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ชุดคูมือ 
การปฏิบัตงิานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล 

คูมือ ทบ ส 1000-2550 ถึง 4000-2550 
 
เจาของโครงการ 
เจาของโครงการ 
 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล   
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
จัดทําโดย 
 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
คณะท่ีปรึกษาโครงการ 
นางสาวสมคิด  บัวเพ็ง  อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
นายอนันต  เกตุเอม  รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
นายโชติ  ตราชู  รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 
คณะกรรมการพิจารณาดําเนินการจางโดยวิธีตกลง 
1. นายปราณีต  รอยบาง    ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง  พรมจันทร   กรรมการ 
3. นายอํานาจ  เยาวสุต    กรรมการ 
4. นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล   กรรมการ 
5. นางสาวอุไร  บางยี่ขัน    กรรมการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบงาน 
1. นายสุพจน  เจิมสวัสดิ์พงษ   ประธานกรรมการ 
2. ดร.อรนุช   หลอเพ็ญศรี   กรรมการ 
3. นายสุนทร   ปญจาสุธารส   กรรมการ 
4. นายประกอบ  อยูคง    กรรมการ 
5. นางศจีรัตน  อุนประเสริฐสุข   กรรมการ 
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คณะทํางานตรวจสอบมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและ 
แผนท่ีน้ําบาดาล  
1. นายกมลศักด์ิ   บัวออน  ประธานคณะทํางาน 
2. นางสาววิลาวัณย   ไทยสงคราม  คณะทํางาน 
3. นายประกอบ   อยูคง  คณะทํางาน 
4. นายวสันต   จันทรแสง  คณะทํางานและเลขานุการ   
 
คณะทํางานตรวจสอบมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานดานการประเมินศักยภาพแหลงนํ้าบาดาล 
1. นายสัมฤทธิ์   ชุษณะทัศน  ประธานคณะทํางาน 
2. นายสุนทร   ปญจาสุธารส  คณะทํางาน 
3. นายเทิดศักดิ์   ทรัพยทวีวัง  คณะทํางานและเลขานุการ    
 
คณะทํางานตรวจสอบมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
1. นายสุพจน   เจิมสวัสดิ์พงษ  ประธานคณะทํางาน 
2. นายสําเริง   สโมทัย  คณะทํางาน 
3. นายพันธศักดิ์   ธีรปญญาภรณ  คณะทํางาน 
4. นายสุวัฒน   เปยมปจจัย  คณะทํางาน 
5. นายอุโรม   แกวจันทร  คณะทํางานและเลขานุการ 
  
คณะทํางานตรวจสอบมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรน้ําบาดาล 
1. นายชัยพร   ศิริพรไพบูลย  ประธานคณะทํางาน 
2. นายอดิสัย   จารุรัตน  คณะทํางาน 
3. ดร.อรัญญา   เฟองสวัสดิ์  คณะทํางาน 
4. นางโศภิษฐ   ภิรมยเลิศ  คณะทํางาน 
5. ดร.อรนุช   หลอเพ็ญศรี  คณะทํางานและเลขานุการ    
 
คณะทํางานตรวจสอบคูมือการปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 
1. นายไพศาล   ลักขณานุรักษ  ประธานคณะทํางาน 
2. นายเทิดศักดิ์   ทรัพยทวีวัง  คณะทํางาน 
3. นายบุญเลิศ   เลิศพฤกษสุกิจ  คณะทํางาน 
4. นายธนจักร   ริจิรวนิช  คณะทํางานและเลขานุการ   
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คณะทาํงาน 
 
1.  รศ.ดร.เกรียงศักดิ์   ศรีสุข   หัวหนาโครงการและผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา 
2.  นายสมชัย   วงศสวัสดิ์   รองหัวหนาโครงการและผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา 
3.  นายเจริญ   เช่ือมไธสง ผูเช่ียวชาญดานการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
4.  นายวิฑิต ศิริโภคากิจ ผูเช่ียวชาญดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยา 
5.  นายธีรวัชร อินทรสูต ผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา 
6.  นายเจตต จุลวงษ ผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา 
7.  นายธีรศักดิ์ ตั้งสุทธินนท ผูเช่ียวชาญดานธรณีวิทยา 
8.  รศ.ดร.วิชัย ศรีบุญลือ ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมแหลงนํ้า 
9.  รศ.ฉลอง บัวผัน ผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา 
10.  ผศ.หลา อาจวิชัย ผูเช่ียวชาญดานธรณีวิทยา 
11.  ผศ.ดร.ศรัญญา พรหมโคตร ผูเช่ียวชาญดานธรณีเคมี 
12.  รศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
13.  ดร.พิพัธน เรืองแสง ผูเช่ียวชาญดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศนํ้าบาดาล 
14.  นายพรศักดิ์ อรุณกิจกําจร ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล 
15.  ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
16. นายโพยม สราภิรมย ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโยธา 
17.  นางกฤษณี คชสาร ผูประสานงานโครงการ 
18. น.ส.ศิริรัตน อุปสิทธิ์ นักอุทกธรณีวิทยาและผูประสานงานโครงการ 
19.  น.ส.ธิดารัตน โคตนนท นักอุทกธรณีวิทยา 
20. นายสุวันชัย นาดี วิศวกรเกษตร 
21. นายสหราช ทวีพงษ นักอุทกธรณีวิทยา 
22. นายประยุทธ เสนชัย นักธรณีวิทยา 
23.  น.ส.เกวรี พลเก้ิน วิศวกรเกษตร 
24.  นางนันทนา ศรีบุญลือ เจาหนาที่การเงิน 
25.  น.ส.ปยะมาศ ลีทองดี เจาหนาที่ธุรการ 
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ง

คํานํา 
นํ้าบาดาลเปนแหลงนํ้าท่ีจําเปนอยางยิ่งตอการดํารงชีพโดยเฉพาะชุมชนท่ีแหลงนํ้าอื่นมีไมเพียงพอกับ

ความตองการ รวมท้ังเปนแหลงนํ้าทางเลือกสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร ดังน้ันหาก
กระบวนการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล เชน การพัฒนานํ้าบาดาล การสํารวจและ
ประเมินศักยภาพแหลงนํ้าบาดาล และการอนุรักษและฟนฟูแหลงนํ้าบาดาลไมดําเนินการใหเปนไปตาม
มาตรฐานทางวิชาการ อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยากรน้ําบาดาลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยากที่จะ
แกไขได ในอดีตที่ผานมาการปฏิบัติงานดานทรัพยากรนํ้าบาดาลยังขาดแนวทางปฏิบัติที่ไดมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ ดังน้ันในปงบประมาณ 2550 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลซึ่งเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลของประเทศไดวาจางมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหเปนผูดําเนินงานโครงการ
จัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอนํ้าบาดาล เพ่ือจัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานครอบคลุม
การปฏิบัติงานดานตางๆ ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 5 ดาน คือ (1) มาตรฐานและหรือคูมือการปฏิบัติงาน
ดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล (2) มาตรฐานและหรือคูมือการปฏิบัติงานดานการประเมิน
ศักยภาพแหลงนํ้าบาดาล (3) มาตรฐานและหรือคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล  
(4) มาตรฐานและหรือคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล และ (5) คูมือการ
ปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล โดยกระบวนการยกรางโดยผูเช่ียวชาญดานตางๆ และ
การนํารางมาตรฐานและคูมือเขาสูกระบวนการระดมสมองเพื่อรับฟงความคิดเห็นตอรางมาตรฐานและคูมือตางๆ 
กอนปรับปรุงแกไขเปนรายงานฉบับสมบูรณ ซ่ึงประกอบดวยรายงานทั้งหมด 10 เลม ไดแก รายงานสําหรับ
ผูบริหาร จํานวน 1 เลม ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 4 เลม (รวม 25 มาตรฐาน) และชุดคูมือการปฏิบัติงาน 5 
เลม (รวม 34 เร่ือง) การตีพิมพชุดมาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานครั้งน้ีเปนการจัดทําขึ้นเปนคร้ังแรก หากผูใช
พบวามีเน้ือหาสวนใดยังไมครบสมบูรณ มีขอผิดพลาดที่ควรแกไขหรือประสงคจะเสนอแนะความคิดเห็นประการ
ใด โปรดแจงใหกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลทราบ เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการพิจารณาแกไขปรับปรุงตอไป 
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โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
  การสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล 
  

จ

กิตติกรรมประกาศ 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอขอบคุณคณะผูเช่ียวชาญ

จากมหาวิทยาลัยขอนแกน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน ซ่ึงประกอบดวย เจาหนาท่ีกรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาลจากฝายตางๆ ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สมาชิกสมาคมนํ้าบาดาลไทย  การประปาสวน
ภูมิภาค การประปานครหลวง กรมทรัพยากรนํ้า สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด สมาชิก
ชมรมชางเจาะนํ้าบาดาลแหงประเทศไทย  ตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาดานนํ้าบาดาล  ตัวแทนผูใชนํ้าบาดาล
ภาคเอกชน และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาตางๆ ท่ีมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํามาตรฐานและคูมือการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจัดทําขึ้นเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2550 น้ีใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดใหความอนุเคราะหให
คําแนะนําท่ีเปนประโยชนและอํานวยความสะดวกตอการดําเนินงานในขั้นตอนตางๆ จึงใครขอขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  

 
 

 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 3/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล 

ฉ

โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอนํ้าบาดาล
เลมที่ 1/10 รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร 
เลมที่ 2/10 ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ ส 
1000-2550 ถึง 4000-2550) 
(1) มาตรฐาน ทบ ส 1000-2550  การสํารวจอุทกธรณีวิทยา 

บนผิวดิน 
(2)   มาตรฐาน ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือกวิธีการสํารวจ 

ทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
(3)   มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 

บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
(4)   มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 

บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของคลื่นไหว
สะเทือนแบบหักเห 

(5) มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 
บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 

(6)   มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550  การสํารวจธรณีฟสิกส 
บนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาค 

(7)   มาตรฐาน ทบ ส 3000-2550  การสํารวจอุทกธรณีวิทยา 
ใตผิวดิน 

(8)   มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550  การจัดทําแผนที่อุทกธรณี 
วิทยา 

เลมที่ 3/10 ชุดคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาและแผนท่ีนํ้าบาดาล (คูมือ ทบ ส 1000-2550 ถึง 
4000-2550) 
(1) คูมือ ทบ ส 1000-2550  การสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน 

ผิวดิน 
(2) คูมือ ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือกวิธีการสํารวจ 

ทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
(3)   คูมือ ทบ ส 2002-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน

ดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
(4)   คูมือ ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน

ดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของคลื่นไหวสะเทือน 
แบบหักเห 

(5)   คูมือ ทบ ส 2004-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
ดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 

(6)   คูมือ ทบ ส 2005-2550  การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
ดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาค 

(7) คูมือ ทบ ส 3000-2550  การสํารวจอุทกธรณีวิทยา 
ใตผิวดิน 

(8) คูมือ ทบ ส 4000-2550  การจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
เลมที่ 4/10 ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการประเมิน
ศักยภาพแหลงนํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ ป 3001-2550 ถึง 
3008-2550)  
(1) มาตรฐาน ทบ ป 3001-2550  การสรางแบบจําลอง 

เชิงมโนทัศน  
(2) มาตรฐาน ทบ ป 3002-2550  การเลือกใชแบบจําลอง 

นํ้าบาดาลเชิงคณิตศาสตร 
(3) มาตรฐาน ทบ ป 3003-2550  การกําหนดเงื่อนไข

ขอบเขตของแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล 
(4) มาตรฐาน ทบ ป 3004-2550  การจําลองการไหล 

ของน้ําบาดาลและการเคลื่อนที่ของมวลสาร 
(5) มาตรฐาน ทบ ป 3005-2550  การประยุกตใชแบบจําลอง

การไหลของน้ําบาดาลตามสภาพปญหาของพ้ืนที่ 
(6) มาตรฐาน ทบ ป 3006-2550  การปรับเทียบผลการ

ประยุกตใชแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล 
(7) มาตรฐาน ทบ ป 3007-2550  การวิเคราะหความออนไหว

ของพารามิเตอรที่ใชในแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล  
(8) มาตรฐาน ทบ ป 3008-2550  การจัดทํารายงานผลการ

ประยุกตใชแบบจําลองการไหลของน้ําบาดาล 
เลมที่ 5/10 ชุดคูมือการปฏิบัตงิานดานการประเมิน
ศักยภาพแหลงนํ้าบาดาล (คูมือ ทบ ป 1000-2550 ถึง  
3000-2550)  
(1)   คูมือ ทบ ป 1000-2550  การประเมินแหลงนํ้าตนทุน 

ของแองนํ้าบาดาล 
(2) คูมือ ทบ ป 2000-2550  การประเมินศักยภาพน้ําบาดาล 

ของแองนํ้าบาดาลและการจัดทําแผนการใชนํ้าบาดาล 
(3) คูมือ ทบ ป 3000-2550  การจัดทําแบบจําลองน้ําบาดาล

เชิงคณิตศาสตรและการประยุกตใช 
เลมที่ 6/10 ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการเจาะและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 ถึง 
7000-2550)  
(1) มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550  การเจาะเพ่ือสํารวจและ

พัฒนาบอนํ้าบาดาล  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 3/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล 

ช

โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอนํ้าบาดาล
เลมที่ 6/10 ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการเจาะและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 ถึง 
7000-2550) (ตอ) 
(2) มาตรฐาน ทบ พ 2000-2550  การใชและการแปลคา

ขอมูลหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
(3) มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550  การออกแบบและกอสราง 

บอนํ้าบาดาล 
(4) มาตรฐาน ทบ พ 4000-2550  การพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
(5) มาตรฐาน ทบ พ 5000-2550  การสูบทดสอบปริมาณ 

นํ้าบาดาล 
(6) มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550  การเก็บและวิเคราะห

ตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 
(7) มาตรฐาน ทบ พ 7000-2550  การเก็บตัวอยางน้ําและ 

การวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 
เลมที่ 7/10 ชุดคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนา
บอนํ้าบาดาล  (คูมือ ทบ พ 1000-2550 ถึง 12000-2550)  
(1) คูมือ ทบ พ 1000-2550  การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนา 

บอนํ้าบาดาล 
(2) คูมือ ทบ พ 2000-2550  การใชและการแปลคาขอมูล 

หยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
(3) คูมือ ทบ พ 3000-2550  การออกแบบและกอสราง 

บอนํ้าบาดาล 
(4) คูมือ ทบ พ 4000-2550  การพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
(5) คูมือ ทบ พ 5000-2550  การสูบทดสอบปริมาณ 

นํ้าบาดาล 
(6) คูมือ ทบ พ 6000-2550  การเก็บและวิเคราะหตัวอยาง

ตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 
(7) คูมือ ทบ พ 7000-2550  การเก็บตัวอยางน้ําและการ

วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 
(8) คูมือ ทบ พ 8000-2550  การคัดเลือกและติดตั้ง 

เคร่ืองสูบนํ้า 
(9) คูมือ ทบ พ 9000-2550  การบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล 
(10) คูมือ ทบ พ 10000-2550  การออกแบบกอสรางและ

บริหารจัดการระบบประปาบาดาล 
(11) คูมือ ทบ พ 11000-2550  การพิจารณาตัดสินใจสําหรับ 

ผูวาจางเจาะบอน้ําบาดาล 

(12) คูมือ ทบ พ 12000-2550  การประเมินราคากลาง 
การเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

เลมที่ 8/10  ชุดมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการอนุรักษ
และฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล (มาตรฐาน ทบ อ 1000-
2550 และ 6000-2550)  
(1) มาตรฐาน ทบ อ 1000-2550  การวางเครือขายบอ

สังเกตการณ การติดตามระดับ และคุณภาพน้ําบาดาล 
(2) มาตรฐาน ทบ อ 6000-2550  การอุดกลบบอนํ้าบาดาล 
เลมที่ 9/10 ชุดคูมือการปฏิบัติงานดานการอนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล (คูมือ ทบ อ 1000-2550 ถึง  
7000-2550)  
(1) คูมือ ทบ อ 1000-2550  การวางเครือขายบอสังเกตการณ 

การติดตามระดับและคุณภาพน้ําบาดาล 
(2) คูมือ ทบ อ 2000-2550  การประเมินความเสี่ยงการ

ปนเปอนของแหลงนํ้าบาดาล 
(3) คูมือ ทบ อ 3000-2550  การประเมินผลกระทบจากการ

ใชนํ้าบาดาลเกินสมดุล 
(4) คูมือ ทบ อ 4001-2550  การเติมนํ้าลงแหลงนํ้าบาดาล 
(5) คูมือ ทบ อ 4002-2550  การสรางระบบกักเก็บนํ้าใตดิน

ดวยเขื่อนใตดิน 
(6) คูมือ ทบ อ 4003-2550  การควบคุมการแพรกระจาย 

ของสารปนเปอน 
(7) คูมือ ทบ อ 4004-2550  การฟนฟูเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 

นํ้าบาดาลโดยวิธีการทางเคมีและชีวภาพ 
(8) คูมือ ทบ อ 5000-2550  การอนุรักษแหลงนํ้าบาดาล 
(9) คูมือ ทบ อ 6000-2550  การอุดกลบบอนํ้าบาดาล 
(10) คูมือ ทบ อ 7000-2550  การเก็บตัวอยางและการ

วิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาลเพื่อการอนุรักษแหลง 
นํ้าบาดาล 

เลมที่ 10/10 ชุดคูมือการปฏิบัติงานดานระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศน้ําบาดาล (คูมือ ทบ ฐ 1000-2550)  
(1) คูมือ ทบ ฐ 1000-2550  การปฏิบัติงานดานระบบ 
 ฐานขอมูลและสารสนเทศน้ําบาดาล 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 3/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล 

ซ

สารบัญ 

 หนา 

คูมือ ทบ ส 1000-2550  การสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 1 

1. บทนํา 1 
2. ขอบเขต 1 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 1 
4. ศัพทบัญญัติ 2 
5. ความสําคัญและการใชงาน 3 
6. คําอธิบายวิธีการ 3 

6.1 การวางแผนการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 3 
6.2 การรวบรวมจัดเก็บขอมูลและการเตรียม การสํารวจฯ 5 
6.3 วิธีการจัดทําแผนการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินและแบบจําลองเชิงมโนทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ 9 
6.4 คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาภาคสนาม 10 
6.5 การรังวัดระดับบอนํ้าบาดาลและระดับตําแหนงจุดสํารวจ 13 
6.6 การจัดทําตนรางแผนท่ีและรายงาน 16 

7. เอกสารอางอิง 18 
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   การสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
  

1

 

 
คูมือ ทบ ส 1000-2550 
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 

 คูมือ ทบ ส 1000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล (ส) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของคูมือ ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุง
คูมือใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ที่แกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) 
เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงข้ึนใหม 

 
1. บทนํา  

คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน ทบ ส 
1000-2550 น้ี ไดจัดทําขึ้นภายใต โครงการจัดทํา
มาตรฐานการเจาะ สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
พ.ศ. 2550 เปนสวนหน่ึงของชุดคูมือการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลไดมอบหมายใหคณะผูเช่ียวชาญดานอุทก
ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา วิศวกรรม เครื่องกล และ
วิศวกรรมโยธา เปนผูดําเนินการรางคูมือการสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน เ พ่ือใหใชควบคู ไปกับ 
มาตร ฐาน  ทบ  ส  1000-2550 กา รสํ า ร วจ อุ ทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน โดยคู มือฉบับน้ี ได กําหนด
ขั้นตอนและแนวทางสําหรับใชในงานสํารวจฯ เพ่ือให
ไดผลงานมีมาตรฐานตามที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
กําหนด  
2. ขอบเขต 

2.1 เอกสารคูมือฉบับน้ี เปนคูมือที่ใชในงาน
สํ า ร ว จ อุ ทก ธ ร ณี วิ ท ย าบน ผิ ว ดิ น  เ ป น ง า นที่
ประกอบดวยหมวดงานตางๆ เชน การวางแผนการ
สํารวจ (planning) รวบรวมและศึกษาขอมูลอุทก
ธรณีวิทยาตางๆ (desk study) และการสํารวจจัดเก็บ
ขอมูลอุทกธรณีวิทยาภาคสนาม (field investigation)   
โดยมีเปาหมายสุดทายอยางนอยจะตองจัดทําแผนที่

อุทกธรณีวิทยาของพ้ืนที่ สํารวจในมาตราสวนท่ี
เหมาะสม และการจัดสรางแบบจําลองอุทกธรณีวิทยา
เชิงมโนทัศน เชน ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา 
(block diagrams)หรือแผนภาพรั้ว (fence diagrams) 
เปนตน รวมไปถึงการจัดทํารายงานการสํารวจ
เบื้องตน  

2.2 หนวยวัดท่ีใชในเอกสารคูมือฉบับน้ีเปน
หนวยวัดระบบ Systeme Internationale d’Unites (SI 
Units) 

2.3 เ อกสารคู มื อฉบั บ น้ี  สามารถ ใช หรื อ
ประยุกตใชเปนแนวทางหรือการกําหนดแนวทางใน
การปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิว
ดินทั่วๆไป งานสํารวจอุทกธรณีวิทยาข้ันรายละเอียด
เฉพาะพ้ืนท่ี ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญ
เฉพาะเร่ือง ซ่ึงอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดการสํารวจ
นอกเหนือจากที่ไดกําหนดในเอกสารนี้ได ตามความ
เหมาะสม 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ ส 1000-2550 การสํารวจ

อุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
- มาตรฐาน ทบ ส 2001-2550 การคัด 

เลือกวิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
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- มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550 การสํารวจ
ธรณีฟ สิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความ
ตานทานไฟฟาจําเพาะ 

- มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของ
คล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห 

- มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550 การสํารวจ
ธรณีฟ สิกสบนผิวดินดวยวิ ธีการตรวจวัดสนาม 
แมเหล็กไฟฟา 

- มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง
จุลภาค 

- คู มือ  ทบ  ส 2001-2550 การคัดเลือก
วิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

- คูมือ ทบ ส 2002-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความตานทาน
ไฟฟาจําเพาะ 

- คูมือ ทบ ส 2003-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของคลื่น
ไหวสะเทือนแบบหักเห 

- คูมือ ทบ ส 2004-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา  

- คูมือ ทบ ส 2005-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง
จุลภาค 

3.2 American Society for Testing and 
Materials (ASTM): 

- D 5730-04 Standard Guide for Site 
Characterization for Environmental Purposes With 
Emphasis on Soil, Rock, the Vadose and 
Groundwater. 

- D 5879-02 Standard Guide for 
Geotechnical Mapping of Large Underground 
Openings in Rocks 
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1 คํานิยาม 
การสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง (ground- 

water investigation for pin-point well drilling) 
หมายถึง การสํารวจอุทกธรณีวิทยาที่มีวัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม 

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน (sub- 
surface hydrogeological investigation) หมายถึง 
การสํารวจเพื่อขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินโดย
ใชเคร่ืองมือหยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 

การสํ า รวจ อุทกธ รณี วิทยาบนผิ ว ดิน 
(surface hydrogeological investigation) หมายถึง
การสํารวจเพื่อเก็บขอมูลดานอุทกธรณีวิทยา โดย
ปฏิบัติการสํารวจเฉพาะบนผิวดินท่ีมิไดใชเครื่องมือ
ใดๆ หยั่งลึกลงไปจากผิวดิน หรือการรวบรวมขอมูล
เกาทั้งที่เปนขอมูลท่ีปรากฏบนผิวดินและขอมูลที่อยูใต
ผิวดิน 

แบบจําลองเชิงมโนทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ  
(conceptual site models) หมายถึง แบบจําลองของ
พ้ืนท่ีสํารวจ จากขอมูลเบื้องตนของพื้นท่ีสํารวจเทาท่ี
มีอยู เพื่อใชในการกําหนดแนวทางและวิธีการสํารวจ
ภาคสนาม 

แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน 
(conceptual hydrogeological models) หมายถึง 
แบบจําลองของพ้ืนท่ีสํารวจจากขอมูลดานอุทกธรณี 
วิทยาที่ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
เพ่ือใชประกอบกับแผนที่อุทกธรณีวิทยาสําหรับการ
กําหนดแนวทางการสํารวจข้ันตอไป 
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4.2 คํายอ  
กรมฯ หมายถึง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
การสํารวจฯ หมายถึง การสํารวจอุทกธรณี 

วิทยาบนผิวดิน 
แบบจําลองฯ หมายถึง แบบจําลองเชิงมโน

ทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ 
5. ความสําคัญและการใชงาน  

5.1 เอกสารคูมือฉบับน้ี ไดกําหนดขั้นตอนและ
วิธีการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินไวกวางๆ 
สําหรับการปรับใชเพ่ือใหไดผลงานการสํารวจฯ ตาม
มาตรฐานที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนดโดย
สามารถนําไปประยุกตใชในการสํารวจฯ ตางๆ ดังน้ี  

5.1.1  เปนคู มือการรวบรวมศึกษาและการ
สํารวจจัดเก็บขอมูลภาคสนามเบื้องตน ในงานสํารวจ
นํ้าบาดาลเฉพาะแหง ซ่ึงอาจจําเปนตองดําเนินการ
สํารวจตอเน่ือง โดยการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

5.1.2  เปนคูมือการรวบรวมศึกษาและสํารวจ
จัดเก็บขอมูลภาคสนามเบื้องตน ในงานสํารวจจัดทํา
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา หรืองานสํารวจจัดทําแผนท่ีนํ้า
บาดาล โดยมีกระบวนการดําเนินงานตอเน่ือง ตาม
มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 และคู มือการสํารวจ
จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา ทบ ส 4000-2550 

5.1.3  เปนคู มือการรวบรวมศึกษาและการ
สํารวจจัดเก็บขอมูลภาคสนามเบื้องตน ในงานศึกษา 
วิจัย แหลงนํ้าบาดาลตางๆ เชน การศึกษาวิจัยเพ่ือ
ประเมินแหลงนํ้าตนทุนของแองนํ้า การศึกษาวิจัยเพ่ือ
ประเ มินพ้ืน ท่ี เติม นํ้า  การศึกษาวิจัย เ พ่ือจัดทํา
แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาทางคณิตศาสตร และ
การศึกษาวิจัยทางอุทกธรณีวิทยาดานอื่นๆ 

5.2 คูมือสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินฉบับน้ี 
ไดกําหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานไว
กว างๆ  สําหรับการป รับใช กับงานสํ ารวจอุทก
ธรณีวิทยา หรือการศึกษาวิจัยแหลงนํ้าบาดาลตาม

วัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงมีความตองการรายละเอียดของ
ขอมูลตางกัน โดยเฉพาะปริมาณของขอมูลยอมขึ้นอยู
กับ ขนาดของพื้นที่สํารวจ เวลาและงบประมาณของ
งานสํารวจศึกษาวิจัยแหลงนํ้าบาดาลแตละงาน  
6. คําอธิบายวิธีการ  

6.1 การวางแผนการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน
ผิวดิน  

ตามมาตรฐาน ทบ ส 1000-2550 อยาง
นอยตองประกอบดวยงานดานตางๆ  ซ่ึง ลําดับ
ความสําคัญของงานไมจําเปนเรียงลําดับตามหัวขอท่ี
จะกลาวถึงดังตอไปน้ี  

6.1.1 การกําหนดวัตถุประสงคและการคัดกรอง
งาน โดยมีขอพิจารณา ดังน้ี 

(1) การกําหนดวัตถุประสงค  
      การสํารวจฯ อาจมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สํารวจขอมูลดานอุทกธรณีเบื้องตนของงานศึกษาวิจัย
ดานตางๆ ซ่ึงผูสํารวจจําเปนตองทําความเขาใจกับ
วัตถุประสงคของช้ินงานสํารวจน้ันๆ ใหแนชัด สําหรับ
งานสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง มีวัตถุประสงคหลัก
เพ่ือกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอนํ้าบาดาลใหได
ปริมาณนํ้าเพียงพอ สําหรับตอบสนองความตองการ
แหลงนํ้า อาจจะกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอเพียงบอ
เดียวหรืออาจจําเปนตองสํารวจเพ่ือเจาะกลุมบอ 
ขึ้นอยู กับความตองการแหลง นํ้าและสภาพอุทก
ธรณีวิทยาของพ้ืนที่สํารวจ หรือในบางพ้ืนท่ีอาจไมมี
นํ้าบาดาลที่จะใชเพ่ือแกไขปญหาความขาดแคลน
แหลงนํ้าไดเลย จําเปนตองมีการคัดกรองงาน เพ่ือให
งานสํารวจฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
มาตรฐาน 

(2) การคัดกรองงาน  
     สําหรับงานสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะ

แหง ท่ีมีปริมาณคําขอสํารวจจํานวนมาก จากหนวย
เจาะของกรมฯ หรือประชาชนในพ้ืนที่ โดยสวนใหญผู
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ขอมีความรูจํากัดดานอุทกธรณีวิทยา ในเบื้องตนการ
คัดกรองงานสามารถตัดคําขอสํารวจใหลดปริมาณงาน
ลง ตามการพิจารณาของผูบริหาร ดังน้ันการคัดกรอง
งานเปนงานของผูบริหารระดับสํานักหรือระดับสวน
หรือนักวิชาการที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร ในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2539-2542 งานสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะ
แหง เปนงานหน่ึงของกองนํ้าบาดาล กรมทรัพยากร
ธรณีท่ีไดรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9000 และ
มีการคัดกรองคําขอสํารวจตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 (ภาคผนวก) การคัดกรอง
งานท่ีนําเสนอในคร้ังน้ีไดแกไขดัดแปลงจากขั้นตอน
การปฏิบัติงานดังกลาว ประกอบดวยขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 9 ขั้นตอน คือ 

(1) ขั้นตอนการรับคําขอสํารวจ คําขอ
จากหนวยงานตางๆ หรือจากหนวยเจาะของกรมฯ
หรือจากประชาชนในทองท่ี คําขอสํารวจถูกสงมาตาม
สายงาน  และลงทะเบียนรับที่ สํา นักสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาและแผนที่ นํ้าบาดาลหรือหนวยงานที่
รับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักจะสงผานคําขอไปท่ี
สวนสํารวจอุทกธรณีวิทยา 

(2) ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลของ
พ้ืนที่สํารวจ ผูอํานวยการสวนสํารวจอุทกธรณีวิทยา
จะดําเนินการตรวจสอบขอมูลดานตางๆ ของพื้นท่ี
สํารวจและตรวจสอบทั้งจากแผนที่ตางๆ และขอมูล
การเจาะในบริเวณพ้ืนที่สํารวจและพ้ืนท่ีขางเคียง 
รวมท้ังวิเคราะหความจําเปนตองสํารวจภาคสนาม
หรือไม หากเห็นวาไมจําเปนตองสํารวจภาคสนาม (N) 
ใหบันทึกความเห็นพรอมขอเสนอแนะในคําขอสํารวจ 
สงเรื่องกลับสํานักเพื่อทําตอบผูขอ  หากเห็นวา
จําเปนตองดําเนินการสํารวจภาคสนาม ใหบันทึก
ความเห็นพรอมขอ เสนอแนะในคําขอสํารวจ สงเรื่อง
ไปยังสายงานสํารวจ  

(3) ขั้นตอนการพิจารณาคํ าขอและ
วิเคราะหระดับความยากงายของงานสํารวจ หัวหนา
สายงานสํารวจจะตรวจสอบขอมูลท่ีมีอยูอีกครั้งและ
พิจารณาจําแนกความยากงายของงานสํารวจ โดยอาจ
แบงประเภทของงานสํารวจเปนประเภทตางๆ คือ (ก) 
ระดับงานงาย มีขอมูลพรอมอยูแลว สงพนักงานไป
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่มีอยู โดยการทํา 
reconnaissance investigation ก็เพียงพอ (ข) ระดับ
งานปานกลาง จําเปนตองสํารวจภาคสนาม และ
สํารวจธรณีฟสิกสเพิ่มเติม อาจมอบหมายใหพนักงาน
สํารวจเปนผูดําเนินการ ภายใตการควบคุมของนัก
ธรณีวิทยา นักอุทกธรณีวิทยาหรือวิศวกรที่ผานการ
อบรมหรือทํางานดานน้ี (ค) ระดับงานยาก จําเปนตอง
มอบหมายใหนักธรณีวิทยา นักอุทกธรณีวิทยาหรือ
วิศวกรที่ผานการอบรมหรือทํางานดานน้ี เปนผู
ดําเนินงานสํารวจภาคสนาม และ (ง) ระดับงานเฉพาะ
ทาง จําเปนตองมอบหมายใหนักธรณีวิทยา หรือ นัก
อุทกธร ณี วิทยาผู เ ช่ี ย วชาญเฉพาะด าน เป น ผู
ดําเนินงานสํารวจภาคสนาม เชน ผูเช่ียวชาญดานการ
สํารวจหินปูน ผูเช่ียวชาญดานการสํารวจหินภูเขาไฟ
และหินอัคนี ผูเช่ียวชาญดานการสํารวจหินตะกอน 
เปนตน 

(4) ขั้นตอนการสํารวจภาค สนามอาจ
ดําเนินการโดยการจัดทํา reconnaissance investi- 
gation หรือการสํารวจโดยสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน
ผิวดิน หรืออาจจําเปนตองสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน
ผิวดินควบคูกับการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน ขึ้นอยู
กับระดับความยากงายของงาน 

(5) ขั้นตอนการแปลความหมายขอมูล
การสํารวจและการจัดทํารายงานการสํารวจ  

(6) ขั้นตอนการสอบทานรายงานการ
สํารวจ 
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(7) ขั้นตอนการทําหนังสือตอบ 
(8) ขั้นตอนการประเมินผลการสํารวจ 

เปนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการสํารวจ โดยการ
ตรวจสอบจากผลการเจาะบอนํ้าบาดาลในพื้นท่ีสํารวจ
วาตรงตามผลการสํารวจหรือไมอยางไร 

(9) ขั้นตอนการปรับสมุดทะเบียนและ
ส้ินสุดกระบวนการ เปนการลงทะเบียนคําขอสํารวจ 
ผลการดําเนินการสํารวจ และการประเมินผลการ
สํารวจ เพื่อเปนขอมูลในการแสดงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดานการสํารวจนํ้า
บาดาลเฉพาะแหง 

ขั้นตอนการกรองงานและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหงตางๆ ดังกลาว
ขางตนอาจสรุปเปนตาราง ดังตารางท่ี 2 ในภาคผนวก 

6.1.2 การกําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจ 
จํ า เปนตอง กําหนดใหสอดคลอง กับ

วัตถุประสงคของการสํารวจฯ สําหรับงานศึกษาวิจัย
โดยสวนใหญเจาของโครงการมักจะกําหนดขอบเขต
พ้ืนท่ีสํารวจไวแลว แตผู สํารวจฯ ตองตรวจสอบ
ขอบเขตของพ้ืนท่ีสํารวจที่กําหนดไวแลว จะจัดเก็บ
ขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาไดตามวัตถุประสงคของงาน
หรือไม ตัวอยางเชนการศึกษาผลกระทบจากการสูบ
นํ้าเกลือใตดินในพื้นท่ีทําเกลือ เจาของโครงการอาจ
กําหนดขอบเขตพื้นที่สํารวจไวเฉพาะพ้ืนที่ทําเกลือแต
ในทางอุทกธรณีวิทยาการสูบนํ้าใตดิน ณ จุดใดจุด
หน่ึงจะมีผลกระทบเปนวงกวางตามทิศทางการไหล
ของนํ้าบาดาล ดังน้ัน จําเปนตองกําหนดขอบเขต
พ้ืนท่ีสํารวจตามสภาพอุทกธรณีวิทยาใหเหมาะสม 

สําหรับการสํารวจฯ ในการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาสวนใหญมักจะกําหนดขอบเขตของหมูบาน
ท่ีขาดแคลนแหลงนํ้า หรือขอบเขตพื้นท่ีโครงการ
ตางๆ เปนขอบเขตพื้นท่ีสํารวจ เพราะการเจาะบอนํ้า
บาดาลนอกพื้นท่ีหมูบานหรือนอกพ้ืนที่โครงการอาจ

เกิดปญหาความขัดแยงขึ้นภายหลัง แตการสํารวจฯ 
บางครั้งอาจจําเปนตองกําหนดขอบเขตพ้ืนที่สํารวจ
ตามสภาพอุทกธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี สําหรับเปนขอมูล
ในการนําขอเสนอแนะจากการสํารวจฯ ตัวอยางเชน 
ผลจากการสํารวจธรณีฟสิกสปรากฏวาภายในหมูบาน
หรือพื้นท่ีโครงการไมมีแหลงนํ้าบาดาลเพียงพอ อาจ
จําเปนตองเจาะบอนอกขอบเขตหมูบานหรือพื้นท่ี
โครงการ หรืออาจจําเปนตองพัฒนานํ้าบาดาลใหได
ปริมาณนํ้าที่เพียงพอโดยการเจาะกลุมบอ ซ่ึงจะตอง
ขยายพ้ืนท่ีสํารวจออกนอกพื้นท่ีหมูบานหรือพ้ืนท่ี
โครงการ เปนตน 

6.1.3 งานสรางแบบจาํลองเชิงมโนทัศนของ
พ้ืนท่ีสํารวจ 

ตองทําควบคูกับการวางแผนการสํารวจ 
ผลของแบบจําลองฯจะชวยในการตัดสินใจวางแผน
เลือกวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสมไดในขั้นตน และ
หลังจากที่ไดขอมูลภาคสนาม แบบจําลองเชิงมโน
ทัศนของพ้ืนที่สํารวจจะกลายเปนแบบจําลองอุทก
ธรณีวิทยาเชิงมโนทัศนในท่ีสุด วิธีการจัดทําแผนการ
สํารวจและแบบจําลองฯอยูในหัวขอ 6.3 

6.2 การรวบรวมจัดเก็บขอมูลและการเตรียม 
การสํารวจฯ 

6.2.1 การรวบรวมจัดเก็บขอมูล 
การรวบรวมจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน 

ทบ  ส  1000-2550 ได กําหนดข้ันตอนการศึกษา
รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ ดังตอไปน้ี  

แผนที่ภู มิประเทศ  สําหรับแผนท่ีภู มิ
ประเทศมาตราสวน 1:50,000 ไดกําหนดใหใชแผนท่ี
ระบบ WGS-84 โดยมีขอระวังการใชเคร่ือง GPS ใน
การกําหนดจุดพิกัด เน่ืองจากพื้นท่ีประเทศไทยอยู
ระหวาง UTM Zone 2 zones คือ โซน 47 และโซน 
48 โดยดานตะวันออกคือพ้ืนท่ีสวนใหญของอีสานอยู
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ในโซน 48 การกําหนดตําแหนงจุดพิกัดตางๆ ใน
สนามจะตองปรับเปล่ียนใหอยูในโซนที่ถูกตอง 

สําหรับขอมูลสืบหาไดจากแผนที่ภู มิ
ประเทศ ประกอบดวยขอมูลหมวดตางๆ คือ (1) การ
ปกครอง (2) การคมนาคม (3) ภูมิประเทศ (4) อุทก
วิทยา (5) การใชประโยชนท่ีดิน  

(1) ขอมูลทางดานการปกครอง ไดแก
ขอมูลเก่ียวกับตําแหนงท่ีตั้งและอาณาเขต หรือเขต
การปกครองของอําเภอ ตําบล เขตสุขาภิบาล และ
หมูบานตางๆ รวมท้ังตําแหนงท่ีตั้งของวัด โรงเรียน 
และตําแหนงจุดพิกัดของพ้ืนที่สํารวจ  

ขอจํ า กัดการปกครองจากแผนที่ภู มิ
ประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ก็คือปญหาการเกิด
ใหมของตําบลและหมูบานตางๆ ซ่ึงในชวงระยะ 10 ป
ท่ีผานมา มีหมูบานและตําบลใหมเกิดเปนจํานวนมาก 
และการปรับปรุงแกไขแผนที่ยังไมทันเหตุการณการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว อยางไรก็ตาม ตําแหนงที่ตั้งของ
วัดและโรงเรียนตางๆ ตามหมูบานตางๆ ในแผนท่ี มัก
เปนตําแหนงท่ีถูกตองใกลเคียงความเปนจริง 

(2) การคมนาคม เปนขอมูลเก่ียวกับการ
เขาถึงพ้ืนที่สํารวจหรือเสนทางคมนาคมระดับตางๆ 
ตั้งแตระดับทางหลวงแผนดินไปจนถึงทางเทา โดยใน
แผนท่ีจะกําหนดระดับถนน ต้ังแตระดับ 1 ถึง 9 คือ
ระดับท่ี 1 เปนทางหลวงแผนดิน ระดับท่ี 8 เปนทาง
เทา สวนระดับท่ี 9 เปนทางรถไฟ  แตเ น่ืองจาก
ปจจุบันมีการกอสรางถนนคอนขางมาก ควรสืบหา
ขอมูลการเปล่ียนแปลงของถนนตางๆ จากแผนนี่ทาง
หลวง ของกรมทางหลวง ซ่ึงมีการแกไขปรับปรุงทุกป 

(3) หมวดภูมิประเทศ แสดงลักษณะ
พ้ืนผิวภูมิประเทศของพ้ืนที่สํารวจ และพ้ืนที่ใกลเคียง  
เชน ทางนํ้าระดับตางๆ  แหลงนํ้าผิวดินตางๆ เสน
แสดงระดับความสูงของพ้ืนที่ รวมทั้งลักษณะพ้ืนผิว
ภูมิประเทศอื่นๆ  เชน  พ้ืนท่ีเทือกเขา พ้ืนท่ีเนินเขา 

พ้ืนท่ีลาดเอียงเชิงเขา  ที่ราบลุมระหวางเขา เปนตน 
(4) ขอมูลทางดานอุทกวิทยา เปนขอมูล

เก่ียวของกับสภาพทางอุทกวิทยา หรือสภาพแหลงนํ้า
ผิวดินของพ้ืนที่ เชน หวย หนอง บึง และแหลงนํ้าผิว
ดินอื่นๆ รูปแบบของทางน้ํา ความหนาแนนของทาง
นํ้า  ทิศทางการไหลของทางน้ํา สันปนนํ้า รวมไปถึง
ขนาดพื้นที่แหลงรับนํ้าเพื่อประมาณการปริมาณนํ้าฝน 
ท่ีจะไหลเขาสูแองนํ้าบาดาลในแตละป  

(5) ขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน แผนท่ี
ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ไดลงขอมูลเก่ียวกับ
การใชประโยชนท่ีดินพอสมควร เปนตนวาพ้ืนท่ีปาไม 
ปาชายเลน พื้นท่ีไรนา หรือพ้ืนท่ีหมูบานและพื้นท่ี
สาธารณประโยชนอื่นๆ เชน วัด โรงเรียน สนามกีฬา 
เปนตน นอกจากนี้ยังมีขอมูลบางสวนเก่ียวเน่ืองกับ
ขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา เชน พ้ืนท่ีชายหาด แนว
เนินกันนํ้า แนวคดโคงของทางนํ้า และพ้ืนท่ีเหมือง
เปนตน  

ขอมูลหมวดตางๆ ที่ปรากฏบนแผนที่ภูมิ
ประเทศลวนเปนขอมูลในชวงระหวางการทําแผนที่ 
และจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ดังน้ันกอน
ทําการสํารวจฯ ตองมีการตรวจสอบขอมูลปจจุบันจาก
ภาพถายการรับรูระยะไกล เชน Google Earth เปน
ตน 

ภาพถายทางอากาศและภาพถายการรับรู
ระยะไกล สามารถใชประโยชนเก่ียวกับการสํารวจฯ 
ไดเปนอยางดี ท้ังน้ีเพราะสามารถมองเห็นลักษณะ
ของพ้ืนผิวโลกได เปนบริเวณกวางเห็นลักษณะ
พ้ืนผิวโลกเปน 3 มิติ เสมือนหน่ึงการมองพ้ืนผิวโลก
จากเคร่ืองบินหรือจากอวกาศ ดังน้ันภาพถายทาง
อากาศและภาพถายการรับรูระยะไกล นอกจากจะใช
ปรับปรุงขอมูลหมวดตางๆ ตามที่ปรากฏบนแผนที่ภูมิ
ประเทศใหเปนขอมูลปจจุบันแลว ยังใชแปลคาหา
ขอมูลดานตางๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการสํารวจอุทก
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ธรณีวิทยาอื่นๆ ไดอีกเปนตนวา 
(1) ขอมูลดานธรณีวิทยาสัณฐาน เปน

ขอมูลดานขอบเขตแอง พ้ืนท่ีรับนํ้า รูปแบบทางน้ํา 
ความหนาแนนทางนํ้า ในสวนที่แสดงไวไดไมหมดใน
แผนท่ีภูมิประเทศ สําหรับเสนทางการคมนาคมและ
การใชประโยชนของท่ีดิน เชน บริเวณท่ีอยูอาศัย 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก หรือพ้ืนท่ีปาไม หรือพ้ืนท่ีแหลง
อุตสาหกรรม เปนตน มักจะไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน
มากกวาแผนที่ภูมิประเทศ 

(2) ข อ มู ล ด า น ธ ร ณี วิ ท ย าภู มิ ภ า ค
(regional geology) เปนขอมูลเก่ียวกับ การกําหนด
ขอบเขตของช้ันหินชนิดตางๆ (อยางคราวๆ) ใน
บริเวณพ้ืนท่ีสํารวจได ท้ังน้ีโดยการแปลคาจากความ
เขม และจากความหยาบหรือละเอียดของเม็ดสี 
(texture) รวมท้ังรูปแบบของทางน้ําในหินชนิดตางๆ 
จะมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน   ซ่ึงเม่ือนําผลจากการแปล
ภาพถายดังกลาวไปตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาใน
สนาม ก็สามารถจะจัดทําเปนแผนท่ีธรณีวิทยาได
ตอไป 

(3) ขอมูลดานธรณีวิทยาโครงสราง จาก
ภาพถาย จะสามารถแปลคาแนวเสนตรงตางๆ ท่ี
ปรากฏบนภาพถาย  ซ่ึงอาจจะเปนแนวรอยเล่ือน 
(faults) ระบบแนวรอยแตก  (jointing systems)  ใน
ช้ันหิน แนวรอยเล่ือนรอยแตกในช้ันหิน (fractured 
zones)  ซ่ึงเกิดจากระบบการแตกเลื่อน รวมไปถึง
โพรงถ้ํา รูปแบบและประเภทของโพรงถ้ําในแหลง
หินปูน  ซ่ึงเปนขอมูลสําคัญสําหรับกําหนดจุดเจาะบอ
นํ้าบาดาลในพื้นท่ีหินแข็งเกือบทุกชนิด   ท้ังน้ีเพราะ
หินแข็งสวนใหญ มักเปนหินเน้ือแนนไมมีชองวางปฐม
ภูมิท่ีจะกักเก็บนํ้าบาดาลได  ดังน้ันในพ้ืนที่ดังกลาว
การหาน้ําบาดาลหรือการกําหนดจุดเจาะบอนํ้าบาดาล  
จึงจําเปนตองสํารวจคนหาบริเวณที่เปนแนวรอยแตก
ในเน้ือหินเทาน้ัน   โดยมีหลักเกณฑการคนหาแนว

รอยแตกขนาดใหญๆ  และมีการเชื่อมตอระหวางรอย
แตกมากๆ  ดังน้ันการเดินสํารวจหรือการสํารวจ
ภาคพ้ืนดิน เพื่อหารอยแตกของช้ันหินในสนามจะมี
ขอเสียเปรียบ เพราะจะไดขอมูลเฉพาะตรงจุดสํารวจ
เทาน้ัน ซ่ึงอาจไมเพียงพอที่จะประมาณการความ
กวางใหญ และระบบการเช่ือมตอของรอยแตกแยกได  
แตการสํารวจคนหารอยแตกโดยอาศัยภาพถายทาง
อากาศหรือภาพถายการรับรูระยะไกล จะมองเห็น
พ้ืนท่ีเปนบริเวณกวางในคราวเดียวกัน  ทําใหสามารถ
เห็นระบบรอยแตกรอยเลื่อนท้ังระบบไดอยางชัดเจน  
ดังน้ันภาพถายจึงมีความสําคัญเปนอยางมากเกี่ยวกับ
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนท่ีดังกลาว 

แ ผ นที่ ธ ร ณี วิ ท ย า แ ล ะ แ ผ นที่ อุ ท ก
ธรณีวิทยา  ที่มีอยูในปจจุบันเปนแผนท่ีท่ีมีมาตราสวน
ขนาดเล็ก ซ่ึงเหมาะสําหรับการวางแผนการพัฒนา
แหลงนํ้าบาดาลระดับประเทศหรือระดับภาคหรือระดับ
จังหวัด ไมสามารถใชในการกําหนดตําแหนงจุดเจาะ
บอนํ้าบาดาลในหมูบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งหมูบานท่ี
มีศักยภาพทางน้ําบาดาลต่ํา ซ่ึงผลของการเจาะบอนํ้า
บาดาลบางครั้งหางกันเพียงไม ก่ีเมตร  ก็อาจได
ปริมาณนํ้าบาดาลที่แตกตางกันสูงมาก อยางไรก็ตาม  
แผนที่อุทกธรณีวิทยามาตราสวน 1:500,000 และแผน
ท่ี นํ้าบาดาลรายจั งหวัด  มาตราสวน  1:100,000  
ดังกลาวขางตน  ใหขอมูลสําคัญๆ  สําหรับการสํารวจ
แหลงนํ้าไดเปนอยางดี  คือ 

- ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับธรณีวิทยา 
 ท่ัวๆ ไป 
- ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับธรณีวิทยา 
 โครงสราง 
- ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับประเภทของ 
 ช้ันนํ้าบาดาล เชน นํ้าบาดาลในหนวย 
 หินตางๆ 
- ขอมูลดานการลําดับช้ันหินอุมนํ้า 
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- ขอมูลดานปริมาณนํ้าบาดาล   
- ขอมูลดานคุณภาพนํ้าบาดาล  
- ขอมูลดานชนิดและระดับความลึกของ 
 ช้ันนํ้าบาดาลโดยประมาณ 
การศึกษาขอมูลทางอุทกธรณีวิทยาจาก

แผนท่ีดั งกลาวขางตนจะไดขอมูลมากเพียงพอ 
สําหรับการสรางแบบจําลองเชิงมโนทัศนของพื้นท่ี
สํารวจใหชัดเจนและถูกตองยิ่งขึ้น  

ขอมูลการเจาะบอนํ้าบาดาล ซ่ึงเจาะโดย
หนวยงานของรัฐทั่วประเทศ ประมาณ 200,000 บอ
และประมาณการไววามีบอนํ้าบาดาลที่ เจาะโดย
ภาคเอกชนอีกไมนอยกวา  150,000 บอ  กระจัด
กระจายอยูท่ัวประเทศ แตขณะน้ีมีขอมูลการเจาะที่
สมบูรณเพียงไมเกิน 70,000 บอ ศูนยสารสนเทศ
ทรัพยากรนํ้าบาดาลไดติดตามและรวบรวมขอมูล
ดังกลาวใหสมบูรณมากที่สุดเทาที่เปนไปได สําหรับ
ประโยชนท่ีไดจากขอมูลการเจาะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เก่ียวกับการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน สรุปได
ดังตอไปน้ี คือ 

- ขอมูลช้ันดินหินที่ระดับความลึกตางๆ  
- ขอมูลชนิด ความลึกและความหนาของ 
 ช้ันนํ้าบาดาล 
- ขอมูลคุณสมบัติของช้ันนํ้าบาดาล และ 
 ปริมาณนํ้าท่ีสูบได 
- ขอมูลคุณภาพนํ้าบาดาล 
- ขอมูลระดับนํ้าบาดาล 
- ขอมูลอุทกธรณีวิทยาดานอื่นๆ 
รายงานการสํารวจอุทกธรณีวิทยา กรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล มีรายงานประเภท “Ground- 
water Open-file Report” ประมาณ 300 เร่ือง ซ่ึงเปน
รายงานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาพ้ืนท่ีตางๆท่ัว
ประเทศ นอกจากนี้ฝายสํารวจนํ้าบาดาล ไดจัดทํา
เอกสารรายงานการสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง โดย

รวบรวมรายงานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาในพื้นท่ี
ตางๆ ในลักษณะเปน “บันทึกรายงานการสํารวจ” 
(Notes of Groundwater Investigation) จํานวนไม
นอยกวา 2,500 ฉบับ รายงานการสํารวจ ดังกลาว 
สามารถใชเปนกรณีตัวอยางสําหรับการสํารวจฯใน
พ้ืนท่ีที่มีสภาพอุทกธรณีคลายคลึงกัน 

6.2.2  วิธีการเตรียมแผนท่ีพื้นฐาน  
(1) ข้ันตอนการลงตําแหนงพื้นท่ีสํารวจ

สําหรับการสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง ใหขยายแผน
ท่ีภูมิประเทศ มาตรสวน 1:50,000 ครอบคลุมพื้นท่ี
สํารวจในมาตราสวนท่ีเหมาะสม 

(2) ตรวจสอบและแกไขขอมูลหมวดตางๆ 
ในแผนที่ภูมิประเทศดวยภาพถายการรับรูระยะไกล
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนปจจุบันมากที่สุด อยางนอยตอง
ตรวจสอบดวยภาพถายการรับรูระยะไกล Google 
Earth 

(3) ตรวจสอบและแกไขขอมูลหมวดธรณี 
วิทยาและอุทกธรณีวิทยาดวยภาพถายทางอากาศ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีที่จําเปนตองสํารวจหาน้ํา
บาดาลในชั้นหินแข็ง กําหนดตําแหนงจุดตรวจสอบ
ตางๆ ที่จําเปนตองสํารวจตรวจสอบภาคสนามลงใน
แผนที่พ้ืนฐาน 

(4) กําหนดขอบเขตพื้นท่ีสํารวจลงในแผน
ท่ีพ้ืนฐาน ซ่ึงนอกจากจะมีขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ี
หมูบานแลว ยังตองครอบคลุมพ้ืนที่ท่ีมีโครงสรางทาง
ธรณี วิทยาหรือหนวยหินทางอุทกธรณี วิทยา ท่ี
เอื้ออํานวยตอการใหนํ้าบาดาล เชนแนวรอยเล่ือน 
หรือแนวรอยแตก หรือช้ันหินท่ีกักเก็บนํ้าบาดาลอื่นๆ 
เปนตน และบางครั้งอาจจําเปนตองครอบคลุมไปถึง
แหลงนํ้าผิวดินอื่นๆ ที่ปรากฏในพื้นที่ขางเคียง 

(5) ลงตําแหนงบอนํ้าบาดาลที่ไดเจาะไว
แลวพรอมขอมูลบอในแผนท่ีพ้ืนฐาน รวมทั้งการลง
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ตําแหนงพ้ืนท่ีสํารวจจากรายงานการสํารวจนํ้าบาดาล
เฉพาะแหงท่ีเคยสํารวจไวแลวในพ้ืนที่ขางเคียง 

6.3 วิธีการจัดทําแผนการสํารวจอุทกธรณีวิทยา
บนผิวดินและแบบจําลองเชิงมโนทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ 

6.3.1 วิธีการจัดทําแผนการสํารวจอุทกธรณี 
วิทยาบนผิวดิน 

จากขั้นตอนท่ีผานมาการวางแผนการ
สํารวจไดกําหนดวัตถุประสงคของงาน และรวบรวม
ขอมูลตางๆ บริเวณพ้ืนท่ีสํารวจและพ้ืนที่ขางเคียง 
เพ่ือนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนการ
สํารวจฯและแบบจําลองฯ ตอไป  

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด ส่ิงท่ีตอง
ทราบเพื่อนํามาทําแผนการสํารวจฯภาคสนาม ไดแก 
ประเภทและปริมาณขอมูลท่ีตองตรวจสอบเพิ่มเติม 
เพ่ือจะกําหนดวิธีตรวจสอบขอมูลและวิธีการจัดเก็บ
ขอมูลท่ีตองการ โดยการจัดทําแผนการสํารวจจะทํา
ควบคูไปกับการสรางแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ
พ้ืนที่สํารวจ โดยแผนการสํารวจจะเปนสวนประกอบ
ของแบบจําลองฯดวย ผลของแบบจําลองฯจะทําให
ทราบวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสํารวจมาก
ท่ีสุด 

แผนการสํารวจ ประกอบดวย 
- วิธีการสํารวจและจัดเก็บขอมูล 
 ภาคสนาม 
- แผนการใชบุคลากรและเครื่องมือ 
 ท่ีจําเปนในการสํารวจ 
- แผนการใชบุคลากรและเวลาที่ใช 
 ในการ สํารวจ 

6.3.2 วิธีการจัดทําแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ
พ้ืนท่ีสํารวจ 

ตามมาตรฐาน ทบ ป 3000-2550 การ
สรางแบบจําลองเชิงมโนทัศนของพ้ืนที่สํารวจ อยาง
นอยตองประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ (1) สรางแนว 

คิดเพ่ือแกปญหาของพ้ืนที่น้ัน (2) กําหนดสวน 
ประกอบของแบบจําลองฯ ประกอบดวย แผนการ
สํารวจและการสอบทานวิธีการสํารวจ (3) การทวน
สอบแบบจําลองฯ  

(1)  แนวคิดการจัดทําแบบจําลองเชิง
มโนทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ  

แตละพ้ืนท่ี สํารวจอาจมีแบบจําลองฯ 
หลายรูปแบบขึ้นอยูกับขอมูลเบื้องตนท่ีไดจากการ
รวบรวมและศึกษาดังกลาวขางตน ตัวอยางเชน 
แนวคิดในการแกไขปญหาความขาดแคลนแหลงนํ้า
ของพ้ืนที่สํารวจน้ันๆ เปนตนวา พ้ืนที่สํารวจบริเวณ
เชิงเขาและมีแนวคิดวาสามารถแกไขปญหาดวยนํ้า
บาดาล อาจเสนอแนวคิดโดยการจัดทําแบบจําลองฯ 
ได 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 สํารวจหาน้ําบาดาล
ระดับตื้นจากชั้นกรวดทรายตอนบน รูปแบบท่ี 2 
สํารวจหานํ้าบาดาลระดับลึกจากชั้นหินแข็งท่ีถูกปด
ทับอยูขางลาง และรูปแบบท่ี 3 ในกรณีท่ีพื้นที่สํารวจมี
แหลงนํ้าบาดาลไมเพียงพอ อาจเสนอแนวคิดในการ
สํารวจหานํ้าบาดาลจากพื้นท่ีขางเคียง แตหากพ้ืนท่ี
สํารวจและพ้ืนที่ขางเคียงไมมีแหลงนํ้าบาดาลไม
เพียงพอและมีแหลงนํ้าผิวดินท่ีนาจะพัฒนาขึ้นใช
แกปญหาได ก็อาจเสนอแบบจําลองฯ ในการแกไข
ปญหาความขาดแคลนแหลงนํ้าของพ้ืนท่ีสํารวจน้ัน
ดวยแหลงนํ้าผิวดิน และหากพื้นที่สํารวจและพื้นท่ี
ขางเคียงไมมีท้ังแหลงนํ้าบาดาลและมแีหลงนํ้าผิวดินท่ี
จะพัฒนาขึ้นใชได ก็อาจเสนอแบบจําลองฯ ในการ
แกไขปญหาความขาดแคลนแหลงนํ้าของพื้นท่ีสํารวจ
น้ัน ระบบถังนํ้ากลาง (water bank systems) หรือการ
สรางถังกักเก็บนํ้าฝนตามครัวเรือนตางๆ หรือการ
สรางโองแจกโอง 

(2)  สวนประกอบของแบบ จําลองเชิง
มโนทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ  

สวนประกอบท่ีสําคัญมี 2 สวนคือ สวนที่ 1 
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แผนการสํารวจ ซ่ึงจัดทําขึ้นเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการที่ตั้งไว โดยสวนสําคัญของแผนการ
สํารวจ ไดแก วิธีการสํารวจและจัดเก็บขอมูล แผนการ
ใชบุคลากรและเครื่องมือ แผนการใชบุคลากรและเวลา 
สวนท่ี 2 การสอบทานวิธีการสํารวจในแผนการสํารวจ 
ในกรณีที่มีวิธีการสํารวจสําหรับการจัดเก็บขอมูล
ประเภทเดียวกันหลายวิธี จะตองสอบทานเพื่อพิสูจน
ใหเห็นวา วิธีการสํารวจที่เลือกใชเปนวิธีท่ีเหมาะสม
มากที่สุด 

(3)  การทวนสอบแบบจําลองเชิงมโน
ทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ  

ในกรณีที่ มีแบบจําลองฯท่ีจะใชในการ
แกไขปญหาของพื้นท่ีหลายรูปแบบ ดังตัวอยางในขอ 
(1) เพ่ือพิสูจนใหเห็นวา แบบจําลองฯ ที่เลือกใชเปน
รูปแบบท่ีเหมาะสมมากที่สุด  

6.4 คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาภาคสนาม  
งานสํารวจภาคสนามเปนงานพ้ืนฐานของ

การสํารวจอุทกธรณีวิทยา ไมวาการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยานั้นจะมีวัตถุประสงคใดก็ตาม ผูสํารวจตอง
สํารวจขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยา และทําความ
เขาใจในดานธรณีวิทยานํ้าบาดาลของพื้นท่ีสํารวจให
ละเอียดวาในบริเวณพ้ืนท่ีสํารวจจะหานํ้าบาดาลได
จากหินชนิดใด  มี ช้ันนํ้าบาดาลกี่ ช้ัน แตละ ช้ันมี
ขอบเขตและลักษณะการแผขยายตัวเปนแบบใด 
ดังน้ันการสํารวจทางดานอุทกธรณีวิทยาอันเก่ียวเน่ือง
กับงานในดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยา อาจแบง
ออกเปนการสํารวจในหมวดตางๆ ไดดังน้ี 

6.4.1 การสํารวจดานภูมิประเทศธรณี 
สัณฐานวิทยา ขอมูลดานภูมิประเทศและธรณีสัณฐาน
วิทยาของพื้นท่ีสํารวจ โดยขอมูลสวนใหญไดจาก
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล เชน ขอมูลจากแผนที่ภูมิ
ประเทศ และขอมูลจากการแปลความหมายภาพถาย
ทางอากาศและภาพถายการรับรูระยะไกล สําหรับการ

สํารวจภาคสนามจะเปนการตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูลท่ีไดจากการแปลความหมายดังกลาว และ
งานที่จะตองปฏิบัติในภาคสนาม โดยสรุปดังน้ี คือ 

(1)   การสํารวจคนหาแหลงนํ้าซึมนํ้าซับ 
ตามพื้นท่ีท่ีลาดเอียงเชิงเขา 

(2)   การสํารวจคนหารองรอยของธารน้ํา
ใตผิวดินระดับตื้น 

(3)   การสํารวจตรวจสอบระดับความสูง
ของพ้ืนที่ ของจุดสํารวจตางๆ อาจใชระดับความสูง
เปรียบเทียบ เพื่อใชเปนขอมูลสําคัญสําหรับการ
ประมาณการทิศทางการไหลของน้ําบาดาล 

6.4.2 การสํารวจดานอุทกธรณีวิทยา
ภู มิภ าค  ข อ มู ลบา ง ส วนอาจ ได จ ากกา รแปล
ความหมายภาพถายอากาศและภาพถายการรับรู
ระยะไกล และจากแผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่อุทก
ธรณีวิทยามาตราสวนตางๆ เปนตนวา ขอมูลในดาน
ชนิดของหินและการเรียงลําดับช้ันหิน   หนวยหินทาง
ธรณีวิทยาและทางอุทกธรณีวิทยา ดังน้ันการสํารวจ
เพ่ือคนหาขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยา สําหรับการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาในภาคสนามซึ่งโดยสวนใหญ
จะตองสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยารายละเอียด
ของพ้ืนท่ีสํารวจ  ในมาตราสวน 1:25,000  หรือ 
1:5,000  จึงมีความจําเปนตองตรวจสอบขอมูลท่ีได
จากขั้นตอนการเตรียมการ  รวมไปถึงการสํารวจ
รายละเอียดเพิ่มเติม ไดแก การสํารวจเพื่อทราบชนิด
และคุณสมบัติ ในการกักเ ก็บนํ้าบาดาล  รวมถึ ง
คุณสมบัติทางชลศาสตรอื่นๆของหินในพ้ืนท่ีสํารวจ 
โดยเฉพาะหินท่ีเปนแหลงใหนํ้าบาดาลหรือเปนช้ันหิน
อุมนํ้า รวมท้ังการเรียงลําดับช้ันหินหรือหนวยลําดับ
ช้ันหินทางอุทกธรณีวิทยา  (hydrogeological se-
quences) ของพ้ืนที่สํารวจโดยละเอียด ตามมาตรฐาน 
ASTM D 5879-93 ไดกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
กลุมหินตางๆ ไวดัง ตอไปน้ี  
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(1) ชนิดของหิน พรอมคํานิยามของหิน 
(definitive and adjectives) ตัวอยางเชน  

       หินทราย, อารโคสิก (ประกอบดวย
แรเฟลดสปารมาก) (Sandstone, arkosic) 

       หินปูน, มีลักษณะเน้ือทราย, แสดง
ช้ันหินชัดเจน (Limestone, sandy, well-bedded) 

(2) สีหิน (color and range) อธิบายให
ชัดเจน ตัวอยางเชน มีสีแดงเขมถึงนํ้าตาลแดง(crim-
son to reddish brown), มีริ้วสีเหลืองหรือออกเหลือง
แสดงถึงทิศทางการไหลของน้ํา (small yellow yellowish 
strip presented according to water flow direction) 

(3) ลักษณะเน้ือหิน (texture) ตัวอยาง 
เชน (เม็ดแรหรือเม็ดตะกอน) มีขนาดปานกลางถึง
ละเอียด (medium to fine grained), มีการคัดขนาดดี 
(well sorted), (เม็ดแรหรือเม็ดตะกอน) แสดงลักษณะ
มีเหล่ียมมุมถึงมีเหล่ียมบางดาน (angular to sub- 
angular) 

(4) แรประกอบหิน (rock forming 
minerals) ตัวอยางเชน แรควอรตซ (quartz)  ไมโคร
ไคลน (microcline) ไบโอไทต (biotite) มัสโคไวต 
(muscovite) คลอไรต (chlorite) เปนตน  

(5) ระดับความแข็งของเน้ือหิน (rock 
hardness scale) ระดับความผุกรอนของเน้ือหิน ระบุ
ตามตารางที่ 3 (degree of weathering) ตาม 
Terzaghi’s Guide ระบุตามตารางที่ 4 (ภาคผนวก) 

(6) ชนิดของวัสดุที่ ได จากการผุ พั ง 
(types of weathering products) ตัวอยางเชน แรดนิ 
(clay), ทราย (sand), ทรายปนแรดิน (clayey sand) 
เปนตน  

6.4.3 การสํารวจดานโครงสรางธรณี 
วิทยา การสํารวจอุทกธรณีวิทยาโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนท่ีที่หินใหนํ้า
เปนหินแข็ง ขอมูลดานโครงสรางธรณีวิทยาจะเปน
ขอมูลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ทั้งน้ีเน่ืองจากหินแข็ง

โดยสวนใหญแลวมักเปนหินแข็งเน้ือแนนไมมีรูพรุน
ปฐมภูมิสําหรับการกักเก็บนํ้าบาดาล แตกักเก็บนํ้า
บาดาลตามชองวางทุติยภูมิหรือท่ีเกิดจากโครงสราง
ธรณีวิทยา โครงสรางธรณีวิทยาที่เอื้ออํานวยตอการ
กักเก็บนํ้าบาดาลในแหลงหินแข็งไดแก โครงสราง
ตางๆ ตามมาตรฐาน ทบ ส 1000-2550 ซ่ึงไดกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในการตรวจสอบขอมูลธรณีวิทยา
โครงสรางในสนาม โดยแบงออกเปน 2 หมวดคือ 
หมวดที่ 1 ธรณีวิทยาโครงสรางท่ีมีผลทําใหเกิด
ลักษณะผิดวิสัยของช้ันหิน (rock defects) เชน ระบบ
แนวรอยแยกในชั้นหิน (jointing system) แนวรอย
เล่ือน (faults) การผุกรอนของเน้ือหิน(weathering 
and decomposition) และหมวดที่ 2 โครงสรางในเน้ือ
หินชนิดตางๆ คือ หินตะกอน (sedimentary rocks) 
หินแปรและหินอัคนี ดังน้ี 

(1) ระบบแนวรอยแยกในช้ันหิน ให
ตรวจแนวรอยแยกวา เปนแนวรอยท่ีเปดหรือปด หาก
เปนแนวรอยแยกปดใหตรวจสอบวัสดุประสาน 
(cementing materials) รวมทั้งใหตรวจวัดขนาด 
ระยะหาง จํานวน และทิศทางการวางตัวของระบบ
แนวรอยแยกที่สําคัญ 

(2) แนวรอยเล่ือน ใหระบุชนิดของแนว
รอยเล่ือน (dip-slip, normal, reverse, thrust, strike-
slip) ใหตรวจวัดขนาดของแนวรอยเลื่อนและขนาด
ของการเคลื่อนตัว (displacement) ใหระบุชนิดวัสดุท่ี
ทับถมอยูในแนวรอยเล่ือนน้ัน (filling materials : 
mylonite, gouge, breccia)  

(3) การผุกรอนของเ น้ือหิน  โดยให
ตรวจสอบระดับการผุกรอนทางกลศาสตร (mechani-
cal weathering) ระดับการผุกรอนทางเคมี (chemical 
weathering) ระดับการผุกรอนอันเกิดจากสายนํ้าแร
รอน (hydrothermal) และระดับการผุกรอนอันเกิดจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน (oxidation reaction)  
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(4) ในกลุมหินตะกอน ใหระบุประเภท
ของช้ันหิน (stratified, bedded, massive, lensed) 
ตรวจสอบระดับการประสานตัวและชนิดของวัตถุ
ประสาน (degree of cementation and type of 
cementing materials) ตรวจหาการวางตัวเฉียงระดับ 
(cross-bedding) ซ่ึงสามารถสืบหาทิศทางการไหล
ของทางน้ําในอดีตกาล และซากดึกดําบรรพ (fossils) 
ซ่ึงสามารถสืบหาอายุของช้ันหิน 

(5) ในกลุมหินแปร ใหระบุระดับการแปร
สภาพของหิน (grade of metamorphism) และ
ลักษณะเน้ือหิน (migmatitic, cataclastic, schistose, 
gneissic, foriated) 

(6) ในกลุมหินอัคนี ใหระบุลักษณะเน้ือ
หิน (alphanitic, porphyritic, zoned, dike, intrusive, 
extrusive, flow banding)  

นอกจากนี้ ในการสํารวจอุทกธรณีวิทยามี
ความจําเปนตองสํารวจเพ่ือตรวจสอบขอมูลดาน
โครงสรางธรณีวิทยาเพิ่มเติม นอกเหนือจากขอ 
กําหนดตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุแหงสหรัฐ 
อเมริกา (ASTM D 5879-93) ซ่ึงกําหนดไวสําหรับ
การสํารวจดานธรณีเทคนิคเทาน้ัน โดยมีรายการที่
จะตองสํารวจเพิ่มเติม ดังน้ี 

(7) โพรงหินปูนใตผิวดิน การสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาในบริเวณพ้ืนที่แหลงหินปูน ส่ิงท่ีนัก
อุทกธรณีวิทยาคนหาคือ โพรงถ้ําหินปูนใตผิวดิน โดย
การสํารวจธรณีวิทยาภาคพื้นดินจะดําเนินการสํารวจ
คนหาเครื่องหมายหรือลักษณะที่จะนําไปสูโพรง
หินปูนใตดิน (Gyögy, 1977) ไดแก 

-  พ้ืนที่บริเวณช้ันหินปูนท่ีโผลใหเห็น
แสดงลักษณะภูมิประเทศสูงตํ่าชัดเจน หรือเห็นเปน
แทงสูงสลับกับหุบเขา (tower karst) ท้ังน้ีสามารถ
แบงแยกระดับของภูมิประเทศแบบคาสต (karst 
topography) ท่ีเกิดจากการผุพังของหินปูน (บริเวณ

เทือกเขาน้ันมีสวนประกอบของหินปูนอยูมาก ) 
ออกเปนระดับตางๆ เชน youth stage karst, mature 
stage karst  หรือ tower karst   

- แหลงนํ้าซับนํ้าซึม (spring outlets 
หรือ spring seepage) ตามบริเวณพ้ืนท่ีเชิงเขา   

-  แสดงลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต 
ใตผิวดิน (sub-surface karst features) ปรากฏตาม
บริเวณพื้นท่ีลาดเอียงเชิงเขาในรูปแบบตางๆ เชน 
ปลองหินปูน (karst shafts) พื้นท่ีราบแองหินปูน 
(doline plains) หลุมยุบ (sink holes) แองนํ้าท่ีเกิด
จากการยุบตัว (collapse ponds) เปนตน  

(8) แนวรอยแตกในชั้นหิน  (fractured 
zones) เกิดในหินแข็งแทบทุกชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
แนวรอยแตกที่เกิดจากการบีบอัดในช้ันหินแปรจะมี
แนวรอยแตกอยางเปนระบบสามารถตรวจสอบ
ทิศทางได ในลักษณะเปนระบบแนวรอยแตก แตแนว
รอยแตกในช้ันหินแข็งท่ีมีคุณคาสามารถเปนแหลงกัก
เก็บนํ้าบาดาล  จะตองเปนแนวรอยแตกที่ มีการ
เช่ือมตอสัมพันธกันเทาน้ัน รอยแตกที่ไมเช่ือมตอถึง
กันนํ้าบาดาลที่กักเก็บอยูตามแนวรอยแตกไมสามารถ
ไหลเช่ือมติดตอกันได ก็ยากที่จะเจาะบอพัฒนานํ้า
บาดาลขึ้นใชประโยชนได ระบบการเชื่อมตอของแนว
รอยแตกในช้ันหินแข็งประเภทหน่ึงไดแกแนวรอยแตก
เปนโซนกวาง (shrinkage cracks) ซ่ึงมักเกิดใน
หินดินดานแข็ง (hard shale) ท้ังในกลุมหินโคราช
ตอนลาง และในกลุมหินลําปาง บอนํ้าบาดาลที่เจาะใน
โซนแนวรอยแตกเหลาน้ีมักไดนํ้าบาดาล ปริมาณนํ้า
ขึ้นอยูกับความหนาแนนของโซนรอยแตก 

(9) โครงสรางหินคดโคง (anticline and 
syncline) โครงสรางหินคดโคงรูปกระทะหงาย-กระทะ
คว่ํา ในหินแข็งชนิดตางๆ อาจเอื้ออํานวยตอการกัก
เก็บนํ้าบาดาลได โดยเฉพาะตรงบริเวณสวนโคงงอ
ของช้ันหินแข็ง มักจะเกิดการแตกหักของหินแข็งเปน
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แนวยาว รวมท้ังโครงสรางคดโคงรูปกระทะหงาย จะ
เปนโครงสรางที่เปนแองกักเก็บนํ้าบาดาลได  

(10) โครงสรางแองหินบนผิวหินแข็งใต
ผิวดิน ตามบริเวณพ้ืนท่ีลาดเอียงเชิงเขาหินแกรนิต 
มักพบโครงสรางท่ีเปนแองหินใตผิวดิน โดยแองหินน้ี
อาจเกิดจากการที่มวลแกรนิตขนาดใหญมีการผุพัง
บริเวณผิวนอกสวนดานบนที่สัมผัสกับหินชนิดอื่น ทํา
ใหเกิดเปนหลุมลึกลงไปในเน้ือหินแกรนิตน้ัน หรืออาจ
เกิดจากการที่ขณะท่ีสวนประกอบของเหลวรอนซ่ึง
เปนตนกําเนิดมวลแกรนิต ถูกดันใหแทรกข้ึนมาน้ัน 
เ น่ืองจากแรงดันใตพิภพไมสมํ่าเสมอและขึ้นกับ
สวนประกอบของเปลือกโลกบริเวณน้ี จึงทําใหรูปราง
มวลแกร นิต มี ลั กษณะสู ง ตํ่ า ไม ร าบ เ รี ยบตาม
สภาพแวดลอมขณะแข็งตัวเปนหิน ทําใหบางแหงโผล
เหนือผิวดิน บางแหงกลับยุบตัวเปนแอง การเจาะบอ
นํ้าบาดาลตรงบริเวณกนแองมักจะไดนํ้าบาดาล ซ่ึง
หากบริเวณน้ีเปนสวนที่เปนหินแกรนิตผุ จะประกอบ
ไปดวยกอนแกรนิตขนาดใหญ (granite boulder) ปน
อยูกับช้ันดินเหนียวปนทราย 

6.5 การรังวัดระดับบอนํ้าบาดาลและระดับ
ตําแหนงจุดสํารวจ 

งานสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินโดย
สวนใหญ มีความจําเปนตองทราบขอมูลระดับความสูง
ของบอและจุดสํารวจตางๆ ขอมูลดังกลาวอาจหาได 
จากการอานแผนที่ภูมิประเทศ หรืออาจตองใชทีมงาน
ในการเดินรังวัดระดับความสูงถายทอดจากตําแหนง
จุดความสูงมาตรฐาน (benchmark) ทั้งน้ีข้ึนกับความ
ละเอียด (accuracy) ของขอมูลท่ีตองการ โดยสามารถ
แบงงานรังวัดออกเปนช้ันงานตางๆตามความละเอียด
ของงาน ต้ังแตงานรังวัดช้ัน 1 จนถึงงานรังวัดช้ัน 3 
ดังน้ัน การใชขอมูลระดับความสูงของการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน จําเปนตองเลือกใชระดับความ
ละเอียดของขอมูลระดับความสูงตามความจําเปน 

6.5.1 ขอมูลระดับความสูงจากการประมาณการ  
ขอมูลระดับความสูงอาจประมาณการได

คราวๆจากแผนที่ภูมิประเทศ กรมแผนที่ทหาร มาตรา
สวน 1:50,000 ซ่ึงแสดงระดับความสูงของพื้นท่ีตางๆ 
ในแผนท่ีดวยเสนระดับความสูง มีระยะระหวางเสนช้ัน
ความสูง (contour interval) เทากับ 10 เมตร หรืออาจ
หาระดับความสูงของตําแหนงท่ีตองการจากการแปล
ความหมายภาพถ ายทางอากาศ  โดยวิ ธี กา ร
เปรียบเทียบความเหลื่อมของตําแหนงของจุด 2 จุด 
(parallax) คือตําแหนงของจุดที่ตองการทราบระดับ
ความสูงกับตําแหนงของยอดเขาที่ทราบระดับความ
สูงที่ชัดเจน การประมาณการขอมูลระดับความสูงจาก
แผนที่ภูมิประเทศหรือภาพถายทางอากาศ สวนใหญมี
ความละเอียด ±5 เมตร โดยประมาณ ซ่ึงเพียงพอ
สําหรับการประมาณการทิศทางการไหลของน้ําบาดาล
ในพ้ืนที่ลาดชัน หรือการจัดทําแบบจําลองทางอุทก
ธรณีวิทยาในพื้นที่ท่ัวไป 

6.5.2 การหาขอมูลระดับความสูงจากเครื่องมือ  
ไดแก เครื่องวัดระดับความสูง (altimeter) 

ซ่ึงสามารถใหขอมูลไดละเอียดกวาการประมาณการ
จากแผนที่ แตการใชเครื่องวัดระดับความสูงทุกครั้ง
จะตองทําการปรับเทียบ (calibrate) เคร่ืองมือจากจุด
ท่ีทราบระดับความสูง ท้ังกอนและหลังการใชงาน 
รวมท้ังตองตรวจสอบระดับแรงดันบรรยากาศขณะใช
งาน หากในชวงระหวางใชงานมีแรงดันบรรยากาศ
ผิดปกติจะตองปรับแกคาแรงดันบรรยากาศใหถูกตอง 
เคร่ืองวัดระดับความสูงมีหลายรูปแบบ เชน เคร่ืองวัด
ระดับความสูงแบบ Robust ที่ใหความละเอียดของ
ขอมูลระดับความสูงในพ้ืนท่ีราบไดดี เครื่องวัดระดับ
ความสูงแบบกลองสองระดับ (hand level) ซ่ึงติดตั้ง
ในเข็มทิศแบบ Brunton (Meridian, and Abney 
Models) เปนกลองสองระดับเพ่ือสองหา true horizon 
line ซ่ึงสามารถปรับใชในการหาระดับความสูงได 
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(Barnes, 1981) เครื่องกําหนดตําแหนงจุดพิกัด 
(GPS) สามารถใชหาคาระดับความสูงไดเชนเดียวกัน 

6.5.3 การหาระดับความสูงโดยการรังวัด  
ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

ทบ  ส 1000–2551 กําหนดใหเปนงานสํารวจฯใน
พ้ืนท่ีราบ ท่ีตองวิเคราะหระบบการไหลและการ
เคล่ือนที่ของนํ้าบาดาลในช้ันหินอุมนํ้า ซ่ึงตองมีขอมูล
ระดับความสูงของบอนํ้าบาดาลและจุดสํารวจตางๆ ท่ี
ไดจากการรังวัดระดับความสูงของตําแหนงดังกลาว 
ซ่ึงมาตรฐานไดกําหนดใหเปนงานรังวัดช้ัน 3 คือ 
อยางนอยจะตองรังวัดระดับความสูงดวยกลองระดับ 
(leveling tele-scope) หรือการรังวัดดาวเทียมจีพีเอส
แบบสถิติ (static global positioning system survey) 
โดยมีขั้นตอนและวิธีการสํารวจ (กรมชลประทาน, 
2548) ดังน้ี 

(1) วิธีการรังวัดพิกัดดวยเครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม 

 เปนวิธีการรังวัดเพ่ือกําหนดตําแหนง
จากดาวเทียมจีพีเอสหรือระบบดาวเทียมอื่น โดยนํา
เคร่ืองรังวัดไปตั้งรับสัญญาณท่ีตําแหนงหมุดหลักฐาน
หรือจุดที่ตองการหาคาพิกัด ตามเสนโครงขายการ
รังวัดท่ีไดจัดเตรียมไวลวงหนา แลวนําผลการรังวัดมา
ประมวลผลและปรับแกโครงขาย คาพิกัดที่คํานวณได
ตองมีคาพิกัดทางยีออเดซี (geodetic coordinates) 
และคาพิกัดกริดยูทีเอ็ม (universal transverse mer-
cator, UTM) บนพื้นหลักฐานสากล  WGS 84 (world 
geodetic system 1984) และบนพ้ืนหลักฐานอินเดีย 
2518 (Indian 1975 datum) 

(1.1)  วิธีการรังวัดงานวงรอบ 
  เปนวิธีการรังวัดเพ่ือคํานวณหาพิกัด
ตําแหนงของจุดตางๆ โดยการวัดมุมและวัดระยะที่
เช่ือมตอระหวางจุดในลักษณะตอเน่ืองกัน (traverse) 

คาพิกัดตองคํานวณเปนคาพิกัดกริดยูที
เอ็ม บนพ้ืนหลักฐาน WGS 84 หรือ Indian 1975  

(1.2)  วิธีการสํารวจโยงคาระดับ 
   เปนวิธีการรังวัดเพ่ือคํานวณหา

คาระดับความสูง (กําหนดสูง-แผนท่ีทหาร) ของหมุด
หลักฐานหรือจุดตางๆ ซ่ึงอางอิงกับพ้ืนระดับนํ้าทะเล
ปานกลาง (รทก หรือ mean sea level) โดยการวัดคา
ตางระดับตอเน่ืองจากจุดถึงจุด ดวยกลองระดับและไม
แบงสวนเมตร       

(2) การโยงคาพิกัดดวยวิธีการวงรอบ
ช้ันที่ 3 

(2.1)  ขอกําหนดเฉพาะและมาตรฐาน
ความถูกตอง  

(2.1.1)  การวัดมุม 
- ความละเอียด ใชกลองวัดมุมท่ีมีความ
ละเอียด 1 ลิปดาหรือดีกวา กรณีท่ีใช
กลองวัดมุมอิเลคทรอนิคสตองมีความ
ละเอียด 20 ฟลิปดา หรือดีกวา 

-  จํานวนสถานี (ศูนย) ของการวัด ไดแก  
 2 สถานี 
-  ความตางของแตละสถานีกับคา 
 ปานกลางไมเกิน 10 ฟลิปดา 
-  สถานีแรกและสถานีสุดทายของการวัด 
 มุมตองไมเปนหมุดเดียวกัน 
(2.1.2)  การวัดระยะ 
-  ใชเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิคส หรือ 
 โซลานเหล็ก (steel tape) 
-  ความละเอียดของการวัดระยะ  
 1/7,500 หรือดีกวา 
(2.1.3) การวัดอาซิมุทดาราศาสตร 
-  ทําการรังวัดอาซิมุท ทุก 30-40 มุม 
-  จํานวนสถานีของการวัด 8-12 สถานี 
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-  probable error ของผลปานกลาง 
 ไมเกิน 5 ฟลิปดา 
-  จํานวนแกของมุมวงรอบเมื่อตรวจสอบ

กับคาอาซิมุทไมเกินมุมละ 5 ฟลิปดา หรือ 15   ฟลิป
ดา (N เปนจํานวนมุม) 

- ความคลาดเคลื่อนในการบรรจบทาง
ตําแหนง เม่ือปรับแกมุมแลวไมเกิน 1/5,000           

(2.2) การกรุยแนวและสรางหมุดหลักฐาน 
-  คนหาหมุดหลักฐานที่จะใชออกงาน

และเขาบรรจบ ซ่ึงเปนหมุดหลักฐานช้ันท่ี 3 หรือช้ันที่
สูงกวา 

-  กรุยแนวเสนวงรอบจากหมุดหลักฐานที่
ทราบคาแลว เขาเขตโครงการพรอมท้ังกําหนด
ตําแหนงของหมุดวงรอบและตําแหนงท่ีจะสรางหมุด
หลักฐานถาวร 

-  สรางหมุดช่ัวคราว (หมุดไม) ทุกหมุด
วงรอบ   

(2.3) การวัดมุมและวัดระยะ 
-  วัดมุมทุกหมุดวงรอบ 
-  วัดระยะระหวางหมุดวงรอบ 
-  วัดอาซิมุทดาราศาสตร เพ่ือควบคุม

ทิศทางของเสนวงรอบทุก 40 มุมหรือนอยกวา 
(2.4) การคํานวณ 
-  ตรวจสอบคามุมและระยะใหอยูใน

เกณฑตามขอ 2.1 
-  คํานวณคาพิกัดในระบบพิกัดยูทีเอ็ม 
(3) งานโยงคาระดับโดยวิธีการระดับ 

ช้ันที่ 3 
(3.1) ขอกําหนดเฉพาะและมาตรฐาน

ความถูกตอง 
(3.1.1)  เครื่องมือและอุปกรณ 
- ใชกลองระดับอัตโนมัติหรือกลอง tilting 

ซ่ึงมีความไวของหลอดระดับ 60 ฟลิปดาตอ 2 มิลลิ 
เมตร หรือดีกวา 

- ใชกลองระดับดิจิตอล (digital level) 
ซ่ึงมีกําลังขยายของกลองสอง ไมนอยกวา 24 เทา 
และความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทําระดับไป-กลับ 
2.00 มิลิเมตร/กิโลเมตร หรือดีกวา 

-  ใชไมแบงสวนเมตรแบบธรรมดา หรือ
ใชไมแบงสวนเมตรชนิดแถบรหัส (bar code) ซ่ึง
ประกอบ ดวยหลอดระดับฟองกลมประกอบและเหล็ก
รองรับไมแบงสวนเมตร  (ground plates) 

(3.1.2)  การปฏิบัติงานสนาม 
- ความยาวของสายการระดับไมเกิน 40 

กิโลเมตร 
- ทําระดับเท่ียวเดียว (single run) ถา

หมุดหลักฐานที่ใชออกงานและเขาบรรจบ อยูหางกัน 
ไมเกิน 20 กิโลเมตร ถาเกิน 20 กิโลเมตร ใหทําระดับ
แบบไป-กลับ 

- ถาไมมีหมุดหลักฐานเขาบรรจบ ใหทํา
ระดับแบบไป-กลับ โดยเดินระดับเที่ยวทํากลับ ผาน
หมุดหลักฐานทุกหมุดของเท่ียวทําไป 

- แบงสายการระดับออกเปนตอน ความ
ยาวตอนละ 1-3 กิโลเมตร 

- การอานคาระดับใหอานท้ังสามสายใย 
คือ สายใยบน (U) สายใยกลาง (M) และสายใยลาง 
(L) โดยใหผลบวกของสายใยบนกับสายใยลางเทียบ
กับ 2 เทา ของสายใยกลางตองไมเกิน  2 มิลลิเมตร 

- ระยะไกลสุดระหวางกลองกับไมระดับ 
ไมเกิน 100 เมตร 

- หมุดออกงานและหมุดบรรจบตองไมใช
หมุดเดียวกัน 

- ความคลาดเคลื่อนระหวางเที่ยวทําไป
กับเท่ียวทํากลับ และในการเขาบรรจบหมุดไมเกิน 12  
มิลลิเมตร (K=ระยะทางเปนกิโลเมตร) 

(3.2) การกรุยแนวและสรางหมุดหลักฐาน 
- คนหาหมุดหลักฐานการระดับท่ี 3 หรือ

ช้ันสูงกวา เพ่ือใชออกงานและเขาบรรจบ 
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- กรุยแนวสายการระดับและกําหนด
ตําแหนงท่ีจะสรางหมุดหลักฐาน 

- สรางหมุดหลักฐานถาวร 
แบบ ข ทุกระยะ 4-5 กิโลเมตร 
แบบ ค ทุกระยะ 2 กิโลเมตร 
(3.3) การวัดระดับ 
เคร่ืองมือ วิธีการวัด และคํานวณปรับแก

ใหเปนไปตามเกณฑกําหนดของงานระดับช้ันท่ี 3 
6.6 การจัดทําตนรางแผนที่และรายงาน 
6.6.1 การจัดทําตนรางแผนที่อุทกธรณีวิทยา 

แผนที่ตนรางอุทกธรณีวิทยาอาจประกอบ 
ดวยแผนที่หลัก (main map) และแผนที่ประกอบอื่นๆ 
(accessories maps) หรือมีเพียงแผนที่หลักขึ้นอยูกับ
ช้ินงาน ดังน้ี 

แผนที่หลัก (main map) เปนการจัดทํา
ตนรางแผนที่อุทกธรณีในสนาม เพ่ือนําเสนอขอมูลท่ี
ไดจากขั้นตอนการรวบรวมขอมูลและการเตรียมการ 
และขั้นตอนการสํารวจภาคสนาม ในรูปแบบของแผน
ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีสํารวจทั้งหมด โดยการลงขอมูล
ตางๆในแผนที่ ใหใชสัญลักษณและคําอธิบายแผนที่
ตามมาตรฐานสากล (รายละเอียดในเอกสารมาตรฐาน 
ทบ ส 4000-2550)  

แผนท่ีประกอบ (accessories maps) 
เปนแผนที่แสดงรายละเอียดของขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจภาคสนาม เฉพาะตรงบริเวณพ้ืนที่ท่ีดําเนินการ
สํารวจขอมูลรายละเอียด ซ่ึงอาจขยายมาตราสวนของ
แผนท่ีใหมีมาตราสวนใหญกวาแผนท่ีหลัก เพื่อความ
สะดวกในการลงขอมูลการสํารวจขั้นรายละเอียด โดย
ในแผนท่ีประกอบทุกแผนจะตองแสดงตําแหนงของ
พ้ืนท่ีในแผนที่หลัก สัญลักษณและคําอธิบายแผนที่ให
ใชหลักเกณฑเชนเดียวกับแผนที่หลัก 

องคประกอบหลักของแผนที่ตามขอ 
กําหนดของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ทบ ส 4000-

2550 แผนที่หลักและหรือแผนที่ประกอบ ตองแสดง
องคประกอบตางๆ ดังน้ี 

(1) มาตราสวนของแผนที่ เปน graphic 
scale พรอมคําอธิบายเก่ียวกับมาตราสวนของแผนท่ี 

(2) ลูกศรกํากับทิศ 
(3) ตําแหนงการเก็บตัวอยาง (นํ้าและ

หิน) พรอมหมายเลขตัวอยาง 
(4) ตําแหนงการถายรูปสําหรับเปนภาพ 

ประกอบรายงาน 
(5) ในแผนที่หลักตองแสดงตําแหนงท่ีมี

การสํารวจศึกษาขอมูลขั้นรายละเอียด 
(6) ในแผนท่ีหลักตองแสดงตําแหนงของ

แนวตัดขวาง หรือตําแหนงของ block diagrams 
ตางๆ 

(7) ในแผนท่ีประกอบตองแสดงวันที่และ
ชวงระยะเวลาในการสํารวจขอมูลรายละเอียด 

6.6.2 การจัดทําแบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิง
มโนทัศน  

นอกจากการจัดทําตนรางแผนท่ีอุทกธรณี 
วิทยาแลว จําตองคาดการณถึงสภาพอุทกธรณีวิทยา
ใตผิวดิน โดยการจัดทําแบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิง
มโนทัศนของพ้ืนที่สํารวจตามขอมูลท่ีไดจากขั้นตอน
ตางๆของการสํ ารวจฯ  โดยจํ าลองสภาพอุทก
ธรณีวิทยาใตผิวดินจากขอมูลท่ีมีอยู เพ่ือคาดคะเนถึง
ลักษณะชั้นหินอุมนํ้าในพ้ืนท่ี เชน ความลึก ความหนา 
การแผกระจายตัวของช้ันหิน เปนตน  

ในการจัดทําแบบจําลองอุทกธรณีวิทยา
เชิงมโนทัศน สามารถแสดงไดหลายรูปแบบ อาจเปน
ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา(block diagrams)
หรือแผนภาพร้ัว(fence diagrams) เปาหมายสําคัญ
ของการจัดทําแบบจําลองฯ คือ เพ่ือใชเปนเครื่องมือ
ในการวางแผนสํารวจข้ันตอไป เชน จําเปนตองสํารวจ
ธรณีฟสิกสหรือไม หากจําเปนจะสํารวจดวยวิธีใดลึก
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เพียงไร จะเสนอขอมูลอยางไรใหเหมาะสม จําเปน 
ตองเจาะสํารวจหรือไม หากจําเปนจะเจาะดวยวิธีใด
ลึกเพียงไร และเสนอขอมูลดวยวิธีใด 

6.6.3  การจัดทํารายงานการสํารวจอุทกธรณี 
วิทยาบนผิวดิน 

ตามขอกําหนดกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
รายงานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินทุกฉบับ
อยางนอยตองมีองคประกอบสําคัญ ดังตอไปน้ี คือ  

(1) บทนํา (ประกอบดวยวัตถุประสงค
ของการสํารวจอุทกธรณีวิทยา และรายละเอียดของ
โครงการ)  

(2) ผลจากการรวบรวมและการศึกษา
ขอมูล  

(3) ผลจากการสํารวจภาคสนาม 
(ประกอบดวยวิธีการสํารวจและขอจํากัดตางๆ) 

(4) สภาพอุทกธรณีวิทยาเชิงภูมิภาค
และเชิงพ้ืนท่ี   

 ตัวอยางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
สภาพอุทกธรณีวิทยา เชน การสํารวจนํ้าบาดาล
เฉพาะแหงในพ้ืนที่หน่ึงซ่ึงปกคลุมดวยตะกอนจําพวก
แกรนิตผุ (weathered granite) เปนพื้นที่ราบเชิงเขาท่ี
มีขนาดพื้นที่ 500x500 ตารางเมตรโดยประมาณ มี
เขาหินแกรนิตโผลใหเห็นทางดานทิศตะวันตกและทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ สวนดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ี
ราบดังกลาวเปนทะเล ความหนาของตะกอนแกรนิตผุ 
ไมทราบแนชัด มีขอมูลจากจุดเจาะบอนํ้าบาดาลเดิม
เพียงจุดเดียว เจาะลึก 30 เมตร ไดนํ้าจากช้ันทราย
จําพวก granite wash ท่ีระดับความลึกระหวาง 25-30 
เมตรโดยประมาณ ลึกลงไปจากช้ันทรายดังกลาวเปน
ช้ันหินแกรนิตแข็ง (fresh granite) ซ่ึงโดยท่ัวไปไมให
นํ้าบาดาล ยกเวนกรณีเจาะพบแนวรอยแตกในชั้นหิน 
คาดหมายวาช้ันทราย granite wash นาจะเกิดใน
ลักษณะเปนทางนํ้ายุคเกา (paleo channel) โดยมี

แนวไหลจากบริเวณพ้ืนท่ีเขาดานทิศตะวันตกผาน
บริเวณพ้ืนที่ราบเชิงเขาลงสูทะเลดานทิศตะวันออก 
การสํารวจหาแหลงนํ้าบาดาลไดต้ังเปาหมายในการ
สํารวจคนหาแหลงนํ้าบาดาลระดับตื้นจากชั้นทราย
ดังกลาว หรือจากแนวรอยแตกบนผิวหินแกรนิตสด
เทาน้ัน สวนนํ้าบาดาลในรอยแตกระดับลึก นาจะมี
ความกรอยหรือเค็ม อันเน่ืองมากจากอิทธิพลจากน้ํา
ทะเล 

(5) สภาพปญหาในพื้นที่สํารวจ 
 ตัวอยางการเขียนรายงาน (เน้ือหา

ตอเน่ืองจากขอ 4) จากขอมูลอุทกธรณีวิทยาที่ไดจาก
การสํารวจภาคสนามดังกลาว จําเปนตองทําการ
สํารวจธรณีฟสิกสเ พ่ิมเติม โดยใช วิธี สํารวจแบบ
ตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ เพ่ือหาลักษณะ
ความลึกความหนาตลอดจนการแผกระจายตัวของช้ัน
ทราย granite wash และตรวจสอบวาในพื้นท่ีสํารวจมี
ช้ันทรายก่ีช้ัน รวมทั้งการตรวจสอบความเค็มของนํ้า
บาดาลที่พบในช้ันทรายที่ เปน ช้ันหินอุม นํ้า  แต
เ น่ืองจากสภาพของพื้นท่ีสํารวจเปนพ้ืนท่ีแคบมี
ส่ิงกอสรางเกือบเต็มพื้นท่ี รวมทั้งมีสภาพทางอุทก
ธรณีวิทยาที่ไมเอื้ออํานวยตอการสํารวจ ดังขอสรุป
ตอไปน้ี 

- ช้ันทราย granite wash ที่เคยเจาะพบ
มีลักษณะเปน paleo-channel โดยมีการเกิดของช้ัน
ทรายเปนแนวจริงหรือไม หรือเปนเพียงกระเปาะ
ทรายที่เกิดในลักษณะเปน alluvial fan ตรงเชิงเขา
เทาน้ัน 

-  นอกเห นือไปจาก ช้ันทรายgranite 
wash ซ่ึงหากเปน paleo-channel จริง ในบริเวณ
พ้ืนท่ีสํารวจจะมี paleo-channel ที่อยูลึกหรือต้ืนกวา 
เดิมอีกหรือไม และหากมีจะมีลักษณะการแผขยายตัว
อยางไร      

- ความหนาของตะกอนแกรนิตผุใน
บริเวณ พ้ืนท่ีสํารวจ 
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-  ปญหาเร่ือง lateral resistivity varia-
tion เน่ืองจากพื้นที่สํารวจดานหน่ึงเปนเขาหิน granite 
มีคา apparent resistivity สูงมาก สวนอีกดานหน่ึง
เปนทะเลที่มีคา apparent resistivity ท่ีต่ํามากๆ 

- ปญหาเ ร่ือง นํ้า เค็ม เ น่ืองจากพื้ น ท่ี
สํารวจเปนชายฝงทะเล หากมีการสูบนํ้าบาดาลจาก
แนวรองนํ้าเกาขึ้นใชในอัตราสูง อาจชักนําใหนํ้าทะเล
รุกลํ้าเขาสูช้ันนํ้าบาดาลได 
7. เอกสารอางอิง  
กรมชลประทาน, 2548. หลักการสํารวจและจัดทํา

แผนที่, คณะทํางานปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานสํารวจ
จัดทําแผนที่ภูมิประเทศ, การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ, 25-27 สิงหาคม 2548. 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2532. ศัพทวิทยาศาสตร ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, บริษัทเพ่ือนพิมพ จํากัด. 

วิฑิต ศิริโภคากิจ., 2542. การสํารวจนํ้าบาดาล, กรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล, กรุงเทพฯ.  

American Society for Testing and Materials 
(ASTM), 2004. Standard Guide for Site 

Characterization for Environmental Purposes 
With Emphasis on Soil, Rock, the Vadose 
and Groundwater, D 5730-04. 

American Society for Testing and Materials 
(ASTM), 2002. Standard Guide for 
Geotechnical Mapping of Large 
Underground Openings in Rocks, D 5879-
02. 

Brassington, R., 1988. Field Htdrogeology, 
Geological Society of London Professional 
Handbook Series. 

Gyögy, D.,1977. The Cave of Hungary: Bulletin of 
the Hungarian Speleological Soceity (HU 
ISSN 0324-6221), Budapest, p. 19 –26. 

8.    ภาคผนวก 
ขั้นตอนการกรองงานและขั้นตอนการสํารวจอุทก

ธรณีวิทยา ดังแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1  ขั้นตอนการกรองงานและข้ันตอนการสํารวจอุทกธรณีวิทยาเฉพาะแหงตามมาตรฐาน ISO 9000 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   Procedure Manual                                                

ชื่องาน : การสํารวจนํ้าบาดาล 

หัวขอ             

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กระบวนการ

คําขอสํารวจ
พิจารณา
ตรวจสอบขอมูลในสํานักงาน
วิเคราะหความจําเปน
สํารวจธรณีฟสิกสในสนาม
แปลคาขอมูล
ทํารายงานการสํารวจ
ตรวจสอบรายงาน
ทําหนังสือตอบ
สรุปผลการสํารวจ
ประเมินผลการสํารวจ
ปรับสมุดทะเบียน/จบ

ผูขอ
ฝ.พนบ 1-6

ผอ.กน.ฝ. แผนงาน

รหัส :
เร่ิมใช :
แผนท่ี :

กองน้ําบาดาล

หฝ. สํารวจ สายงาน ฝายธุรการ                  

N

N

N

Y

Y

Y

สมุดรับ

แผนที่

IV-1

RS-1

กน1/2541

บนัทกึ

เร่ิมตน/ส้ินสุด ดําเนินการ พิจารณา ส่ือสาร

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, ไมระบุพ.ศ.)  
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ตารางที่ 2  ตารางแสดงขั้นตอนการกรองงานและขั้นตอนการสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง 

หัวขอ 

งานสํารวจน้ําบาดาลเฉพาะแหง รหัสที่ใช 
กระบวนการดําเนินงาน ผูขอ ผอ.

สํานัก/ 
ผอ.ศูนยฯ 

ผอ.สวน/ 
ผอ,แผนก 

สายงาน ธุรการ  

1 คําขอสํารวจ 
 

    ลงรับ 
2 ตรวจสอบขอมูล      ∗ 
3 พิจารณา/วิเคราะหความสําคัญ      ∗ 
4 สํารวจภาคสนาม      ∗ 
5 แปลคาขอมูล/จัดทํารายงาน      ∗ 
6 สอบทานรายงาน      ∗ 
7 ทําหนังสือตอบ      ∗ 
8 ประเมินผลการสํารวจ      ∗ 
9 ปรับสมุดทะเบียน/จบ      ลงสมุด

ทะเบียน 

 

          ∗   ใหกําหนดแบบฟอรม / รหัสพรอมกํากับ ว. / ด. / ป. สําหรับตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 

ตารางที่ 3  ระดับความแข็งของหินชนิดตางๆ 

ระดับความแข็ง / 
ประเภทของหิน 

แรงกด
โดยประมาณ  

(มิลลิปาสคาลร) 
การทดสอบความแข็งในสนาม 

หินรวนที่มีความแข็ง
นอยมากหรือดิน 

0.6-1.25 ขีดขูดไดดวยเล็บน้ิวหรือปรากฏรอยบุบเมื่อทุบเบาๆ ดวยคอนธรณี หรือ
การขุดลอกจําเปนตองใชเครื่องมือหรือสามารถขุดลอกเปลือกไดดวยมีด
พก 

หินรวนที่มีความแข็ง
นอย 

1.25-5.0 ตัวอยางหินยุยเปนผง เม่ือขูดดวยปลายคอนธรณี 

หินรวนที่มีความแข็ง
นอยปานกลาง 

5.0-12.5 เปนรอยขีดตื้นๆ ประมาณ 1-3 มม. เม่ือขูดดวยปลายคอนธรณี 

หินแข็งปานกลาง 12.5-50 ไมสามารถขูดลอกเปลือกหินไดดวยมีดพก 
หินแข็ง 50-100 การทุบหินใหแตก ตองทุบแรงๆ ดวยคอนธรณีมากกวา 1 ครั้ง 
หินแข็งมาก 100-250 การทุบหินใหแตก ตองทุบแรงๆ ดวยคอนธรณีหลายๆ ครั้ง 
หินแกรง > 250 หินจะแตกเปนเกล็ดเล็กเกล็ดนอยเทาน้ัน เม่ือทุบแรงๆ ดวยคอนธรณี

หลายๆ คร้ัง 

(จาก ASTM, 2002) 

Y 
Y N 

Y N 

N 

จุดเริ่มตน / จุดสิ้นสุด ดําเนินการ พิจารณา ประสานงาน 
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ตารางที่ 4  ระดับความผุกรอนของหินตาม Tarzaghi’s Guide  

หินดั้งเดิม หินที่ผานการจุมนํ้า อบแหงและปนหลายๆ 
ครั้ง หรือผานการตากแดดตากฝนนานๆ 

การ
เปลี่ยนแปลง
ทางปริมาตร
ของหิน 

การจัดกลุม 

มีเสียงกังวานเมื่อ
ทุบดวยคอน 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
นอยวัดไมได 

(a) หินแข็ง (solid rock) 

แตกเปนช้ินเล็กๆ ผิวรอยแตกเรียบ (b) หินมีรอยแตกในเนื้อหิน (finely 
fissured unaltered rock) 

แตกเปนช้ินเล็กๆ ผิวรอยแตกเปนมัน และ
พบรองรอยเศษแรเน้ือละเอียดซ่ึงเปนแรท่ี
แปรสภาพจากแรด้ังเดิมในหินเน่ืองจากการ
ผุพัง (fine grained weathering products) 

(c) หินมีการยอยสลายผุพังเล็กนอย 
(slightly decomposed rock) 

แตกยุยเปนเม็ดทรายหรือทรายละเอียด (d) หินทรายที่มีวัตถุประสานไมคงทน 
(sandstone with unstable cement) 

มีเสียงหนักทึบ
เม่ือทุบดวยคอน 

แตกเปนเศษหินเหลี่ยมเล็กๆไมปรากฏการ
เปลี่ยนแปลงทางเคมี 

เปลี่ยนแปลงจน
ตรวจวัดได 

(e) หินที่มีสวนประกอบอยูระหวางหิน
,แรดิน สวนประกอบหลักเปนหิน 
(intermediate between rock & clay, 
rock dominant) 

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เปนสาร
แขวนลอยพวกเศษดิน 

(f) หินที่มีสวนประกอบอยูระหวางหิน,แร
ดิน สวนประกอบหลักเปนแรดิน 
(intermediate between rock & clay, 
clay dominant) 

เปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง เปนสาร
แขวนลอยพวกเศษดินและตะกอนเหลี่ยม
พวกเศษหินแตก 

(g) หินที่มีการยอยสลายโดยสมบูรณ 
(thoroughly decomposed) 

ละลายน้ํากลายเปนสารแขวนลอยสมบูรณ
แบบ 

เปลี่ยนแปลง
มากวัดไมได 

(h) ตะกอนแรดินเนื้อละเอียด และทราย
ละเอียดจับตัวกันอัดแนนในสภาพอากาศ
แหง (clay silt and very fine sand in 
dry or very compacted condition) 

(จาก ASTM, 2002)
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คูมือ ทบ ส 2001-2550 
การคัดเลือกวิธีการสํารวจทางธรณฟีสิกสบนผิวดนิ 

 คูมือ ทบ ส 2001-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล (ส) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของคูมือ ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุง
คูมือใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ที่แกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) 
เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงข้ึนใหม 

 
1. บทนํา 

คูมือการคัดเลือกวิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสบน
ผิวดินฉบับน้ี ไดจัดทําข้ึนภายใตโครงการจัดทํา
มาตรฐานการเจาะ สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
พ.ศ. 2550 เปนสวนหน่ึงของชุดคูมือการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลไดมอบหมายใหคณะผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณี 
วิทยา ธรณีวิทยา วิศวกรรม เคร่ืองกล และวิศวกรรม
โยธา  เปนผูดํา เนินการรางคู มือการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน เพ่ือใหใชควบคูไปกับ มาตรฐาน 
ทบ ส 2001-2550 การคัดเลือกวิธีการสํารวจทางธรณี
ฟสิกสบนผิวดิน โดยคูมือฉบับน้ี ไดกําหนดขั้นตอน
และแนวทางสําหรับใชในงานสํารวจฯ เพ่ือใหได
ผลงานมีมาตรฐานตามที่กรมฯกําหนด 

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินเปนการสํารวจหา
ขอมูลในเชิงลึก โดยใชเคร่ืองมือการสํารวจธรณีฟสิกส
บนผิวดินตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพตางๆของ
ช้ันดินช้ันหินใตผิวดินท่ีระดับความลึกตางๆ  และจาก
การแปลความหมายจากขอมูลการสํารวจธรณีฟสิกส
บนผิวดิน ทําใหสามารถประมาณการความลึกความ
หนาของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินในพ้ืนท่ีสํารวจได  

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน มีวิธีการสํารวจ
หลายวิธี ขึ้นอยูกับคุณสมบัติทางกายภาพของช้ันดิน
ช้ันหินใตผิวดินท่ีตองการตรวจวัด เชน ตองการ
ตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ ตรวจวัดความ 

เร็วของคลื่นไหวสะเทือนท่ีว่ิงผานช้ันหิน ตรวจวัด
ความเปนตัวนําแมเหล็กไฟฟา หรือตรวจวัดความ
หนาแนนของช้ันดินช้ันหิน เปนตน  

การคัดเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
น้ันข้ึนอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง หากเลือกวิธีการ
สํารวจท่ีถูกตองเหมาะสมกับปจจัยตางๆ ก็จะทําให
สามารถแปลความหมายขอมูลการสํารวจไดงาย 
ไดผลการสํารวจที่ถูกตองแมนยํา รวมท้ังประหยัด
คาใชจายและเวลาในการสํารวจภาคสนาม ซ่ึงบาง
กรณีอาจจําเปนตองใชการสํารวจธรณีฟสิกสหลายวิธี
ควบคูกันไป เพ่ือใหไดขอมูลการสํารวจที่ครบถวน 
อยางไรก็ตาม ผลการสํารวจยอมขึ้นกับปจจัยตางๆ 
โดยสรุปคือ 

1.1 ความชํานาญของผูดําเนินการสํารวจเปน
ปจจัยที่ สํ าคัญที่ สุด  โดยผู สํารวจตอง เปนผู วาง
แผนการสํารวจ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลการสํารวจ
ภาคสนาม และการแปลความหมายขอมูลการสํารวจ 
นอกจากจะต อ ง เ ข า ใ จอย า งถ อ ง แท เ ก่ี ย ว กับ
รายละเอียดดานทฤษฎี วิธีการสํารวจ และวิธีการแปล
ความหมายขอมูลแลว ยังจําเปนตองรูสภาพอุทก
ธรณีวิทยาของพ้ืนท่ีท่ีสํารวจดวย ดังน้ันการเลือก
วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินจะตองวิเคราะห
แบบจําลองทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นท่ีที่สํารวจอยาง
ละเอียด 
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1.2 ผลจากการวิเคราะหแบบจําลองทางอุทก
ธรณีวิทยา ท่ีไดจากข้ันตอนการสํารวจอุทกธรณีวิทยา
บนผิวดิน มักไดขอมูลใตผิวดินโดยประมาณเทาน้ัน 
ขอมูลดังกลาวเพียงพอสําหรับการศึกษาวิจัยดานอุทก
ธรณีวิทยาในพื้นที่สํารวจหรือไม หากไมเพียงพอ 
จําเปนตองสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินหรือไม หาก
จําเปนจะดําเนินการสํารวจดวยวิธีใด โดยปกติการ
สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินจะมีบทสรุปคือ แบบ 
จําลองทางธรณีฟสิกสของพ้ืนที่สํารวจ ซ่ึงจะแสดง
ขอมูลอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความลึกและความหนาของชั้นนํ้าท่ีระดับความลึก
ตางๆ พรอมการลําดับช้ันหินทางธรณีฟสิกส การแผ
กระจายตัวของช้ันนํ้า รวมท้ังคุณภาพความกรอยเค็ม
ของนํ้าในชั้นนํ้า  
2. ขอบเขต 

2.1 เอกสารคู มือฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุ 
ประสงคหลัก เพ่ือใชในการคัดเลือกวิธีการสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินท่ีเหมาะสมสําหรับประยุกตใชในการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยา ภายใตสภาพอุทกธรณีวิทยา
ของพ้ืนท่ีสํารวจแบบตางๆ  

2.2 วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินที่กลาว 
ถึงในเอกสารคูมือฉบับน้ี เปนวิธีการสํารวจที่ใชในงาน
ท่ัวๆไป โดยผานการตรวจสอบและยอมรับในระดับ
สากลว า  มีประ สิทธิภาพน า เ ช่ือ ถือ สําห รับการ
ประยุกตใชในการสํารวจดานอุทกธรณีวิทยา ธรณี
เทคนิค และการสํารวจสิ่งฝงกลบมลพิษ (ASTM; 
D6429-99 Reapproved, 2006) 

2.3 วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินที่กลาว 
ถึงในเอกสารคูมือน้ี จะครอบคลุมเฉพาะวิธีการสํารวจ
ท่ีนํามาประยุกตใชในดานการสํารวจดานอุทกธรณี 
วิทยาเทาน้ัน โดยประกอบดวยวิธีการสํารวจ 4 วิธี คือ 
การสํารวจดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
(resistivity methods) การสํารวจดวยวิธีการตรวจวัด

ความเร็วของคล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห (shallow 
seismic refraction method) การสํารวจดวยวิธีการ
ตรวจวัดสนามแม เห ล็กไฟฟ า  ( electromagnetic 
methods, EM methods) การสํารวจดวยวิธีการ
ตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาค (micro-gravity methods) 

2.4 เอกสารคูมือฉบับน้ีจะสรุปวิธีการประยุกต 
ใชการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินแบบตางๆ ดังกลาว 
แตไมครอบคลุมถึงรายละเอียดดานทฤษฎี วิธีการ
สํารวจ และวิธีการแปลความหมายขอมูลการสํารวจ 
ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวจะปรากฏในเอกสารคูมือการ
สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินแตละวิธี (คู มือ ทบ ส 
2002-2550 ถึง ทบ ส 2005-2550) 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ ส 1000-2550 การสํารวจ

อุทกธรณีวิทยาบนผิวดนิ 
- มาตรฐาน ทบ ส 2001-2550 การคัดเลือก

วิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
-  มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550 การสํารวจ

ธรณีฟ สิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความ
ตานทานไฟฟาจําเพาะ 

-  มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของ
คล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห 

-  มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550 การสํารวจ
ธรณีฟ สิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนาม 
แมเหล็กไฟฟา 

-  มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง
จุลภาค 

-  คูมือ ทบ ส 1000-2550 การสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน 
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- คูมือ ทบ ส 2002-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความตานทาน
ไฟฟาจําเพาะ 

- คูมือ ทบ ส 2003-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วของคลื่น
ไหวสะเทือนแบบหักเห 

- คูมือ ทบ ส 2004-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา 

- คูมือ ทบ ส 2005-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง
จุลภาค  

3.2 American Society for Testing and 
Materials (ASTM): 

- D6429-99 (Re 2006) Standard Guide 
for Selecting Surface Geophysical Methods  
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1 คํานิยาม 
การสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง (ground-

water investigation for pin-point well drilling) 
หมายถึง การสํารวจอุทกธรณีวิทยา ท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม 

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน (sub- 
surface hydrogeological investigation) หมายถึง  
การสํารวจเก็บขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินโดย
ใชเคร่ืองมือหยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 

การสํ า รวจ อุทกธ รณี วิทยาบนผิ ว ดิน 
(surface hydrogeological investigation) หมายถึง 
การสํารวจโดยใชเครื่องมือทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน
เพ่ือท่ีจะจัดเก็บขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณี 
วิทยา โดยมิไดใชเครื่องมือใดๆหยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 

แบบจําลองเชิงมโนทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ  
(conceptual site models) หมายถึง การสรางรูป
แบบจําลองของพ้ืนท่ีสํารวจจากขอมูลเบื้องตนของ
พ้ืนท่ีสํารวจเทาท่ีมีอยู เพ่ือใชในการกําหนดแนวทาง
และวิธีการสํารวจภาคสนาม 

แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน 
(conceptual hydrogeological models) หมายถึง การ
สรางรูปแบบจําลองของพ้ืนท่ีสํารวจจากขอมูลดาน
อุทกธรณีวิทยาที่ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน
ผิวดิน เ พ่ือใชประกอบกับแผนที่อุทกธรณีวิทยา
สําหรับการกําหนดแนวทางการสํารวจขั้นตอไป 

4.2 คํายอ 
กรมฯ หมายถึง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
การสํารวจฯ หมายถึง การสํารวจอุทกธรณี 

วิทยาบนผิวดิน 
แบบจําลองฯ หมายถึง แบบจําลองเชิงมโน

ทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ 
5. ความสําคัญและการใชงาน  

5.1  เอกสาร คู มื อฉบับ น้ี ได กํ าหนดวิ ธี การ
คัดเลือกการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน สําหรับสภาพ
อุทกธรณีวิทยาของพื้นท่ีสํารวจแบบตางๆ สําหรับการ
ปรับใชเพื่อใหไดผลงานการสํารวจตรงตามมาตรฐานที่
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด โดยสามารถนําไป
ประยุกตใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยาตางๆ ดังน้ี  

5.1.1  ใชเปนคูมือในการคัดเลือกวิธีการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดิน สําหรับงานสํารวจน้ําบาดาล
เฉพาะแหง ซ่ึงอาจตองดําเนินการสํารวจตอเน่ืองดวย
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินตามมาตรฐาน ทบ 
ส 3000-2550  

5.1.2  ใชเปนคูมือในการคัดเลือกวิธีการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดิน สําหรับงานสํารวจจัดทําแผนท่ี
อุทกธรณีวิทยา โดยมีกระบวนการสํารวจจัดทําแผนที่
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อุทกธรณีวิทยาตอเน่ืองตามมาตรฐาน ทบ ส 4000-
2550  

5.1.3  ใชเปนคูมือในการคัดเลือกวิธีการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดิน สําหรับงานศึกษาวิจัยแหลงนํ้า
บาดาลตางๆ เชน การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินปริมาณ
นํ้าสํารองแองนํ้า การศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินพ้ืนที่เติม
นํ้ า  การ ศึกษาวิ จั ย เ พ่ือจั ด ทําแบบจํ าลองอุทก
ธรณีวิทยาทางคณิตศาสตร และการศึกษาวิจัยทาง
อุทกธรณีวิทยาดานอื่นๆ 

5.2 คูมือการคัดเลือกวิธีการธรณีฟสิกสบนผิว
ดินฉบับน้ี ไดกําหนดขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
งานไวกวางๆ สําหรับการปรับใชกับงานสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาหรือการศึกษาวิจัยอุทกธรณีวิทยาตาม
วัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงตองการรายละเอียดของขอมูล
ตางกัน โดยเฉพาะปริมาณของขอมูลยอมขึ้นอยูกับ
ขนาดของพ้ืนที่สํารวจ เวลาและงบประมาณของงาน
สํารวจศึกษาวิจัยแหลงนํ้าบาดาลแตละงาน ดังน้ัน
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานท่ีได กําหนด
เอกสารฉบับน้ี อาจเปล่ียนแปลงไดตามท่ีผูเช่ียวชาญ
ของโครงการศึกษาวิจัยแตละโครงการจะเห็นสมควร 
6. คําอธิบายวิธีการ  

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินเปนขั้นตอนการ
สํารวจภาคสนามที่ตอเน่ืองจากการสํารวจอุทกธรณี 
วิทยาบนผิวดิน โดยมีเปาหมายเพื่อจัดทํารูปแบบอุทก
ธรณีวิทยาใตดินในขั้นตอนสุดทายของการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน ซ่ึงจําลองสภาพอุทกธรณีวิทยา
ใตผิวดินไดคราวๆ โดยการสํารวจธรณีฟสิกสบน 
ผิวดินเปนการสํารวจบนผิวดิน โดยใชเคร่ืองมือทาง
ธรณีฟสิกสบนผิวดินตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพ
ของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินท่ีระดับความลึกตางๆ  และ
ดวยการแปลความหมายจากขอมูลการสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดิน ทําใหสามารถประมาณการความลึก
ความหนาของชั้นดินช้ันหินใตผิวดินในพ้ืนท่ีสํารวจ 

ภายใตการประมาณการทางวิทยาศาสตร 
7. เครื่องมือและอุปกรณ  

รายการเครื่องมือและอุปกรณการสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินท่ีเก่ียวของกับเอกสารคูมือฉบับน้ี 
ประกอบดวย ชุดเคร่ืองมือการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินจํานวน 4 ชุดดวยกันคือ  

(1) ชุดเคร่ืองมือการสํารวจตรวจวัดความ
ตานทานไฟฟาจําเพาะ พรอมอุปกรณ  

(2) ชุดเครื่องมือการสํารวจตรวจวัดความเร็วของ
คล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห พรอมอุปกรณ  

(3) ชุดเครื่องมือการสํารวจตรวจวัดสนามคลื่น
แมเหล็กไฟฟา พรอมอุปกรณ  

(4) ชุดเคร่ืองมือการสํารวจตรวจวัดแรงโนมถวง
อยางละเอียด พรอมอุปกรณ 

รายละเอียดของชุดเครื่องมือแตละชนิดไดแสดง
ไวในมาตรฐานและคูมือปฏิบัติการดานการสํารวจของ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตั้งแตการสํารวจดวยการ
ตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ (คูมือ ทบ ส 
2002-2550) การสํารวจดวยการตรวจวัดความเร็ว
คล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห (คูมือ ทบ ส 2003-2550) 
การสํารวจดวยการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 
(คูมือ ทบ ส 2004-2550) และการสํารวจดวยการ
ตรวจวัดความโนมถวงจุลภาค (คูมือ ทบ ส 2005- 
2550) 
8. การคัดเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบน 
ผิวดิน 

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน เปนการสํารวจ
โดยการตรวจวัดหาคุณสมบัติทางทางกายภาพของชั้น
ดินช้ันหินใตดิน ซ่ึงเปนลักษณะการหาขอมูลใตผิวดิน
ทางออม การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินมีหลายวิธี 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการสํารวจ โดยท่ัวไปการ
เลือกใชวิธีการสํารวจขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง 
เชน ความแตกตางดานคุณสมบัติทางกายภาพของชั้น
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ดินช้ันหินใตผิวดิน (physical contrast) ในพ้ืนท่ีสํารวจ 
ซ่ึงจําเปนตองเลือกวิธีการสํารวจใหเหมาะสม เพ่ือให
ไดขอมูลท่ีมีความถูกตองมากที่สุด นอกจากนี้ยังมี
ปจจัยอื่นๆ เชน คาใชจายและระยะเวลาที่ใชในการ
สํารวจ รวมไปถึงแผนการนําเสนอขอมูลการสํารวจ 
เปนตน  

ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุแหงสหรัฐอเมริกา 
D6429-99 (Reapproved 2006) ไดกําหนดข้ันตอน
การเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน ดังน้ี 

8.1 การประยุกตใชวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินในการสํารวจอุทกธรณีวิทยา 

บทสรุปของการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน
ผิวดิน ตามมาตรฐาน ทบ ส 1000 - 2550 คือการ
สรางแบบจําลองอุทกธรณีวิทยา ซ่ึงจําลองสภาพอุทก
ธรณีวิทยาใตผิวดินของพ้ืนท่ีสํารวจจากขอมูลการเจาะ
ท่ีมีอยูอยางจํากัด ใหเปนแบบจําลองคราวๆ พรอม
ขอสรุปเพ่ือเปนแนวทางการสํารวจขั้นตอไป 

ปริมาณขอมูลและการแปลความหมาย
ขอมูลเปนปจจัยสําคัญในการบงช้ีความถูกตองแมนยํา
ของงานสํารวจอุทกธรณีวิทยาดานตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอมูลอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน ซ่ึงไดจากการ
เจาะสํารวจพรอมดวยกระบวนการหยั่งธรณี (well 
logging) แตการสํารวจดวยวิธีดังกลาวตองเสีย
คาใชจายสูงและใชเวลามากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช
ขอมูลจากการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

โดยทฤษฎีของการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิว
ดินดวยวิธีการตางๆ  ขอมูลที่ ไดจากการสํารวจ
ภาคสนามเปนขอมูลเชิงปริมาณ แตโดยสวนใหญ
สามารถแปลความหมายขอมูลดังกลาวใหเปนขอมูล
เชิงคุณภาพได การแปลความหมายขอมูลการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินจําเปนตองทราบสภาพอุทกธรณี 
วิทยาของพื้นที่สํารวจ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลการ
เจาะท่ีใชเปนขอมูลเปรียบเทียบ (key wells) นอก 

จากนี้การแปลความหมายจําเปนตองใชประสบการณ
ความเชี่ยวชาญและความละเอียดรอบคอบของผูแปล 
สําหรับโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการแปลความหมาย
ขอมูลการสํารวจธรณีฟสิกสน้ัน ไมสามารถผนวก
ขอมูลรายละเอียดดานอุทกธรณีวิทยาหรือรายละเอียด
อื่นๆที่อาจมีความสําคัญเขาไปในกระบวนการแปล
ความหมาย จึงควรใชขอมูลท่ีไดจากโปรแกรมเพื่อการ
เปรียบเทียบเทาน้ัน 

8.2 ความแตกตางดานคุณสมบัติทางกายภาพ
ของช้ันดินช้ันหินใตผิวดิน 

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธี
ตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะของชั้นดินช้ันหิน
ใตผิวดินรวมท้ังของเหลวในชั้นดินช้ันหินน้ัน จะตอง
คํานึงถึงความแตกตางดานความตานทานไฟฟา
จําเพาะ (resistivity contrast) ของช้ันดินช้ันหินท่ี
ระดับความลึกตางๆในพ้ืนที่สํารวจ ซ่ึงจําเปนตองมีคา
ความแตกตางสูงเพียงพอที่จะจําแนกชั้นดินช้ันหินน้ัน
ออกจากกันดวยคาความตานทานไฟฟาจําเพาะได 
(resistivity layers)  ในทํานองเดียวกันการสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการอื่นๆ จําเปนตองคํานึงถึง
ความแตกตางของคาท่ีเปนตัวจําแนกหรือแบงแยกช้ัน
ดินช้ันหินออกจากกัน เชน คาความเร็วคล่ืนไหว
สะเทือน (velocity contrast) คาความหนาแนน 
(density contrast) คาแรงโนมถวง (gravity contrast) 
ของช้ันดินช้ันหินบริเวณพ้ืนท่ีสํารวจน้ัน เพื่อท่ีจะ
สามารถจําแนกออกเปนช้ันตามคุณสมบัติที่แตกตาง
กันได  

ตัวอยางเชน การเลือกวิธีสํารวจของการ
สํารวจแนวรอยตอระหวาง ช้ันนํ้าเค็มและจืด ซ่ึง
คุณสมบัติของช้ันนํ้าเค็มและจืดจะมีความแตกตางดาน
ความตานทานไฟฟาจําเพาะของช้ันทรายนํ้าจืดกับช้ัน
ทรายนํ้าเค็มคอนขางสูง ในขณะที่ความเร็วของคลื่น
ไหวสะเทือนท่ีว่ิงผานช้ันทรายน้ําเค็มและชั้นทรายน้ํา
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จืดมีคาใกลเคียงกันมาก  สวนความหนาแนนของช้ัน
ทรายน้ําเค็มและช้ันทรายน้ําจืดมีความแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย แตสามารถตรวจวัดไดดวยเคร่ือง
ตรวจวัด ในการปฏิบัติการสํารวจจริงอาจพบปญหา
ปลีกยอย เชน ในกรณีที่พ้ืนท่ีสํารวจปกคลุมดวยช้ัน
ดินเค็ม การสํารวจตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะจะประสบปญหาได เน่ืองจากเปนขอจํากัดของ
วิธีการสํารวจ 

การสํารวจทางธรณีฟ สิกสบนผิวดิน ท่ี
ประยุกตใชในดานการสํารวจแหลงนํ้าบาดาล โดยสวน
ใหญจะใชวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ 
แตหลายๆกรณีจําเปนตองใชวิธีการตรวจวัดอื่นๆ
ควบคูไปดวย 

8.3 สรุปวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินท่ีใช
ในการสํารวจอุทกธรณีวิทยา  

การคัดเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบน 
ผิวดินจําเปนตองอาศัยปจจัยตางๆ หลายประการ 
รวมไปถึงความรู พ้ืนฐานดานธรณีฟสิกสเพ่ือเลือก
วิธีการสํารวจท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ความลึกท่ี
ตองการทราบขอมูล รวมทั้งคาใชจายและเวลาท่ีใชใน
การสํารวจ สําหรับหัวขอน้ีจะสรุปวิธีการสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดินท่ีใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยา 4 
วิธี ดังน้ี 

8.3.1 วิธีการสํารวจตรวจวัดความตานทาน
ไฟฟาจําเพาะแบบกระแสตรง 

การสํารวจตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะแบบกระแสตรง (direct current resistivity 
methods, DC) เปนการสํารวจโดยการปลอยกระแส 
ไฟฟากระแสตรงลงสูใตดินผานขั้วหลักไฟฟากระแส 
(current electrodes) สองขั้วคือ C1 และ C2 และ
ตรวจวัดความตางศักยทางไฟฟา (voltage potentials) 
บนผิวดิน จากขั้วหลักไฟฟาความตางศักยสองขั้ว 

(potential electrodes) คือ P1 และ P2 ซ่ึงปกอยูตรง
กลางของระยะหางระหวาง C1 และ C2 โดยเปนการ
ตรวจวัดความตางศักยไฟฟาของดินหินใตผิวดินท่ี
ระดับความลึกตางๆ 

การประยุกตใชการสํารวจแบบตรวจวัด
ความตานทานไฟฟาจําเพาะแบบกระแสตรงอาจใช
เปนวิธีสํารวจของการสํารวจแบบหย่ังลึก(vertical 
electrical resistivity sounding, VES) การสํารวจ
แบบตัดแนว (resistivity profiling) หรือการสํารวจ
แบบท่ัวพ้ืนที่ (resistivity mapping)  

ระดับความลึกที่สามารถตรวจวัดไดดวย
วิธีน้ี ขึ้นอยูกับระยะหางของขั้ว C1 และ C2 สภาพ
ความตานทานไฟฟาจําเพาะของชั้นดินช้ันหินใตดิน 
และพลังงานไฟฟาท่ีปลอยลงใตผิวดิน โดยปกติ
สามารถวัดไดถึงระดับความลึกมากกวา 300 เมตร  
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับขนาดพื้นที่สํารวจที่ตองมากพอสําหรับ
การลากสาย  ไฟฟาและตอกหลักขั้วไฟฟา  และ
คุณสมบัติของ ช้ันดิน ช้ันหินบริ เวณพ้ืนที่ สํ ารวจ 
เค ร่ืองมือสํารวจท่ี มีประสิทธิ -ภาพในการปลอย
พลังงานไฟฟาไดสูง ทําใหอาจสามารถตรวจวัดไดลึก
ถึง 500 เมตร หรือมากกวา 

ขีดความสามารถในการสํารวจแบบหยั่ง
ลึกโดยปกติสามารถหาความลึกหรือความหนาของชั้น
ดินช้ันหินใตผิวดินไดประมาณ 3 - 4 ช้ัน  การสํารวจ
ดวยวิธีน้ี มีขอจํากัดของการสํารวจคอนขางนอย เม่ือ
เปรียบเทียบกับการสํารวจดวยวิธีอื่นๆ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีสํารวจที่สงผลกระทบ
ตอการสํ ารวจเชน  แนวสํารวจอยู ใกลแนวสาย
ไฟฟาแรงสูง หรือใกลแนวทอประปา หรือส่ิงกอสราง
ใตผิวดินอื่นๆ อาจมีผลตอการตรวจวัดบางแตไมมาก
ถึงกับไมสามารถสํารวจได 
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8.3.2 วิธีการสํารวจตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหว
สะเทือนแบบหักเห  

การสํารวจตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหว
สะเทือนแบบหักเหเปนการตรวจวัดคุณสมบัติทาง
กายภาพของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินดานความเร็วของ
คล่ืนไหวสะเทือนท่ีว่ิงผาน โดยอาศัยทฤษฎีเสียงและ 
Snell’s law เม่ือทําใหเกิดเสียงบนผิวดิน คล่ืนไหว
สะเทือนจะว่ิงลงสูใตผิวดินผานตัวกลางคือช้ันหินใตผิว
ดินดวยความเร็วระดับหน่ึง และเม่ือมีการเปลี่ยนชนิด
หิน ความเร็วคล่ืนไหวสะเทือนท่ีกําลังเคล่ือนท่ีผานน้ัน
จะเปล่ียนไปตามคุณสมบัติของหินช้ันที่สอง และตรง
บริเวณแนวรอยตอระหวางช้ันหิน (interface) คล่ืน
ไหวสะเทือนบางสวนจะถูกสะทอนกลับขึ้นสูผิวดิน 
(reflected wave) บางสวนจะเดินทางผานช้ันหินลึกลง
ไป หลักการของการสํารวจแบบน้ีจะตรวจจับสวนของ
คล่ืนไหวสะเทือนท่ีหักเหกลับขึ้นสูผิวดินและแปล
ความ หมายขอมูลการสํารวจเพ่ือหาความลึกและ
ความหนาของช้ันดินช้ันหินใตผิวดิน 

การประยุกตใชการสํารวจตรวจวัดความ 
เร็วคล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห สามารถนํามาใชใน
การสํารวจดานอุทกธรณีวิทยาในการตรวจวัดความลึก
ของระดับนํ้าบาดาล การตรวจสอบคนหาช้ันนํ้าบาดาล
ตามแนวรอยแตกรอยเลื่อนในช้ันหินแข็ง และโครง 
สรางอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินอื่นๆ 

ระดับความลึกที่สามารถตรวจวัดไดดวย
วิธีน้ีขึ้นอยูความเขมของพลังงานตนกําเนิดของคลื่น
ไหวสะเทือนท่ีอยูบนผิวดินและคุณสมบัติทางกายภาพ
ของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินโดยปกติความลึกในการ
ตรวจวัดจะไมเกิน 30 เมตร แตอาจสํารวจไดลึกกวาน้ี
มากหากใชวัตถุระเบิดเปนตนกําเนิดคลื่น    

ขีดความสามารถในการสํารวจแบบหยั่ง
ลึกสามารถตรวจวัดความลึกของช้ันดินช้ันหินใตผิวดิน
ไดประมาณ 3-4 ช้ัน ความลึกของการสํารวจท่ีได

ขึ้นกับระยะหางของตัวรับคล่ืนไหวสะเทือน (geo-
phones) โดยทั่วไปอยูระหวาง 2-6 เมตร ระยะหาง
ของตัวรับคล่ืนไหวสะเทือนมากจะไดขอมูลระดับลึก
กวาระยะหางท่ีนอยกวา 

การสํารวจดวยวิธีน้ี มีขอจํากัดท่ีสําคัญ 
คือ ความเร็วของคล่ืนไหวสะเทือนในช้ันดินช้ันหิน
ระดับตื้นจะตองนอยกวาความเร็วของคล่ืนไหว
สะเทือนในช้ันดินช้ันหินระดับลึกลงไปเสมอ หากชั้น
หินท่ีมีความเร็วคล่ืนไหวสะเทือนสูงวางทับอยูบนช้ัน
หินท่ีมีความเร็วคล่ืนไหวสะเทือนท่ีมีความเร็วคล่ืนต่ํา 
จะไมสามารถตรวจวัดช้ันหินที่มีความเร็วคล่ืนต่ําได 
เพราะคล่ืนท่ีวัดไดจะเปนคล่ืนที่ ว่ิงอยูในช้ันหินที่มี
ความเร็วคล่ืนสูงเทาน้ัน  ขอจํากัดอีกประการหน่ึงคือ
ไมสามารถตรวจวัดช้ันหินบางๆที่อยูลึกจากผิวดิน
มากๆ ได 

8.3.3 วิธีการสํารวจตรวจวัดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา 

การสํ า ร วจด ว ยการตรวจวั ดสนาม 
แมเหล็กไฟฟา สามารถจําแนกเปน 3 แบบ ไดแก 
การตรวจวัดดวยวิธี frequency domain electromag-
netic survey (FDEM) ซ่ึงบางครั้งอาจเรียกวา terrain 
conductivity การตรวจวัดแบบ time domain electro-
magnetic survey (TDEM) และการตรวจวัดแบบ 
very-low frequency electromagnetic survey (VLF-
EM) สําหรับการประยุกตใชในการสํารวจดานอุทก
ธรณีวิทยาจะใชเฉพาะ FDEM และ VLF-EM เทาน้ัน 
สําหรับ TDEM มักใชในการสํารวจหามวลโลหะ (me-
tallic bodies) ใตผิวดิน เชน การสํารวจตรวจหาสิ่ง 
กอสรางใตดินหรือการสํารวจแรโลหะ เปนตน  

หลักการของการสํารวจแบบ FDEM และ 
VLF-EM เปนการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาทุติย-
ภูมิ (secondary electromagnetic field, HS)  ท่ีเกิด
จากการเหน่ียวนําของสนามแมเหล็กไฟฟาปฐมภูมิ 
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(primary electromagnetic field, HP) โดยการสํารวจ
แบบ FDEM สนาม HP สรางขึ้นโดยขดลวดสง
สัญญาณ (transmitter coil) สวน VLF-EM อาศัยสวน
ท่ีเปนสนามแมเหล็กของคลื่นวิทยุความถี่ต่ํา (ระหวาง 
3-30 kHz) จากสถานีวิทยุความถี่ต่ําที่ใชในการทหาร
เปนตัวกําเนิดสนาม HP 

สนาม HP ในพ้ืนท่ีสํารวจจะเคลื่อนที่ใน
แนวระนาบทั้งบนดินและใต ผิวดิน เ ม่ือเคล่ือนท่ี
กระทบส่ิงกีดขวางคือ ช้ันหินใตผิวดินท่ีเปนแนวผิด
วิสัยก็จะเหนี่ยวนําใหเกิดสนาม HS ซ่ึงเคล่ือนที่ใน
ทิศทางที่ต้ังฉากกับสนาม HP หรือในมุมประมาณ π/2 
ตัวรับสัญญาณ ไดแก ขดลวดรับสัญญาณ (receiving 
coil) ของการสํารวจแบบ FDEM หรือเคร่ืองรับ
สัญญาณของการสํารวจแบบ VLF-EM จะแสดงคา
สนามแมเหล็กที่ผิดปกติ ณ จุดสํารวจ เน่ืองจากเปน
สัญญาณท่ีเปนผลรวมทางเวคเตอรของสนาม HP และ 
HS แทนที่จะเปนสนาม HP แตอยางเดียว 

จากหลักการดังกลาว การสํารวจแบบ 
FDEM และ VLF-EM จึงเหมาะสําหรับการสํารวจ
ตรวจหาแนวผิดวิสัยของช้ันหินใตผิวดิน หรือการ
เป ล่ียนแปลงของ ช้ันหินในแนวระนาบ  ( lateral 
variation) ในขณะที่การสํารวจดวยวิธีการตรวจวัด
ความตานทานไฟฟาจําเพาะ เหมาะสําหรับการสํารวจ
ตรวจหาการเปลี่ ยนแปลงของ ช้ันหินในแนวดิ่ ง 
(vertical variation) 

ระดับความลึกของการสํารวจแบบ FDEM 
ขึ้นอยูกับระยะหางระหวางขดลวดสงสัญญาณและ
ขดลวดรับสัญญาณ ซ่ึงโดยสวนใหญสามารถตรวจวัด
ไดตั้งแต 0.75 ถึง 60 เมตร สําหรับการสํารวจแบบ 
VLF-EM ความลึกที่สามารถตรวจวัดไดขึ้นอยูกับคา
ความเปนส่ือไฟฟาของช้ันหินใตดิน โดยสวนใหญ
สามารถตรวจวัดไดลึกไมเกิน 30 เมตร 

การสํารวจแบบ FDEM และ VLF-EM 
สามารถจัดเก็บขอมูลในภาคสนามไดรวดเร็ว โดยใช
ผูปฏิบัติงานเพียง 1 หรือ 2 คน จึงนิยมใชเปนวิธีการ
สํารวจแบบนํารองเพ่ือใหไดขอมูลเบื้องตน ในการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาที่มีพ้ืนท่ีสํารวจขนาดใหญ กอน
จะสํารวจขอมูลรายละเอียดดวยการสํารวจแบบ
ตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะตอไป 

ขอจํากัดของการตรวจวัดสนาม แมเหล็ก 
ไฟฟาน้ัน ไดแก ความไวตอส่ิงรบกวนจากสภาพ 
แวดลอมของพ้ืนท่ีสํารวจ ไมวาจะเปนสายไฟฟา ร้ัว
ลวดหรือเหล็กหรือสังกะสี หลังคาสังกะสี แนวฝงทอ
ประปา หรือส่ิงกอสรางอื่นๆ นอกจากน้ีวิธีการสํารวจ
แบบ VLF-EM แนวผิดวิสัยของช้ันหินใตดินจะตอง
วางตั วตั้ งฉากหรื อ เ กือบตั้ งฉากกับของสถานี
วิทยุกระจายเสียงท่ีสงสัญญาณคลื่นวิทยุความถี่ต่ํา จึง
จะสามารถตรวจพบได 

8.3.4 วิธีการสํารวจตรวจวัดแรงโนมถวง 
จุลภาค 

การสํารวจตรวจวัดแรงโนมถวงเปนการ
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดโลก ท่ีเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของช้ันหินใตผิวดิน 
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจความเปลี่ยนแปลงผิดวิสัยใน
แนวระนาบ สามารถบงช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ความหนาแนนของช้ันหินในแนวระนาบ การตรวจวัด
แรงโนมถวงจุลภาค สามารถตรวจวัดความเปลี่ยน 
แปลงของความหนาแนนท่ีนอยมากๆ ของช้ันหิน 
ใตดินได 

การสํารวจดวยวิธีตรวจวัดแรงโนมถวง
จุลภาค โดยสวนใหญเปนการสํารวจแบบตัดแนว 
(profiling) หรือสํารวจแบบทั่วพ้ืนท่ี (mapping) โดยมี
สถานีสํารวจท่ีมีระยะหางระหวาง 2 ถึง 5 เมตร ใน
การสํารวจอุทกธรณีวิทยา สามารถประยุกตใชในการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาในโพรงหินใตดินไดเปนอยางดี 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งสามารถใชในการจําแนกประเภท
ของโพรงถํ้าใตดินออกเปน clay-filled, water-filled, 
or air-filled cavities ไดดีกวาการสํารวจดวยวิธีการ
อื่นๆ 

ความลึกในการสํารวจขึ้นอยูกับขนาดของ
วัตถุหรือขนาดของโพรงถ้ําใตดิน และความละเอียด
ของการตรวจวัด ในสภาวะปกติสามารถตรวจหา 
โพรงหินปูนใตดินไดในระดับความลึกเกินกวา 100 
เมตรได  การปฏิบัติงานสํารวจภาคสนามถึงแมจะ
สามารถปฏิบัติงานไดคนเดียวไดแตการสํารวจแตละ
สถานีตองใชความละเอียดและใชเวลามาก ทั้งน้ีอีกทั้ง
ทุกสถานีตองรังวัดระดับความสูงดวยงานรังวัดที่มี
ความละเอียดระดับ ±1 เซนติเมตร และจําเปนตอง
ปรับแกคาท่ีวัดได (corrections) กอนนําไปแปล
ความหมายขอมูล 

8.4 การเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
ตามมาตรฐานสากล 

จากการคนควารวบรวมเอกสารและรายงาน
ระดับสากลที่เก่ียวของกับการเลือกวิธีการสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดิน พบวามีเอกสารที่เก่ียวของกับการ
เลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน เชน เอกสาร
การเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินในพ้ืนท่ีฝง
กลบขยะ (Benson et al., 1982) เอกสารการเลือก
วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินสําหรับงานธรณี
เทคนิค (Ward, 1990) เอกสารการสํารวจธรณีฟสิกส
บนผิวดิน (Olhoeft, 1988) และมีเอกสารนาสนใจ
จํานวน 2 เลม คือ เอกสารมาตรฐานการทดสอบวัสดุ
แหงสหรัฐอเมริกา (D6429-99 Reapproved 2006) 
และเอกสารองคการปองกันดานสิ่งแวดลอมแหง
สหรัฐอเมริกา (EPA/625/R-92/007, 1993) ดังขอสรุป
ตอไปน้ี คือ 

8.4.1  เอกสารมาตรฐานการทดสอบวัสดุแหง
สหรัฐอเมริกา (D6429-99 Reapproved 2006) 

ครอบคลุมขอเสนอแนะมาตรฐานการคัดเลือกวิธีการ
สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินทั่วๆ ไปในรูปตารางโดย
ใหระดับความสําคัญ “A” สําหรับวิธีการสํารวจที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการประยุกตใชตามลําพังวิธี
เดียว และความสําคัญ “B” สําหรับวิธีการสํารวจระดับ
รองเพื่อประยุกตใชตามลําพังวิธีเดียว หรือใชควบคู
กับวิธีการอื่นในกรณีตองสํารวจหลายวิธี ดังตารางท่ี 1 

8.4.2  เอกสารองคการปองกันดานสิ่ง แวดลอม
แหงสหรัฐอเมริกา (EPA/625/R-92/007, 1993) ได
เสนอแนะการเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟ สิกสบน 
ผิวดิน สําหรับงานสํารวจการปนเปอนใต ผิวดิน 
ภายใตสภาพอุทกธรณีวิทยาตางๆ โดยสรุปในตาราง
ท่ี 2 

8.4.3  การประยุกตใชการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินสําหรับการสํารวจทางอุทกธรณีวิทยา โดยสวน
ใหญจะใชวิธีการสํารวจดวยการตรวจวัดความตาน 
ทานไฟฟาจําเพาะของชั้นดินช้ันหินใตผิวดิน แตสภาพ
อุทกธรณีของพื้นที่สํารวจบางแหงจําเปนตองใชวิธีการ
สํารวจแบบอื่นควบคูกันไปดวย และในบางสภาพพื้นท่ี
อาจใชวิธีการสํารวจวิธีอ่ืนเปนหลักขึ้นอยูกับความ
เหมาะสม เอกสารมาตรฐานฉบับน้ีจะแสดงวิธีการ
สํารวจที่เหมาะสมสําหรับสภาพอุทกธรณีของพื้นท่ี
สํารวจแบบตางๆ ดังสรุปในตารางที่ 3 

8.4.4  การคัดเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินตามตารางที่ 1 ดังกลาวขางตน เปนเพียงขอมูล
เบื้องตน ภายใตสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีสํารวจปกติ
ท่ัวๆไป ซ่ึงกอนทําการสํารวจธรณีฟสิกส ทุกครั้ง 
ผูดําเนินการสํารวจตองทําการตรวจสอบสภาพ 
แวดลอมของพ้ืนที่สํารวจโดยละเอียด เชน ตรวจสอบ
แนวพาดผานของสายไฟและเสา  ไฟฟาแรงสูง 
ตําแหนงเสาสัญญาณสถานีวิทยุกระจายเสียง แนวฝง
ทอประปาใตดิน หรือส่ิงกอสรางใตดินอื่นๆ รวมทั้ง
ควรหาขอมูลวาในชวงเวลาที่จะทําการสํารวจมีการ



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 3/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ ส 2001-2550 การคัดเลือก  
  วิธีการสํารวจทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
  

30

สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีเดียวกันในพ้ืนที่ใกลเคียง
หรือไม ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลาน้ีลวนแตมีอิทธิพลตอผลการ
สํารวจทั้งส้ิน 
9. เอกสารอางอิง 
American Society for Testing and Materials 

(ASTM), 2006. Standard Guide for Selecting 
Surface Geophysical Methods, D6429-99 
(Re 2006). 

US Environmental Protection Agency (US. EPA), 
1993. Use of Airborne, Surface, and Bore-
hole Geophysical Techniques at Conta-
minated Sites, a Reference Guide, EPA/ 
625/R-92/007. 

 
 

ตารางที่ 1  การเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

การประยุกตใชงาน 

การสํารวจ
ตรวจวัด

ความเร็วคลื่น
ไหวสะเทือน
แบบหักเห 

การสํารวจ
ตรวจวัดความ
ตานทาน

ไฟฟาจําเพาะ 

การสํารวจ
ตรวจวัด

สนามแมเหล็ก
ไฟฟา แบบ VLF 

วิธีการ
สํารวจ

ตรวจวัดแรง
โนมถวง 

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน A A B  
การสํารวจชั้นดินปกคลุมและชั้นดินตะกอนหินรวน A A B  
การสํารวจชั้นหินแข็งที่ระดับความลึกตางๆ B B B B 
การสํารวจระดับความลึกของระดับนํ้าบาดาล A B B B 
การสํารวจแนวรอยแตก แนวรอยเลื่อนใตผิวดิน B B A B 
การสํารวจโพรงและหลุมยุบใตผิวดินในหินปูน B B B A 
การสํารวจในพ้ืนที่แหลงฝงกลบขยะ  B B  
การสํารวจการรุกล้ําของน้ําเค็มในชั้นนํ้า  A B  
การสํารวจชั้นนํ้าบาดาลเค็ม  A B  
การสํารวจสิ่งกอสรางใตผิวดิน  A   

หมายเหตุ:  A หมายถึง วิธีการที่ควรเลือกใชเปนอันดับแรก และสามารถประยุกตใชตรวจวัดวิธีเดียวได 
B หมายถึง วิธีการที่ควรเลือกใชเปนอันดับรองหรือควรใชควบคูกับวิธีอ่ืน  

(ดัดแปลงจาก ASTM, 2006) 
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ตารางที่ 2  การเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินสําหรับงานสํารวจการปนเปอนใตผิวดิน 

วิธีการสํารวจธรณี
ฟสิกสบนผิวดิน 

สภาพอุทกธรณีวิทยา 

การสํารวจตรวจวัด
ความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

ประยุกตใชในการสํารวจการปนเปอนใตผิวดินในสภาพอุทกธรณีวิทยาตางๆ อยางกวางขวาง เพื่อ
สํารวจลักษณะการแพรขยายของสารปนเปอน มีลักษณะคลายวิธีการสํารวจแบบ EM ยกเวนการ
ตรวจหาวัสดุโลหะใตผิวดิน วิธีนี้มีระดับความลึกของการสํารวจ โดยสวนใหญไมเกิน 200 เมตร แต
หากใช power booster อาจสํารวจไดลึกเกินกวา 500 เมตร 

การสํารวจตรวจวัด
ความเร็วคลื่นไหว
สะเทือนแบบหักเห 

ประยุกตใชในการสํารวจความหนาของชั้นตะกอนหินรวน และความลึกของชั้นหินแข็ง และ
ประยุกตใชในการหาแนวรอยแตกรอยเลื่อนในช้ันหินแข็งใตผิวดิน ระดับความลึกของการสํารวจ
โดยสวนใหญไมเกิน 50 เมตร ยกเวนกรณีการใชระเบิดเปนตนกําเนิดเสียงภายใตสภาพอุทกธรณี
ใตผิวดินที่เหมาะสม อาจสํารวจไดลึกเกินกวา 100 เมตร 

การสํารวจตรวจวัด
สนามคล่ืน
แมเหล็กไฟฟา 

ประยุกตใชในการสํารวจโครงสรางอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการ
สํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธีการอื่น อาจประยุกตใชในการสํารวจการแพรขยายของสารปนเปอน และ
อัตราการเคลื่อนที่ของ contamination plumes รวมไปถึงมลพิษที่ถูกกลบฝงและสิ่งกอสรางใตผิว
ดิน เชน แนวทอและวัสดุโลหะอ่ืนๆ วิธีน้ีมีระดับความลึกโดยสวนใหญไมเกิน 30 เมตร สําหรับ 
VLF  

วิธีการสํารวจตรวจวัด
แรงโนมถวงจุลภาค 

ประยุกตใชในการประมาณการความลึกของชั้นตะกอนหินรวน ที่วางตัวเหนือช้ันหินแข็ง หรือ
ประยุกตใชในการสํารวจขอบเขตของพื้นที่ฝงกลบขยะ ในกรณีที่สิ่งฝงกลบมีความหนาแนน
แตกตางจากชั้นดินธรรมชาติในพ้ืนที่น้ัน การสํารวจดวยวิธีนี้สามารถใชในการสํารวจหาโพรง
หินปูนใตดิน และชองวางอันเกิดจากแนวรอยแตกรอยเลื่อนในช้ันหินแข็งไดดี 

(ดัดแปลงจาก USEPA, 1993) 
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ตารางที่ 3  การคัดเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินตามสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นท่ีสํารวจ 

สภาพอุทกธรณีวิทยา 

การสํารวจ
ตรวจวัดความ
ตานทานไฟฟา

จําเพาะ 

การสํารวจตรวจวัด
ความเร็วคลื่นไหว
สะเทือนแบบหักเห 

การสํารวจตรวจวัด
สนามแมเหล็ก

ไฟฟา 

วิธีการสํารวจ
ตรวจวัดแรง
โนมถวง
จุลภาค 

แนวรอยตอระหวางน้ําจืดและน้ําเค็ม A, A*, or A**    

การสํารวจเพื่อตรวจสอบแหลงนํ้าบาดาลเค็ม A, and A**  A  

นํ้าบาดาลในตะกอนหินรวน A, and A*    

นํ้าบาดาลในหินตะกอน (ระดับต้ืน) B  A (VLF-EM)  

นํ้าบาดาลระดับลึกที่วางตัวอยูบนช้ันดิน
เหนียวเค็ม 

N  A (FDEM)  

นํ้าบาดาลระดับต้ืนในรองนํ้ายุคเกา A B (fan shooting) C (VLF-EM)  

พื้นที่ที่ปกคลุมดวยช้ันดินแข็งและแหง B  A (FDEM)  

นํ้าบาดาลในหินที่มีรอยแตกหรือรอยเลื่อน  A  B  

นํ้าบาดาลระดับต้ืนในหินที่มีรอยแตกหรือ
รอยเลื่อน  

B A (reverse 
section) 

  

นํ้าบาดาลในถ้ําหินปูนใตดิน B N  A 

นํ้าบาดาลระดับต้ืนในถํ้าหินปูนใตดิน  A N B (VLF-EM)  

นํ้าบาดาลในหินภูเขาไฟ B  A (FDEM)  

นํ้าบาดาลระดับต้ืนในหินภูเขาไฟ B  A (VLF-EM)  

ตําแหนงของมวลสารอินทรียปนเปอนในนํ้า
บาดาล 

  A B 

ตําแหนงของมวลสารอนินทรียปนเปอนใน
นํ้าบาดาล 

  A (FDEM)  

ตําแหนงของมวลสารโลหะปนเปอนในนํ้า
บาดาล 

B  A (FDEM)  

หมายเหตุ:  A หมายถึง วิธีการที่ควรเลือกใชเปนอันดับแรก 
A* หมายถึง การสํารวจความตานทานไฟฟาจําเพาะแบบตัดแนว   
A** หมายถึง การสํารวจความตานทานไฟฟาจําเพาะแบบทั่วพ้ืนที่  
B หมายถึง วิธีการที่ควรเลือกใชเปนอันดับสองหรือใชควบคูกับวิธีการอื่น 
C หมายถึง วิธีการที่ควรเลือกใชเปนอันดับสามหรือใชควบคูกับวิธีการอื่น  
N หมายถึง วิธีการที่ไมแนะนําใหใชในการสํารวจ 
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2550 
สกิสบนผิวดิน
นทานไฟฟาจํ
นคูมือการปฏิบัติงา
ระทรวงทรัพยากรธ
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คูมือ ทบ ส 2004 -2550 
การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 

 คูมือ ทบ ส 2004-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล (ส) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของคูมือ ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุง
คูมือใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ที่แกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) 
เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงข้ึนใหม 

 
1.  บทนํา 

คูมือการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการ
ตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้น
ภายใตโครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล พ.ศ. 2550 เปนสวนหน่ึงของชุด
คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล 
โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดมอบหมายใหคณะ
ผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยา วิศวกรรม 
เคร่ืองกล และวิศวกรรมโยธา เปนผูดําเนินการราง
คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน เพ่ือใหใช
ควบคูไปกับมาตรฐาน ทบ ส 2004-2550 การสํารวจ
ธรณีฟ สิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนาม 
แมเหล็กไฟฟา โดยคูมือฉบับน้ี จะกําหนดขั้นตอนและ
แนวทางสําหรับใชในงานสํารวจฯ เพ่ือใหไดผลงาน
ตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีตรวจวัด
สนามแมเหล็กไฟฟา (EM methods) เปนการสํารวจ
เพ่ือตรวจวัดคุณสมบัติทางกายภาพของช้ันดินช้ันหิน
ใต ผิวดินท่ีระดับความลึกตางๆ  ท่ีตอบสนองตอ
สนามแมเหล็กไฟฟาเหน่ียวนําดวยการตรวจวัดหรือ
สํารวจดวยเคร่ืองมือวัดสนามแมเหล็กบนผิวดิน ซ่ึง
เปนการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินท่ีนํามาประยุกตใช
ในการสํารวจอุทกธรณีวิทยาวิธีหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
สามารถนํามาประยุกตใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยา

ในช้ันหินแข็งไดดี อยางไรก็ตามการสํารวจอุทกธรณี 
วิทยาโดยวิธีทางธรณีฟสิกสบนผิวดินหลายๆ กรณีมี
ความจําเปนตองอาศัยการสํารวจทางธรณีฟสิกส
วิธีการอื่นๆ ควบคูไป 
2. ขอบเขตการดําเนินงาน  

2.1  วัตถุประสงคและการประยุกตใชงาน  
2.1.1  เอกสารคูมือฉบับน้ีครอบคลุมเน้ือหาทั่วๆ 

ไปในดานเครื่องมือและอุปกรณ วิธีการสํารวจ วิธีการ
แปลความหมายขอมูล วิธีการนําเสนอผลการสํารวจ 
และขอจํากัดของการสํารวจ สําหรับการสํารวจตรวจ 
วัดสนามแมเหล็กไฟฟาของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินและ
นํ้าบาดาลในช้ันหินอุมนํ้าตางๆ 

2.1.2  การสํารวจดวยการตรวจวัดสนามคลื่น
แมเหล็กไฟฟา อาจจําแนกออกเปน 3 แบบใหญๆ คือ 
การตรวจวัดดวยวิธี frequency domain electromag-
netic survey (FDEM) ซ่ึงบางครั้งอาจเรียกวา terrain 
conductivity การตรวจวัดแบบ time domain electro-
magnetic survey (TDEM) และการตรวจวัดแบบ 
very-low frequency electromagnetic survey (VLF-
EM) สําหรับการประยุกตใชในการสํารวจดานอุทก
ธรณีวิทยาจะโดยสวนใหญใชเฉพาะ FDEM และ 
VLF-EM เทาน้ัน สําหรับ TDEM มักใชในการสํารวจ
วัตถุโลหะ (metallic bodies) ใตผิวดิน เชนการสํารวจ
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ตรวจหาส่ิงกอสรางใตดินหรือการสํารวจแรโลหะเปน
ตน ซ่ึงในเอกสารฉบับน้ีอาจกลาวพาดพิงถึงบาง 

2.1.3  เอกสารคูมือฉบับน้ีมีวัตถุประสงคหลักใน
การจัดทําเพ่ือใชเปนคูมือการสํารวจธรณีฟสิกสดวยวิธี
ตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาสําหรับประยุกตใชเฉพาะ
การสํารวจดานอุทกธรณีวิทยาเทาน้ัน บางสวนของ
สาระอาจเกี่ยวพันกับการประยุกตใชในดานสํารวจ
ธรณีเทคนิคหรือการสํารวจส่ิงแวดลอมบาง 

2.1.4  หนวยวัดที่ใชในคูมือฉบับน้ีเปนหนวยวัด 
Système Internationale d’Unitès (SI Units) สําหรับ
หนวยวัดที่ใชในการสํารวจแบบ EM methods มีหนวย
เปนมิลลิซีเมนตตอเมตร (mS/m)  

2.2  ขอจํากัดของคูมือ  
เอกสารคู มือฉบับน้ีไมครอบคลุมถึงราย 

ละเอียดดานเครื่องมือและอุปกรณ และภาคทฤษฎี แต
จะนําเสนอรายชื่อเอกสารและตําราที่เก่ียวของใหผูใช
เอกสารคู มือฉบับน้ีไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติมดวย
ตัวเอง  

ขอความที่เ ก่ียวของกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในเอกสารฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะความ
ปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือที่มีมาตรฐานและอยูใน
สภาพสมบูรณพรอมใชงานเทาน้ันไมอาจครอบคลุมถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ผูใชงาน
จํา เปนตองคํา นึงถึงความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสินทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ  

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ ส 1000-2550 การสํารวจ

อุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
- มาตรฐาน ทบ ส 2001-2550 การคัดเลือก

วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
- มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550 การสํารวจ

ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

- มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหว
สะเทือนแบบหักเห 

- มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง 

- คูมือ ทบ ส 1000-2550 การสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน 

- คู มือ  ทบ  ส 2001-2550 การคัดเลือก
วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

- คูมือ ทบ ส 2002-2550 การสํารวจธรณี
ฟ สิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

- คูมือ ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหวสะเทือน
แบบหักเห 

- คูมือ ทบ ส 2005-2550 การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง  

3.2 American Society for Testing and 
Materials (ASTM): 

- D6820-02 Standard Guide for Use of 
the Time Domain Electromagnetic Method for 
Subsurface Investigation. 
4. ศัพทบัญญัติ   

4.1 คํานิยาม  
การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน (surface 

geophysical investigation) หมายถึง การสํารวจโดย
ใชเครื่องมือทางธรณีฟสิกสบนผิวดินเพ่ือท่ีจะจัดเก็บ
ขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาโดยมิไดใช
เครื่องมือใดๆ หยั่งลึกลงไปจากผิวดิน  
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การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน (sub- 
surface hydrogeological investigation) หมายถึง 
การสํารวจเพื่อเก็บขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน
โดยใชเครื่องมือเจาะหรือหยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 

การสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง (ground- 
water investigation for pin-point well drilling)    
หมายถึง การสํารวจอุทกธรณีวิทยาท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม 

แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน 
(conceptual hydrogeological models) หมายถึง การ
สรางรูปแบบจําลองของพ้ืนท่ีสํารวจจากขอมูลดาน
อุทกธรณีวิทยาที่ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน
ผิวดินเพ่ือใชประกอบกับแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาสําหรับ
การกําหนดแนวทางการสํารวจขั้นตอไป 

แบบจําลองทางธรณีฟสิกส (geophysical 
models) เปนการสรางรูปแบบจําลองลักษณะธรณี- 
วิทยาหรือกายภาพอ่ืนๆ ของพ้ืนที่จากขอมูลการ
สํารวจธรณีฟสิกส เพ่ือใหขอมูลดานความลึกของ
แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศนมีความถูกตอง
แมนยํายิ่งขึ้น 

แบบจําลองสองมิติ (2D geophysical pro-
files) หมายถึง ภาพเปนแนวยาวแสดงขอมูลช้ันดิน
หินในเชิงลึกท่ีไดจากการธรณีฟสิกส 

แบบจําลองสามมิติ (3D resistivity models)   
หมายถึง ภาพสามมิติแสดงขอมูลช้ันดินหินท้ังในเชิง
กวาง ยาว และลึกที่ไดจากการสํารวจธรณีฟสิกส 

4.2 คํายอ  
กรมฯ  หมายถึงกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
การสํารวจฯ  หมายถึงการสํารวจธรณีฟสิกส

บนผิวดิน  
แบบจําลองฯ หมายถึง แบบจําลองทางธรณี

ฟสิกส 

5. ความสําคัญและการใชงาน  
5.1 เอกสารคูมือน้ีไดกําหนดวิธีการสํารวจดวย

การตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาเพ่ือประยุกตใชใน
การสํารวจสภาพอุทกธรณีวิทยาสําหรับการปรับใชใน
งานดานตางๆเพื่อใหไดผลงานการสํารวจตรงตาม
มาตรฐานที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดยสามารถ
นําไปประยุกตใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยาตางๆ 
ดังน้ี 

5.1.1  เปนคูมือใชในการคัดเลือกวิธีการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยการตรวจวัดสนามแมเหล็ก
ไฟฟาสําหรับงานสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหงซ่ึงอาจ
ตองดําเนินการสํารวจตอเน่ือง ดวยการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาใตผิวดินตามมาตรฐาน ทบ ส 3000-2550 

5.1.2  เปนคูมือใชในการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาสําหรับ
งานสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาโดยมีกระบวน- 
การสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาตอเน่ืองตาม
มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 

5.1.3  เปนคูมือใชในการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินดวยการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาสําหรับ
งานศึกษาวิจัยแหลงนํ้าบาดาลตางๆ เชน การศึกษา 
วิจัยเพ่ือประเมินปริมาณนํ้าสํารองแองนํ้าบาดาลของ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ตามคูมือทบ ป 1000-2550 
การศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินพื้นท่ีเติมนํ้าตามคูมือ ทบ 
ป 2000-2550 การศึกษาวิจัยเพ่ือจัดทําแบบ จําลอง
อุทกธรณีวิทยาทางคณิตศาสตร ตามมาตรฐาน ทบ ป 
3000-2550 และการศึกษาวิจัยทางอุทกธรณี วิทยา
ดานอื่นๆ 

5.2 เอกสารคูมือฉบับน้ี ไดกําหนดขั้นตอนและ
แนวทางการปฏิบัติงานไวกวางๆ สําหรับการปรับใช
กับงาน สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยการตรวจวัด
สนามแมเหล็กไฟฟาตามวัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงอาจมี
ความตองการรายละเอียดของขอมูลไมเหมือนกัน 
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โดยเฉพาะปริมาณของขอมูลยอมขึ้นอยูกับขนาดของ
พ้ืนที่สํารวจ เวลา งบประมาณของงานสํารวจศึกษา 
วิจัยแตละงาน ดังน้ันขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติ 
งานที่ไดกําหนดเอกสารฉบับน้ี จึงสามารถดัดแปลงได
ตามท่ี ผู เ ช่ียวชาญของโครงการแตละโครงการ
เห็นสมควร 
6. เครื่องมือและอุปกรณ  

การสํารวจดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็ก
ไฟฟา  โดยทั่วๆ ไป จําแนกวิธีการสํารวจออกเปน 3 
กลุมใหญๆ คือ (1) กลุม frequency domain electro-
magnetic methods (FDEM, หรือ FEM) ซ่ึงบางครั้ง
อาจเรียกวา terrain conductivity method ซ่ึงยังมี
วิธีการสํารวจอีกมากมายหลายวิธีที่ใชเคร่ืองมือท่ี
แตกตางกันไป (2) กลุม time domain electromag-
netic methods (TDEM) หรือ pulse electromagnetic 
methods (PEM) และ (3) แบบ very-low frequency 
electromagnetic method (VLF-EM) ซ่ึงแตละกลุม
ถึงแมจะมีหลักการในการสํารวจที่คลายคลึงกัน แตใช
เครื่องมือและอุปกรณในการสํารวจท่ีคอนขางจะ
แตกตางกันไป โดยสรุปดังน้ีคือ 

6.1 เครื่องมือและอุปกรณการสํารวจ FDEM 
โดยท่ัวๆ ไปเครื่องมือการสํารวจสําหรับ 

FDEM มีรูปแบบที่แตกตางกันไปเปนจํานวนมาก
หลายรูปแบบแลวแตบริษัทผูผลิตจะออกแบบ มีตั้งแต
ขนาดเล็กไปจนถึงเครื่องสํารวจขนาดใหญ แตสําหรับ
เคร่ืองมือท่ีใชในการสํารวจดานอุทกธรณีวิทยามักจะ
เปนเคร่ืองสํารวจขนาดเล็กและออกแบบสําหรับใชใน
การสํารวจอานคา apparent conductivity ในพ้ืนท่ี
สํารวจการปนเปอนแหลงนํ้าบาดาลโดยตรง (EPA/ 
625/R-92/007, 1993 pp. 4-2) ดังน้ันในเอกสารฉบับ
น้ีจะกลาวถึงเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณการสํารวจ
แบบ horizontal loops (vertical dipole) และ vertical 

loop (horizontal dipole) ซ่ึงมีสวนประกอบเคร่ืองมือ
และอุปกรณตางๆ โดยสรุป ดังน้ี 

6.1.1  ขดลวดกําเนิดคลื่น (transmitter coils) 
อาจเปนขดลวดวงกลมเดี่ยว (single transmitter coil) 
หรือขดลวดคูซ่ึงตอเช่ือมกันดวยสายไฟฟาสําหรับการ
กอกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟาเหน่ียวนํา (primary 
electromagnetic field, HP) โดยสามารถผลิตสนาม 
แมเหล็กไฟฟาท่ีชวงคล่ืนตางๆ หลายชวงคล่ืน พรอม
อุปกรณประกอบตางๆ เชน แบตเตอรี่ เปนแหลง 
กําเนิดพลังงาน และอุปกรณเช่ือมตออื่นๆ  

6.1.2  ขดลวดรับสัญญาณ (receiver coil) เปน
เคร่ืองตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาสามารถปรับรับท่ี
ชวงคลื่นตางๆ ได 

6.1.3  อุปกรณประกอบอื่นๆ 
6.2 เครื่องมือและอุปกรณการสํารวจ TDEM  

การสํารวจแบบ TDEM มีเคร่ืองมือลักษณะ
คลายคลึงกับชุดเครื่องมือแบบ FDEM เพียงแต
ขดลวดกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟามักเปนขดลวดรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัต วางลอมรอบบริเวณท่ีจะทําการสํารวจ 
มีนํ้าหนักตั้งแตไมก่ีกิโลกรัมถึงหลายรอยกิโลกรัม และ
ใหกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟาเพียงชวงคล่ืนเดียว
เทาน้ัน เปนการปลอยกระแสไฟฟา ท่ีชวงความถี่เดียว 
แลววัดการเปลี่ยนแปลงสนามแมเหล็กที่ลดลงตาม
ระยะเวลา 

6.3 เครื่องมือและอุปกรณการสํารวจ VLF-EM 
เคร่ืองมือการสํารวจสําหรับ VLF-EM เปน

เคร่ืองมือสํารวจขนาดเล็ก ออกแบบสําหรับใชงานการ
สํารวจดวยผู สํารวจเพียงคนเดียว มีลักษณะของ
เครื่องมือท่ีแตกตางกันไปแลวแตผูผลิตเครื่องมือแตละ
บริษัท สําหรับบริษัทที่ผลิตเคร่ืองมือมีหลายแหง เชน 
GEONICS แหงแคนาดา (Geonics EM 16) และ 
ABEM Atlas COPCO แหงสวีเดน (VLF-Wadi) เปน



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 3/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ ส 2004-2550 การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
   ดวยวิธีการตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 
  

73

ตน สวนประกอบเครื่องมือสวนใหญประกอบดวยสวน
ตางๆ 3 สวนโดยสรุป คือ  

6.3.1  ชุดรับคล่ืนวิทยุ (measuring unit) หรือ 
receivers ประกอบดวยเคร่ืองรับวิทยุความถ่ีต่ํา 
หลายชุดท่ีสามารถเลือกรับสถานีส ง สัญญาณท่ี
เหมาะสมกับทิศทางการวางโครงสรางทางธรณีวิทยา 
พรอมเครื่องกรองคลื่น (filters) เพ่ือตัดกรองคลื่น
รบกวนที่ไมพึงปรารถนา (noise) ออกไป เครื่องขยาย
สัญญาณคล่ืนที่สามารถปรับแตงได (amplifiers) วงจร 
ไฟฟาอื่นๆ รวมท้ังแบตเตอรี่ และอุปกรณสําหรับ
เ ช่ือมตออื่นๆ   และบางรุนของเครื่ อง มืออาจมี
เครื่องพิมพผลการสํารวจใหดวย  

6.3.2  ชุดควบคุมการทํางาน (controller unit) 
เปนชุดควบคุมการทํางานประกอบดวย keyboard ซ่ึง
มีปุมกดคําสั่งตางๆ จอภาพ (screen หรือ display 
window) หรือเคร่ืองฟงสัญญาณ (ขึ้นกับรุนและ
บริษัทผูผลิต) และ micro-computer สําหรับคํานวณ
คาตางๆ รวมท้ังเปนหนวยความจําในการบันทึก
ขอมูลจากการสํารวจ 

6.3.3  ชุดเสาอากาศ (antenna unit) ประกอบ 
ดวยเสาอากาศสําหรับปรับทิศทางการรับคล่ืนวิทยุ
ความถี่ตํ่าและ inclinometer สําหรับปรับใหเสาอากาศ
ตั้งไดฉากกับผิวดินเสมอ (หรือเกือบตั้งฉากกับผิวดิน) 
หากทํามุมเอียงมากเกินไปจะมีสัญญาณเตือนขึ้นท่ี
จอภาพหรือสงสัญญาณเตือนไปท่ีชุดควบคุมการ
ทํางานเพื่อใหปรับเสาอากาศ หรือปรับทายืนใหตรง 
7. การสํารวจตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา 
ในสนาม  

7.1 หลักการของการสํารวจตรวจวัดสนาม 
แมเหล็กไฟฟา  

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยการ
ตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา มีหลายวิธีซ่ึงนอกจาก

จะแบงวิธีการสํารวจเปน 3 แบบดังกลาวขางตนแลว 
ยังอาจแบงโดยถือเอาตนกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟา 
(HP) เปนหลักก็ได โดยแบงออกไดเปน 2 แบบคือ 
แบบเคร่ืองกําเนิดสนามแมเหล็กไฟฟาไมเคล่ือนท่ี 
ประกอบดวยวิธีการสํารวจตางๆ เชน วิธีซันดเบอรก 
(Sundberg หรือ compensator method) วิธีทูแรม 
(Turam method) เปนตน และแบบเครื่องกําเนิด
สนามแมเหล็กไฟฟาเคลื่อนที่ ประกอบดวยวิธีการ
สํารวจตางๆ เชน วิธี Slingram, Max-Min, EM-Gun, 
และ Demigun เปนตน 

ทฤษฎีการสํารวจดวย EM methods ทุก
รูปแบบมีหลักการที่คลายคลึงกันคือการตรวจวัด
สนามแมเหล็กผลลัพธ (resulted magnetic field, HR) 
ซ่ึงเขมกวาสนามแมเหล็ก HP (primary magnetic field) 
อันเปนผลเน่ืองจาก HP ไปเหน่ียวนําใหเกิดสนาม 
แมเหล็กใหมท่ีเกิดขึ้นใน conductive bodies ที่อยูใต
ผิวดิน สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นน้ีเรียกวา secondary 
magnetic field (HS) ซ่ึงมีทิศทางตั้งฉากกับ HP(π/2) 
โดยที่ HR มีคาเทากับผลรวมทางเวคเตอรของ HP กับ 
HS โดย transmitter coil ที่เปนตนกําเนิดของ HP บน
ผิวดินสนามแมเหล็ก HP จะเดินทางในแนวระนาบทั้ง
บนดินและใตผิวดินและกอใหเกิดกระแสแมเหล็ก 
ไฟฟาใตผิวดิน เม่ือกระแสแมเหล็กไฟฟา HP ซ่ึง
เคล่ือนท่ีในแนวระนาบไปกระทบวัตถุส่ือไฟฟาใตผิว
ดิน ก็จะเหน่ียวนําใหเกิดสนามแมเหล็กท่ี 2 (HS) ขึ้น
ในวัตถุส่ือไฟฟาใตผิวดินน้ัน โดยจะเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่ต้ังไดฉากกับสนาม HP (รูปที่ 1) ดังน้ันจาก
การอานสนามแม เหล็กที่ขดลวดรับสัญญาณจะ
สามารถรับสัญญาณสนามแมเหล็ก HR ท่ีมีความเขม
ของสนามเพิ่มขึ้น และสามารถนําไปแปลความหมาย
หาคาความลึกและขนาดของวัตถุส่ือไฟฟาใตผิวดิน 
น้ันได 
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รูปที่ 1  หลักการของสํารวจแบบตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา (EPA/625/R-92/007, 1993) 

7.2 วิธีการสํารวจตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟา  
วิธีการสํารวจภาคสนามโดยการตรวจวัด

สนามแมเหล็กไฟฟาท่ีจะกลาวถึงในเอกสารคูมือฉบับ
น้ี จะประกอบดวยวิธีการหลักๆ 3 วิธี คือ FDEM, 
TDEM และ VLF-EM โดยสรุปพรอมเสนอแนะ
เอกสารที่เก่ียวของเพ่ือใหผูใชคูมือฉบับน้ีสามารถ
ศึกษาเพิ่มเติมได อยางไรก็ตามการกลาวถึงวิธีการ
สํารวจภาคสนามในเอกสารนี้ จํา เปนตองผนวก
รายละเอียดหลักการของการสํารวจแตละวิธีอยูดวย 
ดังน้ีคือ 

7.3 หลักการวิธีการสํารวจแบบ FDEM 
การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินโดยการ

ตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาในกลุม FDEM methods 
การประยุกตใชในดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาเปน
การสํารวจโดยใชเคร่ืองมือประเภทลวดสงสัญญาณ

แบบระนาบ (horizontal loop) หรืออาจเรียกวาวิธีการ
สํารวจแบบ HLEM โดยมีหลักการและวิธีการสํารวจ
สรุปไดดังตอไปน้ี 

7.3.1  การสํารวจแบบ FDEM เหมาะสําหรับการ
ประยุกตใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยาในพื้นท่ีที่มี
ความตานทานไฟฟาจําเพาะต่ํา (low resistivity 
areas) เชน พื้นท่ีที่เกิดการรุกลํ้าของนํ้าเค็มเขาสูช้ัน
นํ้าบาดาล หรือประยุกตใชสํารวจหาพื้นท่ีที่นํ้าบาดาล
ถูกปนเปอนอื่นๆ โดยใชแทนวิธีการสํารวจตรวจวัด
ความตานทานไฟฟาจําเพาะ 

7.3.2  การสํารวจแบบ FDEM สามารถจัดเก็บ
ขอมูลภาคสนามไดรวดเร็วโดยใชบุคลากรเพียง 2 คน 
คือ คนหน่ึงถือขดลวดเหน่ียวนํา (transmitter coil: TX) 
สวนอีกคนถือขดลวดรับสัญญาณ (receiver coil: RX) 
และทําหนาที่ตรวจวัดสนามแมเหล็กตามสถานีสํารวจ
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ตางๆ การอานคาในแตละสถานีใชเวลานอยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับ resistivity methods เน่ืองจากวิธีการ
สํารวจไมยุงยากซับซอน  

7.3.3  ในการสํารวจแบบ FDEM ขดลวด TX 
และขดลวด RX จะเคลื่อนท่ีไปพรอมๆ กัน ในแนว
สํารวจ ระยะหางระหวางสถานีตรวจวัดจะอยูระหวาง 
10,  20  และ 40 เมตร ตามลําดับ โดยแตละจุดสํารวจ
จะปลอยสนามแมเหล็กไฟฟาจาก TX ที่ระดับความถี่
ตางๆ กันเพ่ือใชหาความแตกตางของช้ันตัวนําไฟฟา
ใตดิน และกําหนดความถี่ของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาปฐม
ภูมิ (primary electromagnetic field, HP) ท่ีปลอย
ออกจากขดลวด TX ใหมีความถี่คงที่ เม่ือสนาม 
แมเหล็ก HP  ผานเขาไปในวัตถุตัวนําไฟฟาใตผิวดิน
จะเหน่ียวนําใหเกิดสนามแมเหล็ก HS โดยมีขนาด
ความถี่คล่ืนแมเหล็กไฟฟา P การวัดคาในภาคสนาม
ท่ีขดลวด  RX จะ วัดคลื่นแม เหล็กไฟฟาผลลัพธ 
(resulted electromagnetic field: HR)  โดยขนาดของ 
HS และ HR จะขึ้นอยูกับคุณสมบัติความนําไฟฟา 
(electrical conductivities, EC) ของวัตถุตัวนําไฟฟา
ใตผิวดินในพ้ืนที่สํารวจในเชิงเปรียบเทียบกับขนาด
และทิศทางของ HP ที่ไดกําหนดไวแลว แตเน่ืองจาก 
HP มีทิศทางในแนวระนาบ สวน HS มีทิศทางใน
แนวด่ิง และ HR เปนซ่ึงผลรวมทางเวคเตอรของ HP 
และ HS ดังน้ันให HR จะทํามุม θ กับ HP หากเปล่ียน
ทิศทางของ HR ใหอยูในแนวระนาบและมีทิศทางไป
ทางเดียวกับ HP จะเรียกสวนน้ีวา “สวนประกอบจริง” 
(real component) ก็จะมีขนาดคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เทากับ HRcosθ และหากเปลี่ยนทิศทางของ HR ใหอยู
ในแนวดิ่งและมีทิศทางตั้งฉากกับ HP ก็จะเรียกสวนน้ี
วา “สวนประกอบจินตนาการ” (imaginary compo-
nent) ก็จะมีขนาดคลื่นแมเหล็กไฟฟาเทากับ HRsinθ  

7.3.4 นอกจากขนาดความถี่ของ HS และ HR จะ
ขึ้นอยูกับวัตถุตัวนําไฟฟาใตผิวดินในพ้ืนที่สํารวจใน

เชิงเปรียบเทียบกับขนาดและทิศทางของ HP แลวยัง
ขึ้นอยูกับระยะเวลาในการปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ของขดลวด TX

 อีกดวยดังน้ัน หากนําเอาปจจัยเรื่อง
ระยะเวลาการปลอยคลื่นของ TX เขามาเกี่ยวของ 
สมการสําหรับการคํานวณขนาดของคลื่นแมเหล็ก 
ไฟฟา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (intensity at t, It) ดัง
สมการที่ 1 

It = Ioe
iwt cos wt + iI0 sin wt                  (1) 

 

เม่ือ It = ขนาดของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ณ เวลา t 
I0 = ขนาดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาเม่ือ t=0 
i = (-1)1/2 
w = ความเร็วเชิงมุมท่ีกําหนดโดยขนาดของคลื่น

แมเหล็กไฟฟา 
t = เวลาที่กําหนดสําหรับการหาขนาดของคลื่น 
Io cos wt คือสวนท่ีเปนสวนประกอบจริงของ

ขนาดคลื่นแมเหล็กไฟฟาเน่ืองจากสามารถคํานวณหา
คาท่ีแทจริงไดเสมอ สวน iI0 จะเปนสวนที่เปนสวน
จินตนาการเน่ืองจากคํานวณหาคาในรูปของ (-1)1/2 
เสมอ 

7.3.5  กรณีศึกษาในการประยุกตใช FDEM ใน
การสํารวจทางอุทกธรณีวิทยา 

   การสํารวจการปนเปอนแหลงนํ้าบาดาล 
กรณีการสํารวจการปนเปอนนํ้าบาดาลสารอนินทรีเคมี 
(inorganic compounds หรือ ionic) จากอุตสาหกรรม
เหมืองแร การปนเปอนสาร ionic ในนํ้าบาดาลมักจะ
ทําใหคาสื่อความนําไฟฟาของนํ้าบาดาลเพิ่มขึ้นเสมอ 
จากการศึกษาพบวา การเพิ่ม ionic ลงในช้ันหินอุมนํ้า
ประเภทช้ันทรายเพียงประมาณ 25 มิลลิกรัมตอลิตร 
จะทําใหนํ้าบาดาลจืดในช้ันทรายมีส่ือความนําไฟฟา
เพ่ิมขึ้นประมาณ 1 mS/m ซ่ึงสูงเพียงพอที่จะตรวจวัด
ไดดวยวิธีการสํารวจแบบ FDEM method (EM 1110-
1-1802, 1995) 
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ปญหาการประยุกตใช FDEM method ในพ้ืนท่ี
ปนเปอนของนํ้าบาดาลในชั้นหินแข็งและการปนเปอน
ดวย สวนประกอบของอินทรีเคมีในนํ้าบาดาลคอนขาง
เปนปญหาใหญ เน่ืองจากสารประกอบอินทรีเคมีโดย
สวนใหญมักทําใหคาความน้ําไฟฟาของนํ้าบาดาล
ลดลงแทนที่จะเพิ่มขึ้น 

7.4 หลักการและวิธีการสํารวจแบบ TDEM 
การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินโดยการ

ตรวจวัดสนามแมเหล็กไฟฟาในกลุม TDEM methods 
มีหลักการโดยสรุปคือ ขดลวดปลอยสัญญาณ (TX) จะ
ใหกําเนิดสนามแมเหล็ก HP ในชวงเวลาที่จํากัดคือ
ปลอยแลวหยุด ในขณะท่ีปลอยสัญญาณ HP จะ
เหน่ียวนําใหเกิด HS ในตัวนําไฟฟาใตผิวดิน แตทันที
ท่ีหยุดปลอยสัญญาณ HS ไมไดสลายตัวทันที เสมือน
หน่ึง HP จะไปชารจแบตเตอร่ีใหเกิด HS ในวัตถุตัวนํา
ไฟฟาใตดินและ HS จะคอยๆ สลายตัวอยางมีรูปแบบ
หลังจากไมมี HP ไปเหน่ียวนํา ดังน้ันในการสํารวจ
จัดเก็บขอมูลภาคสนามคือการหารูปแบบการสลายตัว
ของ HS โดยทันที่ที่ TX หยุดปลอยสัญญาณ ขดลวด
รับสัญญาณ (RX) จะเริ่มตรวจวัดสนามแมเหล็กอยาง
ตอเน่ืองเพื่อใหไดขอมูลเก่ียวกับรูปแบบการสลายตัว
ของ HS  

วิธีการสํารวจแบบ TDEM methods ขดลวด
ปลอยสัญญาณ (TX) มีขนาดและรูปแบบท่ีแตกตางกัน
มาก อาจมีหนักหนักตั้งแตไมก่ีกิโลกรัมถึงหนักหลาย
รอยกิโลกรัม อาจมีรูปแบบเปนขดลวดขดเปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสหรือรูปวงกลม และอาจมีตนกําเนิด
พลังงานเปนแบตเตอรี่เล็กๆ ไปจนถึงเคร่ืองกําเนิด
ไฟฟา ในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม จะเริ่มตนปลอย
กระแสไฟฟาในขดลวด TX เพื่อกอกําเนิด HP ในชวง
เวลาที่กําหนดและหยุดปลอยเปนชวงๆ ชวงระยะเวลา
ท่ีหยุดปลอยกระแสไฟฟาจะเทากับชวงปลอยกระแส 
โดยระหวางชวงท่ีหยุดปลอยกระแสไฟฟา จะเปนชวง

ระยะเวลาที่ตรวจวัดหารูปแบบการสลายตัวของ
สนามแมเหล็ก ซ่ึงแสดงคาการตรวจวัดในรูปแบบของ
คาความตางศักยไฟฟาตอหนวยกระแสไฟฟา (milli-
volts/amp.)  

การประยุกตใช TDEM methods เปนวิธีท่ี
ใชในการสํารวจหาแหลงแรประเภท massive sulfides 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ หาความลึกการวางตัวและ
ความกวางของวัตถุตัวนําไฟฟาใตดิน อยางไรก็ตาม 
ในปจจุบันไดพัฒนาวิธีการสํารวจเพ่ือนํามาประยุกต 
ใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบางโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การสํารวจหาพ้ืนท่ีปนเปอน (contamination plumes) 
ในพ้ืนที่ตางๆ 

7.5 หลักการและวิธีการสํารวจแบบ VLF-EM 
7.5.1 หลักการการสํารวจ  

ในการสํารวจดวยวิธี VLF-EM มีหลักการ
แตกตางไปจากการสํารวจ EM methods ทั่วๆ ไปคือ 
การสํารวจดวยวิธี VLF-EM ไมมี transmitter coil แต
อาศัยสวนท่ีเปนสนามแมเหล็ก (magnetic compo-
nents) ของคล่ืนวิทยุท่ีสงมาจากสถานีวิทยุความถี่ต่ํา 
(ระหวาง 15-30 kHz) โดยสถานีวิทยุดังกลาวต้ังอยูใน
ท่ีตางๆ  ทั่วโลกสงคล่ืนความถี่ต่ํ าอยางตอเ น่ือง 
สําหรับใชในการทหาร (สวนมากสําหรับเรือดํานํ้าใน
การกําหนดทิศทาง ) โดยมีกําลังสงและทิศทางที่
แตกตางกัน (ตารางที่ 1) คล่ืนวิทยุความถี่ตํ่า เม่ือวิ่ง
ผานตัวกลางบนพื้นผิวโลกหรือตัวกลางใตผิวโลก
ระดั บตื้ น  จะ เห น่ียว นํา ให เ กิ ดสนามแม เห ล็ก 
secondary magnetic field (HS) ขึ้นในวัตถุตัวนํา
ไฟฟาใตผิวดิน พื้นที่ท่ีมีความไมตอเน่ืองกัน หรือพ้ืนท่ี
ท่ีมีการนําไฟฟาไมเทากัน เชน แนวรอยแตก แนวรอย
เล่ือนของช้ันหินแข็ง หรือกระเปาะของช้ันทราย เปน
ผลใหมีความเขมของสนามแมเหล็กเพ่ิมข้ึนคือ HR ซ่ึง 
receiver unit ของเครื่อง VLF-EM สามารถตรวจวัด
แนวผิดวิสัย ดังกลาวได รวมท้ังการวัดคา phase 
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displacement รอบๆ แนวรอยแตกในชั้นหินใตผิวดิน 
และนําไปแปลความหมายโดยการพล็อตกราฟระหวาง
ระยะทางกับคา phase displacement และใช filter 
operator เพ่ือกรองสัญญาณรบกวน โดยสามารถ
ประมาณการความลึกของแนวรอยแตกหรือ วัตถุใต
ผิวดินจะอยูระหวางท่ีครึ่งหน่ึงของระยะ Half width ได 
ท้ังน้ีมีขอจํากัดประการสําคัญ แนวรอยแตกแนวรอย
เล่ือนหรือโครงสรางทางธรณีวิทยาอื่นๆ จะตองวางตัว
ยาวขนานกับจุดกําเนิดคลื่นวิทยุหรือแนวทางที่ต้ังของ
สถานีวิทยุที่ใชในการสํารวจ หรืออยางนอยๆ แนว
รอยแตกตางๆ จะตองทํามุมกับทิศทางไมเกิน 45 
องศา กับของสถานีสงคล่ืนวิทยุ เชน สถานีวิทยุของ
ออสเตรเลีย (NWC) ซ่ึงสงดวยความถี่คล่ืน 22.3 kHz 
ดวยกําลังสง 1,000 KW. สามารถรับคล่ืนไดอยาง
ชัดเจนในประเทศไทย และตั้งอยูในแนวประมาณทิศ
ตะวันออกเฉียงใต การวางแนวสํารวจ หรือ VLF 
profiles จะตองวางแนวต้ังฉากกับแนว NW-SE หรือ
อยูในแนวประมาณ NE-SW โดยเบี่ยงเบนจากแนว 
ตั้งฉากไดไมเกิน 45  ํ หากโครงสรางทางธรณีวิทยา
ขนานอยู ในแนวสํารวจตลอดแนวสํารวจ  จะไม
สามารถหาความแตกตางของสนามแมเหล็กทุติยภู
มิได อยางไรก็ตามในประเทศไทยมีสถานีวิทยุความถี่
ต่ํ าตามจุดที่ตั้ งตางๆ  ท่ัวโลกให เ ลือกใชได  และ
เคร่ืองมือ VLF.-EM. ไดออกแบบสําหรับการเลือก
สถานีวิทยุตามภูมิภาคตางๆ ของโลก โดยสามารถ
เลือกใชสถานีวิทยุท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับพื้นท่ีใด
พ้ืนท่ีหน่ึงไดตามตารางที่ 1  

7.5.2 วิธีการสํารวจจัดเก็บขอมูลภาคสนาม 
เน่ืองจากการสํารวจดวยวิธี VLF-EM เปน

วิธีการสํารวจที่สามารถใชสํารวจจัดเก็บขอมูลภาค 
สนามไดอยางรวดเร็วดวยผูสํารวจเพียงคนเดียว 
ดังน้ันจึงมักใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยาเปนการ
สํารวจนํารองในพ้ืนท่ีสํารวจ กอนใชการสํารวจธรณี

ฟสิกสวิธีอื่นหาขอมูลรายละเอียดตรงพ้ืนที่เปาหมาย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในพื้นท่ีสํารวจที่มีช้ันนํ้าบาดาล
วางตัวตามแนวยาว เชน นํ้าบาดาลในแนวหินแตก นํ้า
บาดาลตามแนวรอยเลื่อน หรือนํ้าบาดาลตามแนวลํา
นํ้าเกา ซ่ึงสามารถประมาณการทิศทางการวางตัวตาม
แนวยาวของชั้นนํ้าบาดาลดังกลาวจากการสํารวจอุทก
ธรณีบนผิวดิน ดังน้ันการสํารวจ VLF-EM จึงมัก
สํารวจทั่วพ้ืนที่ โดยกําหนดแนวสํารวจ (VLF profiles) 
ท่ีตั้งไดฉากกับแนวโครงสรางทางธรณีวิทยาของพื้นท่ี
สํารวจ และในแตละแนวสํารวจจะกําหนดจุดสํารวจ
ตางๆ (VLF stations) 

(1) การเลือกสถานีวิทยุท่ีเหมาะสม เม่ือ
วางแผนการสํารวจหลังจากการสํารวจทางธรณีวิทยา
ของพ้ืนที่แลวและกําหนดทิศทางการสํารวจ (VLF 
profiles) ใหต้ังฉากหรือเกือบต้ังฉากกับแนวโครงสราง
ทางธรณีวิทยาแลว  และจุดสํ ารวจต างๆ  (VLF 
stations) บน VLF profiles โดยกําหนดเปน 
coordinate กอนลงมือสํารวจจะตองตรวจหาและ
กําหนดสถานีวิทยุท่ีเหมาะสมสําหรับการใชคล่ืนวิทยุ
ความถ่ีต่ําในการสํารวจในพ้ืนท่ีน้ันๆ โดยจําเปนตอง
เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งอยูในแนวตั้งฉากหรือเกือบตั้ง
ฉากกับแนวโครงสรางทางอุทกธรณีของพ้ืนที่สํารวจ 
วิธีการตรวจหาและกําหนดสถานีวิทยุดังกลาวใน
เคร่ือง VLF receivers แตละแบบจะไมเหมือนกัน
ขึ้นกับบริษัทผูผลิต แตโดยสวนใหญจะใชวิธียืนถือ
เคร่ืองรับคล่ืนหันหนาใหตรงกับแนวสํารวจ และคอย
หมุนตัวรอบตัวเองและตรวจสอบสัญญาณ (อาจแสดง
ดวยจอภาพหรือสัญญาณเสียง) จนไดสถานีวิทยุท่ี
ตองการใหกดคําสั่งเลือก 

(2) การกําหนดแนวสํารวจตําแหนง 
coordinate ของจุดสํารวจตางๆ เพ่ือความสะดวกของ
การบันทึกและการเรียกขอมูลการสํารวจจากเครื่อง
บันทึกขอมูลจากเครื่อง VLF receiver ผูสํารวจตอง 
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ตารางที่ 1  แสดงตําแหนงท่ีตั้งสถานีวิทยุความถี่ตํ่าในประเทศตางๆ ทั่วโลก 

เมืองท่ีตั้งสถานี ประเทศที่ต้ังสถานี ช่ือเรียกสถานี ความถี่คลื่น (kHz) กําลังสง (kW) 
Bordeaux 
Rugby 
Hegelang 
Gorki 
**Moscow 
**Yosamai 
Oxford 
Annapolis 
**NW. Cape 
Hawii 
Buenos Aires 
Maine 
Seattle 

ฝรั่งเศส 
อังกฤษ 
นอรเวย 
รัสเซีย 
รัสเซีย 
ญ่ีปุน 
อังกฤษ 
สหรัฐฯ 
ออสเตรเลีย 
สหรัฐฯ 
อาเจนตินา 
สหรัฐฯ 
สหรัฐฯ 

FUD 
GBR 
JXZ 
ROR 
UMS 
WDT 
GBZ 
NSS 
NWC 
NPM 
LPZ 
NAA 
NLK 

14.1 
16.0 
16.4 
17.0 
17.1 
17.4 
19.6 
21.4 
22.3 
23.4 
23.6 
24.0 
24.8 

500 
750 
350 
315 
1000 
500 
500 
400 
1000 
600 
- 

1000 
125 

หมายเหตุ ** หมายถึงสถานีที่รับคลื่นไดในประเทศไทย  (จาก Wynn, 1979)  

กําหนดตําแหนง coordinate ของจุดสํารวจ และแนว
สํารวจพรอมดวยระยะความหางของจุดสํารวจ ระยะ
ความหางของแนวสํารวจ (ดวยการใช coordinate 
key pad ตามดวย numeric key pad ของเครื่อง 
receiver ในกรณีท่ีใชเครื่อง Wadi) และเดินสํารวจ
เพ่ือตรวจวัดสนามคลื่นแมเหล็กตามจุดสํารวจตางๆ 
โดยมีทิศทางการเดินตามผังท่ีกําหนดไว ดังแสดงใน
รูป 2003-2 ซ่ึงแสดง coordinates ของแนวสํารวจแต
ละแนวหางกันแนวละ 25 เมตร เริ่มจากแนวกลาง คือ 
profile 0 ดานทิศตะวันตกมีแนวสํารวจอีก 2 แนวคือ 
profile 25 W และ profile 50 W เชนเดียวกันดานทิศ
ตะวันออกก็มีแนวสํารวจอีก 2 แนวคือ profile 25 E 
และ profile 50 E ในแตละแนวสํารวจมีสถานีสํารวจ 9 
สถานี ตั้งแตสถานี 100N ถึง 180N (ระยะหางระหวาง
สถานีสํารวจ 10 เมตร) สําหรับผังการเดินสํารวจเร่ิมท่ี
สถานี 100N ของแนวสํารวจ 50 W กอน ตรวจวัด
ความเขมของสนามแมเหล็กทีละสถานีตามแนว 50 W 
จนถึงสถานี 180N แลวมาเริ่มแนวใหมคือ profile 25 
W โดยเร่ิมจาก 180N ยอนมาทางทิศใตจนถึงสถานี

สุดทายของ profile 25 W คือสถานี 100N และเดิน
สํารวจทุกสถานีตามลูกศรที่แสดงในรูป 2  
8. วิธีการแปลความหมายขอมูลและการนําเสนอ
ผลการสํารวจ  

8.1 การแปลความหมายและการนําเสนอขอมูล
การสํารวจ แบบ FDEM 

ในการสํารวจแบบ FDEM methods โดย
สวนใหญจะใชเครื่อง terrain conductivity meters 
อานคาคลื่นแมเหล็กไฟฟาตามสถานีสํารวจตางๆ และ
คํานวณหาขนาดของคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั้งที่เปน
สวนประกอบจริงและสวนประกอบจินตนาการดังที่ได
กลาวมาแลวในหัวขอ 8.2.1 (4) ดังน้ันขอมูลที่ไดจาก
การสํารวจภาคสนามจะเปนขอมูลเชิง คุณภาพ 
อยางไรก็ตามการแปลความหมายใหเปนขอมูลเชิง
ปริมาณ เพ่ือหา geometric parameters ตางๆ ของ
วัตถุตัวนําไฟฟาใตผิวดินอาจทําได ดวยวิธีการ EM 
resistivity sounding method ซ่ึงมักประสบปญหา
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ความยุงยากในการจัดเก็บขอมูลภาคสนามดวยวิธี multi-coil orientation หรือ multi-coil separation  

100N

110N

120N

130N

140N

150N

160N

170N

50 W 25 W 0 25 E 50 E
 

รูปที่ 2 แสดง coordinates ของแนวสํารวจ จุดสํารวจ และผังการเดินสํารวจ 

ซ่ึงก็สามารถแปลความหมายขอมูลไดสูงสุดเปนเพียง  
2-layer model เทาน้ัน สําหรับการนําเสนอผลงานการ
สํารวจ โดยสวนใหญมักดําเนินการสํารวจในลักษณะ
การตัดแนวสํารวจ (profiling) หรือการสํารวจทั่วพ้ืนท่ี 
(mapping) และนําเสนอตําแหนงที่แสดงคาผิดวิสัย 
หรือพ้ืนที่ท่ีแสดงคาผิดวิสัย (points หรือ areas of 
anomalies) 

8.2 การแปลความหมายและการนําเสนอขอมูล
การสํารวจ แบบ TDEM 

ในอดีตการแปลความหมายขอมูลการ
สํารวจภาคสนามแบบ TDEM methods จะใชวิธีการ 
curve matching เชนเดียวกับการสํารวจตรวจวัด
ความตานทานไฟฟาแบบหยั่งลึก โดยชุด master 
curves พัฒนาขึ้นในประเทศรัสเซีย (Kaufman and 
Keller, 1983) โดยวิธีการนํา field curve ไปเปรียบเทียบ
กับชุด master curves ก็สามารถคํานวณหาคาตางๆ 
ได สําหรับปจจุบันการแปลความหมายขอมูลจะใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร ซ่ึงมีโปรแกรมตางๆ  ให
เลือกใชจํานวนมาก  

8.3 การแปลความหมายและการนําเสนอขอมูล
การสํารวจ แบบ VLF-EM 

การแปลความหมายขอมูลการสํารวจ
ภาคสนามแบบ VLF-EM โดยสวนใหญจะเปนการ
แปลความหมายในเชิงคุณภาพ (qualitative interpret-
tation) โดยการนําเสนอในรูปแบบของแผนที่ภาพ 
ตัดขวางและแสดงพื้นท่ีผิดวิสัย (anomalous areas) 
โดยมีหนวยเปนโอหม-เมตร (Ωm) การแปลความ 
หมายในเชิงปริมาณ เพ่ือหา geometric parameters 
ตางๆ ของวัตถุนําไฟฟาใตผิวดินก็สามารถกระทําได
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

8.4 เอกสารสําหรับการศึกษาคนควาตอไป 
8.4.1 การสํารวจแบบ FDEM methods 

(1) Boutwell, G.P., and Lawrence, 
T.A., 1988. “Electromagnetic Data Interpretation 
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Using Multivariate Least-Square Regression” In: 
Proc. of the Focus Conf. on Eastern Regional 
Ground Water Issues (Stanford, CT), National 
Water Well Association, Dublin, OH, pp. 3-20. [EMI]  

(2) Benson, R. C., Turner, M., 
Turner, P. and Vogelsong, W. 1988. “In Situ, 
Time Series Measurements for Long-Term 
GroundWater Monitoring In: GroundWater Conta-
mination: Field Methods”, A.G. Collins and A.I. 
Johnson (eds.), ASTM STP 963, American 
Society for Testing and Materials, Philadelphia, 
PA, pp. 58-72. [EMI, ER] 

(3) Barton, G.J. and Ivanhenko, T.,  
1991. “Electromagnetic Terrain Conductivity and 
Ground Penetrating Radar Investigations at and 
near the CIBA-GEIGY Superfund Site”, Ocean 
County, New Jersey: Quality Control Assurance 
Plan and Results. In: Proc. (4th) Symp. on the 
Application of 4-14 Geophysics to Engineering 
and Environmental Problems, Soc. Eng. and 
Mineral Exploration Geophysicists, Golden, CO, 
pp. 357-360. 

(4) Chapman, M.J., and Bair, E.S.,  
1992. “Mapping a Brine Plume Using Surface 
Geophysical Methods in Conjunctions with 
Ground Water Quality Data”. Ground Water 
12(3):203-209. [ER and EM I] 

(5) Jansen, J., 1991. Synthetic Resis-
tivity Sounding for Groundwater Investigations in: 
Ground Water Management 5:877-888 (5th NOAC). 
[vertical EMI sounding]  

(6) Valentine, R.M. and Kwader, T., 
1985. Terrain Conductivity as a Tool for Delinea-

ting Hydrocarbon Plumes in a Shallow Aquifer-A 
Case Study. In: NWWA Conference on Surface 
and Borehole Geophysical Methods and Ground 
Water Investigations (2nd, Fort Worth, TX), 
National Water Well Association, Dublin, OH, pp. 
52-63. [EMI] 

8.4.2 การสํารวจแบบ TDEM methods 
(1) Cook, P. G., Walter, G.R., Buselli, 

G., Potts, I., and Dodds, A.R., 1992. The Application 
of Electromagnetic Techniques to Groundwater 
Recharge Investigations. J. Hydrology 130: 201-
229. [ER, EMI, TDEM] 

(2) Drew, T.A., Thomas, A. and Wyatt, 
R., 1985. Application of Surface Geophysics to 
Ground Water Management Planning in: Proc. of 
the AGWSE Eastern Regional Ground Water 
Conference (Portland, ME), National Water Well 
Association, Dublin, OH, pp. 232-242. [EMI] 

(3) Duran, P.B. and Haeni, F.P., 1982. 
The Use of Electromagnetic-Conductivity Tech-
niques in the Delineation of Groundwater Leachate 
Plumes In: The Impact of Waste Storage and 
Disposal on Ground Water Resources, Proc. of the 
Northeast Conference, Novitiski and Levine (eds.), 
Center for Environmental Research, Cornell Univer-
sity, Ithaca, NY, pp. 8.4.1-8.4.33. 

(4) Fitterman, D.V. and Stewart, 
M.T., 1986. Transient Electromagnetic Sounding 
for Groundwater Geophysics 51:995-1005. 

(5) Kaufman, A.A. and Keller, G.V., 
1983, Frequency and Transient Soundings. 
Elsevier, New York 
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8.4.3 การสํารวจแบบ VLF-EM methods 
(1) Bernard, J. and Valla, P., 1991. 

Groundwater Exploration in Fissured Media with 
Electrical and VLF 

(2) Fitzgerald, L.J., Angers, A.K. and 
Radville, M.E., 1986. The Application of VLF 
Geophysical Equipment to Hazardous Waste Site 
Investigations in New England. In: Proc. of the 
Third Annual Regional Ground Water Conference 
(Springfield, MA), National Water Well Association, 
Dublin, OH, pp. 527-540. Methods Geoexploration 
27:81-91 

(3) Jansen, J. and Taylor, R., 1989. 
Geophysical Methods for Groundwater Exploration 
or Groundwater Contamination Studies in Fracture 
Controlled Aquifers. In: Proc. Third Nat. Outdoor 
Action Conf. on Aquifer Restoration, Ground Water 
Monitoring and Geophysical Methods, National 
Water Well Association, Dublin, OH, pp. 855-869. 
[EMI, ER, VLF, thermal] 

(4) Watson, J., Stedje, D., Barcelo, 
M. and Stewart, M., 1990. Hydrogeologic Inves-
tigation of Cypress Dome 

(5) Wetlands in Well Field Areas 
North of Tampa Florida. In: Ground Water 
Management 3:163-176 (7th NWWA Eastern GW 
Conference). [TDEM, VLF, ER, GPR] 

(6) Wynn, J.C. 1979. An Experimental 
Ground-Magnetic and VLF-EM Traverse over a 
Buried Paleochannel near Salisbury, Maryland, U.S. 
Geological Survey Open-File Report 79-105, 8 pp 

9. ความปลอดภัย  
9.1 ผูใชเครื่องมือตองศึกษาและปฏิบัติตามคูมือ

การใชงานตามที่ ผูผลิตเครื่องมือไดกําหนดไวใน
เอกสารคูมือประจําเครื่องโดยเครงครัด รวมทั้งตองพึง
ระมัดระวังเก่ียวกับไฟฟาแรงดันสูง ซ่ึงอาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูใชเครื่องมือ ผูรวมงาน ในขณะใชงานได 

9.2 เคร่ืองมือสํารวจแบบ EM methods และ
อุปกรณการสํารวจตางๆ เปนส่ือไฟฟาแรงดันสูงไม
สามารถนํามาใชงานไดในสภาพอากาศฝนฟาคะนอง  

9.3 การปฏิบัติงานในพ้ืนที่เส่ียงภัยหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
วัตถุอันตราย เชน ใกลแนวสายไฟฟาแรงดันสูง 
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โรงงานอุตสาหกรรม
อื่น ฟารมเล้ียงไก และอ่ืนๆ เปนความรับผิดชอบและ
อยูในวิจารณยานของผูสํารวจโดยตรง 
10. บุคลากร  

ความสําเร็จของงานสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
ไมวาดวยวิธีการสํารวจใดๆ ยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลาย
อยางและปจจัยที่ สําคัญที่ สุดยอมเปนปจจัยดาน
บุคลากร นักสํารวจธรณีฟสิกสจะตองรับผิดชอบตั้งแต
ขั้นตอนการวางแผนการสํารวจ การเลือกเคร่ืองมือ
และวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสม การจัดเก็บขอมูล
ภาคสนาม การแปลความหมายขอมูล และวิธีการ
นําเสนอผลการสํารวจ ซ่ึงท้ังหมดนักสํารวจธรณี
ฟสิกสนอกจากจะตองใชเคร่ืองมือการสํารวจแบบ
ตางๆ เปนยังจะตองมีความรูในภาคทฤษฎีการสํารวจ
และการแปลความหมายขอมูลการสํารวจแบบตางๆ 
รวมทั้งตองทําความเขาใจกับสภาพอุทกธรณีวิทยาใต
ผิวดินของพ้ืนที่ สํารวจอีกดวย  แตดวยขอจํา กัด
ทางดานบุคลากรและงานที่จําเปนตองใชเวลามาก
ท่ีสุดสําหรับงานสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน ไดแกงาน
จัดเก็บขอมูลภาคสนาม ดังน้ันเอกสารคูมือฉบับน้ี ขอ
นําเสนอบุคลากรสําหรับความรับผิดชอบตางๆ ดังน้ี 
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10.1 บุคลากรระดับผู เ ช่ียวชาญ ตองเปนนัก
ธรณีวิทยาหรือวิศวกรที่ผานการฝกอบรมและมี
ประสบการณดานการสํารวจธรณีฟสิกสไมนอยกวา 
15 ป หรือมีผลงานดานการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิว
ดินไมนอยกวา 100  แหง ทําหนาท่ีดานการตรวจสอบ
กา รว า ง แผนการสํ า ร วจ  ตรวจสอบกา รแปล
ความหมายขอมูลการสํารวจ และตรวจสอบรายงาน
การสํารวจ การตรวจสอบตามขั้นตอนตางๆ ดังกลาว 
ดําเนินการภายใตรูปแบบอภิปราย ของผูรวมงาน
ตางๆ ในหัวขอที่ 2 และ 3 

10.2 บุคลากรระดับผูชํานาญการ ตองเปนนัก
ธรณีวิทยา นักอุทกธรณีวิทยา หรือวิศวกรที่ผานการ
ฝกอบรมและมีประสบการณดานการสํารวจธรณี
ฟสิกสไมนอยกวา 10 ป หรือมีผลงานดานการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินไมนอยกวา 50 แหง ทําหนาท่ี
ดานการตรวจสอบสภาพอุทกธรณีภาคสนาม การ
วางแผนการสํารวจและควบคุมการสํารวจธรณีฟสิกส
บนผิวดินภาคสนาม รวมทั้งทําหนาที่ดานการแปล
ความหมายขอมูลและการจัดทํารายงานการสํารวจ 
หรือใหคําปรึกษาดานการแปลความหมายขอมูลและ
การจัดทํารายงานการสํารวจ 

10.3 บุคลากรระดับปฏิบัติการ  ตองเปนนัก
ธรณีวิทยา นักอุทกธรณีวิทยา หรือวิศวกรที่ผานการ
ฝกอบรมดานการสํารวจธรณีฟสิกส หรือบุคลากรอื่นๆ 
ท่ีผานการฝกอบรมและมีประสบการณ ทําหนาที่ดาน
การสํารวจจัดเก็บขอมูลภาคสนาม และฝกหัดแปล

ความหมายขอมูลการสํารวจและการจัดทํารายงาน
การสํารวจ ภายใตการควบคุมของผูชํานาญการหรือ
ผูเช่ียวชาญ  
11. เอกสารอางอิง 
American Society for Testing and Materials 

(ASTM), 2002. Standard Guide for Use of 
the Time Domain Electromagnetic Method 
for Subsurface Investigation, D 6820 - 02.  

Bernard, J., and Valla, P., 1991. Groundwater 
Exploration in Fissured Media with Electrical 
and VLF. 

U.S. Army Corps of Engineer and Engineering 
Designs, 1995. Geophysical Exploration for 
Engineering and Environmental Investiga-
tions, EM 1110-1-1802. 

US Environmental Protection Agency (US. EPA), 
1993. Use of Airborne, Surface, and Borehole 
Geophysical Techniques at Contaminated 
Sites, a Reference Guide.  

Wynn, J.C., 1979. An Experimental Ground-
Magnetic and VLF-EM Traverse over a 
Buried Paleo-channel near Salisbury, 
Maryland, U.S. Geological Survey OpenFile 
Report 79-105, 8 pp. 
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คูมือ ทบ ส 2005 -2550 
การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวงจลุภาค 

 คูมือ ทบ ส 2005-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล (อ) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของคูมือ ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุง
มาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย 
(ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงข้ึนใหม 

 
1. บทนํา 

คูมือการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการ
ตรวจวัดแรงโนมถวงแบบจุลภาคฉบับน้ี ไดจัดทําขึ้น
ภายใตโครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล พ.ศ. 2550 เปนสวนหน่ึงของชุด
คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล 
โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดมอบหมายใหคณะ
ผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยา วิศวกรรม 
เคร่ืองกล และวิศวกรรมโยธา เปนผูดําเนินการราง
คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน เพ่ือใหใช
ควบคูไปกับมาตรฐาน ทบ ส 2005-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง
แบบจุลภาค โดยคู มือฉบับน้ีกําหนดขั้นตอนและ
แนวทางสําหรับใชในงานสํารวจฯ เพ่ือใหไดผลงาน
ตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีตรวจวัด
แรงโนมถวงจุลภาคเปนการสํารวจเพ่ือตรวจวัด
คุณสมบัติความหนาแนน ของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินท่ี
ระดับความลึกตางๆ โดยการตรวจวัดหรือสํารวจดวย
เคร่ืองมือ (micro-gravimeters) บนผิวดิน ซ่ึงเปนการ
สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินท่ีนํามาประยุกตใชในการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาวิธีหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจากวิธีการ
สํารวจดังกลาว สามารถนํามาประยุกตใชในการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาในช้ันหินแข็งไดดี โดยเฉพาะ 

 
 

อยางยิ่ง การสํารวจอุทกธรณีวิทยาในโพรงหินปูนใต
ผิวดิน อยางไรก็ตามการสํารวจอุทกธรณีวิทยาโดยวิธี
ทางธรณีฟ สิกสบนผิวดินหลายๆ  กรณี  มีความ
จําเปนตองอาศัยการสํารวจทางธรณีฟสิกสวิธีการอื่นๆ 
ควบคูไปกันไปดวย 
2. ขอบเขต 

2.1 วัตถุประสงคและการประยุกตใชงาน 
2.1.1  คูมือฉบับน้ีครอบคลุมเน้ือหาท่ัวๆ ไปใน

ดานเครื่องมือและอุปกรณ วิธีการสํารวจ วิธีการแปล
ความหมายขอมูล วิธีการนําเสนอผลการสํารวจและ
ขอจํากัดของการสํารวจ สําหรับการสํารวจตรวจวัด
แรงโนมถวง ของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินและนํ้าบาดาล
ในช้ันหินอุมนํ้าตางๆ โดยใชเคร่ืองสํารวจแบบ micro-
gravimeters 

2.1.2  คูมือฉบับน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใชเปน
คูมือการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีตรวจวัด
แรงโนมถวงจุลภาคแบบ micro-gravity สําหรับ
ประยุกตใชเฉพาะการสํารวจอุทกธรณีวิทยาเทาน้ัน 
แตบางสวนของอาจเก่ียวกับการประยุกตใชในงาน
สํารวจธรณีเทคนิคหรือการสํารวจดานสิ่งแวดลอม 

2.2 ขอจํากัดของคูมือ  
2.2.1  เอกสารคู มือฉบับ น้ีไมครอบคลุม ถึง

รายละเอียดภาคทฤษฎีตางๆ แตจะนําเสนอรายช่ือ
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เอกสาร และตําราที่เก่ียวของใหผูใชเอกสารคูมือฉบับ
น้ีไปศึกษาคนควาเพ่ิมเติม 

2.2.2  เอกสารคูมือฉบับน้ีมีขอบเขตจํากัดเฉพาะ 
การนําเสนอวิธีการสํารวจที่ประยุกตใชในดานการ
สํารวจทางอุทกธรณีวิทยาเทาน้ัน 

2.2.3  เอกสารคูมือฉบับน้ีมีขอบเขตจํากัดการ
สํารวจบนผิวดินเทาน้ัน ไมครอบคลุมไปถึงการสํารวจ
ตรวจวัดแรงโนมถวงทางอากาศ หรือการสํารวจใตนํ้า 
หรือการสํารวจทางบนผิวนํ้า 

2.2.4  หนวยวัดตางๆ ที่ใชในคูมือฉบับน้ี เปน
ระบบหนวยวัดสากล (Système Internationale 
d’Unitès, SI Units) 

2.2.5  หนวยวัดที่ใชในการตรวจวัดแรงโนมถวง
โลกหรือแรงดึงดูดของโลกตามปกติมีหนวยเปน gal 
(cm/sec2) เชนแรงดึงดูดโลกในภาวะปกติจะมีคากับ 
980 gal หนวยวัดในการสํารวจแรงโนมถวง ท่ัวไปมี
หนวยเปน milli-gal (10-3 gal) และหนวยวัดสําหรับ
การสํารวจแรงโนมถวงจุลภาคโลกอยางละเอียด 
(micro-gravity survey) มีหนวยวัดเปน (micro-gal, 
µgal) หรือ 10-6 gal ซ่ึงเปนหนวยวัดที่ใชการสํารวจ
ตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาคในเอกสารคูมือฉบับน้ี 

2.2.6  ขอความที่เก่ียวของกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในเอกสารฉบับน้ี ครอบคลุมเฉพาะความ
ปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือที่มีมาตรฐานและอยูใน
สภาพสมบูรณพรอมใชงานเทาน้ันไมอาจครอบคลุมถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ซ่ึงจะเปน
ความรับผิดของผูใชงานในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ตามขั้ นตอนของ เอกสารคู มื อฉบับ น้ี  ผู ใช ง าน
จํา เปนตองคํา นึงถึงความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสินทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

 
 

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ ส 1000-2550  การสํารวจ

อุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
- มาตรฐาน ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือก

วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
- มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550  การสํารวจ

ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

- มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550  การสํารวจ
ธรณีฟ สิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหว
สะเทือนแบบหกัเห 

- มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาค 

- คูมือ ทบ ส 1000-2550  การสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน 

- คู มือ ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือก
วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

- คูมือ ทบ ส 2002-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ 

- คูมือ ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหวสะเทือน
แบบหักเห 

- คูมือ ทบ ส 2004-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

3.2 American Society for Testing and 
Materials (ASTM): 

- D6430-99 (Re 2005) Standard Guide 
for Using the Gravity Method for Subsurface 
Investigation. 
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4. ศัพทบัญญัติ  
4.1 คํานิยาม  

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน (surface 
geophysical investigation) หมายถึง การสํารวจโดย
ใชเครื่องมือทางธรณีฟสิกสบนผิวดินเพ่ือท่ีจะจัดเก็บ
ขอมูลดานธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา โดยมิไดใช
เครื่องมือใดๆ หยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 

การสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง (ground- 
water investigation for pin-point well drilling) 
หมายถึง การสํารวจอุทกธรณีวิทยา ท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม 

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน (sub- 
surface hydrogeological investigation) หมายถึง
การสํารวจเพื่อเก็บขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน
โดยใชเครื่องมือเจาะหรือหยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 

 แบบจําลองทางธรณีฟสิกส (geophysical 
models) เปนการสรางรูปแบบ จําลองลักษณะ
ธรณีวิทยาหรือกายภาพอื่นๆ ของพื้นท่ีจากขอมูลการ
สํารวจธรณีฟสิกส เพ่ือใหขอมูลดานความลึกของรูป
แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศนมีความถูกตอง
แมนยํายิ่งขึ้น 

แบบจําลองทางธรณีฟ สิกสสองมิติ (2D 
geophysical profiles) หมายถึง ภาพเปนแนวยาว
แสดงขอมูลช้ันดินหินในเชิงลึกท่ีไดจากการธรณีฟสิกส 

แบบจําลองทางธรณีฟสิกสสามมิติ (3D 
resistivity models) หมายถึง ภาพสามมิติแสดงขอมูล
ช้ันดินหินท้ังในเชิงกวาง ยาว และลึกท่ีไดจากการ
สํารวจธรณีฟสิกส 

แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน 
(conceptual hydrogeological models)  หมายถึง 
การสรางรูปแบบจําลองของพ้ืนท่ีสํารวจจากขอมูลดาน
อุทกธรณีวิทยาที่ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบน

ผิวดิน เ พ่ือใชประกอบกับแผนที่อุทกธรณีวิทยา
สําหรับการกําหนดแนวทางการสํารวจขั้นตอไป 

4.2 คํายอ  
กรมฯ หมายถึง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
การสํารวจฯ หมายถึง การสํารวจอุทกธรณี 

วิทยาบนผิว 
แบบจําลองฯ หมายถึง แบบจําลองเชิงมโน

ทัศนของพ้ืนท่ีสํารวจ 
5. ความสําคัญและการใชงาน  

5.1 เอกสารคูมือน้ีไดกําหนดวิธีการสํารวจดวย
การตรวจวัดแรงโนมถวงแบบ micro-gravity survey 
เพ่ือประยุกตใชในการสํารวจสภาพอุทกธรณีวิทยาใต
ผิวดินในพ้ืนท่ีตางๆ สําหรับการปรับใชเพ่ือใหไดผล
งานการสํารวจตรงตามมาตรฐานที่กรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาลกําหนดโดยสามารถนําไปประยุกตใชในการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาตางๆ ดังน้ี  

5.1.1  เปนคูมือใชในการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินดวยการตรวจวัดแรงโนมถวงแบบ  micro-
gravity survey สําหรับงานสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะ
แหงโดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีแหลงหินปูนและหิน
แข็งอื่นๆ ซ่ึงอาจตองดําเนินการสํารวจตอเน่ืองดวย
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินตามมาตรฐาน ทบ 
ส 3000-2550 

5.1.2  เปนคูมือใชในการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินดวยการตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาคสําหรับงาน
สํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาโดยมีกระบวนการ
สํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาตอเ น่ืองตาม
มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 

5.1.3  เปนคูมือใชในการสํารวจธรณีฟสิกสบน
ผิวดินดวยการตรวจวัดวัดแรงโนมถวงแบบ micro-
gravity survey สําหรับงานศึกษาวิจัยแหลงนํ้าบาดาล
ตางๆ เชน การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินปริมาณนํ้า
สํารองแหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินแข็งตามคูมือ ทบ ป 
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1000-2550 การประเมินแหลงนํ้าตนทุนของแองนํ้า
บาดาล คูมือ ทบ ป 2000-2550 การประเมินศักยภาพ
นํ้าบาดาลของแองนํ้าบาดาลและการจัดทําแผนการใช
นํ้าบาดาล และคู มือ ทบ  ป 3000-2550 การจัด
แบบจําลองเชิงคณิตศาสตรและการประยุกตใช 

5.2 เอกสารคูมือฉบับน้ีไดกําหนดขั้นตอนและ
แนวทางการปฏิบัติงานไวกวางๆ สําหรับการปรับใช
กับงานสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยการตรวจวัด
วัดแรงโนมถวงจุลภาค ตามวัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงอาจ
มีความตองการรายละเอียดของขอมูลไมเหมือนกัน 
โดยเฉพาะปริมาณของขอมูลยอมขึ้นอยูกับขนาดของ
พ้ืนที่สํารวจเวลา งบประมาณของงานสํารวจศึกษา 
วิจัยแหลงนํ้าบาดาลแตละงาน ดังน้ันขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบั ติ งานที่ ได กํ าหนดเอกสารฉบับ น้ี 
สามารถดัดแปลงใชไดตามที่ผูเช่ียวชาญของโครงการ
ศึกษาวิจัยแตละโครงการเห็นสมควร 

6. เครื่องมือและอุปกรณ 

6.1 เครื่อง micro-gravimeters 
เคร่ืองมือที่ใชในการสํารวจตรวจวัดแรงโนม

ถวงจุลภาคไดแกเคร่ือง micro-gravimeters ซ่ึงโดย
หลักการมีสวนประกอบงายๆ คลายเครื่อง seismo- 
graphs สําหรับการตรวจวัดแผนดินไหวโบราณ 
ประกอบดวยแขน (beam) ดานหน่ึงยึดติดกับบันพับ 
(hinge) ปลายอีกดานหน่ึงหอยดวยตุมนํ้าหนักและติด
อยูกับขดลวดสปริง (measuring spring) ซ่ึงเช่ือมตอ
ระหวางปลายแขนไปยังหนาปดสําหรับอานคา บน
แขนมีขดลวดสปริงชวยพยุง (supporting spring or 
zero length spring) ซ่ึงจะชวงรับใหตุมนํ้าหนักแขวน
อยูบน measuring spring โดยวามารถอานคาบน
หนาปดไดศูนยหรือใกลเคียงกับศูนยในภาวะปกติ  
(รูปที่ 1) 
 
 

 
รูปท่ี 1 สวนประกอบของเครื่อง micro-gravimeters (ดัดแปลงจาก ASTM, 2005) 
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แตโดยขอเท็จจริงแลวเคร่ืองสํารวจ micro-
gravimeters มีสวนประกอบที่ยุงยากมากกวา
เครื่องมือตามหลักการดังกลาวขางตน เน่ืองจาก
ขดลวดสปริงตางๆ จะไวตอการตรวจวัดมาก โดย
สามารถตรวจวัดความผิดปกติของแรงโนมถวงจุลภาค
โลกในระดับ µgal หรือ 1 ในลานสวนของหนวยวัด 
gal ดังน้ันขดลวดสปริงและสวนประกอบอื่นๆ จะมีการ
ยืดหดแมเพียงเล็กนอยตามสภาวะอุณหภูมิหรือระดับ
แรงดันบรรยากาศไมได ดังน้ันสวนประกอบตางๆ 
ดังกลาวตองบรรจุไวภายใตกลองควบคุมอุณหภูมิและ
แรงดันโดยมีแบตอรี่ขนาดเล็กเปนตัวใหพลังงาน 
ดังน้ันการเก็บรักษาเครื่องจึงจําเปนตองชารจไฟ
แบตเตอรี่อยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้เครื่อง micro-
gravimeters ยังตองต้ังอยูบนตัวปรับระดับ 
(inclinometers) เพ่ือปรับใหเคร่ืองมือต้ังอยูในแนว
ระนาบขณะใชงาน  

การเลือกใชเครื่อง micro-gravity meters 
จะตองเลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการใช
งาน โดยตองมีชวงขีดความสามารถในการตรวจวัด 
ความไวและความสะดวกในการใชงาน และความ
เที่ยงตรงสูง เคร่ือง micro-gravimeters ยุคใหมใช
ระบบ electronic sensors แทนระบบขดลวดสปริงแต
ยังคงตองมีระบบควบคุมอุณหภู มิและความดัน
เหมือนเดิมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีความ
คลาดเคลื่อนอยูในระดับ 1 -2 µgals มีระบบการการ
ตัดสิ่งรบกวน (noises) มีระบบจัดเก็บขอมูลการ
สํารวจเชิงตัวเลข มีจอภาพแสดงผลการสํารวจ มี
ระบบปรับแกความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (minor 
tilt correction system) และสามารถตอเช่ือมกับระบบ
คอมพิวเตอรเพื่อการถายขอมูล 

6.2 ชุดเครื่องมือในการรังวัด 
เน่ืองจากการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน

ดวยการตรวจวัดวัดแรงโนมถวงแบบ micro-gravity 

survey เปนวิธีการสํารวจที่ไวตอการเปลี่ยนแปลง
ระดับความสูงของพ้ืนที่สํารวจ โดยการเปลี่ยนแปลง
ระดับความสูงเพียง 1-2 เซนติเมตร มีผลตอการ
สํารวจ ดังน้ันเวลาสวนใหญที่ใชในการสํารวจดวยการ
ตรวจวัดวัดแรงโนมถวงแบบ micro-gravity survey 
จะเปนงานรังวัดระดับความสูงของสถานีตรวจวัด
ตางๆ 

งานรังวัดระดับความสูงของสถานีตรวจวัด 
อาจดําเนินการได 2 วิธีคือ รังวัดดวยกลองระดับตอง
เปนงานรังวัดระดับงานช้ันที่ 1 หรือ รังวัดดวยเครื่อง 
GPS จะตองมีความละเอียดของงานเทียบเคียงไดกับ
รังวัดระดับงานช้ันท่ี 1 
7. การสํารวจธรณีฟสิกสแบบตรวจวัดแรงโนม
ถวงจุลภาค  

การสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยการตรวจวัด
วัดแรงโนมถวง แบบ micro-gravity survey เปนการ
สํารวจเพื่อตรวจวัดคุณสมบัติความหนาแนนของช้ัน
ดินช้ันหินใตผิวดินที่ระดับความลึกตางๆ บนผิวดิน ใน
เอกสารคูมือฉบับน้ีจะกลาวถึง หลักการการสํารวจ 
การปรับแกขอมูลการสํารวจ วิ ธีการสํารวจ การ
นําเสนอผลงาน และขอจํากัดของการสํารวจ ดัง
รายละเอียดในหัวขอตางๆ ตอไปน้ี 

7.1 หลักการสํารวจแบบตรวจวัดแรงโนมถวง 
หลักการในการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน

ดวยการตรวจวัดวัดแรงโนมถวงแบบ micro-gravity 
survey เพ่ือตรวจวัดคุณสมบัติความหนาแนนของช้ัน
ดินช้ันหินใตผิวดินท่ีระดับความลึกตางๆ ซ่ึงอาศัย
หลักการพ้ืนฐานแรงโนมถวงโลก (Newston’s Law of 
Gravity) และกฎแหงการเคลื่อนท่ีและอัตราเรง
ระหวางวัตถุทั้งสอง (Law of Motion and Acce-
leration) มาประยุกตใชตรวจวัดช้ันดินช้ันหินใตผิวดิน
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงความหนาแนนของเน้ือหินในแนว
ระนาบ (lateral density changes in density) อัน
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เน่ืองจากแรงดึงดูดโลก โดยวิธีการตรวจวัดแรงดึงดูด
สองสวนบนผิวโลกคือ สวนท่ีหน่ึงคาแรงดึงดูดที่เกิด
จากมวลของโลกที่คอนขางคงที่ และสวนที่สองเปน
แรงดึงที่นอยมากเมื่อเรียบเทียบกับแรงดึงดูดโลกซึ่ง
เปนแรงท่ีผันแปรตามทางดานความหนาแนนของชั้น
หินใตผิวดิน ซ่ึงอาจเรียกวาเปน “รองรอยผิดวิสัยทาง
แรงโนมถวง”   

จากหลักการดังกลาว ทําใหวิธีการสํารวจ
แบบ gravity methods สามารถประยุกตตรวจวัดเพ่ือ
แปลความหมายไปสูสภาพอุทกธรณีวิทยา เปนตนวา
การตรวจวัดเพื่อคนหาแนวธารน้ําใตดิน ซ่ึงกอเกิดใน
ช้ันหินแกรนิต ในบริเวณพ้ืนท่ีแหลงหินแกรนิตท่ีไมมี
ธารนํ้าใตดินสามารถตรวจวัดคาแรงดึงดูดทั้งสอง
รวมกันเทากับ 980X103 mgal แตเคร่ือง gravimeters 
ยุคใหมสามารถปรับตั้งตัวเลขดังกลาวใหเปนศูนย 
(null setting) ตรงพ้ืนท่ีท่ีมีธารใตดินจะอานตัวเลขเปน
ติดลบ เน่ืองจากความหนาแนนของธารนํ้าใตดินที่เปน
ช้ันทรายหรือ ช้ันทรายที่อิ่มตัวดวยนํ้าจะมีความ
หนาแนนนอยกวาช้ันหินแกรนิตเน้ือแข็ง และทําให
แรงดึงดูดสวนที่สองนอยนอยลงกวาในพ้ืนท่ีที่เปน
หินแกรนิตเน้ือแข็ง 

สํ าห รั บการสํ า ร วจแบบ  micro-gravity 
methods มีหลักการการสํารวจท่ีเหมือกันเพียงแตเปน
การสํารวจอยางละเอียดและใชเคร่ืองสํารวจที่สามารถ
อานคาการเปลี่ยนแปลงของแรงดึงดูดโลกในระดับ 
µgal แทนท่ีจะเปน mgal ซ่ึงหมายความวาการ
แปรเปล่ียนของชั้นหินใตผิวดินท่ีมีความแตกตางดาน
ความหนาแนนแมเพียงเล็กนอย ก็สามารถตรวจจับได
ดวยวิธีการสํารวจดังกลาว ตัวอยางเชน จากผลการ
สํารวจดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานในพื้นท่ี
สํารวจแหงหน่ึงพบโพรงหินปูนใตดินในพ้ืนท่ีหลาย
แหง และจะผลการเจาะพบวาโพรงหินปูนตางๆ บาง
แหงเจาะไดนํ้า บางแหงเปนโพรงอากาศไมมีนํ้า และ

บางแหงเปนโพรงดินเหนียว ในกรณีเชนน้ีจะใชการ
สํารวจแบบ micro-gravity methods สําหรับการ
แยกแยะประเภทของโพรงหินปูนใตผิวดินไดดี ท้ังน้ี
โดยหลักการเบื้องตน ความหนาแนนของ อากาศ นํ้า 
และดินเหนียวมีความแตกตางกัน (density contrast) 
มากเพียงพอ อยางไรก็ตาม การสํารวจดวยวิธี micro-
gravity methods ยังขึ้นอยูกับปจจัยตางๆอีกมาก เชน
ขนาดและความลึกของโพรงใตดินดังกลาว รวมไปถึง
สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีสํารวจ และส่ิงสําคัญคือความ
ละเอียดลออของผูสํารวจ วิธีการสํารวจไมใชเรื่องยาก 
แตการตรวจวัดความเป ล่ียนแปลงของบางสิ่ ง
บา งอย า ง ท่ี มี กา ร เปลี่ ยนแปลง เพี ย ง เ ล็กน อย
จําเปนตองใชความละเอียดลออของผูสํารวจอยางสูง 

7.2 วิธีการสํารวจแบบตรวจวัดแรงโนมถวง
จุลภาค  

การสํารวจจัดเก็บขอมูลการสํารวจดวย 
micro-gravity method โดยเฉพาะการอานคาที่สถานี
ตรวจวัดตางๆ เปนเร่ืองงาย เพียงตั้งเครื่องมือและใช
เครื่องมือตามคูมือของการใชเครื่อง micro-gravity 
meter เทาน้ัน โดยผูใชเคร่ืองมือตองใจเย็นและใช
ความละเอียดลออสูง เพ่ือจัดเก็บขอมูลที่ถูกตอง 
เพราะทันทีท่ีตั้งเครื่องและปลดแขนการตรวจวัด 
เครื่องมือตองใชเวลานานพอสมควรที่จะปรับตัวเครื่อง
ใหอยูในสภาพพรอมอานคา 

แตโดยขอเท็จจริงแลว การสํารวจดวย 
micro-gravity method จําเปนตองดําเนินการตาม
ขั้นตอนตางๆ กอนการตรวจวัดจัดเก็บขอมูลตรง
สถานีสํารวจดังกลาวขั้นตน ดังขอสรุปตอไปน้ี 

7.2.1 การวางแผนการสํารวจ   
ในการวางแผนการสํารวจจําเปนตอง

คํ า นึ งถึ ง วั ตถุ ป ร ะสงค ขอ งการสํ า ร วจ ซ่ึ ง จ าก
แบบจําลองทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่สํารวจหรือ
ผลการ สํ า รวจธรณีฟ สิ กส บน ผิว ดิน อ่ืนๆ  ท่ี ได
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ดําเนินการแลวในพ้ืนท่ีสํารวจ ทําใหสามารถประมาณ
การเปาหมายของการสํารวจดวย  micro-gravity 
method โดยสามารถประมาณการความลึก การ
วางตัว รูปราง ขนาดและคา density ของวัตถุ
เปาหมาย ซ่ึงทําใหสามารถกําหนดตําแหนงของสถานี
สํารวจแรงโนมถวงจุลภาค แนวสํารวจ และหรือพ้ืนท่ี
สํารวจ ตัวอยาง เชน การใช micro-gravity method 
ในการจําแนกประเภทของโพรงหินปูนใตดินในพ้ืนท่ี
สํารวจที่ไดสํารวจดวยวิธีการตรวจวัดความตานทาน
ไฟฟามากอนแลว จาก resistivity maps ซ่ึงไดระบุ
พ้ืนที่ตรวจพบโพรงใตดินอยูแลว ทําใหสามารถวาง
แผนการสํารวจไดอยางรวดเร็ว 

7.2.2 รูปแบบการสํารวจ  
การสํารวจดวยวิธี micro-gravity survey 

สามารถดําเนินการได 2 รูปแบบคือ การสํารวจแบบ
ตัดแนว (profiling) และการสํารวจแบบทั่วพ้ืนท่ี 
(mapping) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการสํารวจ
และรูปราง (shape) ของวัตถุเปาหมาย ซ่ึงในการ
สํารวจแรงโนมถวงมักแบงรูปรางของวัตถุเปาหมาย
ออกเปน 4 รูปแบบคือ (1) ทรงกลม (spheres) เชน 
โพรงใตดิน (2) ทรงกระบอก (cylinders) เชนธารนํ้า
ใตดิน (3) ลักษณะเปนแผน (slabs) เชนการยกตัว
ของช้ันหินแข็ง และ (4) รูปรางไมแนนอน (irregular 
shapes) การเลือกรูปแบบของการสํารวจไมอาจ
กําหนดไดชัดเจน แตอยางนอยผลการสํารวจจะตอง
สามารถกําหนดตําแหนง ความลึก และขนาด หรือ 
geometric dimensions ของวัตถุเปาหมายได 

หลักการในการวางตําแหนงสถานีสํารวจ 
แนวสํารวจ หรือพ้ืนท่ีสํารวจ จะพยายามหลีกเล่ียงการ
วางตําแหนงใหใกลภูเขา หรือ หุบเขาท่ีมีผลตอการ
ตรวจวัดคาแรงโนมถวงโลก และจําเปนตองแกไขคาท่ี
ผิดเยนไปจากความเปนจริงดังกลาว โดยวิธีการ
ปรับแกขอมูลแบบ terrain correction (รายละเอียดใน

หัวขอ 8.3.3) 
7.2.3 การจัดตั้งและจัดเตรียมสถานีสํารวจ  

ระยะหางระหวางสถานีสํารวจแรงโนม
ถวงแบบ micro-gravity survey ปกติจะมีระยะหาง
ระหวางสถานีไมเกิน 5-6 ม และอยางนอยตองมีสถานี
สํารวจไมนอยกวา 3 สถานีในพื้นท่ีเปาหมาย เชน 
การสํารวจโพรงหินปูนโพรงใดโพรงหนึ่งจะตองมี
สถานีตรวจวัดไมนอยกวา 3 สถานีในพ้ืนที่ของโพรง
น้ันๆ  

ในการจัดเตรียมสถานีสํารวจพ้ืนที่สําหรับ
การต้ังเคร่ืองมือจะตองเปนพ้ืนแข็งขนาดพ้ืนที่สามารถ
วางแผนฐานเครื่องมือขนาดไมนอยกวา 15x15 ตาราง
เซนติเมตร และตองรังวัดระดับความสูงของสถานี
อยางหลีกเล่ียงไมได ถึงแมจะเปนพ้ืนที่ราบก็ตาม และ
การรังวัดระดับความสูงของสถานีตรวจวัดดังกลาว
จะตองเปนงานรังวัดระดับช้ันท่ี 1 เทาน้ัน 

7.2.4 การจัดตั้ง base stations ในการสํารวจ
แบบ micro-gravity survey  

จําเปนตองจัดตั้ง base stations ภายใน
หรือใกลพื้นที่ สํารวจ อยางนอย 1-3 แหงโดยการ
เตรียมพ้ืนท่ีเชนเดียวกับสถานีสํารวจแตตองปรับพื้น
และเท cement slab ใหสูงเทาพ้ืนท่ีเดิม โดย base 
stations จะเปนสถานีเพ่ือตรวจสอบความผิดเพ้ียน
ของเคร่ืองมือ ซ่ึงเปนความผิดเพี้ยนของคาท่ีตรวจวัด
ไดอันเน่ืองจากความสั่นสะเทือนของพ้ืนที่ หรือการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ โดยปกติกอนเร่ิมและกอน
หยุดงานสํารวจทุกวันจะวัดคาที่ base stations และ
ระหวางวันจะวัดคาอีก 1-2 คร้ัง เพ่ือใชเปนขอมูลใน
การปรับแกขอมูลที่วัดไดจากสถานีตรวจวัดตางๆ ท่ี
ดําเนินการในวันน้ันๆ โดยการปรับแกแบบ drift 
correction (รายละเอียดในหัวขอ 8.4) และใช base 
stations เปนจุดสําหรับ calibrate เครื่องมือทุกวัน
สําหรับการเริ่มตนสํารวจวันใหม 
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7.2.5 การอานคาท่ีสถานีตรวจวัดตางๆ  
ถึงแมวาจะเปนการอานคาโดยตรงจาก

เคร่ืองสํารวจแตก็เปนงานที่เช่ืองชาและละเอียด การ
ตรวจวัดตรวจวัดคาอยางเรงรีบมีผลใหเกิดคาผิดเพ้ียน
เน่ืองจากสวนท่ีเคล่ือนท่ีดวยระบบ elastic parts ของ
เคร่ืองมือยังไมหยุดน่ิง โดยสวนใหญการอานคาในแต
ละสถานีจะอานคาซํ้าแลวซํ้าอีกจนกวาจะไดคาท่ีขอน
ขางคงที่  

7.3 การปรับแกคาผิดวิสัยของบูเกอร  
ถึ ง แม ว า ก า รสํ า ร วจจั ด เ ก็บข อ มู ล ใน

ภาคสนามจะดําเนินการดวยความละเอียดลออ 
ภายใตการรังวัดระดับความสูงของสถานีสํารวจตางๆ 
ตามขอกําหนด คาท่ีตรวจวัดไดตามจุดตางๆ บนผิว
โลก จะมีความแตกตางไปจากคาท่ีเปนแรงโนมอันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของช้ันหินใตผิวดินอยางแทจริง 
คาที่แตกตางดังกลาว ในการสํารวจดวย gravity 
methods เรียกวา “Bouguer Anomaly” หรือคาผิด
วิ สัยของบู เกอร  ซ่ึ ง เ กิดจากสาเหตุต างๆ  และ
จําเปนตองปรับแกขอมูลที่ตรวจวัดไดจากภาคสนาม
เพ่ือใหไดขอมูลที่ใกลเคียงกับ theoretical gravity ให
ไดมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได โดยมีวิธีการปรับแก
ดังน้ี 

7.3.1 การปรับแกตามเสนรุง  
ถาหากโลกของเราเปนทรงกลมโดย

แทจริง หยุดน่ิงอยูกับท่ี มีมวลสม่ําเสมอ และตัดสวนท่ี
เปน lateral density variations ใกลเปลือกโลก อัน
เน่ืองจากโครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิวดินออกไป 
การตรวจวัดแรงดึงดูดของโลก ณ ท่ีใดก็ตามบน 
ผิวโลกก็จะไดคาท่ีเทากันหมด การเปลี่ยนแปลงของ
แรงดึงดูดท่ีตรวจวัดไดทั้งหมดจึงจะเปนสวนท่ีเกิดจาก
จึงจะเปนสวนของ lateral density variations ใกล
เปลือกโลกอันเน่ืองจากโครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิว
ดินอยางแทจริง แตโดยความเปนจริงแลวรูปรางของ

โลกที่ใกลเคียงความเปนจริงที่สุดเปนทรงกลมปลอง
ตรงกลางและแบนตรงขั้วโลก ตรงเสนศูนยสูตรจะอยู
หางจากใจกลางโลกมากกวาตรงข้ัวโลกประมาณ 21 
กิโลเมตร แรงดึงดูดโลกที่มีตอวัตถุใดๆ บนผิวโลกนับ
จากเสนศูนยสูตรจะเพิ่มขึ้นตามองศาการเพิ่มของเสน
รุง ดังสมการที่ (1)  

g = g0(1+C1 sin 2φ - C2 sin 22φ)   (1) 
เม่ือ g0 เปนคาของแรงโนมถวงโลกที่เสน

ศูนยสูตร φ  เปนองศาของเสนรุง C1 และ C2 เปน
คาคงที่ขึ้นกับรูปรางของโลก ซ่ึงสหพันธสากลดานจีโอ
เดซ่ีและธรณีฟสิกส (International Union of Geo-
desy and Geophysics) ไดพัฒนาสูตรการคํานวณคา 
g ดังสมการที่ (2)  
 g = 978.0490 (1+0.0052884 sin2φ 
                   - 0.0000059 sin22φ)            (2) 

7.3.2 การปรับแกระดับความสูง elevation 
correction 

การปรับแกค าแรงโนมถวงจุลภาคที่
ตรวจวัดไดจากภาคสนามใหใกลเคียงกับคาแรงโนม
ถวงจุลภาคที่แทจริง จําตองดําเนินการปรับแก 2 ดาน
ดวยกัน คือ 

(1) การปรับแกดาน free-air correction 
สืบเน่ืองจากคาแรงโนมถวงผันแปรผกผันกับระยะทาง
ระหวางวัตถุใกลเปลือกโลกกับใจกลางโลก ดังน้ัน
ระดับความสูงของสถานีตรวจวัดคาตางๆ การปรับแก
ระดับความสูงของสถานีตรวจวัดทุกสถานีใหบนฐาน
เดียวกัน ซ่ึงอาจใชปรับแกขอมูลที่ตรวจวัดไดใหอยูบน
ฐานของระดับความสูงนํ้าทะเลปานกลาง (MSL) โดย
ปกติใชคาการปรับแกประมาณ 0.30855 mgal/m 
(Butler, 1980) ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง
นําไปบวกคาท่ีวัดไดและต่ํากวาระดับนํ้า ทะเลปาน
กลางใหนําไปลบออกจากคาท่ีอานได 
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(2) การปรับแกดาน Bouguer collec-
tion ในการคํานวณหาความลึกของวัตถุเปาหมาย 
ใตผิวดิน จําเปนตองอาศัยขอมูลความแตกตางดาน
ความหนาแนนของวัตถุน้ันกับวัตถุรอบดานตัวอยาง 
เชน density contrast ระหวางหินแกรนิตกับทรายช้ัน
นํ้า ซ่ึงโดยปกติความหนาแนนของช้ันหินตางๆ ได
ทดสอบและกําหนดคาไวแลวดังแสดงในตาราง 2004-
1 แตการประมาณคาความหนาแนนของวัตถุใตดิน
ผิดพลาดเพียง 0.05 กิโลกรัม/ตารางเมตร ที่มี

ระยะหางประมาณ 350 เมตร จะตองปรับแกโดย 
Bouguer collection ประมาณ 0.5  mgal ดังน้ันใน
การปรับแกดวย Bouguer collection สําหรับการ
สํารวจแบบ micro-gravity method โดยการเก็บ
ตัวอยางหินหลายๆ ตัวอยางมาวิเคราะหและเฉลี่ยคา
ความหนาแนนของหินท่ีเก่ียวของแทนการใชใชคา
ความหนาแนน จากตารางที่ 1 จึงเปนความจําเปน
อยางย่ิง  

 

ตารางที่ 1  คาความหนาแนนของหินชนิดตางๆ ในสหรัฐอเมริกา 

ชนิดหิน จํานวน 
ตัวอยาง 

ความหนาแนนเฉลี่ย 
(กก./ลบ.ม.) 

ชนิดหิน จํานวน 
ตัวอยาง 

ความหนาแนนเฉลี่ย 
(กก./ลบ.ม.) 

หินแกรนิต 155 2.667 หินแกรโนไดโอไรต 11 2.716 
หินซินไนท (Syenite) 24 2.757 หินไดโอไรต 13 2.839 
หินไรโอไรต 15 2.370 หินบะซอลท 11 2.772 
หินทราย: หินปูน: 
หนวยหิน  
เซ็นตปเตอร 

12 2.500 หนวยหินแกลนโรส 10 2.370 

หนวยหินแบรดฟอรด 297 2.400 หนวยหินแบล็คริเวอร 11 2.720 
หนวยหิน เค ไวโอ 38 2.320 หนวยหินเอลเลน 

เบอรเยอร 
57 2.750 

หินโดโลไมต หินดินดาน: 
หนวยหินแบล็คแมนเทาว 56 2.800 หนวยหินเพนซิลวาเนีย -- 2.420 
หนวยหินไนแอนกาลา 14 2.770 หนวยหินครีเตเชียส 9 2.170 
ตะกอนทรายเม็ดละเอียด 54 1.930 ตะกอนทรายแปง ทราย 

และดินเหนียว 
15 1920 

หินไนส 7 2.690 หินชีสต 76 2.820 
หินชนวน 17 2.810 หินแอมฟโบไลต 13 2.990 

(จาก U.S. Army Corps of Engineers, 1995) 
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7.3.3 การปรับแกภูมิประเทศของพื้นท่ีสํารวจ 
การปรับแกดานภูมิประเทศของพื้นท่ี

สํารวจ (terrain correction) เปนการแกไขขอมูลการ
สํารวจเพื่อชดเชยคาท่ีเกิดจากผลกระทบอันเน่ืองจาก
พ้ืนท่ีสํารวจอยูใกลเขา หรือรองหุบเขา ซ่ึงมีผลเกิดให
เกิดความผิดเพ้ียนในการตรวจวัดคา gravity ในสนาม
หากภูเขาหรือหุบเขาใกลสถานีสํารวจมากเกินไป 
(ปกติจะตองหางไมนอยกวา 1 km) วิธีการปรับแก
อาศัยการวิเคราะหจากแผนที่ภูมิประเทศ (มาตรสวน 
1:50,000) ของพ้ืนท่ีสํารวจและคา gravity ท่ีอานได
จากสถานีตางๆ ใกลพื้นท่ีเขาโดยวิธีการเปรียบเทียบ 
ซ่ึงในปจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถนํามาใช
ในการปรับแก โดยสวนใหญเปนโปรแกรมที่ผูผลิต
เครื่องมือการสํารวจใหมาพรอมเคร่ืองมือ 

7.4 การปรับแกขอมูลแบบอื่นๆ  
นอกเหนือไปจากการปรับแกขอมูลตามคา

ผิดวิสัยของบูเกอรดังกลาวขางตนแลว ยังจําเปนตอง
ปรับแกขอมูลท่ีไดจากการสํารวจภาคสนามอีก 2 แบบ
คือ 

7.4.1  การปรับแกตาม meter factor ซ่ึงเปน 
factor ท่ีเปล่ียนจากตัวเลขท่ีตรวจวัดไดในสนามใหมี
หนวยเปน µgal เคร่ืองมือแตละเคร่ืองจะมีตาราง
สําหรับการแปลงคาดังกลาวของตัวเครื่องน้ันๆ 

7.4.2  การปรับแกแบบ instrumental drift การ
ตรวจวัดคา gravity ณ จุดใดจุดหน่ึงในเวลาที่แตกตาง
กันมักจะไดคาที่แตกตางกันไปเล็กนอยเสมอ เชนการ
ตรวจวัดที่สถานี A แลวไปตรวจวัดที่สถานีอื่นๆ ตอใน
ระยะเวลา 2-3 ช่ัวโมงกลับมาตรวจวัดท่ีสถานี A อีก
คร้ังผลที่ไดรับคือคาที่อานไดคร้ังแรกมักไมตรงกับ
คาท่ี 2 หรือแมแตอานคาแลววางเครื่องมือไวที่สถานี 
A โดยไมแตะตอง อีก 2-3 ช่ัวโมงตอมาอานคาอีกครั้ง 
ก็มักจะไดคาที่แตกตางกันเล็กนอยไปจากคาที่อาน
คร้ังแรก คาท่ีแตกตางดังกลาวเกิดอาการลาของระบบ 

elastic part ของเครื่องสํารวจหรือเรียกวา “instru-
mental drift” ซ่ึงโดยปกติมีคาความแตกตางผันแปร
โดยตรงกับระยะเวลาของการใชงาน ยิ่งใชงานหลาย
ช่ัวโมงคาที่อานไดยิ่งเพ่ิมขึ้นในลักษณะเปน linear 
equation ดังน้ัน ในขั้นตอนการสํารวจ จึงจําเปนตอง
ยอนกลับไปตรวจสอบ “instrumental drift” ที่ base 
station เพ่ือหาคาผิดเพ้ียนดังกลาวทุก 2-3 ช่ัวโมง 
เม่ือนําคาท่ีอานไดจาก base station มาพล็อตตาม
เวลาของการอานคามักจะไดกราฟเสนตรงเสนหน่ึง ท่ี
ใชสําหรับการปรับแกคาผิดเพี้ยน “instrumental drift” 
ท่ีตรวจวัดจากสถานีตางๆ ในวันน้ัน 

7.5 การนําเสนอผลงานและแปลความหมาย
การปรับแกขอมูล  

ในดานการแปลความหมายของมูลการ
สํารวจดวย micro-gravity methods เอกสารคูมือฉบับ
น้ีจะไมกลาวถึงรายละเอียด เ น่ืองจากปจจุบันมี
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ให ใ ช สํ าหรั บการแปล
ความหมายขอมูลการสํารวจจํานวนมาก ดังน้ันใน
เอกสารฉบับน้ีจะขอสรุปโดยยอดังตอไปน้ี คือ 

7.5.1  ในหลายๆ  กรณีการแปลความหมาย
ขอมูลการสํารวจในเชิงเปรียบเทียบ (qualitative 
interpretation) มักบรรลุเปาหมายของการสํารวจ 
ตัวอยางเชน การสํารวจเพ่ือจําแนกประเภทของโพรง
หินใตดิน ไดคา gravities ของดินเหนียว นํ้า และ
อากาศ ท่ีอยูในโพรง และตําแหนงของโพรงตางๆ 
ดังกลาว โดยการนําเสนอในลักษณะแผนที่ (Bouguer 
Anomaly Maps or Iso-Gravity Maps) สวนขนาด
รูปรางและความลึกของโพรงตางๆ ดังกลาวสวนใหญ
ไดจากการสํารวจโดย resistivity methods กอนหนาน้ี
แลว 

7.5.2 การแปลความหมายขอมูลเพ่ือหา ตําแหนง 
ความลึก รูปรางและขนาดของวัตถุเปาหมาย ใตผิวดิน 
ในลักษณะ quantitative interpretation สามารถ
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กระทําไดงายๆ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมากมาย 
และสวนใหญผูผลิตเคร่ืองมือมักใหโปรแกรมการแปล
ความหมายดังกลาวมาพรอมเครื่องมือ 

7.5.3  การแปลความหมายขอมูลในลักษณะ 
quantitative interpretation ดวยวิธีการปกติจําเปน 
ตองจําแนกวัตถุเปาหมายจากขอมูลการสํารวจ
เบื้องตนวา โดยจําแนกรูปรางของวัตถุเปาหมาย
ออกเปนรูปแบบตางๆ 4 รูปแบบคือ ทรงกลม ทรง 
กระบอก เปนแผน (slabs) และรูปรางไมคงท่ี เพื่อใช
สูตรการคํานวณให ถูกตอง  สําหรับ วิธีการแปล
ความหมายดวยวิธีกาใชสูตรตางๆ ดังกลาวสามารถ
หาอานไดตามตํารา เชน Griffiths (1976), Butler and 
Dwain (1980), Telford et al (1990) เปนตน 

7.5.4  ในการสํารวจดวย micro-gravity method 
ถึงแมวามีวิธีการสํารวจที่งายจากการอานคาโดยตรง 
แตจําเปนตองใชความละเอียดและความอดทนสูงมาก
ในการสํ ารวจจัด เ ก็บขอ มูลภาคสนาม  รวมทั้ ง
จําเปนตองมีการรังวัดระดับความสูงอยางละเอียดของ
สถานีสํารวจ จําเปนตองใชเวลาและคาใชจายคอนขาง
สูงเม่ือเทียบกับการสํารวจดวยวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้
ยังจําเปนตองทําการปรับแกขอมูลการสํารวจแบบ
ตางๆ ดัง น้ันการแปลความหมายขอมูลและการ
นําเสนอขอมูล (สํารวจและผูแปลขอมูลการสํารวจ
จําเปนตองมีความชํานาญเฉพาะดาน 

7.5.5  ขอมูลจาก Bouguer anomaly maps 
สามารถประมาณการความลึกสูง สุด (maximum 
depth) ของวัตถุเปาหมายใตผิวดินไดคราวๆ โดยการ
วัดความกวางของพ้ืนที่ anomaly ในแผนท่ี (Butler 
and Dwain, 1980) การประมาณการดังกลาวภายใต
ขอสมมติฐานวา พื้นท่ี anomaly ดังกลาวเกิดจากวัตถุ
เปาหมายเพียงช้ินเดียว (single isolated target) ซ่ึง
ขอสมมติฐานดังกลาวมีความเปนไปไดยากโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากวัตถุเปาหมายดังกลาวอยูลึกจากผิวดิน
มากๆ 

7.6 ขอจํากัดในการสํารวจ  
7.6.1  ขอสมมติฐานเบื้องตนในการสํารวจแบบ 

gravity methods ท่ีวาโลกน้ีมีมวลท่ีสมํ่าเสมอ 
(homogeneous mass) และการถือเอาจุดใจกลางโลก
เปนจุดศูนยถวง เปนขอสมมติฐานท่ีไมเปนจริงและไม
สามารถปรับแกขอมูลการสํารวจได โดยสภาพความ
เปนจริง โลกประกอบดวยทะเล มหาสมุทร แผนดิน
และภูเขา ซ่ึงมีความแตกตางของมวลมากมาย ศูนย
ถวงของโลกอาจเคลื่อนไปท่ีดานใดดานหนึ่ ง ซ่ึง 
ไมจําเปนตองเปนตรงใจกลางโลก 

7.6.2  วัตถุใตดินขนาดเล็กใตผิวดินระดับตื้น 
สามารถแสดงลักษณะความผิดวิสัยเหมือนกับวัตถุ
ขนาดใหญท่ีอยูระดับลึก หากไมมีขอมูลการสํารวจ
อื่นๆ ชวยในการแปลความหมายขอมูลการตรวจวัด 
gravity อาจผิดเพียนไปจากความเปนจริงไดงาย 

7.6.3  การสํารวจแบบ micro-gravity methods 
ไวตอการรับส่ิงรบกวนรอบขาง ตั้งแต แผนดินไหว 
การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก การขึ้นลงของระดับนํ้า 
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภู มิอยางรวดเร็ว  ไป
จนกระทั่ง ฝนตกและกระแสลมแรง เปนตน ส่ิงรบกวน
ตางๆเหลาน้ี ไมสามารถปรับแกขอมูลการสํารวจได 

7.6.4  เคร่ือง micro-gravity meters มีราคาแพง 
ออนไหวและดูแลรักษาใหอยู ในสภาพใชงานได
คอนขางยาก 

7.6.5  โดยสรุปวิธีการสํารวจแบบ micro-gravity 
methods สามารถนํามาประยุกตในการสํารวจอุทก
ธรณี วิทยาไดดี  หากมีขอ มูล เบื้ องตนด านอุทก
ธรณีวิทยาใตผิวดินของพ้ืนที่สํารวจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การสํารวจเพื่อจําแนกประเภทของโพรงหินปูนใต
ผิวดิน ซ่ึงไม มีวิธีการสํารวจบนผิวดินวิธีใด ท่ีจะ
เทียบเทาวิธีการสํารวจแบบ micro-gravity methods 
แตจําเปนตองใชวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
อื่นๆ สํารวจนํารองกอน 
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8. ความปลอดภัย 
8.1 ผูใชเคร่ืองมือ ตองศึกษาและปฏิบัติตาม

คูมือการใชงานตามที่ผูผลิตเคร่ืองมือไดกําหนดไวใน
เอกสารคูมือประจําเครื่องโดยเครงครัด รวมทั้งตองพึง
ระมัดระวังเก่ียวกับไฟฟาแรงดันสูง ซ่ึงอาจกอใหเกิด
อันตรายตอผูใชเครื่องมือ ผูรวมงาน ในขณะใชงานได 

8.2 เครื่องมือสํารวจแบบ micro-gravity meters 
เปนเคร่ืองมือท่ีมีราคาสูงมาก ออนไหวและดูแลรักษา 
ท้ังในและนอกเวลาการใชงาน รวมทั้งการเคลื่อนยาย
เคร่ืองมือ ผูใชตองดูแลรักษาตามคูมือประจําเครื่อง
โดยเครงครัด 

8.3 การปฏิบัติงานในพื้นที่เส่ียงภัยหรือพ้ืนท่ีท่ีมี
วัตถุอันตราย เชน ใกลแนวสายไฟฟาแรงดันสูง 
โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ โรงงานอุตสาหกรรม
อื่น ฟารมเล้ียงสัตว และอ่ืนๆ เปนความรับผิดชอบ
และอยูในวิจารณยานของผูสํารวจโดยตรง 
9. บุคลากร 

ความสําเร็จของงานสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน
ไมวาดวยวิธีการสํารวจใดๆ ยอมขึ้น อยูกับปจจัย
หลายอยางและปจจัยที่สําคัญท่ีสุดยอมเปนปจจัยดาน
บุคลากร การใชเคร่ืองมือการสํารวจเปนไมใชเปนเรื่อง
ยุงยาก เพียงแตอานคูมือที่แนบมากับเคร่ืองมือและใช
เคร่ืองมือดวยความระมัดระวังตามที่คูมือระบุเทาน้ัน 
แตบุคลากรที่จะเปนนักสํารวจธรณีฟสิกสจะตอง
รับผิดชอบต้ังแตขั้นตอนการวางแผนการสํารวจ การ
เลือกเครื่องมือและวิธีการสํารวจท่ีเหมาะสม การ
จัดเก็บขอมูลภาคสนาม การแปลความหมายขอมูล 
และวิธีการนําเสนอผลการสํารวจ ซ่ึงทั้งหมดนักสํารวจ
ธรณีฟสิกสนอกจากจะตองใชเครื่องมือการสํารวจแบบ
ตางๆ เปนยังจะตองมีความรูในภาคทฤษฎีการสํารวจ
และการแปลความหมายขอมูลการสํารวจแบตางๆ 
รวมทั้งตองทําความเขาใจกับสภาพอุทกธรณีวิทยาใต
ผิวดินของพ้ืนที่ สํารวจอีกดวย  แตดวยขอจํา กัด

ทางดานบุคลากรและงานที่จําเปนตองใชเวลามาก
ท่ีสุดสําหรับงานสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน ไดแกงาน
จัดเก็บขอมูลภาคสนาม ดังน้ันเอกสารคูมือฉบับน้ี ขอ
นําเสนอบุคลากรสําหรับความรับผิดชอบตางๆ ดังน้ี 

9.1 บุคลากรระดับผูเช่ียวชาญตองเปนนักธรณี 
วิทยา  นักอุทกธรณีวิทยาหรือวิศวกรที่ผ านการ
ฝกอบรมและมีประสบการณดานการสํารวจธรณี
ฟสิกสไมนอยกวา 15 ป หรือมีผลงานดานการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินไมนอยกวา 100 แหง ทําหนาท่ี
ดานการตรวจสอบการวางแผนการสํารวจ ตรวจสอบ
การแปลความหมายขอมูลการสํารวจ และตรวจสอบ
รายงานการสํารวจ การตรวจสอบตามขั้นตอนตางๆ 
ดังกลาว  ดําเนินการภายใต รูปแบบการสนทนา 
(discussion) ของผูรวมงานตางๆ ในหัวขอท่ี 2 และ 3 

9.2 บุคลากรระดับผูชํานาญการ ตองเปนนัก
ธรณีวิทยา นักอุทกธรณีวิทยาหรือวิศวกรที่ผานการ
ฝกอบรมและมีประสบการณดานการสํารวจธรณี
ฟสิกสไมนอยกวา 10 ป หรือมีผลงานดานการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินไมนอยกวา 50 แหง ทําหนาท่ี
ดานการตรวจสอบสภาพอุทกธรณีภาคสนาม การ
วางแผนการสํารวจและควบคุมการสํารวจธรณีฟสิกส
บนผิวดินภาคสนาม รวมทั้งทําหนาที่ดานการแปล
ความหมายขอมูลและการจัดทํารายงานการสํารวจ 
หรือใหคําปรึกษาดานการแปลความหมายขอมูลและ
การจัดทํารายงานการสํารวจ 

9.3 บุคลากรระดับปฏิบัติการ  ตองเปนนัก
ธรณีวิทยาหรือวิศวกรที่ผานการฝกอบรมดานการ
สํารวจธรณีฟ สิกส หรือบุคลากรอื่นๆ ท่ีผานการ
ฝกอบรมและมีประสบการณดานการสํารวจธรณี
ฟสิกสไมนอยกวา 10 ป หรือมีผลงานดานการสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินไมนอยกวา 50 แหง ทําหนาท่ี
ดานการสํารวจจัดเก็บขอมูลภาคสนาม  และฝกหัด
แปลความหมายขอมูลการสํารวจและการจัดทํา
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คูมือ ทบ ส 3000 -2550 
การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน 

 คูมือ ทบ ส 3000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล (ส) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของคูมือ ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุง
คูมือ ใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) 
เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงข้ึนใหม 

 
1.  บทนํา 

คูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินฉบับน้ีได
จัดทําข้ึนภายใตโครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ 
สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล พ.ศ. 2550 เปนสวน
หน่ึงของชุดคูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่
นํ้าบาดาล โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดมอบหมาย
ใหคณะผูเช่ียวชาญดานอุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยา 
วิศวกรรม  เค ร่ืองกล  และวิศวกรรมโยธา  เปน
ผูดําเนินการรางคูมือการสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิว
ดิน เพ่ือใหใชควบคูไปกับ มาตรฐาน ทบ ส 3000-
2550 การสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนใตดิน โดยคูมือ
ฉบับน้ี ไดกําหนดขั้นตอนและแนวทางสําหรับใชใน
งานสํารวจฯ เพ่ือใหไดผลงานมีมาตรฐานตามที่กรมฯ
กําหนด  

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน เปนการ
สํารวจภาคสนาม เพ่ือสืบหาขอมูลในเชิงลึกโดยใช
เคร่ืองมือการสํารวจหยั่งลึกหรือเจาะลึกลงไปจากผิว
ดิน เพ่ือจัดเก็บขอมูลดานอุทกธรณีใตผิวดินของพ้ืนท่ี
สํารวจ โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสํารวจจัดเก็บ
ขอมูลดานระดับนํ้าบาดาล ระดับความลึกของช้ันนํ้า 
คุณภาพนํ้าบาดาลเบื้องตน และลักษณะการวางตัว
ของช้ันดินช้ันหินใตผิวดินระดับตื้น 

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน เปนขั้นตอน
การสํารวจภาคสนามที่ตอเน่ืองจากการสํารวจอุทก

ธรณีวิทยาบนผิวดิน หรือตอเน่ืองจากขั้นตอนการ
สํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน โดยจากรูปแบบอุทก
ธรณีวิทยามโนทัศน หรือแบบจําลองทางธรณีฟสิกสท่ี
จัดทําขึ้นโดยจําลองสภาพอุทกธรณีวิทยาใตผิวดินได
คราวๆ การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน เปนการ
สํารวจเพื่อจัดเก็บขอมูลของช้ันดินช้ันหินใตผิวดิน 
และขอมูลเก่ียวกับนํ้าบาดาลในชั้นดินช้ันหินดังกลาว 
เ พ่ือตรวจสอบคุณสมบัติ เบื้ องตน  รวมท้ังจัดส ง
ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหตัวอยางดินหินและนํ้า
บาดาลในหองปฏิบัติการ 
2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

2.1 งานสํารวจสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน 
เปนงานที่ประกอบดวยหมวดงานตางๆ เชนการ
ตรวจวัดระดับนํ้าบาดาล การวัดระดับความลึกบอนํ้า
บาดาลและบอเจาะอื่นๆ การจัดเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล
และการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาลเบื้องตน และการ
เจาะเก็บตัวอยางช้ันดินช้ันหินระดับตื้น โดยมีขอบเขต
การดําเนินงานดังตอไปน้ีคือ 

2.1.1 การตรวจวัดระดับนํ้าบาดาลและ
ระดับความลึกบอ รวมไปถึงการตรวจวัดระดับแรงดัน
นํ้าในบอนํ้าพุ สําหรับการตรวจวัดระดับความลึกบอ 
รวมไปถึงวิธีการตรวจวัดความลึกบอนํ้าบาดาลที่มีการ
กอสรางบอเพ่ือหลีกเล่ียงการแจงขออนุญาตเจาะและ
ใชนํ้าบาดาลตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
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2.1.2 การจัดเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล รวม
ไปถึงการจัดเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลที่ระดับความลึก
ตางๆ  

2.1.3 การวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล
เบื้องตน เปนการวิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพ 
และตรวจวัดคุณสมบัติทางเคมีเบื้องตนของตัวอยาง
นํ้าบาดาลในสนาม  เฉพาะคุณสมบัติทางเคมี ท่ี
เปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็วเทาน้ัน ไมรวมถึงการ
วิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาลในหองปฏิบัติการ 

2.1.4 การเจาะเก็บตัวอยางช้ันดินช้ันหิน
ระดับตื้น เปนการเจาะดวยอุปกรณหรือเครื่องเจาะ
แบบงายๆ จํากัดความลึกไมเกิน 20 ม. โดยมีวัตถุ 
ประสงคสําหรับเก็บตัวอยางช้ันดินช้ันหินใตผิวดินและ
นํ้าบาดาลระดับต้ืนเพ่ือการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
เทาน้ัน 

2.1.5 คู มือฉบับน้ีครอบคลุมถึงเฉพาะ
วิธีการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล เพื่อการวิเคราะหทาง 
อนินทรีเคมีเทาน้ัน ไมรวมไปถึงการจัดเก็บตัวอยางนํ้า
บาดาลสําหรับการวิเคราะหทางอินทรีเคมี หรือการ
วิเคราะหแรธาตุหายาก (trace elements) หรือธาตุ
กัมมันตภาพรังสี ซ่ึงจําเปนตองควบคุมการจัดเก็บ
ตัวอยางเปนกรณีพิเศษ 

2.1.6 คูมือฉบับน้ีไมครอบคลุมถึงวิธีการ
ตรวจวิเคราะหดินหินใตผิวดิน (cutting analysis) และ
การวิเคราะหคุณสมบัติทางเคมีของนํ้าบาดาลใน
หองปฏิบัติการ ซ่ึงมีรายละเอียดในมาตรฐาน ทบ พ
1000-2550 และคูมือ ทบ พ1000-2550  

2.1.7 คู มือฉบับน้ีไมครอบคลุมถึงการ
เจาะบอสํารวจและการเจาะบอสังเกตการณ ซ่ึงมี
รายละเอียดในมาตรฐาน ทบ พ 6000-2550 และคูมือ 
ทบ พ 6000-2550 

2.2 หนวยวัดตางท่ีใชในเอกสารคู มือฉบับน้ี 
เปนหนวยวัดระบบหนวยวัดมาตรฐาน (Système 
Internationale d’Unitès หรือ SI Units) 

2.3  ขอความที่เ ก่ียวของกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในเอกสารฉบับน้ี ครอบคลุมเฉพาะความ
ปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือที่มีมาตรฐานและอยูใน
สภาพสมบูรณพรอมใชงานเทาน้ัน ไมครอบคลุมถึง
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรืออุบัติเหตุใดๆ ท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ซ่ึงจะเปน
ความรับผิดของผูใชงานในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ตามขั้นตอนของเอกสารคู มือฉบับน้ี ผู ใชงานจึง
จํ า เปนตองคํา นึงถึงความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสินทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 

2.4 คูมือฉบับน้ีสามารถใชหรือประยุกตเปน
แนวทางหรือการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดินทั่วๆไป งาน
สํารวจอุทกธรณีวิทยาขั้นรายละเอียดเฉพาะพื้นท่ี 
ขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง ซ่ึง
อาจเพ่ิมเติมรายละเอียดการสํารวจนอกเหนือจากที่ได
กําหนดในเอกสารนี้ได ตามความเหมาะสม 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ  

3.1  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ ส 1000-2550  การสํารวจ

อุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
- มาตรฐาน ทบ ส 2001-2550 การคัด- 

เลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
- มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550  การสํารวจ

ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

- มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหว
สะเทือนแบบหักเห 

- มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวงจุลภาค 
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- มาตรฐาน ทบ ส 3000-2550  การสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน 

- มาตรฐาน ทบ พ 1001-2550  การเจาะ
เพ่ือการสํารวจและศึกษาคุณสมบัติของช้ันนํ้า  

- มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550  การเก็บ
และการวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

- คูมือ ทบ ส 1000-2550  การสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน 

- คู มือ ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือก
วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

- คูมือ ทบ ส 2002-2550  การสํารวจธรณี
ฟ สิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

- คูมือ ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหวสะเทือน
แบบหักเห 

- คูมือ ทบ ส 2004-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธกีารตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- คูมือ ทบ ส 2005-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง 

- คูมือ ทบ พ 1001-2550  การเจาะเพื่อ
การสํารวจและศึกษาคุณสมบัติของช้ันนํ้า  

- คู มือ ทบ พ 6000-2550  การเก็บและ
การวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

3.2  American Society for Testing and 
Materials (ASTM):  

- D5879–02. Standard Guide for Geo-
technical Mapping of Large Underground 
Openings in Rocks 

- D5980-96 (Re 2004) Standard Guide 
for Selection and Documentation of Existing 
Wells for Use in Environmental Site Characteri-
zation and Monitoring  

- D6000-96 (Re 2002) Standard Guide 
for Presentation of Water Level information from 
Groundwater sites  

- D5612-94 (Re 2003) Standard Guide 
for Quality Planning and Field Implementation of 
a Water Quality Measurement Program  

- D6151-97 (Re 2003) Standard Practice 
for Using Hollow Stem Augers for Geotechnical 
Exploration and Soil Sampling  

- D5730–04. Standard Guide for Site 
Characterization for Environmental Purposes with 
Emphasis on Soil, Rock, the Vadose and 
Groundwater 

- D2488–06 Standard Practice for 
Description and Identification of Soils 

- D6699-01 (Re 2006) Standard Practice 
for Sampling Liquids Using Bailers  
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1 คํานิยาม  
การเก็บตัวอยางช้ันดินช้ันหินระดับตื้น เปน

การเจาะดวยอุปกรณหรือเครื่องเจาะแบบงายๆ จํากัด
ความลึกไมเกิน 20 เมตรโดยมีวัตถุประสงคสําหรับ
เก็บตัวอยางช้ันดินช้ันหินใตผิวดินและนํ้าบาดาลระดับ
ตื้น  

การสํารวจนํ้าบาดาลเฉพาะแหง (ground- 
water investigation for pin-point well drilling) 
หมายถึง การสํารวจอุทกธรณีวิทยา ท่ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม 

การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน (sub-
surface hydrogeological investigation) หมายถึง 
การสํารวจเพื่อเก็บขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน
โดยใชเครื่องมือเจาะหรือหยั่งลึกลงไปจากผิวดิน 
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คุณภาพนํ้าบาดาลเบื้องตนเปนคุณสมบัติ
ทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีเบื้องตนของ
ตัวอยางนํ้าบาดาลในสนาม เฉพาะคุณสมบัติทางเคมี
ท่ีเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็วเทาน้ัน เชน ความเปน
กรด-ดาง ความนําไฟฟา ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย
ได อุณหภูมิ และความขุนของนํ้า 

แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน 
(conceptual hydrogeological models) หมายถึง 
แบบจําลองของพ้ืนที่สํารวจจากขอมูลดานอุทกธรณี-
วิทยาที่ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
เพ่ือใชประกอบกับแผนที่อุทกธรณีวิทยาสําหรับการ
กําหนดแนวทางการสํารวจข้ันตอไป 

ระดับนํ้าบาดาล หมายถึง แนวหรือพ้ืนผิว
ในช้ันใหนํ้าแบบเปดที่มีความดันของนํ้าที่มีคาเทากับ
ความดันบรรยากาศ 

4.2 คํายอ  
กรมฯ หมายถึง กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
การสํารวจฯ หมายถึง การสํารวจอุทกธรณี 

วิทยาใตผิวดิน  
แบบจําลองฯ หมายถึง แบบจําลองทางอุทก

ธรณีวิทยา 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1 คูมือฉบับน้ีไดกําหนดวิธีการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาใตผิวดิน เพ่ือประยุกตใชในการสํารวจ
สภาพอุทกธรณีวิทยาในพื้นที่ตางๆ สําหรับการปรับ
ใชเพ่ือใหไดผลงานการสํารวจตรงตามมาตรฐานที่ 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด โดยสามารถนําไป
ประยุกตใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยาตางๆ ดังน้ี  

5.1.1  เปนคูมือใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยา
ใตผิวดิน ในดานการสํารวจขอมูลการเจาะภาคสนาม 
(well inventory) สําหรับงานสํารวจอุทกธรณีวิทยา
ท่ัวๆ ไป 

5.1.2  เปนคูมือใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยา
ใตผิวดินสําหรับงานสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
โดยมีกระบวนการสํารวจจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา
ตอเน่ือง ตามมาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 

5.1.3  เปนคูมือใชในการวัดระดับนํ้าบาดาลและ
การจัดเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลในงานทดสอบปริมาณ
นํ้าในบอนํ้าบาดาล (pumping tests) ตามมาตรฐาน 
ทบ พ 5000-2550 

5.1.4  เปนคูมือใชในการสํารวจอุทกธรณีวิทยา
ใตผิวดินสําหรับงานศึกษาวิจัยแหลงนํ้าบาดาลตางๆ 
เชน การศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินปริมาณนํ้าสํารอง
แหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินแข็ง ตามคูมือ ทบ ป 1000-
2550 การศึกษา วิจัยเพ่ือประเมินพื้นท่ีเติมนํ้าตาม
คูมือ ทบ ป 2000-2550 การศึกษาวิจัยเพื่อจัดทํา
แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาทางคณิตศาสตร ตาม
มาตรฐาน ทบ ป 3000-2550 และการ ศึกษาวิจัยทาง
อุทกธรณีวิทยาดานอื่นๆ 

5.2 คู มือฉบับน้ีได กําหนดข้ันตอนและแนว
ทางการปฏิบัติงานไวกวางๆ สําหรับการปรับใชกับ
งานสํารวจอุทกธรณี วิทยาใต ผิวผิวดินตามวัตถุ 
ประสงคตางๆ ซ่ึงอาจมีความตองการรายละเอียดของ
ขอมูลไมเหมือนกันโดยเฉพาะปริมาณของขอมูล
ยอมขึ้นอยูกับขนาดของพื้นท่ีสํารวจ เวลา และงบ- 
ประมาณของงานสํารวจแตละงาน ดังน้ันขั้นตอนและ
แนวทางการปฏิบัติงานที่กําหนดในเอกสารฉบับน้ี
สามารถดัดแปลงไดตามที่ผูเช่ียวชาญของโครงการ 
แตละโครงการเห็นสมควร  
6. เครื่องมือและอุปกรณ  

6.1 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวัดระดับนํ้า
บาดาลและความลึกบอนํ้าบาดาล 

เคร่ืองมือใชในการวัดระดับนํ้าบาดาล มีหลาย
รูปแบบต้ังแตรูปแบบงายๆ การใชเทปเหล็ก (steel 
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tapes) เปนเทปเหล็กท่ีผลิตสําหรับการวัดระดับ 
นํ้าบาดาลโดยเฉพาะ ผลิตตามมาตรฐานของ United 
State Geological Survey (USGS) ที่มีความยึดหด
ตามอุณหภู มินอย หรือการใช เคร่ืองวัดระดับนํ้า 
(water level dippers) ซ่ึงปกติอาจเรียกวา “electric 
tapes”สําหรับเคร่ืองวัดระดับนํ้า ประกอบดวยมวน
สายไฟฟา ที่มีดามถือสําหรับเคร่ืองวัดขนาดเล็ก สวน
ขนาดใหญมวนสายไฟอยูบนโครงเหล็กสําหรับหมุน
เก็บสายไฟฟา  มี เค ร่ืองส ง สัญญาณซ่ึงอาจเปน
หลอดไฟหรือระบบสงเ สียง  สายไฟเปนสายคู มี
เคร่ืองหมายบอกระยะความยาวเปนเซนติเมตร ความ
ยาวของสายไฟ ตั้งแต 50-80 เมตร (ขนาดเล็ก) 100-
500 เมตร (ขนาดใหญ) มีหัวโปรบ (probe) เปนเข็ม
ขนาดเล็กๆ ปลายเข็มตออยูกับสายไฟทั้งสองสาย มี
ฉนวนกันไมใหสายไฟทั้งสองสัมผัสกัน เข็มถูกหอหุม
ดวยปลอกเหล็กเจาะรูเฉพาะตรงปลายเข็ม ทําหนาท่ี
ปองกันตัวเข็ม และถวงนํ้าหนักใหสายไฟอยู ใน
ลักษณะตรง (รูปท่ี 1)  

เคร่ืองวัดระดับนํ้าจะตองเลือกขนาดใหเหมาะสม
กับพ้ืนที่สํารวจ ในบริเวณพ้ืนท่ีระดับนํ้าต้ืนควรเลือก

ขนาดเล็ก เน่ืองจากเครื่องวัดระดับนํ้าขนาดใหญมักจะ
ใชสายไฟขนาดใหญและแข็งแรง เพ่ือปองกันการยืด
หดของสายไฟฟา  เคร่ืองวัดระดับนํ้าขนาดเล็กยอม
สะดวกในการพกพาไปมาในสนามมากกวา อยางไรก็
ตาม การเลือกเครื่องวัดระดับนํ้าสําหรับใชงานในพ้ืนท่ี
ใด จะตองเผ่ือความยาวของสายไฟใหเพียงพอสําหรับ
ระดับนํ้าลด draw down (DD.) ในการทดสอบปริมาณ
การใหนํ้าของบอนํ้าบาดาลหรือ pumping test ซ่ึงบาง
พ้ืนท่ีอาจมีระดับนํ้าลดสูงมาก หากทําการทดสอบดวย
อัตราการสูบสูงๆ 

โดยปกติเครื่องมือท่ีใชในการวัดระดับความลึกบอ
นํ้าบาดาลมักจะเปนเคร่ืองมืองายๆ ประ กอบดวย
มวนขดลวดสลิงขนสดเล็ก เสนผาศูนยกลางไมเกิน 5 
มิลลิเมตร ซ่ึงอยูในท่ีมวนสายเชนเดียวกับเครื่องวัด
ระดับนํ้าขนาดใหญ ปลายลวดสลิงผูกติดดวยตุม
นํ้าหนัก เพ่ือใหสามารถหยอนลงไปในบอนํ้าบาดาลใน
การวัดระดับความลึกบอไดโดยสะดวก แตการวัด
ความลึกของบอนํ้าบาดาลที่อาจแจงความลึกบอนอย
กวาความเปนจริงจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษซ่ึงจะ
กลาวรายละเอียดในหัวขอ 8 

 

  

 

 

(ก)  เครื่องวัดระดับนํ้าแบบไฟฟา (ข) สายไฟและขั้วไฟฟาของ
เครื่องวัดระดับนํ้าแบบไฟฟา 

(ค) เครื่องวัดระดับนํ้าแบบเทปเหล็ก 
สําหรับบอลึก  

รูปท่ี 1  เครื่องวัดระดับนํ้าบาดาล (Brussington, 1997 และ Garber and Koopman, 1978) 

 

นํ้าหนัก

   

สายไฟ
แบนมี
มาตร
สวน 
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6.2 อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 
อุปกรณที่ใชในการเก็บตัวอยางนํ้าจากบอ

นํ้าบาดาลทั่วๆ ไป สําหรับบอเจาะที่มิไดติดต้ังเครื่อง
สูบนํ้า คือกระบอกตักนํ้า (bailer หรือ sampler) ซ่ึงมี
สวนประกอบงายๆ คือเปนกระบอกทอขนาดตางๆ 
อาจเปนทอเหล็กไรสนิมหรือทอเหล็กอาบสังกะสี หรือ
ทอ PVC หรือทอ PTFE หรือทอ polyethylene 
สวนบนของทอผูกติดกับลวดสลิงขนาดเล็กสําหรับ
หยอนกระบอกตักนํ้าลงไปในบอ (suspension line) 
ปลายทอดานลางอาจมีล้ินเปดปดใหนํ้าเขากระบอก
ตักเม่ือหยอนลงไปในบอ โดยปกติมีแบบตางๆให
เลือกใชตามความเหมาะสม 3 แบบคือ กระบอกตัก
แบบล้ินเด่ียว (single valve bailer) กระบอกตักแบบ
ล้ินคู (double valve bailer) และกระบอกตักแบบใช
ความดันตางศักย (differential pressure bailer) (รูป
ท่ี 2) ขวดที่ ใช สําหรับเปนภาชนะใสตัวอยาง นํ้า
โดยทั่วไปเปนขวดขนาด 1 ลิตร อาจเปนขวดแกวหรือ
ขวดพลาสติกก็ได มีฝาปดขวดใหแนน มีสลากติดขาง
ขวดสําหรับเขียนหมายเลขบอนํ้าบาดาลตําแหนงบอ 
ระดับความลึกบอ ระดับความลึกของนํ้าตัวอยาง 

วิธีการเก็บตัวอยาง วันเดือนป ของการเก็บตัวอยาง 
รวมทั้ง physical properties ของตัวอยางนํ้าในขณะ
เก็บนํ้าตัวอยาง เชนความขุน (turbidity) สี กล่ิน และ
รส สลากติดขวดน้ําตัวอยางตอผนึกกับขวดใหแนน
และคงทนเพียงพอสําหรับการขนสงจากสนามสู
หองปฏิบัติการวิเคราะหนํ้า 

6.3 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการวิเคราะห
คุณสมบัติเบื้องตนของตัวอยางนํ้าบาดาล 

ชุดเครื่องมือสําหรับการตรวจวิเคราะห
ตัวอยางนํ้าบาดาลภาคสนาม (well-head analysis) 
สวนใหญเปนเครื่องวัดคาตางๆ ในนํ้าไดโดยงาย ดวย
หัว probes แบบตางๆ ประกอบดวย 

6.3.1  เครื่องวัดคาความเปนกรดเปนดาง  
   (pH meter) 
6.3.2  เครื่องวัดอุณหภูมิของนํ้า 
6.3.3  เครื่องวัดคาความความนําไฟฟา  
   (electrical conductivity meter)  
6.3.4  เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายนํ้า 
6.3.5  อุปกรณตรวจวัดปริมาณสารละลายในน้ํา 
   อื่นๆ 

 

   
(ก) กระบอกตักนํ้าแบบลิ้นเด่ียว (ข) กระบอกตักนํ้าแบบลิ้นคู (ค) กระบอกตักนํ้าแบบใชความดันตางศักย 

รูปท่ี 2 สวนประกอบของกระบอกตักนํ้าแบบ mechanical bailers (ASTM, 2006) 

 

ปลายทอสวนบนมี
รูสําหรับรอยเชือก 

ตัวกระบอก 

ล้ินเปดปด 

ปลายทอสวนบนมี
รูสําหรับรอยเชือก 

ตัวกระบอก 

ลิ้นเปดปดตัวลาง 

ลิ้นเปดปดตัวบน 

หลอดระบายอากาศ 
หลอดเก็บตัวอยางนํ้า 

จุกเปดปดสาํหรับ 
เทน้ําตัวยาง 
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6.4 เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการเจาะเก็บ
ตัวอยางดินหินระดับตื้น 

อุปกรณและเครื่องเจาะเก็บตัวอยางดินหิน
ใตผิวดินมีมากมายหลายรูปแบบใหเลือกใช ตามความ
เหมาะสมของงาน ต้ังแตอุปกรณการเจาะงายๆ ท่ีเจาะ
เก็บตัวอยางตะกอนหินรวนไดลึกไมเกิน 10 เมตร ไป
จนถึงเครื่องเจาะเก็บตัวอยางแทงหินแข็ง (core 
samples) ดวยการดวยเครื่องเจาะขนาดเล็กท่ีมีขีด
ความสามารถในการเจาะถึงระดับความลึก 100 เมตร 
สําหรับคูมือฉบับน้ีจะครอบคลุมเฉพาะการเจาะสํารวจ
เพ่ือจัดเก็บตัวอยางช้ันหินรวนและแทงตัวอยางหิน
แข็งท่ีระดับความลึกไมเกิน 30 เมตรเทาน้ัน สวนการ
เจาะสํารวจระดับลึกจะจัดอยูในหมวดของการพัฒนา
บอนํ้าบาดาลอุปกรณและเครื่องเจาะเก็บตัวอยางดิน
หินใตผิวดินระดับตื้นประกอบดวยชุดเครื่องมือตางๆ 
ดังน้ี (รูปที่ 3) 

 

6.4.1  ชุดเครื่องเจาะแบบมือหมุน  
6.4.2  ชุดเครื่องเจาะแบบดูดตัวอยาง  
6.4.3  ชุดเครื่องเจาะแบบหมุนตรงขนาดเล็ก  
6.4.4  ชุดเครื่องเจาะเก็บตัวอยางแทงหิน 
   แบบกระแทก  

7. การวัดระดับนํ้าบาดาล 
ขอมูลระดับนํ้าน่ิง (static water level, SWL) ใน

บอนํ้าบาดาล  เปนขอมูลสําคัญในทางอุทกธรณีวิทยา 
สําหรับการศึกษาวิจัยในดานตางๆ คูมือฉบับน้ีไดแนว
ทางการวางแผนและกําหนดการคัดเลือกบอนํ้าบาดาล
สําหรับการตรวจวัดระดับนํ้าบาดาล วิธีการตรวจวัด
ระดับนํ้าบาดาลในภาคสนาม และการนําเสนอผลงาน
การตรวจวัดระดับนํ้าบาดาล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 
 

 

 
(ก) อุปกรณชุดเจาะแบบมือหมุน (ข) ลักษณะการเจาะแบบดูดตัวอยาง 

 

รูปที่ 3 ชุดอุปกรณและเครื่องเจาะเก็บตัวอยางดินหินแบบตางๆ 
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7.1 การวางแผนและการคัดเลือกจุดวัดระดับนํ้า
บาดาล  

7.1.1 การวางแผนและการคัดเลือกจุดสํารวจ
ระดับนํ้าบาดาลใหตรงตามวัตถุประสงคของงาน 

เน่ืองจากระดับนํ้าบาดาลสามารถนําไป
ประยุกตใชตามวัตถุประสงคในการสํารวจ ศึกษาและ
วิจัยทางอุทกธรณีวิทยาหลายๆ ดาน ดังน้ันการสํารวจ
ระดับนํ้าบาดาลในภาคสนามจําเปนตองวางแผนการ
สํารวจจัดเก็บขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงคของงาน 
โดยมีขอสรุปดังน้ี 

(1) วัตถุประสงคเพ่ือสังเกตการณการ
เปล่ียนแปลงของนํ้าบาดาลของชั้นนํ้า ในกรณีท่ีเปน
การจัดตั้งสถานีสังเกตการณ (monitoring stations) 
ใหคัดเลือกบอเจาะท่ีหางจากบอผลิตในช้ันนํ้าเดียวกัน 
อยางนอยพนจากรัศมีการแยงนํ้าของบอผลิต เพื่อลด
ผลกระทบจากกรวยน้ํ าลดจากบอผลิต  และบอ
สังเกตการณตองลงทอกรองนํ้าตลอดชวงความหนา
ของช้ันนํ้า เฉพาะในช้ันนํ้าท่ีตองการตรวจวัดระดับนํ้า
เทาน้ัน (single aquifer, fully penetration well) 

(2) วัต ถุประสงค เ พ่ือการศึกษาทิศ
ทางการไหลของน้ําบาดาลในชั้นนํ้า บอท่ีใชในการ
ตรวจวัดระดับ นํ้าจะตองเปนบอท่ี เจาะในช้ันนํ้า
เดียวกัน และตองไมมีการสูบนํ้าจากบอตรวจวัดอยาง
นอย 12 ช่ัวโมงกอนการตรวจวัดระดับนํ้าหรือจนกวา
ระดับนํ้าคืนตัวสูระดับนํ้าบาดาลปกติ 

(3) วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาปริมาณ
การกักเก็บนํ้าบาดาลในชั้นหินอุมจะตองมีบอสังเกต-
การณสําหรับตรวจวัดระดับนํ้าอยางนอย 2 บอตอ 1
ช้ันนํ้า คือท้ังบอสูบและบอสังเกตการณจะตองลง 
ทอกรองนํ้าตลอดชวงความหนาของชั้นนํ้าเฉพาะใน
ช้ันนํ้าที่ตองการตรวจวัดระดับนํ้าเทา น้ันโดยบอ
สังเกตการณหางจากบอสูบไมเกินรัศมีการแยงนํ้า 
ของบอสูบ 

7.1.2 การจัดเตรียมเอกสารสําหรับการวาง
แผนการจัดเก็บระดบันํ้าบาดาล 

(1) แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาพรอมแบบ 
จําลองทางอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศนของพ้ืนท่ี
สํารวจหรือยางนอยจะตองแสดงแผนที่อุทกธรณีวิทยา
โดยสังเขปพรอมดวยแบบจําลองเชิงมโนทัศนของ
พ้ืนท่ี สํารวจที่ ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยา
เบื้องตนของพ้ืนที่สํารวจ 

(2) ตําแหนงบอนํ้าบาดาลทั้งหมดใน
พ้ืนท่ีสํารวจ พรอมดวยขอมูลบอ เชน ความลึก ขอมูล
การกอสรางบอ ขอมูลช้ันดินช้ันหินจากการเจาะขอมูล
การหยั่งธรณีหลุมเจาะ และขอมูลการใชนํ้า เปนตน 

(3) ตําแหนงบอที่คัดเลือกไวสําหรับการ
ตรวจวัดระดับนํ้า 

(4) แผนการจัดเก็บขอมูลระดับนํ้าพรอม
ระบุชวงระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูลตางๆ 

(5) ในกรณีที่จําเปนตองรังวัดระดับบอ 
ใหจัดทําแผนการรังวัด พรอมวิธีการรังวัด 

7.2 วิธีการสํารวจตรวจวัดระดับนํ้าบาดาล  
7.2.1 มาตรฐานการสํารวจจัดเก็บขอมูลระดับ

นํ้าบาดาล 
การสํารวจจัดเก็บขอมูลระดับนํ้าบาดาล 

อาจแบงออกเปนวิธีการสํารวจออกเปน 2 วิธีการ
ใหญๆ คือวิธีการวัดระดับนํ้าบาดาลจากบอนํ้าบาดาล 
และวิธีการใช เคร่ืองบันทึกระดับนํ้าบาดาลอยาง
ตอเน่ืองซ่ึงตามมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
(ทบ ส 3000-2550) ไดกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บ
ขอมูลระดับนํ้าบาดาล ดังน้ี 

(1) ตองใชเคร่ืองมือตรวจวัดระดับนํ้า
บาดาลที่ไดมาตรฐานอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน 
และสอบเทียบ (calibrate) เครื่องมือตรวจวัดอยาง
สมํ่าเสมอ 
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(2) เค ร่ืองตรวจวัดระดับ นํ้าบาดาล
อัตโนมัติ จะตองติดตั้งอยางถูกตองตามคูมือประจํา
เคร่ืองและสอบเทียบการทํางานของเครื่องมือตรวจวัด
รวมทั้งตรวจสอบระบบ data transfer อยางสม่ําเสมอ 

(3) ในการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม ตอง
คํานึงถึงสภาพแวดลอมในขณะตรวจวัด เชน ระดับ
ความดันบรรยากาศ การขึ้นลงของระดับนํ้าทะเล 
แผนดินไหว หรือ นํ้าหนักกดทับบนผิวดินที่ใกลพ้ืนท่ี 
เชนขบวนรถไฟ  หรือรถบรรทุกว่ิงผานในพ้ืนท่ี
ขางเคียง 

7.2.2 การสํารวจจัดเก็บขอมูลระดับนํ้าบาดาล
ปกติ หรือการวัดระดับนํ้าบาดาลจากบอนํ้าบาดาล
ระดับตื้น 

การสํารวจจัดเก็บขอมูลระดับนํ้าบาดาล
ปกติ หรือการวัดระดับนํ้าบาดาลจากบอนํ้าบาดาล
ระดับตื้น โดยใชเคร่ืองวัดแบบตางๆ เชน เทปเหล็ก 
หรือ เครื่องวัดระดับนํ้า มีวิธีการสํารวจในภาคสนาม
โดยสรุป ดังน้ี 

(1) ตรวจสอบการทํางานของเครื่องมือ 
หากเปนเครื่องวัดระดับนํ้าใหตรวจสอบ โดยการแช 
probe ในนํ้าหากเครื่องสงสัญญาณไมทํางาน ใหตรวจ
สภาพแบตเตอรี่ หากยก probe ขึ้นจากนํ้าแลวสะบัด
เบาๆ ใหสะเด็ดนํ้าแลว เคร่ืองสงสัญญาณ ยังไมหยุด
ทํางาน ใหตรวจสอบความสะอาดของหัวเข็มบน 
Probe หรือลองฉีดลางหัวเข็มบน Probe ดวยนํ้ากลั่น 

(2) หยอน Probe ลงทางปากบอชาๆ 
ระวังไมใหแกวงไปมา จนกวาหัว probe สัมผัสระดับ
นํ้าในบอ วงจรไฟฟาจะเปด เคร่ืองสงสัญญาณจะ
ทํางาน ดึงสายกลับขึ้นมาเล็กนอย จนเคร่ืองสง
สัญญาณหยุด คอยๆ หยอนลงไปอีกเล็กนอยจนสัมผัส
ระดับนํ้าอีกครั้ง ทําซํ้า 3-4 ครั้ง จนแนใจวาไดความ
ลึกของระดับนํ้า อานความยาวสายไฟ หักระดับความ

สูงของปากบอออก ก็จะไดระดับนํ้าบาดาลของพ้ืนท่ี
น้ัน คอยๆ ดึงสายไฟขึ้นจากบอนํ้าบาดาลอยางชาๆ 

7.2.3 การสํารวจจัดเก็บขอมูลระดับแรงดันนํ้า
บาดาลจากบอนํ้าบาดาลพุ  

ในบอนํ้าบาดาลแบบพุ (flowing wells) 
ระดับความดันนํ้าจะอยู สูงกวาผิวดิน การวัดระดับ
ความดันนํ้าอาจวัดไดโดยการติดตั้งเครื่องวัดแรงดัน 
ซ่ึงไดแปลงระดับแรงดันเปนความดันตอเมตรของนํ้า 
(meter head of water) โดยสวนใหญจะมีความถูก
ตองแมนยําระหวาง +0.5 เมตรหรืออาจติดตั้งดวยทอ
พลาสติกแข็งใส ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน +1 
เซนติเมตรแตหากความดันนํ้าเกินกวา 2 เมตร ควรใช
การวัดดวย pressure gauge ยกเวนกรณีที่สามารถ
ตรึงทอพลาสติกใส กับตนไม เสาไฟฟาในบริเวณ
ขางเคียงได ขนาดของทอหรือการติดตั้งไมไดระดับตั้ง
ฉากกับผิวดิน ไมมีสวนใหระดับนํ้าในทอลดหรือ
เพ่ิมขึ้น ระดับนํ้าจะขึ้นอยูกับความดันของนํ้าในบอ 
สวนท่ีอาจกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดคือ แรงเสียด
ทานในเสนทอเทาน้ัน 

7.3 วิธีการนําเสนอและการปะยุกตใชขอมูล
ระดับนํ้า 

การนําเสนอขอมูลระดับนํ้าบาดาลขึ้นอยู
กับวัตถุประสงคของการสํารวจ หรือการประยุกตใช
ขอมูลระดับนํ้าบาดาลสําหรับดานอุทกธรณีวิทยา คูมือ
ฉบับน้ีจะสรุปการนําเสนอขอมูลระดับนํ้าบาดาลดวย
วิธีการตางๆ ดังน้ี 

7.3.1 การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง 
ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

(ทบ ส 3000-2550) ไดกําหนดตารางระดับนํ้าบาดาล
พรอมบันทึกขอมูลบอสังเกตการณ ดังน้ี 
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 ตารางท่ี 1 การนําเสนอขอมูลในรูปตาราง 

 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
ตารางการจัดเก็บขอมูลระดับนํ้าบาดาล 

ตาราง 
3000-1 

โครงการ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
ตําแหนงบอ: E…………….N………….ท่ีตั้ง…………บาน :……………ตําบล:………………อําเภอ:……………จังหวัด: ………….…. 
ช้ันน้ํา: ……………...  ระดับความสูงของภูมิประเทศ: …………….ม. รทก.  เครื่องมือที่ใชตรวจวัดในภาคสนาม: ……………………. 
ขอมูลบันทึกการเจาะบอของบอสังเกตการณ: เสนผาศูนยกลางการเจาะ: ……….มม. ความลึก: …..… ม., ขนาดทอกันพัง:..…..……ม.  
ความลึกของการลงทอกันพัง:……….. ม. ., ชวงความลึกของทอกรอง:……………. ม. 
ชนิดของการบันทึกระดับน้ําบาดาล: …………………….…………………… ผูรบัผดิชอบ: ……………………………………………… 
 
DATE ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
             
             
             
             
             

 
7.3.2 การนําเสนอขอมูลในรูปของ 

Hydrographs แบบตางๆ 
ขอมูลระดับนํ้าบาดาลอาจนําเสนอใน

รูปแบบ hydrographs เพ่ือแสดงความสัมพันธของ
ระดับนํ้ารวมกับสภาพอุทกธรณีวิทยาหรือสภาพ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ดังตัวอยางตอไปน้ีคือ 

(1) Hydrograph แสดงความสัมพันธ
ระหวางระดับนํ้าบาดาลและปริมาณน้ําฝน 

(2) Hydrograph แสดงความสัมพันธ
ระหวางระดับนํ้าบาดาลกับ artificial recharge 

(3) Hydrograph แสดงความสัมพันธ
ระหวางระดับนํ้าบาดาลกับความดันบรรยากาศ (รูปท่ี 
4)   

(4) Hydrograph แสดงความสัมพันธ
ระหวางระดับนํ้าบาดาลกับการขึ้นลงของนํ้าทะเล 

(5) Hydrograph แสดงความสัมพันธ
ระหวางระดับนํ้าบาดาลกับปริมาณการสูบนํ้าจากบอ
ขางเคียง 

(6) Hydrograph แสดงความสัมพันธ
ระหวางระดับนํ้าบาดาลกับอุณหภูมิ (รูปท่ี 5)   

 

 
 (7) Hydrograph แสดงความสัมพันธ

ระหวางระดับนํ้าบาดาลกับปริมาณนํ้าทา (รูปที่ 6)   
(8) Hydrograph แสดงความสัมพันธ

ระหวางการข้ึนลงของระดับนํ้าบาดาลกับการรั่วของ
แหลงกาซธรรมชาติใตผิวดิน ความดันบรรยากาศ (รูป
ท่ี 7)   

7.3.3 การนําเสนอขอมูลในรูปแผนที่ระดับนํ้า
บาดาล 

ขอมูลระดับนํ้าบาดาลอาจนําเสนอในรูป 
แบบแผนท่ี ซ่ึงมักจะแสดงเปน 3 รูปแบบคือ (1) แผน
ท่ีแสดงระดับนํ้าบาดาลเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง
หรือเหนือระดับความสูงสมมติอ่ืนๆ (potentiometric 
maps) (2) แผนที่แสดงระดับนํ้าบาดาลใตผิวดิน และ 
(3) แผนท่ีแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าบาดาล 
เปนแผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงระดับนํ้าบาดาล
ในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เชน การเปลี่ยนแปลง
ระดับนํ้าบาดาลในชวงระยะเวลา 10 ป โดยนําขอมูล
ความลึกของระดับนํ้าท่ีตรวจวัดไดจากบอนํ้าบาดาล
ตางๆ ในพ้ืนที่ศึกษาเม่ือ 10 ปท่ีแลวมาลบดวยระดับ
นํ้าที่ตรวจวัดไดในปจจุบัน พลอตลงในแผนที่และ
แสดงความแตกตางของระดับนํ้าดวยเสนคอนทัวร
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รูปท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับ 

นํ้าบาดาลกับความดันบรรยากาศ (ASTM, 2002) 

 

 

รูปท่ี 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับ 
นํ้าบาดาลกับอุณหภูมิ (ASTM, 2002) 

 

 
 

 

รูปท่ี 6 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางระดับ 
นํ้าบาดาลกับปริมาณนํ้าทา (ASTM, 2002) 

 
 

 

รูปท่ี 7 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการขึ้นลง
ของระดับนํ้าบาดาลกับการรั่วของแหลงกาซธรรมชาติ 

ใตผิวดิน (ASTM, 2002) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 3/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ ส  3000-2550  
  การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน 
  

107

8. การวัดความลึกบอ 
สําหรับบอนํ้าบาดาลที่ไมมีขอมูลการเจาะใดๆ 

ขอมูลดานความลึกบอนํ้าบาดาลที่ตรวจวัดไดในสนาม 
ถือไดวาเปนขอมูลสําคัญที่จะระบุไดวาบอนํ้าบาดาล
น้ันสูบนํ้าจากช้ันนํ้าใด หากทราบสภาพอุทกธรณี 
วิทยาใตผิวดินของพ้ืนที่สํารวจ สําหรับวิธีการวัดระดับ
ความลึกบอสามารถทําไดงายๆ เพียงแตใชดิ่งหรือตุม
นํ้าหนักผูกกับเชือกหรือลวดสลิงหรือใชเคร่ืองวัดความ
ลึกบอ  โดยหยอนตุมนํ้าหนักลงไปในบอจนถึงกนบอ 
และวัดความยาวของเชือกหรือลวดสลิง ก็จะไดความ
ลึกจากกนบอถึงปากบอ แตมีปญหาอยูวา กอนการวัด
โดยปกติจะต องถอนเค ร่ือง สูบ ข้ึนจากบอกอน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเคร่ืองสูบนํ้าแบบจุม submersible 
pump ในบอนํ้าบาดาลขนาดเล็กหรือบอ 4 น้ิว แทบจะ
ไมเหลือชองวางระหวางผนังบอกับตัวสูบใหดิ่งหรือ 
ตุมนํ้าหนักผานลงไปไดเลย 

ปญหาใหญอีกปญหาหน่ึง ท่ีอาจไมเกิดที่ใดใน
โลกยกเวนประเทศไทย คือการใชเพทุบายของชาง
เจาะ โดยการใสตะแกรงเหล็กไวในบอที่ความลึกนอย
กวา 30 เมตร ท้ังๆ ที่เจาะบอลึกเกินกวา 30 เมตร 
แลวแจงวาบอดังกลาวเจาะลึกนอยกวา 30 เมตร เพ่ือ
หลีกเล่ียงไมตองขออนุญาตเจาะและใชนํ้าบาดาล ตาม
พระราชบัญญัตินํ้าบาดาล บอดังกลาวเม่ือถอนเครื่อง
สูบออกและวัดระดับความลึกบอ ตุมถวงนํ้าหนักจะไป
ติดอยูที่ตะแกรงเหล็ก ทําใหวัดความลึกบอไดไมถึง 
30เมตรตามท่ีผูเจาะแจงไว ในกรณีเชนน้ีหากแนใจวา
พ้ืนท่ีดังกลาวไมสามารถเจาะบอนํ้าบาดาลระดับต้ืนได 
(จากขอมูลนํ้าบาดาลที่เรามีอยู) อาจจะตองพิสูจน
ความลึกบอ โดยใชแทงเหล็กตอลงไปแทงดูวามี
ตะแกรงค่ันอยูหรือไม หรืออาจใช TV borehole ลงไป
สํารวจก็ได 

9. การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลและการวิเคราะห
นํ้าบาดาลในสนาม 

9.1 การเตรียมการจัดเก็บตัวอยางนํ้าจากบอ 
นํ้าบาดาล  

การจัดเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลดวยวิธีการใช 
bailers จําเปนตองเตรียมการสํารวจดังน้ี 

9.1.1  ศึกษาวั ต ถุประสงคของการจั ด เ ก็บ
ตัวอยางนํ้า รวมทั้งจัดทําแผนที่ตําแหนงบอนํ้าบาดาล
ท่ีจะตองจัดเก็บตัวอยางนํ้าท้ังหมด 

9.1.2  ในกรณีท่ีจําเปนตองจัดเก็บตัวอยางนํ้าท่ี
ระดับความลึกตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของการ
สํารวจ  อยางนอยตองใชกระบอกตักแบบล้ินคู 
เน่ืองจากสามารถปองกันการปนเปอนจากนํ้าบาดาล
ช้ันบนกอนถึงระดับความลึกท่ีตองการ 

9.1.3  ในกรณีท่ีจําเปนตองจัดเก็บตัวอยางนํ้า
เพ่ือการวิเคราะห VOC ตองใชกระบอกตักแบบใช
ความดันตางศักย (differential pressure bailers) 
เทาน้ัน เน่ืองจากกระบอกตักดังกลาวเปนระบบปด
ปองกันตัวอยางนํ้าสัมผัสอากาศไดดี 

9.1.4  ตองทําความสะอาดพื้นที่ปากบอ กระบอก
ตัก และสายลวดสลิง (suspension line) ทุกคร้ังกอน
หยอนกระบอกตักลงบอ เพ่ือปองกันการปนเปอนจาก
ผิวดินสูบอนํ้าบาดาล การปูลาดแผน polyethylene 
บนพ้ืนที่ปากบอสําหรับวางเครื่องมือ เปนวิธีการ
ปองกันการปนเปอนที่ดี 

9.1.5  วัดและทําเครื่องหมายบนสายลวดสลิงให
ตรงตามระดับความลึกที่ตองการจัดเก็บตัวอยาง 

9.1.6  ปลายลวดสายลวดสลิงอีกดานหน่ึงใหผูก
ติดกับวัตถุขนาดใหญบนผิวดิน เพ่ือปองกันการเลื่อน
ไหลลงไปในบอนํ้าบาดาลขณะเก็บตัวอยางนํ้า 

9.1.7  จัดเตรียมขวดนํ้าสลากติดขางขวดและ
กลองใสขวดนํ้าตัวอยาง โดยสลากและกลองใสขวด
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จะตองปองกันความเสียหายจากการขนสงตัวอยางนํ้า
ไดเปนอยางดี 

9.2 วิธีการใชกระบอกตักแบบตางๆ 
9.2.1 กระบอกตักแบบล้ินเดี่ยว 

(1) คอยๆ หยอนกระบอกตักลงไปในบอ
นํ้าบาดาลชาๆ ดวยความเร็วคงที่ เพ่ือปองกันการ
กวนนํ้าในบอ 

(2) เม่ือกนกระบอกตักถึงผิวนํ้าล้ินจะ
เปดใหนํ้าในบอไหลเขาทางกนผานเขาไปในกระบอก
ตัก และเม่ือกระบอกตักจมนํ้านํ้าจะไหลออกทางปาก
กระบอกตัก 

(3) เม่ือถึงระดับความลึกท่ีตองการเก็บ
ตัวอยางนํ้า และหยุดการหยอนล้ินท่ีกนกระบอกตักจะ
ปดทันที ใหสาวสายลวดสลิงกลับสูปากบอ 

(4) คอยๆ รินนํ้าออกทางปากกระบอก
ตักลางขวดเก็บตัวอยางนํ้าดวยนํ้าตัวอยาง 2-3 ครั้ง 
แลวคอยรินนํ้าตัวอยางลงในขวดเก็บตัวอยางจนเต็ม 
ผลึกปากขวดและสลากขางขวดใหแนน 

9.2.2 กระบอกตักแบบล้ินคู 
การทํางานของกระบอกตักแบบล้ินคูมี

ลักษณะเหมือนกับกระบอกตักแบบล้ินเด่ียว คือนํ้าใน
บอนํ้าบาดาลจะไหลเขาทางกนและไหลออกทางปาก
กระบอกตักระหวางการหยอนเคร่ืองมือในนํ้า ล้ินท้ังท่ี
กนและปากกระบอกตักจะปดไมใหนํ้าไหลเขาออก
ทันทีที่หยุดการหยอน เน่ืองจากมีล้ินปดปากกระบอก 
ทําใหนํ้าในกระบอกตักไมถูกปนเปอนดวยนํ้าดานบน
ขณะที่สาวกระบอกตักขึ้นจากบอ สําหรับการถายเท
นํ้าตัวอยางออกจากกระบอกตัก ใหปลดเข็มระบาย
อากาศ (vacuum release pin) ตรงปากกระบอกตัก
ออกนํ้าตัวอยางจะไหลออกทางกนกระบอกตัก 

9.2.3 กระบอกตักแบบใชความดันตางศักย 
สําหรับกระบอกตักแบบใชความดันตาง

ศักย  กนกระบอกจะปดตันดวยแทงถวง นํ้าหนัก 

เพ่ือใหกระบอกตักจมลงใตนํ้าไดอยางรวดเร็ว ในการ
ทํางานใหหยอนกระบอกตักลงบออยางรวดเร็วถึงจน
ระดับความลึกท่ีตองการจัดเก็บตัวอยางนํ้า เม่ือหยุด
การหยอน นํ้าจะไหลเขากระบอกตักทางหลอด
ตัวอยางนํ้า โดยมีหลอดระบายอากาศที่อยูสูงกวา (รูป
ท่ี 2 (ค) การถายเทน้ําตัวอยางออกจากกระบอกตัก 
ใหปลดสายลวดสลิงออก และเทน้ําออกทางหลอด
ระบายอากาศ ขอจํากัดของกระบอกตักแบบน้ีคือทํา
ความสะอาดไดยาก 

9.3 การวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาลในสนาม 
9.3.1 วัตถุประสงค 

การสํ ารวจอุทกธรณีวิทยา ใต ผิวดิน 
จําเปนตองดําเนินการตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้า
บาดาลในสนาม โดยมีวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ 
คือ  

(1) วิเคราะหคุณสมบัติทางกายภาพและ
คุณสมบัติทางเคมีของตัวอยางนํ้าบาดาล ท่ีสามารถ
เปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็วเน่ืองจากการเปลี่ยน-
แปลงระดับแรงดันบรรยากาศและการสัมผัสอากาศ
ของนํ้าตัวอยาง นํ้าบาดาลที่อยูในช้ันนํ้าจะอยูภายใต
ความกดดันของช้ันนํ้า และทันทีที่นํานํ้าตัวอยางขึ้น
จากบอนํ้าบาดาลมาสูระดับแรงดันบรรยากาศบนผิว
ดิน จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสมดุลทางเคมี
ของนํ้าตัวอยาง และทําใหขีดความสามารถในการ
ละลาย (dissolubility) ของนํ้าเปล่ียนแปลงไป การนํา
ตัวอยางนํ้าจากสนามมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการซึ่ง
อาจใชเวลาในการเดินทางหลายวัน จะทําใหคุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีบางตัวแปรเปล่ียนไปตาม
กาลเวลา เชน อุณหภูมิ คาความนําไฟฟา (electrical 
conductivity, EC) คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
และคาออกซิเจนละลายในนํ้า (dissolved oxygen, 
DO) เปนตน (Warran, 1978) 
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(2) การสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน 
บางกรณีจําเปนตองทราบคุณสมบัติของนํ้าบาดาล
บางอย า ง เ พ่ื อประ โยชน ในการติ ดตาม ช้ัน นํ้ า 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณสมบัติความกรอยเค็ม (salinity) 
ของนํ้าบาดาล โดยการตรวจวิเคราะหคาความนํา
ไฟฟาและคาคลอไรดในนํ้าบาดาล 

9.3.2 วิธีการตรวจวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาล
ในสนาม 

การวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาลในสนาม 
สามารถทําไดดวยวิธีการหลักๆ 2 วิธี คือ 

(1) ใชเคร่ืองวัดตางๆ ในการตรวจวัด 
เชน pH meters, DO meters, EC meters, thermo- 
meters เปนตน การตรวจวัดดวยเคร่ืองวัดตางๆ จะตอง
ปรับแก (calibrate) เคร่ืองมือทุกคร้ังดวยสารละลาย
มาตรฐาน (standard solutions) 

(2) ใชวิธีการไตเตรท (titrations) ซ่ึงโดย
สวนใหญจะมีชุดตรวจวัดสารละลายในน้ําชนิดตางๆ 
สําหรับใชในภาคสนาม (chemical test kits)  
10. การจดัเก็บตัวอยางดินหิน 

ขอมูลธรณีวิทยาใตผิวดิน (subsurface geology) 
เปนขอมูลโดยตรงท่ีสําคัญในการสํารวจแหลงนํ้า
บาดาล การสํารวจดวยธรณีฟสิกสบนผิวดินดวย
วิธีการตางๆ หากปราศจากขอมูลดานธรณีวิทยาใตผิว
ดิน ท่ีใชในการเทียบเคียง (correlation) อาจทําใหการ
แปลความหมายขอมูลการสํารวจทางธรณีฟสิกส
ผิดเพี้ยนไปอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิง การสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาในพื้นที่แหลงหินปูนตามขอบที่ราบสูง
โคราช ตัวอยางเชนการสํารวจอุทกธรณีวิทยาดวย
วิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะในเขต
พ้ืนที่เชิงเขาใหญ บางแหงหินปูนที่โผลใหเห็นบนผิว
ดินลึกลงรองรับดวยช้ันหินแกรนิตระดับตื้น การ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาที่หมูบานจุฬาภรณในอําเภอ

คลองนํ้าใส จังหวัดสระแกว หินปูนที่โผลใหเห็นลึกลง
ไปจากผิวดินเพียง 2-3 เมตร รองรับดวยช้ันหินภูเขา
ไฟ ในการแปลความหมายขอมูลการสํารวจธรณี
ฟสิกสยากท่ีจะจําแนกชั้นหินแกรนิตหรือหินภูเขาไฟ
ออกจากช้ันหินปูนได นอกจากใชวิธีการเทียบเคียง
ขอมูลการเจาะบอนํ้าบาดาลในพื้นท่ีขางเคียงเทาน้ัน 

ใน พ้ืน ท่ีที่ ไม มีข อ มูลการ เจาะ  จํ า เปนต อ ง
ดําเนินการจัดเก็บตัวอยางดินหินใตผิวดิน สําหรับคูมือ
น้ีจะครอบคลุมเฉพาะสํารวจระดับตื้น (ความลึกไมเกิน 
30 ม.) เทาน้ัน โดยรวมไปถึงการเจาะ (boring) เพ่ือ
การจัดเก็บช้ันดินตะกอนหรือทรายช้ันนํ้าระดับตื้น
สําหรับการวิเคราะหขนาดของเม็ดทรายสําหรับการ
ออกแบบกอสรางบอแนวนอน (collection wells) แต
ไมครอบคลุมถึงวิธีการวิเคราะหขนาดของเม็ดทราย
สําหรับการออกแบบกอสราง และไมครอบคลุมไปถึง
การเจาะระดับลึก ซ่ึงจําเปนตองใชเครื่องเจาะขนาด
ใหญน้ัน สําหรับอุปกรณและวิธีการเจาะหรือวิธีการใช
เครื่องเจาะขนาดเล็กท่ีใชในการเจาะสํารวจระดับตื้น มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

10.1 การเจาะดวยชุดเจาะแบบมือหมุน   
เปนชุดอุปกรณการเจาะขนาดเล็กสําหับ

การเจาะสํารวจระดับต้ืนๆ (boring) ประกอบดวยกาน
เจาะ มือหมุนกานเจาะ และหัวเจาะรูปแบบตางๆ แต
ละรูปแบบเหมาะสําหรับการเจาะเก็บตัวอยางตะกอน
หินรวนชนิดตางๆ เชน ใชหัวเจาะแบบ spiral auger 
สําหรับดินเหนียวปนทราย ใช riverside auger สําหรับ
ช้ันทรายหรือดินรวน และใช Edelman Auger สําหรับ
การเจาะในชั้นทรายอิ่มตัวดวยนํ้า อุปกรณทั้งหมด
บรรจุในกลองขนาดประมาณ 0.75X 1.75X0.30 เมตร 
สามารถพกติดทายรถได ขีดความสามรถในการเจาะ
ไดลึกไมเกิน 10 เมตร แตหากเจาะพบชั้นกรวด หรือ
เศษหิน มักเจาะไมลง บางครั้งเจาะในช้ันดินที่แข็งจะ
เจาะไดลึกเพียงไมเกิน 4-5 เมตร ดินตะกอนที่เจาะได
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เปนตัวอยางแบบมีการรบกวน (disturbed samples) 
เทาน้ัน 

วิธีการเจาะใหตอหัวเจาะเขากับตัวมือหมุน
ออกแรงกดมือหมุนพรอมๆ กัน หมุนใหหัวเจาะกัดลึก
ลงไป จนตัวอยางดินเต็มหัวเจาะใหหมุนกลับได
ตัวอยางดินท่ีติดอยูบนหัวเจาะขึ้นจากหลุมเจาะ เม่ือ
เทตัวอยางดินออกก็สามารถเจาะตอไปอีกจนหมด
กาน ใหตอกานเจาะเขาไปใหม (ความยาวกานเจาะ
ทอนละ 1 เมตร) หากเจาะหลุมขนาดความลึก 5 เมตร 
มักใชเวลาในการเจาะ 2-4 ช่ัวโมง ขึ้นอยูกับความยาก
งายในการเจาะของแตละพื้นที่ หัวเจาะท่ีใชในการเจาะ
ช้ันดินเหนียว ไดแก spiral auger ซ่ึงอาจจะพบกับ
ปญหาบอพัง เม่ือชักกานเจาะ นําตัวอยางออกจาก
รูเจาะ และไมสามารถเจาะใหลึกลงไปได  

10.2 การเจาะดวยชุดเจาะแบบดูดตัวอยาง  
เปนชุดอุปกรณการเจาะที่เหมาะอยางยิ่ง

สําหรับการเจาะเก็บตัวอยางทรายที่อิ่มนํ้า หรือช้ัน
ทรายอุมนํ้า โดยตองเจาะนําดวยชุดเจาะ hand auger 
ไปกอนจนถึงระดับความลึกท่ีเปนช้ันทรายที่อิ่มนํ้า 
suction corers มีสวนประกอบงายๆ ท่ีอาจประกอบ
ขึ้นใชเองไดในภาคสนามได คือ ใชทอ PVC ขนาด 
1.5 - 2 น้ิว ปลายทอดานลาง เล่ือยใหเปนหยักฟน
ปลา ใชลูกสูบยางขนาดพอดีกับทอ PVC ตอกับกาน
อลูมิเนียมกลางขนาด 0.5 – 0.75 น้ิว ดวยพุกเหล็ก
อัดแนนกับปลายทออะลูมิเนียม แหยทอ PVC ซ่ึงมี
ลูกสูบและกานอะลูมิเนียม (กานสูบ) ลงไปในรูท่ีเจาะ
ไวแลว กดและหมุนทอ PVC ลงไปในขณะเดียวกันให
คอยๆ ชักกานลูกสูบขึ้น ทรายในชั้นนํ้าจะถูกดูดเขา
ไปในทอ PVC ขณะท่ีทอ PVC ลงลึกไปเร่ือยๆ มี
รายงานวาสามารถ เจาะลึกลงไปไดถึง 10 เมตร เม่ือ
ไดความลึกท่ีตองการแลว ใหชักทอ PVC พรอมๆ กัน
กานลูกสูบขึ้น ตองระวังไมใหนํ้าหนักของทรายภายใน
ทอ จะดึงกานลูกสูบ ลงไปทางบอเจาะ จะตองดึงกาน

ลูกสูบขึ้นตลอดเวลา ปองกันไมใหทรายในทอ PVC 
หลุดกลับลงไปในรูเจาะ เม่ือดึงทอ PVC ขึ้นจากปาก
หลุมเจาะแลว ใหวางทอ PVC พรอมกานลูกสูบกับพื้น
ในแนวนอน คอยดึงทอ PVC ถอยหลัง พรอมกับดัน
กานลูกสูบไปขางหนา ทรายในทอ PVC จะไหลออก
ทางปลายเปนแทงตัวอยาง (core) ของช้ันทรายในช้ัน
นํ้า  

10.3 การเจาะแบบกระแทกหมุน  
เปนเคร่ืองเจาะแบบหมุน (rotary) มีสวน 

ประกอบและลักษณะการทํางาน เหมือนเคร่ืองเจาะบอ
นํ้าบาดาลแบบ direct rotary rigs ทุกประการ เพียง 
แตยอสวนลงใหเปนเคร่ืองเจาะขนาดเล็ก สามารถ
ถอดออกเพื่อการเคลื่อนยาย และประกอบขึ้นใหม ใน
สถานที่เจาะไดโดยสะดวก และใชเวลานอยกวา 30 
นาที  ประกอบดวย  mast  unit เปนแผนเหล็กกลวง
สามขาความสูงประมาณ 3 เมตร สวนท่ีเปน  top 
head drive unit เปนเคร่ืองยนตเบนซินหรือดีเซล  มี
กานมือจับสําหรับกดกานเจาะ (pull-down) และยก
กานเจาะขึ้น (pull-up) สวนท่ีเปน mud pump unit  
เปนเคร่ืองสูบนํ้าแบบหอยโขงขนาด 2 น้ิว ขับเคล่ือน
ดวยเครื่องยนตสูบนํ้าโคลนผาน swivel  ติดตั้ง
ระหวางเครื่องยนตตนกําลังการเจาะ และกานเจาะ 
เพ่ืออัดนํ้าโคลนผานกานเจาะลงสูกนหลุมเจาะสําหรับ
การลอล่ืนลดความรอนที่หัวเจาะและพยุง cutting ขึ้น
จากกนรูเจาะ หัวเจาะเปนหัวเหล็กเคลือบแข็งรูปหาง
ปลา  3 แฉก ขนาด  2.5 น้ิว  มีหัวกวานลักษณะ
เดียวกันขนาด 6.5 น้ิว สําหรับการทําบอขนาด 2-4 
น้ิว ขีดความสามารถในการเจาะ 45 เมตร ในตะกอน
หินรวน ปจจุบันมีการดัดแปลงใชหัวเจาะแบบ augers 
มาใชกับเคร่ืองเจาะแบบน้ี ตัวอยางตะกอนที่ไดจาก
การเจาะดวยเครื่องเจาะน้ีจะเปนตัวอยางแบบมีการ
รบกวน (disturbed samples)  
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10.4 การเจาะแทงหินตัวอยางแบบกระแทก  
เปนเครื่องเจาะเก็บตัวอยางช้ันดิน-หิน ท่ี

สมบูรณแบบมากที่สุด  สามารถเจาะเก็บตัวอยางดิน-
หิน ไดทุกชนิดแมแตหินแข็ง  และไดตัวอยางแบบไม
ถูกรบกวน (undisturbed samples) ไดโดยจัดเก็บ
ตัวอยางดินตะกอนในหลอดพลาสติก  (plastic lining)  
ซ่ึงสามารถรักษาความชื้นของช้ันดินช้ันหิน ในขณะท่ี
อยู ใต ผิวดินได หรืออาจจัดเก็บตัวอยางแทงหิน 
(cores) ของช้ันหินแข็ง วิธีการเจาะอาศัยแรงกระแทก 
เชนเดียวกัน เคร่ืองเจาะบอนํ้าบาดาลแบบ percus-
sion rigs แตการกระแทกของ Cobra Percussion 
Corer ใชหลักการกระแทกขึ้นลงของเครื่องเจาะ ซ่ึง
สวนประกอบคือ percussion unit เปนเครื่องยนต
พรอมกานกระแทกขึ้นลงในแนวด่ิง กานเจาะและหัว
เจาะ (drill stems & drilling bits) กานเจาะเปนกาน
เหล็กตันแข็งเสนผาศูนยกลาง 1.5 น้ิว ยาว 1 เมตรตอ
กานดวยเกลียว หัวเจาะเปนหัวแบบ Pistol คลายสิ่ว
ทรงกลมกลวง ผาขางเปดสามารถใชทอพลาสติกใสไว
ภายในหัวเจาะและมี stopper ตรงปลายหัวเจาะได 
ความยาวของหัวเจาะ 1 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 
2-4 น้ิว มีหัว reamer ขยายใหเปนรูเจาะขนาด
เสนผาศูนยกลาง 6.5 น้ิว เม่ือตอหัวเจาะและกานเจาะ
เขากับ Cobra Percussion Corer เดินเครื่องเจาะ 
percussion unit จะกระแทกหัวเจาะใหจมลึกลงไปใน
ดิน (เหมือนเอาคอนตอกตะปู) ดินหินจะไหลเขาไปใน
ทอพลาสติกใสผานstopper เม่ือตัวอยางดิน-หินเขาไป
จนเต็มหัวเจาะ จะตองถอนกานขึ้น เพ่ือเอาตัวอยางใน
ทอพลาสติกออกจากกานเจาะกอน   

การถอนกาน stopper จะทําหนาท่ีปองกันมิ
ใหตัวอยางในทอพลาสติกกลับลงไปในรูเจาะ ถอน
กานโดยใชเคร่ือง  hydraulic extractor  ซ่ึงในการดึง
กานเจาะดวยระบบ hydraulic โดยมีแรงดึงสําหรับ
ถอนกานถึง 20 กานและสามารถดึงกานเจาะขึ้นใน

อัตรา 4 นาที/กาน ขีดความสามารถในการเจาะ 30 
เมตร 
11. ความปลอดภัย 

การปฏิบัติงานในพื้นที่ปากบอ ซ่ึงสวนใหญเปน
พ้ืนท่ีช้ืนแฉะ ตองระมัดระวังการลื่นลม 

11.1 พ้ืนท่ีปากบอเปนพ้ืนท่ีเย็นและช้ืนอาจมี
โพรงหญารก มักเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวมีพิษตางๆ 
เชน งู ตะขาบ หรือสัตวมีพิษอื่นๆ ควรสวมใสรองเทา
ท่ีมีความเหมาะสม ไมเขาใกลสัตวเหลาน้ี 

11.2 การหยอนเครื่องมือตรวจวัดลงในบอนํ้า
บาดาลโดยสวนใหญจําเปนตองขยับหรือถอนเคร่ือง
สูบนํ้าจากบอนํ้าบาดาล ซ่ึงโดยสวนใหญเปนเคร่ืองสูบ
นํ้าไฟฟา ตองปดสะพานไฟทุกครั้งกอนลงมือทํางาน 

11.3 สําหรับเคร่ืองสูบนํ้าแบบมือโยก ผูสํารวจ
จะตองจัดเตรียมนอตยึดฐานเครื่องสูบนํ้ามือโยกไป
ดวย เพราะโดยสวนใหญนอตเกามักเปนสนิมกรอน
และขาดตอนคลายนอตขยับเคร่ืองสูบนํ้า 

11.4 เ พ่ือปองกันการปนเปอนช้ันนํ้าบาดาล 
เคร่ืองมือหรืออุปกรณตางๆ รวมท้ังสายหยอนท่ีจะ
หยอนลงไปตรวจวัดขอมูลในบอนํ้าบาดาล จะตองทํา
ความสะอาดจนปราศจากฝุน ไขมัน สารเคมี หรือส่ิง
ปฏิกูลอื่นๆ ทุกครั้ง 

11.5 การปฏิบัติงานภาคสนามตองมีอุปกรณและ
บุคลากรการถอนเครื่องสูบนํ้าครบครัน ความผิดพลาด
ท่ีเกิดจากความขาดแคลนอุปกรณเปดบอมีผลใหผูใช
นํ้าจากบอนํ้าบาดาลเดือดรอน 

11.6 ในกรณี ท่ี จํ า เปนตอง เป ดปากบอตอ ง
ระมัดระวังสัตวมีพิษตางๆ ซ่ึงอาจอาศัยตรงพ้ืนท่ีช้ืน
เย็นบริเวณปากบอ 
12. บุคลากร 

การปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาใต
ผิวดิน โดยสวนใหญจําเปนตองขยับเคร่ืองสูบนํ้าหรือ
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ถอนเคร่ืองสูบนํ้า จําเปนตองมีผูปฏิบัติงานในทีมงาน
สํารวจไมนอยกวา 3 คน 

12.1 ผูปฏิบัติงานสํารวจภาคสนามจําเปนตอง
ไดรับการฝกอบรมการใชเครื่องมือและอุปกรณตางๆ 
รวมท้ังการใชเครื่องเจาะเก็บตัวอยางดินหินรูปแบบ
ตางๆ 

12.2 ผูปฏิบัติงานสํารวจภาคสนามจําเปนตอง
ไดรับการฝกอบรมการดานการถอนและการติดตั้ง
เคร่ืองสูบนํ้าบอนํ้าบาดาล จนมีความชํานาญสามารถ
แกไขปญหาตางๆ ในสนามได 
13. เอกสารอางอิง 
American Society for Testing and Materials (ASTM), 

2002. Standard Guide for Presentation of 
Water Level information from Groundwater 
sites, D 6000-96 (Re 2002). 

American Society for Testing and Materials (ASTM), 
2006. Standard Practice for Sampling Liquids 
Using Bailers, D6699-01 (Re 2006). 

Brassington, R., 1988. Field Hydrogeology, Geo-
logical Society of London Professional Hand-
book Series. 

Garber, M.S., and Koopman, F.C., 1978. Method 
of Measuring Water Level in Deep Well, 
USGS Techniques of Water Resources 
Investigations paper, Chapter 8D. 
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คูมือ ทบ ส 4000 -2550 
การจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

 คูมือ ทบ ส 4000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการสํารวจอุทกธรณีวิทยาและแผนที่น้ําบาดาล (ส) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของคูมือ ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุง
คูมือใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ที่แกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) 
เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงข้ึนใหม 

 
1. บทนํา 

คูมือการจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา (คูมือ ทบ ส 
4000-2550) ฉบับน้ี จัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทํา
มาตรฐานการเจาะ สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
พ.ศ. 2550 เปนสวนหน่ึงของชุดคูมือการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาและแผนที่นํ้าบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลไดมอบหมายใหคณะผูเช่ียวชาญดานอุทก
ธรณีวิทยา ธรณีวิทยา วิศวกรรม เครื่องกล และ
วิศวกรรมโยธา เปนผูดําเนินการรางคูมือการจัดทํา
แผนที่ อุ ทกธรณี วิทยา  เ พ่ื อ ให ใช ควบคู ไป กับ 
มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 การสํารวจจัดทําแผนที่
อุทกธรณีวิทยา โดยคูมือฉบับน้ี ไดกําหนดขั้นตอน
และแนวทางสําหรับใชในงานจัดทําแผนท่ีอุทกธรณี 
วิทยา เพื่อใหไดผลงานมีมาตรฐานตามที่กรมฯกําหนด  

เอกสารแผนที่อุทกธรณี วิทยาและแผนที่ นํ้า
บาดาลรายจั งห วัดต า งๆ  ท่ั วประ เทศของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล และเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาสากล จาก
องคการอนามัยโลก (World Health Organization, 
WHO) องคการความรวมมือขององคการการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (The 
United Nation of Education, Sciences and Culture 
Organization, UNESCO) สมาคมอุทกธรณีวิทยา
สากล (International of Hydrological Sciences, 

IAHS) และสมาคมอุทกนักธรณีวิทยาสากล (Inter- 
national of Hydrogeologists, IAH) เปนเอกสารที่ใช
ในการทบทวนและอางอิงในสําหรับคูมือฉบับน้ี แผนท่ี
อุทกธรณีวิทยาเปนเอกสารในรูปแบบของแผนที่ ซ่ึง
แสดงขอมูลจํานวนมากเก่ียวกับแหลงนํ้าบาดาล โดย
แสดงความสัมพันธของแหลงนํ้าบาดาลกับพ้ืนผิวภูมิ
ประเทศ แสดงความสัมพันธของแหลงนํ้าบาดาลกับ
สภาพทางธรณีวิทยา และแสดงความสัมพันธของ
แหลงนํ้าบาดาลกับแหลงนํ้าประเภทอื่นๆ โดยสวนท่ี
สําคัญท่ีสุดซ่ึงแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา คือ การแสดง
ขอมูลดานปริมาณและดานคุณภาพของนํ้าบาดาล 
ตามพื้นท่ีสวนตางๆ ของแผนที่  

การแสดงขอมูลอุทกธรณีวิทยาซึ่งเปนขอมูลในรูป
ของแผนแผนที่จะแสดงดวยสัญลักษณ สี และลายเสน 
ท่ีเปนมาตรฐานสากล สวนการแสดงขอมูลแหลงนํ้า
บาดาลและความสัมพันธต างๆ  ในเ ชิง ลึกหรือ
แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน มักแสดงดวย
ภาพเงา หรือภาพจําลองสองมิติ หรือภาพจําลองสาม
มิติ  
2. ขอบเขตการดําเนินงาน 

ขอมูลที่ใชในการจัดทําเปนแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
มักมีขอมูลจํานวนมากทั้งท่ีเปนขอมูลรวบรวมจาก
แหลงขอมูลตางๆ และขอมูลท่ีไดจากการสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน (ตามมาตรฐาน 1000-2550) 
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ขอ มูล ท่ีไดจากการสํ ารวจธรณีฟ สิกสบนผิวดิน 
(มาตรฐาน ทบ ส 2000-2550) และขอมูลท่ีไดจากการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน (มาตรฐาน ทบ ส 
3000-2550) ขอมูลดังกลาวบางครั้งอาจพบขอมูลท่ี
ผิดพลาดหรือขอมูล ซ่ึงไมน า เ ช่ือถือ  หรือขอมูล
เบี่ยงเบน จนไมสามารถอธิบายได ผูดําเนินการสํารวจ
จัดทําแผนที่ จําตองวิเคราะห ตรวจสอบ และหาก
พบวาขอมูลท่ีนาสงสัยดังกลาวมีความเปนไปไดหรือ
เปนไปไมได จะตองใหเหตุผลท้ังความเปนไปไดและ
ความเปนไปไมได ภายใตขอสมมติฐานที่นาเช่ือถือ 
ดังน้ันเอกสารคูมือฉบับน้ี จึงมีขอบเขตการดําเนินงาน
โดยสรุป ดังน้ี 

2.1 เปนคูมือสําหรับการดําเนินงานสํารวจจัดทํา
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา  เ พ่ือใหไดแผนที่ตรงตาม
มาตรฐานที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลกําหนด ซ่ึง
ครอบคลุมมาตรฐานงานดานตางๆ รวม 5 ขั้นตอน คือ 

2.1.1  รูปแบบและองคประกอบของแผนท่ีอุทก
ธรณีวิทยาตามมาตรฐานสากล เปนการทบทวนความ
เปนมาของการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
รวมทั้งการกําหนดรูปแบบและองค ประกอบของแผน
ท่ีอุทกธรณีวิทยา ใหมีมาตรฐานสอดคลองกับแผนท่ี
อุทกธรณีวิทยาสากล 

2.1.2  คู มือการใช สัญลักษณ ในแผนที่ อุทก
ธรณีวิทยาตามมาตรฐานสากล เปนการทบทวนการใช
สัญลักษณสีและลายเสนตางๆ สําหรับแสดงขอมูลใน
แผน ท่ีอุ ทกธ รณี วิทยา  รวมทั้ ง กํ าหนดการ ใช
สัญลักษณใหสอดคลองกับมาตรฐานแผนท่ีอุทก
ธรณีวิทยาสากล 

2.1.3  คูมือปฏิบัติสําหรับการจัดทําแผนที่อุทก
ธรณีวิทยา เปนการกําหนดมาตรฐานในการจัดทําแผน
ท่ีตามแผนที่อุทกธรณีวิทยาสากล ซ่ึงประกอบดวย
หัวขอตางๆ คือ (1) การแสดงขอมูลในแผนที่ (2) การ
จัดลําดับความสําคัญของขอมูล (3) การจัดทําคํา 
อธิบายแผนท่ี (4) ขั้นตอนการตรวจสอบแผนที่ 

2.1.4  การจําแนกประเภทแผนที่อุทกธรณีวิทยา  
เปนการกําหนดการจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา
ประเภทตางๆ ตามมาตรฐานสากลโดยมีหัวขอตางๆ 
คือ (1) การจําแนกแผนที่ตามวัตถุประสงคของการใช
งาน (2) การจําแนกแผนที่ตามระดับความนาเช่ือถือ 
(3) การจําแนกแผนที่ตามมาตราสวน (4) การจําแนก
แผนที่ตามระดับของขอมูล 

2.1.5  คูมือการนําเสนอขอมูลท่ีแสดงในแผนที่ 
เปนการกําหนดวิธีการใชขอมูลตางๆ สําหรับการ
จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาตามมาตรฐานสากล ซ่ึง
ประกอบดวยหัวขอตางๆ คือ (1) ธรรมชาติของขอมูล
อุทกธรณีวิทยา (2) ความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
(Inherent Errors) (3) ลักษณะผันแปรของกลุมขอมูล 
(4) มาตรฐานการประมาณการขอมูล 

2.2 หนวยวัดท่ีใชในเอกสารมาตรฐานนี้เปน
หนวยวัดระบบ Systeme Internationale d’Unites 
หรือ SI Units 

2.3 ขอความที่เ ก่ียวของกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในเอกสารฉบับน้ี ครอบคลุมเฉพาะความ
ปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือที่มีมาตรฐานและอยูใน
สภาพสมบูรณพรอมใชงานเทาน้ัน ไมอาจครอบคลุม
ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน หรืออุบัติเหตุใดๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ซ่ึงจะเปน
ความรับผิดของผูใชงานในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ตามขั้นตอนของเอกสารมาตรฐานฉบับน้ี ผูใชงานจึง
จํ า เปนตองคํา นึงถึงความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสินทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ ส 1000-2550 การสํารวจ

อุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน 
- ม า ต ร ฐ า น  ทบ  ส  2001-2550 ก า ร

คัดเลือกวิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 
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- มาตรฐาน ทบ ส 2002-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

- มาตรฐาน ทบ ส 2003-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหว
สะเทือนแบบหักเห 

- มาตรฐาน ทบ ส 2004-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- มาตรฐาน ทบ ส 2005-2550  การสํารวจ
ธรณีฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง 

- มาตรฐาน ทบ ส 3000-2550  การสํารวจ
อุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน 

- มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550  การจัดทํา
แผนที่อุทกธรณีวิทยา 

- คูมือ ทบ ส 1000-2550  การสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาบนผิวดิน 

- คู มือ ทบ ส 2001-2550  การคัดเลือก
วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน 

- คูมือ ทบ ส 2002-2550  การสํารวจธรณี
ฟ สิกสดวยวิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ 

- คูมือ ทบ ส 2003-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดความเร็วคล่ืนไหวสะเทือน
แบบหักเห 

- คูมือ ทบ ส 2004-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

- คูมือ ทบ ส 2005-2550  การสํารวจธรณี
ฟสิกสดวยวิธีการตรวจวัดแรงโนมถวง 

- คูมือ ทบ ส 3000-2550  การสํารวจอุทก
ธรณีวิทยาใตผิวดิน 

3.2 American Society for Testing and 
Materials (ASTM): 

- D5879-02 Standard Guide for 
Geotechnical Mapping of Large Underground 
Openings in Rocks. 
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1 คํานิยาม  
การเรียงลําดับช้ันหินทางอุทกธรณีวิทยา 

(hydrogeological sequences) หมายถึงลักษณะการ
วางตัวของหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาตางๆ เพ่ือ
แสดงอายุ หรือลําดับการวางตัวของหนวยหินตางๆ 

แบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน 
(conceptual hydrogeological models) หมายถึง 
แบบจําลองของพื้นที่ สํารวจจากขอมูลดานอุทก
ธรณีวิทยาที่ไดจากการสํารวจอุทกธรณีวิทยาบนผิว
ดิน เพ่ือใชประกอบกับแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาสําหรับ
การกําหนดแนวทางการสํารวจขั้นตอไป 

ภาพจําลองสองมิติ (planar representa-
tions) หมายถึง ภาพแสดงขอมูลอุทกธรณีวิทยาใน
เชิงลึก เชน ขอมูลช้ันดินช้ันหินจากการเจาะ (geolo-
gical log, bore hole logs) หรือขอมูลการเรียงลําดับ
ช้ันหินจากการเทียบเคียงขอมูลการเจาะ (assem-
blage of logs) ภาพตัดขวางทางอุทกธรณีวิทยา 
(hydrogeological cross-sections) เปนตน 

ภาพจําลองสามมิติ (perspective views) 
ภาพแสดงขอมูลอุทกธรณีวิทยาในลักษณะสามมิติ ทั้ง
กวาง ยาว และลึกหรือหนา เชน ภาพจําลองรูปร้ัวสาม
มิติ (fence diagrams) ภาพจําลองรูปกลองสามมิติ 
(block diagrams) หรือภาพจําลองรูปนูนสามมิติ 
(isometric surface diagrams) เปนตน 

ลายเสน (ornaments) หมายถึงลวดลายที่
แสดงในพื้นที่ ใดพ้ืนท่ีหน่ึงของแผนที่ เ พ่ือใช เปน
สัญลักษณแทนคําอธิบายความหมายและขอบเขตใน
พ้ืนที่น้ัน สวนใหญจะใชลายเสนแสดงขอบเขตและ
ชนิดของหนวยหินทางอุทกธรณีวิทยา 
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สัญลักษณ (symbols) หมายถึงเครื่อง 
หมายที่แสดงในพื้นท่ีใดพ้ืนที่หรือจุดใดจุดหน่ึงของ
แผนท่ีเพ่ือใชเปนสัญลักษณแทนคําอธิบายความ 
หมายของพ้ืนท่ีน้ันหรือจุดน้ัน สวนใหญจะใชแสดง
ความหมายดานภูมิประเทศ เชน แหลงนํ้าซับ ทางน้ํา 
หรือส่ิงกอสราง เชน บอ เขื่อน อางเก็บนํ้า และอ่ืนๆ 
เปนตน 

หนวยหินทางธรณีวิทยา (geological units) 
หมายถึง ช้ันหินตางๆ ท่ีไดจัดแบงไวตามประเภท 
อายุ และลักษณะการวางตัวหรือตามขอมูลอื่นๆ ทาง
ธรณีวิทยา 

หนวยหินทางอุทกธรณี วิทยา  (hydro- 
geological units) หมายถึงช้ันหินตางๆ ท่ีไดจัดแบง
ไวตามประเภท อายุ และลักษณะการวางตัว หรือตาม
ขอมูลอื่นๆ ทางอุทกธรณีวิทยา 

4.2 คํายอ  
กรมฯ  หมายถึง กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
แบบจําลองฯ หมายถึง แบบจําลองอุทก

ธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน 
5. ความสําคัญและการใชงาน   

5.1 เอกสารคูมือฉบับน้ี ไดกําหนดวิธีการสํารวจ
จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา เพ่ือใหไดแผนท่ีตาม
มาตรฐานสากล  

5.2 เอกสารคูมือฉบับน้ี เปนคูมือการสํารวจ
จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาใหไดมาตรฐาน ทบ ส 
4000-2550)  

5.3 การกําหนดมาตรฐานและคูมืองานสํารวจ
จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา ไดกําหนดแนวทางและ
วิธีการดําเนินงานกวางๆ ตามมาตรฐานสากล ซ่ึงอาจ
จําเปนตองปรับเปล่ียนรายละเอียดของเน้ืองานตามท่ี
ผูเช่ียวชาญแตละโครงการจะเห็นสมควร  

6. รูปแบบและองคประกอบของแผนที่อุทกธรณี 
วิทยาตามมาตรฐานสากล 

6.1 รูปแบบสากลของแผนที่อุทกธรณีวิทยา  
การสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาชุด

แรกของประเทศตางๆ ในภาคพื้นยุโรประหวางป ค.ศ. 
1920-1940 โดยสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อการวาง
แผนการพัฒนาแหลงนํ้าบาดาล สําหรับการเกษตร
อุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค มีการใชสัญญา
ลักษณสีลายเสนในแผนท่ีหลายรูปแบบ จนไมสามารถ
นําแผนที่ขางเคียงมาปะติดปะตอกันได ในป 1962 
สมาคมนักอุทกธรณีวิทยาสากล และสมาคมอุทกธรณี 
วิทยาสากล ไดจัดตั้งคณะทํางานสําหรับการติดตาม
การจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาขึ้นคณะหน่ึง โดย
จัดการประชุมขึ้นท่ีกรุงปารีสภายใตการสนับสนุนของ 
UNESCO และมีขอตกลงที่จะรวมกันจัดทํามาตรฐาน 
สากล สําหรับการทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาขึ้น โดย
กําหนดมาตรฐานการใชสัญลักษณสีลายเสนและ
มาตราสวนของแผนท่ี รวมท้ังไดรวมกัน Compile 
แผนที่อุทกธรณีวิทยาของภาคพื้นยุโรปขึ้นในป 1964  
ภายใต รูปแบบแผนที่ 2 รูปแบบคือ  รูปแบบที่ 1 
(model 1) เนนหนักไปทางอุทกธรณีวิทยาโดยแสดง
คา permeability และคุณสมบัติทางชลศาสตรของ 
ช้ันนํ้าในแหลงหินชนิดตางๆ และรูปแบบที่ 2 (model 
2) เนนหนักไปทางนํ้าบาดาลโดยแสดงขีดความ 
สามารถในการใหนํ้าของช้ันนํ้าประเภทตางๆ  

ในป 1965 ไดมีการเสนอแผนที่รูปแบบที่ 3 
(model 3) โดยช้ันนํ้าตางๆ จะแบงออกเปน 3 กลุม 
คือ good aquifers, moderate aquifers และ poor 
aquifers ชนิดของหินแสดงดวยลายเสนสีเทา พ้ืนท่ี
เปน good aquifers แสดงดวยสีนํ้าเงิน สีมวงเปนสี
ของพ้ืนท่ี moderate aquifers และสีนํ้าตาลแทนพื้นท่ี 
poor aquifers แตปญหาใหญคือขอตกลงในการ
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กําหนดขอบเขตของ good aquifers และ moderate 
aquifers ดังน้ันไดมีการเสนอแผนที่รูปแบบท่ี 4 
(model 4) 

แผนท่ีอุทกธรณีวิทยารูปแบบที่ 4 ถือไดวา
เปนแผนที่อุทกธรณีวิทยามิติใหม เปนท่ียอมรับกัน
โดยสวนใหญและในปจจุบันแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาของ
ประเทศตางๆ ยึดถือ model 4 เปนแมบทในการ
สํารวจจัดทําแผนที่มากที่สุด เน้ือหาสาระของแผนที่ 
Model 4 อยูที่การแสดงโดยแบงแยกช้ันนํ้าเปน 3 
ประเภทใหญๆ คือ สีนํ้าเงินสําหรับนํ้าบาดาลที่ไหลไป
ตามชองวางระหวางเม็ดตะกอน ตัวอยางเชนนํ้า
บาดาลในแหลงกรวดทราย หรือหินทรายท่ีมี primary 
permeability สูงๆ เปนตน สีเขียวสําหรับช้ันนํ้าท่ีไหล
ในชองวางตามแนวรอยแตกของชั้นหิน และสีนํ้าตาล
สําหรับพ้ืนที่ไมมีช้ันนํ้า นอกจากน้ันยังแสดงความ
แตกตางของช้ันนํ้าดวยความเขมของสี เชนสีนํ้าเงิน
เขม (dark blue) แสดงพ้ืนที่ของช้ันนํ้าประเภท inter-
granular flow ท่ีมีสภาพช้ันนํ้าแผกระจายเปนพ้ืนท่ี
บริเวณกวาง  สีเขียวออน (screened green) แสดงถึง
ช้ันนํ้า fissured flow ที่มีแนวรอยแตกไมตอเน่ืองเกิด
เฉพาะพ้ืนท่ี  ในขณะเดียวกันสีนํ้าตาลออน (screened 
brown) แสดงถึงพ้ืนท่ีที่มีช้ันหินอาจเก็บนํ้าบาดาลได
บางในพื้นท่ีขนาดเล็ก และสีนํ้าตาลเขมถือวาเปนพ้ืนท่ี
ไมมีแหลงนํ้าบาดาลเลย (Anon, 1977) 

สําหรับแผนที่อุทกธรณีวิทยาตางๆ ของ
ประเทศไทยและแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัด ซ่ึงจัดทํา
โดยกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดยึดถือรูปแบบแผนท่ี 
Model 4 ตามมาตรฐานสากลในการจัดทําแผนที่อุทก
ธรณีวิทยา ดังน้ันในการกําหนดรูปแบบแผนท่ีอุทก-
ธรณีวิทยาใหใชรูปแบบ model 4 ของมาตรฐานสากล
การจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

6.2 องคประกอบท่ีสําคัญของแผนที่อุทกธรณี 
วิทยา 

ตามมาตรฐานกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
(มาตรฐาน ทบ ส 4000-2550) แผนที่อุทกธรณีวิทยา
อยางนอยตองมีองคประกอบ 3 สวน คือ (1) หนาปก
แผนที่ (map cover) (2) ตัวแผนที่ (map face) และ 
(3) องคประกอบอื่นๆ ของแผนที่  

6.2.1 หนาปกแผนที่  
หนาปกแผนที่เปนเอกสารกํากับแผนท่ี

อุทกธรณีวิทยาโดยระบุขอมูลตางๆ เพ่ือกํากับแผนท่ี
อุทกธรณีวิทยาแผนน้ัน ในกรณีท่ีแผนที่มีขนาดใหญ
จําเปนตองพับแผนแผนท่ี หนาปกแผนที่ตองมีขนาด
เทากับแผนกระดาษ A-4 เม่ือพับแผนแผนที่แลว ให
หนาปกแผนที่อยูดานหนาเปรียบเสมือนหน่ึงเปนปก
แผนท่ี สําหรับแผนท่ีประกอบรายงานการสํารวจที่มี
ขนาดเล็กใหจัดทําหนาปกแผนที่ตามความเหมาะสม 
ขอมูลในหนาปกแผนที่ประกอบดวยสวนตางๆ ดังน้ี 

ตราสัญลักษณกรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาล 
(2) ช่ือแผนท่ี   
(3) ช่ือคณะผูจัดทําแผนท่ี ช่ือคณะผูจัด 

ทําแผนที่ใหพิมพดวยอักษรสีดําขนาดที่เหมาะสมไว
บริเวณใตกรอบดานบนของแผนที่ตรงบริเวณก่ึงกลาง
ใตกรอบดานบนของแผนที่  

(4) มาตราสวนของแผนที่เปนเชิงระยะ 
ทาง (graphic scale) พรอมคําอธิบายเก่ียวกับมาตรา
สวนของแผนท่ี ทั้งน้ีเม่ือนําแผนที่ไปถายยอหรือขยาย 
จะทราบมาตรสวนของแผนที่จาก graphic scale 

(5) ลูกศรกํากับทิศใหกําหนดสัญลักษณ
แสดงทิศเหนือ ขนาดเหมาะสมชัดเจน 

(6) ระยะเวลาในการสํารวจขอมูลและป
ท่ีจัดพิมพแผนท่ี ใหพิมพตัวเลขปท่ีจัดพิมพ เปน
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ตัว เลขสากลให เห็น ชัด เจนสํ าห รับการ ใช เปน
เอกสารอางอิง 

6.2.2 ตัวแผนที่  
ตัวแผนที่ไดแกสวนที่แสดงขอมูลภายใน

กรอบพ้ืนท่ีท่ีจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ซ่ึงอาจ
ประกอบดวยขอมูลตางๆ  ดังตอไปน้ี  

(1) ขอมูลผิวดิน เปนขอมูลสภาพภูมิ
ประเทศ เชน ระดับความสูง ทางนํ้า แมนํ้าและแหลง
นํ้าผิวดินตางๆ ขอมูลขอบเขตการปกครองดวย ไดแก 
ตําแหนงของ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และ
ขอบเขตของตําบล อําเภอ และจังหวัด และขอมูลการ
คมนาคม โดยแสดงดวยดวยสีสัญลักษณและลายเสน
ตามมาตรฐานสากล 

(2) ขอมูลหินทางอุทกธรณีวิทยา เปน
ขอมูลหินทางอุทกธรณีวิทยาตางๆ ทั้งท่ีเปนช้ันนํ้า
และช้ันหินก้ันนํ้า ในกรณีท่ีมีช้ันนํ้าหลายๆ ช้ันในพ้ืนท่ี
เดียวกัน ใหแสดงเปนช้ันนํ้าหลัก ซ่ึงเปนช้ันหินใหนํ้า
บาดาลสูงสุดในพื้นท่ีน้ัน ขอบเขตของหินอุมนํ้าและ
ประเภทของชั้นนํ้า โดยแสดงดวยสีสัญลักษณและ
ลายเสนตามมาตรฐานสากล 

(3) ขอมูลปริมาณนํ้าท่ีคาดวาจะพัฒนา
ได (expected well yield) โดยเปนขอมูลปริมาณนํ้า
สูงสุดท่ีสามารถสูบขึ้นใชได (maximum well yield) มี
หนวยเปนหนวยลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (ลบ.ม./ชม.) 
ใหกําหนดเปนระดับการใหนํ้าของช้ันหินเปนระดับ
ตางๆ ตามความเหมาะสม บอนํ้าบาดาลที่ใชในการ
คํานวณหาปริมาณนํ้าสูงสุดจะตองเปนบอท่ีมีการลง
ทอกรองหรือทอเซาะรองตลอดความหนาของชั้นนํ้า
บาดาล (fully penetrated well) สําหรับแผนท่ีนํ้า
บาดาลรายจังหวัดของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล โดย
สวนใหญไดกําหนดไวเปน 4 ระดับไดแก นอยกวา 2, 
2-10, 10-20 และมากกวา 20 ลบ.ม./ชม. ตามลําดับ 

(4) ขอมูลคุณภาพนํ้า คาท่ีใชกําหนด
คุณภาพน้ําเบื้องตนในแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัดเปน
คาปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายในน้ํา (total dissolved 
solids, TDS) มีหนวยเปนมิลลิกรัมตอลิตร (mg/l) โดย
กําหนดคุณภาพนํ้าตามเกณฑขางตน ออกเปน 3 
ระดับ และใชสีแทนคุณภาพแตละระดับ 

(5) ขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากขอมูล
หมวดตางๆ ดังกลาวขางตน ในตัวแผนที่อาจแสดง
ขอมูลประกอบอื่นๆ เชน ตําแหนงของแนวตัดขวาง 
หรือตําแหนงของ block diagrams ตางๆ ตําแหนง
ของพ้ืนท่ีที่เคยมีการศึกษาวิจัยดานอุทกธรณีวิทยาขั้น
รายละเอียด เปนตน สําหรับแผนที่อุทกธรณีวิทยา
ประกอบรายงานการสํารวจ ในตัวแผนที่อาจแสดง
ขอมูลอื่นๆ ดังน้ี 

(5.1)  ตําแหนงการเก็บตัวอยาง (นํ้าและ
หิน) พรอมหมายเลขตัวอยาง 

(5.2)  ตําแหนงการถายรูปสําหรับเปน
ภาพประกอบรายงาน 

(5.3)  ตําแหนงพ้ืนท่ีที่มีการสํารวจขอมูล
ขั้นรายละเอียด 

6.2.3 องคประกอบอื่นๆ ของแผนที่ 
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาจะตองมีองคประ- 

กอบอื่นๆ ที่แสดงบนแผนที่ ดังน้ี 
(1) แผนที่ดัชนี แผนท่ีดัชนีเปนแผนท่ี

ขนาดเล็ก ที่ยอ สวนของแผนที่อุทกธรณีวิทยาตาม
ขนาดที่เหมาะสม (โดยทั่วไปมีขนาด 15x15 ตาราง
เซนติเมตร) แสดงขอบเขตของพ้ืนที่สํารวจจัดทําแผน
ท่ีและพ้ืนท่ีขางเคียง บางครั้งอาจแสดงตําแหนงและ
ขอบเขตของพื้นท่ีสํารวจจัดทําแผนที่ตามเลขหมาย
ระวางแผนท่ี (map sheet) ของแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราสวน 1:50,000 พรอมดวยแผนท่ีระวางพื้นท่ี
ขางเคียง หรือเปนแผนท่ีขนาดเล็กตามขนาดและ
มาตราสวนที่เหมาะสม  
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สําหรับแผนท่ีนํ้าบาดาลรายจังหวัดมาตรา
สวน 1:100,000 ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล จัดพิมพ
ในแผนกระดาษขนาด 60 x 75 ตารางเซนติเมตร  
ขนาดของพ้ืนที่จังหวัดซ่ึงมีขนาดใหญกวาขนาดของ
กระดาษพิมพดังน้ันชุดแผนท่ีนํ้าบาดาลรายจังหวัด  
1 จังหวัด จึงประกอบไปดวยแผนท่ีแผนยอยมากกวา 
1 แผน แผนท่ีดัชนี จะเปนแผนที่ยอสวนขนาดเล็กท่ี
จัดทําไวเพ่ือแสดงสวนประกอบของแผนท่ีนํ้าบาดาล
สวนตางๆ เพ่ือความสะดวกในการคนหาแผนที่ในสวน
ท่ีตองการ  

(2) สัญลักษณท่ีใชในแผนที่ ( legend) 
(รายละเอียดในหัวขอ 6) 

(3) คําอธิบายแผนที่ (map explanation) 
(รายละเอียดในหัวขอ 7.3) 

(4) แบบจําลองอุทกธรณี วิทยาเชิงมโน
ทัศน  อาจแสดงดวยภาพจําลองสองมิติ เชน ภาพตัด 
ขวางทางอุทกธรณีวิทยา หรือภาพจําลองสามมิติ เชน 
ภาพจําลองรูปร้ัวสามมิติ (fence diagrams) ภาพ
จําลองรูปกลองสามมิติ (block diagrams) เพ่ือแสดง
ลักษณะและความสัมพันธทางอุทกธรณี วิทยา 
โดยเฉพาะการวางตัวของช้ันหินและช้ันนํ้าตางๆ ใต
ผิวดิน ซ่ึงไมสามารถมองเห็นในเชิงลึกไดจากตัวแผน
ท่ี  ทั้งน้ีในแผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัดไดกําหนดให
จัดทําแบบจําลองอุทกธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน อยาง
นอยจังหวัดละ 2 แนว โดยการจัดทําแบบจําลองอุทก
ธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน ตองกําหนดแนวที่ผานช้ันหิน
ให นํ้าทุก ช้ันที่พบในจังหวัด น้ัน  และโดยเฉพาะ
โครงสรางทางธรณีวิทยาที่สําคัญเก่ียวกับการเปน
แหลงนํ้าบาดาล รวมท้ังกําหนดใหใชสัญลักษณของ
หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยา โครงสรางทางอุทก
ธรณีวิทยา ปริมาณ และคุณภาพนํ้า  เชนเดียวกับท่ีใช
ในสวนของตัวแผนท่ี และใหแสดงตําแหนงบอนํ้า
บาดาลหรือขอมูลการเจาะอื่นๆ ท่ีนําขอมูลมาใชใน
การจัดทําแบบจําลองฯ ตําแหนงทางนํ้า และตําแหนง

ทางการปกครอง (ตําบล หรือ อําเภอ) สําคัญๆ ท่ีแนว
ของแบบจําลองฯ ลากผานมาตราสวนของแบบจําลอง
ฯ ตามความเหมาะสม โดยท่ัวไปในแผนที่นํ้าบาดาล
รายจังหวัดมีมาตราสวน 1:100,000 ในแนวระนาบ
และ 1:2,000 ในด่ิง 

(5) แผนที่ ประกอบ  ( supplementary 
maps) แผนท่ีประกอบเปนแผนที่ขนาดเล็กยอสวน
ขอบเขตพ้ืนที่ สํารวจจัดทําแผนที่ มีราย ละเอียด 
เชนเดียวกับแผนที่ดัชนี พรอมกํากับมาตราสวนที่ใช 
คาเสนรุงและเสนแวงที่สําคัญ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
แสดงขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาเฉพาะเรื่องซ่ึงไม
สามารถแสดงทับซอนไดในแผนท่ีหลัก หรืออาจแสดง
ขอมูลทับซอนได แตจะทําใหแผนท่ีหลักมีรายละเอียด
มากเกินไป ตัวอยางเชน ในแผนท่ีนํ้าบาดาลราย
จังหวัดของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล มีแผนที่ประกอบ
ตางๆ เชน แผนท่ีแสดงปริมาณคลอไรด (chloride 
contents map) แผนที่แสดงปริมาณความกระดาง 
(Hardness Contents Map) แผนที่แสดงแหลงนํ้า
บาดาลระดับตื้น (shallow aquifer map) และแผนท่ี
แสดงระดับความลึกของช้ันนํ้า (isopach map of 
aquifer’s depth)  เปนตน โดยที่แผนที่ประกอบแตละ
แผนจะแสดงคุณสมบัติ เฉพาะแตละอยางของช้ันนํ้า
ท้ังจังหวัด 

(6) แหลงขอมูล  
(7) เอกสารอางอิงท่ีใชในการทําแผนที่  

7. คูมือการใชสัญลักษณสําหรับการแสดงใน
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยา  

คณะทํางานจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาสากลของ 
IAH และ IAHS ภายใตความรวมมือของ UNESCO 
และองคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีการปรับปรุง
แกไขและเพ่ิมเติม สัญลักษณ ลายเสน และสีท่ีใชใน
การจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาอยางตอเน่ือง และ
กําหนดเปนสัญลักษณสากลเปนมาตรฐานสากล
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สําหรับใช ในการจัดทําแผนที่อุทกธรณี วิทยาใน
ปจจุบัน (UNES-CO,1983) โดยแบงเปนหมวดขอมูล
ตางๆ คือ (1) ภูมิประเทศ (2) ภูมิอากาศ (3) 
ธรณีวิทยา (4) ศิลาวิทยา (5) อุทกศาสตร (6) ธรณี 
วิทยานํ้าบาดาล (7) อุทกเคมี (8) บอนํ้าบาดาลและ
ส่ิงกอสราง สําหรับหมวดศิลาวิทยาซ่ึงเก่ียวของกับ
หนวยหินทางอุทกธรณีวิทยาของประเทศไทย คณะ
ผูจัดทํามาตรฐานฯ คร้ังน้ีไดรวบรวมสัญลักษณของ
หนวยหินตางๆ จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาและแผนที่
นํ้าบาดาลรายจังหวัด จัดทําเปนมาตรฐานสําหรับการ
สํารวจจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 (ภาคผนวก) 
8. หลักปฏิบัติสากลในการสํารวจจัดทําแผนท่ี
อุทกธรณีวิทยา  

ตามมาตรฐานสากล (UNESCO, 1983) ได
กําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาที่
เก่ียวของกับการจัดการขอมูล ซ่ึงกรมทรัพยากรนํ้า
บาดาลเห็นสมควรใหยึดถือเปนมาตรฐาน ดังน้ี   

8.1 หลักปฏิบัติในการแสดงขอมูลในแผนท่ี  
หลักปฏิบั ติแสดงขอ มูลในแผนที่ อุทก

ธรณีวิทยา ตองจัดวางรูปแบบของการแสดงขอมูลให
เหมาะสมเชน contour lines เหมาะสําหรับประเภท
ขอมูลท่ีมีคาความเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองเปนชวง
ใดๆ และการเปลี่ยนแปลงของขอมูลแบบคอยๆ ลาด
ชันทีละนอย เชนขอมูลความลึกของระดับนํ้าบาดาล 
เปนตน แตสําหรับขอมูลที่มีคาการเปลี่ยนแปลงอยาง
ทันทีทันใด  การแสดงขอมูลดังกลาวดวยวิธีการ 
shading ผสมผสานกับ contour lines ก็อาจแกปญหา
การขาดชวงของ contour lines ไปไดตัวอยางเชน 
การแสดงปริมาณนํ้าบาดาลในชั้นหินปูน นํ้าบาดาลที่
ไดจากแนวรอยแตกและ bedding planes ของหินปูน
อยูในชวงระหวาง 5 - 30 ลบ.ม./ชม. แตบอนํ้าบาดาล
ตรงบริเวณก่ึงกลางของพื้นที่แหลงหินปูน ไดนํ้าจาก

โพรงหินปูนใตดินสูงถึง 200 ลบ.ม./ชม. โดยมีขอมูล
สามารถกําหนดขอบเขตของโพรงหินปูน (จากการ
สํารวจทางธรณีฟสิกส) ขอมูลดังกลาวหากแสดงดวย 
contour lines ในบริเวณพื้นที่ไดนํ้าจากแนวรอยแตก
และ bedding planes และ shading ในพ้ืนท่ีโพรงหิน 
ก็จะไดขอมูลครบถวนโดยไมขาดหาย อยางไรก็ตาม
การแสดงขอมูลดวย contour lines จะตองมีปริมาณ
ขอมูลมากเพียงพอ การแสดงปริมาณนํ้าบาดาลจาก
ขอมูลบอนํ้าบาดาลจํานวนนอยจะเกิดความผิดพลาด
ไดมาก หากไมมีขอมูลดานอื่นๆ ชวยสนับสนุน เชน 
การหาความหนาของชั้นนํ้าในพื้นที่ที่ไมมีบอเจาะโดย
วิธีทางธรณีฟสิกส 

ขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยาบางสวนเปน
ขอมูลผันแปรตามฤดูกาล (transient data) ตัวอยาง 
เชน ระดับนํ้าบาดาลหรือปริมาณการใชนํ้าบาดาลหรือ
แมแตคุณภาพนํ้าบาดาล โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณ
คลอไรดในนํ้าของช้ันนํ้าประเภททรายชายหาด การ
แสดงขอมูลเหลาน้ีอาจแสดงเปนภาพรวมหรือคาเฉลี่ย
เฉพาะชวงเวลาใดเวลาหน่ึงหรือแมแตแสดงขอมูล
เฉพาะชวงเวลาสั้นๆ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของ
การใชงาน ตัวอยางเชน การสํารวจจัดทําแผนท่ีอุทก
ธรณีวิทยาท่ัวไป มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือแสดงสภาพ
แหลงนํ้าบาดาล การแสดงขอมูลระดับนํ้าบาดาลอาจ
สํารวจจัดเก็บขอมูลระดับนํ้าบาดาลในชวงระยะเวลา
ใดเวลาหน่ึงในชวงส้ันๆ มาแสดงในแผนที่ก็ได แต
หากเปนการจัดทําแผนท่ีโดยมีวัตถุประสงคพิเศษที่จะ
แสดงปริมาณนํ้าจากแหลงนํ้าผิวดินที่ไปลงเติมช้ันนํ้า
ระดับต้ืนในชวงฤดูแลง จําเปนตองใชขอมูลระดับนํ้า
เฉล่ียของฤดูแลงเทาน้ันมาแสดงในแผนที่ดังกลาว 

8.2 การจัดลําดับความสําคัญของขอมูล  
แผนที่อุทกธรณีวิทยาแสดงขอมูลจํานวน

มากในรูป graphic เพ่ือใหผูใชแผนที่รับทราบขอมูล
ตางๆ ไดถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุดโดย
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ไมตองอานคําบรรยายที่ยืดยาว ดังน้ันการแสดงขอมูล
ตางๆ ในแผนที่จําเปนตองจัดลําดับความสําคัญของ
ขอมูลใหเหมาะสมและสามารถใชประโยชนตาม
วัตถุประสงคของผูใชไดโดยงาย ตัวอยางเชน ground-
water availability map ขอมูลที่สําคัญที่สุดไดแก
ปริมาณนํ้า คุณภาพนํ้า ความลึก ความหนา ของช้ัน
นํ้าและระดับนํ้าบาดาลเปนตน ในทางตรงกันขาม 
groundwater overexploited map หรือแผนท่ีแสดง
ความเสี่ยงตางๆ (groundwater  vulnerability maps) 
ขอมูลท่ีสําคัญไดแกขอมูลการสูบนํ้าขึ้นใชจากช้ันหิน
อุม ขอมูลแสดงทิศทางและอัตราการไหลของน้ําในช้ัน
นํ้า ขอมูลการไหลเติมนํ้าบาดาลตามกระบวน การทาง
ธรรมชาติ ขอมูลปริมาณการกักเก็บนํ้าบาดาลในชั้น
นํ้า ขอมูลการเปล่ียนแปลงดานคุณภาพนํ้าบาดาล 
ขอมูลดานคุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันนํ้า ขอมูล
ความสัมพันธทางชลศาสตรระหวางนํ้าบาดาลและ
แหลงนํ้าผิวดิน (hydraulic continuity)  และขอมูล
แหลงมลพิษท่ีอาจไหลลงปนเปอนในช้ันนํ้า  เปนตน 

การออกแบบแผนที่ใหสวยงามตามความ
เหมาะสม เปนศิลปะเฉพาะตัวของผูจัดทําแตการ
ตกแตงแผนที่ เ กินความจําเปน อาจทําใหการใช
ประโยชนตามวัตถุประสงคหลักไดไมเต็มที่ก็เปนได 
ขอพึงระวังคือ อยาใหแผนท่ีมีขนาดใหญเกินความ
จําเปน ขนาดของแทนพิมพมีขีดจํากัด ผูใชแผนท่ี
อาจจะยุงยากสับสนในการตอช้ินสวนตางๆ ใหเปน
แผนท่ีท้ังบริเวณพื้นท่ีของแผนท่ี บางครั้งผูใชแผนท่ี
อาจจําเปนตองไปถายยอแผนท่ี หากตัวอักษรตางๆ 
บนแผนที่มีขนาดเล็กเม่ือถายยอสวนลงแลว ผูใชแผน
ท่ีอาจไมสามารถอานขอความตางๆ ในแผนที่ได 

8.3 หลักปฏิบัติการจัดทําคําอธิบายแผนที่  
ตามมาตรฐาน ทบ ส 4000-2550กําหนดให

จัดทําคําอธิบายแผนที่อุทก-ธรณีวิทยา ท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเปนคําอธิบายส้ันๆ ตรงไปตรงมา 

สําหรับคําอธิบายภาษาอังกฤษใหใชเปนวลีส้ันๆ โดย
ไมมีประโยค คําอธิบายแผนที่ตามมาตรฐานสากล
จะตองประกอบดวยคําอธิบายตามหมวดตางๆ ดังน้ี 

8.3.1 คําอธิบายเก่ียวกับองคประกอบตางๆ 
ของแผนที่  

ตามมาตรฐานสากลของการจัดทําแผนท่ี
อุทกธรณีวิทยาสากล นอกจากคําอธิบายเก่ียวกับการ
ใช สัญลักษณ สีและลายเสนตางๆ  จะตองจัดทํา
คําอธิบายวิธีการใชแผนท่ีดัชนีและแผนท่ีประกอบ
ตางๆ รวมทั้งจัดทําคําอธิบายเก่ียวกับแบบจําลองอุทก
ธรณีวิทยาเชิงมโนทัศน  

8.3.2 ชวงระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลประเภท
ตางๆ ในสนาม  

เน่ืองจากขอมูลอุทกธรณีวิทยาบางชนิด 
เปนขอมูลท่ีมีการแปรเปลี่ยนตามกาลเวลา เชน ขอมูล
ระดับนํ้าบาดาลและขอมูลคุณภาพนํ้าในช้ันนํ้าอาจ
เปล่ียนแปลงตามฤดูกาล ดังน้ันการจัดเก็บขอมูล
ดังกลาวในพ้ืนที่สํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
จําเปนตองจัดเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาที่ใกลเคียง
กันใหมากที่สุดเทาท่ีจะเปนไปได ตามมาตรฐานการ
จัดทําแผนที่สากล ใหระบุชวงระยะเวลาของการ
จัดเก็บขอมูลในคําอธิบายแผนที่ 

8.3.3 วิธีการแปลความหมายขอมูล  
ตามมาตรฐานการจัดทําแผนที่อุทกธรณี 

วิทยาสากลใหระบุวิธีการแปลความหมายขอมูลใน
คําอธิบายแผนที่โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลจากการ
สํารวจดวยวิธีการทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน จะระบุ
วิธีการสํารวจ วิธีการแปลความหมายขอมูลการสํารวจ 
และอาจจัดทําแผนท่ีประกอบแสดงรายละเอียดใน
บริเวณพ้ืนที่สํารวจพรอม geophysical models 
สําหรับการประมาณการขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา
อ่ืนๆ ใหระบุวิธีการประมาณการขอมูล ลักษณะผัน
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แปรของกลุมขอมูล และความคลาดเคลื่อนของขอมูล 
(รายละเอียดในหัวขอ 10.2, 10.3, และ 10.4) 

8.4 ขั้นตอนการตรวจสอบแผนที่  
เม่ือจัดทําตนรางแผนที่อุทกธรณีวิทยาแลว

เสร็จตามมาตรฐานสากลในการจัดทําแผนที่อุทก
ธรณีวิทยาจะตองการตรวจสอบแผนที่ตามข้ันตอน
ตางๆ ดังน้ี 

8.4.1 ตรวจสอบโดยผูจัดทําแผนที่  
ตรวจสอบความสมบูรณของแผนที่อีกครั้ง 

เชน ลายเสนสัญลักษณและสีตางๆ ท่ีใชในแผนที่ตรง
กับลายเสน สัญลักษณและสีตางๆ ที่ใชในคําอธิบาย
แผนท่ีหรือไม รวมท้ังตรวจสอบควบคุมชนิดของ
ลายเสนสัญลักษณ และเสนคอนทัวรตางๆ ใหมีความ
ถูกตอง ตรวจสอบขอความการบรรยาย และอื่นๆ  

8.4.2 สอบทานโดยคณะทํางาน  
สอบโดยคณะทํางานในการสํารวจจัดทํา

แผนท่ี อาจมีทีมงานประกอบ ดวยนักธรณีวิทยาใน
การจัดเก็บขอมูลภาคสนาม นักเคมีในการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล และนักอุทกธรณีวิทยา 
ทําหนาท่ีเปนผูควบคุมการจัดทําแผนท่ี ควรจะใหทุก
คนในคณะทํางานรวมกันตรวจสอบอีกครั้ง 

8.4.3 ตรวจสอบโดยผูใชแผนท่ี  
ตรวจสอบโดยผูใชแผนท่ี หากแผนที่อุทก

ธรณีวิทยาจัดทําขึ้นเพ่ือใชประโยชนสําหรับผูจัดทํา
โดยเฉพาะ ผูจัดทําแผนท่ียอมเขาใจในสวนตางๆ ของ
แผนท่ีเปนอยางดี แตหากแผนที่อุทกธรณีวิทยา
ดังกลาวจัดทําขึ้นเพ่ือใชประโยชนโดยท่ัวไป ผูจัดทํา
แผนที่ควรจะสงตนรางแผนที่ใหเพ่ือนรวมงาน ได
ตรวจสอบแผนที่ดวยวาใชประโยชนจากแผนที่ได 
ตามท่ีผูจัดทําตั้งไวหรือไม มีขอเสนอแนะอยางไร
หรือไม และส่ิงสําคัญ ผูจัดทําแผนท่ี ควรจะสงตนราง
แผนท่ีใหผูบังคับบัญชาตรวจสอบดวย โดยจะตองให
เวลาแกผูตรวจสอบตามสมควร 

8.4.4 ตรวจสอบครั้งสุดทาย  
ตรวจสอบขั้นสุดทาย หลังจากผานการ

ตรวจสอบตามขั้นตอนตางๆ ดังกลาวแลวผูใชแผนท่ี
อาจสงตนราง เพ่ือการจัดพิมพ โดยขอใหจัดพิมพตน
รางแผนท่ีเพ่ือการตรวจสอบขั้นสุดทายในจํานวนไม
เกิน 10 ชุด กอนการพิมพจริง โดยผูจัดทําแผนที่จะ 
ตองตรวจสอบความคมชัดของลายเสนตางๆ ความ
คมชัดของตัวอักษรตางๆ รวมทั้งความแตกตาง
ระหวางโทนสีตางๆ ใหชัดเจน โดยเฉพาะตรงบริเวณ
รอยตอระหวางแผนที่ ซ่ึงในขั้นตอนน้ียังสามารถ
เปล่ียนแปลงแกไขความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ได 
กอนการพิมพจริง 
9. การจําแนกแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

การจําแนกประเภทแผนที่อุทกธรณีวิทยาตาม
มาตรฐานสากล สามารถใชเปนแนวทางในการสํารวจ
จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาประเภทตางๆ ใหได
มาตรฐาน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล จึงไดกําหนด
มาตรฐานการจําแนกประเภทแผนที่ ตามที่ไดกําหนด
ไวในการสํารวจจัดทําแผนที่ อุทกธรณีวิทยาสากล 
(Vrba and Zaporozec, 1994) ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

9.1 การจําแนกแผนที่ตามวัตถุประสงคของการ
ใชงาน  

แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาสามารถจําแนกตาม
วัตถุประสงคของการใชงานตางๆ ดังน้ี  

9.1.1 แผนที่อุทกธรณีวิทยาสําหรับการใชงาน
ท่ัวไป  

เปนแผนที่อุทกธรณีวิทยาที่จัดทําข้ึนมี
วัตถุประสงคหลายๆ ประการรวมกัน ทั้งน้ีโดยสวน
ใหญจะมีเปาหมายหลักสําหรับแสดงสภาพแหลงนํ้า
บาดาลทั้งในดานปริมาณและคุณภาพแหลงนํ้าบาดาล
ของพ้ืนท่ีตางๆ เ พ่ือการวางแผนการการพัฒนา
ทรัพยากรน้ําบาดาล ทรัพยากรน้ําหรืออาจใชเปน
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แผนท่ีแสดงขอมูลความหนา ประเภทของช้ันตะกอน
หินรวนและโครงสรางอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน สําหรับ
การประยุกตใชในดานธรณีวิทยาฐานราก ดังน้ันแผน
ท่ีประเภทน้ีจึงเปนแหลงรวมขอมูลดานอุทกธรณีวิทยา
จํานวนมาก แตขอมูลท่ีสําคัญ ไดแกขอมูลดานสภาพ
นํ้าแหลงนํ้าบาดาลของพ้ืนท่ีตางๆ ขอมูลหนวยหิน
ทางอุทกธรณีวิทยาตางๆ รวมไปถึงความหนาของ
หนวยหินตางๆ และขอมูลการเรียงลําดับของหนวย
หินทางอุทกธรณีวิทยา (hydrogeological sequences) 
สําหรับขอมูลระดับรองลงมา อาจเปนขอมูลระดับนํ้า
บาดาล ทิศทางการไหลของน้ําบาดาล หรืออาจแสดง
พ้ืนท่ีวิกฤตการณนํ้าบาดาล (over-exploited areas) 

9.1.2 แผนที่อุทกธรณีวิทยาสําหรับการใชงาน
ดานวิทยาศาสตร   

เปนแผนที่อุทกธรณีวิทยาที่แสดงขอมูล
ทางดานวิทยาศาสตรและแหลงนํ้าบาดาลเปนหลัก 
โดยไมคํานึงถึงวัตถุประสงคอื่น เชน แผนท่ีอุทก
ธรณีวิทยาที่แสดงขอมูลแหลงทรัพยากรนํ้าบาดาล
รวมกับขอมูลดานอุทกวิทยา เชน ปริมาณนํ้าฝน หรือ 
ปริมาณนํ้าทา  หรือปริมาณการคายระเหย  หรือ 
ปริมาณความชื้นในดิน หรือการซึมผานผิวดิน ซ่ึงเปน
ขอมูลที่ไดจากการตรวจวัดหรือการคํานวณโดยใช
หลักการทางวิทยาศาสตรหรืออาจเปนแผนที่ที่แสดง
ขอมูลแหลงนํ้าบาดาลในยุคกอนๆ เปนตน  

9.1.3 แผนที่อุทกธรณีวิทยาประยุกต  
เปนแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาที่จัดทําขึ้นเพ่ือ

วัตถุประสงคหลักในการออกแบบดานวิศวกรรม 
ตัวอยางเชนแผนท่ีแสดงรูปแบบของช้ันนํ้าในแนวรอย
แตก ความหนาแนนของแนวรอยแตก ในบริเวณพ้ืนท่ี
กอสรางเขื่อน หรือแผนท่ีแสดงปริมาณนํ้าฝนลักษณะ
การไหลของทางนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาลรวมไปถึงการ

พยากรณความเส่ียงตอการทวมขังของนํ้า การไหล
หลากนํ้าปาในพื้นท่ีกอสรางแหลงฝงกากขยะ หรืออาจ
เปนแผนที่แสดงความหนา ขอบเขตการแผกระจาย 
และคาความซึมผานได ของกรวดทรายในชั้นนํ้าท่ี
วางตัวเหนือช้ันแร เพ่ือใชในการวางแผนการพัฒนา
แหลงแร โดยท่ัวไปแผนที่อุทกธรณีวิทยาประยุกต มัก
เปนแผนท่ีมาตราสวนขนาดใหญในบริเวณพ้ืนท่ีเล็กๆ  

9.1.4 แผนที่อุทกธรณีวิทยาเพื่อการวางแผน 
การพัฒนา  

เ ป น แ ผน ท่ี อุ ท ก ธ รณี วิ ท ย า เ พื่ อ ใ ช
ประโยชนในการพัฒนาทรัพยากรอื่นๆ ใหสอดคลอง
กับสภาพแหลงนํ้าบาดาล สําหรับการวางแผนการ
พัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนตนวาการแสดง
ขอมูลแหลง นํ้าบาดาลรวมกับขอมูลการจําแนก
ประเภทของดิน หรือการแสดงขอมูลแหลงนํ้าบาดาล
รวมกับขอมูลแหลงนํ้าผิวดินในฤดูกาลตางๆ เพ่ือการ
พัฒนาทรัพยากรแหลงนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ดังน้ันแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาเพื่อการวางแผนการ
พัฒนา จึงอาจเปนแผนท่ีมาตราสวนขนาดใหญ ระดับ
อําเภอหรือจังหวัด หรืออาจเปนแผนท่ีมาตราสวน
ขนาดกลาง  สําหรับการวางแผนระดับภาค หรือ
ระดับประเทศก็ได 

9.1.5 แผนที่อุทกธรณีวิทยาเพื่อการศึกษา  
เปนแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ที่แสดงขอมูล

สภาพแหลงนํ้าบาดาลรวมกับขอมูลอื่นๆ สําหรับการ
ศึกษาวิจัยท้ังในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี แผนที่ประเภทน้ีจึงมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
ขึ้นอยูกับวาจะศึกษาวิจัยในเร่ืองใด เปนตนวา การ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับชนิดของพืชเศรษฐกิจรวมกับ
สภาพแหลง นํ้าบาดาลและรายไดของเกษตรกร 
การศึกษามูลคาของแหลงนํ้าท่ีใชในภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมและอื่นๆ 
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9.2 การจําแนกแผนที่ตามระดับความนาเช่ือถือ 
ความนาเช่ือถือของแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

ขึ้นอยูกับคุณภาพและปริมาณของขอมูล การตรวจสอบ
ขอมูล การแปลความหมายของขอมูล และขอสมมติ 
ฐานตางๆ ที่แสดงบนแผนที่ ในการจัดทําแผนที่อุทก
ธรณีวิทยาที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง บางสวน
ของพ้ืนท่ีอาจมีขอมูลที่ไมสมบูรณ ในขณะที่บางสวนมี
ขอมูลจํานวนนอย ในกรณีเชนน้ี อาจจัดทําเปนแผนท่ี
ดัชนีแสดงความนาเช่ือถือของพ้ืนท่ีตางๆ โดยอาศัย
หลักเกณฑตามรูปท่ี 1 (ranking by reliability) เปน
เครื่องมือในการอธิบายประกอบแผนที่ก็ได 

ในการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
บางครั้งมีวัตถุประสงคหลักสําหรับการใชงานของ
บุคคลทั่วไป ดังน้ันแผนที่ประเภทน้ี จําเปนตองแสดง
ขอมูลท่ีเรียบงายไมซับซอน สัญลักษณตางๆ ชัดเจน 
เขาใจงาย คําอธิบายแผนที่ชัดเจน ใชภาษางายๆ และ

ท่ีสําคัญตองแสดงขอมูลท่ีไมซับซอนจนเกินไป โดย
การแสดงขอมูลเฉพาะดานหรือหลายดานแตชัดแจง 
ความซับซอน จะเพิ่มขึ้นเม่ือการแสดงขอมูลมากดาน
ขึ้นดังแสดงในรูปที่ 1  

9.3 การจําแนกแผนที่ตามมาตราสวน  
แผนที่อุทกธรณีวิทยาอาจจําแนกตามขนาด

ของมาตราสวนออกเปน 4 ระดับ (Anon, 1977) คือ 
9.3.1 มาตราสวนขนาดใหญมาก  

เปนแผนที่มาตราสวนนอยกวา 1:20,000 
มักเปนแผนที่อุทกธรณี วิทยาประกอบรายงานการ
สํารวจอุทกธรณีวิทยา หรือประกอบรายงานดานอื่นๆ 
ในบริเวณพ้ืนที่ขนาดเล็กและมีรายละเอียดขอมูลอุทก
ธรณีวิทยาจํานวนมาก ตัวอยางเชน การสํารวจนํ้า
บาดาลเพื่อกําหนดตําแหนงจุดเจาะบอนํ้าบาดาลใน
บริเวณพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1  ระดับความนาเช่ือถือและระดับความซับซอน (ดัดแปลงจาก Vrba and Zaporozec, 1994)  

 

 

 

(ก)   แสดงระดับความนาเชื่อถือจํานวน 7 ระดับ 

ระด
ับค
วาม

เชื่อ
ถือ
ที่เพ

ิ่มข
ึ้น 

(ข)  แสดงระดับความซับซอน 4 ระดับ 

1. พื้นฐานขอมูลทั้งหมดเปนขอมูลประมาณการ 
หรือขอมูลทั่วไป 

2. 10% เปนขอมูลที่เชือ่ถือได: 90% ขอมูลประมาณการ 
3. 25% เปนขอมูลที่เชือ่ถือได: 75% ขอมูลประมาณการ 
4. 50% เปนขอมูลที่เชือ่ถือได: 50% ขอมูลประมาณการ 
5. 75% เปนขอมูลที่เชือ่ถือได: 25% ขอมูลประมาณการ 
6. 90% เปนขอมูลที่เชือ่ถือได: 10% ขอมูลประมาณการ 
7. ขอมูลทั้ง 100% เปนขอมูลที่เช่ือถือได 
8.  

คําอธิบาย คําอธิบาย 

ระด
ับค
วาม

เชื่อ
ถือ
ที่เพิ่

มข
ึ้น 

A. แสดงขอมูลองคประกอบเดียว  
(เชน ศักยภาพแหลงน้ําบาดาล) 

B. แสดงขอมูลสององคประกอบ (เชน  ศักยภาพ
แหลงน้ําบาดาลและสภาพธรณีวิทยา) 

C. แสดงขอมูลสามองคประกอบ  
(เชน  ศักยภาพแหลงน้ําบาดาล  
คุณภาพน้ํา และสภาพธรณีวิทยา) 

D. แสดงขอมูลมากกวาสามองคประกอบ 
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9.3.2 มาตราสวนขนาดใหญ  
เปนแผนท่ีที่มีมาตราสวน 1:20,000 ถึง 

1:100,000 เปนแผนที่อุทกธรณีวิทยาใชประกอบ
แผนการสํารวจอุทกธรณีวิทยาหรือรายงานประเภท
อื่นๆ ที่มีพ้ืนท่ีโครงการขนาดใหญและมีรายละเอียด
ขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยาไมมากนัก ตัวอยางเชน 
แผนที่อุทก-ธรณีวิทยาบริเวณโครงการชลประทานลุม
นํ้ากํ่าตอนลาง แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาแองหาดใหญ 
แผนที่นํ้าบาดาลรายจังหวัดเปนตน 

9.3.3 มาตราสวนขนาดเล็ก 
เปนแผนที่ท่ีมีมาตราสวน 1:100,000 ถึง 

1:500,000 เปนแผนท่ีแสดงขอมูลดานอุทกธรณีวิทยา
สําหรับประโยชนในดานการวางแผนการพัฒนานํ้า
บาดาลระดับภาคระดับประเทศ หรือการวางแผนการ
พัฒนาดานอื่นๆ ท่ีจําตองใชขอมูลดานแหลงนํ้าบาดาล
ประกอบการวางแผน ตัวอยางเชน แผนท่ีอุทกธรณี 
วิทยาประเทศไทย (1:1,000,000) แผนที่อุทกธรณี 
วิทยารายภาคของประเทศไทย (มาตราสวน 1:500,000) 
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาลุมแมนํ้าโขงตอนลาง (มาตรา
สวน 1:1,000,000) เปนตน 

9.3.4 มาตราสวนขนาดเล็กมาก  
เป นแผน ท่ี ท่ี มี มาตราส วนน อยกว า 

1:1,000,000 (บางครั้งอาจถึง 1:10,000,000) เปน
แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาที่ใหขอมูลดานอุทกธรณีวิทยา
อยางกวางๆ อาจจะเปนระดับประเทศ ระดับทวีป 
หรือ World Water Resources Information เปนตน  

จากการศึกษาแผนที่อุทกธรณีวิทยา
ประเทศตางๆ ของ UNESCO และ WMO ในป 1977 
(Anon, 1977) ไดเสนอวิธีการกําหนดมาตราสวนของ
แผนท่ีอุทกธรณี วิทยาที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค
ของการใชงาน และขนาดของพื้นที่ ดังตารางท่ี 1  

รวมทั้ งได เสนอวิธีการกําหนดขนาด
มาตราสวนของแผนท่ี  โดยการนําเอาคาความ
นาเช่ือถือของขอมูล  (ranking by reliability)  และ
ระดับความซับซอนของขอมูล (ranking by complexity) 
มาเปนหลักเกณฑในการพิจารณาโดยแบงขนาดของ
พ้ืนท่ีออกเปน 3 ระดับ  คือ  ทวีปและโลก  ระดับ
ภูมิภาคหรือประเทศ  และระดับพ้ืนท่ี ดังตัวอยางใน
ตารางที่ 5 แผนที่ continental หรือ  global hydro-
geological map ท่ีมีความซับซอนของขอมูล 

ตารางที่ 1 หลักเกณฑการกําหนดมาตราสวนของแผนที่อุทกธรณีวิทยา 

ความเหมาะสมของการกําหนดมาตรสวนตอพ้ืนที่ท่ีครอบคลุม 
มาตราสวน ทวีป หรือ โลก 

(continental หรือ global) 
ภูมิภาค 

(regional) 
เฉพาะพื้นที่ 

(local) 
1 : 25,000,000 
1 : 10,000,000 
1 : 5,000,000 
1 : 1,000,000 
1 : 500,000 
1 : 250,000 

A – 1 
B – 1 
B – 1 

ไมเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 
เหมาะสม 

ไมเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
ไมเหมาะสม 
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ระดับ A (one-element) และความนาเช่ือถือของ
ขอมูลระดับ 1 มาตราสวนท่ีเหมาะสมคือ1: 5,000,000 
แตหากมีซับซอนของขอมูลมากขึ้น (เพ่ิมระดับ A เปน 
B หรือ C) และมีความนาเช่ือถือของขอมูลเพ่ิมขึ้น 
(จากระดับ 1 เปนระดับ 2, 3, 4) มาตราสวนของแผน
ท่ี จะใหญขึ้นตามลําดับ (C-4 มาตราสวนท่ีเหมาะสม
คือ 1:250,000) และสําหรับแผนที่อุทกธรณีวิทยา
ระดับ พ้ืนท่ี  ควรมีขนาดมาตราสวนไมนอยกวา 
1:100,000 เปนตน 

อยางไรก็ตามขนาดของแผนที่ มีสวนใน
การกําหนดมาตราสวนของแผนที่อุทกธรณีวิทยา ท้ังน้ี
เน่ืองจากขีดจํากัดของขนาดแทนพิมพ ซ่ึงโดยทั่วไป
จะสามารถพิมพไดที่ขนาดความกวางของกระดาษ 
ไมเกิน 110 เซนติเมตร การตอแผนท่ี หรือแผนท่ีที่มี
สวน ประกอบหลายสวน จะมีความยุงยากไมในการใช
งานมาก โดยทั่วไปมักจะมีช้ินสวน ประกอบแผนที่ไม
เกิน 4 ช้ิน (4 สวน) และขนาดที่เหมาะสมท่ีสุดไมควร
มีขนาดเกินกวา 70 x 100 เซนติเมตร 

9.4 การจําแนกแผนที่ตามประเภทของขอมูล  
ขอมูลอุทกธรณีวิทยาที่แสดงในแผนที่ อาจ

แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ (1) ระดับขอมูลท่ีไดจาก 
การจัดเก็บในภาคสนามโดยตรง (2) ระดับขอมูลที่ได
จากการคํานวณหรือจากการลงความเห็น และ (3) 
ระดับขอมูลที่ไดจากการประมาณการ ดังน้ัน หาก
จําแนกแผนที่อุทกธรณีวิทยา ตามประเภทของขอมูล
ตางๆ ดังกลาวก็จะไดแผนที่เปน 3 ประเภท (Anon, 
1977) คือ 

9.4.1 แผนที่อุทกธรณีวิทยาจากการสํารวจ
ขอมูลภาคสนาม  

เปนแผนที่อุทกธรณีวิทยาที่ไดจากการ
สํารวจขอมูลจริงในภาคสนาม เชนแผนที่แสดงระดับ
ความลึกของระดับนํ้าบาดาลในชวงระยะเวลาหน่ึงตรง
บริเวณบอเจาะ แผนที่แสดงอุณหภูมิของนํ้าบาดาล

ตรงบริเวณปากบอนํ้าบาดาล แผนที่แสดงความกรอย
เค็มของนํ้าบาดาลบริเวณปากบอ แผนที่แสดงคา
ความตานทานไฟฟาของนํ้าบาดาล (แผนที่ปริมาณ
แสดงมวลสารรวมที่แปลคามาจาก electrical conduc-
tivity ไมถือวาเปน field data hydrogeological map 
เน่ืองจากไดแปลงคา EC ที่ตรวจวัดในสนามเปนคา 
TDS) 

9.4.2 แผนที่อุทกธรณีวิทยาจากการคํานวณ
ขอมูลการสํารวจ  

เปนแผนที่อุทกธรณีวิทยาที่แสดงขอมูล
จากการคํานวณดวยวิธีการตางๆ เชน การแสดงดวย
คาเฉล่ียของขอมูล แสดงดวยขอมูลท่ีไดจากการ 
Interpolate หรือ Extrapolate หรือจากการคํานวณ
ดวยสูตรตางๆ หรือจากการคํานวณโดยวิธีการทาง
สถิติอื่นๆ  

9.4.3 แผนที่อุทกธรณีวิทยาจากการประมาณ
การขอมูล  

เปนแผนที่อุทกธรณีวิทยาที่แสดงขอมูล
จากการแปลความหมายของขอมูลดิบในภาคสนาม 
โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสดงขอมูลระดับลึก ซ่ึงหากไม
แปลความหมายจากขอมูลดิบเสียกอน เปนตนวาการ
แสดงปริมาณนํ้า ท่ีสามารถสูบได ในแตละ พ้ืน ท่ี 
(groundwater availability maps) โดยนําขอมูลการให
นํ้าของบอนํ้าบาดาลตางๆ มาแปลคาความหมาย
เสียกอนใหไดคา maximum well yields หรือคา avai-
lable well yields เสียกอน แลวจึงนําเอาขอมูลที่ได
จากการแปลความหมายมาแสดงในแผนที่ 
10. การนําเสนอขอมูลในแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา 

คุณภาพของแผนที่อุทกธรณีวิทยาขึ้นอยูกับการ
แสดงขอมูลบนแผนท่ีอยางรวบรัดและถูกตองแนนอน 
รวมไปถึงความเดนชัดในการแสดงขอมูลเปนประการ
สําคัญ ดังน้ันการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยามี
ความจําเปนตองศึกษาถึงธรรมชาติของขอมูลประเภท
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ตางๆ ใหดีรวมทั้งเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลและ
การประมาณการตางๆ หากมีความจําเปน ถึงแมวา
มาตรฐานสากลในการจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ได
จัดต้ังมาตรการตางๆ ในการตรวจสอบขอมูล สําหรับ
การจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยาและการวิเคราะห
ขอมูล และการประมาณการขอมูล แลวก็ตาม แต
ยังคงมีปญหาอีกมากมายที่ผูจัดทําแผนที่ จะตอง
วิเคราะหขอมูลอีกมาก เปนตนวาขอมูลที่ผันแปรตาม
ฤดูกาล ขอมูลท่ีผันแปรไปตามกาลเวลา ขอมูลที่เกิด
จากความผิดพลาดจากเครื่องมือจัดเก็บขอมูล ขอมูลท่ี
เกิดจากความผิดพลาดจากวิธีการจัดเก็บขอมูล รวม
ไปถึงความคลาดเคลื่อนของขอมูลอันสืบเน่ืองจาก
ความสลับซับซอนของสภาพช้ันนํ้า เปนตน  ดังน้ัน
เพ่ือใหคุณภาพของแผนที่อุทกธรณีวิทยามีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานสากล กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลได
กําหนดมาตรฐานในการนําเสนอขอมูลตางๆ ในแผนที่
ตามมาตรฐาน ทบ ส 4000-2550 ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

10.1  นําเสนอขอมูลแผนที่ใหตรงตามธรรมชาติ
ของขอมูลอุทกธรณีวิทยา  

ตามมาตรฐานสากลการจัดทําแผนที่อุทก
ธรณีวิทยาไดกําหนดมาตรฐานตามธรรมชาติของขอมูล
อุทกธรณีวิทยา  โดยการวิเคราะหลักษณะของขอมูล
ทางอุทกธรณี วิทยา และวิธีการนําเสนอขอมูลในแผนท่ี
โดยการจําแนกประเภทของ คุณภาพของขอมูล และ
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของขอมูลท่ีเปนรูปแบบ
เดียวกัน ดังรายละเอียดคือ  

10.1.1  ประเภทของขอมูลที่ใชในการจัดทํา 
แผนที่  

ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนท่ีอุทกธรณี 
วิทยา แบงออกเปน 3 ประเภทคือ field data, derived 
data และ interpretative data ในขณะเดียวกันระดับ
ความนาเช่ือถือของแผนที่อุทกธรณีวิทยา นอกจากจะ

ขึ้นอยูกับปริมาณขอมูล แลวยังขึ้น อยูกับประเภทของ
ขอมูลที่แสดงในแผนท่ีอีกดวย ดังน้ันในการสํารวจ
จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา การตัดสินใจเลือกชนิดของ
ขอมูลท่ีจะแสดงในแผนที่น้ันยอมขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ของแผนที่เปนหลักใหญ อยางไรก็ตามการเลือกใช
ประเภทของขอมูล จําเปนตองเขาใจลักษณะทาง
ธรรมชาติของขอมูลน้ันๆ ดวย ตัวอยาง เชน การแสดง
ขอมูลดวย field data ท่ีเก่ียวกับการตรวจวัดระดับนํ้า
บาดาลในบอนํ้าบาดาลต างๆ โดยไม มีการแปล
ความหมายขอมูล ใหเปนเสนคอนทัวรระดับความลึก
ของระดับนํ้าบาดาลและทิศทางการไหลของน้ําบาดาล
แล ว  ผู ใชประโยชนจากแผนที่ ได จะเปนเฉพาะ
นักวิชาการนํ้าบาดาลเทาน้ัน  

10.1.2  คุณภาพของขอมูลท่ีใชในการจัดทํา
แผนที่ 

ความรูเก่ียวกับธรรมชาติของขอมูลอุทก
ธรณีวิทยา ความสมบูรณของการจัดเก็บขอมูล ความ
ผันแปรของขอมูลที่อาจเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลหรือ
ตามกาลเวลา ความคลาดเคลื่อนตามธรรมชาติ และ 
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของขอมูลประเภทตางๆ ท่ีจะ
นําไปใชเพ่ือการจัดทําแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา ยอมเปน
ตัวแปรสําคัญของคุณภาพแผนที่ท่ีจัดทําขึ้น ดังน้ันใน
การสํารวจจัดเก็บขอมูลทางดานอุทกธรณีวิทยา
ภาคสนาม จําเปนตองมีการวางแผนอยางรัดกุม และ
จะตองคํานึงถึงการแปรเปล่ียนของขอมูลไปตามฤดูกาล 
เปนตนวาจะจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับระดับนํ้าบาดาล 
จะตองจัดเก็บในชวงระยะเวลาเดียว (อาจเปนชวง
หนาแลงชวงหน่ึง ชวงปลายฤดูฝนอีกชวงหน่ึง) หรือ
การจั ด เ ก็ บข อ มู ล เ ก่ี ยว กับ คุณภาพ นํ้ าบาดาล 
โดยเฉพาะอยางย่ิง คา pH คา electrical conductivity 
(EC) คา dissolved oxygen (DO) จําเปนตองวิเคราะห
ทันที ทั้งน้ีเพราะคาตางๆ ดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงได
รวดเร็วมาก ทันทีท่ีตัวอยางนํ้าถูกนําขึ้นจากปากบอนํ้า
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บาดาลคุณภาพแปรเปลี่ยนไปจากการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภู มิและระดับความดัน นอกจากนี้ค าต างๆ 
ดังกลาวยังเปล่ียนแปลงไดตามฤดูกาลอีกดวย คุณภาพ
ของขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา นอกจากจะขึ้นอยูกับ
วิธีการจัดเก็บขอมูลดังกลาว ยังขึ้นอยูกับชนิดของ
เคร่ืองมือ และวิธีการใชเคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูล
ดวยอีกดวย เชน การวัด pH โดยใชกระดาษลิตมัส 
(litmus paper) จะใหคาประมาณการเทาน้ัน การใช pH 
meter จะใหคาถูกตองแนนอนกวา แตหากเครื่อง pH 
meter ที่ไมไดรับการ calibrate ใหถูกตองที่จะไมได
ขอมูลท่ีดี บางครั้งอาจจําเปนตองใชการตรวจวัด
หลายๆ วิธี ผสมผสานกัน จนกวาจะแนใจวาไดขอมูลท่ี
ถูกตอง 

10.1.3  ความเปนรูปแบบเดียวกันของขอมูล  
ขอมูลอุทกธรณีวิทยาบางสวนจะมีการ

เปล่ียนแปลงของขอมูลท่ีเปนรูปแบบเดียวกัน เปนตน
วาการแปรเปล่ียนของระดับนํ้าบาดาลตามปกติจะขึ้นลง
ตามฤดูกาล หากติดตามขอมูลระดับนํ้าบาดาลที่บอใด
บอหน่ึง ยอนหลังเปนเวลาหลายๆ ป อาจพบวาปริมาณ
นํ้าฝนในแตละปไมแตกตางกันมากนัก ระดับนํ้าบาดาล
ในบอดังกลาว ในชวงปลายฤดูฝนแตละปมักมีระดับ
ใกลเคียงกัน ในขณะเดียวกันหากการสูบนํ้าบาดาลที่มี
ปริมาณใกลเคียงกันในชวงหนาแลงของแตละป ระดับ
นํ้าบาดาลในบอน้ัน จะลดลงในระดับใกลเคียงกันดวย 
ดังน้ันความสัมพันธระหวางระดับนํ้าบาดาลในบอ กับ
ปริมาณการสูบนํ้าบาดาลหรือปริมาณนํ้าฝนในแตละป 
จะมีรูปแบบท่ีคอนขางจะเปนรูปแบบท่ีคลายคลึงกัน 
การแปรเปลี่ยนของระดับนํ้าที่ผิดรูปแบบอาจเกิดจาก
ปจจัยภายนอก ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอยาง
ช่ั วคราว  เป นตนว าการเปลี่ ยนแปลงความดัน
บรรยากาศ หรือการเปลี่ยน แปลงนํ้าหนักกดทับ ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าบาดาลแบบชั่วคราว 

หรือเกิดการเปลี่ยน แปลงรูปแบบอยางอยางถาวร อัน
เกิดจากการสูบนํ้าบาดาลจากชั้นนํ้าเกินสภาพความ
สมดุลของแหลงนํ้า 

สําหรับขอมูลปกติ ไมวาจะเปนขอมูล
ระดับนํ้าบาดาล ขอมูลปริมาณนํ้าบาดาล (well yield) 
ซ่ึงสัมพันธกับความหนาของชั้นนํ้า หรือขอมูลคุณภาพ
นํ้าบาดาล เชน ความกรอยเค็ม หรือปริมาณเกลือคลอ
ไรดท่ีมีความสัมพันธกับระดับนํ้าบาดาลในช้ันนํ้า มักมี
ตามรูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีแนนอน หรือมี data 
consistency ที่ดี ทําใหสามารถตรวจสอบโดยการทํา 
tests of data consistency ไดดวยวิธีการตางๆ เปนตน
วา graphical regression method หรือ double mass 
analysis หรือการตรวจสอบดวยวิธีการทางสถติิอื่นๆ  

10.2  ความคลาดเคลื่อนของขอมูล  
 ตามมาตรฐานการสํารวจจัดทําแผนที่

อุทกธรณีวิทยาสากล (Struckmeier and Maget, 
1995) ไดกําหนดหลักปฏิบัติในการใชขอมูลอุทก
ธรณีวิทยาสําหรับการจัดทําแผนที่อีกอยางหนึ่งคือ ขอ
พึงระวังเก่ียวกับความคลาดเคลื่อนของขอมูล ทั้งใน
ดานความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากอุบัติ เหตุ และ
ความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจากระบบการจัดเก็บขอมูล 
ดังรายละเอียดคือ 

10.2.1  ความคลาดเคลื่อนที่ของขอมูลเกิดจาก
อุบัติเหตุ   

เปนความผิดพลาดของขอมูลท่ีอาจเกิด
จากการสื่อสารขอมูล หรือความเขาใจผิด หรือการแปล
ความหมายขอมูลท่ีผิดพลาด (แตไมเก่ียวกับความเอน
เอียงของผูจัดเก็บขอมูล ซ่ึงถือวาเปนความผิดพลาด
ของบุคคลหรืออาจเกิดจากการแปรเปลี่ยนของขอมูล
ตามธรรมชาติ เชน การเปลี่ยน แปลงของระดับนํ้าจาก
การเกิดแผนดินไหว โดยปกติ ความผิดพลาดจาก
อุบัติเหตุมักจะมีคาอยูในกลุมคาเฉล่ียของขอมูลหรือ 
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อาจมีความคลาดเคลื่อนไปในทางบวกหรือลบ ดังน้ัน 
หากนําคาเฉล่ียของกลุมขอมูลขนาดใหญมาใชเปน
ขอมูลแสดงในแผนที่อุทกธรณีวิทยา ความคลาดเคลื่อน
ของขอมูลดังกลาว อาจมีผลใหเกิดความผิดพลาดได
นอยลง 

10.2.2  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากระบบการ
จัดเก็บขอมูล  

เปนความคลาดเคลื่อนของขอมูล ทั้งท่ี
สืบเน่ืองจากความผิดพลาดของผูสํารวจจัดเก็บขอมูล
หรือความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือสํารวจ หรือ
ความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากวิธีการสํารวจ โดยปกติ
ความคลาดเคลื่อนของขอมูลท่ีเปน systematic errors 
สามารถปรับแตงขอมูลไดหากทราบสาเหตุของความ
คลาดเคลื่อนในขณะจัดเก็บขอมูล ความคลาดเคลื่อน
อาจมีคาคงท่ี  เชน ความคลาดเคลื่ อนที่ เ กิดจาก
เคร่ืองวัด เม่ือ calibrate เครื่องมือตรวจวัดแลวมีคา
ความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงมากนอยเพียงไร ก็
สามารถนําคาความคลาดเคลื่อนดังกลาวมาบวก (หรือ
ลบ) จากคาท่ีตรวจวัดไดในสนาม หรือความคลาด
เคล่ือนอาจเปนสัดสวนกับผลการตรวจวัดก็เปนได 

10.3  ลักษณะผันแปรของกลุมขอมูล  
 ดังท่ีไดกลาวแลววาแผนท่ีอุทกธรณีวิทยา

นอกจากจะแสดงขอมูล 3 มิติ คือ ความกวางความ
ยาวและความลึก บนแผนกระดาษแผนที่ท่ีมีเพียง 2 
มิติ ประกอบกับขอมูลทางอุทกธรณีวิทยา มักมีความ
ผันแปรตามฤดูกาลและตามกาลเวลา (spatial data) 
เปนมิติที่ 4 ดังน้ันขอมูลดิบทางดานอุทกธรณีวิทยาที่
จัดเก็บในภาคสนาม โดยสวนใหญมักมีการกระจายตัว
หรือความผันแปรคอนขางสูง ลักษณะการกระจายตัว
ของขอมูลดานอุทกธรณีวิทยาอาจเปนแบบคงรูป หรือ
อาจมีการกระจายตัวแบบโดดเดน ท่ีไมสามารถคาด
เดาหรือถัวเฉลี่ยเพ่ือใหไดคาท่ีเปน representative 

value สําหรับการจัดทําแผนที่ไดโดยวิธีการทางสถิติ 
แตการหาคา representative values ตางๆ จะตองยืน
อยูบนหลักของความเปนจริง  ตัวอยางเชน  คา 
transmissibility ที่มีการแปรเปลี่ยนกันไปจากจุดหน่ึง 
การใชคาเฉล่ียจําตองคํานึงถึง flow pattern และความ
หนาของช้ันนํ้า หรือแมแตการเปล่ียนแปลงของชั้นนํ้า
ดวย นอกเหนือไปจากน้ัน การหาคา representative 
values โดยวิธีการทางสถิติ จําเปนตองทราบถึง
ลักษณะการกระจายตัวของขอมูล  ซ่ึงแบงออกไดเปน 
2 ลักษณะใหญ ๆ คือ (1) spatial variability เปน
ความผันแปรของขอมูลอันเน่ืองมาจากพื้นผิวภูมิ
ประเทศ หรือปรากฏการณทางดานภูมิอากาศ ซ่ึง
ขอมูลที่เก็บจากจุดสํารวจตางๆ (ในชวงระยะเวลา
เดียวกัน) มีความแตกตางกันไป ตัวอยางเชน ระดับ
นํ้าบาดาล ความหนาของชั้นนํ้า ปริมาณนํ้าบาดาล 
คุณภาพ นํ้าบาดาล  ห รือแม แต ข อ มูล เ ก่ียว กับ
คุณสมบัติของช้ันนํ้า และ (2) variability in time เปน
ความผันแปรของขอมูลอันสืบเน่ืองจากระยะเวลาของ
การเก็บขอมูล ตัวอยางเชน คา pH คา electrical 
conductivity (EC) คา Dissolved Oxygen (DO) ซ่ึง
ไมสามารถหาคา representative values ไดโดย
วิธีการทางสถิติ 

10.4  หลักเกณฑที่ใชในการประมาณการขอมูล
ดานอุทกธรณีวิทยา  

 ปญหาใหญของการสํารวจจัดทําแผนที่
อุทกธรณีวิทยาคือ ปญหาปริมาณขอมูลภาคสนามที่มี
ไมเพียงพอสําหรับการจัดทําแผนที่ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในการจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยามาตราสวนขนาด
ใหญ ดัง น้ัน จําเปนตองประมาณการขอมูลบาง
ประเภท ภายใตความรูทางดานอุทกธรณีวิทยาของ
พ้ืนที่สํารวจและขอมูลท่ีมีอยู ซ่ึงการประมาณขอมูล
ดังกลาวโดยทั่วๆ ไป ใหใชหลักเกณฑ 3 ประการคือ 
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10.4.1  การประมาณการขอมูลโดยอาศัยขอมูล
ขางเคียง 

เปนการประมาณการคาขอมูลที่จุดใดจุด
หน่ึง โดยอาศัยขอมูลขางเคียง (interpolate) ตัวอยาง 
เชน ขอมูลการวัดระดับนํ้าบาดาลจากเครื่องบันทึก
ระดับเกิดขาดชวงไป อาจอาศัยขอมูลทางขึ้นโดยของ
ระดับนํ้าจากบอนํ้าบาดาลขางเคียง ประกอบกับขอมูล
การวัดปริมาณฝนตกที่อยูใกลเคียง เปนขอมูลสําหรับ
การแทรกทับขอมูลระดับนํ้าบาดาลขอมูลโดยที่ขาด
หายไปดังกลาวได ในขณะท่ีการประมาณการคาขอมูล
โดยวิธีซอนทับอาจเปนการประมาณการคาขอมูล โดย
อาศัยหลักวิชาการทางสถิติมากข้ึน ตัวอยางเชน การ
ลดลงของ ระดับนํ้าบาดาลในบอ  ขึ้นอยูกับปริมาณการ
สูบนํ้าของบอนํ้าบาดาลขางเคียง โดยมีความสัมพันธ
เปนรูปกราฟเสนตรง ในกรณีเชนน้ีเราสามารถหาคา
ของระดับนํ้า จากการสูบนํ้าบอขางเคียงที่อัตราการสูบ
ตางๆ เปนตน 

10.4.2  การประมาณการขอมูลโดยใชอัตราสวน  
เปนการประมาณการขอมูลโดยใช

อัตราสวนเปรียบเทียบ ซ่ึงสามารถกระทําไดตอเน่ือง
ตอเม่ือไดจัดเก็บขอมูลเปนปริมาณมากและมีชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีขอมูลขาดชวงไป เปนตนวา 
จากขอมูลระดับนํ้าบาดาลของช้ันนํ้าในพ้ืนที่หน่ึง พบวา
อัตราการขึ้นลงของระดับนํ้า มีสวนสัมพันธโดยตรงกับ
ปริมาณน้ําฝนในพื้นท่ีน้ัน (direct recharge) โดยมี
ความสัมพันธ เปนอัตราสวน คือ มี นํ้าฝนตก 100 
มิลลิเมตร ทําใหระดับนํ้าสูงขึ้น 0.2 เมตร ในกรณีเชนน้ี 
ถามีขอมูลเปนปริมาณมากสนับสนุนขอสมมติฐาน
ดังกลาว ก็สามารถใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการ
ประมาณการคาระดับนํ้าบาดาลในชวงท่ีขาดหายไปได 

10.4.3  การประมาณการขอมูลโดยใชสมการ
ความสมดุลของแหลงนํ้า 

เปนการประมาณการคาขอมูลโดยใช
สมการตางๆ เก่ียวกับความสมดุลของแหลงนํ้าในระบบ
ปด (close system water balance) ตัวอยาง เชน 
ปริมาณนํ้าท่ีสูบจากชั้นนํ้า (Q) เปนนํ้าที่ไหลเขาสูช้ันนํ้า
ในทิศทางตางๆ หรือ Q=qx+qy+qz ปริมาณ Q วัดได
จากปริมาณสูบ qx และ qy เปนปริมาณนํ้าไหลเขาสูช้ัน
นํ้าจาก cell ขางเคียง (ในแนวระนาบ) หาไดโดยวิธีการ
วัดการระดับนํ้าลดจากบอสังเกตการณ ในกรณีเชนน้ี 
สามารถประมาณการคา qz ปริมาณนํ้าไหลเขาสูช้ันนํ้า
จากสวนลึกของช้ันนํ้า (upward flow หรือ base flow) 
ได 
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12.   ภาคผนวก 
สัญลักษณสากลสําหรับการสํารวจจัดทําแผนท่ี

อุทกธรณีวิทยา ดังแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 สัญลักษณสากลสําหรับการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 

รายการ สัญลักษณ 
(1)  หมวดภูมิประเทศ (topography) 
กําหนดใหใชสัญลักษณสีเทา 

 

(2)  หมวดภูมิอากาศ  
สัญลักษณลายเสนและสีใชตามตามความเหมาะสม 

 

(3)  หมวดธรณีวิทยา 
กําหนดใหใชสัญลักษณสีดํา 

 

(3.1)  ขอมูลช้ันหิน (geological units)  
(3.1.1) แนวรอยตอระหวางช้ันหิน 
ใหแสดงดวยเสนทึบสีดํา และใหใชเสนประพรอมเครื่องหมายคําถาม  
ในบริเวณพื้นที่ประมาณการ  

(3.1.2) การลําดับช้ันหิน (hydrogeological sequences) 
อักษรยอแสดงอายุและช่ือหมวดหิน และสัญลักษณลายเสนแสดงชนิดหิน 
ใหใชสีตามขอกําหนดในมาตรฐานสากล 

PCms. = Permo-Carb.  
Metasediments 

(3.2)  ความสูงหรือความลึกของช้ันหิน (height or depth of  formation 
ใหแสดงดวยเสนทึบเขียวและใหใชเสนประพรอมเคร่ืองหมายคําถาม 
ในบริเวณพื้นที่ประมาณการ  

 
(3.3)  ช้ันหินก้ันนํ้าแทรกตัวอยูระหวางช้ันอุมนํ้า (thin impermeable bed) 
พ้ืนท่ีหินโผลของช้ันหินก้ันนํ้าอาจแคบเกินกวาท่ีจะแสดงในแผนที่ ขอบเขต 
หินโผลแสดงดวยเสนสีเขียวลอมรอบดวยสัญลักษณลายเสนชนิดของ 
หินก้ันนํ้า 

 
 

(3.4)  แนวระนาบและมุมเอียงเท ของช้ันหิน  (strike and dip) 
ใหใชเปนสัญลักษณสีดํา 
(3.5)  ช้ันหินโคงประทุนคว่ํา (axis of anticline) 
ใหใชเปนสัญลักษณสีดํา 

(จาก UNESCO, 1983) 

? ? 
? 

? ? 

Concealed 

Outcrop 
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ตารางที่ 2 สัญลักษณสากลสําหรับการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา (ตอ)  

รายการ สัญลักษณ 
(3.6)  ช้ันหินโคงรูปประทุน (axis of syncline) 
ใหใชเปนสัญลักษณสีดํา 

         

 

(3.7)  แนวรอยเล่ือน  (fault) 
ใหใชเปนสัญลักษณสีดํา ลูกศรแสดง down throw side  
(3.8)  แนวรอยเล่ือน  (over - thrust fault) 
ใหใชเปนสัญลักษณสีดํา   
(3.9)  โซนหินแตก (zone of fractured rock) 
ใหใชเปนสัญลักษณสีมวง 

 
(3.10)  ศิลาวิทยา (lithology)  มาตรฐานสากลของตัวอักษร สัญลักษณ 
และลายเสนกําหนดใหใชสีนํ้าตาล (รายละเอียดสัญลักษณของหนวยหิน
อุทกธรณีวิทยาประเทศไทยในตารางที่ 2) 

 
 

                              

(4) อุทกศาสตร (hydrography) 
 แหลงนํ้าผิวดินตามธรรมชาติทุกชนิด ถาเปนแหลงนํ้าจืดกําหนดใหใชสีนํ้าเงิน 

 

(4.1)  ทางนํ้ามีนํ้าไหลตลอดป พรอมแสดงทิศทางการไหล  
ใชเสนสีนํ้าเงิน เสนหนาขึ้นแสดงปริมาณน้ําทามากขึ้น 

 

(4.2)  ทางนํ้าตามฤดูกาล (seasonal streams) 
 

 
 

(4.3)  ทางนํ้าท่ีมีนํ้าไหลไมตลอดป (intermittent streams)  
 
 
 

(4.4)  ทางนํ้าท่ีถูกปนเปอน (polluted streams) 

 
(4.5)  ทางนํ้าเค็ม (saline streams) 

 
(4.6)  ทางนํ้าท่ีถูกปนเปอนดวยอินทรียสาร Highly polluted stream 
(organic pollution) ทางน้ําแสดงดวยสีนํ้าเงินพรอมแถบสีเทา  

(4.7)  สถานีตรวจวัดนํ้า (gauging stations) 
  

 
 

(จาก UNESCO, 1983) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 3/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ ส  4000-2550  
  การจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา 
  

133

ตารางที่ 2  สัญลักษณสากลสําหรับการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา (ตอ)  

รายการ สัญลักษณ 

(4.8)  แหลงดินพรุ (marsh, permanent)  
        

(4.9) แหลงดินพรุเค็ม (marsh, salty) 
 

(4.10) สันปนนํ้าผิวดิน (surface water devide) ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 

(4.11) แหลงนํ้าซับนํ้าพุ (spring outlet, small scale maps) 
         

(4.12) แหลงนํ้าซับนํ้าพุ (spring outlet, large scale maps) 
         

(4.13) กลุมแหลงนํ้าซับนํ้าพุ (group of spring outlets) 
         

(4.14) แหลงนํ้าพุรอน (thermal springs) 
         

(4.15) หนองบึงธรรมชาติ (natural ponds) 
           

(4.16) สระนํ้าอางเก็บนํ้า (artificial ponds)  

(4.17) ทะเลสาบ (lakes) 
         

(4.18) ทะเลสาบนํ้าเค็ม (lakes, salty) 
          

(4.19) ภูเขานํ้าแข็ง (glaciers)  
             

(5)  อุทกวิทยานํ้าบาดาล (groundwater hydrology) 
      สีมวงเปนสีที่ถูกกําหนดใหใชกับอุทกวิทยานํ้าบาดาล 

 

(5.1) บอนํ้าบาดาล (groundwater wells) 
ระดับความสูงหรือความลึกของระดับนํ้าบาดาล 

             450 
      320                                 ? 

        250                                  ? 
             125                                  ? 

(5.2) ทิศทางการไหลของน้ําบาดาล (groundwater flow) 
(ความเร็วเปน เมตร/วันอาจระบุเปนตัวเลขได) 

 
             12 
 

(5.3) สันปนนํ้าบาดาล (groundwater devide)  
ooooooooooooooooooooooooooooooooo 

(5.4) ขอบเขตพ้ืนท่ีช้ันนํ้าประเภทมีแรงดันพุ 
(boundary of area of artesian flow) 

   

(จาก UNESCO, 1983) 
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ตารางที่ 2  สัญลักษณสากลสําหรับการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา (ตอ)  

รายการ  สัญลักษณ  
(5.5) ขอบเขตพ้ืนท่ีช้ันนํ้าและชั้นหินก้ันนํ้า 
(boundary of water bearing formation and barrier 

 
      ///   ///   ///   ///   ///   ///   ///   ///   ///   /// 
  

(5.6) แนวรอยเล่ือนทําหนาที่เปนทางน้ําไหลผาน  
         (fault, act as conduit)  

 

(5.7) นํ้าบาดาลไหลผานรอยเลื่อน  
         (groundwater moves across the fault) 

 
              ∆ 

(5.8) รอยเล่ือนทําหนาท่ีเปนเขื่อนก้ันนํ้า 
         (fault, acting as barrier) 

 
               ∆ 

(5.9) รอยเล่ือนไมสามารถระบุความสัมพันธกับนํ้าบาดาล  
         (fault, unknown hydrological characteristic)  

 

(5.10) เสนคอนทัวรแสดงความหนาของชั้นนํ้า 
         (contour lines of aquifer thickness) 

                                20 
                                30 
                                40 

(6)  อุทกเคมี (hydrochemistry)  

(6.1) เสนคอนทัวรแสดงปริมาณเกลือคลอไรดในนํ้าบาดาล (contour 
lines of salinity content in groundwater)  กําหนดใหใชสีสม 

 
200 
300 
400 

(6.2) ความลึกถึงแนวรอยตอระหวางช้ันนํ้าจืดและนํ้าเค็ม (depth to 
fresh/salt water interface)  กําหนดใหใชสีสม 

 

(6.3) สวนประกอบทางเคมีของนํ้าบาดาล  
ประเภทนํ้าตามคุณสมบัติทางเคมี (water type) ของนํ้าบาดาล สามารถแสดงในแผนที่ดวยคูสี  
โดยความเขมของสีจะแสดงปริมาณของแรธาตุที่ละลายในนํ้าบาดาล ดังตัวอยางตอไปน้ี 
Sulfate water: 
      Calcium:              yellow                            สีเหลือง 
      Magnesiumซ        orange                           สีสม 
      Sodium               yellow-brown                  สีเหลืองนํ้าตาล 

(จาก UNESCO, 1983) 

 

25 
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โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตารางที่ 2 สัญลักษณสากลสําหรับการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา (ตอ) 

รายการ  สัญลักษณ  
Chloride water: 

    Calcium:                   green-brown               สีเขียวนํ้าตาล 
    Magnesiumซ             blue-green                  สีเขียวนํ้าเงิน 
    Sodium                    green                         สีเขียว 

(6.4) อุณหภูมินํ้าบาดาล (water temperature, °C)  
กําหนดใหใชสีสม 

 
45๐ 

(7) บอนํ้าบาดาลและสิ่งกอสรางอื่นๆ  Groundwater well and other artificial works 
       กําหนดใหใชสีแดง All artificial works are indicated in red. 

(7.1) หลุมเจาะ บอขดุและบอนํ้าบาดาล (กําหนดใหใชสีแดง) Borehole, dug, and drilled wells 
บอนํ้าบาดาลภายใตความดัน (well in confined aquifer)  

บอนํ้าบาดาลพุ  (flowing well)  

บอเติมนํ้า (recharging well)  

บอนํ้าบาดาลแหง (dry well)  

บอสังเกตการณ (observation well)  

กลุมบอนํ้าบาดาล (group of groundwater wells)  

(7.2) ปลองอัดนํ้าบาดาล  
(artificial shaft for groundwater recharge) 

 

(7.3) ปากทางเขาเหมืองใตดิน (mouth of a mining gallery)  

(7.4) แหลงนํ้าซับกอสรางใหเปนสถานีจายนํ้า 
(spring used for water supply) 

 

(7.5) อุโมงคสงนํ้าใตดิน (drainage gallery) � � � � � � � � � � � � � � 

(7.6) สถานีสูบนํ้าบาดาล (groundwater pumping station)  

(7.7) แหลงใตดินที่สรางขึ้น  
(cistern or other underground reservoir) 

 
 

(7.8) อางเก็บนํ้า (storage reservoir for surface water)  
(7.9) เสนทางทอสงนํ้า (pipe line for water)  

(จาก UNESCO, 1983) 
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ตารางที่ 2 สัญลักษณสากลสําหรับการสํารวจจัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยา (ตอ) 

รายการ  สัญลักษณ  
(7.1)   เสนทางทอสงนํ้า (pipe line for water)  
(7.11) เข่ือน (dam with capacity in Mm3)                     125 

(7.12) เข่ือน ผลิตไฟฟา (dam with hydro-electric station)  
(8) สัญลักษณในพ้ืนที่แหลงหินปูน (symbols for karst areas)  
ใชสัญลักษณสีนํ้าเงินเขม หรือสีมวง หรือสีดํา แลวแตกรณี 

 

(8.1)  แหลงนํ้าซับในพ้ืนที่หินปูน (springs in karst area)  

(8.2)  หลุมยุบ (shallow hole or sink hole)  

(8.3)  โพรงถ้ําหินปูน (natural cavity)   
ใชสัญลักษณสีนํ้าเงินเขม หรือสีมวง 

 

(จาก UNESCO, 1983)  
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