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เมื่อกล่าวถึงแหล่งนา คนส่ วนมากในชนบทมักจะรู้จักกันดีในลักษณะของห้วย หนอง คลอง
บึง และสระ ซึ่งส่วนมากจะเป็นที่กักเก็บนาตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมปริมาณนาไว้ได้ในช่วงฤดูแล้ง
หรือเมื่อเกิด นาหลาก ทาให้ เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชน ดังนั น จึงต้องมีกระบวนการ
บริหารจัดการนาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบกับประชาชน เช่น การสร้างเขื่อนกักเก็บนา
ระบบชลประทาน เป็นต้น เพราะนาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตและพัฒนา
เศรษฐกิจ ซึ่งนาธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้นัน ได้แก่ นาในชันบรรยากาศ (นาฝน) นาผิวดิน
และนาบาดาล นับเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพิ่มหรือลดปริมาณที่มีอยู่ ในธรรมชาติได้
ตามความต้องการ ดังนัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนาอีกทางหนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึง ได้จั ด ตังศูน ย์ การเรี ย นรู้ ต้น แบบการจัดการน า (โครงการธนาคารนาใต้ ดิน) ขึน ภายใต้ ห ลั ก ปรัช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนาในฤดูแล้งและปัญหานาท่วมขัง อย่างน้อยจังหวัดละ
1 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยน้ อมน าพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภู มิ พลอดุ ลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ที่ ว่ า “น า คื อ ชี วิ ต ” มาเป็ น แนวทางในการขั บ เคลื่ อ น
การจัดทาธนาคารนาใต้ดิน
ธนาคารน าใต้ ดิ น เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ใ นการน าน าไปเก็ บ ไว้ ที่ ชั นใต้ ดิ น ในชั นหิ น อุ้ ม น า
เปรียบเสมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคาร วันใดที่เดือดร้อนเรื่องเงิน ก็สามารถนาเงินที่เก็บออมไว้นามาใช้ได้
ซึ่งธนาคารนาใต้ดิน ก็ เช่น เดีย วกัน ช่วงหน้าฝนที่มีนามาก ธนาคารนาใต้ดิน ก็ จะช่วยดูดซับนาเพื่อนาไป
กักเก็บไว้ที่ชันหินอุ้มนา และเมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง ก็สามารถสูบนาขึนมาใช้ได้ สาหรับธนาคารนาใต้ดินนัน
มี ด้ ว ยกั น 2 ประเภท คื อ ธนาคารน าใต้ ดิ นระบบปิ ดและธนาคารน าใต้ ดิ นระบบเปิ ด ซึ่ งหากท าธนาคาร
นาใต้ดินทัง 2 ประเภทควบคู่ไปด้วยกัน จะทาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะทัง 2 ประเภทจะเกือหนุนกัน
ดังนี
1. ธนาคารนาใต้ดินระบบปิด ใช้หลักการขุดบ่อเพื่อส่งนาไปเก็บไว้ที่ชันนาบาดาล ขนาดและความลึก
ของบ่อขึนอยู่กับสภาพและชันดินของแต่ละพืนที่ โดยขุดบ่อให้ ลึกถึงชันหิ นอุ้มนา แล้วดาเนินการจัดทา
ภายในบ่อตามรูปแบบที่กาหนด เมื่อฝนตกลงมานาจะไหลลงสู่ชันใต้ดินโดยตรง ผ่านธนาคารนาใต้ดินระบบปิด
ที่ได้จัดทาขึนมา
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2. ธนาคารนาใต้ดินระบบเปิด เป็นการเปิดผิวดินเพื่อที่จะสามารถใช้นาในระดับผิวดินได้เลย
โดยจะมีการขุดบ่อขนาดใหญ่ ส่วนขนาดเท่าไหร่นันขึนอยู่กับความเหมาะสมของพืนที่ และความต้องการ
โดยการเจาะพืนบ่อเป็นหลุม 3 หลุมให้ลึกถึงชันหินอุ้มนา เพื่อให้นาไหลลงชันหินอุ้มนาได้ดี ซึ่งนาที่นามา
เก็บนันมาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น นาฝน หรือนาจากการจัดทาธนาคารนาใต้ดินระบบปิด ซึ่งเมื่อนา
ถูกเติมลงชันใต้หินอุ้มนาปริมาณมากพอ นาจะเอ่อล้นมาที่บ่อโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกษตรกรสามารถสูบนาจาก
บ่ อ นี มาใช้ได้ ทั น ที วิธีนี จะช่ ว ยให้ เกษตรกรไม่ ต้ อ งขุ ด เจาะหาแหล่ งน า หรือ สู บ น าจากแหล่ งน าไกล ๆ
เป็นการประหยัดพลังงาน และช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
สาหรับประโยชน์ของการจัดทาธนาคารนาใต้ดินนันมีมากมาย ได้แก่ 1) แก้ไขปัญหานาท่วมขัง
2) แก้ไขปัญ หาพื นที่แห้งแล้ง 3) ช่วยเพิ่มระดับนาใต้ดินนาบาดาล 4) ช่วยเพิ่มความชุ่มชื นให้ผิวดินทาให้
ต้ นไม้ และพื ชเขี ยวทั งปี 5) ลดปริ มาณน าเสี ยในชุ มชน 6) ลดความเสี ยหายด้ า นโครงสร้ า งพื นฐาน เช่ น
ถนนขวางทางนา การกัดเซาะถนนของนาหรือนาป่าไหลหลาก 7) ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและป้องกันไฟป่า
8) ช่วยลดการเกิดโรคระบาดจากแมลงต่าง ๆ เช่น ยุง แมลงวัน 9) แก้ไขปัญหานาเค็ม โดยการส่งนาจากผิวดิน
ลงไปกดทับนาเค็มที่มีความถ่วงจาเพาะมากกว่าไม่ให้ขึนมาปนเปื้อนนาเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
10) กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึน เนื่ องจากมีปริมาณนาที่เพียงพอในการทาการเกษตร สามารถพึ่งพา
ตนเองได้
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า นามีความสาคัญต่อการดารงชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจ ดังพระราชดารัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “นา คือ ชีวิต”
ฉะนัน การบริหารจัดการนาที่ดีและมีประสิทธิภาพ ย่อมทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึนได้
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