
บทคัดยอ

       การสำรวจธรณีฟสิกส บริเวณฐานยันฝงซายดานทายน้ำใกลอาคารทอสงน้ำฝงซาย อางเก็บน้ำแมพริก 

อ.แมพริก จ.ลำปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหารูปแบบการเกิดปญหารั่วซึมของน้ำและกำหนดขอบเขตบริเวณที่รั่ว 

ซึมสำหรับประกอบการวางแผนออกแบบเพื่อการซอมแซม  ใหอยูในสภาพปลอดภัยและมีเสถียรภาพมั่นคง

              ในการสำรวจใชวิธีการวัดคาความตานทานไฟฟาปรากฏเปนวิธีหลัก จัดวางแนวสำรวจ 7 แนว ครอบคลุม 

บริเวณที่คาดวาเกิดการรั่วซึม  เมื่อประมวลขอมูลแลวนำเสนอเปนภาพตัดทางไฟฟา 2 มิติเพื่อหาความเชื่อมโยงของ 

บริเวณที่มีความผิดปกติ

              ภาพตัดสองมิติทางไฟฟาทั้งเจ็ดแนว  แสดงใหเห็นความผิดปกติดานต่ำของชวงคาความตานทานไฟฟา 

ปรากฏ ไมต่ำกวา 12 บริเวณ ซึ่งยืนยันไดจากลักษณะและการวางตัวของหินที่ปรากฏบริเวณผนังหินใกลแนวสำรวจ  

พิจารณารวมกับสภาพโครงสรางทางธรณีวิทยาแลวสามารถสรุปไดวาการรั่วซึมของน้ำเปนรูปแบบการรั่วซึมผสมผสาน 

ทั้งจากไหลเขาดานขางและผานฐานรากหินของเขาโดดที่กั้นระหวางเขื่อนหลักกับเขื่อนดินปดชองเขา ผานออกมา 

ตามแนวรอยแตกหินสองทิศทาง ที่ถูกควบคุมโดยโครงสรางโคงงอ

บทนำ

              อางเก็บน้ำแมพริก (ผาวิ่งชู) ตำบลแมพริก อำเภอแมพริก จังหวัดลำปาง เปนอางเก็บน้ำขนาดกลาง 

ขนาดความจุ 36.48 ลาน ลบ.ม. จัดสรางขึ้นเพื่อการเกษตรกรรม การประมงน้ำจืด  การปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

ในฤดูน้ำหลาก และเพื่อการทองเที่ยวอีกดวย อางฯแมพริก ถูกบรรจุเขาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติป 

พ.ศ.2530-2534 งานกอสรางเขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบดำเนินการโดยบริษัทเอกชนภายใตการกำกับดูแลของ 

การแปลความหมายทางธรณีวิทยา แสดงรูปแบบการรั่วซึมน้ำผานฐานรากหินบริเวณเขาโดด

พื้นศึกษาโครงการอางเก็บน้ำแมพริก ( ผาวิ่งชู ) อ.แมพริก จ.ลำปาง

1นายนพดล ภูมิวิเศษ   2นางสาวอัญชล คงสุข 
3นายถิรวุฒิ ณ ลำปาง  4นางสาวเบญจมาศ  สวัสดิพงษ

สวนธรณีวิทยา  สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา

กรมชลประทาน สามเสน  กทม.

11npoomvises@gmail.com, 2noinarid@gmail.com, 3jernridman@hotmail.com, 4kaekai_ben@hotmail.com

โทร.ภายใน 2551 และ 2553
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สำนักงานกอสราง 3 สำนักพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลาง  จังหวัดลำปาง เริ่มทำการกอสราง ป พ.ศ.2551 แลวเสร็จ พ.ศ. 

2554 รวม 4 ป ใชงบประมาณรวมทั้งสิ้น 418,564,100 บาท

ปญหา

                   1  หินฐานรากบริเวณรองแกนมีสภาพแตกหัก งานปรับปรุงฐานรากดำเนินการดวยความลำบาก

                  2  เกิดเหตุภัยทางน้ำ ระหวางการกอสราง 2 ครั้ง ครั้งแรกระหวาง 25 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2552 

หยุดการปฏิบัติงาน 15 วัน ครั้งที่สอง ระหวาง 13 ถึง 22 ตุลาคม 2553 หยุดการปฏิบัติงาน 35 วัน

                                   3   ภายหลังการรับมอบงาน ไดตรวจพบการรั่วซึมของน้ำผานชั้นหินบริเวณฐานยันฝงซาย  ที่ระดับ 

+196.540 ม.รทก. และการพังทลายของดินเดิมบริเวณดานทายนอกตัวทำนบฝงซาย

สมมุติฐานการรั่วซึมของน้ำ

       1  รั่วซึมดานขางจากภูเขา

       2  รั่วซึมผานแกนดินถมบดอัด

       3  รั่วซึมผานฐานรากหิน

       4  รั่วซึมผานแนวสัมผัสระหวางแกนดินถมกับหินฐานรากบริเวณฐานยันฝงซาย

              สำนักออกแบบดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม  หนึ่งในคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแกไขปญหา  

จึงไดประสานงาน กลุมงานธรณีฟสิกส สวนธรณีวิทยา สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา  ใหทำการสำรวจ 

ธรณีฟสิกสเพื่อพิสูจนสมมุติฐานขางตน กลุมงานจึงเขาดำเนินการสำรวจในเดือนพฤษภาคม 2555

วัตถุประสงคการสำรวจธรณีฟสิกส

       1  ระบุตำแหนง ขอบเขต และรูปทรง บริเวณที่มีคาความตานทานไฟฟาผิดปกติ ในพื้นที่บริเวณที่มี 

ปญหา

       2  ศึกษาสภาพธรณีวิทยาโครงสรางและชุดรอยแตกที่เชื่อมโยงกับปญหาที่เกิดบริเวณรั่วซึม   

              3   วิเคราะหรูปแบบการเกิดการรั่วซึม

การดำเนินงานสำรวจ

               1   สำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม วิเคราะหโครงสรางทางธรณีวิทยา และระบบรอยแตกของหินบริเวณ 

เขาโดด อาคารควบคุมทอสงน้ำ ผนังหินตามขอบแนวถนน และใตอาคาร

                   2  สำรวจวัดคาความตานทานไฟฟาปรากฏ จำนวนทั้งสิ้น 7 แนว  ครอบคลุมบริเวณที่คาดหมายวา 

มีการรั่วซึม
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ผลสำรวจ

                   1   ผลสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม

              1.1  พบหินตะกอนในบริเวณพื้นที่สำรวจ 2 ประเภท คือ หินทรายและหินดินดาน  หินทรายมีสี 

น้ำตาลถึงน้ำตาลแดง หินดินดานมีสีเทา วางตัวแทรกสลับกันในปริมาณที่ไมแนนอน  มีทิศทางการวางตัวของ Bedding 

plane โดดเดน 2 แนว แนวที่หนึ่ง คือ N60°-80°E Dip angle 65°-85° W และแนวที่สอง N65°-80°E Dip angle 50°-60°E 

ประกอบกันเปนโครงสรางโคงงอแบบ Tight fold ที่มี Fold axis ในแนว ENE

                                             1.2  พบรอยแตกโดดเดน 2 ชุด  ชุดแรกเปนรอยแตกตามแนว Bedding plane คือแนว N60°-80°E 

สวนชุดที่ 2 อยูในแนว N20°W, NS, N30°E หรือเกือบตั้งฉากกับหนาตัดของผนังหิน รอยแตกทุกแนวมีมุม Dipping 

angle ชัน และมีความตอเนื่องลึกลงไปใตพื้นผิวดิน

                        1.3  บริเวณที่มีอัตราสวนหินดินดานมากกวาหินทราย  หินมีการผุพังสูงจนเกือบกลายเปนดิน  

และบางสวนพัฒนาไปเปนดินรวงลงมากองเบื้องลาง บริเวณที่มีอัตราสวนหินทรายมากกวาหินดินดานหินมีการผุพังต่ำ 

ยังสามารถทำตัวเปนโครงสรางที่แข็งแรงรองรับตัวอาคารชลประทานไดอยู ในขณะที่หินดินดานที่แทรกสลับระหวาง 

ชั้นหินทรายถูกน้ำเซาะพัดพาออกไปบางสวน และทำใหเกิดชองวางจนน้ำไหลลอดออกมาได

                                   2   ผลสำรวจวัดคาความตานทานไฟฟาปรากฏ

                   สามารถจัดแบงชวงคาความตานทานไฟฟา โครงการหวยแมพริก ไว 5 ชวง ดังนี้

       แนวสำรวจ 1-1’ พบบริเวณที่มีความผิดปกติโดดเดน 5 บริเวณ  ที่บริเวณ กม.0+020, 0+050, 0+115, 

0+140, และ 0+160 – 0+180  มีความเชื่อมโยงกับหินโผลแตกหัก มีรอยแตกมาก ที่ปรากฏบนผนังหินดานขางถนน 

            แนวสำรวจ 2-2’ พบบริเวณที่มีความผิดปกติโดดเดน ที่กม.0+280 – 0+300 ที่มีความสัมพันธกับตำแหนง 

ทอสงน้ำ
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          แนวสำรวจ A-A’ พบบริเวณผิดปกติอยูต่ำกวาระดับ +204 ม.รทก. โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่กม. 0+030 – 

0+090 มีคาความผิดปกติดานต่ำที่ตอเนื่องเปนบริเวณกวาง

                   แนวสำรวจ B-B’ พบบริเวณที่มีความผิดปกติโดดเดนแบบเดียวกันกับแนว A-A’ 4 บริเวณ ตั้งแต กม. 

0+000 – 0+080 

                   แนวสำรวจ C-C’ พบบริเวณที่มีความผิดปกติโดดเดน  5 บริเวณ  ตั้งแต กม.0+000 ถึง 0+060 สัมพันธ 

กับบริเวณที่พบในแนว A-A’ และ B-B’

                   แนวสำรวจ D-D’ พบรูปทรงชวงคาความตานทานไฟฟาปรากฏเปน 3 ชั้น วางตัวเปนชั้นราบ

                                   แนวสำรวจ E-E’ ตรวจพบรูปทรงความตานทานไฟฟาปรากฏที่ผิดปกติ 3 บริเวณ

                   แนวสำรวจ F-F’ ตรวจพบรูปทรงความตานทานไฟฟาปรากฏที่ผิดปกติ 4 บริเวณ สามบริเวณแรกอยู 

กม.0+000 – 0+067 บริเวณที่ 4 ดานขวาสุดที่มีตำแหนงอยูใตอาคารควบคุมทอสงน้ำ

การแปลความหมาย

       การเปรียบเทียบภาพตัดทางไฟฟาปรากฏ 2 มิติ แนว 1, 2, A-A’, B-B’, C-C’ และ F-F’ เพื่อหาความ 

สัมพันธ  สามารถแบงบริเวณผิดปกติในพื้นที่ศึกษา ออกเปน 4 บริเวณ  คือ

              1   บริเวณหัวเขาโดด  เปนบริเวณที่ทำการเปดหนาไหลเขาออกประมาณ 200 เมตร เพื่อทำการกอสราง 

ถนนเชื่อมเขื่อนหลัก กับเขื่อนดินปดชองเขา  ผลการเดินสำรวจภาคสนามพบวาหนาผาบริเวณนี้ถูกเปด โดยมีมุมเปด 

ตั้งไดฉากกับแนวระนาบรอยแตกของหิน N60°-80°E ซึ่งบางสวนเปนรอยแตกเปดและมีความตอเนื่องลึกลงไปสู 

เบื้องลาง  ตรงกับตำแหนงบริเวณผิดปกติดานต่ำในภาพตัดทางไฟฟาแนว 1 ซึ่งแปลความหมายเปนบริเวณที่มีความ 

ชื้นสูง พบวามีน้ำซึมเขาไป หรือซึมออกมาได  สังเกตพบวาดานบนเขาโดดมีปาไมดานบนเหลืออยูและยังมีความอุดม- 

สมบูรณ เขาโดดทั้งลูกจึงทำตัวเปนพื้นที่รับน้ำฝนซึมซับชะลอน้ำไว โดยเฉพาะในชวงที่มีฝนตก แลวคอยๆซึมเขา 

ไปในภูเขาไปในภูเขา ไหลไปตามระบบรอยแตกที่เชื่อมกับชุดที่สอง N20°W, N-S, N30°E แลวรั่วซึมออกสูหนาผาทายเขื่อน 

ดังที่ปรากฏ ณ ปจจุบัน ในขณะเดียวกันน้ำจากอางเก็บน้ำก็สามารถเติมเขามาในรอยแตกเปดนี้ไดโดยงายทางรอยแตก 

เปดที่ตอเนื่องไปในที่ลึกนั้นตั้งฉากกับขอบอางเก็บน้ำ เมื่อน้ำในอางถูกกักเพิ่มมากขึ้น มีระดับสูงขึ้น มีแรงดันน้ำ 

มากขึ้น จึงไหลเขาสูรอยแตกชุดที่หนึ่ง แลวตอเนื่องไปชุดสอง ออกสูจุดรั่วซึมที่หนาผาดานลาง

       2   บริเวณผิดปกติที่อยูระหวางตัวเขื่อนกับอาคารควบคุมทอสงน้ำ ดานซายมือของภาพตัด (แนวสำรวจ 

ที่ 2) มีรูปทรงชัดเจนและมีแนวเอียงไปทางตะวันออกเฉียงใตวางตัวอยูที่ลึก  ขอมูลเดิมพบวาระหวางปรับปรุงฐาน 

รากคาการรั่วซึมบริเวณนี้สูง มีน้ำพุงขึ้นปากหลุมภายใตแรงดันน้ำ จึงเปนไปไดวายังมีแรงดันเหลือทำใหน้ำยังไหล 

ซึมจากระดับลึกขึ้นมา 

              3   บริเวณใตอาคารควบคุมทอสงน้ำ มีความชัดเจนมากเฉพาะแนว B-B’ ซึ่งใกลทอสงน้ำ ในขณะที่ 
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ในแนว A-A’ ความผิดปกติมีเพียงเล็กนอย ไมชัดเจน แตในแนว C-C’ กลับปรากฏเปนความผิดปกติดานสูง ซึ่งแปล 

ความหมายเปนชั้นหินฐานรากที่มีอัตราสวนหินทรายมากกวาหินดินดาน จึงเปนไปไดวามีการรั่วซึมที่ฐานรากบางสวน 

ของอาคารควบคุมทอสงน้ำบริเวณดานลางแนว B-B’ ในขณะที่ในแนว C-C’ ฐานรากเปนหินทรายมากกวาหินดินดาน  

จึงค้ำยันอาคารและทอสงน้ำเอาไวได   

              4   บริเวณดานตะวันออกของอาคารควบคุมทอสงน้ำ บริเวณที่ผิดปกติสวนใหญพบปรากฏในชั้นตื้น 

ที่มีน้ำรั่ว ซึ่งสัมพันธกับตำแหนงรอยแตกเปดของหินที่ผนังขางถนนเขาอาคาร  แตยังมีบริเวณผิดปกติที่บริเวณ กม. 

0+120 ของแนว C-C’ ที่วางตัวลงที่ลึกเบื้องลาง  ซึ่งคาดหมายวาเปนรอยแตกที่สัมพันธกับรองน้ำเกาของลาดเขาชัน  

ตั้งแตกอนการกอสราง

สรุป

                   1   บริเวณที่เกิดการรั่วซึมน้ำ  สามารถระบุไดโดยใชบริเวณคาความตานทานไฟฟาต่ำกวาปกติ ที่มีโทน 

สีน้ำเงินถึงน้ำเงินเขมในภาพตัด  เปนเกณฑ

                                   2   พบบริเวณที่มีความผิดปกติที่มีศักยภาพเปนบริเวณที่มีการรั่วซึม มากกวา 12 บริเวณ ใน 7 แนวสำรวจ  

สวนใหญมีทิศทางการเอียงตัวไปทางตะวันออกเฉียงใต

       3   ทางเขาของน้ำมีสองทาง 

              3.1  ทางแรกมาจากน้ำฝนที่สะสมอยูในตัวภูเขา ไหลซึมโดยแรงโนมถวงของโลก 

             3.2  ทางที่สองมาจากน้ำในตัวอางฯ เขาสูระบบรอยแตกเปดที่ระดับลึก บริเวณดานหนาเขาโดด   

           ดานทิศใต

       4   ทิศทางการไหลน้ำ  คือทิศทางของรอยแตกเปด 2 ชุด ที่เกิดควบคูกับโครงสรางโคงงอ

              5   ขณะนี้น้ำที่มาจากรอยแตกเปดทั้งสองระบบ  ไดพัดพาเอาตะกอนขนาดเล็กจากหินดินดานออกไป 

จากผนังหินเรื่อยๆ  แมวาบริเวณหนาผาชันสวนใหญยังมีหินทรายอยูปริมาณมาก  หากแตในอนาคตเมื่อน้ำเริ่มกัดเซาะ 

หินทรายออกไปได ก็อาจทำใหเสถียรภาพลาดเขาลดลง จนเกิดการพังทลายได ซึ่งชวงเวลาปฏิบัติงานภาคสนามก็ได 

สังเกตพบ Wedge failure และ Toppling crack ปรากฏบางแลวหลายบริเวณบนหนาผาชันขางถนนเขาสูอาคารบังคับน้ำ

ขอเสนอแนะ

                 1   พิจารณาปดกั้นการเติมของน้ำเขาสูระบบรอยแตกทั้งสองทิศทาง

                 2   พิจารณาเบี่ยงการไหลของน้ำฝนที่ไหลมารวมกันที่อาคารควบคุมทอสงน้ำออกไปใหไกล

           3   พิจารณาลดปริมาณน้ำที่ไหลออกที่หนาผาใกลรางระบายทายเขื่อน หรือชักน้ำออกไปมิใหเกิดการ 

กัดเซาะที่ลาดทายของตัวเขื่อน 
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       4   พิจารณาปรับปรุงฐานรากบริเวณใตทอสงน้ำ แนวถนนออมเขาโดด ฐานยันทั้งสองขางและถนน 

เขาสูอาคารควบคุม เพิ่มเติมดวยวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้สวนลางของมานทึบน้ำบริเวณฐานยันฝงซาย ตองต่ำกวา 

สวนลางของธรณีทอสงน้ำ

              5   ควรทำการศึกษาวิเคราะหเสถียรภาพไหลเขา บริเวณเขาโดด ฐานยันทั้งสองขาง และลาดไหลเขา 

บริเวณใกลอาคารที่ทำการโครงการโดยละเอียด เพื่อเก็บเปนขอมูลสำคัญไวประกอบการพิจารณาดำเนินการ ในการ 

ซอมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาดวยวิธีการใดๆ ในอนาคต  หากเกิดการพังทลายหรือการเลื่อนตัวของลาดเขา 

ซึ่งจากสภาพโครงสรางทางธรณีวิทยาที่ปรากฏในโครงการก็สามารถเกิดขึ้นไดทุกโอกาสที่มีฝนตกจนน้ำไหลซึมเขา 

ไปลดทอนคา Internal friction angle จนเสียสมดุลแรงเสียดทาน

       6   พิจารณาปรับปรุงเสถียรภาพลาดเขาชันบริเวณดานเหนือและใตของทอสงน้ำ ใหมีความมั่นคง ดวย 

วิธีการที่เหมาะสม  

กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ

                   กรณีศึกษาเขื่อนหวยแมพริก (ผาวิงชู) ครั้งนี้ มิอาจสำเร็จลงไดหากมิไดรับความชวยเหลือจากผูเกี่ยวของ  

ขอขอบพระคุณคุณทรงชัย สุวรรณตัณฑุลา หัวหนากลุมปฐพีและธรณีวิทยา สำนักชลประทานที่ 2 สนับสนุนขอมูล 

การปรับปรุงฐานรากเขื่อน คุณมุททิกมาศ จันทรัตน วิศวกรรมบริหาร โครงการกอสราง 12 และคณะที่ชวยประสาน 

งานทุกดาน ขอขอบพระคุณนายสมเกียรติ ตั้งจตุพร อดีต ผส.อบ. ดร.สมภพ สุจริตกุล วิศวกรใหญดาน ทานทั้งสอง 

กรุณาใหขอคิดเห็นและชี้แนะดานวิชาการ และทายที่สุดขอขอบพระคุณผูบังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่กรุณาอนุญาต 

ใหเผยแพรขอมูลเชิงวิชาการฉบับนี้

เอกสารอางอิงเอกสารอางอิง

กรมชลประทาน (2555) รายงานการสำรวจธรณีฟสิกส อางเก็บน้ำหวยใหญ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ จัดทำโดยกลุมงาน  

        ธรณีฟสิกส สวนธรณีวิทยา สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา (กฟ.5/2555)

กรมชลประทาน (2555) รายงานการสำรวจธรณีฟสิกส อางเก็บน้ำหวยแมพริก (ผาวิ่งชู) อ.แมพริก จ.ลำปาง จัดทำ   

       โดยกลุมงานธรณีฟสิกส สวนธรณีวิทยา สำนักสำรวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
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ภาพที่ 1 แปลนแสดงทิศทางการวางตัวของระนาบชั้นหิน (bedding-แดง) และระนาบราบรอยแตก (joint-น้ำเงิน)

ภาพที่ 2  ผนังหินมุมชันที่รองรับอาคารทอสงน้ำ และการวางตัวของระนาบรอยแตก
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ภาพที่ 3 แนวสำรวจธรณีฟสิกส A - F

 

 

ภาพที่ 4 แปลนและแนวสำรวจธรณีฟสิกสครอบคลุมบริเวณรั่วซึม
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ภาพที่ 5  การเทียบเคียงผลสำรวจภาพตัดทางไฟฟา แนว AA’ BC’ CC’ และ FF’ มองไปทางทิศเหนือ

               มาตราสวนกำกับในภาพตัด (เมตร)

ภาพที่ 6  ผลสำรวจภาพตัดทางไฟฟา แนว EE’ มองไปทางทายน้ำ

               มาตราสวนกำกับในภาพตัด (เมตร)
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