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จุดร่วมของปัญหาวิกฤติน�้า 
 ต้นทางของน�า้ต้นทุนทั ้งหมดมาจากน�า้ฝน น�้าฝน 

ถ้าไม่รวมที่ระเหยกลบัไปในบรรยากาศ อาจแยกเป็น ๒ ส่วนคอื

น�า้ซมึลงใต้ดนิ และน�า้ไหลนองที่กลายเป็นน�้าท่า   น�้าท่าที่มาก 

ไปก็กลายเป็นน�้าท่วม เป็นความเดือดร้อน ส่วนน�้าใต้ดินถ้าซึม

ลงได้น้อย น�า้ฝนกจ็ะกลายเป็นน�า้ท่ามาก และจะมนี�้าใต้ดนิเตมิ

ลงไปสะสมน้อยจนไม่พอใช้  

 จุดร่วมของปัญหาคือการจัดการการใช้ทีด่ิน และ

การตั้งถิ่นฐานที่ไม่เหมาะสม ความไม่เหมาะสมนี้ท�าให้เกิด

ปัญหา ตวัอย่างเช่น การบกุรกุใช้พื้นที่ต้นน�้า ทั้งจากชุมชน และ

การเกษตร ท�าให้พื้นที่ป่าต้นน�้าเดิมที่ท�าหน้าที่ชะลอน�้า และ 

อุ้มน�้าให้มีโอกาสซึมลงดินมีน้อยลง การเกษตรในพื้นที่สูงที ่

ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ท�าให้ความเร็วการไหลของน�้าจากพื้นที่สูง

ต้นน�า้มายังพื้นที่ราบสูงขึ้น มีการกัดเซาะหน้าดินลงมาสะสม 

อุดตันบนผิว ท�าให้ปริมาณการซึมของน�้าลงใต้ดินน้อยลง   

แหล่งน�้าตื้นเขนิ กกัเกบ็น�้าได้ลดลง และรองรบัอตัราการไหลได้

จ�ากดั   ชมุชนที่บกุรกุพื้นที่แหล่งน�้าธรรมชาต ิและพื้นที่น�้าหลาก

ตามธรรมชาต ิท�าให้แหล่งน�า้นั้นตื้นเขนิ อาคารที่สร้างกดีขวาง

การไหลของน�้ายังท�าให้ทางน�า้นั้นระบายน�้าได้น้อยลง ซึ่งม ี

ส่วนท�าให้ระดับน�้ายกตัวสูงขึ้นสร้างปัญหาน�้าท่วมที่รุนแรง 

มากขึ้น และในประเด็นด้านความต้องการ (demand side)  

การใช้ท่ีดินท่ีไม่เหมาะสมอาจท�าให้ชมุชน หรอืพื้นท่ีเกษตรกรรม

นั้นอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อภัยได้ทั้งน�้าท่วม และภัยแล้ง

 ประเด็นผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการ

บุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ เช่นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะไปท�าลาย

ระบบนิเวศเดิมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งเป็น

สมดุลที ่ผลิตอาหารต้นทางให้หมดไป สารเคมี สิ ่งปฏิกูล 

มูลฝอยจากทั้งกิจกรรมการเกษตร และจากชุมชนที่ปนเปื้อน

ลงในแหล่งน�้าทางต้นน�้าย่อมส่งผลกระทบต่อผูท้ี่น�าน�า้นั้นทาง

ท้ายน�้าไปใช้ประโยชน์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตที่เป็น

ลกัษณะของภยัมดื ซึ่งสะท้อนถงึโรคต่างๆ ที่พบมากขึ้นจากการ

สะสมสารพิษในร่างกาย รวมทั้งสารก่อมะเร็ง

 ดังนั้น การบริหารจัดการน�า้ นอกจากการจัดการด้าน

โครงสร้างพื้นฐานที่จะควบคมุน�้าแล้ว การบรหิารจดัการการใช้

ที่ดนิจงึเป็นเรื่องส�าคญัที่จะละเลยไม่ได้    การเกบ็กกัน�้าจากฝน

ในหน้ามรสมุ มคีวามหมายรวมถงึวธิกีารเกบ็น�า้ทั้งบนดนิ และ

ใต้ดนิซึ่งมคีวามสมัพนัธ์กนั เหน็ได้จากปัญหาน�า้แล้งท่ีตามมา

ในเวลาไม่กี่เดอืนหลงัหมดหน้ามรสมุ   โดยสรปุปัญหาเรื่องน�้ามี 

๓ ประเด็น คือ (๑) มีน�้ามากเกินไป (๒) มีน�้าผิวดินน้อยเกินไป  

(๓) มีน�้าใต้ดินน้อยเกินไป



วารสารกรมโยธาธิการและผังเมือง

JOURNAL OF DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND TOWN & COUNTRY PLANNING ๒๙

น�้าใต้ดนิกบัปัญหามนี�้ามากเกนิไป
 การจัดการน�้าที่มีมากเกินไป และลดความเสี่ยงจาก

น� ้าท่วมควรมีทางเลือกที ่จะลดปริมาณน� ้าไหลนอง และ

ความเร็วการไหลของน�้าที่มากเพียงพอ ทางเลือกหนึ่ง คือ การ

รกัษาป่าและการปลกูป่าในพื้นที่ต้นน�้า อกีทางเลอืกคอื การเกบ็

น�้าไว้บรเิวณพื้นที่รอบบ้าน รอบอาคาร และการเกบ็บนหลงัคา ที่

สามารถทยอยระบายลงเกบ็ถงัเกบ็น�้าไว้ใช้ได้ ทางเลอืก ๒ ทาง

ข้างต้นอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากสภาพของพายุฝนปัจจุบัน

เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นที่ก่อให้เกิดน�้าหลากท่วมขังอย่างรวดเร็ว  

การมีแก้มลิง อ่างเก็บน�้า ที่ช่วยชะลอน�้าได้มาก อีกทางเลือกที่

ช่วยเก็บน�้าได้เช่นกันคือ เก็บไว้ใต้ดิน คือ (๑) เก็บในชั้นใต้ดิน

ลึกลงไปในชั้นน�้าบาดาล (๒) เก็บในชั้นน�้าตื้นใต้ดิน

น�้าใต้ดนิกบัปัญหามนี�้าผวิดิน
น้อยเกนิไป
 ที่ผ่านมาเรามักพบว่าหลังจากหน้ามรสุมผ่านพ้นไป 

จนท�าให้เกิดน�้าท่วม หลังจากนั้นประเทศมักประสบกับเหตุ

ที่ระดับน�้าในแม่น�้า คลอง ทะเลสาบ มีระดับต�่า ไปพร้อม

กับภาวะภัยแล้ง การมีน�้าบนผิวดินน้อยเกินไปเป็นปัญหา

เชิงเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะชาวนาที่ต้องการน�้าเพื ่อการ

เพาะปลูกโดยเฉพาะในฤดูแล้ง พื้นที่เก็บน�้าที่เคยมีในอดีต

ถูกถม ท�าให้ตื้นเขิน หรือหายไปจากการรุกเข้าของชุมชนเมือง 

มากเสียจนในที่สุด ฝนที่ตกลงมาแม้มีจ�านวนมาก แต่ไม่

สามารถเก็บไว้ใช้เพาะปลูกได้เพียงพอ จึงจ�าเป็นต้องศึกษา

ความเป็นไปได้ทีจ่ะพฒันาระบบโครงข่ายน�า้ทัง้บนผิวดนิและ

ใต้ดนิในพื้นที่ต้นน�้าที่สามารถปรบัปรงุให้ไหลมาในอตัราเรว็ที่

พอเหมาะสามารถมาเติมเข้าในล�าน�้า หรือแหล่งน�้าผิวดินใน

หน้าแล้งได้ ก็ย่อมจะช่วยบรรเทาปัญหาน�้าผิวดินมีน้อยไปได้

ปัญหามนี�้าใต้ดนิน้อยเกนิไป
 การที่ไม่มีน�้าผิวดิน เช่น น�้าในแม่น�้า ล�าคลอง ห้วยบึง 

ให้ใช้เพยีงพอเพื่อการเกษตร   ในหน้าแล้ง เกษตรกรจ�าเป็นต้อง

สบูน�้าใต้ดนิมาใช้ และผลที่ตามมาคอื ระดบัน�้าใต้ดนิเร่ิมลดลง 

พบว่าในบางพื้นที่ระดับน�้าใต้ดินลดลง ๑๐ ถึง ๒๕ เซ็นติเมตร

ต่อปี  เกษตรกรจ�าเป็นต้องสูบน�้าท่ีระดับลึกมากข้ึนๆ และต่อไป
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กต้็องพบกบัปัญหามากข้ึนๆ   ส�าหรบัเกษตรกรแล้วภาระหนี้สนิ

ที่ทบัถม ที่แทบจะมองไม่เหน็โอกาสที่จะปลดหนี้ได้  เรื่องนี้เป็น

ปัญหาเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ทราบกันดีในสังคมเกษตรของไทย

ความจริงแล้วน�้าใต้ดินจะถูกเติมได้จากทั้งน�้าฝน และน�้าจาก

ล�าน�้า หรือแหล่งน�้าที่ซึมผ่านชั้นดินลงไป ในอดีต ในหลาย

พื้นที่ไม่พบปัญหาน�้าใต้ดินน้อยไป แต่ต่อมาพบว่ามีปัญหาทวี

ความรุนแรงขึ้น ด้วยโอกาสที่จะได้รับการเติมนี้ถูกท�าให้ด้อย

ลงไป ด้วยสภาพของพื้นที่ที่แต่เดมิใช้เตมิน�้าได้เปลี่ยนแปลงไป 

อีกทั ้งเรายังไม่ทราบแน่ชัดว ่าพื ้นที ่ดังกล่าวอยู ่ที ่ใดบ้าง 

จงึจ�าเป็นต้องศกึษาทางอทุกธรณวีทิยาที่จะค้นหาต�าแหน่งของ

พื้นที่เตมิน�้า และศกึษาความเป็นไปได้ที่จะพฒันามาตรการการ

ควบคุมการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะใช้พื้นที่

ดังกล่าวเป็นพื้นที่เติมน�้าได้อย่างยั่งยืน

ประเดน็ที่เกี่ยวข้อง
ในการเตมิน�้าลงใต้ดนิ
 ขนาดของปริมาตรกักเก็บที ่ต้องการ พิจารณาจาก

ความต้องการน�้าในพื้นทีลุ่่มน�า้นั้น ประกอบกับรูปแบบการ

เตมิน�้าโดยธรรมชาตซิึ่งโดยมาคอื น�้าฝน การพจิารณาขอบเขต

ของพื้นที่ลุ่มน�้าจะเป็นไปตามสภาพภูมิประเทศ ที่มีการไหล

ต่อเนื่องเชื่อมโยงระหว่างแหล่งน�้าบนผิวดิน ซึ่งมักจะเป็นไป

ในแนวทางเดียวกับระบบเชื่อมโยงของน�้าใต้ดิน  แต่ก็เป็นไป

ได้ที่ ขอบเขตพื้นที่ระบบน�้าใต้ดินไม่ตรงกับพื้นที่ลุ่มน�้าบนดิน 

เทคโนโลยีการเติมน�้าลงใต้ดินมีมานานแล้ว และมีใช้กันแพร่

หลายในหลายประเทศ โดยมากมจีดุมุง่หมายเน้นที่การเกบ็น�้า

ไว้ใช้ในหน้าแล้ง การบรหิารจดัการเตมิน�้าลงใต้ดนิต้องถอืเป็น
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สว่นประกอบส�าคญัหนึ่งของการบรหิารจดัการน�้าโดยองค์รวม 

ที่มยีทุธศาสตร์ด้านการเกบ็น�้าทั้งบนดนิ และใต้ดนิ การป้องกนั

การกัดเซาะ และการควบคุมมลพิษ ไปพร้อมกับการบริหาร

ความต้องการ บริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการน�าน�้ากลับ

มาใช้ใหม่ ปัจจบัุน บทบาทนี้เริ่มมคีวามส�าคญัมากขึ้นตามล�าดบั 

ตามสภาพบีบคั้นจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศโลก

 ทั้งความรู้พื้นถิ่น ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ ข้อมูลที่จัดเก็บใหม่

เพิ่มเติม ข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่ ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และ

ธรณีวิทยา จะถูกน�าเข้าสู่กระบวนการแปลความหมาย และ

แสดงผลด้วยซอฟแวร์   ข้อมูลหนึ่งๆ อาจมีได้หลายมิติ และน�า

ไปสูก่ารประเมนิความเป็นไปได้ในการเกบ็น�้าใต้ดนิ โดยเฉพาะ

ข้อมูลต่อไปนี้

 (๑) ข้อมลูธรณีวทิยา
ข ้อมูลธรณีวิทยาที ่ต ้องการ ได ้แก ่  ชั ้นดิน คุณสมบั ติ  

ส่วนประกอบของแต่ละชั้นดนิ (การซึมน�้า ความอยูต่วั ประเภท

ดิน) การขยายตัวของขั้นน�้าบาดาล ข้อมูลเหล่านี้หาได้จาก

หน่วยราชการ เช่น กรมทรัพยากรน�้าบาดาล  AIT UNCAP

(๒๐๐๑) ได้รวบรวมผลกระทบจากชั้นดนิที่เกี่ยวข้องกบัการทรดุ

ตัวของดินในประเทศ และพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

 (๒) ข้อมลูอตุุนยิมวทิยา และอทุกธรณวีทิยา
ข้อมูลและความรู ้เกี ่ยวกับสภาพทั ่วไปของอุทกธรณี และ

กระบวนการที่เกิดขึ้น ข้อมูลเชิงสถิติของดิน ชั้นดิน น�้าใต้ดิน 

(ระดับ คุณภาพ การปนเปื้อน) ชั้นดินที่น�้าซึมผ่านได้ และชั้น

ดินที่ซึมผ่านไม่ได้ โอกาสการดูดซับ และความสามารถใน

การกักเก็บ กรมทรัพยากรธรณีได้ให้ความใส่ใจในการติดตาม 

และวิเคราะห์แนวทางในการแก้ปัญหาการลดลงของระดับน�้า

ใต้ดิน (๒๐๑๑) ในสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ที่ช่วงฤดู

ฝนมีปริมาณฝนมาก แต่ด้วยธรรมชาติของฝนที่ตกมาแต่ละ

ครั้งมีช่วงเวลาสั้น เกิดเป็นน�้าไหลนองบนผิวดินที่เป็นชั้นดิน

เหนียวที่หนาหลายเมตร ซึมลงใต้ดินได้น้อย ท�าให้น�้าไหลนอง

ส่วนมากหลากไปลงทะเล  ประเด็นที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ

เก็บน�้า ประกอบด้วย

 • แหล่งที่มาของน�้า คือปริมาณน�้าฝน

 • ปัญหาการถูกเปลี่ยนสภาพ และความเสื่อมโทรม

ของแหล่งน� ้าที ่มีอยู ่ เดิม จากการเติบโตของชุมชนเมือง 

การขยายพื้นที่นคิมอตุสาหกรรม และการใช้ที่ดนิที่ผดิกฎหมาย

โดยไปรุกล�้าแหล่งน�้า

 • ความเป ็นไปได ้ที ่จะจัดหาแหล่งน� ้าเพิ ่มเติม 

การสร้างอ่างเกบ็น�้า และแก้มลงิในพื้นที่ที่เหมาะสม ที่สามารถ

รวบรวมเก็บน�้าได้มาก

 (๓) การบรหิารจดัการ
 กรมทรัพยากรน�้าบาดาลได้มีงานวิจัยเกี ่ยวกับการ

ปัญหาลดลงของระดับน�้าใต้ดิน แต่การตัดสินใจที่จะแก้ไข

ปัญหา และปรับปรุงระบบการเติมน�้าลงใต้ดินยังไม่เกิดขึ้น  

ที่ผ่านมาไทยมหีน่วยงานที่มอี�านาจ และความรบัผดิชอบเกี่ยว

กับการบริหารจัดการน�้าผิวดินอยู่จ�านวนมาก แต่เป็นอ�านาจ

หน้าที่ที่อาจขัดแย้งกัน กรณีน�้าใต้ดินก็คงจะหนีไม่พ้นความ

จรงิข้อนี้ การบรหิารจดัการนี้จงึต้องค�านงึถงึ ความขดัแย้ง และ

ความร่วมมือที่มีอย่างจ�ากัดระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 

ที ่ประกอบด ้วย การไฟฟ้าฝ ่ายผลิต กรมชลประทาน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรน�้า กรมทรัพยากร

น�้าบาดาล  โดยก�าหนดวิธีการที่อาจไม่ดีที่สุดที่จะตอบสนอง

ความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากไป แต่เป็นวิธีการทาง

สายกลางที่มีความพอดี ยอมรับได้ส�าหรับทุกฝ่าย

 (๔) การน�าเสนอข้อมลู
 ระบบข้อมูลที่ดีจะเป็นพื้นฐานที่น�าไปสู่การน�าเสนอ 

และการท�าความเข้าใจ เพื่อก�าหนดแนวทางบริหารจัดการน�้า

ที่เหมาะสม  ตัวอย่างที่ใช้กันในประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น

แผนผัง ๒ มิติ และ ๓ มิติ ได้แก่ BRO Dino REGIS II

 GeoTop Boreholes เป็นต้น ข้อมลูของไทยที่มอียูปั่จจบุนัยงัไม่มี

รายละเอยีดที่เป็นระบบ และละเอยีดมากเพยีงพอ ปัจจบุนักรม

ทรพัยากรน�้าบาดาลมข้ีอมลูทั่วประเทศเกี่ยวกบัประเภทดิน หนิ

ที่ชั้นผวิบน  ลกึลงไปไม่เกนิระดบัน�้าบาดาล ในสเกล ๑:๕๐,๐๐๐    

ข้อมูลที่จะมีละเอียดไปมากกว่านี้จะมีเป็นบางพื้นที่ ที่เป็น

โครงการน�าร่อง บางกรณข้ีอมลูมคีวามส�าคญัมาก ตวัอย่างเช่น

การปนเปื้อนน�้าบาดาลจากชั้นแร่ที่มีสารหนู

 (๕) เศรษฐศาสตร์
ความส�าคัญด้านเศรษฐศาสตร์ของน�้าใต้ดิน เชื ่อมโยงกับ

ความต้องการน�้า เช่น เกษตร อุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยน

ความร้อน ส�าหรับประเทศไทย ภาคการเกษตร โดยเฉพาะ

การปลูกข้าวต้องการน�้าปริมาณมาก และด้วยช่วงฤดูแล้ง

ทกุปีจะขาดแคลนน�้ามาก ชาวนาจ�าเป็นต้องใช้น�า้ใต้ดนิมาท�านา

ซึ่งพบแนวโน้มว่าชาวนาต้องสูบน�้าใต้ดินที่ระดับลึกมากขึ้นๆ 

ด้วยปัญหาข้อจ�ากัดในการเติมน�้าลงใต้ดินที่มีแนวโน้มลดลง
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กรมทรัพยากรน� ้าบาดาลมีความพยายามที่จะแก้ปัญหานี้ 

ในขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีโครงการที่จะ

ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและน�้าท่วม พร้อมกับการก�าหนด

มาตรการหลายด้านที่จะลดความสูญเสียจากน�้าท่วม   

 (๖) สังคม
 ความตระหนักด้านสังคม พฤติกรรมประชาชนที่ใส่ใจ

เรื่องสิ่งแวดล้อม การใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีช่วย

ให้การบริหารจัดการน�้าตามนโยบายที่ประกอบด้วยมาตรการ

ป้องกัน การบังคับใช้กฎหมาย มาตรการที่ตัดสินใจเร่งด่วน 

ด�าเนินการได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพดี การสร้างความมีส่วน

ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านทางกระบวนการท�าการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส�าคัญที่เริ่มเกิดได้

จากการยอมรับ และเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะไปสู่ความร่วม

มือ ร่วมใจกันค้นหาแนวทางที่ทุกคนยอมรับได้

การส�ารวจ
 มตีวัอย่างผลการส�ารวจการระบายน�้าด้วยแรงโน้มถ่วง

จากฝนที่ตกลงมาบนพื้นดนิ และน�า้จากแหล่งน�า้ มากพอสมควร

ที่อาจน�ามาใช้สนบัสนนุเหตผุลของการเกบ็น�า้ลงในชั้นน�า้ใต้ดนิ    

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ มอีย่างน้อย ๓พื้นท่ีท่ีมกีารเติมน�า้เพื่อ

เก็บน�้าในชั้นน�้าใต้ดิน คือ

 (๑) Gelder Valley ธารน�า้แข็งที ่สะสมอยู ่ละลาย

แล้วระบายน�้าลงดิน พาน�า้บางส่วนผ่านชั้นน�า้บาดาลไปทาง

ด้านตะวันตกห่างออกไปจากพื้นที่ระบายน�้าลงดินถึง ๑๐๐ 

กโิลเมตร และอกีส่วนผ่านชั้นน�้าบาดาลไปทางตะวนัออกเฉยีง

ใต้ลอดใต้แม่น�้าไรน์

 (๒) Dune ตลอดแนวทะเลเหนือ

 (๓) พื้นที่หินปูนในเมือง Limburg ทางใต้ระบายน�้าลง

ชั้นน�้าลึกใต้ดิน และน�ามาใช้ผลิตเบียร์ไฮเนเก้น
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 ประเทศไทย ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานั้นมีบ่อทราย ที่ใน

ฤดมูรสมุจะมนี�้าเตมิเข้ามา โดยเฉพาะในช่วงมหาอทุกภยัเมื่อ

ปี ๒๕๕๔ น�้าได้หลากท่วมล้นข้ามคนัรอบบ่อทรายเข้ามา และ

ต่อมาพบว่าระดบัน�้าได้ลดลง  บ่อทรายเหล่านี้มกีารขดุลงไปใน

ระดบัที่ลกึตั้งแต่ ๒๐-๕๐ เมตร ซึ่งคาดว่าจะมนี�้าซมึผ่านชั้นน�้า

ใต้ดนิออกไปจ�านวนไม่น้อย แต่น่าเสยีดายที่ไม่มใีครเกบ็ข้อมลู

เหล่านี้อย่างเป็นระบบเพียงพอที่จะสามารถน�ามาใช้ประเมิน

ศักยภาพการเก็บน�้าใต้ดินได้    ถ้าจะประเมินศักยภาพให้ได้

จ�าเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลสมดุลน�้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณ

ฝน อัตราระเหย ระดับน�้าใต้ดิน โดยรอบพื้นที่ศึกษาอย่างต่อ

เนื่องอย่างน้อย ๒ปี

 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชั้นดิน การไหลทั้งในแนว

ราบและแนวดิ่ง ที่จะระบายน�้าเก็บไว้ในชั้นทราย หรือชั้นหิน

อื่นๆ  รวมทั้งแก้มลงิ และพื้นที่ทุง่รบัน�้าต่างๆ ข้อมลูระดบัความ

ลกึของบ่อทราย แรงดนัน�้าที่กระท�าต่อชั้นดนิในต�าแหน่งต่างๆ 

รปูข้างล่างนี้ ได้รบัข้อมลูแสดงเส้นชั้นความสงู (ข้อมลูจากกรม

ทรัพยากรธรณี) กล่าวถึงโครงการแห่งหนึ่ง ในบ่อทรายที่มีอยู่

อีกเป็นจ�านวนมากที่ต�าบลสี่ร้อย จังหวัดอ่างทอง   

แบบจ�าลอง
 เมื่อน�าข้อมูล และข้อจ�ากัดต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น 

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เข้าใจได้ชัดเจน และน่าสนใจ  

โดยเฉพาะข้อมูลในกระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

เวลา เช่น ความเร็วการไหลในแม่น�้า คลอง ความเร็วไหลลง

ชั ้นดิน อัตราการดูดซับ ความเร็วการระบายน� ้าลงชั ้นดิน

ส่วนบน อัตราการลดลงของระดับน� ้าใต้ดิน พื ้นที ่เก็บน� ้า

ในชั้นน�้าใต้ดิน การกระจายตัวของน�้าที่เคลื่อนตัวในชั้นน�้า

บาดาล เป็นต้น ทุกกระบวนการนี้สามารถท�าเป็นแบบจ�าลอง

เพื่อประเมินโอกาสและความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น    

 ผลสรปุจากการศกึษาแบบจ�าลองของลุม่น�้าเจ้าพระยา

แสดงว่า การมีพื้นที่รับน�้ามีความจ�าเป็น และสามารถช่วยลด

ความลึกของน�้าที่ท่วมในพื้นที่ป้องกันในลุ่มน�้าเจ้าพระยาได้

แต่มีค�าถามว่าพื ้นที ่รับน� ้าที ่มีอยู ่แล้วนี ้เพียงพอหรือไม่? 

การไหลซึมลงใต้ดินผ่านชั ้นดินเหนียวนั ้นช้ามาก และยัง

เห็นได้ชัดอีกด้วยว่าอ่างเก็บน�้าที่มีน� ้าขังอยู่เต็มอยู่เดิมแล้ว 

เมื่อน�้าหลากท่วมมาก็ไม่สามารถน�ามาช่วยอะไรได้

ความคดิรเิริ่มที่จะปรบัใช้ประโยชน์
จากการเตมิน�้าลงใต้ดนิ
 ไม่นานมานี้ในเมืองจาร์การ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย 

บริษัทเนสเล่ย์ ได้ด�าเนินการอัดน� ้าลงไปเก็บไว้ในชั ้นน� ้า

บาดาล ซึ่งจ�าเป็นต้องมีการท�าความสะอาดด้วยเหตุผลด้าน

สิ่งแวดล้อม และมกีารสบูน�้านี้กลบัขั้นมาใช้ในอตุสาหกรรมของ

บริษัทฯ  ความจริงเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องเชิงเทคนิค แต่ต้องการ

ชี้ให้เห็นว่าแม้ในกรณีนี้ประเทศอินโดนิเซียจะมีกฎระเบียบว่า 

ห้ามท�าการดึงน�้าใต้ดินขึ้นมาใช้ แต่ถ้ามีการอัดน�้าโดยเจตนา

เพื่อน�าไปเก็บไว้ใช้แล้ว การสูบกลับขึ้นมาใช้สามารถกระท�า

ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
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 ช่วงเวลาที่น�้าหลากท่วมมกัจะเกดิขึ้นไม่นานนัก ท�าให้

อาจเกบ็น�้าลงไว้ในช้ันน�้าใต้ดนิได้จ�ากดั การศกึษาความเป็นไป

ได้ของแนวคดินี้จ�าเป็นต้องมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบ และ

ด�าเนนิการทดสอบความเป็นไปได้ในสถานที่จรงิด้วย โดยต้อง

พิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 • ระดับน�้าหลากที่เพิ่มขึ้น และ/หรือระดับน�้าใต้ดินที่

เพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มแรงดันผลักน�้าไหลลงชั้นน�้าใต้ดินได้มาก 

และเร็วมากขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

 • ปริมาตรกักเก็บได้ที่มีอยู่ในชั้นน�้าใต้ดิน

 • ปริมาณที่ยอมให้สูบน�้าใต้ดินขึ้นมาใช้ได้ในช่วง

หน้าแล้ง ที่จะไม่ท�าให้เกดิการลดระดบัน�้า หรอืเกดิการทรดุตวั 

หรือยุบตัวของดิน

Gale (๒๐๐๕) ได้เสนอความเห็นเรื่องการบริหารจัดการ

น�้าที่ให้มีการน�าน�้าลงใต้ดิน ดังนี้

 ๑. สร ้างความรู ้  ความเข ้าใจถึงวิธีการท�างาน

ของโครงสร้างการน�าน� ้าลงใต้ดิน ปัจจัยที ่มีผลกระทบต่อ

คณุภาพน�้า และปรมิาณน�้าเกบ็กกั  สภาพเศรษฐกจิสงัคม และ

สภาพสิ่งแวดล้อมด้านท้ายน�้า

 ๒. การน�าน�้าลงใต้ดินเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

จัดการในภาพรวมของลุ่มน�้า  การจัดการดิน การป้องกันการ

กัดเซาะสูญเสียหน้าดิน ปัญหามลพิษดิน น�้าเสีย และการ

จัดการสิ่งแวดล้อม มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการไปพร้อมกัน

โดยเฉพาะพื ้นที ่ที ่ได ้รับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ความต้องการที่จะต้องมีการจัดการจะมีมากขึ้น

 ๓. การส่งเสริมการน�าน� ้าลงใต้ดินจ�าเป็นต้องเน้น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเครือข่าย ผ่านโครงการตัวอย่าง 

โครงการน�าร่อง โดยสนับสนุนให้มีการสัมมนา ฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากเพียงพอถึงวิธี

การด�าเนินงาน และผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการ ที่จะขยาย

แนวคิดนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
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พื้นที่โครงการที่เหมาะสม
 การตรวจสอบว่าพื้นที่เหมาะสมหรือไม่ จะต้องมีการส�ารวจในสถานที่จริง เช่น ในพื้นที่ทหาร โดยมีตัวแทนของหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมท�าการส�ารวจ ในการพิจารณาว่าพื้นที่ใดจะเหมาะสม ต้องค�านึงถึงเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 (๑) พื้นที่มขีนาดใหญ่เพยีงพอที่จะส�ารองน�า้ไว้บนผวิดนิ ให้นานพอที่จะทยอยซึมลงดินได้หมด

 (๒) พื้นที่ที่ใช้ทดสอบ มีเจ้าของน้อยราย ท�าให้ง่ายต่อการขอความร่วมมือ

 (๓) ต�าแหน่งของพื้นที่อยู่ใกล้ เดินทางได้สะดวก ท�าให้ง่ายต่อการเริ่มต้น

 (๔) ต�าแหน่งของพื้นที่อยู่ใกล้แหล่งน�้าที่จะเติมเข้า เช่น ภูเขา ล�าน�้า

 (๕) เป็นไปได้ที่จะวางแนวทางไหลของน�้าใหม่ เพื่อน�าน�้าเติมเข้าพื้นที่ที่จะน�าน�้าซึมลงใต้ดิน

 (๖) เป็นไปได้ที่จะลดระดับผิวดินในบริเวณโครงการโดยค�านึงถึง เงื่อนไขการใช้ที่ดิน ความหนาของชั้นดินทึบน�า้ที่เป็นข้อ

จ�ากัดการซึมผ่านมีไม่มากนัก ง่ายต่อการขุดเพื่อให้น�้าขัง และซึมลงใต้ดินได้
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ยทุธวธิใีนการเกบ็น�้าไว้ใต้ดนิ
 การไหลของน�้าโดยแรงโน้มถ่วงของโลกลงไปใต้ดินเกิดได้หลายวิธี เช่น

 ๑. วิธีธรรมชาติ (ไม่ถูกรบกวนโดยมนุษย์) โดยการซึมลง ซึ่งมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นทั่วไปหลายแห่งในโลก  แต่การซึมของ

น�้าลงโดยวิธีนี้ค่อนข้างช้า และขึ้นกับลักษณะของชั้นดิน และคุณสมบัติของชั้นดิน เช่น ความสามารถซึมได้

 ๒. ใช้การสูบน�้าลงในชั้นน�้าบาดาล  การเติมน�้าลงวิธีนี้โดยทั่วไป จ�าเป็นต้องมีการท�าความสะอาดน�้าเพื่อป้องกันการปน

เปื้อนของน�้าที่เติมลงไปกับน�้าสะอาดที่มีอยู่ในชั้นน�้าบาดาลเดิม  กระบวนการท�าความสะอาดนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี 

เช่น ปุ๋ยในการเกษตร ที่คาดว่าจะพบปนเปื้อนอยู่ในน�้าผิวดินที่จะเติมลงไป

 ๓. วิธีที่ให้น�าซึมผ่านลงใต้ดินโดยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถรวบรวมน�า้เข้ามา และซึม

ลง ที่มีลักษณะเป็นเหมือนสระ หรือบ่อน�้าซึม   บ่อยครั้งอ่างเก็บน�้า หรือแก้มลิงได้ออกแบบให้ท�าหน้าที่นี้ แต่ไปอยู่ในต�าแหน่ง

ที ่ไม่เหมาะสม เช่น บนชั้นดินเหนียวที่น� ้าซึมลงได้ยาก ท�าให้การใช้ประโยชน์จากแก้มลิงเป็นไปได้จ�ากัดมาก  ดังนั้นการ

ก�าหนดพื้นที่ และออกแบบอ่างเก็บน�้า หรือแก้มลิงจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยมีข้อมูลด้านอุทกธรณีที่เพียงพอ  

ทั้งข้อมูลลักษณะชั้นดิน และคุณสมบัติของชั้นดิน

 ในพืน้ทีท่ีก่�าหนดให้เตมิน�้าลงใต้ดนิ ควรขดุลอกผวิดนิส่วนบนออก และปรบัปรงุพื้นที่ให้พร้อมกบัการสร้างแรงดนัน�้าที่เพยีง

พอ เกิดเป็นเหมือนถังสูงแนวตั้ง ที่สามารถส่งน�้าจากผิวบนโดยแรงโน้มถ่วงของโลกลงไปถึงชั้นเก็บน�้าบาดาลส่วนที่อยู่ลึกได้ส�าเร็จ 

พื้นที่นี้ควรจัดให้มีทางรวบรวมน�้ามาเติมจากแหล่งน�้าใกล้เคียง เช่น แม่น�้า คลอง อ่างเก็บน�้า ที่ล้นเกินมาในช่วงที่หน้ามรสุม หรือ

ช่วงที่มีพายุเข้ามา

อภปิรายผล
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายจะอธิบายวิธีการจัดการน�า้แบบบูรณาการ ที่ค�านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์เหมือนการยิง 

นดัเดยีวได้นกสองตวั  การเกบ็น�้าไว้ใต้ดนิ หมายถงึการสร้างเส้นระดบัน�้าใต้ดนิและเตมิน�้าลงในชั้นน�้าบาดาล โดยมพีื้นที่ส�าหรบัเตมิ

ลงด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมากเพียงพอ   แทนที่จะเร่งระบายน�้าส่วนเกินลงทะเล เราจะได้มีน�้าเก็บไว้ใช้ในอนาคต  ผลที่ตามมาคือ 

เราจะสามารถลดปริมาณน�้าหลากที่จะมีผลท�าให้เกิดน�้าท่วมในชุมชน และเขตอุตสาหกรรมด้านท้ายน�้า ไปพร้อมกับสามารถตอบ

สนองความต้องการน�้าของเกษตรกรได้มากขึ้น (ซึ่งรวมถึงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้น�้ารายใหญ่อื่นๆ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม 

ไปพร้อมกัน)
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 การเริ่มงานเช่นนี้ต้องการพื้นฐานรองรับที่กว้างเพียงพอ ที่จะช่วยลดความสงสัยเคลือบแคลงใจของผู้มีส่วนได้เสีย และ

สาธารณะ พร้อมกับการสร้างแรงกระตุ้นความใส่ใจที่จะร่วมมือกัน งานนี้ยังต้องการการลดความเชื่อที่ขัดแย้งกัน ข้อสงสัยที่มี

ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการน�้า  

 เป็นความจริงที่ว่า เป็นเรื่องยากที่จะลดปริมาณน�้าหลากในหน้ามรสุมที่ไหลมาอย่างรวดเร็ว มาในระยะเวลาที่สั้น โดยเติม

ลงไปในใต้ดนิ (ซึ่งมกัต้องใช้เวลานาน) อย่างไรกต็าม กม็คีวามจรงิอกีประการหนึ่งคอื พื้นที่ลุม่น�้ามขีนาดใหญ่มาก และถ้าสามารถ

จัดการให้ทุกพื้นที่มีส่วนช่วยในเรื่องนี้ได้ ก็จะช่วยลดปริมาณน�้าได้มากด้วย  ผลขอการสะสมรองรับน�้าเช่นนี้จะช่วยลดความเสี่ยง

ของน�้าท่วม และเป็นทางออกที่จะป้องกันน�้าท่วมส�าหรับพื้นที่ชุมชน และอุตสาหกรรม ในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ที่รวมถึง อยุธยา 

ปทุมธานี รังสิต นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร

 พร้อมกนันี้ ส่วนของน�้าที่เกบ็ใกล้กบัพื้นที่ฝนตก จะช่วยหยดุการลดระดบัน�า้ใต้ดนิ ไปพร้อมกบัได้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ

เกษตรการในการจดัหาน�า้ได้ หลายปีก่อน J.Homan van der Heide วศิวกรชาวดัชช์ ในกระทรวงบรหิารน�า้ของประเทศเนเธอร์แลนด์ 

ได้เคยศกึษาท�ารายงานเสนอการพฒันาระบบชลประทานของไทยที่จะให้น�า้เพยีงพอส�าหรบัการเพิ่มผลผลติของนาข้าว มข้ีอแนะน�า

ว่าการเก็บน�้า ไม่ให้ทิ้งน�้า ด้วยวิธีเติมลงใต้ดิน เป็นวิธีที่ได้ผล

 ด้วยการเก็บน�้าในชั้นบาดาลมีแนวโน้มที่จะมีศักยภาพเก็บกักน�้าได้มากกว่าบนผิวดินอยู่มาก  จุดมุ่งเน้นที่ควรให้ความ

สนใจจึงควรเปลี่ยนแปลงอุทกศาสตร์น�้าผิวดิน ไปเป็นอุทกศาสตร์น�้าใต้ดินหรืออุทกธรณีวิทยา นั่นหมายความ ว่าลักษณะสมบัติ

โครงสร้างของชั้นดิน และคุณภาพดินในชั้นดิน เป็นเรื่องทีจ่�าเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บน�า้ และลดความเร็วน�า้ ซึ่ง

เหตกุารณ์น�้าท่วมหลากมกัเกดิขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ที่ท�าให้รูส้กึว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะช่วยเกบ็น�้าหลากท่วมนี้ได้ แต่ถ้าเราสามารถ

หาพื้นที่ต้นน�้าได้มากพอ และมีพื้นที่ที่ยอมให้น�้าขังได้สักช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ๑-๒ สัปดาห์ เราอาจได้น�้าจ�านวนมหาศาลที่ซึมลงไป

ในดิน พร้อมๆ กับการลดปริมาณน�้าไหลนองซึ่งจะช่วยบรรเทา หรือลดปัญหาน�้าท่วมได้

 อย่างไรก็ตาม บางทียังคงมีข้อจ�ากัดด้านธรณีวิทยา ที่ต้องการการพิจาณา เช่นศักยภาพการกักเก็บ การแบ่งชั้นลักษณะ

ส่วนประกอบของดนิแต่ละชั้น ความเสี่ยงของหลมุยบุจากการชะล้างเมื่อเกดิการเคลื่อนตวัของน�า้ใต้ดนิ  จากแบบจ�าลองของ Arlai 

(๒๐๑๐) พบว่า มีช่วงเวลาหน่วงมากพอควรในการเติมน�้าลงใต้ดิน หลังจากเกิดน�้าหลาก  เห็นได้ชัดว่าต้องใช้เวลาระยะหนึ่งก่อนที่

น�้าที่ผิวดินจะซึมลงในระบบน�้าใต้ดิน   ดังนั้นการเติมน�้าลงใต้ดินจึงควรเริ่มตั้งแต่ต้นฤดูมรสุม ที่เริ่มมีฝนตกลงมา

 ข้อจ�ากัดอีกประการคือ การใช้ที่ดิน (ที่ต้องการความช่วยเหลือ จัดหาน�้าให้ในช่วงเกิดภัยแล้ง) จากความจริงทีพบว่า  

มีการใช้ปุ๋ย และสารเคมีปราบศัตรูพืชกันอย่างเป็นเรื่องปกติ ทั้งที่สารเคมีที่ใช้หลายตัว เป็นวัตถุอันตราย และมีข้อห้ามใช้ในหลาย

ประเทศทั่วโลกแล้ว น�้าผิวดินนอกจากจะถูกปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรแล้ว ยังถูกปนเปื้อนด้วยของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม เช่น ที่ทราบกันทั่วไปไม่นานมานี้ ถึงกรณีที่ ชุมชนในปราจีนบุรีได้กล่าวหากลุ่มโรงงาน   ดังนั้นจึงควรใช้โอกาสนี้ เพื่อ

สร้างระบบจัดการดูแลการใช้สารเคมีจากทุกภาคส่วน ทั้งการใช้ของชุมชน เกษตร และอุตสาหกรรมงานวิจัยที่ต้องท�าต่อไป และ

โครงการน�าร่อง มีความจ�าเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ที่จะท�าให้มองเห็นความเป็นไปได้ และลดข้อกังวลสงสัยในสังคม

ข้อสรปุ
 การเก็บน�้าหลากฉับพลันในชั้นใต้ดินระดับตื้นและระดับลึกในช่วงมรสุม เป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ ด้วยเหตุที่จะช่วยลดความ

เสี่ยงของน�้าท่วมของพื้นที่ท้ายน�้าส่วนที่ติดล�าน�้า ลดการลดระดับน�้าใต้ดิน เติมน�้าลงในชั้นน�้าบาดาล และตอบสนองความต้องน�้า

เพื่อการชลประทานของภาคเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ที่ตามมาหลังจากฤดูมรสุม

 ในแง่มมุของงานที่คาดว่าจะด�าเนนิการ ผลลพัธ์สดุท้ายที่จะได้จากการเกบ็น�้าใต้ดนิขึ้นกบั ความเหมาะสมของพื้นที่ที่จะใช้

เติมน�้า ที่สัมพันธ์สอดคล้องกับลักษณะชั้นดินที่มีศักยภาพ   การศึกษาเพื่อค้นหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเติมน�้าลงใต้ดินในทุกลุ่มน�้า

ของประเทศไทยจึงเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญมาก   ยิ่งมีพื้นที่ที่เหมาะสมมากขึ้นเท่าไร โอกาสที่โครงการนี้จะประสบความส�าเร็จ และให้

ประโยชน์แก่คนไทยอย่างยั่งยืนก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น  
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