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บทคดัย่อ 
 พ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมอ าเภอหนองหญา้ไซ อ าเภอดอนเจดีย ์และอ าเภอสามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี อยูใ่นแอ่งเจา้พระยา
ตอนล่างซ่ึงเป็นแอ่งน ้ าบาดาลขนาดใหญ่และส าคญัท่ีสุดในประเทศ มีลกัษณะการสะสมตะกอนยคุควอเทอร์นารี ภายใตส้ภาวะ
แวดลอ้มทางน ้ าพาและสภาพแวดลอ้มชายฝ่ัง ลกัษณะธรณีสัณฐานวิทยาเป็นตะกอนรูปพดัและตะพกัล าน ้ า ประกอบดว้ย การ
วางตวัสลบักนัของชั้นดินเหนียว ทรายแป้ง ทรายและกรวด จากขอ้มูลหลุมเจาะ บ่อน ้ าบาดาล  ขอ้มูลส ารวจธรณีฟิสิกส์ และ
ขอ้มูลหยัง่ธรณีหลุมเจาะ สามารถน ามาสร้างแบบจ าลองอุทกธรณีวทิยาเชิงมโนทศัน์ เพ่ือแสดงล าดบัหน่วยหินอุทกธรณีวิทยา
และทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลโดยน ้ าจะไหลจากพ้ืนท่ีรับน ้ าดา้นทิศตะวนัตกและไหลออกดา้นทิศตะวนัออก ชั้นหินให้น ้ า
เป็นตะกอนร่วนกรวดทราย สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ชั้น (ความลึกตั้งแต่ 20 ถึงมากกวา่ 250 เมตร) มีชั้นดินเหนียวเป็นหินกั้นน ้ า 
จากขอ้มูลทางอุทกธรณีเคมีสามารถจ าแนกชุดลกัษณ์หรือชนิดของน ้ าบาดาลตามชั้นหินให้น ้ า โดยส่วนใหญ่เป็นน ้ าจืดชนิด  
Ca-Na-HCO3 และ Ca-HCO3 บ่อน ้ าบาดาลในระดบัลึกตั้งแต่ชั้นหินใหน้ ้ าชั้นท่ี 2 ลงไปจะเป็นน ้ ากร่อย ชนิด Na-Ca-HCO3-Cl และ 
Ca-Mg-NO3 ชุดลกัษณ์อุทกธรณีเคมีท่ีพบในน ้ าบาดาลสามารถระบุทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลในระดบัภูมิภาคได ้แต่จาก
การศึกษาชุดลกัษณ์อุทกธรณีเคมีของชั้นหินใหน้ ้ าทั้ง 5 ชั้นมีความใกลเ้คียงกนัมาก บ่งบอกไดว้า่น ้ าบาดาลมีแหล่งท่ีมาเดียวกนั 

 

ABSTRACT 
 The study area covers Nong Ya Sai, Don Chedi and Sam Chuk Districts, Suphan Buri Province. The area is a part 
of the Lower Chao Phraya Basin which is one the large and important groundwater basin in Thailand. The sediments 
deposited in the Quaternary period under fluvial condition and sea shore environment. Geomorphology of the areas is 
classified as alluvial fan and terrace deposits. The deposition sequence was started with gravel and fining upward to become 
sand, sand and clay and clay layer interbedded. Data from bore holes lithological logs and geophysical survey interpretations 
were employed to establish the hydrogeological conceptual model, by classifying hydrostratigraphic units and groundwater 
flow directions. Generally recharge area is located in the west of the area, whereas the groundwater discharges into the east 
and southeast. The unconsolidated aquifer can be divided into 5 layers (depth from 20 m. to more than 250 m. below the 
ground surface). The Hydrogeochemistry data can be used for classifying hydrogeolchemical facies or water types. Most of 
groundwater samples show the water type as Ca-Na-HCO3 and  Ca-HCO3. For the deeper aquifers, the groundwater become 
brackish showing water types as Na-Ca-HCO3-Cl and Ca-Mg-NO3. The hydrogeochemical facies can be used to identify the 
regional groundwater flow. However, the results of this study showing the hydrogeochemical facies are very similar 
indicated that the recharge of groundwater in the basin may come from the same source. 
ค าส าคญั:  แบบจ าลองอุทกธรณีเชิงมโนทศัน์  อุทกธรณีเคมี ระบบการไหลของน ้ าบาดาลหนองหญา้ไซ 
Keywords: Hydrogeological conceptual model, Hydrogeochemistry, Groundwater flow Nong Ya Sai  
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บทน า 
 ปัญหาความแหง้แลง้และภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัทวคีวามรุนแรงมากข้ึน น ้ าบาดาลจึงถูกพฒันาข้ึนมา
ใชอ้ยา่งกวา้งขวางทั้งเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และเพื่อการเกษตรกรรม ทั้งในชั้นหินให้น ้ าจากตะกอนหิน
ร่วนและรอยแตกหินแข็ง แหล่งน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษาจดัเป็นแหล่งน ้ าท่ีมีความส าคญั เพราะสามารถพฒันาข้ึนมาใช้
ในอัตราให้น ้ ามาก โดยเฉพาะเพื่อการเกษตรกรรมมีการสูบน ้ าบาดาลข้ึนมาใช้เป็นจ านวนมาก จากข้อมูลบ่อ
สงัเกตการณ์ในพ้ืนท่ีศึกษาพบวา่ระดบัน ้ าบาดาลลดลงอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจส่งผลใหป้ริมาณน ้ าบาดาลลดลงและคุณภาพ
น ้ าบาดาลเปล่ียนแปลงไปเพราะในธรรมชาติเม่ือน ้ าบาดาลเคล่ือนท่ีผ่านชั้นหินให้น ้ าจะละลายแร่ธาตุต่าง ๆ และ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ท าใหคุ้ณภาพน ้ าบาดาลเปล่ียนแปลงตามระยะทางและเวลาตามเส้นทางการไหล การเปล่ียนแปลง
ทางอุทกธรณีเคมีจึงน ามาใชจ้ าแนกระบบการไหลของน ้ าบาดาลได ้โดยแบ่งเป็นเขต เรียกวา่ ชุดลกัษณ์อุทกธรณีเคมี 
(Toth, 1963) ดงันั้น คุณภาพของน ้ าบาดาลข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนท่ีของแร่ธาตุต่าง ๆ และคุณสมบติัของชั้นหินให้น ้ า ซ่ึง
สามารถบ่งบอกการเกิด การเคล่ือนท่ีของน ้ าบาดาลได ้การศึกษาอุทกธรณีเคมีของชั้นหินใหน้ ้ าคร้ังน้ี จะท าการวเิคราะห์
และแปลความหมายถึงคุณลกัษณะทางอุทกเคมีของชั้นหินให้น ้ า เพ่ือประเมินความเหมาะสมในการใชน้ ้ าบาดาลใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

เพื่อศึกษาอุทกธรณีวิทยา การจ าแนกชั้นหินให้น ้ า การแผ่ขยายของชั้นหินให้น ้ าและระบบการไหลของ 
น ้ าบาดาล โดยน าขอ้มูลผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา มาท าการวิเคราะห์ และแปล
ความหมาย ชุดลกัษณ์ทางอุทกธรณีเคมีของชั้นหินให้น ้ าแต่ละชั้น เพื่อจ าแนกระบบการไหลของน ้ าบาดาลและจดัท า
แบบจ าลองอุทกธรณีวทิยาเชิงมโนทศัน์ 
 
วธีิการวจิยั 

1. พืน้ทีศึ่กษาวจิยั 
พ้ืนท่ีศึกษาจ าแนกตามขอบเขตการปกครองครอบคลุมพ้ืนท่ีอ าเภอหนองหญา้ไซ อ าเภอดอนเจดีย ์และ

อ าเภอสามชุก จังหวดัสุพรรณบุรี มีพ้ืนท่ี 1,051 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 656,875 ไร่ และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง ตั้ งอยู่
ระหว่างพิกัด UTM WGS 84 โซน 47P ระหว่าง 1596573 ถึง 1657700 เหนือ และระหว่าง 547135 ถึง 636466 ตะวนัออก 
ลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่มและลูกคล่ืนลอนลาดท่ีถูกกดัเซาะโดยทางน ้ า พ้ืนท่ีทางดา้นทิศตะวนัตกตลอด
แนวตั้งแต่ทิศเหนือจรดใตเ้ป็นท่ีราบสูง บริเวณต ่าสุดอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก ความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางเฉล่ีย
ระหวา่ง 3-700 เมตร (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) (ภาพท่ี 1) 

2. การรวบรวมข้อมูล 
2.1 อุตุนิยมวทิยาและอุทกวทิยา 

สภาพภูมิอากาศของจังหวดัสุพรรณบุรีไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผ่านช่วง
เดือนตุลาคมถึงกุมภาพนัธ์ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ท าให้เกิด 3 
ฤดูกาล คือ ฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม) ฤดูหนาว (เดือนตุลาคม – กลางเดือนกมุภาพนัธ์) และฤดูร้อน 
(กลางเดือนกมุภาพนัธ์ – เดือนเมษายน)  
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ขอ้มูลทางสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานีตรวจวดัอากาศจงัหวดัสุพรรณบุรี ตรวจวดัภูมิอากาศ
ยอ้นหลงัในคาบ 30 ปี ( พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2556) วิเคราะห์ค่าต่าง ๆ ทางสถิติพบว่า ปริมาณน ้ าฝนเฉล่ียทั้ งพ้ืนท่ีประมาณ 
995.4 มิลลิเมตรต่อปี โดยเดือนกนัยายนมีปริมาณฝนตกมากท่ีสุด 230.9 มิลลิเมตร เดือนมกราคมมีปริมาณฝนตกนอ้ยท่ีสุด 
3.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิโดยเฉล่ียตลอดทั้งปี 28.1 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 30.5 องศาเซลเซียส และ
เดือนธนัวาคมมีอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุด 25.2 องศาเซลเซียส มีค่าศกัยก์ารคายระเหยน ้ าของพืช (ETo) ต ่าสุด 125.6 มิลลิเมตรใน
เดือนมกราคม และสูงสุด 186.9 มิลลิเมตรในเดือนเมษายน (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2560) (ภาพท่ี 2) 

ขอ้มูลอุทกวทิยาพ้ืนท่ีศึกษา มีแม่น ้ าสายส าคญัไหลผา่นจากเหนือสุดถึงใตสุ้ด ไดแ้ก่ แม่น ้ าท่าจีน ซ่ึงไหล
ผา่นอ าเภอสามชุก และมีแม่น ้ า ล าคลอง หนอง บึง กระจายอยูท่ัว่ไป  

 ภาพที ่1 ท่ีตั้งและลกัษณะภูมิประเทศ 
 

2.2 ธรณีสณัฐานวทิยาและลกัษณะทางธรณีวทิยา 
พ้ืนท่ีศึกษาอยูใ่นท่ีราบลุ่มภาคกลาง ซ่ึงเป็นแหล่งสะสมตะกอนยคุควอเทอร์นารีภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางน ้ าพา

และชายฝ่ัง ธรณีสณัฐานวทิยาพบท่ีราบดา้นตะวนัตกเป็นเนินตะกอนรูปพดัและตะพกัล าน ้า บริเวณขา้งเคียงพ้ืนท่ีศึกษา ประกอบดว้ย 
พ้ืนท่ีภูเขาและเนินตะพกัล าน ้ าในทิศตะวนัตก ส่วนตอนกลางและทิศตะวนัออกเป็นเนินตะกอนรูปพดัและท่ีราบน ้ าท่วมถึง 

ลกัษณะทางธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ เป็นตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี ได้แก่ ตะกอนเศษหินเชิงเขา 
ตะกอนตะพกัลุ่มน ้า (Qc) ตะกอนน ้ าพา ตะกอนสะสมตวัรูปพดัดินดอนสามเหล่ียม (Qfa) และตะกอนท่ีราบน ้ าท่วมถึง (Qff) ลกัษณะ
ตะกอนประกอบดว้ย กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว และ ร้อยละ 20 ของพ้ืนท่ีเป็นหินแขง็ ไดแ้ก่ หินอ่อน หินโดโลไมต ์หิน
ควอตซ์-ไมกา-ชีสต ์หินปูน หินดินดาน หินทราย หินทรายแป้ง และหินแกรนิต เป็นตน้ (กรมทรัพยากรธรณี, 2557) ลกัษณะทาง
กายภาพของชั้นดินชั้นหินท่ีแตกต่างกนั จะส่งผลต่อคุณภาพน ้ าบาดาล  

125



PMO6-4  
 

 

 
 

ภาพที ่2  ปริมาณน ้ าฝน ค่าศกัยก์ารคายระเหยน ้ า และอุณหภูมิของพ้ืนท่ีศึกษา ในคาบเฉล่ีย 30 ปี (พ.ศ. 2526-2556)  
 (กรมอุตุนิยมวทิยา, 2560) 
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  ภาพที ่3 ธรณีวทิยาพ้ืนท่ีศึกษา (กรมทรัพยากรธรณี, 2557)  
2.3 ลกัษณะอุทกธรณีวทิยา 

      การศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา ไดจ้ากการวเิคราะห์และแปลความหมาย ขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาล ความลึก ชั้น
หินให้น ้ า และระดบัน ้ าปกติ จดัท าแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาและภาคตดัขวางทางอุทกธรณีวิทยา ตรวจสอบภาคสนามเบ้ืองตน้ 
จ าแนกชั้นหินใหน้ ้ า การวางตวั การแผข่ยายและความหนาของชั้นหินใหน้ ้ า 
   ชั้นหินใหน้ ้ าบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาเป็นชั้นตะกอนร่วน ประกอบดว้ย ตะกอนน ้ าพา และตะกอนตะพกัลุ่มน ้ า 
ไดแ้ก่ กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว ซ่ึงน ้ าบาดาลจะสะสมตวัอยูใ่นช่องวา่งของกรวดทราย จากขอ้มูลบ่อสังเกตการณ์ 
และบ่อน ้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล สามารถจ าแนกชั้นหินใหน้ ้ าจากความลึกได ้5 ชั้นหินให้น ้ า และจากการติดตาม
การเปล่ียนแปลงของระดบัน ้ าบาดาลในชั้นหินให้น ้ าตะกอนร่วน ของบ่อสังเกตการณ์น ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีจ านวน 22 บ่อ 
พบวา่ระดบัน ้ าบาดาลมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน – ลดลง ตามฤดูกาล การใชน้ ้ าบาดาลในช่วงท่ีมีและไม่มีฝนตก ช่วงฤดูแลง้ 
ท่ียาวนาน ปี พ.ศ. 2558 มีการสูบน ้ าบาดาลข้ึนมาใชม้ากกวา่ปกติในทุกชั้นหินใหน้ ้ า และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงระดบัน ้ า
บาดาลลดลงอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – เดือนสิงหาคม 2559 และระดบัน ้ าบาดาลมีแนวโนม้คงท่ีตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2559 – เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 (ตารางท่ี 1, ภาพท่ี 4 และภาพท่ี 5) 

 

ตารางที ่1  ขอ้มูลบ่อสงัเกตการณ์น ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา 

ล ำดับ สถำนี UTM_E UTM_N สถำนที่ ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด ควำมลกึ

เจำะ 

(เมตร)

ระดับน ำ้ปกติ

หลงัเจำะเสร็จ 

(เมตร)

ปริมำณน ำ้ 

(ลบม./ชม.)

ระยะท่อกรอง 

(เมตร)

ช้ันหินให้น ำ้

 (Aquifer)

1 CWE10/3 621764 1644237 วดัดงพิกุล ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 18.00 4.07 6.00 12-15 1
2 CWE14/2 620509 1629864 วดัล าพระยา สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 31.00 3.36 15.00 24-27.5 1
3 CWE17/3 621113 1608441 วดัเทพสุทธาวาส มดแดง ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 36.00 3.33 7.20 28-34 1
4 CWE110/2 599027 1644254 วดัขวางเวฬุวนั บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 42.00 5.00 4.00 29-37 1
5 CWE119/2 598504 1633276 ส านกัสงฆ์สามยอดพทุธาราม หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี 45.00 11.00 3.00 32-40 1
6 CWE118/1 587338 1631336 วดักองเงินเชตวนั ทพัหลวง หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี 58.00 15.00 5.00 34-42 1
7 CWE10/2 621764 1644237 วดัดงพิกุล ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 54.00 4.07 4.00 45-51 1
8 CWE109/3 629450 1637534 วดัปากดงท่าศาล เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 67.00 6.00 15.00 50-62 1
9 CWE17/2 621113 1608441 วดัเทพสุทธาวาส มดแดง ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 109.00 22.00 7.20 100-106 2

10 CWE13/3 612148 1631801 วดัหนองผกันาก หนองผกันาก สามชุก สุพรรณบุรี 73.00 3.50 7.20 64-70 2
11 CWE119/1 598441 1633260 ส านกัสงฆ์สามยอดพทุธาราม หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สุพรรณบุรี 74.00 14.91 5.00 66-68 2
12 CWE110/1 599006 1644254 วดัขวางเวฬุวนั บ่อกรุ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 92.00 4.48 8.00 78-86 2
13 CWE10/1 621764 1644237 วดัดงพิกุล ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 102.00 5.30 2.00 84-90 2
14 CWE109/2 629450 1637535 วดัปากดงท่าศาล เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 111.00 7.55 10.00 98-106 2
15 CWE106/2 602739 1617409 วดันเรศสุวรรณธาราม ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 140.00 19.08 4.00 124-136 3
16 CWE109/1 629476 1637520 วดัปากดงท่าศาล เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 154.00 18.00 10.00 130-138 3
17 CWE14/1 620509 1629864 วดัล าพระยา สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี 250.00 18.85 6.00 144-150 3
18 CWE13/1 612148 1631801 วดัหนองผกันาก หนองผกันาก สามชุก สุพรรณบุรี 156.00 6.81 3.60 147-153 3
19 CWE17/1 621113 1608441 วดัเทพสุทธาวาส มดแดง ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 159.00 35.00 0.05 150-156 3
20 CWE116/2 625993 1621237 วดัสามจุ่น ดอนปรู ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 167.00 10.43 10.00 154-162 3
21 CWE106/1 602732 1617410 วดันเรศสุวรรณธาราม ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี 302.00 14.53 8.00 238-256 4
22 CWE116/1 625978 1621227 วดัสามจุ่น ดอนปรู ศรีประจนัต์ สุพรรณบุรี 300.00 9.00 5.00 258-270 5  

 
3. การส ารวจและเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

3.1  การส ารวจธรณีฟิสิกส์ โดยวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะ (Resistivity survey) เลือกใช้เคร่ือง 
IRIS รุ่น SYSCAL R-1 Plus และการหยัง่ธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ (Geophysical well logging) เลือกใช้ยี่ห้อ GeoVista  
รุ่น GV500 และ STRATALOG และรวบรวมขอ้มูลผลการส ารวจท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ีเพ่ือใชใ้นการจ าแนกชั้นหินใหน้ ้ า 
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3.2 การเก็บตวัอยา่งน ้ าบาดาล 
  การเก็บตวัอยา่งน ้ าจะมีการวางแผนการเก็บท่ีแน่นอน ตวัอยา่งท่ีเก็บ บนัทึกรายละเอียดผูเ้ก็บ การใช้

เคร่ืองมือท่ีไดม้าตรฐาน ภาชนะท่ีบรรจุตวัอยา่งส าหรับวิเคราะห์แต่ละพารามิเตอร์ โดยปิดฉลากท่ีมีขอ้มูลรายละเอียด 
เช่น สถานท่ีเก็บตวัอยา่ง วนัท่ีเก็บ หน่วยงาน วิธีการเก็บรักษาคุณภาพก่อนส่งให้หอ้งปฏิบติัการ ปริมาตรของตวัอยา่งน ้ า
ท่ีเก็บขนาด 1 ลิตร และ 240 มิลลิลิตร โดยขอ้มูลบ่อสงัเกตการณ์ จ านวน 22 บ่อ ไดจ้ากส านกัอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟทูรัพยากร
น ้ าบาดาล และรวบรวมขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีมีผลวเิคราะห์คุณภาพน ้ า (กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล, 2560) 
 

 
 

ภาพที ่4  ระดบัน ้ าบาดาลของบ่อสังเกตการณ์จ าแนกตามชั้นหินใหน้ ้ า (กรมทรัพยากรน ้ าบาดล, 2560) 
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ภาพที ่5 แผนท่ีแสดงต าแหน่งบ่อน ้ าบาดาล (กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล, 2560) 

4. ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาดา้นธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา ประกอบดว้ย การรวบรวมขอ้มูลต าแหน่งบ่อน ้ าบาดาล การ

เก็บตวัอยา่งน ้ า วเิคราะห์คุณภาพน ้ าทางกายภาพ เคมี การสร้างแบบจ าลองอุทกธรณีวทิยาเชิงมโนทศัน์ 
4.1 การจดัท าแผนท่ีและรูปตดัขวางอุทกธรณีวทิยา 
 การจดัท าแผนท่ีและรูปตดัขวางทางอุทกธรณีวิทยา จากขอ้มูลแผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีธรณีวิทยา 

ขอ้มูลอุทกวิทยา ผลการแปลความหมายการส ารวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวดัค่าไฟฟ้าแบบหยัง่ลึก (Vertical Electric 
Sounding, VES) และขอ้มูลการหยัง่ธรณีหลุมเจาะ ขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาล และระดบัน ้ าบาดาล โดยน ามาวิเคราะห์ส าหรับ
จ าแนกชั้นหินให้น ้ า เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะชนิดดิน หิน การวางตวั การแผ่ขยายและความหนาของชั้นหินให้น ้ าทุกชั้น 
รวมทั้งคุณภาพน ้ าท่ีไดจ้ากขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล ซ่ึงท าการวเิคราะห์คุณภาพปี พ.ศ. 2558-2559  
ผลสุดทา้ยจะจดัท าเป็นแผนท่ีอุทกธรณีวทิยา พร้อมกบัจดัท ารูปตดัขวางอุทกธรณีวทิยาเพ่ือแสดงชั้นหินใหน้ ้ าในแนวด่ิง  
 

4.2 การศึกษาคุณภาพน ้ าบาดาล (Groundwater quality) 
 4.2.1 คุณภาพน ้ าบาดาลทัว่ไป 
  คุณสมบติัทางเคมีของน ้ าบาดาลโดยทัว่ไปจะมีการเปล่ียนแปลงตามการไหลของน ้ าบาดาล เร่ิม
ตั้งแต่การเติมเขา้สู่ระบบน ้ าบาดาลหรือชั้นหินให้น ้ าของน ้ าฝนตามธรรมชาติ การไหลของน ้ าบาดาลผ่านชั้นหินให้น ้ า 
ต่าง ๆ น ้ าจะละลายเอาแร่ส่วนประกอบของชั้นหินให้น ้ าเหล่านั้นไปดว้ย และปริมาณสารท่ีละลายอยูจ่ะเพ่ิมปริมาณมาก
ข้ึนตามทิศทางการไหลของน ้ าจากการละลายของแร่ในชั้นหินใหน้ ้ า (Freeze and Cherry, 1979) และจะมีการววิฒันาการ
ของไอออนหลกัเกิดข้ึนในขณะมีการเคล่ือนท่ีของน ้ าบาดาล (Toth, 1993) เม่ืออายแุละระยะทางการไหลของน ้ าเพ่ิมมาก
ข้ึน ไอออนลบ (Anions) ก็จะมีการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางเคมี โดยเร่ิมจากน ้ าฝนท่ีละลายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
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ในอากาศและกลายสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ ในลกัษณะของ ไอออนหลกักลุ่มไบคาร์บอเนต (HCO-
3- Dominant Type) เม่ือ

ตกลงถึงผิวดินจะละลายเกลือซลัเฟตในอินทรียแ์ละอนินทรียส์ารกลายสภาพเป็น ไบคาร์บอเนต-ซลัเฟต (HCO3
- - SO4

2-) 
หรือ อิออนหลกักลุ่มซลัเฟต  SO4

2- Dominant Type) เม่ือน ้ าไหลซึมลึกลงไปในชั้นหินเกลือหรือชั้นหินให้น ้ าตกคา้งก็จะ
มีการววิฒันาการไปเป็น ซลัเฟต-คลอไรด ์(SO4

2-, Cl-) หรือคลอไรด-์ซลัเฟต (Cl-, SO4
2-) หรือคลอไรด ์(Cl-) (ภาพท่ี 7) 

 

 
 

ภาพที ่6  การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าบาดาลเม่ือความลึกเปล่ียนไป (ดดัแปลงจาก David G. Pyne, 1995) 
การวิเคราะห์คุณสมบติัทางเคมีของน ้ าบาดาลทั้งหมด 15 พารามิเตอร์ ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ค่าการน าไฟฟ้า  เหล็ก โซเดียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม แคลเซียม คลอไรด์ ไบคาร์บอเนต ไนเตรท ซัลเฟต ความ
กระดา้งทั้งหมด และปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้(TDS)  

 

 4.2.2 คุณภาพน ้ าบาดาลเพื่อการเกษตรกรรม ค านวณหาอัตราส่วนของการดูดซับอนุมูลโซเดียม 
(Sodium Adsorption Ration, SAR)  

 ค่า SAR เป็นค่าท่ีใช้จ าแนกน ้ าท่ี มีอนุมูลโซเดียมในระดับต่าง ๆ ท่ีพืชสามารถทนได้ ซ่ึง
ผลกระทบของโซเดียมจะท าใหธ้าตุสารอาหารของพืชเปล่ียนแปลงไป และโครงสร้างของดินเปล่ียนดว้ยการจ าแนกค่า 
SAR ท่ีวดัจากน ้ าท่ีสกดัจากดิน สามารถแบ่งไดด้ังตารางท่ี 2 และผลกระทบของโซเดียมท่ีมีต่อพืช ค่า SAR สามารถ
ค านวณไดจ้ากสมการ (1)  

 



Na

SAR
Ca Mg

2

 หน่วยเป็น meq/l              สมการ .....................(1) 

ตารางที ่2 เกณฑพ์ิจารณาคุณภาพน ้ าท่ีเหมาะสมส าหรับการเกษตร  
ความเหมาะสม Cl  

(meq/L) 
EC 

(µS/cm ที ่25°C) 
SAR Na 

 (%) 
ระดบัปริมาณ 
โซเดยีม 

pH 

เหมาะสมมากท่ีสุด - ≤250 - ≤20 - ค่าท่ี
เหมาะสม 
ต่อการ

เหมาะสมมาก - > 250-750 0-10 >20-40 ต ่า 
เหมาะสมปานกลาง ≤4 >750-2000 10-18 >40-60 ปานกลาง 
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ไม่เหมาะสม >4-10 2000-3000 18-26 >60-80 สูง เพาะปลูก
5.5-7.5 ไม่ควรน ามาใช ้ >10 >3000 >26 >80 สูงมาก 

 ทีม่า : ดดัแปลงจาก ทวศีกัด์ิ (2546) 
 

 4.2.3 วธีิการวเิคราะห์ 
  การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าจะเป็นไปตามวธีิการมาตรฐานส าหรับการวเิคราะห์คุณสมบติัทางเคมีน ้ า
ของกรมทรัพยากรน ้ าบาดาล และวิเคราะห์ คุณภาพน ้ าโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  AquaChem 4.0 (Waterloo 
hydrogeologic Inc, 2006) เพ่ือจ าแนกชนิดน ้ าโดยคดัเลือกบ่อท่ีใชใ้นการวิเคราะห์อุทกเคมีของชั้นหินให้น ้ าแต่ละชั้น 
จ านวน 300 บ่อ 
 
ผลการวจิยั 
 การจ าแนกช้ันหินให้น า้ 

ชั้นหินใหน้ ้ าในตะกอนร่วน แบ่งไดเ้ป็น 5 ชั้น และชั้นหินใหน้ ้ าในหินแขง็ 1 ชั้น  ดงัน้ี 
1) ชั้นหินให้น ้ าตะกอนน ้ าพา (Alluvial Aquifer, Qfd) เป็นชั้นหินใหน้ ้ าท่ีประกอบข้ึนดว้ยตะกอนท่ีตกทบัถม

กนัในท่ีราบน ้ าท่วมถึงหรือท่ีราบน ้ าหลากของแม่น ้ าท่าจีน ความลึกถึงชั้นหินใหน้ ้ าประมาณ 20-60 เมตร 
2) ชั้นหินให้น ้ าตะกอนน ้ าพารูปพดัยคุเก่า (Old Alluvial Fan Aquifer, Qf1) เป็นชั้นหินให้น ้ าท่ีวางตวัรองรับ

อยูใ่ตช้ั้นหินใหน้ ้ าตะกอนน ้ าพารูปพดัยคุใหม่ ความลึกถึงชั้นหินใหน้ ้ าประมาณ 10-50 เมตร (ชั้นหินใหน้ ้ าพระประแดง) 
3) ชั้นหินให้น ้ าตะกอนตะพกัระดบัต ่า (Low Terrace Aquifer, Qlt2) วางตวัอยู่ใตช้ั้นหินให้น ้ าตะกอนน ้ าพา 

(Qfd) ความลึกถึงชั้นหินใหน้ ้ าประมาณ 60-120 เมตร เป็นชั้นหินใหน้ ้ าท่ีมีอายเุทียบล าดบักบัชั้นหินใหน้ ้ าพระประแดง 
4) ชั้นหินให้น ้ าตะกอนตะพกัระดบักลาง (Middle Terrace Aquifer, Qlt1) วางตวัรองรับอยู่ใตช้ั้นหินให้น ้ า

ตะกอนน ้ าพา ความลึกถึงชั้นหินใหน้ ้ าประมาณ 130-150 เมตร มีอายเุทียบล าดบักบัชั้นหินใหน้ ้ านครหลวง 
5) ชั้นหินใหน้ ้ าตะกอนตะพกัระดบัสูง (High Terrace Aquifer, Qht) เป็นชั้นหินใหน้ ้ าท่ีวางตวัอยูใ่ต ้ชั้นหินให้

น ้ าตะกอนตะพกัระดบัต ่า (Qlt2) ปรากฏอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกของพ้ืนท่ีศึกษา ความลึกถึงชั้นน ้ ามากกว่า 150 เมตร 
สามารถเทียบล าดบัไดก้บัชั้นหินใหน้ ้ านนทบุรี 

6) ชั้นหินใหน้ ้ าในหินแขง็ 
 

ทศิทางการไหลของน า้บาดาล 
 ได้จดัท าแผนท่ีระดับความสูงของระดับน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา และแสดงทิศทางการไหลของน ้ าบาดาล 
พบวา่ทิศทางการไหลของน ้ าบาดาลโดยทัว่ไปจะไหลจากขอบแอ่งทางดา้นตะวนัตกไปทางตะวนัออกส่วนหน่ึง อีกส่วน
หน่ึงไหลจากดา้นทิศเหนือไปสู่ดา้นทิศใต ้ 
 

คุณภาพน า้บาดาล 
จากผลวิเคราะห์คุณภาพน ้ าบาดาล  พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ตั้ งแต่ 1.62 ถึง 9.92 และค่าการน าไฟฟ้า 

ตั้งแต่ 22 ถึง 2,069 ไมโครซิเมนตต์่อเซนติเมตร ชุดลกัษณ์ของน ้ าบาดาล สามารถแบ่งประเภทของน ้ า ดงัตารางท่ี 3, 4 
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ตารางที ่3 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าบาดาลของบ่อสงัเกตการณ์ 
 

pH EC (µS) Ca Mg Na K Fe Mn SO4 Cl CO3 HCO3 NO3

ควำม

กระด้ำง

ทั้งหมด

TDS

1 CWE10/2 วดัดงพิกุล 1 Ca-Mg-Na-HCO3 6.62 313.0 26 9 15 2.3 20 1.1 2 5.6 0 159 1.7 100 170
2 CWE10/3 วดัดงพิกุล 1 Ca-Na-Mg-HCO3-SO4 6.38 680.0 45 14 41 4 34 3.4 84 36 0 146 5.1 170 346
3 CWE110/2 วดัขวางเวฬุวนั 1 Ca-Na-Cl-HCO3 6.67 2069.0 180 22 130 4.6 0.9 0 84 270 0 280 190 540 1110
4 CWE119/2 ส านกัสงฆส์ามยอดพทุธาราม 1 Ca-Na-HCO3 6.60 386.00 110 15 48 6.8 2.2 1.2 2 33 0 486 14 330 500
5 CWE14/2 วดัล าพระยา 1 Ca-Na-Mg-HCO3 6.63 421.0 28 7.9 23 2.1 17 1.6 2 15 0 171 <0.9 100 192
6 CWE17/3 วดัเทพสุธาวาส 1 Na-Cl-HCO3-CO3 7.13 455.0 1 3.3 140 2.7 0.1 0 2 99 54 128 1.1 16 480
7 DF129 บา้นหนองใหญ่ 1 Na-Mg-Ca-HCO3 7.57 726.0 22 20 45 5.8 0 0 6 6.8 0 305 <0.9 140 368
8 DF9 วดัศรีทองค าวนาราม 1 Na-HCO3 7.52 1112.0 12 9.2 240 1.3 7.5 0.1 25 72 0 633 <0.9 68 767
9 MN311 บา้นหว้ยน ้าจนัทร์ 1 Na-Ca-HCO3 1.62 22.0 25 7.5 38 6.7 0.1 0 16 11 0 183 4..5 94 226

10 MN317 โรงเรียนวดับา้นโคกหมอ้ 1 Na-HCO3 7.53 1286.0 44 14 240 2.5 3.1 0.1 10 32 27 706 <0.9 170 748
11 CWE10/1 วดัดงพิกุล 2 Na-Ca-HCO3-Cl 6.29 422.0 23 7.2 34 3.4 570 2 10 25 0 147 14 88 216
12 CWE109/3 วดัปากดงท่าศาล 2 Ca-Mg-HCO3 6.73 451.0 49 14 20 2.7 0.1 0.3 14 14 0 227 1.5 180 259
13 CWE110/1 วดัขวางเวฬุวนั 2 Ca-Na-HCO3 7.09 713.0 69 12 32 5.4 0.4 0 3 40 0 292 11 220 350
14 CWE13/3 วดัหนองผกันาก 2 Ca-Na-Mg-HCO3 7.52 860.0 71 24 77 5.4 2.7 0.5 <1 8 0 532 <0.9 280 493
15 SP1 วดัศรีทองค าวนาราม 2 Ca-Na-Mg-HCO3 7.25 231.0 55 11 33 4.2 0.1 0 9 20 0 266 7.5 180 316
16 CWE106/2 วดันเรศสุวรรณธาราม 3 Ca-Na-HCO3 6.97 621.0 56 8.2 43 8.6 0.3 0.1 <1 13 0 311 <0.9 170 332
17 CWE109/2 วดัปากดงท่าศาล 3 Ca-Na-HCO3 6.81 282.0 23 3.6 25 2.6 0.2 0.1 5 16 0 129 3 7 165
18 CWE116/2 วดัสามจุ่น 3 Ca-Na-HCO3 7.61 184.0 75 17 38 7 0 0.1 7 26 0 384 <0.9 260 400
19 CWE14/1 วดัล าพระยา 3 Ca-Na-HCO3 7.12 698.0 76 16 41 7.2 0 0.5 1 5.2 0 404 <0.9 260 381
20 CWE17/1 วดัเทพสุธาวาส 3 Na-Ca-Mg-Cl-HCO3 9.92 372.0 42 22 110 6.8 2.9 0.4 17 240 0 119 1.1 190 620
21 CWE106/1 วดันเรศสุวรรณธาราม 4 Ca-Na-Mg-HCO3 6.95 689.0 51 19 38 9.6 0.9 0.1 1 4 0 386 <0.9 210 376
22 CWE116/1 วดัสามจุ่น 5 Na-Ca-Mg-HCO3 7.48 313.0 27 13 37 5.4 0.2 0 1 27 0 201 2.5 120 240

คุณลักษณะทำงเคมี (มิลลิกรัมต่อลิตร)คุณลักษณะทำงกำยภำพ

ล ำดบั หมำยเลขบ่อ
ช้ันหิน

ให้น ำ้
สถำนที่ ชนิดของน ำ้บำดำล

 
 
ตารางที ่4  ผลการจ าแนกประเภทของชนิดน ้ าบาดาล 

ช้ันหินให้น า้ กลุ่มน า้หลกั (ชนิดน า้บาดาล) รายละเอยีด 

ช้ันหิน 
ให้น า้ที ่1 

แคลเซียม-ไบคาร์บอเนต (Ca-HCO3),แคลเซียม-
โซเดียม-ไบคาร์บอเนต (Ca-Na-HCO3), 
โซเดียม- ไบคาร์บอเนต (Na-HCO3) 

มกัพบในน ้ าบาดาลเกิดใหม่และมีอายนุ้อย มีสภาพเป็น
กรดอ่อน ๆ  พบตามพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีสูง
หรือพ้ืนท่ีรับน ้ าฝนโดยตรง ส่วนใหญ่คุณภาพน ้ าบาดาล
เป็นน ้ าจืด พบกลุ่มน ้ าน้ีบริเวณดา้นตะวนัตกท่ีเป็นพ้ืนท่ี
เติมน ้ า (Recharge area) 

 แคลเซียม-โซเดียม-ไบคาร์บอเนต-คลอไรด ์
(Ca-Na-HCO3-Cl) 

พบในน ้ าบาดาลท่ีมีการเคล่ือนท่ีมาไกลจากพ้ืนท่ีเติมน ้ า 
คุณภาพน ้ าจืดเป็นส่วนใหญ่ พบกลุ่มน ้ าน้ีบริเวณพ้ืนท่ี
สูญเสียน ้ าทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพ้ืนท่ีศึกษา 

ช้ันหิน 
ให้น า้ที ่

2 

แคลเซียม-โซเดียม-ไบคาร์บอเนต  (Ca-Na-
HCO3), แคลเซียม-โซเดียม-แมกนีเซียม-ไบ
คาร์บอเนต (Ca-Na- Mg-HCO3), แมกนีเซียม – 
ไนเตรท (Mg-NO3), แคลเซียม-โซเดียม-
แมกนีเซียม-ไบคาร์บอเนต-คลอไรด ์(Ca-Na-
Mg-HCO3-Cl)  

มกัพบในน ้ าบาดาลเกิดใหม่และมีอายนุ้อย มีสภาพเป็น
กรดอ่อน ๆ พบตามพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีสูง 
หรือพ้ืนท่ีรับน ้ าฝนโดยตรง คุณภาพน ้ าบาดาลเป็นน ้ าจืด
เป็นส่วนใหญ่ พบกลุ่มน ้ าน้ีในบริเวณดา้นตะวนัตกท่ีเป็น
พ้ืนท่ีเติมน ้ า 
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ช้ันหิน           
ให้น า้ที ่

3 

แคลเซียม-โซเดียม-ไบคาร์บอเนต (Ca-Na-
HCO3) และโซเดียม-แคลเซียม-แมกนีเซียม-
คลอไรด-์ไบคาร์บอเนต (Na-Ca-Mg-Cl-HCO3) 

น ้ าบาดาลมีอายนุอ้ยและมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ พบกลุ่ม
น ้ าน้ีไม่มากนกั พบกลุ่มน ้ าน้ีบริเวณท่ีราบตอนกลางค่อน
ไปทางทิศตะวนัตกท่ีเป็นพ้ืนท่ีเติมน ้ า 

ช้ันหิน            
ให้น า้ที ่

4 

แคลเซียม-ไบคาร์บอเนต (Ca- HCO3), 
แคลเซียม-ไนเตรต (Ca- NO3), แคลเซียม-
โซเดียม-แมกนีเซียม-ไบคาร์บอเนต (Ca-Na- 
Mg-HCO3),โซเดียม-ไบคาร์บอเนต – คลอไรด ์ 
(Na-HCO3-Cl),  

น ้าบาดาลมีการเคล่ือนท่ีมาเป็นระยะทางไกล ๆ จากพ้ืนท่ี
เติมน ้ า มักจะพาความเค็มมาด้วยหรือเป็นน ้ าตกค้าง 
(Connate Water) ท่ีมีความเคม็ 

ช้ันหินให้
น า้ที ่

5 

โซเดียม-แคลเซียม-แมกนีเซียม-ไบคาร์บอเนต 
(Na-Ca-Mg-HCO3) 

น ้าบาดาลมีการเคล่ือนท่ีมาเป็นระยะทางไกล ๆ จากพ้ืนท่ี
เติมน ้ า มกัจะพาความเคม็มาดว้ยหรือเป็นน ้ าตกคา้ง 
(Connate Water) ท่ีมีความเคม็ 

 

หมายเหตุ  วเิคราะห์จากขอ้มูลบ่อน ้ าบาดาล จ านวน 300 บ่อ 
 

คุณภาพน า้บาดาลเพือ่การเกษตรกรรม 
การใช้น ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่ความลึกชั้นหินให้น ้ าน้อยกว่า 100 เมตร แต่

เน่ืองจากปัจจุบนัมีการพฒันาน ้ าบาดาลเพ่ือใชใ้นการเกษตรมากข้ึน ท าให้ระดบัน ้ าบาดาลลดลง ส่งผลให้บางพ้ืนท่ีตอ้ง
เจาะน ้ าบาดาลในระดบัความลึกมากกวา่ 200 เมตร  

 
ภาพที ่7 แผนท่ีแสดงอุทกธรณีเคมีของชั้นหินใหน้ ้ า 
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แบบจ าลองอุทกธรณีวทิยาเชิงมโนทศัน์ (Hydrogeological Conceptual Model) 
 

 
 

ภาพที ่8 แบบจ าลองอุทกธรณีวทิยาเชิงมโนทศัน์แสดงทิศทางการไหลของชั้นหินใหน้ ้ า ตามแนวภาพตดัขวาง AA’ 

 
 

ภาพที ่9 แบบจ าลองอุทกธรณีวทิยาเชิงมโนทศัน์แสดงทิศทางการไหลของชั้นหินใหน้ ้ า ตามแนวภาพตดัขวาง BB’ 
 

จากการพลอ็ตแผนภูมิ สทิฟ (stiff) โดยใชข้อ้มูลผลการวเิคราะห์เคมีของน ้าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษา โดยจ าแนกออก
ตามชั้นหินให้น ้ า และตามแนวภาพตดัขวางทางอุทกธรณีวทิยาท่ีคดัมาเป็นตวัแทนจ านวน 2 แนว มาท าการศึกษาคร้ังน้ี 
เราจะเห็นไดว้า่ ชนิดแผนภูมิมีรูปแบบกระจายตวัแตกต่างๆ กนัไปดงั ภาพท่ี 8 – 9 สามารถจ าแนกชนิดของน ้ าบาดาล
และการกระจายตวัของมนัไดด้งัน้ี 
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ชนิด 1  เป็น  Ca-HCO3 จะพบการกระจายตวัทางตน้น ้ าทางด้านทิศเหนือของพ้ืนท่ีศึกษา ในชั้นหินให้น ้ าต้ืน  
(ชั้นหินใหน้ ้ าท่ี 1) และพบในชั้นหินใหน้ ้ าลึก ๆ ดา้นทิศตะวนัตก บ่งบอกถึงน ้ าบาดาลท่ีอยูใ่น Oxidation zone 

ชนิด 2 เป็น Ca-Na-HCO3 พบการกระจายตวับริเวณทางดา้นตะวนัตกของพ้ืนท่ีศึกษา และพบตรงบริเวณกลาง
พ้ืนท่ีศึกษา พบในชั้ นหินให้น ้ าต้ืนและลึก (ชั้ นหินให้น ้ าท่ี 1 และชั้นหินให้น ้ าท่ี 2) บ่งบอกถึงน ้ าบาดาลท่ีอยู่ใน 
Oxidation zone  

ชนิด 3 เป็น  Na-CO3 พบการกระจายตวับริเวณทางดา้นตะวนัตกและตรงบริเวณกลางของพ้ืนท่ีศึกษา  ในชั้นหิน
ใหน้ ้ าต้ืนและลึก บ่งบอกถึงน ้ าบาดาลท่ี อยูใ่น Oxidation zone และมีการแลกเปล่ียนประจุบวก จาก Ca ไปเป็น Na แสดง
ววิฒันาการของน ้ าบาดาลวา่มีการไหลผา่นไปยงัชั้นหินใหน้ ้ าท่ีลึกลงไปกวา่ชนิดท่ี 1  

ชนิด 4 เป็น Ca-Na-HCO3-Cl พบส่วนใหญ่บริเวณทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องพ้ืนท่ี องคป์ระกอบในน ้ าชนิดน้ีอาจ
บ่งช้ีไดว้า่เป็นบริเวณท่ีมีการแทรกดนัของน ้ าเคม็หรือน่าจะเกิดจากการผสมกนัของชั้นหินใหน้ ้ าหลาย ๆ ชั้น 

ชนิด 5 เป็น Cl พบบริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ี เป็นน ้ ากร่อยและเคม็ องคป์ระกอบในน ้ าชนิดน้ีอาจบ่งช้ีไดว้า่เป็น
บริเวณท่ีมีการแทรกดนัของน ้ าเคม็ การแปลความหมายของน ้ าชนิดน้ีจะบ่งบอกถึงน ้ าบาดาลท่ี อยูใ่น Reduced zone 

 
 การจ าแนกชั้นหินใหน้ ้ า เพื่อการเกษตรกรรมจะใช ้Wilcox diagram ท่ีใชค้่าการน าไฟฟ้ากบัอตัราส่วนของการ

ดูดซบัอนุมูลโซเดียม พบวา่น ้ าบาดาลส่วนใหญ่เหมาะส าหรับใชใ้นการเกษตรกรรม และใชแ้ผนภาพของไปเปอร์ (Piper) 
มาแบ่งชั้นหินใหน้ ้ า ในพ้ืนท่ีรับน ้ าและจ่ายน ้ า ซ่ึงสามารถลากทิศทางการไหลของน ้ าบาดาล (ภาพท่ี 10 และ 11)  

 
 

 ภาพที ่10 Wilcox diagram ส าหรับคุณภาพน ้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรของชั้นหินใหน้ ้ าทุกชั้น 
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   ภาพที ่11  Piper diagram แสดงชุดลกัษณ์อุทกเคมี (Hydrochemical facies วงกลม)  และทิศทางการไหล  
                 (Flow direction ลูกศร) ของชั้นหินใหน้ ้ าทุกชั้น 
อภิปรายและสรุปผลการศึกษาวจิยั 
 น ้ าบาดาลในพ้ืนท่ีศึกษาส่วนใหญ่พฒันาในชั้นตะกอนร่วน โดยน ้ าฝนเป็นแหล่งเพ่ิมเติมน ้ าแก่ชั้นหินให้น ้ า 
ระบบการไหลของน ้ าบาดาลไม่ซบัซอ้น เป็นการไหลเฉพาะแห่งและขนาดกลาง มีทิศทางการไหลจากทิศตะวนัตกไปสู่
ทิศตะวนัออก เม่ือศึกษาความสัมพนัธ์และความต่อเน่ืองการแผ่ขยายของชั้นหินให้น ้ าสามารถวิเคราะห์การไหลของน ้ า
บาดาลในระดับต้ืนและระดับลึกได้ พ้ืนท่ีศึกษามีศักยภาพน ้ าบาดาลสูงและคุณภาพน ้ าท่ีดีสามารถน ามาใช้เพื่อการ
เกษตรกรรมไดอ้ยา่งเพียงพอ ส่วนการใชเ้พ่ือการอุปโภค บริโภคจ าเป็นตอ้งปรับปรุงคุณภาพน ้ าบาดาลก่อน 
 การศึกษาต่อไปควรศึกษาการจ าลองการเคล่ือนตวัของน ้ าบาดาลและประเมินสมดุลของน ้ าบาดาลในพ้ืนท่ี
ศึกษาดว้ยการใชแ้บบจ าลองน ้ าบาดาลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ าบาดาลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความสมดุลในวฏัจกัรน ้ าตลอดไป  
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ขอขอบคุณ ส านกัทรัพยากรน ้ าบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน ้ าบาดาล  ส าหรับขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ าบาดาล
ในดา้นต่าง ๆ ในการท าการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 
 
 
 

ภาพที ่6 
แผนท่ี 
Wilcox 
diagram 
ส าหรับ

คุณภาพน ้ า
บาดาลเพื่อ
การเกษตร
ของชั้นหิน
ใหน้ ้ าทุกชั้น 

 

พืน้ทีรั่บน า้ พืน้ทีจ่่ายน า้ 
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