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คู่มือ 

การบริหารจัดการน้้าแบบครบวงจร 
ภายใต้แนวคิดธนาคารน้้าใตด้ินในการแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้้า

ของชุมชนท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 



 
 

คู่มือ 

ความรู้การบริหารจัดการน้้าสู่ความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ด้านแหล่งน้้าอย่างยั่งยืน 

ภายใต้แนวคิดธนาคารน้้าใต้ดิน 
 

 

 

 

 

 



 
 

ค้าน้า 

  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในภารกิจและหน้าที่ในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ เพ่ือให้เป็นชุมชนที่
เข้มแข็ง โดยมีผู้น าชุมชน อาสาสมัคร กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย และ
ประชารัฐ ที่เป็นกลไกการพัฒนาในการบริหารจัดการชุมชนและ
เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ “เศรษฐกิจฐานราก
มั่นคงและชุมชนพ่ึงตนเองได้ ภายในปี 2564”โดยมีบุคลากรใน
สังกัดเป็นผู้ขับเคลื่อนงานและปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค 

  คู่มือความรู้การบริหารจัดการน้ าสู่ความเข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองด้านแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดธนาคารน้ าใต้ดิน 
ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ด้านน้ า ได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการน้ าในระดับครัวเรือนและ
ระดับชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เรื่องน้ าที่และพ่ึงตนเองได้ สามารถน าความรู้ไปปรับใช้
ในวิถีตามบริบทของชุมชนให้เหมาะสมสืบไป  
     ทีมวิจัย  
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   ส่วนที่ 1 บทน้า 

  ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา พระนิเทศศาสนคุณ 
(หลวงพ่อสมาน สิริปญฺโญ) ได้สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยไปในทางที่ขาดความสมดุล เช่น น้ า 
และ อากาศ จากอดีตที่ผ่านมา เพราะฉะนั้น วิธีการที่เราเคยใช้ใน
การแก้ไขในการบริหารจัดการนั้น ไม่สามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงได้ จึงได้เริ่มทดลองงานวิจัยและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหาเรื่อง น้ าแล้ง น้ าท่วม และน้ าเน่าเสีย ในพ้ืนที่ภาคอิสาน 
โดยเริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 โดยใช้
องค์ความรู้จากประสบการณ์และสังเกตการณ์จากต่างประเทศ น า
ความรู้มาทดลองปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศของประเทศไทย ซึ่งตามช่วงเวลานั้น เกษตรกรได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาด้านแหล่งน้ าต่างๆทุกหมู่บ้าน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลเก่าขาม (2561 : 2) 
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พ้ืนที่มีน้้าซับ น้้าผุด = มีตาน้้า 



 
 

  ส่วนที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการน้้าธนาคารน้้าใต้ดินที่
ประสบผลส้าเร็จ                                                                                                                                                  

  รูปแบบการบริหารจัดการน้ าตามโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน
ที่ประสบผลส าเร็จ มีดังนี้ 

 กระบวนการด้าเนินงาน 

  การจัดเก็บน้ าด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน (Ground water 
bank) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี และ สถาบันนิ เทศศาสนคุณ อุบลราชธานี  ที่
ด าเนินการ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

  รูปแบบท่ี 1 ธนาคารน้้าใต้ดินระบบปิด 

  ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด หมายถึง การบริหารจัดการน้ า
ในพ้ืนที่หรือหาแหล่งที่อยู่ให้กับน้ าในพ้ืนที่ของตนเอง เพ่ือไม่ให้น้ า
ในพ้ืนที่ของตนเองหรือพ้ืนที่นั้นๆ ไปรวมและสะสมเพ่ิมปริมาณกับ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้น เช่น การเกิดน้ าท่วมหรือน้ าป่า
ไหลหลาก ที่เกิดจากการสะสมของน้ าหลายแหล่งไหลมารวมกัน ท า
ให้ยากต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับน้ าตามความต้องการได้ 
(องค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม : 4)  
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แก้ปัญหาน้้าเสีย น้้าท่วมขังในครัวเรือน ด้วยธนาคารใต้ดนิระบบปิด 



 
 

  การท าบ่อธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
พ้ืนที่ที่ด าเนินการให้มีความชุ่มชื้น ลดความแห้งแล้งและยังไปช่วย
เพ่ิมปริมาณของน้ าบาดาล บ่อน้ าตื้น หนองน้ า สระน้ า ที่มีอยู่ทั่วไป
ให้มีปริมาณน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี และช่วยเหลือพ้ืนที่การเกษตร และ
มีน้ าไว้ใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 

  ขั้นตอนการด้าเนินการ 

1.1 ส ารวจพ้ืนที่ที่เคยมีประวัติน้ าท่วมขังซ้ าซากในบริเวณ
พ้ืนที่รอบๆอาคารบ้านเรือน หรือ ข้างบ่อเก็บ 

สิ่งปฏิกูลที่อยู่ระดับต่ า เพ่ือใช้ส าหรับใช้เป็นพ้ืนที่ด าเนินการ 

 
1.2 ขุดบ่อขนาด 1.50*1.50*1.50 เมตร(ส าหรับพ้ืนที่ 

ขนาดใหญ่) หรือ ขุดบ่อทรงกลม ขนาด 0.80*1.20 เมตร ส าหรับ
การบริหารจัดการน้ าเสียหรือน้ าท่วมขังในครัวเรือนก่อนให้ไหลสู่
แหล่งรวมน้ าของชุมชน ที่มีสถานที่ส าหรับท าบ่อบ าบัดน้ าเสีย
ค่อนข้างจ ากัด และมีงบประมาณด าเนินการต่ า สามารถด าเนินการ
ได้ด้วยตนเอง 
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ทิศทางการไหลของน้้า : ไหลจากทิศตะวันตก ลงสู่ทิศตะวันออก 



 
 

 
 

1.3 น าเศษวัสดุเหลือใช้ เศษอิฐ หิน หรือเศษวัสดุที่ไม่ย่อย 
สลายง่าย เช่น โฟม ขวดพลาสติก ขนาดพอเหมาะลงในบ่อ (เศษ
วัสดุต้องไม่ปนเปื้อนสารเคมีหรือสารมีพิษ) ความสูงต่ ากว่าขอบบ่อ 
ประมาณ 20 เซนติเมตร และมีท่อPVCส าหรับระบายอากาศ ขนาด 
1- 2 นิ้ว หรือ วัสดุอื่นที่คงทนส าหรับเป็นท่อระบายอากาศหรือแก๊ส
ในบ่อและช่วยให้น้ าที่ไหลลงบ่อกระจายตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
 

1.4  ขอบบ่อท่ีเหลือน าผ้าพลาสติกสีเขียวหรือตาข่ายปูทับ 
ด้านบนและน าหินขนาด ¾ หรือ 3/8 (กรณีน้ าจากธรรมชาติ เช่น 
น้ าฝน) หรือ ทรายหยาบ(กรณีน้ าใช้แล้วเพ่ือเป็นตัวกรองน้ าเสียก่อน
ปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า) ใส่ให้เสมอปากท่อ เพ่ือป้องกันไม่ให้สิ่ง
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ปนเปื้อนที่มากับน้ า เช่น ขยะไขมัน หรือ สิ่งปฏิกูลที่มากับน้ า ไหล
ลงไปในบ่อ และยังง่ายต่อการดูแลรักษาท าความสะอาดขยะ 
 

 
 

  ข้อดี 

1. แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
2. แก้ปัญหาพื้นที่แห้งแล้ง 
3. ช่วยเพิ่มระดับน้ าใต้ดิน เช่น น้ าบาดาล 
4. ช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นให้ผิวดินท าให้ต้นไม้หรือพืชเขียว

ตลอดทั้งป ี
5. ลดปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากการใช้สอยในระดับชุมชน 
6. ลดความเสียหายพลังทลายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้เขียวและป้องกันไฟป่า 
8. ช่วยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต่างๆ เช่น ยุง 

แมลงวัน หรือแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 
ข้อเสีย 
1. ไม่สามารถท าในเขตอุตสาหกรรมได้ 
2. ไม่สามารถท าลายล้างสารเคมีได้โดยตรง 
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3. สภาพทางธรณีวิทยาบางพ้ืนที่ต้องศึกษาข้อมูลในการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 

4. ทัศนคติของผู้น า ไม่เปิดใจ ไม่ท า และไม่ทดลองท า
เพ่ือหาสาเหตุปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ 

5. มีความกังวลเรื่องการทรุดตัวของดินในครัวเรือน 
6. มีความไม่ปลอดภัยในระบบขนส่งหนัก 

 
รูปแบบที่  2  ธนาคารน้้ า ใ ต้ ดิ น ระบบบ่ อส่ งน้้ า แบบ เปิ ด 
(Recharge Basin) 

ธนาคารน้ าใต้ดินระบบบ่อส่งน้ าแบบเปิด หมายถึง บ่อน้ า 
ที่ใช้ส าหรับการจัดการปัญหาน้ าบาดาลที่แห้งแล้งและขาดแคลน 
เพ่ือเติมน้ าใต้ดินและเพ่ิมปริมาณน้ าใต้ดินให้เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและทางการเกษตรในฤดูแล้ง เป็นการช่วยเติมน้ าในฤดูฝนให้
สามารถไหลลงไปเก็บไว้ใต้ดินเพ่ือเพ่ิมระดับน้ าบาดาล จัดการ
ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่เร็วขึ้น โดยให้ซึมผ่านการกรองของชั้นดิน
โดยธรรมชาติ ออกแบบตามบริบทของชุมชนหรือตามสภาพล าห้วย
เดิ ม  ช่ วยชะลอการ ไหลของน้ าบนดิ น  และยั ง ช่ ว ย รั กษา
สภาพแวดล้อมให้คงเดิมเหมือนอดีตท่ีผ่านมา เป็นการบริหารจัดการ
น้ าอย่างยัง่ยืนให้กับชุมชน 

 

6 



 
 

  ขั้นตอนการด้าเนินงาน 
1. ส ารวจปัญหาของพ้ืนที่ที่เคยมีประวัติแล้งซ้ าซาก 
2. วางแผนการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วม 
3. ลงมือด าเนินการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ด าเนินการ และ

พ้ืนที่ใกล้เคียง 
4. ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาผลกระทบ

หรือค้นหาศักยภาพของต้นทุนเดิมของชุมชน 
5. การวางต าแหน่งเพ่ือขุดบ่อธนาคารน้ าใต้ดิน 
6. การออกแบบก่อสร้างตามบริบทของชุมชนตาม

ทางเดินของน้ าบนดิน 
7. ออกแบบตามแหล่งน้ า บ่อน้ าเดิมที่ตื้นเขินหรือไม่มีน้ า

ตลอดทั้ งปี  และ งบประมาณไม่ เ พียงพอในการ
ด าเนินการให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่แบบครบวงจร 

8. การออกแบบบ่อในพ้ืนที่ต่างระดับกันมาก (น้ าไหลเร็ว
มาก กรณีทางเดินน้ าแคบหรือเล็ก) หรือตามที่ลาดเชิง
เขาเพ่ือก าหนดให้มีบ่อพักน้ าเพ่ือชะลอการไหลของน้ า 

9. การออกแบบบ่อสร้างทางเดินน้ าใต้ดินจากบ่อเติมน้ า
ไปตามความต้องการในพ้ืนที่ (บ่อลมหรือบ่อระบาย
อากาศ) 

การบริหารจัดการน้้าด้วยระบบธนาคารน้้าใต้ดิน(แบบ 
บ่อปิดและร่องระบายน้้าไร้ท่อ) สืบเนื่องจากปัญหาการบริหาร
จัดการน้ าทิ้งในครัวเรือนและชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพผลที่ได้รับ
คือน้ าท่วมน้ าเน่าเสีย ปัญหาเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบหนักขึ้นทุกวัน
ด้วยเหตุนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการจัดการน้ าในอดีตนั้นไม่สามารถ
ใช้ได้กับสภาพปัญหาในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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ขั้นตอนที่ 2 ระบบเปิด (บ่อเติมน้ าลงใต้ดิน) ground  
water recharge วิธีการและลักษณะที่เหมาะสมของการขุดบ่อ
แบบเปิดคือ  
  1. ต าแหน่งบ่อต้องเป็นต าแหน่งรับน้ าฝน โดยค่าเฉลี่ยที่จะ
รับน้ าฝนได้อย่างน้อย 1 ตารางกิโลเมตรมีน้ าฝนไหลผ่าน 
1,000,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี ซึ่งก็คือ ร่องน้ า ล ารางรับน้ าฝนก่อนที่
จะไหลลงน้ าห้วย  
  2. ต าแหน่งที่จะขุดบ่อต้องให้ความส าคัญต่อทิศทางการ
ไหลของน้ าซึ่งน้ าผิวดินน้ าจะไหลตามความลาดเอียงของพ้ืนที่โดย
ความเหมาะสมคือ น้ าควรไหลเข้าทางทิศเหนือไปทิศใต้ หรือทิศ
ตะวันตกไปตะวันออกเท่านั้น 
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  บ่อธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิดขนาด 0.80*1.20 เมตร  
ทรงกลม 1.00*1.20เมตร หรือ 1.50*1.50*1.50 เมตร สามารถเติม
น้ าลงในชั้นใต้ดินได้ไม่น้อยกว่า 1-3 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 
ปริมาณ 1,000 – 3,000 ลิตรชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับชั้นดิน) การเดินทาง
ของน้ าใต้ดินมีลักษณะกระจายออกเป็นรัศมีวงกลมตามแรงเหวี่ยง
ของโลกตามแนวดิ่งของน้ าหนักกดทับและแรงดึงดูด ตามค่า g หรือ 
ตามเส้นทางเดินของน้ าใต้ดินเดิมตามร่องระบายอากาศ ของราก
ต้นไม้โดยเฉพาะหญ้าแฝกรากลึกจะสามารถสร้างทางน้ าใต้ดินได้
เป็นอย่างด ีเช่น ระบบเปิด (บ่อลม) และการบริหารจัดการน้ า 
อย่างยั่งยืน “สมพรโมเดล”ระบบน้ าจะมีระดับเดียวกันทั้งระบบ  

 

 
 
 
 
 

ระบบธนาคารน้้าใต้ดินก่อให้เกิดน้้าผุดขึ้นและไหลกระจายเป็นวงกลม
ตามแรงเหวี่ยงของโลกที่หมุนรอบตัวเอง 
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     ส่วนที่ 3 
บทเรียนเพื่อความย่ังยืนของชุมชนตามหลักของธนาคารน้้าใต้ดิน 

 รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ า การจัดหาน้ า อาจจะเก่ียวข้อง 
กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของโครงการหลายหน่วยงาน บางที
งบประมาณหรือแนวทางการด าเนินงานซ้ าซ้อน คาบเกี่ยวกันทั้งยัง
ขาดการบูรณาการ จึงท าให้สถานะภาพของทรัพยากรแหล่งน้ า
ในตอนนี้ไม่มีความมั่นคง โดยเฉพาะแหล่งน้ าขนาดกลาง และ ขนาด
ใหญ่ ดังนั้น พ้ืนที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ ที่ เป็นพ้ืนที่นอกเขต
ชลประทาน แหล่งน้ าที่ส าคัญจะน ามาพิจารณาปริมาณน้ าต้นทุน
ระดับต าบล เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าและบรรเทาปัญหาน้ า
ท่วมที่ไม่กระทบกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน คือ ล าห้วยต่างๆ ซึ่งมี
กระจายอยู่ทั่วทุกต าบล เมื่อสามารถน าน้ าที่ไหลไปส ารองเก็บไว้ใน
ชั้นน้ าใต้ดินตื้นแล้ว บริหารจัดการน้ าที่ เก็บกักไว้เ พ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ และการด ารงชีพของคนในชุมชน 
รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของน้ าและที่ดินท ากิน ด้วยวิธีการบริหาร
จัดการปริมาณน้ าส่วนเกินความต้องการในทางน้ าธรรมชาติในช่วง
ฤดูฝน มาส ารองเก็บไว้ในชั้นใต้ดิน เพ่ือความมั่นคงด้านน้ าในระดับ
ชุมชนต่อไป 
7 ขั้นตอนสู่ความส้าเร็จของระบบธนาคารน้้าใต้ดิน  

ขั้นที่ 1 เก็บข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรน้้า ชุมชน และ 
สภาพภูมิประเทศ 

 การด าเนินการจะเริ่มจากการรวบรวมหรือทบทวนข้อมูลที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาศึกษาถึง 
ลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่โครงการหรือต าบลนั้นๆ เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพปัญหา ความต้องการ ความขาดแคลน และข้อจ ากัดในการ
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พัฒนาด้านน้ า พร้อมทั้งน าแผนการพัฒนาและโครงการต่างๆที่ได้มี
การจัดท าไว้แล้ว เช่น ฝาย การขุดลอกล าน้ าต่างๆมาศึกษาทบทวน 
และท าการศึกษาทางด้านวิศวกรรมและชลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหา
แนวทางและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับการ
ท าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน แล้วจึงพิจารณาวางระบบการพัฒนา
ศักยภาพในหลายๆแนวทาง แล้วจึงวางระบบ ที่มีความเป็นไปได้ใน
แนวทางต่างๆพร้อมกับการก าหนดต าแหน่งและค่าระดับความสูง
ของภูมิประเทศ จากนั้นท าการจัดล าดับในการพัฒนาและคัดเลือก
แนวทางที่มีศักยภาพมากที่สุดน าไปศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบก่อสร้างต่อไป ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. ขอบเขตพ้ืนที่ล าห้วยต่างๆเพ่ือพิจารณาถึงปริมาณ 
น้ าท่าที่ไหลผ่านและขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลของตนเองว่ามีอาณาเขตครอบคลุมเพียงใด 

2. ลักษณะทางกายภาพหรือสภาพภูมิประเทศของพื้นที่  
ได้แก่ ความลาดเอียง ระดับความสูงต่ า ก าหนดขอบเขตที่ลุ่ม ที่ดอน 
พ้ืนที่แห้งแล้งซ้ าซาก ท่วมซ้ าซาก ทิศทางการไหลของน้ าผิวดิน และ
เส้นชั้นความสูง (Contour) จากแผนที่ทหาร มาตรส่วน 1: 50,000 
(Topographic Map) เพ่ือประกอบการก าหนดพิกัดต าแหน่งในการ
วางระบบเติมน้ าใต้ดิน 

3. การวางแผนและประเมินผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี  
รวมถึงการก าหนดรูปแบบและพ้ืนที่การใช้ประโยชน์จากธนาคารน้ า
ใต้ดินผ่านขบวนการมีส่วนร่วม 

ขั้นที่ 2 การก้าหนดทิศทางของน้้าใต้ดินในพื้นที่ลุ่มน้้า
ระดับชุมชน 
 เบื้องต้นต้องทราบสภาพทางธรณีวิทยาของพ้ืนที่ และ  
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สภาพอุทกธรณีวิทยาของชั้นน้ าบาดาล ซึ่งจะบ่งบอกถึงประเภทของ
ชั้นน้ าบาดาลในพ้ืนที่ว่าเป็นชั้นน้ าบาดาลแบบเปิดหรือแบบปิด และ
มีส่วนส าคัญต่อการก าหนดระดับความลึกของบ่อเติมน้ าและทราบ
ถึงความหนาของชั้นน้ าบาดาลอีกด้วย ทั้งนี้ การสร้างระบบเติมน้ า
ใต้ดินจะต้องไม่กระทบกับชั้ นน้ าบาดาล ตามที่ก าหนดไว้ใน 
พระราชบัญญัติน้ าบาดาลที่ความลึก 15 เมตร จากผิวดินลงไป ใน
กรณีที่เปิดชั้นน้ าบาดาลเปิดทิศทางการไหลของน้ าบาดาลจะมี
ทิศทางเดียวกันกับน้ าในดินที่เราจะเติมหรือชั้นน้ าตื้น ดังนั้น วิธีการ
สังเกตหรือหาทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน สามารถท าได้จากระดับ
น้ าบ่อ สังเกตการณ์หรือ บ่อบาดาลที่มีอยู่แล้วในท้องที่ โดยการวัด
ระดับน้ าปกติจะต้องใช้บ่อที่มีความลึกในระดับเดี ยวกันหรือ
ใกล้เคียงกันบ่อที่มีระดับน้ าลึกกว่าจะเป็นตัวบ่งบอกถึงทิศทางการ
ไหลของน้ าในดินว่า พ้ืนที่นั้นอยู่ปลายน้ า 

 
ขั้นที่ 3 เจาะส้ารวจชั้นดิน เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
ด้าเนินการเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อมูลทางธรณีวิทยาที่ได้จากแผนที่ธรณีวิทยา  

แผนที่อุทกธรณีวิทยา ข้อมูลในสนาม การเปิดบ่อดินสระ หรือ การ
ขุดตักหน้าดินต่างๆ รวมถึงข้อมูลหลุมเจาะส ารวจต่างๆ เช่น การ
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เจาะเพ่ือท าฐานรากส าหรับก่อสร้าง หลุดส ารวจจากธรณีวิทยา 
ข้อมูลหลุดเจาะและพัฒนาบ่อบาดาลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ทราบถึงชั้นหินในพ้ืนที่ และทราบถึงขอบเขตความลึกและ
ความหนาของชั้นดินเหนียว ระดับความลึกของหินดินดานหรือชั้น
ทึบน้ าที่จะท าให้การเติมน้ าไม่สัมฤทธิผลตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

 
ขั้นที่ 4 วางแผนและก้าหนดระบบเติมน้้าลงในแผนที่ผัง 

น้้าต้าบล 
 การวางแบบบนผังลุ่มน้ าระดับต าบลมีความส าคัญต่อการ 

ก าหนดรูปแบบและทิศทางการท างานซึ่งจะต้องชัดเจนโดยผังน้ า
ระดับต าบลสามารถใช้แผนทางทหารมาตราส่วน 1 : 50,000 หรือ 
ภาพถ่ายทางอากาศหรือแผนที่ท ามือที่ท าขึ้นเองจากชุมชน ซึ่งใส่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ลงในแผนที่ได้แก่ อาคารบังคับน้ าต่างๆ 
อย่างเช่น ฝาย ประตูระบายน้ า แก้มลิง ท่อลอด ท่อระบายน้ า 
แหล่งน้ าสาธารณะ ล าห้วย หรือโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น 
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สะพาน ถนน ร่องระบายน้ า พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่ชุมชนอยู่อาศัย ที่ป่า
ไม้ หรือพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ เพ่ือวางระบบการเชื่อมโยงเพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสมและมั่นใจว่าแหล่งน้ าต้นทุนที่น ามาใช้มีศักยภาพต้อง
รู้แหล่งที่มา ต้องรู้ปริมาณน้ าในแต่ละเดือนและคุณภาพน้ าต้อง
สะอาดไม่ปนเปื้อน 

 
 ขั้นที่ 5 ออกแบบระบบธนาคารน้้าใต้ดิน 
 ระบบธนาคารน้ าใต้ดินมีหลายรูปแบบ การออกแบบ 

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของพ้ืนที่นั้นๆ ระบบการ
วางต าแหน่งขุดบ่อของธนาคารน้ าใต้ดินเพ่ือให้มีประสิทธิภาพต้อง
วางต าแหน่งบ่อเป็นกลุ่มซึ่งต้องใช้ความช านาญพิเศษ การปักหมุดชี้
จุดตามความเข้าใจของตนเองไม่ได้ ต าแหน่งทุกบ่อจะถูกวางอย่าง
ถูกต้องเหมาะกับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ด้านกายภาพของร่องน้ าแต่ละ
ภูมิประเทศที่ไม่มีสูตรเดียวตายตัว ซึ่งบ่อเติมน้ าลงสู่ใต้ดินอาจจะใช้
จากรูปแบบเดิมที่มีอยู่แต่ปรับปรุงให้น้ าสามารถเดินทางในชั้นใต้ดิน
ได้สะดวกโดยใช้เทคนิคของธนาคารน้ าใต้ดินระบบเดิมที่สามารถ
ปรับปรุงเป็นบ่อเติมน้ าได้มีหลายอย่าง เช่น ฝาย สระ หนอง ล าห้วย 
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บ่อน้ าตื้น รวมถึงบ่อบาดาล ทั้งนี้ ในพ้ืนที่บางแห่งอาจจะใช้มากกว่า
หนึ่งระบบก็ได้ ที่ส าคัญคือต้องให้เชื่อมโยงและส่งต่อกันได้ 

 
 ขั้นที่ 6 ด้าเนินงานก่อสร้างตามแผนที่ก้าหนดไว้ 
  เมื่อก าหนดรูปแบบของการท าระบบธนาคารน้ าใต้ดินใน 

พ้ืนที่ต าบลนั้นๆ แล้วเสร็จ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลอาจะท าทั้ง
ระบบหรือท าเฉพาะตามกรอบงบประมาณที่มีอยู่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของพ้ืนที่ แต่ข้อจ ากัดของการก่อสร้างคือ ช่วงเวลาลง
มือควรเลือกก่อสร้างในช่วงฤดูแล้ง เพราะช่วงนี้จะประสบปัญหาใน
การด าเนินงานน้อยกว่า ทั้งยังสามารถขุดบ่อเติมน้ าได้ลึกตามที่
ออกแบบไว้ อย่างไรก็ดีเครื่องจักรที่ใช้ก็ต้องมีสมรรถนะที่เพียงพอ
กับความต้องการ นอกจากนี้ยังมีปัญหาอ่ืนๆที่อาจจะตามมา เช่น ไม่
มีที่ทิ้งดิน เข้าพ้ืนที่ไม่ได้ บุคลากรยังไม่เชื่อมั่น ขาดประสบการณ์ 
ชุมชนไม่เห็นด้วย สภาพพ้ืนที่ไม่เอ้ือต่อการท าระบบ แหล่งน้ าดิบยัง
ไม่สะอาดปลอดภัย พ้ืนที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย 
สิ่งแวดล้อมมีปัญหา มีแหล่งมลพิษทางดินและน้ าอยู่ในปริมาณมาก 
เหล่านี้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเตรียมพร้อมที่ดีและองค์ความรู้ที่
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เพียงพอจะช่วยให้สามารถด าเนินการได้จนส าเร็จลุล่วงตามที่
วางแผนไว้แน่นอน ดั้งนั้น การจัดล าดับโครงการและการก่อสร้าง
จะต้องพิจารณาองค์ประกอบให้ครบทุกด้านก่อน ทั้ งเทคนิค 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และด้านความพร้อมของ
องค์กรรวมเข้าไปด้วยกัน 

 
 ขั้นที่ 7 ติดตามประเมินผลและเก็บข้อมูล 
 ประสิทธิภาพของบ่อธนาคารน้ าใต้ดินจะไม่สามารถ 

ประเมินได้ทันทีเมื่อก่อสร้างเสร็จ บางทีอาจจะต้องใช้เวลานานเป็น 
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ปี จึงจะเห็นผล ในการประเมินสามารถดูตัวชี้วัดได้จากผลที่ปรากฏ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เช่น มีน้ าเพ่ิมขึ้นหรือเต็มตลิ่งที่ล าห้วย 
หนอง บึง เขื่อน แม่น้ า พ้ืนที่น้ าท่วมขังลดลงทั้งในพ้ืนที่ชุมชนและ
พ้ืนที่เกษตร พ้ืนที่แห้งแล้งลดลง น้ าใต้ดินที่เคยเค็มค่อยๆกลายเป็น
น้ าจืด มีระบบนิเวศที่ดีขึ้น ได้พันธุ์ไม้พันธุ์สัตว์บางอย่างคืนกลับมา
เป็นทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การเก็บข้อมูลจะต้องท าเป็นสถิติ
ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ซึ่งควรท าทุกเดือนติดต่อกันอย่างน้อย 4 ปี หลัก
ส าคัญก็คือการาน าไปใช้ประโยชน์และการน าไปสู่การบริหารจัดการ
น้ าที่จะต้องด าเนินต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนสู่
คนในท้องถิ่นรุ่นต่อๆไป ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในสังคม ลดปัญหาการ
อพยพไปขายแรงงานในเมืองใหญ่ และลดปัญหาหนี้สินได้ เป็นต้น 
ส่วนที่ 4 รายละเอียดต้นทุนในการก่อสร้างธนาคารน้ าใต้ดิน 
 

1. ระบบธนาคารน้้าใต้ดินระบบปิด 
เป็นการจัดการธนาคารน้ าใต้ดินในระบบครัวเรือนเพ่ือ 

ป้องกันน้ าท่วมขัง การระบายน้ าเสีย   ยกตัวอย่าง บ่อหลุมขนาด
กว้าง 1 เมตร ลึก 1.5 เมตร ราคา 500 บาท โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว 1  
2. ทราย 1 ลูกบาศก์เมตร  
3. ปูนซิเมนต์ 1 กระสอบ 
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2. ระบบธนาคารน้้าใต้ดินระบบบ่อส่งน้้าแบบเปิด 
เป็นการจัดการธนาคารน้ าใต้ดินในที่ดินส่วนตัวหรือ 

ที่ดินสาธารณะ ป้องกันการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและ
เพ่ือใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม ตามศักยภาพของเจ้าของที่ดินและที่
สาธารณะประโยชน์ โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายดังนี้ 

- ค่าจ้างเหมาขุดบ่อดิน ลูกบาศก์เมตรละ 25 บาท  
(1*1) ตามขนาดของพ้ืนที่  

  ยกตัวอย่าง ขุดสระน้ าสาธารณะ เนื้อที่ 1 ไร่ ขนาดกว้าง 
40 เมตร ยาว 45 เมตร ลึก 7 เมตร ราคา 315,000 บาท 
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     ส่วนที่ 4 บทสรุป  
 บทเรียนที่ได้รับและความยั่งยืนของโครงการธนาคารน้ า 

ใต้ดินองค์การบริหารส่วนต าบลเก่าขาม อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธานี ผ่านการถอดบทเรียนเพ่ือคืนความรู้กลับไปให้กับ
ชุมชนเพ่ือใช้ประโยชน์ หัวใจส าคัญคือ “น้ า คือ ความมั่นคงของ
ชีวิต” น้ าก่อเกิดอาชีพ น้ าก่อให้เกิดรายได้ และน้ ายังท าให้เกิด
แบบอย่างของการน าพลังงานน้ าสะอาดมาใช้ในชุมชน เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาครัฐในการดูแลช่วยเหลือ
ประชาชนที่ขาดแคลนแหล่งน้ าในการอุปโภคบริโภค ผลของการ
บริหารจัดการน้ าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้น าชุมชนทั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถการ
บริการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่  เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ภาค
การเกษตรโดยคนภายในชุมชน ตัวอย่างของการพ่ึงตนเองในการ
ประกอบอาชีพที่ประสบผลส าเร็จก่อให้เกิดความเข้มแข็งภาค
เศรษฐกิจของคนในชุมชน อาทิเช่น การรวมกลุ่มอาชีพปลูกพืช
ปลอดสารพิษและการรวมกลุ่มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัย
ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และกลุ่มอ่ืนๆ ล้วนมีส่วนผลักดันให้เกิดเป็น
แนวทางนโยบายการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่เกิดจากการ
ร่วมงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของ
ภาครัฐ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารทุกระดับที่จะผนึกก าลังกันกับผู้น า
ชุมชน สร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชน ในการสร้างความเข้มแข็ง 
ใช้หลักการพ่ึงตนเอง เป็นการรวมพลังชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของคนในชุมชน น าไปสู่
ความยั่งยืนสืบไป 
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