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บทที่  10 
การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรม 

 
10.1   บทนํา 
 แหลงน้ําธรรมชาติที่ใชเพื่อการเกษตรแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ น้ําผิวดิน และน้ําใตดิน 
ในสวนของน้ําผิวดินจะถูกเก็บกักในแมน้ํา ลําธาร คลอง หนอง บึง สระ อางเก็บน้ํา และทะเลสาบ 
โดยสวนที่ไหลซึมลงไปใตดินจะถูกเก็บไวในดินทรายและหินเกิดเปนน้ําใตดิน หากพิจารณา
ปริมาณน้ําจืดทั้งหมดที่มีในโลก จะประกอบดวยน้ําแข็งที่ขั้วโลก 76.51% น้ําใตดิน 22.93% น้ําใน
ทะเลสาบและแมน้ํา 0.35% น้ําในดิน 0.18% และน้ําในอากาศ 0.03% จะเห็นไดวาน้ําจืดที่มีในโลก
เปนน้ําบาดาลถึง 22.93 % โดยแบงเปนน้ําบาดาลที่อยูลึกไมเกิน 800 เมตร 10.15% และน้ําที่บาดาล
ที่อยูระหวาง 800-4,000 เมตร 12.78% จะเห็นไดวาน้ําบาดาลที่อยูในระดับที่สามารถพัฒนาไดคือ 
10.15% ซ่ึงมากกวาน้ําในแมน้ําและทะเลสาบถึง 30 เทา แตปริมาณน้ําผิวดินไดถูกเก็บกักเปน
จํานวนมากโดยการกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําตางๆ 
 น้ําบาดาลเปนแหลงน้ําที่สามารถพัฒนา เพื่อแกไขภาวะขาดแคลนน้ําไดอยางรวดเร็ว 
แตอาจมีความจําเปนตองปรับปรุงคุณภาพน้ําบางเพื่อจะใชเพื่อการอุปโภคบริโภค แตก็ไมส้ินเปลือง
คาใชจายมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่น้ําผิวดินหาไดยาก 

10.2   ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงสูแหลงน้ําบาดาล 
 ปริมาณฝนที่ตกลงเฉลี่ยทั่วประเทศไทยประมาณ 1,560 มม. คิดเปนปริมาณน้ําฝน
ประมาณ 800,000 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําฝนดังกลาวจะเปนน้ําทาประมาณ 25% ที่เหลืออีก 75% 
จะระเหยกลับไปในอากาศ ขังตามแองน้ําธรรมชาติ พืชนําไปใชเพื่อการเจริญเติบโต และไหลซึม
ลงไปเก็บกักอยูในแหลงน้ําบาดาล ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงไปอยูในแหลงน้ํา จะขึ้นอยูกับความสามารถ
รองรับของชั้นหินใตดินที่สามารถเก็บไวไดคือ ถาเปนหินรวน ปริมาณน้ําฝนที่ไหลลงแหลงน้ํา
บาดาลประมาณ 10% บริเวณที่เปนหินแองน้ํามากประมาณ 5% บริเวณที่เปนหินแองน้ําปานกลาง
ประมาณ 3% และที่แองน้ํานอยประมาณ 2% ของปริมาณน้ําฝน ทั้งนี้จากพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ 
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512,870 ตารางกิโลเมตร จากขอมูลการไหลซึมของน้ําฝนลงสูพื้นหินประเภทตางๆ สามารถ
คํานวณปริมาณน้ําที่ไหลซึมลงสูแหลงน้ําบาดาลของประเทศไดประมาณ 38,000 ลานลูกบาศก
เมตร หรือเทากับ 4.75% ของปริมาณฝนที่ตกทั่วประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 10.1  

ตารางที่ 10.1 ปริมาณน้ําฝนที่ไหลซึมลงสูแหลงน้ําบาดาลเปรียบเทียบกับน้ําทา 
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย ปริมาณน้ําทา  

ภาค (มม.) (ลาน ลบ.ม.) (ลาน ลบ.ม.) 
ปริมาณน้ําฝนที่ไหลซึม 
ลงสูแหลงน้ําบาดาล 

(ลาน ลบ.ม.) 
เหนือ 1,280 217,140 65,140 11,000 
กลาง 1,270 38,270 7,650 2,800 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,460 246,500 36,680 9,700 
ตะวันออก 2,140 73,360 22,000 3,000 
ตะวันตก 1,520 60,560 18,170 3,500 
ใต 2,340 164,130 49,240 8,000 
รวมทุกภาค 1,560 799,960 198,880 38,000 
ท่ีมา : ศักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทย (วจี รามณรงค และสมชัย วงศสวัสดิ์, 2541) 
 
 ระดับน้ําบาดาลในรอบปจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนตองมีการตรวจวัดระดับน้ํา เพื่อ
ทําการประเมินปริมาณน้ําจําเพาะ ซ่ึงหมายถึงปริมาณที่สามารถนํามาใชไดอยางปลอดภัยในพื้นที่
ตางๆ ปริมาณน้ําบาดาลเก็บกักอยูในหินรวนของอางน้ําบาดาลที่สําคัญในภาคตางๆ จํานวน 12 แอง ดัง
แสดงในตารางที่ 10.2 คิดเปน 42% ของปริมาณน้ําฝนที่ไหลในแหลงน้ําบาดาลของทั่วประเทศ
หรือปริมาณ 15,877 ลานลูกบาศกเมตร อยางไรก็ดียังมีพื้นที่อื่นๆ ที่เปนแองขนาดเล็กตางๆ 
ที่ไมไดแสดงไวในตารางดังกลาว 

10.3   การพัฒนาและการใชทรัพยากรน้ําบาดาล 
 การพัฒนาน้ําบาดาล ไดมีการดําเนินการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในอดีตหนวยงานของ
ภาครัฐที่รับผิดชอบคือ กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการ กรมอนามัย และกรมเรงรัดพัฒนา
ชนบท ในปจจุบันหลังการปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบราชการ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเปน
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หนวยงานหลักที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแลการใชน้ําบาดาล โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนหนวยงานหลักในการพัฒนาน้ําบาดาล นอกจากนี้การประปาสวนภูมิภาคไดพัฒนาเพื่อการ
อุปโภคบริโภคในทองที่บางแหลง และกรมชลประทานพัฒนาแหลงน้ําใตดินเพื่อการเกษตร 

ตารางที่ 10.2 ปริมาณน้ําที่เก็บกักอยูในแองน้ําบาดาล (Groundwater Storage) และปริมาณน้ําที่
สามารถพัฒนาไดโดยไมเกิดผลกระทบ (Safe Yield) 

แองน้ําบาดล ปริมาณน้ําที่เก็บกัก 
(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําที่พัฒนาได 
ตอป 

(ลาน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําที่พัฒนาได
ตอวัน 

(ลาน ลบ.ม.) 
แองเชียงใหม-ลําพูน 485 97 0.265 
แองลําปาง 295 59 0.161 
แองเชียงราย-พะเยา 212 42 0.115 
แองแพร 160 32 0.087 
แองนาน 200 40 0.110 
แองเจาพระยาตอนเหนือ 6,400 1,280 3.500 
แองเจาพระยาตอนใต 6,470 1,294 3.500 
แองทาฉาง 320 64 0.175 
แองนครศรีธรรมราช 420 84 0.230 
แองระโนด-สงขลา 400 80 0.200 
แองหาดใหญ 175 35 0.096 
แองปตตานี 340 68 0.186 

ท่ีมา : ศักยภาพน้ําบาดาลในประเทศไทย (วจี รามณรงค และสมชัย วงศสวัสดิ์, 2541) 

 ถึงแมวาการใชน้ําบาดาลจะสามารถกอใหเกิดประโยชนอยางมาก แตตองมีการควบคุม
ปริมาณการใชใหอยูในระดับที่ไมเกินศักยภาพของแหลงน้ํา การใชน้ําบาดาลในปริมาณที่มาก
อาจทําใหเกิดผลกระทบขึ้นหลายดาน คือ การลดลงของระดับน้ําใตดินอยางถาวร (การไหล
ทดแทนใชระยะเวลานานหลายป) ทําใหการนําน้ําไปใชตองเสียคาใชจายสูง นอกจากนี้ผลกระทบ
ที่รุนแรงคือการทรุดตัวของแผนดินที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงอยูในเขต
ตอนลางของลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีน อยางไรก็ดีการทรุดตัวของแผนดินเกิดขึ้นในพื้นที่
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ลุมน้ําอื่นของประเทศ เชน บริเวณตอนลางของลุมน้ําแมกลองเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้น้ํา
สวนใหญถูกใชเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 
 ดังนั้นการใชน้ําบาดาลจึงตองดําเนินการดวยความระมัดระวังและควรใชในระดับที่
ปลอดภัยไมเกินศักยภาพน้ําบาดาลในแตละพื้นที่ ช้ันน้ําบาดาลสามารถแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ช้ัน
น้ําตื้น และชั้นน้ําบาดาล โดยช้ันน้ําตื้นจะพิจารณาที่ระดับความลึกไมเกิน 30-50 เมตร ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของชั้นหิน จากตัวเลขในป 2540 มีการพัฒนาน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคจํานวนมาก 
คือไดมีการเจาะบอบาดาลโดยหนวยงานของรัฐตางๆ (ไมรวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ประมาณ 
190,000 บอ โดยหนวยงานตางๆ คือ กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย กรมโยธาธิการ สํานักงาน
เรงรัดพัฒนาชนบท กองบัญชาการทหารสูงสุด และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 
นอกจากนี้ยังมีหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ที่ไดเจาะบอบาดาลดวยเชนกัน ทั้งนี้บอ
บาดาลดังกลาวจะเปนการใชน้ําใตดินในชั้นน้ําบาดาลเกือบทั้งหมด 

10.4   การพัฒนาและใชน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม 
 สําหรับการใชน้ําบาดาลเพื่อเกษตรกรรม จะดําเนินการโดยเกษตรกรรายยอยเปนสวนใหญ 
จะมีการพัฒนาเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่ขนาดใหญเพียงแหงเดียวคือ โครงการพัฒนาน้ําใตดิน
สุโขทัย สําหรับบอบาดาลขนาดเล็กจํานวนมากที่ถูกพัฒนาโดยเกษตรกรนั้นสวนใหญใชน้ําจาก
ช้ันน้ําตื้นเปนหลัก อนึ่งจากการสํารวจขอมูลการใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรมโดยภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกับ
สถาบันการจัดการน้ํานานาชาติ (IWMI) ในป พ.ศ. 2545 ไดขอมูลที่นาสนใจหลายประการดังนี้ 
 10.4.1 ระดับน้ําใตดินและจํานวนบอ  
  ระดับน้ําใตดินจะแปรผันอยูระหวาง 2 เมตรถึง 40 เมตร จากผิวดินขึ้นอยูกับชั้น
ความหนาและคาการซึมน้ําของชั้นน้ําใตดินในแตละพื้นที่ โดยปกติระดับน้ําใตดินในชวงฤดูแลง
จะต่ํากวาระดับน้ําใตดินในชวงฤดูฝนหลายเมตร ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากการรีชารจ (Recharge) 
ในชวงฤดูฝน ความแตกตางของระดับน้ําในชวงเวลาดังกลาวแตกตางกันระหวาง 1.50 ถึง 10 เมตร 
ขึ้นอยูกับปริมาณการสูบน้ํารายป ความจุของชั้นน้ําใตดิน และปริมาณฝนรายป 
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  ในแตละหมูบานจํานวนบออาจมีเพียงไมกี่บอจนถึงหลายรอยบอขึ้นอยูกับ
ศักยภาพน้ําใตดิน ภูมิภาค ชนิดของพืชที่ปลูก และขนาดของเครื่องสูบน้ํา อยางไรก็ดีหมูบานที่มี
บอสูบน้ําจํานวนมากจะมีบอน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภครวมอยูเปนจํานวนมากดวย สําหรับภูมิภาค
ที่มีบอสูบน้ําใตดินจํานวนมากคือ ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันตก สําหรับภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือจะมีบอน้ําใตดินนอยเนื่องจากปญหาน้ําเค็มและความจุของชั้นน้ําใตดินดวย อนึ่งจํานวน
บอน้ําใตดินในภาคตะวันตกไดลดลงในชวงเวลาที่ผานมาเนื่องจากการพัฒนาโครงการชลประทาน
แมกลองใหญ ซ่ึงมีน้ําใตดินอยางพอเพียงเพื่อการเพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแลง 
 10.4.2 เศรษฐศาสตรการใชน้ําใตดิน 
  ผลการสํารวจพบวาหมูบานสวนใหญมีแหลงรีชารจน้ําใตดินในบริเวณใกลเคียง 
เชน หนอง บึง แมน้ํา อางเก็บน้ํา และคลองชลประทาน สําหรับหมูบานที่ใชน้ําใตดินเพื่อการ
เกษตรกรรมเปนจํานวนมากคิดเปน 18% โดยน้ําผิวดินจะเปนแหลงน้ําหลักที่ใชเปนสวนใหญ 
ดังนั้นจึงสรุปไดวา สําหรับประเทศไทยน้ําผิวดินถูกใชเปนหลักในการชลประทานและน้ําใตดินจะ
ถูกใชเปนแหลงน้ําเสริม โดยบทบาทของบอน้ําใตดินจะมีความเกี่ยวของกับแผนการปลูกพืช
คอนขางมาก ดังจะพบวาการปลูกผักและไมผลนิยมใชน้ําใตดินมากกวาพืชชนิดอื่น เพราะมีความ
ยืดหยุนในการเลือกระบบการใหน้ํา โดยมักมีการใชรวมกับการสงน้ําระบบทอ เชน ระบบมินิ
สปริงเกลอร ซ่ึงจะมีผลดีในแงการประหยัดแรงงานอีกดวย นอกจากนี้น้ําใตดินไดถูกใชเพื่อการ
ชลประทานเสริมสําหรับขาวและออย โดยการใชน้ํามักจะเลือกระบบคลองสงน้ํา สําหรับการปลูก
พืชไรมีการใชน้ําใตดินนอยมาก เพราะเกษตรกรมักจะใชน้ําจากคลองชลประทานเปนหลัก 
ความหนาแนนของการปลูกพืชของเกษตรกรที่มีการใชน้ําใตดินมีคาเฉลี่ยประมาณ 1.5 โดยขาว
และพืชไรจะมีการเพาะปลูกปละ 2 ครั้ง สวนผักจะมีการปลูกมากถึงปละ 3-5 ครั้ง สวนออย
และไมผลจะเปนพืชรายป 
  จากการสํารวจพบวาบอบาดาลสวนใหญยังใชงานไดดี แมวาจะมีการใชงานมา
หลายสิบปแลว โดยมีบอที่ใชการไมไดเพียง 4.5% สําหรับตนกําลังของเครื่องสูบน้ําแยกออกได
เปนเครื่องยนตดีเซลและมอเตอรไฟฟา เครื่องยนตดีเซลซึ่งตนกําลังมาจากรถไถเดินตามเปนหลัก
จะใชในการใหน้ําแกขาว ออย และพืชชนิดอื่นที่ใชน้ําในปริมาณมาก มอเตอรไฟฟามักใชในการ
ปลูกผักที่ตองมีการใหน้ําเกือบทุกวันแตใหในปริมาณที่นอยในแตละครั้ง ซ่ึงไดขอสรุปวากําลัง
เฉลี่ยของเครื่องยนตดีเซลประมาณ 10 แรงมา แตกําลังเฉลี่ยของมอเตอรไฟฟาประมาณ 1.5 แรงมา 
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  ขนาดของทอสูบน้ําจะมีขนาดใหญหลายนิ้วสําหรับการใหน้ํากับขาวและออย 
แตการใหน้ํากับผักจะใชทอขนาดเล็กกวามาก เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมักมีขนาดเล็กและปริมาณ
การใหน้ําจะไมมากนักในแตละครั้ง เมื่อพิจารณาจํานวนชั่วโมงการสูบน้ําจะพบวาการปลูกขาว
และพืชไรจะมีจํานวนชั่วโมงการสูบนอย เนื่องจากเปนระบบการชลประทานแบบเสริม ในทาง
ตรงกันขามการปลูกผักจะมีจํานวนชั่วโมงการสูบน้ําสูงกวา 
  ขาวเปนพืชหลักของประเทศที่ใชน้ําใตดินโดยมีการใชในภาคกลางและภาคเหนือ
คอนขางมาก และมีการใชบางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พืชหลักในภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
และภาคใตคือ ออย ไมผลและผัก สําหรับแหลงพลังงานในแตละภูมิภาคก็มีความตางกัน โดย
เครื่องยนตดีเซลมักใชในภาคเหนือและภาคกลาง เนื่องจากมีรถไถเดินตามเปนจํานวนมาก มอเตอร
ไฟฟาเปนตนกําลังที่มีการใชมากในภาคใต และภาคตะวันตก เพราะเปนการปลูกผักและผลไม
เปนหลัก สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีการใชตนกําลังทั้ง 2 แหลง 
เนื่องจากมีการใชน้ําใตดินกับพืชหลักหลายชนิด 
  เมื่อพิจารณาผลตอบแทนพบวาขาวและพืชไรใหผลตอบแทนต่ําสุด ออยและ
สับปะรดเปนพืชที่มีผลตอบแทนไมแนนอน เนื่องจากราคาของผลผลิตมีการแปรผันสูง พืชที่ให
ผลตอบแทนสูงสุดคือผลไมและผัก แตก็มีขีดจํากัดในดานความตองการแรงงานที่สูง สรุปไดวา
การใชน้ําใตดินในเขตที่มีน้ําผิวดินไมพอเพียงมีความเปนไปได โดยขึ้นอยูกับชนิดของพืชและ
ความพรอมในดานการลงทุน 
  ปญหาในการใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรกรรมที่สําคัญที่สุดคือการใชน้ําใน
ปริมาณที่มากเกินไปทําใหระดับน้ําใตดินลดลง ในบางครั้งไมสามารถสูบน้ําได เนื่องจากระดับน้ํา
อยูต่ํากวาระดับของทอสูบ ปญหาถัดมาคือคาใชจายในการสูบน้ําซึ่งสูงขึ้น อันเนื่องมาจากราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง ปญหารองลงมาคือคุณภาพน้ํา ซ่ึงอาจเจอปญหาน้ําเค็มและน้ํากรอยโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับปญหาอื่นๆ ไดแก ปญหาการดับของไฟฟา และการ
ปนเปอนของน้ําใตดินจากหินปูนและเหล็ก 
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10.5   โครงการพัฒนาน้ําใตดินจังหวัดสุโขทัย 
 โครงการพัฒนาน้ําใตดินสุโขทัยมีการสูบน้ํามายาวนานตั้งแตป พ.ศ. 2524 โดยเปน
โครงการที่กอสรางเพื่อใชน้ําระยะสั้นระหวางรอการกอสรางเขื่อนกักเก็บน้ําขนาดใหญ แตใน
ปจจุบันไดใชงานมากกวา 30 ป ซ่ึงถือเปนโครงการชลประทานขนาดใหญแหงเดียวในจังหวัด
สุโขทัย โดยมีพื้นที่ชลประทานทั้งหมดประมาณ 70,000 ไร การกระจายน้ําจากบอสูบน้ําไปยัง
แปลงเพาะปลูกใชระบบทอ uPVC โดยมีหัวจายน้ําถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกร
จะนําน้ําไปใชโดยใชคูสงน้ําตอไป  
 โครงการน้ําใตดินมีลักษณะที่นาสนใจบางประการ ที่อาจนําไปใชกับโครงการอื่นๆคือ 
 - เกษตรกรเปนผูจายคากระแสไฟฟาในการสูบน้ําทั้งหมด 
 - มีการกระจายน้ําดวยระบบทอเปนโครงการขนาดใหญ 
 - เปนโครงการสูบน้ําใตดินเพื่อการชลประทานในพื้นที่ขนาดใหญ 
 จากผลการประเมินโครงการในดานตางๆ พบวา การรั่วซึมในระบบทอมีประมาณ 8% 
ซ่ึงนอยมากเมื่อเทียบกับการสงน้ําในระบบคลองสงน้ํา มีความสามารถในจายน้ําไดอยางเทาเทียม
และยุติธรรมเนื่องจากรับน้ําโดยระบบทอ และมีการกําหนดชั่วโมงการสูบน้ําที่ชัดเจนในแตละราย 
ผลการวิเคราะหความคุมคาตอการลงทุนพบวามีผลประโยชนคุมคาตอการลงทุน โดยวัดคา
ผลตอบแทนมีประมาณ 10-18% จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่นาจะพิจารณาดําเนินการในอนาคต หากวา
แหลงน้ําใตดินมีความเหมาะสม สําหรับภาพที่ 10.1-10.3 แสดงการพัฒนาและการใชน้ําใตดินเพื่อ
การเกษตรกรรม 

10.6   ขอเสนอแนะ 
 จากขอมูลทั้งหมดสรุปไดวาประเทศไทยมีการใชน้ําใตดินในปริมาณมากทั้งการอุปโภค
บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม โครงการเกษตรจะใชบอน้ําตื้นเปนหลัก และการอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรมจะใชบอบาดาล การใชน้ําใตดินเพื่อการเกษตรสวนใหญเปนการใชโดย
เกษตรกรรายยอยโดยมีมากที่สุดในภาคกลางเพื่อการปลูกขาว และมีการใหน้ํากับพืชอ่ืนอีกหลาย
ชนิด เชน ออย ผัก และผลไม จากการวิเคราะหพบวาการใชน้ําใตดินเพื่อการเพาะปลูกมีความ
คุมคาตอการลงทุนโดยพืชที่ใหผลตอบแทนสูงคือผักและผลไม สวนขาวจะใหผลตอบแทนต่ําสุด
และมีการใชน้ําสูงสุดดวย 
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 ในดานการพัฒนาน้ําใตดิน เพื่อการชลประทานสําหรับพื้นที่ขนาดใหญพบวามีความ
เปนไปไดในดานเศรษฐศาสตร แตตองมีการพิจารณาแหลงน้ําใตดินโดยรอบคอบวามีปริมาณ
พอเพียงกับความตองการ จากประสบการณของโครงการพัฒนาน้ําใตดินสุโขทัยพบวา หากมีการ
ควบคุมปริมาณสูบน้ํา และมีการเลือกปลูกพืชที่เหมาะสม การพัฒนาน้ําใตดินเพื่อการชลประทาน
ในพื้นที่ขนาดใหญยังสามารถกระทําได ภายใตการวางแผนอยางรอบคอบ 
 

 
 

ภาพที่ 10.1 การขุดเจาะบอน้ําใตดนิขนาดใหญ 
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ภาพที่ 10.2 การติดตัง้เครื่องสูบน้ําสําหรับการสูบน้ําในชัน้น้ําบาดาล 
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ภาพที่ 10.3 การใชน้ําใตดนิเพื่อการเพาะปลูก 


