
แบบฟอร์มเสนอรายช่ือผลงานวิจัย 
นิทรรศการ ห้องท่ี 3 ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากฐาน มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต 

วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ 
ล าดับที่  รายละเอียด 
ชื่อผลงาน 
 

การตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดนิเบื้องต้นจากโปรเจคธนาคารน้ าใต้ดินเพื่อใช้ส าหรับการเกษตรในพื้นที่
ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด 

ชื่อผู้วิจัย รวินทรา เอี่ยมรัตน์, กิติพงษ์ เวชกามา, สุกัญญา มิ่งใหญ่, สุกัญญา ลาภกระโทก, อภิชัย สาวิสิทธิ,์ สรา
ยุทธ ทดนาท ีและ บัญชา วัฒนะ 

บทคัดย่อ ทุ่งกุลาลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ส าคัญของประเทศไทยที่มีการผลิตข้าวหอม
มะลิเพ่ือส่งออกยังตลาดโลก แต่เนื่องจากวิกฤติทางด้านการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เหมาะสม ความ
แห้งแล้ง และการเกิดปัญหาน้ าท่วม ส่งผลให้ผลผลิตต่อปีน้อยกว่าเพ่ือนบ้าน ดังนั้นโปรเจคธนาคารน้ าใต้
ดินจึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือทดลองใช้ในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการจัดการน้ าในพ้ืนที่ที่
ชลประทานเข้าไม่ถึง แต่คุณภาพน้ าที่ได้จากธนาคารน้ าใต้ดินนั้นยังไม่มีแน่ชัด ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่
จะส ารวจและศึกษาคุณภาพน้ าจากโปรเจคธนาคารน้ าใต้ดินทั้ง 2 ชนิด คือธนาคารน้ าใต้ดินชนิดแบบเปิด
และแบบปิด ทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และรวบรวมผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นแผนที่
แสดงผลของคุณภาพที่ได้โดยใช้โปรแกรม GIS การเก็บตัวอย่างจะเก็บครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด 4.8 ตาราง
กิโลเมตรโดยเก็บตามทิศทางการไหลของน้ าใต้ดิน ตัวอย่างจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิดทั้งหมด 6 
ตัวอย่าง และแบบปิดทั้งหมด 10 ตัวอย่าง จากผลการทดลองพบว่าน้ าใต้ดินจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
เปิดมีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนโดยมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 5-5.8 และมีค่าความขุ่นสูงเกิน
มาตราฐานซึ่งคิดเป็น 67% ของตัวอย่างทั้งหมด แต่มาตรฐานคุณภาพน้ าในพารามิเตอร์อ่ืน ๆ ยังพบว่า
อยู่ในช่วงมาตราฐานส าหรับแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร แต่ในทางกลับกันบ่อแบบปิดพบว่ามากกว่า 30% 
ของตัวอย่างทั้งหมดพบว่ามีคุณภาพน้ าที่ต่ ากว่ามาตรฐานส าหรับการเกษตร มีค่าความเค็มมากกว่า 1.5 
กรัมต่อลิตร ค่าการน าไฟฟ้ามากกว่า 2250 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าอัตราโซเดียมที่ถูกดูดซับ
มากกว่า 26 ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ ามากกว่า 2000 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจากผลการส ารวจ
คุณภาพน้ าพบว่าแหล่งน้ าจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิดในบางพ้ืนที่มีคุณภาพน้ าไม่เหมาะสมส าหรับมาใช้
เพ่ือการเกษตรและใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

 

เนื้อหา พื้นที่ศึกษา 
พ้ืนที่ที่ท าการศึกษาตั้งอยู่ที่อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่หนึ่งในดินแดนทุ่งกุลา
ร้องไห้ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ธนาคารน้ าใต้ดินได้เข้ามาติดตั้งเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางด้านการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรส าหรับเกษตรกรในพ้ืนที่นี้ โดยธนาคารน้ าใต้ดินนั้นมี 2 แบบคือ
แบบเปิด และธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด ซึ่งแสดงดังรูปที่ 1 ซึ่งพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างจะอยู่
ที่ 4.8 กิโลเมตร ละติจูดที่ 15.59889167 ถึง 15.55927249 และลองติจูดที่ 103.69811978 ถึง 
103.74334694 ซึ่งเก็บตัวอย่างตามทิศทางการไหลของน้ าใต้ดินและครอบคลุมโปรเจคธนาคารน้ าใต้ดิน
ที่ติดตั้งบริเวณนี้ 
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การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 น้ าใต้ดินจะถูกเก็บด้วยวิธีแบบจ้วง (Grab sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มจากตัวอย่างน้ าใต้ดิน
ทั้งหมด โดยตัวอย่างที่เก็บจะครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการส ารวจ โดยเก็บน้ าตัวอย่างตามทิศทางการไหล
ของน้ าใต้ดิน โดยตัวอย่างน้ าใต้ดินจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิดจะเก็บทั้งหมด 6 ตัวอย่างจากทั้งหมด 6 
บ่อ และน้ าใต้ดินจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิดทั้งหมด 10 ตัวอย่างจากทั้งหมด 40 จุด ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่
ทั้งหมด 4.8 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรายละเอียดและจุดที่เก็บได้แสดงไว้ดังรูปที่ 2 และตารางที่ 1 น้ าใต้ดินที่
เก็บมานั้นจะน ามาวิเคราะห์คุณภาพทั้งทางด้านกายภาพและทางด้านเคมี เช่นค่าความเป็นกรดด่าง 
อุณหภูมิ สี ความขุ่น ค่าการน าไฟฟ้า ความเค็ม ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมด ค่าอัตราการดูดซับ
โซเดียม ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้ทั้งหมดจะถูกน ามาสรุปและพล็อตลงแผนที่โดยใช้โปรแกรม GIS 
software (version 10)  
ตารางที่ 1. จุดเก็บตัวอย่าง หมายเลขในแผนที่ สถานที่เก็บตัวอย่าง ละติจูด ลองติจูด และประเภทของ
แหล่งตัวอย่าง 

Station 
No. 

No.  
in map 

สถานที่ Latitude Longitude ประเภทของตัวอย่าง 

1 40 บ้านเล้าข้าว 15.59889167 103.70027220 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
2 38 บ้านเล้าข้าว 15.59094167 103.70215560 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
3 35 มทร.ร้อยเอ็ด 15.58384717 103.70335781 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
4 32 มทร.ร้อยเอ็ด 15.58260901 103.71549623 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
5 1 บ้านหินกอง 15.58015000 103.71755000 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
6 2 บ้านหนองอีเข็ม 15.57207663 103.71480316 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
7 3 บ้านหนองอีเข็ม 15.56660440 103.71545727 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
8 9 บ้านตังหมอง 15.56745847 103.72431534 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
9 24 บ้านตังหมอง 15.56464798 103.73211938 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
10 31 บ้านตังหมอง 15.56094107 103.73976513 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 
P1 P1 มทร.ร้อยเอ็ด 15.57972222 103.70888889 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด 
P2 P2 มทร.ร้อยเอ็ด 15.57833333 103.70888889 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด 
P3 P3 มทร.ร้อยเอ็ด 15.57555556 103.70194444 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด 
P4 P4 มทร.ร้อยเอ็ด 15.57611111 103.71472222 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด 
P5 P5 มทร.ร้อยเอ็ด 15.57555556 103.70194444 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด 
P6 P6 มทร.ร้อยเอ็ด 15.58611111 103.70000000 ธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด 
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สรุปผลการทดลอง 
จากผลการส ารวจและวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินจากโปรเจคธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิดและแบบปิด ทั้ง
ทางด้านสมบัติทางกายภาพและทางเคมีสามารถสรุปผลการทดลองออกมาแสดงดังตารางที่ 2 และแผนที่
ที่ถูกพล็อตด้วยโปรแกรม GIS ดังรูปที่ 3 (3ก ถึง 3ฉ) ซึ่งสามารถสรุปได้ จากการส ารวจและวิเคราะห์
พบว่าน้ าใต้ดินจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิดมีความเหมาะสมส าหรับน าน้ ามาใช้เพ่ือการเกษตร โดย
พบว่ามีค่าความเป็นกรดอ่อนอยู่ในระหว่างช่วง 5 ถึง 5.8 และค่าคุณภาพน้ าอ่ืน ๆ ก็พบอยู่ในช่วง
มาตรฐานของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เช่น ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมดพบค่าน้อยกว่า 90.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเค็มน้อยกว่า 0.1 กรัมต่อลิตร ค่าการน าไฟฟ้าน้อยกว่า 126.7 ไมโครซีเมนต์ต่อ
เซนติเมตร และค่าอัตราส่วนโซเดียมที่ถูกดูดซับน้อยกว่า 5 แต่น้ าใต้ดินนี้ยังมีความขุ่นอยู่สูงซึ่งคิดเป็น 
65% ของตวัอย่างทั้งหมดซึ่งต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นก่อนที่จะน ามาใช้เพ่ือการอุปโภค ในทางกลับกันน า
ใต้ดินจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิดพบว่า จุดที่ 6, 7 และ 10 ซึ่งอยู่บริเวณบ้านหนองอีเข็มและบริเวณ
บ้านตังหมอง พบคุณภาพน้ าเกณฑ์มาตราฐานส าหรับแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรโดยเฉพาะค่าความเค็มมีค่า
สูงมากเกินกว่า 4.9 กรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เหมาะสมส าหรับน ามาใช้เพื่อการเกษตร และยังพบค่าการน าไฟฟ้า
สูงกว่า 7920 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมดสูงกว่า 5720 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และค่าอัตราส่วนโซเดียมที่ถูกดูดซับมากกว่า 26 ส่วนตัวอย่างน้ าใต้ดินจากธนาคารน้ าใต้ดินแบบ
ปิดของจุดอื่นยังพบคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานส าหรับการเกษตร ดังนั้นจึงสรุปว่าโปรเจคธนาคาร
น้ าใต้ดินสามารถช่วยในเรื่องการบริหารจัดการน้ าให้กับเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ห่างจากการชลประทาน น้ า
ใต้ดินจากธนาคารน้ าใต้ดินในบางพ้ืนที่มีความเหมาะสมต่อการน ามาใช้เพ่ือการเกษตรและการอุปโภค
บริโภค แต่บางพ้ืนที่จะต้องมีการบ าบัดเบื้องต้นก่อนที่จะน ามาใช้ 
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รูปภาพ
ประกอบ 
 
 

 
(ก) 
 

 
       (ข) 
 



 

 

- ๕ - 

 
(ค) 
 

 
                  (ง) 

รูปที่ 1 ประเภทของธนาคารน้ าใต้ดิน (ก) ภาพวาดจากทางด้านบนของธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด (ข) 
ภาพจริงของธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด, (ค) ภาพวาดจากทางด้านบนของธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด และ 
(ง) ภาพจริงของธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 

 
(ก) 
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(ข) 

รูปที่ 2. แผนที่ของสถานที่ที่ศึกษาและจุดเก็บตัวอย่างน้ าใต้ดินจากทั้งธนาคารน้ าใต้ดินแบบเปิด และ
ธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด; (ก) พ้ืนที่ทั้งหมดที่ท าการศึกษาด้วย 40 จุดของธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด และ 
6 จุด ส าหรับธนาคารน้ าใต้เดินแบบเปิด (ข) จุดเก็บตัวอย่างทั้งตัวอย่างน้ าใต้ดินจากทั้งธนาคารน้ าใต้ดิน
แบบเปิด และธนาคารน้ าใต้ดินแบบปิด 

 
(ก) ความเป็นกรดด่าง 
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(ข) ค่าการน าไฟฟ้า (     ) 

 
   (ค) ค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายน้ าทั้งหมด; TDS (mg/L) 

 
(ง) ความขุ่น (NTU) 
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(จ) ความเค็ม (g/L)   

 
(ฉ) อัตราส่วนการดูดซึมโซเดียม; SAR 

รูปที ่3. Spatial distribution of (ก) ความเป็นกรดเบส, (ข) ค่าการน าไฟฟ้า (     ), (ค) ปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้ าทั้งหมด; TDS (mg/L), (ง) ความขุ่น (NTU), (จ) ความเค็ม (mg/L) and (ฉ) 
อัตราส่วนการดูดซึมโซเดียม; SAR 

รายละเอียด
อ่ืนๆ  
(ผลิตภัณฑ์ / 
โมเดล / 
ขนาด) 
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