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จัดทําโดย 

รองศาสตราจารย ดร.สุจริต คุณธนกลุวงศ2 

 

1. บทนํา 

1.1. ความเปนมา 

ตั้งแตอดีตกาล การพัฒนาชุมชนสวนใหญมักจะเลือกพื้นที่ที่มีความสมบูรณทางทรัพยากร
ตางๆ รวมทั้งทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหเกิดการดํารงชีพ และทํากิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจไดอยาง
ม่ันคง  แตอัตราการขยายของชุมชนมักจะมีความรวดเร็วเกินกวาการพัฒนาทรัพยากรน้ําโดยเฉพาะ
นํ้าผิวดิน ทําใหเกิดความจําเปนตองนําน้ําใตดินมาใชเสริมเพ่ิมเติม  นอกจากนี้ ในปจจุบันนี้ ทั่วโลก
มีการรณรงคการขยายโอกาสน้ําสะอาดใหกับชุมชนใหครบทุกชุมชนเพื่อใหเกิดคุณภาพชีวิต และ
รักษาสภาพแวดลอมของสังคม  การใชนํ้าใตดินจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาก   
เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาวโดยเฉพาะในเขตชุมชน 

 

 

 

 

 
                                                        
1  รายงานการศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ “การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” ซ่ึงไดรับการสนับสนุนโดยมูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

2  คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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เน่ืองจากการขยายของชุมชน และเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วกวา การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน สงผลใหเกิดสภาพขาด
แคลนน้ํา ปญหาคุณภาพน้ํา และการระบายน้ําในพื้นที่ จําตองมีพัฒนา จัดหา และนําทรัพยากรจาก
พ้ืนที่ขางเคียงเขาชวยชดเชย ซึ่งก็กอใหเกดิปญหาการใชทรัพยากรเกินธรรมชาติ   การทิ้งทรัพยากรที่
ใชแลว และการจัดสรรทรัพยากรในแตละพื้นที่  ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอมทั้งนํ้าผิวดินและ นํ้าบาดาล     
ซึ่งจําจะตองใชมาตรการดานการจัดการในลักษณะผสมผสานเขาวิเคราะห ชวยแกปญหา และความขัดแยง
ดังกลาว 

1.2. สภาพทั่วไป 

ในพื้นที่กรุ ง เทพฯและปริมณฑล  มีประวัติการใช นํ้าบาดาลมาตั้ งแตรัชกาลที่  6               
(ป พ.ศ. 2450) เม่ือมีการพัฒนาใชบอน้ําบาดาลจํานวน 2 บอ ในบริเวณวัดสุทัศนและบริเวณ
ตลาดมิ่งเมืองเพื่อใชในกิจการประปา  ตอมาไดมีการใชนํ้าบาดาลเพื่อการประปาไดขยายตัวเพิ่มขึ้น
อยางมาก ในป พ.ศ. 2497 มีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชวันละ 8,360 ลบ.ม.  หลังสงครามโลกครั้ง
ที่สอง มีการขยายตัวของเขตเมือง และอุตสาหกรรม การใชนํ้าบาดาลก็เพ่ิมขึ้นอยางมาก  เชนในป 
พ.ศ. 2517 การประปานครหลวงมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใชถึงวันละ 370,000 ลบม. เพ่ือ
ทดแทนน้ําประปาผิวดินซึ่งตองใชเวลาในการขยายกําลังการผลิต และวางระบบทอใหบริการ 
โดยเฉพาะ    ในพื้นที่บริเวณชานเมืองดานตะวันออกของกรุงเทพ  

ชั้นน้ําบาดาลในกรุงเทพฯและปริมณฑล เกิดอยูในชั้นกรวดทรายที่วางตัวเปนชั้นๆ ซึ่งแตละชั้น
แบงแยกกันดวยชั้นดินเหนียวที่คั่นกลาง จึงทําใหมีชั้นน้ําบาดาลหลายชั้น  (ดูภาพที่ 1) ชั้นน้ําดังกลาวแผ
ขยายไปทางทิศเหนือถึงจังหวัดชัยนาท  และแผขยายไปทางดานตะวันตกและตะวันออกของกรุงเทพฯจรด
ขอบแองเจาพระยาและทางใตจรดอาวไทย  ลักษณะชั้นดินและชั้นน้ําในกรุงเทพฯและปริมณฑลแบง
ออกเปน 8 ชั้น โดยชั้นที่มีการสูบน้ํามากคือ ชั้นน้ําพระประแดง (ความลึกประมาณ 100 เมตร)  ชั้นน้ํา
นครหลวง (ความลึกประมาณ 150 เมตร) และชั้นน้ํานนทบุรี (ความลึกประมาณ 200 เมตร) อายุนํ้า
บาดาลมีการศึกษาจากตัวอยางน้ํา    ที่เก็บได พบวา ในชั้นน้ําพระประแดง ระดับความลึกประมาณ 56 – 
121 เมตร มีอายุประมาณ 2,900 ปถึง 17,400 ป  ชั้นน้ํานครหลวง ระดับความลึกประมาณ 105-166 
เมตร  มีอายุประมาณ 6,400 ถึง 16,900 ป และชั้นน้ํานนทบุรี ระดับความลึก 186-254 เมตร                
ในเขตกรุงเทพฯมีอายุประมาณ 12,000 ถึง 17,200 ป 
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ภาพที่ 1  การแบงชั้นน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

 
การรวบรวมขอมูลระดับน้ําบาดาลในโครงการปองกันและแกไขวิกฤตการณนํ้าบาดาลและ

แผนดินทรุดในบริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑล ในชวงป พ.ศ. 2537-2546 ไดมีการวางโครงขาย
ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําบาดาล (ดูภาพที่ 2) กับปริมาณการใชนํ้าบาดาล โดยมีสถานี
ตรวจวัดติดตามระดับน้ําบาดาลในพื้นที่น้ีอยางตอเนื่อง ทําใหทราบวา ระดับน้ําในชั้นน้ําพระ
ประแดงมีการเคลื่อนไหวในระดับ 24 เมตร จากระดับพื้น  ชั้นน้ํานครหลวงมีการเคลื่อนไหวใน
ระดับ 30 เมตรจากระดับพื้น และชั้นน้ํานนทบุรี มีการเคลื่อนไหวในระดับ 35 เมตรจากระดับ
พ้ืนดิน ซึ่งก็ทําใหทราบถึงปญหาการลดลงของระดับน้ํา การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและการทรุดตัว
ของแผนดินไดชัดเจน และมีความสัมพันธไปในแนวเดียวกัน (ดูภาพที่ 3 4 และ 5 ประกอบ) 
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ภาพที่ 2  โครงขายการติดตามระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาลในกทม.และปริมณฑล 

 

 
ภาพที่ 3   การเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา ความเค็ม และอัตราการสูบน้ํา        
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1.3. การศึกษาที่ผานมา 

ในการศึกษาเกี่ยวกับการใชและจัดการน้ําบาดาลในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (7 จังหวัด)
ไดมีการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2538 โดย JICA ไดทําการศึกษาประเมินอัตราการใชนํ้าบาดาล                 
การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ํา และใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือชวยประเมินสภาพทั้งระดับน้ําและ
คุณภาพน้ําโดยเฉพาะคาความเค็ม การศึกษาไดประเมินการใชนํ้าบาดาลในปพ.ศ. 2535 เทากับ        
1.35 ลาน ลบ.ม. ตอวัน และไดเสนอใหมีการควบคุมการใชนํ้าในอัตราประมาณ 1.6 ลาน ลบ.ม. ตอวัน  

กรมทรัพยากรธรณี (2542) ไดทําการศึกษาขอมูลและศักยภาพการพัฒนาแหลงนํ้าเพื่อการ
อุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด การศึกษาพบวามีการใช
นํ้าวันละ 6.4 ลาน ลบ.ม. ในป 2540 (ปริมาณการใชนํ้าเฉพาะ 7 จังหวัด ประมาณ 3.1 ลานลบมตอวัน) 
แบงเปนการใชนํ้าเพื่อการอุตสาหกรรม เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการใชนํ้าของหนวยงานราชการ เปน
รอยละ 44  36 และ 20 ตามลําดับ โดยมีการสูบน้ําบาดาลรวม3.1 ลาน ลบ. ม./วัน แบงเปนอุปโภค
บริโภค อุตสาหกรรม และอื่นๆ เทากับรอยละ 45  52 และ   3 ตามลําดับ แนวโนมการใชนํ้าในป พ.ศ. 
2563 วันละ 9.94 ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปนน้ําเพื่ออุตสาหกรรมวันละ 5.07 ลาน ลบ.ม. เน่ืองจากมแีนวโนมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จึงไดเสนอใหควบคุมปริมาณการสูบน้ําบาดาลในอัตรา 1.25 ลาน ลบ.ม. ตอวัน      
ในเขต 7 จังหวัด เปนเกณฑควบคุม และหาแหลงนํ้าอื่นชวยชดเชยในลักษณะโครงการน้ําอุตสาหกรรม
โดยตรง    

ในระยะหลังจากป 2542 ไดมีการศึกษาในการนําน้ําจากโครงการบําบัดน้ําเสียคลองดาน
มาชวยลดปริมาณการใชนํ้าบาดาลในเขตสมุทรปราการ    การศึกษากําหนดโซนการใชนํ้าบาดาล
โดยยายอุตสาหกรรมบางประเภทออกจากเขตวิกฤตน้ําบาดาล ไปสูพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ําผิวดิน  
นอกจากนี้ ไดมีการศึกษา ทดลองและวิเคราะหหาผลกระทบจาการลดการใชนํ้าบาดาลและการเติม
นํ้าลงชั้นน้ําบาดาลในเขตปทุมธานี และไดเสนอใหใชนํ้าในปริมาณ 1.3 ลาน ลบ.ม. ตอวันและ   
เสนอใหมีการแกปญหาการใชนํ้าบาดาลเกินสมดุลโดยวิธีการจัดการ แทนการเติมนํ้า 

ในพื้นที่เหนือกรุงเทพฯและปริมณฑล  สุจริต คูณธนกุลวงศ และคณะ (2545) ศึกษา
ศักยภาพและความตองการใชนํ้าใตดินเพื่อการจัดการน้ําใตดินในพื้นที่ดานเหนือของที่ราบ       
ภาคกลางตอนลาง ในดานการจัดหาน้ําผิวดิน นํ้าบาดาล และการใชนํ้าจากแหลงอื่น มีการประมาณ
การใชนํ้า การคํานวณพยากรณการใชนํ้าในอนาคต และการศึกษาดานคุณภาพน้ําและการจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษาดวย  โดยผลการศึกษาดานการจัดหาน้ําบาดาลสรุปวา ปริมาณ
การใชนํ้าบาดาลในพื้นที่ศึกษามีประมาณรอยละ 90 เปนการใชนํ้าจากชั้นน้ําชั้นแรก ซึ่งมีความลึก 
(บริเวณกลางแองที่ราบ) ประมาณ 50 เมตร  ปริมาณการใชนํ้าในป พ.ศ. 2532 ประมาณ      328 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอป  และมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นอยูกับความขาดแคลนน้ําผิวดิน  จนกระทั่งปจจุบัน  
ปริมาณการใชนํ้าบาดาลอยูในชวง 600 – 800  ลานลูกบาศกเมตรตอป ปริมาณการใชนํ้าดังกลาวทําใหระดับ 
นํ้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงตามรายฤดูกาล โดยเฉพาะชั้นที่ 1  สวนชั้นอื่นมีการเปลี่ยนแปลงนอย 
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นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยูคือ  การศึกษาวางแผนหลักการพัฒนาทรัพยากร
นํ้าบาดาลทั่วประเทศ   การศึกษาการจัดการน้ํารวมในพื้นที่เจาพระยาตอนบน  การศึกษาจัดทําแผนที่
อนุรักษนํ้าบาดาล  ซึ่งก็จะชวยใหการจัดการน้ําบาดาลในประเทศมีความชัดเจนมากขึ้น 

2. วัตถุประสงค และขอบเขต 
เอกสารเลมน้ีเปนการสรุปสถานภาพการใชนํ้าบาดาล การทบทวนดานการพัฒนาใชนํ้าบาดาล 

การศึกษาดานความตองการใชนํ้าบาดาล แนวโนมการขาดแคลนน้ํา ที่มีการศึกษามา และไดเสนอแนว
ทางการจัดการน้ําบาดาลในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ครอบคลุมจังหวัด กรุงเทพมหานคร  
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม  (ดูภาพที่ 6) 

 
ภาพที่ 6   จงัหวัดที่อยูในพื้นที่ศึกษา 
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3. วิธีการศึกษา 
 การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับน้ําบาดาลคอนขางจะทําไดยาก เพราะขอมูลมีกระจัดกระจาย  

ขาดความสมบูรณและบางสวนยังไมมีการบันทึกอยางเปนทางการ  ขอมูลน้ําบาดาลประกอบดวย 
ขอมูลบอน้ําบาดาล อัตราการใชนํ้าบาดาล ขอมูลระดับน้ําและคุณภาพน้ําบาดาล  นอกจากนี้ยังได
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชนํ้าของการประปานครหลวง การประปาภูมิภาค ประปาสมัปทาน
และประปาหมูบานเพิ่มเติม เพ่ือใหเห็นภาพการใชนํ้าโดยรวมที่สมบูรณมากขึ้น 

  การประมาณดานจัดหา ไดแยกพิจารณาเปนน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคน้ําเพื่ออุตสาหกรรม และ    
นํ้าเพื่อการเกษตร  โดยน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค อิงขอมูลจากการประปา  และการประมาณการใชนํ้าจาก
ประปาหมูบาน (โดยใชขอมูลการสํารวจภาคสนามประกอบ)  การประมาณการใชนํ้าภาคอุตสาหกรรม      
ใชขอมูลโรงงานจากกรมโรงงาน ประกอบกับการสํารวจภาคสนามโดยแยกเปนพื้นที่จังหวัด และ        
ประเภทอุตสาหกรรม  พารามิเตอรที่ใชคือ ขอมูลจํานวนคนงาน เงินทุน และจํานวนแรงมาที่ขึ้นทะเบียน 
(ดูภาพที่ 7) นํ้าภาคเกษตรไดพิจารณาจากขอมูลบอน้ําบาดาลจากโครงการชลประทานและการประเมิน
ภาวะสถานการณนํ้า ขอมูลการปลูกพืช และการจัดสรรน้ําประกอบ  ขอมูลการใชนํ้าทั้งสามประเภทเมื่อ
นํามารวมแลว ไดปริมาณการใชนํ้าบาดาลรวมในพื้นที่ในแตละชวงเวลา ซึง่ไดทาํการตรวจสอบขอมลูการใช
นํ้าบาดาลดังกลาวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําบาดาลในพื้นที่ที่รวบรวมมา ประกอบกับผลการจําลอง
จากแบบจําลองน้ําบาดาลในพื้นที่ประกอบ 

       การประมาณดานความตองการน้ํ าไดแยกพิจารณาเปนน้ํ าอุปโภค  บริ โภค 
อุตสาหกรรม และเกษตรเชนกัน  ในการประมาณการความตองการใชนํ้าพิจารณาความตองการใช
นํ้าโดยรวมกอน (ดูภาพที่ 8)  ในดานน้ําอุปโภคบริโภคประมาณจากการเพิ่มของจํานวนประชากร 
คูณกับอัตราการใชนํ้าตอคน ซึ่งมีขอมูลเฉลี่ยจากขอมูลการประปาที่เกี่ยวของ  นํ้าอุตสาหกรรม
ประเมินจากการเพิ่มของมูลคาเศรษฐกิจรายจังหวัด (GPP) ซึ่งกระจายจากคาการเติบโตเศรษฐกิจ
ของประเทศ (GDP) ที่มีการวางแผนไว ทําใหเกิดการเติบโตของเงินทุน และการเพิ่มของแรงมาที่
ตองการ ทําใหสามารถประมาณความตองการใชนํ้าของอุตสาหกรรมรายประเภทและรายจังหวัดได  
นํ้าภาคการเกษตรประมาณจากการเติบโตทางเศรษฐกิจเชนกัน แตพิจารณาขอจํากัดดาน         
แหลงนํ้าดิบ และพื้นที่ที่ขยายไดเปนขอจํากัด  ในการประมาณการความตองการใชนํ้าบาดาล        
ใชอัตราสวนของการใชนํ้าบาดาลกับการใชนํ้ารวม ที่ไดจากการสํารวจภาคสนามเปนตัวคูณ          
ซึ่งมีคาแยกตามรายพื้นที่  ทําใหสามารถประมาณความตองการใชนํ้าบาดาลในแตละชวงปและ     
แตละพื้นที่ได 

 
 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 

10

     การประมาณการขาดแคลนน้ํา พิจารณาจากความตองการใชนํ้าในอนาคตโดยรวม   
หักความสามารถในการจัดหาน้ําประเภทตางๆ โดยเฉพาะจากการประปาที่เกี่ยวของในสวนน้ําอุปโภค 
บริโภค และน้ําอุตสาหกรรม  ในภาคเกษตร ความขาดแคลนประมาณโดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ของปริมาณจัดสรรน้ําดิบในอดีต กับความตองการใชนํ้าในอนาคตมาหักลบกันไดลักษณะการขาด
แคลนน้ํา ซึ่งถาแหลงนํ้าผิวดินมีขอจํากัด นําสวนตางมาเปนความตองการใชนํ้าบาดาล 

4. ภาพรวมของการใชนํ้าบาดาล 

4.1. การจัดหา    

ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลนี้ ไดมีการพัฒนาบอน้ําบาดาลมานานพอสมควร ตามที่    
ไดกลาวไวในบทนําแลว  ขอมูลจากการรวบรวมขอมูลบอน้ําบาดาลในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
พบวา มีบอน้ําบาดาลในพื้นนี้มากกวา 10,000 บอ  และบอน้ําบาดาลมีเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.1 ตอป
โดยเฉลี่ย (ดูภาพที่   9) และกระจายเปนประเภทของบอบาดาลตามภาพที่ 10  จะเห็นวาบอน้ําบาดาล
สวนใหญเปนบอเอกชน 

การประมาณการใชนํ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลมีคาประมาณ 2.6 ลานลบมตอวันใน  
ป พ.ศ. 2540 (ดูภาพที่ 11)  โดยแยกตามชั้นน้ําไดตามภาพที่ 12 เปนการใชนํ้าบาดาลเพื่ออุตสาหกรรม
ประมาณ 0.9 ลานลบมตอวันในป พ.ศ. 2546 (ดูภาพที่ 13) 
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ภาพที่ 7   แนวทางการประมาณการใชน้ําบาดาลเพื่ออุตสาหกรรม 
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จํานวนบอน้ําบาดาลราชการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
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ภาพที่ 9     จํานวนบอ แยกตามจังหวัด และป 
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ภาพที่ 10  การกระจายของบอน้ําบาดาลตามประเภทในป พ.ศ. 2540  
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ภาพที่ 11  ประมาณการใชน้ําบาดาลแยกตามจังหวัด  
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ภาพที่ 12  ประมาณการใชน้ําบาดาลแยกตามชั้นน้ํา  

 
 

 
ภาพที่ 13  ประมาณการใชน้ําบาดาลเพื่ออตุสาหกรรม        
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4.2. ความตองการใชน้ําบาดาล  

จากการพัฒนาแบบจําลองประมาณความตองการใชนํ้าในอนาคตตามหัวขอที่ 3 แลว      
ผลปรากฏวาความตองการใช นํ้ารวมแยกตามประเภทผู ใช นํ้า   ผู ใช นํ้ารายใหญยังเปน
ภาคอุตสาหกรรม (ดูภาพที่ 14) ซึ่งถาแยกตามประเภทแหลงนํ้าดูจะเห็นวา แหลงนํ้าผิวดินยังเปนหลัก
ของแหลงนํ้าดิบ (ดูภาพที่ 15)  ซึ่งคาดวา ในป2555 จะมีความตองการใชนํ้ารวมเทากับ 7.4 ลาน ลบ.ม. 
ตอวัน และถาไมมีมาตรการใด  ความตองการใชนํ้าบาดาลจะเพิ่มเปน 2.7 ลาน ลบ.ม. ตอวัน ในป 2565 
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ภาพที่ 14  ประมาณการความตองการใชน้ําแยกตามประเภทการใชน้ํา  
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ภาพที่ 15  ประมาณการความตองการใชน้ําแยกตามแหลงน้ํา  

4.3. สภาพขาดแคลน  

เม่ือพิจารณาจากความตองการและตัวเลขการวางแผนน้ําของการประปาทั้งสองที่เตรียม
ขยายเพื่อชดเชยน้ําบาดาล (ดังตารางที่ 1) พบวา  สภาวะขาดแคลนน้ํายังดํารงอยู (ดูภาพที่16) 
และยังมีความจําเปนตองพัฒนาแหลงนํ้าดิบจากน้ําผิวดินเพิ่มเติม ซึ่งถาพิจารณาจากนโยบายปดบอ
นํ้าบาดาลเพื่อควบคุมการใชนํ้าบาดาลใหอยูไมเกินวันละ 1.25 ลาน ลบ.ม. แลว จะเห็นวา      
สภาพความขาดแคลนน้ํายังมีความขาดแคลนน้ําอยูปละประมาณ 176 ลาน ลบ.ม. ซึ่งจะตอง
วางแผน  หาทางแกไขความขาดแคลนน้ําดังกลาว 

ตารางที่ 1   สรุปความสามารถในการจัดหาน้ําเพื่อทดแทนการใชน้ําบาดาลในเขตวิกฤต 

ปริมาณน้าํ (ลาน ลบ.ม./ป)  
2547 2548 2549 2550 2551 

Safe Yield  
(นํ้าบาดาล) 
การประปานครหลวง   
การประปาภมิูภาค  
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รวม  625 660 714 768 830 
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ภาพที่16   แนวโนมความตองการน้ําและขาดแคลนน้ํา 

4.4. ความเห็นของผูใชน้ําบาดาล 

เม่ือรัฐบาลมีนโยบายปดบอน้ําบาดาลเมื่อปลายป พ.ศ. 2546 ที่ผานมา ไดมีการศึกษา 
ออกแบบสอบถามความเห็นจากผูประกอบการเกี่ยวกับความเห็นตอนโยบาย และการปรับตัวตอ
นโยบายดังกลาว ไดขอสรุปจากการศึกษาดังน้ี 

4.4.1. การดําเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมตอนโยบายการปดบอบาดาล 

 การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการปดบอบาดาลในเขตวิกฤตการณ   
นํ้าบาดาล ชวงปลายป พ.ศ. 2546 โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ แสดงขอคิดเห็นแตกตางกัน ซึ่ง
ขึ้นกับความจําเปนในการใชนํ้าบาดาล  โดยผลการสอบถามจะเห็นไดชัดเจนจากการจําแนกเปน
อุตสาหกรรม 21 ประเภทตามประเภทของผลิตภัณฑ  พบวา  กลุมอุตสาหกรรมที่มีความ
จําเปนตองใชคุณภาพน้ําบาดาลจะไมเห็นดวยตอการปดบอบาดาลในสัดสวนที่มากกวา หรือเทากับ
ผูที่เห็นดวย ไดแก อุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากเกษตร เครื่องดื่ม ฟอกยอมส่ิงทอ ฟอกหนังและ
ผลิตภัณฑหนัง  เยื่อกระดาษและการพิมพ  และอุตสาหกรรมปโตรเลียม  
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 โรงงานอุตสาหกรรมที่เห็นดวยกับนโยบายปดบอบาดาล ถึงรอยละ 82.2 กลาววา 
เห็นดวยเพราะการสูบน้ําบาดาลเปนจํานวนมากทําใหพ้ืนดินในบริเวณดังกลาวทรุดตัว  เหตุผลอื่นๆ 
อีกรอยละ 17.8  ไดแก  ใชนํ้าประปาหรือน้ําแหลงอื่น  ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  ปองกันปญหา
ตางๆ ในอนาคต  คุณภาพไมเหมาะสม เปนตน  สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ไมเห็นดวยกับ
นโยบายปดบอบาดาล  เหตุผลหลัก ไดแก ไมมีนํ้าแหลงอื่น หรือน้ําแหลงอื่นมีไมเพียงพอ มีปญหา 
(รอยละ 60)  เหตุผลอื่นๆ ไดแก ตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น (รอยละ 17.8) จําเปนตองใชใน
กระบวนการผลิต (รอยละ 8.9) ไมควรงดใชแตควรควบคุมการใชนํ้าบาดาลใหเหมาะสม (รอยละ 
4.4) และอื่นๆ (รอยละ 8.8) 

 สําหรับแนวทางออกที่โรงงานอุตสาหกรรมเห็นสมควรนอกเหนือจากการปดบอ
บาดาล  ดังน้ี จายคาน้ําบาดาลเพิ่มขึ้น (รอยละ 25.2)  ยินดีที่จะเลิกใชนํ้าบาดาล (รอยละ 39.4)  
และอื่นๆ อีกรอยละ 35.4  ซึ่งไดแก การกําหนดแหลงนํ้า และราคาใหเหมาะสม  หรือการเลือกปด
เฉพาะบอบาดาลในเมือง  โดยมีการควบคุมปริมาณการใชใหเหมาะสม และมีการเติมนํ้าในชั้นน้ํา
บาดาลเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ทางออกที่โรงงานอุตสาหกรรมสามารถปฏิบัติไดเอง คือ การสรางบอ
เก็บกัก การประหยัดการใชนํ้าในโรงงาน (เห็นดวยรอยละ 98.2) และการนําน้ํากลับมาใชใหม 
(เห็นดวยรอยละ 92.4)  เปนตน  สวนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดหาน้ําอุตสาหกรรม 
ผูประกอบการเห็นดวยในการจัดหาน้ําเพื่อสนองความตองการใชนํ้าที่เพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 99.1 มี
เพียงโรงงานประเภทพลาสติก และยางแครอยละ 0.9 ที่ไมตองการการจัดหาน้ําเพื่ออุตสาหกรรม  
สําหรับราคาที่เหมาะสมสําหรับน้ําอุตสาหกรรมเฉลี่ย 10.25 บาท/ลบ.ม. 

 เม่ือพิจารณาผลสอบถามความคิดเห็นของโรงงานในจังหวัดตางๆ ตอนโยบาย    
การปดบอบาดาล พบวา ในทุกจังหวัดมีการใชนํ้าบาดาลเพื่ออุตสาหกรรม  แตมีผูเห็นดวยตอ     
การปดบอบาดาลเฉลี่ยรวมรอยละ 70.4  ยกเวนจังหวัดเพชรบูรณ  และนครปฐม  ซึ่งมีผูไมเห็นดวย
ตอการปดบอบาดาลมากกวารอยละ 60  เน่ืองจากจังหวัดดังกลาวมีจํานวนโรงงานในประเภทที่   
ไมเห็นดวยตอนโยบายปดบอบาดาล ไดแก ประเภทผลิตภัณฑเกษตร เครื่องดื่ม ฟอกยอมส่ิงทอ 
และเครื่องหนัง) เปนสัดสวนที่มากกวาจํานวนโรงงานประเภทอื่นๆ ในจังหวัด  

  อนึ่ง เม่ือพิจารณาเฉพาะผูที่ใชนํ้าบาดาล พบวา มีรอยละของผูที่ไมเห็นดวยเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะประเภทอุตสาหกรรมที่คลอรีนในน้ําประปามีผลตอคุณภาพ ผูประกอบการไมเห็นดวยตอ
การปดบอบาดาลทั้งหมด  เชน  อุตสาหกรรมฟอกยอมส่ิงทอ  อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม  เปนตน 
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4.4.2. ปจจัยในการใชนํ้าบาดาล และปจจัยที่ทําใหเปลี่ยนมาใชนํ้าประปา 

 จากสาเหตุหรือปญหาที่พบบอยในผูใชนํ้าบาดาล ซึ่งคาดวาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกใชนํ้าบาดาล   ในการศึกษาครั้งน้ี จึงใชเปนตัวเลือกในการสอบถามจาก
ผูประกอบการ  ไดแกปจจัยดังตอไปนี้ 

1) ไมมีแหลงนํ้าดิบอื่น 
2) ตนทุนถูกกวาแหลงนํ้าดิบอืน่ 
3) คุณภาพน้ําบาดาลดีกวา 
4) มีนํ้าประปาแตปริมาณไมแนนอน หรือแรงดันไมพอ 
5) มีนํ้าประปา  แตมีคุณภาพน้ําไมด ี
6) มีสารเคมีปนเปอนในแหลงนํ้าดิบอื่นที่ไมเหมาะสมตอการผลติ 
7) อื่นๆ 

 ผลคะแนนการตอบแบบสอบถามโดยผูประกอบการ และการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ สามารถจดักลุมปจจัยที่ทําใหใชนํ้าบาดาล ได 2 กลุมดังน้ี 

 กลุมที่ 1 ประกอบดวย 1) ตนทุนน้ําบาดาลถูกกวา  2) คุณภาพน้ําบาดาลดีกวา 
3) แหลงนํ้าอื่นมีสารเคมีที่ไมเหมาะสมตอการผลิต  และ 4) อื่นๆ  ซึ่งพบวา เปนกลุมที่ มี
ความสําคัญมากที่สุดที่ทําใหเลือกใชนํ้าบาดาล 

 กลุมที่ 2 ประกอบดวย 1) มีนํ้าประปาแตปริมาณ/แรงดันไมเพียงพอ  2) มี
นํ้าประปา แตคุณภาพไมดี และ 3) ไมมีแหลงอื่น  จะมีความสําคัญรองลงมาตอการตัดสินใจ 

 นอกจากนี้ ยังมีการสํารวจปจจัยที่จะทําใหโรงงานเปลี่ยนมาใชนํ้าประปา  ซึ่งเสนอ
ตัวเลือกใหผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 6 ปจจัย ซึ่งเปนสาเหตุหรือปญหาที่พบบอยในผูใชนํ้าประปา  
และคาดวามีอิทธิพลตอการเปลี่ยนมาใชนํ้าประปา ดังน้ี 

1) ความดันน้าํเพียงพอ 
2) ปริมาณน้าํเพียงพอ 
3) ปริมาณน้าํสม่ําเสมอ 
4) คุณภาพน้ําเหมาะสมกับกระบวนการผลติ 
5) สามารถเปลี่ยนระบบในกระบวนการผลติใหใชกับน้ําประปาได 
6) อื่นๆ 
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 ผลคะแนนจากแบบสอบถาม สามารถจัดไดเปน 2 กลุม ดังตอไปนี้  

 กลุมที่ 1 ประกอบดวย 1) ปริมาณสม่ําเสมอ  2) ความดันเพียงพอ และ           
3) ปริมาณเพียงพอ  ซึ่งเปนกลุมมีความสําคัญมากที่สุดที่จะทําใหเปลี่ยนมาใชนํ้าประปา 

 กลุมที่ 2 ประกอบดวย 1) คุณภาพน้ําเหมาะสมกับกระบวนการผลิต และ            
2) สามารถเปลี่ยนระบบในกระบวนการผลิตใหใชกับน้ําประปาได  จะมีความสําคัญรองลงมาตอ
การตัดสินใจ 

4.4.3. แนวโนมการใชนํ้าในอนาคต 

ผลการสํารวจเรื่องการเปลี่ยนแปลงการใชนํ้าในโรงงานโดยภาพรวมพบวา  โรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนรอยละ 53  คาดวาอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2547 - 2551)  ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชนํ้า  อีกรอยละ 47 คาดวามีการเปลี่ยนแปลง โดยแบงเปน จํานวนโรงงานที่มี
การใชนํ้าเพิ่มขึ้นรอยละ 44  และมีการใชนํ้าลดลงรอยละ 3   

เม่ือพิจารณาแตละประเภทอุตสาหกรรม  กลุมอุตสาหกรรมอาหาร และกลุมอุตสาหกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  มีจํานวนโรงงานที่คาดวามีการใชนํ้าเพิ่มขึ้นสูงสุด คือเทากับรอยละ 64 
และรอยละ 58 ตามลําดับ  เน่ืองจากประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียง
แหงหน่ึงของโลก  ภาวะการผลิตและการสงออกผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีแนวโนมที่จะสามารถ
ขยายตลาดไดเพ่ิมสูงขึ้น  สําหรับอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เปน
อุตสาหกรรมที่ยังสามารถพัฒนาศักยภาพการผลิตไดอีก  

สําหรับแนวโนมการใชนํ้าตามรายจังหวัด  ผลสํารวจการเปลี่ยนแปลงการใชนํ้าในอีก 5 ป 
(ตารางที่ 2)  จะเห็นวาผูประกอบการสวนใหญในจังหวัดฉะเชิงเทรา  นนทบุรี อยุธยา 
สมุทรปราการ และสระบุรี คาดวาการใชนํ้าจะเพิ่มขึ้น  สวนผูประกอบสวนใหญในกรุงเทพฯ จังหวัด
นครปฐม นครราชสีมา ปทุมธานี เพชรบูรณ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร คิดวาไมมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชนํ้าในอีก 5 ปขางหนา 
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ตารางที่ 2   ความคิดเห็นของโรงงานตอการเปลี่ยนแปลงการใชน้ําในอีก 5 ปขางหนา 

รอยละของความคิดเห็น จังหวัด 
ลดลง ไมเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น 

รวม 
 

กรุงเทพมหานคร 4.2 69.0 26.8 100 
ฉะเชิงเทรา 0.0 30.0 70.0 100 
นครปฐม 0.0 58.3 41.7 100 
นครราชสีมา 0.0 83.3 16.7 100 
นนทบุรี 0.0 25.0 75.0 100 
ปทุมธานี 0.0 63.2 36.8 100 
พระนครศรีอยุธยา 0.0 44.4 55.6 100 
เพชรบูรณ 0.0 75.0 25.0 100 
สมุทรปราการ 7.1 37.5 55.4 100 
สมุทรสงคราม 0.0 100.0 0.0 100 
สมุทรสาคร 4.3 47.8 47.8 100 
สระบุรี 0.0 33.3 66.7 100 
เฉลี่ย 3.5 53.1 43.4 100 

 
ซึ่งจะเห็นวา โดยรวม แนวโนมการใชนํ้าจะมีมากขึ้น และผูใชสวนใหญยินดีเปลี่ยนมาใช

นํ้าประปา ถาสามารถบริการไดตามคุณภาพและแรงดัน  จะมีอุตสาหกรรมบางประเภทและบาง
พ้ืนที่ที่ยังมีปญหาตอการปรับเปลี่ยนมาใชนํ้าประปา 
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5. ปญหาในการจัดการน้ําบาดาลที่ผานมา 
ในการศึกษาดานการจัดการน้ําบาดาลในพื้นที่น้ี ประสบปญหาดานตางๆพอสมควร เพ่ือ

ใหผลการศึกษามีความสมบูรณ และสามารถนําไปสูการวางแผน และปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ใน
ที่น้ีขอสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญไว 4 ประเด็นคือ  ขอมูล  เครื่องมือ การศึกษาและการมีสวนรวม
ของผูใชนํ้า และนโยบายและองคกรภาครัฐ ดังน้ี 

5.1. ขอมูล 

 การศึกษาดานการจัดการน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษา มีปญหาทางดานขอมูลพื้นฐาน  
เน่ืองจากขอมูลยังไมไดจัดอยูในรูปแบบที่ใชงานได และมีการเก็บขอมูลที่กระจัดกระจายตาม
หนวยงาน ทั้งสวนกลางและในพื้นที่ทําใหใชเวลามากในการรวบรวม และตรวจสอบขอมูล 

5.2. เครื่องมือ 

สืบเนื่องจากขาดขอมูลที่เปนระบบ  ในการประมาณการและตรวจสอบขอมูลตางๆ จําตองมี
การพัฒนาเครื่องมือในการศึกษา เชน แบบจําลองทางคณิตศาสตร  การออกแบบแบบสอบถาม   
เพ่ือหาขอมูลประกอบในสวนที่ไมมีขอมูล หรือขอมูลไมเพียงพอ  แตการสอบเทียบเครื่องมือ           
ก็มีขอจํากัดทางดานขอมูล 

5.3. การศึกษาและการมีสวนรวมดานผูใชน้ํา 

เน่ืองจากบอน้ําบาดาลสวนใหญเปนบอน้ําเอกชน  การศึกษาลักษณะ ปริมาณ ความ
ตองการ ยังไมมีการวิจัยมากนัก และขอมูลก็ยังอยูในระยะเริ่มตน  ทําใหการวางแผนทําไดยังไม
สมบูรณ  ขณะเดียวกัน ผูใชนํ้าบาดาลที่ผานมา ในกรณีผูใชนํ้าอุปโภคบริโภค ก็มีหนวยงาน
รับผิดชอบ ไมมีสวนรวมกับการจัดการโดยตรง  การใชนํ้าดานเกษตร ก็อยูในสภาพการพึ่งตนเอง 
มิไดเขามาอยูในวงจรการจัดการ ขณะที่ผูใชนํ้าอุตสาหกรรมจะเปนผูมีสวนเขารวม เพราะตองทํา   
การขออนุญาต และตอใบอนุญาตเปนประจํา  ทําใหกระบวนการดานผูใชไมครอบคลุมทุกประเภท       
ผูใชนํ้า 

5.4. นโยบายและบทบาทขององคกรตางๆ 

 การบริหารนํ้าบาดาลที่ผานมา แยกการพัฒนาน้ําบาดาลออกตามหนวยงานรัฐ
ตางๆ   การกํากับดูแลของคณะกรรมการน้ําบาดาลยังครอบคลุมบางกลุมผูใชนํ้าเทานั้นและก็ยังมี
ขอบเขตดูแลที่จํากัด  นโยบายเปนลักษณะการแกปญหาเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ มิไดมีการวางแผน
ลวงหนาอยางถาวร และไมทันตอการขยายตัวของความตองการใชนํ้า  นโยบายน้ําบาดาลหลักที่
ผานมาเนนการพัฒนาน้ําอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท และการควบคุมการใชนํ้าบาดาล    
เปนหลัก การพิจารณาเชิงนโยบายและการอนุรักษยังจํากัดอยู 
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6. แนวทางการบริหารน้ําใตดินแบบสมดุล 
ป พ.ศ. 2525 มีการใชนํ้าบาดาลวันละ 1.4  ลาน ลบ.ม. และในป พ.ศ. 2526  มีมติครม. 

ใหกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีก 4 จังหวัด  ไดแก จังหวัดสมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา 
และนนทบุรี ลดการใชนํ้าบาดาลเพื่อปองกันแผนดินทรุด  มาตรการที่นํามาใชสามารถบรรลุเปาหมายได
เพียงระดับหนึ่ง และในชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  เพราะภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือนไดขยายตัวอยาง
รวดเร็วทําใหตองใชนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้น  อีกทั้งการประปาก็ไมสามารถเพิม่การจายน้าํใหภาคอตุสาหกรรมได
อยางเพียงพอในปจจุบัน  และยังไมมีหนวยงานใดจากภาครัฐที่จะจัดทําน้ําเพื่ออุตสาหกรรม  ทําใหป 
พ.ศ.2542 มีความตองการใชนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้นเปนวันละ 2.5 ลาน ลบ.ม.  ตอมาเมื่อป พ.ศ.2546 การ
ใชนํ้าบาดาลลดลงเหลือวันละ 2.2 ลาน ลบ.ม. ซึ่งภาคเอกชนใชนํ้าบาดาลวันละ 1.9 ลาน ลบ.ม. จาก
จํานวนบอบาดาล 8,691บอ  และหนวยงานของรัฐใชวันละ 300,000 ลบ.ม. ในพื้นที่ 7 จังหวัด  คือ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม 
อยางไรก็ตาม มีการประมาณการวาน้ําธรรมชาติที่ไหลซึมเขาชั้นน้ําบาดาลของกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 6 จังหวัด  โดยเฉลี่ยมีเพียงไมเกินวันละ 1.25 ลาน ลบ.ม. (จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542) ซึ่งสัดสวนการใชนํ้าในการอุปโภคบริโภครอยละ 36.9  ธุรกิจอุตสาหกรรม
รอยละ 62.7 และเกษตรกรรมรอยละ 0.4   

จนกระทั่งมีมติ ครม. ใหยกเลิกการใชนํ้าบาดาล (ตามมติ ครม. 22 เมษายน พ.ศ. 2546) 
เพ่ือแกไขวิกฤตการณนํ้าบาดาลและแผนดินทรุดดังกลาว รัฐบาลไดใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุตสาหกรรม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด  
ถือเปนหลักปฏิบัติ และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของวา  การอนุญาตใหใชนํ้าบาดาลในพื้นที่ใดๆ   
ในกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล  ซึ่งระบบน้ําประปาของการประปานครหลวงและการประปา  
สวนภูมิภาค เขาถึงหรือเชื่อมตอกับระบบประปาไดแลว  จะอนุญาตใหประชาชนและผูประกอบการ
ใชนํ้าบาดาลตอไปไดจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เทานั้น    

 หลักการบริหารทรัพยากรน้ําบาดาลทั่วไป มุงเนนที่จะใหมีการใชทรัพยากรอยาง
คุมคา และยั่งยืน ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล จึงตองดําเนินการหลายมาตรการ
คูขนานและอยางมีเปาหมายเพ่ือใหสามารถดูแลทรัพยากรน้ําบาดาลได  ในที่น้ีไดเสนอสถานภาพ
การจัดการที่มีการดําเนินการ หรือพยายามจะดําเนินการ โดยพิจารณาทั้งดานจัดหา ดานผูใช และ
การบริหารไปพรอมๆ กัน (ดูภาพที่ 17) 
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ภาพที่  17  แนวทางบริหารน้ําบาดาลโดยรวม  

6.1. ดานการจัดหา 

ที่ผานมามีการพัฒนาน้ําบาดาลมาใชเพ่ืออุปโภค บริโภค พาณิชยและอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะบานจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม และกิจการบริการตางๆ  จนทําใหสมดุลธรรมชาติเสีย 
เกิดปญหาแผนดินทรุดในพื้นที่ขึ้น  จนมีมาตรการควบคุมในป พ.ศ. 2526  และมีมาตรการปดบอ
เพ่ือลดการใชนํ้าบาดาล ตามมติ ครม. ป พ.ศ. 2546 เพ่ือลดและควบคุมการใชนํ้าบาดาลใหอยูใน
ระดับควบคุม (จากประมาณวันละ 2.2 ลาน ลบ.ม.ตอวัน ใหเหลือประมาณวันละ 1.2 ลาน ลบ.ม.)  
ขณะนี้อยูในระหวางการเขมงวดการใชนํ้าบาดาลและเรงรัดการปดบอ (ดูรูปที่ 18) ผลการติดตาม
ระดับน้ํา   คงตองมีการวิเคราะหเพ่ือทบทวนการกําหนดระดับหรือปริมาณการสูบน้ําบาดาลควบคมุ 
รวมทั้งการกําหนดพื้นที่ควบคุมใหทันสมัย พรอมๆกับการพัฒนาแหลงนํ้าผิวดินชดเชยในเวลาเดียวกัน 
(ประมาณการเพิ่มอีกวันละ 1.0 – 2.0 ลาน ลบ.ม.)  แตเน่ืองจากในอนาคต ยังมีการขยายความตองการ
ใชนํ้าในพื้นที่น้ี จําเปนตองมีแผนการอนุญาตใหใชนํ้าบาดาลสํารองเผื่อสําหรับการขยายตัวใน
อนาคต กรณีที่แหลงนํ้าผิวดินและเขตบริการไมสามารถรองรับได 
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ทางดานคุณภาพน้ําบาดาล ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังมีปญหาคุณภาพน้ําเค็ม 
และการระบายน้ําเสียจากแหลงตางๆอยู  จําตองหามาตรการในการรักษาและปองกันมิใหคุณภาพ
นํ้าบาดาลเลวลงกวาปจจุบัน โดยเฉพาะการระบายน้ําเสียลงสูชั้นน้ําในบางพื้นที่ นอกจากนี้ควรมี
การศึกษาเพื่อกําหนดเขตพื้นที่เติมนํ้าของชั้นน้ํากรุงเทพฯ เพ่ือหาทางอนุรักษแหลงเติมนํ้าและ    
เพ่ิมการเติมนํ้าโดยธรรมชาติใหมากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 18  ขอมูลการปดบอเนื่องจากนโยบายรัฐบาล   
ที่มา : เว็บไซตกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

6.2. ดานผูใช 

เน่ืองจากความจํากัดทางดานจัดหาในพื้นที่น้ี ในอนาคต จําเปนตองหันกลับมาพิจารณา
แนวทางการจัดการดานผูใช (demand side management) ใหมากขึ้น เพ่ือสรางสมดุลของการใช
และการจัดหา ผลการสํารวจความเห็นจากผูใชดานอุตสาหกรรมสามารถยอมรับไดตอการ
ปรับเปลี่ยนมาใชนํ้าประปา และการลดปริมาณการใชนํ้าบนเงื่อนไขบางประการ   พ้ืนฐานสําคัญ
ของการจัดการดานผูใช คือ การหาอัตราการใชนํ้าใหชัดเจน เพ่ือกําหนดเกณฑ วางแผนและควบคุม 
สําหรับแตละกลุมผูใชนํ้าได และสรางกลไกและมาตรการจูงใจตอการจัดการดานผูใชที่จะมี อาจเปน
มาตรการดานสังคม (การสรางความตระหนัก และการรณรงค) เศรษฐศาสตร (การคิดคาใช และ
การอนุรักษ)  กฎหมาย (การหามใช) หรือ เทคโนโลยี (การประหยัด และใชนํ้าซ้ํา) ซึ่งจะตอง
ประยุกตมาใชในแตละพื้นที่และแตละสถานการณใหเหมาะสม (ควรตั้งเปาใหไดวันละ 0.5 ลาน ลบ.ม.ตอ
วัน สําหรับโรงงานเดิม และกําหนดเกณฑใชนํ้าไมเกิน 0.5 - 0.8 เทาของการใชน้ําเดิมในแตละประเภท 
สําหรับโรงงานใหม)  ในพื้นที่เชนกรุงเทพฯและปริมณฑล ถึงแมจะมีความเจริญทางดานเศรษฐกิจอยาง
มากโดยสัมพันธก็ตาม  แตผูใชแตละประเภทจะมีลักษณะที่แตกตางกัน อยางเห็นไดชัด ถึงแม
มาตรการหลักจะตองหามาตรการใชนํ้าอยางคุมคาก็ตาม   
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แตมาตรการดานกฎหมาย เศรษฐศาสตรและเทคโนโลยีจะใชไดดีกับน้ําอุปโภคบริโภคและ
อุตสาหกรรม ขณะที่นํ้าเพื่อการเกษตรยังตองใชมาตรการทางสังคม โดยการรณรงคและมีสวนรวม   
ในระยะยาว มาตรการทางภาษี/เทคโนโลยีรวมกับการวิจัยดาน 3 R (Rationale Reuse และ 
Recycle) และการวิจัยเพื่อการใชนํ้าอยางประหยัดในภาคเกษตร คงเปนเรื่องที่ตองเตรียมพรอมและ
หลีกเลี่ยงไมได 

6.3. ดานบริหาร 

 ถามองในแงของกม.แลว ประเทศไทยถือวาเปนประเทศกาวหนาประเทศหนึ่งที่มี พ.ร.บ.นํ้า
บาดาลขึ้นอยางเปนทางการ  อยางไรก็ตาม ขอบเขตของกฎหมายที่มีอยู เนนเรื่องการขออนุญาต 
และการประกาศเขตควบคุมเปนหลัก   ยังไดไดระบุ ถึงเรื่องการวางแผน การจัดสรร และการ
อนุรักษโดยเฉพาะในพื้นที่ตนน้ําอยางเพียงพอ   ทําใหมีขอจํากัดในการบริหาร ขาดขอมูลที่เปน
ระบบ ขาดเกณฑการจัดสรร  

การอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลภายใตกรอบกม.เดิม คงยังตองใชกลไก
ทางกม. ภายใตคณะกก.นํ้าบาดาล โดยมีระบบโครงขายติดตามระดับและคุณภาพน้ําเปนขอมูล
ประกอบ   แตจะตองเ พ่ิมการพัฒนากลไกการบริหาร  ไมวา  จะเปนการเสนอนโยบาย               
ความหลากหลายดานมาตรการตอพื้นที่และผูใชแตละประเภท  การจัดระบบควบคุมและจูงใจดาน
เงินทุน ภาษี การมีสวนรวม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี เพ่ือชวยการวางแผนและ    
การจัดการ       

7. แนวทางการจัดการโดยรวม 
ปจจุบัน ทรัพยากรน้ําเปนเรื่องที่ทั่วโลกใหความสําคัญ เพราะเริ่มเห็นความจํากัด ไมวาจะ

เปนในเชิงปริมาณหรือ เชิงคุณภาพ  การประชุมนานาชาติไดเสนอใหใชกรอบการบริหารแบบผสมผสาน 
(Integrated Water Resources Management : IWRM, ดูภาพที่ 19) โดยพิจารณารวมกับแหลงนํ้าอื่น ใน
การจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล    ยังจําเปนตองมี
มาตรการตางๆรองรับการแกไขปญหาปจจุบัน และอนาคตไว เน่ืองจากเปนพื้นที่ที่มีความสําคัญและ
มีการเติบโตตลอดเวลา  มาตรการดานน้ําบาดาลจําเปนตองเขมงวดตอการขยายการใชนํ้า  ควบคุม
คุณภาพน้ํา เพ่ิมอัตราการเติมนํ้าในระยะยาว พัฒนาองคกร ส่ือสารกับสังคมใหเขาใจ และประสาน
กับมาตรการดานน้ําผิวดิน ที่ตองหาน้ําผิวดินชดเชย การประหยัดน้ํา การใชนํ้าซ้ํา การเพิ่มเขต
บริการประปา เปนตน โดยสรุป ประเด็นที่ยังตองมีการดําเนินการตอ เพ่ือใหเกิดการวางแผนน้ํา
บาดาลที่ดี มีดังน้ี 
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7.1. การประมาณความตองการและการวางแผนโดยรวม 

จะตองมีการวิเคราะหติดตามการใชนํ้า และความตองการใชนํ้า ทั้งโดยรวม และน้ําบาดาล
อยางเปนระยะเพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผน และจัดสรรน้ําบาดาลไดอยางเหมาะสม  โดยอาจ
นําขอมูลแผนการพัฒนาพื้นที่แผนการใชที่ดินแตละสวน ประกอบการวางแผนลวงหนา เพ่ือรองรับ
การเจริญเติบโตตามสภาพขนาดและประชากรที่เกี่ยวของ  (ตัวอยางของแนวทางการวางแผน  
รูปแบบ กับลักษณะโครงการกับขนาดประชากรที่เกี่ยวของในญี่ปุนดูไดจากตารางที่ 3 และ   
มาตรการตางๆ ที่มีในการจัดการน้ําบาดาลดังตารางที่ 4) 

7.2. การพัฒนาบอบาดาล (ใหสอดคลองกับนโยบาย และสภาพพื้นที่) 

        ตามนโยบายปดบอ และชะลอการพัฒนาบอน้ําบาดาลโดยเฉพาะของภาคเอกชน     
แตตามนโยบายน้ําสะอาด หนวยงานรัฐบาลยังจําเปนตองจัดหานํ้าสะอาดใหกับพื้นที่น้ี โดยเฉพาะ
ในพื้นที่ที่เขตบริการของประปายังเขาไมถึง   แตควรมีแผนพัฒนาบอน้ําบาดาลที่สอดคลองกับสภาพ
ระดับน้ํา และการขยายเขตบริการของการประปา  และการพัฒนาเมือง ในสวนของบอเอกชน       
คงตองมีระบบติดตาม ประเมินผล และทบทวนนโยบายปดบอในชวงเวลาในเวลาอันควร 

7.3. การจัดสรรและกํากับ  

นํ้าบาดาลโดยหลักแลว เปนน้ําที่มีคุณคา  จึงควรใชเพ่ือการอุปโภค บริโภคเปนหลัก 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตองการใชนํ้าเพื่อการดํารงชีพ และ       
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจัดสรรน้ําบาดาลผานกลไกการใหอนุญาตควรใหลําดับ
ความสําคัญจากน้ําอุปโภค บริโภค  อุตสาหกรรม และการเกษตร (ซึ่งมักตองการเปนชวงเฉพาะเวลา) และ
มีการกระจายการพัฒนาบอน้ําบาดาลใหดี เพ่ือควบคุมมิใหเกิดการใชนํ้าบาดาล แบบกระจุกตัว  
การกํากับตองมีองคกรในระดับตางๆ รองรับ เพ่ือใหการใชนํ้าบาดาลเปนไปตามเกณฑจัดสรร      
(ในตางประเทศจะมีการจัดองคกรดูแลในระดับพื้นที่ และใชกลไกตางๆ ในการกํากับ ดูกรอบที่1.
และ กรอบที่2.) 
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ตารางที่ 4  มาตรการตางๆที่มีใชในการบริหารจัดการน้ําบาดาล 

ดาน มาตรการ 
1. นโยบาย 1.1  การออกกม (น้ําบาดาล หรือ สิ่งแวดลอม) ท่ีเกี่ยวของ 

  1.2  การออกกม. สงเสริมการประหยัดน้ํา อนุรักษ(เชน 3R ฯลฯ) 

  1.3  การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบขององคกร 

        (ระดับประเทศ  ลุมน้ํา (ถามี)  จังหวัด  ชุมชน) 

2. กฎหมาย 2.1  การขออนุญาต  หามขุดเจาะ หรือ จํากัดการใช 

         (แยกตามเขตพื้นที่  วัตถุประสงค  ปริมาณ ขนาดการใช) 

3. บริหาร 3.1  การสรางระบบติดตามหรือเตือนภัย 

  3.2  การวางแผนพัฒนาและอนุรักษน้ําระดับจังหวัด 

  3.3  การสรางระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและสื่อสาร 

  3.4  การรณรงคกิจกรรมใหมีสวนรวม 

4. เทคนิค 4.1  การกําหนดมาตรฐานกอสราง 

  4.2  การจัดทําแผนที่ (พัฒนา อนุรักษ ฯลฯ) 

  4.3  การสงเสริมการวิจัย (3R การบําบัด ฯลฯ) 

5. เศรษฐศาสตร  5.1  การคิดคาใชน้ํา (ดิบ  บําบัด อุตสาหกรรม) 

  5.2  การปรับ  หรือ เรียกคาชดเชย 

  5.3  การบริหารตนทุนน้ําดิบจากแหลงตางๆ 
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กรอบที่ 1.  การบริหารน้ําบาดาลในประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุนมีการใชนํ้าบาดาลเพิ่มมากขึ้นในชวงการเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญเชน โอซากา และโตเกียว  จนรัฐบาลกลางและทองถ่ินตองออก
มาตรการหามสูบน้ําบาดาล และหาโครงการน้ําอุตสาหกรรมมาชวยชดเชย โดยเฉพาะในชวงป 
1970  พรอมกับนําเทคโนโลยีการใชนํ้าซ้ําและการกําหนดราคาน้ําดิบ คาบําบัดน้ําเสีย มาชวย  
ทําใหการใชนํ้าบาดาลในเขตดังกลาวลดลงอยางมาก  และมีการคืนตัวของระดับน้ําบาดาลอยาง
เห็นไดชัด  แตการลดลงของระดับน้ําบาดาลและการทรุดตัวของแผนดินยังปรากฏใหเห็นในเขต
เมืองบริวาร เน่ืองจากการเติบโตของชุมชน  ในปจจุบันนี้ การควบคุมการใชนํ้าบาดาลในเขต
ชุมชนขึ้นอยูกับรัฐบาลทองถ่ิน เฉพาะในเขตควบคุม ซึ่งจะมีการทําแผนพัฒนา อนุรักษ และ
รณรงคประหยัดน้ําเปนประจําทุกป การติดตามสถานการณนํ้าจะมีการจัดทํารายงานน้ําประจําป
ทุกป และมีระบบติดตามระดับน้ํา ซึ่งถาพบวา การลดลงของระดับน้ําในแตละป เกินกวาเกณฑที่
กําหนด ก็จะมีการประกาศเขตเพื่อใหรัฐบาลกลางเขามาชวยหามาตรการแกไข  ซึ่งจะเห็นไดวา 
ญี่ปุนใชมาตรการดานกม.เทคโนโลยี และสังคมเขาชวยในการบริหารน้ําบาดาล 

     (อางอิงจาก Ministry of Land Planning และ Kumamoto City) 

กรอบที่2.  การบริหารน้ําบาดาลในเขตแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา 

พื้นที่บริเวณแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกาเปนพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศดี มีการขยายตัว
ของการพาณิชยและที่อยูอาศัยเปนจํานวนมากเขตหนึ่งในสหรัฐ  ทําใหปริมาณน้ําดิบในพื้นที่ไม
เพียงพอตอความตองการ สงผลใหเกิดปญหาการลดลงของระดับน้ําบาดาล และการแทรกตัว
ของนํ้าเค็มในพื้นที่  จนรัฐบาลกลางตองเขาชวยสรางโครงการผันน้ําดิบจากพื้นที่โคโลราโดเขา
มาเสริม ซึ่งก็ทําใหเกิดตนทุนในการสงนํ้าเปนคาใชจายประจํา  การบริหารน้ําบาดาลในพื้นที่ได
แบงการควบคุมทั้งในระดับพื้นที่ (district) และระดับแองนํ้า (basin)  การแกไขปญหาน้ําบาดาล
ที่ผานมา ไดมีโครงการอัดน้ําเพื่อเปนมานกั้นน้ําเค็ม  การอัดน้ําเพื่อนําน้ํากลับมาใชใหม  
พรอมๆกับมาตรการควบคุมการสูบเพื่อรักษาระดับน้ําบาดาล  ในการจัดการไดมีการศึกษา
แบบจําลองที่จะหาปริมาณเหมาะสมของการใชมาตรการตางๆเหลานี้ เพ่ือใหไดตนทุนที่ต่ําที่สุด  
จะเห็นไดวา การบริหารน้ําบาดาลในเขตแคลิฟอรเนียใชมาตรการดานเศรษฐศาสตรควบคูกับ
เทคโนโลยีเขาชวย 

(อางอิงจาก Mannel A. และ Karl J. Dreher) 
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7.4. การใชกลไกดานผูใช  

เน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่น้ี กลไกทางผูใชจะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
ควบคุมการใชนํ้าบาดาลในพื้นที่น้ี  โดยเฉพาะสําหรับน้ําอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ซึ่งควร
พัฒนานํามาตรการดานเทคโนโลยี (เชนมาตรการ 3 R ดูความหมายในกรอบที่3.) และ
เศรษฐศาสตร (การกําหนดราคา การกําหนดภาษี การมีกองทุนอุดหนุน เปนตน) มาใชประกอบ  
แตสําหรับผูใชนํ้าในพื้นที่นอกชุมชน ยังมีความจําเปนตองใชนํ้าบาดาลอยู กลไกทางดานสังคม    
จากการใหขอมูล การรณรงคดานสังคม จะเปนเครื่องมือที่สําคัญในการควบคุมการใชนํ้าบาดาล   
ใหเหมาะสม ซึ่งอาจจะเปนรายพื้นที่ หรือ บางชวงเวลา  (ตัวอยางการกําหนดมาตรการหามใช        
การหาแหลงนํ้าชดเชย  การสนับสนุนโครงการกอสรางน้ําอุตสาหกรรม การอุดหนุนการดําเนินงาน 
พรอมๆกับการกําหนดราคาน้ําประปา การบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม และผลที่เกิดขึ้นในกรณีของ
เมืองโอซากาดูไดจากกรอบที่4.) 

 
กรอบที่3.    สภาพการใชน้ําเพื่ออุตสาหกรรมไทย และการจัดหาน้ําอุตสาหกรรมของญี่ปุน 

1 .  สถานการณปจจุบันของน้ําสําหรับอุตสาหกรรมไทย 
รายงานสถิติบอน้ําบาดาลและปริมาณน้ําบาดาล จากขอมูลการประชุมคณะกรรมการน้ํา

บาดาลครั้งที่ 1/2546 วา ในเขต กรุงเทพฯและปริมณฑล มีจํานวนบอทั้งหมด 8,691 บอ และมี
การสูบประมาณ 1.9 ลาน ลบ.ม. ตอวัน  ตัวเลขปริมาณที่คาดวาจะสูบไดโดยไมสงผลกระทบอยู
ระหวาง 1.2 – 1.6 ลาน ลบ.ม. ตอวัน    การใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมสามารถแบงเปน 3 ลักษณะ
คือ ใชเปนวัตถุดิบ  ใชในการกระบวนการผลิต (ซึ่งอาจมีปญหาจากคลอรีนได)  และใชเพ่ืออุปโภค
บริโภค   ในการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับน้ําภาคอุตสาหกรรมควรคํานึงถึงลักษณะการใชดังกลาว
ดวย  และไดแนบตารางอัตราสวนที่เหมาะสมของการใชนํ้าบาดาลในภาคอุตสาหกรรม (อางอิงจาก
การประชุมรวมกับกรมทรัพยากรธรณีเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2543)  และขอมูลอัตราคาบริการ
ของนํ้าประปาทั้งประเภทบานอยูอาศัย (สูงสุด 14.50 บาทตอลบ.ม.) ราชการ/ธุรกิจขนาดเล็ก 
(สูงสุด 14.50 บาทตอลบ.ม.) และอุตสาหกรรม/ธุรกิจขนาดใหญ (สูงสุด 21.25 บาทตอลบ.ม.)  

ในสวนของกระทรวงอุตสาหกรรมไดดําเนินการโครงการคลินิกนํ้าเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งจะ
ทําการรวบรวมขอมูลปริมาณน้ํา และลักษณะการใชนํ้าที่ตองการ เพ่ือการจัดการน้ําแบบผสมผสาน 
และเปนแนวทางในการใชในพื้นที่อื่นตอไป 

 
 
 



สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 

35

กรอบที่3. (ตอ)    

   2. การจัดหาน้ําเพื่ออุตสาหกรรมในญี่ปุน 
ระบบน้ําอุตสาหกรรมในญี่ปุนแยกออกจากระบบน้ําประปา โครงการน้ําอุตสาหกรรม

สามารถสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไดอยางดี และปองกันการทรุดตัวของแผนดิน
และมลภาวะ มีโครงการดังกลาวกวา 240 โครงการสงนํ้าได 32.6 ลาน ลบ.ม.ตอวัน (ป ค.ศ. 
2000) ครอบคลุมความตองการน้ํารอยละ 36  ตัวเลขการใชนํ้าในญี่ปุนป ค.ศ. 1999 รวม 87.7 
ลาน ลบ.ม.ตอวัน คิดเปนภาคเกษตรรอยละ 66 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 21.3 และน้ําอุปโภค
บริโภครอยละ 17.7  แหลงนํ้าอุตสาหกรรม ใชนํ้าจากระบบน้ําอุตสาหกรรม(นํ้าจากแมนํ้า) รอยละ 
38  นํ้าบาดาลรอยละ 27.5 และน้ําผิวดินรอยละ 26   

การออกแบบระบบเนนความงายเพื่อลดตนทุน เปนระบบทอแรงดันต่ํา  วัสดุแบบถูก  มีโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยไมมีการกรอง  การกอสรางไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล พรอมกับ
มาตรการประหยัดน้ํา (ในป ค.ศ. 1963 ญี่ปุนนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมไดรอยละ 30 และในป
ปจจุบันสามารถนําน้ําทิ้งกลับมาใชใหมไดรอยละ 80) ทําใหสามารถลดภาระการพัฒนาแหลงนํ้า
และมลภาวะทางน้ําที่จะเกิดขึ้น  ระบบสามารถใชนํ้าที่ไมเหมาะกับการบริโภค และพิสูจนวา
สามารถทํางานไดแมแตในปแลง  คาใชจายจะกําหนดแนนอนเปนสัญญากับแตละผูใชนํ้า และมกัจะ
ถูกกวาน้ําประปา แตในปจจุบันนี้ หลายโครงการอยูในสภาพขาดทุนเนื่องจากความตองการใชนํ้า
ลดลง 

• เทคนิคการบําบัดน้ําใชใหม (Recycle) 
มีงานวิจัยที่จะนําเทคนิค Membrane ควบคูกับ Reverse Osmosis มาใชในโรงงานทดแทน

เทคนิค Activated Sludge ที่ใชอยูในปจจุบัน ราคาคาบําบัดในปจจุบันนี้ membrane+OS ประมาณ 
20 – 40 บาทตอลบ.ม. ขณะที่ AS ประมาณ 4 บาทตอลบ.ม.  แตก็ยังมีจุดเดนอื่นๆที่ทดแทนได  
ขณะนี้มีโครงการทดลองในโรงงานอาหาร  โรงเลี้ยงสุกร การนําน้ําฝนมาใชใหมในสนามบินโตเกียว
ใหม    ไดนําเสนอภาพการประยุกตและแบบการนําเทคนิคทั้งสองมาใชใหดู  ในอนาคตมีโครงการ
จะทําใหขนาดโครงการเล็กลง และใชเทคนิค IT มาชวยในงานบํารุงรักษาได 

• โครงการทดลองนําน้ําทิ้งมาใชซ้ํา (Reuse) 

ในไทยไดมีการทดลองนําเทคนิค membrane+RO มาใชในโรงงานอาหาร  และไดแสดงผล
การเก็บติดตามคุณภาพน้ําอยู 
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กรอบที่3. (ตอ)    

• โครงการประหยัดน้ํา (Rationale) 

ในไทยมีโครงการนํารองเพื่อศึกษาการประหยัดน้ําในโรงงานเสนใยและยอมสี  มีระยะเวลา
ดําเนินการจากป พ.ศ. 2544 ถึง 2549 โดยมีการสํารวจสถานภาพ การใชเทคนิคตางๆ เขาชวย
ประหยัดน้ํา ไดมีการนําเสนอตัวอยางการศึกษาในขั้นตอนการลาง  
อางอิง:     จากเอกสารการสัมมนาเรื่อง Wastewater Reuse Project in Thailand 
               จัดโดย กรมโรงงาน กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  วท.  และ ศูนยสงเสริมการใชน้ํากลับ 
               สนับสนุนโดย NEDO และ JETRO เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2546   
               สรุปโดย สุจริต คูณธนกุลวงศ 

 
 

กรอบที่4.  ความคืบหนาการควบคุมการใชน้ําบาดาลในจังหวัดโอซากา 

1) สภาพปญหา 
เมืองโอซากาประสบปญหาเรื่องแผนดินทรุดมาตั้งแตป ค.ศ. 1940  และมาทรุดมากหลังป 

ค.ศ. 1950 เน่ืองมาจากการเติบโตของเมือง และอุตสาหกรรม  ทําใหอัตราการสูบน้ําเฉพาะใน
เมืองเพิ่มจากวันละ 50,000 ลบ.ม. ในป ค.ศ. 1954 เปน 340,000 ลบ.ม. ในป ค.ศ. 1960   ทํา
ใหพ้ืนที่กวา 1 ใน 3 ของเมืองทรุดตัวกวา 1.0 เมตร และทรุดมากที่สุด 1.5 เมตร (สะสม)   ผลจา
การทรุดตัวทําใหคันกันน้ําที่กอสรางไว ไมสามารถรักษาระดับน้ําสูงสุด โดยเฉพาะในชวงไตฝุนได 
กอใหเกิดอุทกภัยใหญในป ค.ศ. 1940 และ 1961 

2) การแกปญหา 
ในป ค.ศ. 1940 ไดมีการออกกฎหมายควบคุมการใชนํ้าบาดาลเพื่อการอุตสาหกรรม โดย

มุงควบคุมเฉพาะโครงการใหญ และโครงการใหมเทานั้น   แตก็ไมสามารถควบคุมการทรุดตัวได  
จนในป ค.ศ. 1962  ไดมีการปรับปรุงกฎหมายการใชนํ้าเพื่ออุตสาหกรรมและอาคาร โดยใหหยุด
การใชนํ้าบาดาลทั้งส้ิน และใหหันไปใชนํ้าจากโครงการน้ําอุตสาหกรรม (ซึ่งมีการเตรียมการไว
แลว)  และประกาศเขตควบคุมหามใชนํ้าบาดาลเพื่ออุตสาหกรรมและอาคาร 

3) มาตรการเสริม 
นอกจากมาตรการหามใชนํ้าบาดาลแลว  รัฐบาลยังไดจัดทําแหลงนํ้าสํารองอื่น รวมทั้ง

โครงการน้ําอุตสาหกรรมในบางเขต และมีการใหเงินสนับสนุนในการเปลี่ยนระบบเพื่อใหสอดคลอง
กับแหลงนํ้าดิบใหม   นอกนั้น เปนโครงการเสริมสรางมาตรการปองกันน้ําทวม ทดแทนโครงการ
เดิมที่ทรุดตัวไปแลว 
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กรอบที่4. (ตอ) 
4) ผลที่เกิดขึ้น 

การสูบน้ําบาดาลในปจจุบัน ทั้งจังหวัดลดลงจากเดิมประมาณ 900,000 ลบมตอวัน เปน 
300,000 ลบ.ม. ตอวัน และในเขตเมือง จากเดิม 340,000 ลบ.ม. ตอวัน เปน 50,000 ลบ.ม. 
ตอวัน  ระดับน้ําไดปรับตัวจากเดิมต่ําสุดที่ –30 เมตร เปน – 5.0 เมตร (คิดจากบอสังเกตการณ)  
และการทรุดตัวก็หยุด และรักษาสภาพการทรุดตัวสะสมที่ –290 ซม. 

5) มาตรการในปจจุบัน 

ปจจุบันการสูบน้ําบาดาลรอบนอกยังมีการใชอยู โดยเฉพาะเพื่อการเกษตร (กฎหมายหาม
ใชเฉพาะอุตสาหกรรมและอาคาร) สวนในเมือง จะมีการสูบน้ําเพื่อการกอสรางขนาดใหญ  (เพ่ือลด
ระดับน้ําบาดาลซึ่งก็กอใหเกิดปญหาการทรุดตัวของพื้นดินเฉพาะจุด)  ถาจะเปนการสูบเพื่อ
อุตสาหกรรมและอาคารมีการควบคุมขนาดบอสูบตองไมเกิน 2 น้ิว และสูบที่ระดับลึกกวา 600 เมตร 

6) สภาพในอนาคต 

เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมยังไมดีขึ้นมากนัก  ประกอบกับมาตรการประหยัด
นํ้า และการนําน้ําเสียกลับมาใชใหม  ทําใหความตองการน้ําในจังหวัดโอซากาลดลง (วางแผนไว 
วันละ 1.0 ลาน ลบ.ม.)  ทําใหเกิดภาระทางการเงินกับจังหวัด เพราะไดไปรวมลงทุนพัฒนาแหลง
น้ําไวเผื่ออนาคตแลว ทําใหผูบริหารตัดสินใจไมเขารวมลงทุนในการพัฒนาแหลงนํ้าใหมในระยะนี้ 

7) เรื่องอืน่ๆ 
7.1  ในพื้นที่โตเกียว เริ่มมีปญหา Uplift เน่ืองจากการเพิ่มของระดับน้ําบาดาล เชน บริเวณ

สถานีรถไฟ Ueno ไดแกปญหาโดยใช Anchor  และ ใชนํ้าหนักกดทับอยู   นอกจากนี้ใน
บางเมือง เชน Niigata เน่ืองจากมีการใชนํ้าในหนารอนมาก และมีหิมะในหนาหนาว 
จึงมีโครงการเติมนํ้าลงสูชั้นน้ําบาดาล 

7.2 ระบบการตดิตามแผนดินทรดุ ดาํเนินการทั่วประเทศ และที่ใดที่มีการทรุดตัวเกิน 
2 ซม.ตอป จะประกาศเปนเขตแผนดินทรุด ปจจุบันมีอยู 8 เขต (สวนใหญอยูใกล
โตเกียว ไมมีโอซากา) 

7.3 ทางจงัหวัดไดจัดเรื่องการลดลงของระดับน้ํา และการทรดุตวั เขาอยูในกฎหมายสิง่แวดลอม 
(ป ค.ศ. 1971) ทาํใหการดําเนินการ สามารถใชกฎหมายสิง่แวดลอมเขาควบคุม 

7.4  ทางจังหวัดไดพยายามรณรงคใหชุมชน และประชากรทั่วไปไดเขาใจ และชวยอนุรักษ
สภาพสิ่งแวดลอมซึ่งก็รวมเรื่องการทรุดตวัและความสกปรกของน้ําบาดาลดวย  
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8) ประเด็นที่นาสนใจ 
8.1 การออกกฎหมายเพื่อควบคุมการใชนํ้าบาดาล ตามวัตถุประสงค และประกาศเขต

ควบคุม 
8.2 การพัฒนาโครงการน้าํอุตสาหกรรม และสงเสริมมาตรการประหยดัน้ําและการนําน้าํ

เสียกลับมาใชใหม 
8.3 ผลจากการควบคุมการใชนํ้าบาดาล (การคืนตวัของระดับน้ํา การหยุดการทรุดตวั  

การเกิด Uplift) 
8.4   ระบบการตดิตาม ระดับน้ํา และขอมูลการทรดุตวั 
8.5   การรณรงครักษาสภาพแวดลอมกบัชุมชม และประชาชนทั่วไป 

เอกสารสรุปผลจากการเยี่ยมสํานักงานจังหวัดโอซากา วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2547  

โดย  สุจริต คูณธนกุลวงศ 

 

7.5. การบริหารรวมกับแหลงน้ําอื่น 

การบริหารน้ําบาดาลไมสามารถปฏิเสธการดํารงอยูของน้ําผิวดินได เพราะ ในพื้นที่น้ีเอง 
การใชนํ้าสวนใหญพึงพาน้ําผิวดินเปนหลัก   จึงจําเปนตองสรางกลไกในการวางแผน ติดตาม     
การพัฒนาน้ําบาดาลใหสอดคลองไปกับการพัฒนาและบริหารนํ้าผิวดินดวยในเวลาเดียวกัน 
โดยเฉพาะการพัฒนาแหลงนํ้าใหม เชน โครงการเขื่อนปาสัก  เขื่อนจากลุมนํ้าแมกลอง เปนตน 

 

 
 

ภาพที่ 19   องคประกอบในการบริหารทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน ( IWRM) 
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8. ขอเสนอแนะอื่นๆ 
 ในการบริหารจัดการน้ําบาดาลเมื่อพิจารณาโดยรวม นอกจากพื้นที่กรุงเทพฯและ  

ปริมณฑลแลว เพ่ือพิจารณาการวางแผนระดับประเทศแลว ยังมีมาตรการโดยรวมที่ควรดําเนินการ
ดังน้ี 

8.1. ระบบการขึ้นทะเบียนเพื่อจัดทําบัญชีบอ 

ควรกําหนดระดับการใชนํ้าบาดาลในแตละพื้นที่ ตามปริมาณการใชนํ้าบาดาลมาก      
ปานกลาง นอย และตามความเจริญ โดยอาจพิจารณาดูแนวโนมในอดีต และอนาคตประกอบ      
ในพื้นที่การใชนํ้าบาดาลปานกลางขึ้นไป ควรเริ่มมีระบบการขึ้นทะเบียนบอน้ําบาดาล และการสราง
โครงขายติดตามระดับน้ํา  ขณะที่พ้ืนที่การใชนํ้าบาดาลมากตองใชกลไกทางเศรษฐศาสตร/
เทคโนโลยีเขาชวยจัดการ 

8.2. กฎ ระเบียบ 

        ควรปรับปรุง พรบ. นํ้าบาดาลใหมีเน้ือหาครอบคลุม การวางแผน การจัดสรร      
การกํากับ และการอนุรักษ รวมทั้งองคกรในระดับประเทศได  นอกจากนี้ ควรกําหนดกฎระเบียบ 
การขึ้นทะเบียน การขออนุญาต การสงเสริม การลงโทษ ตามระดับของการใชนํ้า และสภาพ
คุณภาพน้ําบาดาลในแตละพื้นที่  นอกจากนี้ กฎเกณฑการอนุรักษพ้ืนที่เติมนํ้าของแองนํ้าก็ควรมี
มาตรการออกประกาศควบคุมพ้ืนที่ดังกลาวมิใหเกิดพื้นที่มลภาวะขึ้น 

8.3. บทบาทของหนวยงาน 

ในการบริหารทรัพยากรไดมีการกําหนดบทบาทของผูควบคุม (Regulator) ผูใหบริการหรือ
ผูพัฒนา (service provider) และผูใช (user) กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปนหนวยงานหลักใน     
การกําหนดนโยบาย  วางแผน และกํากับการพัฒนาและใชนํ้าบาดาลทั่วประเทศ ซึ่งถือเปนองคกร
ควบคุม โดยมีผูใหบริการและผูใชกระจายอยูทั่วประเทศและหลายหนวยงาน  ควรกําหนดบทบาท
และสงเสริมบทบาทของแตละองคกรใหแข็งแกรงขึ้น  การกําหนดนโยบายระดับประเทศตองใชกลไก
ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติเพ่ือใหเกิดนโยบายรวมกับน้ําผิวดิน   อยางไรก็ตาม 
เ น่ืองจากลักษณะของการใช นํ้ าบาดาลมีลักษณะเปนพื้นที่ เฉพาะ  จึ งควรใชกลไกตาม               
พ.ร.บ นํ้าบาดาล ประกาศเปนเขตพื้นที่ควบคุม ในระดับตางๆ ตามความเจริญเติบโต หรือ            
ปริมาณการใชนํ้าบาดาล 
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8.4. มูลคาทางเศรษฐศาสตร 

การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของน้ําบาดาลจะพิจารณาดานตนทนุการพฒันา การใช 
และคาทรัพยากร ซึ่งการประเมินคาทรัพยากรเปนตัวเลขมีความเฉพาะในแตละพื้นที่  จึงมักจะใช
เทียบกับคาพัฒนาทรัพยากรอื่นเชนน้ําผิวดิน หรือ คาทําใหนํ้าบาดาลกลับมาสูสภาพเดิมใน      
พ้ืนที่ น้ัน ๆ เทียบมีการศึกษาเพื่อประเมินมูลคาดังกลาวในพื้นที่ที่ มีการใช นํ้าบาดาลมาก                
เพ่ือประกอบการวางแผนและทางเลือกแหลงนํ้าอื่น 

8.5. นโยบายพัฒนาและทางเลือกแหลงน้ํา 

ในพื้นที่ที่ตองการใชนํ้า ปรกติจะมีทางเลือกวาจะมาจากแหลงนํ้าใด  ถาเรามีแผนที่ความ
ตองการใชนํ้าในอนาคตได ก็สามารถกําหนดนโยบายการพัฒนาและทางเลือกแหลงนํ้าที่มีตนทุน
เหมาะสมไวได มิฉะนั้นจะเปนการพัฒนาแบบตามอําเภอใจ ซึ่งมักจะตองตามมาแกไขปญหา
ภายหลัง 

8.6. งานวิจัยที่ควรทําตอไป  

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลตอไป จําเปนตองมีการศึกษาวิจัย เพ่ือใหเขาใจ
ลักษณะ และเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือใหสามารถนํามาใชในการจัดการได  หัวขอที่ควรพิจารณา
ดําเนินการ เชน  สภาพอุทกธรณี การศึกษาลักษณะการใชนํ้า  การหาศักยภาพ และ            
เกณฑการควบคุม  การหามูลคาทางเศรษฐศาสตรและสังคมเพื่อการพัฒนาและจัดสรร การหา
มาตรการสงเสริมอนุรักษที่เหมาะสม รูปแบบการมีสวนรวม และการบริหารน้ํารวม  เทคโนโลยีใหม
ในการพัฒนาและอนุรักษ เปนตน  

8.7. ขอเสนอแนะทั่วไป 

พ้ืนฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรจะอยูที่กลไกรัฐ และตัวบุคคลในสังคม ซึ่งจะตอง
หาทางกําหนดมาตรการจากภาครัฐใหสามารถจูงใจ และควบคุมทั้งทางตรงและทางออมใหเกิดการ
ใชทรัพยากรอยางเหมาะสม  การศึกษา การรณรงค เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํายังมีความจําเปนในการ
สรางจิตสํานึกระดับปจเจกบุคคลเพื่อใหมีสวนรวม เรียนรู กําหนด และดําเนินการตามมาตรการที่มี 
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9. ขอสรุป 
ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลมีการพัฒนาบอน้ําบาดาลมานาน เพ่ือใชในการอุปโภค 

บริโภค อุตสาหกรรมและการเกษตร  การเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมาสงผลตอ
ปญหาการ การลดของระดับ และคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่   จนมีนโยบายในการชะลอการใชและ
การปดบอน้ําบาดาลในป พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2546  อยางไรก็ตาม เนื่องจากยังมีความตองการ
ใชนํ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต  ภาวการณขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะน้ําผิวดิน จะยังคงผลักดันใหมี          
การใชนํ้าบาดาลในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตบริการประปา   จึงจําตองมีการติดตามควบคุม
การใชนํ้าบาดาลอยางตอเนื่อง พรอมหาทางอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูไมใหเส่ือมโทรมไปมากกวานี้ 

ในระดับประเทศ เน่ืองจากการใชนํ้าบาดาลจะมีความจําเปน และสําคัญมากขึ้น เน่ืองจาก
ความตองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงควรมีการบริหารโดยกําหนดเขตการใชนํ้าบาดาล มาก 
ปานกลาง นอย เขตอนุรักษพ้ืนที่ตนน้ําเพื่อมีมาตรการ กฎระเบียบที่เหมาะสมของความเจรญิเตบิโต
ในแตละพื้นที่ หรือ บางชวงเวลา  นอกนั้น ควรมีการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรู เกี่ยวกับ         
สภาพอุทกธรณี ความสามารถของแองนํ้า  การใหมูลคาทางเศรษฐศาสตรที่เหมาะสม และพัฒนา
กระบวนการและกลไกการบริหารน้ําบาดาลรวมกับน้ําผิวดิน การบริหารทรัพยากรน้ําแบบผสมผสาน 
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ภาคผนวก 

ขอมูลการใชและความตองการน้ํา 

ตารางที่ ผ1   ประมาณการใชน้ําบาดาลแยกตามจังหวัด 
                         (หนวย  : ลบ.ม./วัน) 

จังหวัด 2526 2530 2536 2540 
กรุงเทพฯ 596,579 507,152 408,171 583,108 

นครปฐม 72,376 89,960 157,097 291,314 

นนทบุรี 70,494 47,428 62,830 105,885 

ปทุมธานี 108,974 151,842 292,968 520,778 

อยุธยา 91,492 128,709 235,014 378,859 

สมุทรปราการ 312,975 373,119 419,265 427,582 

สมุทรสาคร 91,262 140,905 188,547 296,336 
 
 
ตารางที่ ผ2   ประมาณการใชน้ําบาดาลแยกตามชั้นน้ํา 

               (หนวย  : ลบ.ม./วัน) 
ช้ันน้ํา 2526 2530 2536 2540 

PD 251,079 297,909 364,759 431,231 

NL 657,638 669,643 773,295 1,134,505 

NB 391,617 403,702 463,203 722,274 

หมายเหตุ PD: ชั้นน้ําพระประแดง 
  NL: ชั้นน้ํานครหลวง 
  NR: ชั้นน้ํานนทบุรี 
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ตารางที่ 3    ประมาณการความตองการน้ําแยกตามประเภทการใชน้ํา  

                         (หนวย  : ลบ.ม./วัน) 
ประเภทการใชน้ํา 2540 2545 2555 

อุปโภค บริโภค 1.70 2.35 2.66 

การพาณิชย 1.13 1.28 1.48 

อุตสาหกรรม 2.27 2.57 3.16 

รวม 5.10 6.20 7.30 

ตารางที่ 4  ประมาณการความตองการน้ําแยกตามแหลงน้ํา 

 (หนวย  : ลบ.ม./วัน) 
แหลงน้ําที่ใช 2540 2545 2555 

น้ําบาดาล 2.60 2.50 2.70 

น้ําผิวดิน 2.50 3.70 4.60 

รวม 5.10 6.20 7.30 

 

ตารางที่ 5   การกระจายตัวของบอน้ําบาดาลในป พ.ศ. 2540             

บอน้ําบาดาลราชการ (รอยละ 18.46) 
บอน้ําบาดาลเอกชน (รอยละ 

81.54) 
หนวยงาน รอยละ ภาค รอยละ 

กรมโยธาธิการ 68 ครัวเรือน 46 

กรมทรัพยากรธรณี 14 อุตสาหกรรม 39 

กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท 5 การพาณิชย 12 

กรมอนามัย 4.7 อ่ืนๆ 3 

การประปาสวนภูมิภาค 4.7   

การนิคมอุตสาหกรรม 2.4   

การประปานครหลวง 1.7   
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ประมาณความตองการใชน้ํา
ภาคครัวเรือน

ประมาณความตองการใชน้ํา
ภาคเกษตรกรรม

การประมาณการความตองการใชน้ํารวม

ประมาณความตองการใชน้ํา
ภาคอุตสาหกรรม

โครงสรางประชากร (POP)
(แบบจําลองประชากร)

ครัวเรือน (HH)
HH = g(POP)

อุปสงค 
DWH = f(HH)

ผลผลติรวมของพืช j

อุปสงค
DWA= Hj*Xj

โครงสรางผลผลิตของพืชที่ j

อุป
สง

คข
ั้นสุ

ดท
าย

(จา
กต

ารา
ง I

npu
t-O

utp
ut)

โค
รงส

ราง
การ

ผล
ิตข

อง
อุต

สา
หก

รร
ม j

Y j= f
(K

j, L
j) 

Y =
 ผล

ผลิ
ต  

 K
= ท

ุนจ
ุดท

ะเบ
ียน

L =
 แร

งงา
น ณ ดุลยภาพ (Equilibrium)

อุปทาน (yj) = อุปสงค (FDj)

  Hj = [I-A]-1 FDj 
Leontief Inverse Matrix

  Hj = [I-A]-1 FDj 
Leontief Inverse Matrix

อุปสงค
DWIj =Wj *Hj

Wj =อัตราการใชน้ําอุตสาหกรรม

ภาวะเศรษฐกจิไทยและโลก
(แบบจําลองเศรษฐกจิมหภาค)

พื้นที่เกบ็เกีย่วพืช j

 
ภาพที่ 8     การหาความตองการใชน้ํารวม 



            

 
 
ตารางที่ 3   แนวทาง รูปแบบ และโครงสรางที่ใชในการวางแผนระบบน้ําในญี่ปุน 
ก) แนวทางการวางแผน    

ประเด็น ระบบน้ําด ี ระบบน้ําเสีย ระบบน้ําแมน้ํา 
1. กฎหมายทีเ่กี่ยวของ กฎหมายน้ําประปา กฎหมายน้ําเสีย กฎหมายแมน้ํา 

2. เกณฑพิจารณา จัดหาตามความตองการดคูวามเหมาะสม
โครงการเปนไปตามมาตรฐาน 

ความเหมาะสมของแผนเปนไป
ตามมาตรฐาน ตามเขตที่

กําหนด 

พิจารณาใหครอบคลุมทั้งลุมน้ํา 
พิจารณารวมเรื่องอุทกภยั 

3. เอกสารอางอิง คูมือการออกแบบอุปกรณประปา 
(2000) 

คูมือการออกแบบอุปกรณน้ํา
เสีย (1994) 

แนวทางการสํารวจสภาพ
เศรษฐกิจรักษาสภาพน้ํา 

(1980)คูมือการออกแบบ
ปองกันน้ําทวมและตะกอน 

(1996) 

4. วิธีประมาณความตองการ ลวงหนา 15 ถึง 20 ป ใชตวัเลขประมาณ
การใชตัวเลขจริงประกอบ 

ลวงหนา 20 ป ปริมาณน้ํารวม
ของแตละเขต สอดคลองกบั

แผนประปา 

ไมไดระบ ุกําหนดโอกาสเกิดซ้ํา
ตามความสําคัญของแมน้ํา 

 
 
 
 



 
ตารางที่ 3  แนวทาง รูปแบบ และโครงสรางที่ใชในการวางแผนระบบน้ําในญี่ปุน (ตอ) 
ข) รูปแบบ    

ขนาดโครงการ รูปแบบ ลักษณะโครงสราง 

ขนาดใหญ (รวมพื้นที่เมืองใหญหลาย
เมือง) 

 

โครงการปองกันแมน้ํา (เปนโครงการระดับประเทศ) 

ขนาดกลาง (ระดับจังหวัด หรือหลาย
เทศบาลรวมกัน) 

  

โครงการพัฒนาน้ําประปา โครงการบําบดัน้ําเสีย 
โครงการปองกันน้ําทวม 

ขนาดเล็ก (ระดับเทศบาล) 

 
โครงการพัฒนาน้ําประปาขนาดเล็ก (ทีม่ีแหลงน้ําเอง) 

โครงการบําบดัน้ําเสีย โครงการปรับปรุงลําน้ํา (เฉพาะใน
พื้นที่และดําเนินการเอง) 

 

เขตจังหวัด

พื้นที่ปริมณฑล

เขตเทศบาล หมุบาน

พื้นที่จังหวัด

เขตเทศบาล หมุบาน

พื้นที่จังหวัด



            

 
 
ตารางที่ 3   แนวทาง รูปแบบ และโครงสรางที่ใชในการวางแผนระบบน้ําในญี่ปุน (ตอ) 
ค) ขนาดโครงขายตามจํานวนประชากร 

จํานวนประชากร  ระบบน้ําด ี ระบบน้ําเสีย ระบบน้ําแมน้ํา 

10 ถึง 100 ลานคน โครงการพัฒนาเขื่อน อาคารบังคับ
น้ํา ระบบสง - 

โครงการเขื่อนปองกันน้ําทวม 
(โครงการระดบัประเทศ) 

ประมาณ 1 ลานคน อาคารบังคับน้ํา (ประปาขนาดใหญ) 
โครงการบําบดัน้ําเสีย  

(ในพื้นที่รวม) 
โครงการปรับปรุง  

(เฉพาะลําน้าํในพื้นที่) 

ประมาณ 100,000คน ระบบปรับปรุงน้ํา โรงบําบัดน้าํเสีย โครงการสระเก็บกักน้ําอเนกประสงค
พรอมทอสง 

ประมาณ 10,000 คน ระบบทอสงประธาน พรอมทอสง
ขนาดเล็ก ทอรวบรวมน้าํเสียประธาน ทอรวบรวมน้าํฝนพรอมสระเก็บกัก

น้ําฝน  
ต่ํากวา 1,000 คน ทอสงน้ํา ทอรับน้ําเสีย ทอรับน้ําฝน 
เอกสารอางองิ :  Abe Takehisa et. al.,  อนาคตของพลังงานและสิ่งแวดลอม, 200



 
ตารางที่ 6  จํานวนบอน้ําบาดาลราชการและเอกชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
                       (หนวย : บอ) 
บอน้ําบาดาลราชการ

จังหวัด 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545
กรุงเทพมหานคร 53 55 55 56 58 58 58 58 60 65 66 70 71 71 71 72 72 74 74 74
นนทบุรี 22 27 36 37 42 43 49 57 65 79 88 101 111 133 135 150 168 175 176 177
สมุทรปราการ 68 75 91 100 105 109 114 118 123 135 155 187 217 238 259 264 277 289 297 299
ปทุมธานี 37 42 51 59 70 71 85 92 109 129 148 177 218 261 285 318 346 376 378 379
พระนครศรีอยุธยา 186 215 237 265 352 418 467 540 646 758 866 940 1,038 1,165 1,258 1,367 1,460 1,528 1,572 1,593
นครปฐม 276 313 344 374 400 430 500 604 698 807 932 1,076 1,222 1,359 1,398 1,471 1,532 1,575 1,626 1,645
สมุทรสาคร 120 148 162 190 209 227 235 240 256 280 290 326 388 437 458 467 473 487 500 503

รวม 1,471 1,695 1,897 2,106 2,414 2,654 2,958 3,360 3,854 4,441 5,024 5,684 6,459 7,257 7,657 8,146 8,584 8,934 9,172 9,266
บอน้ําบาดาลเอกชน

จังหวัด 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546
กรุงเทพมหานคร 220 245 265 340 422 560 898 1,119 1,179 1,148 1,088 1,147 1,121 1,003 856 659
นนทบุรี 4 7 13 27 39 57 90 106 107 114 137 158 183 229 267 264
สมุทรปราการ 879 847 766 887 950 1,157 1,439 1,685 1,769 1,744 1,639 1,608 1,706 1,718 1,549 1,453
ปทุมธานี 102 153 197 326 468 586 840 964 1,057 1,099 1,123 1,089 1,017 998 977 693
พระนครศรีอยุธยา 3 6 16 41 68 122 194 228 244 259 291 355 384 n/a 560 609
นครปฐม n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 159 169 176 217 302 453 752 799 553
สมุทรสาคร 18 27 48 138 217 317 446 520 530 557 613 636 685 916 1,089 1,137

รวม 1,226 1,285 1,305 1,759 2,164 2,799 3,907 4,781 5,055 5,097 5,108 5,295 5,549 5,616 6,097 5,368  
หมายเหตุ : n/a หมายถึงไมมีขอมูล 
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