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การประเมินศักยภาพของน า้บาดาลในช้ันหินแข็งทีม่ีรอยแตกเบื้องต้น โดยใช้คุณสมบัติทางชลศาสตร์
ของช้ันหินให้น า้ และคุณภาพของน า้บาดาล อ าเภอพบูิลมังสาหาร จังหวดัอุบลราชธานี 
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บทคดัย่อ 
 จากปริมาณความตอ้งการในการใชน้ ้ าเพ่ิมมากข้ึน อีกทั้งปริมาณน ้ าท่ีมีไม่พอเพียงในพ้ืนท่ีอ าเภอพิบูลมงัสา
หารซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  ดงันั้นจึงมีความตอ้งการในการใชน้ ้ าเพ่ือการอุปโภค และการเกษตรเป็น
จ านวนมาก พารามิเตอร์หน่ึงท่ีใชใ้นการศึกษาแบบจ าลองน ้ าบาดาลคือชลศาสตร์ชั้นหินให้น ้ า ดังนั้นจึงท าทดสอบ
คุณสมบติัทางชลศาสตร์ชั้นหินให้น ้ า พร้อมทั้งคุณภาพน ้ าบาดาลคือค่าสารละลายของของแข็ง ผลจากท่ีไดจ้ากการสูบ
ทดสอบประกอบดว้ยค่าสัมประสิทธ์การจ่ายน ้ า (Transmissivity, T) มีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 2.63 – 28 ตารางเมตรต่อวนั 
ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมไดข้องน ้ า (Hydraulic Conductivity, K) 0.09 - 9.30 เมตรต่อวนั การกระจายตวัของค่าสารละลาย
ของของแข็ง (Total Dissolved Solids, TDS) 65 – 564 มิลลิกรัม/ลิตร แลว้น าค่าสัมประสิทธ์ิการซึมไดข้องน ้ า และค่า
สารละลายของของแขง็ มาซอ้นทบัเป็นแผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลเบ้ืองตน้ 
 

ABSTRACT 
 Since water consumption has been increasing especially for agriculture propose.  People in 
Phiboonmungsaharn District, Ubonrachatani Province, mostly are farmer but there is not enough water for growing 
rice in each year. This study has been conducted by focusing on understanding aquifer hydraulic property as well as 
groundwater quality for agriculture activities. The aquifer hydraulic property is one of the parameter can help to study 
groundwater modeling and make groundwater potential map. The groundwater characteristics of the study area are 
included following; Transmissivity ( T) :  2. 63-28 m2/ day; Hydraulic Conductivity ( K)  0. 09-9. 3 m/ day; Total 
Dissolved Solids ( TDS) : 65-564 milligram/ liter.  Combination of these groundwater characteristics could lead to 
understand groundwater potential map. 
      
 
 
 
 
 

ค าส าคญั:  ค่าสมัประสิทธ์ิการซึมไดข้องน ้ า ปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้ า ศกัยภาพน ้ าบาดาล 
Keywords: Hydraulic Conductivity (K), Total Dissolved Solids (TDS), Groundwater potential  
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บทน า 
 ประชากรในพ้ืนท่ีอ าเภอพิบูลมงัสาหารในบริเวณท่ีห่างไกลจากเขตแนวการส่งน ้ าประปาผิวดิน ใชน้ ้ าบาดาล
เพื่อการอุปโภค และการเกษตร ดงันั้นจึงท าการศึกษาปริมาณการกกัเก็บน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี ซ่ึงส่วนหน่ึงในพารามิเตอร์
ของการศึกษาแบบจ าลองการกักเก็บของน ้ าบาดาลคือชลศาสตร์ชั้นหินให้น ้ า (จิระเดช, 2548) และเพ่ือบ่งบอกว่า
คุณภาพน ้ าบาดาลไม่เกินมาตรฐานสามารถน ามาใชอุ้ปโภคและการเกษตรไดจึ้งท าการทดสอบคุณภาพชั้นหินให้น ้ า 
และศึกษาคุณภาพน ้ าบาดาลซ่ึงประกอบดว้ยค่าปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้ า ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางการใชน้ ้ าบาดาล ให้
เกิดประโยชน์และมีประสิทธ์ิภาพมากท่ีสุด พร้อมทั้งไม่ท าให้เสียสมดุลของน ้ าบาดาล (ฉลอง, 2538) ซ่ึงในการศึกษา
สมดุลน ้ าบาดาลจ าเป็นตอ้งศึกษาโดยการใช้แบบจ าลองน ้ าบาดาล และคุณภาพน ้ าบริเวณดังกล่าวมีคุณภาพไม่เกิน
มาตรฐานสามารถน ามาใชใ้นการอุปโภค และการเกษตรได ้   
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางชลศาสตร์ชั้นหินให้น ้ า และคุณภาพน ้ าบาดาลซ่ึงประกอบด้วยค่าประกอบดว้ยค่า
ปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้ า โดยการน ามาซอ้นทบัเพ่ือบ่งบอกพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพน ้ าบาดาล 
 
วธีิการวจิยั 
 แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ ส ารวจภาคสนาม และวเิคราะห์ผลการศึกษา  

1. ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น ขอ้มูลบ่อบาดาลเดิม121บ่อ แผนท่ีธรณีวทิยา แผนท่ีอทุกธรณีวทิยา 
2. ส ารวจบ่อบาดาลในพ้ืนท่ี พร้อมทั้งก าหนดจุดท่ีท าการสูบทดสอบ 
3. วเิคราะห์ผลการศึกษา และจดัท าแผนท่ี  ดงัแสดงในภาพท่ี 1  

 
ภาพที ่1 แผนผงัแสดงล าดบัการศึกษา 

ศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
-   การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
-   แผนท่ีธรณีวทิยา 
-   ขอ้มูลบ่อบาดาล 

ส ารวจภาคสนาม สูบทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพน ้ าบาดาล 

-   ค่าสม้ประสิทธ์การจ่ายน ้ า 
-   ค่าสมัประสิทธ์การซึมไดข้องน ้ า 
-   ค่าสมัประสิทธ์การกกัเก็บ 

ปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้ า 

วเิคราะห์ผลการศึกษา จดัท าแผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลเบ้ืองตน้ 
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ผลการศึกษาวจิยั 
 จากการศึกษาแผนทีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน ปี พ.ศ. 2549 (กรมพฒันาท่ีดิน,2549) พบว่า
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินของอ าเภอพิบูลมงัสาหาร ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีนา (72%) ป่าผลดัใบ (7%)  แหล่งน ้ า (8%)  ทุ่งหญา้เล้ียง
สตัวแ์ละไมล้ะเมาะ (6.5%)  พืชไร่พืชสวน (2.5%) หมู่บา้นและส่ิงปลูกสร้างอ่ืนๆ (4%) 
 การเรียงล าดบัชั้นหินทางธรณีวทิยาในพ้ืนท่ีศึกษา (ภาพท่ี 2)  ตั้งอยูบ่นหมวดหินโคกกรวด ซ่ึงจะวางตวัอยูบ่น
หมวดหินภูพานและรองรับหมวดหินมหาสารคาม โดยหมวดหินโคกกรวดจะวางตวัเป็นชั้นต่อเน่ือง (conformable 
contact) กบัหมวดหินภูพาน และหมวดหินโคกกรวดวางตวัแบบ sharp contact กบัชั้นแอนไฮไดรท์ (Anhydrite) ของ
หมวดหินมหาสารคาม (Hite, 1974; Hite and Japakasetr,1979) พบแนวรอยแตก (fractures) ในพ้ืนท่ีศึกษา ลกัษณะ
โดยทัว่ไปของหมวดหินโคกกรวดประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง หินโคลน และหินกรวดมน สีน ้ าตาลแดง สีแดง
ปนม่วง และพบชั้นเม็ดปูนและคาลิเชอยูใ่นชั้นบนสุดของหินโคลน หินชนิดอ่ืนท่ีพบสลบัอยู ่คือหินกรวดมนกระเปาะ
ปูน หินทรายแป้ง หินดินดานสีแดง น ้ าตาลแดง ช่วงบนของการล าดบัชั้นหินจะมียิปซัม (Gypsum) เป็นชั้นบางๆหรือ
เป็นกระเปาะในหินทราย หรือหินทรายแป้ง (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) 

 
ภาพที2่ ลกัษณะธรณีวทิยาในพ้ืนท่ี 

 

 ค่าชลศาสตร์ของชั้ นหินให้น ้ าท่ีได้จากการสูบทดสอบในพ้ืนท่ี ได้แก่ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมได้ของน ้ า
(Hydraulic conductivity, K) ซ่ึงมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.09 – 9.3 เมตรต่อวนั ดงัตารางท่ี1 จึงแบ่งค่าค่าสัมประสิทธ์ิการซึมได้
ของน ้ าออกเป็น 3 ช่วง คือ โดยทั่วไปของพ้ืนท่ีจะมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมได้ของน ้ า < 2 เมตรต่อวนั บริเวณต าบล
พิบูลมงัสาหารและโพธ์ิศรีมีค่าอยู่ในช่วง 2-5 เมตรต่อวนั และพ้ืนท่ีท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมได้ของน ้ าสูงจะอยู่ใน
บริเวณพ้ืนท่ีต าบลพิบูลมงัสาหาร ต าบลโพธ์ิไทร และระหวา่งต าบลหนองบวัฮีและต าบลไร่ใตคื้ออยูใ่นช่วง 5-10 เมตร
ต่อวนั ภาพท่ี3 
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ตารางที ่1  ผลการสูบทดสอบ 

 
 
 

 
ภาพที ่3 แผนท่ีค่าสมัประสิทธ์ิการซึมไดข้องชั้นหินใหน้ ้ าในพ้ืนท่ี 

 
 ปริมาณของแขง็ท่ีละลายในน ้ า (Total Dissolved Solids) ปริมาณสารละลายทั้งหมดในพ้ืนท่ีศึกษา มีค่าตั้งแต่  
65 – 564 มิลลิกรัมต่อลิตร เม่ือจ าแนกตามมาตรฐานน ้ าด่ืมของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล (2551) น ้ าบาดาลท่ีสามารถ
บริโภคได้คือมีค่าTDS<600มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่เกิน1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงในพ้ืนท่ีศึกษามีค่าTDS ไม่เกิน

ระยะท่อกรอง
ระดบัน ้ำ

ก่อนสูบ

ระดบัน ้ำ

หลงัสูบ
ระยะน ้ำลด

อตัรำกำร

สูบ

สมัประสิทธ์ิ

กำรจ่ำยน ้ำ

สมัประสิทธ์ิ

กำรซึมได้ของ

น ้ำ

ค่ำของแข็งท่ี

ละลำยในน ้ำ

เมตร เมตร เมตร เมตร ลบ.ม/วนั ตร.ม./วนั เมตร/วนั มล.ก/ลิตร

1 DCD26196 บำ้นค ำเมก็ ค  ำเมก็ 2 กุดชมภู พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 24-27 15.30 21.65 6.00 230.4 37.20 9.30 201

2 DCD26212 ศำลำประชำคม ภูมะหร่ี 2 ดอนจิก พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 18-21 6 14 8 108 17.90 5.97 289

3 DCD26269 ศำลำประชำคม แก่งกอก 10 ไร่ใต้ พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 24-27 14 21 7 24 2.16 0.72 74

4 DCD26274 บำ้นเลขท่ี 167 โนนสุข 15 ไร่ใต้ พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 36-39 4.05 15.88 11.83 86.4 6.08 2.02 564

5 DCD26276 หมู ่12 น ้ำคลอง 12 ไร่ใต้ พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 24-27 5.06 15.87 11.00 100.8 4.84 1.61 384

6 DCD26279 บำ้นเลขท่ี 236 ดอนงวั 7 หนองบวัฮี พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 40-50 6.84 14.89 8.05 12.0 0.92 0.09 379

7 K1105 ศำลำประชำคม เด่ือโดม 5 โพธ์ิไทร พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 24-30 2 13 11 144 23.60 3.94 145

8 K1319 บำ้นระเวใต้ ระเวใต้ 2 ระเว พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 24-30 5.40 14.82 9.42 115.2 11.00 1.83 426

9 K1700 บำ้นโนนสมบูรณ์โนนสมบูรณ์ 9 โนนกลำง พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 24-30 6.47 15.96 9.49 53.8 6.59 1.09 391

10 K554 บำ้นอ่ำงหินสำมคัคีบำ้นอ่ำงหิน 4 อ่ำงศิลำ พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 33-39 4.26 18.43 14.17 144.0 10.90 1.82 245

11 K766 ศนูยพ์ฒันำ นำโพธ์ิ 10 นำโพธ์ิ พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 15-21 7.82 14.76 6.94 156.0 25.70 4.28 65

12 MK1246 ร.ร.บำ้นสะพือ สะพือ 5 โพธ์ิศรี พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 36-42 13.17 22.75 9.58 192.0 18.50 3.09 279

13 UB332 วดัป่ำศรีอุดม ศรีอุดม 8 นำโพธ์ิ พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 12-21 6.80 11.90 5.10 160.8 51.70 5.75 204

14 UB356 โรงเรียนบุ่งค  ำ บุ่งค  ำ 4 ดอนจิก พิบูลมงัสำหำร อุบลรำชธำนี 44-50 8.75 17.33 8.58 192.0 37.20 9.30 241

อ ำเภอ จงัหวดัล ำดบั หมำยเลขบ่อ สถำนท่ีตั้ง หมูบ่ำ้น หมูท่ี่ ต  ำบล
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มาตรฐานน ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค โดยทัว่ไปของพ้ืนท่ีมีค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายในน ้ าได ้< 350 มิลลิกรัมต่อลิตร 
และบริเวณต าบลระเวและทางตะวนัออกของต าบลพิบูลมงัสาการและกดุชมภู ระหวา่งต าบลโนนกลางและโนนกาหลง 
ทิศเหนือของต าบลหนองบวัฮี ท่ีมีปริมาณการละลายทั้งหมดมีค่า 350 – 600 มิลลิกรัมต่อลิตร ภาพท่ี4 
 

 

ภาพที ่4 ปริมาณสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids, TDS) 

  
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 สรุปผลการศึกษาชลศาสตร์ชั้นหินให้น ้ าของอ าเภอพิบูลมงัสาหารกบัค่าสารละลายของของแข็ง แสดงดงัแผน
ท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาลภาพท่ี5 พบวา่พ้ืนท่ีส่วนมากของอ าเภอพิบูลมงัสาหารมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมไดข้องน ้ า < 2 เมตร
ต่อวนั มีค่าสารละลายของของแข็ง < 350 มิลิกรัมต่อลิตร บริเวณต าบลระเวลงมาทางทิศใตล้งมาถึงต าบลกุดชมภูค่า
สัมประสิทธ์ิการซึมไดข้องน ้ า < 2 เมตรต่อวนั มีค่าสารละลายของของแข็ง  350 - 600 มิลิกรัมต่อลิตร บริเวณต าบล
พิบูลมังสาหารและทางตะวนัออกของต าบลกุดชมพูมีค่า ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมได้ของน ้ า 2-5 เมตรต่อวนั มีค่า
สารละลายของของแขง็  < 350 มิลิกรัมต่อลิตร ส่วนบริเวณท่ีมีค่ามากสุดคือบริเวณต าบลโพธ์ิไทย ต าบลดอนจิก และทิศ
เหนือระหวา่งต าบลนาโพธ์ิกบัต าบลหนองบวัฮี ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมไดข้องน ้ า 5-10 เมตรต่อวนั มีค่าสารละลายของ
ของแข็ง  < 350  มิลิกรัมต่อลิตร ดงันั้นศกัยภาพของค่าการซึมไดข้องน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีค่าต ่าซ่ึงจะท า
ให้มีอตัราการให้น ้ าในพ้ืนท่ีนอ้ย จะพบบริเวณท่ีมีศกัยภาพของค่าการซึมไดข้องน ้ าสูงซ่ึงจะท าให้มีอตัราการให้น ้ าสูง
ในบริเวณต าบลดอนจิก ต าบลโพธ์ิไทร และระหวา่งต าบลนาโพธ์ิกบัต าบลหนองบวัฮี ค่าสารละลายของของแข็งดีไม่
เกินมาตรฐานน ้ าด่ืมเพื่อการอุปโภคบริโภคของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล  
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ภาพที5่  แผนท่ีศกัยภาพน ้ าบาดาล 
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