัย พบวา ทุกบอที่มีการ
สํารวจในบริเวณนี้ น้ําในบอมีคาคลอไรดสูงกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตรทั้งหมด สําหรับบริเวณอื่นๆ ใน
จังหวัดพังงาที่ไดรับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย ไดแก บานน้ําเค็ม หาดทับตะวัน แหลมปะการัง หาด
นางทอง บานทับละมุและบานลํารู (อาวเขาหลัก) และหาดทายเหมือง โดยน้ําในบอของพื้นที่เหลานี้
สวนใหญมีคาคลอไรดมากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร
จังหวัดภูเก็ต สถานการณคุณภาพน้ําในปจจุบัน ภาพรวมของคุณภาพน้ําบาดาลมีคุณภาพ
น้ําดีขึ้นมาก กลาวคือ มีปริมาณคลอไรดนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งเปนคามาตรฐานสําหรับน้ํา
ดื่ม สามารถใชน้ําอุปโภคบริโภคไดเปนปกติ แตก็มีบอน้ําจํานวนมากที่ถูกปลอยทิ้งไวโดยไมมีการใช
ทําใหมีขยะมากมาย ซึ่งขยะเหลานี้อาจกอใหเกิดการติดเชื้อและแพรกระจายไปยังบอน้ําอื่นๆ ที่ยังมี
การใชน้ําอยูหากไมมีการจัดการที่เหมาะสม
จังหวัดกระบี่ สถานการณคุณภาพน้ําในปจจุบัน โดยภาพรวมมีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี โดย
มีปริมาณคลอไรดสวนใหญลดลงนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตรคาปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได
(TDS) มีคาเฉลี่ยประมาณ 537 มิลลิกรัมตอลิตรและมีคาเฉลี่ยสูงสุดที่ตําบลตลิ่งชั่น 680 มิลลิกรัมตอ
ลิตรโดยสวนใหญสามารถใชน้ําอุปโภคบริโภคไดเปนปกติ แตน้ําบอสวนใหญจะถูกใชเพื่อการอุปโภค
เปนสวนมาก
จังหวัดตรัง สถานการณคุณภาพน้ําในปจจุบัน โดยภาพรวมของจังหวัดตรังบริเวณหาดปาก
เมงนั้น น้ําบอมีคุณภาพน้ําดีขึ้นมาก โดยมีปริมาณคลอไรดนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตรสามารถใช
น้ําอุปโภคบริโภคไดเปนปกติ แตประชาชนบริเวณหาดปากเมงโดยมากใชน้ําประปามาเปนเวลานาน
มากกวา10 ปแลว มีการใชน้ําบอบริเวณที่น้ําประปาเขาไมถึงเทานั้น
จังหวัดสตูล สถานการณคุณภาพน้ําในปจจุบัน โดยภาพรวมสําหรับจังหวัดสตูลนั้นมีลักษณะ
เชนเดียวกัน คือน้ําบอมีคุณภาพน้ําดีขึ้นมาก (ปริมาณคลอไรดนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร)
สามารถใชน้ําอุปโภคบริโภคไดเปนปกติ เนื่องจากหลังเหตุการณพิบัติภัยในชวงแรกน้ํามีคุณภาพเค็ม
และชาวบานไดทําการสูบน้ําออก ทําใหสามารถใชน้ําไดตามปกติ แตก็มีบางบอที่ยังมีความเค็มตกคาง
อยู
ปญหาคุณภาพน้ําบาดาลและการปนเปอน คุณภาพน้ําบาดาลเปนปญหาหลักสําหรับการใช
เพื่อการอุปโภคบริโภค ปญหาคุณภาพน้ําบาดาลที่เกิดขึ้นมีทั้งเกิดเองตามธรรมชาติและที่เกิดจากการ
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ปนเปอนจากแหลงของเสียหรือกิจกรรมของมนุษยที่ทําขึ้น ไดแก แหลงฝงกลบขยะ และการรุกล้ําของ
น้ําเค็มทางดานทิศตะวันออกของพื้นที่แอง
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 – 160 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคามากกวา
1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 160มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 11 ตัวอยาง โดย
พบกระจายตัวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงาภูเก็ตและระนอง ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข DK090505
ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา มีปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 160มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่
3-21-3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 – 270 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคามากวา
1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 270 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 9ตัวอยาง โดย
พบกระจายตัวในพื้นที่กระจายตัวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และพังงาทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข
DA490517ตําบลบางไทร อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา มีปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 270มิลลิกรัมตอ
ลิตร (รูปที่ 3-21-4)
2. แมงกานิส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0– 3.9 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 3.9 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2ตัวอยาง โดย
พบในพื้ น ที่ จั งหวั ดพั งงา ภู เ ก็ ตและระนอง ทั้งนี้โ ดยเฉพาะบอหมายเลข MV490511อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณแมงกานิสสูงถึง 3.9มิลลิกรัมตอลิตร ทั้งนี้อาจสงผลกระทบตอสุขภาพ
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0 – 1.6มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1.6มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 11ตัวอยาง
โดยพบในพื้นที่จังหวัดพังงา ระนองและสตูล ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข MHT490501อําเภอทาย
เหมือง จังหวัดพังงา มีปริมาณแมงกานิสสูงถึง 1.6มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-21-5)
3. ซัลเฟต(SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1 – 870 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมี
คามากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 870มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 2
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ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข MV490514อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณซัลเฟต (SO4) สูงถึง 870 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง <1 – 1,700มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1,700 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 8ตัวอยาง
โดยพบในพื้ น ที่ จั ง หวั ดพั ง งา ภู เ ก็ ตและระนอง ทั้ งนี้ โ ดยเฉพาะบ อหมายเลข RTC490506อํา เภอ
กะเปอร จังหวัดระนอง มีปริมาณซัลเฟตสูงถึง 1,700 มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง1.6 – 6,600มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 6,600 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4
ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข MV490514
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณคลอไรดสูงถึง 6,600 มิลลิกรัมตอลิตร คาดวาตนกําเนิดของคลอ
ไรดนาจะมาจากชั้นหินเกลือของชุดหินมหาสารคามที่รองรับอยูดานลาง (รูปที่ 3-21-6)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 1.5 – 15,000มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 15,000 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน
8ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข
MV490513อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณคลอไรดสูงถึง 15,000 มิลลิกรัมตอลิตร คาดวาตน
กําเนิดของคลอไรดนาจะมาจากชั้นหินเกลือของชุดหินมหาสารคามที่รองรับอยูดานลาง (รูปที่ 3-217)
5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคารระหวาง <0.4 – 1.7 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 1มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 1.7มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 5ตัวอยาง
โดยพบกระจายตัวในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข MV490519อําเภอทัป
ปุด จังหวัดพังงา มีปริมาณคลอไรดสูงถึง 1.7มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคารระหวาง <0.4 – 2.3มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา 1
มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 2.3มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 10ตัวอยาง โดยพบ
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กระจายตัวในพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ตและระนอง ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข MV490519อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณคลอไรดสูงถึง 2.3มิลลิกรัมตอลิตร
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 – 37มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง < 0.9 – 22มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 5 – 2,200มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 2,200มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4
ตัวอยาง โดยพบในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข MV490514อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณความกระดางทั้งหมด (TH) สูงถึง 2,200 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 6 – 8,300 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 8,300 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 8ตัวอยาง
โดยพบในพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข RTC490506อําเภอ
กะเปอร จังหวัดระนองมีปริมาณความกระดางทั้งหมด (TH) สูงถึง 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 321-8)
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0– 2,200 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 2,200มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4
บอ โดยพบในพื้ น ที่ จั งหวั ดพั งงาและภูเก็ต ทั้งนี้โ ดยเฉพาะบอหมายเลข MV490514อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณความกระดางถาวร (non-TH) สูงถึง 2,200 มิลลิกรัมตอลิตร
ชั้นน้ําบาดาลชั้นหินแข็ง มีคาระหวาง 0– 8,200 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 8,200 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 8บอโดย
พบในพื้นที่จังหวัดพังงา ภูเก็ต ระนองและ ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข RTC490506อําเภอกะเปอร
จังหวัดระนองมีปริมาณความกระดางถาวรสูง (non-TH) ถึง 8,200 มิลลิกรัมตอลิตร
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9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 25 – 12,600มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 12,600 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด
จํานวน 5ตัวอยาง บงบอกถึงสภาพน้ํากรอยหรือเค็ม ไมเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการเกษตรและอุปโภค
บริโภค โดยพบในพื้นที่จังหวัดพังงาและภูเก็ต ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข MV490514อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต มีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) สูงถึง 12,600 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-21-9)
ชันนํ
้ ้าบาดาลชันหิ
้ นแข็ง มีคา่ ระหว่าง 16 – 27,400 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานนํ ้าบาดาลเพื่อการบริ โภค มีปริ มาณน้ อยกว่า 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร บางบริ เวณ
มีค่ามากกว่า 1,200 มิลลิกรั มต่อลิตร จนถึง 27,400 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์อนุโลม
สูงสุด จํานวน 8ตัวอย่าง บ่งบอกถึงสภาพนํ ้ากร่ อยหรื อเค็ม ไม่เหมาะสมสําหรับใช้ เพื่อการเกษตร
และอุปโภคบริ โภค โดยพบกระจายตัวในพื ้นที่จงั หวัดพังงา ภูเก็ต ระนองและสตูล ทังนี
้ ้โดยเฉพาะ
บ่อหมายเลข RTC490506อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองมีปริ มาณสารทังหมดที
้
่ละลายได้ (TDS)
สูงถึง 27,400 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-21-10)
3.12.4 ขอเสนอแนะ
จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลระนอง-สตูล ครอบคลุมพื้นที่
และทุกชั้นน้ําบาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต มีการ
ขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งธุรกิจการทองเที่ยว ทําใหมีการใชน้ํา
บาดาลเพิ่ มมากขึ้น จากขอมู ล บ อน้ําบาดาลจากใบอนุญ าตขอเจาะในพื้น ที่แองระนอง-สตูล การ
กระจายทั่วทั้งแอง มีจํานวนทั้งสิ้น 4, 565 บอ ความลึกเจาะมากที่สุดถึง 200 เมตร จังหวัดภูเก็ต มี
บอที่ขออนุญาตใชน้ําบาดาลถึง 1000 บอ ควรมีการติดตามเฝาระวังอยางตอเนื่อง เพื่อการประเมิน
สถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่มีความถูกตองและแมนยํามากยิ่งขึ้น จะไดหาแนวทางการปองกันและ
วิธีแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
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รูปที่ 3-21-3 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นน้ําตะกอนความลึก 3-9 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาลระนองสตูล
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รูปที่ 3-21-4 แผนที่แสดงปริมาณเหล็กในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาลระนองสตูล
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รูปที่ 3-21-5 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาล
ระนอง-สตูล
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รูปที่ 3-21-6 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 3-9 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาลระนองสตูล
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รูปที่ 3-21-7 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาลระนองสตูล
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รูปที่ 3-21-8 แผนที่แสดงปริมาณความกระดางทั้งหมดในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร พื้นที่แองน้ํา
บาดาลระนอง-สตูล
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รูปที่ 3-21-9 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ําไดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 3-9 เมตร พื้นที่แอง
น้ําบาดาลระนอง-สตูล
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รูปที่ 3-21-10 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายน้ําไดในชั้นหินแข็งความลึก 30-60 เมตร พื้นที่
แองน้ําบาดาลระนอง-สตูล
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3.22. สถานการณน้ําบาดาลแองน้ําบาดาลหาดใหญ
3.22.1 การใชน้ําบาดาล
แองน้ําบาดาลในปจจุบันมีการใชน้ําบาดาลเปนจํานวนมากจากพื้นที่ที่มีการสูบน้ําบาดาล
ขึ้นมาใชมาก ไดแกบริเวณตัวเมืองหาดใหญสาเหตุของการใชน้ําบาดาลในปริมาณมากมาจากการ
เติบโตของตัวเมืองและการขยายตัวของอุตสาหกรรมประกอบกับการประปาสวนภูมิภาคใหบริการไป
ทั่วถึงจากขอมูลการศึกษาการประเมินการใชน้ําบาดาลในปพ.ศ. 2554 (โครงการสํารวจสถานภาพบอ
น้ําบาดาล ศึกษากําหนดเครือขายบอสังเกตการณและประเมินการใชน้ําบาดาลเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ 2554) สรุปการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แองนครศรีธรรมราช-พัทลุง3
ประเภท ดังนี้ (ตารางที่ 3-22-1)
การใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภครวมทั้งสิ้น 60.33ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําดังกลาวเมื่อพิจารณาตามลักษณะการ
ใชน้ํา พบวาจะเปนการใชน้ําจากระบบประปาเทศบาลและประปาหมูบาน 26.97ลาน ลบ.ม.ตอป
(รอยละ 69) การใชน้ําจากระบบประปาภูมิภาค 26.30 ลาน ลบ.ม.ตอป บอน้ําตื้น 6.31 ลาน ลบ.ม.
ตอป และที่นอยที่สุดคือการใชน้ําจากบอน้ําบาดาลเอกชน0.75 ลาน ลบ.ม.ตอป ภาพรวมของการใช
น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมดจะพบวาจะเปนการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลประมาณรอยละ 43
คิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําบาดาลเทากับ 25.88 ลาน ลบ.ม.ตอปและเปนการใชน้ําจาก
แหลงน้ําผิวดินรอยละ 57 หรือคิดเปนปริมาณการใชน้ําจากแหลงน้ําผิวดินเทากับ 34.45 ลาน ลบ.ม.
ตอป
การใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม ซึ่งใชขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค และขอมูลจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนในการประเมิน พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม
รวมทั้งสิ้น 31.80 ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการใชน้ําจาก
บอน้ําบาดาลเอกชนเปนหลักในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่ออุตสาหกรรม 32 ลาน
ลบ.ม.ตอป หรือรอยละ 19 ของปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมในภาคใต
การใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม พบวาในปจจุบันมีปริมาณการใชน้ําบาดาลเพื่อการ
เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 4.25ลาน ลบ.ม.ตอป โดยปริมาณการใชน้ําบาดาลดังกลาวสวนใหญจะเปนการ
ใชน้ําบาดาลระดับตื้น บางแหงมีการใชน้ําบาดาลระดับลึก
การใชน้ําบาดาลในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็เปนปจจัยหนึ่งที่มีตอระดับน้ําบาดาล และอีกปจจัย
หนึ่ งที่ มีผ ลก็คือปริมาณน้ํ าฝนที่ ตกลงในแตละป จากขอมูล สถิติปริมาณน้ําฝนและขอมูล ระดับ น้ํา
บาดาลพบวาปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาแตละปมีความสัมพันธกับการขึ้นลงของระดับน้ําบาดาล จาก
ขอมูลปริมาณน้ําฝนในป 2556 เทียบกับปริมาณน้ําฝนในป 2555 จะเห็นวา ปริมาณน้ําฝนในป 2556
มีปริมาณมากวาป 2555 ซึ่งสอดคลองกับระดับน้ําบาดาลเชนกัน เมื่อเปรียบเทียบแตละปถาปริมาณ

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 278

น้ําฝนที่ตกลงมามากขึ้นระดับน้ําบาดาลจะเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการกักเก็บน้ําบาดาลขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝนที่ตกลงมาในแตละปอีกดวย ดังแสดงใน รูปที่ 3-22-1
ตารางที่ 3-22-1 แสดงปริมาณการใชน้ํา พื้นที่แองน้ําบาดาลหาดใหญ
การอุปโภค บริโภค (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

ประปาภูมิภาค ประปาหมูบาน/เทศบาล

บอน้ําตื้น บอบาดาลเอกชน

ผิวดิน บาดาล ผิวดิน

บาดาล

สงขลา

25.92

0.38

8.53

18.45

6.31

รวม

25.92

0.38

8.53

18.45

6.31

ประปาภูมิภาค
ผิวดิน

บาดาล

สงขลา

6.12

0.02

รวม

6.12

0.02

บอบาดาลเอกชน

สัดสวนแหลงน้ําที่นํามาใช

ผิวดิน

บาดาล

ผิวดิน

บาดาล

0.75

34.45

25.88

57.10

42.90

0.75

34.45

25.88

57.10

42.90

การเกษตรกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)

อุตสาหกรรม (ลาน ลบ.ม./ป)
จังหวัด

รวมทั้งหมด

รวมทั้งหมด

บอบาดาลเอกชน บอน้ําตื้น รวมทั้งหมด

ผิวดิน

บาดาล

31.8

6.12

31.83

0.28

3.97

4.25

31.8

6.12

31.83

0.28

3.97

4.25

3.22.2 การติดตามระดับน้ําบาดาล
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําบาดาลในพื้นที่แองหาดใหญ เปนการติดตามระดับ
น้ําบาดาลในชั้นหินใหน้ําตะกอนรวน ทั้งหมด 3 ชั้นน้ําบาดาล ในชวงระยะเวลา 11ป ตั้งแตป พ.ศ.
2547-2558 จากสถานีบอสังเกตการณทั้งหมด 18 สถานี รวมจํานวนบอทั้งสิ้น 50 บอ
ชั้นที่ 1 ชั้นน้ําหาดใหญ ตะกอนประกอบดวยกรวดทรายและดินเหนียวโดยที่ชวงบนสุดมีชั้น
กรวดขนาดใหญ กรวดขนาดกลางและทรายที่มีการคัดขนาดดี อยูที่ความลึกเฉลี่ย 20-40 เมตรจากผิว
ดินความหนาของชั้นกรวดทรายเฉลี่ย 10-20 เมตร ปริมาณน้ําจากบออยูในเกณฑ 30-100 ลูกบาศก
เมตรตอชั่วโมง มีคาการซึมผาน 30-100 ตารางเมตรตอวัน คุณภาพน้ําจืด แตมีปริมาณเหล็กสูงชั้นน้ํา
ชั้นนี้มีการพัฒนามาใชมากที่สุด และเปนชั้นน้ําบาดาลระดับตื้นและมีปริมาณมาก ระดับน้ําบาดาล
โดยเฉลี่ยอยูที่ 2-5 เมตรจากพื้นผิวดินระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามฤดูกาล การใชน้ํา
บาดาลในชวงที่ไมมีฝนและชวงฤดูแลงจะมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ํา
บาดาลลดลงและเมื่อมีฝนตกระดับน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับปกติ (รูปที่ 3-22-2)
ชั้นที่ 2 ชั้นน้ําคูเตา ความลึกประมาณ 50-60 เมตรและชั้นลางอยูที่ความลึกประมาณ 100
เมตร ชั้นความลึก 50-60 เมตร มีความหนาเฉลี่ย 10-20 เมตร เปนชั้นกรวดทรายที่มีดินเหนียวแทรก
สลับ ปริมาณน้ําอยูในเกณฑ 20-50 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง คุณภาพน้ําดีแตปริมาณเหล็กคอนขางสูง
ระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 3-13 เมตรจากพื้นผิวดินระดับน้ําบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตาม
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ฤดูกาล การใชน้ําบาดาลในชวงที่ไมมีฝนและชวงฤดูแลงจะมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชมากกวาปกติ
จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงและเมื่อมีฝนตกระดับน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นมาอยูในระดับปกติรูปที่ 3-22-2
ชั้นที่ 3 ชั้นน้ําคอหงส มีความลึกจากผิวดินมากกวา 100 เมตร เปนชั้นทรายหยาบสลับกับ
ทรายละเอี ย ดและดิ น เหนี ย ว มี ค วามหนาประมาณ 20-30 เมตร ปริ ม าณน้ํ า ได ใ นเกณฑ 10-30
ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมงระดับน้ําบาดาลโดยเฉลี่ยอยูที่ 5-20 เมตรจากพื้นผิวดินระดับน้ําบาดาลมีการ
เปลี่ ยนแปลงขึ้ น-ลง ตามฤดู กาล การใชน้ําบาดาลในชวงที่ไมมีฝ นและชว งฤดูแลงจะมีการสูบ น้ํา
บาดาลขึ้นมาใชมากกวาปกติ จึงทําใหระดับน้ําบาดาลลดลงและเมื่อมีฝนตกระดับน้ําบาดาลเพิ่มขึ้นมา
อยูในระดับปกติ รูปที่ 3-22-2
พบในบางบริเ วณระดั บ น้ํา บาดาลมีแนวโนมลดลงจากระดับน้ําปกติอยางตอเนื่อง ไดแก
อําเภอหาดใหญ อําเภอควนเนียง และรัตภูมิ จังหวัดสงขลา สาเหตุคาดวาบริเวณตัวเมืองหาดใหญซึ่ง
เปนเมืองทางการคา ธุรกิจการบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การใชน้ําบาดาลในปริมาณที่มาก
เนื่องจากการเติบโตของตัวเมืองและมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ประกอบกับการประปาสวนภูมิภาค
ใหบริการไมทั่วถึง นอกจากนี้บริเวณอําเภอควนเนียง และอําเภอบางกล่ํา ยังมีการเจาะน้ําบาดาล
ขึ้นมาใชในการทําเกษตรกรรมเปนจํานวนมาก
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รูปที่ 3-22-1แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณน้ําฝนและระดับน้ําบาดาล
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รูปที่ 3-22-2 กราฟระดับน้ําบาดาล แองน้ําบาดาลหาดใหญ
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3.22.3 การวิเคราะหรูปแบบทางเคมี
การจําแนกรูปแบบทางเคมีของน้ําบาดาลบริเวณแองหาดใหญในการศึกษาครั้งนี้ ไดทําการใช
แผนภูมิไปเปอร (Piper Diagram) ในการจําแนกตามวิธีศึกษาของ Galloway และ Kaiser (1980)ดัง
รูปที่ 3-13-3 โดยมีการจัดกลุมตามอนุมูลหลักที่พบในน้ําบาดาลของกลุมไอออนบวก ไดแก โซเดียม
(Na+) แคลเซี ยม(Ca2+) แมกนีเ ซียม (Mg2+) และโพแทสเซียม (K+) และกลุ มไอออนลบ ไดแก
ไบคารบอเนต (CHO-3) ซัลเฟต (SO2-4) และคลอไรด (Cl) ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิไพเพอร
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป RockWorks15®ซึ่งโปรแกรมนี้ชวยในการจัดวางและประมวลผลขอมูลผล
วิเคราะหน้ําทําใหสามารถวิเคราะหรูปแบบทางเคมีไดชัดเจนยิ่งขึ้น (รูปที่ 3-22-3)
สําหรับการวิเคราะหรูปแบบทางเคมีของน้ําบาดาลของการศึกษาครั้งนี้ไดทําการแบงขอมูล
ผลวิเคราะหตามชั้นหินใหน้ํา (คัดเลือกเฉพาะบอสังเกตการณน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลที่
ทราบระยะเปดรับน้ําชัดเจน) ไดแกชั้นหินใหน้ําหาดใหญ หินใหน้ําคูเตา และหินใหน้ําคอหงส โดย
แบงเปน 2 ครั้งของการเก็บตัวอยางน้ําชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.
2558 รายละเอียดแสดงดังนี้

รูปที่ 3-22-3 การจําแนกรูปแบบทางเคมีของน้ําบาดาลดัดแปลงจากGalloway และ Kaiser (1980)
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1. ชั้นหินใหน้ําหาดใหญ (ระยะเปดรับน้ําที่ความลึก 20 เมตร ถึง 50 เมตร) มีรูปแบบทาง
เคมีของน้ําบาดาลชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558 ใกลเคียงกันมาก
โดยสามารถแบงรูปแบบทางเคมีของน้ําบาดาลไดเปน 4 กลุม (รูปที่ 3-22-4 และรูปที่ 3-22-5) ดังนี้
- กลุมแคลเซียม-ไบคารบอเนต เปนกลุมรูปแบบเคมีที่พบมากที่สุดในชั้นหินใหน้ํานี้ สวนใหญ
มี ตํ า แหน งตั้ งอยู ใกล บ ริ เ วณพื้ น ที่ รั บ น้ํ าที่ มีภู มิ ป ระเทศสู ง กว ากว าบริ เ วณอื่น หรื อตั้ งอยู เ หนื อทิ ศ
ทางการไหลของน้ําใกลพื้นที่ขอบแองของแองหาดใหญ มีคุณภาพน้ําจืด โดยกลุมนี้มักจะเปนชั้นน้ํา
บาดาลใหมๆ อายุนอย มีสภาพเปนกรดออนๆ
- กลุมโซเดียม-คลอไรดเปนกลุมรูปแบบเคมีที่พบรองลงมาจากกลุมแคลเซียม-ไบคารบอเนต
สวนใหญมีตําแหนงตั้งอยูทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ใกลบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยกลุม
นี้พบวาน้ําบาดาลไดถูกน้ําเค็มจากทะเลสาบสงขลาเขามาปนเปอน ทําใหน้ํามีปริมาณ NaCl คอนขาง
สูง ทํา ใหน้ํ า บาดาลในกลุ มนี้ มีคุณภาพน้ํากรอย ถึงมีรสชาติเค็ม ไมส ามารถนํามาใชป ระโยชน ใน
ชีวิตประจําวันได
- กลุมโซเดียม-ไบคารบอเนต-คลอไรด พบกลุมรูปแบบเคมีนี้บริเวณตอนกลางของพื้นที่ ถือ
วาเปนพื้นที่กลางแองสงขลา ซึ่งมีประชากรอาศัยอยูคอนขางหนาแนน ทําใหมีการใชน้ําบาดาล ใน
ปริมาณคอนขางสูง ทําใหระดับน้ําลดลงอยางรวดเร็ว อาจเปนผลทําใหน้ําบาดาลของชั้นหินใหน้ํา
หาดใหญเจือปนกับชั้นชั้นหินใหน้ําคูเตาซึ่งอยูดานลาง หรือน้ําอาจเกิดจากการปนเปอนจากกิจกรรม
การชําระลางเครื่องอุปโภคบริโภคของชุมชนทําใหมีคาโซเดียมคอนขางสูง
- กลุมแคลเซียม-โซเดียม-ไบคารบอเนต-คลอไรด พบพบกลุมรูปแบบเคมีนี้เพียงตําแหนง
เดียวไดแกบอสังเกตการณหมายเลข TH0443 ตั้งอยูบริเวณกลางพื้นที่ โดยบอสังเกตการณนี้เปดรับ
น้ําที่ความลึกตั้งแต 46 เมตรถึง 58 เมตร ซึ่งถือวาเปนชวงรอยตอของชั้นหินใหน้ําหาดใหญกับชั้นชั้น
หินใหน้ําคูเตาซึ่งอยูดานลาง อาจจะเปนผลทําใหน้ําบาดาลเจือปนกัน น้ําจึงมีสวนประกอบทางเคมีที่
หลากหลาย
2. ชั้นหินใหน้ําคูเตา (ระยะเปดรับน้ําที่ความลึก50เมตร ถึง 100 เมตร) มีรูปแบบทางเคมี
ของน้ําบาดาลชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558 ใกลเคียงกัน โดย
สามารถแบงรูปแบบทางเคมีของน้ําบาดาลไดเปน 4 กลุม (รูปที่ 3-22-6 และรูปที่ 3-22-7) ดังนี้
- กลุมแคลเซียม-ไบคารบอเนต เปนกลุมรูปแบบเคมีที่พบมากที่สุดในชั้นหินใหน้ํานี้ สวนใหญ
มี ตํ า แหน งตั้ งอยู ใกล บ ริ เ วณพื้ น ที่ รับ น้ําที่ มีภูมิ ป ระเทศสูง กว ากว าบริ เวณอื่น หรื อตั้ งอยู เหนื อทิ ศ
ทางการไหลของน้ําใกลพื้นที่ขอบแองของแองหาดใหญ มีคุณภาพน้ําจืด
- กลุมโซเดียม-คลอไรดสวนใหญกลุมรูปแบบเคมีนี้พบบริเวณดานตะวันออกเฉียงเหนือของ
พื้นที่ใกลบริเวณทะเลสาบสงขลา โดยกลุมนี้พบวาน้ําบาดาลไดถูกน้ําเค็มจากทะเลสาบสงขลาเขามา
ปนเปอน ทําใหน้ํามีปริมาณ NaCl คอนขางสูง ทําใหน้ําบาดาลในกลุมนี้มีคุณภาพน้ํากรอย ถึงมี
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รสชาติเค็ม ไมสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดสําหรับบอสังเกตการณหมายเลข SKL 77
และหมายเลข SKL 88 ตั้งอยูตอนกลางของพื้นที่ซึ่งบริเวณรอบๆไมพบน้ํากรอยหรือเค็มในชั้นหินให
น้ํานี้ นาจะมีสาเหตุมาจากทอเกิดการผุพัง เนื่องจากทอเปนเหล็กอาจจะทําใหน้ําเค็มจากชั้นหินใหน้ํา
ชั้นบนที่มีฤทธิ์เปนกรด กัดกรอนทอทําใหน้ําเค็มดานบนสามารถปนเปอนกับชั้นน้ําก็เปนได ซึ่งจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบตอไปในอนาคต
- กลุมโซเดียม-ไบคารบอเนต พบกลุมรูปแบบเคมีนี้ตามแนวของคลองอูตะเภา ซึ่งเปนคลอง
ตามธรรมชาติ โดยกลุมรูปแบบเคมีน้ีอาจจะเปนตัวแทนของชั้นหินใหน้ําคูเตาดานตะวันออกของแอง
น้ําบาดาลหาดใหญก็เปนไดเนื่องจากน้ํามีสวนประกอบของโซเดียม และไบคารบอเนตคอนขางสูง
เฉพาะบริเวณนี้
- กลุมแคลเซียม-โซเดียม-ไบคารบอเนต-คลอไรด พบพบกลุมรูปแบบเคมีนี้เพียงตําแหนง
เดียวไดแกบอสังเกตการณหมายเลข SKL 80 ตั้งอยูบริเวณกลางพื้นที่ โดยบอสังเกตการณนี้เปดรับน้ํา
ที่ความลึกตั้งแต 96 เมตรถึง 102 เมตร ซึ่งถือวาเปนชวงรอยตอของชั้นหินใหน้ําคูเตากับชั้นชั้นหินให
น้ําคอหงสซึ่งอยูด านบน อาจจะเป นผลทําใหน้ําบาดาลเจือปนกัน น้ําจึงมี สวนประกอบทางเคมี ที่
หลากหลาย
3. ชั้นหินใหน้ําคอหงส (ระยะเปดรับน้ําที่ความลึก100เมตร ถึง 200 เมตร) มีรูปแบบทางเคมี
ของน้ําบาดาลชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558 ใกลเคียงกัน โดย
สามารถแบงรูปแบบทางเคมีของน้ําบาดาลไดเปน 4 กลุม (รูปที่ 3-22-8 และรูปที่ 3-22-9) ดังนี้
- กลุมแคลเซียม-ไบคารบอเนต เปนกลุมรูปแบบเคมีที่พบมากที่สุดในชั้นหินใหน้ํานี้ สวนใหญ
มี ตํ า แหน งตั้ งอยู ใกล บ ริ เ วณพื้ น ที่ รับ น้ํ าที่ มีภูมิ ป ระเทศสู ง กว ากว าบริ เวณอื่ น หรื อตั้ งอยู เ หนื อทิ ศ
ทางการไหลของน้ําใกลพื้นที่ขอบแองของแองหาดใหญ มีคุณภาพน้ําจืด
- กลุมโซเดียม-คลอไรดพบเพียงบอสังเกตการณหมายเลข SKL 84 เทานั้นซึ่งนาจะมีสาเหตุ
มาจากทอเกิดการผุพัง เนื่องจากทอเปนเหล็กอาจจะทําใหน้ําเค็มจากชั้นหินใหน้ําชั้นบนที่มีฤทธิ์เปน
กรด กั ด กร อนท อ ทํ า ให น้ํ า เค็ มด า นบนสามารถปนเป อ นกั บ ชั้ น น้ํ า ก็เ ป น ได ซึ่ งจะต องดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบตอไปในอนาคต
- กลุมโซเดียม-ไบคารบอเนต พบกลุมรูปแบบเคมีนี้ที่บอสังเกตการณหมายเลข WR0001 ซึ่ง
เปดรับน้ําที่ความลึกตั้งแต 471 เมตรถึง 477 เมตร โดยกลุมรูปแบบเคมีนี้อาจจะเปนตัวแทนของชั้น
หินใหน้ําที่อยูลึกกวาชั้นคอหงสก็เปนไดเนื่องจากน้ํามีสวนประกอบของโซเดียม และไบคารบอเนต
คอนขางสูงเฉพาะบริเวณนี้
- กลุมแคลเซียม-โซเดียม-ไบคารบอเนต-คลอไรด พบพบกลุมรูปแบบเคมีนี้ที่บอสังเกตการณ
หมายเลข SKL 82 และหมายเลข SKL 82 โดยบอสังเกตการณนี้เปดรับน้ําที่ความลึกตั้งแต 111 เมตร
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ถึง 117 เมตร ซึ่งถือวาเปนชวงรอยตอของชั้นหินใหน้ําคอหงสกับชั้นชั้นหินใหน้ําคูเตาซึ่งอยูดานลาง
อาจจะเปนผลทําใหน้ําบาดาลเจือปนกัน น้ําจึงมีสวนประกอบทางเคมีที่หลากหลาย
ผลวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
1. เหล็ก (Fe)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0 – 340 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณพบมีคามากกวา
1 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 340มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 24 ตัวอยาง โดย
พบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอหาดใหญ เมือง บางกล่ํา และสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยเฉพาะบอ
หมายเลข RCT0220 ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีปริมาณเหล็ก (Fe) สูงถึง 340
มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-22-10)
2. แมงกานีส (Mn)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาเทากับ 0– 13 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญอยูในเกณฑ
มาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคามากกวา
0.5 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 13มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 10 ตัวอยาง
โดยพบในพื้นที่อําเภอหาดใหญ และบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข SKL94 และ
SKL95อํ า เภอเมื อง จั งหวั ดสงขลา มีป ริ มาณแมงกานี ส สู งถึ ง 13มิ ล ลิกรั มตอ ลิตร ทั้งนี้ อาจสงผล
กระทบตอสุขภาพ
3. ซัลเฟต(SO4)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 1 – 280 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค คือ มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมี
คามากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 280 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน
1ตัวอยาง โดยเฉพาะบอหมายเลข SKL59อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีปริมาณซัลเฟต (SO4) สูงถึง
280มิลลิกรัมตอลิตร
4. คลอไรด (Cl)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 2 – 4,600 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 600 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 4,600 มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 8
ตัวอยาง โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอเมือง บางกล่ํา และหาดใหญ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยเฉพาะ
บอหมายเลข SKL77อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีปริมาณคลอไรดสูงถึง 4,600 มิลลิกรัมตอลิตร
คาดวาตนกําเนิดของคลอไรดนาจะมาจากชั้นหินเกลือของชุดหินมหาสารคามที่รองรับอยูดานลาง (รูป
ที่ 3-22-11)
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5. ฟลูออไรด (F)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง <0.4 – 2.3 มิลลิกรัมตอลิตร โดยภาพรวมอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 1มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 2.3มิลลิกรัมตอลิตรซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 4ตัวอยาง
โดยพบกระจายตัวในพื้นที่อําเภอหาดใหญและสะเดา จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยเฉพาะบอหมายเลข
SKL59อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีปริมาณฟลูออไรดเทากับ 2.3 มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-22-12)
6. ไนเตรท (NO3)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง < 0.9 – 44 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูในใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 45 มิลลิกรัมตอลิตร
7. ความกระดางทั้งหมด (TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 9 – 2,400 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 500 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 2,400 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 7
ตั ว อย า ง โดยพบในพื้ น ที่ อํ า เภอบางกล่ํ า อํ า เภอหาดใหญ แ ละอํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา ทั้ ง นี้
โดยเฉพาะบอหมายเลข SKL77อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา มีปริมาณความกระดางทั้งหมด (TH)
สูงถึง 2,400มิลลิกรัมตอลิตร
8. ความกระดางถาวร (non-TH)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 0– 2,400 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 250 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 2,400 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน 8
บอ โดยพบในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอบางกล่ําและอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยเฉพาะบอ
หมายเลข SKL77อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลามีปริมาณความกระดางถาวร (non-TH) สูงถึง 2,400
มิลลิกรัมตอลิตร
9. สารทั้งหมดที่ละลายได (TDS)
ชั้นน้ําบาดาลชั้นตะกอนรวน มีคาระหวาง 22 – 7,830 มิลลิกรัมตอลิตร สวนใหญจะอยูใน
เกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค มีปริมาณนอยกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร บางบริเวณมีคา
มากกวา 1,200 มิลลิกรัมตอลิตร จนถึง 7,830มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาเกณฑอนุโลมสูงสุด จํานวน
8 ตัวอยาง บงบอกถึงสภาพน้ํากรอยหรือเค็ม ไมเหมาะสมสําหรับใชเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
โดยพบในพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอบางกล่ํา และอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้โดยเฉพาะบอ
หมายเลข SKL77อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลามีปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) สูงถึง 7,830
มิลลิกรัมตอลิตร (รูปที่ 3-22-13)
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3-22-4 แผนที่จุดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ก) และรูปแบบทางเคมี (ข)
ของชั้นหินใหน้ําหาดใหญ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3-22-5 แผนที่จุดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ก) และรูปแบบทางเคมี (ข)
ของชั้นหินใหน้ําหาดใหญ ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3-22-6 แผนที่จุดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ก) และรูปแบบทางเคมี (ข)
ของชั้นหินใหน้ําคูเตา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3-22-7 แผนทีจ่ ุดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ก) และรูปแบบทางเคมี (ข)
ของชั้นหินใหน้ําคูเตา ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3-22-8 แผนที่จุดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ก) และรูปแบบทางเคมี (ข)
ของชั้นหินใหน้ําคอหงส ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
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(ก)

(ข)

รูปที่ 3-22-9 แผนที่จุดเก็บตัวอยางน้ําเพื่อวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมี (ก) และรูปแบบทางเคมี (ข)
ของชั้นหินใหน้ําคอหงส ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2558
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รูปที่ 3-22-10 แผนที่แสดงปริมาณแมงกานีสในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-40 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาล
หาดใหญ

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 294

รูปที่ 3-22-11 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-40 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาล
หาดใหญ
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รูปที่ 3-22-12 แผนที่แสดงปริมาณฟลูออไรดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-40 เมตร พื้นที่แองน้ําบาดาล
หาดใหญ
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รูปที่ 3-22-13 แผนที่แสดงปริมาณสารทั้งหมดทีล่ ะลายไดในชั้นน้ําตะกอนความลึก 20-40 เมตร พื้นที่
แองน้ําบาดาลหาดใหญ
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3.22.4 การติดตามสถานการณการรุกล้ําของน้ําเค็ม
ทําการติดตามสถานการณการรุกล้ําของน้ําเค็มของแองหาดใหญอยางตอเนื่องจากป พ.ศ.2557
โดยติดตามวัดคาความเค็มของทั้งน้ําผิวดิน และน้ําบาดาลดวยเครื่องวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี
แบบพกพาในภาคสนาม ซึ่งดําเนินการระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ผลการ
ติดตามสถานการณฯ มีดังนี้
คาความเค็มของน้ําผิวดิน พบวามีคาเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งหมดจากที่ทําการติดตามระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2557 โดยสวนมากมีคาไมเกิน 3 ppt ซึ่งถือวาเปนน้ําจืด มีเพียงบาง
บริเวณคลองอูตะเภา ตําบลคูเตาเทานั้นที่มีคาความเค็มเกิน 3 ppt การที่คาความเค็มของน้ําผิวดิน มี
คาเพิ่มขึ้นเนื่องจากชวงที่ทําการติดตามเปนชวงที่ไมมีฝนตกประกอบกับน้ําทะเลหนุนเขามาทําใหน้ํา
ทะเลมาเจือปนกับน้ําในคลองเปนผลใหน้ําในคลองมีคาความเค็มเพิ่มขึ้นจากเดิม
คาความเค็มน้ําของน้ําบาดาล พบวามีคาแตกตางกันไป ซึ่งคุณภาพน้ําโดยรวมถือวามีคาปกติ
(คาความเค็มต่ํากวา 1 ppt) โดยคุณภาพน้ําที่มีคาความเค็มถึงกรอย (คาความเค็มมากวา 3 ppt)
สวนใหญพบในชั้นน้ําบาดาลหาดใหญ (ความลึก 20-50 เมตร) และในชั้นน้ําบาดาลคูเตา (ความลึก
50-100 เมตร) มีการกระจายตัวของคาความเค็มบริเวณพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลาและขยายวงกวาง
โดยรอบ ครอบคลุมพื้นที่ไดแกพื้นที่ตําบลแมทอม ตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา ตําบลคูเตา ตําบล
แมหาร และตําบลคลองแห อําเภอหาดใหญ ตําบลน้ํานอย ตําบลเขารูปชาง และตําบลยาง อําเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด สงขลา เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การตรวจค า ความเค็ ม ของน้ํ า บาดาลระหว า งเดื อ น
พฤศจิกายน พ.ศ.2557 กับ ปจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558) พบวาในชั้นน้ํา
บาดาลหาดใหญมีการกระจายตัวของคาความเค็มลดลง (รูปที่ 3-22-10) ซึ่งนาจะเปนผลมาจากการ
เติมน้ําบาดาลจากน้ําฝนในชวงเดือนพฤศจิกายน ถึง มกราคม ทําใหปริมาณน้ําของชั้นน้ําบาดาล
หาดใหญเพิ่มมากขึ้น จึงสามารถเจือจาง และผลักดันน้ําเค็มออกจากชั้นน้ําบาดาลไดบางสวน สําหรับ
ในชั้นน้ําบาดาลคูเตา และคอหงส พบวามีการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวของคาความเค็มนอย
มาก ถึงไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย (รูปที่ 3-22-15 และรูปที่ 3-22-16)
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รูปที่ 3-22-14 การเปรียบเทียบคาความเค็มของชั้นน้ําบาดาลหาดใหญ (ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558

รูปที่ 3-22-15 การเปรียบเทียบคาความเค็มของชั้นน้ําบาดาลคูเตา (ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
(ข) เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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รูปที่ 3-22-16 การเปรียบเทียบคาความเค็มของชั้นน้ําบาดาลคอหงส (ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558
การวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมีในหองปฏิบัติการของตัวอยางน้ําทั้งหมดที่เก็บเมื่อเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2558 พบวาคุณภาพน้ําผิวดินมีปริมาณคลอไรดนอยมาก ถือวาต่ําเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําบาดาล โดยเฉลี่ยมีคาประมาณ 25 มิลลิกรัมตอลิตร เชนเดียวกับคุณภาพน้ําใตดินระดับ
ตื้น (บอวง ความลึกไมเกิน 20 เมตร) มีปริมาณคลอไรดเฉลี่ยประมาณ30 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับ
คุณภาพน้ําบาดาลของแองน้ําบาดาลหาดใหญ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ชั้นน้ําบาดาลหาดใหญสวนใหญ มีปริมาณคลอไรดอยูในเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
บาดาล แตบริเวณตอนเหนือของแองน้ําบาดาลหาดใหญซึ่งติดกับทะเลสาบสงขลา มีปริมาณคลอไรด
สูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล โดยมีคาสู งสุดถึง 4,100 มิ ลลิกรัมต อลิตรบริ เวณสํานั ก
ทรัพยากรน้ําบาดาลเขต12 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณคลอ
ไรดของน้ําบาดาลระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558 (รูปที่ 3-2217)พบวาพื้นที่บริเวณตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญซึ่งมีปริมาณคลอไรดสูงเกินมาตรฐานมีขนาดเพิ่มขึ้น
เล็กนอย ซึ่งมีความสอดคลองกับคาความเค็มที่ทําการตรวจวัดในภาคสนาม
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(2) ชั้นน้ําบาดาลคูเต าสวนใหญ มีปริมาณคลอไรดอยูในเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
บาดาลเชนเดียวกับชั้นน้ําบาดาลหาดใหญ แตบริเวณตอนเหนือของแองน้ําบาดาลหาดใหญซึ่งติดกับ
ทะเลสาบสงขลา มีปริมาณคลอไรดสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล โดยมีคาสูงสุดถึง 4, 400
มิลลิกรัมตอลิตรบริเวณวัดทาชาง ตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปริมาณคลอไรดของน้ําบาดาลระหวางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557 และเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558
(รูปที่ 3-22-18) พบวาพื้นที่บริเวณตําบลคูเตา อําเภอหาดใหญซึ่งมีปริมาณคลอไรดสูงเกินมาตรฐานมี
ขนาดเพิ่มขึ้นเล็กนอย ซึ่งมีความสอดคลองกับคาความเค็มที่ทําการตรวจวัดในภาคสนาม
(3) ชั้นน้ําบาดาลคอหงสสวนใหญ มีปริมาณคลอไรดอยูในเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ํา
บาดาล แตพบมีเพียงจุดเดียวบริเวณวัดบางกล่ํา ตําบลบางกล่ํา อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ที่มี
ปริมาณคลอไรดสูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาล โดยมีคา 1, 000 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณคลอไรดของน้ําบาดาลระหวางเดือนมกราคม พ.ศ.2557 กับ พฤศจิกายน
พ.ศ.2557 (รูปที่ 13-22-19) พบวาพื้นที่ที่มีปริมาณคลอไรดสูงเกินมาตรฐานมีขนาดเพิ่มขึ้นบริเวณ
ตําบลบางกล่ํา อํ าเภอบางกล่ํ า แตต องมีการตรวจสอบตอไป เนื่องจากมีเพียงจุดเดีย วเทานั้น ที่มี
ปริมาณคลอไรดสูงเกินเกณฑมาตรฐานซึ่งอาจเกิดจากการที่ทอของบอบาดาลมีการผุพัง ทําใหน้ําจาก
ชั้นน้ําบาดาลหาดใหญ และคูเตาที่มีปริมาณคลอไรดสูง สามารถเขามาเจือปนน้ําจากชั้นน้ําบาดาลคอ
หงสได

รูปที่ 3-22-17 การเปรียบเทียบปริมาณคลอไรดของชั้นน้ําบาดาลหาดใหญ (ก) เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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รูปที่ 3-22-18 การเปรียบเทียบปริมาณคลอไรดของชั้นน้ําบาดาลคูเตา (ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558

รูปที่ 3-22-19 การเปรียบเทียบปริมาณคลอไรดของชั้นน้ําบาดาลคอหงส (ก) เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2557 (ข) เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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3.13.5 การติดตามการปนเปอนพื้นที่แหลงฝงกลบขยะ
ทําการติดตามการปนเปอนในพื้นที่แหลงฝงกลบขยะ บริเวณใกลกับแหลงชุมชน และมีการใช
น้ําบาดาลในภาคอุตสาหกรรมจํานวนมาก ไดแก เทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลเมืองบานพรุ ซึ่ง
ตั้งอยูบริเวณพื้นที่สูง ดานทิศตะวันออกของแองน้ําบาดาลหาดใหญ โดยถือวาเปนพื้นที่เติมน้ํา จาก
ขอมูลทิศทางการไหลของน้ําบาดาลไหลจากทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศใต ไหลเขาสูกลางแอง
ไหลลงทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงตอการปนเปอนสารลงสูชั้นน้ําบาดาลได ในเบื้องตนไดทําการ
เก็บตัวอยางน้ําบาดาลบริเวณบอขยะ และพื้นที่ใกลเคียงแหลงฝงกลบขยะทั้งสอง จํานวน 34 ตัวอยาง
(รูปที่ 3-22-20) เพื่อวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี สารพิษและโลหะหนัก
ผลการวิเคราะหคุณลักษณะทางเคมี สารพิษและโลหะหนัก ซึ่งดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํา
จํานวน 2 ครั้งไดแกครั้งที่ 1 เก็บตัวอยางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2 เก็บตัวอยางเดือน
มีนาคม ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 พบวากองวิเคราะหไมสามารถวิเคราะหน้ําชะขยะของพื้นที่
แหลงฝงกลบขยะเทศบาลนครหาดใหญ และเทศบาลเมืองบานพรุ ไดเนื่องจากตัวอยางน้ํามีความ
เขมขนคอนขางสูงสําหรับบอสังเกตการณที่อยูบริเวณแหลงฝงกลบขยะเทศบาลนครหาดใหญ และ
เทศบาลเมืองบานพรุ มีคา TDS เฉลี่ยเทากับ 1, 135 มิลลิกรัมตอลิตร และ 402 มิลลิกรัมตอลิตร
ตามลําดับ สวนตัวอยางน้ําบาดาลจากพื้นที่ใกลเคียงแหลงฝงกลบขยะทั้งสอง มีคา TDS นอยกวา
450มิลลิกรัมตอลิตร โดยในเบื้องตนถาเปรียบเทียบคา TDS ระหวางน้ําบาดาลจากพื้นที่ใกลเคียง
แหลงฝงกลบขยะกับน้ําจากบอสังเกตการณที่อยูบริเวณแหลงฝงกลบขยะพบวาคาTDS ของน้ําบาดาล
จากพื้นที่ใกลเคียงแหลงฝงกลบขยะมีคานอยมาก แสดงใหเห็นวาน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่ใกลเคีย ง
แหลงฝงกลบขยะอาจยังไมปนเปอนจากแหลงฝงกลบขยะ
สําหรับผลวิเคราะหคุณลักษณะสารพิษและโลหะหนักครั้งที่ 1 พบวาสวนใหญมีคุณลักษณะ
สารพิษและโลหะหนักมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําใตดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) มีเพียงบางตําแหนงที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
แหลงน้ําใตดิน ดังนี้
1. สารหนู (รูปที่ 3-22-21) ไดแกบอสังเกตการณที่ฝงกลบขยะบานพรุ ตําบลบานพรุ อําเภอ
หาดใหญและบอบาดาลของบริษัทเซาทเทอรน ฮิลลตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ
2. แมงกานีส (รูปที่ 3-22-22) ไดแก บอสังเกตการณที่ฝงกลบขยะบานพรุ ตําบลบานพรุ
อําเภอหาดใหญ บอบาดาลบริเวณหมูบานปางศาลา หมูที่ 6 ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ และบอ
โยกบริเวณทางเขาฌาปนสถานบานไร หมูที่ 10 ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ
3. นิกเกิล (รูปที่ 3-22-23) ไดแกบอบาดาลของบริษัทวราสิริคอนกรีต ตําบลบานพรุ อําเภอ
หาดใหญ
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สําหรับผลวิเคราะหคุณลักษณะสารพิษและโลหะหนักครั้งที่ 2 พบวาสวนใหญมีคุณลักษณะ
สารพิษและโลหะหนักมีคาไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําใตดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) มีเพียงบางตําแหนงที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
แหลงน้ําใตดิน ดังนี้
1. ตะกั่ ว (รู ปที่ 3-22-24) ไดแ ก บอ บาดาลของสยามพลาสแพค ตํ า บลบ านพรุ อํ าเภอ
หาดใหญ และบอบาดาลของหมูบานคลองยาหมูที่ 6 ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ
2. แมงกานีส (รูปที่ 3-22-25) ไดแก บอบาดาลของบริษัทเซาทเทอรน ฮิลลตําบลบานพรุ
อําเภอหาดใหญ
เนื่องจากพื้นที่การปนเปอนของการศึกษาในครั้งนี้คอนขางกระจายตัวบริเวณตําบลบานพรุ
อําเภอหาดใหญ โดยไมสามารถกําหนดขนาดและทิศทางของการปนเปอนไดแนนอน อีกทั้งบอบาดาล
ที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนบอของเอกชนซึ่งมุงเนนแตปริมาณน้ํา อาจจะเปดรับน้ําทุกชั้นน้ําจึงไม
เหมาะสมที่จะใชสําหรับเปนบอสังเกตการณการปนเปอนได ดังนั้นจึงตองดําเนินการตรวจสอบพื้นที่
อยางละเอียด โดยจะตองจัดทําบอสังเกตการณเพื่อติดตามสถานการณการปนเปอนน้ําบาดาลบริเวณ
พื้นที่ใกลแหลงฝงกลบขยะตอไป
3.22.6 ขอเสนอแนะ
1. พื้นที่แองน้ําบาดาลหาดใหญ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ดานอุตสาหกรรม และมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จากขอมูลสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลในยังไมครอบคลุมทั้งพื้นที่และชั้นน้ํา
บาดาล เมื่อเทียบกับขอมูลการใชน้ําบาดาลในพื้นที่แลว และพบในพื้นที่โดยเฉพาะอําเภอหาดใหญ
อําเภอบางกล่ํา ยังไมครอบคลุมพื้นที่การใชน้ําบาดาลและชั้นน้ําบาดาล จากขอมูลบอน้ําบาดาลจาก
ใบอนุญาตขอเจาะในพื้นที่แองน้ําบาดาลหาดใหญ จํานวนทั้งสิ้น 846บอ มีการกระจายตัวทั่วทั้งแอง
ความลึกเจาะลึกสูงสุด 400 เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลสถานีสังเกตกาณน้ําบาดาลที่มีอยูเดิมยัง
ไมครอบคลุมทุกชั้นน้ําบาดาลและพื้นที่ ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาลเพิ่มเติม
ในพื้นที่ดังกลาว
2. พื้นที่เขตโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่มีฝงกลบขยะ ซึ่งหากมีการรั่วซึมของสารพิษ มี
โอกาสเสี่ยงตอการปนเปอนสูชั้นน้ําบาดาล ควรที่จะมีสรางเครือขายสถานีสังเกตการณน้ําบาดาล
เพิ่มเติมในพื้นที่ดังกลาว เพื่อการประเมินสถานการณน้ําบาดาลในพื้นที่มีความถูกตองและแมนยํามาก
ยิ่งขึ้น จะไดหาแนวทางการปองกันและวิธีแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต
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รูปที่ 3-22-20 ตําแหนงการเก็บตัวอยางน้ําบาดาลบริเวณบอขยะ และพื้นที่ใกลเคียงแหลงฝงกลบ
ขยะ
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รูปที่ 3-22-21 ผลวิเคราะหสารหนูของการเก็บตัวอยางครั้งที่ 1
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รูปที่ 3-22-22 ผลวิเคราะหแมงกานีสของการเก็บตัวอยางครั้งที่ 1
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รูปที่ 3-22-23 ผลวิเคราะหนิกเกิลของการเก็บตัวอยางครั้งที่ 1

หนา 307

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

รูปที่ 3-22-24 ผลวิเคราะหตะกั่วของการเก็บตัวอยางครั้งที่ 2

หนา 308

รายงานสถานการณน้ําบาดาลประเทศไทยพ.ศ. 2559

หนา 309

รูปที่ 3-22-25 ผลวิเคราะหแมงกานีสของการเก็บตัวอยางครั้งที่ 2

รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
จากข้อมูล การเปลี่ ย นแปลงระดับน้าบาดาลในแต่ล ะช่ว งฤดูในปี พ.ศ.2556 สามารถ
ค้า นวณหา ปริ ม าณน้ า ที่กั ก เก็บ และปริ ม าณเพิ่ มเติ มรายปีไ ด้ ประเทศไทยมี ป ริ มาณน้ าที่ กั ก เก็ บ อยู่
ประมาณ 667,824 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้าที่เพิ่มเติมรายปี 2556 ประมาณ 43,901 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี (ตารางที่ 4.1) ส้าหรับการประเมินการใช้น้าบาดาลทังประเทศไทย จากงานศึกษาโครงการ
ส้ารวจสถานภาพบ่อน้าบาดาล ศึกษาก้าหนดเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์และประเมิ นการใช้น้าบาดาลเพื่อ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลของประเทศ พ.ศ. 2554 ได้ปริมาณการใช้น้าบาดาลรวม 3,446
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยจะเป็นการใช้น้าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ 1,213 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี การใช้น้ าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรมประมาณ 703 ล้ านลู กบาศก์เมตรต่อ ปี และการใช้
น้าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 1,531 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อเปรียบเทียบการใช้น้าบาดาล
แล้วยังไม่เกินปริมาณน้าที่กักเก็บและปริมาณน้าที่ไหลเติมในแต่ละปี
แอ่ ง น้ า บาดาลในประเทศไทย มี ทั งหมด 27 แอ่ง ส้ า หรั บ การสร้ า งระบบเครื อ ข่ า ย
บ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลได้ด้าเนินการแล้วในแอ่งน้าบาดาลที่มีความส้าคัญในประเทศไทย จ้านวน 864
สถานี 1,524 บ่อ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทั่วทังพืนที่และทุกชันน้า บาดาลเมื่อเทียบกับการใช้น้าบาดาลใน
ปัจจุบัน การติดตามสถานการณ์น้าบาดาลได้ท้าการติดตามทังด้านระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาล
ได้ด้าเนินการตังแต่ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน สรุปได้ดังรูปที่ 4-1 และ ตารางที่ 4-2
ข้อเสนอแนะ
1. พืนที่ที่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทังธุรกิจการ
ท่อ งเที่ย วและอุต สาหกรรม จากข้อ มูล บ่อ เอกชนตามใบขออนุญ าตการใช้น้า บาดาล กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ จ้า นวนทั งสิ น 36,439 บ่อ อีก ทั งจ้า นวนบ่อ น้า บาดาลที่ใ ช้ทั งการอุป โภคบริโ ภค และการ
เกษตรกรรมด้วยนัน เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลสถานีสังเกตการณ์น้าบาดาลที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมทังใน
พื นที่ก ารใช้น้ า บาดาลและทุก ชั นน้า บาดาล ดัง นั นจึง ควรมีก ารก่อ สร้า งเครือ ข่า ยสถานีสัง เกตการณ์
น้าบาดาลเพิ่มเติมในพืนที่ดังกล่าวเพื่อท้าการติดตามสถานการณ์ในพืนที่นันต่อไป (ตารางที่ 4-3 ถึง 4-6)
2. พื นที่เ ขตโรงงานอุต สาหกรรม และพื นที่มีก ารลัก ลอบทิ งขยะมีพิษ ซึ่ง หากมีก าร
รั่วซึมของสารพิษ จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนสู่ชันน้าบาดาล ควรสร้างเครือข่ายสถานีสังเกตการณ์
น้าบาดาลเพิ่มเติม ในพืนที่ดังกล่า วเช่น กัน เพื่อ การประเมินสถานการณ์น้าบาดาลในพืนที่มี การเสี่ย ง
ปนเปื้อนด้านคุณภาพน้าและการใช้น้าให้ ถูกต้องแม่นย้ามากยิ่งขึน และจะได้หาแนวทางการป้องกันและ
วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึนได้ในอนาคต
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รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4-1 ตารางสรุปข้อมูลปริมาณกักเก็บ (ลบ.ม.) ปริมาณน้าเพิ่มเติมรายปี และปริมาณน้าที่เติมเข้าสู่
ชันน้าบาดาลทุกปีเฉลี่ยร้อยละ
ลำดับ

จังหวัด

ปริมำณนำกักเก็บ (ลบ.ม.) ปริมำณนำเพิม่ เติมรำยปี (ลบ.ม./ปี) ปริมำณนำทีเ่ ติมเข้ำสู่ชันนำบำดำลทุกปีเฉลี่ยร้อยละ

1

กระบี่

801,091,258

41,990,242

5.24

2

กรุงเทพฯ

11,728,483,059

296,496,052

2.53

3

กาญจนบุรี

12,286,127,076

830,372,545

6.76

4

กาฬสินธุ์

1,987,778,847

183,833,618

9.25

5

กาแพงเพชร

18,326,720,715

784,263,545

4.28

6

ขอนแก่น

7,180,674,869

808,231,321

11.26

7

จันทบุรี

3,655,716,068

721,197,693

19.73

8

ฉะเชิงเทรา

485,028,834

109,061,131

22.49

9

ชลบุรี

3,638,652,260

205,143,117

5.64

10

ชัยนาท

2,026,315,640

86,438,291

4.27

11

ชัยภูมิ

12,395,311,397

949,171,761

7.66

12

ชุมพร

500,519,402

24,214,080

4.84

13

เชียงราย

9,540,630,929

835,601,351

8.76

14

เชียงใหม่

6,548,616,398

391,646,949

5.98

15

ตรัง

4,169,472,468

134,296,376

3.22

16

ตราด

672,215,926

142,837,053

21.25

17

ตาก

5,504,585,986

614,386,718

11.16

18

นครนายก

7,452,947,391

250,438,523

3.36

19

นครปฐม

3,976,616,598

238,533,802

6.00

20

นครพนม

8,561,839,810

336,230,745

3.93

21

นครราชสีมา

15,671,706,370

645,204,320

4.12

22

นครศรีธรรมราช

14,633,408,607

224,991,797

1.54

23

นครสวรรค์

21,620,084,655

1,992,994,435

9.22

24

นนทบุรี

4,672,405,108

31,398,562

0.01

25

นราธิวาส

5,148,921,485

613,226,679

11.91

26

น่าน

2,741,804,802

281,548,872

10.27

27

บึงกาฬ

125,679,190

3,757,506

2.99

28

บุรีรัมย์

20,271,670,904

307,904,125

1.52

29

ปทุมธานี

11,442,678,130

441,687,376

3.86

30

ประจวบคีรีขันธ์

10,731,456,719

1,662,365,926

15.49

31

ปราจีนบุรี

101,230,857

2,870,662

2.84

32

ปัตตานี

4,107,033,685

472,494,345

11.50

33

พระนครศรีอยุธยา

4,593,751,458

222,337,571

4.84

34

พะเยา

5,889,458,243

144,400,401

2.45

35

พังงา

440,725,819

24,130,627

5.48

36

พัทลุง

4,853,766,619

49,975,170

1.03

37

พิจิตร

17,933,431,960

2,285,753,976

12.75

38

พิษณุโลก

19,368,594,664

1,178,710,095

6.09

39

เพชรบุรี

11,697,720,271

515,074,561

4.40

40

เพชรบูรณ์

2,778,412,207

272,479,825

9.81
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รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4-1 (ต่อ)
ลำดับ

จังหวัด

ปริมำณนำกักเก็บ (ลบ.ม.) ปริมำณนำเพิม่ เติมรำยปี (ลบ.ม./ปี) ปริมำณนำทีเ่ ติมเข้ำสู่ชันนำบำดำลทุกปีเฉลี่ยร้อยละ

41

แพร่

2,461,391,952

96,161,991

3.91

42

ภูเก็ต

942,883,309

31,216,340

3.31

43

มหาสารคาม

6,125,703,964

364,231,128

5.95

44

มุกดาหาร

135,382,889

4,665,356

3.45

45

แม่ฮ่องสอน

1,565,454,524

128,244,043

8.19

46

ยโสธร

14,880,461,046

226,600,053

1.52

47

ยะลา

1,584,794,707

213,827,277

13.49

48

ร้อยเอ็ด

9,484,452,664

359,157,818

3.79

49

ระนอง

667,120,567

129,050,138

19.34

50

ระยอง

3,494,809,184

198,266,607

5.67

51

ราชบุรี

9,680,741,209

314,487,977

3.25

52

ลพบุรี

2,304,885,285

167,318,299

7.26

53

ลาปาง

7,972,662,297

171,264,745

2.15

54

ลาพูน

4,327,293,094

94,235,757

2.18

55

เลย

3,717,531,572

400,279,077

10.77

56

ศรีษะเกษ

81,397,809,274

2,127,890,448

2.61

57

สกลนคร

5,973,623,673

7,435,560,816

4.07

58

สงขลา

10,663,678,762

405,309,024

3.80

59

สตูล

1,904,306,794

218,229,949

11.46

60

สมุทรปราการ

7,145,381,546

151,482,089

2.12

61

สมุทรสงคราม

3,031,741,124

181,904,467

6.00

62

สมุทรสาคร

6,459,032,342

457,299,490

7.08

63

สระแก้ว

1,896,402,737

274,528,837

14.48

64

สระบุรี

7,938,164,272

162,086,453

2.04

65

สิงห์บุรี

170,556,122

3,753,616

2.20

66

สุโขทัย

24,206,259,054

1,658,978,193

6.85

67

สุพรรณบุรี

2,149,577,888

105,487,587

4.91

68

สุราษฎร์ธานี

1,403,381,828

13,820,600

0.98

69

สุรินทร์

4,624,987,384

324,878,849

7.02

70

หนองคาย

1,202,224,753

84,704,737

7.05

71

หนองบัวลาภู

488,980,898

22,479,212

4.60

72

อ่างทอง

956,638

30,612

3.20

73

อานาจเจริญ

1,034,076,243

133,720,598

12.93

74

อุดรธานี

8,741,222,843

638,549,355

7.31

75

อุตรดิตถ์

6,899,548,306

768,130,351

11.13

76

อุทัยธานี

3,958,075,428

99,104,882

2.50

77

อุบลราชธานี

116,924,763,388

6,376,442,047

5.45

667,823,606,245

43,901,070,561

รวม
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รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

รูปที่ 4-1 แผนที่แสดงสถานการณ์ด้านน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลจากสถานีสังเกตการณ์
น้าบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2559

4-4

รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4-2 ตารางสรุปข้อมูลระดับน้าบาดาลและแนวโน้มระดับน้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาล
ในแต่ละแอ่งน้าบาดาล
แอ่งนำบำดำล

เชียงใหม่-ลำพูน

ชันนำบำดำล

7-40

0.2-9

0.2-10

ตะกอนชั้นที่ 3 (108-120 เมตร)

3-84

0.02-15

0.05-25

ตะกอนชั้นที่ 4 (>150 เมตร)

3-82

3-8

0.07-23

หินแข็ง (12-60 เมตร)

10-11

-

0.06

ตะกอนชั้นที่ 1 (<60 เมตร)

3-12

5-6

0.8-10

ตะกอนชั้นที่ 2 (60-120 เมตร)

2-42

1.3-4.5

0.2-1.4

หินแข็ง (<128 เมตร)

0.2-9

-

0.4-9

ตะกอนชั้นที่ 1 (20-50 เมตร)

5-8

0.1

4-5

ตะกอนชั้นที่ 2 (60-120 เมตร)

3-18

0.2-2.8

2.1-2.3

ตะกอนที่ 1 (20-30 เมตร)

3-66

0.5-0.7

14-15

ตะกอนที่ 2 (60-100 เมตร)

0-0.2

0.7-0.8

-

ตะกอนชั้นที่ 1 (<70 เมตร)

2-8

-

0.1-2

ตะกอนชั้นที่ 1 (0-60 เมตร)

10-20

-

2.9-3

ตะกอนชั้นที่ 2 (60-90 เมตร)

9-11

1.4-1.5

0.6-3.2

ตะกอนชั้นที่ 3 (>90 เมตร)

6-25

1.5-10.1

0.6-0.7

ตะกอนชั้นที่ 1 (10-60 เมตร)

4-22

0.9-1.7

0.08-8.2

ตะกอนชั้นที่ 2 (60-120 เมตร)

10-33

1.7-1.8

0.4-15

ตะกอนชั้นที่ 3 (>120 เมตร)

8-33

0.3-23.8

0.15-16.5

หินแข็ง

หินแข็ง (<100 เมตร)

0.8-16

0.05-3.7

0.2-4.7

หินแข็ง

หินแข็ง (<68 เมตร)

1-11

0.2-2.6

0.3-0.5

ตะกอน

ตะกอน (<120 เมตร)

8-9

-

4-5

หินแข็ง

หินแข็ง (<120 เมตร)

42-43

-

24-25

หินแข็ง

หินแข็ง (<180 เมตร)

5-15

14-15

0.7-22

ตะกอน (<60 เมตร)

12-13

-

5-6

ตะกอน (<120 เมตร)

17-18

-

4.4-6

หินแข็ง (<60 เมตร)

19-20

-

0.4-0.5

หินแข็ง (<120 เมตร)

16-17

-

3.5-4

ชั้นกรุงเทพ (0-50 เมตร)

1-38

0.3-10

1.1-14

ชั้นพระประแดง (50-100 เมตร)

1-45

0.2-73.5

0.5-16

ชั้นนครหลวง (100-150 เมตร)

1.6-69

0.08-58

0.3-27.3

ตะกอน

แพร่

ตะกอน

แม่ฮ่องสอน

ตะกอน

ลำปำง

ตะกอน

กำญจนบุรี

ตะกอน

ตะกอน
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
หินแข็ง

เจ้ำพระยำตอนล่ำง

0.3-18

ตะกอนชั้นที่ 2 (80-90 เมตร)

ตะกอน

ตะกอน

เพชรบูรณ์

ลดลง (เมตร)

0.2-16

ฝำง

ตำก

แนวโน้มของระดับนำบำดำล
เพิม่ ขึน (เมตร)

2-47

หินแข็ง

เจ้ำพระยำตอนบน

ระดับนำปัจจุบนั (เมตร)

ตะกอนชั้นที่ 1 (45-70 เมตร)

หินแข็ง
เชียงรำย-พะเยำ

ระดับชันนำบำดำล

ตะกอน

หินแข็ง
ตะกอน
นครรำชสีมำ-อุบลรำชธำนี
หินแข็ง

ชั้นนนทบุรี (150-200 เมตร)

0.75

0.3-82

1.8-15.7

ชั้นสามโคก (200-300 เมตร)

1.7-57

0.07-84.6

0.6-13.6

ชั้นพญาไท (300-350 เมตร)

12-71

0.03-71.7

1.3-24

ชั้นธนบุรี (350-450 เมตร)

22-36

0.4-6.8

1.9-4.1

ชั้นปากน้า (>350 เมตร)

24-43

8.4-16.5

0.3-2.8

หินแข็ง (<150เมตร)

2-46

20-21

0.3-30

ตะกอนชั้นที่ 1 (6-70 เมตร)

0-29

0.03-3.3

0.06-10.9

ตะกอนชั้นที่ 2 (80-150 เมตร)

0-11

0.02-0.6

0.09-3.5

หินแข็ง ชั้นที่ 1 (20-60 เมตร)

1-30

0.2-7.7

0.02-32.8

หินแข็ง ชั้นที่ 2 (90-150 เมตร)

0.6-23

11-12

0.3-3.6

ชั้นที่ 3 (200-400 เมตร)

21-22

3.6-3.7

-

0.09-2.8

0.3-8.8

อุดรธำนี-สกลนคร

หินแข็ง

ชั้นหินแข็ง (50-90 เมตร)

0-14

เลย

หินแข็ง

ชั้นที่ 1 (น้อยกว่า70 เมตร)

6-42

-

0.05-9.7

จันทบุร-ี ตรำด

ตะกอน

ตะกอน (<150 เมตร)

4-11

0.6-0.7

2.1-5.5

ตะกอน

ตะกอน (<90 เมตร)

1-11

0.2-6.2

0.2-7.5

หินแข็ง

หินแข็ง (<150 เมตร)

1-11

0.5-1.4

0.1-8.1

ตะกอน

ตะกอน (<150 เมตร)

1-26

0.3-18

0.5-12

หินแข็ง

หินแข็ง (<160 เมตร)

2-12

2.8-2.9

0.15-5.7

ตะกอน

ตะกอน (<150 เมตร)

0.3-11

0.009-4.3

0.04-4.4

หินแข็ง

หินแข็ง (<150 เมตร)

0.9-12

0.009-4

0.08-6.7

ตะกอนชั้นที่ 1 ( 80 - 100 เมตร)

0-23

0.13-0.14

0.21-9.4

ตะกอนชั้นที่ 2 ( 100 - 170 เมตร)

0-26

-

0.7-31.4

ตะกอนชั้นที่ 3 ( 170 - 200 เมตร)

5-20

-

1.14-7.6

ตะกอน

ตะกอน (<90 เมตร)

1-24

0.005-1

0.07-10

หินแข็ง

หินแข็ง (<90 เมตร)

1-20

0.03-6.4

0.04-13.9

ตะกอน

ตะกอน (<120 เมตร)

3-9

-

0.04-2.2

หินแข็ง

หินแข็ง (<120 เมตร)

3-8

-

0.3-2.3

ชั้นหาดใหญ่ (20-50 เมตร)

2-9

-

0.013-4.9

ชั้นคูเต่า (50-100 เมตร)

2-25

0.2-12.4

0.5-2.3

ชั้นคอหงส์ (100-200 เมตร)

0-82

0.17-54.4

0.02-10.7

ชลบุรี
ปรำจีนบุร-ี สระแก้ว

ระยอง

นครศรีธรรมรำช-พัทลุง

ระนอง-สตูล
สุรำษฎร์ธำนี

หำดใหญ่

ตะกอน

ตะกอน
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รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4-3 แสดงระดับความส้าคัญในการตรวจวัดระดับน้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในแต่ละแอ่งน้าบาดาล
ภำค

เหนือ

กลำง และตะวันตก

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออก

ใต้

ลำดับที่

แอ่งนำบำดำล

1
2
3
4
5
6
7
รวม
8
9
10
11
12
13
รวม
14
15
16
รวม
17
18
19
20
รวม
21
22
23
24
25
26
27
รวม

แพร่
น่าน
แม่ฮ่องสอน
ล้าปาง
ฝาง
เชียงราย-พะเยา
เชียงใหม่-ล้าพูน

รวมทั้งหมด

เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
เจ้าพระยาตอนบน
ตาก
เพชรบูรณ์
กาญจนบุรี
เจ้าพระยาตอนล่าง
นครราชสีมา-อุบลราชธานี
อุดรธานี-สกลนคร
เลย
ปราจีนบุรี-สระแก้ว
จันทบุรี-ตราด
ระยอง
ชลบุรี
นราธิวาส
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช-พัทลุง
ระนอง-สตูล
ปัตตานี
จะนะ
หาดใหญ่

สถำนีสังเกตกำรณ์ถำวรปัจจุบนั

จำนวนทีค่ วรต้องมี

จำนวนที่ต้องทำเพิ่ ม

จำนวนสถำนี

จำนวนบ่อ

จำนวนสถำนี

จำนวนบ่อ

จำนวนสถำนี

จำนวนบ่อ

3

4

2
6
4
16
53
84
5
47
3
2
5
208
270
176
42
9
227
24
6
103
48
181

4
9
9
25
98
149
9
82
6
2
6
501
606
244
54
10
308
35
10
153
65
263

9
32
71

10
57
130

26
138

67
264

31
34
31
61
15
65
86
323
78
218
18
43
42
440
839
465
162
56
683
63
61
126
65
315
45
81
103
166
59
16
71
541

82
99
49
110
28
171
189
728
140
565
42
119
105
1,129
2,100
1,176
446
96
1,718
137
167
197
100
601
77
201
168
402
158
40
193
1,239

28
34
29
55
11
49
33
239
73
171
15
41
37
232
569
289
120
47
456
39
55
23
17
134
45
72
71
95
59
16
45
403

78
99
45
101
19
146
91
579
131
483
36
117
99
628
1,494
932
392
86
1,410
102
157
44
35
338
77
191
111
272
158
40
126
975

900

1,590

2,701

6,386

1,801

4,796

หมายเหตุ : แอ่งน้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร เจาะและก่อสร้างเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2559 (18 สถานี 30 บ่อ)
แอ่งน้าบาดาลนครราชสีมา-อุบลราชธานี เจาะและก่อสร้างเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2560 (18 สถานี 36 บ่อ)
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รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4-4 แสดงระดับความส้าคัญในการตรวจวัดระดับน้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในแต่ละแอ่งน้าบาดาล
ลาดับที่

ชื่อแอ่งนาบาดาล

พืนที่

จานวนบ่อ

(ตารางกิโลเมตร)

สังเกตการณ์

สถานะการตรวจวัด

1
แพร่
2
น่าน
3
แม่ฮ่องสอน
4
ลาปาง
5
ฝาง
6
เชียงราย-พะเยา
7
เชียงใหม่-ลาพูน
รวมภาคเหนือ
8
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
9
เจ้าพระยาตอนบน
10
ตาก
11
เพชรบูรณ์
12
กาญจนบุรี
13
เจ้าพระยาตอนล่าง
รวมภาคกลาง
14
นครราชสีมา-อุบลราชธานี
15
อุดรธานี-สกลนคร
16
เลย
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17
ปราจีนบุรี-สระแก้ว
18
จันทบุรี-ตราด
19
ระยอง
20
ชลบุรี
รวมภาคตะวันออก
21
นราธิวาส
22
สุราษฎร์ธานี
23
นครศรีธรรมราช-พัทลุง
24
ระนอง-สตูล
25
ปัตตานี
26
จะนะ
27
หาดใหญ่
รวมภาคใต้

10,572
13,109
14,186
7,812
2,285
15,022
25,410
88,396
12,923
53,201
11,241
14,202
21,207
43,317
156,091
120,998
37,689
8,454
167,141
18,340
10,242
2,248
1,128
31,958
5,581
22,949
12,004
20,017
6,915
1,586
2,857
71,909

4
0
4
9
9
25
98
149
9
82
6
2
6
501
606
208
54
10
272
35
10
153
65
263
0
10
57
130
0
0
67
264

A
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวมทัง้ สิ้น

515,495

1,554

0

B
0
0
0
0
0
5
0
5
0
12
0
0
0
44
56
9
33
0
42
1
0
1
0
2
0
3
5
36
0
0
44
88

C
4
0
4
9
9
20
98
144
9
70
6
2
6
457
550
199
21
10
230
34
10
152
65
261
0
7
52
94
0
0
23
176

193

1,361

อัตราส่วนพืนทีต่ อ่ บ่อ
(ตร.กม.ต่อบ่อ)
2,643
3,547
868
254
601
259
593
1,436
649
1,874
7,101
3,534
86
258
582
698
845
614
524
1,024
15
17
122
2,295
211
154
43
272
332

หมายเหตุ :
A หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ติดตั้งระบบส่งข้อมูลแบบส่งสัญญาณ
B หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ไม่ได้ติดตั้งระบบส่งข้อมูลแบบส่งสัญญาณ
C หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ใช้คนวัดระดับน้้าด้วยเครื่องวัดระดับน้้า
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รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4-5 แสดงระดับความส้าคัญในการตรวจวัดระดับน้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในแต่ละลุม่ น้า
ลาดับที่

ลุ่มนาหลัก

พืนที่ (ตาราง

จานวนบ่อ

สถานะการตรวจวัด

กิโลเมตร)

สังเกตการณ์

A

B

อัตราส่วนพืนทีต่ อ่ บ่อ

C

(ตร.กม.ต่อบ่อ)

1

ลุ่มนากก

7,250

22

-

4

18

330

2

ลุ่มนาชี

49,431

105

-

12

93

471

3

ลุ่มนาตะวันตก

9,176

5

-

1

4

1,835

4

ลุ่มนาตะวันออก

13,319

227

-

1

226

59

5

ลุ่มนาตาปี

13,224

7

-

-

7

1,889

6

ลุ่มนาต้น

3,981

-

-

-

7

ลุ่มนาท่าจีน

13,570

142

-

6

136

96

8

ลุ่มนาน่าน

34,178

30

-

3

27

1,139

9

ลุ่มนานามูล

71,516

105

-

3

102

681

10 ลุ่มนาบางประกง

8,707

56

-

1

55

155

11 ลุ่มนาปราจีน

9,871

3

-

-

3

3,290

12 ลุ่มนาปัตตานี

3,897

-

-

-

-

-

-

108

317

6

2,562

13 ลุ่มนาปิง

34,921

110

-

14 ลุ่มนาป่าสัก

15,371

6

-

15 ลุ่มนาภาคใต้ฝั่งตะวันตก

19,048

126

-

36

90

151

16 ลุ่มนาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

20,259

19

-

2

17

1,066

17 ลุ่มนายม

24,456

49

-

7

42

499

18 ลุ่มนาวัง

10,384

9

-

9

1,154

19 ลุ่มนาสงขลา

12,207

109

-

60

112

20 ลุ่มนาสะแกกรัง

5,107

4

-

-

4

1,277

21 ลุ่มนาสาละวิน

19,326

10

-

-

10

1,933

22 ลุ่มนาเจ้าพระยา

21,611

306

-

268

71

23 ลุ่มนาเพชรบุรี

6,263

8

-

-

8

783

24 ลุ่มนาแม่กลอง

30,090

33

-

-

33

912

25 ลุ่มนาโขง

56,923

63

-

35

904

514,088

1,554

-

1,361

331

ร วม 25 ลุ่มน้ำ

2

-

-

49

38

28
193

หมายเหตุ :
A หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ติดตั้งระบบส่งข้อมูลแบบส่งสัญญาณ
B หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ไม่ได้ติดตั้งระบบส่งข้อมูลแบบส่งสัญญาณ
C หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ใช้คนวัดระดับน้้าด้วยเครื่องวัดระดับน้้า
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รายงานสถานการณ์นา้ บาดาลประทศไทย พ.ศ. 2559

รายงานฉบับสมบูรณ์

ตารางที่ 4-6 แสดงระดับการตรวจวัดระดับน้าบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในแต่ละพืนที่รับผิดชอบของส้านักทรัพยากรน้าบาดาล
ลาดับที่

สทบ.

พืนที่

จานวนบ่อ

สถานะการตรวจวัด

(ตารางกิโลเมตร)

สังเกตการณ์

A

B

อัตราส่วนพืนทีต่ อ่ บ่อ
(ตร.กม.ต่อบ่อ)

C

1

1 ลาปาง

88,316

152

-

5

147

581

2

2 สระบุรี

50,025

227

-

21

206

220

3

3 สุพรรณบุรี

29,490

31

-

31

951

4

4 ขอนแก่น

37,768

73

-

7

66

517

5

5 นครราชสีมา

52,389

61

-

2

59

859

6

6 ตรัง

45,891

147

-

36

111

312

7

7 กาแพงเพชร

55,216

85

-

12

73

650

8

8 ราชบุรี

22,149

151

-

12

139

147

9

9 ระยอง

29,301

271

-

2

269

108

10

10 อุดรธานี

37,692

47

-

33

14

802

11

11 อุบลราชธานี

39,856

81

-

81

492

12

12 สงขลา

25,565

118

-

52

66

217

13

กรุงเทพมหานคร

1,564

110

-

11

99

14

515,221

1,554

-

193

1,361

332

รวม 13 พืนที่

-

-

หมายเหตุ :
A หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ติดตั้งระบบส่งข้อมูลแบบส่งสัญญาณ
B หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ไม่ได้ติดตั้งระบบส่งข้อมูลแบบส่งสัญญาณ
C หมายถึงบ่อสังเกตการณ์ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกระดับน้้าอัตโนมัติ -ใช้คนวัดระดับน้้าด้วยเครื่องวัดระดับน้้า
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