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ค้าน้า
น้้ ำเป็ น ทรั พยำกรธรรมชำติที่มีควำมส้ ำคัญต่อมนุษย์และสิ่ งมีชีวิตในโลก ทั้งใช้ในกำรอุปโภคบริโ ภค
ในชีวิตประจ้ำวัน รวมทั้งใช้เพื่อกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมอีกด้วย ดังนั้น กำรรักษำดูแลรวมถึงกำรสร้ำง
จิตส้ำนึกให้สังคมมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของน้้ำจึงเป็นเรื่องที่จ้ำเป็น
ประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประชำชนนิยมปลูกบ้ำนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บำงรำยได้มีกำรต่อแพไม้
และปลูกเรือนอยู่บนแพไม้เพื่อใช้เป็นที่อยู่อำศัยริมล้ำคลอง ทั้งนี้ เพื่อควำมสะดวกจำกกำรใช้น้ำในกำรคมนำคม
ทำงน้้ำ กำรท้ำเกษตรกรรม กำรค้ำขำย และบรรยำกำศริมฝั่งน้้ำยังก่อให้เกิดควำมเย็นสบำยแก่ผู้ที่พักอำศัย อยู่ริมฝั่งน้้ำ
จนกลำยเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่อำศัยร่วมกับสำยน้้ำมำโดยตลอด ต่อมำเมื่อประเทศได้มีกำรพัฒนำมำกขึ้น
โดยเปลี่ยนจำกสังคมเกษตรกรรมมำเป็น สังคมอุตสำหกรรมท้ำให้ ควำมต้องกำรใช้พื้นที่ริมฝั่ งแม่น้ำจึงมีสู ง ขึ้น
ก่อให้เกิดกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำโดยมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ หรือกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรจำกแหล่ งน้้ำ
มำกยิ่งขึ้น ส่วนพื้นที่อื่น ๆ ที่มิได้อยู่ติดแม่น้ำล้ำคลอง ประชำชนนิยมสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภค
บำงแห่งใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม บำงพื้นที่มีกำรขุดเจำะแหล่งน้้ำบำดำลจ้ำนวนมำกจน
ก่อให้เกิดปัญหำดินทรุด หรือบำงพื้นที่ได้มีกำรขุดหน้ำดินไปขำยจนพื้นที่ดังกล่ำวกลำยเป็นบ่อขนำดใหญ่ จำกนั้น
ได้มีกำรน้ำขยะมำฝังกลบในบ่อ ส่งผลให้สำรเคมีจำกขยะปนเปื้อนลงสู่น้ำบำดำล หรือไหลซึมลงสู่แม่น้ำล้ำคลอง
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เคยได้รับเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกำรใช้ประโยน์จำกทรัพยำกรน้้ำ
ในลักษณะละเมิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกสิ่งก่อสร้ำงล่วงล้้ำล้ำน้้ำ กำรทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือปล่อยสำรเคมีลงแหล่ งน้้ำ
หรือกรณีอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพยำกรน้้ำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกระท้ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อ
หน้ำที่หรือกระท้ำควำมผิดต่อต้ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร โดยกำรละเลย เพิกเฉย หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนบำงรำย
ซึ่งได้ส่งผลกระทบร้ำยแรงต่อควำมมั่นคงทำงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น
กำรพิทักษ์ทรั พยำกรธรรมชำติ “น้้ ำและน้้ ำบำดำล” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรป้องกันกำรทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นดังกล่ำว เป็นเรื่องที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ให้ควำมส้ำคัญ จึงได้สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ด้ำนกำรป้องกัน
กำรทุ จ ริ ต หรื อ หลั ก สู ต รต้ ำ นทุ จ ริ ตศึ ก ษำ เรื่ อ ง กำรพิ ทั ก ษ์ ท รั พ ยำกรธรรมชำติ น้ำ และน้้ ำ บำดำลที่ มี เ นื้อหำ
สอดคล้องและมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน คือ กำรใช้ทรัพยำกรน้้ำในลักษณะที่เป็นกำรละเมิด
(Abuse) ต่อผลประโยชน์สำธำรณะโดยประยุกต์ใช้ STRONG Model ในหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้เข้ำอบรมได้
มีควำมตระหนักรู้และร่วมพิทักษ์ทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลตำมบทบำทหน้ำที่ของตน เกิดควำมรู้สึกหวงแหน
และมีส่วนรวมในกำรปกป้องรักษำทรัพยำกรน้้ำ รวมถึงมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำ
ไปในทำงที่ผิด หรือกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรใช้ทรัพยำกรน้้ำเพื่อประโยชน์ส่วนตน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเดินทางของสายน้า
1.1 น้าผิวดิน
(1) วัฏจักรของน้้ำ
แหล่ งน้้ ำธรรมชำติมีวัฏ จั กรที่เ กี่ ย วเนื่ อ ง กันแบ่งออกได้ เป็ น 3 ประเภท คือ น้้ำในบรรยำกำศ หรือ
Atmospheric water น้้ำผิวดิน หรือ Surface water และน้้ำใต้ดิน หรือ Subsurface water น้้ำในบรรยำกำศ
หมำยถึง น้้ำที่อยู่ในบรรยำกำศหรืออยู่สูงกว่ำระดับผิวดินขึ้นไป ประกอบด้วยน้้ำที่อยู่ในสถำนะเป็นไอ เช่น หมอก
และเมฆ น้้ำที่อยู่ในสถำนะเป็นของเหลว เช่น ฝนและน้้ำค้ำง และน้้ำที่อยู่ในสถำนะเป็นของแข็ง เช่น ลูกเห็บและ
หิมะ น้้ำในบรรยำกำศเหล่ำนี้บำงส่วนตกลงมำสู่พื้นโลก และถูกเก็บหรือกักเป็นน้้ำในแม่น้ำ ล้ำคลอง หนอง บึง บ่อ
สระ และ ทะเลสำบ หรือ ทะเล มหำสมุทร น้้ำที่ถูกกักเก็บอยู่นี้ถือเป็นน้้ำประเภทที่ สอง คือ น้้ำผิวดิน น้้ำผิวดินนี้
บำงส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำหรือทะเล แต่บำงส่วนไหลซึมลงไปใต้ดินและถูกกักเก็บไว้ทั้งในดิน กรวด ทรำยและในหิน
เกิดเป็นน้้ำประเภทที่สำม คือ น้้ำใต้ดินโดยน้้ำบำดำลนั้นจัดเป็นน้้ำ ใต้ดินประเภทหนึ่ง และน้้ำใต้ดินเหล่ำนี้จะ
ค่อยๆ ไหลซึมออกมำรวมกับน้้ำผิวดินอีกครั้งหนึ่ง
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ปริมำณน้้ำบนพื้นผิวโลกแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ ตำมแหล่งที่อยู่และสถำนะ
- น้้ำในทะเลและมหำสมุทร Saline water in oceans: 97.2%
- ภูเขำน้้ำแข็งและธำรน้้ำแข็ง Ice caps and glaciers: 2.14%
- น้้ำบำดำล Groundwater: 0.61%
- น้้ำผิวดิน Surface water: 0.009%
- น้้ำในดิน Soil moisture: 0.005%
- น้้ำในบรรยำกำศ Atmosphere: 0.001%
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(2) ประเภทของแหล่งน้้ำ คุณค่ำและกำรใช้ประโยชน์
“แหล่งน้้ำผิวดิน” หมำยถึง แม่น้ำ ล้ำคลอง หนอง บึง ทะเลสำบ อ่ำงเก็บน้้ำ และแหล่งน้้ำสำธำรณะอื่นๆ
ที่อยู่ภำยในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมำยควำมรวมถึงแหล่งน้้ำ สำธำรณะที่อยู่ในผืนแผ่นดินบนเกำะด้วย แต่ไม่รวมถึงน้้ำ
บำดำล และในกรณี ที่ แ หล่ ง น้้ ำ นั้ น อยู่ ติ ด กั บ ทะเลให้ ห มำยควำมถึ ง แหล่ ง น้้ ำ ที่ อ ยู่ ภ ำยในปำกแม่ น้ ำ หรื อ ปำก
ทะเลสำบ (ปำกแม่น้ำและปำกทะเลสำบให้ถือแนวเขตตำมที่กรมเจ้ำท่ำก้ำหนด)
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
แหล่งน้าประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่คุณภำพน้้ำมีสภำพตำมธรรมชำติ โดยปรำศจำกน้้ำทิ้ง จำกกิจกรรมทุก
ประเภทและสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) กำรอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติก่อน
(2) กำรขยำยพันธุ์ตำมธรรมชำติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐำน
(3) กำรอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้้ำ
แหล่งน้าประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) กำรอุ ป โภคและบริ โ ภค โดยต้ อ งผ่ ำ นกำรฆ่ ำ เชื้ อ โรคตำมปกติ ก่ อ น และผ่ ำ น
กระบวนกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำทั่วไปก่อน
(2) กำรอนุรักษ์สัตว์น้ำ
(3) กำรประมง
(4) กำรว่ำยน้้ำและกีฬำทำงน้้ำ
แหล่งน้าประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) กำรอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวนกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้้ำทั่วไปก่อน
(2) กำรเกษตร
แหล่งน้าประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) กำรอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อโรคตำมปกติ และผ่ำนกระบวนกำร
ปรับปรุงคุณภำพน้้ำเป็นพิเศษก่อน
(2) กำรอุตสำหกรรม
แหล่งน้าประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้้ำที่ได้รับน้้ำทิ้งจำกกิจกรรมบำงประเภท และสำมำรถเป็นประโยชน์เพื่อกำร
คมนำคม
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(3) องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ
กำรก้ำหนดมำตรฐำนดัชนีคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน
1. คุณ ภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 1 ต้องมีสภำพตำมธรรมชำติ และสำมำรถใช้ประโยชน์ไ ด้ต ำม
ประเภทและมำตรฐำนคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน ในแหล่งน้้ำประเภทที่ 1 ข้ำงต้น
2. คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 2 ต้องมีมำตรฐำนดังต่อไปนี้
2.1 ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจำกกำรกระท้ำของมนุษย์ซึ่งจะท้ำให้ สี กลิ่น และรสของน้้ำเปลี่ยนไปตำม
ธรรมชำติ
2.2 อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติเกิน 3 องศำเซลเซียส
2.3 ควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) มีค่ำระหว่ำง 5.0 - 9.0
2.4 ออกซิเจนละลำย (DO) มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร
2.5 บีโอดี (BOD) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
2.6 แบคที เ รี ย กลุ่ ม โคลิ ฟ อร์ ม ทั้ ง หมด (Total Coliform Bacteria) มี ค่ ำ ไม่ เ กิ น กว่ ำ 5,000 เอ็ ม พี
เอ็น./100 มิลลิลิตร
2.7 แบคที เ รี ย กลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม (Fecal Coliform Bacteria) มี ค่ ำ ไม่ เ กิ น กว่ ำ 1,000 เอ็ ม พี
เอ็น./100 มิลลิลิตร
2.8 ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่ำไม่เกินกว่ำ 5.0 มิลลิกรัม/ลิตร
2.9 แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
2.10 ฟินอล (Phenols) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร
2.11 ทองแดง (Cu) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
2.12 นิคเกิล (Ni) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
2.13 แมงกำนีส (Mn) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
2.14 สังกะสี (Zn) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร
2.15 แคดเมียม (Cd) ในน้้ำที่มีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่ำไม่
เกินกว่ำ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร และในน้้ำที่มีควำมกระด้ำงในรูปของ CaCO3 เกินกว่ำ 100 มิลลิกรัม/ลิตร มีค่ำ
ไม่เกินกว่ำ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
2.16 โครเมียมชนิดเอ็กซำวำเล้นท์ (Cr Hexavalent) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
2.17 ตะกั่ว (Pb) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
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2.18 ปรอททั้งหมด (Total Hg) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร
2.19 สำรหนู (As) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร
2.20 ไซยำไนด์ (Cyanide) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร
2.21 กัมมันตภำพรั งสี (Radioactivity) มีค่ำรังสีแอลฟำ (Alpha) ไม่เกินกว่ำ 0.1 เบคเคอเรล/ลิ ตร
และรังสีเบตำ (Beta) ไม่เกินกว่ำ 1.0 เบคเคอเรล/ลิตร
2.22 สำรฆำศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorins Pesticides) มีค่ำไม่เกิน
0.05 มิลลิกรัม/ลิตร
2.23 ดีดีที (DDT) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 1.0 ไมโครกรัม/ลิตร
2.24 บีเอซซีชนิดแอลฟำ (Alpha-BHC) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.02 ไมโครกรัม/ลิตร
2.25 ดิลดริน (Dieldrin) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร
2.26 อัลดริน (Aldrin) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 0.1 ไมโครกรัม/ลิตร
2.27 เฮปตำคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตำคลอร์ อี ป อกไซด์ (Heptachlorepoxide) มี ค่ ำ ไม่ เ กิ น
กว่ำ 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร
2.28 เอนดริน (Endrin) ไม่สำมำรถตรวจพบได้ตำมวิธีกำรตรวจสอบที่ก้ำหนด
3. คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 3 ต้องมีมำตรฐำนตำมข้อ 2 เว้นแต่
3.1 ออกซิเจนละลำย (DO) มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร
3.2 บีโอดี (BOD) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
3.3 แบคทีเรี ย กลุ่ มโคลิ ฟอร์ มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 20,000 เอ็ม พี
เอ็น./100 มิลลิลิตร
3.4 แบคที เ รี ย กลุ่ ม ฟี ค อลโคลิ ฟ อร์ ม (Fecal Coliform Bacteria) มี ค่ ำ ไม่ เ กิ น กว่ ำ 4,000 เอ็ ม พี
เอ็น./100 มิลลิลิต
4. คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 4 ต้องมีมำตรฐำนตำมข้อ 2 (2.1) ถึง (2.5) และ (2.8) ถึง
(2.28) เว้นแต่
4.1 ออกซิเจนละลำย (DO) มีค่ำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
4.2 บีโอดี (BOD) มีค่ำไม่เกินกว่ำ 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร
5. คุณภาพน้าในแหล่งน้าประเภทที่ 5 ต้องมีมำตรฐำนต่้ำกว่ำคุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำประเภทที่ 4
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1.2 น้าบาดาล
(1) ก้ำเนิดน้้ำบำดำล
ควำมหมำยและกำรเกิดของน้้ำบำดำล
น้้ำบำดำล หมำยถึง น้้ำที่ถูกกักเก็บหรือสะสมตัวอยู่ใต้ดิน บำงทีก็จะสะสมตัวอยู่ตำมรอยแตกและรอยแยก
ของชั้นหินบ้ำง หรือไม่ก็สะสมตัวอยู่ในช่องว่ำงเล็กๆ ระหว่ำงเม็ดกรวดทรำยที่อยู่ใต้ดิน หำกมองภำพตัดลงไปในชั้น
ดินชั้นหิน จะพบว่ำน้้ำใต้ดินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนบนที่เรียกว่ำ “ส่วนสัมผัสอำกำศ” ซึ่งเป็นส่วนที่มีทั้งน้้ำ
และอำกำศอยู่ในช่องว่ำงของเม็ดกรวดทรำยที่พืชสำมำรถน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ เรำจึงเรียกว่ำส่วนสัมผัสอำกำศ
ส้ำหรับส่วนล่ำงที่เรียกว่ำ “ส่วนอิ่มตัวด้วยน้้ำ” เป็นชั้นที่ในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดกรวดทรำยนั้นมีน้ำอยู่เป็นจ้ำนวน
มำก ท้ำให้เรำเรียกว่ำชั้นน้้ำบำดำล
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ส้ำหรับส่วนอิ่มตัวด้วยน้้ำ หรือน้้ำบำดำล คือ บริเวณที่รองรับน้้ำที่เหลือจำกกำรดูดเก็บของพืช ซึ่งจะไหล
มำกักเก็บไว้ที่นี่ในส่วนอิ่มตัวด้วยน้้ำนี้ จะประกอบไปด้วย ชั้นกรวด ทรำย หรือดินเนื้อพรุนที่ซึมน้้ำได้ หรืออำจจะ
เป็ น ที่ว่ำงช่องว่ำง รอยแตก หรื อโพรงน้้ ำที่เก็บอยู่ในโซนอิ่มตัว ด้ว ยน้้ำ ที่นี่จึงเป็นจุดสุ ดท้ำยที่จะสำมำรถพบ
น้้ำบำดำลได้
การเกิดของน้าบาดาล
น้้ำบำดำลมีต้นก้ำเนิดมำจำก 3 แหล่ง ใหญ่ๆ คือ
1. น้้ำจำกบรรยำกำศ (Meteoric water) ได้แก่ ฝน น้้ำค้ำง ลูกเห็บ และ หิมะ น้้ำเหล่ำนี้เมื่อตกลงสู่พื้น
โลกบำงส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำ ล้ำคลอง หนอง บึง ทะเลสำบ หรือมหำสมุทร กลำยเป็นน้้ำผิวดิน แต่บำงส่วนจะไหล
ลงไปใต้ดินและถูกกักเก็บไว้ในดินและในหิน เกิดเป็นน้้ำใต้ดิน น้้ำบำดำลที่สูบขึ้นมำใช้นั้น อำจจะเป็นน้้ำกระด้ำง
และอำจมีคุณสมบัติเป็นกรดหรือด่ำงอ่อนๆ pH ประมำณ 6 - 9
2. น้้ำบำดำลที่มำจำกกำรเย็นตัวจำกหินหลอมเหลว (Juvenile water) ภำยใต้ผิวโลกวัตถุหลอมเหลว
ต่ำงๆที่อยู่ภำยใต้เปลือกโลกประกอบด้วยก๊ำซและไอน้้ำปริมำณมำกมำย เมื่อหินอัคนีมีกำรเย็นตัวลง ไอน้้ำต่ำงๆจะ
กลำยเป็นน้้ำ ในขณะที่แร่ต่ำงๆ มีกำรตกผลึก น้้ำจะแทรกตัวตำมรอยต่อโพรงอำกำศและช่องว่ำงของหิน -แร่ต่ำงๆ
น้้ำบำดำลจำกบำงแหล่งอำจจะมีเหล็กสูง อำจพบฝ้ำบนผิวน้้ำดูคล้ำยฝ้ำน้้ำมันและมีกลิ่นเหม็น แต่สำมำรถปรับปรุง
คุณภำพให้เป็นน้้ำสะอำดดื่มได้

๑๓

3. น้้ำบำดำลที่เกิดขึ้น พร้ อมกับ กำรก้ ำเนิดชั้นหิ น (Connate water) ในขณะที่แร่ธ ำตุต่ำงๆ เกิดกำร
ตกตะกอนและจะแข็งตัวกลำยเป็นหินในที่สุด น้้ำจะถูกขังหรือแทรกตัวตำมรูพรุนที่อยู่ในเนื้อหิน เช่น น้้ำบำดำลที่
เกิดขึ้นในชั้นกรวด-ทรำย ในบริเวณลุ่มแม่น้ำต่ำงๆ ในขณะที่แม่น้ำพั ดเอำตะกอนต่ำงๆ ไปทับถมกัน เช่น ชั้นน้้ำ ที่
ได้จำกทำงน้้ำเก่ำ เป็นต้น
การจัดกลุ่มชนิดของน้าบาดาล ตามคุณสมบัติทางเคมี
กลุ่มแรกเรำเรียกว่ำแคลเซี่ย มไบคำร์บอร์เนต พวกนี้จะอยู่แถวที่สูงหรือริมภูเขำ รสชำติจืด แต่บำงที
อำจจะเป็นน้้ำกระด้ำง
กลุ่มที่สองเรำเรียกว่ำโซเดียมไบคำร์บอเนต พวกนี้จะอยู่แถวที่รำบลุ่ม รสชำติดี บำงครั้งอำจจะหวำนติด
ลิ้นนิดๆ เหมือนน้้ำดื่มบำงยี่ห้อที่เรำรู้จักกันดี
กลุ่มที่สามเรียกว่ำโซเดียมคลอไรด์ พวกนี้จะอยู่ติดชำยฝั่งทะเลรสชำติกร่อยถึงเค็มไม่นิยมน้ำมำดื่ม
น้าแร่ธรรมชาติ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนอำหำรระหว่ำงประเทศให้ควำมหมำยของน้้ำแร่ธรรมชำติไว้ว่ำ เป็นน้้ำที่ได้จำก
แหล่งน้้ำใต้ดินตำมธรรมชำติ หรือน้้ำบำดำลนั่นเอง และมีแร่ธำตุบำงชนิดละลำยอยู่ที่แสดงถึงคุณสมบัติโดยเฉพำะ
ของแหล่งน้้ำนั้นๆ กำรผลิตหรือบรรจุน้ำแร่ธรรมชำติจะต้องท้ำในบริเวณแหล่งน้้ำนั้นๆ ด้วยควำมระมัดระวังและไม่
มี ก ำรปนเปื้ อ นสิ่ ง สกปรกจำกภำยนอก นอกจำกนี้ จ ะต้ อ งไม่ มี ก ำรผ่ ำ นกรรมวิ ธี ใ ดๆ ยกเว้ น กำรเติ ม ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ กำรเติมอำกำศ เพื่อให้สิ่งแปลกปลอมตกตะกอนและกรองตะกอนออก ซึ่งกระบวนกำร
ดังกล่ำวต้องไม่ท้ำให้ส่วนประกอบที่ส้ำคัญในน้้ำแร่ธรรมชำติเปลี่ยนแปลงไปด้วย
ประเภทของน้าแร่ธรรมชาติ
ประเภทของน้้ำแร่ธรรมชำติ จ้ำแนกตำมปริมำณสำรคำร์บอเนต เป็น 4 ประเภทดังนี้
1. น้าแร่ประเภทมีคาร์บอเนต (Naturally carbonated natural mineral water) หมำยถึง น้้ำแร่
ที่ห ลั งจำกบรรจุขวดแล้ วมีป ริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เท่ำกับหรือใกล้ เคียงกับปริมำณที่มีอยู่ในแหล่งน้้ำ
ธรรมชำติ
2. น้า แร่ ประเภทไม่มีค าร์ บอเนต (Non-carbonated natural mineral water) หมำยถึง น้้ำแร่ที่
หลังจำกบรรจุ ขวดแล้ว ไม่มีก๊ำซคำร์ บ อนไดออกไซด์ในปริมำณที่ จะท้ำให้ เกิดกำรละลำยของเกลื อไฮโดรเจน
คำร์บอเนตที่มีอยู่ในน้้ำ
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3. น้ า แร่ ป ระเภทขจั ด คาร์ บ อเนต (Decarbonated natural mineral water) หมำยถึ ง น้้ ำ แร่ ที่
หลังจำกบรรจุขวดแล้วมีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ำปริมำณที่มีอยู่ในแหล่งน้้ำธรรมชำติ
เวลำเรำน้ ำน้้ ำบำดำลที่มีควำมกระด้ำงสู งมำต้ม แคลเซี่ยมในน้้ำบำดำลจะท้ำปฏิกิริยำกับอ๊อกซิ เ จน
กลำยเป็นแคลเซี่ยมคำร์บอเนตแล้วตกตะกอนกลำยเป็นตระกรันเกำะตำมก้นภำชนะ ดังนั้นกำรต้มก็เป็นวิธีกำร
หนึ่งในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ
4. น้าแร่ประเภทเติมคาร์บอเนต (Carbonated natural mineral water) หมำยถึง น้้ำแร่ที่มีกำรเติม
ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนกำรบรรจุ
ปัจจุบันเครื่องกรองน้้ำที่มีขำยทั่วไปจะสำมำรถขจัดสำรละลำยบำงชนิดในน้้ำได้ โดยหลักกำรที่เรียกว่ำ
Cation Exchange โดยน้้ำที่ผ่ำนกำรกรองจะถูกแยกเอำสำรที่มีประจุบวกเช่น แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม ที่เป็นปํญหำ
หลักท้ำให้น้ำกระด้ำง
เวลำเรำน้ ำน้้ ำบำดำลที่มีควำมกระด้ำงสู งมำต้ม แคลเซี่ยมในน้้ำบำดำลจะท้ำปฏิกิริยำกับอ๊อกซิ เ จน
กลำยเป็นแคลเซี่ยมคำร์บอเนต แล้วตกตะกอนกลำยเป็นตระกรันเกำะตำมก้นภำชนะ
ควำมกระด้ำงของน้้ำแบ่งได้ 2 ประเภท คือกระด้ำงชั่วครำวและถำวร ถ้ำเป็นน้้ำที่มีแคลเซียมคำร์บอเนต
จัดเป็นน้้ำกระด้ำงชั่วครำว เมื่อผ่ำนกำรต้มแล้วแล้วจะตกตะกอนเป็นตะกรัน แต่ถ้ำมีแคลเซียมบวกกับแมกนิเซียม
ซัลเฟตหรือคลอไรด์จัดเป็นกระด้ำงแบบถำวรซึ่งจะไม่ตกตะกอนเมื่อผ่ำนกำรต้ม
(2) ประเภทของแหล่งน้้ำ
ชนิดของชันน้าบาดาล
องค์ประกอบของชั้นน้้ำบำดำลที่พบ โดยทั่วๆ ไป มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1. หินร่วน (Unconsolidated rocks) หมำยถึง ตะกอนต่ำงๆ ที่รวมตัวกันแต่ยังไม่แข็งตัว เช่น กรวด ทรำย
ดิน เหนียว โคลนตม และเศษหินที่สะสมตัว ตำมแอ่ง ทุ่งรำบ หุบเขำ ริมแม่น้ำ และริมทะเล หินร่วนดังกล่ำวนี้เป็น
ที่กักเก็บน้้ำได้ดี กำรหำแหล่งน้้ำบำดำลโดยทั่วๆ ไปแล้วจะต้องหำจำกแหล่งกรวดทรำยไว้ก่อนชนิดอื่นเสมอทั้งนี้
เพรำะเจำะง่ำย และระดับน้้ำบำดำลในชั้นกรวดทรำยมักอยู่ตื้นกว่ำในหินชนิดอื่นๆ จึงง่ำยกว่ำกำรที่จะสูบ ขึ้นมำใช้
2. หินแข็ง (Consolidated rocks) หมำยถึง หินที่ประกอบด้วย แร่ธำตุต่ำงๆ ที่รวมตัวกันและมีสำรมำ
เชื่อมประสำนจนกลำยเป็นหินแข็ง เช่น หินทรำย หินทรำยแป้ง หินดินดำน หินปูน หินกรวด หินชนวน หินควอร์ต
ไซต์ หินแกรนิต และหินบะซอลต์ เป็นต้น
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ลักษณะเด่นของน้าบาดาล
น้้ำบำดำลมีลักษณะเด่น ดังนี้
• คุณภำพค่อนข้ำงคงที่
• อุณหภูมิค่อนข้ำงคงที่
• ปริมำณไม่ค่อยผันแปรตำมฤดูกำล
• ใช้พื้นที่และกำรลงทุนต่อหน่วยต่้ำในกำรน้ำมำใช้ประโยชน์
• กำรลงทุนต่อปริมำณน้้ำที่ได้มีรำคำต่้ำกว่ำน้้ำผิวดิน
• กำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลไม่ต้องอพยพชุมชนออกจำกพื้นที่ ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อสังคมน้อย
โดยสภำพปกติแล้วน้้ำบำดำลไม่มีเชื้อโรคที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ แต่หำกเกิดกำรปนเปื้อนจำกภำยนอก
เช่น เชื้ออีโคไล ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่เกิดจำกมูลสัตว์ จะท้ำให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพได้ ซึ่งกำรตรวจคุณภำพน้้ำบำดำล
ก่อนน้ำไปใช้ สำมำรถตรวจพบได้ แก้ไขได้โดยกำรน้ำน้้ำไปต้ม
หำกน้้ำบำดำลมีควำมกระด้ำงสูง เรำสำมำรถก้ำจัดควำมกระด้ำงได้โดยกำรน้ำน้้ำไปต้ม เพื่อให้สำรแค
ลเซี่ยมคำร์บอเนต แยกตัวออกมำ แล้วจึงน้ำไปดื่มได้ น้้ำบำดำลสำมำรถใช้ในกำรเพำะปลูกได้เป็นอย่ำงดี เพรำะใน
น้้ำบำดำลอุดมไปด้วย แร่ธำตุที่พืชต้องกำร
(3) องค์ประกอบ ปริมำณ และคุณภำพ
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ศักยภาพน้าบาดาลของประเทศไทย

คุณภาพของน้าบาดาล
ด้านกายภาพ
ความขุ่น (Turbidity)
หน่วย NTU (Nephelometric Turbidity Units) 1 NTU = 1 มิลลิกรัม ของควำมขุ่น (formazin) ในน้้ำ
1 ลิตร
ควำมขุ่นของน้้ำเกิดจำก สำรแขวนลอยในน้้ำ ในรูปสำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ หรือคอลลอยด์โดยสิ่งเหล่ำนี้
จะไปบดบังท้ำให้แสงหักเหเมื่อมีแสงส่องผ่ำน ท้ำให้มองเห็นควำมขุ่นในน้้ำขึ้น ควำมขุ่นของน้้ำจึงขึ้นอยู่กับขนำด
และปริมำณของสำรแขวนลอย กำรกระจัดกระจำยและควำมสำมำรถในกำรดูดซับแสงของสำรแขวนลอยเหล่ำนั้น
ควำมขุ่นของน้้ำเป็นดัชนีคุณภำพน้้ำที่สังเกตเห็นได้ง่ำยที่สุด ค่ำควำมขุ่นจึงมีควำมส้ำคัญต่อทัศนคติในกำรเลือก
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อุปโภค บริโภคของผู้ใช้น้ำ ค่ำควำมขุ่นยังมีผลต่อต่อปริมำณสำรเคมีในกำรปรับปรุง คุณภำพน้้ำ และประสิทธิภำพ
ของเครื่องกรองน้้ำ ถ้ำน้้ำมีค่ำควำมขุ่นสูงจะท้ำให้สิ้นเปลืองสำรเคมีในกำรลดควำมขุ่น และท้ำให้เครื่องกรองอุดตัน
เร็ว มีอำยุกำรใช้งำนสั้นลง น้้ำที่มีควำมขุ่นสูง จะท้ำให้ประสิทธิภำพในกำรฆ่ำเชื้อโรคลดลง โดยจุลินทรีย์บำงส่วน
อำจอำศัยหลบซ่อนอยู่ตำมอนุภำคแขวนลอยท้ำให้โอกำศที่สัมผัสกับสำรเคมีที่ฆ่ำเชื้อโรคน้อยลง
สี (color)
สีของน้้ำตำมธรมชำติเกิดจำกกำรสลำยตัวของสำรอินทรีย์วัตถุ เช่น ต้นหญ้ำ พืชน้้ำ หรือใบไม้ที่เน่ำเปื่อย
ทับถมกัน จึงมีสีน้ำตำลปนเหลืองหรือสีชำเป็นสำรพวกแทนนิน กรดฮิวมิก นอกจำกนี้สีอำจเกิดจำกกำรปนเปื้อน
จำกอุตสำหกรรมที่มีสี สีของน้้ำจะมี 2 ชนิดด้วยกันคือ
- สีปรำกฏ (apparent color) คือสีที่เกิดจำกสำรแขวนลอยต่ำงๆ ซึ่งสำมำรถแยกออกไปได้ เมื่อก้ำจัดสี
ปรำกฏออกไปแล้วจะเห็นสีจริงของน้้ำ
- สีจริง (true color ) เกิดจำกสำรละลำยเป็นเนื้อเดียวกับน้้ำ ก้ำจัดออกไปยำก สีชนิดนี้เกิดจำกกำรย่อย
สลำยของสำรอินทรีย์
ถึงแม้ว่ำสีที่เกิดโดยธรรมชำติจำกกำรย่อยสลำยของพืชต่ำงๆ จะไม่มีอันตรำยต่อสุขภำพ แต่ก็มีผลต่อ
ควำมรู้สึกของผู้บริโภค
รสและกลิ่น (taste and ordor)
รสและกลิ่นเกิดจำกสำรอินทรีย์วัตถุเป็นส่วนใหญ่ และอำจเกิดจำกสำรอนินทรีย์วัตถุบำงตัว กลิ่นในน้้ำ
อำจเกิดได้จำกหลำยสำเหตุ เช่น เกิดจำกสำหร่ำยบำงชนิดที่สำมำรถสร้ำงน้้ำมันระเหย (volatile oil) เกิดจำก
แบคทีเรียย่อยสลำยสำรอินทรีย์ แล้วเกิดก๊ำซต่ำงๆเช่นก๊ำซไข่เน่ำ (H2S) รวมทั้งอำจเกิดจำกสำรเคมี ที่ใส่ลงไปฆ่ำเชื้อ
ในระบบประปำมำกเกินไป เช่นกลิ่นคลอรีนในน้้ำ ส้ำหรับรสในน้้ำมักเกิดจำกสำรอนินทรีย์ เช่น สำรประกอบพวก
ด่ำงจะท้ำให้น้ำมีรสขม ในขณะที่เกลือของโลหะจะให้รสกร่อยหรือขม แล้วแต่ชนิดของโลหะกับเกลือ นอกจำกนี้
กำรปล่อยน้้ำเสียลงไปปนเปื้อนกับแหล่งน้้ำ อำจท้ำให้รสและกลิ่นผิดไปจำกธรรมชำติได้
ด้านเคมี
ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่าพีเอช (pH)
น้้ ำ ธรรมชำติ ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค่ ำ pH ค่ อ นข้ ำ งเป็ น กลำงอยู่ ใ นช่ ว ง 6.5 – 8.5 ยกเว้ น น้้ ำ ที่ มี ก๊ ำ ซ
คำร์บอนไดออกไซด์ละลำยอยู่ อำจมี pH ต่้ำกว่ำ 5 ส่วนน้้ำกระด้ำงที่มีคำร์บอเนตละลำยอยู่อำจมี pH สูงกว่ำ 9 pH
มีผลต่อปฏิกิริยำทำงเคมีและควำมสมดุลทำงเคมีต่ำงๆ ในน้้ำ ในกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำจึงต้องควบคุมค่ำ pH ใน
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กำรใช้สำรเคมี เช่น กำรตกตะกอนด้วยสำรเคมี กำรแก้น้ำกระด้ำง กำรฆ่ำเชื้อโรค นอกจำกนี้ถ้ำค่ำ pH ต่้ำมำกจะ
มีฤทธิืในกำรกัดกร่อนท้ำให้ท่อและอุปกรณ์ช้ำรุดได้
ความเป็นกรด (acidity) แบ่งเป็น 2 ประเภท
- ควำมเป็นกรดเนื่องจำกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2 acidity) พบในน้้ำธรรมชำติทั่วไป เป็นผลของ
ปฏิกิริยำระหว่ำง CO2 กับน้้ำ เกิดเป็นกรดคำร์บอนิก (H2CO3) ซึ่งเป็นกรดอ่อน น้้ำในธรรมชำติที่มีควำมเป็นกรด
ประเภทนี้เพียงอย่ำงเดียวจะมีค่ำพีเอชสูงกว่ำ 4.5
- ควำมเป็นกรดเนื่องจำกกรดแร่ (mineral acidity) ส่วนใหญ่มักจะพบได้จำกกำรปนเปื้อนของน้้ำทิ้งจำก
อุตสำหกรรมที่มีกำรใช้กรดและน้้ำที่มีควำมเป็นกรดประเภทนี้จะมีค่ำพีเอชต่้ำกว่ำ 4.5
อย่ำงไรก็ตำมกำรน้ำน้้ำที่มีควำมเป็นกรดที่เกิดจำกกำรละลำยของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เพียงอย่ำงเดียว
มำบริโภคนั้นจะไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ เช่น น้้ำโซดำหรือน้้ำอัดลมที่มีก๊ำซ CO2 อยู่มำกกว่ำที่มีในธรรมชำติ แต่
ถ้ำน้้ำที่มีควำมเป็ น กรดเนื่ องจำกกรดแร่ ไม่สมควรดื่ มเพรำะจะไปกัดทำงเดินอำหำรและกระเพำะ ท้ำให้ เกิด
อันตรำยได้ นอกจำกนี้ค่ำพีเอชยังมีผลต่อกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ เช่น กำรตกตะกอนสำรส้มหรือกำรแก้น้ำกระด้ำง
ด้วยวิธีไลม์โซดำ
ความกระด้าง (hardness) น้้ำกระด้ำงเป็นน้้ำที่มีกำรละลำยของอิออนโลหะที่มีประจุบวกสอง เช่น
แคลเซียม และแมกนีเซียม ควำมกระด้ำงมี 2 ประเภทคือ
- ควำมกระด้ำงชั่วครำว (carbonate hardness) ควำมกระด้ำงประเภทนี้เกิดจำกเกลือไบคำร์บอเนต
และคำร์บอเนตของแคลเซียมและแมกนีเซียมละลำยอยู่ กำรแก้ควำมกระด้ำงชั่วครำวสำมำรถท้ำได้โดยกำรต้ม
เพือ่ ให้เกิดตะกอนของเกลือแคลเซียมคำร์บอเนต
- ควำมกระด้ำงถำวร (noncarbonate hardness) ควำมกระด้ำงประเภทนี้เกิดจำกเกลือซัลเฟต หรือ
เกลือคลอไรด์ของแคลเซียมและแมกนีเซียม ควำมกระด้ำงประเภทนี้สำมำรถแก้ด้วยกำรกลั่น กำรกรองเรซิ่นกำรใช้
โซดำแอช (โซเดียมคำร์บอเนต) เพืือตกตะกอน
่
เป็นต้น
เหล็ก (iron) และแมงกานีส (manganese) เป็นธำตุที่พบทั่วไปในดินและหินในธรรมชำติ
เหล็กและแมงกำนีสสำมำรถเปลี่ยนเป็นรูปของสำรละลำยในน้้ำหำกน้้ำมีก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์หรือมี
สภำพเป็นกรด เหล็กเฟอร์ริก (Fe3+) ซึ่งไม่ละลำยในน้้ำ จะถูกรีดิวซ์เป็นเฟอรัส (Fe2+) ละลำยอยู่ในน้้ำภำยใต้
สภำพไร้อำกำศและแมงกำนีสจะถูกรีดิวซ์จำกประจุ +4 ซึ่งไม่ละลำยในน้้ำเป็นประจุ +2 ซึ่งอยู่ในรูปสำรละลำยใน
น้้ำได้ น้้ำที่มีเหล็กและแมงกำนีสอยู่จะไม่มีผลเป็นอันตรำยต่อสุขภำพมำกนักแต่เป็นสำเหตุของควำมน่ำรังเกียจที่
จะดื่มน้้ำนั้น เช่น ท้ำให้ น้ำมีรสขม ท้ำให้น้ำมีสีแดง น้้ำตำลหรือด้ำหำกใช้ซักล้ำงท้ำให้เกิดรอยด่ำงบนเสื้อหรือมี
ครำบบนสุขภัณฑ์และเครื่องใช้ต่ำงๆ

๑๙

คลอไรด์ (chlorides) คลอไรด์ส่งผลต่อรสของน้้ำเนื่องจำกน้้ำที่มีปริมำณคลอไรด์ 250 มิลลิกรัมต่อลิตร
จะมีรสกร่อยค่อนข้ำงเค็ม
ฟลูออไรด์ (fluoride)
เป็นธำตุจ้ำเป็นส้ำหรับกำรสร้ำงกระดูกและฟัน ดังนั้นหำกได้รับฟลูออไรด์น้อยเกินไปอำจท้ำให้ฟันเปรำะ
หรือหักง่ำย แต่ถ้ำฟูออไรด์มำกกว่ำ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท้ำให้ฟันเกิดเป็นครำบหรือเป็นจุดด้ำ ปริมำณที่เหมำะสม
ที่ควรให้มีในน้้ำดื่มคือประมำณ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร
ไนไตรท์และไนเตรท (nitrite,nitrate)
เกิ ด จำกกำรย่ อ ยสลำยของอิ น ทรี ย์วั ตถุ ต่ ำงๆโดยเกิ ดปฏิกิ ริ ยำชีว เคมีข องจุ ลิ นทรี ย์ใ นกำรออซิเดชั่น
แอมโมเนียได้ไนไตรท์และเปลี่ยนเป็นไนเตรท ในด้ำนสุขภำพอนำมัย ไนเตรทจะมีผลต่อสุขภำพของเด็กอ่อนที่มี
อำยุต่้ำกว่ำ 2 เดือน เพรำะล้ำไส้เด็กในเวลำนี้มีควำมเป็นกรดพอเหมำะ กับควำมต้องกำรของแบคทีเรียประเภทไน
เตรทรี ดิว ส์ ซิ่งแบคทีเรีย ที่จะเปลี่ย นไนเตรทเป็นไนไตรท์ เมื่อไนไตรท์ถูกดูดซึมเข้ำกระแสเลือด จะเข้ำจับกับ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงได้ดีกว่ำออกซิเจน ได้สำรประกอบสีน้ำเงิน หำกปล่ อยทิ้งไว้เด็กจะตัวเขียวคล้้ ำขำด
อำกำศหำยใจและอำจเสียชีวิตในที่สุด เรียกอำกำรแบบนี้ว่ำ บลูเบบี
ตะกั่ว (lead)
น้้ำตำมธรรมชำติจะไม่มีตะกั่วปนเปื้อน ยกเว้นเกิดกำรปนเปื้อนจำกกิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์ น้้ำที่มีตะกั่ว
ละลำยอยู่ไม่มำกนักก็อำจเป็นอันตรำยต่อกำรบริโภคได้ เพรำะตะกั่วมีฤทธิ์สะสมท้ำให้กลำยเป็นโรคพิษตะกั่วซึ่งจะ
ส่งผลต่อสมองและระบบประสำท
สารหนู (arsenic)
สำรหนูอำจเกินในน้้ำตำมธรรมชำติเนื่องจำกกำรไหลของน้้ำผ่ำนชั้นดินชั้นหินที่มีสำรหนู หรืออำจเกิดจำก
กิจกรรมของมนุษย์ สำรหนูมีควำมเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท้ำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
(4) แหล่งน้้ำบำดำลในประเทศไทย
น้้ำบำดำลในประเทศไทยจัดได้ทั้งหมด 27 แอ่ง โดยมีปริมำณน้้ำกักเก็บอยู่รำว 1.1 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์
เมตร หรือมำกกว่ำน้้ำจืดจำกแหล่งน้้ำผิวดินถึง 24 เท่ำ นอกจำกนี้ยังมีปริมำณน้้ำเพิ่มเติมเข้ำระบบอีกประมำณ 1
แสนล้ำนลูกบำศก์เมตร
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แอ่งน้าบาดาลขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ
เรียงล้ำดับดังนี้ คือ
1. แอ่งนครรำชสีมำ-อุบลรำชธำนี
2. แอ่งเจ้ำพระยำตอนบน
3. แอ่งเจ้ำพระยำตอนล่ำง

๒๑

๒๒

ลักษณะของแหล่งน้าบาดาลในแต่ละแอ่งนัน มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะภูมิประเทศ ดังนี

๒๓

Tip
(1) รู้หรือไม่ว่ำน้้ำบำดำลท้ำให้เกิดถ้้ำ

๒๔

๒๕

๒๖

(2) โอเอซิสและน้้ำพุ เกิดขึ้นได้อย่ำงไร

๒๗

๒๘

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เกิดอะไรขึนกับสายน้า
2.1 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น้าผิวดิน
(1) กำรขุดลอกแหล่งน้้ำ กำรขุดบ่อ กำรขุดสระ
กำรจัดกำรแหล่งน้้ำผิวดิน หมำยถึงกำรจัดหำและน้ำน้้ำจำกแหล่งน้้ำผิวดินที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ มำจัดสรร
ให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนโดยส่วนรวมในทำงที่เหมำะสม ประเทศไทยในอดีตยังมีประชำกรไม่มำกนัก ผืน
แผ่นดินไทยยังมีควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรป่ำไม้ ดิน และน้้ำ เพียงพอกับควำมต้องกำร ครั้นในสมัยปัจจุบันได้
เกิดภำวะกำรท้ำลำยสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรต่ำงๆ ท้ำให้แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติ คือ แม่น้ำ ล้ำธำร ห้วย คลอง
หนอง บึง มีปริมำณน้้ำลดลง ประชำกรได้รับควำมเดือนร้อนจำกภำวกำรณ์ขำดแคลนน้้ำ
พระบำทสมเด็ จ พระบรมชนกำธิเ บศร มหำภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหำรำช บรมนำถบพิ ต ร (รั ช กำลที่ 9)
พระรำชทำนแนวพระรำชด้ ำ ริ ใ นกำรพั ฒ นำแหล่ ง น้้ ำ ผิ ว ดิ นให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนต่ ำ งๆ เช่ น กรมชลประทำน ให้
ด้ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ โดยพัฒนำเป็นงำนหลำยประเภท ได้แก่ งำนอ่ำงเก็บน้้ำ งำนฝ่ำยทดน้้ำ
งำนชุดลอกหนองและบึง และงำนสระน้้ำ สรุปได้ดังนี้ คือ
๑. งานอ่างเก็บน้า
อ่ำงเก็บน้้ำเกิดจำกกำรสร้ำงเขื่อนปิดกั้นระหว่ำงหุบเขำหรือเนินสูง เพื่อกักเก็บน้้ำที่ไหลลงมำจำกร่องน้้ำ
ล้ำธำรตำมธรรมชำติ ปริมำณน้้ำที่เขื่อนสำมำรถกักเก็บไว้ได้ขึ้นกับควำมสูงของเขื่อนแต่ละแห่ง อ่ำงเก็บน้้ำเพื่อ
กำรเกษตรและอุปโภคบริโภคอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริ ส่วนใหญ่มักมีสันเขื่อนซึ่งสูงไม่มำกนัก และมักก่อสร้ำง
เป็น "เขื่อนดิน" ซึ่งเกิดจำกกำรน้ำดินมำบดอัดให้แน่นเป็นตัวเขื่อน นอกจำกกำรสร้ำงเขื่อนเก็บกักน้้ำ แล้วจะต้อง
สร้ำงอำคำรระบำยน้้ำล้นเพื่อควบคุมระดับน้้ำในอ่ำงเก็บน้้ำ มิให้ล้นข้ำมสันเขื่อน และสร้ำงท่อส่งน้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำ
ที่ตัวเขื่อน เพื่อใช้ควบคุมน้้ำที่จะส่งออกไปให้กับพื้นที่เพำะปลูกซึ่งอยู่ท้ำยอ่ำงเก็บน้้ำ
ประโยชน์ของอ่ำงเก็บน้้ำ นอกจำกแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในฤดูแล้งแล้ว ท้ำให้เกษตรกรสำมำรถ
เพำะปลูกได้ตลอดปี ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคของประชำชน ลดปัญหำน้้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งน้้ำ และยัง
เป็นแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์อีกด้วย งำนอ่ำงเก็บน้้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริมีกำรก่อสร้ำงในภูมิภำค ต่ำงๆ อำทิ
- ภำคเหนือ ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำห้วยป่ำไผ่ อ้ำเภอลี้ จังหวัดล้ำพูน อ่ำงเก็บน้้ำห้วยแม่ต้ำ จังหวัดพะเยำเป็นต้น
- ภำคกลำงและภำคตะวันตก ได้แก่ อ่ำงเก็บนำห้วยซับตะเคียน อ้ำเภอชัยบำดำล จังหวัดลพบุรี อ่ำงเก็บ
น้้ำห้วยไม้ตำย อ้ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
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- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อ่ำงเก็บนำห้วยเดียก อ้ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร อ่ำงเก็บน้้ำล้ำพะยัง
อ้ำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ เป็นต้น
- ภำคใต้ ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง อ่ำงเก็บน้้ำคลองหลำ จังหวัดสงขลำ เป็นต้น
๒. งานฝายทดน้า
ฝำยทดน้้ำ คือสิ่งก่อสร้ำงที่สร้ำงปิดขวำงทำงน้้ำไหล เพื่อทดน้้ำที่ไหลมำให้มีระดับสูงขึ้นจนสำมำรถผันน้้ำ
เข้ำไปตำมคลองหรือคูส่งน้้ำให้แก่พื้นที่เพำะปลูกบริเวณสองฝั่งล้ำน้้ำได้สะดวก
ฝำยที่สร้ำงขึ้นจะต้องก้ำหนดให้มีขนำดควำมสูงพอสมควร เพื่อทดน้้ำให้ไหลเข้ำคลองส่งน้้ำได้ และสันฝ่ำย
ก็จะต้องมีขนำดควำมยำวที่สำมำรถระบำยน้้ำจ้ ำนวนมำกในฤดูน้ำหลำกให้ไหลล้นข้ำมสันฝำยไปได้ทั้งหมดอย่ำง
ปลอดภัย โดยไม่ท้ำให้เกิดน้้ำท่วมตลิ่งที่บริเวณด้ำนเหนือฝำยมำกเกินไป
ฝำยที่สร้ำงกันโดยทั่วไปมักมีรูปร่ำงคล้ำยสี่เหลี่ยมคำงหมู อำจมีลักษณะเป็นฝ่ำยชั่วครำวซึ่งสร้ำงด้วยกิ่งไม้
ใบไม้ ไม้ไผ่ เสำไม้ ทรำย กรวด และหิน ฯลฯ ส่วนฝ่ำยถำวรส่วนใหญ่มักสร้ำงด้วยวัสดุที่มีควำมคงทนถำวร ได้แก่
หิน และคอนกรีต เป็นต้น
ในล้ำน้้ำที่มีน้ำไหลมำอย่ำงพอเพียงและสม่้ำเสมอตลอดฤดูกำลเพำะปลูก ฝำยจะช่วยทดน้้ำในช่วงที่ไหลมำ
น้ อยและมีร ะดับ ต่้ำกว่ำตลิ่ งนั้ น ให้ สู งขึ้น จนสำมำรถผั นน้้ำเข้ำสู่ คลองส่ งน้้ำไปอังไร่นำต่อไป และในหน้ำแล้ ง
ถึงแม้ว่ำปริมำณน้้ำที่กักเก็บไว้ อำจไม่มำกพอส้ำหรับกำรเพำะปลูก แต่น้ำที่กักเก็บไว้ในบริเวณด้ำนหน้ำฝ่ำย จะ
เป็นประโยชน์ส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภคของประชำชนในละแวกนั้นๆ
นอกจำกนี้ ในล้ำน้้ำที่มีขนำดใหญ่ มักนิยมสร้ำงเขื่อนทดน้้ำซึ่งเรียกว่ำ "เขื่อนระบายน้า" ซึ่งจะสำมำรถทด
น้้ำให้มีควำมสูงในระตับที่ต้องกำร เมื่อน้้ำหลำกมำเต็มที่ เขื่อนระบำยน้้ำ จะเป็นบำนระบำยน้้ำ ให้ผ่ำนไปได้ใน
ปริมำณที่มำกกว่ำฝำย งำนฝำยทดน้้ำอันเนื่องมำจำกพระรำชด้ำริที่ก่อสร้ำงในภูมิภำคต่ำงๆ ได้แก่ ฝ่ำยบ้ำนท่ำโป่ง
แตง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฝำยห้วยน้้ำพร้ำ อ้ำเภอท่ำปลำ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้น
- ภำคใต้ ได้แก่ ฝำยทดน้้ำคลองสุไหงปำดี อ้ำเภอสุไหงปำดี จังหวัด นรำธิวำส ฝ่ำยทดน้้ำคลองไม้เสียบ
จังหวัดนรำธิวำส เป็นต้น
- ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฝ่ำยห้วยโคโล่ จังหวัดอุดรธำนี เขื่อนระบำยน้้ำล้ำน้้ำเขิน อ้ำเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น
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๓. งานขุดลอกหนองบึง
เป็นกำรขุดลอก หนอง บึง ที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ ให้สำมำรถเก็บน้้ำได้มำกขึ้น เนื่องจำกหนอง บึง ส่วนใหญ่
มักตื้นเขินจำกกำรเคลื่อนตัวของตะกอนลงสู่หนองและบึง ท้ำ ให้ไม่สำมำรถเก็บน้้ำได้มำกนัก และอำจไม่มีเพียงพอ
ในฤดูแล้ง ดังนั้นกำรขุดลอกตะกอนดินที่อยู่ในหนองและบึง จึงเป็นวิธีกำรเพิ่มปริมำณกักเก็บน้้ำของหนองและบึงนั้นๆ
๔. งานสระเก็บน้า
สระเก็บน้้ำคือ สระส้ำหรับเก็บกักน้้ำฝน น้้ำที่ไหลมำตำมผิวดินหรือน้้ำซึมจำกดินสู่สระเก็บน้้ำ โดยมีขนำด
ต่ำงๆ กัน ส่วนใหญ่เป็นสระน้้ำขนำดเล็ก มักสร้ำงในบริเวณที่ไม่มี ล้ำน้้ำธรรมชำติ ในกำรขุดสระเก็บน้้ำมักน้ำดินที่
ขุดขึ้นมำถมเป็นคันล้อมรอบสระ
2.2 การพัฒนาและการใช้ประโยชน์น้าบาดาล
ส้ำหรับประเทศไทยนั้นในแต่ ละภูมิภำค มักมีลักษณะทำงธรณีวิทยำที่แตกต่ำงกันออกไป ท้ำให้มีสภำพ
ของแหล่งน้้ำบำดำลที่แตกต่ำงกัน บำงพื้นที่มีศักยภำพสูงมีปริมำณน้้ำมำก บำงพื้นที่มีศักยภำพต่้ำมีปริมำณน้้ำน้อย
บำงแห่งมีปัญหำกำรเจำะน้้ำบำดำลได้ยำกหรือไม่พบชั้นน้้ำบำดำล บำงแห่งอำจมีปัญหำคุณภำพน้้ำบำดำลเป็นน้้ำ
กร่อยหรือน้้ำเค็ม ดังนั้น เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียงบประมำณกำรเจำะบ่อที่ไม่ได้ผล จึงจ้ำเป็นที่จะต้อง
อำศัย กำรปฏิบั ติงำนตำมขั้น ตอนของหลั กวิชำกำรอย่ำงเคร่งครัด จึงจะได้ผ ลดีและไม่สู ญเสี ยเงินไปโดยเปล่ำ
ประโยชน์ขั้นตอนของกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลประกอบด้วย 10 ขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขันตอนการส้ารวจและพัฒนาแหล่งน้าบาดาลตามหลักวิชาการ
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1. วิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นขั้นตอนที่สำมำรถด้ำเนินกำรได้ในส้ำนักงำน ประกอบด้วยกำรรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วในฐำนข้อมูล
พร้อมท้ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้แก่
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ลักษณะที่ตั้งของพื้นที่ด้ำเนินกำร เช่น ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด เส้นทำง
คมนำคม จ้ำนวน ครัวเรือน ประชำกร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้รู้จักและท้ำควำมเข้ำใจเกี่ยวข้องกับสถำนที่ สภำพภูมิ
ประเทศ เส้นทำงคมนำคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรส้ำรวจ กำรจัดเตรียม เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ยำน พำหนะ ฯลฯ
ข้อมูลน้าบาดาลที่มีอยู่ ท้ำให้เรำทรำบเป็นแนวทำงว่ำในพื้นที่นั้นมีบริเวณใดบ้ำงที่มีศักยภำพของแหล่งน้้ำ
บำดำลที่ดีได้หรือไม่ มีปัญหำอุปสรรคใดบ้ำง เช่น เป็นหินแข็งที่ไม่ค่อยมีรอยแตก ควำมยำก-ง่ำยในกำรเจำะหำชั้น
น้้ำบำดำล ปริมำณน้้ำที่คำดว่ำจะน้ำมำใช้ได้ ควำมลึกของระดับน้้ำ ตลอดจนคุณภำพน้้ำ เป็นต้น
แผนที่ธรณีวิทยา ท้ำให้ทรำบว่ำพื้นที่เป็นหินชนิดใด มีโครงสร้ำงทำงธรณีอย่ำงไร เพรำะหินแต่ละชนิดจะ
มีควำมพรุนและควำมสำมำรถในกำรกักเก็บน้้ำบำดำลได้มำกน้อยต่ำงกัน รวมทั้งมีคุณสมบัติในกำรไหลผ่ำนของน้้ำ
บำดำลต่ำงกัน ตลอดจนท้ำให้ทรำบถึงพื้นที่และขอบเขตของหินแต่ละชนิดว่ำมีมำกน้อยเพียงใด
แผนที่แหล่งน้าบาดาล หรือแผนที่อุทกธรณีวิทยา ท้ำให้ทรำบถึงศักยภำพของแหล่งน้้ำบำดำลอย่ำง
คร่ำวๆ ว่ำเป็นอย่ำงไร ทั้งชนิดของชั้นน้้ำบำดำล เช่น เป็นชั้นกรวด ทรำย หรือชั้นน้้ำบำดำลในหินแข็งที่มีรอยแตก
ควำมลึกของชั้นน้้ำบำดำล ปริมำณน้้ำที่คำดว่ำจะสูบขึ้นมำใช้ได้
นอกจำกนั้ น แล้ ว ในบำงกรณีจ ะน้ ำภำพถ่ำยทำงอำกำศ และภำพถ่ำยดำวเทียมมำใช้ประกอบแผนที่
ธรณีวิทยำและแผนที่อุทกธรณีวิทยำ เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงที่เหมำะสมส้ำหรับกำรเกิดแหล่งน้้ำบำดำล
เช่น รอยเลื่อน และระบบรอยแตกของหิน เป็นต้น
รายงานผลการส้ารวจธรณีฟิสิกส์ เป็น ข้อมูลในระดับลึกที่มีรำยละเอียดมำก สำมำรถบ่งบอกถึงแนวโน้ม
ของพื้นที่โครงกำรว่ำจะมีชั้นน้้ำบำดำลหรือไม่ หำกมีรำยงำนที่มีผลกำรส้ำรวจอย่ำงละเอียด จะสำมำรถก้ำหนดจุด
เจำะพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลได้โดยง่ำย
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ภูมิประเทศที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งน้าบาดาล มักมีลักษณะดังนี
1) พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งรำบ ถำมนักธรณีวิทยำได้ควำมรู้ว่ำพื้นที่นั้นรองรับด้วยแหล่งกรวด ทรำย หนำ
เกินกว่ำ 25 เมตรจำกผิวดินลงไป ตรวจดูบ่อชำวบ้ำนถ้ำมีบ่อน้้ำใช้ได้ตลอดปี ระดับน้้ำในบ่อไม่ลึกมำกและกรวด
ทรำยที่ชำวบ้ำนขุดขึ้นมำมีลักษณะกลมเป็นมน พื้นที่นั้นๆ มักจะเป็นแหล่งน้้ำ จะเลือกเจำะบ่อที่ไหนก็ได้
2) พื้นที่ใดมีลักษณะเหมือนในข้อ 1 แต่กรวดทรำยที่ชำวบ้ำนขุดขึ้นมำไม่กลมมน แต่มีเหลี่ยมมีแง่หรือมุม
มีดินเหนียวปนอยู่ ทั่ว ไป ลักษณะท้องที่นั้น มักจะไม่มีแหล่งน้้ำทุกจุดที่เจำะ กำรเลือกที่จะเจำะควรจะปรึ ก ษำ
นักวิชำกำรน้้ำบำดำลดีกว่ำที่จะเลือกเอง
3) พื้นที่ใดเป็นทุ่งรำบหรือหุบเขำ มีแม่น้ำล้ำธำรไหลผ่ำน ล้ำน้้ำคดเคี้ยวไปมำ และมีหำดทรำยกว้ำงขวำง
ฤดูฝนมักจะมีน้ำล้นฝั่ง ฤดูแล้งมีน้ำไหล พื้นที่นั้นจะเป็นแหล่งน้้ำบำดำลอย่ำงดี จะเจำะตรงไหนก็มักจะได้น้ำ อำจ
ไม่จ้ำเป็นต้องปรึกษำผู้เชี่ยวชำญ
4) พื้นที่ใดเป็นคุ้งน้้ำ ควรเลือกเจำะบริเวณคุ้งน้้ำด้ำนที่มีหำดทรำยส่วนด้ำน ตรงข้ำมที่มีตลิ่งชันและน้้ำ
เซำะไม่ควรเจำะ
5) พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นทุ่งรำบกว้ำงริมทะเล มักจะเจำะได้น้ำบำดำลในระดับตื้น แต่ถ้ำเจำะให้ลึกเกินไป
อำจได้น้ำเค็ม
6) พื้นที่ใดมีลักษณะเป็นที่รำบลำนเทขั้นบันไดหลำยชั้น ควรเลือกเจำะในบริเวณที่รำบที่อยู่ระดับที่ต่้ำ
ที่สุด ที่รำบอยู่ระดับสูงๆ ถึงแม้จะมีน้ำก็จะมีในระดับลึก
7) โดยปกติจะมีชั้นดินเหนียวสลับอยู่ ในชั้นกรวดทรำย กำรขุดบ่อในที่ใดถ้ำพบดินเหนียวไม่มีน้ำก็อย่ำพึ่ง
หมดหวัง ถ้ำมีควำมสำมำรถจะขุดลึกลงไปอีกก็จะถึงชั้นกรวดชั้นทรำยที่มีน้ำ
8) พื้นที่ใดเป็นทุ่งรำบแห้งแล้ง แต่มีต้นไม้ขึ้นเขียวชอุ่มเป็นแนวยำว เป็นตอนๆ ตลอดแสดงว่ำนั้นมีแหล่ง
น้้ำบำดำล ซึ่งอำจจะอยู่ในบริเวณร่องน้้ำเก่ำๆ ก็ได้ ถ้ำจะเจำะน้้ำบำดำลบริเวณที่มีป่ำไม้ก็จะได้ผล
9) พื้นที่ใดเป็นหินไม่ว่ำจะเป็นแบบโผล่ให้เห็นบนผิวดินหรือฝังตื้นๆ อยู่ใต้ผิว กำรเลือกเจำะน้้ำบำดำลใน
บริเวณนั้นควรจะให้นักวิชำกำรเลือกให้หรือให้ค้ำแนะน้ำ เพรำะแหล่งน้้ำบำดำลในหินมิได้มีอยู่ทั่วๆ ไปเหมือนใน
กรวดทรำย กำรเลือกจุดเจำะต้องอำศัยข้อมูลทำงธรณีวิทยำเป็น หลัก แต่ถ้ำจ้ำเป็นต้องเลือกเองจริงๆ ก็ควรจะ
เลือกในบริเวณต่้ำๆ ยิ่งถ้ำมีที่เจำะในที่ซึ่งเป็นหุบแนวยำวๆ ด้วย ก็ยิ่งมีโอกำสได้น้ำ
10) พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้้ำเค็มหรือแหล่งเกลือ ดังเช่นในที่รำบตอนกลำงของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ควร
จะเลือกที่เจำะในบริเวณที่เป็นเนินสูงๆ มีป่ำหรือพุ่มไม้ทั่วไป เพรำะอำจมีโอกำสได้น้ำจืด
11) พื้นที่เป็นภูเขำมีหินแข็งโผล่ให้เห็นทั่วไปชั้นหินก็เอียงเทลงไปทำงเชิงเขำ ไม่ควรอย่ำงยิ่งที่จะเจำะน้้ำ
บำดำลในบริเวณนั้น แต่ถ้ำต้องกำรน้้ำจริงๆ ก็ควรเลื่อนที่เจำะลงไปทำงเชิงเขำอำจจะได้น้ำและน้้ำอำจจะพุ
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บ่อเจำะ หรือขุด ควรจะอยู่ห่ำงจำกแหล่งน้้ำโสโครก เช่น ส้วมหรือท่อระบำยน้้ำให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำก
ได้ บ่อน้้ำบำดำลควรจะอยู่ห่ำงจำกส้วมไม่น้อยกว่ำ 20 เมตร
2. ส้ารวจภาคสนาม
ขั้นที่ 2 กำรส้ำรวจภำคสนำม ประกอบด้วย
1) กำรส้ำรวจเส้นทำงคมนำคม
2) กำรส้ำรวจสภำพพื้นที่ที่จะท้ำกำรพัฒนำ ได้แก่ สภำพหมู่บ้ำน ประชำกร ฯลฯ
3) กำรส้ำรวจด้ำนธรณีวิทยำเพื่อให้ทรำบชนิดและลักษณะของหิน ทั้งนี้ เพรำะหินต่ำงชนิดจะมีเนื้อหิน
ควำมพรุนที่ต่ำงกันตลอดจนลักษณะของรอยแตก หรือ รอยเลื่อน ฯลฯ
4) กำรส้ำรวจด้ำนอุทกธรณีวิทยำ (สภำพแหล่งน้้ำบำดำล) ได้แก่ กำรส้ำรวจข้อมูลบ่อน้้ำตื้น บ่อน้้ำบำดำล
รวมทั้ ง แอ่ ง น้้ ำ ธรรมชำติ เช่ น หนอง บึ ง สระ และสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ ำ งขึ้ น เช่ น ฝำย เขื่ อ น เป็ น ต้ น เพื่ อ ศึ ก ษำ
ควำมสัมพันธ์ของน้้ำผิวดินและน้้ำบำดำลในบริเวณนั้น
5) กำรส้ำรวจด้ำนธรณีฟิสิกส์ เช่น กำรส้ำรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ กำรส้ำรวจด้วยคลื่นไหวสะเทือน
กำรวัดค่ำ สนำมแม่เหล็ก แต่วิธีที่นิยมใช้กันเพรำะให้ผลแม่นย้ำสูงคือ กำรส้ำรวจวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ ซึ่งผล
กำรส้ำรวจโดยวิธีนี้สำมำรถน้ำมำค้ำนวณเพื่อประเมินลักษณะของชั้นน้้ำบำดำลว่ำเป็นชั้นน้้ำบำดำลในชั้นกรว ด
ทรำยหรือในหินชั้นรอยแตกหรือเป็นโพรงในชั้นหิ น ตลอดจนสำมำรถค้ำนวณควำมลึก ควำมหนำ ของชั้นน้้ำ
บำดำลและคุณภำพน้้ำได้ว่ำเป็นน้้ำจืด น้้ำกร่อย หรือน้้ำเค็ม
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3. คัดเลือกสถานที่
ขั้นที่ 3 กำรคัดเลือกสถำนที่ในกำรเจำะ
จำกขั้นตอนต่ำงๆ ในเบื้องต้น เมื่อผ่ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลและแปลควำมหมำยแล้วจะสำมำรถบอกถึงผล
กำรส้ำรวจได้ คือ
1) ชนิดของชั้นน้้ำบำดำล เช่น เป็นชั้นกรวดทรำย หรือเป็นหินแข็งที่มีรอยแตก ควำมลึกของชั้นน้้ำบำดำล
2) คุณภำพน้้ำ
3) สำมำรถก้ำหนดประเภทของเครื่องจักรเจำะบ่อที่เหมำะสมกับชั้ นน้้ำบำดำลได้ ดังนั้น จึงสำมำรถ
สรุปผลกำรส้ำรวจเพื่อก้ำหนดสถำนที่จุดเจำะที่เหมำะสมได้ ท้ำให้ประหยัดเวลำและเงินที่จะใช้ได้
การส้ารวจน้าบาดาลในปัจจุบัน
กำรส้ำรวจก็จะใช้หลักกำรง่ำยๆ คือ น้้ำบำดำลเป็นตัวน้ำไฟฟ้ำ ดังนั้นเรำก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้ำลงไปใน
ชั้นดินและหินข้ำงล่ำงแล้ววัดค่ำควำมต่ำงศักย์ของไฟฟ้ำ จำกนั้นก็จะน้ำมำค้ำนวนตำมสูตร V = IR (กฏ ของโอห์ม)
เมื่อเรำปล่ อยกระแสไฟฟ้ำ (I) ซึ่งเรำทรำบค่ำ แล้ ว วัดควำมต่ำงศักย์ (V) ได้เท่ำไหร่ เรำก็ค้ำนวนหำค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำ (R) ได้ ซึ่งวิธีกำรนี้เรียกว่ำกำรส้ำรวจน้้ำบำดำลด้วยไฟฟ้ำหำควำมต้ำนทำน (Resistivity Survey)
ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยทั่วโลก ซึ่งควำมน่ำจะเป็นของกำรส้ำรวจด้วยวิธีนี้ก็ประมำณ 80 เปอร์เซนต์
ส่วนวิธีกำรอื่นๆ ก็ยังมีอยู่แต่ว่ำไม่ค่อยได้รับควำมนิยม อีกทั้งยังมีข้อผิดพลำดสูง และไม่เป็นไปตำมหลักวิชำกำร
เช่น กำรนั่งทำงใน กำรใช้กะลำครอบ กำรเสี่ยงทำย กำรใช้สมำธิ รวมไปถึงวิธีกำรที่เรำเรียกว่ำ "เด้ำซ์ซิ่ง" ซึ่งวิธีกำร
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เหล่ ำนี้ มีควำมน่ ำจะเป็ น ในกำรพบน้้ ำบำดำลค่ อนข้ ำงต่้ำ แต่บำงคนยังนิยมวิธีกำรเหล่ ำนี้อยู่เ พรำะประหยั ด
ค่ำใช้จ่ำย ง่ำย และรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือหำข้อพิสูจน์ไม่ได้เวลำขุดลงไปแล้วมักไม่เจอน้้ำ
4. การเจาะบ่อวิเคราะห์ชันดิน
ขั้นที่ 4 กำรเจำะบ่อน้้ำบำดำล
จำกข้อมูลในขั้นตอนข้ำงต้นจะท้ำให้สำมำรถคัดเลือกเครื่องจักรเจำะบ่อที่เหมำะสมกับชนิดหิน และควำม
ลึกของชั้นน้้ำบำดำล นอกจำกนั้นแล้วกำรเลือกช่ำงเจำะที่มีควำมช้ำนำญสูง เพื่อให้ได้ผลกำรเจำะที่สมบูรณ์และไม่
เกิดกำรผิดพลำด เช่น เกิดปัญหำก้ำนเจำะขำด หัวเจำะตกลงไปในบ่อ ฯลฯ และในระหว่ำงกำรเจำะจะต้องมีกำร
เก็บตัวอย่ำงดินและหินที่ได้จำกกำรเจำะเพื่อน้ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิง และน้ำไปสู่กำรวิเ ครำะห์ชั้นน้้ำบำดำลเพื่อให้
ทรำบว่ำจะมีน้ำบำดำลหรือไม่ ส้ำหรับในบำงพื้นที่ เช่น ภำคกลำงตอนล่ำง ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ใน
ภำคใต้ที่ติดกับชำยทะเล ซึ่งมักจะมีปัญหำกำรเจำะพบน้้ำกร่อยหรือน้้ำเค็ม ซึ่งในกรณีนี้จ้ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบ
ชั้นน้้ำบำดำลในหลุมเจำะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่ำ เครื่องหยั่งธรณี (Electrical Logger) ท้ำให้สำมำรถระบุควำมลึก
ของชั้นน้้ำบำดำลได้ละเอียดและแม่นย้ำมำก และสำมำรถตรวจสอบคุณภำพน้้ำว่ำเป็นน้้ำจืด น้้ำกร่อยหรือน้้ำเค็ม
ได้ ท้ำให้กำรก่อสร้ำงบ่อไม่เกิดควำมผิดพลำด
เครื่องเจำะน้้ำบำดำลในปัจจุบันนั้นแบ่ง ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้คือ
1. เครื่ องเจำะแบบกระแทก เป็ น เครื่องเจำะที่ใช้แรงกระแทกของหั ว เจำะที่ปล่ อยผ่ ำนรอกจำกยอด
เสำกระโดงลงมำ โดยมีลวดสลิงเป็นตัวช่วยยึดระหว่ำงหัวเจำะกับกว้ำน เครื่องเจำะชนิดนี้เหมำะที่จะใช้เจำะใน
บริเวณที่ชั้นน้้ำบำดำลเป็นหินแข็ง เช่น หินปูน เป็นต้น
2. เครื่องเจำะแบบหมุน เครื่องเจำะชนิดนี้จะอำศัยแรงบิดเพื่อหมุนให้หัวเจำะหมุนลึกลงไปในชั้นดินชั้น
หินข้ำงล่ำง เครื่องเจำะชนิดนี้เหมำะส้ำหรับชั้นน้้ำบำดำลที่เป็นกรวดและทรำย
3. เครื่องเจำะแบบผสม เครื่องเจำะชนิดนี้จะอำศัยทั้งแรงบิดและแรงกดผสมกัน และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
เพรำะสำมำรถเจำะได้ทั้งบริเวณที่ชั้นน้้ำบำดำลเป็นหินแข็ง และบริเวณที่เป็นกรวดทรำย นอกจำกนี้ยังสำมำรถ
ใช้ได้ทั้งน้้ำหรือลมแรงดันสูงเป็นตัวช่วยพยุงเศษดินเศษหินขึ้นมำ
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5. การออกแบบและก่อสร้างบ่อบาดาล
ขั้นที่ 5 กำรออกแบบและก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำล
จำกผลกำรวิเครำะห์ชั้นน้้ ำบำดำลท้ำให้ ส ำมำรถน้ำมำออกแบบบ่อน้้ำบำดำล และก่อสร้ำงบ่อให้ เ กิด
ประโยชน์สูงสุด ตลอดจนป้องกันควำมผิดพลำดในกำรระบุชั้นน้้ำบำดำลที่ต้องกำรน้ำมำใช้ เช่น ช่วงควำมลึกของ
ท่อกรองหรือท่อเซำะร่อง จะต้องวำงให้ตรงกับชั้ นน้้ำบำดำลที่คัดเลือกจำกกำรวิเครำะห์ จำกนั้นจึงใส่กรวดกรุข้ำง
บ่อ ซึ่งเป็นกรวดที่มีขนำดเหมำะสมลงรอบๆ ท่อกรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรไหลของน้้ำบำดำลเข้ำบ่อ และ
บริเวณเหนือชั้นกรวดซึ่งเป็นท่อกรุบ่อนั้น ต้องอุดข้ำงบ่อด้วยดินเหนียวสะอำดหรือฉีดด้วยซีเมนต์รอบๆ ข้ ำงบ่อ
จนถึงบนผิวดินเพื่อป้องกันน้้ำเสียไหลซึมเข้ำไปในบ่อ

๓๗

6. การพัฒนาบ่อบาดาล
ขั้นที่ 6 กำรพัฒนำบ่อน้้ำบำดำล
ในขณะที่ เ จำะบ่ อ นั้ น มั ก จะมี น้ ำ โคลน ครำบน้้ ำ มั น ฯลฯ แทรกตั ว เข้ ำ ไปในชั้ น น้้ ำ บำดำล ดั ง นั้ น จึ ง
จ้ำเป็นต้องท้ำควำมสะอำดบ่อบริเวณที่เป็นชั้นน้้ำบำดำลซึ่งมีหลำยวิธี แต่วิธีที่นิยมกันมำกเพรำะมีควำมสะดวกใน
กำรท้ำงำน คือกำรใช้เครื่องอัดลมที่มีก้ำลังสูงเป่ำล้ำงบ่อเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรเจำะ เช่น น้้ำ
โคลน เศษดิน เศษหิน ตลอดจนเม็ดดิน เม็ดทรำยละเอียดออกจำกบ่อ เป็นต้น ท้ำให้กรวดกรุบ่อซึ่งอยู่รอบๆ ท่อ
กรองหรือท่อเซำะร่องมีกำรเรียงตัวที่ดีและท้ำให้น้ำไหลเข้ำบ่อได้สะดวกขึ้น
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7. การสูบทดสอบ
ขั้นที่ 7 กำรสูบทดสอบปริมำณน้้ำบำดำล
เป็นกำรสูบน้้ำออกจำกบ่อน้้ำบำดำลด้วยอัตรำที่ก้ำหนด พร้อมทั้งวัดระดับน้้ำที่เปลี่ยนแปลง และจะใช้
เวลำสูบต่อเนื่องกันไปประมำณ 6–72 ชั่วโมง เพื่อประเมินคุณลักษณะของบ่อน้้ำบำดำล ว่ำสำมำรถสูบได้ใน
ปริมำณเท่ำใด มีระดับน้้ำปกติและระดับน้้ำลดเท่ำไร และยังสำมำรถน้ำข้อมูลที่ไ ด้ไปค้ำนวณหำคุณสมบัติทำงชล
ศำสตร์ของบ่อและชั้นน้้ำบำดำล ในขั้นตอนนี้สำมำรถน้ำข้อมูลไปใช้ในกำรคัดเลือกชนิดและขนำดแรงม้ำของเครื่อง
สู บ น้้ ำ กำรค้ำนวณระดับ ควำมลึ กที่เหมำะสมในกำรติดตั้งท่อดูดน้้ำ ตลอดจนสำมำรถก้ำหนดอัตรำกำรสูบที่
เหมำะสมกับ บ่ อได้ ท้ำให้ เป็ น มำตรกำรที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒ นำแหล่งน้้ำในเชิงอนุรักษ์ และมีกำร
ก้ำหนดอัตรำกำรสูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมและยั่งยืน
8. วิเคราะห์คุณภาพน้า
ขั้นที่ 8 กำรวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ
เป็นกำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงกำยภำพ เคมี และแบคทีเรีย ตลอดจนสำรพิษ ว่ำคุณภำพน้้ำที่ได้นั้นเป็น
อย่ำงไร สำมำรถใช้เป็นน้้ำอุปโภคบริโภคได้โดยตรงหรือไม่ หำกมีคุณภำพไม่เหมำะสมก็ต้องติดตั้งระบบปรับปรุง
คุณภำพน้้ำก่อนน้ำไปใช้ ซึ่งสำรส่วนเกินที่พบบ่อยคือ สำรละลำยเหล็ก แมงกำนีส และฟลูออไรด์ เป็นต้น
9. การปรับปรุงคุณภาพน้า
ขั้นที่ 9 กำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ
ตำมปกติแล้วกำรจะน้ำน้้ำบำดำลมำใช้ในกำรอุปโภคและบริโภคนั้น ต้องมีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ
บำดำลก่อน เพรำะว่ำถ้ำเรำน้ำมำดื่มกินแล้วตรวจพบว่ำมีสำรบำงชนิดที่เป็นอันตรำยต่อร่ำงกำย เช่นฟลูออไรด์หรือ
สำรหนูก็จะท้ำให้ร่ำงกำยเรำเกิดกำรเจ็บไข้ได้ป่วยในภำยหลังได้ ดังนั้นกำรส่งตัวอย่ำงไปวิเครำะห์ก่อนแล้วท้ำให้
เรำเกิดควำมมั่นใจ ถือว่ำเป็นเรื่องที่คุ้มค่ำ
กำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำบำดำล คือ วิธีกำรท้ำให้น้ำมีคุณภำพดีขึ้น โดยลดหรือก้ำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์
เช่น สำรขวนลอย ตะกอนต่ำงๆ เหล็ก ควำมกระด้ำง ฟลูออไรด์ ควำมเค็ม ไนเทรต เป็นต้น กำรต้ม กำรกรอง กำร
เติมสำรเคมี กำรเติมอำกำศ กำรแลกเปลี่ยนไอออน และวิธีกำรออสโมซิสย้อนกลับ และหำกต้องกำรท้ำเป็นระบบ
ประปำบำดำล จะต้องน้ำข้อมูลในขั้นตอนต่ำงๆ ข้ำงต้นมำค้ำนวณและออกแบบระบบที่เกี่ยวข้องจำกนั้นจึงก่อสร้ำง
ได้แก่ กำรติดตั้งเครื่องสูบน้้ำ กำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนีสูบน้้ำ หอถังสูง ติดตั้งระบบกรองน้้ำ กำรก่อสร้ำงระบบจ่ำย
น้้ำ และระบบท่อจ่ำยน้้ำ เป็นต้น
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น้้ำที่ผ่ำนกำรกรองอย่ำงง่ำยและกำรต้มโดยทั่วไปแล้วก็สำมำรถน้ำมำดื่มได้ เพรำะว่ำแร่ธำตุที่หลงเหลืออยู่
ในน้้ำนั้นจะอยู่ในระดับที่ร่ำงกำยของคนเรำสำมำรถรับได้ และสำมำรถขับออกไปได้ในกรณีที่มีมำกเกินควำม
จ้ำเป็น ยกเว้นเสียแต่ว่ำเป็น น้้ำที่มีส ำรหรื อแร่ธ ำตุอย่ำงอื่นที่ปนอยู่ เช่น สำรหนู ตะกั่ว เป็นต้น สำรพวกนี้ไม่
สำมำรถขจัดด้วยวิธีกำรต้มหรือกรองอย่ำงง่ำย อีกทั้งยังเป็นพิษกับร่ำงกำยของเรำด้วย
การต้ม
ลดควำมกระด้ำงชั่วครำวของน้้ำ และฆ่ำเชื้อโรคได้
การเติมสารเคมี
สำรเคมีที่นิยมใช้ ได้แก่ คลอรีน ด่ำงทับทิม เพื่อฆ่ำเชื้อโรค และเป็นตัวเร่งให้สนิมเหล็กตกตะกอนได้เร็ว
ยิ่งขึ้น กำรเติมต้องเติมให้มำกพอมีปริมำณคลอรีนคงเหลือ 0.3-0.5 พีพีเอ็ม แล้วพักไว้ในถังพัก 20 นำที เพื่อให้
เหล็กตกตะกอนสมบูรณ์ และกรองตะกอนออก
การเติมอากาศ
เพื่อเร่งให้สนิมเหล็กตกตะกอน โดยปล่อยน้้ำลักษณะเป็นฝอยเพื่อให้สัมผัสอำกำศนำนที่สุด ปล่อยให้ไหล
ผ่ำนชั้นตะแกรงที่มีถ่ำนโค้กบรรจุอยู่ เหล็กจะตกตะกอนแล้วกรองด้วยเครื่องกรองสนิมเหล็กที่บรรจุด้วยชั้นกรวด
ทรำย เรียกว่ำกำรกรองแบบกรองช้ำ วิธีนี้เหมำะส้ำหรับน้้ำบำดำลที่มีปริมำณเหล็กสูง และกำรกรองแบบใช้แรงดัน
(แบบกรองเร็ว) เหมำะกับน้้ำบำดำลที่มีเหล็กไม่สูงมำกนัก

๔๐

ผังระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน

วิธีการแลกเปลี่ยนไอออน
เป็นวิธีกำรจ้ำกัดควำมกระด้ำงของน้้ำที่มีอยู่ในน้้ำบำดำล โดยใช้เรซิ่นแบบกรดแก่ชนิดที่มีโซเดียมเป็น
ไอออนอิสระ แต่เรซินเมื่อใช้ไปนำนๆ จะเสื่อมคุณภำพ ต้องล้ำงด้วยน้้ำเกลือเข้มข้น 10% เพื่อฟื้นฟูประสิทธิภำพ
ของเรซิน
การบ้ารุง ดูแล รักษา สารกรอง และอุปกรณ์

๔๑

การฆ่าเชือจุลินทรีย์
เมื่อน้้ำดิบได้ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์โดยเติมคลอรีน เป็นกำรลดและขจัดจ้ำนวนจุลินทรีย์ เมื่อผ่ำนขั้นตอน
กำรกรอง ขจัดสี กลิ่น ควำมกระด้ำง เหล็ก และสำรประกอบที่ไม่พึงประสงค์ออกจำกน้้ำ แต่ขั้นตอนดังกล่ำวไม่ได้
ฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ และอำจมีจุลินทรีย์สะสมและเพิ่มจ้ำนวนขึ้น จึงจ้ำเป็นต้องท้ำลำยเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ที่
อำจเป็นสำเหตุของโรคออกไปอีกครั้งหนึ่ง กำรฆ่ำเชื้อโรคในน้้ำสำมำรถท้ำได้หลำยวิธี เช่น ใช้แสงอัลตร้ำไวโอเลต
(ยูวี) และโอโซน

๔๒

ผังระบบปรับปรุงคุณภาพน้าด้วยกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ฆ่าเชือด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (UV)

วิธีการออสโมซิสย้อนกลับ
อำศัยหลักกำรใช้แรงดันอัดน้้ำที่มีเกลือแร่สูงให้ซึมผ่ำนเยื่อเมมเบรนชนิดพิเศษ สำมำรถก้ำจัดปริมำณเกลือ
แร่ที่ละลำยอยู่ในน้้ำได้มำกกว่ำ 95% เหมำะที่จะใช้ในกำรก้ำจัดควำมกระด้ำง ควำมกร่อยเค็ม ฟลูออไรด์ ไนเทรต
โลหะหนักและเชื้อแบคทีเรีย
นอกจำกนี้ยังสำมำรถตรวจติดตำมคุณภำพน้้ำที่ผ่ำนระบบ RO ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดย ติดตั้งเครื่องควบคุม
กำรตรวจวัดค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำแบบต่อเนื่อง เครื่องสำมำรถส่งสัญญำณเตือน หรือระบบ RO หยุดท้ำงำนเพื่อป้องกัน
ควำมเสียหำยที่จะเกิดขึ้นกับเยื่อเมมเบรน

๔๓

ข้อดี และข้อจ้ากัดของวิธีการแลกเปลี่ยนไอออน

ข้อดีและข้อจ้ากัดของวิธีออสโมซิสย้อนกลับ (RO)

๔๔

10. การน้าไปใช้ประโยชน์
ขั้นที่ 10 กำรน้ำน้้ำบำดำลใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ถือได้ว่ำเป็นขั้นตอนสุดท้ำยของวงจรกำรท้ำงำนทั้งหมดในกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ โดยผ่ำน
ขั้นตอนต่ำงๆ ทำงวิชำกำรน้้ำบำดำลหลำยขั้นตอนอย่ำงเป็นระบบ ส้ำหรับกำรน้ำน้้ำบำดำลมำใช้ประโยชน์นั้น จะ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบ่อน้้ำบำดำล ทั้งปริมำณน้้ำ คุณภำพน้้ำ และวัตถุประสงค์ของกำรใช้ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้อง
ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำกผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชำชนผู้ใช้น้ำบำดำลในกำรค้ำนวณปริมำณควำมต้องกำร
น้้ำและวิธีกำรใช้น้ำให้เหมำะสม ตลอดจนกำรบ้ำรุงรักษำระบบ แต่หำกจะมีกำรใช้น้ำที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น เช่น
กำรใช้น้ำบำดำลเพื่ อกำรเกษตรนั้น จ้ำเป็นที่จะต้องเน้นกำรใช้น้ำแบบประหยัด เช่น กำรใช้ระบบน้้ำหยด หรือ
ระบบสปริงเกลอร์ เป็นต้น นอกจำกนั้นแล้วยังควรใช้น้ำในรูปแบบผสมผสำนระหว่ำงน้้ำผิวดินและน้้ำบำดำล
กล่ำวคือในฤดูแล้งไม่มีน้ำผิวดินจึงใช้น้ำบำดำล แต่ในฤดูฝนควรใช้น้ำผิวดินแทน ทั้งนี้เ พื่อให้น้ำบำดำลมีกำรฟื้นตัว
ในฤดูฝน ซึ่งเป็นกำรใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
(1) รู้จักบ่อบำดำล

๔๕

2.3 คุณภาพและการใช้ประโยชน์น้าและน้าบาดาลในชุมชน
มำตรฐำนและกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำบำดำล
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำล
มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลส้ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพของน้้ำ บำดำล จะต้อง
พิจำรณำเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพน้้ำ บำดำลส้ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ 1) กำรอุปโภคบริโภค 2) อุตสำหกรรม
และ 3) เกษตรกรรม
1. คุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อกำรอุปโภคบริโภค
คุณภำพน้้ำที่เหมำะส้ำหรับใช้ในกำรอุปโภคบริโภค สำมำรถพิจำรณำได้จำกคุณลักษณะต่ำงๆ ดังนี้
1.1) คุณลักษณะทำงกำยภำพ เป็นคุณลักษณะภำยนอกของน้้ำที่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำ ชิมรส และ
ดมกลิ่นได้ ซึ่งลักษณะทำงกำยภำพของน้้ำบำดำลที่ดีควรเป็นน้้ำที่ปรำศจำกสี กลิ่น รส และ ควำมขุ่น
1.2) คุณลักษณะทำงเคมี ต้องท้ำกำรตรวจวิเครำะห์ทำงเคมีของน้้ำบำดำล ได้แก่ ค่ำควำมกระด้ำง คลอ
ไรด์ ซัลเฟต ไนเตรต ฟลูออไรด์ เหล็ก แมงกำนีส และปริมำณมวลสำรที่ละลำยได้ทั้ งหมด ตัวบ่งชี้ คุณภำพน้้ำ
โดยทั่วไปมักพิจำรณำค่ำปริมำณมวลสำรที่ละลำยได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นค่ำรวมของปริมำณเกลือแร่ทั้งหมดที่มีอยู่ในน้้ำ
1.3) คุณลักษณะทำงสำรพิษ สำรพิษในน้้ำบำดำลที่น้ำมำพิจำรณำตรวจวิเครำะห์ทำงเคมี ได้แก่ สำรหนู
ปรอท ตะกั่ว ซีลีเนียม แคดเมียม และไซยำไนด์ น้้ำ บำดำลตำมธรรมชำติส่วนใหญ่จะตรวจไม่พบสำรพิษเหล่ำนี้
นอกจำกอำจเกิดกำรรั่วไหลเนื่องจำกอุบัติเหตุหรือจำกแหล่งโรงงำนอุตสำหกรรม ท้ำให้น้ำบำดำลตำมธรรมชำตินั้น
ถูกปนเปื้อน
1.4) คุณลักษณะทำงแบคทีเรีย น้้ำบำดำลได้ผ่ำนกำรกรองโดยธรรมชำติจึงเป็นน้้ำ ที่สะอำด เชื้อโรคที่
ตรวจพบในน้้ำบำดำลมักเกิดโดยกำรปนเปื้อนจำกภำยนอก
มำตรฐำนน้้ำเพื่อกำรบริโภคประเภทต่ำงๆ ดังแสดงใน ตารางที่ 2.3.1-1

๔๖

ตารางที่ 2.3.1-1 มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลที่ใช้บริโภค

๔๗

โดยทั่วไปที่ใช้ในกำรอุตสำหกรรม มักจะพิจำรณำองค์ประกอบที่ส้ำคัญ ได้แก่ ควำมกระด้ำง ซิลิกำ และ
ปริมำณมวลสำรทั้งหมดที่ละลำยได้ (ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 12, 2542)
2. คุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อกำรอุตสำหกรรม
เกณฑ์คุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อกำรอุตสำหกรรมจะมีควำมหลำกหลำย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรใช้น้ำ
เช่น อุตสำหกรรมกำรผลิตเบียร์ ต้องใช้น้ำบำดำลที่ปรำศจำกกลิ่น รส เหล็ก และแมงกำนีส อุตสำหกรรมกำรผลิต
น้้ำแข็งต้องพิจำรณำปริมำณซิลิกำ และควำมเป็นด่ำง ในอุตสำหกรรมยำและเครื่ องส้ำอำงต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ ใน
อุตสำหกรรมที่มีกระบวนกำรต้มน้้ำในหม้อต้มควำมดันสูง น้้ำบำดำลต้องมีคุณรูปที่แน่นอน ส่วนในระบบถ่ำยเท
ควำมร้อน คุณภำพน้้ำบำดำลอำจไม่ส้ำคัญมำกนัก ดังตารางที่ 2.3.1-2

๔๘

ตารางที่ 2.3.1-2 มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

๔๙

หมายเหตุ : a เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุดเป็นเกณฑ์ที่อนุญำตให้ส้ำ หรับน้้ำประปำหรือน้้ำบำดำลที่มีควำมจ้ำเป็นต้อง
ใช้บริโภคเป็นกำรชั่วครำว และน้้ำที่มีคุณลักษณะอยู่ในระหว่ำงเกณฑ์ก้ำหนดสูงสุด กับเกณฑ์อนุโลมสูงสุดนั้น ไม่ใช่
น้้ำที่ให้เครื่องหมำยมำตรฐำนได้
b

หำกแคลเซียมมีปริมำณสูงสุดกว่ำที่ก้ำ หนด และแมกนีเซียมมีปริมำณต่้ำ กว่ำที่ก้ำหนดในมำตรฐำน ให้พิจำรณำ
แคลเซียมและแมกนีเซียมในเทอมของควำมกระด้ำงทั้ งหมด (total hardness) ถ้ำรวมควำมกระด้ำงทั้ งหมดเพื่อ
ค้ำนวณเป็นแคลเซียมคำร์บอเนตมีปริมำณต่้ำกว่ำ 300 มก./ล. ใหถือว่ำน้้ำนั้นเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรแบ่งระดับ
ควำมกระด้ำงของน้้ำ ดังต่อไปนี้
0-75
มก./ล.
เรียก น้้ำออน
75-150
มก./ล.
เรียก น้้ำกระด้ำงปำนกลำง
150-300
มก./ล.
เรียก น้้ำกระด้ำง
>300
มก./ล.
เรียก น้้ำกระด้ำงมำก
c หำกซั ล เฟตมี ป ริ ม ำณถึ ง 250 มก./ล. แมกนี เ ซี ย มต้ อ งมี ป ริ ม ำณไม่ เ กิ น 30 มก./ล. (ประกำศกระทรวง
อุตสำหกรรม ฉบับที่ 332, 2521)
3. คุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อเกษตรกรรม
คุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรกรรม สำมำรถพิจำรณำจำกปริมำณของโซเดียม (Na) เป็นส้ำคัญ เนื่องจำก
Na มีผลต่อคุณสมบัติในกำรระบำยน้้ำของดิน ซึ่งสำมำรถพิจำรณำจำก 1) soluble sodium percentage ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.3.1-3 และ 2) Sodium Absorption Ration (SAR) ดัง แสดงในตารางที่ 2.3.1-4 นอกจำกธำตุโซเดียม
แล้วยังต้องพิจำรณำถึงปริมำณเกลือแร่ทั้งหมดที่มีอยู่ในน้้ำบำดำล ซึ่งพืชแต่ละชนิดมีควำมต้ำนทำนควำมเค็มที่แตกต่ำง
กันไป นอกจำกนี้ ยังมีธำตุที่เป็นตัวชี้บอกคุณภำพน้้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรได้ดีเช่นกัน คือ โบรอน (Bo) ซึ่งเป็นธำตุที่
จ้ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืช และพืชต้องกำรในปริมำณเพียงเล็กน้อยเท่ำนั้น
ตารางที่ 2.3.1-3 คุณภำพน้้ำบำดำลส้ำหรับกำรใช้เพื่อกำรเกษตรกรรม โดยพิจำรณำจ้ำ นวนร้อยละของโซเดียม
(Todd, 1980)
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ตารางที่ 2.3.1-4 คุณภำพน้้ำบำดำลส้ำหรับกำรใช้เพื่อกำรเกษตรกรรม โดยพิจำรณำจำก Sodium Absorbtion
Ration (SAR) (Todd, 1980)

(1) ผลของกำรพัฒนำทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ
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2.4 การสื่อสาร
(1) กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และปรับพฤติกรรม
สรุปรำยงำนสถำนกำรณ์น้ำบำดำลประเทศไทยประจ้ำปี พ.ศ. 2563
ภำพรวม
กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำลมีกำรติดตำมตรวจวัดกำรเปลี่ยนแปลงคุณภำพน้้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำลจำก
บ่อสังเกตกำรณ์ที่กระจำยตัวอยู่ ใน 27 แอ่งน้้ำบำดำล และน้ำผลกำรตรวจวัดที่ได้มำประเมินร่วมกับข้อมูลผลกำร
ศึกษำวิจัยด้ำนน้้ำบำดำลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลศักยภำพแหล่งน้้ำบำดำล ผลกำรศึกษำควำมอ่อนไหวของชั้นน้้ำ
บำดำล ผลกำรศึกษำกำรปนเปื้อนในน้้ำบำดำลของพื้นที่ต่ำงๆ รวมทั้งข้อมูลกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลภำครำชกำร
และเอกชน ซึง่ สรุปสถำนกำรณ์น้ำบำดำลได้ดังนี้
สถำนกำรณ์ด้ำนคุณภำพน้้ำบำดำล พบว่ำน้้ำบำดำลโดยทั่วไปเป็นน้้ำคุณภำพดี อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนน้้ำ
บำดำลทีืใช้
่ บริโภคได้ตำม พรบ. น้้ำบำดำลปี พ.ศ. 2520 บำงพื้นที่มีปริมำณธำตุเหล็กและแมงกำนีสในปริมำณสูง
เป็นผลจำกสภำพธรณีวิทยำและอุทกธรณีวิทยำ ในพื้นที่ทิ้งขยะชุมชน แหล่งรับ ก้ำจัดกำกของเสียอุตสำหกรรม
และนิคมอุตสำหกรรมบำงแห่งตรวจพบปริมำณโลหะหนักเป็นพิษ และสำรอินทรีย์ระเหยง่ำยเกินเกณฑ์มำตรฐำน
น้้ำบำดำลต้องเพิ่มควำมระมัดระวังในกำรใช้น้ำบำดำลและเฝ้ำระวังติดตำมกำรปนเปื้อน พื้นที่ชำยฝั่งทะเลด้ำนอ่ำว
ไทยและบริเวณทะเลสำบสงขลำคุณภำพน้้ำบำดำลมีควำมกร่อยเค็มเพิ่มขึ้นและคุณภำพน้้ำบำดำลในบำงจุดเปลี่ยน
จำกจืดเป็นกร่อยเค็ม
สถำนกำรณ์ด้ำนปริมำณน้้ำบำดำลในภำพรวมระดับน้้ำบำดำลไม่ค่อยมีกำรเปลี่ยนแปลงมำกนัก จำกกำรที่
ประเทศไทยต้องประสบกับภำวะภัยแล้งที่รุนแรงและยำวนำนขึ้น รวมทั้งคุณภำพน้้ำผิวดินมีคุณภำพน้้ำเสื่อมโทรม
ลงไม่เหมำะสมส้ำหรับกำรอุปโภคและบริโภค ท้ำ ให้ประชำชนหันมำใช้น้ำ บำดำลเพิ่มมำกขึ้น โดยเฉพำะในพื้นที่
ภำคกลำง จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ชัยนำท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี และจังหวัดอ่ำงทอง มีกำรสูบใช้
น้้ำบำดำลระดับตื้นเพื่อท้ำนำในปริมำณสูงและต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับน้้ำ บำดำลชั้นตื้นควำมลึกไม่เกิน 50 เมตร
ในช่วงปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มลดลง มำกกว่ำ 0.6 เมตรต่อปี ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์
กับปริมำณฝนตกในแต่ละปี ส่วนระดับน้้ำบำดำลในเมืองใหญ่ที่ชุมชนหนำแน่นหรือเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสำหกรรม
เช่น นิคมอุตสำหกรรมเชียงใหม่ -ล้ำพูน อ้ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ้ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ อ้ำ เภอปำก
ช่ อ งและอ้ ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ ระดั บ น้้ ำ บำดำลมี แ นวโน้ ม ลดลง ส่ ว นเขตวิ ก ฤติ ก ำรณ์ น้ ำ บำดำล
(กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล) พบว่ ำระดับน้้ำบำดำลในชั้นน้้ำบำดำลที่ควำมลึกไม่เกินกว่ำ 150 เมตร พื้นที่
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธำนี กรุงเทพมหำนครฯ และจังหวัดสมุทรปรำกำร มีแนวโน้มค่อนข้ำงคงที่ ปัจจุบันระดับน้้ำ
บำดำลอยู่ที่ 15 - 20 เมตรจำกผิวดิน ในขณะที่ระดับน้้ำ บำดำลในชั้นน้้ำบำดำลที่ควำมลึกมำกกว่ำ 150 เมตร
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พื้นที่จังหวัดนครปฐม สมุทรสำครและพระนครศรีอยุธยำ ยังคงมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย 0.75 เมตรต่อปีซึ่ง ปัจจุบัน
ระดับน้้ำบำดำลอยู่ที่ 25 - 35 เมตรจำกผิวดิน
ข้อเสนอแนะเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้าบาดาลรายพืนที่
1. พื้น ที่ ภ ำคกลำง ตั้งแต่ จั งหวัดสุ โ ขทัย พิจิตร พิษณุโ ลก ก้ำ แพงเพชร นครสวรรค์ ชัยนำท สิ งห์ บุรี
สุพรรณบุรีและอ่ำงทอง เป็นพื้นที่ปลูกข้ำวที่ ส้ำคัญของประเทศ เกษตรกรมีกำรขุดบ่อน้้ำ บำดำล ขนำด 2 – 4 นิ้ว
ในไร่นำของตนเองเพื่อพัฒนำน้้ำบำดำลระดับตื้นควำมลึกไม่เกิน 30 เมตร ขึ้นมำใช้ท้ำนำ ซึ่งมีกำรประเมินว่ำมีกำร
สูบน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้ในช่วงฤดูแล้งไม่ต่้ำกว่ำ 3.12 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และมีกำรสูบใช้น้ำบำดำลในช่วงฤดูฝน
ไม่ตำ้่ กว่ำ 1.21 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี (กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล: โครงกำรประเมินผลกระทบต่อแหล่งน้้ำบำดำล
ระดับตื้นพื้นที่ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำ, 2561) ในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2562 ระดับน้้ำบำดำลมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ย
0.75 เมตรต่อปี ปัจจุบันระดับน้้ำ บำดำลอยู่ที่ 10 – 15 เมตรจำกผิวดิน โดยพบว่ำต้ำ บลหนองหญ้ำไซ อ้ำเภอ
หนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับ น้้ำบำดำลมีกำรลดลงมำกสุดอยู่ที่ 27 เมตรจำกผิวดิน ถึงแม้ว่ำระดับน้้ำ
บำดำลชั้นตื้นในพื้นที่จ ะเปลี่ย นแปลง โดยสัมพันธ์กับปริมำณฝนก็ตำม แต่เมื่อพิจำรณำตำมแนวโน้มของกำร
เปลี่ยนแปลงระดับน้้ำบำดำลที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องแล้ว แสดงว่ำพื้นที่ภำคกลำงมี กำรสูบใช้น้ำบำดำลในปริมำณที่
มำกกว่ำปริมำณน้้ำที่ไหลซึมลงสู่ชั้นน้้ำบำดำลเพิ่มเติมรำยปี
ข้อเสนอแนะระยะสั้น จัดท้ำข่ำวสำรสถำนกำรณ์น้ำบำดำลพื้นที่ภำคกลำงแจ้งจังหวัดและประชำสัมพันธ์
เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ว่ำผลรวมกำรสูบใช้น้ำ บำดำลของทุกคนในพื้นที่ได้ท้ำ ให้ระดับน้้ำบำดำลลดลง ซึ่งหำกปล่อยให้
สถำนกำรณ์กำรใช้น้ำบำดำลยังคงอยู่ในลักษณะเช่นนี้ ในระยะยำวจะสร้ำงผลกระทบต่อชั้นน้้ำบำดำลเสียสมดุลได้
เห็นควรประกำศก้ำหนดเป็นเขตน้้ำบำดำลที่ต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังพิเศษเรื่องระดับน้้ำ บำดำล และจัดท้ำบ่อ
สังเกตกำรณ์น้ำบำดำลเพิ่มเติมในชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่ระดับน้้ำบำดำลที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
ข้อเสนอระยะกลำง ขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท้ำ ฐำนข้อมูลกำรใช้น้ำ บำดำลเพื่อ
กำรเกษตรโดยกำรขึ้นทะเบียนบ่อน้้ำบำดำลขนำด 3 – 6 นิ้ว จัดส่งให้กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำลควบคู่กับกำรศึกษำ
ทบทวนปริ ม ำณกำรใช้ น้ ำ บำดำลที่ ป ลอดภั ย จำกชั้ น น้้ ำ บำดำลระดั บ ตื้ น ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง กำรศึ ก ษำทำงด้ ำ น
เศรษฐศำสตร์เพื่อประเมินควำมคุ้มค่ำของกำรใช้น้ำบำดำลเพื่อกำรท้ำนำและศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์
ข้อเสนอระยะยำว เพื่อลดกำรใช้น้ำ บำดำลและส่งเสริมกำรใช้น้ำบำดำลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่ำ
ควรศึกษำและจัดท้ำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำบำดำลต้นแบบเพื่อให้สำมำรถประเมินและควบคุมกำรใช้น้ำบำดำลได้
2. พื้ น ที่ เ มื อ งใหญ่ ที่ มี ก ำรใช้ น้ ำ บำดำลค่ อ นข้ ำ งสู ง เช่ น เชี ย งใหม่ ล้ ำ พู น นครรำชสี ม ำ ขอนแก่ น
อุบลรำชธำนี สงขลำ ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งของชุมชนเมืองประชำกรอำศัยอย่ำงหนำแน่น แหล่งท่องเที่ยวและนิคม
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อุตสำหกรรมหรือโรงงำนอุตสำหกรรม มีแนวโน้มระดับน้้ำ บำดำลลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เฉลี่ยมำกกว่ำ 1 เมตรต่อปี
ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 10 – 15 เมตรจำกผิวดิน
ข้อเสนอแนะระยะสั้นถึงกลำง จัดท้ำข่ำวสำรสถำนกำรณ์น้ำบำดำลรำยจังหวัดที่มีแนวโน้มระดับน้้ำบำดำล
ลดลงอย่ำงมีนัยส้ำคัญ แจ้งต่อจังหวัดและประชำสัมพันธ์เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ว่ำผลรวมกำรสูบใช้น้ำ บำดำลในพื้นที่
บริเวณใดที่ในระยะยำวจะสร้ำงผลกระทบต่อชั้นน้้ำบำดำลเสียสมดุลได้ เห็นควรประกำศก้ำหนดเป็นเขตน้้ำบำดำล
ที่ต้องมีกำรติดตำมเฝ้ำระวังพิเศษเรื่องระดับน้้ำบำดำล
ข้อเสนอระยะยำว จัดท้ำบ่อสังเกตกำรณ์น้ำบำดำลเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง แหล่งท่องเที่ยว
และนิคมอุตสำหกรรมหรือโรงงำนอุตสำหกรรม และขอควำมร่วมมือผู้ประกอบกำร ที่ขออนุญำตใช้น้ำบำดำลใน
ปริมำณสูงด้ำเนินกิจกรรมเติมน้้ำใต้ดินด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม โดยพิจำรณำก้ำหนดมำตรกำรลดหย่อน
ค่ำใช้น้ำตำมปริมำณน้้ำที่เติมเข้ำสู่ระบบน้้ำบำดำลได้
3. พื้นที่กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ภำพรวมอัตรำกำรทรุดตัวเฉลี่ย 0 - 1 เซนติเมตรต่อปี โดยบำง
บริเวณในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสำคร กำรเปลี่ยนแปลงระดับน้้ำ บำดำลของชั้นน้้ำ บำดำลระดับลึกที่
มำกกว่ำ 150 เมตรมีแนวโน้มลดลง ซึ่งปัจจุบันมีกำรพัฒนำเพื่อใช้น้ำ บำดำลที่ระดับควำมลึกมำกกว่ำ 150 เมตร
เพิ่มมำกขึ้น ในขณะที่จ้ำนวนบ่อสังเกตกำรณ์น้ำบำดำลในชั้นน้้ำบำดำลระดับลึกมีน้อย
ข้อเสนอแนะระยะสั้นถึงกลำง ควรมีกำรจัดท้ำบ่อสังเกตกำรณ์เพิ่มเติมในชั้นน้้ำบำดำลระดับลึก ที่มำกกว่ำ
150 เมตร ให้ครอบคลุมพื้นที่อย่ำงเหมำะสมกับลักษณะทำงด้ำนอุทกธรณีวิทยำและสอดคล้องกับพฤติกรรมกำร
ใช้น้ำ
4. จำกกิจกรรมเติมน้้ำใต้ดินที่ด้ำเนินกำรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนหลำยหน่วยงำน
ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกำรป้องกันควำมเสียหำยต่อชั้นน้้ำบำดำลอันอำจจะเกิดขึ้นได้ ในอนำคตในกำรประเมินผล
กระทบกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนปริมำณน้้ำ และคุณภำพน้้ำบำดำลในพื้นที่เติมน้้ำ รวมทั้งควำมยั่งยืนและคุ้มค่ำของ
ระบบกำรเติมน้้ำด้วยวิธีกำรและรูปแบบดังกล่ำว
ข้อเสนอแนะระยะสั้น ขอควำมร่วมมือท้องถิ่นหรือหน่วยงำนอื่นที่ด้ำ เนินกำรเติมน้้ำใต้ดิน ทุกรูปแบบ
จัดท้ำทะเบียนบ่อเติมน้้ำใต้ดิน/สถำนีเติมน้้ำ ใต้ดินทุกประเภท โดยระบุสถำนที่ รูปแบบ และวิธีกำรเติมน้้ำ พร้อม
ทั้งศึกษำประเมินผลกระทบทั้งทำงด้ำนปริมำณและคุณภำพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรศึกษำติดตำมกำรเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้้ำบำดำลและคุณภำพน้้ำบำดำลต่อไป
ข้อเสนอระยะกลำงถึงยำว ควรมีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้ำนน้้ำ บำดำล ในพื้นที่เติม
น้้ำใต้ดินเป็นรำยภูมิภำคเพื่อถอดบทเรียน รวมทั้งปะเมินควำมยั่งยืนและคุ้มค่ำของกำรเติมน้้ำใต้ดิน
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5. พื้นที่ทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงงำนรับก้ำ จัดขยะอุตสำหกรรม เช่น ในพื้นที่อ้ำ เภอยำงตลำด และ
อ้ำเภอฆ้องชัย จังหวัดกำฬสินธุ์ พื้นที่ต้ำ บลบ้ำนซ่องและต้ำบลท่ำถ่ำน อ้ำเภอพนมสำรคำม จังหวัดฉะเชิงเทรำ
พื้นที่รับฝังกลบขยะชุมชน เช่น อ้ำ เภอก้ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ต้ำ บลท่ำแลง อ้ำเภอท่ำยำง จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดสมุทรปรำกำร ที่ตรวจพบปริมำณสำรพิษกลุ่มโลหะหนัก เช่น สำรหนู (As), ปรอท (Hg) และ
สำรอินทรีย์ระเหยง่ำย ประเภทเตเตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene; PEC), โทลูอีน (Toluene; TU),
ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride; VC) สูงเกินเกณฑ์มำตฐำนน้้ำใต้ดินหรือน้้ำบำดำลเพื่อกำรบริโภค เป็นอันตรำยต่อ
สุขภำพประชำชนผู้ใช้น้ำบำดำล
ข้อเสนอแนะระยะสั้น แจ้งผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ บำดำลในพื้นดังกล่ำวให้กับจังหวัดเพื่อแจ้ง
เตือนประชำชนและหน่วยงำนรับผิดชอบในพื้นที่ทรำบและหลีกเลี่ยงกำรใช้น้ำ บำดำลเพื่อกำรอุปโภคบริโภค หรือ
หำกมีควำมจ้ำเป็นต้องใช้น้ำบำดำลควรต้องท้ำกำรปรับปรุงคุณภำพน้้ำ บำดำลก่อนเข้ำสู่ระบบประปำหมู่บ้ำนเพื่อ
แจกจ่ำย
ข้อเสนอระยะกลำง 1) ต้องมีกำรก้ำหนดแผนงำนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือประชำชนเรื่องแหล่งน้้ำ และแผน
ติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนคุณภำพน้้ำ บำดำลอย่ำงใกล้ชิด 2) ขอควำมร่วมมือจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรมและ
กรมอนำมัย ซึ่งเป็นหน่วยงำนอนุญำตและออกประกำศในเรื่องกำรจัดท้ำ บ่อสังเกตกำรณ์น้ำบำดำลในพื้นที่โรงงำน
อุตสำหกรรมโรงงำนรับก้ำจัดขยะอุตสำหกรรม แหล่งฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชน ให้จัดส่งข้อมูลบ่อสังเกตกำรณ์และ
ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้้ำ บำดำลในพื้นที่ดังกล่ำวให้ กับกรมทรัพยำกรน้้ำ บำดำล เพื่อใช้ในกำรติดตำม
ตรวจสอบและเป็นฐำนข้อมูลเพื่อประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนน้้ำบำดำลต่อไป
ข้อเสนอระยะยำว ศึกษำแพร่ กระจำยของสำรพิษอันตรำยขั้นรำยละเอียดเพื่ อก้ำหนดมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งศึกษำแนวทำงกำรฟื้นฟูชั้นน้้ำบำดำลหำกจ้ำเป็น
6. พื้นที่ภำคใต้ฝั่งตะวันออกของจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดสงขลำ ที่มีกำรแพร่ กระจำยของ
น้้ำเค็มเข้ำมำในแผ่นดิน โดยเฉพำะบริเวณพื้นที่ติดต่อกับทะเลสำบสงขลำ ที่พบว่ำคุณภำพน้้ำ บำดำลในชั้นน้้ำ
บำดำลควำมลึก 50 - 100 เมตร มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกจืดเป็นกร่อยถึงเค็มจำกปริมำณคลอไรด์ที่เพิ่มและขยำย
พื้นที่ชั้นน้้ำกร่อยถึงเค็มเข้ำมำในแผ่นดินมำกขึ้นตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมำ ท้ำให้มีผลต่อกำรพิจำรณำ
อนุญำตเจำะบ่อน้้ำบำดำลและใช้น้ำบำดำลที่ต้องมีควำมลึกมำกขึ้น ซึ่งยังไม่ทรำบสำเหตุที่ชัดเจนว่ำเกิดจำกกำร
พัฒนำเมืองที่มีกำรขุดลอกคูคลองเปิดหน้ำดินเหนียว หรือกำรใช้น้ำบำดำลในปริมำณที่สูงเกินจนท้ำ ให้แรงดันน้้ำ
บำดำลลดลง หรือเกิดจำกกำรผุหรือก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำลที่ไม่ได้มำตรฐำน
ข้อเสนอแนะระยะสั้น 1) จัดท้ำข่ำวสำรสถำนกำรณ์น้ำบำดำลพื้นที่ชำยฝั่งทะเลที่มีกำรแพร่กระจำยของ
น้้ำเค็มเข้ำมำในชั้นน้้ำบำดำลแจ้งจังหวัดและประชำชน 2) ประกำศแจ้งเตือนกำรก้ำ กับควบคุมกำรเจำะบ่อน้้ำ
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บำดำลในพื้น ที่ช ำยฝั่ งทะเลที่ชั้น น้้ ำ บำดำลมีคุณภำพกร่อยถึงเค็มเป็นกรณีพิเศษ นับตั้งแต่กระบวนกำรเจำะ
รูปแบบและวัสดุที่ใช้ในก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำลให้ได้มำตรฐำน
ข้อเสนอระยะกลำงถึงยำว ศึกษำสำเหตุกำรแพร่ กระจำยของน้้ำเค็มสู่ชั้นน้้ำบำดำลขั้นรำยละเอียด เพื่ อ
ก้ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งพิจำรณำก้ำ หนดเป็นเขตวิกฤตกำรณ์น้ำ
บำดำลหำกจ้ำเป็น
2.5 นิยามความหมาย
(1) ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมหมำย ตรงกับค้ำในภำษำอังกฤษ
คือ Conflict of Interests : COI ซึ่งกำรบัญญัติค้ำในภำษำไทยที่มีควำมหมำยในลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ค้ำ ว่ำ
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” “ผลประโยชน์ทับซ้อน” และ “ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ในเบื้องต้นจึงได้แยกอธิบำยควำมหมำยของค้ำแต่ละค้ำ ดังนี้
ควำมขัดแย้ง (Conflict) หมำยถึง กำรแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรับรู้ในเป้ำหมำย
และสิ่งจูงใจที่มีต่อเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ในลักษณะของควำมไม่ลงรอยกันทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และ
ค่ำนิยม ส่งผลให้บุคคลไม่สำมำรถตัดสินใจกระท้ำ กำรสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ซึ่งควำมขัดแย้งที่เกิดขึ้นมีทั้งควำมขัดแย้งใน
เชิงบวกและควำมขัดแย้งในเชิงลบ โดยควำมขัดแย้งในเชิงบวกเป็นควำมขัดแย้งอย่ำงสร้ำงสรรค์ ก่อให้เกิดผลดีต่อ
ตนเอง องค์กร สังคม และประเทศชำติ กำรหำทำงออกหรือวิธีกำรแก้ไขควำมขัดแย้งในเชิงบวก จะเกิดขึ้นใน
ลักษณะของควำมสมำนฉันท์ ควำมสำมัคคี เกิดเป็นแนวทำงหรือองค์ควำมรู้ใหม่ ส่วนควำมขัดแย้งในเชิงลบเป็น
ควำมขัดแย้งที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งกำรแสดงออกของกำรแก้ไขควำมขัดแย้งในเชิงลบมัก
สะท้อนออกมำในรูปแบบของกำรใช้ควำมรุนแรง กำรทะเลำะเบำะแว้ง และกำรแตกควำมสำมัคคี
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) หมำยถึง สิ่งใดๆ ที่เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ำมี
คุณค่ำเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตนเอง บุคคล หรือ กลุ่มบุคคลที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์ด้วย เช่น สำมี
ภรรยำ บุตร ญำติพี่น้อง เพื่อน ผู้ร่วมลงทุน เป็นต้น ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ 1) ผลประโยชน์ส่วน
ตนที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) เป็นรูปแบบของกำรได้มำซึ่งเงิน ทอง และกำรเพิ่มพูนหรือรักษำปกป้องสิ่งที่มีอยู่
แล้วไม่ให้เกิดกำรสูญเสีย โดยหมำยควำมรวมถึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน แต่มีมูลค่ำตีเป็นรำคำ หรือสำมำรถ
แปรเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้ เช่น หุ้น ที่ดิน ของขวัญ ของก้ำนัล เป็นต้น และ 2) ผลประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary) เป็นลักษณะของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล วัฒนธรรม กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำงสังคม ซึ่ง
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อยู่ในรูปแบบของควำมเชื่อ ควำมคิด ค่ำนิยม ที่มักมีอคติ ควำมล้ำ เอียง เข้ำมำเกี่ยวข้องโดยปรำศจำกควำมยั้ง
คิดถึงควำมถูกต้องเป็นธรรมตำมหลักธรรมำภิบำล
ผลประโยชน์สำธำรณะหรือผลประโยชน์ส่วนรวม (Public Interests) หมำยถึง สิ่งใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลที่มี
คุณค่ำต่อสมำชิกหรือประชำชนในสังคมโดยส่วนรวม
กำรขั ด กั น ระหว่ ำ งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม (Conflict Of Interests) หมำยถึ ง
สถำนกำรณ์ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจกระท้ำกำรสิ่งใดสิ่งหนึ่งของบุคคล ในฐำนะพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ด้วยกำร
ใช้ต้ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำผลประโยชน์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนเองและพวกพ้อง ท้ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้อย่ำงตรงไปตรงมำ เกิดกำรตัดสินใจกระท้ำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ละเมิดต่อหลักกฎหมำยและหลักธรรมำภิบำล
รูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1) กำรรับผลประโยชน์ (Accepting benefits) คือ กำรรับของขวัญ กำรรับสินบน หรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบต่ำง ๆ ที่ไม่เหมำะสมและส่งผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนของรัฐ ทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงินใน
หลำกหลำยรูปแบบ เช่น กำรแบ่งหุ้น กำรให้ คูปอง กำรจัดเลี้ยงอย่ำงฟุ่มเฟือย รวมถึงกำรให้ควำมบันเทิ งใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้เกิดควำมล้ำเอียงและไม่เป็นธรรม หรือเป็นไปในทำง
ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
2) กำรหำผลประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ กำรใช้ต้ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนเพื่อหำประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง
3) กำรท้ำงำนหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อออกจำกหน่วยงำนของ
รัฐ หรือภำยหลังเกษียณได้ไปท้ำ งำนโดยใช้อิทธิพลจำกที่เคยด้ำ รงต้ำแหน่งเดิมมำรับงำนหำผลประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง
4) กำรท้ำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ กำรใช้ สถำนภำพต้ำแหน่งหน้ำที่
กำรงำนเข้ำไปเป็นที่ปรึกษำ กรรมกำร หุ้นส่ วน หรือเป็นเจ้ำของกิจกำรภำคเอกชน เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำจะ
ไม่มีปัญหำติดขัดในกำรพิจำรณำงำนจำกหน่วยงำนรัฐที่ตนสังกัดอยู่ นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรใช้เวลำ เครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของรัฐ ในกำรท้ำงำนพิเศษภำยนอกที่ไม่ใช่งำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนของรัฐ
5) กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) คือ สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับรู้รับทรำบข้อมูล
ภำยในหน่วยงำนแล้วน้ำข้อมูลดังกล่ำวไปแสวงหำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง
6) กำรน้ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำวในกิจกำรที่เป็นส่วนของตน (Using your employer’s
property for private advantage) คือ กำรน้ำทรัพย์สินต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ท้ำให้
หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสียประโยชน์ เช่น กำรน้ำ เครื่องใช้ส้ำนักงำนกลับไปใช้ที่บ้ำน กำรน้ำรถยนต์รำชกำร
ไปใช้ท้ำธุระส่วนตัว
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7) กำรน้ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง (Pork Barreling) คือ กำรใช้
อิทธิพลทำงกำรเมืองเพื่ออนุมัติโครงกำรหรือผลตอบแทนในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรหำ
เสียงเลือกตั้ง
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามกฎหมาย ป.ป.ช.
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561
หมวดที่ 6 กำรขัดกันระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มำตรำ 126 นอกจำกเจ้ำพนักงำนของรัฐที่รัฐธรรมนูญก้ำ หนดไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว ห้ำมมิให้กรรมกำร
ผู้ด้ำรงต้ำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้ำพนักงำนของรัฐที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ประกำศก้ำหนด ด้ำเนินกิจกำร
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท้ำ กับหน่วยงำนของรัฐ ที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอ้ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก้ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือด้ำเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำ กับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำน
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งมีอ้ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก้ำกับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบหรือด้ำ เนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ้ำ กัดหรือบริษัทมหำชนจ้ำ กัดไม่เกินจ้ำ นวนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด
(3) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนของ รัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำน ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือ เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐซึ่งมีอ้ำ นำจไม่ว่ำโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในกำรก้ำ กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด้ำ เนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ้ำ กัดหรือบริษัท
มหำชนจ้ำกัด ไม่เกินจ้ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด
(4) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัว แทน พนักงำนหรือลูกจ้ำง ในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภำยใต้ก้ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำน
ของรัฐผู้นั้น
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ให้น้ำควำมในวรรคหนึ่ง มำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมวรรคหนึ่งด้วย โดยให้ถือว่ำกำร
ด้ำเนินกิจกำรของคู่สมรสเป็นกำรด้ำเนินกิจกำรของเจ้ำพนักงำนของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด้ำเนินกำรอยู่
ก่อนที่เจ้ำพนักงำนของรัฐจะเข้ำด้ำรงต้ำแหน่ง
คู่สมรสตำมวรรคสองให้หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสำมีภริยำโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้
ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด
เจ้ำพนักงำนของรัฐที่มีลักษณะตำม (2) หรือ (3) ต้องด้ำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะ ดังกล่ำวภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วันที่เข้ำด้ำรงต้ำแหน่ง
มำตรำ 127 ห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้ด้ำ รงต้ำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด้ำ รงต้ำแหน่ง ระดับสูงและผู้ด้ำ รง
ต้ำแหน่งทำงกำรเมืองที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด ด้ำเนินกำรใดตำมมำตรำ 126 (4) ภำยในสองปีนับแต่วันที่
พ้นจำกต้ำแหน่ง
มำตรำ 128 ห้ำมมิให้เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอำจค้ำนวณเป็นเงินได้
จำกผู้ใด นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ้ำ นำจ
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และ
จ้ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก้ำหนด
ควำมตำมวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็ นเจ้ำ
พนักงำนของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยอนุโลม
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(2) พฤติกรรมที่ไม่ควรกระท้ำ
กรณีศึกษา การละเมิดและผิดกฎหมายในการใช้น้า
มาตรฐานน้าแต่ละประเภท
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ภูเขาขยะ “บริษัท ดับเบิลยูจีพี เพชรบุรี จ้ากัด” ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ข้อเสนอแนะ
ควรด้ำเนินกำรใน 3 ส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) บ่อขยะ ทั้ง 2 แห่ง กำรตรวจสอบสภำพของบ่อขยะและบ่อกักเก็บน้้ำ ชะขยะ และท้ำกำรปรับปรุงคัน
ดินรอบบ่อขยะให้มีควำมสูงและแข็งแรงมำกพอที่จะป้องกันไม่ให้น้ำ ชะขยะรั่วไหลออกนอกพื้นที่ลงสู่ห้วยหรือบึง
คลองธรรมชำติ
2) คุณภาพน้าผิวดิน และระบบประปำผิวดิน แจ้งเตือนประชำชนทรำบและเพิ่มควำมระมัดระวังในกำร
ใช้น้ ำ เพื่อกำรบริ โ ภค และแจ้ งองค์กำรบริ ห ำรส่ ว นต้ำ บลท่ำแลง ปรับปรุงคุณภำพน้้ำ ให้ ได้มำตรฐำนคุณภำพ
น้้ำประปำของกำรประปำส่วนภูมิภำคและมำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลที่ใช้บริโภคก่อนท้ำกำรจ่ำยน้้ำให้ประชำชน
3) บ่อน้าบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้า ดื่มสะอาด (R.O.) ตรวจสอบคุณภำพน้้ำบำดำล สภำพ
บ่อน้้ำบำดำลหมำยเลข 5908c037 และกำรท้ำ งำนของเครื่องปรับปรุงคุณภำพน้้ำ ดื่มสะอำด เพื่อแก้ไขและ
ปรับปรุงระบบน้้ำดื่มสะอำดของโรงเรียนให้ได้มำตรฐำนคุณภำพน้้ำบำดำลที่ใช้บริโภคต่อไป
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พืนที่ทิงขยะอิเล็คทรอนิกส์ อ้าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
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โรงงานรับก้าจัดขยะอุตสาหกรรม ต้าบลบ้านซ่อง อ้าเภอพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

ต้าบลท่าถ่าน อ้าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานรับผิดชอบด้านทรัพยากรน้า
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
➢ พระรำชบัญญัติน้ำ พ.ศ. 2561
➢ พระรำชบัญญัติน้ำบำดำล พ.ศ. 2520
➢ กฎหมำยว่ำด้วยกำรชลประทำนหลวง
➢ พระรำชบัญญัติก้ำหนดแผนและขั้นตอนกำร กระจำยอ้ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ฯลฯ
พระราชบัญญัติน้า พ.ศ. 2561

๖๙

1. คณะกรรมกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ และคณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ
2. จัดสรรน้้ำและกำรใช้น้ำ
▪ เพื่อกำรด้ำรงชีพ
▪ เพื่อกำรอุตสำหกรรม ท่องเที่ยว ผลิตไฟฟ้ำ ประปำ
▪ เพื่อกิจกำรขนำดใหญ่ที่ใช้น้ำปริมำณมำก ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบอย่ำงกว้ำงขวำง
3. กำรป้องกันและแก้ปัญหำภัยแล้ง และมีบทเฉพำะกำล
พระราชบัญญัติน้าบาดาล พ.ศ. 2520

๗๐

1. เป็นกฎหมำยที่เกี่ยวกับเขตน้้ำบำดำล กำรขุดเจำะน้้ำบำดำล รวมถึงกำรใช้น้ำบำดำลและกำรอนุรักษ์น้ำบำดำล
- “น้้ำบำดำล” หมำยถึง น้้ำใต้ดินที่เกิดอยู่ในชั้นดิน กรวด ทรำยหรือหิน ซึ่งอยู่ลึกจำกผิวดินเกินควำมลึกที่
รัฐมนตรีก้ำหนด แต่จะก้ำหนดควำมลึกน้อยกว่ำสิบเมตรมิได้
- “กิจกำรน้้ำบำดำล” หมำยถึง กำรเจำะน้้ำบำดำล กำรใช้น้ำบำดำล หรือกำรระบำยน้้ำลงบ่อน้้ำบำดำล
2. บังคับใช้ในเขตน้้ำบำดำล เขตวิกฤตกำรณ์น้ำบำดำล
3. มีกำรก้ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เป็นไปตำม พรบ. ดังนี้
- กำรเจำะน้้ำบำดำล กำรใช้น้ำบำดำล กำรระบำยน้้ำลงบ่อน้้ำบำดำล
- ควำมคุ้มครองแก่คนงำนและควำมปลอดภัยแก่บุคคลภำยนอก
- อัตรำค่ำใช้น้ำบำดำลในแต่ละท้องที่ ประเภทกำรใช้น้ำบำดำล เงื่อนไขกำรเรียกเก็บ ลดหย่อนหรือยกเว้น
ค่ำใช้น้ำบำดำล

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะบ่อน้าบาดาล และการระบายน้าทิง

๗๑

▪ กำรขออนุญำตเจำะบ่อน้้ำบำดำล
▪ กำรขออนุญำตใช้น้ำบำดำล
▪ กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรเจำะและก่อสร้ำงบ่อน้้ำบำดำล
▪ กำรจ่ำยค่ำใช้น้ำบำดำล
ประกำศกระทรวงฯ เรื่อง ก้ำหนดเขตน้้ำบำดำลและควำมลึกของน้้ำ บำดำล พ.ศ. 2554 “ก้ำหนดให้น้ำ
บำดำลที่อยู่ลึกจำกผิวดินลงไปเกินกว่ำ 15 เมตร เป็นน้้ำบำดำล หำกบ่อน้้ำบำดำลนั้นๆ มีควำมลึก เกินกว่ำ 15
เมตร จะต้องยื่นค้ำขอรับใบอนุญำตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีควำมผิดตำมกฎหมำย”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นักสืบสายน้า
3.1 ความเสี่ยงและการทุจริตด้านทรัพยากรน้าและน้าบาดาล
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย ปี พุ ท ธศั ก รำช 2560 ประกอบกั บ พระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 รวมถึงแผนแม่บทและยุทธศำสตร์ ในระดับ
ต่ำงๆ ที่ได้ก้ำหนดให้ประชำชนชำวไทยมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และรัฐต้องจัดให้มีกำรส่งเสริมกำร
ป้องกันกำรทุจริต ยับยั้งกำรทุจริต รวมถึงกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อกำรป้องกำรกำรทุจริตเชิงรุก เพื่อหยุดกำรทุจริต
ก่อนจะเกิดควำมเสียหำยขึ้น
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. ได้มีกำรด้ำเนินกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงภำรกิจป้องกันกำรทุจริตเพื่อให้รองรับกับ
รูปแบบภำรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้ก้ำหนดขอบเขตงำนในทุกมิติ อำทิ โครงกำรปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต
เป็นโครงกำรเชิงบูรณำกำรกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงส้ำนักงำน ป.ป.ช. และทุกภำคส่วนในกำรรวบรวมและวิเครำะห์
ข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตจำกทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อน้ำมำใช้ในกำรด้ำเนินกำรวำงแผนและยับยั้งกำรทุจริต
จำกแต่ละพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกันด้วย
สรุปผลการปักหมุดพืนที่เสี่ยงต่อการทุจริต ประจ้าปี 2563
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 1 โดยสังเขป
จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ภ ำค 1 ประกอบด้ ว ยจั ง หวั ด จ้ ำ นวน 9 จั ง หวั ด คื อ ชั ย นำท นนทบุ รี ปทุ ม ธำนี
พระนครศรีอยุธยำ ลพบุรี สมุทรปรำกำร สระบุรี สิงห์บุรี และอ่ำงทอง โดยสำมำรถจ้ำแนกออกเป็น 3 กลุ่มจังหวัด
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ที่มีสภำพทั่วไป สภำพเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นปัจจัยให้เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตแตกต่ำงกัน กล่ำวคือ 1) กลุ่ม
จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธำนี และจังหวัดสมุทรปรำกำร 2) กลุ่มจังหวัดที่กำร
ลงทุนทำงด้ำนอุตสำหกรรม ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ และจังหวัดสระบุรี และ 3) กลุ่มจังหวัดขนำด
เล็กที่เป็นเมืองเกษตรกรรม ประกอบด้วยจังหวัดชัยนำท จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดอ่ำงทอง
กลุ่มจังหวัดปริมณฑลที่รองรับกำรขยำยตัวทั้งทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ กำรค้ำและกำรลงทุนจำกเมือง
หลวง ประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหำจำกกำรขยำยตัวของเมืองทั้งปัญหำกำรจรำจร ปัญหำ
กำรรุกล้้ำล้ำน้้ำหรือที่สำธำรณะโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพิกเฉย ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนทั่วไป อันเนื่องมำจำกกำรเรี ยกรับสินบนและผลประโยชน์
ตอบแทนอื่น กำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงปัญหำผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ที่
เข้ำไปมีบทบำทในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐโดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งน้ำไปสู่ กำรทุจริต
ในเรื่องต่ำงๆ ส้ำหรับกลุ่มจังหวัดมี กำรลงทุนทำงด้ำนอุตสำหกรรมในพื้นที่เป็นจ้ำนวนมำก อำทิ อุตสำหกรรม
ก่อสร้ำง เหมืองแร่ กำรเกษตร กำรผลิตและแปรรูป และกำรท่องเที่ยว ประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตส่วนใหญ่
เป็นเรื่องกำรบังคับใช้กฎหมำยของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ้ำนำจในกำรออกใบอนุญำตท้ำงำนของแรงงำนต่ำงด้ ำว
รวมถึงกำรออกใบอนุญำตในสัมปทำน กำรประกอบกิจกำรโรงงำน กิจกำรท่องเที่ยวและกำรก่อสร้ำงต่ำงๆ ซึ่ง
หน่วยงำนดังกล่ำวไม่ได้ก้ำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและจริงจัง และมีกำรเอื้อประโยชน์ต่อ
นำยทุนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน และกลุ่มจังหวัดขนำดเล็กที่ เป็นเมืองเกษตรกรรม ควำมเสี่ยงต่อกำร
ทุจริตส่วนใหญ่เป็นเรื่องกำรด้ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน กำรด้ำเนิน
โครงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเกี่ยวกับระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรำคำที่สูงกว่ำควำม
เป็นจริง เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนรัฐเข้ำเป็นคู่สัญญำในโครงกำรของหน่วยงำนตนเองโดยใช้ชื่อเอกชนรำยอื่นแอบ
อ้ำงแทนซึ่งเป็นกำรชัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- จังหวัดนนทบุรี (อ้ำเภอเมืองนนทบุรี อ้ำเภอปำกเกร็ด) ลักษณะทำงกำรภำพในพื้นที่มีแม่น้ำเจ้ำพระยำ
ไหลผ่ำน มีคูคลองตำมธรรมชำติและคูคลองที่เกิดจำกกำรขุดขึ้นมำใหม่จ้ำนวนมำก จึงมีประชำชนที่อยู่อำศัยและ
ผู้ประกอบกำรที่มีกิจกำรหรือร้ำนอำหำรบริเวณริมน้้ำมีกำรปลูกสร้ำงสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำสำธำรณะ ซึ่งหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบอำจละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
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สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 2 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 2 ประกอบไปด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรำ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตรำด จังหวัด
นครนำยก จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นเขตจังหวัดในภำคตะวันออก จะมีควำม
หลำกหลำยในเชิงนิเวศน์ โดยสภำพทั่วไป ประกอบด้วย พื้นที่ภูเขำสูง อำทิ เทือกเขำพนมดงรัก สลับกับพื้นที่เนิน
เขำลูกฟูก ที่รำบเชิงเขำ พื้นที่ป่ำทึบ และป่ำโปร่ง มีเขตอุทยำนแห่งชำติ อำทิ อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำน
แห่งชำติปำงสีดำ มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน มีชำยฝั่งทะเลเว้ำแหว่งติดอ่ำวไทย มีพื้นที่เกำะ อำทิ
เกำะเสม็ด เกำะช้ำง มีทะเล ชำยหำดธรรมชำติที่สวยงำม อำทิ หำดบำงแสน หำดพัทยำ และที่รำบลุ่มแม่น้ำมี
แหล่งน้้ำธรรมชำติหลำยสำยที่ส้ำคัญ อำทิ แม่น้ำนครนำยก แม่น้ำบำงปะกง ระบบชลประทำนที่ส้ำคัญ อำทิ เขื่อน
ขุนด่ำนปรำกำรชล อ่ำงเก็บน้้ำบำงพระ พื้นที่บำงส่วนเหมำะกับกำรท้ำกำรเกษตรกรรม ท้ำนำ ท้ำไร่ และกำรปศุ
สัตว์ กำรเลี้ยงสัตว์น้ำ ฟำร์มเลี้ยงหมู ฟำร์มเลี้ยงไก่ และมีกำรให้บริกำรภำคกำรท่องเที่ยว มีท่ำเรือน้้ำลึกแหลมฉบัง
มีเขตนิคมอุตสำหกรรรม มีถนนทำงหลวงหลำยสำยเชื่อมต่อกรุงเทพมหำนคร มีกำรพัฒนำถนนหนทำงและระบบ
สำธำรณูปโภค เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตทำงด้ำนวัตถุนิยม และสังคมเมือง ที่ดินมีมูลค่ำรำคำสูง
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริต จึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตในเชิงของกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่
โดยมิชอบ มีกำรปล่อยปละละเลยกำรออกเอกสำรสิทธิ์โดยมิชอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เช่น กำรบุกรุก
พื้นที่อุทยำน ป่ำสงวน ที่สำธำรณะประโยชน์ ทำงน้้ำสำธำรณะ ทำงหลวง ทำงเดินเท้ำ ของกลุ่มผู้มีอิทธิพล นำยทุน
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ รำยย่อย ประชำชน และชำวบ้ำน อยู่เสมอ ปัญหำผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ
มลพิษทำงอำกำศและมลพิษทำงน้้ำ เช่น กำรเผำซังอ้อย ฝุ่นละอองเกินค่ำมำตรฐำน กำรปล่อยน้้ำ เสียของโรงงำน
อุตสำหกรรม รวมถึงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรใช้งบประมำณแผ่นดินในกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ ระบบชลประทำน
กำรก่อสร้ำงทำงหลวงสำธำรณะประโยชน์ที่ฉ้อฉล หลีกเลี่ยงกระบวนกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ และกำร
ก่อสร้ำงที่ไม่ได้มำตรฐำน เป็นต้น
มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- จังหวัดจันทบุรี (อ้ำเภอขลุง) กำรประกอบอำชีพเลี้ยงหอยนำงรมในคลองขลุง สมำชิก ชมรม STRONG
แจ้งว่ำผู้ประกอบกำรเลี้ยงหอยนำงรมได้ประกอบกิจกำรโดยรุกพื้นที่ที่ก้ำหนด ท้ำให้พื้นที่ท้องน้้ำที่ใช้สัญจรทำงเรือ
และพื้นที่ท้ำกินของชำวประมงพื้นบ้ำนลดน้อยลง เกิดปัญหำกำรสัญจรทำงเรือยำกล้ำบำก และพื้นที่ประกอบ
อำชีพประมงลดลงท้ำให้ชำวประมงได้รับควำมเดือดร้อน ประกอบกับกำรใช้ขวดพลำสติกเป็นส่วนประกอบของ
กำรเลี้ยงหอยนำงรม ท้ำให้เกิดขยะในคลองเพิ่มขึ้น ประชำชนในพื้นที่แจ้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับ
กำรแก้ปัญหำ
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- จังหวัดฉะเชิงเทรำ (อ้ำเภอบำงน้้ำเปรี้ยว) กลุ่มประชำชน และกลุ่มนำยทุน มีกำรบุกรุกที่สำธำรณะ รุก
ล้้ำทำงน้้ำสำธำรณะ (บึงพระอำจำรย์)
- จังหวัดตรำด (อ้ำเภอเขำสมิง) ปัญหำภัยแล้ง ซึ่งเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อประชำชนที่อยู่อำศัยใน
บริเวณ ต้ำบลเขำสมิง และพื้นที่ข้ำงเคียง ซึ่งเมื่อถึงฤดูแล้งประชำชนจะมีน้ำไม่เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และ
ในบริเวณดังกล่ำวประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม มีสวนผลไม้ที่จ้ำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อไม่ ให้ผลผลิต
เสียหำย แต่เนื่องจำกต้ำบลเขำสมิงไม่มีแหล่งน้้ำขนำดใหญ่ ประชำชนจะสำมำรถใช้น้ำจำกคลองร่ำงหวำยได้เพียง
เท่ำนั้น ซึ่งประชำชนผู้ได้รับควำมเดือนร้อนเคยไปร้องเรียนต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และได้รับค้ำชี้แจงว่ำไม่มี
งบประมำณที่จะด้ำเนินกำรเพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนดังกล่ำวได้ แต่ในกรณีดังกล่ำวมีผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ำน้้ำจำก
คลองร่ำงหวำยนั้นมีกำรให้หน่วยงำนหนึ่งสูบน้้ำไปใช้ จนท้ำให้ประชำชนมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ
- จั ง หวั ด ตรำด (อ้ ำ เภอเกำะกู ด ) กรณี ก ำรจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ สร้ ำ งโรงงำนก้ ำ จั ด ขยะบนเกำะหมำก
(งบประมำณ 10 ล้ำนบำท) โดยเป็นโครงกำรของ อบต. แต่ชำวบ้ำนผู้เดือนร้อนแจ้งว่ำไม่เป็นไปตำม TOR เช่น
ระยะห่ำงจำกทะเลไม่ถึงที่ก้ำหนดไว้ ไม่มีกำรท้ำประชำคม แล้วแจ้งว่ำได้ด้ำเนินกำรแล้ว ซึ่งชำวบ้ำนของเกำะหมำก
ได้มีกำรร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แต่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข
- จังหวัดนครนำยก (อ้ำเภอเมืองนครนำยก) พบกำรประกอบกำรร้ำนอำหำร โดยปลูกสร้ำงเพิงสิ่งรุกล้้ำล้ำ
น้้ำ เป็นอุปสรรคกำรกีดขวำงกำรไหลของน้้ำ มีกำรเทปูนท้ำบันไดทำงเดินลงไปยังทำงน้้ำ มีกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป
ทำงน้้ำ ทั้งยังน้ำโต๊ะหินไปวำงในน้้ำ รวมถึงมีกำรก่อสร้ำงรีสอร์ท โดยปลูกสร้ำงวำงเสำลงไปในแม่น้ำนครนำยก ซึ่ง
เขื่อนขุนด่ำนปรำกำรชลและทำงน้้ำที่ปล่อยออกมำจำกหลังเขื่อนนั้น ปัจจุบันถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวส้ำคัญของ
จังหวัดนครนำยก มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมำกในช่วยวันหยุดสุดสัปดำห์และวันหยุดยำวช่วงเทศกำล ในหน้ำน้้ำ
สิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำวกีดขวำงทำงน้้ำ ท้ำให้น้ำไหลได้ล้ำบำกระบำยน้้ำไม่ทันท้ำให้เกิดน้้ำท่วมขัง ส่วนในหน้ำแล้งท้ำ
ให้เกิดน้้ำเน่ำเสียกำรกำรทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้้ำ ท้ำให้เป็นปัญหำต่อกำรใช้น้ำในกำรเกษตร และอุปโภคบริโภค อบต.
XXXX และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่มีกำรตรวจสอบว่ำกล่ำวตักเตือนหรือไม่ด้ำเนินกำรให้มีกำรรื้อถอน
- จั งหวัดนครนำยก (อ้ำเภอองครั กษ์ ) โรงงำนของเอกชนแห่ งหนึ่ง ซึ่งผู้ ประกอบกำรเป็นบริษัทจำก
ประเทศ XXXX ปลูกสร้ำงอำคำรคอนกรีตมีลักษณะเป็นกำรถำวร รุกล้้ำพื้นที่สำธำรณะประโยชน์ติดกับคลอง
หนองขุม ยำวประมำณกว่ำ 200 เมตร เพื่อประกอบกิจกำรฟำร์มเลี้ยงไก่ เนื้อที่ประมำณ 1,000 ไร่ และมีกำรต่อ
ท่อน้้ำทิ้งระบำยน้้ำเสียลงในแม่น้ำล้ำคลอง ชำวบ้ำนในพื้นที่ไม่กล้ำร้องเรียน เพรำะเกรงกลัวอิทธิพล
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- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอบ้ำนสร้ำง) โรงงำนของเอกชนบำงแห่งในพื้นที่ มีกำรทิ้งน้้ำเสียลงสู่แม่น้ำล้ำ
คลองสำธำรณะ เช่น แม่น้ำปรำจีนบุรี แม่น้ำบำงปะกง ท้ำให้เกิดน้้ำเน่ำเสียส่งผลให้ปลำที่เกษตรเลี้ยงไว้เพื่อขำยใน
กระชังตำย เกษตรกรได้รับควำมเสียหำย ไม่มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำแก้ไขปัญหำ
- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอศรีมโหสถ) โรงงำนผลิตสีของเอกชนบำงแห่งมีกำรลอบทิ้งขยะมีพิษ น้้ำยำเคมี
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสีในแหล่งล้ำคลอง บึงสำธำรณะประโยชน์ในพื้นที่ และบำงส่วนทิ้งลงพื้นดินสำธำรณะท้ำ
ให้ ดิน เป็ น พิษไม่สำมำรถใช้เพำะปลูกหรือกำรเกษตรได้ และไหลลงสู่ แม่น้ำ ล้ ำคลอง ท้ำให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอศรีมหำโพธิ ) ระบบบ้ำบัดน้้ำเสียในอุตสำหกรรม XXXX บ้ำบัดน้้ำเสียไม่ได้
มำตรฐำน หรือไม่มีกำรบ้ำบัดน้้ำเสีย มีกำรทิ้งและปล่อยน้้ำเสียลงในแม่น้ำ ล้ำคลองสำธำรณะ บำงส่วนแอบทิ้งน้้ำ
เสียลงพื้นดิน ท้ำให้น้ำเสียซึมลงไปในแม่น้ำ ล้ำคลองสำธำรณะ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและกำรประกอบ
กำรเกษตร สุขอนำมัยของชำวบ้ำนและประชำชนในพื้นที่
- จังหวัดปรำจีนบุรี (อ้ำเภอกบินทร์บุรี) พบโรงงำนอุตสำหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสำหกรรม XXXX มีกำร
ลักลอบปล่อยน้้ำเสียจำกโรงงำนลงแม่น้ำล้ำคลอง (คลองแควหนุมำน) และพื้นที่สำธำรณะ
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 3 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 3 ประกอบไปด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีษะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดอ้ำนำจเจริญ จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดนครรำชสีมำ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบสูงสลับภูเขำและป่ำไม้
ประชำกรท้ำอำชีพเกษตรกรรม ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง
โครงกำรต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก่อสร้ำงถนน กำรรุกล้้ำที่สำธำรณะและกำรรุกล้้ำที่ป่ำ รวมทั้งกำรเรียกรับ
สินบนจำกผู้ประกอบกำร เป็นต้น
มี ป ระเด็น กำรทุจ ริ ตร่ ว มกัน ในภูมิ ภ ำคหลำยประเด็น เช่น ในกลุ่ มจังหวัดบุรีรัมย์ อ้ำนำจเจริญ และ
นครรำชสีมำ พบประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริต ที่เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงถนนหลำยสำย
คำดว่ำจะมีกำรทุจริตในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงก่อสร้ำงถนน มีผลกระทบถึงชำวบ้ำนในกำรสัญจรไปมำไม่สะดวกจำกกำร
ก่อสร้ำงถนน ทั้งถนนมีควำมช้ำรุดไม่สมบูรณ์ บำงครั้งก็มีน้ำท่วมถนน ชำวบ้ำนได้รับควำมเดือนร้อน และพบ
ประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ได้แก่ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไฟส่อง
สว่ำงระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของไม่มีคุณภำพคือ ไม่มีแสงสว่ำงจริง กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจัดท้ำไฟ
ส่องถนนภำยในหมู่บ้ำนและชุมชนมีกำรสร้ำงเสำ มีกำรจัดซื้อหลอดไฟติดตั้งอุปกรณ์ครบ แต่เมื่อใช้งำนจริงไฟไม่
สว่ำงครบทุกเสำ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงยำงมะตอยโดยจัดซื้อยำงมะตอยที่มีรำคำสูงกว่ำรำคำกลำง
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มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- จังหวัดศรีสะเกษ (อ้ำเภอภูสิงห์) พบกรณีบุกรุกล้ำห้วย XXX โดยนักกำรเมืองท้องถิ่นใช้บำรมีหลวงพ่อ
วัดหนึ่งในอ้ำเภอเข้ำไปบุกรุกในพื้นที่ในห้วย XXX ท้ำรีสอร์ท สถำนที่ท่องเที่ยว หำดทรำย หอคอย ให้นักท่องเที่ยว
ลงไปเที่ยว ขยำยเป็นที่ท่องเที่ยว ปัจจุบันยังไม่ได้มีหน่วยงำนตรวจสอบกำรทุจริต
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 4 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 4 ประกอบไปด้วย จังหวัดกำฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกำฬ จังหวัด
มหำสำรคำม จังหวัดมุกดำหำร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคำย จังหวัดหนองบัวล้ำภู
และจังหวัดอุดรธำนี ส้ำหรับข้อมูลในควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต จำกกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำรปักหมุดพื้นที่
เสี่ยงต่อกำรทุจริตภำค 4 พบระดับควำมเป็นไปได้หรือควำมถี่ที่อำจเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ขึ้นโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม
กระบวนกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงเครือข่ำยภำคประชำชนและส้ำนักงำน ป.ป.ช. ให้ได้ข้อสรุประดับควำมเป็นไปได้
หรือควำมถี่เพียงระดับเดียว ระดับควำมเป็นไปได้หรือควำมถี่ของภำพรวมอยู่ในระดับ 5 มีโอกำสเกิดควำมทุจริต
ได้ถี่มำก ในส่ ว นของระดับควำมเสี ยหำยหรือผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์นั้นๆ ขึ้น โดยวิเครำะห์ ในทุกมิติที่
เกี่ยวข้อง ทั้งมิติเรื่องของเงินงบประมำณ ควำมเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และอื่นๆ โดยเทียบกับควำม
เสียหำยหรือผลกระทบอื่นๆ เฉพำะภำยในพื้นที่จังหวัดนั้นๆ โดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม กระบวนกำรมีส่วนร่ว ม
ระหว่ำงเครือข่ำยภำคประชำชนและส้ำนักงำน ป.ป.ช. ให้ได้ข้อสรุประดับควำมเสียหำยหรือผลกระทบหำกเกิด
เหตุกำรณ์ขึ้นเพียงระดับเดียว ระดับควำมเสียหำยหรือผลกระทบหำกเกิดเหตุกำรณ์อยู่ในระดับ 5
ผลกำรปั ก หมุ ด พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ กำรทุ จ ริ ต ภำค 4 มี ป ระเด็ น ควำมเสี่ ย งที่ ส้ ำ คั ญ ๆ คื อ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง
เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มักไม่มีควำมเข้ำใจในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและมีกำรฮั้วประมูล ระหว่ำง
เจ้ำหน้ำที่รัฐ นักกำรเมือง และผู้รับเหมำ และพบกรณีกำรบุกรุกทรัพยำกรธรรมชำติ จะเกิดบริเวณจังหวัดที่อยู่ริม
แม่น้ำโขงเป็นกำรบุกรุกพื้นที่งอกจำกแม่น้ำโขงโดยกำรสวมสิทธิ์เอกสำรครอบครองพื้นที่โดยมิชอบ
มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- จังหวัดร้อยเอ็ด (อ้ำเภอเมืองร้อยเอ็ด) พบพื้นที่ในแถบรอบเขตเทศบำลเมืองมีกำรขยำยของเมือง ท้ำให้
เกิดโครงกำรบ้ำนจัดสรร ภำคธุรกิจขนส่งเอกชนเกิดขึ้นหลำยโครงกำร ท้ำให้กระทบต่อชุมชนและพื้นที่สำธำรณะ
เช่น ล้ำคลองหนองน้้ำสำธำรณะจำกที่เคยเป็นหนองน้้ำขนำดใหญ่ จำกกำรก่อสร้ำงท้ำให้หนองน้้ำมีขนำดเล็กลง
และตื้นเขิน ปล่อยน้้ำเสียลงในหนองน้้ำดังกล่ำว ท้ำให้เกิดผลกับระบบนิเวศน์ อบต. ไม่รับทรำบเรื่องกำรรุกล้้ำ
ดังกล่ำวและไม่เคยให้ควำมสนใจตรวจสอบ

๗๗

สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 5 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 5 ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงรำย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่ำน จังหวัดพะเยำ จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล้ำปำง และจังหวัดล้ำพูน มีสภำพพื้นที่เป็นที่รำบสูงและภูเขำ และมีทรัพยำกรธรรมชำติ
ที่สมบูรณ์อย่ำงมำกมำย รวมถึงมีสภำพแวดล้อมที่ดีมำกของประเทศ พื้นที่รำบลุ่มแม่น้ำและเป็นต้นก้ำเนิดของ
แม่น้ำหลักของประเทศ คือ ปิง วัง ยม น่ำน รวมกันเป็นแม่น้ำเจ้ำพระยำ อีกทั้งเป็นแหล่ งท่องเที่ยวหลั ก ของ
นักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ส่งผลให้มีกำรลงทุน จำกนำยทุนเพิ่มมำกขึ้น กำรสร้ำงโรงแรม รีสอร์ท
รวมถึงกำรแย่งชิงทรัพยำกรธรรมชำติ กำรรุกล้้ำล้ำน้้ำ กำรบุกรุกพื้นที่ป่ำไม้ ซึ่งเป็นเหตุแห่งกำรทุจริต ในเรื่อง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นหลักที่ส้ำคัญ
พื้นที่ภำค 5 มีกำรรุกล้้ำพื้นที่สำธำรณะในหลำยพื้นที่ในภำค ไม่ว่ำจะเป็นกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำสำธำรณะ และรุก
ล้้ำสำธำรณะ โดยชำวบ้ำนและผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ด้ำเนินกำรใดๆ ฝำยแม้ว ฝำยชะลอ
น้้ำที่เชียงใหม่ ปัญหำขุดลอกคลอง บุกรุกป่ำ กำรท้ำถนนที่จังหวัดล้ำปำง จังหวัดน่ำนมีกำรบุกลุกล้ำน้้ำ สร้ำงรี
สอร์ตและกำรก่อสร้ำงที่ดินสำธำรณประโยชน์รุกล้้ำพื้นที่ล้ำน้้ำหรือพื้นที่อุทยำนท้ำให้รัฐเกิดควำมเสียหำย เช่น
อ้ำเภอบ่อเกลือ แพร่ กำรตัดไม้ท้ำลำยป่ำเพื่อก่อสร้ำงหรือขยำยพื้นที่และแสวงหำประโยชน์ ประเด็นหลักๆ ที่
เหมือนกันคือประเด็นเรื่องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม นอกจำกนี้ ยังมีประเด็นร่วมคือเรื่องประเด็นกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง เช่น Care set จัดจ้ำงเครื่องวัดอุณหภูมิ เจล ไม่ได้มำตรฐำนตำมสเปค ใช้งำนไม่ค่อยได้ มีงบประมำณ
มีกำรรื้อถนนสร้ำงใหม่ๆ รับเหมำท้ำใหม่ๆ กำรท้ำฝำย กำรก่อสร้ำง กระสอบทรำยกั้นน้้ำ กำรแก้ปัญหำหมอกควัน
เป็นต้น
มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- จังหวัดเชียงรำย (อ้ำเภอเมืองเชียงรำยและอ้ำเภอเวียงไชย) พบกำรบุกรุกพื้นที่สำธำรณะ หนองหลวง
เป็นอ่ำงเก็บน้้ำธรรมชำติที่มีขนำดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงรำย ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 ต้ำบล 2 อ้ำเภอ คือ ต้ำบลเวียง
ชัย อ้ำเภอเวียงชัย ต้ำบลดอนศิลำ อ้ำเภอเวียงชัย และต้ำบลห้วยสัก อ้ำเภอเมืองเชียงรำย โดยชำวบ้ำนและผู้มี
อิทธิพลในพื้นที่ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ด้ำเนินกำรใดใด
- จังหวัดน่ำน (อ้ำเภอบ่อเกลือ อ้ำเภอเวียงสำ อ้ำเภอเมืองน่ำน อ้ำเภอสันติสุข และอ้ำเภอแม่จริม) พบกำร
รุ กล้้ ำล้ ำน้้ ำน่ ำน เนื่ องจำกมีรี ส อร์ ทเกิดขึ้น มำก รุกล้้ ำล้ ำน้้ำว้ำ ครอบครองพื้นที่อุทยำนสร้ำงรีส อร์ท พื้นที่ท้ำ
กำรเกษตร ปลูกข้ำวโพด ปลูกยำงพำรำ
- จังหวัดน่ำน (ทุกอ้ำเภอ) ดูดทรำยในล้ำน้้ำน่ำน ขุดลอกล้ำน้้ำน่ำน โดยไม่ได้รับอนุญำต เป็นกำรท้ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ
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- จังหวัดพะเยำ (อ้ำเภอแม่ใจ) มีกำรรุกล้้ำล้ำน้้ำหลำยแห่ง เช่น บริเวณหนองเหล็งทรำย เป็นกำรท้ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติ โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่ด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำที่
- จังหวัดแพร่ (อ้ำเภอเมืองแพร่) รุกล้้ำแม่น้ำสำธำรณะ เช่น ล้ำห้วยแม่ก๋อยแม่สำย หลังพระธำตุช่อแฮ รุก
ล้้ำล้ำน้้ำยม รุกล้้ำล้ำน้้ำสวนเขื่อนนำคูหำ มีกำรปลูกหน่อไม้โดยชำวบ้ำนที่รุกล้้ำพื้นที่ โดยหน่วยงำนภำครัฐ ที่
เกี่ยวข้องไม่ได้ด้ำเนินกำรตำมอ้ำนำจหน้ำที่ปล่อยให้มีกำรรุกล้้ำ
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อ้ำเภอปำย) กำรขุดลอกแม่น้ำปำยที่ไหลผ่ำนมำระยะทำง 5 กิโล มีหน่วยงำน
องค์กรแห่งหนึ่งรวมตัวเป็นผู้รับเหมำ ชำวบ้ำนไม่เห็นด้วย เอำหินดินทรำยเอำไปท้ำธุรกิจหรือหำประโยชน์ส่วนตน
มีข้อขัดแย้ งกับ ชำวบ้ ำนก็จ ะย้ ำยไปขุดที่อื่น มีกำรแย่งกำรประมูล ระหว่ำงนักกำรเมืองท้องถิ่นกับข้ำรำชก ำร
ด้ำเนินกำรไปสำมปีท้ำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ระบบนิเวศน์เสียหำย ส่งผลกำรใช้น้ำอุปโภคบริโภคยุบลงและ
เสียระดับ ท้ำให้เสียหำย
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 6 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 6 ประกอบไปด้วยจังหวัดก้ำแพงเพชร จังหวัดตำก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธำนี มีพื้นที่เป็นเขตภูเขำและที่รำบ
ระหว่ำงภูเขำ มีป่ำไม้มำก จึงเป็นแหล่งก้ำเนิดของแม่น้ำที่ส้ำคัญหลำยสำย เช่น แม่น้ำปิง วัง ยม น่ำน ทิวเขำที่
ส้ำคัญในภำคเหนือได้แก่ ทิวเขำแดนลำว ซึ่งกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับพม่ำ ทิวเขำถนนธงชัยเป็นทิวเขำที่
ต่อจำกทิวเขำแดนลำวทอดลงไปทำงใต้กั้นพรมแดนระหว่ำงไทยกับพม่ำตั้งแต่เขตจังหวัดตำกถึงจังหวัดกำญจนบุรี
ทิวเขำผีปันน้้ำอยู่ทำงตอนกลำงของภำคเหนือ ทิวเขำหลวงพระบำงกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับลำว
เนื่องจำกสภำพทั่วไปของพื้นที่ภำค 6 ส่วนใหญ่เป็นเขตภูเขำและที่รำบระหว่ำงภูเขำ มีป่ำไม้จ้ำนวนมำก
และพื้นที่แต่ละจังหวัดก็ต้องมีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ กำรคมนำคม ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำนกำรสำธำรณสุข และ
ด้ำนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับส่วนรำชกำรที่ต้องด้ำเนินกำรพั ฒนำปัจจัยพื้นฐำนดังกล่ำว ท้ำให้อำจมีส่วน
เกี่ย วข้องในกำรทุจริ ตจั ดซื้อจั ดจ้ ำงในงบประมำณของส่วนรำชกำร และยังรวมถึงงบประมำณในกำรควบคุม
สถำนกำรณ์โรคระบำด หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นได้กับกำรทุจริตงบประมำณประจ้ำทุกปีที่ต้องน้ำมำแก้ไข
ปัญหำ เช่น ภำวะน้้ำท่วม ภัยแล้ง หรือสภำวะอำกำศที่หนำว ซึ่งควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตพื้นที่ภำค จะมีควำม
ใกล้เคียงกันคือกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เนื่องจำกทุกจังหวัดต้องมีกำรพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนในด้ำนต่ำงๆ
ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ประเทศมีกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนในภูมิภำค เป็นกำรยกระดับของ
ประเทศที่ต้องพัฒนำให้เพิ่มมำกขึ้น โดยรูปแบบและพฤติกำรณ์กำรทุจริตที่เป็นลักษณะร่วมในภำคมีดังนี้
- ผู้มีอ้ำนำจในพื้นที่ก้ำหนดตัวผู้รับเหมำที่จะได้งำน (นอมินี) มีเจ้ำประจ้ำไว้แล้ว เจ้ำอื่นเข้ำแข่งขันไม่ได้
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- มีเงินงบประมำณจัดสรรลงพื้นที่หมู่บ้ำน แต่เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้เสนอโครงกำรจริง เป็นโครงกำรตำมนโยบำย
ผู้มีอิทธิพล (เขียนโครงกำรไว้ร อแล้ว) โดยไม่ได้เกิดจำกควำมต้องกำรหรือเพื่อกำรแก้ไขปัญหำที่แท้จริง แต่มี
กระบวนกำรที่ถูกต้องทุกอย่ำง
- กำรแบ่งซื้อแบ่งจ้ำงเพื่อให้อยู่ในอ้ำนำจอนุมัติใช้วิธีเจำะจงรำคำ
- กำรตรวจรับงำนจ้ำงไม่มีคุณภำพ ไม่ได้คุณภำพ ไม่เป็นไปตำมสเป็ค
ยังไม่พบประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 7 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 7 ประกอบไปด้วย จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดกำญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดรำชบุรี จังหวัดสมุทรสงครำม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ภำคกลำงตอนล่ำงมี
ควำมหลำกหลำยของพื้นที่บำงจังหวัดเป็นพื้นที่รำบลุ่ม และบำงจังหวัดมีพื้นที่ติดชำยทะเล จึงเป็นพื้นที่ที่มีควำม
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เน้นกำรท่องเที่ยว ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ดังนั้น พื้นที่ดังกล่ำวจึงเป็นแหล่งรวมจังหวัดที่ก้ำลังพัฒนำทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม จึงมีกลุ่ม
นำยทุ น ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ ชำวบ้ ำ นและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ในพื้ น ที่ กระท้ ำ กำ รทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ ด้ ำ น
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรเสนอรำคำต่อหน่วยงำนของรัฐ
มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- จังหวัดนครปฐม (อ้ำเภอนครชัยศรี บำงเลน และสำมพรำน) พบประเด็นเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ
และสื่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ท้ำกำรก่อสร้ำงที่พักอำศัยรุกล้้ำล้ำน้้ำแม่น้ำท่ำจีน ซึ่ง
เป็นล้ำน้้ำสำธำรณะโดยผิดกฎหมำย มีกำรแจ้งเจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้รับทรำบปัญหำแล้ว แต่ไม่ได้
รับกำรแก้ไขยังคงมีกำรก่อสร้ำงต่อไปจนแล้วเสร็จ
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ้ำเภอหัวหิน) กำรทุจริตกำรแจกจ่ำยน้้ำให้กับประชำชนตำมครัวเรือนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง เนื่องจำกในพื้นที่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำ (น้้ำไม่ไหล) โดยน้้ำที่น้ำไป
แจกจ่ำยให้ประชำชนเป็นน้้ำที่ไม่สะอำด ไม่มีคุณภำพ และแจกจ่ำยไม่ทั่วถึง
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 8 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 8 ประกอบไปด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัดพังงำ จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุรำษฎ์ธำนี เป็นจังหวัดในภำคใต้ตอนบน ตั้งอยู่คำบสมุทรมลำยู ขนำบด้วยทะเล
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2 ฟำกฝั่ง คือ อ่ำวไทยทำงตะวันออก และทะเลอันดำมันทำงตะวันตก พื้นที่เป็นที่รำบมีที่รำบชำยฝั่งทะเลยำว
เรียบ กว้ำง และน้้ำตื้น สลับกับเนินเขำและภูเขำ อุดมไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ป่ำไม้ น้้ำตก ภู เขำ เป็นต้น
ประเด็นควำมเสี่ยงจึงมีแนวโน้มเป็นกำรทุจริตเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภคขั้น
พื้นฐำน กำรบุกรุกทรัพยำกรธรรมชำติ และกำรขำยบัตรเข้ำชมอุทยำนแห่งชำติ ในหลำยจังหวัดจึงมีควำมเสี่ยงสูง
หำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต นอกจำกนี้บ ำงจังหวัดยังมีปัญหำกำรละเลยป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่
สำธำรณะและกำรออกเอกสำรสิทธิ ซึ่งอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรรับสินบน
ยังไม่พบประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ ภาค 9 โดยสังเขป
พื้นที่ภำค 9 ประกอบไปด้วย จังหวัดสตูล จังหวัดสงขลำ จังหวัดนรำธิวำส จังหวัดยะลำ จังหวัดปัตตำนี
จังหวัดตรัง และจังหวัดพัทลุง เป็นกลุ่มจังหวัดในภำคใต้ตอนล่ำง ตั้งอยู่คำบสมุทรมลำยู ขนำบด้วยทะเล 2 ฟำกฝั่ง
คือ อ่ำวไทยทำงตะวันออก และทะเลอันดำมันทำงตะวันตก พื้นที่เป็นที่รำบมีที่ รำบชำยฝั่งทะเลยำว เรียบ กว้ำง
และน้้ำตื้น สลับกับเนินเขำและภูเขำ อุดมไปด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น ป่ำไม้ ประเด็นควำมเสี่ยงจึงมีแนวโน้ม
เป็ น กำรทุ จ ริ ต เกี่ ย วกั บ กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งในโครงกำรก่ อ สร้ ำ งสำธำรณู ป โภคขั้ น พื้ น ฐำนและกำรบุ ก รุ ก
ทรัพยำกรธรรมชำติ พื้นที่ส่วนใหญ่ของภำคเป็นพื้นที่ชำยแดน มีควำมขัดแย้งบริเวณชำยแดนและปัญหำกำรเมือง
เกี่ยวกับอุดมกำรณ์ทำงกำรเมืองและกำรแบ่งแยกดินแดน จึงมีประเด็นควำมเสี่ยงกำรทุจริตเกี่ยวกับงบประมำณใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจหรือสร้ำงควำมสมำนฉันท์ โดยเฉพำะในจังหวัดที่มีกำรก่อควำมไม่สงบ เนื่องจำกสำมำรถ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งโดยวิธีพิ เ ศษได้ ต ำมมติ ค รม. บำงพื้ น ที่ เ ป็ น พื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จพิ เ ศษซึ่ งมี ร ะเบีย บกฎหมำยบั ง คับใช้
โดยเฉพำะอันมีลักษณะยกเว้นกระบวนกำรบำงอย่ำง จึงมีควำมเสี่ยงสูงหำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต นอกจำกนี้
บำงจังหวัดยังมีปัญหำกำรละเลยป้องกันและแก้ไขสินค้ำหนีภำษีซึ่งอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรรับสินบน
มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- จังหวัดปัตตำนี (อ้ำเภอเมืองปัตตำนี) รุกล้้ำพื้นที่สำธำรณะ เช่น กรณีแม่น้ำปัตตำนี มีโรงแรมสร้ำงพื้นที่
รุกล้้ำล้ำน้้ำ
สรุปผลการปักหมุดพืนที่ กรุงเทพมหานคร โดยสังเขป
กำรปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตของพื้นที่กรุงเทพมหำนครแบ่งพื้นที่ออกเป็นลักษณะกลุ่มโซน ได้แก่
กลุ่มโซนกรุงเทพกลำง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก กลุ่มโซนกรุงธน
เหนือ และกลุ่มโซนกรุงธนใต้ ทั้งนี้ ประเด็นร่วมสภำพทั่วไปควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร สำมำรถ
สรุปได้ 3 ประเด็น ดังนี้

๘๑

1. กำรรับสินบน หรือกำรเรียกรับผลประโยชน์
2. กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบังคับใช้กฎหมำยเกี่ยวกับป้ำยโฆษณำบนทำงสำธำรณะ
3. สิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ
ตำมข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ แหล่งข่ำวในพื้นที่/หน่วยงำน และเอกสำรหลักฐำนกำรเปิดเผยของหน่วยงำน
หรือจำกกำรร้องขอของเครือข่ำยภำคประชำชน ซึ่งมีระดับควำมเป็นไปได้หรือควำมถี่ที่อำจเกิดเหตุกำรณ์ขึ้นเมื่อ
เทียบกับควำมเป็นไปได้อื่นๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร อยู่ในระดับ 5 (มำกที่สุด) ทั้ง 3 ประเด็นมีควำมเชื่อมโยง
กับงบประมำณจ้ำนวนมำก ควำมเป็นอยู่ของคนเมืองหลวง สภำพสังคมและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งใน
แต่ละกลุ่มโซนมีควำมแตกต่ำงในทำงภูมิสภำพดั้งเดิม เศรษฐกิจและสังคม และประชำชนที่อยู่อำศัยในพื้นที่อย่ำงมี
นัยยะส้ำคัญ สำมำรถส่งผลกระทบต่อควำมเสียหำยในวงกว้ำงในระดับเมืองหลวงของประเทศ สะท้อนถึงกำร
บริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ยังคงพบควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในพื้นที่ ซึ่งเกิดจำกกำร
ปฏิบัติและละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง
มีตัวอย่ำงประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตด้ำนทรัพยำกรน้้ำและน้้ำบำดำลที่น่ำสนใจ ดังนี้
- กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ (พระโขนง) พบประเด็นควำมเสี่ยงของคลังน้้ำมันของบริษัทเอกชนรำยใหญ่แห่งหนึ่ง
ที่ขยำยพื้นที่รุกล้้ำทำงน้้ำเจ้ำพระยำ
- กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ (เขตบำงเขน) คลองโคกครำม (รำมอินทรำ กม. 8) พบมีกำรปล่อยน้้ำเสีย โดย
เจ้ำหน้ำทีท่ มี่ ีหน้ำที่และอ้ำนำจรับผิดชอบไม่ได้ดูแล
- กลุ่มโซนกรุงเทพตะวัน ออก (เขตลำดกระบัง ) ชุมชนริมถนนมอเตอร์เวย์โดนเวนคืน (ร่มเกล้ำ) กำร
ก่อสร้ำงตอม่อขวำงทำงน้้ำในชุมชน เกิดมลพิษ ฝุ่นละอองส่งผลต่อสุขภำพ เนื่องจำกมอเตอร์เวย์มีกำรสร้ำงรั้ว
ตลอดแนว ตัดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนในพื้นที่ บดบังทัศนียภำพ มีกำรท้ำหนังสือเชิญผู้น้ำชุมชนแต่อำจไม่ใช่
ผู้น้ำที่มีบทบำทจริงในพื้นที่ คนในเขตไม่ได้ประโยชน์เนื่องจำกไม่มีทำงขึ้นลงอยู่ตรงนี้เลย มีกำรเชิญผู้แทนบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม (บริษัท ฤทธำ จ้ำกัด) และผู้แทนจำกพระจอมเกล้ำฯ ลำดกระบัง มำท้ำกำรค้ำนวณแล้ว
สำมำรถก่อสร้ำงตอม่อเดี่ยวกลำงมอเตอร์เวย์ได้ โดยไม่จ้ำเป็นต้องเวนคืนพื้นที่มำกและสำมำรถลดต้นทุนได้กว่ำ
หมื่นล้ำนบำท
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้พิทักษ์สายน้า
4.1 ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรน้าและพัฒนาที่ละเลยมิติการอนุรักษ์
โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบาดาล พืนที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
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วิกฤตการณ์น้าบาดาล
พื้นที่แอ่งเจ้ำพระยำตอนบน (พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนำท สุโขทัย) ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ
เกษตรกรมีกำรขุดบ่อตอกในไร่นำ เพื่อใช้น้ำบำดำลระดับตื้นในกำรท้ำนำควบคู่กับกำรใช้น้ำจำกระบบชลประทำน
ท้ำให้ระดับน้้ำบำดำลในชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น (ไม่เกิน 50 เมตร) มีอัตรำกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่องประมำณปีละ
25 - 50 เซนติเมตร โดยระดับน้้ำ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับลึกจำกผิวดินประมำณ 7 - 10 เมตร และแหล่งน้้ำบำดำล
ระดั บ ตื้ น มี ค วำมเสี่ ย งที่ จ ะแห้ ง หรื อ สู ญ เสี ย ไปเนื่อ งจำกกำรสู บ ใช้น้ ำ บำดำลในปริ ม ำณเกิ น สมดุ ล ที่ ม ำกเกิ น
ควำมสำมำรถในกำรทดแทนตำมธรรมชำติ ดังจะเห็ นได้จ ำกกำรติดตั้ งเครื่องสู บน้้ำ บำดำลแบบหอยโข่ง ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรสูบน้้ำจำกบ่อน้้ำบำดำลระดับน้้ำลึกไม่เกิน 6 เมตรจำกผิวดิน ท้ำให้ชำวบ้ำนจ้ำเป็นต้องเจำะ
บ่อน้้ำบำดำลที่ระดับลึกลงไป (มำกกว่ำ 60 ) และต้องขุดตำมลงไปวำง วงซีเมนต์ประมำณ 20 วง เพื่อวำงเครื่อง
สูบน้้ำไว้ข้ำงล่ำง เนื่องจำกระดับน้้ำอยู่ลึกลงไป ก้ำลังของเครื่องสูบมีไม่พอที่จะสูบ ดึงน้้ำขึ้นมำได้ ท้ำให้สิ้นเปลือง
พลังงำนในกำรสูบมำก และเสี่ยงต่อกำรเสียชีวิตจำกกำรขำดอำกำศหำยใจจำกกำรลงไปก้นบ่อเพื่อทรุดบ่อและ
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้้ำ

๘๓

เมื่อมีกำรสูบใช้น้ำบำดำลกันเป็นจ้ำนวนมำกส่งผลให้ระดับน้้ำบำดำลลดลงอย่ำงต่อเนื่องจนเกินกว่ำระดับ
น้้ำบ่อทรุดที่จะสูบน้้ำ ขึ้นมำใช้ได้ บ่อน้้ำ บำดำลก็จะไม่ได้ใช้ง ำนและจะถูกปล่ อยทิ้ งร้ำง โดยไม่มีกำรอุดกลบให้
ถูกต้องตำมหลักวิช ำกำร หรือไม่ปิดปำกบ่อให้มิดชิดจนท้ำ ให้เกิดหญ้ ำรกปกคลุ ม ซึ่งอำจเป็นสำเหตุท้ำให้ เ กิด
อุบัติเหตุคนพลัดตกลงไปเสียชีวิตในบ่อตำมที่เป็นข่ำวให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง นอกจำกนีถ้ ้ำมีกำรทิ้งขยะลงไปในบ่อที่ถูก
ปล่อยทิ้งร้ำงเหล่ำนั้นก็จะเกิดกำรปนเปื้อนในแหล่งน้้ำบำดำล
กรมทรัพยำกรน้้ำ บำดำล ได้ท้ำ กำรก่อสร้ำงเครือข่ำยสถำนีบ่อสังเกตกำรณ์น้ำบำดำลทั่วประเทศ เพื่อ
ติดตำมตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงระดับน้้ำและคุณภำพน้้ำบำดำล และใช้เป็นข้อมูลส้ำหรับประเมินผลกระทบต่อ
แหล่งน้้ำบำดำล ซึ่งจะบ่งบอกถึงแนวโน้มควำมเสี่ยงของชั้นน้้ำบำดำลในกำรเสียสมดุล และคำดกำรณ์ภำวะขำด
แคลนน้้ ำในอนำคตได้ ท้ำให้ ส ำมำรถก้ำ หนดแนวทำงหรื อ มำตรกำรก้ ำ กับ ควบคุ ม เพื่ อ กำรอนุรั ก ษ์ และฟื้ น ฟู
ทรัพยำกรน้้ำบำดำล เป็นกำรลดหรือป้องกันผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้้ำบำดำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๘๔

การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบาดาล
ปัญหำซึ่งเกิดจำกวิกฤตกำรณ์ น้ำบำดำลในพื้นที่ต่ำงๆ ของประเทศไทยในปัจจุบันได้ทวีควำมรุนแรงมำก
ขึ้น สำเหตุส้ำคัญมำจำกกำรพัฒนำน้้ำ บำดำลในกิจกำรอุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสำหกรรมมำกเกินกว่ำ
ปริมำณที่ธรรมชำติจะเพิ่มเติมและท้ำ ให้เกิดผลกระทบตำมมำ เช่นแผ่นดินทรุด กำรรุกล้้ำของน้ืำเค็มสู่แหล่งืำจื
น้ ด
กำรลดของระดับน้้ำบำดำลจนต้องเลิกใช้งำน ตลอดจนกำรปนเปื้อนของสำรพิษในน้้ำ บำดำลอันเกิดจำกกองขยะ
อุตสำหกรรม ปัญหำเหล่ำนี้จ้ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขโดยเร่งดวน กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ ให้ประชำชนได้
ทรำบถึงสำเหตุและน้ำเสนอแนวทำงกำรใช้น้ำบำดำลอย่ำงถูกหลักวิชำกำรในเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำร
ฟื้นฟูแหล่งน้้ำบำดำลที่ถูกพัฒนำจนเกินสมดุลของแหล่งน้้ำบำดำล
วัตถุประสงค์ในกำรน้ำเสนอหัวเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรแหล่งน้้ำ บำดำล เพื่อจะให้ผู้
ที่ท้ำหน้ำที่ควบคุมหน่วยเจำะและแนะน้ำ ช่ำงเจำะหรือผู้ปฎิบัติงำนที่เกี่ยวกับกำรเจำะได้ตระหนักและระวังสิ่งที่
อำจจะเกิดผลกระทบเนื่องจำกกำรเจำะน้้ำ บำดำลที่อำจเกิดปัญหำต่ำงๆ เช่น กำรเจำะในพื้นที่ต้นน้้ำ หรือพื้นที่รับ
น้้ำฝน (recharge area) กำรวำงเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังระดับน้้ำและตรวจสอบคุณภำพน้้ำ ทรำบถึงหลักกำรและ
เทคนิคในกำรสร้ำงและวำงบ่อสังเกตกำรณ์ กำรป้องกันหรือตรวจสอบกำรแพร่กระจำยของมลพิษในแหล่งน้้ำ
บำดำล กำรควบคุมแพร่กระจำยของกำรปนเปื้อนในขณะที่ท้ำกำรเจำะเพื่อส้ำรวจหรือเจำะเพื่อพัฒนำน้้ำบำดำล
การอนุรักษ์แหล่งน้าบาดาล

๘๕

กำรอนุรักษ์น้ำ บำดำล หมำยถึง วิธีกำรหรือกระบวนกำรซึ่งจะท้ำ ให้แหล่งน้้ำ บำดำลมีปริมำณส้ำรองที่
มั่นคงยั่งยืนเพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้ใช้น้ำบำดำลในปริมำณเพียงพอและคุณภำพที่เหมำะสมตลอดไป กำรอนุรักษ์น้ำบำดำล
ยังรวมไปถึงวิธีกำรหรือกระบวนกำรที่ท้ำ ให้แหล่งน้้ำบำดำลที่ถูกสูบใช้เกินปริมำณที่ก้ำ หนด (overdraft) กลับสู่
สภำพเดิมมีพื้นที่เพิ่มเติมน้้ำที่เอื้อต่อกำรไหลเพิ่มเติมของน้้ำผิวดิน ผู้ใช้น้ำมีจิตส้ำนึกต่อกำรใช้น้ำแบบประหยัดและ
คุ้มค่ำ ผู้ใช้น้ำตระหนักร่วมกันที่จะร่วมกันอนุรักษ์น้ำบำดำล
หลักกำรอนุรักษ์น้ำบำดำล ประกอบด้วย
- กำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
- กำรอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้ำหรือพื้นที่เพิ่มเติมน้้ำบำดำล
- กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้ำบำดำล
กำรใช้น้ำบำดำลโดยทั่วไป เมื่อเริ่มใช้ ผู้ใช้น้ำ จะไม่ค้ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในลักษณะต่ำงคนต่ำงใช้
เมื่อเวลำผ่ำนไปมีบ่อน้้ำบำดำลมำกขึ้น ชั้นน้้ำอยู่ที่ควำมลึกมำกขึ้น ปริมำณน้้ำ บำดำลถูกสูบขึ้นมำใช้เพิ่มขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว จนก่อให้เกิดปัญหำทั้งระดับน้้ำ ลดลงอย่ำงรวดเร็ว คุณภำพน้้ำก็ต่้ำลงและเกิดปัญหำสิ่งแวดล้อ มอื่นๆ
ตำมมำ
กำรอนุรักษ์น้ำ บำดำลมีวัตถุป ระสงค์เพื่อก้ำ หนดแนวปฏิบัติในกำรสู บน้้ำ และอนุรักษ์พื้นที่เพิ่มเติ มน้้ำ
ตลอดจนรวบรวมปัญหำและแก้ปัญหำของแอ่งน้้ำ บำดำลของตนเองที่เกิดขึ้นไปตำมเวลำกำรใช้น้ำ บำดำล ดังนั้น
กำรบริหำรจัดกำรน้้ำบำดำลจึงมีควำมจ้ำเป็น ดังนี้
1) กำรจัดกำรน้้ำ บำดำลเป็นงำนควบคุมปริมำณน้้ำ ไหลเข้ำและไหลออกจำกแหล่งน้้ำ บำดำลให้เป็นไป
อย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำเกี่ยวกับกำรเพิ่มเติมน้้ำ และปริมำณกำรสูบน้้ำของผู้ใช้น้ำทั้งหมดในแอ่งน้้ำบำดำลเพื่อให้มีน้ำ
บำดำลใช้ได้ตลอดไปไม่มีวันหมด
2) กำรอนุรักษ์พื้นที่เพิ่มเติมน้้ำ ประกอบด้วย กำรบ้ำรุงรักษำฟื้นฟูพื้นที่เพิ่มเติมน้้ำให้เอื้อต่อกำรเพิ่มเติม
น้้ำบำดำลสู่ชั้นน้้ำบำดำลอย่ำงเต็มที่ ได้น้ำจืดที่สะอำด ปริมำณมำก ปรำศจำกกำรปนเปื้อนจำกมลพิษ
3) กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้ำ บำดำลเป็นงำนที่ประกอบด้วยกำรเก็บข้อมูลกำรใช้น้ำ ของผู้ใช้น้ำในแอ่ง
น้้ำบำดำลให้ครบถ้วนเพื่อให้ได้ข้อมูลกำรสูบน้้ำ ที่แท้จริงตำมชนิดผู้ใช้น้ำ เพื่อวำงนโยบำยและก้ำหนดปริมำณกำร
ใช้น้ำในระยะยำวให้เพียงพอและยุติธรรม
4) กำรจัดกำรปัญหำกำรใช้น้ำ เป็นงำนที่รวบรวมปัญหำกำรใช้น้ำ บำดำล จัดล้ำดับปัญหำและแก้ปัญหำ
กำรใช้น้ำ เพื่อให้กำรใช้น้ำบำดำลมีน้ำเพียงพอต่อผู้ใช้ควบคู่ไปกับกำรอนุรักษ์น้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม

๘๖

กำรอนุรักษ์น้ำบำดำลและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยขั้นตอนกำรด้ำ เนินงำนตั้งแต่กำรจัดกำรน้้ำ บำดำล
กำรอนุรักษ์พื้นที่ต้นืำ
น้ หรือพื้นที่เพิ่มเติมน้้ำบำดำล กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้ำบำดำล กำรรวบรวมปัญหำกำรใช้
น้้ำบำดำล ตลอดจนกำรวำงแผนจัดกำรปัญหำน้้ำบำดำลเพื่อให้กำรอนุรักษ์น้ำบำดำลยั่งยืนควบคู่กับกำรใช้น้ำบำดำล
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาล
กำรพัฒนำน้้ำบำดำลถ้ำจะให้ได้ผลสูงสุดจ้ำเป็นต้องวำงแผนกำรใช้น้ำให้ครอบคลุมตลอดทั้งแอ่งน้้ำบำดำล
เนื่องจำกลักษณะแอ่งน้้ำบำดำลเป็นอ่ำงน้้ำธรรมชำติที่มีขนำดใหญ่ซึ่งอยู่ใต้ดิน กำรใช้ น้ำบำดำลในอ่ำงน้้ำดังกล่ำว
ไม่ว่ำจะโดยผู้หนึ่งผู้ใด ย่อมจะมีผลต่อผู้ใช้น้ำ รำยอื่นๆ ด้วย กำรจัดกำรน้้ำบำดำลนั้น โดยทั่วไปต้องค้ำ นึงถึงไม่
เฉพำะสภำพทำงธรณีวิ ทยำและอุท กธรณีวิ ท ยำเท่ ำนั้น แต่จ้ำ เป็นต้องค้ำ นึง ถึ งปัจ จัย ทำงด้ ำนเศรษฐศำสตร์
กฎหมำย กำรเมือง และกำรเงินด้วย ปกติกำรใช้น้ำ บำดำลถ้ำจะให้ได้ผลคุ้มค่ำทำงด้ำนเศรษฐกิจในกำรน้ำ น้้ำ
บำดำลจำกแอ่งน้้ำบำดำลขึ้นมำใช้แล้ว ต้องเป็นกำรใช้น้ำผสมผสำนระหว่ำงน้้ำผิวดินและน้้ำใต้ดินควบคู่กันไป
ขั้นตอนหรือวิธีกำรด้ำเนินงำนในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ บำดำลเมื่อมีกำรประเมินศักยภำพแหล่งน้้ำ และ
เตรียมแผนกำรจัดกำรน้้ำบำดำลแล้ว ขั้นตอนกำรตัดสินใจสุดท้ำยจ้ำเป็นต้องให้หน่วยงำนรัฐบำลเป็นผู้ด้ำเนินงำน
1) หลักกำรในกำรจัดกำรแอ่งน้้ำบำดำล
กำรจัดกำรแอ่งน้้ำ บำดำลจะต้องสอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำน้้ำ บำดำล เพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับด้ำน
สังคมและเศรษฐกิจ โดยทั่วไปแต่ละจุดประสงค์หลักของกำรจัดกำรน้้ำ บำดำลก็เพื่อให้ได้ “ปริมำณน้้ำมำกที่สุด
คุณภำพตำมต้องกำร ด้ว ยรำคำต่้ำ ที่สุ ด ” ในกำรพัฒ นำแอ่งน้้ำ บำดำลยังต้ อ งค้ำ นึงถึ งด้ว ยว่ำ แอ่งน้้ำ บำดำล
เปรียบเสมือนเป็นที่เก็บน้้ำใต้ดินขนำดใหญ่ กำรใช้น้ำบำดำลหรือกำรสูบน้้ำบำดำลไปใช้ ณ จุดใดจุดหนึ่งในแอ่งน้้ำ
บำดำลนั้น จะมีผลกระทบต่อปริมำณน้้ำบำดำล ณ จุดอื่นๆ ในแอ่งน้้ำบำดำลนั้นด้วย
กำรพัฒนำน้้ำบำดำลจำกแอ่งน้้ำบำดำล เริ่มจำกบ่อสูบน้้ำบำดำลไม่กี่บ่อ กระจำยอยู่ในท้องที่ต่ำงๆในแอ่ง
น้้ำบำดำล เมื่อเวลำผ่ำนไปมีกำรเจำะน้้ำ บำดำลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท้ำ ให้อัตรำกำรสูบน้้ำจำกแอ่งน้้ำ บำดำลเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ตำมจ้ำนวนของบ่อน้้ำบำดำล กำรเพิ่มขึ้นของจ้ำนวนบ่อน้้ำบำดำลนี้จะมีจ้ำนวนมำกตำมเวลำ จนในที่สุด
ควำมสมดุลระหว่ำงปริมำณน้้ำ ไหลเข้ำแอ่งน้้ำบำดำล และปริมำณน้้ำที่สูบจำกแอ่งน้้ำบำดำลเสียไป หรือปริมำณ
กำรสูบน้้ำสูงกว่ำปริมำณน้้ำไหลเข้ำมำกๆ ดังนั้นกำรใช้น้ำ หลังจำกเวลำดังกล่ำว ถ้ำขำดกำรจัดกำรก็จะท้ำ ให้เกิด
กำรลดลงของระดับน้้ำบำดำล และปริมำณน้้ำบำดำลท้ำให้มีผลกระทบต่อสภำพสังคมและเศรษฐกิจ
กำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำบำดำล เป็นกำรควบคุมปริมำณน้้ำ ไหลเข้ำและออกจำกแอ่งน้้ำ บำดำลให้เป็นไป
ตำมหลักวิชำกำร ด้วยเหตุผลดังกล่ำวแล้ว กำรใช้น้ำ บำดำลในอนำคตจ้ำ เป็นจะต้องมีกำรจัดกำรน้้ำ บำดำลที่ดี
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เพื่อให้น้ำบำดำลสำมำรถใช้ได้ตลอดไป ซึ่งในกำรจัดกำรจุดประสงค์ส้ำ คัญ ได้แก่ กำรใช้น้ำ บำดำลซึ่งมีปริมำณ
เพิ่มเติมต่อปีอย่ำงจ้ำกัดให้คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจมำกที่สุด
2) กำรจัดกำรแอ่งน้้ำบำดำลชนิดใช้น้ำร่วมกัน
กำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำจำกลุ่มน้้ำใดๆ ถ้ำจะให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดควรใช้วิธีใช้น้ำ ร่วมกัน ระหว่ำงน้้ำผิว
ดินและน้้ำใต้ดิน วิธีกำรนี้จะท้ำ ให้ได้น้ำเต็มที่ตำมต้องกำร พร้อมกับมีกำรอนุรักษ์น้ำ ไปพร้อมกันด้วยเพื่อให้เกิด
ควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ
หลักกำรของกำรใช้น้ำร่วมกันระหว่ำงน้้ำผิวดินและน้้ำใต้ดิน เป็นกำรกักเก็บน้้ำที่ไหลในแม่น้ำไว้ใช้ในอ่ำง
เก็บน้้ำผิวดินแล้วเปลี่ยนไปเก็บไว้ในรูปของน้้ำ ใต้ดิน น้้ำในอ่ำงเหนือเขื่อนเหมำะส้ำ หรับเป็นน้้ำ ใช้ในระหว่ำงปี
ในขณะที่น้ำบำดำลจะสงวนไว้ใช้ในช่วงขำดฝนหรือฤดูแล้ง ดังนั้น ระดับน้้ำ บำดำลควรจะเปลี่ยนแปลงได้ ในช่วงปี
แล้งและปีฝนมำก นั่นคือระดับน้้ำบำดำลจะต่้ำกว่ำปกติในฤดูแล้ง แล้วคืนตัวสู่ระดับปกติในปีฝนมำก ภำยใต้ระบบ
กำรใช้น้ำร่วมกันในระหว่ำงช่วงปีมีฝนตกปกติ น้้ำ ผิวดินจะถูกน้ำไปใช้ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ พร้อมทั้ งท้ำ
กำรอัดหรือเพิ่มเติมน้้ำผิวดินลงสู่ชั้นน้้ำบำดำลให้มำกที่สุดเพื่อยกระดับน้้ำบำดำล ในทำงกลับกัน ในช่วงหรือปีที่ฝน
แล้ง น้้ำผิวดินจะมีอยู่อย่ำงจ้ำ กัด ปริมำณน้้ำทดแทนจะได้จำกกำรสูบน้้ำ บำดำลขึ้นมำใช้และปล่อยให้ระดับน้้ำ
บำดำลลดต่้ำลงกว่ำปกติได้ หลักกำรของกำรใช้ น้ำร่ว มกันขึ้นอยู่กับกำรใช้น้ำ บำดำลจำกแอ่ง ภำยใต้ช่วงกำร
เปลี่ยนแปลงระดับน้้ำบำดำลช่วงหนึ่ง
การอนุรักษ์พืนที่ต้นน้าหรือพืนที่เพิ่มเติมน้าบาดาล
1) ควำมส้ำคัญและบทบำทของกำรอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้ำ
พื้นที่ต้นน้้ำหรือพื้นที่เพิ่มเติมน้้ำบำดำลนับว่ำเป็นพื้นที่ส้ำคัญมำกส้ำหรับชั้นน้้ำบำดำล เปรียบเสมือนปำก
ขวดหรื อ ปำกโอ่ ง ที่ จ ะให้ น้ ำ ไหลเข้ ำ สู่ ชั้ น น้้ ำ บำดำล ถ้ ำ พื้ น ที่ ต้ น น้้ ำ มี ค วำมสมบู ร ณ์ ทั้ ง ต้ น ไม้ ป กคลุ ม และ
สภำพแวดล้อมปรำศจำกมลพิษ ก็จะท้ำ ให้น้ำที่ไหลเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำลมีปริมำณมำกและคุณภำพดี ในทำงตรงกัน
ข้ำม ถ้ำพื้นที่ต้นน้้ำ หรือพื้นที่เพิ่มเติมน้้ำ ถูกท้ำลำยหรือมีกำรปนเปื้อนของมลพิษ จะท้ำ ให้น้ำที่เพิ่มเติมสู่ชั้นน้้ำ
บำดำลมีปริมำณน้อยและคุณภำพไม่ดี ใช้ประโยชน์ไม่ได้ อีกทั้งต้องสิ้นเปลืองงบประมำณในกำรบ้ำบัดเพิ่มขึ้น
2) ชนิดของพื้นที่เพิ่มเติมน้้ำ
พื้นที่เพิ่มเติมน้้ำมีอยู่หลำยชนิด ประกอบด้วย พื้นที่ป่ำและแหล่งน้้ำ ธรรมชำติ หรือรอยแตกของหินตำม
ธรรมชำติ เขตเกษตรกรรม เช่น พื้นที่ไร่ พื้นที่นำ พื้นที่สวน พื้นที่ชุมชน พื้นที่อุตสำหกรรมและเขตพำณิชยกรรม
2.1) พื้นที่ป่ำต้นน้้ำ แหล่งน้้ำธรรมชำติ และรอยแตกของหิน พื้นที่เหล่ำนี้จะช่วยให้น้ำฝนที่ตกลงมำแต่ละ
ปีไหลเพิ่มเติมเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ปริมำณน้้ำ มำกและคุณภำพดี เช่น พื้นที่ป่ำรอบๆ แอ่ง
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ลุ่มน้้ำเจ้ำพระยำและพื้นที่ป่ำล้ำน้้ำสำขำในภำคเหนือ เป็นต้น ตลอดจนแหล่งน้้ำ ธรรมชำติต่ำงๆ เช่น บึงบอระเพ็ด
และเขื่อนต่ำงๆ
2.2) เขตเกษตรกรรม พื้นที่เกษตรกรรมทั้งพื้นที่ปลูกพืชไร่ ต่ำงๆ เช่น ไร่อ้อย ข้ำวโพดและมันส้ำ ปะหลัง
เป็นแหล่งเพิ่มเติมน้้ำบำดำลด้วยเช่นกัน ในขณะที่พื้นที่นำทั้งนำน้้ำ ฝนและเขตชลประทำน ก็มีส่วนเพิ่มเติมน้้ำสู่ชั้น
น้้ำบำดำล ตลอดจนพื้นที่สวนซึ่งขุดเป็นคูน้ำในภำคกลำงก็มีส่วนเพิ่มเติมน้้ำเช่นกัน
2.3) พื้นที่ชุมชนในที่นี้หมำยถึงชุมชนชนบท มีส่วนในกำรเพิ่มเติมน้้ำแต่จะเป็นน้้ำที่ไหลบ่ำผิวดินและน้้ำใช้
จำกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่น้ำจะมีคุณภำพต่้ำลง
2.4) เขตอุตสำหกรรม พื้น ที่อุตสำหกรรมส่ว นใหญ่ น้้ำ ฝนหรือ น้้ำไหลบ่ำผิ วดินจะถูกรวบรวมระบำย
ออกไป ท้ำให้น้ำไหลเพิ่มเติมน้้ำลงในส่วนของน้้ำฝน แต่น้ำเสียจำกอุตสำหกรรมมีโอกำสจะซึมลงสู่ใต้ดินมำกขึ้น ท้ำ
ให้น้ำใต้ดินมีคุณภำพลดลง
2.5) เขตพำณิชยกรรมและชุมชนเมือง ปัจจุบันเขตชุมชนเมืองและเขตพำณิชยกรรมซึ่งเป็นย่ำนกำรค้ำ
จะรวบรวมน้้ำฝนไหลบ่ำผิวดินระบำยออกไป ในขณะที่น้ำเสียจำกเมือง ระบบถังส้วม และอื่นๆ มีส่วนไหลลงสู่น้ำ
ใต้ดินแทน และท้ำให้น้ำใต้ดินมีคุณภำพลดลง
การควบคุมปริมาณการใช้น้าบาดาล
ปริมำณน้้ำบำดำลที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ ถือว่ำเป็นทรัพยำกรน้้ำ ที่มีอยู่อย่ำงจ้ำกัด ส้ำหรับผู้ใช้น้ำในปัจจุบัน
และอนำคต กำรควบคุมปริ มำณกำรใช้น้ ำ บำดำลก็เ พื่ อให้ ผู้ ใช้น้ำ ในแอ่งน้้ ำ บำดำลทั้ งในปัจ จุบันและอนำคต
สำมำรถใช้น้ำได้ตลอดไปอย่ำงเหมำะสมคุ้มค่ำและมีคุณภำพที่ดี โดยตระหนักถึงกำรใช้อย่ำงประหยัดและกำรมี
ส่วนร่วมกับผู้ใช้น้ำรำยอื่นๆ กำรควบคุมปริมำณกำรใช้น้ำ บำดำลประกอบด้วย กำรจัดแบ่งเขตและชั้นน้้ำ บำดำล
กำรจ้ำแนกผู้ใช้น้ำ กำรจดทะเบียนผู้ใช้น้ำและกำรรวบรวมปริมำณกำรใช้น้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำล

1) กำรจัดแบ่งเขตและชั้นน้้ำบำดำล
กำรจัดแบ่งเขตและชั้นน้้ำบำดำลนี้ จะช่วยให้ทรำบปริมำณน้้ำบำดำลที่มีอยู่ อำจจะจัดแบ่งเขตตำมแอ่งน้้ำ
บำดำล ตำมควำมลึ กของชั้นน้้ ำ บำดำลแต่ละลุ่มน้้ำ แต่ล ะภูมิภ ำคให้แน่ชัด มีผ ลกำรศึกษำที่น่ำเชื่อถือและใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) กำรจ้ำแนกผู้ใช้น้ำ
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กำรจ้ำแนกผู้ใช้น้ำตำมชนิดกำรใช้น้ำตำมควำมจ้ำเป็น เช่น น้้ำอุปโภคบริโภค น้้ำเพื่อเกษตรกรรม น้้ำเพื่อ
อุตสำหกรรมและน้้ำเพื่อพำณิชยกรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน พ.ร.บ.น้้ำ บำดำล 2520 ได้จัดแบ่งไว้แล้ว แต่ควรจะมี
กำรศึกษำวิจัยกำรจัดแบ่งชนิดผู้ใช้น้ำให้เหมำะสมยิ่งขึ้นตำมกำลสมัย
3) กำรจดทะเบียนผู้ใช้น้ำ
ทะเบียนผู้ใช้น้ำนี้ควรจะต้องมีกำรจดทะเบียนผู้ใช้น้ำให้ครบถ้วนทั้งเอกชนและรำชกำร เพื่อให้กำรควบคุม
กำรใช้น้ำมีประสิทธิภำพ ควรจะมีกำรปรับปรุง พ.ร.บ.น้้ำบำดำล ให้หน่วยงำนรำชกำรต้องจดทะเบียนและจ่ำยค่ำ
น้้ำบำดำลซึ่งคิดรำคำอำจจะถูกมำกๆ เช่น ร้อยละ 10 เป็นต้นเพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่ำน้้ำบำดำล
4) กำรรวบรวมปริมำณกำรใช้น้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำล
ปริมำณน้้ำบำดำลแต่ละแอ่งหรือเขตกำรใช้น้ำบำดำลและระดับน้้ำบำดำล ควรต้องมีกำรรวบรวมอย่ำงเป็น
ระบบทุกๆ รอบปี น้้ำเพื่อใช้ประกอบกำรก้ำหนดปริมำณน้้ำปลอดภัยของแต่ละแอ่งน้้ำบำดำลหรือเขตน้้ำบำดำลที่
จะใช้ได้ในแต่ละปี
5) กำรก้ำหนดปริมำณกำรใช้น้ำบำดำล
ปริมำณน้้ำบำดำลควรก้ำหนดตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้ จัดล้ำ ดับควำมส้ำคัญของผู้ใช้น้ำตำม พ.ร.บ.น้้ำ
บำดำล ปริมำณน้้ำบำดำลส้ำรอง ปริมำณน้้ำบำดำลปลอดภัยรำยปี ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่ พ.ร.บ. น้้ำบำดำลและ
กลุ่มผู้ใช้น้ำมีควำมเห็นร่วมกัน แล้วจัดสรรปริมำณน้้ำบำดำลในระยะรอบปีและรอบ 5 ปี เป็นต้น
การรวบรวมปัญหาการใช้น้าบาดาล
กำรใช้น้ำบำดำล ในแต่ละปีจะมีผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น ตำมด้วยปริมำณน้้ำเพิ่มขึ้น จ้ำนวนบ่อและควำมลึกของบ่อ
ดังนั้น ในรอบ 1 ปี ควรจะรวบรวมปัญหำกำรใช้น้ำ บำดำลของแอ่งน้้ำบำดำลแต่ละแอ่ง เพื่อจัดล้ำดับควำมส้ำคัญ
เพื่อประโยชน์ในกำรวิจัยและแก้ไข ทั้งในรูปแอ่งน้้ำ บำดำลแต่ละแอ่ง และรวมเป็นปัญหำน้้ำ บำดำลของประเทศ
โดยรวม
กำรประเมินควำมเสี่ยงกำรปนเปื้อนของแหล่งน้้ำ บำดำล หมำยถึง กระบวนกำรที่น้ำ มำใช้เพื่อคำดกำรณ์
ถึงควำมเป็นไปได้ที่น้ำบำดำลจะถูกปนเปื้อนจำกมลสำร
การวางแผนจัดการปัญหาน้าบาดาล
ปั ญ หำน้้ ำ บำดำล จะต้ อ งน้ ำ มำจั ด ท้ ำ แผนแก้ ปั ญ หำเพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมกำรน้้ ำ บำดำลจั ด สรร
งบประมำณในแต่ล ะปี เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ ำพกำรใช้น้ำ อนุรักษ์พื้นที่เพิ่มเติมน้้ำ กำรแก้ไขปัญหำสิ่ งแวดล้ อม
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ตลอดจนกำรจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ บำดำล ในรูปคณะอนุกรรมกำรน้้ำบำดำลแต่ละแอ่งน้้ำ บำดำล สัมพันธ์กับคณะ
กรรมกำรน้้ำบำดำลในระดับประเทศ
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4.2 การปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรน้าในชุมชนหรือท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน
โรงเรียนควรมีคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรน้้ำโดยกำรมีส่วนร่วมในลักษณะไตรภำคี หรือสำมเหลี่ยม
มิตรภำพ ประกอบด้วยตัวแทนจำก
1) กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภ ำค มีบทบำทหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค
กระบวนกำรกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบน้้ำบำดำลในโรงเรียน
2) โรงเรียน มีบทบำทหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรในทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรใช้ บ้ำรุงรักษำ และเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพ ตลอดจนกำรรณรงค์ส่งเสริมเพื่อควำมยั่งยืน
3) ชุมชน มีบทบำทหน้ำที่ในกำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและร่วมเรียนรู้

แนวทางในการป้องกันรักษาน้าบาดาลในสไตล์ที่เด็กๆ ท้าได้
• ส้ำรวจบริเวณบ้ำนเพื่อเสำะหำข้ำวของเครื่องใช้ที่อำจท้ำให้น้ำบำดำลปนเปื้อน หำกถูกเทลงพื้นหรือฝัง
กลบที่กลำงแจ้ง และท้ำเครื่องหมำยก้ำหนดให้เป็นวัตถุอันตรำย เพื่อให้สมำชิกในครอบครัวเกิดควำมระมัดระวัง
และตระหนักในกำรใช้หรือน้ำไปรวมกันในวัน “เก็บขยะที่ใช้ในบ้ำนที่เป็นสำรอันตรำย”
• ให้ควำมรู้กับผู้อื่นว่ำผลิตภัณฑ์ที่เป็นสำรเคมีอั นตรำยมีควำมไม่ปลอดภัย อย่ำงไรหำกโยนมันลงถังขยะ
และแทนที่จะเทสำรเคมีลงที่พื้น ควรใช้ให้หมดเพื่อให้เหลือแต่บรรจุภัณฑ์
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• เริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และค้นคว้ำหำข้อมูลเกี่ยวกับสูตรกำรท้ำน้้ำยำท้ำควำม
สะอำดต่ำงๆ ที่มีส่วนประกอบที่สำมำรถหำท้ำเองได้และไม่เป็นอันตรำย เช่น น้้ำส้มสำยชู หรือ เบกกิ้งโซดำ จำก
ห้องสมุดหรือร้ำนหนังสือในท้องถิ่น
• สนับสนุนและชักชวนให้หน่วยงำนด้ำนสุขภำพเพื่อให้กำรสนับสนุน วันเก็บขยะอันตรำย ในละแวกบ้ำน
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อนุญำตให้สมำชิกในชุมชน น้ำสีเก่ำๆ น้้ำมันเครื่อง และสำรเคมีที่เป็นอันตรำยมำก้ำจัดอย่ำงถูกวิธี
และจัดให้มีกำรช่วยประชำสัมพันธ์โดยอำสำสมัครในกำรส่งจดหมำยประชำสัมพันธ์และแปะป้ำยประชำสัมพันธ์
ต่ำงๆ
• ออกแบบโปสเตอร์ไว้เป็นชุดๆ เพื่อแขวนประชำสัมพันธ์ในชุมชนและให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกันดูแล
รักษำน้้ำบำดำลบริเวณร้ำนขำยของช้ำ ห้องสมุด โรงเรียน หรือศูนย์กำรค้ำ
• จัดตั้งทีมงำนกับคุณครูและเพื่อนๆ ในห้องเรียนเพื่อช่วยกันผลักดันโครงกำรบริกำรชุมชนหรือร่วมกัน
จัดตั้งวันกำรศึกษำน้้ำบำดำลในระดับโรงเรียน
• พึงระลึกไว้ว่ำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่ำง ที่เด็กๆ ท้ำนั้นล้วนสร้ำงควำมแตกต่ำงให้เกิดขึ้น
วิธีการง่ายๆ ที่เด็กๆ สามารถช่วยให้น้าใต้ดินและสภาพแวดล้อมในละแวกบ้านและชุมชนที่อยู่ ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดี
• เก็บขยะในละแวกบ้ำนและโรงเรียนให้สะอำดเรียบร้อย
• กระตุ้นให้บุคคลรอบข้ำงและคนในครอบครัวใช้หลักกำร 3R คือกำรลดกำรใช้ กำรใช้ซ้ำและกำรน้ำ
กลับมำใช้ใหม่
• ปรึกษำกับผู้บริหำรโรงเรียนให้ออกใบประกำศนียบัตร “ผู้อนุรักษ์น้ำบำดำล” ให้ กับนักเรียนที่ร่วมมือ
• ปรึกษำกับผู้น้ำชุมชนให้ก้ำหนดให้มีวัน “เก็บขยะที่ใช้ในบ้ำนที่เป็นสำรอันตรำย” เพื่อให้มีกำรก้ำจัดขยะ
ที่เป็นสำรเคมีอันตรำยต่ำงๆ เช่น สีและน้้ำมันอย่ำงถูกวิธี
• เด็กๆ กับเพื่อน หรือสมำชิกในครอบครัวอำจไปบอกถึงวิธีกำรที่จะเป็นกำรอนุรักษ์น้ำบำดำลกับบุคคลที่
อยู่ในละแวกใกล้เคียง
• ออกแบบโปสเตอร์ หรื อใบปลิว ที่สวยงำม เพื่อให้ควำมรู้แก่คนในชุมชนเกี่ยวกับวิธีกำรง่ำยๆ ในกำร
อนุรักษ์น้ำ
• ชักชวนและสนับสนุนให้เพื่อนและคนในครอบครัวใช้สินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจ้ำกัดกำรใช้
สำรเคมีที่เป็นอันตรำยต่ำงๆ เช่น ยำฆ่ำแมลงและปุ๋ยอนินทรีย์
• พูดคุยปรึกษำกับครูที่โรงเรียนให้จัดสอนหรือจัดให้มีโครงงำนวิชำที่เกี่ยวกับน้้ำบำดำล หรือให้จัดให้มีวัน
กำรศึกษำน้้ำบำดำลของโรงเรียนขึ้น
• เข้ำร่วมชมรมนักส้ำรวจและอนุรักษ์น้ำของโรงเรียน เพื่อทดสอบและสังเกตควำมเปลี่ยนแปลงของสระ
น้้ำ ล้ำธำรหรือทะเลสำบใกล้บ้ำน
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• ท้ำงำนร่วมกับชมรมหรือหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อร่วมกันจัดประชำสัมพันธ์กำรทดสอบน้้ำของชุมชน
• พิจำรณำก่อตั้งชมรม น้้ำบำดำล แล้วพบปะกันช่วงหลังเลิกเรียนในโอกำสที่เหมำะสม เพื่อช่วยกันผลักดัน
โครงกำรให้บริกำรเกี่ยวกับวิธีกำรป้องกันรักษำน้้ำบำดำลอย่ำงง่ำยๆ ของชุมชนที่อยู่ให้ประสบผลส้ำเร็จ
4.3 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่ดีในการพิทักษ์ทรัพยากรน้า

กรณีศึกษา การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ควรใช้เป็นตัวแบบที่ดี
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้าบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้าบาดาล

มาตรการควบคุมการใช้น้าบาดาล
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มาตรการควบคุมการใช้น้าบาดาล (ต่อ)

การประกาศเขตวิกฤตน้าบาดาล

พ.ศ. 2546 ประกาศเขตวิกฤตน้าบาดาลทัง 7 จังหวัด
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ภาพรวมระดับน้าบาดาลกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

การทรุดตัวสะสม
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4.4 การร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เกี่ยวกับการพิทักษ์ทรัพยากรน้าในชุมชนหรือท้องถิ่น
วิธีกำรเติมน้้ำที่ประชำชนทั่วไป และหน่วยงำนส่วนท้องถิ่นสำมำรถน้ำไปด้ำเนินกำรได้เอง
ปัจจุบันในหลำยพื้นที่ให้ควำมสนใจในเรื่องของกำรอนุรักษ์แหล่งบำดำลกันเป็นจ้ำนวนมำก โดยเฉพำะกำร
เติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล อันเนื่องมำจำกหลำยพื้นที่เกิดปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง และปัญหำกำรลดลง
ของระดับน้้ำบำดำลในหลำยพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อประชำชนและเกษตรกรในหลำยพื้นที่โดยตรง วิธีกำรอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยำกรน้้ำบำดำล อีกวิธีหนึ่ง คือ กำรเติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล ซึ่งกำรเติมน้้ำบำดำลมีทั้งกำรเติมน้้ำใน
ชั้นน้้ำบำดำลระดับลึก และชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น มีตั้งแต่รูปแบบกำรเติมน้้ำที่เรียบง่ำยไปจนถึงรูปแบบวิธีกำรซับซ้อน
วิธีกำรเติมน้้ ำที่เหมำะส้ ำหรั บ ประชำชนทั่ว ไป หรือหน่ว ยงำนส่ ว นท้องถิ่นสำมำรถน้ ำไปปรับใช้ แ ละ
ด้ำเนินกำรได้เองในพื้นที่ของตน คือ วิธีกำรเติมน้้ำในชั้นน้้ำบำดำลระดับตื้น เนื่องจำกมีวิธีกำรก่อสร้ำงง่ำย ต้นทุน
ต่้ำ และไม่ซับซ้อน ส่วนกำรเติมน้้ำในชั้นน้้ำบำดำลระดับลึก เนื่องจำกมีต้ นทุนสูง มีรูปแบบวิธีกำรที่ซับซ้อนและ
ต้องอำศัยผู้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำรด้ำเนินงำน จึงไม่แนะน้ำให้ประชำชนทั่วไป หรือหน่วยงำนส่วน
ท้องถิ่นน้ำไปด้ำเนินกำรเอง ซึ่งวิธีกำรเติมน้้ำบำดำลที่เหมำะสมจะขอกล่ำวถึงวิธีกำรเติมน้้ำ 3 วิธี ดังนี้
1) การเติมน้าฝนผ่านหลังคาลงใต้ดิน
เป็นวิธีกำรรวบรวมน้้ำฝนจำกหลังคำบ้ำนเรือน และอำคำรที่มีพื้นที่มำก เช่น วัดหรือโรงเรียน โดยต่อท่อ
น้ำส่วนน้้ำที่ล้นออกสู่ถึงกรวดทรำยกรอง ผ่ำนลงสู่บ่อเติมน้้ำ วิธีนี้ประชำชนทั่วไปสำมำรถท้ำได้ง่ำยที่บ้ำนเรือนท่ำนเอง
องค์ประกอบของระบบเติมน้้ำฝนผ่ำนหลังคำลงใต้ดิน ประกอบด้วยบ่อเติมน้้ำ รำงรินรวบรวมน้้ำฝนจำก
หลังคำ ถังเก็บน้้ำฝน ถังกรอง ท่อรวบน้้ำจำกถังเก็บน้้ำและถังกรองลงสู่บ่อเติมน้้ำ
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2) การเติมน้าผ่านบ่อ
เป็นวิธีกำรรวบรวมน้้ำฝนและน้้ำที่ไหลหลำก ให้ไหลลงบ่อน้้ำตื้น โดยผ่ำนกรวดทรำยกรองที่บรรจุในบ่อ
วิธีนี้เกษตรกรที่มีบ่อวงที่ถูกทิ้งร้ำง ไม่ได้ใช้งำนแล้ว สำมำรถน้ำมำพัฒนำให้เป็นบ่อเติมน้้ำได้
องค์ประกอบของระบบเติมน้้ำผ่ำนบ่อเติมน้้ำ ประกอบด้วย บ่อเติมน้้ำ (บ่อวงซีเมนต์) ระบบกรองกรวด
ทรำยภำยในบ่อวง และทำงระบำยน้้ำหรือท่อรวบน้้ำเข้ำสู่บ่อเติมน้้ำ
การเติมน้าผ่านบ่อ (บ่อวงซีเมนต์)
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การเติมน้าผ่านบ่อ (บ่อน้าบาดาล)

3) การเติมน้าผ่านสระ
เป็นวิธีกำรสร้ำงสระเพื่อเพิ่มเวลำและพื้นที่กำรสัมผัสกำรซึมผ่ำนผิวดินให้มำกขึ้น ในพื้นที่ที่มี
ตะกอนทรำยที่ซึมได้เร็ว และมีแหล่งน้้ำดิบที่มีปริมำณน้้ำ และคุณภำพที่เหมำะสม
องค์ประกอบของระบบเติมผ่ำนสระประกอบด้วย สระเติมน้้ำ ขนำดของสระเติมน้้ำขึ้นอยู่กับ
ควำมเหมำะสมของสภำพพื้นที่ หรือใช้บ่อทรำยเก่ำที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ระบบกรวดทรำยกรองภำยในสระและท่อ
รวบรวมน้้ำดิบเข้ำสู่สระเติมน้้ำ
การเติมน้าผ่านสระ (บ่อทรายเก่า)
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การเติมน้าผ่านสระ (สระขนาดเล็ก)

4.5 การเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการละเมิดขันพืนฐาน
โครงการปักหมุดพืนที่เสี่ยงต่อการทุจริต ส้านักงาน ป.ป.ช.
กำรปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต ประจ้ำปี 2563 นั้น เป็นกำรด้ำเนินกำรในปีแรก ซึ่งอำจมีข้อจ้ำกัด
ของเรื่องของควำมเข้ำใจในจุดประสงค์ของโครงกำรและกำรเก็บข้อมูลทั้งผู้เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล อย่ำงไรก็ดี
กำรด้ำเนินโครงกำรส่งผลให้เกิดกำรรวบรวมข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ หลำยข้อมูล
เป็นข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตอั นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่พบเห็นประจ้ำวัน บำงข้อมูลเป็นประเด็น
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในรูปแบบของโครงกำรที่ด้ำเนินกำรผ่ำนมำแล้วหรือเพิ่งด้ำเนินกำรแล้วเสร็จ บำงข้อมูลเป็น
รู ป แบบควำมเสี่ ย งต่ อ กำรทุ จ ริ ต อั น เป็ น รู ป แบบของโครงกำรที่ ก้ ำ ลั ง จะเริ่ ม ด้ ำ เนิ น กำร หรื อ อยู่ ร ะหว่ ำ งกำร
ด้ำเนินกำรแต่มีสิ่งบ่งชี้ถึงควำมไม่ปกติอันน้ำไปสู่กำรวิเครำะห์ถึงควำมเสี่ยงกำรทุจริต
เพรำะฉะนั้น กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลอันเกิดจำกกำรปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต สำมำรถน้ำไปใช้ได้
ทั้งมิติของกำรน้ำไปเป็นเบำะแสส้ำคัญทั้งต่อพฤติกำรณ์กำรทุจริ ตที่ปรำกฎเป็นเรื่องร้องเรียนแล้ว รวมถึงตัวบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง และยังสำมำรถใช้ประกอบกำรวำงแผนเพื่อกำรรวบรวมข้อเท็จจริงอันอำจน้ำไปสู่กำรรวบรวมข้อมูล
เป็นเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตได้ นอกจำกนี้ ในส่วนของกำรทุจริตที่มีควำมเสี่ยงว่ำอำจจะเกิดขึ้นในอนำคตหรือเรื่อง
ปัญหำซึ่งมีควำมทับซ้อนกันหลำยมิติ ข้อมูลจำกกำรปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตยังสำมำรถน้ำไปใช้ประกอบกำร
วำงแผนกำรด้ำเนินกำรเพื่อป้องกันหรือยับยั้งหรือแก้ไขปัญหำกำรทุจริตนั้นๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะเป็นกำร
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ด้ำเนินกำรในรูปแบบใด กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลที่ได้จำกกำรปักหมุดจึงต้องอำศัยกำรพิจำรณำจำกข้อเท็จจริง
และควำมเหมำะสมในพื้นที่เป็นส้ำคัญเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตสูงสุด
การบูรณาการหน่วยงานและโครงการ
โครงกำรปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตเป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นกำรรวบรวมข้อมูลผ่ำนกำรวิเ ครำะห์ตำม
แนวคิดกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตตำมกรอบขององค์กรเพื่อควำมโปร่งใสนำนำชำติผ่ำนกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยภำคประชำชน ทั้งนั้น ข้อมูลที่ได้นั้นจะไม่อำจน้ำไปสู่กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตได้เลยหำก
ไม่ได้น้ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ประโยชน์ในภำรกิจและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพรำะฉะนั้น กำรบูรณำกำรหน่วยงำนเพื่อกำรขับเคลื่อนกำรใช้ข้อมูลจำกกำรปักหมุดอันจะน้ำไปสู่กำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องจึงเป็นส่วนส้ำคัญ เช่น กำรบูรณำกำรงำนมำตรกำรป้องกัน
กำรทุจริตกับประเด็นควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในพื้นที่ที่ปรำกฎข้อเท็จจริงว่ำมำตรกำรที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีฯ
นั้ น ยั งขำดกำรน้ำไปปฏิบั ติให้ เห็ นผลอย่ ำงเป็นรูปธรรม หรือมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตที่ก้ำลังอยู่ในระหว่ำง
กำรศึกษำเพื่อเตรียมกำรน้ำเสนอสำมำรถใช้ข้อมูลจำกกำรปักหมุดเพื่อลงพื้นที่ศึกษำข้อเท็จจริงในสถำนที่จริงที่เกิด
ปัญหำกำรทุจริตนั้นๆ เป็นต้น นอกจำกนี้ งำนในรูปแบบของโครงกำรหรืองำนกำรข่ำว ก็ยังสำมำรถบูรณำกำร
ข้อมูลร่วมกันกับข้อมูลควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริตในแต่ละพื้นที่ โดยใช้เป็นข้อมูลในกำรสนับสนุนหรือเป็นข้อมูลตั้งต้น
ในกำรด้ำเนินกำรด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ นอกจำกกำรใช้ข้อมูลแล้ว ยังเป็นกำรสอบทำนข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อกำรทุจริตอีก
ด้วยว่ำ จำกกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในเบื้องต้นแล้วนั้น เมื่อศึกษำเชิงลึกแล้วพบข้อเท็จจริงเป็นอย่ำงไร และเมื่อพบ
ข้อเท็จจริงแล้วจะแก้ไขด้วยวิธีกำรแบบใด และเมื่อเวลำผ่ำนไปปัญหำนั้นๆ มีควำมบรรเทำเบำบำงหรือลดควำม
รุนแรงลงมำกน้อยเพียงใด
ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส้ำนักงำน ป.ป.ช.)
➢ ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต้ำบลท่ำทรำย อ้ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
➢ ตู้ ป.ณ. : 100 เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300
➢ โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 4849
➢ เว็บไซต์ : https://www.nacc.go.th
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4.6 STRONG Model
จิตพอเพียงต้านทุจริต (STRONG Model)
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส้ำนักงำน ป.ป.ช.) ในฐำนะองค์กร
หลักในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของประเทศไทย ได้จัดท้ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก้ำหนดวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอำด ไทยทั้งชำติ ต้ำนทุจริต (Zero
Tolerance and Clean Thailand)” และพันธกิจหลักเพื่อสร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำล
ในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำน
เทียบเท่ำสำกลผ่ำนยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน ได้แก่ สร้ำงสังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต ยกระดับเจตจ้ำนงทำงกำรเมืองในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริต เชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำร
กำรปรำบปรำมกำรทุจริต และยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตของประเทศไทย โดยเป้ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ชำติฯ
ระยะที่ 3 คือ ประเทศไทยมีค่ำดัชนีรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่ำร้อยละ 50
ในปี 2564
โครงกำร “STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” เป็นโครงกำรที่มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่ำด้วยเรื่องของกำรปรับฐำนควำมคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สำมำรถแยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนกำรกล่อมเกลำทำงสังคมเพื่อต้ำน
ทุจริต ประยุกต์หลักปรัชญำเศรฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้ำนทุจริต และเสริมสร้ำงพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งโครงกำร “STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ”
ได้น้ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ประกอบหลักกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอื่น ๆ เพื่อสร้ำงฐำนคิด จิตพอเพียง
ต่อต้ำนทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นฐำนควำมคิดของปัจเจกบุคคล และประยุกต์หลักบูรณำกำรโมเดล “STRONG” (รศ.ดร.
มำณี ไชยธีรำนุวัฒศิริ, 2560) อันประกอบด้วย พอเพียง (Sufficient: S) โปร่งใส (Transparent: T) ตื่นรู้ (Realise: R)
มุ่งไปข้ำงหน้ำ (Onward: O) ควำมรู้ (Knowledge: N) และเอื้ออำทร (Generosity: G) เพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ
วัฒนธรรมชุมชน โดยมีกระบวนกำรเผยแพร่หลั กกำร “STRONG” ไปสู่ชุมชนด้วยกำรสร้ำงโค้ช (coach) ที่มี
ควำมสำมำรถและทักษะเพื่อเป็นตัวแทนของส้ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่
เกี่ยวกับกำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำมอำยต่อกำรทุจริต และ
หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้และเล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญ
ของปัญหำกำรทุจริต อันน้ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมและเกิดค่ำนิยมต่อต้ำนทุจริตในสั งคมไทย โดยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 เป็นปีงบประมำณแรกที่มีกำรด้ำเนินโครงกำร “STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” ตำมมติ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ครั้งที่ 904-75/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2560 ได้มีกำรด้ำเนินโครงกำรน้ำร่องใน
27 จังหวัด ใน 9 ภำคของส้ำนักงำน ป.ป.ช. เพื่อขับเคลื่อนโมเดล “STRONG” ให้บรรลุผลส้ำเร็จตำมเป้ำประสงค์

๑๐๔

และในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ขยำยพื้นที่กำรด้ำเนินโครงกำรครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครอง
ท้องถิ่นพิเศษ (กรุงเทพมหำนคร)
1. โมเดล STRONG
โมเดล STRONG เป็นกำรน้ำตัวอักษรแรกของศัพท์ภำษำอังกฤษที่มีควำมหมำยเชิงบวกจ้ำนวน 6 ค้ำ
มำประกอบเป็นค้ำศัพท์สื่อควำมหมำยถึง “ควำมแข็งแกร่ง” ของบุคคลและองค์กรในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต โดยมี
ควำมมุ่งหวังให้ชุมชนเกิดจิตพอเพียงต้ำนทุจริต ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำด้วยกำรประยุ กต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ำกับควำมโปร่งใส กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม กำรตระหนักรู้และใส่รู้ปัญหำกำรทุจริต และร่วมกันพัฒนำชุมชนให้มีควำมเอื้ออำทร บนพื้นฐำนของ
จริยธรรมและจิตพอเพียง ตลอดจนเกิดเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียงต้ำนทุจริตและเป็นแกนน้ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทน
ต่อกำรทุจริต ซึ่งโมเดล STRONG ได้มีกำรสร้ำงและพัฒนำโดยรองศำสตรำจำรย์ ดร. มำณี ไชยธีรำนุวัฒศิริ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2560 – 2562 แสดงได้ดังแผนภำพที่ 1 – 2 ดังนี้
แผนภาพที่ 1 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2560 – 2561

๑๐๕

แผนภาพที่ 2 โมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ปี พ.ศ. 2562

จำกแผนภำพข้ำงต้น สำมำรถอธิบำยนิยำมเชิงปฏิบัติกำรได้ดังนี้
(1) พอเพียง (Sufficient: S)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 - 2561
ผู้ น้ ำ ผู้ บ ริ ห ำร บุ ค คลทุ ก ระดั บ องค์ ก ร และชุ ม ชนน้ อ มน้ ำ หลั ก ปรั ช ญำเศรษฐกิ จพอเพี ย ง
มำปรับประยุกต์เป็นหลักควำมพอเพียงในกำรท้ำงำน กำรด้ำรงชีวิต กำรพัฒนำตนเองและส่วนรวม รวมถึงกำร
ป้องกันกำรทุจริตอย่ำงยั่งยืน ควำมพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งของมนุษย์แม้ว่ำจะต่ำงกันตำมพื้นฐำน แต่กำรตัดสินใจว่ำ
ควำมพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนควำมมีเหตุผล รวมทั้งไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และส่วนรวม ควำมพอเพียง
ดังกล่ำวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท้ำกำรทุจริต ซึ่งต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) และกำรตื่นรู้
(realize)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2562
ควำมพอเพีย งของปัจ เจกบุคคล ย่อมที่ระดับที่แตกต่ำงกันตำมวิธีคิด สภำพควำมพร้อมและ
ควำมสำมำรถ รวมทั้งตำมสถำนภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลและครอบครัว
กลไกหลัก คือ ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้ อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นอัตโนมัติจะน้ำไปสู่จิตส้ำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดบังรัฐ

๑๐๖

ไม่รับอำมิสสินบนโดยมิต้องจ้ำกัดขอบเขตของกำรประกอบอำชีพที่สุจริต สำมำรถหำทรัพย์สินเงินทองได้ตำม
ควำมสำมำรถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น
(2) โปร่งใส (Transparent: T)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้ น้ ำ ผู้ บ ริ ห ำร บุ ค คลทุ ก ระดั บ องค์ ก ร และชุ ม ชนต้อ งปฏิบั ติง ำนบนฐำนของควำมโปร่งใส
ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตำมหลักปฏิบัติ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมำยด้ำนควำมโปร่งใส ซึ่งต้องให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) และกำรตื่นรู้ (realize)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2562
ควำมโปร่งใส ท้ำให้เห็นภำพหรือปรำกฏกำรณ์ชัดเจน
กลไกหลัก คือ สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีสังเกตเกี่ยวกับควำมโปร่งใสของโครงกำรต่ำง ๆ
(3) ตื่นรู้ (Realize: R)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักรู้ถึงรำกเหง้ำ
ของปัญหำและภัยร้ำยแรงของกำรทุจริตประพฤติมิชอบภำยในชุมชนและประเทศ ควำมตื่นรู้จะบังเกิดเมื่อได้พบ
เห็นสถำนกำรณ์ที่เสี่ยงต่อกำรทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยำเฝ้ำระวังและไม่ยินยอมต่อกำรทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ทุจริตที่เกิดขึ้น ควำมร้ำยแรงและผลกระทบต่อระดับบุคคล
และส่วนรวม
ค้านิยามปี พ.ศ. 2562
เมื่อบุคคลรู้พิษภัยของกำรทุจริต และไม่ทนที่จะเห็นกำรทุจริตเกิดขึ้น
กลไกหลัก กำรเรียนรู้สถำนกำรณ์กำรทุจริตในพื้นที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรำกฏกำรทุจริตขึ้น
หรือกรณีศึกษำที่เกิดขึ้นมำแล้วและมีค้ำพิพำกษำถึงที่สุดแล้ว
(4) มุ่งไปข้างหน้า (Onward: O)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนมุ่งพัฒนำและปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มี
ควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืนบนฐำนควำมโปร่งใส ควำมพอเพียง และร่วมสร้ำงวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่ำงไม่ย่อ
ท้อ ซึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่ำว
ค้านิยามปี พ.ศ. 2562
กำรไม่มีกำรทุจริตของภำครัฐ จะท้ำให้เงินภำษีถูกน้ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่
กลไกหลัก คือ กำรป้องกันและกำรป้องปรำม ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังพื้ นที่
ที่มีควำมเสี่ยง ในกำรทุจริต เช่น กำรบุกรุกพื้นที่สำธำรณะ หรือเฝ้ำระวังโครงกำรให้ด้ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส

๑๐๗

(5) ความรู้ (Knowledge: N)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
ผู้น้ำ ผู้บริหำร บุคคลทุกระดับ องค์กร และชุมชนต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถน้ำควำมรู้ไปใช้
สำมำรถวิเครำะห์สังเครำะห์ ประเมินได้อย่ำงถ่องแท้ในสถำนกำรณ์กำรทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม
ควำมพอเพียงต้ำนทุจริต กำรแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีควำมส้ำคัญยิ่ง ต่อกำรลด
ทุจริตในระยะยำว รวมทั้งควำมอำยไม่กล้ำท้ำทุจริตและควำมไม่ทนเมื่อพบเห็นว่ำมีกำรทุจริตเกิดขึ้ น เพื่อสร้ำง
สังคมไม่ทนต่อกำรทุจริต
ค้านิยามปี พ.ศ. 2562
ควำมรู้ด้ำนต่ำง ๆ มีควำมจ้ำเป็นต่อกำรป้องกันและป้องปรำมกำรทุจริต
กลไกหลัก คือ กำรให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เช่น
(1) ควำมรู้เกี่ยวกับรูปแบบกำรทุจริตแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่
อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
(2) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรทุจริตในต่ำงประเทศ
(3) วิธีกำรป้องกัน - ป้องปรำมแบบต่ำง ๆ
(4) ควำมรู้เกี่ยวกำรเฝ้ำระวัง
(5) ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
(6) เอื้ออำทร (Generosity: G)
ค้านิยามปี พ.ศ. 2560 – 2561
คนไทยมีควำมเอื้ออำทร มีเมตตำ มีน้ำใจต่อกันบนพื้นฐำนของจิตพอเพียงต่อต้ำนทุจริต ไม่เอื้อต่อกำร
รับหรือกำรให้ผลประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ค้านิยามปี พ.ศ. 2562
กำรพัฒนำสังคมไทยให้มีน้ำใจ โอบอ้อมอำรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหรือ
หวังผลตอบแทน ในฐำนะเพื่อนมนุษย์
กลไกหลัก กิจกรรมจิตอำสำ ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยำมวิกฤติ หรือกำรร่วมมือในกำร
ร่วมพัฒนำชุมชน
จำกนิยำมข้ำงต้น STRONG: จิตพอเพียงต้ำนทุจริต จึงหมำยถึง ผู้ที่มีควำมพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น (S) มุ่งอนำคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม (O) โดยใช้หลักควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ (T) พื้นฐำนจิตใจมี
มนุษยธรรมเอื้ออำทร ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่ำงตอบแทน (G) ให้ควำมส้ำคัญต่อกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพื่อกำรด้ำรงชีวิตในทำงที่ชอบ (N) แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ำยแรงส่งผลต่อสังคม รังเกียจกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ (R)

๑๐๘

นอกจำกนี้ ในปี พ.ศ. 2562 ได้ มี ก ำรพั ฒ นำโมเดล STRONG โดยเพิ่ ม ในเรื่ อ งของกำรมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participation) อันเป็นกลไกส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำรป้องกัน
กำรทุจริตได้เป็นรูปธรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรเผยแพร่หลักกำรของโมเดล STRONG สู่ชุมชน จะด้ำเนินกำร
โดยส้ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ้ำจังหวัด และมีกำรคัดเลือกผู้แทน/ผู้น้ำชุมชนในจังหวัดที่มีเครือข่ำย มีควำมสำมำรถและ
ทักษะในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้มำอบรมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโมเดล STRONG กำรน้ำไปประยุกต์ใช้ใน
กำรกำรต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมไม่ทนและควำม
อำยต่อกำรทุจริต หลักกำรจิตพอเพียงด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม เป็นต้น เพื่อให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นโค้ช (coach)
ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับหลักกำรของโมเดล STRONG และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่ผู้ที่อำศัยอยู่ในชุมชน รวมถึง
ยังมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีควำมตระหนักรู้เล็งเห็นถึงควำมส้ำคัญของปัญหำกำรทุจริตและมี
ส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต
2. โมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตของต่างประเทศ
กำรคิ ด ค้ น และพั ฒ นำโมเดล STRONG มี พื้ น ฐำนมำจำกกำรสั่ ง สมประสบกำรณ์ ด้ ำ นกำรต่ อ ต้ ำ น
กำรทุจริต โดยมีควำมมุ่งหมำยที่จะสร้ำงกลไกและวิธีกำรในกำรขับเคลื่อนให้ป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
รวมถึงในปัจจุบันนี้ องค์กรต่ำงประเทศต่ำง ๆ ได้ให้ควำมส้ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริตอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็น
กำรยั บยั้ งไม่ ให้ กำรทุ จริ ตเกิ ดขึ้ น และเป็ น แนวทำงในกำรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตที่ มี ควำมยั่ งยื นในระยะยำว จึ ง ได้
ท้ำกำรศึกษำเปรียบเทียบกำรป้องกันกำรทุจริตตำมหลักกำรของโมเดล STRONG กับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
ขององค์กรต่ำงประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กรสหประชำชำติ (United Nations: UN) องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือ
และกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และ
ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
2.1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ
(1) องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN)
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention
against Corruption: UNCAC) ประกอบด้วย 8 หมวด ได้แก่ บทบัญญัติทั่วไป มำตรกำรป้องกัน ก้ำหนดให้ เป็น
ควำมผิดทำงอำญำและกำรบังคับใช้กฎหมำย ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ กำรติดตำมทรัพย์สินคืน ควำมช่วยเหลือทำง
วิชำกำรในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร กลไกในกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำ และบทบัญญัติสุดท้ำย
ในส่ ว นของบทบั ญญั ติ ที่เ กี่ ยวข้ องกั บมำตรกำรป้ อ งกัน กำรทุจ ริต ในหมวดที่ 2 ข้อ 5 – 14
สำมำรถสรุปประเด็นมำตรกำรส้ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริตได้ดังนี้ (United Nations, 2003)
(1.1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตมีควำมจ้ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของสังคม
ควำมร่ ว มมื อระหว่ ำงหน่ ว ยงำนที่ บั งคั บ ใช้ กฎหมำยและหน่ ว ยงำนภำคเอกชนที่ เ กี่ ยวข้ อ ง และส่ งเสริ ม กำร
มีส่วนร่วมของบุคคลและกลุ่มต่ำง ๆ รวมถึงควรมีกำรพัฒนำและส่ งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำพนักงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรม ผู้บังคับใช้กฎหมำย และผู้ก้ำกับดูแลทำงกำรเงิน
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(1.2) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
กำรส่งเสริมให้มีควำมโปร่งใสในกำรด้ำเนินงำนของทุกภำคส่วน เช่น กำรส่งเสริมควำม
โปร่ ง ใสในกำรสนั บ สนุ น ทำงกำรเงิ น แก่ ผู้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง และกำรคั ด เลื อ ก/สรรหำบุ ค คลเข้ ำ รั บ รำชกำร
กำรส่ ง เสริ ม ควำมโปร่ ง ใสในกำรบริ ห ำรจั ด กำรกำรคลั ง ภำครั ฐ กำรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ำรเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำร
โดยรัฐต้องมีระบบรองรับที่ท้ำให้มั่นใจได้ว่ำประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล กำร
ส่งเสริมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรปกครองภำครัฐและกระบวนกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐ เป็นต้น
(1.3) การเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้
องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริ ตควรมีกำรด้ำเนินกำรเพิ่มพูนและเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ป้องกันกำรทุจริตให้แก่ทุกภำคส่วน เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจถึงปัญหำและวิธีกำรป้องกันกำรทุจริตในรูปแบบต่ำง ๆ
รวมถึงสนับสนุนกำรไม่ทนต่อกำรทุจริตในแผนกำรศึกษำซึ่งรวมถึงหลักสูตรของโรงเรียนและมหำวิทยำลัย
(1.4) การป้องกันความขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน
ภำครัฐและองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตส่งเสริมให้มีกำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนรวมและผลประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรก้ำหนดข้อจ้ำกัดเกี่ยวกับกิจกำรงำนทำงวิชำชีพของอดีตเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือ
กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่รัฐโดยภำคเอกชนภำยหลังจำกกำรลำออกหรือเกษียณอำยุ เป็นต้น
(1.5) ความมีคุณธรรมและซื่อสัตย์สุจริต
รัฐต้องส่งเสริมควำมมีคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต และควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
โดยกำรบังคับใช้จรรยำบรรณหรือมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงถูกต้อง รวมถึงต้อง
มีกำรพิจำรณำน้ ำโทษทำงวินัยหรื อมำตรกำรอื่นมำใช้กับเจ้ำหน้ำที่รัฐ ที่ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณหรือมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรม
(1.6) ส่งเสริมให้สาธารณะตระหนักถึงอันตรายของการทุจริต
ภำครั ฐและองค์ กรต่ อต้ ำนกำรทุ จริ ตต้ องมี กำรให้ ควำมรู้ และส่ งเสริ มกำรมี ส่ วนร่ วมของ
ทุกภำคส่วน เพื่อให้สำธำรณชนมีควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับควำมมีอยู่ สำเหตุ ควำมร้ำยแรง และภัยคุกคำมที่เกิดจำกกำร
ทุจริตมำกขึ้น
(2) องค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD)
องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่ำงประเทศ
ที่มีบทบำทในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยกำรด้ำเนินกำรของ OECD จะครอบคลุมถึงกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรให้สินบน กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และกำรขจัดกำรทุจริตในภำครัฐ รวมถึงได้มีกำรศึกษำ
รูปแบบเฉพำะขององค์กรต่อต้ำนกำรทุจริต ซึ่งภำรกิจหนึ่งที่มีควำมจ้ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรส่งเสริมให้กำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตประสบผลส้ำเร็จได้ คือ กำรป้องกันกำรทุจริต โดยสำมำรถสรุปมำตรกำรส้ำคัญในกำรป้องกันกำรทุจริต ได้
ดังนี้ (Organization for Economic Co-operation and Development, 2008)
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(2.1) การพัฒนาการศึกษาวิจัยและนโยบายป้องกันการทุจริต
กำรศึกษำวิจัยรูปแบบ แนวโน้ม และควำมระดับควำมรุนแรงของกำรทุจริตที่จะเกิดขึ้น
ในอนำคตเพื่อพัฒนำนโยบำยและมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำงเท่ำทันพลวัตรของกำรทุจริตเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมให้ประสบผลส้ำเร็จในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
(2.2) การป้องกันการใช้อ้านาจหน้าที่ในทางทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ
กำรส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมีจริยธรรม กำรบัญญัติมำตรฐำนทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
เพื่อเป็นมำตรกำรพิเศษ และมีมำตรกำรลงโทษเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมนับได้ว่ำเป็นมำตรกำรส้ำคัญ
ประกำรหนึ่ งให้ เจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐ ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ อย่ ำงมี จ ริ ย ธรรม รวมถึ ง ควรมี กำรป้ องกั นกำรขั ดกั น
แห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และส่งเสริมให้มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ
(2.3) การส่งเสริมศึกษาและความตระหนักรู้
องค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตควรมีกำรพัฒนำและจัดท้ำหลักสูตรกำรศึกษำในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตเพื่อน้ำไปปรับใช้ในสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ และมีโครงกำรเผยแพร่ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนให้ ตระหนักถึง
อันตรำยของกำรทุจริตและเสริมสร้ำงควำมรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริตโดยสร้ำงควำมร่วมมือกับสื่อมวลชน องค์กร
พัฒนำเอกชน (Non Governmental Organizations: NGOs) ภำคธุรกิจ และภำครัฐในกำรร่วมด้ำเนินโครงกำร
(2.4) การส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต
กำรป้องกันกำรทุจริต ไม่มีองค์กรใดสำมำรถด้ำเนินกำรได้เพียงล้ำพัง ดังนั้นกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับทุกภำคส่วนในระดับต่ำง ๆ ทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กรระหว่ำงประเทศ หน่วยงำนภำยในประเทศ
ภำคประชำสังคม ภำคธุรกิจ และประชำชน จะเป็นส่วนส้ำคัญที่ท้ำให้กำรป้องกันกำรทุจริตมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
(2.5) การพัฒนาบุคลากร
นอกจำกกำรด้ำเนินมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตแล้ว กำรพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเฉพำะทำงด้วยกำรอบรมให้มีควำมรู้เท่ำทันกับพลวัตรของกำรทุจริตจะเป็นปัจจัยประกำรส้ำคัญที่ท้ำ
ให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้นองค์กรต่อต้ำนกำรทุจริตควรจัดให้มีกำรอบรมให้
ควำมรู้แก่บุคลำกรด้ำนป้องกันกำรทุจริตเพื่อให้กำรป้องกันกำรทุจริตบรรลุผลส้ำเร็จได้อย่ำงสูงสุด
(3) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)
ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) ได้มีควำมร่วมมือกับองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำร
พั ฒ นำทำงเศรษฐกิ จ (OECD) ในกำรเสนอแนวทำงป้ องกั นกำรทุ จริ ตแบบองค์ รวม (Holistic Approach) ซึ่ ง
ประกอบด้วยเสำหลัก 3 ประกำร ดังนี้ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนำ และคณะ, 2550)
(3.1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณภาพและโปร่งใส ประกอบด้วย
1) กำรสร้ำงเกียรติภูมิในอำชีพข้ำรำชกำร รวมถึงก้ำหนดค่ำตอบแทนที่เพียงพอ มี
ระบบกำรเลื่ อนขั้น ที่โ ปร่ งใส มีร ะบบตรวจสอบกำรใช้ อ้ำนำจดุล พิ นิจของข้ ำรำชกำร มีระบบสั บเปลี่ ย นงำน
ข้ำรำชกำรเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ที่ยึดติดกับต้ำแหน่ง
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2) กำรมีประมวลจริยธรรมที่มีบทบัญญัติในประเด็นที่เกี่ยวกับกำรป้ องกั นกำร
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ และมี กำรวำงระบบกำรติดต่อกันระหว่ำงข้ำรำชกำรและนักธุรกิจ เพื่อไม่ให้ข้ำรำชกำรมี
อิทธิพลและสำมำรถเรียกรับผลประโยชน์ได้
3) มีระบบกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส ซึ่งรวมถึงมีระบบกำรคลั ง ที่โปร่งใส มี
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสถำบันทำงกำรเงินที่ได้มำตรฐำนสำกล มีกระบวนกำรตรวจสอบกำรใช้เงินงบประมำณ มีกระบวนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงโปร่งใส ระบบกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและลดขั้นตอนในระบบรำชกำร
(3.2) การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในการท้างาน ประกอบด้วย
1) กระบวนกำรป้องกัน สืบสวน และลงโทษผู้กระท้ำทุจริต ซึ่งรวมถึงกำรมีระบบ
กฎหมำยที่จัดกำรกับกำรให้สินบน กำรมีหน่วยงำนหรือกลไกจัดกำรกับกำรฟอกเงิน กำรมีระบบตรวจสอบกำรให้สินบน
เพิ่ มศั กยภำพให้ กั บ หน่ ว ยงำนที่ มี ห น้ ำที่ ตรวจสอบ และเพิ่ มประสิ ทธิ ภ ำพของกำรร่ ว มมื อระหว่ ำงหน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องและกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส
2) กำรส่ งเสริมควำมรับผิ ดชอบของบรรษัท ซึ่งรวมถึงกำรสนับสนุนให้ เกิด
บรรษัทภิบำลและพัฒนำแนวทำงปฏิบัติในแต่ละบริษัท กำรมีบทลงโทษที่รุนแรงส้ำหรับกำรติดสินบนของเอกชน
กำรปรับแก้กฎหมำยและกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรท้ำสัญญำกับภำคเอกชน หรือกำรให้
สัมปทำนที่มีควำมโปร่งใสมำกขึ้น
(3.3) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ประกอบด้วย
1) กำรกระตุ้ น ให้ มี ก ำรถกเถีย งเรื่อ งกำรทุ จ ริต ในเวที ส ำธำรณะ ซึ่ ง รวมถึง
โครงกำรสร้ ำงควำมตระหนั กในระดับ ต่ำง ๆ กำรสนับสนุนบทบำทขององค์กรพัฒ นำเอกชน กำรปรับระบบ
กำรศึกษำเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
2) กำรเข้ ำถึ งข้ อมู ลข่ ำวสำรของสำธำรณะและสื่ อ ซึ่ งรวมถึ งกำรก้ ำหนดให้
มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำนต่อสำธำรณะถึงผลกำรด้ำเนินงำนทั้งเรื่องกำรป้องกัน ปรำบปรำม สนับสนุน และกำร
ให้สิทธิประชำชนในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรทั้งหมดของภำครัฐ และกำรท้ำให้พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรเกิดผลขึ้น
จริงในทำงปฏิบัติ
3) กำรมีส่วนร่วมของประชำชน ซึ่งรวมถึงกำรปกป้องผู้แจ้งเบำะแส กำรระดม
กำรสนับสนุนและกำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรพัฒนำเอกชน และองค์กรอื่น ๆ
จำกกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรสหประชำชำติ (UN) ตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำ
ด้วยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (UNCAC) องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) และธนำคำร
เพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) สำมำรถสรุปประเด็นมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตได้ดังตำรำงที่ 1

๑๑๒

ตารางที่ 1 มาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศ

ประเด็น
1. กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ
2. ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกัน
กำรทุจริต
4. กำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์สว่ นรวมกับ
ผลประโยชน์สว่ นตน
5. กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประมวลจริยธรรม
6. กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนัก
ถึงอันตรำยของกำรทุจริต
7. กำรพัฒนำกำรศึกษำวิจัยและ
นโยบำยป้องกันกำรทุจริต
8. กำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกร
ที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนป้องกันกำรทุจริต

√
√

หน่วยงาน
องค์การเพื่อความ
ร่วมมือและการ
พัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (OECD)
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

องค์การ
สหประชาชาติ(UN)

ธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย
(ADB)
√
√

√
√

เปรียบเทียบโมเดล STRONG กับมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรต่างประเทศ
จำกกำรศึกษำสำระส้ ำคัญของโมเดล STRONG และมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรต่ำงประเทศ
3 องค์กร ได้แก่ องค์กำรสหประชำชำติ (UN) องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) และ
ธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) พบว่ำ นิยำมเชิงปฏิบัติกำรของโมเดล STRONG มีควำมสอดคล้องกับ
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรต่ำงประเทศ ซึ่งแสดงได้ดังตำรำงที่ 2

๑๑๓

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบมาตรการป้องกันการทุจริตขององค์กรระหว่างประเทศกับโมเดล STRONG
ประเด็น
1. กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ
2. ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
3. กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกัน
กำรทุจริต
4. กำรป้องกันกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์สว่ นรวมกับ
ผลประโยชน์สว่ นตน
5. กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประมวลจริยธรรม
6. กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนักถึง
อันตรำยของกำรทุจริต
7. กำรพัฒนำกำรศึกษำวิจัยและ
นโยบำยป้องกันกำรทุจริต
8. กำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกรที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ด้ำนป้องกันกำรทุจริต

พอเพียง
(S)
√

โปร่งใส
(T)
√
√

โมเดล STRONG
ตระหนักรู้ มุ่งไปข้างหน้า
(R)
(O)
√
√

ความรู้
(N)
√
√

√
√
√
√

√

√
√

เมื่อพิจำรณำกำรเปรียบเทียบมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำงประเทศในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตทั้ง 3 องค์กรกับโมเดล STRONG พบว่ำ โมเดล STRONG มีนิยำมเชิงปฏิบัติกำรที่สอดคล้องกับมำตรกำร
ป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำงประเทศ ทั้งในประเด็นกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ กำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ในกำรป้องกันกำรทุจริต กำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่
รัฐ กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนักถึงอันตรำยของกำรทุจริต กำรพัฒนำกำรศึกษำวิจัยและนโยบำยป้องกันกำร
ทุจริต และกำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนป้องกันกำรทุจริต ซึ่งตัวอักษรตัว “T” และตัว “R” ใน
โมเดล STRONG สำมำรถสอดรับได้กับมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำ งประเทศได้ถึง 2 ประเด็น
กล่ำวคือ “T” คือ ควำมโปร่งใส เป็นหลักกำรในกำรส่งเสริมควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ และกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่รัฐ ในส่วนของตัวอักษร “R” คือ ควำมตระหนักรู้ เป็นหลักกำรในกำรส่งเสริมให้สำธำรณะ
ตระหนักถึงอันตรำยของกำรทุจริตและพัฒ นำกำรศึกษำวิจัยและนโยบำยป้องกันกำรทุจริต และในส่วนของกำรมี
ส่วนร่วม (Participation) แม้จะไม่มีนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของตัวอักษรในโมเดล STRONG ที่มีควำมสอดคล้องหรือมี
ควำมหมำยที่ตรงกับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต แต่เมื่อพิจำรณำแผนภำพ
ของโมเดล STRONG จะพบว่ำ กำรมีส่วนร่วม (Participation) เป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรเชื่อมโยงหลักกำรของโมเดล

เอือเฟื้อ
(G)
√

๑๑๔

STRONG ทั้ง 6 ประกำร กล่ำวคือ กำรประสบควำมเสร็จในกำรป้องกันกำรทุจริตเชิงรุกด้วยกำรเสริมสร้ำงให้บุคคล
และชุมชนมีจิ ตพอเพียงต่อต้ำนทุจริ ตด้วยโมเดล STRONG ซึ่ งเป็นเป้ำหมำยที่ส้ ำคัญของโมเดล STRONG ได้นั้น
เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ซึ่งจะเห็นกำรส่ งเสริมกำรมีส่วนร่วมได้จำกกระบวนกำรด้ำเนินโครงกำร
“STRONG – จิตพอเพียงต้ำนทุจริต” ที่มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับโมเดล STRONG ไปสู่ชุมชนและกำรจัดตั้ง
ชมรม STRONG เพื่อผลักดันให้มีกำรน้ำหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำรปฏิบัติในกำรป้องกันกำรทุจริตได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม
3. สรุป
ส้ำนักงำน ป.ป.ช. ได้ด้ำเนินโครงกำร STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 และ
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้ขยำยพื้นที่กำรด้ำเนินโครงกำรครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด และ 1 เขตปกครองท้องถิ่น
พิเศษ (กรุงเทพมหำนคร) กำรด้ำเนินโครงกำรดังกล่ำวได้น้ำโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้ำนทุจริต ไปขับเคลื่อน
กำรป้องกันกำรทุจริตในพื้นที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีกำรจัดตั้งชมรม STRONG ในทุกจังหวัดเพื่อให้ประชำชน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นผู้จับตำมองและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต (Watch and Voice) โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ได้มี
กำรพัฒนำต่อยอดโมเดล STRONG เพื่อให้สำมำรถน้ำไปใช้เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรทุจริตได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้เ พิ่มค้ำว่ำ “กำรมีส่วนร่วม” (Participation) ซึ่งเป็นกลไกส้ำคัญในกำร
เชื่อมโยงและขับเคลื่อนหลักกำรของโมเดล STRONG ไปสู่กำรป้องกันกำรทุจริตได้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้กำร
ป้องกันและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประสบควำมส้ำเร็จอย่ำงสูงสุดและมีควำมเป็นสัจธรรม
นอกจำกนี้ จำกกำรศึกษำมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กรระหว่ำงประเทศ 3 องค์กร ได้แก่ องค์กร
สหประชำชำติ (UN) องค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) และธนำคำรเพื่อกำรพัฒนำ
แห่งเอเชีย ADB) พบว่ำ มีมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตที่องค์กรระหว่ำงประเทศให้ควำมส้ำคัญ 8 ประกำร ได้แก่
(1) กำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ (2) ควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ (3) กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรป้องกันกำร
ทุจริต (4) กำรป้องกันกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน (5) กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ของเจ้ำหน้ำที่รัฐตำมประมวลจริยธรรม (6) กำรส่งเสริมให้สำธำรณะตระหนักถึงอันตรำยของกำรทุจริต (7) กำร
พัฒนำกำรศึกษำวิจัยและนโยบำยป้องกันกำรทุจริต และ (8) กำรพัฒนำให้ควำมรู้บุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำน
ป้องกันกำรทุจริต มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตและนิยำมเชิงปฏิบัติกำรของโมเดล STRONG
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคประชำชน
จะเป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรขับเคลื่อนโมเดล STRONG ให้เป็นรูปธรรมได้

๑๑๕

Tip
(1) กำรเติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล
คือ กำรเพิ่มเติมปริมำณน้้ำบำดำล โดยกำรน้ำน้้ำที่เหลือใช้หรือช่วงที่น้ำท่วมหลำก เติมลงสู่ชั้นน้้ำบำดำลที่
มีควำมเหมำะสม และสำมำรถสูบกลับมำใช้ใหม่ในช่วงเวลำหรือในพื้นที่ที่ต้องกำร เป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรลดลง
ของระดับน้้ำบำดำลจำกกำรสูบใช้น้ำบำดำลเกินสมดุล และเพื่อกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการเติมน้าลงสู่ชันน้าบาดาล
1. เพิ่มเติมปริมำณน้้ำให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม
2. ลดปัญหำภัยแล้งโดยกำรกักเก็บน้้ำหลำกในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3. ลดปัญหำอุทกภัย โดยกำรลดปริมำณน้้ำหลำกที่จะระบำยลงสู่แม่น้ำสำยหลัก
4. ป้องกันกำรรุกล้้ำของน้้ำเค็มเขตชำยฝั่งทะเลในพื้นที่ที่ปัญหำน้้ำเค็ม
5. ปรับปรุงคุณภำพน้้ำในบำงพื้นที่
6. ลดกำรระเหยของน้้ำที่กักเก็บไว้ใช้ในฤดูต่ำงๆ โดยรวบรวมไปเก็บไว้ใต้ดิน
7. รักษำสมดุลของกำรไหลในล้ำน้้ำในระบบนิเวศวิทยำ และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
8. ฟื้นฟูระดับน้้ำบำดำลให้สูงขึ้น
ประโยชน์ของการเติมน้าลงสู่ชันน้าบาดาล
1. มีแหล่งน้้ำต้นทุนส้ำหรับใช้เพื่อกำรอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม
2. ลดควำมเสียหำยจำกภัยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย และภัยแล้ง โดยกำรกักเก็บน้้ำในฤดูน้ำหลำกและ
บูรณำกำรกำรใช้น้ำบำดำลร่วมกับน้้ำผิวดินในฤดูแล้ง
3. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรทรุดบ่อ หรือกำรติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อสูบน้้ำในระดับลึกขึ้น ซึ่งเสียค่ำใช้จ่ำยแพงมำก
4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยำ
วิธีการจัดการเพื่อกักเก็บน้าลงสู่ชันน้าบาดาล
รูปแบบและวิธีกำรเติมน้้ ำบำดำลมีห ลำกหลำยวิธีขึ้นอยู่กับลั กษณะของพื้ นที่ที่จะด้ำเนินกำร มีตั้งแต่
รูปแบบที่เรียบง่ำยไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อน ทั้งนี้ กำรประยุกต์ใช้รูปแบบต่ำงๆ นั้น ขึ้นกับควำมเหมำะสมของแต่
ละสภำพพื้นที่

๑๑๖

๑๑๗

ที่มำ : ดัดแปลงจำก Dillon, 2005

ปัจจัยในการคัดเลือกพืนที่เติมน้า
1. พื้นที่ที่มีกำรใช้น้ำบำดำลเป็นจ้ำนวนมำก
2. ระดับน้้ำบำดำลมีกำรลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
3. ขำดแคลนน้้ำในช่วงฤดูแล้ง และน้้ำท่วมในช่วงฤดูฝน
4. ศักยภำพของพื้นที่ในกำรเติมน้้ำ อำทิเช่น ควำมลึกของชั้นน้้ำบำดำล และควำมหนำของชั้นน้้ำบำดำล
5. มีแหล่งน้้ำดิบที่สำมำรถใช้เติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล
6. พื้นที่มีควำมเหมำะสม ได้รับควำมร่วมมือจำกประชำชน และหน่วยงำนในท้องถิ่น
แหล่งน้าส้าหรับเติมลงสู่ชันน้าบาดาล
1. น้้ำฝน ประกอบด้วยน้้ำที่ตกลงพื้นโดยตรง น้้ำฝนที่ไหลผ่ำนผิวดิน และน้้ำฝนที่ไหลล้นจำกหลังคำ
2. น้้ำจำกแหล่งน้้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำล้ำคลอง อ่ำงเก็บน้้ำ
การปรับปรุงคุณภาพน้าก่อนเติมลงสู่ชันน้าบาดาลโดยการกรอง
กำรจัดท้ำระบบกรองน้้ำก่อนเติมลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล เป็นขั้นตอนที่ส้ำคัญในกำรเติมน้้ำลงสู่ชั้นน้้ำบำดำล
เพื่อช่วยกรองสิ่ งปกปรกขนำดเล็ กก่อนเติมเข้ำสู่ชั้นน้้ำบำดำล วัสดุที่ใช้ในกำรกรองน้้ำจะเน้นใช้วัส ดุที่ม ำจำก
ธรรมชำติ อำทิเช่น กรวด ทรำย และถ่ำน ในกำรจัดท้ำระบบกรองน้้ำ เพื่อให้เกิดควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
เป็นกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ซึ่งในกำรจัดท้ำระบบกรองน้้ำก่อนเติมหำกใช้ กรวด ทรำย ที่มีขนำดเล็ก
เกินไปจะท้ำให้เกิดกำรอุดตันได้ง่ำย และกรวด ทรำย ที่มีขนำดใหญ่เกินไปจะท้ำให้ประสิทธิภำพกำรกรองลดลง
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สื่อที่ใช้ประกอบชุดวิชา
เรื่อง การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติน้าและนา้ บาดาล
ที่
1 - 27

ชื่อเรื่อง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1

ประเภท
วีดีทัศน์/วิดีโอ/เอกสำร/
บทควำม

ที่
1

ชื่อเรื่อง
น้้ำบำดำลคืออะไร?

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
6.16 นำที

2

ควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับน้้ำ
บำดำล

วีดีทัศน์

4.51 นำที

3

กำรอนุรักษ์น้ำบำดำล

วีดีทัศน์

4.59 นำที

4

โครงกำรของกรมทรัพยำกร
น้้ำบำดำล

วีดีทัศน์

5.15 นำที

5

วัฏจักรของน้้ำ กำรเกิดน้้ำ
บำดำล (ไม่มีเสียงบรรยำย)

วีดีทัศน์

1.36 นำที

เนือเรื่อง
กำรเดินทำงของสำยน้้ำ

QR Code

๑๒๒

6

กำรเกิดน้้ำบำดำล

วีดีทัศน์

18.33 นำที

7

ทรัพยำกรน้้ำ

วีดีทัศน์

4.30 นำที

8

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
บริหำรจัดกำรน้้ำและสำยน้้ำ
โดย สทนช. ชวนท้ำควำม
รู้จัก “ผังน้้ำ” เครื่องมือ
บริหำรจัดกำรน้้ำยุคใหม่
โครงกำรส้ำคัญกรม
ทรัพยำกรน้้ำบำดำล

วีดีทัศน์

3.25 นำที

วีดีทัศน์

10.24 นำที

10

รำยกำรล้ำน้ำแห่งสำยน้้ำ
ตอน กำรเดินทำงของสำยน้้ำ

วีดีทัศน์

5.19 นำที

11

น้้ำบำดำลพบได้ที่ไหน

วีดีทัศน์

2.17 นำที

12

สำรคดีกองทุนพัฒนำน้้ำ
บำดำล - กฎหมำยกำรเจำะ
น้้ำบำดำล

วีดีทัศน์

3 นำที

9

๑๒๓

13

แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580)

วีดีทัศน์

3.22 นำที

14

กระบวนกำรทำงน้้ำผิวดิน
และน้้ำใต้ดิน

วีดีทัศน์

32.41 นำที

15

ประเภทของน้้ำตำมแหล่งน้้ำ
ธรรมชำติ

วีดีทัศน์

4.33 นำที

16

น้้ำบนโลกนี้ มีต้นก้ำเนิดมำ
จำกอะไร?

วีดีทัศน์

3.37 นำที

17

กำรส้ำรวจระบบนิเวศแหล่ง
น้้ำ

วีดีทัศน์

20.08 นำที

๑๒๔

18

บทควำม แหล่งน้้ำบนโลก

บทควำม

-

19

น้้ำที่เรำใช้กันทุกวันนี้มำจำก
ไหน

วีดีทัศน์

3 นำที

20

น้้ำบำดำล

วีดีทัศน์

7.07 นำที

21

บทควำม ทรัพยำกรน้้ำใน
ประเทศไทย

บทควำม

-

22

น้้ำบำดำลและระดับน้้ำใต้ดิน

บทควำม

-

๑๒๕

23

กำรเติมน้้ำลงสู่น้ำบำดำล

เอกสำร

-

24

10 ขั้นตอน กว่ำจะเป็น
“น้้ำบำดำล” เพื่อประชำชน

บทควำม

-

25

กำรบริหำรจัดกำรน้้ำ
(หน้ำเว็บไซต์ได้ถูกลบแล้ว)

บทควำม

-

26

สำรคดีกองทุนพัฒนำน้้ำ
บำดำล – โครงกำรศึกษำ
ระบบกำรเติมน้้ำผิวดินลงสู่
ชั้นน้้ำบำดำล

วีดีทัศน์

3 นำที

27

กำรพัฒนำน้้ำบำดำลขนำด
ใหญ่ (Riverbank Filtration
: RBF)

วีดีทัศน์

1 นำที

๑๒๖

ที่

ชื่อเรื่อง

1 - 19

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2

ประเภท

เนือเรื่อง

วีดีทัศน์/วิดีโอ/เอกสำร/
บทควำม/Infographic

เกิดอะไรขึ้นกับสำยน้้ำ

ที่
1

ชื่อเรื่อง
น้้ำบำดำล สูบเท่ำไหร่ก็ไม่
หมด

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
6.18 นำที

2

วิกฤตกำรณ์น้ำในประเทศ
ไทย กับกำรใช้น้ำในภำค
ครัวเรือน

วีดีทัศน์

4.08 นำที

3

น้้ำบำดำล...ภูมิปัญญำเพื่อ
ควำมอยู่รอด

วีดีทัศน์

25.08 นำที

4

สำเหตุและผลกระทบ จำก
มลพิษทำงน้้ำ

บทควำม

-

5

หนังสือ พ.ร.บ.ทรัพยำกรน้้ำ’
61 และ แผนแม่บทน้้ำ 20
ปี ฉบับพกพำ

เอกสำร

-

6

คู่มือเติมน้้ำใต้ดิน ระดับตื้น

เอกสำร

-

QR Code

๑๒๗

7

ชีวิตกับสำยน้้ำ ควำมสุขของ
คนไทยที่มีมำแต่โบรำณ

บทควำม

-

8

ปัญหำเกี่ยวกับ ทรัพยำกรน้้ำ

วีดีทัศน์

5.20 นำที

9

ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำ

เอกสำร

-

10

ขั้นตอน กำรเจำะบำดำล
โดยละเอียด PAT-DRILL
431

วีดีทัศน์

30.46 นำที

11

กระบวนกำรน้้ำ ผิวดิน เเละ
น้้ำใต้ดิน

วีดีทัศน์

32.41 นำที

12

น้้ำบำดำลพุ่ง ชำวบ้ำนดื่ม
รสชำติคล้ำยโซดำ /ข่ำว

วีดีทัศน์

4.08 นำที

๑๒๘

13

4แหล่งน้้ำบำดำลขนำดใหญ่
ควำมหวังใหม่ของ อีอีซี

วีดีทัศน์

22.35 นำที

14

น้้ำบำดำลแหล่งน้้ำธรรมชำติ
เพื่อประชำชน

วีดีทัศน์

10.50 นำที

15

น้้ำบำดำล กรองให้ใสได้ด้วย
วิธีธรรมชำติ

วีดีทัศน์

1.26 นำที

16

ชั้นหินอุ้มน้้ำ ธนำคำรน้้ำใต้
ดิน

วีดีทัศน์

6.35 นำที

17

คู่มือกำรประเมินควำมเสี่ยง
ต่อกำรได้รับผลกระทบจำก
กำรปนเปื้อนของมลพิษใน
น้้ำใต้ดิน (หน้ำเว็บไซต์ได้ถูก
ลบแล้ว)
แผนแม่บทกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน้้ำ 20 ปี

เอกสำร

-

เอกสำร

-

18

๑๒๙

19

แผนแม่บทน้้ำ

Infographic

-

ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

เนือเรื่อง

1 - 17

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3

วีดีทัศน์/วิดีโอ/เอกสำร/
บทควำม

นักสืบสำยน้้ำ

ที่
1

ชื่อเรื่อง
คลิป พ.ร.บ.ทรัพยำกรน้้ำ
ใคร ท้ำอะไร ในกฎหมำยน้้ำ

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
6.22 นำที

2

พลิกปมข่ำว : ทุจริตอุดกลบ
บ่อบำดำล (30 พ.ค. 59)

วีดีทัศน์

14.13 นำที

3

กำรเจำะบ่อน้้ำบำดำลแบบมี
มำตรฐำน ดูยังไง

วีดีทัศน์

5.10 นำที

4

น้้ำคือชีวิตควำมมุ่งมั่นในกำร
ช่วยแก้ปัญหำ

วีดีทัศน์

4.59 นำที

QR Code

๑๓๐

5

Case Study คลิป กำรให้
สัมภำษณ์ของนำยเรอโนด์
ชำยชำวฝรั่งเศส กับ บทบำท
อำสำสมัคร “ผู้พิทักษ์
สำยน้้ำ” ในประเทศจีน
Animation มำรู้จักน้้ำ
บำดำลกัน

วีดีทัศน์

2.42 นำที

วีดีทัศน์

18.33 นำที

7

What Is Groundwater?

วีดีทัศน์

5.11 นำที

8

What Is Groundwater?

วีดีทัศน์

9.13 นำที

9

What Is Groundwater?

วีดีทัศน์

2.28 นำที

10

Groundwater, the
Hidden Resource

วีดีทัศน์

3.40 นำที

6

๑๓๑

11

It's called groundwater!

วีดีทัศน์

1.48 นำที

12

WATER our most
precious resource

วีดีทัศน์

5.05 นำที

13

กำรก้ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพแหล่งน้้ำ

บทควำม

-

14

กำรก้ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพน้้ำในแหล่งน้้ำผิวดิน

บทควำม

-

15

พ.ร.บ.ทรัพยำกรน้้ำ มีผล
บังคับใช้แล้ว เพื่อบริหำร
จัดกำรน้้ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

บทควำม

-

๑๓๒

16

Water Footprint

เอกสำร

-

17

รอยเท้ำน้้ำ Water
Footprint

วีดีทัศน์

1.56 นำที

ที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

เนือเรื่อง

1-9

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4

วีดีทัศน์/วิดีโอ/บทควำม

ผู้พิทักษ์สำยน้้ำ

ที่
1

ชื่อเรื่อง
เปิดบทสนทนำ ส.ส.เรียก 5
ล้ำน กรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล/ข่ำว

ประเภท
วีดีทัศน์

ระยะเวลา
6.44 นำที

2

ลือสะพัด! อธิบดีกรม
ทรัพยำกรน้้ำบำดำล แฉ
กลำงที่ประชุม โดนไถ 5
ล้ำน แลกกับกำรผ่ำน
งบประมำณ
รื้อแล้ว ‼ สะพำนขัวแตะ
และสิ่งปลูกสร้ำง ตำม
มำตรกำรป้องกันกำรทุจริต
เกี่ยวกับสิ่งล่วงล้้ำล้ำน้้ำ

วีดีทัศน์

3.38 นำที

บทควำม

-

3

QR Code

๑๓๓

4

ก่อสร้ำงใกล้แหล่งน้้ำ
สำธำรณะต้องมีระยะร่น

บทควำม

-

5

ผลกระทบของสภำพ
ภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงต่อ
ทรัพยำกรน้้ำและกำรจัดกำร

บทควำม

-

6

ก่อก้ำเนิดกรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล

วีดีทัศน์

1.59 นำที

7

VDO กรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล

วีดีทัศน์

5.01 นำที

8

วีดีทัศน์ ภำควิชำวิศวกรรม
ทรัพยำกรน้้ำ ม.
เกษตรศำสตร์

วีดีทัศน์

4.12 นำที

9

ทรัพยำกรน้้ำ

วีดีทัศน์

10.31 นำที

