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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 นํ้าบาดาลกบัวัฏจักรของน้ํา 
 นํ้าบาดาลเป็นน้ําส่วนหนึ่งของวัฏจักรของน้ํา(Hydrologic cycle) จะไหลติดต่อได้กับน้ําฟ้า น้ําผิวดิน น้ําใต้ดินหรือ
น้ําบาดาล น้ําจะไหลวนเวียนอยู่ในระบบของโลก (Earth System) ต่อไปนี้ได้แก่ ชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) เป็นพวก
ก๊าซต่างๆ ที่ล้อมรอบอยู่เหนือส่วนท่ีเป็นน้ําหรืออุทกภาค (Hydrosphere) ซึ่งประกอบไปด้วยน้ําต่างๆ ปกคลุมผิวโลกอยู่ 
ส่วนท่ีเป็นผิวโลกหรือธรณีภาค (Lithosphere) จะเป็นพวกหินแข็งที่อยู่ใต้ส่วนที่เป็นน้ําหรืออุทกภาค (Hydrosphere) ลง
ไป ซึ่งวัฏจักรของน้ํานี้จะไหลเวียนอยู่ในระบบของโลก (Earth System) ท้ังสามส่วน เป็นน้ําจากความลึกเฉลี่ยน้อยที่สุด
ประมาณครึ่งไมล์ในส่วนที่เป็นผิวโลกหรือธรณีภาค (Lithosphere) ไปจนถึงความสูงประมาณ 10 ไมล์ ในชั้นบรรยากาศ 
(Atmosphere)  

 
รูปที ่1.1 แสดงวัฏจักรของน้ํา (Hydrologic cycle) 

 วัฏจักรของน้ําจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ในปีหนึ่งๆ จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลในแตล่ะป ีซึ่งอาจจะมีปรมิาณ
ฝนน้อย ฝนแลง้ หรือฝนตกมากกว่าปกติ ซึ่งอาจทําให้เกดิน้ําแล้งหรือน้ําท่วม นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่วัฏจักรน้ํามีความ
แตกต่างกัน เชน่ เขตรอ้นชื้น เขตรอ้นอบอุ่น และเขตหนาว เป็นต้น   
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1.2 นํ้าบาดาล  
นํ้าบาดาล คือ น้ําผิวดินที่ไหลซึมลงไปกักเกบ็อยู่ระหว่างช่องว่าง รูพรุน ของ ดิน กรวด ทราย หรือรอยแตกของหิน 

ที่อยู่ลึกใต้ผิวดนิลงไปซึ่งน้ําท่ีกักเก็บใตผ้ิวดนินี้เรียกว่า ชั้นน้ําบาดาล (Aquifer) 

 

รูปที ่1.2 แสดงชนิดของชอ่งว่างกักเก็บน้ําบาดาล 

 

นํ้าบาดาล เป็นแหล่งนํ้าจืดท่ีมปีริมาณโดยสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 22.9 ของปริมาณน้ําจดืทั้งหมดบนโลก ส่วนอีก
ร้อยละ 76.5 เป็นน้ําแข็งขั้วโลกและรอ้ยละ 0.6 เป็นน้ําผิวดิน (ดังรูปที่ 1.3)  

 
รูปที ่1.3 แสดงปริมาณนํ้าจืดท่ีมีอยู่บนโลก 
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1.3 ชนิดของชั้นน้ําบาดาล  
 ช้ันน้ําบาดาลสามารถแบ่งตามลักษณะแรงดันได้ 2 ชนดิ คือ 

ชั้นน้ําบาดาลไร้แรงดัน (Unconfined aquifer) คือ ชั้นน้ําบาดาลเปิด มีระดับน้ําใตด้ิน (Water Table) ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณน้ําในชัน้น้ําบาดาล ปริมาณการสูบ ระบายน้ํา แหล่งเพ่ิมเติมน้ํา และอตัราการซึมผ่าน (ดังรูปที่ 1.4) 

ชั้นน้ําบาดาลมแีรงดัน (Confined aquifer) คือ ชัน้น้ําบาดาลปิด เป็นน้าํที่กักเก็บในชัน้ที่มีแรงดันมากกว่าแรงดัน
บรรยากาศ โดยมีชั้นทึบน้ําและชั้นต้านน้ํา ปิดทับและรองรับชั้นน้ําบาดาล(ดังรูปที ่1.4)  

 

 

รูปที ่1.4 แสดงชนิดของชั้นน้าํบาดาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับน้ําของ Confined Aquifer 
(Piezometric water table) 

Unconfined Aquifer 

ระดับ water table 

Confined Aquifer 
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บทที่ 2 
การสํารวจน้ําบาดาล 

2.1 การสํารวจน้ําบาดาล 
 การสํารวจน้ําบาดาล เป็นสิ่งสําคัญตอ่การเริ่มพัฒนาแหลง่น้ําบาดาลเพื่อตรวจสอบหาความลึก คุณภาพน้ํา และ
ปริมาณน้ํา โดยทั่วไปการสํารวจน้ําบาดาลแบ่งออกเป็น 2 วิธี ไดแ้ก่ การสํารวจบนผิวดิน และการสาํรวจใต้ผิวดิน  

2.1.1 การสํารวจบนผวิดิน 
 การสํารวจน้ําบาดาลบนผิวดนิ เป็นขั้นตอนแรกของการสาํรวจน้ําบาดาล การสํารวจน้าํบาดาลจากผวิดิน
ประกอบด้วย การสาํรวจจาการรวบรวมข้อมูล และการสํารวจโดยใช้เคร่ืองมอืทางธรณีฟิสิกส์  

 - การสํารวจจากการรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลสนามเก่ียวกับธรณีวิทยาของชัน้หิน สภาพภูมิประเทศ การ
ตีความขอ้มูลจากแผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ลกัษณะลําน้ํา น้ําพุ บ่อน้ําบาดาลเดมิ 
ประกอบด้วยที่ตั้ง ลกัษณะการใช้น้ํา ความลึกของชั้นน้ํา ระดับน้ําบาดาล ปริมาณน้ําบาดาล คุณภาพน้ําบาดาล ขอ้มูลหลมุ
เจาะ การเพิ่มเติมน้ําเข้าสูช่ั้นน้ําบาดาล และขอ้มลูอื่นๆ เพื่อสรุปสภาพอุทกธรณีวิทยาของแหล่งนํ้าบาดาลนั้นๆ 

 - การสํารวจโดยใช้เครือ่งมอืทางธรณีฟิสิกส์  เป็นวิธีทางวิทยาศาสตร์ทีใ่ชวั้ดคุณสมบัตทิางกายภาพของชั้นดินและ
หิน เพ่ือค้นหาการสะสมตัวของแหล่งแร่ แหล่งน้ํามันปโตรเลียม หรือลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา การสํารวจทางธรณี
ฟิสิกส์เป็นการตรวจวัดหรอืตรวจจับหาค่าความแตกต่างหรือค่าผดิวิสัย (Anomally) เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพภายไต้
ผิวโลก ซึ่งการสํารวจน้ําบาดาลด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ (Electrical Resistivity) เป็นการตรวจวัดคุณสมบตัิ
ทางไฟฟ้าที่มีความต้านทานแตกต่างกัน นํามาแปลความหมายโครงสร้างธรณีวิทยา ชนดิของหิน ช่องว่าง ความชื้นและ
คุณภาพของน้ํา เป็นต้น 

2.1.2 การสํารวจใต้ผิวดิน 

 เป็นการสํารวจที่ได้รายละเอียดทางธรณีวิทยาที่แน่นอนมากกว่าการสํารวจบนผิวดินซึ่งประกอบด้วย สํารวจโดย
การเจาะสํารวจ และสํารวจทางธรณีฟิสกิส์ใตผ้ิวดิน 

 - สํารวจโดยการเจาะสํารวจ เป็นการเจาะสาํรวจขั้นต้นด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก เพื่อเก็บขอ้มลูลักษณะของ
ชั้นดิน ชั้นหิน ความลึกของชัน้น้ําบาดาล ปริมาณน้ํา และคุณภาพน้ําบาดาล การเจาะสํารวจมีหลายวิธี เช่น การเจาะ
กระแทก การเจาะแบบหมุนตรง ตามความเหมาะสมของลักษณะธรณีวิทยา (ดังรูปที ่2.1) 
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รูปที2่.1 แสดงการเจาะสํารวจน้ําบาดาล 

 

 - สํารวจทางธรณีฟิสิกสใ์ตผ้ิวดิน เป็นวิธีการสํารวจโดยการหย่อนอุปกรณส์ําหรับวัดค่าทางฟิสิกส์ไปในหลุมเจาะ 
เพ่ือหาค่าคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินและชั้นหิน คุณภาพน้ํา ปริมาณน้ํา ความลึกและความหนาของชั้นน้ําหรือ
โครงสร้างทางกายภาพของหลุมเจาะ การหยั่งธรณีฟิสิกส์ ใตผ้ิวดินอาจะประกอบด้วยเทคนิคมากมายหลายวิธี ซึงจะช่วยให้
ได้ขอ้มูลตอ่เนือ่งจากผิวดินถงึก้นหลุมเจาะ สามารถหาความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียมกับตัวอย่างที่เกบ็จากหลุมเจาะนั้น 
ข้อมลูสามารถแสดงออกเป็นกราฟในจอคอมพิวเตอร์หรือเก็บบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้แล้วนําไปแปลความได้ง่าย
และสะดวก 

ก. การหยั่งความต้านทานไฟฟ้าหลุมเจาะ (Borehole Resistivity log) ขั้วกระแสไฟฟ้าและขั้วต่างศกัย์ไฟฟ้า
สามารถหยอ่นลงในหลุมเจาะที่ยังไม่ได้ลงท่อกรุบ่อหรอืทอ่กันพัง เพ่ือวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของวัตถุทีอ่ยู่รอบๆ หลุม
เจาะ ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า การหยั่งความต้านทานไฟฟ้าหลุมเจาะ (sesistivity log)  

ข. การหยั่งศักย์ไฟฟ้า ( Spontaneous Potential) ศักย์ไฟฟ้าธรรมชาต ิ(Natural Potential) ของชัน้หินหรือชั้น
ดินเกิดจากการเปลี่ยนแหลงทางเคมีและทางฟิสิกส์ของสสารต่างกันสองชนิดทีส่ัมผัส 
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บทที่ 3 
การสํารวจน้ําบาดาลด้วยวิธวีัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ 

3.1 การสํารวจโดยวิธวีัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ  
 หลักการ คือ การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ (Resistivity, ρ) ของวัตถุใดๆ ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของ
วัตถุใดๆ หมายถึง ความต้านทานไฟฟ้า (Resistance, R) ของวัตถุนั้นตอ่หน่วยความยาว (L) เมื่อวัตถนุั้นมีพื้นที่หน้าตัดหนึ่ง
ตารางหน่วย (A) เมื่อปล่อยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตามความยาว ดังนั้นคา่ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ จะเป็นส่วนกลับกับค่า
ความนําไฟฟ้า (Conductivity) นั่นคอื เมื่อวัตถุใดๆมีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงจะมีค่าความนําไฟฟ้าต่ํา ดังรูปที่ 3.1 

 
รูปที ่3.1 แสดงหลักการคํานวณความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ 

จากรูปที ่3.1 เมื่อ (Resistivity, ρ) = ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ หน่วย (ohm – meter) 

                      (Resistance, R) = ความต้านทานไฟฟ้า หน่วย (ohm) 

                      (Area, A) = พื้นที่หน้าตดั หน่วย (m2)  

                      (Length, L) = ความยาวของวัตถ ุหน่วย (meter) 

ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของหินจะแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับชนิดของหิน ความหนาแน่น ความพรุน ขนาด
และรูปร่างของช่องว่าง ปริมาณและคุณภาพของน้ํา และอุณหภูมโิดยปกติหินหรอืแร่ประกอบหินโดยทั่วๆ ไป เช่นควอรต์ซ ์
เฟลสปาร์ ไมก้า และอื่นๆ จะไม่นําไฟฟ้า กล่าวคือ เป็นฉนวน แต่เนื่องจากหินมีชอ่งว่างซึ่งมีน้ําหรือสารละลายเกลอืแร่ 
ละลายกักเก็บอยู่ อาจเป็นในลักษณะเพียงบางส่วน หรืออิ่มตัวทั้งหมด สารละลายหรอืน้ําเหล่านี้ จึงเป็นตัวนํากระแสไฟฟ้า 
ให้ไหลผ่านไปมาในตัวหินได้ ดังนั้น ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ซึ่งเป็นส่วนกลับกับการนําไฟฟ้าจําเพาะจะขึ้นอยู่กบัสาเหตุ
หรือปัจจัยที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

(1) การนําไฟฟ้าของน้ําหรือสารละลายที่แทรกอยู ่โดยขึน้อยู่กับปริมาณของเกลอืแรท่ี่ละลายอยู ่หรือขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของน้ํานั่นเอง 

(2) ปริมาณของสารละลายทีแ่ทรกหรือถูกกักเก็บอยู่ในชอ่งว่าง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับค่าความพรุน ตลอดจนสภาวะที่หิน
นั้นอยู ่กล่าวคือ อยู่เหนอืหรอืต่ํากว่าระดับน้ําบาดาล จากการศึกษาพบว่า ถ้าหินนั้นอยู่เหนือระดับน้ําบาดาล หินที่สามารถ
กักเก็บความชืน้ไว้มากกว่าจะมีความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํากว่าหินทีก่ักเก็บความชืน้ได้น้อยกว่า ดังนั้น ดินเหนยีวก็จะมี
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ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํากว่าทรายและกรวด ในขณะเดียวกัน กรณีที่หินนั้นอยู่ต่ํากว่าระดับน้ําบาดาล หินท่ี
สามารถอุม้สารละลายเกลอืแร่และดึงดดูออิอนอสิระไดด้กีว่า ก็จะมีความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํากว่าหินที่ไม่สามารถ
ดึงดดูอิออนอิสระไว ้กรณีนี้ ดนิเหนียวก็จะมคีวามต้านทานไฟฟ้าจําเพาะต่ํากว่าทรายและกรวดค่าความต้านทานไฟฟ้า
จําเพาะของหนิชนิดต่างๆ หรือน้ําที่มคุีณสมบัตติ่างๆ ไมส่ามารถกําหนดค่าทีต่ายตัวได ้ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องดังกลา่ว หินอัคนีและหินแปรอาจจะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะตั้งแต ่102 ถึง 108 ohm-m หินตะกอนและ
หินร่วนอาจจะตั้งแต่ 10 ถึง 104 ohm-m ได ้รูปที่ 3.2 แสดงค่าความตา้นทานไฟฟ้าจําเพาะในหินชนิดต่างๆ 

 
 

 
รูปที ่3.2 ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของหนิประเภทต่างๆ ซึ่งมีน้ําจืดแทรกอยูต่ามชอ่งว่างถ้าเปลี่ยนเป็นน้ําเค็ม              

ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจะลดลงอยา่งน้อยหนึ่งเท่าตัว(จาก Todd, 1980) 
 

การสํารวจน้ําบาดาลด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ เป็นการใช้เคร่ืองมอืวัดความต้านทานไฟฟ้า โดยมี
ขั้วไฟฟ้า 4 ตัวด้วยกัน โดยขัว้ไฟฟ้า 2 ตัว จะทําหน้าที่เปน็ขั้วกระแสไฟฟ้า (Current electrodes, CC) และอีก 2 ตัว     
จะทําหน้าที่เปน็ขั้ววัดความตา่งศักย์ (Potential electrodes, PP) ขั้วท้ังสี่จะปักลงไปในดินในพื้นทีส่าํรวจ  

เมื่อปลอ่ยกระแสไฟฟ้าผ่านลงไปในดินระหว่างขั้ว CC จะทําให้เกิดความต่างศักย์ขึ้นทีร่ะหว่างขั้ว PP แล้วทําการ
วัดความต่างศกัย์ที่เกิดขึ้น จากค่าความต่างศักย์ที่วัดได ้และจากการทราบค่ากระแสไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป ทําให้สามารถ
คํานวณค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชัน้ดินชั้นหินในพื้นที่ดังกล่าว (รูปที ่3.3) 
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รูปที ่3.3 แสดงแบบจําลองการสํารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ 
 

จากรูปที ่3.3 ค่าความต้านทานไฟฟ้าท่ีวัดได ้จะเป็นค่าเฉลี่ยของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชัน้ดินชั้นหิน
ทั้งหมดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านทัง้หมด จึงเรียกค่าเฉลี่ยนี้ว่า ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (Apparent resistivity, 
ρa) ถ้าขยายระยะห่างของขัว้ไฟฟ้าทั้งหมดออกไป กระแสไฟฟ้าจะผ่านลึกลงไปในชั้นดินชั้นหินที่ระดับความลึกมากกว่าเดิม
ตามลําดับ ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ จะเปลีย่นแปลงไปกับความลึกที่กระแสไฟฟ้าไหลผา่นลงไป ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ขนาดความกว้างหรือระยะของขั้วไฟฟ้าที่ผิวดิน ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏจําเป็นต้องนําไปแปลความหมายและ
คํานวณออกมาเป็น ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริง (True resistivity, ρ) ของแต่ละชั้นดินหรือหนิ ตอ่ไป  
 

3.2 การออกแบบการจัดขัว้ไฟฟ้าสํารวจ 
การออกแบบการจัดขั้วไฟฟ้าสํารวจ (Electrode configuration หรือ Electrode array) ในระหว่างทําการสํา 

รวจน้ัน อาจจะวางหรือจดัไดห้ลาย ๆ รูปแบบ แตท่ี่นิยมใช้จะมอียู่ 3 รูปแบบ ดังนี้ 
3.2.1 การจัดแบบเวนเนอร ์(Wenner configuration) โดยจัดให้ระยะห่างระหวา่งขั้วไฟฟ้าทุกตัวมีค่าเท่ากัน

หมด (รูปท่ี 3.4) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (Apparent Resistivity, ρa) จะมีค่าเท่ากับ   
ρa = 2¶a(V/I) 

เมื่อ    ρa = ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ 

          a = ระยะห่างของขั้วไฟฟ้า 

          V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า 
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           I = กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป 

การจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบ Wenner configuration เป็นการสํารวจแนวดิง่หรือแนวราบที่นิยมใช้สํารวจน้ําบาดาล
ระดับตื้นและลกึ แนวทอ่ โครงสร้างธรณีวิทยา รอยเลือ่น และรอยแตก ของชั้นดินหรอืหินเบื้องต้น 

 

3.2.2 การจัดแบบชลัมเบอร์เจ (Schlumberger configuration) โดยกําหนดให้ระยะ L ระหว่างขั้วไฟฟ้า CC 
มีค่ามาก ๆ เมือ่เปรียบเทียบกับระยะ b ซึ่งเป็นระยะระหว่างขั้ว PP โดยอย่างน้อย L ตอ้งมากกว่า 5 เท่าของระยะ b      
(L ≥ 5b) (รูปที่ 3.4) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (ρa) จะมีค่าเท่ากับ 

ρa = ¶(L/2)2 – (b/2)2 V 
                                                                     b           I  

เมื่อ    ρa = ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ 

          b = ระยะห่างของขั้ววัดความต่างศักย์ไฟฟ้า 

            L = ระยะห่างขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า 

          V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า 

           I = กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป 

การจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบ Schlumberger configuration เป็นการสํารวจแนวดิ่งท่ีนิยมใช้สํารวจนํ้าบาดาลระดับ
ตื้นและลึกได้ และอาจจะประเมินคุณภาพนํ้าบาดาลได้เบ้ืองต้น 

 

3.2.3 การจัดแบบไดโพล-ไดโพล (Dipole-dipole configuration) โดยให้ระยะหา่งระหว่าง CC = PP = a 
และระยะห่างระหว่างชดุของขั้ว CC และ PP ห่างเท่ากับ na (รูปที ่3.4) ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (ρa) จะมี
ค่าเท่ากับ 

ρa = n(n+1)(n+2)a (V/I) 

เมื่อ    ρa = ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ 

          a = ระยะห่างของขั้วไฟฟ้า 

          V = ความต่างศักย์ไฟฟ้า 

           I = กระแสไฟฟ้าที่ปล่อยลงไป 

  n = factor number of spacing ; 1 , 2 , 3 , …  

การจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบ Dipole - dipole configuration เป็นการสํารวจแนวราบที่นิยมใชส้ํารวจ แนวท่อ 
โครงสร้างธรณวีิทยา รอยเลือ่น และรอยแตก ของชั้นดินหรือหินเบือ้งต้น 
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รูปที ่3.4 แสดงรูปแบบการจัดขั้วไฟฟ้าสํารวจ 

 

สําหรับวิธีการสํารวจในภาคสนาม สามารถกระทําได้ใน 2 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับความมุ่งหมายและวัตถปุระสงค์ของ
การสํารวจ กลา่วคือ  

สํารวจหาค่าการเปลี่ยนแปลงในแนวราบ (Horizontal profiling method)  
สํารวจหาค่าการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง (Vertical depth sounding method) 
(1) การสํารวจหาค่าการเปลี่ยนแปลงในแนวราบ (Horizontal profiling method) มีวตัถุประสงค์ของการสํารวจ

เพ่ือหาค่าการเปลี่ยนแปลงของความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในแนวราบ วิธีการก็โดยกําหนดตําแหน่งสํารวจ (Stations) ให้
ครอบคลุมพื้นที่สํารวจ จากนั้นกําหนดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (Electrode spacing) และเลอืกรปูแบบของการจดั
ขั้วไฟฟ้าที่ต้องการเช่น Wenner หรือ Schlumberger configuration ทําการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะที่ 
ตําแหน่งสํารวจที่กําหนดไว้แล้ว โดยใช้ระยะห่างระหว่างขัว้ไฟฟ้าและรูปแบบการจัดขั้วไฟฟ้า เหมือนกันหมดทุกตําแหน่ง
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สํารวจ เพราะฉะนั้น ค่าของความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะที่อ่านได ้ก็จะเป็นตัวแทนของความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชั้น
หินที่ระดับความลึกที่เท่ากันในแตล่ะตําแหน่งสํารวจ ค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะที่วัดได้ทีแ่ต่ละตาํแหน่งสํารวจ และถ้า
มีจํานวน ข้อมลูมากเพียงพอและครอบคลมุพ้ืนที่สํารวจ จะสามารถเขียนเส้นระดับค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะที่เท่ากัน 
(Resistivity contour) ของบริเวณที่ทําการสํารวจได ้เรียกว่า Resistivity contour map (รูปที ่3.5) ในขณะเดียวกันก็
สามารถนําเสนอขอ้มลู และแปลความหมายความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ และสภาพธรณีวิทยาในพื้นที่ในลักษณะของ 
Resistivity profile ได ้(รูปที่ 3.6) 
 

การสํารวจหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในแนวราบนี้ ให้ประโยชนใ์นการสํารวจเบื้องต้นในการหาโครงสร้าง
ธรณีต่าง ๆ เช่น รอยเลื่อน รอยต่อระหว่างชั้นหิน แนวแตก ช่วยในการกาํหนดขอบเขตของน้ําทะเลทีห่นุนแทรกเข้ามา ช่วย
ในการหาขอบเขตของเลนซข์องกรวดทรายท่ีแทรกอยูใ่นบริเวณตะกอนดนิเหนียว ช่วยในการกําหนดตาํแหน่งหรือพื้นที่ที่ม ี
การปนเปื้อนของน้ําบาดาลได้ 

(2) การสํารวจหาค่าการเปลี่ยนแปลงในแนวดิ่ง (Vertical depth sounding) มีวัตถุประสงค์เพือ่หาการ
เปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในแนวลกึ วิธีการโดยกาํหนดแนวสํารวจ (Survey line) และเลอืกรูปแบบ
ของการจัดขั้วไฟฟ้า (Electrode configuration) ที่ตอ้งการใชใ้นการสํารวจ กําหนดจดุก่ึงกลางของแนวสํารวจเป็น
ตําแหน่งสํารวจเร่ิมต้น กําหนดระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า(Electrode spacing) เริ่มต้นใหม้ีระยะนอ้ย ๆ ก่อนทําการวัดค่า
ความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะสําหรับระยะระหว่างขั้วไฟฟ้าเร่ิมต้น จากนัน้ก็จะขยายระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าออกไปทําการ
วัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ และขยายระยะระหว่างขั้วไฟฟ้าออกไปอีกและทําการวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ ทํา
เช่นนี้ไปจนครอบคลมุแนวสํารวจที่วางไว้เนื่องจากความลกึที่กระแสไฟฟา้วิ่งผ่านลงไปในชั้นดินชั้นหินข้างล่าง จะขึ้นอยู่กับ
ระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า กล่าวคือ เมื่อระยะห่างมาก กระแสไฟฟ้าก็สามารถท่ีจะวิ่งผ่านลงไปในชั้นหิน 

 

 
 

รูปท่ี 3.5 การนําเสนอขอ้มลูในรูปของ Resistivity contour map (จาก Fetter,2001) 
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รูปที่ 3.6 การนําเสนอในรูปของ Resistivity profile map (จาก Todd,1980) 

 

ลึกมากขึ้น โดยท่ัวไปในการสํารวจจะเริ่มตน้ที่ระยะระหวา่งขั้วไฟฟ้ามีค่าน้อย และเพิ่มขยายมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (ρa) ที่วัดไดใ้นช่วงแรก ๆ ก็จะใกล้เคียงกบัค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชั้นดินชั้นหิน
ในส่วนตื้น ๆ เมื่อขยายระยะห่างของขั้วไฟฟ้าออกไป กระแสไฟฟ้าก็จะวิ่งผ่านลงไปท่ีความลึกมากขึน้ ค่าความต้านทาน
ไฟฟ้าจําเพาะปรากฏก็จะใกล้เคียงกับค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชั้นหินที่อยู่บริเวณส่วนที่ลกึลงไป ดังนั้น ที่แต่ละ
ตําแหน่งสํารวจจะทําการวัดค่าความต้านทานําไฟฟ้าจําเพาะออกมาไดห้ลายๆ ค่า ซึ่งสัมพันธ์กับความลึกระดับต่างๆ กัน 
เป็นการสํารวจหาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้านําเพาะในแนวลึกนั่นเอง ถ้านําค่าความต้านทานําไฟฟ้านําเจาะ
ปรากฏและระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าที่สัมพันธ์กันมาเขียนลงบนกระดาษกราฟ (รูปที่ 3.7) จากรูปร่างลักษณะกราฟ 
สามารถท่ีจะบอกคร่าว ๆ ถึงลักษณะของชัน้หินในบริเวณที่ทําการสํารวจได้ว่า พื้นท่ีดงักล่าวน่าจะมชีั้นหินอยู่กับชัน้
ความสัมพันธ์เปรียบเทียบของค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของแตล่ะชั้นเป็นอย่างไร 
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รูปที่ 3.7 แบบของกราฟช่วยในการแปลความหมายเบื้องต้นในการสํารวจหาค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในแนวดิ่ง 

 

อย่างไรก็ตาม จําเป็นต้องมีการนําค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (ρa) และระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าท่ี
สัมพันธ์กันไปทําการแปลความหมาย เพื่อให้ได้มาค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะจริง (ρ) ของชนดิหนิแตล่ะชั้นตลอดจน
ความหนาของชั้นหินแต่ละชัน้ได้ซึ่งต้องอาศัย Master curves ช่วยในการแปลความหมายในแต่ละกรณี และแต่ละรูปแบบ
ของรูปแบบของการจัดขั้วไฟฟ้า 

การแปลความหมายของขอ้มลูที่ไดจ้ากการสํารวจหาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในแนวดิ่ง  

ในกรณีทีท่ําการสํารวจโดยการจัดขั้วไฟฟ้าแบบ Wenner จะอาศัย Master curves ซึ่งจัดทําโดย Mooney and 
Wetzel (1956) ซึ่งได้คํานวณและสร้าง Master curves จํานวน 2,400 กราฟ เพื่อใชแ้ปลความหมายในกรณีท่ีมีชัน้หิน
ตั้งแต ่2, 3 ถึง 4 ชั้น (Layers) โดยมีขั้นตอนแปลความหมายในกรณ ี2 ชั้นดังนี ้(รูปท่ี 3.8) 

(1) นําค่าความต้านไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (ρa) มาเขียนกับค่าระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้า (a) ลงบนกระดาษกราฟ 
(Log-log scale) และโดยมีขนาดของ Log-scale เท่ากับขนาดของ Master curve เรียกกราฟนี้ว่า Field curve 

(2) นํา Field curve มาทาบลงบน Master curve โดยพยายามให้ Field curve ทับกับ Master curve เส้นใด
เส้นหน่ึงมากทีสุ่ด และแกนทัง้สอง (ทั้งแกนตั้งและแกนนอน) ของกราฟทั้งสองจะตอ้งขนานกันตลอด 

(3) แกนอ้างอิง (Reference axis) ในแนวนอนของ Master curve จะตดักับแกนตั้งของ Field curve ซึ่งจุดตัดนี้
จะให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าเพาะของชั้นทีห่นึ่ง (ρ1) 
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(4) แกนอ้างอิงในแนวตั้งของ Master curve จะตดักับแกนนอนของ Field curve ซึ่งจุดตดันี้จะให้ความหนาของ
ชั้นที่หนึ่ง (h1) 

(5) อ่านค่า K (Resistivity coefficient) ซึง่มีกํากับอยู่บน Master curve แต่ละเส้น หาค่าความต้านทานไฟฟ้า
จําเพาะของชัน้ท่ีสอง (ρ2) จากความสัมพันธ์ 
 

K = ρ1 - ρ2 

       ρ2 + ρ1 
 

 
 

รูปที ่3.8 การแปลความหมายการสํารวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในกรณีที่มชีั้นหนิ 2 ชั้นและ                         
จัดขั้วไฟฟ้าแบบ Wenner (ปรับปรุงจาก Mooney and Wetzel,1956) 
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สําหรับขั้นตอนแปลความหมายในกรณ ี3 ชั้นมดีังนี้(รูปที ่3.9) 

(1) นําค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏ (ρa) ที่วัดไดจ้ากภาคสนามมาเขียนกับค่าระยะห่างระหว่างขั้วไฟฟ้าท่ี
สัมพันธ์กันลงบนกระดาษกราฟ (Log-log scale) และโดยมีขนาดของ Log-scale เทา่กับของ Master curve เรียกกราฟนี้
เป็น Field curve 

(2) เลือกชดุ (Set) ของ Master curve ท่ีมีลักษณะใกล้เคยีงกับ Field curve เพื่อใช้ในการทาบกราฟ นํา Field 
curve มาทาบลงบน Master curve และให้ทับกับ Master curve เส้นใดเส้นหนึ่งมากที่สดุ (ทาบสนิทมากท่ีสดุ) และแกน
ทั้งสอง (ทั้งแกนตั้งและแกนนอน) ของกราฟทั้งสองจะตอ้งขนานกันตลอด 

(3) แกนอ้างอิงในแนวนอนของ Master curve จะตดักับแกนตั้งของ Field curve ซึ่งจุดตดันี้จะให้ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะของชัน้ที่1 (ρ1) 

(4) แกนอ้างอิงในแนวตั้งของ Master curve จะตดักับแกนนอนของ Field curve จุดตดัจะใหค่้า D2 ซึ่งเป็นค่า
ความลึกจากผวิดินถึงรอยตอ่ (Interface) อันที่สอง หรืออกีนัยหนึ่งก็คือ ค่าของความหนาของชั้นทีห่นึ่ง (h1) รวมกับค่า
ความหนาของชั้นที่สอง (h2) 

(5) เมื่อทราบ D2 สามารถหาค่า D1 ได ้(ค่าความลึกจากผวิดินถึงรอยตอ่ชั้นที่หนึ่ง) ซึ่งก็คือ ความหนาของชั้นทีห่นึ่ง 
(h1) จากอัตราส่วนของ D1 : D2 ที่กํากับอยูบ่น Master curve เส้นที่ใชท้าบกันอยู ่

(6) เมื่อทราบ ρ1 สามารถหาค่า ρ2 และ ρ3  ได้จากอตัราส่วนของ ρ1 :  ρ2  : ρ3  ที่มกํีากับบน Master curve 
เส้นท่ีใช้ทาบกันอยู ่
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รูปที ่3.9 การแปลความหมายการสํารวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในกรณีที่มชีั้นหนิ 3 ชั้นและ                         
จัดขั้วไฟฟ้าแบบ Wenner (ปรับปรุงจาก Mooney and Wetzel,1956) 

 
การแปลความหมายของขอ้มลูที่ไดจ้ากการสํารวจหาค่าการเปลี่ยนแปลงความต้านทานจําเพาะไฟฟ้าในแนวดิ่ง ใน

กรณีที่ทําการสาํรวจโดยการจัดขั้วไฟฟ้าแบบ Schlumberger ในทํานองเดียวกันจะอาศยั Master curves ซึ่งจัดทําโดย 
Compagnic Generale de Geophysique (1963) ซึ่งได ้Master curve ในกรณ ี2 และ 3 ชั้นจํานวน 480 กราฟ โดยมี
หลักการและขัน้ตอนวิธีการทาบเหมือนกับในกรณีของการจัดขั้วแบบ Wenner การเขียน Field curve จะใช้ค่าความ
ต้านทานไฟฟ้าจําเพาะปรากฏกับค่าระยะครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างขั้วไฟฟ้า (L/2) ท่ีสมัพันธ์กับการแปลความหมายใน
กรณี 2 ชั้นแสดงในรูปที ่3.10 
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รูปที ่3.10 การแปลความหมายการสํารวจค่าความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะในกรณีมชีั้นหิน 2 ชั้นและจัดขั้วไฟฟ้าแบบ 

Schlumberger (ปรับปรุงจาก Compagnic Generale de Geophysique, 1963) 

 

 
รูปที ่3.11 กราฟแสดงค่าการสํารวจความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ 
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3.3 อุปกรณ์และเครื่องมือการสํารวจน้ําบาดาล ประกอบด้วย(ดังรูปที3่.12) 

- เครือ่งวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Meter) 

- ม้วนสายไฟฟา้ 

- แท่งหมุดโลหะ 

- ค้อน 

- สายวัดระยะ 

- วิทยุรับ-ส่ง 

- สายเชื่อมตอ่และปากคีบ 

 

 
 

รูปที่3.12 แสดงอุปกรณแ์ละเครือ่งมอืการสํารวจน้ําบาดาลด้วยวิธีวัดความต้านทานไฟฟ้าจําเพาะ 



การสํารวจน้ําบาดาลดวยวิธีวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ         กันยายน 2554  Page 19 

 

บทที่ 4  
บทสรปุและเสนอแนะ 

 4.1 บทสรุป 
 จากปริมาณน้ําบาดาลที่มอียู่จาํนวนมาก ทําให้น้ําบาดาลเป็นแหล่งน้ําที่เหมาะสมกับการนํามาใช้สําหรับการ
อุปโภคและบรโิภคเนื่องจากผา่นการกรองโดยธรรมชาต ิทําให้มีสิ่งเจอืปนน้อยมาก ดังนัน้การสํารวจหาแหล่งน้ําบาดาลจึงมี
ความสําคัญเปน็ลําดับแรกของการพัฒนาเพ่ือนําน้ําบาดาลมาใช้ประโยชน์ 

 4.2 เสนอแนะ 
 จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและประเทศไทย ทาํให้เกิดภาวการณ์เกี่ยวกับน้ํา เช่น น้ําท่วม 
และนํ้าแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบตอ่ปริมาณน้ําดบิเพื่อการผลติน้ําประปาของการประปาส่วนภูมิภาค น้ําบาดาลจึงเป็นทางเลือก
สําหรับการแก้ไชปัญหาดังกลา่ว แต่การนําน้าํบาดาลขึ้นมาใช้ควรคํานึงถึงปริมาณน้ําที่ใช ้ซึ่งไม่ควรเกินเกณฑ์ (Safe yield)
ตามพระราชบญัญตัินํ้าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
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