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การอุปโภคบริโภค ซึ ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำดังกล่าว
มุ่งเน้นไปที่การนำน้ำขึ้นมาใช้ และการระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นหลัก 
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กับการนำน้ำขึ้นมาใช้ “ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นแก้มลิงที่มองไม่เห็น” 
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บทนำ 

 
 
 

 “...หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการ
เพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ
คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคน
อยู่ไม่ได้...” เป็นพระราชดำรัสที่สะท้อนปรัชญา “น้ำคือชีวิต” 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2529 ณ พระตำหนักจิตลดารโหฐาน 
นำไปสู่การประยุกต์เป็นศาสตร์พระราชาเติมน้ำลงใต้ดิน ซึ่งปัจจุบัน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญและนำมาจัดทำ 
“โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้นแบบจัดการน้ำตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
เรียนรู้ แล้วนำกลับไปจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ของตนเอง 
ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ อาจทำเป็นธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิด อันเป็นการเติมน้ำลงใต้ดินผ่านแอ่งน้ำหรือสระ
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น้ำ หรือทำเป็นธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด โดยเป็นการเติมน้ำลงใต้
ดินในลักษณะของบ่อซับน้ำ  

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์  อำเภอเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร ได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นความสำคัญของ
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด เนื่องจากเป็นตำบลที่มีชื่อเสียงในเรื่อง
ผลไม้ของจังหวัดชุมพรหลายชนิด อาทิ ทุเรียนหมอนทอง ลองกอง 
กาแฟ แต่กลับประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน สาเหตุสำคัญเกิดจากเป็นพ้ืนที่ราบเชิงเขาจนถึง
ลาดชัน พื้นที่โดยรวมสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 120 เมตร 
และมีแหล่งกักเก็บน้ำจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำ
ของประชาชน ซึ่งจากการทดลองทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดลอง
ผิดลองถูกหลายครั้ง จึงค้นพบว่า การออกแบบธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบปิด จำเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
สภาพพ้ืนที่ด้วย  
 

 

 
ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดิน 

 
 ธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Banking) คือ การนำ
น้ำไปเก็บไว้ที ่ชั ้นใต้ดินเพื่อกักเก็บเอาไว้ เสมือนเป็นการฝากน้ำ
เอาไว้ก ับดิน แล้วค่อยนำเอากลับมาใช้ (ถอน) เมื ่อถึงคราว
จำเป็นต้องใช้น้ำ เปรียบเสมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร วันใด
ที่ต้องการใช้เงินก็สามารถถอนเงินที่เก็บออมไว้ออกมาใช้ได้ ดังนั้น 
ในช่วงฤดูฝนที่มีมวลน้ำจำนวนมาก แทนที่จะปล่อยให้น้ำไหลทิ้ง
ตามธรรมชาติ ควรทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยดูดซับน้ำเก็บเอาไว้
ในชั้นใต้ดิน เมื่อถึงช่วงหน้าแล้งก็สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ อันเป็น
นวัตกรรมการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการฝากน้ำไว้กับดิน 
(วิลาสินี สีทวีทรัพย์, 2559; Nana, 2018) เป็นไปตามหลักการของ 
“ศาสตร์พระราชาการเติมน้ำใต้ดิน” ธนาคารน้ำใต้ดินจึงเป็นแก้ม
ลิงที่มองไม่เห็น  
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 นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน มี 2 ระบบ คือ นวัตกรรม
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด และนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
ปิด มีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่เป็นการเติมน้ำลงใต้ดินอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งคู่ การตัดสินใจที่จะเลือกประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ และศักยภาพของผู้ที่จะทำธนาคาร
น้ำใต้ดิน หากมีพื้นที่ที ่เป็นแอ่งน้ำหรือสระน้ำเดิมอยู่แล้ว หรือมี
พื้นที่ลุ ่มต่ำที ่พร้อมจะทำการขุดสระน้ำ ก็สามารถใช้นวัตกรรม
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด แต่ถ้ามีสภาพพ้ืนที่ที่จำกัดไม่สามารถขุด
เป็นแอ่งน้ำหรือสระน้ำได้ ก็สามารถใช้นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบปิดแทน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 7 



6 
 

 นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปดิ 
 

 

 
 
เป็นการเติมน้ำลงในแอ่งน้ำโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสระน้ำ 

บ่อขุด หรือแอ่งน้ำธรรมชาติก็ตาม โดยทำการดัดแปลงแอ่งน้ำ
เล็กน้อย ด้วยการขุดทำสะดือให้กับแอ่งน้ำ 3 จุด คือ บริเวณหัว 

ท้าย และตรงกลางแอ่งน้ำ โดยขุดให้พ้นชั้นดินเหนียวก็จะถึงชั้นหิน
อุ ้มน้ำ (ประมาณ 7–12 เมตร) เปิดขอบแอ่งน้ำให้เส้นทางน้ำ
สามารถไหลลงมาเติมในแอ่งน้ำได้ทุกทิศทาง ซึ่งไม่ว่ามวลน้ำจะมี
ปริมาณมากเท่าใดก็จะไม่ล้นขอบบ่อ น้ำจะถูกนำไปกระจายเก็บไว้
ในชั้นหินอุ้มน้ำในบริเวณกว้าง และเมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง น้ำจากชั้น
หินอุ้มน้ำจะเอ่อล้นออกมาชดเชยปริมาณน้ำในแอ่งน้ำที่แห้งลงไป 
ทำให้มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี  

ดังนั้น จึงสรุปขั้นตอนของนวัตกรรมการทำธนาคารน้ำใต้
ดินระบบเปิดได้เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเลือกพื้นที่ การขุดสะดือ 
และการเปิดขอบ ดังนี้ 

 

 
 

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด 
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 นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 
 

 

 
 
เป็นการเติมน้ำลงใต้ดินในลักษณะของบ่อซับน้ำ โดยการ

ขุดหลุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมขนาด กว้าง x ยาว x ลึก ตาม
ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ แล้วขุดสะดือหลุมให้ลึกลงไปอีก
ประมาณ 30 เซนติเมตร กว้างและยาวตามความเหมาะสม เพื่อใช้

สำหรับตั้งท่อพีวีซี (ขนาด 1.5–2 นิ้ว) ให้อากาศที่ก้นบ่อสามารถ
ระบายขึ้นมาได้ จากนั้นใส่หินเขื่อนขนาดใหญ่ที่ชั้นล่างสุด แล้วใส่
หินเขื่อนขนาดกลางหรือเศษวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เศษ
อิฐ เศษกระเบื้อง ขวดแก้ว ในชั้นตรงกลาง จากนั้นใส่หินเขื ่อน
ขนาดเล็กเอาไว้ชั ้นบน ปลายท่อด้านบนควรใส่ท่อขวางไว้เพ่ือ
ป้องกันเศษวัสดุต่าง ๆ ตกลงไปอุดตัน (หินเขื่อน เป็นหินก้อนขนาด
ใหญ่ตั้งแต่ 3–15 นิ้ว ใช้สำหรับก่อสร้างในงานชลประทาน และงาน
ที่ต้องใช้หินก้อนขนาดใหญอ่ื่น ๆ) 
 นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แบ่งเป็น 2 ระดับ 
ได้แก่ ระดับองค์กร และระดับครัวเรือน โดยที่ทั ้งสองระดับมี
ขั้นตอนการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 4 ขั้นตอน เช่นเดียวกัน 
คือ การเลือกพ้ืนที่ การเลือกวัสดุ การขุดหลุม และการจัดเรียงวัสดุ 
ดังต่อไปนี้  

 

ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด 
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2.1 นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดระดับองคก์ร 
 
เป็นการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขนาดใหญ่ที ่ เกิน

กำลังแรงงานคน จึงต้องใช้เครื่องจักร (รถแบคโฮ) ช่วยในการขุด
หลุม มีข้ันตอนดังนี ้

1. การเลือกพื้นที่ จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น พื้นที่ที่
มีน้ำท่วมขังเป็นประจำ หรือพื้นที่แนวเส้นทางน้ำไหลผ่านปริมาณ
มาก เช่น แนวถนนทั้งสองข้าง แนวร่องน้ำ และท่ีลุ่มน้ำท่วมขัง 
 

 
 

 2. การเลือกวัสดุ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใส่ในหลุม 
เช่น ใช้หินเขื่อนหรือหินโยนซึ่งเป็นหินก้อนขนาดใหญ่ตั้งแต่ 3 - 15 
นิ้ว (ไม่แนะนำให้ใช้วัสดุจำพวกขวดพลาสติก ยางรถยนต์ และวัสดุ

อื่นที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ยาวประมาณ 
2.50 เมตร และตาข่ายมุ้งเขียว (ถ้ามี) หรืออาจใช้ผ้าอวนที่มีตาใหญ่
กว่าแทนเพ่ือป้องกันการอุดตันง่าย หรืออาจไม่ต้องใช้เลยก็ได้ 
 

 
 
 3. การขุดหลุม ใช้รถแบคโฮขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ลึก 2 
เมตร ยาวตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ แล้วหาตำแหน่งที่ลาดต่ำสุด
ขุดทำสะดือของหลุม กว้างและยาวเท่ากับปากรถแบคโฮ ลึก
ประมาณ 30–50 เซนติเมตร  
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 4. การจัดเรียงวัสดุ นำหินเขื่อนขนาดใหญ่ (10–15 นิ้ว) 
จัดเรียงให้เต็มสะดือของหลุม นำท่อพีวีซีไปตั้งจับเอาไว้ตรงกลาง 
(เพื่อทำหน้าที่ระบายอากาศก้นหลุม) จากนั้นจัดเรียงวัสดุให้เต็ม
หลุมโดยแบ่งสัดส่วนจากก้นหลุมถึงปากหลุมออกเป็น 4 ส่วน ส่วน
แรกด้านล่างสุดจัดเรียงหินเขื่อนขนาดใหญ่ อีก 2 ส่วนเรียงต่อด้วย
หินขนาดกลาง (5–10 นิ้ว) และอีก 1 ส่วนด้านบนใส่หินเขื่อนเล็ก 
(3–5 นิ้ว) ให้เต็มเสมอกับพื้นราบ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าว
อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของวัสดุหินเขื่อนที่มีอยู่ แต่
ด้านบนให้ใส่หินเขื่อนเล็กเป็นหลัก เพราะจะสะดวกต่อการสัญจร

ไปมา และถ้ามีตาข่ายมุ้งเขียวหรือผ้าอวนให้วางก่อนถึงระดับพ้ืน
ราบ ประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร ทั้งนี้ เพื่อช่วยกรองตะกอนดิน
ลงไปอุดตันหลุม 
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2.2 นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดระดับครัวเรือน 
 

เป็นการทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดขนาดเล็ก ที่สามารถ
ใช้แรงงานคนขุดหลุมบ่อ เหมาะสมกับบ้านเรือนและในสวนผลไม้ มี
ขั้นตอนดังนี้ 
 

  
 

 
 
 1. การเลือกพื้นที่ จัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่ลุ่ม
ที่มีน้ำท่วมขังหรือแนวร่องน้ำ บริเวณครัวเรือนหรือในสวนผลไม้  

 2. การเลือกวัสดุ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใส่ในหลุม 
เช่น หินเขื่อนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือเศษวัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น เศษอิฐ เศษกระเบื้อง ขวดแก้ว (ไม่แนะนำให้ใช้
วัสดุจำพวกขวดพลาสติก ยางรถยนต์ และวัสดุอื่นที่ไม่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม) ท่อพีวีซีขนาด 1.5–2 นิ้ว ยาวประมาณ 1.2–1.5 เมตร 
และตาข่ายมุ้งเขียวหรืออวนตาถี่เพ่ือช่วยกรองตะกอนดิน  
 3. การขุดหลุม ใช้แรงงานคนขุดหลุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือ
วงกลมขนาดกว้าง 30–80 เซนติเมตร ลึก 50–120 เซนติเมตร หรือ
ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ แล้วขุดสะดือของหลุมให้ลึกลง
ไปอีกประมาณ (กว้าง x ยาว x ลึก) 30 x 30 x 30 เซนติเมตร  
 4. การจัดเรียงวัสดุ นำหินเขื่อนขนาดกลาง หรือเศษอิฐ 
เศษก้อนปูนใส่ให้เต็มหลุมสะดือ แล้วนำท่อพีวีซีไปตั้งจับเอาไว้ตรง
กลางหลุมสะดือ จากนั้นจัดเรียงวัสดุที่มีอยู่ทั้งหมดผสมผสานกนัให้
เกือบเต็มหลุม โดยก่อนถึงระดับพื้นราบประมาณ 10-15 เซนติเมตร 
ให้วางตาข่ายมุ้งเขียวหรืออวนตาถี่เพื่อช่วยกรองตะกอนดิน แล้วใส่
หินเขื่อนเล็กให้เต็มเสมอพ้ืนราบ  
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ความสำคัญของธนาคารน้ำใต้ดิน 

 

 
 

 น้ำเป็นทรัพยากรสำคัญของโลก แม้ว่าโลกมีปริมาณน้ำมาก
ถึงร้อยละ 98 แต่ในจำนวนนั้นมีเพียงร้อยละ 2.59 เท่านั้นที่เปน็น้ำ
จืดซึ่งมนุษย์ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบ
กับปริมาณน้ำเค็มในทะเล  การอนุร ักษ์ทรัพยากรน้ำจืดจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ ่ง เพื ่อให้ได้น้ำที ่มีคุณภาพดีเหมาะแก่การ
นำไปใช้ประโยชน์ (Floridagreens, 2019) สำหรับประเทศไทย 
การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
สังคม ทำให้มีความต้องการน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น จนทำให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลและ

สูบน้ำมาใช้มากเกินกว่าที่ธรรมชาติจะเติมลงสู่แหล่งน้ำบาดาลได้
เพียงพอ ซึ่งในปี 2550 ประเทศไทยมีบ่อน้ำบาดาลทั้งสิ้น 231,028 
บ่อ มีการสูบน้ำบาดาลทั้งสิ ้น 1,967.55 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
โดยมีการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลว่า เพ่ิมขึ้น
ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3.16 ต่อปี และมีแนวโน้มการใช้น้ำบาดาล
เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.59 ต่อปี ดังนั้น ในอนาคตคาดว่าใน
ปี 2570 จะมีอัตราการสูบน้ำบาดาลโดยรวม 2,567 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี (สุจริต คูณธนกุลวงศ์ และคณะ, 2552) ในขณะที่ กรม
ทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้วาง
วิสัยทัศน์ของภารกิจหลักในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) ไว้ว่า 
“สังคมมีน้ำใช้ที่มั่นคง มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน”  
 

 
 
ดังนั้น จากปัญหาการขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จนเกิน

ศักยภาพของธรรมชาติ ที ่จะเติมเต็มน้ำลงสู่แหล่งน้ำบาดาลได้
เพียงพอ หากจะสร้างให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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จำเป็นที่มนุษย์จะต้องช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน
ด้วย ซึ ่งเทคนิควิธ ีการหนึ ่งก็ค ือธนาคารน้ำใต้ด ิน ที ่ประสบ
ความสำเร็จในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และกำลัง
เป็นที่สนใจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทีจ่ัดทำ “โครงการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” ตั้งแต่ปี 2561 นอกจากนี้
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการน้ำ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะทำงานขับเคล ื ่อนโครงการธนาคารน้ำใต้ด ิน โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรง
ของภัยแล้ง น้ำท่วมขัง ให้กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ 
จัดเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาช่วงฤดูฝนลงสู่ใต้ดิน รักษาความชุ่มชื้นให้ผิว
ดินที่แห้งแล้ง ทำให้ต้นไม้บริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เสมือนกับ
เป็นการฝากน้ำไว้กับดิน แล้วค่อยถอน (สูบ) เอามาใช้ในช่วง
หน้าแล้ง อันเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
 

 

 
ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน 

 

 
 
ประโยชน์ทางตรงของธนาคารน้ำใต้ดิน 

1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังได้ในที่ลุ่ม เพราะช่วยให้น้ำซึม
ลงใต้ดินได้ดีข้ึน 

2. ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้ำจากธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบเปิดขึ้นมาใช้ได้ตลอดเวลา 

3. รักษาความชุ่มชื้นให้ผิวดินที่แห้งแล้ง ทำให้ต้นไม้บริเวณ
ใกล้เคียงมีความอุดมสมบูรณ์   

4. ช่วยเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาล สำหรับนำกลับมาใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
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ประโยชน์ทางอ้อมของธนาคารน้ำใต้ดิน 
1. ช่วยแก้ปัญหาน้ำเค็ม เพราะมวลน้ำเค็มจะมีน้ำหนัก

มากกว่าน้ำจืด เมื่อเติมน้ำจืดลงไป น้ำเค็มจะถูกดันไปอยู่ด้านล่าง 
2. ช่วยแก้ปัญหาน้ำเสีย เพราะธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

จะช่วยกรองน้ำให้สะอาดขึ้น  
3. ช่วยแก้ปัญหามลพิษทางกลิ่น เพราะธนาคารน้ำใต้ดิน

ระบบปิดจะดึงน้ำลงสู่ใต้ดินอย่างรวดเร็ว ทำให้ไม่มีน้ำเสียท่วมขัง
จนส่งกลิ่นเหม็น จึงช่วยขจัดกลิ่นเหม็นได้เป็นอย่างดี 

4. ช่วยแก้ปัญหาโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะ เพราะธนาคาร
น้ำใต้ดินระบบปิดจะไม่มีน้ำท่วมขัง ยุงไม่สามารถวางไข่ได้ 

5. ช่วยรักษาโรคพืช เพราะพืชบางชนิดเมื่อน้ำท่วมขังเป็น
เวลานานจะก่อให้เกิดโรคพืช รากเน่า และยืนต้นตายในที่สุด แต่ถ้า
ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดรองรับน้ำไว้ น้ำจะไม่ท่วมขังและไม่
เกิดโรคพืช 
 
ปัญหาอุปสรรคของธนาคารน้ำใต้ดิน 
 1. ปัญหาสารพิษตกค้าง ที ่มาจากสารเคมีจำพวกยาฆ่า
แมลงอาจซึมลงไปกับน้ำในบ่อด้วย เท่ากับว่าทำให้สารพิษ สารเคมี 
หรือสิ่งเจือปนลงใต้ดินแบบไม่มีการกรอง แม้ว่าธรรมชาติส่วนหนึ่ง
จะมีการกรองโดยชั้นดินชั้นหินอยู่แล้วก็ตาม โดยเฉพาะธนาคารน้ำ
ใต้ดินที่เจาะก้นบ่อถึงชั้นหินอุ้มน้ำ น้ำจะไหลแทรกซึมไปตามหินอุ้ม

น้ำแล้วลงสู่ชั้นบาดาลอย่างรวดเร็วและแผ่ขยายในวงกว้าง เมื่อสูบ
น้ำบาดาลมาใช้จึงอาจมีสารพิษตกค้างตามมาด้วย ซึ่งปัญหาเหล่านี้
ยังขาดการศึกษาถึงผลกระทบในเชิงวิชาการอย่างจริงจัง  
 2. ปัญหาของธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ที่ใช้ยางรถยนต์ 
ขวดพลาสติก หรือวัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ทับถมลงไป
ในบ่อ ในระยะยาวอาจเกิดผลเสียกับสิ่งแวดล้อม และไม่สอดคล้อง
กับแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ดังนั้น การทำ
ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตร
กับสิ ่งแวดล้อม ควรใช้หินเขื่อน (ใหญ่ กลาง เล็ก) เศษอิฐ เศษ
กระเบื้อง หรือขวดแก้วเป็นหลัก 
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การติดตามและประเมนิผล 

 
 การติดตามและประเมินผล มีความสำคัญสำหรับการ
ดำเนินโครงการทุกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญ่ก็ตาม ดังนั้น จึงควรทำการติดตามประเมินผลทั้งก่อน
ดำเนินโครงการ ขณะดำเนินโครงการ และหลังจากดำเนินโครงการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว 6 เดือน 12 เดือน หรือตลอดไปด้วย โดยมีแนว
ทางการดำเนินการ ดังนี้ 

1. จัดตั ้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ
ร่วม ระหว่างผู้แทนของฝ่ายต่าง ๆ ให้มบีทบาทหน้าที่ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินโครงการ ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ขณะดำเนินโครงการ 
และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว 6 เดือน 12 เดือน  

2. จัดต ั ้งกลุ ่มธนาคารน้ำใต้ด ินตำบล  โดยคัดเล ือก
คณะกรรมการกลุ่ม ให้มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการกลุ่ม
ติดตาม ประเมินผล และขยายผลการทำธนาคารน้ำใต้ดินของ
สมาชิกในกลุ่ม ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ผ่านไปยังผู้บริหาร 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมรายได้ ดูแลบำรุงรักษา และขยายผลธนาคารน้ำใต้ดินระดับ
ครัวเรือน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทางการเกษตรทั้งตำบลต่อไป 

 
การบำรุงรักษา 

 
 การบำรุงรักษาธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นการยืดอายุการใช้งาน
ธนาคารน้ำใต้ดินเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ ดังนี้ 

1. การบำรุงรักษาระดับองค์กร เป็นความรับผิดชอบของ
องค์กรที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้น ๆ ซึ่งจะมีบุคลากรที่
เกี่ยวข้องจัดทำแผนตรวจสอบ และติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ
ของธนาคารน้ำใต้ดิน และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกปีอยู่แล้ว 
ดังนั้น เมื่อพบเห็นการอุดตันหรือชำรุด และรายงานให้ผู ้บริหาร
รับทราบแล้ว ก็จะมีการสั่งการให้กองช่างส่งบุคลากรลงไปซ่อมแซม
เป็นกรณีๆ ไป  

2. การบำรุงรักษาระดับครัวเรือน เป็นเรื ่องสิทธิส่วน
บุคคลของแต่ละครัวเรือน ทำให้การติดตามบำรุงรักษาโดยองค์กร 
อาจดำเนินการได้ไม่ทั่วถึง ดังนั้น การจัดตั้งกลุ่มธนาคารน้ำใต้ดิน
ตำบลจึงเป็นแนวทางสำคัญ นอกจากจะขยายผลการมีส่วนร่วมไปสู่
ประชาชนและเป็นสื่อกลางในการทำงานร่วมกับองค์กร สามารถ
แบ่งหน้าที ่ของกรรมการออกเป็นโซน เพื ่อดูแลซึ ่งกันและกัน
เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดินของสมาชิก ดังนั้น การบริหารจัดการกลุ่ม 
การกำกับดูแล บำรุงรักษาธนาคารน้ำใต้ดิน จึงขึ้นอยู่กับระเบียบ
ของกลุ่ม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยเป็นพ่ีเลี้ยง 
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แนวทางการวางกลยุทธ์บริหารจัดการน้ำใตด้นิ 
 

จากการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทำให้มีการขุดเจาะนำบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อการ
อุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
จนเกินศักยภาพของธรรมชาติ ที่จะเติมน้ำลงสู่แหล่งน้ำบาดาลได้
อย่างเพียงพอปัจจุบัน จึงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำใต้ดินให้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่ทุกตารางนิ้วของ
ประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีบทบาทหน้าที่ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

ทรัพยากรน้ำ หมายถึง น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำในทะเล 
(กรมทรัพยากรน้ำ, 2550) มีความสำคัญและจำเป็นต่อมนุษย์ ทั้ง
น้ำเพื ่อการอุปโภคบริโภค น้ำเพื ่อการเกษตรและการผลิตใน
อุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพ่ือ
ไม่ให้เกิดความขาดแคลน และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อคน 
สัตว์ พืช และความสมดุลของระบบนิเวศในธรรมชาติ แนวทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมรู้ถึง
คุณค่าของน้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ทรัพยากรน้ำมีใช้อย่าง
ทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ มีความสมดุลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การพัฒนาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำจึงต้องควบคู่

ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟู อันเป็นแนวคิดการบริหารจัดการน้ำ
อย่างยั่งยืน ซึ่งการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูดังกล่าว ครอบคลุมถึงแหล่งน้ำ
ใต้ดินด้วย เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรน้ำหลักที่ถูกนำมาใช้เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม 
และการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มาจากแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำ
บาดาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติของระบบนิเวศ
ระหว่างน้ำผิวดินกับน้ำใต้ดิน 

แนวทางการวางกลยุทธ์บริหารจัดการน้ำใต้ดิน จึงเป็น
แนวทางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถเติมน้ำลงสู่ใต้
ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง การเติมน้ำใต้ดิน คือ การเพ่ิมเติม
ปริมาณน้ำโดยการนำน้ำที่เหลือใช้หรือช่วงน้ำหลากเติมลงสู่ใต้ดิน 
เป็นการเก็บสะสมน้ำไว้ใช้โดยฝากไว้ใต้ดิน เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้น
ในดิน และสามารถนำกลับมาใช้ในช่วงเวลาที่ขาดแคลน และเพ่ือ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรน้ำ, 2562) เทคนิควิธีการ
เติมน้ำใต้ดินระดับตื้นของกรมทรัพยากรน้ำ มี 3 วิธี ได้แก่ ระบบ
เติมน้ำฝนจากหลังคาลงใต้ดิน ระบบเติมน้ำผ่านบ่อวงคอนกรีต (ที่มี
ระบบกรอง) และระบบเติมน้ำผ่านสระ ซึ่งระบบเติมน้ำผ่านสระก็
คือเทคนิคเดียวกัน กับการเติมน้ำใต้ดินของธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
เปิดนั่นเอง ดังนั้น จึงสามารถกล่าวได้ว่าแนวทางการวางกลยุทธ์
บริหารจัดการน้ำใต้ดินที่มีศักยภาพ หรือการเติมน้ำลงสู่ใต้ดินอย่าง
มีประสิทธิภาพ ก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมธนาคารน้ำ
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ใต้ดิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ธนาคารน้ำใต้ดินระบบ
เปิด กับธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด นั่นเอง 

 

 
 

 

คณะที่ปรึกษาโครงการ 
 

 

 
นายนิคม ศิลปศร 
นายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 

 

 
นายเทพชัย ไกรวิลาศ 
รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 

 

 
จ.ส.อ.โกวิท วงศ์วรชาติ 
หัวหน้าสำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 

 

 
นายโภคิน เกิดศรี 
ปราชญ์ชาวบ้าน 
ธนาคารน้ำใต้ดินตำบลถ้ำสิงห์ 
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คณะผู้วิจัย/ผู้จัดทำโครงการวิจัย 
 

 

พระครูวินัยธรวรรณไชย สิริวณฺโณ, ดร. 
เจ้าอาวาสวัดเขากล้วย, เหรัญญิก 
มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพ่ือการวิจัย 
(หัวหน้าโครงการ) 

 

ดร.พรนค์พิเชฐ แห่งหน (ผู้ร่วมวิจัย) 
ประธาน 
มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย 

 

รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

ดร.วาสนา ม่วงแนม (ผู้ร่วมวิจัย) 
เลขานุการ 
มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย 

 

ดร.ไชยา เกษารัตน์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ แสงทอง (ผู้ร่วมวิจัย)  
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ไสใหญ่) 

 

ผศ.ดร.อารยา สุขสม (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

นางสาวพุธวิมล คชรัตน์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
ที่ปรึกษา 
มูลนิธิหลวงปู่สงฆ์จันทสโรเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 33 



19 
 

คณะกรรมการกลุม่ธนาคารน้ำใต้ดินตำบลถ้ำสิงห์ 

นายนิคม ศิลปศร  ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ ประธาน 
นายเทพชัย ไกรวิลาศ  ม.4 ต.ถ้ำสิงห์ รองประธาน 
นายธนยศ เจริญกลิ่น  ม.6 ต.ถ้ำสิงห์ รองประธาน 
น.ส.จรรยา งามขำ  ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นายเชือน สุขวรรณ  ม.1 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นายสุนันท์ เกื้อสกุล  ม.2 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นายปรีชา เสนแก้ว  ม.3 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นายวิโรจน์ ล่ำสุข  ม.3 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นายนรินทร์ เกตุพิมล  ม.4 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นายศักดิ์สมิง น้อยดอนไพร   ม.5 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นางเฉลียว ดอนอามาตร ม.5 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
นายโภคิน เกิดศรี  ม.6 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการ 
จ.ส.อ.โกวิท วงศ์วรชาติ  ม.2 ต.ถ้ำสิงห์ กรรมการและ 

    เลขานุการ 
 
 
 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 
 

 

 
นายนิคม ศิลปศร 
นายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 

 

 
นายเทพชัย ไกรวิลาศ 
รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 

 

 
นายธนยศ เจริญกลิ่น 
รองนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 

 

 
นายณรงค์ เสนแก้ว 
เลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ 
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โครงการวิจัยนี ้ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม  
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ทุนท้าทายไทยเพื่อจัดการความรู้เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ 

ประจำปี 2564 
(การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ : Public Policy) 
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