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ค

รายงานสถานการณ์น้าบาดาลประเทศไทยประจ้าปี พ.ศ. 2560-2561
สถานการณ์นาบาดาลประเทศไทยทังด้านคุณภาพและปริมาณนาบาดาล พิจารณาประเมินจาก
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนาบาดาลและระดับนาบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์จานวน 901 สถานี 1,587 บ่อ
กระจายตัวอยู่ใน 27 แอ่งนาบาดาล (ตารางที่ 1 และรูปที่ 1) ประกอบกับข้อมูลผลการศึกษาวิจัยด้านนาบาดาลอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลศักยภาพแหล่งนาบาดาล ผลการศึกษาความอ่อนไหวของชันนาบาดาล ผลการศึกษา
การปนเปื้อนในนาบาดาลของพืนที่ต่าง ๆ รวมทังข้อมูลการพัฒนาแหล่งนาบาดาลภาคราชการและเอกชน
สถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาล จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพนาบาดาล
พบว่านาบาดาลโดยทั่วไปเป็นนาคุณภาพดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนาบาดาลที่ใช้บริโภคได้ตาม พรบ. นาบาดาล
ปี พ.ศ. 2520 บางพืนที่มีปริมาณธาตุเหล็กและแมงกานีสในปริมาณสูงเป็นผลจากสภาพธรณีวิทยาและอุทก
ธรณีวิทยา มีพืนที่ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้นาบาดาลและเฝ้าระวังติดตามการปนเปื้อนประเภทโลหะ
หนักเป็นพิษ สารอินทรีย์ระเหยง่าย ในพืนที่ทิงขยะชุมชน แหล่งรับกาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม และนิคม
อุตสาหกรรม ที่มีการปนเปื้อนจากมลพิษไหลเข้ามาปะปนทาให้คุณนาบาดาลเปลี่ยนไป โดยพืนที่ชายฝั่งทะเลด้าน
อ่าวไทยและบริเวณทะเลสาปสงขลา คุณภาพนาบาดาลมีความกร่อยเค็มเพิ่มขึนและคุณภาพนาบาดาลในบางจุ ด
เปลี่ยนจากจืดเป็นกร่อยเค็ม (รูปที่ 2)
สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล ศึกษาจากการเปลี่ยนแปลงของระดับนาบาดาล ในภาพรวม
ของประเทศระดับนาบาดาลในทุกภาคไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก โดยมีความสัมพันธ์กับปริมาณฝนตก
ในพืนที่ (รูปที่ 3) ยกเว้นพืนที่ภาคกลาง (ลุ่มเจ้าพระยา) นับตังแต่สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท
สุพรรณบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง มีการสูบใช้นาบาดาลระดับตืน (ลึก ไม่เกิน 50 เมตร) เพื่อปลูกข้าว ทาให้ระดับ
นาบาดาลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2560) ลดลงเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตร และในบางพืนที่ลดลง
มากกว่า 10 เมตร ซึ่งชันนาบาดาลมีความเสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ จาเป็นต้องมีการดาเนินการ
อนุ รั ก ษ์ น าบาดาลอย่ า งจริ ง จั ง และเมื อ งใหญ่ ที่ มี ก ารกระจุ ก ตั ว ของชุ ม ชนหรื อ อุ ต ส าหกรรม เช่ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมเชียงใหม่ -ลาพูน จังหวัดขอนแก่น อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา ที่ ระดับ
นาบาดาลมีแนวโน้มลดลง โดยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวัง โดยในเขตวิกฤติการณ์นาบาดาล พบว่าระดับนา
ของชันนาบาดาลที่ความลึกน้อยกว่า 150 เมตร มีแนวโน้มเพิ่มมากขึน ส่วนระดับนาบาดาลของชันนาบาดาลที่
ความลึ ก มากกว่ า 150 เมตร มี แ นวโน้ ม ลดลง โดยเป็ น ในพื นที่ จั ง หวั ด นครปฐม สมุ ท รสาคร และ
พระนครศรีอยุธยา

1

ตารางที่ 1 แสดงจานวนบ่อสังเกตการณ์นาบาดาลใน 27 แอ่งนาบาดาล
ล้าดับ
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

ภูมิภาค

ชื่อแอ่งน้าบาดาล

เชียงใหม่-ลาพูน
เชียงราย-พะเยา
ลาปาง
เหนือ
แม่ฮ่องสอน
แพร่
ฝาง
น่าน
เจ้าพระยาตอนบน
กลาง
เพชรบูรณ์
เจ้าพระยาตอนล่าง
ตาก
ตะวันตก กาญจนบุรี
เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
นครราชสีมา-อุบลราชธานี
ตะวันออก
อุดรธานี-สกลนคร
เฉียงเหนือ
เลย
ปราจีนบุรี-สระแก้ว
จันทบุรี-ตราด
ตะวันออก
ระยอง
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช-พัทลุง
ระนอง-สตูล
หาดใหญ่
ใต้
จะนะ
ปัตตานี
นราธิวาส
รวมทังสินทั่วประเทศ

จ้านวน จ้านวน
สถานี
บ่อ

พืนที่
(ตร.กม.)

ปริมาณน้า
กักเก็บ
(ล้าน ลบ.ม./ปี)

ปริมาณน้า
เพิ่มเติมรายปี
(ล้าน ลบ.ม./ปี)

ปริมาณน้าที่ใช้ได้
อย่างปลอดภัย
(ล้าน ลบ.ม./ปี)

53
16
6
2
3
4
0
47
2
208
3
5
5
177
42
9
24
6
103
48
9
32
71
26

98
25
9
4
4
9
0
82
2
501
6
6
9
241
54
10
35
10
153
65
10
57
130
67

24,410
15,022
7,812
14,186
10,572
2,285
13,109
53,201
14,202
43,317
11,241
21,207
12,923
120,998
37,689
8,454
18,340
10,242
2,248
1,128
22,949
12,004
20,017
2,857

80,749
24,802
9,083
18,212
19,678
8,241
7,192
62,420
17,034
356,352
16,074
31,006
5,289
160,995
38,882
20,661
38,343
20,017
1,586
1,799
51,575
64,442
49,879
5,014

3,202
3,058
678
2,199
1,519
295
1,171
5,046
1,046
5,640
1,601
2,462
1,329
15,621
5,936
1,206
2,548
3,065
136
132
3,627
3,382
4,525
394

1,403
1,597
419
502
818
119
457
3,355
657
3,926
704
1,127
759
11,085
4,364
655
1,748
2,149
100
98
2,303
2,197
2,611
262

0

0

1,586

7,651

870

585

0
0

0
0

6,315
5,580

5,938
14,673

662
1,633

433
953

901

1,587

513,894

1,137,587

72,983

45,386
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รูปที่ 1 แผนที่แสดงตาแหน่งบ่อสังเกตการณ์นาบาดาลใน 27 แอ่งนาบาดาล
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รูปที่ 2 แผนที่แสดงสถานการณ์ด้านคุณภาพนาบาดาลของประเทศไทย
4

รูปที่ 3 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับนาบาดาลของบ่อสังเกตการณ์
5

ในปี 2560 ได้ติดตามสถานการณ์นาบาดาลทังด้านคุณภาพและปริมาณนาบาดาลโดยแบ่งตาม
ภูมิภาค ดังนี
1. ภาคเหนือ
1.1 สถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาล
คุณภาพน าบาดาลในภาคเหนือมีคุณภาพดี ไม่ค่อยเปลี่ ยนแปลง สามารถใช้อุปโภคบริโ ภคได้
ในพืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน แพร่ และลาปาง มีปริมาณเหล็กและฟลูออไรด์สูงเกินมาตรฐานนาดื่ม มีปริมาณ
เหล็กเฉลี่ย 1.0 – 20.0 มิลลิกรัมต่อลิตร และบางพืนที่สูงถึง 50.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนฟลูออไรด์มีค่าเฉลี่ย 1.0 –
10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดจากชันหินให้นาที่มีความสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่ อนและแหล่งนาพุร้อน ส่วนพืนที่อาเภอ
บ่อเกลือ ปัว ท่า วัง ผา ซึ่ง อยู่ที่ทิศ เหนือ ของจัง หวัด น่า นในบางแห่ง ปรากฏว่า มีนาบาดาลเค็ม เนื่อ งจากมี
ชันเกลือหิน มีปริมาณคลอไรด์ 650-2,580 มิลลิกรัมต่อลิตร
1.2 สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล
ระดับนาบาดาลในภาคเหนือมีแนวโน้มคงที่ ยกเว้นในแอ่งนาบาดาลเชียงใหม่-ลาพูน มีระดับนาลดลง
โดยในปี 2550 ระดับนาบาดาลลึกเฉลี่ยจากผิวดินประมาณ 13.5 เมตร ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 14.0-15.0 เมตร
ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มลดลง โดยในพืนที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน ที่ระดับนาลดลงอย่าง
ชัดเจน อยู่ที่ระดับลึก 40.0-50.0 เมตร (รูปที่ 4)
2. ภาคกลาง
แบ่งพืนที่การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์นาบาดาล ออกเป็น 2 พืนที่ ได้แก่ ภาคกลาง
(ลุ่มแม่นาเจ้าพระยา) และเขตวิกฤตการณ์นาบาดาล (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 7 จังหวัด)
2.1 สถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาล
1) ภาคกลางตอนบน คุณภาพนาบาดาลในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีปริมาณสารทังหมดที่ละลายนาได้
ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พบว่ามีปริมาณเหล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นบางพืนที่เฉลี่ ย 1.2 - 3.3
มิลลิกรัมต่อลิตร นอกจากนียังมีปริมาณแมงกานีสและฟลูออไรด์สูงเป็นบางแห่งในพืนที่จังหวัดสุโขทัย เฉลี่ย 1.4 -1.6
มิลลิกรัมต่อลิตร พบคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์กาหนดที่เหมาะสม 300-460 มิลลิกรัมต่อลิตร พืนที่จังหวัดนครสวรรค์
พิษณุโลก พิจิตร และพบไนเตรด เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 50.0 - 105.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ในพืนที่บางแห่งใน
สุ โ ขทั ย และก าแพงเพชร พบสารหนู เกิ น เกณฑ์ อ นุ โ ลมสู งสุ ด 0.13 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อลิ ต ร ที่ ต าบลคี ริ ส อ าเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
2) ภาคกลางตอนล่าง คุณภาพนาบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี มี บางพืนที่ในจังหวัดสระบุ รี
อ่างทอง สุพรรณบุรี พบว่านาบาดาลมีคุณภาพกร่อยเค็ม มีปริมาณคลอไรด์สูง 630 - 3,800 มิลลิกรัมต่อลิตร
เป็นผลจากนาทะเลที่ท่วมถึงในอดี ตและค้างอยู่ในชันนาบาดาล (connate water) พบสารหนูในพืนที่จังหวัด
ชัยนาทเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.0584-0.0875 มิลลิกรัมต่อลิตร พบปรอทในพืนที่จังหวัดชัยนาทและลพบุรี
0.002 - 0.008 มิลลิกรัมต่อลิตร
6

รูปที่ 4 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับนาบาดาลในแอ่งนาบาดาลเชียงใหม่-ลาพูน
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3) กรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑลหรื อ เขตวิ ก ฤตการณ์ น้ า บาดาล พื นที่ ช ายฝั่ ง ทะเล
กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ยังคงพบการแพร่กระจายของคลอไรด์หรือการรุกลาของ
นาเค็มเข้าสู่แหล่งนาจืดในชันนาพระประแดง นครหลวง และนนทบุรี มีปริมาณคลอไรด์ 600 - 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
ในพืนที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา ทังนี สาเหตุของ
ความเค็มในชันนาบาดาล อาจเกิดจากดินเหนียวทะเล (marine clay) ที่ปิดทับอยู่ตอนบนพืนที่แอ่งเจ้าพระยา
ตอนล่าง ทาให้นาบาดาลในชันนาบางกอกมีความเค็ม และเกิดการปนเปื้อนไปยังชันนาที่ลึกลงไป หรือเกิดจาก
การสูบใช้นาบาดาลเป็นปริมาณสูงมากกระจุกตัวในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ทาให้แรงดันนาในชันนาบาดาลลดลง
และนาเค็มในชันนาเดียวกันจากบริเวณที่มีแรงดันสูงกว่าจึ งไหลเข้ามาแทนที่ และพบซีลีเนียม พืนที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครมีค่าเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด 0.0184-0.038 มิลลิกรัมต่อลิตร
2.2 สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล
1) ชันนาบาดาลความลึกน้อยกว่า 40 เมตร (รูปที่ 5)
โซนที่ 1 พืนที่จังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก
ตังแต่ปี 2555-2559 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.57 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
8.50 เมตร เป็น 11.24 เมตร ในปี 2559 และหลังจากนันระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึนเฉลี่ย 2.59 เมตรต่อปี
ปัจจุบันระดับนาบาดาลอยู่ที่ 9.41 เมตร ยกเว้นพืนที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กาแพงเพชร ระดับนาบาดาลมี
แนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ประมาณ 8.14 เมตร
โซนที่ 2 พืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตังแต่ปี 2555-2559 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.99 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
4.37 เมตร เป็น 12.97 เมตร ในปี 2559 และหลังจากนันระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึนเฉลี่ย 2.65 เมตรต่อปี
ปัจจุบันระดับนาบาดาลอยู่ที่ 6.43 เมตร ยกเว้นพืนที่ อ.หนองหญ้าไซ ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึนเฉลี่ย
9.88 เมตรต่อปี ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 32.68 เมตร
โซนที่ 3 พืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
ตังแต่ปี 2556-2559 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.84 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
5.49 เมตร เป็น 7.85 เมตรในปี 2559 และหลังจากนันระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึนเฉลี่ย 2.15 เมตรต่อปี
ปัจจุบัน ระดับนาบาดาลอยู่ที่ 6.71 เมตร ยกเว้นพืนที่ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ระดับนาบาดาลลดลงจากปี
2559 จาก 5.58 เมตร เป็น 6.49 เมตรในปัจจุบัน
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รูปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับนาบาดาลในชันนาบาดาลความลึกน้อยกว่า 40 เมตร พืนที่ภาคกลาง
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2) ชันนาบาดาลความลึก 40-80 เมตร (รูปที่ 6)
โซนที่ 1 พืนที่จังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก
ตังแต่ปี 2555-2559 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.83 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
11.70 เมตร เป็น 14.47 เมตรในปี 2559 และหลังจากนันระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึนเฉลี่ย 2.41 เมตรต่อปี
ปัจจุบันระดับนาบาดาลอยู่ที่ 11.59 เมตร ยกเว้นพืนที่ อ.เมืองพิษณุโลก และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ระดับ
นาบาดาลลดลงจากปี 2559 จาก 6.62 เป็น 9.22 เมตรในปัจจุบัน
โซนที่ 2 พืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตังแต่ปี 2555-2559 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 1.66 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
7.16 เมตร เป็น 11.67 เมตร ในปี 2559 และหลังจากนันระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึนเฉลี่ย 0.47 เมตรต่อปี
ปัจจุบันระดับนาบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.79 เมตร ยกเว้นพืนที่ อ.อู่ทอง ระดับนาบาดาลลดลงจากปี 2559
จาก 14.85 เมตร เป็น 8.38 เมตรในปัจจุบัน
โซนที่ 3 พืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
ตังแต่ปี 2555-2559 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.65 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
4.83 เมตร เป็น 8.52 เมตรในปี 2559 ยกเว้นพืนที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึน
เฉลี่ย 0.36 เมตรต่อปี โดยเพิ่มขึนจาก 5.24 เมตรในปี 2555 เป็น 6.72 เมตร ตามลาดับ และปี 2559 เป็นต้นไป
ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึน ปัจจุบันอยู่ที่ 6.21 เมตร
3) ชันนาบาดาลความลึกมากกว่า 80 เมตร (รูปที่ 7)
โซนที่ 1 พืนที่จังหวัดกาแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และพิษณุโลก
ตังแต่ปี 2555-2558 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.99 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
12.02 เมตร เป็น 17.35 เมตรในปี 2558 และตังแต่ปี 2559 เป็นต้นไป ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึน
เฉลี่ย 2.57 เมตรต่อปี ปัจจุบันระดับนาบาดาลอยู่ที่ 13.92 เมตร ยกเว้นพืนที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ระดับ
นาบาดาลมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ประมาณ 9.24 เมตร
โซนที่ 2 พืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ตังแต่ปี 2555-ปัจจุบัน ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 1.15 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
16.03 เมตร เป็น 19.71 เมตร ในปี 2559 ยกเว้นพืนที่ อ.เมือง และ อ.ศรีประจันต์ ระดับนามีแนวโน้มเพิ่มขึน
เฉลี่ย 1.00 เมตรต่อปี โดยเพิ่มขึนจาก 21.61 เมตร ในปี 2555 เป็น 16.49 เมตร ตามลาดับ
โซนที่ 3 พืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี และอ่างทอง
ตังแต่ปี 2555-2558 ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.91 เมตรต่อปี โดยลดลงจากเดิม
13.38 เมตร เป็น 17.07 เมตรในปี 2559 ยกเว้นพืนที่ อ.วิเ ศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ระดับนาบาดาลมีแนวโน้ม
ไม่เปลี่ยนแปลง โดยอยู่ที่ประมาณ 10.72 เมตร และปี 2559 เป็นต้นไป ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มเพิ่มขึนเฉลี่ย
2.81 เมตรต่อปี โดยปัจจุบันอยู่ที่ 14.13 เมตร
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รูปที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับนาบาดาลในชันนาบาดาลความลึก 40-80 เมตร พืนที่ภาคกลาง
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รูปที่ 7 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับนาบาดาลในชันนาบาดาลความลึกมากกว่า 80 เมตร พืนที่ภาคกลาง
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2.2.2 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ เขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล โดยทั่วไปสรุปได้ดังนี
ช่ว งปี พ.ศ. 2521-2561 พบว่า ระดับ นาบาดาลในแต่ล ะชั นนามีแ นวโน้ม คืน ตัว สู ง ขึ น
ในชันนากรุงเทพ (50 เมตร) พระประแดง (100 เมตร) และนครหลวง (150 เมตร) เฉลี่ยนาบาดาลอยู่ที่ 10-22
16-32 และ21-42 เมตร จากระดับผิวดิน ตามลาดับ ส่วนจังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัด
พระนครศรีอยุธ ยา พบว่า ชันนาที่มีความลึกมากกว่า 150 เมตร ได้แก่ชันนานครหลวงและชันนานนทบุรี
ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (รูปที่ 8 และ9)
2.3 สถานการณ์แผ่นดินทรุดในพืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สถานการณ์แผ่นดินทรุด ณ ปัจจุบัน ในช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2555 พืนที่ทั่วไปมีอัตราการทรุดตัว
เฉลี่ยประมาณ 0 - 1 เซนติเมตรต่อปี บางแห่งอาจจะพบว่ามีอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี
และยังมีบางพืนที่ที่มีอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 2 - 3 เซนติเมตรต่อปี ได้แก่ บางพืนที่ของอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร และในช่วงปี พ.ศ. 2555 – จนถึงปัจจุบันนัน พืนที่ทั่วไปมีอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ
0 - 1 เซนติเมตรต่อปี บางแห่งอาจจะพบว่ามีอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยประมาณ 1 - 2 เซนติเมตรต่อปี ได้แก่
บางพืนที่ของอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (รูปที่ 10 และ11)
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 สถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาล
คุณภาพน าบาดาลส่ วนใหญ่มีคุณภาพนาจืด ยกเว้นบางพืนที่มีคุณภาพนากร่อยเค็ม ไม่เหมาะ
สาหรับใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีปริมาณคลอไรด์มากกว่า 600 มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับชันนาเค็มที่รองรับอยู่ด้านล่างในพืนที่จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์
และบุรีรัมย์ โดยพบว่าพืนที่บางแห่งมีปริมาณสารละลายบางตัวสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด เช่น จังหวัดศรีสะเกษ
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม มีปริมาณไนเตรท 46-640 มิลลิกรัมต่อลิตร พืนที่อาเภอนาพอง จังหวัด
ขอนแก่น ตรวจพบปริ มาณตะกั่ว 0.05-0.2 มิล ลิ กรัม ต่อลิ ตร และในจังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร
ศรีษะเกษ และสุรินทร์ มีปริมาณซัลเฟต 440-3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
3.2 สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล
ตังแต่ปี 2547-2560 พบว่าระดับนาบาดาลในชันตะกอน ระดับนาอยู่ที่ 1-20 เมตรจากระดับผิวดิน
ในชันหินแข็งมีระดับนาอยู่ที่ 1-27 เมตรจากระดับพืนดิน ระดับนาบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 1.0-2.0 เมตร
ซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะปกติ มีเพียงในพืนที่แหล่งชุมชนที่ประชากรมีความหนาแน่นสูงหรือนิคมอุตสาหกรรมที่
ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเฉลี่ยไม่เกิน 0.4 เมตรต่อปี และพบแหล่งนาบาดาลศักยภาพสูงที่ให้
น าบาดาลพุ 1.0-8.0 เมตรสู งจากระดับผิ วดิน ในพืนที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสิ นธุ์ บุรีรัมย์ สกลนคร และ
นครพนม ซึ่งปัจจุบันความสูงของนาพุบางจุดลดลงอยู่ที่ระดับผิวดิน
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รูปที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับนาบาดาลกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
14

จังหวัดนครปฐม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดสมุทรสาคร

กรุงเทพมหานคร

รูปที่ 9 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับนาบาดาล จากปี 2556-2561 ของชันนาที่ความลึกมากกว่า 150 เมตร
15

จังหวัดสมุทรปราการ

รูปที่ 10 อัตราการทรุดตัวของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2549-2555

รูปที่ 11 อัตราการทรุดตัวของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2555-2561
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4. ภาคตะวันออก
4.1 สถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาล
คุณภาพนาบาดาลส่วนใหญ่มีคุณภาพดี พบปริมาณเหล็กและแมงกานีสสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
18-160 มิลลิกรัมต่อลิตร ในบางพืนที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง พบปริมาณสารหนูและตะกั่วสูง
เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด มีค่ามากกว่า 0.06 มิลลิกรัมต่อลิตร ในพืนที่อาเภอศรีราชา สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ
อาเภอมาบยางพร มาบตาพุด จังหวัดระยอง และบริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นเขตพืนที่ชุมชนเมืองที่มีการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสูง และพบคลอไรด์ มีปริมาณสูงเกินเกณฑ์อนุโลมในพืนที่ติดทะเลของ
อาเภอเมืองระยอง บ้านฉาง จังหวัดระยอง อาเภอสัตหีบ บางละมุง เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รวมถึงทางด้าน
ทิศตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรา
4.2 สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล
ระดับนาในชันตะกอนปี 2556-2560 อยู่ที่ 4.0-5.0 เมตร เมตรจากผิวดิน และในหินแข็ง ระดับนา
อยู่ที่ 3.0 -5.0 เมตรจากระดับผิวดิน มีการเปลี่ยนแปลงขึนลงอยู่ในช่วงประมาณ 1.0 -2.0 เมตร ซึ่งถือว่าปกติ
ยกเว้นด้านทิศตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ระดับนามีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเป็นผลกระทบจากการสูบนา
ใช้ในพืนที่ใกล้เคียงทาให้ระดับมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่าเสมอ
5. ภาคตะวันตก
5.1 สถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาล
คุณภาพนาบาดาลอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีปริมาณสารทังหมดที่ละลายได้ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานนาบาดาลเพื่อการบริโภค โดยมีเหล็ก ฟลูออไรด์ และตะกั่ว สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพืนที่จั งหวัด
กาญจนบุรี คาดว่ามีความสัมพันธ์กับแนวรอยเลื่อนและแหล่งนาพุร้อนใกล้เคียง รวมทังแหล่งหินตามธรรมชาติ
5.2 สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล
ระดับนาบาดาลพบว่ามีเปลี่ยนแปลงขึน ลงอยู่ในช่วง -1.0 -1.5 เมตร ถือว่าอยู่ในภาวะปกติ โดย
ปัจจุบัน ด้านตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ระดับนาของชันนาตะกอนอยู่ที่ 5.0 -20.0 เมตรจาก
ผิวดิน ยกเว้นพืนที่อาเภอดาเนินสะดวกและอาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีระดับนาบาดาลต่าสุดอยู่ที่ 25.050.0 เมตรจากผิวดิน ส่วนระดับนาบาดาลในชันนาหินแข็งอยู่ที่ 3.0-10.0 เมตรจากผิวดิน
6. ภาคใต้
6.1 สถานการณ์ด้านคุณภาพน้าบาดาล
คุณภาพน าส่ ว นใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้นในพืนที่จังหวัดสงขลาที่พบว่าชันนาบาดาลที่เคยมี
คุณภาพจืดพืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลใกล้ ทะเลสาบสงขลามากกว่า 200 ตารางกิโลเมตร (จากทะเลสาบสงขลา
ลึกเข้ามาในแผ่นดิน 10.6 กิโลเมตร) มีความกร่อยเค็มเพิ่มขึน กล่าวคือมีปริมาณคลอไรด์สูงเกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร
ในชันนาบาดาล ชันนาหาดใหญ่และชันนาคูเต่า ที่ระดับความลึก 50-100 เมตร (รูปที่ 13) ส่วนในพืนที่ชายฝั่ง
ทะเลทังด้านอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ในพืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ คุณภาพนาบาดาลกร่อยถึงเค็ม
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(รูปที่ 12) พบสารหนู 0.05-1.364 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดบริเวณตาบลร่อนพิบูล ย์
อาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และตรวจพบไนเตรดสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดที่ อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา
6.2 สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล
แบ่งพืนที่การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้านปริมาณนาบาดาล ออกเป็น 4 พืนที่ (รูปที่ 14 และ15)
1) ชันนาหาดใหญ่ ความลึก 20 - 50 เมตร ระดับ นาบาดาลค่อ นข้า งคงที่ ปัจ จุบัน ระดับ นา
บาดาลอยู่ที่ 2.06-3.10 เมตรจากผิวดิน
2) ชันนาคูเต่า ความลึก 50 - 100 เมตร พบว่าในพืนที่อาเภอควนเนียง และอาเภอบางกล่าระดับ
น าบาดาลมีแนวโน้ มลดลงเฉลี่ ย 0.2 เมตรต่อปี ปัจจุบันระดับนาบาดาลอยู่ที่ 4.10-4.48 เมตรจากผิ วดิน
นอกจากนันระดับนาบาดาลค่อนข้างคงที่ ปัจจุบันระดั บนาบาดาลอยู่ที่ 1.87 เมตรจากผิวดิน
3) ชันนาคอหงส์ ความลึก 100 - 200 เมตร ระดับนาบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.14 เมตรต่อปี
ปัจจุบันระดับนาบาดาลอยู่ที่ 2.38-7.77 เมตรจากผิวดิน

รูปที่ 12 แผนที่แสดงปริมาณคลอไรด์ พืนที่ภาคใต้
18

19
รูปที่ 13 แผนที่แสดงการแพร่กระจายของคลอไรด์ในชันนาบาดาล พืนที่จังหวัดสงขลา
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รูปที่ 14 แสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับนาบาดาลในแอ่งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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รูปที่ 15 แผนที่แสดงระดับนาบาดาล พืนที่ภาคใต้

21

7. สถานการณ์คุณภาพน้าบาดาลในพืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารมลพิษ (พืนที่เฝ้าระวังคุณภาพนาบาดาล)
จานวน 6 พืนที่ ได้แก่
7.1 พืนที่บริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็ นเตอร์ จ้ากัด ต้าบลน้าพุ อ้าเภอเมือง และต้าบลรางบัว
อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประกอบกิจการคัดแยก รีไซเคิล และฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรม จากการตรวจสอบคุณภาพ
นาบาดาลในห้ว ยนาพุ และนาใต้ดิน ระดับตืนในพืนที่ใกล้เคียง ตังแต่เดือนกันยายน 2556 จนถึงปัจจุบัน
พบโลหะหนักประเภทนิกเกิล แมงกานีส ตะกั่ว และปรอท เกินค่ามาตรฐานนาใต้ดิน โดยความเข้มข้นของ
นิกเกิลและแมงกานีส ในบ่อสังเกตการณ์ภายในบริษัทมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน ส่วนตะกั่วมีแนวโน้มลดลง และยังตรวจพบ
นิ กเกิล เกิน มาตราฐานน าใต้ ดิน จากตัว อย่า งน าในบ่ อน าบาดาลที่ อยู่ ทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ข องบริ ษั ท
ระยะทางไม่เกิน 1 กิโลเมตร ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปี 2556-2559 พบสารประเภทไตรคลอโร
เอทธิลีน และซิส-1,2 ไดคลอโรเอทธิลีน ในบ่อสังเกตการณ์ภายในบริษัท และบ่อนาบาดาลพืนที่ใกล้เคียงมีค่า
เกิ น มาตรฐานน าใต้ ดิ น แต่ มี แ นวโน้ ม ลดลง ส่ ว นสารเบนซี น และไวนิ ล คลอไรด์ ใ นปี 2559-2561 มี ค่ า เกิ น
มาตรฐานนาใต้ดินและมีแนวโน้มเพิ่มขึน นาใต้ดินและมีแนวโน้มเพิ่มขึน โดยคาดว่าแบคทีเรียสามารถย่อย
สลายสารไตรคลอโรเอทธิลีน ให้เปลี่ยนเป็นซิส -1,2 ไดคลอโรเอทธิลีน และไวนิลคลอไรด์ตามลาดับ ทังนี
กรมทรัพยากรนาบาดาลอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ความรุนแรง และกาหนดขอบเขตการปนเปื้อน เพื่อ
ศึกษาวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแหล่งนาบาดาล และแจ้งเตือนองค์การบริหารส่วนตาบล ในพืนที่ทราบการ
ปนเปื้อนในนาบาดาลเพื่อเตือนประชาชนให้งดใช้นาบาดาลในบริเวณดังกล่าว
7.2 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ้ากัด (มหาชน) ต้าบลโนนหมากเค็ง อ้าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
มีประชาชนร้องเรียนปัญหามลพิษทางนา และอากาศจากการประกอบกิจการของบริษัท ในการ
รับกาจัดกากของเสีย ซ่อมแซมและล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้งานแล้วและนากลับมาใช้ ใหม่
การทาเชือเพลิงผสมกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเหลวและของแข็ง เช่น นายาหล่อเย็น ตัวทาละลายใช้แล้ว
ตะกอนจากระบบนาหล่อลื่นใช้แล้ว และวัสดุปนเปื้อนนามัน โดยมีบ่อฝังกลบกากของเสียที่ปิดทาการ (บ่อ L1
และL5) บ่อฝังกลบกากของเสียที่ดาเนินการอยู่ 2 บ่อ (บ่อ L2 และ L6) รับกากของเสียอุตสาหกรรม 10,000
ตันต่อวัน และมีบ่อสังเกตการณ์บริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบ นอกจากนี ยังมีโรงงานที่ประกอบกิจการซ่อมแซม
และล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์ปนเปื้อนสารเคมีที่ใช้งานแล้วและนากลับมาใช้ใหม่ การทาเชือเพลิงผสมจากกาก
อุตสาหกรรมที่เป็นของเหลวและของแข็ง เช่น นายาหล่อเย็น ตัวทาละลายใช้แล้ว ตะกอนจากระบบนาหล่อลื่น
ใช้แล้วและวัสดุปนเปื้อนนามันจากการตรวจสอบคุณภาพนาในบ่ออุปโภค-บริโภคบริเวณชุมชน พบปริมาณ
เหล็กอยู่ในช่วง 1.2-23 มิลลิกรัมต่อลิตร และตะกั่ว 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร เกินมาตรฐานนาใต้ดินทังในบ่อนาบาดาล
ในเขตชุมชนบริเวณด้านเหนือนาและท้ายนา พบแมงกานีส และตะกั่วเกินเกณฑ์มาตรฐานนาใต้ดิน ในบ่อสังเกตการณ์
ภายในบริษัท อาจเกิดจากแหล่งฝังกลบขยะ มีการไหลซึมของนาชะขยะหรือเกิดโดยธรรมชาติ เนื่องจากพืนที่
ดังกล่าว เป็นแหล่งแร่แมงกานีส นอกจากนี พบสารอินทรีย์ระเหยง่ายจาพวกไตรคลอโรเอทธิลีน และเตรทตระ
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คลอโรเอทธิลีนในบ่อสังเกตการณ์ที่อยู่ใกล้บ่อฝังกลบ L6 และบ่อบาบัดนาเสีย จึงควรมีการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ
ไม่ให้นาชะกากไหลล้นออกจากหลุมฝังกลบเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน รวมทังแจ้งเตือน
ประชาชนในพืนที่งดใช้นาบาดาล และกรมทรัพยากรนาบาดาลมีแผนติดตามคุณภาพนาบาดาลในพืนที่ต่อไป
7.3 พืนที่บ่อขยะเอกชน ต้าบลท่าแลง อ้าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เป็นบ่อรับทิงขยะชุมชนของบริษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จากัด มีประชาชนร้องเรียนให้เทศบาล
ท่าแลงปิดกิจการ เนื่องจากส่งกลิ่นเหม็นและมีนาเสียซึมลงชันนาใต้ดิน ทาให้ต้นข้าวในนาเริ่มตายและนาใต้ดิน
ไม่สามารถใช้ได้ โดยสภาพอุทกธรณีวิทยาของชันนาบาดาลหลักในพืนที่เป็นชันนาบาดาลหินแข็ง ประเภท
หินปูน หินดินดาน หินชนวน และหินทราย ผลการวิเคราะห์คุณภาพนาบาดาลพบว่า โรงเรียนวัดเขาปากช่อง
หมู่ที่ 7 มีปริมาณสังกะสี 6.99 มิลลิกรัมต่อลิตร สารหนู 1.28 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานนาใต้ดิน
และมีป ริม าณแบคทีเ รีย รวมเกิน เกณฑ์ม าตรฐานนาใต้ดิน ในบ่อ นาบาดาลหน้า บ่อ ทิ งขยะเอกชนหมู่ 7
บ่อนาบาดาลบริเวณฟาร์มไก่หมู่ 7 และบ้านห้วยตะแกะ หมู่ 5 เนื่องจากที่ตังบ่อขยะอยู่สูงกว่าพืนที่ชุมชนใกล้เคียง
นาชะขยะจึงมีโ อกาสสูงที่จ ะไหลปนเปื้อนแหล่งนาผิว ดินและซึมลงบ่อนาบาดาลได้ จากผลการวิเคราะห์
ค่าโลหะหนักที่เกินมาตรฐานในบ่อนาบาดาล ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการปนเปื้อนได้ว่าเกิดจากแหล่งฝังกลบขยะ
หรือเกิดจากธรรมชาติ ต้องมีการตรวจติดตามคุณภาพนาบาดาลอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุให้แน่ชัด
ทังนี ในโรงเรียนมีการติดตังระบบรีเวอร์สออสโมซิสเพื่อปรับปรุงคุณภาพนาให้ได้มาตรฐานนาดื่มองค์กรอนามัยโลก
7.4 สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จัง หวัด นนทบุรีเ ป็น ศูน ย์กาจัด ขยะมูล ฝอยถูก หลัก สุข าภิบ าล ดาเนิน การโดยองค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดนนทบุรี ขนาดพืนที่ 472 ไร่ ปริมาณขยะวันละ 1,680 ตัน กาจัดขยะวันละ 1,293.60 ตัน (ร้อยละ 77)
และมีการนาไปใช้ประโยชนวันละ 386.40 ตัน (ร้อยละ 23) สืบเนื่องจากการร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจาก
นาขยะไหลออกจากศูนย์กาจั ดขยะมูลฝอยไปสู่พืนที่นาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ติดกับบ่อเก็บนาชะขยะ กรม
ทรัพยากรนาบาดาลร่วมกับสานักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ตรวจสอบคุณ ภาพนาบาดาลและสภาพพืนที่บริเวณ
ดังกล่าว พบว่า ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของพืนที่ เป็นชันหินให้นาบาดาลตะกอนร่วนประกอบด้วยชันตะกอน
กรวดทรายและดินเหนียวหนาแทรกสลับกัน คุณภาพนาบาดาลในบ่อสังเกตการณ์เป็นชันนาบาดาลเค็มมีค่า
การนาไฟฟ้า (EC) เฉลี่ย 11,354 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าปริมาณสารทังหมดที่ละลายได้ (TDS) เฉลี่ย
7,374 มิลลิกรัมต่อลิตร พบโลหะหนัก 2 ชนิด เกินค่ามาตรฐานนาใต้ดินคือ นิกเกิล 0.133 0.085 และ0.39
มิลลิกรัมต่อลิตร แคดเมียม 0.0102 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยนาชะขยะมีปริมาณนิกเกิล 0.107 มิลลิกรัมต่อลิตร
สอดคล้องกับปริมาณนิกเกิลในบ่อสังเกตการณ์นาบาดาลที่อยู่ตาแหน่งท้ายนาของพื นที่ฝังกลบขยะและบ่อเก็บ
นาชะขยะ ดังนัน มีความเป็นไปได้ว่านิกเกิลในนาบาดาลจะเกิดการปนเปื้อนจากแหล่งฝังกลบขยะและบ่อนาชะขยะ
ในพืนที่ จึงควรมีการปรับปรุงระบบบาบัดนาเสียและป้องกันไม่ ให้มีนาชะขยะไหลออกสู่พืนที่ชุมชน ถึงแม้ว่า
ประชาชนไม่มีการใช้นาบาดาลในพื นที่ดังกล่าว กรมทัพ ยากรนาบาดาลมีแผนติดตามคุณภาพนาบาดาล
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพนาบาดาลบริเวณชุมชนใกล้เคียงต่อไป
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7.5 พืนที่ตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในน้าบาดาล อ้าเภอสุวรรณคูหา และอ้าเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวล้าภู
กรมทรั พ ยากรน าบาดาลได้ ส ารวจและเก็ บตั ว อย่ า งนาบาดาล บ่ อ น าตื น และแหล่ ง น าผิ ว ดิน
ครอบคลุมพืนที่ตาบลบุณทัน ตาบลบ้านโคก และตาบลนาดี อาเภอสุวรรณคูหา ตาบลดงสวรรค์ และตาบลนาด่าน
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู ผลการวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร 4 ชนิด ได้แก่ อาทราซีน (Atrazine)
ไกลโฟเสต (Glyphosate) AMPA คลอร์ไฟริฟอส (Chlorpyrifos) และพาราควอต (Paraquat) ไม่พบสารเคมีทัง
4 ชนิด โดยค่าความเข้มข้นในตัวอย่างนามีค่าความเข้มข้นต่าสุดที่เครื่องมือจะตรวจวัดได้ (LOD) และต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน Maximum Concentration (Health Canada, 2017) ถึงสิบเท่าอาจเป็นผลจากค่าครึ่ งชีวิต
ของสารเคมีที่ค่อ นข้า งสั น และประกอบกับ สภาพอากาศร้อ นชื นจึง ย่อ ยสลายได้เ องตามธรรมชาติร วม
รวมทังมาตรการการลดใช้ สารเคมีในพืนที่ ประกอบกับลักษณะอุทกธรณีวิทยาของพืนที่ที่เป็นชันหินทราย
หินดินดาน หินทรายแป้ง มีการผุพังเป็นตะกอนชันดินค่อนข้างหนา สารเคมี อาจถูกดูดซับไว้ในตะกอนดิน
จึง ไม่เ กิด การแพร่ก ระจายสู่ แ หล่ ง นาบาดาล ทั งนี ควรมีก ารติด ตามคุ ณ ภาพนาบาดาลอย่ า งต่อ เนื่ อ ง
เพื่อตรวจสอบสารเคมีตกค้างที่อาจทาให้เกิดการปนเปื้อน
7.6 พืนที่ทิงขยะองค์การบริหารส่วนต้าบลแพรกษา ต้าบลแพรกษา อ้าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างนาบาดาล พบฟลูออไรด์ 1.23-1.49 มิลลิกรัมต่อลิตร เหล็ก 1.38-4.75
มิลลิกรัมต่อลิตร แมงกานีส 0.512-3.08 มิลลิกรัมต่อลิตร คลอไรด์ 732-2,038 มิลลิกรัมต่อลิตร สารหนู 0.010.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และปรอท 1.07 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยส่วนใหญ่ตรวจพบในฤดูฝน สารหนูและปรอทพบ
ในบ่ อ น าบาดาลด้ า นเหนื อ น าและท้ า ยน าซึ่ ง อาจเกิ ด จากสภาพธรรมชาติ ที่ มี ก ารละลายของแร่ ที่ เ ป็ น
องค์ประกอบของชันนาบาดาลซึ่งเป็นตะกอนกรวดทรายและมีดินเหนียวแทรกสลับ หรือจากการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่เป็นเขตชุมชนเมืองมีการทาเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อาจมีการใช้สารเคมีและสารกาจัดแมลง
รวมถึงการไหลซึมของน าชะขยะจากแหล่ งฝั งกลบของขยะมูล ฝอย ได้แจ้งองค์การบริห ารส่ ว นตาบล และ
เทศบาลในพืนที่เพื่อรับทราบการปนเปื้อนของนาบาดาลและแจ้งเตือนให้ประชาชนงดใช้นาบาดาลในบริเวณ
ดังกล่าว รวมทังต้องมีระบบปรับปรุงคุณภาพนาบาดาลก่อนนาไปใช้ และทาการเฝ้าระวังคุณภาพนาบาดาลใน
บ่อสังเกตการณ์โดยรอบพืนที่ทิงขยะ
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ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาด้านคุณภาพนา้ บาดาล
1. ในพื นที่ภ าคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ที่ใ นบางพื นที่นาบาดาลมีปริมาณฟลูอ อไรด์
สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาใต้ดินเป็นผลจากสภาพทางธรณีวิทยา ควรที่จะกาหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนาบาดาล (ปริมาณฟลูออไรด์) จากบ่อนาบาดาลที่มีการพัฒนาทุกบ่อ ก่อนการนาไปใช้ประโยชน์ทุกครัง
และควรต้องกาหนดให้ระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ดิบจากบ่อนาบาดาลดังกล่าวติดตังระบบปรับปรุงคุณภาพ
นาบาดาลที่สามารถกาจัดฟลูออไรด์ได้ ก่อนที่จะแจกจ่ายเข้าสู่ระบบกระจายนาสู่ครัวเรือน
2. ในพืนที่ประกอบการประเภทเหมือง โรงงานรับกาจัดขยะอุตสาหกรรม บ่อฝังกลบขยะชุมชน
โรงงานอุตสาหกรรม จากผลการตรวจติดตามในพืนที่เหล่านี พบว่ามีปริมาณโลหะหนักและสารอินทรีย์ระเหยง่าย
เช่น แคดเมีย ม (Cd), นิ กเกิล (Ni), สารหนู (As), ตะกั่ว (Pb), ซีลี เนียม (Se), ปรอท (Hg), และโครเมี ย ม
เฮ็กซะวาเลนท์ (Cr6+) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนาใต้ดินและมีบางจุดที่เกินเกณฑ์ โดยมากพืนที่เหล่านีมัก
มีปัญหาทางด้านมลพิษในแหล่งนาผิวดินและมีข้อขัดแย้งภายในชุมชนระหว่างชาวบ้านกับผู้ ประกอบการ
ซึ่งกรมทรัพยากรนาบาดาลจะไม่มีข้อมูลคุณภาพนาบาดาลก่อนประกอบกิจการในพืนที่เฉพาะเหล่านี (โลหะหนัก
สารอินทรีย์ระเหยง่าย สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและสารกาจัดวัชพืช แบคทีเรีย) จึงเห็นควรที่จะกาหนดให้
ส่วนราชการที่ออกระเบี ย บเกี่ย วกับ การอนุญาตประกอบการนาส่ งรายงานผลการศึกษาและผลการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนาบาดาล (ข้อมูลพืนฐานก่อนการประกอบการและข้อมูลการตรวจติดตามคุณภาพนา) ให้กับ
กรมทรัพยากรน าบาดาลทุกปี เพราะเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดให้ผู้ ประกอบการต้องจัดให้มีการศึ กษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านนาบาดาลและมีบ่อสังเกตการณ์ในพืนที่ และต้องกาหนดรายละเอียดของสารละลาย
ที่ต้องตรวจวิเคราะห์
3. จังหวัดสงขลา พืนที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลาในรัศมี 8 กิโลเมตร พบว่าคุณภาพนาบาดาล
ในชันนาบาดาลที่ระดับความลึกไม่เกิน 100 เมตร (ชันนาหาดใหญ่และชันนาคูเต่า) มีคุณภาพนาบาดาลกร่อย
ถึงเค็มมากขึนและระดับนาของชันคูเต่ามีแนวโน้มลดลงมากกว่าชันอื่น ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาอนุญาตเจาะ
และใช้นาบาดาล ประกอบกับข้อมูลปริมาณการใช้นาบาดาลที่ไม่มีความชัดเจน (จานวนบ่อนาบาดาลและ
ประเภทของการอนุ ญ าตใช้ เช่ น ขึ นทะเบี ย นเป็ น บ่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค แต่ ใ ช้ ใ นสถานปร ะกอบการที่ เ ป็ น
อพาร์ทเมนท์ รีสอร์ท โรงแรมขนาดเล็ก เป็นต้น) จึง เห็นควรที่ต้องมีการศึกษาสาเหตุของการแพร่กระจายของ
นาเค็มเข้าสู่ชันนาบาดาลจืด ทบทวนปริมาณการใช้นาบาดาลและตรวจสอบข้อเท็จจริงของบ่อที่ขึนทะเบียน
จัดทาบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมในพืนที่ด้านบนของแอ่ ง และเนื่องจากแอ่งหาดใหญ่มีสภาพอุทกธรณีวิ ทยา
คล้ายคลึงกับแอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง อาจจะต้องเพิ่มเติมการศึกษาเรื่องแผ่นดินทรุด
4. ในพืนที่จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเล เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร
รวมถึงจังหวัดที่อยู่ด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย คุณภาพนาบาดาลในชันนาบาดาลที่ระดับไม่เกิน 50 เมตร มีคุณภาพ
นาเค็ม ซึ่งมีการขุดเจาะบ่อนาบาดาลในชันนีเพื่อการเพาะเลียงกุ้งนาเค็ม เห็นควรที่จะต้องเคร่งครัดและกากับ
ควบคุมกระบวนการเจาะบ่อนาบาดาล การออกแบบและก่อสร้างบ่อนาบาดาล การเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
บ่อนาบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐานในพืนที่นีเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการรั่วซึมจากบ่อที่มีการก่อสร้าง รวมทัง
ต้องกาหนดให้ผู้ประกอบการที่ขออนุญาตเจาะและใช้นาบาดาลเพื่อเพาะเลียงกุ้ง ต้องดูแลป้อ งกันสิ่งแวดล้อม
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ทางด้านนาบาดาล เช่น การจัดทาบ่อสังเกตการณ์และตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาบาดาลที่ครอบคลุมด้านความเค็ม
และสารเคมีที่ใช้ในการเลี ยงกุ้ง และรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพนาบาดาลให้กับ กรมทรัพ ยากร
นาบาดาลเป็นประจาทุกปี
5. พืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นแหล่งกาเนิดเกลืออยู่ใต้ดินและ
เมื่อนาบาดาลไหลผ่านชันเกลือนาบาดาลจะละลายเกลือกลายเป็นชันนาเค็ม โดยในตะกอนชันกรวดทรายของ
ตะกอนลานามูล-ชี และลานาสาขา ที่มีความหนาเฉลี่ย 10-30 เมตร ในการพิจารณาอนุญาตเจาะและใช้นาบาดาล
ควรต้องเพิ่มระมัดระวังการพัฒนานาบาดาลคุณภาพนาจืดที่ระดับความลึกไม่เกิน 20 เมตร (ลึกมากกว่านีเป็น
นาเค็ม) และควบคุมอัตราการสูบใช้นาบาดาลเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของนาเค็มจากด้านล่างไหลเข้าสู่
ชันนาบาดาลจืดที่อยู่ด้านบน
ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณาด้านปริมาณน้าบาดาล
1. พืนที่ภาคกลางตอนบนจนถึงภาคกลางล่าง เป็นพืนที่ปลูกข้าวหลักของประเทศ ประกอบด้วย
จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กาแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี พบว่าระดับ
นาบาดาลของชั นนาบาดาลที่ค วามลึก ไม่เ กิน 50 เมตร มีก ารเปลี่ย นแปลงลดลงเฉลี่ย มากกว่า 5 เมตร
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีระดับนาอยู่ที่ 15-20 เมตรจากระดับผิวดิน และมีบางแห่งลึกถึง
30 เมตรจากระดับผิวดิน ทาให้เกิดเหตุการณ์คนตายเนื่องจากขาดอากาศหายใจ ขณะขุดบ่อวงลึกประมาณ 6 – 10
เมตร เพื่อติดตังเครื่องสูบนาอยู่ตรงพืนก้นบ่อวงและเจาะบ่อนาบาดาลขนาด 2-4 นิวอยู่ภายในบ่อวง โดยปกติ
ระดับ นาของชันนาบาดาลระดับ ตื นจะสัม พั นธ์กับ ปริม าณฝนตกในพื นที่แ ละมีการไหลซึม เข้า ไปเพิ่ม เติ ม
ในชั นนาบาดาล ซึ่ง ในช่ว งที่ผ่านมา ปริม าณฝนตกเฉลี่ยรายปีของประเทศไทยมีก ารเปลี่ยนแปลงไม่มาก
การที่ระดับนามีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงว่าปริมาณการสูบนาบาดาลออกไปใช้ต้องมากกว่า
ปริมาณนาเพิ่มเติมรายปี
สภาพการขุดเจาะใช้นาบาดาลเพื่อการเกษตรในพืนที่ พบว่าบ่อนาบาดาลที่ชาวบ้านขุดเจาะเพื่อ
ใช้ในการเกษตรเป็นบ่อขนาด 2 – 4 นิว กระจายทังในเขตพืนที่ชลประทานและนอกเขตชลประทาน โดยในเขต
ชลประทานมีความหนาแน่น ของบ่อนาบาดาลเฉลี่ย 16 บ่อต่อตารางกิโ ลเมตรซึ่งมากกว่าความหนาแน่น
ของบ่อนาบาดาลนอกเขตชลประทาน ความลึกบ่อนาบาดาลขุดเจาะลึกมากกว่า 15 เมตรเนื่องจากระดับนาใน
พืนที่ลึกมากกว่า 15 เมตร และไม่ได้ขึนทะเบียนบ่อนาบาดาลเป็นแหล่งนาขนาดเล็ก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1) พรบ. นาบาดาล พ.ศ. 2520 กาหนดให้การขออนุญาตเจาะนาบาดาล
ระดับความลึก 15 เมตรจากผิวดินและไม่มีการเก็บค่าใช้นาบาดาลเพื่อการเกษตร 2) พรบ. กาหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
จากสภาพที่ชันนาบาดาลอาจเสี่ยงต่อการเสียสมดุลตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
ชันนาบาดาล ขอเสนอแนวทางดาเนินการอนุรักษ์แหล่งนาบาดาล ดังนี
1) ควรกาหนดให้ประชาชนทุกคนต้องลงทะเบียนบ่อนาบาดาลทุกประเภทและทุกขนาดที่เจาะ
ในพืนที่และพิจ ารณาประกาศเป็ น พืนที่ อนุรักษ์น าบาดาลเพื่อ การประเมินการใช้นาบาดาลที่ถู กต้ อ งและ
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คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์การลดลงของระดับนาบาดาลได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง รวมทังลดผลกระทบ
ต่อแหล่งนาบาดาลที่ระดับนาอาจจะลดลงจนถึงขันเป็นชันนาบาดาลที่แห้ง ต่อไป
2) ควรส่งเสริมแนวคิดผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนาบาดาลในพืนที่ตนเอง จะต้องเป็นผู้ดูแล
และนาส่งคืนทรัพยากรนาบาดาลให้กลับสู่ ธรรมชาติให้เป็นรูปธรรม ด้วยการให้ประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพืนที่รับรู้ข้อมูลข่าวสารความเสียหายต่อแหล่งทรัพยากรนาบาดาลในพืนที่ตนเอง ผลกระทบต่อ
การด ารงชี วิ ต และการประกอบอาชี พ หากสถานการณ์ ร ะดั บ น าบาดาลยั ง คงลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งนาบาดาล โดยจัดให้ทุกชุมชนที่มีการสูบใช้
นาบาดาลเพื่อทานา ต้องเติมนาบาดาลโดยใช้นาฝนจากหลังคาของตนเองตามหลักวิชาการที่กรมทรัพยากร
นาบาดาลเป็นผู้กากับดูแลทางด้านเทคนิคและวิธีการ ถึงแม้ปริมาณนาที่เติมจากนาฝนผ่านหลังคาเข้าสู่ชันนาบาดาล
จะมีปริมาณไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการสูบใช้ แต่อย่างน้อยเป็นการปลูกสานึกให้มีการใช้ทรัพยากร
นาบาดาลอย่างคุ้มค่าและมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรนาบาดาลในพืนที่ตนเอง
3) ควรร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น เช่น กระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปลูกข้าวและการใช้นาบาดาล กาหนดนโยบายลดการปลูกข้าวในฤดูแล้ง ปลูกพืช
ชนิดอื่นแทนที่ใช้นาน้อย เพิ่มมูลค่าของนาบาดาลในการใช้ประโยชน์ให้สูงกว่าการนาไปปลูกข้าว
2. พืนที่จั งหวัดที่ มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสู ง จังหวัดเชียงใหม่ สงขลา นครราชสี มา
ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี มีแนวโน้มระดับนาลดลงในบริเวณโดยรอบที่ตังของโรงงานอุตสาหกรรม
สถานให้บริการการท่องเที่ยว ที่มีการใช้นาบาดาลสูงในกระบวนการผลิตและให้บริการ รวมทังมีปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้นาของประชาชน ดังนัน จึงควรมีการจัดทาสถานีสังเกตการณ์เพิ่มเติมในพืนที่
เมืองใหญ่ในทุกภาคของประเทศ แหล่งฝังกลบขยะชุมชนและกาจัดของเสียอุตสาหกรรมเพิ่มเติม ให้ครอบคลุม
พืนที่อย่างเหมาะสมกับลักษณะทางด้านอุทกธรณีวิทยาและสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้นาหรือความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนในแหล่งนาบาดาล รวมทังต้องกาหนดให้ภาคเอกชนเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สถานที่
ท่องเที่ยว ที่ขออนุญาตเจาะและใช้นาบาดาลเพื่อดาเนินกิจการ ต้องทาการเติมนาลงสู่ชันนาบาดาลในชันที่ใช้
ในปริมาณใกล้เคียงกับที่ขออนุญาตใช้
3. พืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรต้องดาเนินนโยบายในการรักษาระดับนาบาดาลให้
คืนตัวต่อไป เนื่องจากบางพืนที่ในจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครที่ระดับนายังมีแนวโน้มลดลง และมีอัตราการ
ทรุดตัวเฉลี่ย 1.46 เซนติเมตรต่อปี ทังนี ควรมีการจัดทาสถานีสังเกตการณ์เพิ่มเติมในชันนาบาดาลระดับลึก
ที่มากกว่า 150 เมตร ให้ครอบคลุมพืนที่มากยิ่งขึน เพราะเอกชนมีการใช้นาบาดาลที่ระดับลึกมากขึน จังหวัด
สมุทรสาครและนครปฐมเจาะลึกสูงสุด 450-600 เมตร
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