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ความเป็นมาของโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้
พระราชทานพระราชด าริให้กรมชลประทาน ศึกษา และ
ส ารวจและจัดท าพิพิธภัณฑ์แสดงขั้นตอนการด าเนินงาน
เขื่อนใต้ดินตั้งแต่การส ารวจภูมิประเทศ การคัดเลือกพื้นที่ 
การส ารวจธรณีวิทยาและการก่อสร้าง ฯลฯ



กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะท างานก าหนดแนวทาง    
การด าเนินงานเขื่อนใต้ดินในประเทศไทยตามค าสั่ ง            
กรมชลประทานที่ ข/998 ลว. 20 พฤศจิกายน 2549           
และมีการปรับคณะท างานจนถึงค าสั่ง กรมชลประทานที่   
ข 183/2557 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2557





อ านาจและหน้าที่
1.  ก าหนด ศึกษารูปแบบ ขั้นตอนการด าเนินการเขื่อนใต้ดิน    
     ที่เหมาะสมในประเทศไทย
2.  ก าหนดพื้นที่ที่จะด าเนินการส ารวจ ออกแบบและ
     ก่อสร้าง
3.  ก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จากเขื่อนใต้ดิน
4.  พิจารณาแต่งตั้งคณะท างานย่อย/ที่ปรึกษาของการ
     ด าเนินการเขื่อนใต้ดิน
5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



เขื่อนใต้ดิน
เขื่อนใต้ดิน คือ การกักเก็บน้ าใต้ดินโดยการก่อสร้างก าแพงทึบ
น้ าที่ฝังลงไปอยู่ใต้ดิน



ส่วนประกอบหลักของเขื่อนใต้ดิน

1) ก าแพงทึบน้ า
(Cut-off wall)

2) แหล่งกักเก็บน้ าใต้ดิน (Underground 
Reservoir)

3) ระบบจ่ายน้ า (Intake) บ่อบาดาล
และเครื่องสูบน้ า



ชนิดของเขื่อนใต้ดิน



แนวทางการด าเนินงาน

เขื่อนใต้ดินสามารถด าเนินการได้ และควรพิจารณาพื้นที่                  
ที่ขาดแคลนน้ าจากแหล่งน้ าผิวดิน เช่น พื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน 

และเกาะพีพี ฯลฯ



เงื่อนไขในการพิจารณาการก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน

1.  เงื่อนไขทางอุทกวิทยา (Hydrology Condition)

2.  เงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology Condition)

3.  เงื่อนไขทางวิศวกรรม (Engineering Condition)



เงื่อนไขทางอุทกวิทยา (Hydrology Condition)

ปริมาณน้ าฝน ( > 1,000 มม.ต่อป)ี และพื้นที่รับน้ า

ปริมาณและช่วงเวลาการเพิ่มเติมของน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน 

(Recharge rate and recharge duration)



เงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology Condition)

 สภาพและขอบเขตของแหล่งน้ าใต้ดิน 

 ความหนาของชั้นน้ าใต้ดิน

 ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นน้ าใต้ดิน

 ทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน

 คุณภาพน้ าใต้ดิน

 ศักยภาพแหล่งน้ าใต้ดิน



เงื่อนไขทางวิศวกรรม (Engineering Condition)

สภาพธรณีวทิยาพื้นผิวและข้อมูลสภาพธรณีวิทยาใต้ผวิดิน

แนวก าแพงทึบน้ า และข้อมูลการทดสอบด้านธรณีเทคนิค

บ่อสูบน้ าบาดาล

ทางระบายน้ าล้น

บ่อสังเกตการณ์และอุปกรณ์ควบคุม



     วัตถุประสงค์

เพื่อส ารวจ ศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีสภาพหรือ
เงื่อนไขทางอุทกวิทยา เงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยาและ
เงื่อนไขทางวิศวกรรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับ
การพิจารณาโครงการ เพื่อคัดเลือกพื้นที่  ส าหรับ
ออกแบบและก่อสร้างเขื่อนใต้ดิน ส าหรับเป็นต้นแบบใน
การสนองพระราชด าริและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
ของราษฎร



กรมชลประทาน : เกาะพะงัน





พื้นที่โครงการ

ในบริเวณพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินและมี
สภาพพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในบริเวณพื้นที่อ าเภอ    
เกาะพะงัน จ านวน 2 พื้นที่

1) พื้นที่ที่ 1  บ้านโฉลกหล า ต.โฉลกหล า อ.เกาะพะงัน      
จ.สุราษฎ์ธานี

2) พื้นที่ที่ 2  บ้านโฉลกบ้านเก่า ต.โฉลกหล า อ.เกาะพะ
งัน จ.สุราษฎ์ธานี



          สภาพทั่วไปของพื้นที่

 พื้นที่ 122.124 ตารางกิโลเมตร

 ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,826 มม.ต่อปี

 ประชากร 10,608 คน

 รายได้ 117,900 บาท/ครัวเรือน/ปี

 จ านวนนักท่องเที่ยว (ปี 2551) 322,555 คน

 ปัญหาหลัก การขาดแคลนน้ าดิบส าหรับการอุปโภค บริโภค 
การท่องเที่ยวและการเกษตร



ปี

ความต้องการใช้น้ า (ลบ.ม.)

อุปโภค บริโภค ท่องเที่ยว รวม

2549

2551

2555

2560

2565

393,200

410,570

445,920

491,630

540,300

161,120

185,470

234,180

295,060

355,940

554,320

596,040

680,100

786,690

896,240



ระบบประปาปัจจุบัน ; มีโรงกรองน้ า 1 แห่งขนาดก าลังผลิต                             
   1,200 ลบ.ม./วัน

(แหล่งน้ าดิบของโรงกรองมี 2 แห่ง)

1. คลองเหมืองชัย ; บ.มะเดื่อหวาน ในฤดูแล้งน้ าแห้ง
ประมาณ 4-5 เดือน

2. อ่างเก็บน้ าขุมเหมืองเหรียญชัย มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่

ความจุ 160,000 ลบ.ม. เก็บได้เฉพาะฤดูฝน



แหล่งน้ าดิบ
อ่างเก็บน้ าศกัยภาพ





ผลการส ารวจและศึกษาข้อมูล



การส ารวจและศึกษาเงื่อนไขทางอุทกวิทยา 

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเกาะพะงัน 1,826 มม.ต่อปี

ปริมาณและช่วงเวลาการเพิ่มเติมของน้ าลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน 
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การส ารวจและศึกษาเงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา 

การส ารวจและศึกษาสภาพธรณีวิทยา

การส ารวจข้อมูลบ่อน้ าบาดาล

การส ารวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธวีัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะ

เจาะบ่อสังเกตการณ์

การสูบทดสอบ

คุณภาพน้ าใต้ดิน

ทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน



สภาพธรณีวทิยา





พื้นที่ศึกษา 1

บ้านโฉลกหล า

พื้นที่ศึกษา 2

บ้านโฉลกบ้านเก่า



หินแกรนิตที่เป็นหินฐานราก



ส ารวจอุทกธรณีวิทยา







ประปาหมู่บ้าน



ส ารวจธรณีฟิสิกส์



แผนที่แสดงเส้นระดับความลึกของแอ่งน้ าใต้ดินพื้นที่บ้านโฉลกหล า



แผนที่แสดงเส้นระดับความลึกของแอ่งน้ าใต้ดินพื้นที่บ้านโฉลกบ้านเก่า



เจาะบ่อสังเกตการณ์

พื้นที่ละ 5 บ่อ



ตะกอนกรวด ทรายที่เป็นชั้นน้้าบาดาล



ต าแหน่งบ่อสังเกตการณ์บ้านโฉลกหล า



ต าแหน่งบ่อสังเกตการณ์บ้านโฉลกบ้านเก่า



สูบทดสอบ



ปริมาณ 8-10 ลบ.ม/ชม.

ระยะน้ าลด 1.5-2.0 เมตร



คุณภาพน้ าใต้ดิน

ประเมินคุณภาพน้ า เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภคของกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2521

ประเมินคุณภาพน้ าเพื่อการชลประทาน
– ค่าการน าไฟฟ้า (EC)

– สัดส่วนของโซเดียมไอออนต่อแคลเซียมและแมกนีเซียมไอออน 
(SAR)



ระดับน้ าและทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน



ระดับน้ าและทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน



การส ารวจและศึกษาเงื่อนไขทางวิศวกรรม

ส ารวจธรณเีทคนิคในแนวก าแพงทึบน้ า
– การตอกทดลอง

– การทดสอบค่าการรั่วซึมของชั้นหินฐานราก

– การหาค่า Core recovery และ Rock quality designation



เจาะส ารวจธรณีวิทยาตามแนวที่คาดว่าจะเป็นแนวก าแพงทึบน้ า





แนวก าแพงทึบน้ าบ้านโฉลกหล า



แนวก าแพงทึบน้ าบ้านโฉลกบ้านเก่า



รูปถ่ายชั้นดิน-หิน







ประเมินศักยภาพแหล่งน้ าใต้ดิน
โดยใช้แบบจ าลองคณิตศาสตร์น้ าใต้ดิน : Visual MODFLOW



สรุปผลการศึกษาพื้นที่ที่ 1 บ้านโฉลกหล า

น้ าใต้ดินกักเก็บอยู่ในชั้นตะกอนกรวดทราย 

ขอบเขตการแผ่กระจายของชั้นน้ าใต้ดิน 0.60 ตารางกิโลเมตร

ความหนาของชั้นน้ าใต้ดินบริเวณกลางแอ่ง 30 เมตร

ค่าสัมประสทิธ์การจ่ายน้ า 4.16-46.89 ตารางเมตรต่อวัน

ระดับน้ าใต้ดินเฉลีย่ 2 - 4 เมตรจากผวิดิน

ก าแพงทึบน้ าความยาว 900 เมตร

แอ่งน้ าใต้ดินมีปริมาณน้ าใต้ดินใช้การได้ 95,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี



สรุปผลการศึกษาพื้นที่ที่ 2 บ้านโฉลกบ้านเก่า

น้ าใต้ดินกักเก็บอยู่ในชั้นตะกอนกรวดทราย 

ขอบเขตการแผ่กระจายของชั้นน้ าใต้ดิน 1.01 ตารางกิโลเมตร

ความหนาของชั้นน้ าใต้ดินบริเวณกลางแอ่ง 30 เมตร

ค่าสัมประสทิธ์การจ่ายน้ า 4.16-36.89 ตารางเมตรต่อวัน

ระดับน้ าใต้ดินเฉลีย่ 2 - 4 เมตรจากผวิดิน

ก าแพงทึบน้ าความยาว 1,300 เมตร

แอ่งน้ าใต้ดินมีปริมาณน้ าใต้ดินใช้การได้ 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี



ปีงบประมาณ 2558

พิจารณาวางโครงการ

ส ารวจภูมิประเทศ

ส ารวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา

ออกแบบ










