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สารจากผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ 
ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 

 สวัสดีชาว สบอ. เดือนสิงหาคม ปี 2564 ครับ ในเดือนท่ีผ่านมามีการแพร่ระบาดของ
เช้ือโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทางกรมชลประทานจึงส่ังการให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานท่ีบ้านเป็นหลัก เพื่อลดความแออัดในส านักงาน อย่างไรก็ตามกระผมขอให้ทุกท่าน
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีและปลอดภัยจากโรคดังกล่าวครับ ส่วนด้านภารกิจงานกรมชลประทานยังคง
เดินหน้าบริหารจัดการน้ าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมรับมือฝนตกหนักควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ าให้ได้มาก
ท่ีสุดตามข้อส่ังการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อ านวยการกองอ านวยการน้ า
แห่งชาติ (กอนช.) และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ังนี้ ดร.วัชระ เสือดี 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา) ได้รายงานว่าปัจจุบันสถานการณ์ค่าความเค็มในลุ่มน้ า
เจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ปกติ เนื่องจากมีปริมาณฝนตกกระจายตัวเพิ่มขึ้น และเตรียมรับมือน้ าทะเลหนุนสูง  
ด้วยการส ารองน้ าไว้บริเวณเหนือเขื่อนพระรามหก พร้อมล าเลียงน้ าล่วงหน้าจากเขื่อนเจ้าพระยามายังสถานีสูบน้ า
สิงหนาท เพื่อควบคุมคุณภาพน้ าในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่างให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด นอกจากนี้ได้ก าชับไปยัง
โครงการชลประทานท่ัวประเทศ ให้ติดตามสถานการณ์น้ าท่าและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ า
ในอ่างเก็บน้ าและน้ าท่าในแหล่งน้ าธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าให้
อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ าไว้ในอ่างฯ ให้ได้มากท่ีสุด รวมท้ังปรับการระบายน้ า
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณฝน เพื่อไม่ให้กระทบต่อพื้นท่ีด้านท้ายอ่างฯ ตลอดจนตรวจสอบอาคาร
ชลประทานทุกแห่งให้สามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพ และก าจัดวัชพืชไม่ให้กีดขวางทางน้ าอยู่สม่ าเสมอ  
ท่ีส าคัญได้เน้นย้ าให้บูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท าการประชาสัมพันธ์ช้ีแจงสถานการณ์น้ า 
ในพื้นท่ีให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึงครับ  
 จุลสารฯ ฉบับนี้ได้น าเสนอเรื่อง “วัฏจักรของน้ า” ของศูนย์อุกทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนบน สังกัดส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา ซึ่งจะท าให้ท่านผู้อ่านทราบว่าน้ าเกิดขึ้นอย่างไร 
รูปแบบของแม่น้ ามีอะไรบ้าง ลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกระท าของแม่น้ าและน้ าใต้ดินเป็นอย่างไร 
สามารถติดตามต่อได้ในจุลสารฉบับนี้ครับ หวังว่าจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ให้แก่ท่านผู้อ่านได้ครับ 
 
       นายธีระพล  ต๊ังสมบุญ 
                ผส.บอ. 
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   ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

วัฏจักรของน้้า 

 วัฏจักรของน้้า คือ การเกิดและการหมุนเวียนของน้ าท่ีอยู่ในโลก การหมุนเวียนของน้ าเป็น cycle  
เริ่มจากมหาสมุทร เมื่อน้ าระเหยจากมหาสมุทรไปสู่บรรยากาศ แล้วกลายเป็นไอน้ า ความแปรปรวนของลมฟ้า
อากาศจะท าให้เกิดฝนตกลงสู่ผิวโลกในทะเลบ้าง บนผิวดินบ้าง ฝนท่ีตกลงบนดินจะเกิดการสูญเสียด้วยการซึม
ลงดินเป็นส่วนใหญ่ และด้วยเหตุอื่นบ้างเล็กน้อย เช่น การระเหย น้ าขังในท่ีลุ่ม รวมถึงพืชดูดไปใช้ ส่วนท่ีเหลือ
ก็จะไหลเป็นน้ าท่าลงแม่น้ าล าธารออกทะเล ส่วนท่ีซึมลงดินก็จะค่อยๆ ซึมออกสู่แม่น้ าล าธาร และไหลออก
ทะเลไป แต่อาจช้ากว่ามาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าสุดท้ายน้ าจะระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศ วัฏจักรของน้ าจึงไม่มี
เริ่มต้นและไม่มีท่ีส้ินสุด หมุนเวียนอยู่เช่นนี้ตลอดเวลา ปริมาณในขั้นตอนต่างๆ อาจผันแปรมากน้อยได้เสมอ  
ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ท่ีควบคุม ในขั้นตอนเหล่านั้น 

 

 ความชื้นในบรรยากาศ (Atmospheric Moisture) 
              ความช้ืนทุกชนิดท่ีมนุษย์ เกี่ยวข้องอยู่ โดยทางปฏิบัติ  สันนิษฐานว่าเริ่มต้นมาจากความช้ืน 
ในบรรยากาศ ท่ีเป็นจุดเริ่มต้นในการตามหาเส้นทางวัฏจักรของน้ าให้ครบวงจรของความช้ืนในบรรยากาศ  
เพราะกระบวนการระเหยจากดินหรือผิวดิน เมฆและหมอก เกิดขึ้นโดยการกล่ันตัวของไอน้ าท่ีเกาะบน 
อณูเล็กๆ ในบรรยากาศ เช่น อนุภาคของเกลือหรือฝุ่น 

 หยาดน้้าฟ้า (Precipitation)  
               เมื่อไอน้ าในอากาศถูกความเย็น ท าให้เกิดการกล่ันตัวกลายเป็นหยดน้ าเล็กๆ เมื่อรวมตัวกันจนมี
ขนาดใหญ่ ก็จะตกลงมาในรูปของ "ฝน" ถ้าเม็ดฝนนั้นตกผ่านโซนต่างๆ ของอุณหภูมิ เช่น อุณหภูมิท่ีต่ ากว่า 
จุดเยือกแข็ง ก็จะกลายเป็นลูกเห็บ ถ้าการกล่ันตัวนั้นเกิดขึ้นในท่ีซึ่งอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็งมันก็จะ 
ก่อตัวเป็นหิมะ ถ้าการกล่ันตัวของน้ า เกิดขึ้นโดยตรงบนผิวพื้นท่ีเย็นกว่าอากาศ ก็จะเกิดน้ าค้างแข็ง ขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิของพื้นผิวนั้นสูงหรือต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง 

 การซึมลงดิน (Infiltration)  
              ฝนหรือหิมะท่ีละลายในตอนแรกมีแนวโน้มท่ีจะเติมความช้ืนให้กับผิวดินก่อน จากนั้นจะเคล่ือนท่ี
เข้าสู่ช่องว่างในเนื้อดิน กระบวนการนี้เรียกว่า การซึมน้ าผ่านผิวดิน (Infiltration) สัดส่วนต่างๆ ของน้ าจะถูก
จัดการต่างกันไป ตามลักษณะช่องเปิดของผิวดิน อุณหภูมิ รวมถึงปริมาณน้ าในดินท่ีมีอยู่ก่อนหน้า ถ้าหากผิวดิน



สิงหาคม 2564 หน้า 4 
 

จับตัวแข็ง หรืออิ่มน้ าอยู่ก่อนแล้ว มันก็จะรับน้ าใหม่เข้าไปเพิ่มได้เพียงเล็กน้อย น้ าท้ังหมดจะถูกดูดซึม บางส่วน
จะไหลซึมลงไปเป็นส่วนของน้ าใต้ดิน หรือถูกพืชดูดไปใช้ประโยชน์แล้วคายระเหยคืนสู่บรรยากาศ หรือถูก
บังคับให้ระเหยไปด้วยแรงยึดเหนี่ยว (Capillary) ของช่องว่างในดิน ในภูมิประเทศท่ีมีความลาดเทและช้ันผิว
ดินบาง น้ าท่ีถูกดูดซึมอาจไหลย้อนสู่ผิวดินได้ โดยการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า เรียกว่า น้ าไหลใต้ผิวดิน (Sub-
surface runoff) 

 การไหลของน้้าบนผิวดิน (Surface Runoff) 
               เมื่อน้ าฝนท่ีตกลงมามีมากเกินกว่าจะไหลซึมลงดิน ก็จะกลายเป็นน้ าบ่าหน้าดินหรือน้ าท่า เมื่อมัน
ไหลไปเติมพื้นผิวท่ีเป็นแอ่งลุ่มต่ าจนเต็มแล้ว ก็จะไหลไปบนผิวดินต่อไป จนไปบรรจบกับระบบร่องน้ า 
จากนั้นก็จะไหลตามเส้นทางของล าน้ า จนกระท่ังลงสู่มหาสมุทรหรือแหล่งน้ า ในระหว่างทางจะเกิดการสูญเสีย
จากการระเหยสู่บรรยากาศ และการไหลซึมลงตามของตล่ิงและท้องน้ า ซึ่งในส่วนนี้เป็นไปได้ต้ังแต่ 0 จนถึง 
100% ของจ านวนท้ังหมด 

 การระเหย (Evaporation)  
               น้ าในสถานะของเหลว เมื่อถูกความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งอื่นจะเปล่ียนไปสู่
สถานะก๊าซหรือเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "การระเหย" 

ช่วงอายุของแม่น้้า 

1. แม่น้้าวัยหนุ่ม (Youthful River) 
แม่น้ าวัยหนุ่มเป็นแม่น้ าท่ีมีการกัดเซาะแรงและไหลลึก บางครั้งกัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเขาแคบและสูงชันท่ีเรียกว่า 
แคนยอน (canyon) น้ ามักไหลเช่ียวและค่อนข้างเป็นเส้นตรง 

 
2. แม่น้้าวัยกลาง (Mature river) เป็นแม่น้ าท่ีเริ่มไหลช้า มีความคดโค้งมากขึ้น พื้นท่ีเป็นแม่น้ ากว้างขึ้น 
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3. แม่น้้าวัยชรา (Old river) 
           มีความคดโค้งมาก ร่องน้ ากว้าง ไม่มีร่องลึก เช่น แม่น้ าทะเลสาบแอก (Oxbow lake) เป็นแม่น้ าวัยชรา 
จะสังเกตเห็นจากการท่ีแม่น้ าใกล้จะชนกัน เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ า เมื่อมีการกัดเซาะไปเรื่อยๆ จะท าให้
มีการเช่ือมต่อกัน ส่วนท่ีโค้งๆ จะถูกตัดขาดกลายเป็นทะเลสาบแทน ซึ่งแม่น้ าท่ีเช่ือมต่อกันจะกลับมาเป็น  
วัยหนุ่มอีกครั้ง มีการไหลเป็นเส้นตรงและไหลแรงขึ้น  

 
 

รูปแบบของแม่น้้า 
 

  
dritic หรือ แบบก่ิงไม้ 

เกิดในเขตหินท่ีรองรับในลุ่มน้ าไม่แตกต่างชนิดกันมาก 
parallel หรือแบบขนาน 

แม่น้ าท้ังสายหลักและสาขาจะไหลขนานหรือ 
เกือบขนานกันไป โครงสร้างแบบรอยเล่ือนขนานเป็น

ตัวควบคุม บางครั้งพบริม ฝ่ังทะเล 
 

  
barbed แบบรูปย้อนแนวหรือแบบขอเบ็ด 

สาขาของแม่น้ าจะไหลไปรวมกับสายใหญ่ ในทิศทาง   
ตรงข้ามกันเกิดจากการเปล่ียนแปลงของภูมิประเทศ   

พบมากในภูมิประเทศท่ีมีล าธารหลงแม่ 
 

rectangular หรือแบบต้ังฉาก 
แม่น้ าท้ังสายหลักสายรอง สายย่อยต่างไหลไปรวมกัน

เป็นมุมฉาก พบมากในหินท่ีมีรอยแยก 
แบบตาหมากรุก 
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radial หรือแบบรัศมี 
แม่น้ าไหลออกจากศูนย์กลางอันเดียวกัน เช่น  

แถบภูเขารูปโดม หรือปากปล่องภูเขาไฟ 

 
centripetal หรือแบบตีนตะขาบ 

น้ าไหลลงสู่ศูนย์กลางอันเดียวกัน เช่น หลุม บ่อ  
ในเขตหินปูน 

 

 

 
annular หรือแบบวงแหวน 

ระบบนี้วิวัฒนาการต่อจากแบบรัศมี เกิดในเขตหินตะกอน 
ท่ีมีโครงสร้างแบบโดม ซึ่งยอดโดมถูกกัดเซาะ  

 

ภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของแม่น้้า 

 แม่น้ า ปรับระดับพื้นโลกได้ 3 วิธี คือ การพังทลาย การเคล่ือนย้าย และการทับถม ซึ่งเป็นไปตาม 
วัฏจักรของการกัดกร่อน (cycle of erosion) ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 แม่น้้าวัยต้น (initial stage) ร่องน้ ามีขนาดเล็กและแคบ มีอ านาจในการกัดเซาะสูง เพราะ 
ต้นน้ าเป็นท่ีสูง เกิดจากการยกตัวขึ้นของเปลือกโลก ลักษณะของท้องธารเป็นรูปตัววี (v) หุบเขาแคบและชัน 

ขั้นที ่2 แม่น้้าวัยกลาง (maturity stage) เป็นพื้นท่ีท่ีถูกแม่น้ ากัดเซาะให้พังทลายลง ท าให้ความลาดชัน
ลดลงและแม่น้ ามีตะกอนมากขึ้น อ านาจในการกัดเซาะและการพัดพาลดลงท้องธารกว้างเป็นตัวยู (u) หุบเขากว้าง
และลาดชันเล็กน้อย 

ขั้นที่ 3 แม่น้้าวัยปลาย (old stage) พื้นท่ีถูกแม่น้ ากัดเซาะจนกลายเป็นท่ีราบ ความชันของพื้นท่ี
น้อยแมน่้ าจึงไหลเอื่อยๆ และคดเค้ียว มีตะกอนทับถมบริเวณสองฝ่ังแม่น้ าอย่างกว้างขวาง เมื่อเปลือกโลกถูก
อิทธิพลของแรงภายในดันให้โก่งตัวขึ้น และพังทลาย หมุนเวียนไปสู่ขั้นที ่1 และวนเป็นวัฏจักร 
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ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของแม่น้้า 

 ร่องน้้า (Channel) 
เป็นส่วนท่ีลึกท่ีสุดของล าน้ า ซึ่งเกิดจากกษัยการของ

ท้องน้ า อันเนื่องมาจากความลาดชันของภูมิประเทศและท้องน้ า 
ท าให้ล าน้ ามีการกัดเซาะท้องน้ าในแนวดิ่งให้ลึกลงเรื่อยๆ มักเกิด
บริเวณหุบเขา บริเวณต้นน้ า ประกอบกับผนังหุบเขาสองฝ่ัง
แม่น้ ามีความลาดชันและเป็นหินแข็งแรง ประกอบกับไม่มีความช้ืน
หรือปริมาณน้ าฝนเพียงพอในการกัดเซาะ การผุพังสลายตัว 
ของมวลสารช้า จึงมีลักษณะเป็นหุบเขาแคบและลึก ไม่มีท่ีราบ 
ริมสองฝ่ังแม่น้ า เป็นหุบเขาหรือร่องน้ ารูปตัว “วี” (V - Shape) 
บริเวณท้องน้ าไม่มีดินหรือทรายละเอียด เนื่องจากถูกพัดพาไปหมด 
เหลือแต่กรวดหินขนาดต่างๆ ตามพื้นธารน้ า 

 โกรกธาร (Gorge) 
เกิดจากการกัดเซาะของร่องน้ า ประกอบกับ

ธารเป็นลักษณะของหุบผาชันท่ีลึกและแคบ ลักษณะ
คล้ายรูปตัววี (V - Shape) และเกิดกระบวนการกัดเซาะ
ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระแสน้ าไหลเร็วและ
แรงจนสามารถกัดเซาะหินท่ีแข็งแรงได้ มักเกิดในกรณีท่ี
ธารน้ าเดิม เกิดการยกตัวของแผ่นดิน และธารน้ ารักษา
แนวร่องน้ าเดิมไว้ได้ เช่น โกรกธารท่ีอุทยานแห่งชาติ

ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าการท่ีแม่น้ าแม่แจ่มมีร่องน้ าไหลผ่านซอกเขาแคบๆ โดยสามารถไหลตัด
ผ่านแนวสันเขาหินแกรนิตไนส์ท่ีขวางอยู่ได้ แสดงว่าแม่น้ าแม่แจ่มอาจมีอยู่แล้วแต่เดิม ก่อนท่ีจะมีการยกตัวของ
แผ่นดินหรือภูเขาในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวง และแม่น้ าแม่แจ่มสามารถไหลกัดเซาะท้องน้ าได้
อย่างรวดเร็วและรุนแรง ทันกับการยกตัวขึ้นสูงของแผ่นดิน 

 หุบผาชัน (Canyon) 
ลักษณะภูมิประเทศแบบ “หุบผาชัน” (Canyon) 

เป็นลักษณะภูมิประเทศท่ีมักเกิดในเขตภูมิอากาศ 
แห้งแล้งท่ีมีฝนตกเป็นครั้งคราว จะท าให้เกิดกษัยการ 
อย่างรุนแรง หุบเขาท่ีเป็นทางของล าน้ ามีการขยายตัว 
ออกกว้าง และล าน้ าจะมีการกัดเซาะหุบผาชันลึกลงไป 
เช่น แกรนด์แคนยอน ท่ีมีแม่น้ าโคโลราโดไหลผ่าน  
ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 น้้าตก (Waterfall) 
เกิดจากการกัดเซาะท้องน้ าท่ีไม่แตกต่างกัน 

เนื่องจากโครงสร้างของหินท้องน้ ามีความแข็งแกร่ง 
ไม่เท่ากัน โดยหินท่ีมีความแข็งแกร่งน้อยรองรับตัวอยู่
ด้านใต้ของหินท่ีแข็งแกร่งกว่า หินท่ีอ่อนกว่าจะเกิด 
การสึกกร่อนเร็ว และถูกกัดเซาะจนพังทลาย ท าให้เกิด
โพรงใต้ช้ันหินแข็ง และเกิดการยุบตัวลงมา กลายเป็น
ส่วนหน้าผาชันของน้ าตก ส่วนท่ียุบตัวลงมาเกิดเป็น 

ท้องน้ าท่ีอยู่ในระดับท่ีต่ าลงมาจนกลายเป็น “แอ่งฐานน้ าตก” (Plunge-poll)  

 แก่ง (Rapid) 
เกิดจากการกัดเซาะหินบริ เวณท้องน้ า ท่ีมี 

ความแข็งแกร่งต่างกัน เมื่อน้ ากัดเซาะบริเวณหิน ท่ี
แข็งแกร่ง จะกลายเป็นโขดหินกระจัดกระจายอยู่ตาม
ท้องน้ า เมื่อระดับน้ าลดลงในฤดูแล้งจะปรากฏแก่งขึ้น
มากมาย ถ้าโขดหินเหล่านี้มีขนาดใหญ่กีดขวางการไหล
ของกระแสน้ า จะท าให้เกิดกระแสน้ าไหลโดนผ่านโขด
หินเหล่านี้ เราจึงเรียกว่า “แก่งน้ าตก (Cataract)” ซึ่งแก่ง
เหล่านี้มักเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทางน้ า แต่มีคุณค่า
ทางภูมิทัศน์ นับเป็นสถานท่ีดึงดูดความสนใจ เช่น แก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี หรือ แก่งโตน จังหวัดเลย 

 กุมภลักษณ์ (Pothole) 
กุมภลักษณ์เกิดจากการกัดเซาะของล าน้ าตาม

ท้องน้ า โดยเกิดจากการไหลวนของกระแสน้ าท่ีมีตะกอน
จ าพวก กรวด ทราย หรือหินขนาดเล็ก พัดพามาครูดไถ
หิน ดินดาน ท าให้ เกิ ด ลักษณะของโพรงหิน  หลุม
ทรงกระบอกหรือหลุมทรงหม้อ ปรากฏอยู่ในหินดินดาน
ตามท้องน้ า  ขนาดของกุ มภลักษณ์มี ต้ั ง แต่ขนาด              
2 - 3 เซนติเมตร 

 

 ตะพักล้าน้้า (Stream Terrace) 
      ตะพักล าน้ ามีลักษณะเป็นท่ีราบแคบๆ ท่ีมี
ระดับลดหล่ันกันลงมา มักปรากฏตาม สองฟากฝ่ังแม่น้ า
ประกอบด้วย ดิน ทราย กรวด เป็น ต้น สาเห ตุ
เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงระดับความสูงของพื้น
แผ่นดินอันเนื่องมาจากการยกตัวหรือการยุบตัวท่ีเกิดขึ้น
มาสลับกันเป็นครั้งคราว หรือเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนท่ีเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ครั้นต่อมา
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การไหลของน้ ามีความรุนแรงมากขึ้นแผ่นดินถูกยกตัวให้สูงขึ้นหรือระดับน้ าทะเลลดต่ าลง กระบวนการกัดเซาะ
จะยังด าเนินต่อไป และกัดเซาะท้องน้ าและท่ีราบน้ าท่วมถึงเดิมให้ลดระดับลงมาอีกจึงเกิดเป็นท่ีราบลุ่มผืนใหม่
ขึ้นมา และถ้าเกิดวนเวียนกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะท าให้ปรากฏเป็นลักษณะท่ีราบแคบๆ หลายผืนต่อเนื่องกันไป 
แต่มีระดับความสูงลดหล่ันกันลงมาเหมือนขั้นบันไดบริเวณสองฟากฝ่ังของล าน้ า ตะพักล าน้ าท่ีมีอายุมากจะอยู่
สูง ส่วนท่ีอายุน้อยจะอยู่ลดหล่ันกันลงมาตามล าดับ 

 
 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้ารูปโค้ง (Arcuate 

Delta) เกิดจากการท่ีกระแสน้ าพัดพาเอาตะกอนต่างๆ 
มาตกทับถมกันโดยได้รับอิทธิพล จากกระแสน้ าชายฝ่ัง 
กระแสน้ าจะพัดพาท าให้ฐานของดินดอนสามเหล่ียมเป็น
รูปโค้งขึ้นมา เช่นดินดอนสามเหล่ียมบริเวณปากแม่น้ า
โขง มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียม หรือรูปพัด 
 
 

 ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้ารูปตีนกา (Bird 
Foot Delta) มีลักษณะเป็นแฉกๆ เหมือนตีนกา เพราะ
มีล าน้ าย่อยแยกหลายสาย เกิดจากธารน้ าไหลออกมาถึง
บริเวณปากแม่น้ าท่ีติดต่อกับชายฝ่ังทะเล และความเร็ว
ของกระแสน้ ามีอัตราลดลงอย่างทันทีทันใด ท าให้เกิด
การตกทับถมของดินตะกอนบริเวณปากแม่น้ ามากกว่า
อัตราการพัดพาของกระแสน้ าชายฝ่ัง และธารน้ ามี 
ความหนาแน่นน้อยกว่าน้ าทะเลชายฝ่ัง ท าให้ธารน้ ามี
การไหลแตกออกเป็นสายย่อยๆ คล้ายตีนกาหรือรูปนิ้วมือ 

ภูมิประเทศที่เกิดจากการกระท้าของน้้าใต้ดิน 

น้้าใต้ดิน (Ground Water) คือ น้ าท่ีอยู่ในระดับใต้ดิน เกิดจากการดูดซับน้ าลงสู่ใต้ดิน สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ชนิด คือ น้ าต้ืน (Unconfined groundwater) ได้แก่ น้ าใต้ดินท่ีอยู่ในช้ันกรวดระดับต้ืนและ 
น้ าบาดาล (confined groundwater) ได้แก่ น้ าใต้ดินท่ีอยู่ในช้ันกรวดดินทรายระหว่างช้ันน้ าทึบสองช้ันหรือ 
น้ าใต้ดินท่ีอยู่ในรอยแตกของหิน ซึ่งแหล่งน้ าใต้ดินท่ีน ามาใช้ประโยชน์ได้มาก คือ น้ าบาดาล  
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ลักษณะของน้้าใต้ดิน 

ลักษณะของแหล่งน้ าใต้ดิน เราแบ่งน้ าใต้ดินหรือเขตน้ าใต้ดิน (Zone of Subsurface water) 
ออกเป็น 2 เขต คือ เขตมีอากาศแทรกในช้ันหินและเขตอิ่มตัว โดยสามารถพิจารณาได้ดังนี้  

1. เขตที่มีอากาศแทรกในชั้นหิน (Zone of Aeration) 
     เป็นเขตท่ีปริมาณของน้ าใต้ดินมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นช้ันท่ีมักอยู่ใต้ผิวดินในระดับต้ืน             
ระดับน้ าจะแปรเปล่ียนไปตามฤดูกาล เช่น ฤดูแล้งระดับน้ าจะลึกกว่าฤดูฝน จัดเป็นประเภทช้ันให้น้ าแบบเปิด 
(Unconfined Aquifers) เขตนี้เป็นตอนท่ีน้ าจากผิวดินไหลผ่านลงสู่เบื้องล่าง โดยเขตนี้เราสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 เขตย่อย คือ  

 เขตความช้ืนในดิน ซึ่งเป็นบริเวณท่ีรากพืชหยั่งราก และสามารถดูดซึมน าน้ าไปใช้ได้ โดยพืชดูดซึม
ความช้ืนจากดิน แล้วปล่อยให้ระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศ หรือบางครั้งความช้ืนในดินจะ
ระเหยสู่บรรยากาศโดยตรง  

 เขตช้ันกลาง อยู่ระหว่างเขตความช้ืนในดิน และเขตน้ าซึม น้ าในเขตนี้จะเกาะดินด้วยแรงดึงดูด
ระหว่างอนุภาค จึงมีการเคล่ือนไหวของน้ าน้อยมาก เว้นแต่ในระยะท่ีมีปริมาณน้ าฝนมาก  
ช่วงกลางจึงเป็นทางผ่านของน้ าไปสู่เขตท่ีลึกกว่า 

 เขตน้ าซึม เป็นบริเวณท่ีได้รับน้ าจากเขตอิ่มตัวมีความหนาต้ังแต่ 2-3 เซนติเมตร ถึง 2-3 เมตร 
ลักษณะคล้ายกระดาษซับน้ าท่ีจะมีน้ าจากเขตท่ีอยู่เบื้องล่างซึมขึ้นมาตามแรงดึงดูดระหว่าง
โมเลกุลของดินหรือหินกับน้ า  

2. เขตอิ่มตัว (Zone of Saturation) 
    เป็นเขตท่ีมีน้ าใต้ดินขังอยู่เต็มทุกช่องว่างในเนื้อดิน เรียกน้ าในเขตนี้ว่า “น้ าใต้ดิน” โดยยึดระดับบนสุด
ของระดับน้ า ณ เขตนี้เป็นระดับน้ าใต้ดิน (Water Table) โดยช้ันดินหรือช้ันหินท่ีมีปริมาณน้ ามากจนอิ่มตัว 
และมีปริมาณมากพอท่ีพืชสามารถน าขึ้นมาใช้ได้ ช้ันให้น้ าในเขตอิ่มตัวนี้เรียกว่า ชั้นให้น้้าแบบปิด (Confined 
Aquifers) มักอยู่ในระดับลึก มีช้ันหินหนาปิดปกคลุมด้านบนไว้ ท าให้น้ าในช้ันนี้มีความดัน และมลพิษจาก
พื้นดินไม่สามารถปนเปื้อนลงไปได้ แต่อาจมีแร่ธาตุบางอย่างปะปนอยู่ ช้ันให้น้ าแบบปิดนี้อาจมีหลายช้ัน
สลับกันไป ระดับน้้าใต้ดิน (Water Table) คือ ผิวบนของเขตอิ่มน้ า หมายถึงระดับของน้ าใต้ดินท่ีเกิดขึ้น 
เนื่องจากการสะสมน้ าใต้ดินท่ีไม่อาจซึมต่อไปได้ 
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การเคลื่อนที่ของน้้าใต้ดิน 

การเคล่ือนท่ีของน้ าใต้ดินแบ่งออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
1. การไหลตามแนวด่ิง  
เป็นการไหลซึมลงดินตามแนวด่ิง อัตราการไหลจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับโครงสร้างของช้ันดินและหิน 

ว่ามีช่องว่างในเนื้อหิน และความสามารถในการยอมให้น้ าซึมผ่าน  
2. การไหลตามแนวระดับ  
เป็นการไหลตามแรงโน้มถ่วงของโลก เช่น การไหลจาก ระดับสูงลงไปสู่ระดับท่ีต่ ากว่า อัตราการไหล       

จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศ และเนื้อหิน เช่น หินเนื้อละเอียดมากอัตราการไหลของน้ าจะไหล 
ได้ช้ามาก แต่ถ้าไหลผ่านโพรง เช่น ถ้ า ท่ีติดต่อกันเป็นทางยาว น้ าใต้ดินจะไหลเร็วพอๆ กับการไหลของ          
น้ าผิวดิน โดยสรุปอัตราการไหลจะเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับความพรุนของเนื้อหิน (Porosity) และความสามารถ        
ในการยอมให้น้ าซึมผ่านช้ันหิน (Permeability) นอกจากนี้การยอมให้น้ าไหลซึมผ่านจะเป็นสัดส่วนกับความลึก 
เนื่องจากมีแรงกดดันสูง และความลาดชันของพื้นท่ีด้วยเช่นกัน 
 

ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากน้้าใต้ดิน 

น้้าพุ (spring)  

คือ น้ าใต้ดินท่ีไหลกลับขึ้นมายังพื้นผิวดินท่ีมีอุณหภูมิสูงกว่าร่างกายมนุษย์ อาจไหลซึมข้ึนมาหรือพุ่งขึ้น
ไปบนอากาศสูงๆ น้ าพุมักจะพบบริเวณหินท่ีน้ าซึมโผล่ออกมาหรือบริเวณระนาบรอยเล่ือน (Fault) หรือ 
รอยคดโค้งของหิน (Fold) เกิดจากน้ าท่ีซึมตามร่องหินสู่แหล่งน้ าใต้ดิน และไปสัมผัสกับบริเวณรอยแยกของ
เปลือกโลกท่ีมีพลังงานความร้อน ท าให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นจนน้ าบางส่วนกลายเป็นไอ แล้วมีแรงดันกลับขึ้นมาบน
พื้นผิวโลก 

 น้ าพุร้อน (Thermal Spring) เป็นน้ าพุที่พุ่งขึ้นมาบนพื้นดินมีระดับอุณหภูมิสูง เกิดจากการท่ี
น้ าใต้ดินไหลไปสัมผัสกับหินเปลือกโลกท่ีมีอุณหภูมิสูง บางแห่งร้อนจัดจนมีควันพวยพุ่งออกมา เนื่องจากปกติ
เปลือกโลกมีอุณหภูมิสูงทุก 1 องศาเซลเซียส ทุกระยะความลึก 30 เมตร น้ าท่ีไหลลงไปลึกๆ พุ่งขึ้นสู่พื้นดิน
อย่างรวดเร็วตามแรงดัน ท าให้ไม่มีโอกาสเย็นตัว จึงกลายเป็นน้ าพุร้อน น้ าพุร้อนมักมีแร่ธาตุต่างๆ ปะปนอยู่
มากมาย เช่น ซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนต และก ามะถัน เป็นต้น 

 
 น้ าพุร้อนกีเซอร์ (Geyser) หมายถึง น้ าพุร้อนท่ีมีการพุ่งขึ้นมาอย่างแรงแล้วหยุดสลับกันไป 

มักเกิดบริเวณภูเขาไฟ แนวรอยเล่ือนของเปลือกโลก เช่น น้ าพุร้อนกีเซอร์ท่ีบ้านโป่งเดือดป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ น้ าพุร้อนกีเซอร์เกิดจากน้ าผิวดินท่ีไหลลงไปตามปล่องหรือรอยร้าวของเปลือกโลก เมื่อน้ าใต้ดิน
ไหลไปสัมผัสกับหินร้อนจัดภายใต้ความกดดันสูง น้ าตอนล่างท่ีอยู่ใกล้กับแหล่งความร้อนจะเดือนกลายเป็นไอ
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ก่อนดันให้น้ าตอนบนเอ่อล้นมาท่ีผิวดิน เป็นการระบายน้ าบางส่วนออกมา ความกดดันภายในรอยแยกจะลดลง
แบบเฉียบพลัน ท าให้น้ าท่ีเหลืออยู่เดือดทันที กลายเป็นไอและพุ่งออกมา เมื่อน้ าในปล่องแห้ง น้ าจะไม่พุ่งขึ้นมาอีก 
จนรอให้น้ าไหลเข้ามาสะสมใหม่แล้วเกิดวนเวียนเช่นนี้เรื่อยไป 

 

หินงอก หินย้อย (Stalagmite, Stalactite) คือปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งท่ีเกิดต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา
หลายพันหรือหมื่นปี ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมักเกิดขึ้นในถ้ าหินปูน เพราะมีความช้ืนอันเป็นปัจจัยของการเกิดขึ้นของ
ปรากฏการณ์ประเภทนี้ ลักษณะของหินงอกหินย้อยนั้น เป็นหินท่ียื่นหรือหยดเข้าหากันคล้ายกับเป็นของเหลว 
โดยมากเรียกหินท่ีหยดลงมาจากด้านบนว่าหินย้อย และเรียกหินท่ียื่นขึ้นไปจากทางด้านล่างว่าหินงอก ซึ่ง
กระบวนการต่างๆ ท่ีท าให้เกิดสภาพนี้ สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 หินงอกหินย้อย เกิดจากความช้ืนต่างๆ ท่ีสะสมอยู่ในดิน คือเมื่อปลายยุคน้ าแข็ง หิมะ 
เริ่มละลายตัว และความช้ืนต่างๆ ก็ไหลมาสะสมในดิน หรือช่องว่างระหว่างดิน กลายเป็นธารน้ าใต้ดิน เมื่อน้ า
ใต้ดินนั้นรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้เกิดกระบวนการสึกกร่อน และเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก ซึ่งเป็น 
กรดอ่อนชนิดหนึ่ง เมื่อหินปูนนั้นเจอกับกรดคาร์บอนิกท่ีสามารถกัดกร่อนหินปูนได้ จะท าให้เกิดช่องว่างขึ้น 
เล็กบ้างใหญ่บ้าง เรียกช่องว่างท่ีเกิดขึ้นใหม่นี้ว่า ถ้ า 

 หินย้อย กล่าวกันได้ว่า หินย้อย คือ หินปูนท่ีจับตัวกันเป็นแท่งหรือแผ่นย้อยลงมาจากเพดาน
ซึ่งเมื่อมีน้ าท่ีมีหินปูนสะสมอยู่หยดลงมาตามรอยแตกหรือรอยแยก ซึ่งเมื่อน้ านั้นสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์
ออกไป ก็จะท าให้เกิดสารประกอบประเภทคาร์บอเนต จากนั้นเมื่อเกิดการสะสมตัวพอกพูนมากขึ้นเรื่อยๆ          
ท าให้เกิดเป็นแท่งหินท่ีย้อยลงมาจากเพดานถ้ า โดยมากมักมีลักษณะกลวงด้านใน 

 หินงอก เกิดจากน้ าท่ีมีหินปูนสะสมอยู่หยดลงมาจากเพดานถ้ าสู่ช้ันหินเบื้องล่าง ซึ่งน้ านั้นมี
ตะกอนหินปูนอยู่มาก เมื่อเกิดการสูญเสียคาร์บอนไดออกไซด์ ท าให้เกิดสะสมเป็นแท่ง ยื่นไปในอากาศสูงจากพื้นถ้ า 
ซึ่งกระบวนการเกิดหินงอกหินย้อยนี้มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเมื่อเกิดหินย้อยแล้วต้องมีหินงอกด้วย (ยกเว้นถ้ า
ท่ีไม่มีพื้น) และเมื่อมีหินงอกต้องมีหินย้อยด้วยเช่นกัน  
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แหล่งน้้าบาดาล 

หมายถึง บริเวณท่ีมีน้ าบาดาลสะสมตัวอยู่เป็นปริมาณมาก โดยแหล่งน้ าบาดาลท่ีดีควรจะเป็นช้ันหิน  
ท่ีมีโพรกตัวสูง และมีความสูง ได้แก่ ช้ันกรวดทรายท่ีมีการทับถมกันใหม่ๆ ยังไม่กลายเป็นหิน หินทรายท่ีมี
ความโพรกตัว หินปูนท่ีมีรอยร้าว และมีโพรงในหิน เรียกว่า “หินน้ าซึม” (Aquifer) ส าหรับการน าน้ าบาดาล 
มาใช้มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 บ่อน้ าบาดาล (Deep Wells) เป็นบ่อท่ีมีระดับความลึกมากๆ ในทางวิศวกรรมไม่สามารถก าหนด
ระดับความลึกได้แน่ชัด การน าน้ าขึ้นมาใช้ต้องใช้เครื่องมือช่วยขุด บางแห่งเมื่อขุดลงไปอาจมีปริมาณน้ ามาก  
ในช่วงแรกเท่านั้น ซึ่งไม่เรียกว่าบ่อบาดาล แต่เรียกว่า บ่อบาดาลปลอม บ่อบาดาลควรมีปริมาณการให้น้ า
ตลอดเวลา เนื่องมาจากน้ าใต้ดินบริเวณรอบๆ บ่อจะไหลเข้ามาแทนท่ีตลอดเวลา 

 บ่อน้ าต้ืน (Shallow Well) เป็นบ่อท่ีขุดขึ้นโดยไม่ลึกมากนัก โดยระดับความลึกแค่ผิวดินช้ันบน
เท่านั้น สามารถขุดเจาะได้เอง การขุดบ่อน้ าต้ืนควรมีระยะห่างจากส้วมซึมประมาณ 20 เมตร เป็นอย่างต่ า  
บ่อน้ าต้ืนจะมีปริมาณน้ าเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศบริเวณนั้น 

 ทางน้ าซับ (Infiltration Galleries) มีลักษณะเป็นน้ าใต้ดินท่ีไหลซึมผ่านช้ันดินตามแนวด่ิงไป
สะสมตัวในช้ันหินในแนวนอนหรือแนวราบจนมีปริมาณมาก ไม่สามารถไหลซึมผ่านไปได้อีก และจะไหลไปตาม
แนวเทของช้ันหินหรือลักษณะภูมิประเทศ จนถึงจุดท่ีมีทางออก เช่น ตามลาดเขา หรือจุดตัดระหว่างช้ันหิน 
กับบริเวณผิวดินน้ าใต้ดิน จึงไหลออกมาได้ มักพบบริเวณลาดเขาหรือเชิงเขา บางครั้งพบว่าบางพื้นท่ีจะได้เห็น
น้ าซับซึมจากช้ันดิน ถ้ามีปริมาณน้ ามาก สามารถน ามาใช้ได้เป็นแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค 

 
 



จุลสารส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 

  
วัตถุประสงค์ - รวบรวมและจัดระบบองค์ความรู้ท่ีกระจัดกระจายอยู่ในแต่ละส่วนให้อยู่ในท่ีเดียวกัน  
 ง่ายต่อการค้นคว้า และน าไปใช้ประโยชน์ 
  - เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ของหน่วยงานภายในส านักให้กับผู้อ่าน  

ท้ังภายใน  และภายนอกองค์กรเสริมประสิทธิภาพการส่ือสาร และการแลกเปล่ียน
ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานในองค์กร 
- เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และน าเสนอแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ 
และสร้างสรรค์  
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 ผู้อ านวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ า 
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