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บทคัดยอ

              แหลงน้ำจืดที่สำคัญในพื้นที่คอนขางแหงแลง พื้นที่ชายฝงทะเลและเกาะ คือ น้ำใตดิน การสูบน้ำใตดิน 

มากเกินไปในบริเวณพื้นที่ชายฝงทะเล ทำใหเกิดการรุกล้ำของน้ำเค็ม แนวทางในการแกปญหาดังกลาวทำไดหลายวิธี 

เชน การเปลี่ยนแปลงอัตราการสูบน้ำใหเหมาะสม, การเติมน้ำใตดิน, การถมทะเล หรือการสรางเขื่อนใตดิน เขื่อนใต 

ดินเปนโครงสรางที่สรางขึ้น เพื่อปองกันน้ำเค็มที่รุกล้ำเขามาในแผนดิน นอกจากนั้นตัวเขื่อนยังสามารถทำหนาที่ 

เก็บกักน้ำในฤดูน้ำมาก และนำน้ำนั้นกลับมาใชในยามขาดแคลน ลักษณะของเขื่อนใตดินโดยทั่วไปจะมีฐานของเขื่อน 

ตั้งอยูบนชั้นหินแข็ง ลักษณะแบบนี้สงผลใหระดับเก็บกักน้ำสูงสุดจะเทากับความสูงของเขื่อน ถาการเติมน้ำมีไมจำกัด 

ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการนำเสนอรูปแบบใหมของเขื่อนใตดินดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการนำเสนอรูปแบบใหมของเขื่อนใตดิน โดยเสนอใหสรางเขื่อนใตดินที่ยื่นลงไปใน 

ใตดิน คลายกับกำแพงลาง ซึ่งลักษณะเชนนี้จะไมมีการจำกัดระดับสูงสุดของน้ำใตดิน ในการทดลองดวยแบบจำลอง 

ทางกายภาพ 2 มิติ เพื่อทดสอบเขื่อนใตดินทั้งสองลักษณะ เมื่อมีอัตราการเติมน้ำใตดินคงที่ ผลการศึกษา พบวา ในกรณี 

ของเขื่อนใตดินแบบกำแพงลาง การปองกันการรุกล้ำของน้ำเค็มเปนหนาที่ของน้ำที่เติมเขามาในระบบ แทนที่จะใช 

ตัวเขื่อนเปนหลักในการปองกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม สวนเขื่อนใตดินแบบปจจุบันสามารถปองกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

ไดเปนอยางดี ถึงแมวาจะไมมีการเติมน้ำใตดิน

คำสำคัญ: เขื่อนใตดิน, การรุกล้ำของน้ำเค็ม

Abstract

               Groundwater is always an important source of freshwater in the semi-arid area, the coastal area and 

on the island. For the coastal area, excess groundwater pumping can lead to the seawater intrusion.Several approaches 

can be applied to battle such an undesirable consequence such as the optimization or modification of the pumping 
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rate, the aquifer storage and recovery (ASR), the land reclamation and the underground dam. While the underground 

dam is a barrier which could physically protect the seawater intrusion, it can also be used to store groundwater 

during the flood which can be later pumped during the dry season. Normally, the base of the subsurface dam is 

keyed into the impermeable layer. One disadvantage of this classic structure is the height of the dam is also the 

maximum groundwater level if there is an unlimited recharged rate. Therefore, a new type of subsurface dam is  

proposed. Instead of building the dam from the ground up, it will be hanged from the ground, similar to the cut-off 

wallwall resulting in no upper limit to the groundwater level. A 2D physical model was tested against this proposed 

model. Both conventional and cut-off subsurface dams were experimented under a constant recharge rate. The 

result showed that in case of the cut-off subsurface dam, the groundwater recharge is the main component to push 

the seawater backward instead of using the dam as a physical protection against the seawater. The traditional       

subsurface dam, however, can efficiently protect the seawater intrusion even without the groundwater recharge.  

Keywords: Subsurface dam, Seawater intrusion

บทนำ

       การหาแหลงน้ำจืดสำหรับการอุปโภคและบริโภค เปนปญหาที่สำคัญอยางหนึ่งโดยเฉพาะอยางยิ่งใน 

พื้นที่ริมชายฝงทะเล หรือเกาะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยว การสรางอางเก็บน้ำบนเกาะที่เปนแหลงทองเที่ยว 

อาจไมคุมคากับการลงทุน เนื่องจากที่ดินมีราคาสูง ดังนั้นน้ำใตดินจึงกลายเปนแหลงน้ำที่สำคัญแทน แตผลกระทบ 

อยางหนึ่งของการสูบน้ำใตดินมากเกินไป นอกเหนือจากทำใหแผนดินทรุด คือการรุกล้ำของน้ำเค็ม ซึ่งสงผลกระทบ 

ตอชั้นน้ำใตดินทั้งหมด การแกปญหาการุกล้ำน้ำเค็มสามารถทำไดหลายวิธี เชน การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมในการ 

สูบน้ำ (Mantoglou and Papantoniou, 2008), (Mayer et. al., 2002) การเติมน้ำใตดิน (Aquifer Recharge and Recovery) 

(Misut(Misut and Voss, 2007) หรือการสรางเขื่อนใตดิน (Anwar, 1983) เปนตน การปรับเปลี่ยนปริมาณการสูบน้ำที่เหมาะสม 

เปนวิธีการบริหารจัดการแหลงน้ำ โดยที่ไมตองลงทุนทางดานโครงสราง แตตองจัดการเพื่อตอบสนองความตองการ 

ใชน้ำ

       การเติมน้ำใตดินนั้น โดยทั่วไปสามารถทำไดทั้งในกรณีที่มีเขื่อนใตดินและไมมีเขื่อนใตดิน การเติมน้ำ 

ใตดินเปนวิธีบริหารจัดการน้ำอีกอยางหนึ่ง คือ เมื่อมีน้ำมากเกินความจำเปน จะนำน้ำเหลานั้นมาเก็บกักในใตดิน และ 

สามารถนำมาใชไดในยามขาดแคลน ในกรณีที่ไมมีเขื่อนใตดิน ระยะการรุกล้ำของน้ำเค็มจะขึ้นอยูกับปริมาณน้ำจืด 

ในชั้นน้ำใตดิน โดยน้ำจืดจะผลักแนวน้ำเค็มใหหางออกไป สวนในกรณีที่มีเขื่อนใตดิน เขื่อนจะทำหนาที่เปนโครงสราง 

กั้นน้ำเค็มได เชน เมื่อป 1978 ที่เกาะมิยาโกะ จิมา (Miyako-jima) ประเทศญี่ปุน มีการสรางกำแพงใตดิน สูง 16.5 เมตร 

กวาง 5 เมตร ความยาว 500 เมตร เพื่อปองกันน้ำเค็มและเปนที่เก็บกักของน้ำใตดิน  (Sugio et. al., 1987) และ ในป 
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1995 เมือง Longkou ประเทศจีน ไดสรางเขื่อนใตดิน ความยาว 5,996 เมตร ความสูงเฉลี่ย 26.65 เมตร ทำหนาที่ปองกัน 

การรุกล้ำของน้ำเค็มและมีความจุเก็บกักน้ำ 5,359*104 ลูกบาศกเมตร (Wu et. al., 2008)

              การสรางเขื่อนใตดินนั้น นอกเหนือจากเปนโครงสรางที่กั้นน้ำเค็มไดแลว เขื่อนใตดินยังทำหนาที่เชน 

เดียวกับเขื่อนผิวดินอีกดวย กลาวคือ เพื่อการเก็บกักน้ำไวอางเก็บน้ำใตดิน จุดเดนของเขื่อนใตดินที่แตกตางจากเขื่อน 

ผิวดิน คือ การเก็บน้ำไวใตดิน ทำใหไมจำเปนตองเวนคืนที่ดิน, ตัดปาไม หรืออพยพผูคน และสัตวปา การสรางตัวเขื่อน 

สามารถสรางไดในชั้นน้ำใตดินขนาดเล็ก ความปลอดภัยและความแข็งแรงของตัวเขื่อนมีสูง เนื่องจากมีชั้นดินรอบขาง 

ชวยรับแรงดานขางของเขื่อน จึงยากที่จะเกิดการพังของเขื่อน การเก็บน้ำไวใตดินยังตัดปญหาการระเหยของน้ำอีกดวย

              โดยทั่วไปเขื่อนใตดินมี 2 แบบ แบบแรกเรียกวา เขื่อนทราย (Sand storage dam) เปนการสรางทางกั้น 

น้ำในลำน้ำที่มีน้ำไหลเฉพาะในฤดูน้ำ สวนในหนาแลงจะไมมีน้ำ น้ำในแมน้ำจะพัดตะกอนทรายมาตกหนาเขื่อน ซึ่งจะ 

ใชเปนที่เก็บกักน้ำในฤดูแลงได เขื่อนใตดินอีกแบบหนึ่ง คือ การสรางกำแพงในใตดิน โดยฐานของกำแพงจะฝงอยูใน 

ชั้นทึบน้ำ (Onder and Yilmaz, 2005)

               การสรางเขื่อนใตดินไมใชเปนเรื่องใหม แตสรางมาตั้งแตสมัยยุคโรมัน และในแถบอาฟริกาเหนือ 

(Hanson and Nilsson, 1986) ในประเทศอินเดียมีการสรางเขื่อนใตดินโดยเอกชนในป 1962 – 1964 มีความยาว 130 

เมตร ความลึกเฉลี่ย 5 เมตร และในประเทศเอธิโอเปยมีการสรางเขื่อนใตดินในป 1981 (Hanson and Nilsson, 1986) 

ในระหวางทศวรรษที่ 1990 ในประเทศบราซิล มีการสรางเขื่อนใตดินขนาดเล็ก 500 แหง และมีเขื่อนมากกวา 400 

แหงในประเทศเคนยาในชวงป 1995 (Foster and Tuinhof, 2004) สำหรับในประเทศไทยมีการศึกษาความเปนไปได 

ในการสรางเขื่อนใตดินในจังหวัดภูเก็ต (RID, 1997) และมีโครงการสรางเขื่อนใตดินที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2550)

              โดยทั่วไปเขื่อนใตดินจะสรางโดยใหฐานเขื่อนฝงอยูในชั้นทึบน้ำ โดยตัวเขื่อนทำหนาที่กั้นน้ำเค็มและเก็บ 

กักน้ำใตดินไว ขอดีของเขื่อนใตดินแบบนี้ คือ โครงสรางเขื่อนจะกั้นน้ำเค็มได แตขอเสีย คือ ถาชั้นทึบน้ำอยูลึกมาก 

จะสงผลตอคากอสรางที่สูงขึ้น นอกจากนั้นแลวตำแหนงของเขื่อนจะตองอยูหลังจากแนวน้ำเค็มที่รุกล้ำเขามาใน 

แผนดิน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการศึกษาเขื่อนใตดินลักษณะที่ยื่นลงมาจากพื้นดิน หรือที่เรียกวา Cutoff wall

วิธีการศึกษา

              การศึกษาครั้งนี้จะเปนการศึกษาในหองปฎิบัติการ ดวยการสรางแบบจำลอง 2 มิติ แบบจำลองเปน 

กระจกใสความยาว 1.50 เมตร กวาง 0.10 เมตร สูง 0.60 เมตร ทางดานซายและทางดานขวาของแบบจำลองแบงเปน 

ชองขนาด 0.18 เมตร ดวยแผนอะคลิลิคใสเจาะรู สำหรับใสน้ำจืดและน้ำเค็ม โดยใหความสูงของน้ำจืดและน้ำเค็มคงที่ 

เทากับ 0.30 เมตรและ 0.20 เมตร ตามลำดับ น้ำเค็มใชสารละลายโซเดียมคลอไรดความเขมขนเทากับ 0.5 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตำแหนงที่วัดคาความเค็มของน้ำใตดินทั้งหมด 12 จุด กรณีศึกษาแตละกรณีในการทดลองทั้งหมดทำเพียงครั้งเดียว 
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แตการเก็บตัวอยางน้ำใตดินเพื่อวัดคาความเค็มทำการเก็บตัวอยางน้ำแตละจุด 3 ครั้ง และนำมาหาคาความเค็มเฉลี่ย   

ทรายเปนตัวแทนของชั้นน้ำใตดิน ซึ่งเปนทรายที่รอนผานตะแกรงเบอร 16 (ขนาดชองเปด 1.19 มิลลิเมตร)  แบบจำลอง 

2  มิติแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แบบจำลอง 2 มิติ

                                              ในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการเปรียบเทียบลักษณะของเขื่อนใตดินที่แตกตางกัน 2 ลักษณะ คือ เขื่อน 

ใตดินที่วางอยูบนชั้นทึบน้ำ และเขื่อนใตดินที่สรางจากพื้นดิน ดังแสดงในรูปที่ 2 การศึกษาเริ่มจากใสทรายแหง 

ความสูง 0.30 เมตร ลงในแบบจำลอง โดยมีแหลงน้ำจืดและน้ำเค็มอยูทางขวาและทางซายของแบบจำลอง ระหวาง 

แหลงน้ำและทราย มีแผนอะลิคลิคใสเจาะรูกั้น และตะแกรงเบอร 100 หรือขนาดชองเปด 0.149 มิลลิเมตรและแผน 

Geotextile กั้นระหวางทรายและน้ำอีก เพื่อปองกันไมใหทรายไหลเขามาในบริเวณแหลงน้ำ กอนทำการทดลองจะใช 

แผนอะคลิลิคทึบกั้นระหวางน้ำเค็มและทราย และระหวางแหลงน้ำจืดและทราย เมื่อปลอยน้ำจืดใหไหลเขามาในทราย 

ดวยการดึงแผนอะคลิลิคทึบออกดวยการดึงแผนอะคลิลิคทึบออก จนกระทั่งทรายอิ่มตัว  หลังจากนั้นจึงนำแผนอะคลิลิคทึบกั้นน้ำเค็มออก เพื่อใหน้ำ 

เค็มเขาสูระบบ ความสูงของน้ำเค็มคงที่ที่ 0.20 เมตร โดยการทดลองจะแบงเปน 3 กรณี คือ กรณีที่ไมมีเขื่อนกั้น กรณีที่ 

มีเขื่อนที่วางบนชั้นทึบน้ำ และกรณีสุดทายเปนเขื่อนที่สรางจากพื้นดิน สำหรับในกรณีที่มีเขื่อนใตดิน จะมีการเติมน้ำ 

เขาในระบบ จำลองใหเปนฝน เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแนวการปนเปอนของน้ำเค็มในชั้นน้ำใตดิน การเก็บ 

ตัวอยางน้ำนั้น จะเก็บตามจุดที่กำหนดไวจำนวน 12 จุด ดวยการใชปเปต เพื่อหาคาความเค็มดวยเครื่อง Reflecto-

salinometer ทุก 15 นาที จนกระทั่งเวลา 105 นาที สวนกรณีที่มีเขื่อนใตดิน เมื่อชั้นน้ำใตดินอิ่มตัว จากนั้นจึงใสเขื่อน 

ใตดินทำจากแผนอะคลิลิคใสใตดินทำจากแผนอะคลิลิคใส ขนาดกวาง 0.10 เมตร สูง 0.25 เมตร หางจากแหลงน้ำเค็มเทากับ 0.50 เมตร 

ดังแสดงในรูปที่ 2
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รูปที่ 2 เขื่อนใตดิน (ก) เขื่อนใตดินวางอยูบนชั้นทึบน้ำ (ข) เขื่อนใตดินสรางจากพื้นดิน

       หลังจากนั้นจะทำการนำแผนกั้นดานน้ำเค็มออก ปลอยใหน้ำเค็มไหลเขาสูระบบ ความสูงของน้ำเค็ม 

คงที่เชนเดียวกันทั้งสามกรณี การเก็บตัวอยางน้ำตามจุดที่กำหนดทุก 15 นาที จนกระทั่งเวลา 120 นาที เริ่มเติมน้ำ 

เขาสูระบบจากดานบนเฉพาะดานน้ำจืด ปริมาณน้ำที่เติมเทากับ 1,500 มิลลิลิตร หลังจากนั้นจะเก็บตัวอยางน้ำทุก 15 

นาที จนกระทั่งเวลา 165 นาที ทำการทดลองเชนเดียวกันสำหรับเขื่อนทั้งสองกรณี

ผลการศึกษา

              1   กรณีที่ไมมีเขื่อนใตดิน

       เมื่อปลอยใหน้ำเค็มไหลเขาสูระบบและเก็บตัวอยางน้ำที่เวลาตางๆ พบวา น้ำเค็มเริ่มแพรเขาไปในน้ำจืด 

เสนชั้นแสดงความเค็มของน้ำใตดินที่เวลา 105 นาที แสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 เสนชั้นแสดงความเค็มของน้ำใตดินที่เวลา 105 นาที

                 จากรูปที่ 3 เปนการแสดงเสนชั้นความเค็มในรูปของความเขมขนของโซเดียมคลอไรด หนวยของ 

มิลลิกรัมตอลิตร พบวา ความเขมขนของโซเดียมคลอไรดมีคาสูงทางดานซายของแบบจำลอง และคาความเขมขน 

คอยๆ ลดลงเมื่อเขาใกลทางขวาของแบบจำลอง ระยะการปนเปอนของน้ำเค็มประมาณ 0.80 เมตร จากแหลงน้ำเค็ม 

ทิศทางการไหลของน้ำใตดินเคลื่อนที่จากทางขวาไปทางซาย ซึ่งควบคุมจากความแตกตางระหวางความสูงของน้ำจืด 

และน้ำเค็ม คา Hydraulic gradient เทากับ 0.09

              2  เขื่อนใตดินวางอยูบนชั้นทึบน้ำ

       กรณีเขื่อนใตดินวางอยูบนชั้นทึบน้ำ เมื่อสรางเขื่อนใตดินและปลอยใหน้ำเค็มไหลเขาสูระบบแลว นำคา 

ความเขนขนของโซเดียมคลอไรดมาเขียนเสนชั้นความเค็มที่เวลา 120 นาที ดังแสดงในรูปที่ 5 จะเห็นวา เขื่อนใตดิน 

ทำหนาที่ปองกันน้ำเค็มไมใหเคลื่อนที่รุกล้ำเขาไปในชั้นน้ำใตดิน ระยะความเค็มที่ปนเปอนในชั้นน้ำใตดินที่มากที่สุด 

จะเทากับตำแหนงที่ตั้งของเขื่อนใตดิน คือประมาณเทากับ 0.50 เมตร จากแหลงน้ำเค็ม เมื่อเติมน้ำจืดเขาสูระบบ และ 

วัดคาความเค็มทุก 15 นาที จนถึงเวลา 165 นาที เสนชันความเค็มหลังจากที่เติมน้ำจืดเขาสูระบบแสดงในรูปที่ 5 – 6   
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รูปที่ 4 เสนชั้นความเค็มที่เวลา 120 นาที

 

รูปที่ 5 เสนชั้นความเค็มที่เวลา 135 นาที
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รูปที่ 6 เสนชั้นความเค็มที่เวลา 165 นาที

              รูปที่ 5 แสดงเสนชั้นความเค็มหลังจากที่มีการเติมน้ำเขาสูระบบประมาณ 15 นาที จะเห็นไดวา คาความ 

เขนขนของโซเดียมคลอไรดสูงสุดมีคาลดลงเปน 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร เปรียบเทียบกับเวลาที่ 120 นาที ความเขมขน 

ของโซเดียมคลอไรดเทากับ 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร เมื่อเวลาผานไปที่ 165 นาที พบวา แนวการปนเปอนของน้ำเค็มถูก 

ผลักใหออกหางจากเขื่อนใตดิน แตคาความเขมขนของโซเดียมคลอไรดสูงสุดยังคงเทากับ 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร นอกจาก 

นั้นแลวแนวชั้นความเค็มไดลดต่ำลง เนื่องจากถูกน้ำที่เติมเขามาในระบบผลักดันแนวน้ำเค็มใหถอยต่ำลงไป ดังแสดง 

ในรูปที่ 6

       3  เขื่อนใตดินสรางจากพื้นดิน

              สำหรับกรณีเขื่อนใตดินสรางจากพื้นดิน เชนเดียวกับในกรณีที่เขื่อนใตดินวางบนชั้นทึบน้ำ รูปที่ 7 

แสดงเสนชั้นความเค็มในรูปของความเขมขนของโซเดียมคลอไรดที่เวลา 120 นาที หลังจากนั้นจะทำการเติมน้ำจืด 

เขาสูระบบจากดานบน เสนชั้นความเค็มที่เวลา 135 นาทีและ 165 นาที แสดงในรูปที่ 8 – 9 
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รูปที่ 7 เสนชั้นความเค็มที่เวลา 120 นาที

รูปที่ 8 เสนชั้นความเค็มที่เวลา 135 นาที
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รูปที่ 9 เสนชั้นความเค็มที่เวลา 165 นาที

                                    เมื่อเวลา 120 นาทีคาความเขมขนสูงสุดของโซเดียมคลอไรดอยูที่ 0.4 มิลลิกรัมตอลิตร แตระยะการ 

ปนเปอนของแนวน้ำเค็มไมไดถูกจำกัดโดยตำแหนงที่ตั้งของเขื่อนใตดิน จากรูปที่ 7 จะเห็นวา แนวการปนเปอนของ 

น้ำเค็มมีแนวโนมที่จะเคลื่อนที่ผานใตเขื่อนใตดินออกไป แตเนื่องจากในการทดลองครั้งนี้ไมไดมีการวัดคาความ 

เขมขนของโซเดียมคลอไรดที่บริเวณที่ต่ำกวาเขื่อนใตดิน จึงไมสามารถเขียนเสนชั้นความเค็มได หลังจากเวลาที่ 120 

นาที มีการเติมน้ำเขาสูระบบจากทางดานบนของแบบจำลองเชนเดียวกับในกรณีที่เขื่อนวางอยูบชั้นทึบน้ำ รูปที่ 8 

และ 9 แสดงเสนชั้นความเค็มที่เวลา 135 และ 165 นาที ตามลำดับ ที่เวลา 135 นาที พบวา คาความเขมขนสูงสุดของ 

โซเดียมคลอไรดเทากับ 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร เชนเดียวกับเมื่อเวลา 165 นาทีโซเดียมคลอไรดเทากับ 0.3 มิลลิกรัมตอลิตร เชนเดียวกับเมื่อเวลา 165 นาที

สรุปผลการศึกษา

       การศึกษาครั้งนี้เปนการเสนอแนวความคิดสำหรับสรางเขื่อนใตดินที่มีรูปแบบแตกตางจากเขื่อนใตดิน 

ที่มีอยูในปจจุบันที่สรางเขื่อนใหมีฐานของเขื่อนวางอยูบนชั้นทึบน้ำ แนวคิดที่นำเสนอ คือ เปนการสรางเขื่อนใตดิน 

ที่ยื่นจากพื้นดิน หรือที่เรียกวา Cutoff Wall โดยการศึกษาครั้งนี้จะใชแบบจำลองทางกายภาพแบบ 2 มิติ เพื่อทดสอบ 

เปรียบเทียบการปนเปอนของน้ำเค็ม ในกรณีที่ไมมีเขื่อนใตดิน กรณีที่เขื่อนที่สรางบนชั้นทึบน้ำ และกรณีที่เขื่อนสราง 

ยื่นจากพื้นดิน จากการศึกษาพบวา เมื่อไมมีเขื่อนใตดิน น้ำเค็มสามารถรุกล้ำเขามาในแผนดินไดไกลมากที่สุดเมื่อ 

เปรียบเทียบกันทั้งสามกรณีที่มีการศึกษา และเมื่อพิจารณาถึงเขื่อนใตดินทั้งสองแบบ เมื่อที่ไมมีการเติมน้ำเขาสูระบบ 

พบวาพบวา เขื่อนใตดินสามารถใชเปนโครงสรางที่ปองกันน้ำเค็มไมใหรุกล้ำเขาสูแผนดินไดเปนอยางดี แตเขื่อนใตดินแบบ 
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ที่สรางจากพื้นดินสามารถปองกันการรุกล้ำของน้ำเค็มไดดีกวา โดยแนวการปนเปอนถูกจำกัดใหอยู ณ ที่ตั้งของเขื่อน 

ใตดิน ในขณะที่น้ำเค็มสามารถลอดใตเขื่อนที่สรางจากพื้นดิน ดังนั้นแนวการรุกล้ำในกรณีนี้เลยตำแหนงที่ตั้งของเขื่อน 

ไป แตระยะการปนเปอน รวมทั้งความเขมขนของน้ำเค็มจะมีคานอยกวาในกรณีที่ไมมีการสรางเขื่อนใตดินเลย

              เมื่อมีการเติมน้ำเขาสูระบบ เปนการเพิ่ม Hydraulic Gradient หรือเพิ่มอัตราการไหลของน้ำใตดิน ซึ่ง 

เปนปจจัยหนึ่งที่ ชวยในการผลักดันน้ำเค็มไมใหรุกล้ำเขามาในแผนดิน ดังนั้นในกรณีที่สรางเขื่อนจากพื้นดิน น้ำใต 

ดินสามารถเคลื่อนที่ผานดานบนของตัวเขื่อนและไปผสมกับน้ำเค็ม สงผลใหความเขมขนของโซเดียมคลอไรดลดลง 

ตัวเขื่อนยังสามารถปองกันน้ำเค็มไมใหเคลื่อนที่มาได สวนในกรณีที่เขื่อนสรางจากพื้นดินนั้น เมื่อน้ำจืดและน้ำเค็ม 

ไหลมาปนกันจะไมแยกชั้นกันอยางชัดเจน ดังนั้นลักษณะการปนเปอนจะมีลักษณะที่เปนชวงน้ำกรอย หรือที่เรียกวา 

Transition Zone แลวจึงจะเปนแนวน้ำเค็ม โดยชั้นความเขมขนของน้ำเค็มมากจะอยูดานลาง และความเขมขนคอยๆ 

ลดลงที่ความสูงที่เพิ่มขึ้นลดลงที่ความสูงที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในผลการศึกษาเสนชั้นความเค็ม  การไหลของน้ำใตดินเมื่อไปชนกับเขื่อนใตดิน 

ที่สรางจากพื้นดิน จึงจะเคลื่อนที่ลงมาผสมกับน้ำเค็มดานลาง นอกจากนั้นแลวน้ำเค็มยังสามารถลอดผานใตตัวเขื่อน 

เพิ่มระยะการปนเปอนของน้ำเค็มเขาสูแผนดินไดอีก ถึงแมวาจะมีการเติมน้ำเขาสูระบบจากทางดานบนแลวก็ตาม 

น้ำเค็มยังมีแนวโนมที่จะปนเปอนลอดใตเขื่อนได

       จากการศึกษาพบวา การสรางเขื่อนใตดินแบบปจจุบันสามารถปองกันการรุกล้ำของน้ำเค็มไดดีกวาเขื่อน 

ใตดินในรูปแบบที่นำเสนอในการศึกษาครั้งนี้ โดยการสรางเขื่อนที่นำเสนอจะมีขอดีกวาการสรางเขื่อนแบบปจจุบัน  

คือ ถาตำแหนงที่ตั้งของเขื่อนถูกจำกัด จนทำใหตองสรางเขื่อนในบริเวณที่มีการปนเปอนของน้ำเค็มอยูแลว การสราง 

เขื่อนบนชั้นทึบน้ำจะทำใหน้ำเค็มติดอยูบริเวณดานหลังเขื่อน แตถาสรางเขื่อนโดยยื่นจากพื้นดิน และมีการเติมน้ำ 

เขาสูระบบมากพอ จะทำใหแนวปนเปอนของน้ำเค็มสามารถเคลื่อนถอยออกไปดานหนาเขื่อนได นอกจากนั้นแลว 

ควรมีการพิจารณาราคาคากอสรางเขื่อน, ระยะเวลาในการกอสราง และเทคนิคการกอสรางของเขื่อนทั้งสองแบบ 

เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกลักษณะของเขื่อนอีกดวยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกลักษณะของเขื่อนอีกดวย อยางไรก็ดีการศึกษาการปองกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม 

ดวยการใชเขื่อนใตดินนี้ ยังมีองคประกอบอื่นๆ เขามาเกี่ยวของ คือ การสูบน้ำใตดิน ดังนั้นจึงควรตองมีการศึกษาถึง 

ผลกระทบของการสูบน้ำใตดิน, ปริมาณน้ำที่เติมเขามาในระบบ และความสูงของเขื่อนใตดิน ตอความสามารถใน 

การปองกันการรุกล้ำของน้ำเค็มของเขื่อนทั้งสองลักษณะนี้
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