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อุทกธรณีวทิ ยาประเทศไทย HYDROGEOLOGY OF THAILAND

หัวข้อการนําเสนอ
• หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา
• แหล่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย
• ศักยภาพนํ้าบาดาลของประเทศไทย
แผนที่อุทกธรณีวิทยาประเทศไทย
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2526)

• หน่วยหินทาง
อุทกธรณีวิทยา
หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา
แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ


กลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินร่วน
(unconsolidated
aquifers)



กลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็ง
(consolidated aquifers)

แผนทีอ่ ุทกธรณีวิทยาประเทศไทย (ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2526)
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กลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินร่วน
นํ้าบาดาลในตะกอนหินร่วนนับเป็ นแหล่งนํ้าบาดาลที่สําคัญหรือ
ประมาณร้อยละ 90 ของแหล่งนํ้าบาดาลที่พฒ
ั นาขึ้ นมาใช้ได้ เช่น
บริเวณที่ราบลุ่มเจ้าพระยา และแอ่งเชียงใหม่-ลําพูน เป็ นต้น
ตะกอนหินร่วนของประเทศไทยมีอายุต้ งั แต่ยุคควอเทอร์นารี
จนถึงยุคเทอร์เชียรี (66 ล้านปี ) คุณสมบัติการกักเก็บและการให้
นํ้าบาดาลแตกต่างกันออกไป

อุทกธรณีวทิ ยาประเทศไทย HYDROGEOLOGY OF THAILAND

กลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็ง
คุณสมบัติการกักเก็บนํ้าบาดาลในหินแข็งขึ้ นอยู่กบั ความพรุนทุติยภูมิ เช่น
โพรงของหินปูนใต้ดิน รอยแตกในชั้นหินอันเกิดจากแนวรอยเลือ่ นของหิน
(fault zones) ระบบรอยแตกอันเกิดจากการปริในชั้นหิน (jointing
systems) รอยแตกทีเ่ กิดจากการโค้งงอของชั้นหิน (folding) หรือรอย
แตกทีเ่ กิดจากการหดตัว (shrinkage cracks)
กลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็งทีพ่ บในประเทศไทยมีอายุต้ งั แต่ปลายยุค
เทอร์เชียรีไปจนถึงยุคพรีแคมเบรียน (66-570 ล้านปี ) บ่อนํ้าบาดาลในพื้ นที่
ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ ร้อยละ 80 ทีเ่ จาะและพัฒนานํ้าบาดาลจากชั้น
หินแข็ง
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หน่ วยหินทางอุทกธรณีวทิ ยา
กลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินร่วน

• ชั้นนํา้ ภูทอก (KTpt)
• ชั้นนํา้ มหาสารคาม (Kms)
• ชั้นนํา้ โคราชตอนบน (Kuk)
• ชั้นนํา้ โคราชตอนกลาง (Kmk)
(Sand Dune Aquifers)
• ชั้นนํา้ โคราชตอนล่าง (Klk)
• ชั้นนํา้ เชียงราย (Qcr)
• ชั้นนํา้ ลําปาง (Trl)
• ชั้นนํา้ เชียงใหม่ (Qcm)
• ชั้นนํา้ คาร์บอเนต (PCc)
• ชั้นนํา้ แม่สอด (Tms)
• ชั้นนํ้าหินชั้นกึง่ หินแปร (PCms)
• ชั้นนํ้าในหินแปร
• ชั้นนํ้าในหินแกรนิต
• ชั้นนํ้าในหินบะซอลท์
ทีม่ า : ดัดแปลงจากเจริญ เพียรเจริญ (2525) กรมทรัพยากรธรณี (2526)
วจี รามณรงค์ และสมชัย วงศ์ สวัสดิ์ (2541) และวิฑติ ศิริโภคากิจ (2543) • ชั้นนํ้าในหิ นภูเขาไฟ
•
•
•
•

ชั้นนํา้ เจ้ าพระยา (Qcp)
ชั้นนํา้ ระยอง (Qry)
ชั้นนํา้ พนัสนิคม (Qpn)
ชั้นนํา้ สันทรายลมพัดพา

กลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็ง
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หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินร่วน
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

หน่วยหินทาง
ธรณีวิทยา
Recent
Recent
(0-0.01 m.y.)
Alluviums
Flood-Plain
Deposits
Quaternary Recent and
(0 – 1.6 m.y.)
Old Beach
Sand
อายุ

หน่วยหินทาง
อุทกธรณีวิทยา
1) ชั้นนํ้าเจ้าพระยา
(Choa Phraya
Aquifers, Qcp)
2) ชั้นนํ้าระยอง
(Rayong Aquifers,
Qry)

ลักษณะของหินอุม้ นํ้าในพื้ นทีต่ ่างๆ
แหล่งนํ้าบาดาลระดับตื้ นตามลุ่มนํ้าหลากของลํานํ้าสายต่างๆ
ในทุกพื้ นทีข่ องประเทศ มีตะกอนทรายรูปพัด ทางตะวันตกของ
จ. กําแพงเพชร พื้ นทีภ่ าคกลางตอนบน
1) พื้ นทีภ่ าคใต้ ตะกอนทรายชายหาด ส่วนใหญ่ความหนาไม่
เกิน 10 ม. นํ้าบาดาลจื ดมักลอยตัวอยู่เหนือชั้นนํ้าเค็ม บางพื้ นที่
อาจพบแนวสันทรายยุคเก่า บางแห่งเป็ นชั้นทรายหนากว่า 50 ม.
ให้น้ าํ บาดาลจื ดทีม่ ีปริมาณสูง เช่น บริเวณ ต.บางเบิด อ.บาง
สะพาน บริเวณสนามบิน จ.ภูเก็ต และหลายพื้ นทีใ่ น จ.นราธิวาส
2) พื้ นทีภ่ าคตะวันออก เป็ นแหล่งนํ้าบาดาลระดับตื้ นในพื้ นที่
ชายฝัง่ เช่น บริเวณตั้งแต่อ่างศิลาจนถึงบริเวณหาดผาแดง บริเวณ
หาดพัทยา-นาจอมเทียน บริเวณชายหาดของสัตหีบ บริเวณแอ่ง
บ้านค่าย และหาดบ้านเพ-แม่พิมพ์ของ จ.ระยอง อ่าวคุง้ -กระเบน
อ.ท่าใหม่ บริเวณชายฝัง่ ทะเลตั้งแต่ จ.ตราด ถึง อ.หาดเล็ก เป็ น
ต้น
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หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินร่วน (ต่อ)

(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)
หน่วยหินทาง
หน่วยหินทาง
อายุ
ธรณีวิทยา
อุทกธรณีวิทยา
Quaternary Colluvail
3) ชั้นนํ้าพนัสนิคม
(0 – 1.6 m.y.)
(Panatnikom Aquifer,
Deposits
Qpn)
Quaternary Eolian
(0 – 1.6 m.y.)
Deposits
Miocene to
Pleistocene

(23.7-0.01 m.y.)

Younger
Terrace
Deposits

ลักษณะของหินอุม้ นํ้าในพื้ นทีต่ ่างๆ

เป็ นนํ้าบาดาลทีก่ กั เก็บในหินร่วนทีห่ นา เกิดตามพื้ นทีล่ าดเอียงเชิง
เขาในทุกพื้ นทีข่ องประเทศ นํ้าบาดาลเจาะพบนํ้าในระดับลึก แต่ได้
ปริมาณนํ้าค่อนข้างจํ ากัด เนือ่ งจากมีดินเหนียวจากการผุพงั ของ
หินแข็งเป็ นส่วนประกอบ
ชั้นนํ้าสันทรายลมพัดพา เป็ นนํ้าบาดาลระดับตื้ นตามเนินทรายลมพัดพา พบเฉพาะในพื้ นที่
(Sand Dune Aquifers) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณพื้ นทีต่ รงกลางของแอ่งโคราช
บ่อนํ้าบาดาลส่วนใหญ่เจาะในหน่วยหินทีม่ ีความลึกน้อยกว่า 40 ม.
ชั้นนํ้าเชียงราย
แหล่งนํ้าบาดาลระดับตื้ น พบตามแอ่งต่างๆ ในพื้ นทีภ่ าคเหนือ
(Chiangrai Aquifers, เช่น แอ่งแม่จนั แอ่งเชียงราย แอ่งแม่สรวย แอ่งพะเยา แอ่ง
เชียงใหม่ แอ่งลําปาง แอ่งแพร่ เป็ นต้น บางแห่งของพื้ นทีภ่ าค
Qcr)
กลางตอนบน เช่น บริเวณเขต จ.สุโขทัย บางส่วนของ จ.พิษณุโลก
และพื้ นทีด่ า้ นทิศตะวันตกของ จ.กําแพงเพชร ส่วนพื้ นทีภ่ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ หมวดหินนํ้ามูล เป็ นแหล่งนํ้าพุตามขอบแอ่ง
ด้านทิศใต้ของขอบแอ่งโคราช ตั้งแต่ อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
จนถึง จ.อุบลราชธานี บางแห่งทีร่ องรับด้วยหินทรายและทรายแป้ง
ของหมวดหินมหาสารคาม นํ้าบาดาลในชั้นกรวดทรายมักพบ
นํ้าเค็ม
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หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินร่วน (ต่อ)
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)
อายุ
Pleistocene

(0.01-1.6 m.y.)

Tertiary

(1.6-66.4 m.y.)

หน่วยหินทาง
หน่วยหินทาง
ธรณีวิทยา
อุทกธรณีวิทยา
Old Terrace ชั้นนํ้าเชียงใหม่
Deposits
(Chiangmai Aquifers,
Qcm)

Mae Sot
Formation

ชั้นนํ้าแม่สอด
(Mae Sot Aquifer,
Tms)

ลักษณะของหินอุม้ นํ้าในพื้ นทีต่ ่างๆ
เป็ นชั้นนํ้าบาดาลในชั้นกรวดทราย ทําให้เกิดเป็ นชั้นนํ้าบาดาล
หลายชั้น (multi-aquifers)
1) พื้ นทีภ่ าคเหนือ พบตามแอ่งต่างๆ พื้ นทีใ่ จกลางแอ่งมักปิ ด
ทับด้วยหินตะกอนทีม่ ีอายุอ่อนกว่า
2) พื้ นทีภ่ าคกลางตอนบนและตอนล่าง มักเจาะพบชั้นนํ้านี้ แผ่
กระจายเป็ นพื้ นทีบ่ ริเวณกว้าง ในบริเวณพื้ นทีร่ าบของแอ่ง
3) พื้ นทีภ่ าคใต้ เจาะพบในบริเวณพื้ นทีร่ าบชายฝัง่ ทะเล
4) พื้ นทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ หมวดหินคูเมือง และ
หมวดหินภูเขาทอง
เป็ นชั้นนํ้าบาดาลในแหล่งหินร่วนกึง่ แข็งตัว (semi-consolidated
rocks) เจาะพบตามแอ่งต่างๆ ในพื้ นทีภ่ าคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ ในแอ่งภาคกลางตอนล่าง หินชุดนี้ อยู่ลึกมากกว่า 500 ม.
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หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็ง
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)
อายุ
Tertiary to
Cretaceous

(1.6-140 m.y.)

หน่วยหินทาง
หน่วยหินทาง
ธรณีวิทยา
อุทกธรณีวิทยา
หมวด
ชั้นนํ้าภูทอก
ภูทอก
(Phutok Aquifer,
KTpt)

ลักษณะของหินอุม้ นํ้าในพื้ นทีต่ ่างๆ
เป็ นหินอุม้ นํ้าภูทอกตอนบนและตอนกลาง
เกิดจากตะกอนหิน
ทรายลมพัดพาทีม่ ีการประสานตัวน้อย สีแดงอิฐ พบแนวรอยแตก
ทัวไป
่ ชั้นหินอุม้ นํ้าภูทอกตอนล่าง ส่วนใหญ่เป็ นหินโคลน (mudstone) หรือหินดินเหนียว (claystone) มักจะพบนํ้าเค็มในระดับลึก
ยกเว้นบางพื้ นทีท่ ีพ่ บบนผิวดินจะให้น้ าํ จื ด แต่ปริมาณค่อนข้างน้อย

Cretaceous

หมวดหิน
มหาสารคาม

ชั้นนํ้ามหาสารคาม
(Maha Sarakham
Aquifer, Kms)

ชั้นหินตะกอน (Clastic Units) ตอนกลางและตอนล่าง ส่วนใหญ่
เป็ นหิ น โคลน (mudstone) หรื อ หิ น ดิ น เหนี ย ว (claystone) ให้
นํ้าเค็ม ยกเว้นพบในระดับตื้ นหรือบริเวณเนินเตี้ ย ๆ ให้น้ าํ น้อยถึง
ปานกลาง

Cretaceous

หมวดหิน
โคกกรวด

ชั้นนํ้าโคราชตอนบน
(Upper Khorat
Aquifer, Kuk)

นํ้าบาดาลทีก่ กั เก็บในหินตะกอนโคราชตอนบนมีคุณภาพดี กักเก็บ
ในแนวรอยแตกของชั้นหิน ให้น้ าํ ระหว่าง 5-10 ลบ.ม./ชม.

(66.4-140 m.y.)

(66.4-140 m.y.)
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หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็ง (ต่อ)
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)
อายุ
Jurussic

(140-210 m.y.)

Triassic

(210-245 m.y.)

หน่วยหินทาง
หน่วยหินทาง
ธรณีวิทยา
อุทกธรณีวิทยา
หมวดหิน
ชั้นนํ้าโคราชตอนกลาง
ภูพาน
(Middle Khorat
เสาขรัวและ Aquifer, Kmk)
พระวิหาร

หมวดหิน
ภูกระดึง
นํ้าพอง และ
ห้วยหินลาด

ชั้นนํ้าโคราชตอนล่าง
(Lower Khorat
Aquifer, Klk)

ลักษณะของหินอุม้ นํ้าในพื้ นทีต่ ่างๆ
เป็ นหิ นทรายแป้ง หิ นทราย และหิ นกรวด (หมวดหิ นภูพาน-พระ
วิหาร) เนื้ อแน่น แข็ง คงทนต่อการสึกกร่อน คงรูปเป็ นหน้าผาหรือ
ภู เ ขายอดราบ และเป็ นชั้น หิ น หนา มี แ นวรอยแตกน้อ ย บ่ อ นํ้ า
บาดาลที่เจาะในหมวดหิ น เหล่ า นี้ มักให้น้ ําน้อย แต่ บางพื้ นที่ถ า้
เจาะพบแนวรอยแตกระดับลึก อาจได้บ่อนํ้าพุ หากเป็ นหินดินดาน
(หมวดหินเสาขัว) ที่เกิดจากการแข็งตัวของตะกอนทะเลสาบ อาจ
ได้น้ าํ จากรอยแตกของหินดินดานแข็ง
ชั้นนํ้าทีพ่ บในหินทรายแป้งและหินดินดาน เป็ นนํ้าบาดาลระดับตื้ น
พบในรอยแตกที่เกิดจากการหดตัวของหิ น ให้น้ ําระหว่ าง 5-25
ลบ.ม./ชม. ถ้าเป็ นนํ้าบาดาลระดับลึก จะพบตามแนวรอยต่ อของ
ชั้นหิน

อุทกธรณีวทิ ยาประเทศไทย HYDROGEOLOGY OF THAILAND

หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็ง (ต่อ)
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)
อายุ
Triassic
(210-245 m.y.)

Triassic
PermoCarb.
(210-360 m.y.)

หน่วยหินทาง
หน่วยหินทาง
ธรณีวิทยา
อุทกธรณีวิทยา
หมวดหิน
ชั้นนํ้าลําปาง
ผาแดง
(Lanpang Aquifer,
ฮ่องหอย
Trl)
และพระธาตุ
หินปูนของ
ชั้นนํ้าคาร์บอเนต
กลุ่มหิน
(Carbonate Aquifer,
ราชบุรี
PCc)
และหมวดหิน
ดอยช้าง ผา
ก้าน

ลักษณะของหินอุม้ นํ้าในพื้ นทีต่ ่างๆ
เป็ นหิ นทรายและหิ นดินดานที่มีรอยแตกวงรี หรือรอยแตกรู ปก้น
หอย (ellipsoidal and concoidal fractures) บ่อนํ้าบาดาลที่เจาะใน
หมวดหิ น นี้ จะได้น้ ําบาดาลเฉพาะระดับ ตื้ นๆ เท่ า นั้น แต่ ไ ด้น้ ํ า
คุณภาพดี ปริมาณนํ้าไม่เกิน 10 ลบ.ม./ชม.
เป็ นแหล่งนํ้าบาดาลที่สําคัญที่รองจากแหล่งนํ้าบาดาลในชั้นกรวด
ทราย ประกอบด้วย ชั้นนํ้าในหิ นปู นของกลุ่มหิ นราชบุ รี (Permocarboniferous Limestone) และหินปูนของกลุ่มหินลําปาง (Triassic
Limestone) ได้แก่หมวดหินดอยช้าง และหมวดหินผาก้าน รวมไปถึง
แหล่งหินมาร์ล นํ้าบาดาลมีความกระด้างสูง และบ่อนํ้าบาดาลส่วน
ใหญ่ได้น้ าํ จากโพรงหินใต้ดิน ประมาณ 25 ลบ.ม./ชม. หากเจาะ
พบโพรงขนาดใหญ่มกั ได้น้ าํ เกินกว่า 100 ลบ.ม./ชม.

อุทกธรณีวทิ ยาประเทศไทย HYDROGEOLOGY OF THAILAND

หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มหินอุม้ นํ้าประเภทหินแข็ง (ต่อ)
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)
อายุ
PermoCarb.
Carb

หน่วยหินทาง
หน่วยหินทาง
ธรณีวิทยา
อุทกธรณีวิทยา
Clastic units ชั้นนํ้าหินชั้นกึง่ หินแปร
ของกลุ่มหิน (Metasediments
ราชบุรี
Aquifers, PCms)

ลักษณะของหินอุม้ นํ้าในพื้ นทีต่ ่างๆ
เป็ นชั้นนํ้าที่เกิดขึ้ นในยุคต่างๆ ของกลุ่มหินที่มีการแปรสภาพเป็ น
หินแปรในอุณหภูมิตํา่ (low-grade metamorphic rocks) มีรอย
แตกในชั้นหินน้อย ให้น้ าํ บาดาลตามแนวรอยเลือ่ น หรือในชั้นหินผุ

(245-360 m.y.)

ชั้นนํ้าในหินแปร
(Metamorphic
Aquifers)

เป็ นชั้นนํ้าที่พบในรอยแตกของหิ นแปรในยุคต่ างๆ ของกลุ่มหิ น
high-grade metamorphic rocks เช่น หินไนส์ มักจะพบนํ้ากักเก็บ
ในรอยแตก รอยเลือ่ น และหินผุ

--

High-grade
Metamorphic rocks
ของกลุ่มหิน
ต่างๆ
หินแกรนิต

ชั้นนํ้าในหินแกรนิต
(Granite Aquifers)

นํ้าบาดาลกัก เก็ บ ในหิ น แกรนิ ต ผุ ใ นระดับ ตื้ น และบางแห่ ง พบ
แกรนิตทีถ่ ูกนํ้าพัดมา ซึ่งจะให้น้ าํ บาดาลมาก

--

หินบะซอลท์

ชั้นนํ้าในหินบะซอลท์
(Basaltic Aquifers)

นํ้าบาดาลกักเก็บในรอยแตกในแนวดิง่ ของหินบะซอลท์
(Columna joint)

--

หินภูเขาไฟ

ชั้นนํ้าในหินภูเขาไฟ
(Volcanic Aquifers)

พบนํ้าบาดาลในรอยแตกในระดับลึก และโพรงในหิน หรือโพรงที่
เกิดจากการหดตัวของหินหนืด

--

อุทกธรณีวทิ ยาประเทศไทย HYDROGEOLOGY OF THAILAND

หัวข้อการนําเสนอ
• หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา
• แหล่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย
• ศักยภาพนํ้าบาดาลของประเทศไทย
แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและ
แอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

consolidated aquifers
or
groundwater in
rock source area

• แหล่งนํ้าบาดาลของ
ประเทศไทย
แหล่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
 แหล่งนํ้าบาดาลในหินร่วน ซึ่งเรียกว่า
แอ่งนํ้าบาดาล (groundwater basin)

unconsolidated aquifers
or
groundwater basin

 แหล่งนํ้าบาดาลในหินแข็ง
(groundwater in rock source area)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

แอ่งเชียงใหม่ลําพูน

• แหล่งนํ้าบาดาลของ
ประเทศไทย

แอ่งเจ้าพระยา
ตอนบน

แอ่งนํ้าบาดาลที่สําคัญ ได้แก่ แอ่งเจ้าพระยา
ตอนล่าง แอ่งเจ้าพระยาตอนบน และแอ่ง
เชียงใหม่-ลําพูน เป็ นต้น

แอ่งเจ้าพระยา
ตอนล่าง

แหล่งนํ้าบาดาลในหินแข็ง พบกระจายตัวอยู่
ในทุกพื้ นที่ของประเทศไทย พบได้ในหิน
หลายประเภท เช่น หินปูน หินแกรนิตที่มีรอย
แตก และหินทราย

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

1
2

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล

โขง

(groundwater zoning)

สาละวิน
3

เจ้ าพระยา-ท่ าจืน
1 โขง

แม่กลอง

4

5

บางปะกง

6

7

ชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตะวันออก

ชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตะวันตก
8

ภาคใต้ฝัง่ ตะวันออกด้านอ่าวไทย

9

ภาคใต้ฝัง่ ตะวันตกด้านทะเลอันดามัน

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้านํ้าบาดาล เป็ นการ
กําหนดพื้ นที่ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าบาดาลให้สอดคล้องกับ
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าผิว
ดินและนํ้าบาดาลแบบบู รณาการ
(Integrated Water Resource
Management, IWRM) โดยคํานึงถึง

ศักยภาพของทรัพยากรนํ้าทั้งนํ้าบาดาล
และนํ้าผิวดินโดยรวมทั้งระบบในกลุ่มลุ่ม
นํ้าเดียวกัน
การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาลภายใต้เขต
อุทกวิทยาของประเทศไทย
มีจํานวน 9 กลุ่มหรือ 9 เขตอุทกวิทยา

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

1

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล

โขง

(groundwater zoning)

1

โขง

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 1
(กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ าํ โขง)
• เชียงราย-พะเยา (1-1)
• เชียงของ-เทิง-เชียงคํา-จุน (1-2)
• ฝาง (1-3)
• แม่สรวย (1-4)
• เวียงป่ าเป้า (1-5)
• ตะกอนแม่น้ าํ ชี-แม่น้ าํ มูล (1-6)
• กาฬสินธุ ์ (1-7)
• ชัยภูมิ (1-8)
• สระแก้ว (1-9)
• มหาสารคาม (1-10)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
2

สาละวิน

(groundwater zoning)
แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 2
(กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ าํ สาละวิน)
• แม่สะเรียง (2-1)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
(groundwater zoning)
3

เจ้ าพระยา-ท่ าจีน

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 3
(กลุ่มลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-ท่าจี น)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เชียงใหม่-ลําพูน (3-1)
ลําปาง (3-2)
ลอง (3-3)
ปั ว (3-4)
ปง (3-5)
เชียงม่วน (3-6)
น่าน (3-7)
แพร่ (3-8)
เจ้าพระยาตอนบน (3-9)
เจ้าพระยาตอนล่าง (3-10)
ลี้ (3-11)
ชาติตระการ-นครไท (3-12)
ตาก (3-13)
เถิน-บ้านตาก (3-14)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
(groundwater zoning)

4

แม่กลอง

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 4
(กลุ่มลุ่มนํ้าแม่กลอง)
• กาญจนบุรี (4-1)
• แม่กลอง (4-2)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
(groundwater zoning)

5

บางปะกง

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 5
(กลุ่มลุ่มนํ้าบางปะกง)
• บางปะกง (5-1)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
(groundwater zoning)

6

ชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตะวันออก

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 6
(กลุ่มลุ่มนํ้าชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตะวันออก)
• ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (6-1)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
(groundwater zoning)

7

ชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตะวันตก

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 7
(กลุ่มลุ่มนํ้าชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทยตะวันตก)
• เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์ (7-1)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
(groundwater zoning)

8

ภาคใต้ฝัง่ ตะวันออกด้านอ่าวไทย

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 8
(กลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ ตะวันออก
ด้านอ่าวไทย)
• ชุมพร-สุราษฎร์ธานี (8-1)
• นครศรีธรรมราช-พัทลุง-สงขลา (8-2)
• ปั ตตานี (8-3)
• นราธิวาส (8-4)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาล
(groundwater zoning)

9

ภาคใต้ฝัง่ ตะวันตกด้านทะเลอันดามัน

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 9
(กลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ ตะวันตก
ด้านทะเลอันดามัน)
• ระนอง (9-1)
• พังงาเหนือ (9-2)
• พังงาใต้ (9-3)
• พังงาตะวันออก (9-4)
• ตรัง (9-5)
• สตูล (9-6)

แผนทีแ่ สดงเขตอุทกวิทยาและแอ่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)

ตารางแสดงการจัดกลุ่มแอ่งนํ้าบาดาลภายใต้เขตอุทกวิทยาของประเทศไทย
พื้ นที่
แอ่งนํ้าบาดาล (หมายเลขแอ่ง)
(ตร.กม. )
โขง กก ชี มูล
188,645 เชียงราย-พะเยา (1-1) เชียงของ-เทิง-เชียงคํา-จุน
(1-2) ฝาง (1-3) แม่สรวย (1-4) เวียงป่ าเป้า (1-5)
โตนเลสาบ
ตะกอนแม่น้ าํ ชี-แม่น้ าํ มูล (1-6) กาฬสินธุ ์ (1-7) ชัยภูมิ
(1-8) สระแก้ว (1-9) มหาสารคาม (1-10)
กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ าํ สาละวิน สาละวิน
17,918 แม่สะเรียง (2-1)
กลุ่มลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-ท่าจี น ปิ ง วัง ยม น่าน สะแกกรัง 157,925 เชียงใหม่-ลําพูน (3-1) ลําปาง (3-2) ลอง (3-3)
ป่ าสัก เจ้าพระยา ท่าจี น
ปัว (3-4) ปง (3-5) เชียงม่วน (3-6) น่าน (3-7)
แพร่ (3-8) เจ้าพระยาตอนบน (3-9) เจ้าพระยาตอนล่าง
(3-10) ลี้ (3-11) ชาติตระการ-นครไท (3-12)
ตาก (3-13) เถิน-บ้านตาก (3-14)
กลุ่มลุ่มนํ้าแม่กลอง
แม่กลอง
30,836 กาญจนบุรี (4-1) แม่กลอง (4-2)
กลุ่มลุ่มนํ้าบางปะกง
ปราจี นบุรี บางปะกง
18,458 บางปะกง (5-1)
กลุ่มลุ่มนํ้าชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทย ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก
13,829 ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก (6-1)
ตะวันออก
กลุ่มลุ่มนํ้าชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทย เพชรบุรี ชายฝั ง่ ทะเล
12,347 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขนั ธ์ (7-1)
ตะวันตก
ตะวันตก
กลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ ตะวันออก ภาคใต้ฝัง่ ตะวันออก ตาปี
50,930 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี (8-1) นครศรีธรรมราช-พัทลุงสงขลา (8-2) ปัตตานี (8-3) นราธิวาส (8-4)
ด้านอ่าวไทย
ทะเลสาบสงขลา ปัตตานี
กลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ ตะวันตก ภาคใต้ฝัง่ ตะวันตก
20,473 ระนอง (9-1) พังงาเหนือ (9-2) พังงาใต้ (9-3) พังงา
ตะวันออก (9-4) ตรัง (9-5) สตูล (9-6)
ด้านทะเลอันดามัน

เขต
กลุ่มลุ่มนํ้าหลัก *
อุทกวิทยา
1
กลุ่มลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ าํ โขง

2
3

4
5
6
7
8
9

ลุ่มนํ้าหลัก *

* อ้างอิงจาก สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547)

แอ่งนํ้าบาดาลในเขตอุทกวิทยา 3
(กลุ่มลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-ท่าจี น)

เชียงใหม่-ลําพูน (3-1) ลําปาง (3-2)
ลอง (3-3) ปั ว (3-4) ปง (3-5)
เชียงม่วน (3-6) น่าน (3-7)
แพร่ (3-8) เจ้าพระยาตอนบน (3-9)
เจ้าพระยาตอนล่าง (3-10) ลี้ (3-11)
ชาติตระการ-นครไท (3-12) ตาก (3-13)
เถิน-บ้านตาก (3-14)

การจัดกลุ่มแอ่งนํ้า
บาดาล

แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
ครอบคลุมพื้ นที่18,000 ตร.กม. กว้าง 90 กม. และยาว 200 กม.
คลุมพื้ นที่ จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร กําแพงเพชร และ
นครสวรรค์
เป็ นพื้ นที่ราบลุ่มแม่น้ าํ ปิ ง วัง ยม และน่าน
ตะกอนหินร่วน หนา 300-500 ม. บริเวณกลางแอ่งหนา 700 ม.
แหล่งนํ้าบาดาลที่สําคัญ คือ
1) ชั้นนํ้าบาดาลตะกอนนํ้าพายุคปั จจุบนั ของแม่น้ าํ ปิ ง วัง ยม และ
น่าน หนา 10-50 ม. (นํ้าบาดาลระดับตื้ น) ให้น้ าํ 10-50 ลบ.ม./ชม.
2) ชั้นนํ้าบาดาลตะกอนนํ้าพายุคเก่า
2.1) ตะกอนแบบที่ราบขั้นบันไดระดับตํา่ เป็ นชั้นตะกอนดิน
เหนียวและทรายละเอียด หนา 50-100 ม. ให้น้ าํ 5-10 ลบ.ม./ชม.
2.2) ตะกอนแบบที่ราบขั้นบันไดระดับสูง เป็ นตะกอนกรวดทราย
ขนาดใหญ่ ทรายและดินเหนียว ให้น้ าํ 3-10 ลบ.ม./ชม. ในบริเวณขอบ
แอ่ง ส่วนบริเวณกลางแอ่งเป็ นตะกอนกรวดทรายและดินเหนียว
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หัวข้อการนําเสนอ
• หน่วยหินทางอุทกธรณีวิทยา
• แหล่งนํ้าบาดาลของประเทศไทย
• ศักยภาพนํ้าบาดาลของประเทศไทย
แผนที่อุทกธรณีวิทยาประเทศไทย
(ดัดแปลงจาก กรมทรัพยากรธรณี, 2526)
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ศักยภาพนํ้าบาดาลของประเทศไทย
• การศึกษาศักยภาพนํ้าบาดาลในประเทศไทยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2507 จนถึง
ปั จจุบนั โดยนําเสนอในรูปแบบของแผนที่อุทกธรณีวิทยา
• ปั จจุบนั แผนที่ศกั ยภาพแหล่งนํ้าบาดาลที่ใช้เป็ นฐานข้อมูลในการพัฒนาแหล่งนํ้า
บาดาล คือ แผนที่น้ าํ บาดาลรายจังหวัด มาตราส่วน 1 : 100,000 จัดทําโดยกอง
นํ้าบาดาล กรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่ พ.ศ. 2542
• ศักยภาพนํ้าบาดาลในเชิงปริมาณ แบ่งเป็ น 4 ระดับตามความสามารถในการให้น้ ํา
ของบ่อนํ้าบาดาล ได้แก่ น้อยกว่า 2, 2-10, 10-20, มากกว่า 20 ลบ.ม./ชม.
• ศักยภาพนํ้าบาดาลในเชิงคุณภาพ ใช้ดชั นีชี้วัดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้
(Total Dissolved Solids, TDS) แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ คุณภาพนํ้าอยู่ในระดับ
ดี มี TDS น้อยกว่า 500 มก./ล. ระดับปานกลาง มีปริมาณ TDS 500-1,500
มก./ล. และระดับตํา่ มีปริมาณ TDS มากกว่า 1,500 มก./ล. ตามลําดับ
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ศักยภาพนํ้าบาดาลของประเทศไทย

แผนทีศ่ กั ยภาพแหล่งนํ้าบาดาลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในพื้ นทีภ่ าคเหนือ (กรมทรัพยากรธรณี, 2542)

แผนทีศ่ กั ยภาพแหล่งนํ้าบาดาลในเชิงปริมาณและคุณภาพในพื้ นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรมทรัพยากรธรณี, 2542)
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ศักยภาพนํ้าบาดาลของประเทศไทย

แผนทีศ่ กั ยภาพแหล่งนํ้าบาดาลในเชิงปริมาณและคุณภาพในพื้ นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก (กรมทรัพยากรธรณี, 2542)

แผนทีศ่ กั ยภาพแหล่งนํ้าบาดาลในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ในพื้ นทีภ่ าคใต้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2542)

ตัวอย่างการประเมินปริมาณนํ้าบาดาล
 การประเมินปริมาณนํ้าบาดาลที่สามารถพัฒนาขึ้ นมาใช้ได้ ซึ่งเป็ นปริมาณที่ใช้ได้
อย่างปลอดภัยของแอ่งนํ้าบาดาลตะกอนหินร่วนจํ านวน 12 แอ่ง โดยวจี รามณรงค์และ
สมชัย วงศ์สวัสดิ์ (2541) โดยอาศัยแนวคิดการควบคุมระดับนํ้าบาดาลให้อยู่ในระดับ
ที่กําหนดไว้ หรือระดับวิกฤตที่ยอมให้ได้ ที่การลดลงของระดับนํ้าเท่ากับ 5 เมตร
ลําดับ
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แอ่ งนํา้ บาดาล
แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน
แอ่งลําปาง
แอ่งเชียงราย-พะเยา
แอ่งแพร่
แอ่งน่าน
แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
แอ่งเจ้าพระยาตอนล่าง
แอ่งสุ ราษฎร์ ธานี-ท่าฉาง
แอ่งนครศรี ธรรมราช
แอ่งระโนด-สงขลา
แอ่งหาดใหญ่
แอ่งปัตตานี
รวม

ภูมิภาค
เหนือ

กลาง
ใต้

ั นาได้ *
ปริมาณนํา้ ทีก่ กั เก็บ ปริมาณนํา้ ทีพ่ ฒ
(ล้ าน ลบ.ม./ปี )
(ล้าน ลบ.ม./ปี )
485
97
295
59
212
42
160
32
200
40
6,400
1,280
6,470
1,294
320
64
420
84
400
80
175
35
340
68
15,877
3,175

หมายเหตุ * ปริมาณนํ้าที่พฒ
ั นาได้ในที่นี้ หมายถึง ปริมาณนํ้าบาดาลที่ใช้ ได้อย่ างปลอดภัย (ร้ อยละ 20 ของปริมาณนํ้าที่กกั เก็บ)
ทีม่ า : ดัดแปลงจาก วจี รามณรงค และสมชัย วงศ์สวัสดิ์ (2541)

ปริมาณการใช้น้ าํ บาดาล พ.ศ. 2544 (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549)
อุตสาหกรรม
1,970 ล้าน ลบ.ม.
23%

ประปาสัมปทาน
181 ล้าน ลบ.ม.
2%

ประปาหมู่บา้ น
407 ล้าน ลบ.ม.
อุปโภคบริโภค
5%
540 ล้าน ลบ.ม.
6%
การเกษตร
5,545 ล้าน ลบ.ม.
64%

รวม 8,643 ล้าน ลบ.ม.
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จบการนําเสนอ
ขอบคุณ
ศูนย์วิจัยนํา้ บาดาล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร./แฟกซ์ : +66-43-348198
E-mail : gwrc@kku.ac.th Website: http://gwrc.kku.ac.th

