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บทคัดยอ 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไดพระราชทานพระราชดําริใหศึกษาและ

สํารวจเขือ่นใตดิน กรมชลประทานจึงไดดําเนินการศึกษาความเปนไปไดของโครงการเขือ่นใตดินในบริเวณ

พื้นท่ีเกาะพะงัน เนื่องจากเกาะพะงันเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และมีปญหาขาดแคลนน้ําจากแหลงน้ําผิวดิน

และปญหาดานการใชประโยชนที ่ดินในการสรางเขื ่อนหรืออางเก็บน้ ํา โดยเริ ่มดําเนินการศึกษาใน

ปงบประมาณ 2552 และ 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพือ่สํารวจ ศึกษา และคัดเลือกพืน้ทีที่มี่สภาพหรือเงือ่นไข

ทางดานอุทกวิทยา เงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา และเงือ่นไขดานวิศวกรรมทีเ่หมาะสม โดยทําการสํารวจและ

ศึกษาจํานวน 2 พื้นท่ี ไดแก พื้นท่ี 1 บริเวณบานโฉลกหลํา และพื้นที่ 2 บริเวณบานโฉลกบานเกา ตําบล

โฉลกหลํา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี ขอบเขตการศึกษาครอบคลุม เงื่อนไขทางดานอุทกวิทยา 

ไดแก ปริมาณน้ําและชวงระยะเวลาเพิ่มน้ําของน้ําลงสูชั้นน้ําใตดิน เงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ไดแก 

สภาพแหลงน้ําใตดิน ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติของชั้นน้ําใตดินรวมทัง้ทิศทางการไหลของน้ําใตดิน และ

เงือ่นไขทางดานวิศวกรรมของการกอสรางเขื่อนใตดินประกอบดวยการสํารวจและทดสอบดานธรณีเทคนิค

ในบริเวณที่จะกําหนดเปนกําแพงทึบน้ํา รวมทั้งประเมินศักยภาพของแหลงน้ําใตดิน ผลการศึกษาพบวาทั้ง

สองพื้นที่มีความเหมาะสมตามเงือ่นไขที่กําหนดและเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาโครงการเพื่อ

คัดเลือกพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดและข้ันตอนการศึกษารายละเอียดเพื่อออกแบบและกอสรางเขื่อนใตดิน

ตอไป 

1. บทนํา 

 ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริใหกรม

ชลประทานศึกษาและสํารวจเพือ่จัดทําพิพิธภัณฑแสดงขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการสํารวจภูมิประเทศ 

การคัดเลือกพืน้ที ่การสํารวจธรณีวิทยา การกอสรางฯลฯ กรมชลประทานไดแตงตั้งคณะทํางานกําหนดแนว

ทางการดําเนินงานเขื่อนใตดินในประเทศไทย ตามคําสั่งกรมชลประทานที่ ข. 998/2549 ลว. 20 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2549 โดยมีอํานาจและหนาทีใ่นการกําหนดหลักเกณฑและคูมือทางวิชาการเกี่ยวกับเขื่อนใตดิน ศึกษา

        การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเขื่อนใตดนิพืน้ที่เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธาน ี                  
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รูปแบบ ขั้นตอนการดําเนินการทีเ่หมาะสมในประเทศไทย กําหนดพืน้ที่ทีจ่ะดําเนินการและการใชประโยชน

จากเข่ือนใตดิน 

 โครงการเข่ือนใตดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนงานท่ีตองมีการประเมินและพิจารณาท้ังทาง ดาน

เทคนิค วิชาการ และดานเศรษฐศาสตรอยางละเอียดเนื่องจากเปนงานที่ตองใชรายละเอียดและความถูกตอง

ของขอมูลทางดานวิชาการในการตัดสินใจและพิจารณาเพื่อสํารวจ ศึกษาและคัดเลือกพื้นที่ที่มีสภาพทาง

ธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาทีเ่หมาะสมเพื่อกําหนดพื้นทีที่จ่ะสํารวจ ศึกษาในขัน้รายละเอียด เพือ่ออกแบบ

และกอสรางเขื่อนใตดินสําหรับเปนตนแบบในการสนองพระราชดําริ ซึ่งในการดําเนินงานของโครงการได

หารือกับกลุมกิจกรรมพิเศษ ถึงขอกําหนดในการพิจารณาของพื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจและกอสรางซึ่ง

จะตองเปนพื้นท่ีท่ีขาดแคลนน้ําจากแหลงน้ําผิวดินและเปนพื้นท่ีท่ีมีปญหาดานการใชประโยชนท่ีดินในการ

สรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ํา ดังนั้นในการดําเนินการสํารวจเพื่อคัดเลือกพื้นที่ในปงบประมาณ 2552 จึงได

พิจารณาและดําเนินการสํารวจในบริเวณพื้นท่ีเกาะพะงันเปนพื้นท่ีแรก 

 เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานีเปนแหลงทองเทีย่วที่สําคัญของประเทศ มีชื่อเสียงระดับโลก ในแต

ละปมีนักทองเท่ียวจํานวนมากสรางรายไดใหแกทองถิ่นและประเทศอยางตอเนื่อง แตเกาะพะงันยังมีปญหา

การขาดแคลนน้าํเพื่อการอุปโภค บริโภค การทองเที่ยวและการเกษตร เนือ่งจากการพัฒนาแหลงน้ําบนเกาะ

พะงันไมสามารถดําเนินการไดเพียงพอกับความตองการใชน้ําของพื้นที่เพราะมีขอจํากัดคอนขางมาก ไดแก 

ขอจํากัดดานการใชที่ดิน สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนัน้การขาดแคลนน้ําจึงเปนปญหาตอเนื่องมาเรื่อยจนถึง

ปจจุบัน และหากไมมีการเตรียมพรอมในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําก็จะกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยว

และตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของเกาะพะงัน ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมการลวงหนาเพื่อบรรเทาและ

ปองกันปญหาทีอ่าจจะเกิดขึน้ ซึง่ในการดําเนินงานศึกษาและสํารวจของโครงการเขือ่นใตดินอันเนือ่งมาจาก

พระราชดําริเพื่อศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ก็อาจเปนโครงการที่สามารถจะบรรเทาความเดือดรอนและ

แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นท่ีได แตในการกอสรางเขื่อนใตดินนั้นขึ้นอยูกับเงือ่นไขที่สําคัญทีต่อง

พิจารณาไดแก เงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา (Hydrogeology condition) เงื่อนไขทางอุทกวิทยา (Hydrology 

condition) และเงื่อนไขทางวิศวกรรม (Engineering condition) ของพื้นที่ ดังนั้นสวนวิศวกรรมธรณี สํานัก

สํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยาจึงไดทําการรวบรวม สํารวจ ศึกษาขอมูลเงือ่นไขในการกอสรางเขือ่นใต

ดินเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาโครงการเข่ือนใตดินอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

2. วัตถุประสงคและขอบเขตการดําเนินงาน 

 วัตถุประสงคเพื่อสํารวจ ศึกษา และคัดเลือกพื้นทีที่่มีสภาพหรือเงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา เงือ่นไข

ทางดานอุทกวิทยา และเงื่อนไขดานวิศวกรรมท่ีเหมาะสมเพื่อเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาโครงการของการ

ดําเนินการศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่ที่จะสํารวจ ศึกษาในขั้นรายละเอียดเพื่อออกแบบและกอสรางเขื่อนใตดิน 

สําหรับเปนตนแบบในการสนองพระราชดําริ  
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 ขอบเขตของการดําเนินงานครอบคลุมเงื่อนไขในการกอสรางเขื่อนใตดิน ไดแก เงือ่นไขทางอุทก

ธรณีวิทยาของพื้นที่ไดแก สภาพแหลงน้ําใตดิน ชนิด ลักษณะและคุณสมบัติของชั้นน้ําใตดินรวมทั้งทิศ

ทางการไหลของน้ําใตดิน เงื่อนไขทางอุทกวิทยา ไดแก ปริมาณน้ําและชวงระยะเวลาเพิ่มน้ําของน้ําลงสูชั้นน้ํา

ใตดิน (Recharge rate and recharge duration) และเงื่อนไขทางวิศวกรรมของการกอสรางเขื่อนใตดิน

ประกอบดวยการสํารวจและทดสอบดานธรณีเทคนิคในบริเวณทีจ่ะกําหนดเปนกําแพงทึบน้าํ (Cut-off wall) 

รวมทั้งประเมินศักยภาพของแหลงน้ําใตดิน เพื่อประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดในการกอสราง

เข่ือนใตดิน  

3. พื้นท่ีศึกษา 

 เกาะพะงันเปนอําเภอในจังหวัดสุราษฎรธานี ตั้งอยูในทะเลฝงตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน  

พิกัด 47 PPL 092-745 ระวาง 4928 II  มีพื้นท่ี 122.12 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเกาะพะ

งันเปนภูเขาสูงบริเวณตอนกลางของเกาะโดยมีความสูงของภูเขาอยูในระหวาง 100 – 635 ม.รทก. บริเวณพื้นท่ี

ชายหาดเปนพื้นที่ราบ   การศึกษาเขื่อนใตดินทําการสํารวจ ศึกษาจํานวน 2 พื้นท่ี ไดแก พื้นท่ี 1 บริเวณบาน

โฉลกหลํา และพื้นท่ี 2 บริเวณบานโฉลกบานเกา ตําบลโฉลกหลํา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี    

(รูปท่ี 1) 

4. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 การดําเนินงานของการศึกษาเขือ่นใตดินในบริเวณพื ้นที่เกาะพะงัน มีวิธีการและขัน้ตอนการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

4.1) ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและคัดเลือกพื้นที่ที่จะดําเนินการสํารวจ โดยการศึกษาและ

รวบรวมขอมูลจากรายงานโครงการพัฒนาแหลงน้าํเพื่อสนับสนุนการทองเทีย่วบนเกาะสมุย เกาะพะงัน และ

เกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานีของกรมชลประทาน แผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีธรณีวิทยา ของกรมทรัพยากรธรณี 

แผนท่ีภาพถายดาวเทียม ขอมูลพื้นฐานของพื้นท่ีอําเภอเกาะพะงัน ทําการสํารวจภาคสนามเบื้องตนและจึง

กําหนดพื้นท่ีในการสํารวจ 
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รูปท่ี 1  พื้นท่ีศึกษาเข่ือนใตดนิจํานวน 2 พื้นท่ี ไดแก พื้นท่ี 1 บานโฉลกหลํา และพื้นท่ี 2                    

 บานโฉลกบานเกา ตําบลโฉลกหลํา อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี 

4.2) ขั้นตอนการสํารวจภาคสนามโดยการ สํารวจ ศึกษา และประเมินสภาพธรณีวิทยา และอุทก

ธรณีวิทยา ท่ีเกี่ยวของในการประเมินศักยภาพแหลงน้ําใตดิน โดยการสํารวจธรณีวิทยา สํารวจธรณีฟสิกสโดย

วัดคาความตานทานไฟฟาจําเพาะ (Resistivity survey) เพื่อหาขอบเขตการแผกระจาย ลักษณะการวางตัว 

ตลอดจนความลึก และความหนาของชั้นน้ําใตดิน เจาะบอสังเกตการณ สูบทดสอบเพื่อหาคาคุณสมบัติ
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ทางดานชลศาสตรของชั้นน้ําใตดิน เจาะสํารวจและทดสอบทางดานธรณีเทคนิคในบริเวณทีก่ําหนดใหเปน

แนวกําแพงทึบน้ํา 

4.3) ข้ันตอนการประเมินปริมาณการกักเก็บน้ําของเข่ือนใตดิน 

 4.4) ข้ันตอนการสรุปผลการสํารวจและประเมินความเหมาะสมเพื ่อเปนขอมูลสําหรับการ

พิจารณาโครงการของการดําเนินการศึกษาเพื่อกําหนดพื้นที่ในการสํารวจ ศึกษาในขั้นรายละเอียดเพื่อการ

ออกแบบและกอสรางเข่ือนใตดินตอไป 

5. ผลการศึกษา           

   5.1) ผลการสํารวจและศึกษาเงื่อนไขทางอุทกวิทยา 

  ปจจัยทีสํ่าคัญในการพิจารณาเงือ่นไขทางอุทกวิทยาไดแก ปริมาณน้ําทีเ่พิ่มเติมและชวงเวลาการเติม

น้ําลงสูชั้นน้ําใตดิน (Recharge rate and recharge duration) ซึ่งเปนการเพิ่มเติมน้ําตามธรรมชาติจากปริมาณ

น้าํฝนที่ตกลงในพื้นที่ผานชั้นดินลงสูชั้นน้ําใตดิน ปริมาณและชวงเวลาการเติมน้าํจะพิจารณาจากขอมูล

ปริมาณฝน ชวงเวลาฝนตก ขอมูลการระเหย ปริมาณน้ําทาและคา Runoff coefficient ของพื้นท่ี จากขอมูล

ปริมาณฝนรายเดือน และปริมาณฝนเฉลี่ยรายปของเกาะพะงันที่มีประมาณ 1,826 มม. ตอป  รูปท่ี 2  รูปแบบ

การแผกระจายของฝนพบวาปริมาณฝนประมาณรอยละ 60 ตกในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม และมี

ปริมาณฝนรายเดือนมากกวา 200 มิลลิเมตร ขอมูลจากรายงานโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อสนับสนุนการ

ทองเที่ยวบนเกาะสมุย เกาพะงันและเกาะเตา จังหวัดสุราษฏรธานี ของกรมชลประทานไดประเมินคา Runoff 

coefficient ในบริเวณพืน้ทีเ่กาพะงันโดยในชวงฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม – เดือนมกราคม) มีคาเทากับ 0.34 

สวนชวงฤดูแลง (เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน) มีคาเทากับ 0.09จากขอมูลดังกลาวพบวาในบริเวณพื้นที่

ศึกษามีปริมาณน้ําฝนมากกวา 1,000 มิลลิเมตร ตอป และมีปริมาณน้ําฝนที่เหลือจากทีไ่หลเปนน้าํทาและการ

ระเหยไหลซึมลงสูช้ันน้ําใตดินมากพอประกอบกับมีพื้นท่ีรับน้ําเปนบริเวณกวางทําใหประเมินไดวาในบริเวณ

พื้นท่ีศึกษาท้ัง 2 พื้นที่มีปริมาณน้ําเพิ่มเติมลงสูชั้นใตดินมากพอและชวงเวลาการเติมน้ําจะอยูในชวงเดือน

ตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกป 
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รูปท่ี 2  รูปแบบการแผกระจายของฝนของเกาะพะงัน (กรมชลประทาน 2550) 

5.2)  การสํารวจและศึกษาเงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา 

 การสํารวจและศึกษาเงือ่นไขทางอุทกธรณีวิทยาประกอบดวย การสํารวจและศึกษาสภาพธรณีวิทยา

และการสํารวจและศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา การสํารวจและศึกษาสภาพธรณีวิทยามีวัตถุประสงคเพือ่ให

ทราบขอมูลชนิดหินและโครงสรางทางธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่ ขอมูลจากแผนที่ธรณีวิทยา (รูปท่ี 3) และ

ขอมูลจากการสํารวจภาคสนามเพิ่มเติมสามารถสรุปสภาพธรณีวิทยาของพื้นท่ีศึกษาไดดังนี้ 

สภาพธรณีวิทยาบริเวณบานโฉลกหลํา(พื้นท่ี1)

 หินไบโอไทตแกรนิต มีแรประกอบหินสวนใหญเปนแรควอรตซ แรเฟลสปาร และแรไบโอไทต มี

ขนาดเม็ดแรปานกลางถึงหยาบ บางแหงมีลักษณะเนือ้ดอก (Porphyritic granite) โดยมีแรเฟลสปารเปนผลึก

ขนาดใหญ 2-4 เซนติเมตร การผุพังของหินแกรนิตเนือ้ดอกมักจะพบเปนหินกลมมนขนาดใหญ ฝงอยูใน

ตะกอนทราย และทรายแปงท่ีเกิดจากการผุพังอยูกับท่ีของหินแกรนิตเอง 

      

 ลักษณะของหินฐานรากทีร่องรับและลอมรอบพื้นทีเ่ปนหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก หินแกรนิตทีพ่บ

แบงออกไดเปน 2 ชนิด ไดแก หินไบโอไทตแกรนิต และหินมัสโคไวต-ไบโอไทตแกรนิต  

 หินมัสโคไวต-ไบโอไทตแกรนิต มีแรประกอบหินสวนใหญเปนแรควอรตซ แรเฟลสปาร แรไบโอ

ไทตและแรมัสโคไวต มีเม็ดแรขนาดละเอียดถึงขนาดหยาบ 

 สําหรับตะกอนที่พบในบริเวณพื้นที่บานโฉลกหลําเปนตะกอนยุคควอเทอรนารี พบตะกอนชายหาด

บริเวณชายหาดรอบๆ เกาะและพบตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนที่ผุพังอยูกับที่ของหินแกรนิตบริเวณเชิง

เขาและบริเวณพื้นท่ีราบบริเวณหมูบานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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- ตะกอนชายหาด ประกอบดวยทรายและทรายแปง พบบริเวณชายหาดรอบๆ เกาะทางทิศเหนือ

ของพื้นท่ีชายหาด 

- ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนที ่ผุพังอยู กับที ่ของหินแกรนิต พบท่ัวไปท้ังพื้นท่ี 

ประกอบดวยทรายปนทรายแปง ทรายหยาบปะปนดวยเศษหินหลายๆขนาด บางบริเวณการผุพังของ

หินแกรนิตพบหินแกรนิตท่ีผุพังเปนกอนกลมมนขนาดใหญ ท่ีฝงอยูในช้ันตะกอนทรายท่ีเกิดจากการผุพังของ

หินแกรนิตเดิมในบริเวณนั้นๆ  

 บริเวณพื้นที่บานโฉลกบานเกาพบวาหินทีฐ่านรากทีพ่บโผลใหเห็น เปนหินแกรนิตยุคไทรแอสซิก 

โดยหินแกรนิตทีพ่บเปนหินมัสโคไวต-ไบโอไทตแกรนิต มีแรประกอบหินสวนใหญเปนแรควอรตซ แร

เฟลสปาร แรไบโอไทตละแรมัสโคไวต มีเม็ดแรขนาดละเอียดถึงขนาดหยาบ สําหรับตะกอนท่ีพบเปนตะกอน

ยุคควอเทอรนารี พบตะกอนชายหาดบริเวณชายหาดรอบๆ เกาะ พบตะกอนเศษหินเชิงเขาบริเวณท่ีเปนเชิงเขา

ท่ีอยูถัดจากเทือกเขาท่ีเปนหินแกรนิตและพบตะกอนน้ําพาบริเวณที่ราบที่อยูถัดจากตะกอนเศษหินเชิงเขาและ

บริเวณท่ีเปนรองน้ํา มีรายละเอียดดังนี้        

สภาพธรณีวิทยาพื้นท่ีสํารวจบริเวณบานโฉลกบานเกา (พื้นท่ี 2) 

- ตะกอนชายหาด ประกอบดวยทรายและทรายแปง พบบริเวณชายหาดทางทิศตะวันตกของ

 พื้นท่ี 

- ตะกอนเศษหินเชิงเขา และตะกอนที่ผุพังอยูกับที่ของหินแกรนิต ประกอบดวยทรายปนทราย

 แปง ทรายหยาบปะปนดวยเศษหินหลายๆขนาด บางบริเวณการผุพังของหินแกรนิตพบ

 หินแกรนิตท่ีผุพังเปนกอนกลมมนขนาดใหญ ท่ีฝงอยูในช้ันตะกอนทรายท่ีเกิดจากการผุพังของ

 หินแกรนิตเดิมในบริเวณนั้นๆ 

- ตะกอนน้ําพา ประกอบดวย ตะกอนทราย ทรายแปง และกรวด พบไดท่ัวไปในรองน้ําปจจุบัน 
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รูปท่ี  3  แผนท่ีธรณีวิทยาท่ีแสดงตําแหนงบริเวณพืน้ท่ีสํารวจบริเวณพืน้ท่ีบานโฉลกหลํา 

      (พื้นท่ี 1) และบริเวณพื้นท่ีบานโฉลกบานเกา (พื้นท่ี 2) 

 ทําการสํารวจและศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาเพื่อใหทราบถึงลักษณะแหลงน้ําใตดิน ชนิดและลักษณะ

ของตะกอนที่เปนชัน้น้าํใตดิน ขอบเขตและการวางตัวของชัน้น้ําใตดิน ตําแหนงและความลึกของชัน้น้ํา 

ตลอดจนลักษณะและรูปแบบการไหลของน้าํใตดิน วิธีการสํารวจดานอุทกธรณีวิทยา ทําไดโดยศึกษา/

ตรวจสอบแผนที่อุทกธรณีวิทยา การสํารวจขอมูลบอบาดาลระดับตื้นท่ีมีอยูในบริเวณพื้นท่ีศึกษา การเจาะบอ

สังเกตการณน้ําใตดิน การสูบทดสอบเพื่อหาคาคุณสมบัติทางชลศาสตรของชั้นน้ําใตดิน ผลการสํารวจสภาพ

อุทกธรณีวิทยาในบริเวณพื้นท่ีบานโฉลกหลํา (พื้นท่ี 1) และบานโฉลกบานเกา (พื้นท่ี 2) มีดังนี้ 

 ในพื้นที่ศึกษาบานโฉลกหลํา (พื้นท่ี 1) มีระบบประปาหมูบานโดยมีแหลงน้ําจากคลองทาน้ําโฉ 

ใหบริการเฉพาะในหมูท่ี 7 เพียงหมูเดียว ราษฎรในพื้นท่ีบานโฉลกหลํามากกวารอยละ 90 ใชน้ําจากบอบาดาล

การสํารวจขอมูลบอบาดาลระดับตื้น 
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ระดับตื้น และบานโฉลกบานเกา (พื้นท่ี 2) ไมมีระบบประปาราษฎร ใชน้ําจากบอบาดาลระดับตื้นซึ่งขุดลงไป

ในชั้นกรวด ทราย ทีร่ะดับความลึก 3-6 เมตร ท้ังสองพื้นท่ีพบวามีการขุดบอบาดาลระดับตื้นเปนจํานวนมาก

และมีปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงและในชวงฝนทิ้งชวง ไมมีแหลงน้ําสํารอง ในชวงขาดแคลนแกไข

ปญหาโดยเทศบาลตําบลไดแจกจายน้ําและกอสรางถังเก็บน้ํา  

 ผลการแปลความหมายขอมูลความตานทานไฟฟาจําเพาะที่ไดจากการสํารวจธรณีฟสิกสพบวาความ

ลึกของแองน้ําบาดาลในพื้นที่แองน้ําบาดาลบานโฉลกหลํามีความลึกประมาณ 20-30 เมตร (รูปท่ี 4) สวน

ความลึกของแองน้ ําบาดาลในพื ้นที ่แองน้ ําบาดาลบานโฉลกบานเกามีความลึกประมาณ 20-30 เมตร 

เชนเดียวกัน (รูปท่ี 5) 

การสํารวจธรณีฟสิกสโดยวิธีวัดคาความตานทานไฟฟา 

การเจาะบอสังเกตุการณน้ําใตดิน

 

         

 ทําการการเจาะบอสังเกตการณน้ําใตดิน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 นิ้ว จํานวนพื้นท่ีละ 5 บอ รวม 10 

บอ (ความลึกของบอบาดาล 30 เมตร ชวงความลึกของทอเซาะรองเพื่อรับน้ํา 20-30 เมตร) พรอมทั้งวิเคราะห

ตัวอยางดิน-หิน เพื่อใชเปนบอสูบทดสอบในการศึกษาชลศาสตรของช้ันน้ําใตดิน  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4  แผนท่ีแสดงความลึกของแองน้ําใตดินบริเวณบานโฉลกหลํา (พื้นท่ี 1) 
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รูปท่ี 5  แผนท่ีแสดงความลึกของแองน้ําใตดินบริเวณบานโฉลกหลํา (พื้นท่ี 2) 

 

 ทําการสูบทดสอบชัน้น้าํใตดินจากบอสังเกตการณ จํานวน 10 บอ ดวยวิธีการสูบทดสอบดวยอัตรา

การสูบน้ําคงท่ี (Constant discharge rate) เพื่อหาคาคุณสมบัติทางชลศาสตร ผลการวิเคราะหพบวาช้ันน้ําใตดิน

บริเวณบานโฉลกหลํา(พื้นท่ี 1) มีคาสัมประสิทธิ์การจายน้ํา (Transmissivity) 4-48 ตารางเมตรตอวัน คา

สัมประสิทธิ์การยอมใหน้ําซึมผาน (Hydraulic Conductivity) 0.8-11.26 เมตรตอวัน และคาสัมประสิทธิก์าร

กักเก็บ (Storage Coefficient-S) 0.007-0.01 และชั้นน้ําใตดินบริเวณบานโฉลก หลําเกา(พื้นท่ี 2) มีคา

สัมประสิทธิ์การจายน้ํา 0.003-18.54 ตารางเมตรตอวัน คาสัมประสิทธิ์การยอมใหน้าํซึมผาน 0.003-2.3 เมตร

ตอวัน และคาสัมประสิทธิ์การกักเก็บ (Storage Coefficient-S) อยูในชวง 0.0001-0.03  คาคุณสมบัติทางชล

ศาสตรเหลานี้จะนําไปใชในการประเมินศักยภาพแหลงน้ําใตดิน 

การสูบทดสอบ 

 ขอมูลระดับน้ําจากบอน้ําใตดินระดับตื้น (บอขุด) และระดับน้ําที่วัดจากบอสังเกตการณ นํามาแสดง

เปนแผนทีแ่สดงระดับและทิศทางการไหลของน้าํใตดินในบริเวณแหลงน้าํใตดินทั้งสองแหงแสดงในรูปที่ 6 

และรูปท่ี 7 

ระดับและทิศทางการไหลของน้ําใตดิน 
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รูปท่ี 6  แผนท่ีแสดงระดับน้ําใตดินและทิศทางการไหลของน้ําใตดนิบริเวณบานโฉลกหลํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7  แผนท่ีแสดงระดับน้ําใตดินและทิศทางการไหลของน้ําใตดนิบริเวณบานโฉลกหลําเกา 
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 5.3  การสํารวจและศึกษาเงื่อนไขทางวิศวกรรม 

 ชั้นตะกอนซึ่งเปนชั้นน้ําใตดินมีความหนาประมาณ 7.00 – 32.00 เมตร เปนดินกลุม Silty sand (SM), 

Silty gravel (GM) สีเทา สวนใหญมีคาตอกทดลองอยูในชวง 2 – 30 ครั้ง อัตราการรั่วซึมของน้ําผานชั้นดินมี

คาอยูในเกณฑปานกลางถึงคอนขางสูง  

ผลการเจาะสํารวจธรณีเทคนิคตามแนวกําแพงทึบน้ําพื้นท่ีบานโฉลกหลํา (พื้นท่ี 1) 

 ชัน้หินฐานรากบริเวณหลุมเจาะ DH.1–DH.6 เปนหินแกรนิตมีแรประกอบหินเปนแรควอรตซ         

แรเฟลสปาร แรไบโอไทตและมัสโคไวท มีเม็ดแรขนาดละเอียดถึงขนาดหยาบ แทงตัวอยางหินที่ไดจากการ

เจาะรอยแตกมีมุมประมาณ 15° – 90° อัตราการผุพังของหินฐานรากบริเวณชั้นหนาหินหรือบริเวณชวงบนมี

อัตราการผุปานกลางพังต่ํา คาความแข็งของหินโดยทั่วไปอยูในเกณฑแข็งถึงแข็งมาก คาเปอรเซ็นตการเก็บ

แกนตัวอยางหินมีคา 100 เปอรเซ็นต คาความตอเนื่องของชั้นหินมีคา 60-100 เปอรเซ็นต แตกตางกันไปตาม

คุณภาพช้ันหิน คาการร่ัวซึมต่ํา แผนท่ีแสดงแนวกําแพงทึบน้ําแสดงในรูปท่ี 8 

 ชัน้ตะกอนมีความหนาประมาณ 20.00 – 32.30 เมตร เปนดินกลุม Silty sand (SM), Sandy silt with 

gravel(ML), Silty gravel (GM), Poorly graded gravel (GP) และ Poorly graded sand (SP) สีเทา มีคาตอก

ทดลองอยูในชวง 5 – 67 คร้ัง  อัตราการร่ัวซึมของน้ําผานช้ันดินมีคาอยูในเกณฑปานกลางถึงคอนขางสูง  

ผลการเจาะสํารวจธรณีเทคนิคตามแนวกําแพงทึบน้ําพื้นท่ีบานโฉลกบานเกา (พื้นท่ี 2) 

 ชั้นหินฐานรากบริเวณหลุมเจาะ DH.1–DH.4 เปนหินแกรนิตมีแรประกอบหินเปนแรควอรตซ แร

เฟลสปาร แรไบโอไทตและมัสโคไวท มีเม็ดแรขนาดละเอียดถึงขนาดหยาบ แทงตัวอยางหินที่ไดจากการเจาะ

รอยแตกมีมุมประมาณ 30° – 50° อัตราการผุพังของหินฐานรากบริเวณช้ันหนาหินหรือบริเวณชวงบนมีอัตรา

การผุปานกลาง (Moderately weathered) ถึงผุมาก (Highly weathered) คาความแข็งของหินโดยทั่วไปอยูใน

เกณฑแข็ง คาการร่ัวซึมต่ําถึงปานกลาง แผนท่ีแสดงแนวกําแพงทึบน้ําแสดงในรูปท่ี 9 

 

 

 

 

 

 



8   THAICID NATIONAL SYMPOSIUM 
 

49 
 

th 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

รูปท่ี 8   แผนท่ีแสดงแนวกาํแพงทึบน้ําพืน้ท่ีบานโฉลกหลํา (พื้นท่ี 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 9   แผนท่ีแสดงแนวกาํแพงทึบน้ําพืน้ท่ีบานโฉลกบานเกา (พื้นท่ี 2) 
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5.4  การประเมินศักยภาพแหลงน้ําใตดิน 

 จุดประสงคของเขื่อนใตดิน คือการกักเก็บน้ําใตดินใหไดในปริมาณมากที่สุด ปจจัยซึ่งมีผลตอการกัก

เก็บปริมาณน้ําใตดินไดแก ชนิด คุณสมบัติทางชลศาสตร และความหนาของชัน้หินอุมน้าํ ในการพิจารณา

ความเหมาะสมและเปนไปไดในการกอสรางเขื่อนใตดินจําเปนตองมีการประเมินปริมาณการกักเก็บหรือ

ศักยภาพของแหลงน้าํใตดิน โดยประเมินจากพืน้ทีก่ักเก็บน้าํของเขือ่นใตดินหลังจากการกอสรางแนวกําแพง

ทึบน้ํา โดยท่ีการประเมินปริมาณน้ําหรือปริมาตรของนํา้ทีถู่กปลอยออกมาจากชั้นนํา้ใตดิน เม่ือมีการลดของ

ระดับนํ้าหรือระดับความดันสามารถคํานวณไดจากสมการ 

                                    Vw = SAΔh    ............. (1) 

             โดยมี Vw = ปริมาตรของนํ้าท่ีถูกปลอยออกมา (L3 ; m3 or ft3) 

               S           =   สัมประสิทธ์ิของการกักเกบ็ (ไมมีหนวย) 

               A  =   พื้นท่ีของช้ันหินอุมนํ้าท่ีปลอยนํ้าออกมา (L2 ; m2 or ft2) 

         Δh  =    การเปล่ียนแปลงของระดับน้ําหรือระดับความดันน้ําใตดิน (L ; m or ft) 

 

 ผลการประเมินปริมาณการกักเก็บน้ําใตดินของพื้นท่ีศึกษาท้ังสองแหงสรุปได ดังนี้ 

1) แหลงน้ําใตดินบานโฉลกหลํา (พื้นท่ี 1) มีพื้นที่การแผกระจายของชั้นน้ําใตดิน 0.5914 ตาราง

กิโลเมตร มีคาเฉลีย่สัมประสิทธิก์ารกักเก็บเทากับ 0.02 และเมือ่มีการกักเก็บน้าํของเขือ่นใตดิน กําหนดใหมี

การลดระดับลงของระดับน้ําใตดินจากระดับปกติ 8.00 เมตร สามารถคํานวณปริมาณน้ําใตดินใชการได 

(Effective storage) ประมาณ 95,000 ลูกบาศกเมตรตอป 

 2)  แหลงน้ําใตดินบานโฉลกบานเกา (พื้นท่ี 2) มีพื้นท่ีการแผกระจายของช้ันน้ําใตดิน 1.01 ตาราง

กิโลเมตร มีคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์การกักเก็บเทากับ 0.02 และเมือ่มีการกักเก็บน้าํของเขือ่นใตดิน กําหนดใหมี

การลดระดับลงของระดับน้ําใตดินจากระดับปกติ 8.00 เมตร สามารถคํานวณปริมาณน้ําใตดินใชการได 

(Effective storage) ประมาณ 160,000 ลูกบาศกเมตรตอป  

6.  การดําเนินงานในขั้นตอนตอไป        

 โครงการศึกษาเขือ่นใตดินพื้นทีเ่กาะพะงันทีไ่ดดําเนินการศึกษาในครัง้นี ้ มีวัตถุประสงคเพือ่สํารวจ 

ศึกษา และคัดเลือกพื้นที่ที่มีสภาพหรือเงื่อนไขทางอุทกวิทยา เงื่อนไขทางอุทกธรณีวิทยา และเงื่อนไขดาน

วิศวกรรมท่ีเหมาะสม ซ่ึงเม่ือพิจารณาขอมูลหรือเงื่อนไขทางวิชาการขางตนแลวพบวาท้ังสองพื้นท่ีไดแก พื้นท่ี

บริเวณบานโฉลกหลําและบริเวณพืน้ทีบ่านโฉลกบานเกา ตําบลโฉลกหลํามีความเหมาะสมตามเงื่อนไขใน
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การกอสรางเขื่อนใตดิน และเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานการณการขาดแคลนน้ําของพื้นที่ที่นับวันจะทวี

ความรุนแรงยิ่งขึ้นแลว การกอสรางเขื่อนใตดินก็อาจเปนโครงการที่เปนทางเลือกหนึ่งที่สามารถจะบรรเทา

ความเดือดรอนและแกไขปญหาการแคลนน้ําในพื้นที่ได แตอยางไรก็ตามในขั้นตอนการศึกษาครั้งนี้ยังเปน

เพียงขั้นตอนการพิจารณาโครงการเพือ่คัดเลือกพื้นที่ ยังตองมีขั้นตอนการเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกพื้นท่ี ท่ีมี

ความเหมาะสมที่สุดและรายละเอียดที่จะตองดําเนินการในขั้นตอนการศึกษารายละเอียดของพื้นที่ ไดแก    

การวางแผนการพัฒนาระบบกักเก็บน้ ําใตดิน การกําหนดรูปแบบ ลักษณะและองคประกอบตางๆ การ

วิเคราะหดานเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรและการลงทุนของโครงการ 

และการประเมินราคาคากอสรางเข่ือนใตดิน ซ่ึงจะไดมีการสํารวจและศึกษาในข้ันตอนตอไป 
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