
 
 
 
 
 

 

รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งนํา้ใต้ดนิ 
พืน้ท ี

 

• การประปาส่วนภูมภิาค สาขาศรีเชียงใหม่ 

• การประปาส่วนภูมภิาค สาขาหนองคาย 

• การประปาส่วนภูมภิาค สาขาโพนพสัิย 

• การประปาส่วนภูมภิาค สาขาบึงกาฬ 

• การประปาส่วนภูมภิาค สาขาบ้านแพง 

• การประปาส่วนภูมภิาค สาขานครพนม 
 
 
 

โดย 
 
 

กองพฒันาแหล่งนํา้ 
ฝ่ายทรัพยากรนํา้ 

สายงานรองผู้ว่าการ (วชิาการ) 
 

กนัยายน  2553 



 
 
 
 
 

 

รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งนําใต้ดนิ 
พนืท ี

 

การประปาส่วนภูมภิาค สาขาศรีเชียงใหม่ 
 
 
 
 

โดย 
 
 

กองพฒันาแหล่งนํา 
ฝ่ายทรัพยากรนํา 

สายงานรองผู้ว่าการ (วชิาการ) 
 

กนัยายน  2553 



รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งนําใต้ดนิ 
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่ 

 

กองพฒันาแหล่งนํา    ฝ่ายทรัพยากรนํา 
 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทที ่ 1  :  บทนํา  1 
                 1.1   ความเป็นมา 1 
                 1.2   วตัถุประสงคข์องการศึกษา 2 
                 1.3   ขอบเขตงานศึกษา 2 
                         1.3.1   ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 2 
                         1.3.2   ขอบเขตงาน 2 
บทที ่ 2  :  สภาพพนืทีศึ่กษา 3 
                 2.1   สภาพทัว่ไป 3 
                 2.2   ลกัษณะภูมิประเทศ 5 
                 2.3   ลกัษณะทางธรณีวิทยา 6 
บทที ่ 3  :  สภาพนําใต้ดนิ 7 
                 3.1   อุทกธรณีวิทยา 7 
                 3.2   นํ้าบาดาล 7 
                 3.3   ขอ้มูลบ่อนํ้าบาดาลในพื้นท่ี 9 
บทที ่ 4  :  ผลการสํารวจ 15 
                 4.1   บ่อนํ้าต้ืน 15 
                 4.2   บ่อนํ้าบาดาล 15 
บทที ่ 5  :  สรุปและเสนอ 16 
                 6.1   สรุป 16 
                 6.2   เสนอแนะ 16 
 



รายงานการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้น  -  กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่                                                           กนัยายน  2553 
 

กองพฒันาแหล่งนํ้า                                                                   -1-                                                           ฝ่ายทรัพยากรนํ้า 

บทที ่1  

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานท่ีจดัหาและผลิตนํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ให้บริการนํ้ าประปาแก่ประชาชนทัว่ประเทศโดยมีการประปาสาขาในสังกดั  230 
สาขา ณ ปัจจุบนัประชาชนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีมากถึง 10 ลา้นคน และใน
อนาคตแนวโนม้จะมีจาํนวนผูท่ี้ใชน้ํ้ าประปาเพิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก  

 แหล่งนํ้ าดิบท่ีใชใ้นกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใชแ้หล่งนํ้ าผิวดิน
ตามธรรมชาติ และแหล่งกกัเก็บนํ้ าท่ีก่อสร้างโดยหน่วยงานอ่ืน  เช่น แม่นํ้ า หนอง คลอง สระนํ้ า และอ่าง
เก็บนํ้ า เป็นตน้ มากถึงร้อยละ 94 มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นท่ีใชน้ํ้ าใตดิ้นเป็นแหล่งนํ้ าดิบในการผลิต
นํ้ าประปา ดงันั้นเม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูแลง้นํ้าผิวดินในแม่นํ้ าหรือจากแหล่งธรรมชาติมีปริมาณนํ้ าลดลงมาก ทาํ
ใหมี้นํ้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ าประปา จึงส่งผลใหส้าํนกังานประปาสาขาหลายๆ แห่งประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าดิบมาโดยตลอด 

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นเพื่อพฒันานาํ
นํ้ ามาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินแบบผสมผสานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการใช้
นํ้ าของแต่ละพ้ืนท่ี กองพฒันาแหล่งนํ้ าจึงมีแนวคิดในการจดัทาํโครงการก่อสร้างบ่อนํ้ าต้ืน (ALLUVIUM 

WATER WELL PROJECT) เพื่อพฒันานาํนํ้ าใตดิ้นมาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินในช่วงฤดูแลง้เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนํ้ าดิบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเลือกบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งนํ้ าใต้ดินสูง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีติดแม่นํ้ าสายหลกั เช่น แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ าปิง หรือพื้นท่ีท่ีมีชั้นตะกอนกรวดทรายตกทบัถม
กนัเป็นชั้นหนา ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํนํ้ าข้ึนมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบสําหรับผลิต
นํ้ าประปาได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  ศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นในพื้นท่ี เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาพฒันานาํนํ้ า
ใตดิ้นข้ึนมาสาํหรับผลิตนํ้าประปาแบบผสมผสานร่วมกบันํ้าผิวดิน 

1.2.2  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าลดตํ่าลง 
หรือแหง้ขอด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูบนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา 

 

1.3 ขอบเขตงานศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาศกัยภาพนํ้ าใตดิ้น พ้ืนท่ี กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ง     
แม่ข่ายและหน่วยบริการท่ีใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากแม่นํ้าโขง และพื้นท่ีขา้งเคียง 

 

 1.3.2  ขอบเขตงาน 

เป็นการศึกษาดา้นศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้นบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ 
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บทที ่2  

สภาพพืน้ทีศึกษา 
 
2.1 สภาพทั่วไป 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งสาํนกังาน 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขท่ี 399 หมู่ 3 ถ.ท่าบ่อ-สังคม            
ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยรูปท่ี 1 แสดงท่ีตั้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขา     
ศรีเชียงใหม่    

พิกดั  UTM  243380E/1987078N โซน 48Q  ระวาง  5544 IV  ลาํดบัชุด  L7018 

 

 
 

รูปที ่1  แสดงทีต้ั่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่ 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่ 
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2.1.2 ระบบผลิตและแหล่งนํ้าดิบ  
 

พ้ืนท่ีใหบ้ริการ   รวม  13.504  ตร.กม. 
หน่วยบริการ  1  แห่ง  หน่วยบริการสงัคม 
จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า   รวม 3,781 ราย   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน   รวม 6,048 ลบ.ม./วนั   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
ปริมาณนํ้าผลิต 75,217 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 74,217 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าจาํหน่าย 57,155 ลบ.ม.  

 
แหล่งนํา้ดิบ 1.   แม่ข่ายศรีเชียงใหม่ ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากบ่อนํ้ าบาดาล 
 2.   หน่วยบริการสงัคม ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้ าโขง 
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2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าขนานไปกบัแม่นํ้ าโขง ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีเป็น
พรมแดนกั้นระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณตรงกลางของพื้นท่ีมี
ลกัษณะเป็นท่ีราบนํ้าท่วม ระดบัพื้นท่ีมีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางประมาณ 160-190 เมตร ส่วน
ทางดา้นทิศทิศตะวนัตกมีลกัษณะเป็นท่ีเนินสูง โดยรูปท่ี 2 แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.ศรีเชียงใหม่  

 

 
 

รูปที ่2  แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.ศรีเชียงใหม่ 
 
 
 

N 

ทีว่่าการ อ.ศรีเชียงใหม่ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แม่นํา้โขง 
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2.3 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยาพ้ืนท่ี อ.ศรีเชียงใหม่ ประกอบด้วยหินเคลย์ หินทราย หินทรายแป้ง           
สีนํ้ าตาลแดง และหินกรวดมน ของหมวดหินโคกกรวด ส่วนบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ พบ
ตะกอนนํ้ าพา จาํพวก กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว อยู่ทัว่ไปตามแนวแม่นํ้ าโขง โดย รูปที่ 3 
แสดงแผนท่ีธรณีวิทยา จ.หนองคาย  

 

 

รูปท่ี 3 แผนทีธ่รณวีิทยา จ.หนองคาย 

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ 
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บทที่ 3 

สภาพน้ําใต้ดนิ 
 
3.1 อุทกธรณวีทิยา 
 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ในภาพรวม ประกอบดว้ยชั้นนํ้ าบาดาลหลกั ๆ 2 ชนิด คือ ชั้นนํ้ าบาดาลใน
หินร่วน (Porous Rocks) และชั้นนํ้ าบาดาลในหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) ซ่ึงอาํเภอศรีเชียงใหม่
เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีตั้งอยู่ในลุ่มนํ้ าโขง เม่ือพิจารณาจากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ปี พ.ศ.2543 
มาตราส่วน 1:500,000 โดย กองนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ในรูปที ่4 ซ่ึงแสดงถึงชั้นนํ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี
ทั้ง  หินร่วน (Porous Rocks) คือ ชั้นหินอุม้นํ้ าตะกอนนํ้าพา (Alluvium aquifers) พบตามแนวขนานไปกบั
แม่นํ้ าโขง ประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ให้นํ้ ามากกว่า  
20 ลบ.ม./ชม. และหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) คือ ชั้นหินของหมวดหินมหาสารคามและภูทอก 
(Mahasarakham and Phutok Formation) ประกอบดว้ยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย และหินโคลน 
ซ่ึงดา้นล่างรองรับดว้ยเกลือหิน และหมวดหินโคกกรวด ท่ีประกอบดว้ยหินทรายแป้ง หินทราย และหิน
กรวดมน ส่วนใหญ่ให้ปริมาณนํ้ าบาดาล 3-6 ลบ.ม./ชม. แต่บางพื้นท่ีอาจใหน้ํ้ า 6-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพ
นํ้าโดยรวมอยูใ่นเณฑดี์  

 
3.2 นํา้บาดาล 
 

จากแผนท่ีนํ้าบาดาลรายจงัหวดัหนองคาย ปี พ.ศ.2536 มาตราส่วน 1:100,000 โดย กองนํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี แสดงใน รูปที่ 5 พบว่าโดยทัว่ไปนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีของ อ.ศรีเชียงใหม่ ไดจ้ากชั้น
ตะกอนนํ้ าพา/ตะกอนตะพกัลุ่มนํ้ า (Qa/Qt) ไดแ้ก่ บริเวณริมแม่นํ้ าโขง ท่ีประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็น
ตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ใหน้ํ้ามากกวา่ 20 ลบ.ม./ชม. และชั้นหินทราย หินทรายแป้ง 
หินดินดานของหมวดหินมหาสารคาม/ภูทอก และหมวดหินโคกกรวด ใหน้ํ้ าบาดาลปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. 
มีคุณภาพนํ้าดี คือมีปริมาณสารละลายมวลรวม (Total Dissolved Solids; TDS) มีค่านอ้ยกวา่ 750 มก./ล.  
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รูปที ่4  แผนทีอุ่ทกธรณวีิทยา ลุ่มนํา้โขง – ชี – มูล (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2543) 
 

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ 
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รูปที ่5  แผนทีน้ํ่าบาดาล จ.หนองคาย 

3.3 ข้อมูลบ่อนํา้บาดาลในพืน้ท่ี 
 

จากการศึกษาขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี ต.พานพร้าว (บริเวณท่ีตั้ง กปภ. สาขาศรีเชียงใหม่)                
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล ทั้งหมด 31 บ่อ ดงัในรูปท่ี 6 แสดงหมู่บา้นท่ีมีบ่อ
นํ้ าบาดาล ในเขต ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีลึกตั้งแต่ 
16.5 – 48.0 เมตร ปริมาณนํ้ าบาดาลตั้งแต่ 2.67 –  90.91 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพนํ้ าบาดาลจากการ

ปริมาณนํา้ที่คาดว่าจะพฒันาได้ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
Expected Well Yield (m3/hr) 
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วิเคราะห์เหลก็ (Fe) คลอไรด ์(Cl) ความกระดา้งทั้งหมด (total hardness) และปริมาณสารละลายทั้งหมด 
(TDS) พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสาํหรับอุปโภค บริโภคได ้ดงัแสดงในตารางที่ 1 
ชั้นนํ้ าบาดาลส่วนใหญ่เป็นชนิดชั้นหินอุม้นํ้ าตะกอนนํ้าพา (Alluvium aquifers) และลกัษณะชั้นดิน ชั้น
หินของหลุมเจาะแสดงในตารางที ่2 

 

 

รูปที ่6 หมู่บ้านทีม่ีบ่อนํ้าบาดาล ในเขต ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

 
 

ต.พานพร้าว ต.บ้านหม้อ 

ต.หนองปลาปาก 

บ.หนองแวง จาํนวน 3 บ่อ 

บ.หัวทราย จาํนวน 1 บ่อ 

กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ 
บ.ยอยไฮ จาํนวน 2 บ่อ 

บ.หาดทรายทอง จาํนวน 2 

บ.โนนสง่า จาํนวน 4 บ่อ 

บ.ธาตุดาํ จาํนวน 1 บ่อ 

บ.ศรีเชียงใหม่ จาํนวน 5 บ่อ 
บ.พานพร้าว จาํนวน 1 บ่อ 
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ตารางที ่1    ข้อมูลพืน้ฐานบ่อนํา้บาดาล  พืน้ทีต่ําบลพานพร้าว  อาํเภอศรีเชียงใหม่  จังหวดัหนองคาย  จํานวน  31 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ สถานที่เจาะ 
ความลึก 
(เมตร) 

ระดบันํ้า
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํ้า
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํ้า 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลิตร) 

คลอไรด ์
(มก./
ลิตร) 

ความ
กระดา้ง 

(มก./
ลิตร) 

สารละลาย 
(มก./ลิตร) 

1 A147 บา้นหาดทรายทอง 22.5 3.41 10.6 90.91 3.2 12 150 194 
2 A149 บา้นพานพร้าว 23.4 7.75 5.78 56.82 0 0 0 0 
3 A158 บา้นโนนสง่า.7 27 4.08 2.12 9.69 0 0 0 0 
4 A194 ที่วา่การอาํเภอศรีเชียงใหม่ 28.5 1.2 6.15 68.18 0 0 0 0 
5 A221 ค่าย ต.ช.ด. ศรีเชียงใหม่ 24 6.6 3 14.41 50 83 82 256 
6 A222 วดับา้นยอยไฮ 22.5 7.16 1.09 14.41 0.31 6 76 120 
7 A230 บา้นโนนสง่า 24 4.84 3.9 12.74 0.51 41 99 328 
8 AFD5583 สะพานทอง 27 1.83 6.1 2.73 0 0 0 0 
9 B1438 วดัป่าพระสถิตย ์ 22.5 6.99 1.37 2.67 0 0 0 0 
10 B1525 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนสง่า 16.5 4.2 7.79 2.4 0.32 8 120 229 
11 B1606 วดับา้นศรีเชียงใหม่ 16.5 4.5 4.5 4.09 0.92 16 78 132 
12 B1709 โรงเรียนมธัยมพานพร้าว 18 6.6 0.9 5.45 0 0 0 0 
13 B1925 บา้นโคกนอ้ย 24 4.5 1.5 5.5 0 0 0 0 
14 B401 วดับา้นหนองแวง 21 1.65 3.24 10.8 0 0 0 0 
15 B402 วดับา้นธาตุดาํ 36 9.81 3.44 11.48 0 0 0 0 
16 B403 ที่วา่การอาํเภอศรีเชียงใหม่ 24 9 3 12.77 0 0 0 0 
17 B497 โรงเรียนพานพร้าววทิยา(บ.ศรีเชียงใหม่) 24 4.27 1.66 24.01 0.15 9 29 64 
18 B514 ที่วา่การอาํเภอศรีเชียงใหม่ 30 7.24 10.38 56.21 3.8 92 92 270 
19 B734 บา้นยอยไฮ 18 5.75 2.45 8.88 12 8 26 0 
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ลาํดบั เลขบ่อ สถานที่เจาะ 
ความลึก 
(เมตร) 

ระดบันํ้า
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํ้า
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํ้า 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลิตร) 

คลอไรด ์
(มก./
ลิตร) 

ความ
กระดา้ง 

(มก./
ลิตร) 

สารละลาย 
(มก./ลิตร) 

20 B735 โรงเรียนบา้นโนนสง่า 16.5 1.66 10.55 10.46 0.64 4 18 0 
21 B790 บา้นหวัทราย 24 6.32 3.27 14.72 2.9 10 172 192 
22 B791 บา้นศรีเชียงใหม่ 33 7.19 18.07 2.88 3.2 106 80 336 
23 B874 บา้นหนองแวง 18 2.1 3 2.73 0.62 7 33 59 
24 B997 บา้นหนองแวง 18 3 3.9 4.09 0.18 4 41 66 
25 B998 บา้นหาดปทุม 24 5.4 5.1 4.55 5.1 4 134 199 
26 DOH23146 หาดทรายทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 DOH23147 ศรีเชียงใหม่(รพ.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
28 DQ395 บา้นศรีเชียงใหม่ 18 6 12 4.5 0 0 0 0 
29 F68 ที่วา่การอาํเภอศรีเชียงใหม่ 30 9.3 12.68 33.22 2.6 82 96 352 
30 NK88 วดัสุมงคลมงัคลาราม 48 5 4 5 0 0 0 0 
31 NK92 วดันวลพลสุทธาวาส 42 3.5 21 8.5 0 0 0 0 
 
ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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ตารางที ่2   ข้อมูลช้ันดนิ ช้ันหินของหลุมเจาะ  พืน้ทีต่ําบลพานพร้าว อาํเภอศรีเชียงใหม่  จังหวดั
หนองคาย  จํานวน  7 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ คาํบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Driller 's Log) 

1 A147 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 35 ฟุต clay 

 35 50 ฟุต gravel 

 50 60 ฟุต  gravel 

 60 65 ฟุต gravel 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : (15.00 - 21.00) m 

2 A149 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 30 ฟุต clay 

 30 40 ฟุต gravel 

 40 50 ฟุต gravel 

 50 65 ฟุต gravel 

 65 70 ฟุต  gravel 

 70 80 ฟุต  gravel 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : P(11.40 - 21.00) m 

3 A158 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 5 ฟุต clay 

 5 10 ฟุต laterite 

 10 15 ฟุต siltstone 

 15 50 ฟุต sandstone 

 50 70 ฟุต sandstone 

 70 90 ฟุต shale 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : P(12.00 - 24.00) m 
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ลาํดบั เลขบ่อ คาํบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Driller 's Log) 

4 B997 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 10 ฟุต sand 

 10 30 ฟุต sand 

 30 45 ฟุต gravel 

 45 55 ฟุต pumice 

 55 60 ฟุต clay 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : P(12.00 - 18.00) m 

5 B998 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 50 ฟุต clay 

 50 80 ฟุต pumice/gravel 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : P(18.00 - 24.00) m 

6 DQ395 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 2 เมตร top soil 

 2 9 เมตร clay 

 9 18 เมตร gravel 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : - 

7 NK92 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 1 เมตร top soil 

 1 21 เมตร  sand 

 21 28 เมตร gravel 

 28 42 เมตร clay 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : - 

 

       ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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บทที่ 4 

ผลการสํารวจ 
 
4.1 บ่อนํา้ตืน้ 

การสํารวจบ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้ าบาดาล ของชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบักปภ.สาขา 
ศรีเชียงใหม่ และหน่วยบริการสงัคม เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ระดบันํ้ าปกติ ระดบัความลึกของบ่อ 
คุณภาพและปริมาณการใชน้ํ้า เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นของพื้นท่ีดงักล่าว  

ไดมี้การสาํรวจบ่อนํ้าต้ืนในบริเวณพื้นท่ีท่ีขดุเจาะโดยชาวบา้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนหรือ
ชุมชน แต่จากการสาํรวจไม่พบบ่อนํ้ าต้ืน เน่ืองจากในพื้นท่ีชุมชนชาวบา้นไม่นิยมขดุเจาะบ่อนํ้าต้ืน  

 

 
4.2 บ่อนํา้บาดาล 

 ไดมี้การสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในบริเวณพื้นท่ี กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ท่ีเจาะโดยหน่วยงาน
ต่างๆ และชาวบา้นเจาะใชเ้อง แต่จากการสาํรวจไม่พบบ่อนํ้ าบาดาล โดยตารางที่ 3 แสดงบ่อนํ้ าบาดาลท่ี 
กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ใชสู้บนํ้าดิบในปัจจุบนั 

 

ตารางที ่3 บ่อน้ําบาดาลที ่กปภ. สาขาศรีเชียงใหม่ใช้สูบนํ้าดบิในปัจจุบัน 
 

 
 

บ่อท่ี ท่ีตงั ขนาดบ่อ (มม.) ความลึก (ม.) 
อตัราสูบได ้
(ลบ.ม./ชม.) หมายเหตุ 

1 สาํนกังาน  200  50  33 ใชง้านได ้

2 หลงัท่ีวา่การอาํเภอ 250 29 35 ไมไ่ดใ้ชง้าน 

3 ป่าสกั 150  20 42 ใชง้านได ้

4 พานพร้าว 200 56 55 ใชง้านได ้

5 พานพร้าว 150 18 25 ใชง้านได ้

6 บา้นหมอ้ 150 45 13 ใชง้านได ้
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 

1. ผลการสาํรวจขอ้มูลบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ไดแ้ก่ขอ้มูล บ่อนํ้ าบาดาล
ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล และแผนท่ีนํ้ าบาดาลพบวา่ ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลลึกตั้งแต่ 16.5 – 48.0 
เมตร ปริมาณนํ้าบาดาลมากกวา่ 20 ลบ.ม./ชม. และมีคุณภาพนํ้าดี  
 2. จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา สภาพพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ชั้นนํ้ าบาดาลเกิด
จากการสะสมตวัของตะกอนนํ้าพาของแม่นํ้ าโขง จาํพวกกรวดทราย ทรายละเอียด ทรายแป้ง ดินปนทราย 
และบริเวณดงักล่าวเป็นคุง้นํ้ าเก่าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนกรวดทรายเป็นชั้นหนา จึงคาดว่าน่าจะเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีจะสามารถพฒันานํ้ าดิบข้ึนมาเพื่อผลิตนํ้ าประปาได ้ซ่ึงปริมาณนํ้ าท่ีได้
ข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณสมบติัของกรวดทรายในบริเวณดงักล่าว 
 

5.2 เสนอแนะ 
 

1. บริเวณ กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่มีแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีระดบัลึกลงไป และจากการศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้ทางอุทกธรณีวิทยาในพื้นท่ี พบวา่นํ้ าใตดิ้นมีศกัยภาพในการพฒันานาํมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบได ้ 

2. ชั้นดินบริเวณบริเวณใกลเ้คียง กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ เป็นกรวดทรายท่ีเช่ือมถึงแม่นํ้ าโขงและ
สามารถรับนํ้ า (recharge) จากแม่นํ้าเขา้เพิ่มเติมในชั้นกรวดทรายได ้และความสูงของตล่ิง ถึงระดบัแม่นํ้ า
โขงไม่เกิน 20 เมตร จึงคาดวา่น่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํข้ึนมาผลิตเป็น
นํ้ าประปา เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ได ้

3. เน่ืองจากการสาํรวจในคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีวิทยา สาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ า
บาดาลเดิมท่ีมีในพื้นท่ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประเมินศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในบริเวณดงักล่าวว่ามีศกัยภาพ
เหมาะสมหรือไม่ ส่วนขอ้มูลดา้นความลึกของชั้นนํ้ า ปริมาณนํ้ า และคุณภาพนํ้ าท่ีแน่นอนนั้น จะตอ้ง
ทาํการศึกษาโดยการเจาะสาํรวจก่อสร้างบ่อ สูบทดสอบปริมาณนํ้ า และวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในพื้นท่ีจริง
ต่อไป 



 
 
 
 
 

 

รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งนําใต้ดนิ 
พนืท ี

 

การประปาส่วนภูมภิาค สาขาหนองคาย 
 
 
 
 

โดย 
 
 

กองพฒันาแหล่งนํา 
ฝ่ายทรัพยากรนํา 

สายงานรองผู้ว่าการ (วชิาการ) 
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บทที ่1  

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานท่ีจดัหาและผลิตนํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ให้บริการนํ้ าประปาแก่ประชาชนทัว่ประเทศโดยมีการประปาสาขาในสังกดั  230 
สาขา ณ ปัจจุบนัประชาชนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีมากถึง 10 ลา้นคน และใน
อนาคตแนวโนม้จะมีจาํนวนผูท่ี้ใชน้ํ้ าประปาเพิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก  

 แหล่งนํ้ าดิบท่ีใชใ้นกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใชแ้หล่งนํ้ าผิวดิน
ตามธรรมชาติ และแหล่งกกัเก็บนํ้ าท่ีก่อสร้างโดยหน่วยงานอ่ืน  เช่น แม่นํ้ า หนอง คลอง สระนํ้ า และอ่าง
เก็บนํ้ า เป็นตน้ มากถึงร้อยละ 94 มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นท่ีใชน้ํ้ าใตดิ้นเป็นแหล่งนํ้ าดิบในการผลิต
นํ้ าประปา ดงันั้นเม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูแลง้นํ้าผิวดินในแม่นํ้ าหรือจากแหล่งธรรมชาติมีปริมาณนํ้ าลดลงมาก ทาํ
ใหมี้นํ้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ าประปา จึงส่งผลใหส้าํนกังานประปาสาขาหลายๆ แห่งประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าดิบมาโดยตลอด 

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นเพื่อพฒันานาํ
นํ้ ามาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินแบบผสมผสานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการใช้
นํ้ าของแต่ละพ้ืนท่ี กองพฒันาแหล่งนํ้ าจึงมีแนวคิดในการจดัทาํโครงการก่อสร้างบ่อนํ้ าต้ืน (ALLUVIUM 

WATER WELL PROJECT) เพื่อพฒันานาํนํ้ าใตดิ้นมาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินในช่วงฤดูแลง้เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนํ้ าดิบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเลือกบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งนํ้ าใต้ดินสูง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีติดแม่นํ้ าสายหลกั เช่น แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ าปิง หรือพื้นท่ีท่ีมีชั้นตะกอนกรวดทรายตกทบัถม
กนัเป็นชั้นหนา ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํนํ้ าข้ึนมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบสําหรับผลิต
นํ้ าประปาได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  ศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นในพื้นท่ี เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาพฒันานาํนํ้ า
ใตดิ้นข้ึนมาสาํหรับผลิตนํ้าประปาแบบผสมผสานร่วมกบันํ้าผิวดิน 

1.2.2  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าลดตํ่าลง 
หรือแหง้ขอด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูบนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา 

 

1.3 ขอบเขตงานศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาศกัยภาพนํ้ าใตดิ้น พ้ืนท่ี กปภ.สาขาหนองคายในคร้ังน้ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ง     
แม่ข่ายและหน่วยบริการท่ีใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากแม่นํ้าโขง และพื้นท่ีขา้งเคียง 

 

 1.3.2  ขอบเขตงาน 

เป็นการศึกษาดา้นศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้นบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาหนองคาย 
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บทที ่2  

สภาพพืน้ทีศึกษา 
 
2.1 สภาพทั่วไป 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งสาํนกังาน 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย ตั้งอยูเ่ลขท่ี 001 ถ.ประจกัษ ์ต.ในเมือง อ.เมือง  
จ.หนองคาย โดยรูปที ่1 แสดงท่ีตั้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย   

พิกดั  UTM  261086E/1978431N โซน 48Q  ระวาง  5544 IV  ลาํดบัชุด  L7018 

 
 

รูปที ่1  แสดงทีต่ั้งการประปาส่วนภูมภิาค สาขาหนองคาย 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย 
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2.1.2 ระบบผลิตและแหล่งนํ้าดิบ  
 

พ้ืนท่ีใหบ้ริการ   รวม  39.680  ตร.กม. 
หน่วยบริการ  -  แห่ง  - 
จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า   รวม 14,244 ราย   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน   รวม 14,640 ลบ.ม./วนั   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
ปริมาณนํ้าผลิต 453,896 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 438,010 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าจาํหน่าย 344,099 ลบ.ม.  

 
แหล่งนํา้ดิบ 1.   แม่ข่ายหนองคาย ใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากแม่นํ้ าโขง  

    
 โดยรูปท่ี 2 แสดงสภาพสถานีสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายหนองคาย 
 

  
 

รูปที ่2 สถานีสูบนํ้าดบิจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายหนองคาย 
 



รายงานการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้น  -  กปภ.สาขาหนองคาย                                                               กนัยายน  2553 
 

กองพฒันาแหล่งนํ้า                                                                   -5-                                                           ฝ่ายทรัพยากรนํ้า 

2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าขนานไปกบัแม่นํ้ าโขง ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีเป็น
พรมแดนกั้นระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ค่อนขา้งราบ 
จึงมีการใช้ประโยชน์ในการทาํนา และปลูกพืชสวน โดยรูปท่ี 3 แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.เมือง            
จ.หนองคาย  

 

 
 

รูปที ่3  แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.เมือง จ.หนองคาย 
 
 
 

N 

จงัหวดัหนองคาย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แม่นํา้โขง 
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2.3 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นท่ี อ.เมือง จ.หนองคาย ประกอบด้วยหินทรายแป้งสีนํ้ าตาลแดง         
หินเคลย ์และหินทราย ของหมวดหินมหาสารคาม ส่วนบริเวณพ้ืนท่ีสถานีสูบนํ้ าดิบ กปภ.สาขาหนองคาย 
พบตะกอนนํ้ าพา จาํพวก กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว อยูท่ ัว่ไปตามแนวแม่นํ้ าโขง โดย รูปที่ 4 
แสดงแผนท่ีธรณีวิทยา จ.หนองคาย  

 

 

รูปท่ี 4 แผนทีธ่รณวีิทยา จ.หนองคาย 

กปภ.สาขาหนองคาย 
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บทที่ 3 

สภาพน้ําใต้ดนิ 
 
3.1 อุทกธรณวีทิยา 
 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ในภาพรวม ประกอบดว้ยชั้นนํ้ าบาดาลหลกั ๆ 2 ชนิด คือ ชั้นนํ้ าบาดาลใน
หินร่วน (Porous Rocks) และชั้นนํ้ าบาดาลในหินแข็ง (Jointed or Fissured Rocks) ซ่ึงอาํเภอเมือง
หนองคายเป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีตั้งอยู่ในลุ่มนํ้ าโขง เม่ือพิจารณาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยา ลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ปี 
พ.ศ.2543 มาตราส่วน 1:500,000 โดย กองนํ้ าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ในรูปที่ 5 ซ่ึงแสดงถึงชั้นนํ้ า
บาดาลในพ้ืนท่ีทั้ง  หินร่วน (Porous Rocks) คือ ชั้นหินอุม้นํ้าตะกอนนํ้าพา (Alluvium aquifers) พบตาม
แนวขนานไปกบัแม่นํ้าโขง ประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว 
ใหน้ํ้ า 5-10 ลบ.ม./ชม. และหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) คือ ชั้นหินของหมวดหินมหาสารคาม
และภูทอก (Mahasarakham and Phutok Formation) ประกอบดว้ยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย และ
หินโคลน ซ่ึงดา้นล่างรองรับดว้ยเกลือหิน ส่วนใหญ่ให้ปริมาณนํ้ าบาดาลนอ้ยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. แต่บาง
พ้ืนท่ีอาจใหน้ํ้า 6-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเกณฑดี์  

 
3.2 นํา้บาดาล 
 

จากแผนท่ีนํ้าบาดาลรายจงัหวดัหนองคาย ปี พ.ศ.2536 มาตราส่วน 1:100,000 โดย กองนํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี แสดงใน รูปท่ี 6 พบว่าโดยทัว่ไปนํ้าบาดาลในพื้นท่ีของ อ.เมืองหนองคาย ไดจ้ากชั้น
ตะกอนนํ้ าพา/ตะกอนตะพกัลุ่มนํ้ า (Qa/Qt) ไดแ้ก่ บริเวณริมแม่นํ้ าโขง ท่ีประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็น
ตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ให้นํ้ า 2-10 ลบ.ม./ชม. และชั้นหินทราย หินทรายแป้ง 
หินดินดานของหมวดหินมหาสารคาม/ภูทอก ให้นํ้ าบาดาลปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. เช่นกนั โดยรวม
คุณภาพนํ้าดี คือมีปริมาณสารละลายมวลรวม (Total Dissolved Solids; TDS) นอ้ยกว่า 750 มก./ล. ยกเวน้
บางพื้นท่ีอาจมีมากกวา่ 1,500 มก./ล. 
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รูปที ่5  แผนทีอุ่ทกธรณวีิทยา ลุ่มนํา้โขง – ชี – มูล (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2543) 
 

กปภ.สาขาหนองคาย 
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รูปที ่6  แผนทีน้ํ่าบาดาล จ.หนองคาย 

3.3 ข้อมูลบ่อนํา้บาดาลในพืน้ท่ี 
 

จากการศึกษาขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี ต.ในเมือง (บริเวณท่ีตั้ง กปภ. สาขาหนองคาย) อ.เมือง 
จ.หนองคาย ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล ทั้งหมด 24 บ่อ ดงัในรูปที่ 7 แสดงขอบเขต ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.หนองคาย ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีลึกตั้งแต่ 21-72 เมตร ปริมาณนํ้าบาดาลตั้งแต่ 1.14 – 9.09 
ลบ.ม./ชม. และคุณภาพนํ้ าบาดาลจากการวิเคราะห์เหลก็ (Fe) คลอไรด ์(Cl) ความกระดา้งทั้งหมด (total 

ปริมาณนํา้ที่คาดว่าจะพฒันาได้ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
Expected Well Yield (m3/hr) 
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hardness) และปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสาํหรับ
อุปโภค บริโภคได ้ยกเวน้บางบ่อในพื้นท่ีศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียนท่ีมีปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) 
มากถึง 1,270 มก./ลิตร ดงัแสดงในตารางที่ 1 ชั้นนํ้ าบาดาลเป็นชนิดตะกอนนํ้าพา โดยลกัษณะชั้นดิน ชั้น
หินของหลุมเจาะแสดงในตารางที ่2 

 

 

รูปที ่7 ขอบเขต ต.ในเมอืง อ.เมือง จ.หนองคาย 

 
 

ต.ในเมือง 

ต.โพธิชัย 
ต.วดัธาตุ 

กปภ.สาขาหนองคาย 

ต.หาดคาํ 

ต.มีชัย 
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ตารางที ่1    ข้อมูลพืน้ฐานบ่อนํา้บาดาล  พืน้ทีต่ําบลในเมือง  อาํเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย  จํานวน  24 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ สถานทีเ่จาะ 
ความลกึ 
(เมตร) 

ระดบันํา้
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํา้
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํา้ 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลติร) 

คลอไรด์ 
(มก./
ลติร) 

ความ
กระด้าง 

(มก./
ลติร) 

สารละลาย 
(มก./ลติร) 

1 AFD5362 สปอ.เมืองหนองคาย 48.78 18.29 48.78 4.55 0 0 0 0 
2 B1247 สาํนกังานอุตสหกรรมจงัหวดัหนองคาย 60 3 39 4.55 0.32 4 148 0 
3 B1293 บา้นพกัเจา้หนา้ที่อุสาหกรรมจงัหวดัหนองคา 60 7.2 32.1 4.55 0.6 12 99 0 
4 B1309 สาํนกังานพาณิชยจ์งัหวดั 60 6 39 1.14 0.58 3 230 0 
5 B1323 บา้นพกัครูวิทยาลยัเทคนิคหนองคาย 72 4.5 29.4 4.55 0.14 130 880 0 
6 B1378 สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย 54 15 24 3.41 0.32 5 352 0 
7 B1428 สาํนกังานการศึกษาการศาสนาและวฒันธรรม 72 10.5 34.5 3.41 0 0 0 0 
8 B1459 สถานีวทิยแุห่งประเทศไทย 60 18 1.5 9.09 0.3 63 210 254 
9 B1472 วดัหายโศก 48 6.04 17.95 2.06 4.4 96 160 656 
10 B1473 วดัศรีสะเกษ 24 8.7 1.74 5.54 4 89 150 385 
11 B1532 โรงเรียนหนองคายวทิยาคม 60 8.06 21.91 2.77 0.26 4 150 254 
12 B1545 สาํนกังานประมงหนองคาย 66 5.7 33.26 1.26 0.19 9 200 393 
13 B1555 ศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน 72 10.5 31.5 3.41 0.84 150 710 1,270.00 
14 B1700 วดัศรีชมชื่น 27 6.95 2.91 6.55 5 44 160 318 
15 B1952 สนง.ราชพสัดุหนองคาย 60 9 18 4.54 0.12 5.7 170 295 
16 B1953 สนง.ป่าไมห้นองคาย 72 18 36 2.72 0.14 26 220 344 
17 B2096 วดัยอดแกว้ 21 9 4.5 3.17 0.4 30 220 357 
18 B2100 สาํนกังานพานิชยจ์งัหวดัหนองคาย 70 30 10 3.17 0 0 0 0 
19 B2192 วดัโพธิ์ศรี 24 6 1 4.1 0 0 0 0 
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ลาํดบั เลขบ่อ สถานทีเ่จาะ 
ความลกึ 
(เมตร) 

ระดบันํา้
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํา้
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํา้ 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลติร) 

คลอไรด์ 
(มก./
ลติร) 

ความ
กระด้าง 

(มก./
ลติร) 

สารละลาย 
(มก./ลติร) 

20 B2219 จวนผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย 22 5 2.5 4.54 0 0 0 0 
21 B909 วดัโพธิ์ชยั 24 7.29 4.05 8.3 2.7 0 0 0 
22 DOH23082 สสจ.หนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 
23 DOH23083 สสจ.หนองคาย 0 0 0 0 0 0 0 0 
24 DQ467 วดัประดิฐธรรมคุณชุมชนหอกอง 30 12 8 4.5 1.3 81 240 452 
 
ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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ตารางที ่2   ข้อมูลช้ันดนิ ช้ันหินของหลุมเจาะ  พืน้ทีต่ําบลในเมือง  อาํเภอเมอืง  จังหวัดหนองคาย   
จํานวน  2 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ คาํบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Driller 's Log) 

1 B2192 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

  0 1.5 เมตร Top soil 

  1.5 3 เมตร yellow clay 

  3 7.5 เมตร sandy clay 

  7.5 15 เมตร gravel 

  15 24 เมตร brown clay 

  ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : S(13.00 - 16.00) m. 

1 B909 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

  0 40 ฟุต clay 

  40 70 ฟุต sand/gravel 

  70 80 ฟุต clay 

  ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : S(15.00 - 21.00) m. 

       ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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บทที่ 4 

ผลการสํารวจ 
 
4.1 บ่อนํา้ตืน้ 

การสาํรวจบ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้ าบาดาล ของชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกบั กปภ.สาขา 
หนองคาย เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ระดบันํ้ าปกติ ระดบัความลึกของบ่อ คุณภาพและปริมาณการ
ใชน้ํ้า เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นของพื้นท่ีดงักล่าว  

จากการสาํรวจบ่อนํ้าต้ืนในบริเวณพื้นท่ีท่ีขดุเจาะโดยชาวบา้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนหรือ
ชุมชน จาํนวน 3 บ่อ (ในพ้ืนท่ีชุมชนชาวบา้นไม่นิยมขุดเจาะบ่อนํ้ าต้ืน) ขนาดบ่อ 1,000 และ 1,200 
มิลลิเมตร ลึก 3.5 – 5.2 เมตร ระดบันํ้ าในบ่อ 1.7 – 2.0 เมตรจากผิวดิน และจากขอ้มูลการสอบถามพบวา่
ชั้นดินท่ีเป็นชั้นนํ้าไม่สามารถระบุได ้แต่จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาทาํใหท้ราบวา่เป็นชั้นกรวดทราย ขอ้มูล
บ่อนํ้ าต้ืนท่ีสาํรวจในพื้นท่ีแสดงในตารางที่ 3 โดยรูปที่ 8 แสดงบ่อนํ้ าต้ืนในพื้นท่ี และรูปที่ 9 แสดง
ตาํแหน่งบ่อนํ้ าต้ืนท่ีสาํรวจบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาหนองคาย 

 

  

รูปที ่8  บ่อน้ําตืน้ในพืน้ที ่

 
4.2 บ่อนํา้บาดาล 

 ไดมี้การสํารวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในบริเวณพื้นท่ี กปภ.สาขาหนองคาย ท่ีเจาะโดยหน่วยงาน
ต่างๆ และชาวบา้นเจาะใชเ้อง แต่จากการสาํรวจไม่พบบ่อนํ้าบาดาล 
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รูปท่ี 9  ตําแหน่งบ่อนํา้ตืน้ ทีสํ่ารวจบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาหนองคาย 
 

ตารางที ่3 แสดงผลการสํารวจบ่อนํ้าตืน้ บริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาหนองคาย 
 

 
 

ลาํดบัที ชนิดบ่อ ขนาดบ่อ (มม.) ระดบันํ้าปกติ (ม.) ความลึก (ม.) หมายเหตุ 

1 บ่อนํ้าต้ืน 1,000  1.70  3.50 ใชง้านได ้

2 บ่อนํ้าต้ืน 1,000 2.00  4.70 ใชง้านได ้

3 บ่อนํ้าต้ืน 1,500 1.90  5.20 ใชง้านได ้

สถานีสูบนํา้ดบิ 

กปภ.สาขาหนองคาย 

1  สัญลกัษณ์ 

บ่อนํ้าต้ืน 

2 

3 
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 

1. ผลการสาํรวจขอ้มูลบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาหนองคาย ไดแ้ก่ขอ้มูลบ่อนํ้ าต้ืนของ
ชาวบา้นมีความลึกตั้งแต่ 3.5 – 5.2 เมตร บ่อนํ้ าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล และแผนท่ีนํ้ าบาดาล
พบว่า ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลลึกตั้งแต่ 21 - 72 เมตร ปริมาณนํ้าบาดาล 2-10 ลบ.ม./ชม. และมีคุณภาพ
นํ้าดี  
 2. จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา สภาพพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาหนองคาย ชั้นนํ้ าบาดาลเกิด
จากการสะสมตวัของตะกอนนํ้าพาของแม่นํ้ าโขง จาํพวกกรวดทราย ทรายละเอียด ทรายแป้ง ดินปนทราย 
และบริเวณดงักล่าวเป็นคุง้นํ้ าเก่าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนกรวดทรายเป็นชั้นหนา จึงคาดว่าน่าจะเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีจะสามารถพฒันานํ้ าดิบข้ึนมาเพื่อผลิตนํ้ าประปาได ้ซ่ึงปริมาณนํ้ าท่ีได้
ข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณสมบติัของกรวดทรายในบริเวณดงักล่าว 
 

5.2 เสนอแนะ 
 

1. กปภ.สาขาหนองคายในอนาคต มีโอกาสประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าดิบเพื่อการผลิตนํ้ าประปา 
เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงลดตํ่าลงมากในช่วงฤดูแลง้ แต่บริเวณดงักล่าวยงัมีแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีระดบั
ลึกลงไป และจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางอุทกธรณีวิทยาและสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลและบ่อนํ้ าต้ืน
ในพ้ืนท่ี พบวา่นํ้าใตดิ้นมีศกัยภาพในการพฒันานาํมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบได ้ 

2. ชั้นดินบริเวณสถานีสูบนํ้ าดิบ และบริเวณใกลเ้คียง กปภ.หนองคาย เป็นกรวดทรายท่ีเช่ือมถึง
แม่นํ้ าโขงและสามารถรับนํ้ า (recharge) จากแม่นํ้าเขา้เพิ่มเติมในชั้นกรวดทรายได ้และความสูงของตล่ิง 
ถึงระดบัแม่นํ้าโขงไม่เกิน 20 เมตร จึงคาดวา่น่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํ
ข้ึนมาผลิตเป็นนํ้าประปา เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ได ้

3. เน่ืองจากการสาํรวจในคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีวิทยา สาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ า
บาดาลเดิมท่ีมีในพื้นท่ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประเมินศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในบริเวณดงักล่าวว่ามีศกัยภาพ
เหมาะสมหรือไม่ ส่วนขอ้มูลดา้นความลึกของชั้นนํ้ า ปริมาณนํ้ า และคุณภาพนํ้ าท่ีแน่นอนนั้น จะตอ้ง
ทาํการศึกษาโดยการเจาะสาํรวจก่อสร้างบ่อ สูบทดสอบปริมาณนํ้ า และวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในพื้นท่ีจริง
ต่อไป 



 
 
 
 
 

 

รายงานการศึกษาศักยภาพแหล่งนําใต้ดนิ 
พนืท ี

 

การประปาส่วนภูมภิาค สาขาโพนพสัิย 
 
 
 
 

โดย 
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บทที ่1  

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานท่ีจดัหาและผลิตนํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ให้บริการนํ้ าประปาแก่ประชาชนทัว่ประเทศโดยมีการประปาสาขาในสังกดั  230 
สาขา ณ ปัจจุบนัประชาชนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีมากถึง 10 ลา้นคน และใน
อนาคตแนวโนม้จะมีจาํนวนผูท่ี้ใชน้ํ้ าประปาเพิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก  

 แหล่งนํ้ าดิบท่ีใชใ้นกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใชแ้หล่งนํ้ าผิวดิน
ตามธรรมชาติ และแหล่งกกัเก็บนํ้ าท่ีก่อสร้างโดยหน่วยงานอ่ืน  เช่น แม่นํ้ า หนอง คลอง สระนํ้ า และอ่าง
เก็บนํ้ า เป็นตน้ มากถึงร้อยละ 94 มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นท่ีใชน้ํ้ าใตดิ้นเป็นแหล่งนํ้ าดิบในการผลิต
นํ้ าประปา ดงันั้นเม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูแลง้นํ้าผิวดินในแม่นํ้ าหรือจากแหล่งธรรมชาติมีปริมาณนํ้ าลดลงมาก ทาํ
ใหมี้นํ้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ าประปา จึงส่งผลใหส้าํนกังานประปาสาขาหลายๆ แห่งประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าดิบมาโดยตลอด 

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นเพื่อพฒันานาํ
นํ้ ามาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินแบบผสมผสานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการใช้
นํ้ าของแต่ละพ้ืนท่ี กองพฒันาแหล่งนํ้ าจึงมีแนวคิดในการจดัทาํโครงการก่อสร้างบ่อนํ้ าต้ืน (ALLUVIUM 

WATER WELL PROJECT) เพื่อพฒันานาํนํ้ าใตดิ้นมาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินในช่วงฤดูแลง้เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนํ้ าดิบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเลือกบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งนํ้ าใต้ดินสูง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีติดแม่นํ้ าสายหลกั เช่น แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ าปิง หรือพื้นท่ีท่ีมีชั้นตะกอนกรวดทรายตกทบัถม
กนัเป็นชั้นหนา ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํนํ้ าข้ึนมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบสําหรับผลิต
นํ้ าประปาได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  ศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นในพื้นท่ี เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาพฒันานาํนํ้ า
ใตดิ้นข้ึนมาสาํหรับผลิตนํ้าประปาแบบผสมผสานร่วมกบันํ้าผิวดิน 

1.2.2  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าลดตํ่าลง 
หรือแหง้ขอด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูบนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา 

 

1.3 ขอบเขตงานศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาศกัยภาพนํ้ าใต้ดิน พ้ืนท่ี กปภ.สาขาโพนพิสัยในคร้ังน้ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ ง     
แม่ข่ายและหน่วยบริการท่ีใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากแม่นํ้าโขง และพื้นท่ีขา้งเคียง 

 

 1.3.2  ขอบเขตงาน 

เป็นการศึกษาดา้นศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้นบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาโพนพิสยั 
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บทที ่2  

สภาพพืน้ทีศึกษา 
 
2.1 สภาพทั่วไป 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งสาํนกังาน 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนพิสัย ตั้งอยู่เลขท่ี 128 หมู่ 4 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย       
จ.หนองคาย โดยรูปที ่1 แสดงท่ีตั้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนพิสยั   

พิกดั  UTM  297386E/1997938N โซน 48Q  ระวาง  5645 III  ลาํดบัชุด  L7018 

 
 

 
 

รูปท่ี 1  แสดงทีต่ั้งการประปาส่วนภูมภิาค สาขาโพนพสัิย 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนพสัิย 
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2.1.2 ระบบผลิตและแหล่งนํ้าดิบ  
 

พ้ืนท่ีใหบ้ริการ   รวม  13.504  ตร.กม. 
หน่วยบริการ  4  แห่ง  1. หน่วยบริการปากคาด 
    2. หน่วยบริการโพนแพง 
     3. หน่วยบริการโซ่พิสยั  
    4. หน่วยบริการปากสวย 
จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า   รวม 5,812 ราย   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน   รวม 7,680 ลบ.ม./วนั   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
ปริมาณนํ้าผลิต 124,520 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 117,795 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าจาํหน่าย 93,840 ลบ.ม.  

 
แหล่งนํา้ดิบ 1.   แม่ข่ายโพนพิสยั ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้ าโขง  

   2.   หน่วยบริการปากคาด ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง 
   3. หน่วยบริการโพนแพง ใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากแม่นํ้ าโขง 
 โดยรูปท่ี 2 แสดงสภาพสถานีสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายโพนพิสยั 
 

 
 

รูปที ่2 สถานีสูบนํ้าดบิจากแม่น้ําโขง ของแม่ข่ายโพนพสัิย 
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2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าขนานไปกบัแม่นํ้ าโขง ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีเป็น
พรมแดนกั้นระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีลาํหว้ยหลวงไหลผ่าน
พ้ืนท่ีแลว้ลงมาบรรจบกบัแม่นํ้าโขง ระดบัพื้นท่ีมีความสูงจากระดบันํ้าทะเลปานกลางประมาณ    160-190 
เมตร ส่วนทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกมีลกัษณะเป็นท่ีเนินสูง โดยรูปที่ 3 แสดงลกัษณะภูมิ
ประเทศ อ.โพนพิสยั  

 

 
 

รูปท่ี 3  แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.โพนพสัิย 
 
 
 

N 

ทีว่่าการ อ.โพนพสัิย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แม่นํา้โขง 
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2.3 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยาพื้นท่ี อ.โพนพิสัย ประกอบด้วยหินเคลย์ หินดินดาน ของหมวดหิน
มหาสารคาม และหินทรายสีแดงอิฐ หินทรายแป้งของหมวดหินภูทอก ส่วนบริเวณพื้นท่ี กปภ.สาขาโพน
พิสัย พบตะกอนนํ้ าพา จาํพวก กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว อยู่ทัว่ไปตามแนวแม่นํ้ าโขง โดย   
รูปที ่4 แสดง แผนท่ีธรณีวิทยา จ.หนองคาย  

 

 

รูปท่ี 4 แผนทีธ่รณวีิทยา จ.หนองคาย 

กปภ.สาขาโพนพสัิย 
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บทที่ 3 

สภาพน้ําใต้ดนิ 
 
3.1 อุทกธรณวีทิยา 
 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ในภาพรวม ประกอบดว้ยชั้นนํ้ าบาดาลหลกั ๆ 2 ชนิด คือ ชั้นนํ้ าบาดาลใน
หินร่วน (Porous Rocks) และชั้นนํ้าบาดาลในหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) ซ่ึงอาํเภอโพนพิสยัเป็น
พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้ าโขง เม่ือพิจารณาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยา ลุ่มนํ้าโขง ชี มูล ปี พ.ศ.2543 มาตรา
ส่วน 1:500,000 โดย กองนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ในรูปท่ี 5 ซ่ึงแสดงถึงชั้นนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีทั้ง  
หินร่วน (Porous Rocks) คือ ชั้นหินอุม้นํ้ าตะกอนนํ้ าพา (Alluvium aquifers) พบตามแนวขนานไปกบั
แม่นํ้ าโขง ประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ให้นํ้ า 10-20     
ลบ.ม./ชม. และหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) คือ ชั้นหินของหมวดหินมหาสารคามและภูทอก 
(Mahasarakham and Phutok Formation) ประกอบดว้ยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย และหินโคลน 
ซ่ึงดา้นล่างรองรับดว้ยเกลือหิน ส่วนใหญ่ใหป้ริมาณนํ้ าบาดาลนอ้ยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. แต่บางพื้นท่ีอาจให้
นํ้ า 6-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเณฑดี์  

 
3.2 นํา้บาดาล 
 

จากแผนท่ีนํ้าบาดาลรายจงัหวดัหนองคาย ปี พ.ศ.2536 มาตราส่วน 1:100,000 โดย กองนํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี แสดงใน รูปที่ 6 พบว่าโดยทัว่ไปนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีของ อ.โพนพิสัย ไดจ้ากชั้น
ตะกอนนํ้ าพา/ตะกอนตะพกัลุ่มนํ้ า (Qa/Qt) ไดแ้ก่ บริเวณริมแม่นํ้ าโขง ท่ีประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็น
ตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ให้นํ้ า 10-20 ลบ.ม./ชม. และชั้นหินทราย หินทรายแป้ง 
หินดินดานของหมวดหินมหาสารคาม/ภูทอก ใหน้ํ้ าบาดาลปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. มีคุณภาพนํ้ าดี คือมี
ปริมาณสารละลายมวลรวม (Total Dissolved Solids; TDS) มีค่านอ้ยกวา่ 750 มก./ล.  
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รูปที ่5  แผนทีอุ่ทกธรณวีิทยา ลุ่มนํา้โขง – ชี – มูล (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2543) 
 

กปภ.สาขาโพนพสัิย 

หน่วยบริการโพนแพง 

หน่วยบริการปากคาด 
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รูปที ่6  แผนทีน้ํ่าบาดาล จ.หนองคาย 

3.3 ข้อมูลบ่อนํา้บาดาลในพืน้ท่ี 
 

จากการศึกษาข้อมูลบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี  ต .จุมพล  (บริเวณท่ีตั้ ง กปภ . สาขาโพนพิสัย)                
อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล ทั้งหมด 52 บ่อ ดงัในรูปที่ 7 แสดงหมู่บา้นท่ีมีบ่อ
นํ้ าบาดาล ในเขต ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีลึกตั้งแต่ 21-177 
เมตร ปริมาณนํ้าบาดาลตั้งแต่ 1.00 – 34.29 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพนํ้ าบาดาลจากการวิเคราะห์เหลก็ (Fe) 
คลอไรด์ (Cl) ความกระดา้งทั้งหมด (total hardness) และปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) พบว่าส่วน

ปริมาณนํา้ที่คาดว่าจะพฒันาได้ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
Expected Well Yield (m3/hr) 
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ใหญ่มีคุณภาพนํ้าอยูใ่นเกณฑเ์หมาะสาํหรับอุปโภค บริโภคได ้ยกเวน้บางบ่อในพื้นท่ี หมู่บา้นอยูดี่มีสุข ท่ีมี
ปริมาณเหล็ก (Fe) มากถึง 214 มก./ลิตร ดงัแสดงในตารางที่ 1 ชั้นนํ้ าบาดาลส่วนใหญ่เป็นชนิดหินแขง็ 
และลกัษณะชั้นดิน ชั้นหินของหลุมเจาะแสดงในตารางที ่2 

 

 

รูปที ่7 หมู่บ้านทีม่ีบ่อนํ้าบาดาล ในเขต ต.จุมพล อ.โพนพสัิย จ.หนองคาย 

 
 

บ.อยู่ดมีสุีข จาํนวน 6 บ่อ 
ต.จุมพล 

ต.วงัหลวง 

ต.หนองหลวง 

บ.ห้วยเปลวเหงือก จาํนวน 5 บ่อ 

บ.นาเพยีงใหญ่ จาํนวน 4 บ่อ 

บ.นาตาล จาํนวน 5 บ่อ 

บ.ปักหมู จาํนวน 3 บ่อ 

บ.โปร่งเยน็ จาํนวน 4 บ่อ 

ต.กดุบง 

กปภ.สาขาโพนพสัิย 

บ.ร่องถ่อน จาํนวน 2 บ่อ 

บ.เสริมสุข จาํนวน 1 บ่อ 

บ.เดือ่ จาํนวน 2 บ่อ 

บ.ทุ่งธาตุ จาํนวน 2 บ่อ 
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ตารางที ่1    ข้อมูลพืน้ฐานบ่อนํา้บาดาล  พืน้ทีต่ําบลจุมพล  อาํเภอโพนพสิัย  จังหวัดหนองคาย  จํานวน  52 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ สถานที่เจาะ 
ความลึก 
(เมตร) 

ระดบันํ้า
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํ้า
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํ้า 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลิตร) 

คลอไรด ์
(มก./
ลิตร) 

ความ
กระดา้ง 

(มก./
ลิตร) 

สารละลาย 
(มก./ลิตร) 

1 A211 ตอนกลางทางบา้นจุมพล 21 3.57 8.67 7.2 6 21 208 450 
2 A242 บา้นจอมนาง 24 2.84 17.72 9 0 0 0 0 
3 A243 วดัทุ่งธาตุ 60 6.21 39.9 3.86 0 0 0 0 
4 AFD5527 นาเพียงใหม่ 45 2.13 10.67 1.59 0 0 0 0 
5 B1015 บา้นนาตาล 36 8.1 21.9 1.59 15 21 158 196 
6 B1225 บา้นอยูด่ีมีสุข 42 6 27 1.82 1 1 64 0 
7 B1277 บา้นโคกอดุม 42 6 2.7 6.82 16 39 210 302 
8 B1373 บา้นร่องถ่อน 42 9 26.4 1.59 1.2 4 180 210 
9 B1396 บา้นร่องถ่อน 42 3 15.9 5.45 2.2 59 250 498 
10 B1441 บา้นเตาถ่าน 42 7.5 25.5 2.73 0 0 0 0 
11 B1763 บา้นปักหม ู 54 17.71 20.66 2.27 0.15 340 190 839 
12 B1828 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 27 บา้นเตาถ่าน 66 13.88 34.83 3.86 0.54 6 43 151 
13 B1874 บ.เต่าถ่าน 42 7.5 1.5 5.45 0 0 0 0 
14 B1920 บา้นโปร่งเยน็ 42 6 18 4 0 0 0 0 
15 B1921 บา้นอ่างหว้ยเปลวเงือก 42 9 21 3.9 0 0 0 0 
16 B1922 บา้นอ่างหว้ยเปลวเงือก 42 14 21 2.7 0 0 0 0 
17 B1932 วดับา้นอยูด่ีมีสุข 54 10.5 25.5 2.05 0 0 0 0 
18 B1933 วดับา้นปักหม ู 42 6 9 4.1 0 0 0 0 
19 B1989 บา้นโปร่งเยน็ 43 4.5 24 3.96 0 0 0 0 
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ลาํดบั เลขบ่อ สถานที่เจาะ 
ความลึก 
(เมตร) 

ระดบันํ้า
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํ้า
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํ้า 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลิตร) 

คลอไรด ์
(มก./
ลิตร) 

ความ
กระดา้ง 

(มก./
ลิตร) 

สารละลาย 
(มก./ลิตร) 

20 B1990 บา้นเตาถ่าน 44 7.5 22.5 3.17 0.06 4.4 120 217 
21 B2012 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 บา้นเตาถ่าน 76 7.5 37.5 3.96 0 0 0 0 
22 B2092 วดัป่าทรงธรรมวนาวาส บา้นเตาถ่าน 60 6 30 4.1 0 0 0 0 
23 B2093 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 58 7 3 5.54 0 0 0 0 
24 B2269 วดับา้นเสริมสุข 52 20 8 3.17 0 2.8 150 214 
25 B311 ค่ายตาํรวจตระเวนชายแดน 55.5 12.6 35.7 2.27 0 0 0 0 
26 B463 โรเรียนจุมพล 30 6 16.47 34.29 4.7 0 83 236 
27 B633 วดับา้นอ่างปลาเงือก 36 9 21 2.73 1.7 17 186 313 
28 B659 โรงเรียนบา้นดอนอยูด่ีมีสุข 30 4.74 15.72 4 214 1 6 12 
29 B925 บา้นเดื่อ 30 11.7 2.4 3.41 19 5 230 342 
30 DCD28428 รร.หว้ยแปลวเงือก 77 14 28 17 0 0 0 0 
31 DCD28429 รร.วนัร่องคาํ 117 18 60 15 0 0 0 0 
32 DCD28430 จอมนางเหนือ 97 20 20 25 0 0 0 0 
33 DCD28431 เตาถ่าน 117 20 25 12 0 0 0 0 
34 DCD28432 นาตาล 177 40 30 10 0 0 0 0 
35 DCD28433 โปร่งเงิน 117 20 30 12 0 0 0 0 
36 DCD28434 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 77 10 50 5 0 0 0 0 
37 DCD28435 ดอนโพธิ 29 5 17 3.5 0 0 0 0 
38 DCD28436 อยูด่ีมีสุข 41 3 25 5.55 0 0 0 0 
39 DCD28437 ร.ร.บา้นนาเพียงนอ้ย 59 6 30 5.55 0 0 0 0 
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ลาํดบั เลขบ่อ สถานที่เจาะ 
ความลึก 
(เมตร) 

ระดบันํ้า
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํ้า
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํ้า 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลิตร) 

คลอไรด ์
(มก./
ลิตร) 

ความ
กระดา้ง 

(มก./
ลิตร) 

สารละลาย 
(มก./ลิตร) 

40 DCD28438 โป่งเยน็ 47 5 28 4.44 0 0 0 0 
41 DCD28439 อยูด่ีมีสุข 77 8 48 3 0 0 0 0 
42 DCD28440 หว้ยเปลวเงือก 71 10 44 3.9 0 0 0 0 
43 DOH22941 โพนพิสยั(รพ.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
44 DOH22942 ปักหม ู 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 DOH22943 โพนพิสยั(รพ.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
46 DOH22944 อยูด่ีมีสุข 0 0 0 0 0 0 0 0 
47 DOH22945 นาตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 
48 DOH22946 นาตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 
49 DOH22947 เตาถ่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 
50 PW13312 บา้นเดื่อ 31.5 7 4.5 1.5 0 0 0 0 
51 PW14062 บา้นทุ่งธาตุ 53 10 26 1 0 0 0 0 
52 PW24096 บา้นนาตาล 49 12 10 1.5 0 0 0 0 
 
ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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ตารางที ่2   ข้อมูลช้ันดนิ ช้ันหินของหลุมเจาะ  พืน้ทีต่ําบลจุมพล อาํเภอโพนพสัิย  จังหวดัหนองคาย  
จํานวน  1 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ คาํบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Driller 's Log) 

1 B2269 

จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 1.5 เมตร TopSoil 

 1.5 9 เมตร Sand 

 9 52 เมตร SandStone 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : P(40.00 - 52.00) 

       ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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บทที่ 4 

ผลการสํารวจ 
 
4.1 บ่อนํา้ตืน้ 

การสํารวจบ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้ าบาดาล ของชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบักปภ.สาขา 
โพนพิสยั หน่วยบริการโพนแพง และปากคาด เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ระดบันํ้าปกติ ระดบัความ
ลึกของบ่อ คุณภาพและปริมาณการใชน้ํ้ า เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นของพื้นท่ีดงักล่าว  

จากการสาํรวจบ่อนํ้าต้ืนในบริเวณพื้นท่ีท่ีขดุเจาะโดยชาวบา้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนหรือ
ชุมชน จาํนวน 3 บ่อ (ในพื้นท่ีชุมชนชาวบา้นไม่นิยมขุดเจาะบ่อนํ้ าต้ืน) ขนาดบ่อ 1,000 มิลลิเมตร          
ลึก 5 - 8 เมตร ระดบันํ้ าในบ่อ 2.0 – 2.8 เมตรจากผิวดิน และจากขอ้มูลการสอบถามพบวา่ชั้นดินท่ีเป็นชั้น
นํ้ าไม่สามารถระบุได ้แต่จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาทาํให้ทราบว่าเป็นชั้นกรวดทราย ขอ้มูลบ่อนํ้ าต้ืนท่ี
สาํรวจในพื้นท่ีแสดงในตารางที ่3 โดยรูปที ่8 แสดงบ่อนํ้าต้ืนในพื้นท่ี และรูปท่ี 9 แสดงตาํแหน่งบ่อนํ้าต้ืน
ท่ีสาํรวจบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาโพนพิสยั 

 

  

รูปที ่8  บ่อน้ําตืน้ในพืน้ที ่

 
4.2 บ่อนํา้บาดาล 

 ไดมี้การสํารวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาโพนพิสัย ท่ีเจาะโดยหน่วยงาน
ต่างๆ และชาวบา้นเจาะใชเ้อง แต่จากการสาํรวจไม่พบบ่อนํ้าบาดาล 
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รูปที ่9  ตําแหน่งบ่อน้ําตืน้ ท่ีสํารวจบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาโพนพสัิย 
 

ตารางที ่3 แสดงผลการสํารวจบ่อนํ้าตืน้ บริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาโพนพสัิย 
 

 
 

ลาํดบัที ชนิดบ่อ ขนาดบ่อ (มม.) ระดบันํ้าปกติ (ม.) ความลึก (ม.) หมายเหตุ 

1 บ่อนํ้าต้ืน 1,000  2.80  5.00 ใชง้านได ้

2 บ่อนํ้าต้ืน 1,000 2.00 5.40 ใชง้านได ้

3 บ่อนํ้าต้ืน 1,000 2.40 8.00 ใชง้านได ้

สถานีสูบนํา้ดบิ 

กปภ.สาขาโพนพสัิย 

1 

 สัญลกัษณ์ 

บ่อนํ้าต้ืน 

2 

3 
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 

1. ผลการสาํรวจขอ้มูลบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาโพนพิสัย ไดแ้ก่ขอ้มูลบ่อนํ้ าต้ืนของ
ชาวบา้นมีความลึกตั้งแต่ 5 - 8 เมตร บ่อนํ้ าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล และแผนท่ีนํ้ าบาดาลพบวา่ 
ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลลึกตั้งแต่ 21 - 177 เมตร ปริมาณนํ้าบาดาล 10-20 ลบ.ม./ชม. และมีคุณภาพนํ้าดี  
 2. จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา สภาพพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาโพนพิสยั หน่วยบริการโพน
แพง และปากคาด ชั้นนํ้ าบาดาลเกิดจากการสะสมตวัของตะกอนนํ้ าพาของแม่นํ้ าโขง จาํพวกกรวดทราย 
ทรายละเอียด ทรายแป้ง ดินปนทราย และบริเวณดงักล่าวเป็นคุง้นํ้าเก่าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนกรวด
ทรายเป็นชั้นหนา จึงคาดว่าน่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีจะสามารถพฒันานํ้ าดิบข้ึนมาเพื่อ
ผลิตนํ้ าประปาได ้ซ่ึงปริมาณนํ้าท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดและคุณสมบติัของกรวดทรายในบริเวณดงักล่าว 
 

5.2 เสนอแนะ 
 

1. กปภ.สาขาโพนพิสยัในอนาคต มีโอกาสประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าดิบเพื่อการผลิตนํ้ าประปา 
เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงลดตํ่าลงมากในช่วงฤดูแลง้ แต่บริเวณดงักล่าวยงัมีแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีระดบั
ลึกลงไป และจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางอุทกธรณีวิทยาและสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลและบ่อนํ้ าต้ืน
ในพ้ืนท่ี พบวา่นํ้าใตดิ้นมีศกัยภาพในการพฒันานาํมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบได ้ 

2. ชั้นดินบริเวณสถานีสูบนํ้ าดิบของ กปภ.สาขาโพนพิสัย หน่วยบริการโพนแพง และหน่วย
บริการปากคาด เป็นกรวดทรายท่ีเช่ือมถึงแม่นํ้ าโขงและสามารถรับนํ้า (recharge) จากแม่นํ้ าเขา้เพิ่มเติมใน
ชั้นกรวดทรายได ้และความสูงของตล่ิง ถึงระดบัแม่นํ้ าโขงไม่เกิน 20 เมตร จึงคาดว่าน่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีมี
ศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํข้ึนมาผลิตเป็นนํ้ าประปา เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้ า
ดิบในช่วงฤดูแลง้ได ้

3. เน่ืองจากการสาํรวจในคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีวิทยา สาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ า
บาดาลเดิมท่ีมีในพื้นท่ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประเมินศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในบริเวณดงักล่าวว่ามีศกัยภาพ
เหมาะสมหรือไม่ ส่วนขอ้มูลดา้นความลึกของชั้นนํ้ า ปริมาณนํ้ า และคุณภาพนํ้ าท่ีแน่นอนนั้น จะตอ้ง
ทาํการศึกษาโดยการเจาะสาํรวจก่อสร้างบ่อ สูบทดสอบปริมาณนํ้ า และวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในพื้นท่ีจริง
ต่อไป 
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การประปาส่วนภูมภิาค สาขาบึงกาฬ 
 

 
 
 

โดย 
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บทที ่1  

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานท่ีจดัหาและผลิตนํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ให้บริการนํ้ าประปาแก่ประชาชนทัว่ประเทศโดยมีการประปาสาขาในสังกดั  230 
สาขา ณ ปัจจุบนัประชาชนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีมากถึง 10 ลา้นคน และใน
อนาคตแนวโนม้จะมีจาํนวนผูท่ี้ใชน้ํ้ าประปาเพิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก  

 แหล่งนํ้ าดิบท่ีใชใ้นกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใชแ้หล่งนํ้ าผิวดิน
ตามธรรมชาติ และแหล่งกกัเก็บนํ้ าท่ีก่อสร้างโดยหน่วยงานอ่ืน  เช่น แม่นํ้ า หนอง คลอง สระนํ้ า และอ่าง
เก็บนํ้ า เป็นตน้ มากถึงร้อยละ 94 มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นท่ีใชน้ํ้ าใตดิ้นเป็นแหล่งนํ้ าดิบในการผลิต
นํ้ าประปา ดงันั้นเม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูแลง้นํ้าผิวดินในแม่นํ้ าหรือจากแหล่งธรรมชาติมีปริมาณนํ้ าลดลงมาก ทาํ
ใหมี้นํ้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ าประปา จึงส่งผลใหส้าํนกังานประปาสาขาหลายๆ แห่งประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าดิบมาโดยตลอด 

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นเพื่อพฒันานาํ
นํ้ ามาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินแบบผสมผสานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการใช้
นํ้ าของแต่ละพ้ืนท่ี กองพฒันาแหล่งนํ้ าจึงมีแนวคิดในการจดัทาํโครงการก่อสร้างบ่อนํ้ าต้ืน (ALLUVIUM 

WATER WELL PROJECT) เพื่อพฒันานาํนํ้ าใตดิ้นมาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินในช่วงฤดูแลง้เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนํ้ าดิบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเลือกบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งนํ้ าใต้ดินสูง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีติดแม่นํ้ าสายหลกั เช่น แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ าปิง หรือพื้นท่ีท่ีมีชั้นตะกอนกรวดทรายตกทบัถม
กนัเป็นชั้นหนา ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํนํ้ าข้ึนมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบสําหรับผลิต
นํ้ าประปาได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  ศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นในพื้นท่ี เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาพฒันานาํนํ้ า
ใตดิ้นข้ึนมาสาํหรับผลิตนํ้าประปาแบบผสมผสานร่วมกบันํ้าผิวดิน 

1.2.2  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าลดตํ่าลง 
หรือแหง้ขอด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูบนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา 

 

1.3 ขอบเขตงานศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาศกัยภาพนํ้ าใตดิ้น พ้ืนท่ี กปภ.สาขาบึงกาฬในคร้ังน้ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งแม่ข่าย
และหน่วยบริการท่ีใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง และพ้ืนท่ีขา้งเคียง 

 

 1.3.2  ขอบเขตงาน 

เป็นการศึกษาดา้นศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้นบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาบึงกาฬ 
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บทที ่2  

สภาพพืน้ทีศึกษา 
 
2.1 สภาพทั่วไป 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งสาํนกังาน 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 222 หมู่ 9 ถ.บึงกาฬ-พนัลาํ ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ  
จ.หนองคาย โดยรูปท่ี 1 แสดงท่ีตั้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ   

พิกดั  UTM  356718E/2032132N โซน 48Q  ระวาง  5745 IV  ลาํดบัชุด  L7018 
 

 
 

รูปที ่1  แสดงทีต่ั้งการประปาส่วนภูมภิาค สาขาบึงกาฬ 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 
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2.1.2 ระบบผลิตและแหล่งนํ้าดิบ  
 

พ้ืนท่ีใหบ้ริการ   รวม  18.45  ตร.กม. 
หน่วยบริการ   1 แห่ง  หน่วยบริการพรเจริญ  
จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า   รวม 4,170  ราย   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
อตัรากาํลงัผลิต   รวม 2,405   ลบ.ม./วนั   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
ปริมาณนํ้าผลิต 97,102 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 95,185 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าจาํหน่าย 70,118 ลบ.ม.  

 
แหล่งนํา้ดิบ 1.   แม่ข่ายบึงกาฬ ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง  

ระดบันํ้าตํ่าสุดเม่ือเทียบกบัตล่ิง 20 เมตร 
   2.   หน่วยบริการพรเจริญ ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าสงคราม  
 โดยรูปท่ี 2 แสดงสภาพสถานีสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายบึงกาฬ 
 

  
 

รูปที ่2 สถานีสูบนํ้าดบิจากแม่น้ําโขง ของแม่ข่ายบึงกาฬ 
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2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าขนานไปกบัแม่นํ้ าโขง ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีเป็น
พรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะ
เป็นเนินสูงตํ่าสลบักนัเป็นลูกคล่ืนลาดเอียง มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลเฉล่ียประมาณ 160-200 เมตร 
ส่วนบริเวณท่ีลุ่มในตอนกลางมีนํ้าท่วมขงัในฤดูนํ้าหลาก โดยรูปท่ี 3 แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.บึงกาฬ  

 

 
 

รูปที ่3  แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.บึงกาฬ 
 
 
 

N 

ทีว่่าการ อ.บึงกาฬ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
แม่นํา้โขง 
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2.3 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยาพ้ืนท่ี อ.บึงกาฬ ประกอบด้วยหินโคลน หินดินดาน ของหมวดหิน
มหาสารคาม และหินทราย หินทรายแป้งของหมวดหินภูทอก ส่วนบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาบึงกาฬ พบ
ตะกอนนํ้ าพา จาํพวก ทรายละเอียด ทรายแป้ง และดิน อยู่ทัว่ไปตามแนวแม่นํ้ าโขง โดยรูปที่ 4 แสดง  
แผนท่ีธรณีวิทยา จ.หนองคาย  

 

รูปท่ี 4 แผนทีธ่รณวีิทยา จ.หนองคาย 
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บทที ่ 3 

สภาพน้ําใต้ดนิ 
 
3.1 อุทกธรณวีทิยา 
 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ในภาพรวม ประกอบดว้ยชั้นนํ้ าบาดาลหลกั ๆ 2 ชนิด คือ ชั้นนํ้ าบาดาลใน
หินร่วน (Porous Rocks) และชั้นนํ้ าบาดาลในหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) ซ่ึงอาํเภอบึงกาฬเป็น
พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้ าโขง เม่ือพิจารณาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยา ลุ่มนํ้าโขง ชี มูล ปี พ.ศ.2543 มาตรา
ส่วน 1:500,000 โดย กองนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ในรูปท่ี 5 ซ่ึงแสดงถึงชั้นนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีทั้ง  
หินร่วน (Porous Rocks) คือ ชั้นหินอุม้นํ้ าตะกอนนํ้ าพา (Alluvium aquifers) พบตามแนวขนานไปกบั
แม่นํ้ าโขง ประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ให้นํ้ า 10-20     
ลบ.ม./ชม. และหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) คือ ชั้นหินของหมวดหินมหาสารคามและภูทอก 
(Mahasarakham and Phutok Formation) ประกอบดว้ยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย และหินโคลน 
ซ่ึงดา้นล่างรองรับดว้ยเกลือหิน ส่วนใหญ่ใหป้ริมาณนํ้ าบาดาลนอ้ยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. แต่บางพื้นท่ีอาจให้
นํ้ า 6-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเณฑดี์  

 
3.2 นํา้บาดาล 
 

จากแผนท่ีนํ้าบาดาลรายจงัหวดัหนองคาย ปี พ.ศ.2536 มาตราส่วน 1:100,000 โดย กองนํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี แสดงใน รูปที่ 6 พบว่าโดยทัว่ไปนํ้าบาดาลในพื้นท่ีของ อ.บึงกาฬ ไดจ้ากชั้นตะกอน
นํ้ าพา/ตะกอนตะพกัลุ่มนํ้ า (Qa/Qt) ท่ีประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และ
ดินเหนียว ใหน้ํ้า 10-20 ลบ.ม./ชม. และชั้นหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดานของหมวดหินมหาสารคาม/
ภูทอก ให้นํ้ าบาดาลปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. มีคุณภาพนํ้ าดี คือมีปริมาณสารละลายมวลรวม (Total 
Dissolved Solids; TDS) มีค่านอ้ยกวา่ 750 มก./ล.  
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รูปที ่5  แผนทีอุ่ทกธรณวีิทยา ลุ่มนํา้โขง – ชี – มูล (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2543) 

 
 
 
 

กปภ.สาขาบึงกาฬ 



รายงานการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้น  -  กปภ.สาขาบึงกาฬ                                                                   กนัยายน  2553 
 

กองพฒันาแหล่งนํ้า                                                                   -9-                                                           ฝ่ายทรัพยากรนํ้า 

 
รูปที ่6  แผนทีน้ํ่าบาดาล จ.หนองคาย 

3.3 ข้อมูลบ่อนํา้บาดาลในพืน้ท่ี 
 

จากการศึกษาขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี ต.วิศิษฐ์ (บริเวณท่ีตั้ง กปภ.สาขาบึงกาฬ) อ.บึงกาฬ     
จ.หนองคาย ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล ทั้งหมด 27 บ่อ ดงัในรูปที่ 7 แสดงหมู่บา้นท่ีมีบ่อนํ้ าบาดาล ใน
เขต ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีลึกตั้งแต่  23 - 96.65 เมตร ปริมาณ
นํ้ าบาดาลตั้งแต่ 1.36 – 9.09 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพนํ้าบาดาลจากการวิเคราะห์เหลก็ (Fe) คลอไรด ์(Cl) 
ความกระดา้งทั้งหมด (total hardness) และปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) พบว่าส่วนมากมีคุณภาพนํ้า

ปริมาณนํา้ที่คาดว่าจะพฒันาได้ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
Expected Well Yield (m3/hr) 
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อยู่ในเกณฑ์เหมาะสําหรับอุปโภค บริโภคได้ ยกเวน้บางบ่อในพ้ืนท่ี หมู่ 4  บา้นนาป่าน ท่ีมีปริมาณ
สารละลายทั้งหมด (TDS) มากถึง 1,870 มก./ลิตร ดงัแสดงในตารางที่ 1 ชั้นนํ้ าบาดาลเป็นชนิดตะกอนนํ้า
พา (Alluvium Aquifers) และหินแขง็ ลกัษณะชั้นดิน ชั้นหินของหลุมเจาะแสดงในตารางที ่2 

 

 

รูปท่ี 7 หมู่บ้านทีม่ีบ่อนํ้าบาดาล ในเขต ต.วศิิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย 

 
 

บ.หนองแวง จํานวน 4 บ่อ 

ต.วศิิษฐ์ 

ต.บงึกาฬ 

ต.โนนสมบูรณ์ 

บ.นาสุขสันต์ จาํนวน 2 บ่อ 

บ.ห้วยดอกไม้ จาํนวน 2 บ่อ 

บ.หนองนาแซง จาํนวน 5 บ่อ 

บ.นาป่าน จาํนวน 5 บ่อ 

บ.แสนสุข จาํนวน 1 บ่อ 

บ.พนัลาํ จาํนวน 1 บ่อ 

บ.เหล่าถาวร จาํนวน 4 บ่อ 

ต.โป่งเปือย 

กปภ.สาขาบึงกาฬ 
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ตารางที ่1    ข้อมูลพืน้ฐานบ่อนํา้บาดาล  พืน้ทีต่ําบลวิศิษฐ์  อาํเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  จํานวน  27 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ สถานทีเ่จาะ 
ความลกึ 
(เมตร) 

ระดบันํา้
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํา้
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํา้ 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลติร) 

คลอไรด์ 
(มก./
ลติร) 

ความ
กระด้าง 

(มก./
ลติร) 

สารละลาย 
(มก./ลติร) 

1 AFD5486 เหล่าถาวร 96.65 0 0 0 0 0 0 0 
2 AFD5487 เหล่าถาวร 54.88 13.72 21.34 3.41 0 0 0 0 
3 AFD5488 หนองนาแซง 24.39 13.72 18.29 4.09 0 0 0 0 
4 AFD5489 หนองนาแซง 24.39 13.72 19.82 4.09 0 0 0 0 
5 AFD5490 วดัสามคัคีอุปถมัภ ์ 91.46 0 0 0 0 0 0 0 
6 AFD5491 เหล่าถาวร 54.88 33.54 36.59 4.55 0 0 0 0 
7 B1022 บา้นหว้ยดอกไม ้ 30 9 18 1.59 0.18 1 87 96 
8 B1345 บา้นนาป่าน 42 4.5 6 5.45 1.4 858 530 0 
9 B1480 บา้นนาป่าน 36 3.6 8.37 6.55 0.06 730 320 1,870.00 

10 B1481 บา้นโป่งเปือย 42 12.3 5.96 2.06 0.1 1 160 170 
11 B1680 บ.หนองนาแซง 36 2.4 1.2 9.09 0 0 0 0 
12 B1727 โรงเรียนบา้นหนองแวง 45 12 24 1.82 0 0 0 0 
13 B1826 บา้นหว้ยดอกไม ้ 42 8.86 29.52 1.36 1.2 6 88 117 
14 B1894 บ.นาป่าน 48 7.2 19.8 4.1 0 0 0 0 
15 B1898 บา้นหนองนาแซง 48 7.2 18.8 4 0.89 510 200 1,150.00 
16 B1999 บา้นนาป่าน 25 6 6 4.54 85 13 80 215 
17 B2177 วทิยาลยัการอาชีพบึงกาฬ 40 3 27 4.1 0 0 0 0 
18 B2179 บา้นนาสุขสนัต ์ 44 6 21 3.4 0 0 0 0 
19 B283 บา้นพนัลาํ 30 11.3 1.86 7.2 1.7 0 0 0 
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ลาํดบั เลขบ่อ สถานทีเ่จาะ 
ความลกึ 
(เมตร) 

ระดบันํา้
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํา้
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํา้ 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลติร) 

คลอไรด์ 
(มก./
ลติร) 

ความ
กระด้าง 

(มก./
ลติร) 

สารละลาย 
(มก./ลติร) 

20 B483 วดับา้นหนองแวง 48 4.8 31.16 3.6 1.2 0 130 183 
21 DCD28377 เหล่าถาวร 59 32 5 3 0 0 0 0 
22 DCD28378 หนองแวง 35 7 20 3.2 0 0 0 0 
23 DCD28379 นาเหนือ (แขวงการทางที่2) 23 6 18 2.7 0 0 0 0 
24 DOH22799 นาสุขสนัต ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 DOH22800 นาป่าน 0 0 0 0 0 0 0 0 
26 DOH22801 หนองแวง 0 0 0 0 0 0 0 0 
27 TX207 วดัถํ้าพระบา้นหนองนาแซง 60 18 18 4.1 0.7 5.6 28 56 

 
ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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ตารางที ่2   ข้อมูลช้ันดนิ ช้ันหินของหลุมเจาะ  พืน้ทีต่ําบลวศิิษฐ์ อาํเภอบึงกาฬ  จงัหวัดหนองคาย  
จํานวน  2 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ คาํบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Driller 's Log) 

1 B2177 

จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 1.5 เมตร top soil 

 1.5 3 เมตร white clay 

 3 6 เมตร yellow sandy clay 

 6 13.5 เมตร sand 

 13.5 38.5 เมตร gravel 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง :S(30.00 - 36.00) 

2 B2179 

จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 1.5 เมตร laterite 

 1.5 4.5 เมตร red clay 

 4.5 44 เมตร red shale 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : P(36.00 - 44.00) 

       ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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บทที่ 4 

ผลการสํารวจ 
 
4.1 บ่อนํา้ตืน้ 

การสํารวจบ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้ าบาดาล ของชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบักปภ.สาขา 
บึงกาฬ เพื่อรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ระดบันํ้ าปกติ ระดบัความลึกของบ่อ คุณภาพและปริมาณการใช้
นํ้ า เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้าใตดิ้นของพื้นท่ีดงักล่าว  

จากการสาํรวจบ่อนํ้าต้ืนในบริเวณพื้นท่ีท่ีขดุเจาะโดยชาวบา้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนหรือ
ชุมชน จาํนวน 1 บ่อ (ในพ้ืนท่ีชุมชนชาวบา้นไม่นิยมขดุเจาะบ่อนํ้ าต้ืน) ขนาดบ่อ 1,200 มิลลิเมตร ลึก
ประมาณ 5 เมตร ระดบันํ้ าในบ่อ 4.4 เมตรจากผิวดิน และจากขอ้มูลการสอบถามพบวา่ชั้นดินท่ีเป็นชั้นนํ้ า
ไม่สามารถระบุได ้แต่จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาทาํใหท้ราบว่าเป็นชั้นกรวดทราย ขอ้มูลบ่อนํ้ าต้ืนท่ีสาํรวจ
ในพื้นท่ีแสดงในตารางที่ 3 โดยรูปท่ี 8 แสดงบ่อนํ้ าบาดาล และบ่อนํ้ าต้ืนในพื้นท่ี และรูปท่ี 9  แสดง
ตาํแหน่งบ่อนํ้ าต้ืน และบ่อนํ้ าบาดาลท่ีสาํรวจบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาบึงกาฬ 
 
4.2 บ่อนํา้บาดาล 

 ไดมี้การสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในบริเวณพื้นท่ี กปภ.สาขาบึงกาฬ ท่ีเจาะโดยหน่วยงานต่างๆ 
และชาวบา้นเจาะใชเ้องเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนหรือชุมชน จาํนวน 4 บ่อ แสดงในรูปท่ี 8    
รูปที ่9 และตารางที ่3 พบวา่ความลึกท่ีเจาะลึกประมาณ 30 เมตร ชั้นนํ้าเป็นชั้นตะกอนนํ้าพา ประกอบดว้ย
กรวด ทราย และปริมาณนํ้ าท่ีคาดว่าจะได ้5-10 ลบ.ม./ชม คุณภาพนํ้ าอยู่ ในเกณฑ์ใชเ้ป็นนํ้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคได ้ยกเวน้มีปริมาณคลอไรดเ์กินเกณฑม์าตรฐาน และคาดว่าหากบ่อนํ้ าบาดาลท่ีอยูติ่ดกบั
แม่นํ้ าโขงได้รับการเติมนํ้ าเขา้ไปในชั้นกรวดทรายท่ีเป็นชั้นนํ้ าบาดาล ก็จะมีปริมาณนํ้ ามากพอท่ีจะ
สามารถนาํมาใชไ้ด ้ 
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รูปที ่8  บ่อน้ําบาดาล และบ่อนํา้ตืน้ในพืน้ที ่
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รูปที ่9  ตําแหน่งบ่อน้ําตืน้ และบ่อนํา้บาดาลทีสํ่ารวจ บริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาบงึกาฬ 
 

ตารางที ่3 แสดงผลการสํารวจบ่อนํ้าตืน้ และบ่อนํ้าบาดาลบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาบงึกาฬ 
 

 
 

ลาํดบัที ชนิดบ่อ ขนาดบ่อ (มม.) ระดบันาํปกติ (ม.) ความลึก (ม.) หมายเหตุ 

1 บ่อนาํบาดาล 75 14.30 - ใชง้านได ้

2 บ่อนาํบาดาล 100 6.00 30.00 เลกิใชง้านแลว้ 

3 บ่อนาํตืน 1200 4.40 5.20 เลกิใชง้านแลว้ 

4 บ่อนาํบาดาล 100 - - วดัความลกึไมไ่ด ้

5 บ่อนาํบาดาล 75 5.00 30.00 ใชง้านได ้

สถานีสูบนํา้ดบิ 

กปภ.สาขาบงึกาฬ 

1 

 สัญลกัษณ์ 

บ่อนํ้าบาดาล 

บ่อนํ้าต้ืน 

2 

3 

4 

5 
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 

1. ผลการสาํรวจขอ้มูลบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาบึงกาฬ ไดแ้ก่ขอ้มลูบ่อนํ้าต้ืนของชาวบา้น
มีความลึกประมาณ 5 เมตร บ่อนํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล และแผนท่ีนํ้ าบาดาลพบวา่ ความลึก
ของบ่อนํ้าบาดาลลึกตั้งแต่ 23 - 96.65 เมตร ปริมาณนํ้าบาดาล 10-20 ลบ.ม./ชม. และมีคุณภาพนํ้าดี  
 2. จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา สภาพพื้นท่ีบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาบึงกาฬ ชั้นนํ้ าบาดาลเกิดจาก
การสะสมตวัของตะกอนนํ้ าพาของแม่นํ้ าโขง จาํพวกกรวดทราย ทรายละเอียด ทรายแป้ง ดินปนทราย 
และบริเวณดงักล่าวเป็นคุง้นํ้ าเก่าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนกรวดทรายเป็นชั้นหนา จึงคาดว่าน่าจะเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีจะสามารถพฒันานํ้ าดิบข้ึนมาเพื่อผลิตนํ้ าประปาได ้ซ่ึงปริมาณนํ้ าท่ีได้
ข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณสมบติัของกรวดทรายในบริเวณดงักล่าว 
 

5.2 เสนอแนะ 
 

1. กปภ.สาขาบึงกาฬในอนาคต มีโอกาสประสบปัญหาขาดแคลนนํ้ าดิบเพื่อการผลิตนํ้ าประปา 
เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงลดตํ่าลงมากในช่วงฤดูแลง้ แต่บริเวณดงักล่าวยงัมีแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีระดบั
ลึกลงไป และจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางอุทกธรณีวิทยาและสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลและบ่อนํ้ าต้ืน
ในพ้ืนท่ี พบวา่นํ้าใตดิ้นมีศกัยภาพในการพฒันานาํมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบได ้ 

2. ชั้นดินบริเวณสถานีสูบนํ้าดิบ และบริเวณใกลเ้คียง กปภ.สาขาบึงกาฬ เป็นกรวดทรายท่ีเช่ือมถึง
แม่นํ้ าโขงและสามารถรับนํ้ า (recharge) จากแม่นํ้าเขา้เพิ่มเติมในชั้นกรวดทรายได ้และความสูงของตล่ิง 
ถึงระดบัแม่นํ้าโขงไม่เกิน 20 เมตร จึงคาดวา่น่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํ
ข้ึนมาผลิตเป็นนํ้าประปา เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ได ้

3. เน่ืองจากการสาํรวจในคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีวิทยา สาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ า
บาดาลเดิมท่ีมีในพื้นท่ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประเมินศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในบริเวณดงักล่าวว่ามีศกัยภาพ
เหมาะสมหรือไม่ ส่วนขอ้มูลดา้นความลึกของชั้นนํ้ า ปริมาณนํ้ า และคุณภาพนํ้ าท่ีแน่นอนนั้น จะตอ้ง
ทาํการศึกษาโดยการเจาะสาํรวจก่อสร้างบ่อ สูบทดสอบปริมาณนํ้ า และวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในพื้นท่ีจริง
ต่อไป 
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โดย 
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บทที ่1  

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานท่ีจดัหาและผลิตนํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ให้บริการนํ้ าประปาแก่ประชาชนทัว่ประเทศโดยมีการประปาสาขาในสังกดั  230 
สาขา ณ ปัจจุบนัประชาชนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีมากถึง 10 ลา้นคน และใน
อนาคตแนวโนม้จะมีจาํนวนผูท่ี้ใชน้ํ้ าประปาเพิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก  

 แหล่งนํ้ าดิบท่ีใชใ้นกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใชแ้หล่งนํ้ าผิวดิน
ตามธรรมชาติ และแหล่งกกัเก็บนํ้ าท่ีก่อสร้างโดยหน่วยงานอ่ืน  เช่น แม่นํ้ า หนอง คลอง สระนํ้ า และอ่าง
เก็บนํ้ า เป็นตน้ มากถึงร้อยละ 94 มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นท่ีใชน้ํ้ าใตดิ้นเป็นแหล่งนํ้ าดิบในการผลิต
นํ้ าประปา ดงันั้นเม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูแลง้นํ้าผิวดินในแม่นํ้ าหรือจากแหล่งธรรมชาติมีปริมาณนํ้ าลดลงมาก ทาํ
ใหมี้นํ้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ าประปา จึงส่งผลใหส้าํนกังานประปาสาขาหลายๆ แห่งประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าดิบมาโดยตลอด 

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นเพื่อพฒันานาํ
นํ้ ามาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินแบบผสมผสานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการใช้
นํ้ าของแต่ละพ้ืนท่ี กองพฒันาแหล่งนํ้ าจึงมีแนวคิดในการจดัทาํโครงการก่อสร้างบ่อนํ้ าต้ืน (ALLUVIUM 

WATER WELL PROJECT) เพื่อพฒันานาํนํ้ าใตดิ้นมาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินในช่วงฤดูแลง้เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนํ้ าดิบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเลือกบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งนํ้ าใต้ดินสูง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีติดแม่นํ้ าสายหลกั เช่น แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ าปิง หรือพื้นท่ีท่ีมีชั้นตะกอนกรวดทรายตกทบัถม
กนัเป็นชั้นหนา ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํนํ้ าข้ึนมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบสําหรับผลิต
นํ้ าประปาได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  ศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นในพื้นท่ี เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาพฒันานาํนํ้ า
ใตดิ้นข้ึนมาสาํหรับผลิตนํ้าประปาแบบผสมผสานร่วมกบันํ้าผิวดิน 

1.2.2  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าลดตํ่าลง 
หรือแหง้ขอด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูบนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา 

 

1.3 ขอบเขตงานศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาศกัยภาพนํ้ าใต้ดิน พ้ืนท่ี กปภ. สาขาบา้นแพงในคร้ังน้ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ ง     
แม่ข่ายและหน่วยบริการท่ีใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากแม่นํ้าโขง และพื้นท่ีขา้งเคียง 

 

 1.3.2  ขอบเขตงาน 

เป็นการศึกษาดา้นศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้นบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาบา้นแพง 
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บทที ่2  

สภาพพืน้ทีศึกษา 
 
2.1 สภาพทั่วไป 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งสาํนกังาน 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบา้นแพง ตั้งอยู่เลขท่ี 338 ม.5 ถ.บา้นแพง-โพธิชยั             
อ.บา้นแพง จ.นครพนม โดยรูปที ่1 แสดงท่ีตั้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบา้นแพง   

พิกดั  UTM  416233E/1987060N โซน 48Q  ระวาง  5844 IV  ลาํดบัชุด  L7018 
 

 
 

รูปที ่1  แสดงทีต้ั่งการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง 
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2.1.2 ระบบผลิตและแหล่งนํ้าดิบ  
 

พ้ืนท่ีใหบ้ริการ   รวม  21.60  ตร.กม. 
หน่วยบริการ  1  แห่ง  1. หน่วยบริการบึงโขงหลง   
จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า   รวม 3,421 ราย   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน   รวม 3,120 ลบ.ม./วนั   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
ปริมาณนํ้าผลิต 67,505 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 67,000 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าจาํหน่าย 53,128 ลบ.ม.  

 
แหล่งนํา้ดิบ 1.   แม่ข่ายบา้นแพง ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง และหนองเครือเขา  

   2.   หน่วยบริการบึงโขงหลง ใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากบึงโขงหลง 
 โดยรูปท่ี 2 แสดงสภาพสถานีสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายบา้นแพง 
 

  
 

รูปท่ี 2 สถานีสูบนํ้าดบิจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายบ้านแพง 
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2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าขนานไปกบัแม่นํ้ าโขง ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีเป็น
พรมแดนกั้นระหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ้ืนท่ีทางดา้นทิศตะวนัออก
ท่ีติดกบัแม่โขงจะเป็นพ้ืนท่ีราบ ส่วนทางดา้นทิศตะวนัตกมีลกัษณะเป็นท่ีเนินเขาสูงชนั โดยรูปที่ 3 แสดง
ลกัษณะภูมิประเทศ อ.บา้นแพง  

 

 
 

รูปที ่3  แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.บ้านแพง 
 
 
 

N 

ทีว่่าการ อ.บ้านแพง 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แม่นํา้โขง 
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2.3 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยาพ้ืนท่ี อ.บ้านแพง ประกอบด้วยหินทรายแป้งสีนํ้ าตาลแดง หินเคลย ์       
หินทราย ของหมวดหินมหาสารคาม และหินทรายสีแดงอิฐ หินทรายแป้งของหมวดหินภูทอก ส่วน
บริเวณพ้ืนท่ีสถานีสูบนํ้ าดิบของ กปภ.สาขาบา้นแพง พบตะกอนนํ้าพา จาํพวก กรวด ทราย ทรายแป้ง และ
ดินเหนียว อยูท่ ัว่ไปตามแนวแม่นํ้ าโขง โดย   รูปท่ี 4 แสดง แผนท่ีธรณีวิทยา จ.นครพนม  

 

 

รูปที ่4 แผนทีธ่รณวีิทยา จ.นครพนม 

กปภ.สาขาบ้านแพง 
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บทที่ 3 

สภาพน้ําใต้ดนิ 
 
3.1 อุทกธรณวีทิยา 
 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ในภาพรวม ประกอบดว้ยชั้นนํ้ าบาดาลหลกั ๆ 2 ชนิด คือ ชั้นนํ้ าบาดาลใน
หินร่วน (Porous Rocks) และชั้นนํ้ าบาดาลในหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) ซ่ึงอาํเภอบา้นแพงเป็น
พ้ืนท่ีหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้ าโขง เม่ือพิจารณาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยา ลุ่มนํ้าโขง ชี มูล ปี พ.ศ.2543 มาตรา
ส่วน 1:500,000 โดย กองนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ในรูปท่ี 5 ซ่ึงแสดงถึงชั้นนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีทั้ง  
หินร่วน (Porous Rocks) คือ ชั้นหินอุม้นํ้ าตะกอนนํ้ าพา (Alluvium aquifers) พบตามแนวขนานไปกบั
แม่นํ้ าโขง ประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ให้นํ้ า 10-20     
ลบ.ม./ชม. และหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) คือ ชั้นหินของหมวดหินมหาสารคามและภูทอก 
(Mahasarakham and Phutok Formation) ประกอบดว้ยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย และหินโคลน 
ซ่ึงดา้นล่างรองรับดว้ยเกลือหิน ส่วนใหญ่ใหป้ริมาณนํ้ าบาดาลนอ้ยกว่า 3 ลบ.ม./ชม. แต่บางพื้นท่ีอาจให้
นํ้ า 6-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเณฑดี์  

 
3.2 นํา้บาดาล 
 

จากแผนท่ีนํ้ าบาดาลรายจงัหวดันครพนม ปี พ.ศ.2536 มาตราส่วน 1:100,000 โดย กองนํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี แสดงใน รูปที ่6 พบวา่โดยทัว่ไปนํ้าบาดาลในพื้นท่ีของ อ.บา้นแพง ไดจ้ากชั้นตะกอน
นํ้ าพา/ตะกอนตะพกัลุ่มนํ้ า (Qa/Qt) ไดแ้ก่ บริเวณริมแม่นํ้ าโขง ท่ีประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอน
กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ใหน้ํ้ า 10-20 ลบ.ม./ชม. และชั้นหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน
ของหมวดหินมหาสารคาม/ภูทอก ให้นํ้ าบาดาลปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. มีคุณภาพนํ้ าดี คือมีปริมาณ
สารละลายมวลรวม (Total Dissolved Solids; TDS) มีค่านอ้ยกวา่ 750 มก./ล.  
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รูปที ่5  แผนทีอุ่ทกธรณวีิทยา ลุ่มนํา้โขง – ชี – มูล (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2543) 
 

กปภ.สาขาบ้านแพง 
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รูปที ่6  แผนทีน้ํ่าบาดาล จ.นครพนม 

3.3 ข้อมูลบ่อนํา้บาดาลในพืน้ท่ี 
 

จากการศึกษาข้อมูลบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี ต.บ้านแพง (บริเวณท่ีตั้ ง กปภ. สาขาบ้านแพง)            
อ.บา้นแพง จ.นครพนม ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล ทั้งหมด 31 บ่อ ดงัในรูปท่ี 7 แสดงหมู่บา้นท่ีมีบ่อนํ้ า
บาดาล ในเขต ต.บา้นแพง อ.บา้นแพง จ.นครพนม ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีลึกตั้งแต่ 17.1-126.0 
เมตร ปริมาณนํ้าบาดาลตั้งแต่ 1.15 – 25.52 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพนํ้ าบาดาลจากการวิเคราะห์เหลก็ (Fe) 

ปริมาณนํา้ที่คาดว่าจะพฒันาได้ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
Expected Well Yield (m3/hr) 
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คลอไรด์ (Cl) ความกระดา้งทั้งหมด (total hardness) และปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) พบว่าส่วน
ใหญ่มีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑ์เหมาะสาํหรับอุปโภค บริโภคได ้ยกเวน้บางบ่อในพ้ืนท่ี บา้นแพงกลางที่มี
ปริมาณเหลก็ (Fe) มากถึง 64 มก./ลิตร ดงัแสดงในตารางที่ 1 ชั้นนํ้ าบาดาลเป็นชนิดตะกอนนํ้าพา และหิน
แขง็ และลกัษณะชั้นดิน ชั้นหินของหลุมเจาะแสดงในตารางที ่2 

 

 

รูปท่ี 7 หมู่บ้านทีม่ีบ่อน้ําบาดาล ในเขต ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 

 
 

บ.หัวหาด จาํนวน 6 บ่อ 

ต.บ้านแพง 

ต.นางวั 

ต.โพนทอง 

บ.แพงใต้ จาํนวน 3 บ่อ 

บ.เนินคนึง  จาํนวน 1 บ่อ 

บ.นายาง จาํนวน 3 บ่อ 

ต.ไผ่ล้อม 

กปภ.สาขาบ้านแพง 

บ.แพงกลาง จาํนวน 8 บ่อ 

บ.ดอนติว้ จาํนวน 2 บ่อ 

บ.ท่าลาด จาํนวน 7 บ่อ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 
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ตารางที ่1    ข้อมูลพืน้ฐานบ่อนํา้บาดาล  พืน้ทีต่ําบลบ้านแพง  อาํเภอบ้านแพง  จังหวดันครพนม  จํานวน  31 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ สถานทีเ่จาะ 
ความลกึ 
(เมตร) 

ระดบันํา้
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํา้
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํา้ 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลติร) 

คลอไรด์ 
(มก./
ลติร) 

ความ
กระด้าง 

(มก./
ลติร) 

สารละลาย 
(มก./ลติร) 

1 AFD6760 ท่าลาด 36.59 9.15 13.72 5.68 0 0 0 0 
2 AFD6761 ท่าลาด 36.59 9.15 13.72 5.68 0 0 0 0 
3 DCD7861 หวัหาด 23.1 20 20 25 0 0 0 0 
4 DCD7862 ดอนแพง 29.1 25 30 10 0 0 0 0 
5 DCD7863 นายาง(วดั) 17.1 20 20 15 0 0 0 0 
6 DCD7864 ท่าลาด 20.1 35 15 7 0 0 0 0 
7 DCD7865 ท่าลาด 17.1 30 10 7 0 0 0 0 
8 DCD7866 แพงใต ้ 17.1 10 40 20 0 0 0 0 
9 DCD7867 เนินคนึง 23.1 30 20 10 0 0 0 0 
10 DCD7868 นายาง 23.1 5 35 10 0 0 0 0 
11 DCD7869 ดอนติ้ว 17.1 2 3 15 0 0 0 0 
12 DCD7870 แพงใต ้ 23.1 20 25 25 0 0 0 0 
13 DCD7871 หวัหาด 23.1 20 35 25 0 0 0 0 
14 DCD7872 หวัหาด 17.1 20 20 7 0 0 0 0 
15 DOH5598 บา้นแพง(รพอ.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 DOH5599 บา้นแพง(รพช.) 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 PW24580 รร.บา้นแพงพิทยา 25 1.5 12.8 3.7 0 0 0 0 
18 PW9435 บา้นหวัหาด 25 7 15.5 8 0 0 0 0 
19 U1109 บา้นท่าลาด 42 1.29 9.65 3.65 13 13 38 74 
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ลาํดบั เลขบ่อ สถานทีเ่จาะ 
ความลกึ 
(เมตร) 

ระดบันํา้
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํา้
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํา้ 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลติร) 

คลอไรด์ 
(มก./
ลติร) 

ความ
กระด้าง 

(มก./
ลติร) 

สารละลาย 
(มก./ลติร) 

20 U1532 โรงเรียนบา้นท่าลาดราษฎรสามคัคี 36 4.5 21 2.95 0 0 0 0 
21 U1621 วดัป่าประชาเกษม บา้นนายาง 22.5 1.01 0.87 1.77 11 48 60 217 
22 U1622 วดับา้นยาสูบ บา้นดอนติ้ว 22.5 0.83 1.78 1.15 2 43 44 201 
23 U169 บา้นแพง 126 3.03 14.57 25.52 8.9 0 0 0 
24 U1900 โรงเรียนบา้นแพงวทิยา 50 7 3 4.5 0 0 0 0 
25 U240 วดัศรีจนัทราวาส(บ.แพงใต)้ 24 2.91 0.24 2.17 2.6 39 130 186 
26 U560 โรงเรียนบา้นแพงวทิยาคม 21 9 1.43 6.18 7.5 0 0 0 
27 U561 บา้นแพงเหนือ 21 6.11 8.69 1.8 9.4 14 173 242 
28 U564 บา้นแพงกลาง 18 9.6 3 2.95 64 31 215 270 
29 U626 โรงเรียนบา้นท่าลาด 27 3 13.5 4.09 1.2 419 33 1,288.00 
30 U632 บา้นหวัหาด 21 12 1.5 3.18 29 8 100 314 
31 U795 วดับา้นหวัหาด 21 4.29 9.08 5.15 7.5 15 91 0 
 
ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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ตารางที ่2   ข้อมูลช้ันดนิ ช้ันหินของหลุมเจาะ  พืน้ทีใ่กล้เคยีงตําบลบ้านแพง  อาํเภอบ้านแพง          
จังหวดันครพนม  จํานวน  4 บ่อ 

 

 

 
       ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
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บทที่ 4 

ผลการสํารวจ 
 
4.1 บ่อนํา้ตืน้ 

การสํารวจบ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้ าบาดาล ของชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบักปภ.สาขา 
บา้นแพง เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ระดบันํ้ าปกติ ระดบัความลึกของบ่อ คุณภาพและปริมาณการใช้
นํ้ า เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้าใตดิ้นของพื้นท่ีดงักล่าว  

จากการสาํรวจบ่อนํ้าต้ืนในบริเวณพื้นท่ีท่ีขดุเจาะโดยชาวบา้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนหรือ
ชุมชน จาํนวน 4 บ่อ ขนาดบ่อ 1,000 -1,500 มิลลิเมตร ลึกตั้งแต่ 6 - 13 เมตร ระดบันํ้ าในบ่อ 4.3 – 6.0 
เมตรจากผิวดิน และจากขอ้มูลการสอบถามพบวา่ชั้นดินท่ีเป็นชั้นนํ้ าไม่สามารถระบุได ้แต่จากแผนท่ีอุทก
ธรณีวิทยาทาํให้ทราบว่าเป็นชั้นกรวดทราย ขอ้มูลบ่อนํ้ าต้ืนท่ีสํารวจในพ้ืนท่ีแสดงในตารางที่ 3 โดย      
รูปที่ 8  แสดงบ่อนํ้ าต้ืนและบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี รูปที่ 9 แสดงตาํแหน่งบ่อนํ้ าต้ืน และบ่อนํ้ าบาดาลท่ี
สาํรวจบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาบา้นแพง 

 
4.2 บ่อนํา้บาดาล 

 มีการสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขาบา้นแพง ท่ีเจาะโดยหน่วยงานต่างๆ 
และชาวบา้นเจาะใชเ้องเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนหรือชุมชน จาํนวน 5 บ่อ แสดงในรูปท่ี 8    
รูปที ่9 และตารางที ่3 พบวา่ความลึกท่ีเจาะลึกตั้งแต่ 11-21 เมตร ชั้นนํ้าเป็นชั้นตะกอนนํ้าพา ประกอบดว้ย
กรวด ทราย และปริมาณนํ้ าท่ีคาดว่าจะได ้5-10 ลบ.ม./ชม คุณภาพนํ้ าอยู่ ในเกณฑใ์ชเ้ป็นนํ้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคได ้ยกเวน้มีปริมาณเหลก็ หรือคลอไรดเ์กินเกณฑม์าตรฐาน และคาดว่าหากบ่อนํ้ าบาดาลท่ี
อยู่ติดกบัแม่นํ้ าโขงไดรั้บการเติมนํ้ าเขา้ไปในชั้นกรวดทรายท่ีเป็นชั้นนํ้ าบาดาล ก็จะมีปริมาณนํ้ ามาก
พอท่ีจะสามารถนาํมาใชไ้ด ้
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รูปที ่8  บ่อน้ําตืน้ และบ่อนํา้บาดาลในพืน้ที ่
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รูปที ่9  ตําแหน่งบ่อน้ําตืน้ และบ่อนํา้บาดาลทีสํ่ารวจบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาบ้านแพง 
 

ตารางที ่3 แสดงผลการสํารวจบ่อนํ้าตืน้ และบ่อนํา้บาดาลบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ กปภ.สาขาบ้านแพง 
 

 

ลาํดบัที ชนิดบ่อ ขนาดบ่อ (มม.) ระดบันํ้าปกติ (ม.) ความลึก (ม.) หมายเหตุ 

1 บ่อนํ้าต้ืน 1,000  -  12.00 บ่อน้ําแหง้ 

2 บ่อนํ้าบาดาล 100  -  21.00 หยอ่นเครือ่งวดัไมไ่ด ้

3 บ่อนํ้าบาดาล 100 - - บ่อน้ําแหง้ 

4 บ่อนํ้าต้ืน 1,500 - 13.00 บ่อน้ําแหง้ 

5 บ่อนํ้าบาดาล 100 - - หยอ่นเครือ่งวดัไมไ่ด ้

6 บ่อนํ้าบาดาล 50 6.00 11.00 ใชง้านได ้

7 บ่อนํ้าบาดาล 50 5.70 15.00 ใชง้านได ้

8 บ่อนํ้าต้ืน 1,000 6.00 10.00 ใชง้านได ้

9 บ่อนํ้าต้ืน 1,000 4.30 6.00 ใชง้านได ้

สถานีสูบนํา้ดบิ 

กปภ.สาขาบ้านแพง 

 สัญลกัษณ์ 

บ่อนํ้าต้ืน 

4 

5 

1 
2 

3 
6 

7 
8 

9 

บ่อนํ้าบาดาล 
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 

1. ผลการสํารวจขอ้มูลบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ กปภ.สาขาบา้นแพง ไดแ้ก่ขอ้มูลบ่อนํ้ าต้ืนของ
ชาวบา้นมีความลึกตั้งแต่ 6 - 13 เมตร บ่อนํ้ าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล และแผนท่ีนํ้ าบาดาล
พบวา่ ความลึกของบ่อนํ้าบาดาลอยูร่ะหวา่ง 17.1 – 126.0 เมตร ปริมาณนํ้าบาดาล 10-20 ลบ.ม./ชม. และมี
คุณภาพนํ้าดี  
 2. จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา สภาพพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขาบา้นแพง ชั้นนํ้ าบาดาลเกิด
จากการสะสมตวัของตะกอนนํ้าพาของแม่นํ้ าโขง จาํพวกกรวดทราย ทรายละเอียด ทรายแป้ง ดินปนทราย 
และบริเวณดงักล่าวเป็นคุง้นํ้ าเก่าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนกรวดทรายเป็นชั้นหนา จึงคาดว่าน่าจะเป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีจะสามารถพฒันานํ้ าดิบข้ึนมาเพื่อผลิตนํ้ าประปาได ้ซ่ึงปริมาณนํ้ าท่ีได้
ข้ึนอยูก่บัขนาดและคุณสมบติัของกรวดทรายในบริเวณดงักล่าว 
 

5.2 เสนอแนะ 
 

1. กปภ.สาขาบา้นแพงในอนาคต มีโอกาสประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าดิบเพื่อการผลิตนํ้ าประปา 
เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงลดตํ่าลงมากในช่วงฤดูแลง้ แต่บริเวณดงักล่าวยงัมีแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีระดบั
ลึกลงไป และจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางอุทกธรณีวิทยาและสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลและบ่อนํ้ าต้ืน
ในพ้ืนท่ี พบวา่นํ้าใตดิ้นมีศกัยภาพในการพฒันานาํมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบได ้ 

2. ชั้นดินบริเวณสถานีสูบนํ้ าดิบ และบริเวณใกลเ้คียง กปภ.สาขาบา้นแพง เป็นกรวดทรายที่เช่ือม
ถึงแม่นํ้ าโขงและสามารถรับนํ้ า (recharge) จากแม่นํ้ าเขา้เพิ่มเติมในชั้นกรวดทรายได ้และความสูงของ
ตล่ิง ถึงระดบัแม่นํ้ าโขงไม่เกิน 20 เมตร จึงคาดว่าน่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถ
พฒันานาํข้ึนมาผลิตเป็นนํ้าประปา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ได ้

3. เน่ืองจากการสาํรวจในคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีวิทยา สาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ า
บาดาลเดิมท่ีมีในพื้นท่ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประเมินศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในบริเวณดงักล่าวว่ามีศกัยภาพ
เหมาะสมหรือไม่ ส่วนขอ้มูลดา้นความลึกของชั้นนํ้ า ปริมาณนํ้ า และคุณภาพนํ้ าท่ีแน่นอนนั้น จะตอ้ง
ทาํการศึกษาโดยการเจาะสาํรวจก่อสร้างบ่อ สูบทดสอบปริมาณนํ้ า และวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในพื้นท่ีจริง
ต่อไป 
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บทที ่1  

บทนํา 
 
1.1 ความเป็นมา 
 

การประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานท่ีจดัหาและผลิตนํ้ าประปาเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีมี
คุณภาพไดม้าตรฐาน ให้บริการนํ้ าประปาแก่ประชาชนทัว่ประเทศโดยมีการประปาสาขาในสังกดั  230 
สาขา ณ ปัจจุบนัประชาชนท่ีใชบ้ริการนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค มีมากถึง 10 ลา้นคน และใน
อนาคตแนวโนม้จะมีจาํนวนผูท่ี้ใชน้ํ้ าประปาเพิ่มข้ึนอีกเป็นจาํนวนมาก  

 แหล่งนํ้ าดิบท่ีใชใ้นกิจการของการประปาส่วนภูมิภาคในปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะใชแ้หล่งนํ้ าผิวดิน
ตามธรรมชาติ และแหล่งกกัเก็บนํ้ าท่ีก่อสร้างโดยหน่วยงานอ่ืน  เช่น แม่นํ้ า หนอง คลอง สระนํ้ า และอ่าง
เก็บนํ้ า เป็นตน้ มากถึงร้อยละ 94 มีเพียงร้อยละ 6 เท่านั้นท่ีใชน้ํ้ าใตดิ้นเป็นแหล่งนํ้ าดิบในการผลิต
นํ้ าประปา ดงันั้นเม่ือเขา้สู่ช่วงฤดูแลง้นํ้าผิวดินในแม่นํ้ าหรือจากแหล่งธรรมชาติมีปริมาณนํ้ าลดลงมาก ทาํ
ใหมี้นํ้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตนํ้ าประปา จึงส่งผลใหส้าํนกังานประปาสาขาหลายๆ แห่งประสบปัญหา
ขาดแคลนนํ้าดิบมาโดยตลอด 

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกปั้ญหาดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นเพื่อพฒันานาํ
นํ้ ามาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินแบบผสมผสานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการใช้
นํ้ าของแต่ละพ้ืนท่ี กองพฒันาแหล่งนํ้ าจึงมีแนวคิดในการจดัทาํโครงการก่อสร้างบ่อนํ้ าต้ืน (ALLUVIUM 

WATER WELL PROJECT) เพื่อพฒันานาํนํ้ าใตดิ้นมาใชร่้วมกบันํ้ าผิวดินในช่วงฤดูแลง้เพื่อบรรเทาปัญหา
การขาดแคลนนํ้ าดิบในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเลือกบริเวณพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพด้านแหล่งนํ้ าใต้ดินสูง 
โดยเฉพาะพื้นท่ีติดแม่นํ้ าสายหลกั เช่น แม่นํ้ าโขง แม่นํ้ าปิง หรือพื้นท่ีท่ีมีชั้นตะกอนกรวดทรายตกทบัถม
กนัเป็นชั้นหนา ๆ ซ่ึงเป็นแหล่งกกัเก็บนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถพฒันานาํนํ้ าข้ึนมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบสําหรับผลิต
นํ้ าประปาได ้
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1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1  ศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นในพื้นท่ี เพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาพฒันานาํนํ้ า
ใตดิ้นข้ึนมาสาํหรับผลิตนํ้าประปาแบบผสมผสานร่วมกบันํ้าผิวดิน 

1.2.2  เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าลดตํ่าลง 
หรือแหง้ขอด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูบนํ้าดิบสาํหรับผลิตนํ้าประปา 

 

1.3 ขอบเขตงานศึกษา 

 

 1.3.1  ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การศึกษาศกัยภาพนํ้ าใตดิ้น พ้ืนท่ี กปภ.สาขานครพนมในครั้ งน้ี ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้ ง     
แม่ข่ายและหน่วยบริการท่ีใชแ้หล่งนํ้ าดิบจากแม่นํ้าโขง และพื้นท่ีขา้งเคียง 

 

 1.3.2  ขอบเขตงาน 

เป็นการศึกษาดา้นศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้นบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขานครพนม 
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บทที ่2  

สภาพพืน้ทีศึกษา 
 
2.1 สภาพทั่วไป 
 

 2.1.1 ท่ีตั้งสาํนกังาน 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 18 ถ.เทศาประดิษฐ์ ต.หนองแสง    
อ.เมือง จ.นครพนม โดยรูปที ่1 แสดงท่ีตั้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม   

พิกดั  UTM  476323E/1925542N โซน 48Q  ระวาง  5943 I  ลาํดบัชุด  L7018 
 

 
 

รูปที ่1  แสดงทีต่ั้งการประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม 
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2.1.2 ระบบผลิตและแหล่งนํ้าดิบ  
 

พ้ืนท่ีใหบ้ริการ   รวม  28.630 ตร.กม. 
หน่วยบริการ  3  แห่ง  1. หน่วยบริการท่าอุเทน 
    2. หน่วยบริการท่าจาํปา  
    3. หน่วยบริการท่าคอ้ 
จาํนวนผูใ้ชน้ํ้ า   รวม 11,565 ราย   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
กาํลงัผลิตท่ีใชง้าน   รวม 18,000 ลบ.ม./วนั   (ขอ้มูลเดือนพฤษภาคม 2553) 
ปริมาณนํ้าผลิต 360,964  ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าผลิตจ่าย 350,450 ลบ.ม.  
ปริมาณนํ้าจาํหน่าย 208,953  ลบ.ม.  

 
แหล่งนํา้ดิบ 1.   แม่ข่ายนครพนม ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง  

   2.   หน่วยบริการท่าอุเทน ใชแ้หล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง 
   3.   หน่วยบริการท่าจาํปา รับนํ้ าจากหน่วยบริการท่าอุเทน 
   4.   หน่วยบริการท่าคอ้ รับนํ้าจากแม่ข่ายนครพนม  
 โดยรูปท่ี 2 แสดงสภาพสถานีสูบนํ้าดิบจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายนครพนม 
 

  
 

รูปท่ี 2 สถานีสูบนํ้าดบิจากแม่นํ้าโขง ของแม่ข่ายนครพนม 
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2.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไป เป็นท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าขนานไปกบัแม่นํ้ าโขง ซ่ึงเป็นแม่นํ้ าท่ีเป็น
พรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกบัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ 
ลุ่มสลบักบัเนินสูงตํ่า โดยรูปที ่3 แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.เมือง จ.นครพนม  

 

 
 

รูปท่ี 3  แสดงลกัษณะภูมิประเทศ อ.เมือง จ.นครพนม 
 
 
 

N 

จ.นครพนม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

แม่นํา้โขง 
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2.3 ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

ลกัษณะทางธรณีวิทยาพื้นท่ี อ.เมือง จ.นครพนม ประกอบดว้ยหินทรายแป้งสีนํ้าตาลแดง หินเคลย ์       
หินทราย ของหมวดหินมหาสารคาม และหินทรายสีแดงอิฐ หินทรายแป้งของหมวดหินภูทอก ส่วน
บริเวณพ้ืนท่ีสถานีสูบนํ้ าดิบของ กปภ.สาขานครพนม พบตะกอนนํ้ าพา จาํพวก กรวด ทราย ทรายแป้ง 
และดินเหนียว อยูท่ ัว่ไปตามแนวแม่นํ้ าโขง โดย   รูปที ่4 แสดง แผนท่ีธรณีวิทยา จ.นครพนม  

 

 

รูปที ่4 แผนทีธ่รณวีิทยา จ.นครพนม 

กปภ.สาขานครพนม 
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บทที่ 3 

สภาพน้ําใต้ดนิ 
 
3.1 อุทกธรณวีทิยา 
 

พ้ืนท่ีลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ในภาพรวม ประกอบดว้ยชั้นนํ้ าบาดาลหลกั ๆ 2 ชนิด คือ ชั้นนํ้ าบาดาลใน
หินร่วน (Porous Rocks) และชั้นนํ้ าบาดาลในหินแข็ง (Jointed or Fissured Rocks) ซ่ึงอาํเภอเมือง            
จ.นครพนม เป็นพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นลุ่มนํ้ าโขง เม่ือพิจารณาจากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ลุ่มนํ้ าโขง ชี มูล ปี 
พ.ศ.2543 มาตราส่วน 1:500,000 โดย กองนํ้ าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ในรูปที่ 5 ซ่ึงแสดงถึงชั้นนํ้ า
บาดาลในพ้ืนท่ีทั้ง  หินร่วน (Porous Rocks) คือ ชั้นหินอุม้นํ้าตะกอนนํ้าพา (Alluvium aquifers) พบตาม
แนวขนานไปกบัแม่นํ้าโขง ประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ีเป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว 
ใหน้ํ้ า 10-20 ลบ.ม./ชม. และหินแขง็ (Jointed or Fissured Rocks) คือ ชั้นหินของหมวดหินมหาสารคาม
และภูทอก (Mahasarakham and Phutok Formation) ประกอบดว้ยหินดินดาน หินทรายแป้ง หินทราย และ
หินโคลน ซ่ึงดา้นล่างรองรับดว้ยเกลือหิน ส่วนใหญ่ใหป้ริมาณนํ้าบาดาล 3-6 ลบ.ม./ชม. แต่บางพื้นท่ีอาจ
ใหน้ํ้ า 6-10 ลบ.ม./ชม. คุณภาพนํ้าโดยรวมอยูใ่นเณฑดี์  

 
3.2 นํา้บาดาล 
 

จากแผนท่ีนํ้ าบาดาลรายจงัหวดันครพนม ปี พ.ศ.2536 มาตราส่วน 1:100,000 โดย กองนํ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี แสดงใน รูปท่ี 6 พบว่าโดยทัว่ไปนํ้าบาดาลในพ้ืนท่ีของ อ.เมือง จ.นครพนม ไดจ้าก
ชั้นตะกอนนํ้ าพา/ตะกอนตะพกัลุ่มนํ้ า (Qa/Qt) ไดแ้ก่ บริเวณริมแม่นํ้ าโขง ท่ีประกอบดว้ยชั้นหินอุม้นํ้ าท่ี
เป็นตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว ใหน้ํ้ า 10-20 ลบ.ม./ชม. และชั้นหินทราย หินทรายแป้ง 
หินดินดานของหมวดหินมหาสารคาม/ภูทอก ใหน้ํ้ าบาดาลปริมาณ 2-10 ลบ.ม./ชม. มีคุณภาพนํ้ าดี คือมี
ปริมาณสารละลายมวลรวม (Total Dissolved Solids; TDS) นอ้ยกว่า 750 มก./ล. ยกเวน้บางพื้นท่ีท่ีมีค่า 
TDS มากกวา่ 1,500 มก./ล.  
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รูปที ่5  แผนทีอุ่ทกธรณวีิทยา ลุ่มนํา้โขง – ชี – มูล (กรมทรัพยากรธรณ,ี 2543) 
 

กปภ.สาขานครพนม 

หน่วยบริการท่าอเุทน 



รายงานการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้าใตดิ้น  -  กปภ.สาขานครพนม                                                                กนัยายน  2553 
 

กองพฒันาแหล่งนํ้า                                                                   -9-                                                           ฝ่ายทรัพยากรนํ้า 

 

รูปที ่6  แผนทีน้ํ่าบาดาล จ.นครพนม 

3.3 ข้อมูลบ่อนํา้บาดาลในพืน้ท่ี 
 

จากการศึกษาขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี ต.หนองแสง (บริเวณท่ีตั้ ง กปภ. สาขานครพนม)        
อ.เมือง จ.นครพนม ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล ทั้งหมด 3 บ่อ ดงัในรูปที่ 7 แสดงขอบเขต ต.หนองแสง 
อ.เมือง จ.นครพนม ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ีลึกตั้งแต่ 30-42 เมตร ปริมาณนํ้าบาดาลท่ีไดต้ั้งแต่ 
4.50 – 4.55 ลบ.ม./ชม. และคุณภาพนํ้าบาดาลจากการวิเคราะห์เหลก็ (Fe) คลอไรด ์(Cl) ความกระดา้ง

ปริมาณนํา้ที่คาดว่าจะพฒันาได้ ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง 
Expected Well Yield (m3/hr) 
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ทั้งหมด (total hardness) และปริมาณสารละลายทั้งหมด (TDS) พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพนํ้ าอยูใ่นเกณฑ์
เหมาะสําหรับอุปโภค บริโภคได ้ยกเวน้บางบ่อในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณเหล็ก (Fe) มากถึง 41 มก./ลิตร ดงั
แสดงในตารางที่ 1 ชั้นนํ้ าบาดาลเป็นชนิดตะกอนนํ้าพา และลกัษณะชั้นดิน ชั้นหินของหลุมเจาะแสดงใน
ตารางที ่2 

 

 

รูปที ่7 ขอบเขต ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 

 
 

ต.หนองแสง 

ต.หนองญาต ิ

ต.อาจสามารถ 

ต.นาราชควาย 
กปภ.สาขานครพนม 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว 

ต.ท่าค้อ 

ต.นาทราย 



รายงานการศึกษาศกัยภาพแหล่งนํ้าใตด้ิน  -  กปภ.สาขานครพนม                                                                                                                                                     กนัยายน  2553 
 

กองพฒันาแหล่งนํ้า                                                                                                         -11-                                                                                                          ฝ่ายทรัพยากรนํ้า 

ตารางที ่1    ข้อมูลพืน้ฐานบ่อนํา้บาดาล  พืน้ทีต่ําบลหนองแสง  อาํเภอเมอืง  จังหวัดนครพนม  จํานวน  3 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ สถานทีเ่จาะ 
ความลกึ 
(เมตร) 

ระดบันํา้
ปกติ 

(เมตร) 

ระยะนํา้
ลด 

(เมตร) 

ปริมาณ
นํา้ 

(ลบ.ม/
ชม.) 

เหลก็   (มก./
ลติร) 

คลอไรด์ 
(มก./
ลติร) 

ความ
กระด้าง 

(มก./
ลติร) 

สารละลาย 
(มก./ลติร) 

1 U1983 สาํนกังานแรงงานและสวสัดิการสงัคม 30 8 10 4.5 17 6.8 25 127 
2 U355 โรงเรียนบา้นนาโสกนอ้ย 42 6.3 30.6 4.55 41 4 120 133 
3 U356 วดับา้นกดุแข ้ 30 4.8 19.2 4.55 1.3 0 0 0 
 
ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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ตารางที ่2   ข้อมูลช้ันดนิ ช้ันหินของหลุมเจาะ  พืน้ทีต่ําบลหนองแสง  อาํเภอเมอืง  จังหวดันครพนม  
จํานวน  1 บ่อ 

ลาํดบั เลขบ่อ คาํบรรยายชั้นดินชั้นหิน (Driller 's Log) 

1 U1983 จาก ถึง หน่วย ชั้นดิน/ชั้นหิน 

 0 1 เมตร top soil 

 1 5 เมตร clay 

 5 9 เมตร clay/sand 

 9 28 เมตร gravel 

 28 30 เมตร clay 

 ความลึกชั้นหินแขง็ : ระยะของท่อกรอง : P(24.00 - 30.00) 
 

       ทีม่า : กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (www.dgr.go.th) 
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บทที่ 4 

ผลการสํารวจ 
 
4.1 บ่อนํา้ตืน้ 

การสํารวจบ่อนํ้ าต้ืน บ่อนํ้ าบาดาล ของชาวบา้นหรือชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบักปภ.สาขา 
นครพนม และหน่วยบริการท่าอุเทน เพ่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํเป็น เช่น ระดบันํ้าปกติ ระดบัความลึกของบ่อ 
คุณภาพและปริมาณการใชน้ํ้า เพ่ือวิเคราะห์ศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นของพื้นท่ีดงักล่าว  

จากการสาํรวจบ่อนํ้าต้ืนในบริเวณพื้นท่ีท่ีขดุเจาะโดยชาวบา้นเพ่ือใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนหรือ
ชุมชน ไม่พบบ่อนํ้าต้ืนในพื้นท่ีชุมชนเน่ืองจากชาวบา้นไม่นิยมขดุเจาะบ่อนํ้าต้ืน  

  
4.2 บ่อนํา้บาดาล 

 มีการสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลในบริเวณพ้ืนท่ี กปภ.สาขานครพนม และหน่วยบริการท่าอุเทน  
ท่ีเจาะโดยหน่วยงานต่างๆ และชาวบา้นเจาะใชเ้องเพื่อการอุปโภค บริโภคในครัวเรือนหรือชุมชน จาํนวน 
1 บ่อ โดยรูปท่ี 8 แสดงบ่อนํ้ าบาดาลในพื้นท่ี รูปท่ี 9 แสดงตาํแหน่งบ่อนํ้ าบาดาลท่ีสาํรวจบริเวณพื้นท่ี
โดยรอบ หน่วยบริการท่าอุเทน และตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจบ่อนํ้ าบาดาลบริเวณพื้นท่ีโดยรอบ
หน่วยบริการท่าอุเทน พบวา่ความลึกท่ีเจาะลึกประมาณ 22 เมตร ชั้นนํ้าเป็นชั้นตะกอนนํ้าพา ประกอบดว้ย
กรวด ทราย และปริมาณนํ้ าท่ีคาดว่าจะได ้5-10 ลบ.ม./ชม คุณภาพนํ้ าอยู่ในเกณฑใ์ชเ้ป็นนํ้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคได ้ยกเวน้มีปริมาณเหลก็ หรือคลอไรดเ์กินเกณฑม์าตรฐาน  

 

 

รูปท่ี 8  บ่อนํ้าบาดาลในพืน้ที ่
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รูปที ่9  ตําแหน่งบ่อน้ําบาดาลทีสํ่ารวจบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบ หน่วยบริการท่าอุเทน 
 

ตารางที ่3 แสดงผลการสํารวจบ่อนํ้าบาดาลบริเวณพืน้ทีโ่ดยรอบหน่วยบริการท่าอุเทน 
 

 

ลาํดบัที ชนิดบ่อ ขนาดบ่อ (มม.) ระดบันาํปกติ (ม.) ความลึก (ม.) หมายเหตุ 

1 บ่อนาํบาดาล 100  -  22.00 หยอ่นเครือ่งวดัไมไ่ด ้

หน่วยบริการท่าอเุทน 

อาํเภอท่าอุเทน 

 

สัญลกัษณ์ 

1 

บ่อนํ้าบาดาล 
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บทที่ 5 

สรุปและเสนอแนะ 
 

5.1 สรุป 
 

1. ผลการสาํรวจขอ้มูลบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบ กปภ.สาขานครพนม และหน่วยบริการท่าอุเทน 
ไดแ้ก่ขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลของชาวบา้นมีความลึกประมาณ 22 เมตร บ่อนํ้ าบาดาลของกรมทรัพยากรนํ้ า
บาดาล และแผนท่ีนํ้ าบาดาลพบว่า ความลึกของบ่อนํ้ าบาดาลลึกตั้งแต่ 30 - 42 เมตร ปริมาณนํ้ าบาดาล   
10-20 ลบ.ม./ชม. และมีคุณภาพนํ้าดี  
 2. จากแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา สภาพพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบ กปภ.สาขานครพนม และหน่วยบริการ
ท่าอุเทน ชั้นนํ้ าบาดาลเกิดจากการสะสมตวัของตะกอนนํ้ าพาของแม่นํ้ าโขง จาํพวกกรวดทราย ทราย
ละเอียด ทรายแป้ง ดินปนทราย และบริเวณดงักล่าวเป็นคุง้นํ้ าเก่าท่ีมีการสะสมตวัของตะกอนกรวดทราย
เป็นชั้นหนา จึงคาดวา่น่าจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีจะสามารถพฒันานํ้ าดิบข้ึนมาเพ่ือผลิต
นํ้ าประปาได ้ซ่ึงปริมาณนํ้าท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดและคุณสมบติัของกรวดทรายในบริเวณดงักล่าว 
 

5.2 เสนอแนะ 
 

1. กปภ.สาขานครพนมในอนาคต มีโอกาสประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าดิบเพื่อการผลิตนํ้ าประปา 
เน่ืองจากระดบันํ้ าในแม่นํ้ าโขงลดตํ่าลงมากในช่วงฤดูแลง้ แต่บริเวณดงักล่าวยงัมีแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีระดบั
ลึกลงไป และจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ทางอุทกธรณีวิทยาและสาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ าบาดาลและบ่อนํ้ าต้ืน
ในพ้ืนท่ี พบวา่นํ้าใตดิ้นมีศกัยภาพในการพฒันานาํมาใชเ้ป็นนํ้ าดิบได ้ 

2. ชั้นดินบริเวณสถานีสูบนํ้ าดิบของ กปภ.สาขานครพนม และหน่วยบริการท่าอุเทน เป็นกรวด
ทรายท่ีเช่ือมถึงแม่นํ้ าโขงและสามารถรับนํ้า (recharge) จากแมน่ํ้าเขา้เพิ่มเติมในชั้นกรวดทรายได ้ความสูง
ของตล่ิง ถึงระดบัแม่นํ้ าโขงไม่เกิน 20 เมตร จึงคาดวา่น่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพแหล่งนํ้ าใตดิ้นท่ีสามารถ
พฒันานาํข้ึนมาผลิตเป็นนํ้าประปา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนนํ้าดิบในช่วงฤดูแลง้ได ้

3. เน่ืองจากการสาํรวจในคร้ังน้ีเป็นการสาํรวจขอ้มูลทางดา้นอุทกธรณีวิทยา สาํรวจขอ้มูลบ่อนํ้ า
บาดาลเดิมท่ีมีในพื้นท่ีเพ่ือเป็นขอ้มูลประเมินศกัยภาพดา้นแหล่งนํ้ าใตดิ้นในบริเวณดงักล่าวว่ามีศกัยภาพ
เหมาะสมหรือไม่ ส่วนขอ้มูลดา้นความลึกของชั้นนํ้ า ปริมาณนํ้ า และคุณภาพนํ้ าท่ีแน่นอนนั้น จะตอ้ง
ทาํการศึกษาโดยการเจาะสาํรวจก่อสร้างบ่อ สูบทดสอบปริมาณนํ้ า และวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าในพื้นท่ีจริง
ต่อไป 
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