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การประเมินความต้องการน้าํอปุโภค บริโภคและอตุสาหกรรม 
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ส่วนจดัสรรน้ํา 
สํานักบรหิารจดัการน้ํา 

 
1.การประเมนิความต้องการน้ําอปุโภค บริโภค 
 1.1 การประเมินความต้องการน้ําในพืน้ทีชุ่มชนเมือง 
 การประเมินความต้องการน้ําอุปโภคบริโภคสามารถประเมินตามอัตราการใช้น้ําตาม ลักษณะ
ของประเภทชุมชน หรือ จํานวนประชากรในชุมชน โดยกําหนดรายละเอียดได้ตารางที่ 1 และตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1 แสดงอัตราการใช้น้ําอุปโภคบริโภคตามประเภทชุมชน 
 

ประเภทชุมชน อัตราการใช้น้าํ (ลติร/คน/วัน) 

เทศบาลขนาดเล็ก 120 

เทศบาลขนาดกลาง 200 

เทศบาลขนาดใหญ ่ 250 

ชุมชนเมืองที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตําบล 110 

 

ที่มา : กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน,2544 

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการใช้น้ําอุปโภค บริโภคตามปริมาณประชากร 

ปริมาณประชากร (ราย) อัตราการใช้น้าํ (ลติร/คน/วัน) 

3,000 -  10,000 120 

10,001 - 20,000 170 

20,001- 30,000 200 

30,001- 50,000 250 

มากกว่า 50,000 300 

 
ที่มา :   การประปาส่วนภูมิภาค อ้างโดยกรมทรัพยากรน้ํา,2549 
  
 1.2 การประเมินความต้องการน้ําในพื้นที่ชุมชนชนบท 
 การประเมินความต้องการน้ําในพื้นที่ชุมชนชนบทอ้างอิงตามความจําเป็นพื้นฐาน ที่กําหนด
อัตราการใช้น้ําในพื้นที่ชนบทเท่ากับ 50 ลิตรต่อคนต่อวันในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
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2.การประเมินอัตราการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 2.1 การประเมินอัตราการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรมตามประเภทของอุตสาหกรรมหลัก 
 การประเมินความต้องการน้ําอุตสาหกรรมกําหนดสามารถกําหนดอัตราการใช้น้ําตามประเภท
ของอุตสาหกรรมหลักได้โดยการรายละเอียดการประเมินแสดงได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 แสดงการประเมินความต้องการน้ําอุตสาหกรรมตามประเภทของอุตสาหกรรมหลัก 
 

รหสั ประเภท รายละเอียดประเภทอตุสาหกรรมหลกั 

ปริมาณความ
ต้องการน้าํ 

(ลบ.ม./ไร/่วัน) 

1 Accessory อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์ต่าง ๆ 6 

2 Chemical อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ 8 

3 Food อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม 12 

4 Metal อุตสาหกรรม ถลุง หล่อ โลหะ 5 

5 Other อุตสาหกรรมทัว่ไป 7 

6 Outside 

อุตสาหกรรมกลางแจ้ง เช่น โม่-บดหิน 
ดูดทราย เผาถ่าน หีบฝ้าย อบเมล็ดพืช 
ฯลฯ 4 

7 Paper 
อุตสาหกรรมกระดาษ เช่น ผลิตเยื่อ
กระดาษ ภาชนะจากกระดาษ ฯลฯ 4 

8 Textile อุตสาหกรรมสิง่ทอ ฟอกหนัง ย้อมส ี 5 

9 Unmetal 
ผลิตภัณฑ์อโลหะ เช่น แก้ว กระเบื้อง
เคลือบ ปูน ฯลฯ 8 

10 Wood ผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องเรือน 3 

 
ที่มา : สํานักนโยบายสาธารณะ สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2547 .โครงการศึกษา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และการจัดการ 25 ลุ่มน้ําสําคัญของประเทศ 
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2.2 การประเมินการความต้องการน้ําอุตสาหกรรมตามประเภทผลิตภัณฑ์ 
 การประเมินอัตราการใช้น้ําอุตสาหกรรมสามารถประเมินโดยใช้หน่วยผลิตภัณฑ์ที่โรงงานทําการผลิต
ซึ่งจําแนกตามประเภทกิจการรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 

กิจการ อัตราการใช้น้าํ(ต่อหน่วยผลติภณัฑ์) 

ไก่สดแช่แข็ง 17.73 ลบ.ม./ตัน 

ฆ่าโค,กระบือ 0.96 ลบ.ม./ตัว 

ไส้กรอก,เนื้อปลาบดรมควัน 157 ลบ.ม./ตัน 

กุนเชียง แหนม ไส้กรอก หมยูอ  ลูกช้ิน 16.75 ลบ.ม./ตัน 

แยม มักกะโรนี ซ๊อส มาการีน น้ําสลัด 4.76 ลบ.ม./ตัน 

ผักหรือผลไม้กระป๋องปิดสนิท 19.46 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตภัณฑ์นมพร้อมด่ืม 3.38 ลบ.ม./ตัน 

UHT 0.016 ลบ.ม./โหล 

ผลิตภัณฑ์นมผง 9.87 ลบ.ม./ตัน 

ไอศกรีมที่เกี่ยวกับนมหรือน้ํานม 46.95 ลบ.ม./ตัน 

ผัก ผลไม้แช่แข็ง 28.95 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตน้ํามันพืช (สกัดน้ํามันจากพืช) 1.00 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตน้ํามันพืช  (ทําน้ํามันพืชให้บริสุทธ์ิ) 0.68 ลบ.ม./ตัน 

ผัก ผลไม้กระป๋อง 5.98 ลบ.ม./ตัน 

ผัก ผลไม้แช่แข็ง, อบแห้ง 5.56 ลบ.ม./ตัน 

ผัก ผลไม้ดอง 3.49 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตแป้งมันสําปะหลัง 15.81 ลบ.ม./ตัน 

แป้งข้าวโพด ขา้วจ้าว  ข้าวเหนียว 1.19 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตวุ้นเส้น,แป้งถั่วเขียว 36.19 ลบ.ม./ตัน 

ข้าวเกรียบ 33.33 ลบ.ม./ตัน 

ขนมปังเวเฟอร์ ลูกกวาด 7.13 ลบ.ม./ตัน 

ขนมปังปี๊บ ขนมปังกล่อง 2.23 ลบ.ม./ตัน 

ขนมปังกรอบ 11.89 ลบ.ม./ตัน 
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ (ต่อ) 
 

กิจการ อัตราการใช้น้าํ(ต่อหน่วยผลติภณัฑ์) 

เส้นก๊วยเต๋ียว บะหมี่ เส้นหมี ่วุ้นเส้น 29.74 ลบ.ม./ตัน 

น้ําตาลทราย 8.65 ลบ.ม./ตัน 

กาแฟ 1.25 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตเครื่องดื่ม(ชา กาแฟ น้ําบ๊วย น้ํากระเจี๊ยบ น้ํามะขาม) 0.52 ลบ.ม./ตัน 

ผลไม้อบแห้ง 1.87 ลบ.ม./ตัน 

ไอศกรีมทั่วไป 7.43 ลบ.ม./ตัน 

ซีอ๊ิว เต้าเจี้ยว ซ้อสปรุงรส 1.69 ลบ.ม./ตัน 

ผงชูรส 134.2 ลบ.ม./ตัน 

น้ําปลา 1.56 ลบ.ม./ตัน 

  0.04 ลบ.ม./โหล(ขวด) 

น้ําส้มสายชู 2.08 ลบ.ม./ลิตร 

อาหารสัตว์ 27.5 ลบ.ม./ตัน 

กระดูกป่น  ปลาป่น 1.25 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตสุราจากกากน้ําตาล 21.20 ลบ.ม./ลบ.ม. 

  12.00 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตสุราจากผลไม้(องุ่น) 3.75 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตเบียร์ 3.33 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตเบียร์ โซดา น้ําด่ืม 4.92 ลบ.ม./ตัน 

เครื่องดื่มบรรจุขวด 6.99 ลบ.ม./ตัน 

น้ําอัดลม 6.86 ลบ.ม./ตัน 

ป่ันฝ้าย  6.67 ลบ.ม./ตัน 

 ฟอกย้อม 10.97 ลบ.ม./ตัน 

ย้อมเส้นไหม 16.25 ลบ.ม./ตัน 

พิมพ์ ย้อม 55.52 ลบ.ม./ตัน 

ถัก ทอผ้า 0.09 ลบ.ม./ตัน 
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ (ต่อ) 
 

กิจการ อัตราการใช้น้าํ(ต่อหน่วยผลติภณัฑ์) 

ทอแห อวน 1.25 ลบ.ม./ตัน 

ทอผ้าขนสัตว์ 1.76 ลิตร/หลา 

ฟอกหนัง 15.75 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาว 18.04 ลบ.ม./ตัน 

กระดาษกล่อง 15.43 ลบ.ม./ตัน 

กระดาษชําระ 10.18 ลบ.ม./ตัน 

กระดาษคราฟท์ 20.76 ลบ.ม./ตัน 

กระดาษพิมพ์เขียน 64.51 ลบ.ม./ตัน 

กระดาษสีน้ําตาล 11.67 ลบ.ม./ตัน 

กระดาษเหนียว กระดาษลูกฟูก 8.33 ลบ.ม./ตัน 

เส้นใยสังเคราะห์ 3.33 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตสีต่างๆ 0.16 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตยา 0.26 ลบ.ม./ตัน 

  12.84 ลิตร/1,000เม็ด 

สบู่ เครื่องสําอางค์ 10.00 ลบ.ม./ตัน 

ผงซักฟอก ยาสีฟัน 4.89 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 534.67 ลบ.ม./ตัน 

ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน 6.86 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตน้ํายางข้น 3.93 ลบ.ม./ตัน 

ยางรัดของ ถุงมือยาง 4.90 ลบ.ม./ตัน 

ถุงมือยาง 14.37 ลิตร/1,000ช้ิน 

แก้ว หลอดแก้ว กระจก 0.83 ลบ.ม./ตัน 

กระเบื้องเคลือบดินเผา เซรามิค 11.82 ลบ.ม./ตัน 

  0.04 ลบ.ม./ตร.ม. 

คอนกรีต 0.083 ลบ.ม./ตัน 

ผลิตภัณฑ์เหลก็ 0.03 ลบ.ม./ตัน 
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราการใช้น้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ (ต่อ) 
 

กิจการ อัตราการใช้น้าํ(ต่อหน่วยผลติภณัฑ์) 

รีด หล่อ หลอม โลหะ 3.63 ลบ.ม./ตัน 

เครื่องใช้ไฟฟ้า 5.42 ลบ.ม./ตัน 

 
ที่มา  1) รายงานการจัดการคุณภาพน้ําและจัดทําแผนปฏิบัติการในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงหนือ,กรม
ควบคุมมลพิษ, 2540 
          2) โครงการศึกษาเพื่อประเมินปริมาณสารมลพิษอุตสาหกรรมทางน้ําจากภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยจดัทําโดย บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท ์จํากัด 

อ้างโดยกรมทรัพยากรน้ํา,2547 
 
 


