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บทที่ 1  
สถานภาพน้ําของประเทศไทย 

 
  บทน้ีแนะนําสภาพฝน การใชนํ้า การจัดหาน้ํา การประมาณความตองการใชนํ้า และ
การจัดการนํ้าผิวดิน นอกจากนี้ยังไดระบปุญหานํ้าทวม นํ้าแลง คุณภาพนํ้าและการจัดการนํ้าใต
ดิน เปนพ้ืนฐานกอนจะไปทําการวางแผนดานน้ําและวิบตัิภัยตอไป 
 
1.1 สภาพปริมาณฝนของไทย 
  ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปในป ค.ศ. 1979-2006 ประมาณ 1,408.3 มม. 
แบงเปน ฤดูฝน 1,265.3 มม. และฤดูแลง 143.0 มม. (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ 
2553  สุจริตและคณะ 2553) โดยลุมนํ้าที่มีปริมาณฝนรายปสูงสุด ไดแก ลุมนํ้าภาคใตฝงตะวนัตก 
รองลงมาเปนลุมนํ้าชายฝงทะเลตะวันออก  และลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก ตามลําดับ สําหรับ
รายละเอียดการวิเคราะหปริมาณน้ําฝนรายเดือนในแตละกลุมลุมนํ้าหลัก แสดงดังตารางที่ 1-1  
และเสนชั้นปรมิาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ป ค.ศ. 1979 – 2006  แสดงไดดังรูปที่ 1-1  
 
ตารางที่ 1-1  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนของกลุมลุมนํ้าหลัก 
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รูปที่ 1-1 เสนชั้นปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายป ป ค.ศ. 1979 – 2006   
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1.2  สถานการณการใชนํ้าของประเทศไทย 
  จากรายงานการจัดทําบัญชปีระชาชาติทีค่ิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) ไดประเมินการใชนํ้าเพ่ือกิจกรรม
ตางๆ ไดแก การใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร พบวา สภาพการใชนํ้า
เพ่ือกิจกรรมตางๆ ของประเทศไทยโดยรวมในป 2550 (ถือเปนปนํ้าปรกติ) ประมาณ 60,414 ลาน
ลบ.ม./ป แบงเปน ปริมาณการใชนํ้าอุปโภคบริโภคโดยรวม ประมาณ  1,696.62 ลานลบ.ม./ป โดย
ที่มีการใชนํ้าอุปโภคบริโภคในเขตเทศบาล ประมาณ  890.95 ลานลบ.ม./ป และนอกเขตเทศบาล 
ประมาณ  805.67 ลานลบ.ม./ป  ปริมาณการใชนํ้าอุตสาหกรรมโดยรวม ประมาณ  4,238.9 ลาน
ลบ.ม./ป โดยที่มีการใชนํ้าในเขตนคิมอุตสาหกรรมประมาณ  216.10ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ และ 
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ  4,022.8 ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ สําหรับปริมาณการใชนํ้า
เพ่ือการเกษตรโดยรวม  ประมาณ  54,478 ลานลบ.ม./ป แบงเปน ปริมาณการใชนํ้าเพ่ือ
เกษตรกรรมในเขตชลประทาน ประมาณ  29,368.5 ลานลบ.ม./ป และปริมาณการใชนํ้าเพ่ือ
เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานในป พ.ศ. 2550 ประมาณ  25,110 ลานลบ.ม./ป สรุปไดดัง
ตารางที่ 1-2  
 
ตารางที่ 1-2  สรุปสภาพการใชนํ้าของประเทศไทย ในป 2550 

กลุมลุมนํ้า 
อุปโภค

บริโภค (ลาน
ลบม.) 

อุตสาหกรรม 
(ลานลบม.) 

การเกษตร 
(ลานลบม.) 

รวม 
(ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 440.76 299.1 16,611 17,351 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 10.14 1.6 258 270 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 902.87 2,966.30 28,551 32,420 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 32.32 232.2 2,009 2,274 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง 38.02 130 3,490 3,658 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 61.27 427.9 950 1,439 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 21.21 56.4 749 827 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 140.95 34.7 1,797 1,973 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 49.1 90.5 62 202 

รวมท้ังประเทศ 1,696.62 4,238.90 54,478 60,414 

 
1.3  การจัดหานํ้าในปจจุบัน 
  จากรายงาน การจัดทําบัญชีประชาชาติที่คิดรวมตนทุนดานทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553) ไดประเมินสภาพการจัดหานํ้า
ของหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ประกอบดวย ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บนํ้า
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ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซ่ึงดําเนินการจัดการนํ้าหรือปลอยน้ําโดยการไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย และกรมชลประทาน  ปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากอาง
เก็บนํ้า ปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากลํานํ้า ปริมาณน้ําใชการของสระเก็บนํ้า  
ปริมาณน้ําดิบที่สูบของประปาภูมิภาค  และประปานครหลวง  

  จากสภาพการจัดหานํ้าขางตน สรุปไดวา ประเทศไทยมีปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บ
นํ้าโดยรวมในป พ.ศ.2550 ประมาณ 41,489 ลานลบ.ม./ป และมีปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดของ
แองนํ้าบาดาลโดยรวม 27,376 ลานลบ.ม./ป สรุปปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บนํ้า และปริมาณน้ํา
บาดาลท่ีพัฒนาไดของแองนํ้าบาดาล รายกลุมลุมนํ้าของประเทศไทย ดังตารางที่ 1-3 ซ่ึงถือวา
ปริมาณน้ําที่พัฒนาของแองนํ้าแตละแองคงที่ตลอดทั้งป กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าโขงมีศักยภาพใน
การพัฒนาน้ําบาดาลสูงสุด  ประมาณ 9,953  ลานลบ.ม./ป  ปริมาณน้ําที่ปลอยจากอางเก็บนํ้า
โดยรวม 45,171 ลานลบ.ม./ป แบงเปนขนาดใหญ 41,372 ลานลบ.ม./ป ขนาดกลาง 2,948.46 
ลานลบ.ม./ป และขนาดเล็ก 850.10 ลานลบ.ม./ป ตามลําดับ  โดยกลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีนเปน
กลุมลุมนํ้าที่มีการจัดสรรนํ้าจากอางเก็บนํ้าสูงที่สุด สรุปปริมาณน้ําปลอยจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ดังตารางที่ 1-4 
 
ตารางที่ 1-3  สรุปปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บนํ้า และปรมิาณน้ําบาดาลที่พัฒนาได 
   ของแองนํ้าบาดาล รายกลุมลุมนํ้าของประเทศไทย (ป 2550) 

กลุมลุมนํ้า 
ปริมาณนํ้าท่ีไหลเขาอาง

เก็บนํ้า (ลานลบม.) 
ปริมาณนํ้าบาดาลที่พัฒนาไดของ

แองนํ้าบาดาล (ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 7,932 9,953 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน - 782 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 15,992 7,097 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 11,326 1,720 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง - 1,782 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 394 1,431 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 1,426 1,089 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 4,419 2,132 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก - 1,389 

รวมท้ังประเทศ 41,489 27,376 
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ตารางที่ 1-4  สรุปปริมาณน้ําปลอยจากอางเก็บนํ้าขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
กลุมลุมนํ้า อางเก็บนํ้า

ขนาดใหญ 
(ลานลบม.) 

อางเก็บนํ้า
ขนาดกลาง 
(ลานลบม.) 

อางเก็บนํ้า
ขนาดเล็ก 

(ลานลบม.) 

  รวม 
(ลาน
ลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 7,390 1,866.65 554.58 9,811.23 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน - 7.84 5 12.84 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 18,217 533.37 149.3 18,899.67 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 10,242 - 16.78 10,258.78 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง - 112.55 15.51 128.06 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 355 242.02 14.62 611.64 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 1,276 - 35.47 1,311.47 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 3,891 162.94 51.65 4,105.59 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก - 23.08 7.2 30.28 

รวมท้ังประเทศ 41,372 2,948.46 850.1 45,170.56 

 
  สําหรับปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากอางเก็บนํ้าโดยรวม ประมาณ 
32,592 ลานลบ.ม./ป และปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากลํานํ้าโดยรวม ประมาณ 
3,784 ลานลบ.ม./ป ปริมาณน้ําใชการของสระเก็บนํ้า 177 ลานลบ.ม./ป สรุปปริมาณน้ําที่ไดรับ
ของโครงการชลประทานจากอางเก็บนํ้าดังตารางที่ 1-5   
 
ตารางที่ 1-5  สรุปปริมาณน้ําที่ไดรับของโครงการชลประทานจากอางเก็บนํ้า 

กลุมลุมนํ้า 
อางเก็บนํ้า 
(ลานลบม.) 

ลํานํ้า (ลาน
ลบม.) 

สระเก็บนํ้า 
(ลานลบม.) 

รวม 
(ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 7,549 423.17 105.07 8,077.57 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 12.48 13.64 0.3 26.42 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 13,531 1036.13 55.52 14,622.42 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 8,703 16.47 1.1 8,720.55 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง 332.1 1442.88 3.37 1,778.35 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย 318.78 438.3 4.37 761.45 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทย 870 0 1.01 870.81 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 1,254 399.82 5.08 1,659.08 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 21.03 13.41 1.63 36.07 

รวมท้ังประเทศ 32,592 3,783.83 177.45 36,552.83 
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  นอกจากนี้ปริมาณน้ําดิบที่สูบของการประปาโดยรวม ประมาณ 2,453 ลานลบ.ม./ป 
แบงเปนประปาสวนภูมิภาค   875 ลานลบ.ม./ป และประปานครหลวง 1,579 ลานลบ.ม./ป 
ตามลําดับ สรุปปริมาณน้ําดิบที่สูบของการประปาดังตารางที่ 1-6 
 
ตารางที่ 1-6  สรุปปริมาณน้ําดิบที่สูบของการประปา 

กลุมลุมนํ้า 
ประปาภูมิภาค 

(ลานลบม.) 
ประปานครหลวง 

(ลานลบม.) 
รวม (ลานลบม.) 

1. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 280.06 - 280.06 

2. กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 9.57 - 9.57 

3. กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 225.4 1,578.72 1,804.12 

4. กลุมลุมน้ําแมกลอง 2.34 - 2.34 

5. กลุมลุมน้ําบางปะกง 28.97 - 28.97 

6. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันออก 149.61 - 149.61 

7. กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 11.86 - 11.86 

8. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 117.85 - 117.85 

9. กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 49.09 - 49.09 

รวมท้ังประเทศ 874.76 1,578.72 2,453.48 

  
1.4  การประมาณความตองการใชนํ้าในอนาคต 
  จากการทบทวนรายงานสถานการณการใชนํ้าของประเทศไทย (สุจริตและคณะ, 
2549) ไดมีการประเมินความตองการใชนํ้าในอนาคต พบวา ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุปโภค
บริโภคมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 3,567ลานลบ.ม.ตอป ในป 2547 เปน 4,071 ลานลบ.ม.ตอป ใน
ป 2567 ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2,227 ลานลบ.ม.ตอป ใน
ป 2547 เปน 4,040 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2567  

  สําหรับความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ไดประเมินวา เม่ือมีการ
พัฒนาโครงการชลประทานตามแผนแลวจะทําใหพ้ืนทีช่ลประทานโดยรวมของประเทศไทยเพิม่ขน
จากเดิม 21,868,000 ไร ในป 2547 เปน 27,162,255 ไร ในป 2567 ซ่ึงมีความตองการนํ้าผันแปร
ไปตามสถานการณนํ้าตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความตองการน้ํา 24,695 ลาน
ลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้าปกติ 23,360 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 21,758 ลานลบ.ม.ตอป 
ตามลําดับ สวนความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน จากคาดการณพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย (ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ไดแก ขาวนาป 
ขาวนาปรัง ขาวโพด และออย) พบวา เม่ือมีการเพาะปลูกพืชนอกเขตชลประทานตามศักยภาพที่
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พ้ืนที่ลุมนํ้าสามารถรองรับได ทําใหพ้ืนที่เพาะปลกโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม 
81,210,126 ไร ในป 2547 เปน 94,195,547 ไร ในป 2567 ซ่ึงในความเปนจริงแลวการเพาะปลูก
พืชนอกเขตชลประทานในชวงฤดูฝน สวนใหญเปนการทําเกษตรน้ําฝนเปนหลัก ซ่ึงในการ
พิจารณาความตองการน้ําของพืชในครั้งน้ีจึงมุงพิจารณาไปที่การทาํนาปรังหรือความตองการใชนํ้า
เพ่ือการเกษตรในฤดูแลงเปนหลัก ซ่ึงอยูบนสมมติฐานที่วาพ้ืนทีข่าวนาปรังเหลาน้ีมีการใชนาจาก
อางเก็บนํ้าหรือสูบนํ้าจากลํานาเสริมในชวงฤดูแลง โดยมีความตองการนํ้าผันแปรไปตามสถาน 
การณนํ้าตางๆ โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความตองการนํ้า 7,392 ลานลบ.ม.ตอป 
กรณีปนํ้าปกติ 6,969 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 5,875 ลานลบ.ม.ตอป ตามลําดับ 
 
1.5  สภาพนํ้าทวม 
     จากรายงานการวิเคราะห และจัดทําแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าทวมในบริเวณที่ราบภาค
กลางตอนลางของประเทศไทย, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย ป 2544 ไดกลาวไววา   “นํ้า
ทวม” ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สามารถแบงตามลักษณะของการเกิดไดดังน้ี   
1) นํ้าทวมลนฝง เปนนํ้าทวมที่เกิดขึ้นเปนฤดูกาล เน่ืองจากนํ้าเหนือมีปริมาณมาก และ ไหล

มายังทายน้ํา ซ่ึงพ้ืนที่ใดอยูต่ําก็จะลนฝงเขาทวมบานเรือนเสียหาย เชน ในกรณีนํ้าทวม
หนักเม่ือป พ.ศ. 2538 

2) นํ้าทวมชายฝง เปนน้ําทวมที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝงริมทะเล ซ่ึงเกิดจากพายุพัดเขาฝงโดย
กอใหเกิดคลืน่ขนาดใหญเคลื่อนตวัเขาถลมบานเรือนรมิทะเล และระดับนํ้าจะลดลงทันทีที่
พายุผานไป เชน กรณีพายุใตฝุนลินดา เม่ือป พ.ศ. 2540 เปนตน 

3) นํ้าทวมเมือง เปนนํ้าทวมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่การใชที่ดินจากอดีตที่เปน
ทุงนา ปาไม มาเปนพ้ืนที่ชุมชน ซ่ึงเม่ือมีฝนตกเกิดสภาพน้ําขังที่เกิดจากขอจํากัดทางดาน
การระบายน้ํา จึงสงผลใหเกิดนํ้าสูงขึ้น เชน ในกรณีนํ้าทวมเขตกรุงเทพมหานครในยามที่
ฝนตกหนัก 

4) นํ้าทวมฉับพลนั เปนนํ้าทวมที่เกิดจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะบริเวณที่ราบเชิงเขา ซ่ึงจะ
สงผลใหระดับนํ้าสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และไหลเขาสูพ้ืนทีเ่มือง ภายในระยะเวลาเปนรายนาที
หรือชั่วโมง เชน กรณีของ อ.วังชิ้น จ.แพร ในป พ.ศ. 2544 นํ้าทวมเมืองจันทบุรี ในป พ.ศ. 
2542 นํ้าทวมเทศบาลนครหาดใหญ ในป พ.ศ. 2543 เปนตน 

 

โดยทั่วไปสาเหตุหลักทีท่ําใหเกิดอุทกภัย จะประกอบดวย  
 

1) การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน ทางรถไฟ ทํานบก้ันนํ้า  สะพาน ทอลอด  ฝายทด
นํ้า ประตูระบายนํ้า และอาคารระบายน้ําอ่ืน ๆ  หากกอสรางไมเหมาะสมและเพียงพอ 
สิ่งกอสรางเหลาน้ีจะกลายสภาพเปนทํานบก้ันนํ้า ทําใหเกิดนํ้าทวมขัง 

2) สภาพภูมิประเทศ ไดแก พ้ืนที่ราบลุม เปนแอง หรือพ้ืนที่ทรุดตวั  พ้ืนที่ที่มีผลกระทบจาก
การขึ้นลงของน้ําทะเล และพื้นที่บริเวณทีร่าบเชิงเขา 
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3) การใชประโยชนที่ดิน ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมไป
เปนชุมชนเมือง การบุกรุกทําลายปาตนน้ํา  การไมมีผังเมืองรวมระดับจังหวัดเพ่ือควบคุม 
และวางแผนในการปองกันและบรรเทาอุทกภัย  การบุกรุกทางนํ้าธรรมชาติหรือกีด
ขวางทางน้ํา  

4) กฎหมายและองคกร ไดแก การบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการบุกรุก
ทางน้ําสาธารณะ และพ้ืนที่รับนํ้า  ไมมีองคกรหลักดูแลรับผิดชอบในการประสานงาน 
วางแผน ปองกัน และบรรเทาอุทกภัย  การออกเอกสารสิทธิ (โฉนดที่งอก) ซ่ึงรวมถึงใน
กรณีเกาะกลางแมนํ้า 

5) การบริหารจัดการ ประกอบดวย การขาดระบบคาดการณและระบบเตือนภัยที่มี
ประสิทธิภาพกอนเกิดภัย  การไมมีแผนการปฏิบตัิงานที่ชัดเจนในกรณีเกิดภัย และการ
จัดการหลังเกิดภัยยังไมมีผูใหความสําคญัในการวางแผนและบรรเทาปญหาอยางเปน
รูปธรรม รวมถึงขอจํากัดในเรื่องงบประมาณและบคุลากรที่มีความรูความสามารถเฉพาะ
ดานนี้ 

6) การรุกล้ําลํานํ้าสาธารณะและการขาดการขุดลอกดูแลรกัษา ทําใหประสิทธิภาพการระบาย
นํ้าลดลง ไมสามารถระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ไดทัน 

 
1.6  สภาพภัยแลง 
  จากการทบทวนบทความภัยแลงและมาตรการแกไขระยะยาว  สรุปสาเหตุของภยั
แลงจากธรรมชาติ และจากมนุษยไวดังน้ี 
 1) จากธรรมชาต ิ
  ปใดที่มีฝนนอยกวาปกติในฤดูฝน ปริมาณน้ําในฤดูแลงถัดไปจะมีนํ้านอยไปดวย 
โดยเฉพาะระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปฝนที่ตกในประเทศไทยก็เน่ืองจาก
รองมรสุม ซ่ึงเปนรองหรือแนวที่พาดผานหยอมความกดอากาศต่ํา ถารองมรสุมน้ีมีกําลังแรงก็จะ
เกิดฝนตกหนกัในแนวรอง หรือแนวทีล่มพัดสอบเขาหากัน ถารองมีกําลังปานกลางก็จะมีฝนใน
ระดับปานกลาง ถารองมีกําลังออนก็จะมีฝนนอยไปดวย อีกสาเหตุหน่ึงที่ทําใหฝนตกหนักก็คือ 
จากพายุหมุนซึ่งพัดผานเขามาจากมหาสมุทรแปซิฟก หรือทะเลจีน พายุหมุนน้ีเริ่มจากพายุ
ดีเปรสชั่น พายุโซนรอน และพายุไตฝุน ตามความแรงของลม ตามปกติจะมีพายุพัดผานเขามา
โดยเฉลี่ยปละ 3 ลูก ถานอยกวาน้ีฝนก็จะตกนอยจนเกิดสภาวะแลง ถามากกวา 3 ลูก ฝนก็จะตก
มากจนเกิดภาวะน้ําทวม 
 

  ในกรณีของประเทศไทย ถาเกิดภาวะฝนแลงติดตอกัน 2-3 ป นํ้าที่เก็บไวในเขื่อนภูมิ
พล และเขื่อนสิริกิติ์ ก็ยังพอที่จะบรรเทาได อยางไรก็ตามถาเกิดฝนตกนอยเปนเวลาหลายป เชน 
ในพ.ศ. 2532 – 2536 มีฝนตกนอยเปนเวลาติดตอกันถงึ 5 ป ทําใหฤดูแลงในพ.ศ. 2537 เปนปภัย
แลงที่วิกฤต แมเขื่อนใหญจะระบายน้ําลงมาชวย แตก็ไมเพียงพอ เพราะภาวะฝนตกนอยทําใหเก็บ
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นํ้าไดนอยไปดวย จนน้ําเคม็ในระดับอันตรายไหลเขามาทําความเสยีหายแกสวนผลไมในจังหวดั
นนทบุรี และยังเลยขึ้นไปจนถึงปากคลองประปา 
 

  นอกจากนี้จากการวิเคราะหฝนของภาคเหนือ และภาคกลาง ตั้งแต พ.ศ. 2503 ถึง 
2540 พบวา มีแนวโนมของฝนรายปลดลงในอัตราเฉลี่ย 3-4 มม.ตอป เปนการเตือนวาฝนรายปจะ
คอยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึง 30-40 มม. ในป 10 ปขางหนา ซ่ึงถาฝนลดลงเชนนี้ ปริมาณน้ําทาก็จะ
ลดลงตามไปดวย 

 2) จากมนุษย 
  การตัดไมทําลายปาเปนสาเหตุหลักสําคญัของการเกิดภัยแลง โดยทําใหปริมาณ
นํ้าทาในฤดูแลงที่มีนอยอยูแลวยิ่งลดลงไปอีก นอกจากน้ียังทําให Peak discharge ของน้ําหลาก
สูงขึ้น และไหลมาเร็วขึ้นทําใหเกิดอันตรายตอชีวติ ทรัพยสิน ที่อยูอาศัย และสาธารณูปโภค 
จากการทบทวนรายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสมัพันธเพ่ือการบริหารจัดการ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยที่เกิดจากนํ้าทวม นํ้าแลง และแผนดินถลม (สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรม
ชลประทาน, 2545)  ไดสรุปสภาพภัยแลงของประเทศไทยไวดังน้ี 

  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีผลผลิตมวลรวมมาจากภาคเกษตรกรรมกวารอยละ 90 
ดังน้ัน ภัยที่มีความสําคัญไมยิ่งไปกวาอุทกภัยนํ้าทวม คือ ภัยแลง ซ่ึงผลกระทบตอการเกษตร 
โดยเฉพาะในเร่ืองของน้ํา อาจจะเกิดจากสภาวะฝนแลง โดยมีปริมาณฝนนอยกวาปกติ หรือฝนไม
ตกตองตามฤดูกาล ทําใหเกิดสภาพการขาดน้ํา จากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยาเม่ือป พ.ศ. 2522 และ 
2536 ประเทศไทยประสบภัยแลงที่รุนแรง โดยเกิดเหตุการณฝนทิ้งชวงกลางฤดูฝน เปนเวลานาน 
(ตั้งแตเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน) มีปริมาณฝนตกนอยกวาปปกติถึง 20 % และ 24 %  
ตามลําดับ  นอกจากน้ี ยังพบวา ในระยะ 10 ปที่ผานมา ปริมาณฝนตกรายปในทุกภาคของ
ประเทศไทยมีแนวโนมลดลงซึ่งเปนการบงชี้วาอนาคตเราคงตองเผชิญกับภัยแลง หากมิไดมีการ
แกไขปญหาน้ีในระยะยาวอยางจริงจังและเรงดวน 

  อน่ึงจากการประมาณการความตองการใชนํ้าทั้งประเทศพบวา ในอีก 5 ปขางหนา 
(พ.ศ. 2549) ซ่ึงแยกเปนกิจกรรมการใชนํ้าตาง ๆ พบวา ความตองการใชนํ้าเพ่ือการชลประทานมี
มากกวา 50% แตในขณะเดียวกัน ปริมาณน้ําทาที่สามารถควบคุมหรือเก็บกักโดยเข่ือนขนาดใหญ
และขนาดกลางทั่วประเทศที่สามารถนําไปใชไดมีเพียงประมาณ 20 % ของปริมาณน้ําทาผิวดิน
ตามธรรมชาติ ดวยเหตุน้ีปญหาการขาดแคลนน้ําจึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง จากพฤติกรรมการตกของ
ฝนที่มีแนวโนมลดลงและขีดจํากัดของปริมาณนํ้าที่เก็บกักโดยเขื่อนตาง ๆ ทั่วประเทศ ทําให
ปริมาณน้ําผิวดินที่กักเก็บโดยแหลงนํ้ามีไมเพียงพอ ในขณะท่ีความตองการน้ําใชยังเพ่ิมมากขึ้น 
จึงทําใหมีการพัฒนาน้ําบาดาลมาใชมากขึ้น โดยเฉพาะบริเวณที่ขาดแคลนน้ําผิวดิน 

  นอกจากนี้ จากรายงานขององคการสหประชาชาติ ในป 2534  ไดวิเคราะหความ
ตองการนํ้าใชในดานตาง ๆ สําหรับพ้ืนที่ภาคกลาง ในลุมนํ้าเจาพระยา พบวามีความตองการนํ้าใช
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ในป 2543 ประมาณ 38,000 ลาน ลบ.ม. ในขณะที่ปริมาณน้ําเฉลี่ยทั้งปอยูที่ประมาณ  30,000 
ลาน ลบ.ม. ดังน้ัน การบริหารและจัดการนํ้าในชวงหนาแลงจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง นอกจากน้ี
การจัดหาและพัฒนาแหลงนํ้ายังจึงมีความจําเปน ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการขยายตวัของชุมชนเมืองและ
พ้ืนที่การเกษตรบริเวณสองฝงลํานํ้าอยางตอเน่ือง ทําใหมีความตองการนํ้าใชในกิจกรรมตาง ๆ 
เพ่ิมมากขึ้น  ตองพิจารณมาตราการทั้งดานจัดหา (supply) และใชนํ้า (demand) ควบคูกันไป 

 
1.7  สภาพคุณภาพนํ้า   
  สภาพคุณภาพนํ้าในลํานํ้าหลัก พิจารณาไดจากดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป(WQI) จัดทํา
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยวัดจากคาคุณภาพน้ํา 4 
พารามิเตอร ไดแก คาออกซิเจนละลาย (DO) ความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) แบคทเีรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด(TCB) แบคทเีรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(FCB)และ แอมโมเนีย (NH3)  เปน
เกณฑในการพิจารณา จากเอกสาร ‘สถานการณคุณภาพนํ้าแหลงนํ้าผิวดิน ป 2547’ ของกรม
ควบคุมมลพิษ ไดสรุปคุณภาพนํ้าในแมนํ้าสายสําคัญประมาณ 48 สาย และแหลงนํ้าน่ิง 4 แหลง 
(กวานพะเยา บึงบอระเพ็ด หนองหาน และทะเลสาบสงขลา) ในป 2547 โดยแบงตามภาคตางๆ มี
รายละเอียด ดังตารางที่ 1-7 ถึง 1-11 
 
ตารางที่ 1-7  คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคเหนือ ป 2547  

  
ท่ีมา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093 

 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 1 
สถานภาพน้ําของประเทศไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         1 - 11                                                รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

ตารางที่ 1-8  คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สําคัญของภาคกลาง ป 2547  

  
ท่ีมา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093 

                
 ตารางที่ 1-9 คาเฉลี่ยคุณภาพน้ําที่สําคัญของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป 2547  

  
ท่ีมา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093 
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ตารางที่ 1-10 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคตะวนัออก ป 2547  

  
ท่ีมา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093 

              
ตารางที่ 1-11 คาเฉลี่ยคุณภาพนํ้าที่สําคัญของภาคใต ป 2547  

  
ท่ีมา กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
http://infofile.pcd.go.th/water/Water_State47.pdf?CFID=11086197&CFTOKEN=78225093 
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  จากคาคุณภาพนํ้าทั้ง 4 พารามิเตอร ที่นํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณา จะนํามา
คํานวณคะแนนคุณภาพนํ้าตามโปรแกรมการคํานวณคณุภาพนํ้าของกรมควบคุมมลพิษจาก web 
site http://iwis.pcd.go.th/first_page/wqi_online.php  ดังรูปที่ 1-2 
  

 
 

รูปที่ 1-2 โปรแกรมแสดงการคํานวณคาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) กรมควบคุมมลพิษ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 1 
สถานภาพน้ําของประเทศไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         1 - 14                                                รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

ตารางที่ 1-12 ผลการคํานวณคาดัชนีคุณภาพนํ้าทั่วไป (WQI) ตามแหลงนํ้าจากภาคตางๆ 
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1.8 การจัดการนํ้าผิวดินตอปญหาน้ําทวม นํ้าแลง 
  จากการทบทวนกรอบแนวทาง มาตรการ และพ้ืนที/่โครงการนํารอง การแกไขปญหา
อุทกภัย และแผนดินถลม (สํานักนโยบายและแผนทรพัยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา, ตุลาคม 2545) 
สรุปมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาไวดังน้ี 
1)   มาตรการไมใชสิ่งกอสราง 

2. ปรับปรุงเกณฑจัดการนํ้าในอางเก็บนํ้าทั้งที่มีอยูในปจจุบันและที่สรางขึ้นใหม 
3. การบริหารพ้ืนที่นํ้าทวม 

- แนะแนวการใชที่ดิน/กําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัย/ควบคุมการสบูนํ้าบาดาล 
- เรงรัดใหมีระบบพยากรณและเตือนภัยระบบการผจญอุทกภัยและระบบการบูรณะ

ความเสียหายจากอุทกภัย  
3. การบริหารแหลงนํ้าเพ่ือชะลอการไหลและเก็บกักนํ้า เชน การปลูกปา 

2) มาตรการใชสิง่กอสราง 
1. พัฒนาแหลงนํ้า (สรางเขื่อนเก็บกักนํ้า) 
2. ปรับปรุงสภาพลํานํ้าและคนัก้ันนํ้าริมแมนํ้า 
3. สรางคันยกระดับปดลอมพ้ืนที่ชุมชน 
4. สรางแองชะลอน้ําและโครงการแกมลิงของลุมนํ้า 
5. สรางชองทางผันน้ําทวม 

  นอกจากนี้จากการทบทวน การศึกษาเกี่ยวกับ นํ้าทวม นํ้าแลง และแผนดินถลม   
(กรมทรพยากรน้ํา, 2545 และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจัิย (สกว.), 2546)   ไดสรุป
ภาพรวมการบริหารจัดการสาธารณภัยภายในประเทศไวดังน้ี 

  กอนการปฏิรูประบบราชการของประเทศที่เริ่มตนเม่ือวนัที่ 3  ตุลาคม  พ.ศ. 2545  
การบริหารจัดการสาธารณภัยในประเทศไทยคอนขางจะสลับซับซอน เน่ืองจากเกี่ยวพันกับ
กฎหมายถึง 34 ฉบับ  ภายใตความรับผิดชอบของสวนราชการจํานวน 20 กรม  ในจํานวน 9 
กระทรวง ลักษณะของการปฏิบัติงานจะเปนไปในรูปแบบของการประสานงานจากหลายหนวยงาน
ภายใตการอํานวยการของสาํนักเลขาธิการปองกันภัยฝายพลเรือน  กรมการปกครอง  และผูวา
ราชการจังหวัด  ทั้งหนวยงานหลักและหนวยงานที่เขารวมปฏบิัตงิานตางมีภารกิจประจําของตน  
การเขามาปฏบิัติการดานสาธารณภัยของหนวยงานตาง ๆ จึงเปนเสมือนภารกิจฉุกเฉินเฉพาะกิจ  
เปนการแกปญหาเฉพาะหนาเปนครั้งคราวไปเทาน้ัน  สิ่งเหลาน้ีนําไปสูอุปสรรคในการดําเนินงาน
ซ่ึงพอสรุปได ดังน้ี 

• การไมมีองคกรเฉพาะสําหรับรับผิดชอบดานนี้โดยตรง ทั้งที่มีบุคลากรและทรัพยากร
ที่เพียงพอ จึงทําใหเกิดความลาชาในการทํางาน เน่ืองจากตองทํางานในลักษณะการ
ประสานงานระหวางหลายหนวยงาน  
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• ปจจุบันองคกรที่ทําหนาที่หลักขาดบุคลากรและทรัพยากรที่มีความรู  มีประสบการณ
ในการจัดการภาวะฉุกเฉินโดยตรง 

• การปฏิบัติงานที่ผานมาเนนการตั้งรับซ่ึงเปน  การแกปญหาเฉพาะหนา  แตยงัไม
เนนการวิเคราะหความเสี่ยง และวางแผนเพื่อปองกันในระยะยาวอยางเปนระบบขาด
การเตรียมความพรอม  การแจงเตือนภัยที่ทันเหตุการณ 

• หนาที่ความรบัผิดชอบระหวางหนวยงานตางๆ ซํ้าซอนกันทําใหเกิดความลาชาใน
การเขาปฏิบตังิาน เน่ืองจากหลายครั้งตองมีการตกลงทําความเขาใจกันกอนเขา
ปฏิบัติงาน 

• บอยคร้ังที่พบวาขาดความชดัเจนในการสั่งการ และการประสานงานจากองคกร
อํานวยการ 

• กฎหมาย  และระเบียบปฏิบัตติางๆ ลาสมัย  ไมสอดคลองเหมาะสมกับสภาพการณ
และสถานการณปจจุบัน 

• ผูเขาปฏิบตัิงานดานนี้ยังยึดติดกับการทําตามหนาที่เทาน้ัน  แตขาดจิตสํานึกของการ
เสียสละเพื่อสวนรวมขาดการทุมเทอยางจริงจัง 

• ลักษณะของงานนี้เปนงานที่มีความเสี่ยงสงูตอชีวติ  แตที่ผานมารฐัยังขาดการสราง
หลักประกันและความม่ันใจใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 

• ขาดการศึกษา  การติดตามและการประเมินผลอยางตอเน่ืองจริงจัง  เพ่ือนําขอมูลมา
เปนแนวทางในการวิเคราะหวางแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัยและการฟนฟูบูรณะ 

 

  โดยความเปนจริง ภัยพิบัตทิี่เกิดขึ้นสวนใหญสามารถปองกันและบรรเทาความรนุแรง  
หรือลดความสูญเสียลงได  หากมีการจัดการที่ดีตั้งแตการปองกัน  การเตรียมความพรอม กอน
เกิดภัย  การชวยเหลือ  การบรรเทาภัยในระหวางเกิดภัย  การฟนฟูบูรณะ  และการพัฒนา
ภายหลังเกิดภัย  โดยองคกรมืออาชีพรวมทั้งการศึกษา  การวิเคราะห  การวิจัยและการพฒันา  
เพ่ือใหไดองคความรูในการเผชิญกับสาธารณภัยในอนาคต ดังน้ัน  ประเทศไทยจึงควรมีแผน
ยุทธศาสตรดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (Disaster  Management)  เปนยุทธศาสตร
สําคัญอันดับตนของการพัฒนาประเทศ และควรแยกเปนบทเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ  ที่ผนวกการมีสวนรวมทัง้ภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน การสูญเสียทรัพยากร
ของประเทศจากสาธารณภัย  เปนสาเหตุสําคัญของความลาชาในการพัฒนาทาง เศรษฐกิจ
โดยเฉพาะในภาวะที่ทรัพยากรดานการพัฒนามีจํากัด  การเตรียมพรอมโดยเฉพาะการปองกันสา
ธารณภัยจึงเปนความสําคญัที่ตองไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ  ในการจัดทําแผนเพ่ือบูรณาการ
การพัฒนาประเทศไทยใหเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ลดความยากจนและสรางสมดุลของ
สิ่งแวดลอม การใหความสาํคัญตอการจัดการดานบรรเทาสาธารณภัยในระดับรัฐบาล  และใน
ระดับสังคมโลกจะมีมากย่ิงขึ้น  และโดยเฉพาะการพัฒนาที่มุงใหประเทศไทยเปนประเทศ
อุตสาหกรรมที่ทันสมัย  รัฐบาลจําเปนตองมีแผนรองรับเพ่ือหลีกเลีย่งและลดผลกระทบทางลบที่จะ
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เกิดตอเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด  เน่ืองจากความเสยีหายที่เกิดขึน้ตอ
ประชาชนและสิ่งแวดลอมแกไขไดยาก 

  การพัฒนาการในดานการจัดการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยม ี  
ความกาวหนาแตการระดมทรัพยากรจากหนวยงานที่เก่ียวของยังขาดระบบที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกฎหมายระเบียบที่เก่ียวของยังไมสามารถรองรับใหมีการแกไขปญหาที่รุนแรงและเรงดวน
ไดทันการณ   ดังนั้นการเกิดสาธารณภัยขึ้นแตละคร้ัง  ประชาชนและประเทศจึงยงัอาจไดรับความ
สูญเสียอยางหนักตอไปอีก จากประสบการณที่ผานมาพบวา  ความเสียหายสวนหนึ่งลดลงไดมาก  
หากหนวยงานที่เก่ียวของมีการปองกันมีการเตรียมพรอม  มีการฝกซอม  มีการแจงเตือนอยาง
จริงจัง  กอนเกิดสาธารณภัยและเม่ือเกิดภัยขึ้นแลว  มีระบบการระดมทรัพยากรใหความชวยเหลือ
แกผูประสบภัย มักทําไดอยางรวดเร็ว และทัว่ถึงทําใหลดการสูญเสียทั้งชีวติ และทรัพยสินของ
ผูประสบภัย  และเจาหนาที่ผูใหความชวยเหลือลงไปได  การระดมทรัพยากรจากหนวยงานที่
เก่ียวของยังตองการระบบการประสานที่ดี  กฎหมาย  ระเบียบ  ที่เก่ียวของกับการบรรเทาสา
ธารณภัยในปจจุบัน ควรไดรับการปรับปรุงใหสอดคลอง กับการแกไขสถานการณที่รุนแรงและ
เรงดวน  แผนการปองกันฝายพลเรือนแหงชาติควรไดรับการปรับปรุงใหสามารถนํามาปฏิบัติงาน
ไดอยางเปนรูปธรรม 

 
1.9  การจัดการนํ้าใตดิน 
  จากการทบทวนโครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 – 2555 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551 )  สรุปไดวา ในป 2550 
ประเทศไทยมีบอบาดาลรวมทั้งสิ้น  231,028 บอ  มีการสูบนํ้าบาดาลทั้งสิ้น  1,967.55 ลานลบ.ม./
ป  แบงเปนบอบาดาลหนวยงานราชการ มีจํานวนบอบาดาลทั้งสิ้น 200,449 บอ  และบอบาดาล
เอกชน 30,579 บอ ซ่ึงประเมินไดวาบอบาดาลหนวยงานราชการมีการสูบนํ้าบาดาลทั้งสิ้น
1,014.42 ลานลบ.ม./ป    และบอบาดาลเอกชน 953.12 ลานลบ.ม./ป สําหรับจังหวัดที่มีจํานวน
บอบาดาล และปริมาณการสูบนํ้าสูงสุด 15 อันดับ คือ จังหวัดที่เปนเมืองหรือเขตที่มีการเจริญเติบ 
โตทางเศรษฐกิจสูง ไดแก สมุทรสาคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา เปนตน   ซ่ึงจังหวัด
เหลาน้ีสวนใหญเปนจังหวัดที่มีการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมสงู ซ่ึงมีความ
ตองการใชนํ้าบาดาล เปนสวนหนึ่งของปจจัยในการผลิต เชน อุตสาหกรรมฟอกยอม     
ประกอบกับในบางพื้นที่ของจังหวัด มีการจัดหานํ้าดิบเพ่ืออุปโภคบริโภค เพราะการประปาสวน
ภูมิภาคหรือในระดับทองถิน่ที่ไมสามารถกระจายไปสูผูใชนํ้าในภาคครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมได
ครอบคลุมทัว่พ้ืนที่ รวมไปถึงในบางจังหวัดมีการขาดแคลนแหลงนํ้าผิวดินที่เพียงพอตอการใชนํ้า
ตลอดป เชน จังหวัดสระแกว และราชบรีุ    จึงสงผลใหแนวโนมการใชนํ้าบาดาลเพ่ือตอบสนอง
ความตองการน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมของจังหวัดเหลาน้ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นตาม
ไปดวย 
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  สําหรับคุณภาพนํ้าบาดาลโดยรวมของประเทศไทยอยูในเกณฑที่ดี คาเฉลี่ยของความ
เปนกรด-ดาง อยูที่ 7.2 คาเฉลี่ยของคลอไรด  114.3  มิลลิกรัม/ลติร คาเฉลีย่ของปริมาณเหล็ก  
0.8  มิลลิกรัม/ลติร คาเฉลี่ยของความกระดาง  235.6 มิลลิกรัม/ลิตร และคาเฉลี่ยของปริมาณ
สารละลาย 546.4  มิลลิกรัม/ลติร 

  จากการทบทวนโครงการประเมินผลกระทบจากการบงัคับใชกฎหมายเก่ียวกบัการ
กําหนดคาอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตวกิฤตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล, 2551) สรุปไดวาในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาในเขตทองที่กรุงเทพมหานคร และบรเิวณ
จังหวัดใกลเคยีง (จังหวัดพระนครศรีอยธุยา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนนทบรีุและจังหวัดสมุทรปราการ) มีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชเพ่ือกิจกรรมตางๆ ไดแก 
อุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และการเกษตร ซ่ึงมีปริมาณมากเกินกวาที่ปริมาณนํ้าที่ไหลซึมลงสู
ชั้นน้ําบาดาล สงผลใหเกิดผลกระทบตางๆ ตามมาอยางมากมาย ไดแก ปญหาการทรุดตวัของ
แผนดิน และปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มเขาสูชั้นน้ําบาดาล  ในป พ.ศ. 2538 กรมทรัพยากรธรณี
จึงไดปรับปรุงเขตวิกฤตขึ้นใหมตามสถานการณการลดลงของระดับนํ้าบาดาล และอัตราการทรุด
ตัวของพื้นดิน และไดประกาศเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาลตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี เม่ือวันที่ 
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 โดยไดมีการประมาณการไววา กรุงเทพฯและปริมณฑลมีอัตราการสูบที่
ยอมรับได 1.2 ลาน ลบ.ม. ตอวัน   ตอมาในป พ.ศ. 2547 ทางรัฐบาลไดมีการบังคับใชกฎหมายใน
การควบคุมการใชนํ้าบาดาล ใหอยูในอัตราที่เหมาะสม และไมเกินสมดุลของน้ําบาดาล โดยการใช
มาตรการจัดเก็บคาใชนํ้าบาดาล และคาอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตพ้ืนที่วิกฤต ในปจจุบันมีอัตราการ
เก็บคานํ้าบาดาลและคาอนุรักษนํ้าบาดาลสูงสุดอยูที่ลูกบาศกเมตรละ 8.50 บาท และ 8.50 บาท 
ตามลําดับ ซ่ึงมีราคาใกลเคียงกับอัตราคานํ้าประปา สงผลใหผูใชนํ้าบาดาลในเขตบริการนํ้าประปา
เปลี่ยนมาใชนํ้าประปาแทนเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันผูใชนํ้าหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่อยูนอกเขต
บริการนํ้าประปาในโซนพื้นที่วิกฤตต่ํากวา (แตอยูในพ้ืนที่ใกลเคยีงกัน) จะตองแบกรับภาระ
คาใชจายในการจัดหานํ้าดิบสูงขึ้น ซ่ึงอาจกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดเก็บคาใชนํ้าบาดาล
ในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงกัน ดังน้ัน กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จึงเห็นควรใหมีศกึษาผลกระทบที่เกิด
จากมาตรการอนุรักษนํ้าบาดาลในเขตวิกฤติดังกลาว เพ่ือกําหนดมาตรการอนุรักษที่เหมาะสม
ตอไป 

  ผลการศึกษาจากแหลงตางๆ อาทิ สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT, 1982) Japan 
International Cooperation Agency (JICA, 1995) ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (2543) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2547) มีความเห็นตรงกันวาปญหา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชนํ้าบาดาล จนทําใหระดับนํ้าในชั้นนํ้าบาดาลลดลง
และไมคืนตวัน้ัน จําเปนตองหาวิธีการเพ่ือทําใหระดับนํ้าสูงขึ้น ซ่ึงในทางเทคนคิอาจดําเนินการได 
โดยการลดปริมาณการใชนํ้าบาดาล หรือการเติมนํ้าลงไปในชั้นน้ําบาดาล หรือดําเนินการทั้ง 2 
แนวทางควบคูไปในเวลาเดียวกัน โดยใชหลักการท่ีวาในพื้นทีท่ี่ไมจําเปนเรงดวนจะใชวิธคีอยๆ 
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ลดปริมาณการใชนํ้าบาดาลเพ่ือใหระดับนํ้าในชั้นนํ้าบาดาลคืนตวัโดยไมตองเติมนํ้า แตสําหรับใน
พ้ืนที่ที่มีความจําเปนเรงดวนจะใชวิธเีตมินํ้าควบคูไปกับการลดปริมาณการใชนํ้าบาดาล 

  สําหรับการศกึษาสภาพน้ําบาดาลที่ผานมาเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงหลังมาตรการ
อนุรักษนํ้าบาดาลในเขตวิกฤตน้ําบาดาล สรุปไดดังน้ี 

• ระดับนํ้าบาดาล บริเวณสวนกลางของพื้นที่ศึกษา กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นนทบุรี 
นครปฐม มีระดับนํ้าสูงขึ้นเนื่องจากมีการสูบนํ้าบาดาลที่ลดลง เวนแตบริเวณ 
สมุทรสาครและปทุมธานี มีระดับนํ้าบาดาลลดต่ําลง เน่ืองจากยังมีการสูบนํ้าบาดาล
ที่มากอยู   

• อัตราการสูบนํ้าบาดาล จากบอจดทะเบียนของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล พ.ศ. 2549 
อยูที่ 1.27 ลานลบ.ม./วัน ลดลง 37% จากป พ.ศ.2546 

• ความเค็มไมมีการเปลี่ยนแปลงจากป พ.ศ. 2546 
• การทรุดตัวของแผนดิน อัตราการทรุดตวัลดลงในชวงป พ.ศ. 2549-2550 ซ่ึงอัตรา

การทรุดตัวเฉลี่ยอยูประมาณ 0.5 -1.0 ซ.ม./ป 

  การประเมินผลกระทบจากมาตรการอนุรักษ สรุปผลการสํารวจผลกระทบจาก
มาตรการอนุรักษนํ้าบาดาล ดวยวิธกีารใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการเย่ียมชม ซ่ึงผล
การสํารวจสรปุพอสังเขปไดวา มีผูที่ใชนํ้าบาดาลในชวงป พ.ศ. 2547 ไดรับผลกระทบจากการปด
บอบาดาลประมาณรอยละ 15 และสวนผูใชนํ้าที่ขอผอนผันการใชบอนํ้าบาดาล ก็ไดรับผลกระทบ
จากราคาคาอนุรักษนํ้าบาดาลที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ผูใชนํ้าบาดาลรูสึกวาการจัดเก็บคาอนุรักษนํ้า
ไมเปนธรรมถงึรอยละ 41  

  นอกจากนี้ ผลการศึกษามีการสรุปผลกระทบแยกออกเปนดานตางๆ 3 ดาน ไดแก 
ดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โดยสรุปไดวา มาตรการอนุรักษนํ้าบาดาลสงผลใหระดับนํ้า
บาดาลยกตวัสูงขึ้น ในขณะที่แผนดินมีอัตราการทรุดตวัโดยรวมลดลง สําหรับผลกระทบดานสังคม 
ไดชี้ใหเห็นประเด็นทางสังคมเก่ียวกับความไมเทาเทียมกันไดการใชมาตรการอนุรักษนํ้าบาดาล
ของภาครัฐ สวนผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวา ผูประกอบการสวนใหญสามารถแบกรับตนทุน
สวนเพิ่มของคานํ้าบาดาลไวได รวมทั้งการขึ้นราคาคานํ้ายังมีสวนผลักดันใหผูประกอบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชนํ้ามากขึ้น 

  สําหรับผลการประเมินดานการจัดเก็บคาใชและคาอนุรักษนํ้าบาดาล ป พ.ศ. 2549 มี
การจัดเก็บรวม 1,317,321,998 บาท โดยแบงเปนประเภทเกษตรกรรม 5,755,192 บาท อุปโภค
บริโภค 54,046,769 บาท ธรุกิจบริการ 136,993,413 บาท และธุรกิจอุตสาหกรรม 1,120,526,624 
บาท 

  การทบทวนในโครงการจัดทําแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล
และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2552 – 2555 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551) สรุปไดวา ปญหาทรัพยากร
นํ้าบาดาลเชิงพ้ืนที่ แบงออกเปนปญหาการใชนํ้าบาดาลมากเกินสมดุล เปนผลสืบเนื่องมาจากการ



การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ําของไทย                                                                          บทท่ี 1 
สถานภาพน้ําของประเทศไทย 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                         1 - 20                                                รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 

สูบนํ้าบาดาลในปริมาณมาก โดยเฉพาะอยางในเมืองใหญ ไดแก เชียงใหม สงขลา นครราชสีมา 
กรุงเทพมหานคร และขอนแกนเปนตน คาดวาผลการสูบนํ้าปริมาณน้ํามากน้ีจะทําใหเกิดปญหา
ระดับนํ้าบาดาลลดลง การทรุดตัวของแผนดิน และการรุกล้ําของน้ําเค็ม  สําหรับปญหาเชิงพ้ืนที่ที่
สําคัญอีกปญหาหน่ึง คือ ปญหาคุณภาพนํ้าบาดาลทีเ่สื่อมโทรม ไดแก การปนเปอนอันเนื่องจาก
คุณสมบัติของชั้นนํ้า ไดแก การปนเปอนของเหล็ก การปนเปอนของน้ําบาดาลอันเนื่องมาจาก
กิจกรรมของมนุษย ไดแก การทําฟารมกุง การฝงกลบขยะ และการทําเหมืองแร ซ่ึงขอมูลปญหา
ตางๆ เหลาน้ีสามารถนําไปใชประกอบการวางแผนแกไข หรือฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลเชิงพ้ืนที่
เบื้องตนได  สําหรับรายละเอียดของการศึกษาปญหานํ้าบาดาลในแตละพ้ืนที่  ยังคงจะตองมี
การศึกษาเพ่ิมเติมตอไป พอสรุปปญหาทรัพยากรน้ําบาดาลเชิงพ้ืนที่ ไดดังน้ี 

1) ปญหาการใชนํ้าบาดาลมากเกินสมดุล  
1. ระดับนํ้าบาดาลลดลง  สําหรับพ้ืนที่ที่ไดมีการดําเนินการประเมินผลกระทบไปแลว 

ไดแก  พ้ืนที่ตําบลทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน  และบริเวณใกลเคียง 
2. การทรุดตัวของแผนดิน เปนปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
3. การรุกล้ําของน้ําเค็ม  สําหรับพ้ืนที่ที่ไดมีการดําเนินการประเมินผลกระทบไปแลว 

ไดแก  การรุกล้ํานํ้าเค็มเขาสูชั้นนํ้าบาดาลจืดในแองหาดใหญ ลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
2) ปญหาคุณภาพนํ้าบาดาลที่เสื่อมโทรม 

1. คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมตามธรรมชาต ิ ขึ้นอยูกับสภาพธรณีวิทยาของชั้นนํ้าบาดาล 
ไดแก พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม และอําเภอรอนพิบูลย จังหวดันครศรีธรรมราช
ผลกระทบ ของตะกั่วและโลหะหนักในแหลงนํ้าบาดาลในพื้นที่ลุมนํ้าแมกลอง 

2. คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมจากการกระทําของมนุษย ไดแก การปนเปอนของสารในชั้น
นํ้าบาดาลสวนใหญจะกระจายอยูตามแหลงกอมลพิษตางๆ ในพ้ืนที่เกือบทุกภาคของ
ประเทศไทย ไดแก พ้ืนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต สาเหตุ
ของการปนเปอนสวนใหญมาจากสารอินทรียไอระเหย ของเสียจากนํ้ามัน และแหลง
ฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาล นอกจากนี้ ยังมีของเสียภาคเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม และแหลงเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า แหลงปนเปอนที่สําคัญๆ ไดแก  
- การปนเปอนของกากของเสียจากนํ้ามัน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
- แหลงกลบฝงขยะ ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน 
- การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ และลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
- การปนเปอนของน้ําบาดาลจากสารอินทรียไอระเหย บริเวณนิคมอุตสาหกรรม

ภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 
- การปนเปอนของกากของเสียจากนํ้ามัน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
- การปนเปอนของเสียภาคเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ลุมนํ้าบางปะกง และลุมนํ้าทาจีน 
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  ทั้งน้ีในแงของการฟนฟู และอนุรักษแหลงนํ้าบาดาลในพื้นที่/ลุมนํ้าตางๆของประเทศ
ไทยสามารถขยายผลตอจากโครงการศึกษาการปนเปอนเหลาน้ีๆ ได โดยมีบางโครงการไดจัดทํา
แผนที่เสี่ยงตอการปนเปอนของสารในชัน้นํ้าบาดาล เชน พ้ืนที่ภาคตะวันออก และภาคกลาง
ตอนบน เปนตน ควรมีการจัดทําแผนที่เสี่ยงตอการปนเปอนสารพิษในชั้นนํ้าบาดาลใหครบคลุม
พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย  

  จากการทบทวนสถานการณน้ําบาดาล และสภาพปญหาเชิงพ้ืนที่ ในป 2550 ใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับความตองการใชนํ้าของลุมนํ้าในปจจุบัน และอนาคต สรุปไดดังน้ี 

1) ในภาพรวมของประเทศไทย ยังมีความตองการใชนํ้าบาดาลในเขตพื้นที่ชนบท โดยเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่ลุมนํ้ามูล และลุมนํ้าชี ซ่ึงมีจํานวนหมูบานที่ขาดแคลนน้าํทั้งอุปโภคบริโภค และ
การเกษตรเปนจํานวนมาก สูงถึง 7,074 หมูบาน และ 3,939 หมูบาน ตามลําดับ  

2) ประเทศไทยมีความตองการใชนํ้าบาดาลเพื่อตอบสนองตอความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมในลุมนํ้าเจาพระยา และลุมนํ้าบางปะกง ไดแก กลุมจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล 
มีการใชนํ้าบาดาลในภาคเอกชนสูงถึง 1.1 ลานลบ.ม.ตอวัน (ในป 2557 อัตราสูบนํ้าบาดาล
ในเขตกทม และ ปริมณฑล ลดลงต่ํากวาอัตราควบคุมแลว จากมาตราการอนุรักษที่ออกมา) 
นอกจากนี้ในอนาคต ยังมีความจําเปนตองใชนํ้าบาดาลในเขตชนบท เพ่ืออุปโภคบริโภค 
ตามนโยบายน้ําสะอาดของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาค 
หรือนอกเขตเทศบาล 

3) นํ้าบาดาลสามารถใชเปนแหลงนํ้าเสริมในพ้ืนที่เกษตรกรรมในกรณีที่มีนํ้าผิวดินไมเพียงพอ
ความตองการน้ําเพ่ือการเพาะปลูกขาวในชวงฤดูแลง 

4) มีความจําเปนในการพัฒนาแนวทางการใชนํ้าบาดาลรวมกับนํ้าผิวดินอยางเปนระบบ เพ่ือใช
การบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   

5) มีความจําเปนในการปรับปรงุคุณภาพนํ้าบาดาลที่เสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติ เพ่ือใชเปน
แหลงนํ้าสะอาดสําหรับการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ขาดแคลนน้ํา หรือภัยแลงซํ้าซาก 

6) มีความจําเปนในการฟนฟูคณุภาพนํ้าที่เสื่อมโทรมจากการกระทําของมนุษย ไดแก การ
ปนเปอนของสารในชั้นน้ําบาดาลสวนใหญจะกระจายอยูตามแหลงกอมลพิษตางๆ ในพ้ืนที่
เกือบทุกภาคของประเทศไทย ไดแก พ้ืนที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคใต สาเหตุของการปนเปอนสวนใหญมาจากสารอินทรียไอระเหย ของเสียจากนํ้ามัน 
และแหลงฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาล นอกจากนี้ยังมีของเสียภาคเกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม และแหลงเพาะเลี้ยงสตัวนํ้า แหลงปนเปอนที่สําคัญๆ ไดแก  
- การปนเปอนของกากของเสียจากนํ้ามัน อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
- แหลงกลบฝงขยะ ในพ้ืนทีภ่าคกลางตอนบน 
- การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ในพ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระ และลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 
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- การปนเปอนของน้ําบาดาลจากสารอินทรียไอระเหย บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

- การปนเปอนของเสียภาคเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ลุมนํ้าบางปะกง และลุมนํ้าทาจีน 
 
1.10  สรุปสาระ 
  ประเทศไทยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปในป ค.ศ. 1979-2006 ประมาณ 1,408.3 มม. 
แบงเปน ฤดูฝน 1,265.3 มม. และฤดูแลง 143.0 มม. ในป 2550 ประมาณ 60,414 ลานลบ.ม./ป 
แบงเปน ปริมาณการใชนํ้าอุปโภคบริโภคโดยรวม ประมาณ  1,696.62 ลานลบ.ม./ป ปริมาณการ
ใชนํ้าอุตสาหกรรมโดยรวม ประมาณ  4,238.9 ลานลบ.ม./ป ปริมาณการใชนํ้าเพ่ือการเกษตร
โดยรวม  ประมาณ  54,478 ลานลบ.ม./ป ประเทศไทยมีปริมาณน้ําที่ไหลเขาอางเก็บนํ้าโดยรวม
ในป พ.ศ.2550 ประมาณ 41,489 ลานลบ.ม./ป และมีปริมาณน้ําบาดาลที่พัฒนาไดของแองนํ้า
บาดาลโดยรวม 27,376 ลานลบ.ม./ป 

  ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคมีแนวโนมเพ่ิมขึน้จากเดิม 3,567ลานลบ.ม.ตอ
ป ในป 2547 เปน 4,071 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2567 ความตองการใชนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรมมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2,227 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2547 เปน 4,040 ลานลบ.ม.ตอป ในป 2567 
ความตองการใชนํ้าเพ่ือการเกษตรในเขตชลประทาน ไดประเมินวา เม่ือมีการพัฒนาโครงการ
ชลประทานตามแผนแลว จะทําใหพ้ืนที่ชลประทาน โดยรวมของประเทศไทย เพ่ิมขึ้นจากเดิม
21,868,000 ไร ในป 2547 เปน 27,162,255 ไร ในป 2567 ซ่ึงมีความตองการน้ําผันแปรไปตาม
สถานการณนํ้าตางๆ (ซ่ึงจะสงผลตอพ้ืนที่เพาะปลูก) โดยที่ในป 2567 กรณีที่เปนปนํ้ามากมีความ
ตองการนํ้า 24,695 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้าปกติ 23,360 ลานลบ.ม.ตอป กรณีปนํ้านอย 21,758 
ลานลบ.ม.ตอป ตามลําดับ 


