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บทคัดย่อ 

 ในเวลาท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันในหลายพ้ืนท่ีมีความจําเป็นในการใช้น้ําใต้ดินร่วมกับน้ําผิวดินอันเนื่องจากปริมาณ
จํากัดของน้ําผิวดินโดยเฉพาะในฤดูแล้งหากมีการใช้น้ําใต้ดินมากเกินกว่าศักยภาพการให้น้ําของน้ําใต้ดินจะส่งผลทําให้    
ระดับนํ้าใต้ดินลดลงอย่างต่อเนื่อง และทําให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการสูบน้ําใต้ดินข้ึนมาใช้ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาสภาพของ       
น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํายม ซ่ึงมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําผิวดินในช่วงฤดูแล้ง โดยมีการศึกษา
โดยใช้วิธีทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ําใต้ดินเพ่ือหาแนวโน้มของระดับน้ําใต้ดินรวมท้ังความสัมพันธ์ระหว่างน้ําใต้ดินกับ
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับน้ําท่าในแม่น้ํายมกับอัตราการใช้น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีจากผลการศึกษาพบว่าระดับน้ําใต้ดินมี
แนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.69 เมตรต่อปี นอกจากนี้ พบว่าระดับน้ําใต้ดินมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระดับน้ําแม่น้ํายมแสดงถึง
การท่ีแม่น้ํายมเป็นแหล่งเติมน้ําสําคัญของน้ําใต้ดิน และพบว่าระดับน้ําใต้ดินมีความสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ําใต้ดินในพ้ืนท่ี
แสดงถึงการใช้น้ําใต้ดินมากเกินไปจะทําให้ระดับน้ําใต้ดินลดลงอย่างต่อเนื่อง 

คําสําคัญ: น้ําใต้ดิน, ระดับน้ําท่าในแม่น้ํายม, การใช้น้ําใต้ดิน 
 

Abstract 

 From the past up to the present, in several areas, it is necessary to utilize groundwater in conjunctive 
use with surface water due to limitation of surface water in dry seasons. If groundwater is used excessively 
more than groundwater safe yield, it will cause groundwater to decline continuously and increase        
the cost of groundwater pumping. Therefore, this study is carried out to investigate the status of groundwater 
in Sukhothai province located in Yom river basin, often encountering water shortage in dry seasons.      
The study is done using the statistical analysis to the groundwater data to determine the trend of groundwater 
and the relationships between groundwater and related factors such as Yom river water level and water 
uses in the area. It is found that the trend of groundwater declines on the average of 0.69 m./year.         
In addition, the groundwater level is found to be closely related to Yom river water level, showing the 
role of recharging groundwater. Also, the groundwater level is related to groundwater uses, warning       
the excessive groundwater uses causing the groundwater to become the overdraft in the near future. 

Keywords: groundwater, Yom river water level, groundwater uses 

 
บทนํา 

 น้ําใต้ดินเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งนอกเหนือจากแหล่งน้ําผิวดินหรือน้ําฝนนํ้าท่า โดยท่ัวไปการใช้น้ําจะใช้
น้ําผิวดินเป็นแหล่งน้ําหลักและมีน้ําใต้ดินเป็นแหล่งน้ําเสริมสุโขทัยเป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่าง โดยมีแม่น้ํายม
ไหลผ่าน มีการใช้น้ําท้ังจากน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินน้ําผิวดินข้ึนอยู่กับปริมาณนํ้าท่าในแม่น้ํายม ซ่ึงไม่มีแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่
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ในพ้ืนท่ีต้นน้ําทําให้ปริมาณนํ้าท่าหรือแหล่งน้ําผิวดินมีค่อนข้างจํากัดในฤดูแล้ง ดังนั้นจึงมีการสูบน้ําใต้ดินข้ึนมาใช้เป็นจํานวน
มาก ซ่ึงอาจจะมากกว่าศักยภาพของนํ้าใต้ดินท่ีมีให้ส่งผลทําให้ระดับน้ําใต้ดินลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จาก
การศึกษาของกรมทรัพยากรนํ้าใต้ดิน พบว่าในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างซ่ึงครอบคลุมจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตร ในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมาระดับน้ําใต้ดินมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ย 0.10 - 0.25 เมตรต่อปี ทําให้เกิดพื้นที่วิกฤติที่มีระดับ   
น้ําใต้ดินลึกมากกว่า 8 เมตรจากผิวดิน [1] 
  ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุ่งเน้นศึกษาข้อมูลของน้ําใต้ดินท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีโดยศึกษาถึงสภาพและแนวโน้มของน้ําใต้ดิน 
และความสัมพันธ์ระหว่างน้ําใต้ดินกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ระดับน้ําท่าในแม่น้ํายมกับอัตราการใช้น้ําในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ทราบว่ามี
ความสัมพันธ์กับระดับน้ําใต้ดินมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการหามาตรการท่ีเหมาะสมในการ
บรรเทาและแก้ไขปัญหาการลดลงของนํ้าใต้ดินในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 ในการศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ วิเคราะห์สถิติและแนวโน้มของระดับน้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีหาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับน้ําใต้ดินกับระดับน้ําท่าในแม่น้ํายม และหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ําใต้ดินกับอัตราการใช้น้ําโดยใช้    
ข้อมูลระดับน้ําใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 
พ้ืนท่ีศึกษา 

 สุโขทัยเป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนล่างรูปภาพท่ี 1 (ก) แสดงแผนท่ีขอบเขตของจังหวัดสุโขทัย แม่น้ํายม 
และตําแหน่งท่ีต้ังของบ่อสังเกตการณ์ของระดับน้ําใต้ดิน รูปภาพท่ี 1 (ข) แสดงแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาครอบคลุมพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัย 
ซ่ึงต้ังอยู่ในแอ่งน้ําใต้ดินเจ้าพระยาตอนบน มีชั้นให้น้ํา (aquifer) 2 ชั้น โดยชั้นบนและชั้นล่างมีความลึกวัดจากผิวดินลงไปอยู่
ในช่วงความลึกประมาณ 0 - 80 เมตร และ 80 - 200 เมตร ตามลําดับ 

 

         

        (ก)               (ข) 

รูปภาพท่ี 1 (ก) แผนท่ีแสดงขอบเขตของจังหวัดสุโขทัย ตําแหน่งท่ีต้ังของบ่อสังเกตการณ์ และ (ข) แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 
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ตารางท่ี 1 ค่าสถิติและแนวโน้มลดลงของระดับน้ําใต้ดินของบ่อสังเกตการณ์ในจังหวัดสุโขทัย 

บ่อ 

ระดับน้ําใต้ดิน 
(ม.รทก.) 

ระดับน้ําใต้
ดิน 

ลดลง  
ปี 2550-
2557 
(เมตร) 

แนวโน้ม 
ลดลง 
เฉลี่ย  

ปี 2550-
2557 

(เมตร/ปี) 

ปี 
พ.ศ. 
2550 

ปี 
พ.ศ. 
2551 

ปี 
พ.ศ. 
2552 

ปี 
พ.ศ. 
2553 

ปี 
พ.ศ. 
2554 

ปี 
พ.ศ. 
2555 

ปี 
พ.ศ. 
2556 

ปี 
พ.ศ. 
2557 

GWA139 28.76 27.84 25.87 21.08 25.00 19.22 18.29 17.73 -11.03 -1.57 
5307B035 38.39 38.11 38.14 38.24 37.78 36.94 36.23 35.73 -2.66 -0.38 
5307B036 40.28 39.99 40.02 40.08 40.50 39.37 36.89 36.42 -3.86 -0.55 
GWA141 42.77 42.56 39.40 37.61 41.13 40.26 37.38 37.06 -5.71 -0.81 
5307F038 51.26 50.88 50.92 50.93 52.81 53.02 49.81 50.36 -0.90 -0.12 
ค่าเฉลี่ย 40.29 39.88 38.87 37.59 39.44 37.76 35.72 35.46 -4.83 -0.69 

 

ตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียของความลึกน้ําใต้ดินระดับน้ําใต้ดินลด ระดับน้ําใต้ดินฟ้ืนตัวและแนวโน้มของระดับน้ําใต้ดินในจังหวัด  
    สุโขทัย 
ลําดับ รายการ (เมตร) 

1 ความลึกน้ําใต้ดินเฉลี่ย = ระดับพ้ืนดิน - ระดับน้ําใต้ดิน 18.27 
2 ระดับน้ําใต้ดินลดเฉลี่ยทุกบ่อทุกปี (GW drawdown) 2.95 
3 ระดับน้ําใต้ดินฟ้ืนตัวเฉลี่ยทุกบ่อทุกปี (GW recovery) 2.14 
4 แนวโน้มระดับน้ําใต้ดินลดลง (ต่อปี) -0.69 

 
จากตารางท่ี 2 สามารถวิเคราะห์ได้ดังต่อไปน้ี 

 ความลึกน้ําใต้ดิน (GW depth) วัดจากระดับพ้ืนดินลงมาจนถึงระดับน้ําใต้ดิน พบว่ามีความลึกเพ่ิมข้ึนจาก 16.11
เมตร ในปี พ.ศ. 2550 มาเป็น 20.94 เมตร ในปี พ.ศ. 2557 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวโน้มลดลงของระดับน้ําใต้ดิน 
  ระดับน้ําน้ําใต้ดินลด (GW drawdown) คือระดับน้ําท่ีลดลง ในช่วงต้นฤดูถึงท้ายฤดูแล้งในแต่ละปี พบว่ามีค่าระดับน้ํา
ลดอยู่ในช่วงพิสัย 1.43 เมตร ถึง 4.74 เมตรและมีค่าเฉลี่ย 2.95 เมตร อันอาจเกิดจากการสูบน้ําใต้ดินข้ึนมาใช้ผ่านบ่อบาดาล 
  ระดับน้ําใต้ดินฟื้นตัว (GW recovery) คือระดับน้ําที่ฟื้นตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นฤดูถึงท้ายฤดูฝน ในแต่ละปี พบว่ามี   
ค่าระดับน้ําลดอยู่ในช่วงพิสัย 0.54 เมตรถึง 4.31 เมตรและมีค่าเฉลี่ย 2.14 เมตรอันเกิดจากการเติมน้ําของน้ําฝนและน้ําท่า 
  ระดับน้ําใต้ดิน (GW trend) มีแนวโน้มลดลงในอัตราเฉลี่ย 0.69 เมตรต่อปี โดยมีระดับน้ําใต้ดินอยู่ท่ี 40.29 ม.รทก. 
ในปี พ.ศ. 2550 ลดลงมาอยู่ท่ี 35.46 ม.รทก. ในปี พ.ศ. 2557 

 

 2. ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ําใต้ดินกับระดับน้ําแม่น้ํายม 
 รูปภาพท่ี 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ําใต้ดินฟื้นตัว (GW recovery) กับระดับน้ําแม่น้ํายม พบว่าระดับ   
น้ําใต้ดินฟ้ืนตัวมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระดับน้ําแม่น้ํายมสูงสุดในรอบปี โดยระดับน้ําใต้ดินฟ้ืนตัวมีค่าตํ่าเม่ือระดับน้ํา
แม่น้ํายมตํ่า เช่นปี พ.ศ. 2556 และระดับน้ําใต้ดินฟื้นตัวมีค่าสูงขึ้นเมื่อระดับน้ําแม่น้ํายมมีค่าสูง เช่นปี พ.ศ. 2554 แสดงว่า
แม่น้ํายมเป็นปัจจัยท่ีช่วยในการเติมน้ําลงสู่น้ําใต้ดิน 
 จากรูปภาพท่ี 4 พบว่าระดับน้ําลดมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระยะทางห่างจากแม่น้ํายม ระดับน้ําลดมีค่าน้อยใน
บริเวณท่ีอยู่ใกล้กับแม่น้ํายม และมีค่าเพ่ิมมากข้ึนเม่ืออยู่ห่างจากแม่น้ํายมเพ่ิมข้ึน ในทางกลับกัน พบว่าระดับน้ําฟ้ืนตัว มี 
ความสัมพันธ์ผกผันกับระยะทางห่างจากแม่น้ํายม ระดับน้ําฟ้ืนตัวมีค่ามากในบริเวณท่ีอยู่ใกล้กับแม่น้ํายม และมีค่าลดลงเม่ือ
อยู่ห่างจากแม่น้ํายมเพ่ิมข้ึน แสดงว่าระยะทางห่างจากแม่น้ํายมมีผลต่อระดับน้ําลดและระดับน้ําฟ้ืนตัว 
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 2. ระดับน้ําใต้ดินมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับระดับน้ําท่าในแม่น้ํายมพบว่าแม่น้ํายมมีระดับน้ําท่าเปลี่ยนแปลง
แตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างฤดูฝนกับฤดูแล้งอันเนื่องจากขาดแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ีต้นน้ําจึงควรมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่
ในพ้ืนท่ีต้นน้ํา เพ่ือช่วยการบริหารควบคุมปริมาณนํ้าท่าในแม่น้ํายมให้มีปริมาณมากเพียงพออย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง 

 3. ความต้องการใช้น้ํารวม 1,163 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีโดยใช้น้ําด้านเกษตรกรรมมากสุด 1,067 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี (91.7%) โดยใช้น้ําจากแหล่งต่างๆแบ่งเป็นฝนใช้การ 507 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (43.6%) รองลงมาคือใช้น้ําจาก
แหล่งน้ําผิวดิน 482 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (41.4%) และน้อยสุดคือแหล่งน้ําใต้ดิน 174 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (15%) 

4. ระดับน้ําใต้ดินมีความสัมพันธ์กับอัตราการใช้น้ําใต้ดินเม่ือมีอัตราการใช้น้ําใต้ดินมากจะทําให้ระดับน้ําใต้ดินลดลง 
หากอัตราการใช้น้ําใต้ดินมีค่ามากกว่าศักยภาพให้น้ําของแหล่งน้ําใต้ดินจะทําให้ระดับน้ําใต้ดินลดลงอย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1.  ข้อมูลระดับน้ําใต้ดินมีอย่างจํากัด ควรมีบอ่สังเกตการณ์และควรมีการตรวจวัดข้อมูลระดับน้ําใต้ดินอย่างต่อเนื่อง 
 2.  แม่น้ํายมมีบทบาทสําคัญต่อการเติมน้ําลงสู่ระดับน้ําใต้ดินในพ้ืนท่ีจังหวัดสุโขทัยควรมีแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพ่ือช่วย
ในการบริหารควบคุมปริมาณนํ้าท่าในแม่น้ํายมให้มีความสมํ่าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 3.  ควรมีการศึกษาถึงศักยภาพการให้น้ําของแหล่งน้ําใต้ดิน ว่าสามารถจะให้น้ําใช้ในอัตราเท่าใดท่ีจะเหมาะสมและ
ย่ังยืน รวมท้ังควรมีการควบคุมอัตราการใช้น้ําใต้ดินไม่ให้เกินศักยภาพการให้น้ําของแหล่งน้ําใต้ดิน 
 4.  ควรมีการศึกษาหามาตรการในการเติมน้ําลงสู่น้ําใต้ดิน ในปี พ.ศ.2554 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลได้ทําการศึกษา
การเติมน้ําผ่านสระเติมน้ํา เพ่ือแก้ไขปัญหาการลดลงของระดับน้ําใต้ดิน ปัญหาของการขาดแคลนน้ํา และปัญหานํ้าท่วม [1] 
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