สรุปรายงานสถานการณ์น้าบาดาลประเทศไทยประจาปี พ.ศ. 2563
ภาพรวม
กรมทรัพยากรน้าบาดาลมีการติดตามตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าบาดาลและระดับ
น ้า บาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ ที่กระจายตัว อยู่ใน 27 แอ่งน ้าบาดาล และน าผลการตรวจวัดที่ไ ด้ มา
ประเมินร่วมกับข้อมูลผลการศึกษาวิจัยด้านน้าบาดาลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลศักยภาพแหล่งน้าบาดาล
ผลการศึกษาความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาล ผลการศึกษาการปนเปื้อนในน้าบาดาลของพื้นที่ต่าง ๆ
รวมทั้งข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้าบาดาลภาคราชการและเอกชน ซึ่งสรุปสถานการณ์น้าบาดาลได้ดังนี้
สถานการณ์ด้านคุณภาพน ้าบาดาล พบว่าน้าบาดาลโดยทั่วไปเป็นน ้าคุณภาพดี อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน ้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ตาม พรบ. น ้าบาดาลปี พ.ศ. 2520 บางพื้นที่มีปริมาณธาตุเหล็ กและ
แมงกานีสในปริมาณสูงเป็นผลจากสภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ในพื้นที่ทิ้งขยะชุมชน แหล่งรับ
กาจัดกากของเสียอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมบางแห่ง ตรวจพบปริมาณโลหะหนักเป็นพิษและ
สารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินเกณฑ์มาตรฐานน้า บาดาล ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้าบาดาลและ
เฝ้าระวังติดตามการปนเปื้อน พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและบริเวณทะเลสาบสงขลา คุณภาพน้า
บาดาลมีความกร่อยเค็มเพิ่มขึ้นและคุณภาพน้าบาดาลในบางจุดเปลี่ยนจากจืดเป็นกร่อยเค็ม (รูปที่ 1)
สถานการณ์ด้านปริมาณน้าบาดาล ในภาพรวมระดับน้าบาดาลไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนัก
จากการที่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะภัยแล้งที่รุนแรงและยาวนานขึ้น รวมทั้งคุณภาพน ้าผิวดินมี
คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงไม่เหมาะสมสาหรับการอุปโภคและบริโภค ทาให้ประชาชนหันมาใช้น้าบาดาลเพิ่ม
มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี
สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง มีการสูบใช้น้าบาดาลระดับตื้นเพื่อทานาในปริมาณสูงและต่อเนื่อง ส่งผลให้
ระดับ น้าบาดาลชั้นตื้น ความลึกไม่เกิน 50 เมตรในช่ว งปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 มีแนวโน้ม ลดลง
มากกว่า 0.6 เมตรต่อปี ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับปริมาณฝนตกในแต่ละปี ส่วนระดับน้า
บาดาลในเมืองใหญ่ที่ชุมชนหนาแน่นหรือเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคมอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาเภอปากช่องและ อ าเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ระดับน้าบาดาลมีแนวโน้มลดลง ส่วนเขตวิกฤติการณ์น้าบาดาล (กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล) พบว่าระดับน ้าบาดาลในชั้นน ้าบาดาลที่ความลึกไม่เกินกว่า 150 เมตร พื้นที่จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดสมุทรปราการ มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ปัจจุบันระดับน้า
บาดาลอยู่ที่ 15 - 20 เมตรจากผิวดิน ในขณะที่ ระดับน้าบาดาลในชั้นน้าบาดาลที่ความลึกมากกว่า 150
เมตร พื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยา ยังคงมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.75 เมตรต่อปี ซึง่
ปัจจุบันระดับน้าบาดาลอยู่ที่ 25 - 35 เมตรจากผิวดิน (รูปที่ 2 และรูปที่ 3)
1

รูปที่ 1 แผนที่แสดงคุณภาพน้าบาดาลประเทศไทย
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รูปที่ 2 แผนที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลในช่วง 4 ปี (พ.ศ.2560 - 2563)
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงระดับน้าบาดาลจากผิวดิน ปี พ.ศ. 2563
4

ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลรายพื้นที่
1. พื้นที่ภาคกลาง ตั้งแต่จังหวัดสุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนาท
สิงห์บุรี สุพรรณบุรีและอ่างทอง เป็นพื้นที่ปลูกข้าวที่สาคัญของประเทศ เกษตรกรมีการขุดบ่อน้าบาดาล
ขนาด 2 – 4 นิ้วในไร่นาของตนเองเพื่อพัฒนาน้าบาดาลระดับตื้นความลึกไม่เกิน 30 เมตร ขึ้นมาใช้ทานา
ซึ่งมีการประเมินว่ามีการสูบน้าบาดาลขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูแล้งไม่ต่ากว่า 3.12 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมี
การสูบใช้น ้าบาดาลในช่วงฤดูฝนไม่ต ่ากว่า 1.21 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (กรมทรัพยากรน ้าบาดาล :
โครงการประเมิ น ผลกระทบต่ อ แหล่ ง น้า บาดาลระดั บ ตื้ น พื้ น ที่ ลุ่ ม น้า เจ้ า พระยา, 2561) ในช่ ว งปี
พ.ศ. 2558 – 2562 ระดับน้าบาดาลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.75 เมตรต่อปี ปัจจุบันระดับน้าบาดาลอยู่ที่
10 – 15 เมตรจากผิวดิน โดยพบว่าตาบลหนองหญ้าไซ อาเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับ
น้าบาดาลมีการลดลงมากสุดอยู่ที่ 27 เมตรจากผิวดิน ถึงแม้ว่าระดับน้าบาดาลชั้นตื้นในพื้นที่จะเปลี่ยนแปลง
โดยสัมพันธ์กับปริมาณฝนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาตามแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องแล้ว แสดงว่าพื้นที่ภาคกลางมีการสูบใช้น้าบาดาลในปริมาณที่มากกว่าปริมาณน้าที่ไหลซึม
ลงสู่ชั้นน้าบาดาลเพิ่มเติมรายปี
ข้อเสนอแนะระยะสั้น จัดทาข่าวสารสถานการณ์น้าบาดาลพื้นที่ภาคกลางแจ้ งจังหวัดและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ว่าผลรวมการสูบใช้น้าบาดาลของทุกคนในพื้นที่ได้ทาให้ระดับน้าบาดาล
ลดลง ซึ่งหากปล่อยให้ส ถานการณ์การใช้น ้าบาดาลยังคงอยู่ในลักษณะเช่นนี้ ในระยะยาวจะสร้าง
ผลกระทบต่อชั้นน้าบาดาลเสียสมดุลได้ เห็นควรประกาศกาหนดเป็นเขตน้าบาดาลที่ต้องมีการติดตาม
เฝ้าระวังพิเศษเรื่องระดับน้าบาดาล และจัดทาบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลเพิ่มเติมในชั้นน้าบาดาลระดับตื้น
ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ระดับน้าบาดาลที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอระยะกลาง ขอความร่ว มมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาฐานข้อมูล การใช้
น้าบาดาลเพื่อการเกษตรโดยการขึ้นทะเบียนบ่อน้าบาดาลขนาด 3 – 6 นิ้ว จัดส่งให้กรมทรัพยากรน้าบาดาล
ควบคู่กับการศึกษาทบทวนปริมาณการใช้น้าบาดาลที่ปลอดภัยจากชั้นน้าบาดาลระดับตื้นในพื้นที่ รวมทั้ง
การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการใช้น้าบาดาลเพื่อการทานาแล ะศึกษา
ด้านสังคมศาสตร์
ข้อเสนอระยะยาว เพื่อลดการใช้น้าบาดาลและส่งเสริมการใช้น้าบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และคุ้มค่า ควรศึกษาและจัดท าโครงการพัฒนาแหล่งน ้าบาดาลต้นแบบเพื่อให้สามารถประเมินและ
ควบคุมการใช้น้าบาดาลได้
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2. พื้นที่เมืองใหญ่ที่มีการใช้น้าบาดาลค่อนข้างสูง เช่น เชียงใหม่ ลาพูน นครราชสีมา ขอนแก่น
อุบลราชธานี สงขลา ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น แหล่งท่องเที่ยว
และนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรม มีแนวโน้มระดับน้าบาดาลลดลงอย่างต่อเนื่ อง เฉลี่ยมากกว่า
1 เมตรต่อปี ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 15 เมตรจากผิวดิน
ข้อเสนอแนะระยะสั้นถึงกลาง จัดทาข่าวสารสถานการณ์น้าบาดาลรายจังหวัดที่มีแนวโน้ม
ระดับน้าบาดาลลดลงอย่างมีนัยสาคัญ แจ้งต่อจังหวัดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ว่าผลรวม
การสูบใช้น้าบาดาลในพื้นที่บริเวณใดที่ในระยะยาวจะสร้างผลกระทบต่อชั้นน้าบาดาลเสียสมดุลได้ เห็น
ควรประกาศกาหนดเป็นเขตน้าบาดาลที่ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังพิเศษเรื่องระดับน้าบาดาล
ข้อเสนอระยะยาว จัดทาบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง
แหล่งท่องเที่ย ว และนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรม และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ
ที่ขออนุญาตใช้น้าบาดาลในปริมาณสูงดาเนินกิจกรรมเติมน้าใต้ดินด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
โดยพิจารณากาหนดมาตรการลดหย่อนค่าใช้น้าตามปริมาณน้าที่เติมเข้าสู่ระบบน้าบาดาลได้
3. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาพรวมอัตราการทรุดตัวเฉลี่ย 0 - 1 เซนติเมตรต่อปี
โดยบางบริเวณในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาคร การเปลี่ยนแปลงระดับน้าบาดาลของชั้นน้าบาดาล
ระดับลึกที่มากกว่า 150 เมตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปัจจุบัน มีการพัฒนาเพื่อใช้น้าบาดาลที่ระดั บความลึก
มากกว่า 150 เมตรเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่จานวนบ่อสังเกตการณ์น้าบาดาลในชั้นน้าบาลระดับลึกมีน้อย
ข้อเสนอแนะระยะสั้นถึงกลาง ควรมีการจัดทาบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมในชั้นน้าบาดาลระดับลึก
ที่มากกว่า 150 เมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่างเหมาะสมกับลักษณะทางด้านอุทกธรณีวิทยาและสอดคล้อง
กับพฤติกรรมการใช้น้า
4. จากกิจ กรรมเติมน้าใต้ดิน ที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่นและภาคเอกชน
หลายหน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อการป้องกันความเสียหายต่อชั้นน้าบาดาลอันอาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคตในการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณน้า และคุณภาพน้าบาดาลในพื้นที่เติมน้า
รวมทั้งความยั่งยืนและคุ้มค่าของระบบการเติมน้าด้วยวิธีการและรูปแบบดังกล่าว
ข้อเสนอแนะระยะสั้น ขอความร่วมมือท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการเติมน้าใต้ดิน
ทุกรูปแบบ จัดทาทะเบียนบ่อเติมน้าใต้ดิน/ สถานีเติมน้าใต้ดินทุกประเภท โดยระบุสถานที่ รูปแบบ และ
วิธีการเติมน้า พร้อมทั้งศึกษาประเมิน ผลกระทบทั้ งทางด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้เป็นข้อ มู ล
ในการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าบาดาลและคุณภาพน้าบาดาลต่อไป
ข้อเสนอระยะกลางถึงยาว ควรมีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านน้าบาดาล
ในพื้นที่เติมน้าใต้ดินเป็นรายภูมิภาคเพื่อถอดบทเรียน รวมทั้งปะเมินความยั่งยืนและคุ้มค่าของการเติมน้าใต้ดิน
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5. พื้นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงงานรับกาจัดขยะอุตสาหกรรม เช่น ในพื้นที่อาเภอยางตลาด
และอาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ตาบลบ้านซ่องและตาบลท่าถ่าน อาเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พื้น ที่รับ ฝังกลบขยะชุมชน เช่น อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ตาบลท่าแลง
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ตรวจพบปริมาณสารพิษกลุ่มโลหะหนัก เช่น สารหนู
(As), ปรอท (Hg) และสารอินทรีย์ระเหยง่าย ประเภทเตเตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene; PEC),
โทลูอีน (Toluene; TU), ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride; VC) สูงเกินเกณฑ์มาตฐานน้าใต้ดินหรือน้าบาดาล
เพื่อการบริโภค เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนผู้ใช้น้าบาดาล
ข้อเสนอแนะระยะสั้น แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าบาดาลในพื้นดังกล่าวให้ กับ
จังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ทราบและหลีกเลี่ยงการใช้น้า บาดาล
เพื่อการอุปโภคบริโภค หรือหากมีความจาเป็นต้องใช้น้าบาดาลควรต้องทาการปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาล
ก่อนเข้าสู่ระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแจกจ่าย
ข้อเสนอระยะกลาง 1) ต้องมีการกาหนดแผนงานเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเรื่องแหล่งน้า
และแผนติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้า บาดาลอย่างใกล้ชิด 2) ขอความร่วมมือจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและกรมอนามัย ซึ่งเป็นหน่วยงานอนุญาตและออกประกาศในเรื่องการจัดทาบ่อสังเกตการณ์
น้าบาดาลในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมโรงงานรับกาจัดขยะอุตสาหกรรม แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน
ให้ จั ด ส่ ง ข้อ มู ล บ่ อ สั งเกตการณ์ แ ละผลการตรวจวิเ คราะห์ คุ ณภาพน้าบาดาลในพื้ นที่ ดัง กล่ าวให้กับ
กรมทรัพยากรน้าบาดาล เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบและเป็นฐานข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์
ด้านน้าบาดาลต่อไป
ข้อเสนอระยะยาว ศึกษาแพร่กระจายของสารพิษอันตรายขั้นรายละเอียดเพื่อก าหนด
มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งศึกษาแนวทางการฟื้นฟูชั้นน้าบาดาล
หากจาเป็น
6. พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลา ที่มีการแพร่กระจาย
ของน้าเค็มเข้ามาในแผ่นดิน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา ที่พบว่าคุณภาพน้าบาดาล
ในชั้นน้าบาดาลความลึก 50 - 100 เมตร มีการเปลี่ยนแปลงจากจืดเป็นกร่อยถึงเค็มจากปริมาณคลอไรด์
ที่เพิ่มและขยายพื้นที่ชั้นน้ากร่อยถึงเค็มเข้ามาในแผ่นดินมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ทาให้
มีผลต่อพิจารณาอนุญาตเจาะบ่อน้าบาดาลและใช้น้า บาดาลที่ต้องมีความลึกมากขึ้น ซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุ
ที่ชั ด เจนว่าเกิดจากการพัฒ นาเมืองที่ มีการขุดลอกคู คลองเปิดหน้าดินเหนียว หรือการใช้น้าบาดาล
ในปริมาณที่สูงเกินจนทาให้แรงดันน้าบาดาลลดลง หรือเกิดจากการผุหรือก่อสร้างบ่อน้าบาดาลที่ไม่ได้
มาตรฐาน
ข้อเสนอแนะระยะสั้น 1) จัดทาข่าวสารสถานการณ์น้าบาดาลพื้นที่ชายฝั่ งทะเลที่ มี ก าร
แพร่กระจายของน้าเค็ม เข้ามาในชั้นน้าบาดาลแจ้งจังหวัดและประชาชน 2) ประกาศแจ้งเตือนการก ากับ
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ควบคุมการเจาะบ่อน้าบาดาลในพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ชั้นน้าบาดาลมีคุณภาพกร่อยถึงเค็มเป็นกรณีพิเศษ
นับตั้งแต่กระบวนการเจาะ รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในก่อสร้างบ่อน้าบาดาลให้ได้มาตรฐาน
ข้ อ เสนอระยะกลางถึ ง ยาว ศึ ก ษาสาเหตุ ก ารแพร่ ก ระจายของน ้า เค็ ม สู่ ชั้ น น ้า บาดาล
ขั้ น รายละเอียด เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณา
กาหนดเป็นเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาลหากจาเป็น
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