
สภาพธรณีวิทยาและอุทกเคมีของน้ําใตดินเค็มสภาพธรณีวิทยาและอุทกเคมีของน้ําใตดินเค็ม
 

บริเวณโครงการชลประทานน้าํก่ําตอนลางบริเวณโครงการชลประทานน้าํก่ําตอนลาง  จังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนม

กิจจากิจจา  ตรีเนตรตรีเนตร    ยาหยียาหยี  ตรเีนตรตรเีนตร    ดรดร..กัมปนาทกัมปนาท  ขวัญศิขวัญศิริกลุริกลุ  

และและ  ดรดร..ภทัภทัราราภรณภรณ  เมฆพฤกษาวงศเมฆพฤกษาวงศ



พื้นที่ศึกษา



ภาพเคาโครงพระราชทานภาพเคาโครงพระราชทาน



ความเปนมาของโครงการฯความเปนมาของโครงการฯ

25352535
 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ  ทรงมีพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณาทรงมีพระราชดําริใหกรมชลประทานพิจารณา

วางโครงการและกอสรางโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ําวางโครงการและกอสรางโครงการพัฒนาลุมน้ําก่ํา  จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนคร--นครพนมนครพนม

25362536
 

กรมฯกรมฯ  ไดศกึษาโครงการชลประทานน้ําก่ําตอนลางไดศกึษาโครงการชลประทานน้ําก่ําตอนลาง

--  ระดับกักเก็บที่เหมาะสมระดับกักเก็บที่เหมาะสม        +138.5+138.5  มม..รทกรทก..

--  มีพืน้ทีน่้ําทวมเกินมีพืน้ทีน่้ําทวมเกิน  1515  ตรตร..กมกม..  จึงตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจึงตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ใหให  สผสผ..  พิจารณาพิจารณา  

--  จากการพิจาณาของคณะผูชํานาญการจากการพิจาณาของคณะผูชํานาญการ  ((คชกคชก..))  มีขอคิดเหน็มีขอคิดเหน็  55
 ประเด็นประเด็น  (36(36  ขอขอ))

25462546
 

--  ปญหาเรือ่งการชดเชยคาที่ดินมีราคาสูงมากปญหาเรือ่งการชดเชยคาที่ดินมีราคาสูงมาก  กรมฯกรมฯ  จึงไดศึกษาเพิ่มเติมจึงไดศึกษาเพิ่มเติม
 และลดระดับกักเก็บลงมาอยูที่และลดระดับกักเก็บลงมาอยูที่    +137.5+137.5  มม..รทกรทก..

--  สมควรดําเนนิการศกึษาแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมตอไปสมควรดําเนนิการศกึษาแกไขผลกระทบสิง่แวดลอมตอไป



ขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ 

1.
 

ประเด็นดานธรณีวิทยา

2.
 

ประเด็นของดินเค็ม น้ําเค็ม

3.
 

ประเด็นน้ําบาดาลเค็ม

4.
 

การบริหารจัดการน้ํา

5.
 

ประเด็นอื่นๆ ไดแก การชดเชยทรัพยสิน การใชประโยชนที่ดิน 

การคมนาคมและการพังทลายของดิน



คณะทํางาน ไดรับมอบหมาย

1. ศึกษาดานธรณีวิทยาชั้นเกลือหิน

2. ศึกษาการแพรกระจายของน้ําใตดินเค็ม

และใหความสนับสนุนดานวิชาการในการตอบชี้แจง
 ขอคิดเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ



ลําน้ําก่ําบริเวณที่ไหลบรรจบกับแมน้ําโขงลําน้ําก่ําบริเวณที่ไหลบรรจบกับแมน้ําโขง



สภาพภูมิประเทศบรเิวณพื้นที่โครงการสภาพภูมิประเทศบรเิวณพื้นที่โครงการ



ขอบเขตพืน้ทีก่ักเก็บน้ําของโครงการขอบเขตพืน้ทีก่ักเก็บน้ําของโครงการ



บรเิวณพื้นทีท่าํเกลือของชาวบานบรเิวณพื้นทีท่าํเกลือของชาวบาน



วัตถุประสงควัตถุประสงค

เปนการสํารวจสภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเพื่อใหเปนการสํารวจสภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเพื่อให
 



ทราบถึงลักษณะของชั้นเกลือหินและคุณสมบัติของชั้นน้ําทราบถึงลักษณะของชั้นเกลือหินและคุณสมบัติของชั้นน้ํา
 

ใตดินใตดิน  ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเค็มของน้ําใตดินปจจัยที่เกี่ยวของกับความเค็มของน้ําใตดิน

เก็บขอมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดินเก็บขอมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดิน  

เพื่อศึกษาความสัมพันธของน้ําผิวดินกับน้ําใตดินทั้งน้ําใตเพื่อศึกษาความสัมพันธของน้ําผิวดินกับน้ําใตดินทั้งน้ําใต
 



ดินระดับตื้นและระดับลึกและคุณภาพน้ําใตดินอยางดินระดับตื้นและระดับลึกและคุณภาพน้ําใตดินอยาง
 

ตอเนื่องตอเนื่อง



เพื่อใชเปนขอมูลในการทําแบบจําลองคณิตศาสตรการเพื่อใชเปนขอมูลในการทําแบบจําลองคณิตศาสตรการ
 

ไหลของน้ําใตดินและแบบจําลองการเคลื่อนที่ของมวลไหลของน้ําใตดินและแบบจําลองการเคลื่อนที่ของมวล
 

สารที่จะใชเปนเครื่องมือในการศึกษาการแพรกระจายสารที่จะใชเปนเครื่องมือในการศึกษาการแพรกระจาย
 

ของดินเค็มในบริเวณฯของดินเค็มในบริเวณฯ  พื้นที่โครงการพื้นที่โครงการ

วัตถุประสงควัตถุประสงค  ((ตอตอ))



วิธีการศึกษาวิธีการศึกษา

สํารวจสภาพธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสรางสํารวจสภาพธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสราง

สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทอืนแบบสะทอนสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทอืนแบบสะทอน  (Seismic (Seismic 

reflection survey)reflection survey)

สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะ  (Resistivity (Resistivity 

survey)survey)

เจาะสํารวจชัน้ดินเจาะสํารวจชัน้ดิน--หนิหนิ

หยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะหยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะ  (Geophysical logging)(Geophysical logging)

สูบทดสอบชัน้น้ําใตดินสูบทดสอบชัน้น้ําใตดิน

ศึกษาแรวิทยาและศึกษาแรวิทยาและศลิาวรรณาศลิาวรรณา  (Petrography)(Petrography)

วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดินและติดตามคุณภาพทางวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดินและติดตามคุณภาพทาง
 เคมีของน้ําใตดินเคมีของน้ําใตดิน



สํารวจสภาพธรณีวิทยาและธรณีวิทยาโครงสราง
 จากภาพถายดาวเทียม



สํารวจสภาพธรณีวิทยาพื้นผิวและธรณีวิทยาโครงสรางสํารวจสภาพธรณีวิทยาพื้นผิวและธรณีวิทยาโครงสราง



สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอนสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือนแบบสะทอน  

(Seismic reflection survey)(Seismic reflection survey)

เพื่อศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาเพื่อศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยา  ขอบเขตการแผกระจายขอบเขตการแผกระจาย  ลักษณะลักษณะ
 การวางตัวการวางตัว  ความหนาและความลึกของชัน้เกลือหนิความหนาและความลึกของชัน้เกลือหนิ



แนวสํารวจแนวสํารวจ  Seismic reflectionSeismic reflection



ผลการสํารวจและแปลความหมาย Seismic reflection



สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะ  

(Resistivity survey)(Resistivity survey)

เพื่อใหไดขอมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมของการลําดับชัน้หินเพื่อใหไดขอมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมของการลําดับชัน้หิน  ชนิดชนิด  ความหนาความหนา  รวมทั้งกําหนดรวมทั้งกําหนด
 ชั้นหินที่เปนชั้นน้ําเค็มและกําหนดกลุมรอยแตกชั้นหินที่เปนชั้นน้ําเค็มและกําหนดกลุมรอยแตก  (Fracture(Fracture) ) หรือรอยเลือ่นหรือรอยเลือ่น  (Fault)(Fault)



แนวการสํารวจและแปลความหมาย Resistivity survey



เจาะสํารวจชั้นดินเจาะสํารวจชั้นดิน--หินหิน

เจาะและกอสรางบอบาดาล เจาะเพื่อเก็บตัวอยางแทงหิน



จุดเจาะสํารวจ 21 หลุม



แทงหินตัวอยางของหลุมเจาะ         
ความลึก 200 เมตร

หินตัวอยางของหลุมเจาะ         
ความลึก 100 เมตร



หยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะหยั่งธรณีฟสิกสหลุมเจาะ  (Geophysical logging)(Geophysical logging)

เพื่อใชแปลความหมายการลําดับชั้นดินเพื่อใชแปลความหมายการลําดับชั้นดิน--หนิหนิ  ลักษณะทางกายภาพของชัน้ลักษณะทางกายภาพของชัน้
 ดินดิน--หนิหนิ  ชัน้หนิอุมน้ําและคณุภาพน้ําใตดินชัน้หนิอุมน้ําและคณุภาพน้ําใตดิน

Probe; Formation Density Soundes, Gamma-
 gamma log, Single point resistance

เครื่องบันทึกขอมูล OYO model 3433



ภาพแสดงการปฏิบัติงาน



ขอมูลการเจาะ
 

           
และหยัง่ธรณีหลุมเจาะ



สูบทดสอบชั้นน้ําใตดินสูบทดสอบชั้นน้ําใตดิน  (Pumping Test)(Pumping Test)

เพื่อวิเคราะหหาคาคณุสมบัติดานชลศาสตรของชัน้หนิอุมน้ําเพื่อวิเคราะหหาคาคณุสมบัติดานชลศาสตรของชัน้หนิอุมน้ํา  ไดแกไดแก    คาคา
 TransmissivityTransmissivity, , คาคา  Hydraulic conductivity Hydraulic conductivity และและ  คาคา  Storage coefficientStorage coefficient



การวิเคราะหและ

แปลผลการสูบทดสอบ



ศึกษาแรวิทยาและศึกษาแรวิทยาและศิลาวรรณาศิลาวรรณา  (Petrography)(Petrography)

การดูดซับและการละลายของเกลือการดูดซับและการละลายของเกลือ

จําแนกชนิดของหนิจําแนกชนิดของหนิ  ขนาดเม็ดแรขนาดเม็ดแร  ลักษณะของเนือ้หนิและตัวเชือ่มลักษณะของเนือ้หนิและตัวเชือ่ม
 ประสานประสาน

Spectrophotometer กลองจุลทรรศน Polarizing Microscope



การศึกษาแรวิทยาและศิลาวรรณา



วัดระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดินและวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดินและ                                  

ติดตามคุณภาพทางเคมีของน้ําใตดนิติดตามคุณภาพทางเคมีของน้ําใตดนิ



ผลการศึกษาผลการศึกษา



ธรณีวิทยาโครงสราง



สภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาสภาพธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา











2-D Model 3-D Model

ผลการสํารวจ Resistivity



ภาพตัดคลื่นไหวสะเทอืนแบบสะทอนภาพตัดคลื่นไหวสะเทอืนแบบสะทอน



ลําดับชั้นหนิจากขอมูล    
คลื่นไหวสะเทอืน



โครงสรางจากผลการสํารวจโครงสรางจากผลการสํารวจ  Seismic reflectionSeismic reflection



น้ําใตดินที่ไหลขึ้นมาตามรอยแตกน้ําใตดินที่ไหลขึ้นมาตามรอยแตก



ทศิทางการไหลของน้าํใตดินทศิทางการไหลของน้าํใตดิน



ระดับน้าํผิวดินระดับน้าํผิวดิน

ความสัมพันธของน้ําผิวดินและน้ําใตดินความสัมพันธของน้ําผิวดินและน้ําใตดิน

ระดับน้าํของบอระดับน้าํของบอ
 บาดาลบาดาล



การเปลีย่นแปลงระดับน้ําของบอบาดาลระดับตื้นการเปลีย่นแปลงระดับน้ําของบอบาดาลระดับตื้น



การเพิม่ขึ้นของคาการเพิม่ขึ้นของคา  EC EC เมื่อระดับน้ําบาดาลลดลงของบอสังเกตการณเมื่อระดับน้ําบาดาลลดลงของบอสังเกตการณ
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รูปแบบทางเคมีและคุณภาพน้ําใตดนิรูปแบบทางเคมีและคุณภาพน้ําใตดนิ



Groundwater Flow System



แสดงการกระจายตัวของคา EC ของน้ําใตดินระดับตื้น



แสดงการกระจายตัวของคา EC ของน้ําใตดินระดับลึก 



สรุปผลการศึกษา

1.
 

ชัน้น้ําใตดินบรเิวณพื้นทีศ่ึกษา แบงไดเปน 2 ชัน้ ไดแก

•
 

ชัน้น้ําใตดินระดับตื้น (ความลึกไมเกิน 40 เมตร)พบกระจายตัว
 ครอบคลุมและรองรับพืน้ที่กักเก็บน้ํา ประกอบดวยตะกอนทีย่ังไม

 


แข็งตัวยคุควอเทอรนารี เปนชัน้น้ําจืดคุณภาพดี และ

•
 

ชัน้น้ําใตดินระดับลึกของหมวดหินมหาสารคามที่เปนชัน้น้ําเค็ม



Cross section along line E-W



2. ผลการเรียงลําดับชั้นหิน การศึกษาแรวิทยาและ  ศิลาวรรณา พบวาชั้น
 ดินเหนียวที่วางตัวปดทับชั้นเกลือหิน ชั้นบนของหมวดหินมหาสารคามม
 

ี

คุณสมบัติในการปดกั้นการไหลขึ้นขางบนของน้ําเค็มจากชั้นเกลือหิน

3. สาเหตุที่ทําใหเกิดความเค็มในพื้นที่เนื่องจากมีโครงสรางทางธรณีวิทยาท
 

ี่

เปนรอยเลื่อนตัดผานชั้นหินของหมวดหินมหาสารคามทําใหน้ําเค็มซึมผาน
 รอยเลื่อนขึ้นมาประกอบกับในฤดูแลงมีการใชน้ําใตดินระดับตื้นในปริมาณ
 มาก ทําใหระดับน้ําใตดินระดับตื้นลดลงต่ํากวาระดับแรงดันน้ําใตดินระดับ
 ลึก เปนสาเหตุใหเกิดการแทรกดันตัวขึ้นมา (Upconing) ของน้ําเค็มจากชั้น
 น้ําใตดินระดับลึกของชั้นน้ํามหาสารคามเขาสูชั้นน้ําบาดาลระดับตื้น ทําให
 



ชวงเวลาดังกลาวน้ําใตดินระดับตื้นจึงมีคาความเค็มสูง



4. สรุปผลการศึกษาเบื้องตนสามารถประเมินไดวาการกอสรางประตูระบาย
 น้ําเพื่อกักเก็บน้ําของโครงการฯ นาจะสงผลดีตอระบบน้ําใตดินระดับตื้นท

 
ี่

เปนชั้นน้ําจืด เพราะเปนการเพิ่มเติมปริมาณน้ําจืดจากการกักเก็บน้ําลงส
 

ู

ชั้นน้ําใตดินระดับตื้น และสงผลทําใหเพิ่มระดับแรงดันน้ําใตดินใหสูงกวา
 ระดับแรงดันน้ําใตดินระดับลึก หรือไมทําใหเกิดการแทรกดันตัวขึ้นมาของ
 น้ําเค็มจากชั้นน้ําใตดินจากน้ําใตดนิระดับลึกของหมวดหินมาสารคามเขาส
 

ู

ชั้นน้ําบาดาลระดับตื้น



Groundwater Flow $ Solute Transport ModelingGroundwater Flow $ Solute Transport Modeling



ประตรูะบายน้าํประตรูะบายน้าํ  ((ระบายน้ําระบายน้ํา  1,200 1,200 ลูกบาศกเมตรตอนาทีลูกบาศกเมตรตอนาที))



ขอบคุณครบัขอบคุณครบั
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