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ชุดคูมือ 
การปฏิบัตงิานดานการประเมินศกัยภาพแหลงน้ําบาดาล 

คูมือ ทบ ป 1000-2550 ถึง 3008-2550 
 
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 ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม 
13.  ดร.พิพัธน เรืองแสง ผูเช่ียวชาญดานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศนํ้าบาดาล 
14.  นายพรศักดิ์ อรุณกิจกําจร ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมเครื่องกล 
15.  ผศ.ดร.อุมา สีบุญเรือง ผูเช่ียวชาญดานสิ่งแวดลอม 
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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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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  การประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล 
 
  

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 5/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล 

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 ชุดคูมือการปฏิบัติงานดานการประเมิน
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 5/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล 

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 5/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล 

ซ

สารบัญ 

 หนา 

คูมือ ทบ ป 1000-2550  การประเมินแหลงนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาล 1 

1. บทนํา 1 
2.  ขอบเขต 1 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 2 
4.  ศัพทบัญญัติ 2 
5. ความสําคัญและการใชงาน 3 
6. พ้ืนฐานอุทกธรณีวิทยา 3 
7.  การจําแนกแหลงนํ้าบาดาล 11 

7.1 แนวทางการจําแนกแหลงนํ้าบาดาล 11 
7.2 ประวัติการจําแนกแหลงนํ้าบาดาลในประเทศไทย 11 
7.3 ระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขแอง นํ้าบาดาล 12 
7.4 การจําแนกแองนํ้าบาดาลตามเขตอุทกวิทยาของประเทศไทย 12 

8 แนวคิดการหาปริมาณนํ้าตนทุน 16 
9 ขั้นตอนการประเมินนํ้าตนทุนของแอง นํ้าบาดาล 18 
10. เอกสารอางอิง 24 

คูมือ ทบ ป 2000-2550  การประเมินศักยภาพน้ําบาดาลของแองนํ้าบาดาลและ 
                                      การจัดทําแผนการใชนํ้าบาดาล  26 

1. บทนํา 26 
2. ขอบเขต 27 
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คูมือ ทบ ป 1000-2550 
การประเมินแหลงนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ ป 1000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล (ป) ของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของคูมือ 
ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีที่มีการแกไขและปรับปรุงคูมือใหใส
วงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) เปนตัวยก
กํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงขึ้นใหม 

 
1. บทนํา  

ในการบริหารจัดการน้ํ า  จํา เปนจะตองรู
ศักยภาพแหลงนํ้า และการที่จะรูศักยภาพแหลงนํ้า
ไดจะตองรูปริมาณนํ้าตนทุนกอนทั้งกรณีแหลงนํ้า
ผิวดินและแหลงนํ้าบาดาล ดังน้ันความสามารถใน
การประเมินปริมาณนํ้าตนทุนของแหลงนํ้าจึงมี
ความสําคัญเปนอันดับแรก 

การประเมินปริมาณนํ้าตนทุนของแหลงนํ้า
บาดาลในแตละพ้ืนท่ี หมายถึง การคํานวณปริมาณ
นํ้าในช้ันนํ้าของพื้นที่น้ันๆ ซ่ึงจะตองประกอบดวย 
การประเมินขอบเขตและความหนาของชั้นนํ้า 
ความ สามารถในการกักเก็บนํ้า และความสามารถ
ในการสงผานนํ้า ช้ันนํ้าเปนธรรมชาติที่มีความ
สลับซับซอนมาก ทั้งในกรณีของช้ันนํ้าหินรวน (ช้ัน
กรวดทราย) และช้ันนํ้าหินแข็ง (หินท่ีมีรอยแตก 
รอยแยก และโพรง) เน่ืองจากชั้นนํ้าอยูใตผิวดินไม
สามารถตรวจสอบไดงายๆ ดังน้ันการกําหนด
ขอบเขตและขนาดของชั้นนํ้าจึงตองใชขอมูลและ
วิจารณญาณที่ถูกตอง ขอมูลที่สําคัญไดแก แผนที่
ท้ังหลาย เชนแผนที่ภูมิประเทศ แผนท่ีธรณีวิทยา 
แผนที่อุทกธรณีวิทยา แผนที่ดินและการใชท่ีดิน 
เปนตน  ภาพถายทางอากาศ  และภาพถ าย
ดาวเทียม ขอมูลหลุมเจาะ และขอมูลการสํารวจ
ธรณีฟสิกส จากขอมูลเหลาน้ีจะชวยในการจําแนก
แหลงนํ้าบาดาล ซ่ึงมีหลักการดังจะไดกลาวตอไป 

2.  ขอบเขต 

2.1 วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของคู มือน้ีเพ่ืออธิบายวิธีการ  

ประเมินปริมาณนํ้าตนทุนในช้ันนํ้าบาดาลใหถูกตอง ทั้ง
ในกรณีช้ันนํ้าเปดและช้ันนํ้าปด เม่ือรวมปริมาณนํ้า
ตนทุนทุกๆช้ันนํ้าบาดาลจะไดเปนนํ้าตนทุนของแองนํ้า
บาดาล 

2.2 ความละเอียดถูกตองของการประเมินปริมาณ
นํ้าตนทุน  

ความละเอียดถูกตองของการประเมินปริมาณ
นํ้าตนทุนขึ้นอยูกับความละเอียดถูกตองของขอมูล ซ่ึง
ขอมูลที่สําคัญมีดังน้ี ขอบเขตพ้ืนที่ของแองนํ้าบาดาล 
ความหนาของชั้นนํ้า เสนช้ันระดับของระดับนํ้าใตดิน 
(contour of water table) เสนช้ันระดับของพื้นขอบลาง
ของช้ันนํ้าเปด (contour of impervious floor of uncon-
fined aquifer) เสนช้ันระดับของระดับนํ้าบาดาล (con-
tour of potentiometric surface) เสนช้ันระดับของพ้ืนผิว
ขอบบนของช้ันนํ้าปด (contour of top boundary of 
confined aquifer) ความพรุนของเน้ือหินอุมนํ้า (porosity 
of aquifer) อัตราการใหนํ้าจําเพาะของชั้นนํ้า (specific 
yield of uncon-fined aquifer) สัมประสิทธิ์การกักเก็บ
ของช้ันนํ้าปด (storativity of confined aquifer) การเก็บ
กักจําเพาะ (specific storage) 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- คูมือ ทบ ส 1000-2550 การสํารวจ

อุทกธรณีวิทยาบนผิวดิน  
-  คูมือ ทบ ส 2001-2550 การคัดเลือก

วิธีการสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน  
-  คูมือ ทบ ส 2002-2550 การสํารวจ

ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดความ
ตานทานไฟฟาจําเพาะ 

-  คูมือ ทบ ส 2003-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดิน ดวยวิธีการตรวจวัดความเร็ว
ของคล่ืนไหวสะเทือนแบบหักเห 

-  คูมือ ทบ ส 2004-2550 การสํารวจ
ธรณีฟสิกสบนผิวดินดวยวิธีการตรวจวัดสนาม 
แมเหล็กไฟฟา 

-  คูมือ ทบ ส 3000-2550 การสํารวจ
อทุกธรณีวิทยาใตผิวดิน 

-  คูมือ ทบ ส 4000-2550 การจัดทํา
แผนที่อุทกธรณีวิทยา  

-  คูมือ ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อ
การสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

- คูมือ ทบ พ 2000-2550 การใชและ
การแปลคาขอมูลหยั่งธรณีหลุมเจาะ 

- คูมือ ทบ พ 6000-2550 การเก็บและ
การวิเคราะหตัวอยางดินและหินจากหลุมเจาะ 

- คู มือ  ทบ  พ  7000-2550 การเก็บ
ตัวอยางนํ้าและวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล 

- คู มือ  ทบ  พ  5000-2550 การสูบ
ทดสอบปริมาณนํ้า 
4.  ศัพทบัญญัติ 

4.1 การเก็บกักจําเพาะ (specific storage) 
หมายถึง คาพารามิเตอรแสดงปริมาตรนํ้าบาดาลที่
ไดจากหรือเขาสูช้ันหินใตนํ้าหน่ึงหนวยพ้ืนที่ในแนว

ระนาบ และหน่ึงหนวยความหนาของชั้นหินใหนํ้า ทําให
เฮดของน้ําบาดาลเปลี่ยนไปหน่ึงหนวย 

4.2 การสูบทดสอบ (pumping test) หมายถึง การ
หาคาพารามิเตอรตางๆ ของช้ันนํ้าโดยการสูบนํ้าออก
จากบอสูบและวัดอัตราการลดลงของระดับนํ้าในบอ
สังเกตการณและหรือบอสูบ แลววิเคราะหคาพารามิเตอร
จากขอมูลท่ีเก่ียวของ  

4.3 พ้ืนท่ีรับนํ้าบาดาล (recharge area, recharge 
zone) หมายถึง พื้นท่ีที่นํ้าผิวดินสามารถไหลลึกลงสูใต
ผิวดินและไหลลงไปสูช้ันหินอุมนํ้า หรือเปนพ้ืนท่ีท่ีนํ้า
จากช้ันหินอุมนํ้าระดับตื้นสามารถไหลลงไปเติมนํ้าในช้ัน
หินอุมนํ้าระดับลึกกวา 

4.4 พ้ืนที่สูญเสียนํ้าบาดาล (discharge area, 
discharge zone) หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงนํ้าบาดาลไหลออกสู
ผิวดิน แหลงนํ้าผิวดิน และบรรยากาศ 

4.5 สัมประสิทธิ์การกักเก็บ (storativity, storage 
coefficient) หมายถึง ปริมาตรนํ้าบาดาลที่ไดจากช้ันให
นํ้าตอหนวยพื้นที่ในแนวระนาบตอหนวยเฮดท่ีลดลง 

4.6 ความตอเน่ืองทางชลศาสตร (hydraulic con-
ductivity, permeability) หมายถึง ระดับความสัมพันธ 
ดานชลศาสตรระหวางช้ันหินอุมนํ้าสองชั้นหรือระหวาง
ช้ันหินอุมนํ้ากับแหลงนํ้าผิวดิน เชนระดับความเร็วของ
นํ้าผิวดินไหลเติมลงไปในชั้นหินอุมนํ้า เปนตน 

4.7 สภาพสงผาน (transmissivity) หมายถึง พารา-
มิเตอรท่ีเก่ียวเน่ืองกับความยากงายของการเคลื่อนที่ของ
นํ้าผานช้ันหินใหนํ้าในแนวระนาบ 

4.8 แหลงนํ้าบาดาล (groundwater resource) 
หมายถึง บริเวณที่มีช้ันนํ้าท่ีมีปริมาณน้ํามากและอัตรา
การใหนํ้าสูง 

4.9 อัตราการใหนํ้าจําเพาะ (specific yield) หมาย 
ถึง เปนอัตราสวนของนํ้าบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาได 
ตอปริมาณนํ้าทั้งหมดที่มีอยูในหน่ึงหนวยความกวาง
ความยาวและความหนาของชั้นหินอุมนํ้า (ไมมีหนวย) 
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4.10  แองนํ้าบาดาล (groundwater basin) 
หมายถึง แองตะกอนที่มีช้ันหินตะกอนอุมนํ้าหรือ
กลุมของหินอุมนํ้า มีอาณาเขตหรือขอบเขตที่
แนนอน ซ่ึงเกิดจากการปดก้ันโดยลักษณะทางอุทก
ธรณีวิทยาของพื้นที่ เชน ช้ันหินก้ันนํ้า (no-flow 
boundaries) โครงสรางทางธรณีวิทยา (fault boun-
daries) หรือทางอุทกวิทยา (open boundaries) 

4.11  เฮด (head) หมายถึง คาระดับพลังงาน
ของของเหลว ณ จุดหน่ึง ในหนวยของความยาว 
ซ่ึงหาไดจากความสูงของจุดที่พิจารณาจากระดับ
อางอิงบวกดวยแรงดันของนํ้าท่ีอยู เหนือจุดที่
พิจารณา 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

ปริมาณน้ําตนทุนหมายถึงปริมาณนํ้าในแองนํ้า
บาดาลในขณะปจจุบันหรือในขณะเริ่มตน การ
ประเมินปริมาณนํ้าตนทุนมีความสําคัญตอการวาง
แผนการจัดการนํ้าท้ังระบบ โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพของแองนํ้าบาดาลและศักยภาพของแหลง
นํ้าผิวดิน รวมทั้งปริมาณความตองการนํ้า 

ปริมาณน้ําตนทุนของแองนํ้าบาดาลชวยในการ
ประเมินศักยภาพน้ําบาดาลโดยใชหลักสมดุลนํ้า 
เม่ือกําหนดชวงเวลาใหคงท่ี ที่ t∆  จะไดสมการ
สมดุลนํ้าดังน้ี 
 

tttaboutin SSVVV −=−− ∆+  (1) 
 

เม่ือ inV  คือปริมาตรนํ้าที่เพ่ิมเติมเขาสูแองนํ้า
บาดาล, outV  คือ ปริมาตรนํ้าที่ออกจากแองนํ้า
บาดาลตามธรรมชาติ, abV  คือ ศักยภาพของแอง
นํ้าบาดาล,  

ttS ∆+  คือ ปริมาณนํ้าท่ีเวลา t∆  นับจาก
ปจจุบันหรือจากเวลาที่เริ่มตน โดยถือเอาเกณฑ
จากปริมาณปลอดภัย คือ ตองไมเกิดผลเสียตอ

ระบบนํ้าบาดาล ตอส่ิงแวดลอม ตอระบบเศรษฐกิจและ
สังคม และสุดทาย St คือ ปริมาณนํ้าตนทุน 

จากสมการขางตนจะเห็นไดวา คาของปริมาณนํ้า
ตนทุน (St) มีความสําคัญตอการประเมินศักยภาพน้ํา
บาดาล (Vab) ไมนอยไปกวาคาของปริมาณเพ่ิมเติมนํ้า
เขาสูแองนํ้าบาดาล (Vin) และปริมาณไหลออกจากแอง
นํ้าบาดาล (Vout) รวมทั้งเกณฑกําหนดตางๆที่จะเกิด
ผลกระทบตอระบบนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอม ซ่ึงแสดง
อยูในปริมาณนํ้าท่ีเวลาถัดไป ( ttS ∆+ ) 
6. พื้นฐานอุทกธรณีวิทยา 

วิชาท่ีวาดวยนํ้าบาดาลเรียกวาอุทกธรณีวิทยา เปน
วิชาที่ครอบคลุมถึงการเกิด การเก็บกัก การเคลื่อนท่ี 
และคุณภาพนํ้าบาดาล นํ้าบาดาลเปนสวนหน่ึงของวัฏ
จักรนํ้า (hydrologic cycle) ซ่ึงวัฏจักรนํ้ากลาวถึงการ
หมุนเวียน เคล่ือนท่ี และเปล่ียนสถานะของนํ้าในโลก 
(รูปท่ี 1) วัฏจักรนํ้าไมมีตนมีปลาย อาจเริ่มพิจารณาจาก
นํ้าในมหาสมุทร ซ่ึงเม่ือระเหยกลายเปนไอนํ้า บางสวน
ของไอน้ําถูกลมพัดพาไปยังผืนแผนดิน แลวควบแนน
เปนละอองนํ้ารวมกันเปนกลุมกอนเมฆ เม่ือละอองนํ้ามี
สภาวะที่เหมาะสม ก็จะกลายเปนฝนตกลงทั้งในทะเล 
มหาสมุทร และบนผืนแผนดิน ฝนที่ตกลงบนพ้ืนดิน
บางสวนระเหยกลับสูบรรยากาศ บางสวนไหลไปบนผิว
ดิน บางสวนซึมลงใตผิวดิน นํ้าใตผิวดินระดับตื้นถูกพืช
ดูดไปใชและคายออกทางปากใบ แตสวนที่ซึมลึกลงสูช้ัน
อิ่มตัวดวยนํ้า เรียกวานํ้าบาดาล 

นํ้าบาดาลแทรกตัวอยูตามโพรงชองวาง ในช้ันหิน
จนถึงระดับอิ่มตัวดวยนํ้า ถาเปนช้ันหินที่เก็บกักนํ้าได
มากและสามารถสงผานนํ้าไดดี เราเรียกช้ันหินน้ีวาช้ัน
นํ้า (aquifer) แตถาเปนช้ันหินท่ีสงผานนํ้าไดไมดี 
เรียกวา ช้ันหินตานนํ้า (aquitard) ตามลักษณะทางอุทก
ธรณีวิทยา ช้ันนํ้าและช้ันหินตานนํ้ามักจะมีตําแหนงท่ี
วางสลับกัน ดังน้ันช้ันหินตานนํ้าจึงก้ันนํ้าไวในช้ันนํ้า เรา
จึงเรียกช้ันหินตานนํ้าวา ช้ันก้ันนํ้า (confining layer)  
(รูปที่ 2) 
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รูปที่ 1 วัฏจักรนํ้า (ดัดแปลงจาก Mansell, 2003) 

 
รูปที่ 2 ภาพตัดขวางอุทกธรณีวิทยา 

(ดัดแปลงจาก Todd, 1980) 

ลักษณะของวัสดุหรือเน้ือของช้ันนํ้าแบงออกเปน 2 
ชนิด คือ ช้ันนํ้าหินรวน (unconsolidated aquifer) และ
ช้ันนํ้าหินแข็ง (fracture rock aquifer) ช้ันนํ้าหินรวน
ไดแก ช้ันตะกอนกรวดทราย (clean alluvium) ที่ยัง
ไมมีสารเชื่อมใหกอนกรวดทรายจับตัวกันเปนกอนทึบ 
นํ้าบาดาลแทรกตัวอยูตามชองระหวางเม็ดกรวดทราย 
ช้ันนํ้าหินแข็งไดแก ช้ันหินท่ีมีรอยแตก รอยแยก และ
รอยเล่ือน ในพวกหินทุกชนิด ไดแก หินช้ัน (sedi-
mentary rock) หินอัคนี (igneous rock) และหินแปร 
(metamorphic rock) ในหินอัคนีและหินแปรมีรอย
แตก รอยแยกและรอยเลื่อนนอย โดยเฉพาะหินแปร 

ดัง น้ันหินแปรจึงเปนช้ันนํ้าที่ไม ดี เก็บกักนํ้าและ
สงผานนํ้าไดเล็กนอย หินอัคนีบางชนิด เชน หินบะ-
ซอลท มีรอยแตก รอยแยกในชั้นหินมาก ดังน้ันหิน
อัคนีจึงเปนช้ันนํ้าท่ีดีกวาหินแปร สวนหินตะกอน
มักจะมีรอยแตก รอยแยกและรอยเลื่อนมาก และยังมี
ชองวางระหวางเม็ดหินอีกดวย ดังน้ันหินตะกอนจึง
เปนช้ันนํ้าที่ดี หินปูนเปนหินตะกอนชนิดหน่ึงซ่ึงแมวา
เน้ือหินจะทึบนํ้าแตมีรอยแตกและโพรง ซ่ึงเกิดจาก
การละลายเนื่องจากน้ําฝนท่ีเปนกรดออนๆ ลักษณะ
ของโพรงชองวางในทั้งช้ันหินรวน หินแข็ง และหินปูน 
แสดงในรูปท่ี 3  

ลักษณะของช้ันนํ้าในเชิงอุทกธรณีวิทยาแบงได
เปน 2 ชนิด  คือ ช้ันนํ้าเปดหรือช้ันนํ้าไรแรงดัน 
(unconfined aquifer) และช้ันนํ้าปดหรือช้ันนํ้ามี
แรงดัน (confined aquifer) ซ่ึงแตกตางกันตรงท่ีขอบ
บนของช้ันนํ้าเปดเปนระดับนํ้าใตดิน (water table) 
สวนขอบบนของช้ันนํ้าปดเปนช้ันก้ันนํ้า ( รูปท่ี 2) 
ดังน้ันช้ันนํ้าเปดจึงมักจะเปนช้ันนํ้าแรกที่อยูใตผิวดิน 
ผิวบนของช้ันนํ้าเปดสัมผัสกับช้ันบรรยากาศ (แมอยู
ใตผิวดิน) ความดันนํ้าบาดาลที่ผิวบนของช้ันนํ้าเปดมี
คาเทากับความดันบรรยากาศ บอท่ีไดนํ้าจากชั้นนํ้า
เปดจะไดระดับนํ้าในบอเทากับขอบบนของช้ันนํ้า และ
ขอบบนของช้ันนํ้าเปดยอมแปรผันไปตามฤดูกาลใน
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ฤดูฝนขอบบนของช้ันนํ้าเปดจะเคล่ือนท่ีสูงข้ึน สวนฤดู
แลงจะเคลื่อนท่ีต่ําลง 

ช้ันหินก้ันนํ้าปด ท่ีขอบบนมีช้ันก้ันนํ้าปดเอาไว 
ดังน้ันความดันนํ้าบาดาลท่ีขอบบนของช้ันนํ้าปดยอม
มีคาสูงกวาความดันบรรยากาศ บอท่ีไดนํ้าจากชั้นนํ้า
ปดจะมีระดับนํ้าในบออยูสูงกวาขอบบนของช้ันนํ้าปด 
ในพื้นท่ีหน่ึงๆช้ันนํ้าเปดอาจจะมีช้ันเดียวในช้ันบนสุด 
แตอาจจะมีช้ันนํ้าปดหลายชั้นก็ได เชน แองนํ้าบาดาล
เจาพระยาตอนลาง ซ่ึงครอบคลุมกรุงเทพฯและพ้ืนท่ี
โดยรอบ มีช้ันนํ้าปดประมาณ 8 ช้ัน ไดแก ช้ันนํ้า
กรุงเทพ ช้ันนํ้าปทุมธานี เปนตน 

การเคลื่อนที่ของนํ้าบาดาลเปนสวนประกอบที่
สําคัญในอุทกธรณีวิทยา นํ้าบาดาลเคลื่อนท่ีจาก
บริเวณที่มีเฮดสูงไปยังบริเวณท่ีมีเฮดต่ํากวา เฮดของ
นํ้าบาดาล (groundwater head) หมายถึง ระดับ
พลังงานของน้ําบาดาล ซ่ึงมีคาเทากับปริมาณพลังงาน
ตอหนวยนํ้าหนักของนํ้าบาดาล พลังงานมีคาเทากับ
แรงคูณดวยระยะทาง มีหนวยเปน Newton × meter 
(Nm) และนํ้าหนักคือแรงโนมถวงที่กระทํากับนํ้า
บาดาล มีหนวยเปน Newton (N) ดังน้ันเฮดจึงมีหนวย
เปนความสูง meter (Nm/N = m) 

เฮดของนํ้าบาดาลเกิดจากพลังงานจลน พลังงาน
ศักย และพลังงานที่เกิดจากแรงดันนํ้า เน่ืองจากน้ํา
บาดาลเคลื่อนท่ีชามาก พลังงานจลนจึงมีคานอยมาก 
เม่ือเทียบกับพลังงานศักย และพลังงานเน่ืองจาก
แรงดัน ดังน้ันเฮดของนํ้าบาดาลจึงประกอบดวย เฮด
ความดัน (pressure head) และเฮดระดับ (elevation 
head) เขียนเปนสมการไดดังน้ี 
 

ep hhh +=  (2) 
 

เม่ือ h คือ เฮดของนํ้าบาดาล, hp คือ เฮดความ
ดัน และ he คือ เฮดระดับ 

 
 

(ก)  ตะกอนสะสมตัวกันอยางดีมีความพรุนสูง 
(ข)  ตะกอนสะสมตัวและเรียงตัวกันอยางไมเปนระเบียบ 

มีความพรุนตํ่า 
(ค)  ตะกอนประกอบดวยกรวดซึ่งมีความพรุนในตัวเองอยูแลว

เรียงตัวกันอยางมีระเบียบ ช้ันหินประเภทนี้มีความพรุนสูง 
(ง)  ตะกอนสะสมและเรียงตัวอยางมีระเบียบแตชองวางถูกน้ําแร

มาตกตัวอยูทําใหไมมีความพรุน 
(จ)  หินซึ่งเกิดความพรุนเนื่องจากสวนประกอบเดิมถูกน้ํายาเคมี

ละลายออกไป 
(ฉ)  หินซึ่งเกิดความพรุนเนื่องจากมีรอยแตกราว 

รูปที่ 3 ความพรุนของหิน   
(ดัดแปลงจาก Meinzer, 1923) 

เฮดความดันเกิดจากพลังงานเน่ืองจากแรงดันท่ี
กระทํากับนํ้าบาดาล ณ จุดท่ีพิจารณาซ่ึงคํานวณได
จาก 
 

hp = p / (ρg) (3) 
 

เม่ือ p คือ คาความดันนํ้าบาดาล ณ จุดที่พิจารณา, 
ρ คือ ความหนาแนน และ g คือ คาความเรงเน่ืองจาก
แรงโนมถวง  

วัดเฮดความดันไดโดยใชทอกลวงปลายเปดท้ังสอง
ขาง จอปลายลางเขาตรงจุดท่ีตองการวัด นํ้าจะดันเขา
ไปในทอ ความสูงของนํ้าในแนวดิ่งจากจุดวัดคือ คาเฮด
ความดัน เรียกทอท่ีใช วัดความดันวา พีโซมิเตอร 
(piezometer) หรือมานอมิเตอร (manometer)  

เฮดระดับเกิดจากพลังงานศักยของนํ้าบาดาล 
เฮดระดับมีคาเทากับระดับความสูงในแนวด่ิงของจุด
พิจารณาวัดจากระดับอางอิง ถาจุดอยูสูงกวาระดับ
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อางอิงคาเฮดท่ีไดระดับเปนบวก และคาเฮดระดับมีคา
เปนลบถาจุดอยูใตระดับอางอิง ซ่ึงระดับอางอิงจะ
กําหนดเอาที่ระดับใดก็ไดตามความเหมาะสม โดย
ปกติมักจะถือเอาระดับนํ้าทะเลปานกลาง เน่ืองจาก
ระดับอางอิงสามารถกําหนดเอาไดตามใจชอบ ดังน้ัน
เฮดระดับจะมีความหมายก็ตอเม่ือ มีจุดพิจารณาตั้งแต
สองจุดขึ้นไป ซ่ึงจะทําใหมีคาแตกตางของเฮดเกิดขึ้น 

นํ้าบาดาลเคลื่อนท่ีจากจุดท่ีมีเฮดสูงไปจุดที่มีเฮด
ต่ําและสามารถเคลื่อนท่ีไปในทิศทางใดๆก็ไดในสาม
มิติ แตเน่ืองจากความหนาของชั้นนํ้ามีคานอยมากเม่ือ
เทียบกับขอบเขตพื้นท่ีของช้ันนํ้าที่กวางใหญในแนว
ระนาบ เชน ช้ันนํ้าในแองเจาพระยาตอนลาง แตละช้ัน
มีความหนาประมาณ 50 เมตร แตมีความกวางและ
ยาวประมาณ 100 ถึง 500 กิโลเมตร เปนตน เราจึง
พิจารณาการไหลเปนแบบสองมิติในแนวราบ โดย
ถือเอาความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลางถึงระดับ
ก่ึงกลางระหวางขอบลางกับขอบบนของช้ันนํ้าเปนเฮด
ระดับ และความสูงของระดับผิวนํ้าในบอวัดจากระดับ
ก่ึงกลางระหวางขอบลางกับขอบบนของช้ันนํ้าเปนเฮด
ความดัน (รูปท่ี 4) เม่ือมีบอบาดาลอยูเพียงสองบอ จะ
ถือเอาวานํ้าบาดาลจะเคลื่อนที่จากจุดของบอบาดาลที่
มีเฮดนํ้าบาดาลสูงไปยังจุดที่บอบาดาลมีเฮดตํ่ากวา 

 

ตัวอยางท่ี 1 บอบาดาล A และ B อยูหางกัน 50 เมตร 
แตละบอมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 

รายละเอยีด บอ A บอ B 
ระดับผิวดิน (ม.รทก.) 120 118 

ระดับขอบบนของชั้นน้ํา (ม.รทก.) 82 84 

ระดับขอบลางของชั้นนํ้า (ม.รทก.) 76 80 
ระดับนํ้าลึกจากผิวดิน (ม.) 5 7 

 

จงหาทิศทางการเคลื่อนท่ีและเกรเดียนตของนํ้าบาดาล 

วิธีทํา 
 

 
รูปที่ 4 ภาพตัดขวางแสดงชั้นนํ้าและบอบาดาล 

พิจารณาที่จุดก่ึงกลางความหนาของชั้นนํ้า และ
ใหระดับนํ้าทะเลปานกลาง (ร.ท.ก.) เปนระดับอางอิง 
จะไดเฮดระดับของบอ A และ B ดังน้ี  

 

792/)8276(h Ae =+=′  ม. 
 

822/)8480(h Be =+=′  ม. 
 

เน่ืองจากบอบาดาลทําหนาที่เหมือนพีโซมิเตอร 
ดังน้ันจะไดเฮดความดันของบอ A และ B ดังน้ี 

 

3679)5120(h Ap =−−=′  ม. 
 

2982)7118(h Bp =−−=′  ม. 
 

จะไดเฮดรวมของบอ A และ บอ B ดังน้ี 
 

1153679hhh ApAeA =+=+= ′′′ ม. 
 

1112982hhh BpBeB =+=+= ′′′ ม. 
 

เน่ืองจากเฮดนํ้าบาดาลที่บอ A สูงกวาเฮดนํ้า
บาดาลที่บอ B ดังน้ันนํ้าบาดาลจะไหลจากบอ A ไปยัง
บอ B  
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ขอสังเกตคือเฮดนํ้าบาดาลมีคาเทากับระดับความ
สูงของระดับนํ้าบอบาดาล ( คิดจากระดับอางอิง
เดียวกัน เชนจากระดับทะเลปานกลาง) 

เกรเดียนต (i) หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของเฮดเทียบกับระยะทาง  ( )L/h ∆∆ เขียนเปน
สมการไดดังน้ี 

 

L/hi ∆∆=  
 

สําหรับตัวอยางน้ี ถาคิดจาก A ไปยัง B จะได 
 

m4115111h BA −=−=∆ →  
 

สวน L∆ คือระยะหางระหวางบอท้ังสอง คือ 50 ม. 
ดังน้ันจะไดคาเกรเดียนตเปน 

08.050/4i −=−=  
 

เม่ือมีบอบาดาล 3 บอ จะไดทิศทางการเคลื่อนท่ี
ของนํ้าบาดาลในชั้น นํ้าอยู ในแนวเฮดที่ ชันท่ี สุด 
เ รี ย ก ว า แนว เ ก ร เดี ยนต ช ลศ าสต ร  (hydraulic 
gradient) การหาทิศทางเกรเดียนตจากทิศทางบอ
บาดาลสามบอ เรียกวา ปญหาสามจุด (three point 
problem) ดังแสดงในตัวอยางที่ 2 
 
ตัวอยางท่ี 2 จากตัวอยางที่ 1 ถา C เปนอีกบอหน่ึงท่ี
อยูหางจากบอ A 30 ม. และหางจากบอ B 34 ม. ใน
แนวระนาบ ท่ีบอ C มีระดับผิวดิน 119 ม.รทก. ระดับ
นํ้าบาดาลลึกจากผิวดิน 5 ม. จงหาทิศทางการไหล
และเกรเดียนตของนํ้าบาดาล 
 

วิธีทํา  
จากตัวอยางที่ 1 ไดเฮดท่ี A และท่ี B เปน 

 hA = 115 ม.  hB = 111 ม. สวนเฮดที่ C จะไดเปน 
hC = 119-5 = 114 ม. จะไดแปลนของจุด ABC ดังน้ี 
 

 

 
เน่ืองจากคาของ hC = 114 ม. ซ่ึงเปนคาอยูระหวาง 

hA (115 ม.) กับ hB ( 111 ม.) ดังน้ันบนเสนตรง AB ยอมจะ
ไดจุด D ซ่ึงมีเฮดเทากับ 114 ม. โดยหาระยะ BD 
ดังน้ี 

 

111115
111114

hh
hh

BA
BD

BA

BD

−
−

=
−
−

=  

 

5.3750
4
3

BD =×= ม. 

หรือ AD = 50-37.5 = 12.5 ม. 
เสนตรง CD คือ เสนแสดงเฮดคงที่เทากับ 114 

ม. ดังน้ันทิศทางการไหลของน้ําบาดาลยอมตั้งฉากกับ 
CD และช้ีไปยังทิศทางที่มีเฮดลดลง คือไปทาง B ดัง
เสนตรง EB ซ่ึงวัดระยะ ไดเทากับ 33.5 ม. ดังน้ันจะ
ไดคาเกรเดียนตเปน  

 

09.0
5.33
114111

i −=
−

=  
 

เม่ือมีขอมูลจากบอบาดาลมากขึ้นทําใหทราบแนว
การไหลของนํ้าบาดาลไดละเอียดและถูกตองมาก
ย่ิงขึ้น เสนที่แสดงแนวเฮดเทากันเรียกวา เสนเฮดเทา 
(equipotential line) สวนเสนที่ต้ังฉากกับเสนเฮดเทา
แสดงแนวการไหลเรียกวา เสนการไหล (stream line) 
ตาขายที่เกิดจากการตัดกันของเสนเฮดเทากับเสนการ
ไหลเรียกวา ตาขายการไหล (flow nets) ตาขายการ
ไหลเปนเครื่องมือสําคัญในการออกแบบ คํานวณ และ
วางแผนบริหารจัดการนํ้าบาดาล 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 5/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ ป 1000-2550  
  การประเมินน้ําตนทุนของแองน้ําบาดาล 

8

ตัวอยางที่ 3 จากขอมูลเฮดและตําแหนงของบอ
บาดาล 10 บอ กระจายอยูในบริเวณเมืองและบริเวณ
พ้ืนท่ีเปาหมายที่จะเปนท่ีทิ้งขยะ (รูปท่ี 5) จงพิจารณา
วา ถาพื้นท่ีเปาหมายจะตองเปนที่ท้ิงขยะ นํ้าเสียจาก
บอขยะจะไหลมาที่เขตเมืองหรือไม 
 
 

 

รูปที่ 5 ตําแหนงบอบาดาล คาเฮดของแตละบอ  
เขตเมืองและบริเวณเปาหมายที่จะเปนท่ีทิ้งขยะ 

วิธีทํา เม่ือพิจารณาอยางหยาบๆจากคาเฮดของบอ
บาดาลตางๆ พบวา ที่เขตเมืองมีเฮดตํ่ามาก สวน
บริเวณที่จะเปนที่ท้ิงขยะมีคาเฮดสูง ดังน้ันอาจถือเอา
ในเบื้องตนวา นํ้าเสียจากหลุมขยะในระบบนํ้าบาดาล
นาจะไหลมาที่เขตเมืองได 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนจําเปนตองสรางตาขาย
การไหลของระบบนํ้าบาดาลของพื้นท่ีศึกษา โดยขั้น
แรก ทําการลากเสนเฮดเทา แลวจึงลากเสนการไหล
ตั้งฉากกับเสนเฮดเทา ดังรูปที่ 6 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา 
นํ้าเสียในระบบนํ้าบาดาลจะไมไหลมาท่ีเขตเมือง แต
อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการไมประมาทที่ทิ้งขยะควร
ตั้งอยูบริเวณท่ีมีเฮดนํ้าบาดาลตํ่ากวาเขตเมือง 

ในการบริหารจัดการน้ําบาดาล นอกจากจะตอง
ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของนํ้าบาดาลแลว ปริมาณ
การเคลื่อนท่ีก็มีความสําคัญมากเชนเดียวกัน ปริมาณ
การเคลื่อนท่ีของนํ้าบาดาลเปนไปตามกฎของดารซ่ี 
ซ่ึงกลาววาอัตราการเคลื่อนท่ีของนํ้าบาดาล (Q) เปน

สัดสวนตรงกับระดับเฮดท่ีลดลง ( h∆ ) และพื้นที่ หนา
ตัดของการไหล (A) เปนสัดสวนผกผันกับระยะ
ทางการไหล ( L∆ ) ดังแสดงในสมการที่4 
 

 

 
รูปท่ี 6 ตาขายการไหลของระบบนํ้าบาดาล 

 

 
L
hKAQ

∆
∆

−=  (4) 

เม่ือ K คือ คาสัดสวนคงตัว เรียกวา สภาพนําชล
ศาสตร (hydraulic conductivity) เครื่องหมายลบ
แสดงวาการไหลอยูในทิศทางที่เฮดลดลง 

เม่ือหารสมการ (4) ดวย A จะได 
 

 
L
h

K
A
Q

∆
∆

−=  
 

 Kiv −=  (5) 
 

เม่ือ v คือ อัตราการไหลจําเพาะ เปนอัตราการ
ไหลตอหน่ึงหนวยพ้ืนที่ บางคร้ังเรียกวาความเร็ว 
ฟลักซ (flux velocity) หรือความเร็วอัตราการไหล 
(discharge velocity) และ i คือ เกรเดียนตของการ
ไหล หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงเฮดตอระยะทาง 

อัตราการไหลจําเพาะ (v) แมจะมีหนวยเชน 
เดียวกับความเร็ว แตไมใชความเร็วของนํ้าบาดาล 
ความเร็วเฉล่ียเชิงเสนของนํ้าบาดาล (u) หาไดจาก
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การหารอัตราการไหลจําเพาะดวยคาความพรุนยังผล 
(effective porosity, fe) ดังน้ี 
 

ef/vu =  (6) 
 

สภาพนําชลศาสตร คือ คาช้ีวัดความยากงายของ
การไหลของนํ้าผานตัวกลางพรุน (porous media) ซ่ึง
ในที่น้ีหมายถึงช้ันนํ้า เม่ือสภาพนําชลศาสตรมีคาสูง
นํ้าจะไหลผานตัวกลางพรุนไดงาย ดังน้ันสภาพนําชล
ศาสตรจึงขึ้นอยูกับขนาดของรูพรุนกับความหนืด 
(viscosity) ของของเหลว ซ่ึงเขียนเปนสมการไดดังน้ี 

µ
ρ

=
gkK  (7)

 
เม่ือ µ = ความหนืดของของเหลว และ k = สภาพ

ซึมได (intrinsic permeability) ซ่ึง เปนคุณสมบัติของ
วัสดุพรุนอยางเดียวไมเก่ียวกับของเหลวท่ีไหลผาน 

คาสภาพนําชลศาสตรของช้ันดินและช้ันหินมีคา
แตกตางกันถึง 12 ระดับขนาด (order of magnitude) 
คือต้ังแต 10-8 เมตรตอวัน ของหินอัคนีหรือหินแปรท่ี
ไมมีรอยแตก ไปจนถึง 104 เมตรตอวัน ของช้ันกรวด
สะอาด (ตารางท่ี 1) เน่ืองจากการแจกแจงของคา
สภาพนําชลศาสตรเปนแบบล็อกปกติ (log-normal 
distribution) ดังน้ันการเฉลี่ยคาตองใชการเฉล่ียเชิง
เรขาคณิต (geometric means) คาสภาพนําชลศาสตร
ของช้ันนํ้าสามารถคํานวณจากคาสภาพสงผาน 
(transmisivity) ซ่ึงไดมาจากผลการวิเคราะหผลการ
สูบทดสอบ จากคาความสัมพันธดังน้ี 

b/TK =    (8) 
ซ่ึง K คือ สภาพนําชลศาสตร T คือ สภาพสงผาน 

และ b คือ ความหนาของชั้นนํ้า 
สภาพส ง ผ านห รื อคว ามสามา รถส ง ผ า น

(transmissivity) คือคาช้ีวัดความสามารถในการใหนํ้า
แกบอบาดาลของชั้นนํ้า สมการ (8) แสดงวาคาสภาพ
สงผาน (T) จะสูงก็ตอเม่ือคาสภาพนําชลศาสตรสูง (K) 
และ/หรือความหนาของช้ันนํ้ามีคามาก บอบาดาลใน
ช้ันนํ้าท่ีมีคา สภาพสงผานสูงจะสามารถสูบนํ้าไดใน

อัตราสูง ช้ันนํ้าท่ีดีตองมีคาสภาพสงผานสูงกวา 0.015 
ตารางเมตรตอวินาที (Freeze and Cherry, 1979)  

ระบบนํ้าบาดาลปกติจะเปนระบบพลวัตเปล่ียน 
แปลงตลอดเวลา แมวาอัตราการเปลี่ยนแปลงจะไม
รวดเร็วเทากับนํ้าผิวดินก็ตาม สาเหตุหลักของการ
เปล่ียนแปลงคือการเคลื่อนท่ีของนํ้าบาดาล นํ้าบาดาล
เคล่ือนที่จากพื้นท่ีรับนํ้า (recharge area) ไปยังพ้ืนท่ี
สูญเสียนํ้า (discharge area) ในแตละระบบนํ้าบาดาล
อาจมีพ้ืนที่รับนํ้าหลายแหง และพ้ืนที่สูญเสียนํ้าหลาย
แหงก็ได การไดรับนํ้าและการสูญเสียนํ้าอาจเกิดเอง
ตามธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย  

การประเมินศักยภาพของระบบนํ้าบาดาล จะตอง
ศึกษาจากสมดุลของระบบนํ้าบาดาล ซ่ึงในหน่ึงหนวย
เวลา ปริมาณนํ้าท่ีเคล่ือนท่ีเขาสูระบบ (recharge) หัก
ออกด วยป ริมาณนํ้าที่ เ ค ล่ื อน ท่ีออกจากระบบ 
(discharge) เทากับปริมาณนํ้าในระบบท่ีเปล่ียนแปลง
ไป (storage change) แตถาตองการทราบปริมาณนํ้า
ท่ีคงเหลือ จะตองทราบปริมาณนํ้าตนทุนกอน ดังน้ัน
การประเมินนํ้าตนทุนจึงเปนกระบวนการที่สําคัญขั้น
แรกของการประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล  

ปริมาณนํ้าตนทุนคือ ปริมาณนํ้าในช้ันนํ้าที่เวลา
เริ่มตนของการวิเคราะหศักยภาพของนํ้าบาดาล การ
ประเมินปริมาณนํ้าตนทุนเร่ิมตนดวยการกําหนด
ขนาดของพ้ืนท่ีในแนวระนาบ  (A)  ของช้ันนํ้า ท่ี
ตองการวิเคราะห แลวกําหนดระยะเฮด (∆h) ท่ีตอง
เปล่ียนไป ซ่ึงระยะในแนวดิ่งของเฮดที่เปล่ียนไปน้ี คือ 
ระยะที่ระดับนํ้าในบอบาดาลที่เปล่ียนไป ดังน้ันถาเปน
ช้ันนํ้าเปด ระดับเฮดคือระดับนํ้าใตดิน (water table) 
แตถาเปนช้ันนํ้าปด ระดับเฮด คือ ระดับแรงดันนํ้า 
ดั ง น้ัน  จากความหมายของสภาพเก็บ กักหรื อ
สัมประสิทธิ์การเก็บกัก คือปริมาณนํ้าที่ไดจากหรือใส
เข าไปในช้ันนํ้าห น่ึงหนวยพ้ืนท่ี  ทําให เฮดของ 
นํ้าบาดาลเปล่ียนไปหน่ึงหนวย ซ่ึงเขียนเปนสมการได
ดังสมการ (9) 
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ตารางที่ 1 คาสภาพนําชลศาสตรของช้ันดินและหิน  

ชนิดวัสดุ วัสดุ คาสภาพนําชลศาสตร (ม./วินาที) 
หินรวน ดินเหนียว 1×10-13 - 4.7×10-9 
 ทรายแปง, ดินลมหอบ 1×10-9 - 2×10-5 
 ทรายละเอียด 2×10-7 - 2×10-4 
 ทรายขนาดกลาง 9×10-7 - 5×10-4 
 ทรายหยาบ 9×10-7 - 6×10-3 
 กรวด 3×10-4 - 3×10-2 
 ตะกอนธารน้ําแข็ง 8×10-12 - 2×10-4 
หินตะกอน หินดินดาน 1×10-13 - 2×10-9 
 หินทรายแปง 1×10-11 - 1.4×10-8 
 หินทราย 3×10-10 - 6×10-6 
 หินปูน โดโลไมต 1×10-9 - 6×10-6 
 คาสต หินปูนแนวปะการัง 1×10-6 - 2×10-2 
 แอนไฮไดรต 4×10-13 - 2×10-8 
 เกลือ 1×10-12 - 1×10-10 
หินอัคนีและ
หินแปร 

หินบะซอลต ที่ไมมีรอยแตก 2×10-11 - 4.2×10-7 
หินบะซอลต ที่มีรอยแตก 4×10-7 - 2×10-2 
หินแกรนิตผุ 3.3×10-6 - 5.2×10-5 
หินแกบโบรผุ 5.5×10-7 - 3.8×10-6 
หินอัคนีและหินแปรมีรอยแตก 8×10-9 - 3×10-4 
หินอัคนีและหินแปรไมมีรอยแตก 3×10-14 - 2×10-10 

(จาก Domenico and Schwartz, 1990)

hA
V

S w

∆
∆

=  (9) 
 

เม่ือ S คือ สภาพเก็บกัก, ∆Vw คือ ปริมาณนํ้า
ตนทุน, A คือ พ้ืนท่ีในแนวระนาบของช้ันนํ้า, ∆h คือ 
ระยะเฮดที่เปล่ียนแปลงไป 

สมการ (9) ใชในการประเมินปริมาณนํ้าตนทุน 
ท้ังในกรณีช้ันนํ้าเปดและช้ันนํ้าปด สําหรับช้ันนํ้าเปด 
สภาพเก็บกักมีคาคอนขางสูง คือประมาณ 0.03 ถึง 

0.3 สวนช้ันนํ้าปดคา S คอนขางต่ํา คือประมาณ 10-3 

ถึง 10-6 ดังน้ันเม่ือเฮดเปล่ียนแปลงไปเทากัน ปริมาณ
นํ้าท่ีไดจากช้ันนํ้าเปดยอมมีคามากกวาท่ีจะไดจากชั้น
นํ้าปดประมาณ 100 เทา 

สําหรับการคํานวณในช้ันนํ้าปด  เม่ือเฮดลดลงต่ํา
กวาขอบบนของช้ันนํ้า จะตองเร่ิมคํานวณแบบช้ันนํ้า
เปด โดยคาสภาพเก็บกัก (S) จะตองใชคาอัตราใหนํ้า
จําเพาะ (specific yield, Sy) ตามสมการที่ (12) 
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7.  การจําแนกแหลงนํ้าบาดาล  

7.1 แนวทางการจําแนกแหลงนํ้าบาดาล 
การจําแนกแองนํ้าบาดาล (groundwater 

basin identification) เพ่ือสะดวกในการประเมิน
ศักยภาพของแหลงนํ้าบาดาลรวมกับการประเมิน
ศักยภาพของแหลงนํ้าผิวดินจะทําใหทราบภาพรวม
ของศักยภาพของแหลงนํ้าท้ังหมด แองนํ้าบาดาล
หมายถึง ระบบนํ้าบาดาลของพื้นท่ีๆ หน่ึง ประกอบ 
ดวยช้ันนํ้า ช้ันเดียวหรือหลายช้ันท่ีซอนกันหรือ 
เก่ียวเน่ืองกันอยู มีขอบเขตเปนหินทึบนํ้าหรือสันปน
นํ้าใตดินหรือแนวลํานํ้าท่ีอาจถือเปนแนวแบงเขต
ระบบนํ้าบาดาลก็ได 

การจําแนกแอง นํ้าบาดาลจะตองอาศัย 
แผนที่อุทกธรณีวิทยาและภาคตัดขวางอุทกธรณีวิทยา
เปนหลัก มีแผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา
ประกอบในการพิจารณา สวนผลสํารวจธรณีฟสิกส
และผลการเจาะสํารวจจะชวยทําใหการกําหนดจําแนก
แองนํ้าบาดาลถูกตองยิ่งขึ้น น่ันคือขอบเขตของแอง 
นํ้าบาดาลยอมเปล่ียนแปลงไดเสมอเม่ือมีผลสํารวจ
เพ่ิมมากขึ้น 

ช้ันนํ้าหลักเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด
ของแองนํ้าบาดาล ดังน้ันการจําแนกแองนํ้าบาดาล
ตองถือเอาขอบเขตของช้ันนํ้าหลักเปนเกณฑ ขอบ
ลางของช้ันนํ้าหลักสวนใหญคือช้ันทึบนํ้าหรือช้ันหิน
พ้ืน แตบางคร้ังก็ถือเอาช้ันรอยตอของนํ้าบาดาลจืด
และกรอย ในกรณีที่ช้ันนํ้ามีท้ังนํ้าจืดและนํ้าเค็มปนกัน 
สําหรับขอบบนของช้ันนํ้ายอมแตกตางกันระหวาง 
ช้ันนํ้าเปดและช้ันนํ้าปด ขอบบนของช้ันหินใหนํ้าเปด 
คือระดับนํ้าใตดิน สวนขอบบนของช้ันนํ้าปดคือ ช้ัน
ทึบนํ้า ดังน้ันความหนาของช้ันนํ้าปดยอมมีคาคงท่ี 
(อาจมีการเปล่ียนแปลงบางเพียงเล็กนอย เน่ืองจาก
การบีบตัวของช้ันนํ้าและการขยายตัวของนํ้า) สวน
ความหนาของชั้นนํ้าเปดจะเปล่ียนแปลงไปตาม

ฤดูกาล เชน ฤดูฝนความหนาจะมาก สวนฤดูแลงช้ัน
นํ้าเปดจะไมหนามากหรืออาจไมมีเลยก็ได ขอบ
ดานขางอาจจะประกอบดวยช้ันทึบนํ้าหรือสันปนนํ้า 
ใตดินหรือสวนของนํ้าผิวดิน สําหรับขอบท่ีก้ันดวยหิน
ทึบนํ้าจะมีลักษณะคงที่ สวนขอบสันปนนํ้าใตดิน
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

บางคร้ังอาจจําแนกแองนํ้าบาดาลยอยหรือ
อาจจําแนกตามเขตการปกครอง  ทั้ง น้ีเพ่ือความ
สะดวกในการประเมินศักยภาพ 

7.2 ประวัติการจําแนกแหลงนํ้าบาดาลใน
ประเทศไทย 

ทรัพยากรนํ้าบาดาลแตละพ้ืนที่มีปริมาณ
และคุณภาพแตกตางกันตามสภาพแวดลอมทางอุทก
ธรณีวิทยาไดแก ลักษณะทางภูมิประเทศ ธรณีวิทยา 
และอุทกธรณีวิทยา การจําแนกแหลงนํ้าบาดาลของ
ประเทศไทยออกเปนเขตพ้ืนท่ีนํ้าบาดาล (hydrogeo-
logic provinces) เพ่ือความสะดวกในการศึกษา
ศักยภาพของแหลงนํ้าบาดาลและเพื่อการพัฒนานํ้า
บาดาลขึ้นมาใช จากรายงานการศึกษาท่ีมีอยูใน
ปจจุบันมีการจําแนกแหลงนํ้าบาดาลของประเทศไทย 
ดังน้ี 

เจริญ เพียรเจริญ (2525) ไดแบงแหลง 
นํ้าบาดาลของประเทศไทยออกเปน 6 พ้ืนที่ ตาม
สภาพทางภูมิศาสตรและธรณีวิทยาโครงสราง คือ  
(1) แหลงนํ้าบาดาลเขตพ้ืนที่สูงในภาคเหนือ และ
เทือกเขาในภาคตะวันตก  (2) แหลงนํ้าบาดาลในเขต
พ้ืนท่ีภาคกลางตอนบน  (3) แหลงนํ้าบาดาลในเขต
พ้ืนท่ีราบลุมภาคกลางตอนใต  (4) แหลงนํ้าบาดาลใน
เขตพ้ืนที่ราบสูงโคราช  (5) แหลงนํ้าบาดาลในเขต
พ้ืนท่ีภาคตะวันออก และ  (6) แหลงนํ้าบาดาลในเขต
พ้ืนท่ีภาคใต ซ่ึงแตละภูมิภาคมีลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนท่ีและสภาพของแหลงนํ้าท่ีแตกตางกันออกไป 

วจี รามณรงคและสมชัย วงศสวัสดิ์ (2542) 
ศึกษาศักยภาพนํ้าบาดาลในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ
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และประเมินศักยภาพนํ้าบาดาลในเชิงปริมาณของแอง
นํ้าบาดาลในหินรวนที่กระจายอยูท่ัวประเทศจํานวน 
12 แอง  

การจําแนกแหลงนํ้าบาดาลมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาศักยภาพ เพ่ือใชในการจัดหาและพัฒนา
แหลงนํ้าบาดาลข้ึนมาใชประโยชนเปนหลัก แตยังขาด
ความเช่ือมโยงในการพัฒนานํ้าบาดาลรวมกับแหลง
นํ้าผิวดินในลุมนํ้าตางๆ และการประเมินศักยภาพนํ้า
บาดาลในเชิงตัวเลขไดดําเนินการเฉพาะแอง นํ้า
บาดาลในตะกอนหินรวนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาขึ้น
มาใชเทาน้ัน ดังน้ันในภาพรวมของทั้งประเทศศักย-
ภาพนํ้าบาดาลในเชิงปริมาณที่ไดจึงนอยกวาความ
เปนจริง 

ปจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
ระดับสากลไดอาศัยหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าผิวดินและนํ้าใตดินเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ลุมนํ้า 
(Integrated Water Resource Management, IWRM) 
ซ่ึงประเทศไทยไดนําแนวคิดน้ีมาใชเปนแนวทางหลัก
ในการกําหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของประเทศ โดยจําแนกพ้ืนที่ลุมนํ้าผิวดินออกเปน 9 
กลุมลุมนํ้าหลัก การจัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลใหมีความสอดคลองกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ จึงจําเปนตอง
พิจารณาเร่ืองการจําแนกแหลงนํ้าบาดาลใหสอดคลอง
กับพ้ืนท่ีลุมนํ้าหลักเพ่ือใหการศึกษาดานศักยภาพเชิง
ปริมาณในแตละลุมนํ้ามีความชัดเจนมากอยางยิ่ง 

7.3 ระบบการกําหนดชื่อและหมายเลขแอง 
นํ้าบาดาล 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (2549) ไดเสนอ 
ให มีการแบง พ้ืนที่การบริหารจัดการทรัพยากร 
นํ้าบาดาลตามกลุมลุมนํ้าหลักของประเทศ จากผล
การศึกษาของสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ (2547) ซ่ึงกําหนดกลุมลุมนํ้าจากลุม
นํ้าหลัก 25 ลุมนํ้า ตามลักษณะของจุดท่ีไหลออกเปน 
9 กลุมลุมนํ้า ซ่ึงการ ศึกษาครั้งน้ีเรียกวา เขตอุทก
วิทยา (hydrological region) การกําหนดกรอบพื้นท่ี
ในลักษณะดังกลาวน้ีเปนการกําหนดพ้ืนที่เพื่อการ
บริหารจัดการซ่ึงคํานึงถึงความสัมพันธของการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาล และศักยภาพของ
แหลงนํ้าท่ีไมสามารถแยกพิจารณาออกจากกันไดใน
ระบบลุมนํ้าเดียวกัน  

การกําหนดช่ือและหมายเลขแองนํ้าบาดาล
ใหสอดคลองกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบ
บูรณาการ กําหนดโดยอาศัยพ้ืนท่ีลุมนํ้า พ้ืนท่ีกลุม 
ลุมนํ้า (เขตอุทกวิทยา) เปนหลักและกําหนดหมายเลข
ประจําเขตอุทกวิทยา ซ่ึงในแตละเขตอุทกวิทยาอาจ
ประกอบดวยแองนํ้าบาดาลหลายๆ แอง 

7.4 การจําแนกแองนํ้าบาดาลตามเขตอุทกวิทยา
ของประเทศไทย 

คณะกรรมการอุทกวิทยาแหงชาติไดแบง
พ้ืนที่ประเทศไทยออกเปนลุมนํ้าผิวดินที่สําคัญ 25  
ลุมนํ้า ซ่ึงประกอบดวยลุมนํ้ายอย 254 ลุมนํ้า และเม่ือ
พิจารณาจากบริเวณท่ีแมนํ้าไหลลง สามารถแบง
ออกเปน 9 กลุมลุมนํ้า ไดแก (1) กลุมลุมนํ้าสาขา
แมนํ้าโขง (2) กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสาละวิน (3) กลุม
ลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีน (4) กลุมลุมนํ้าแมกลอง (5) 
กลุมลุมนํ้าบางประกง (6) กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาว
ไทยตะวันออก  (7) กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทย
ตะวันตก  (8) กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก และ (9) 
กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก ซ่ึงมีพ้ืนท่ีลุมนํ้าและลุม
นํ้าหลักดังแสดงในตารางที่ 2 กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล (2549) ไดแบงแองนํ้าบาดาลและกําหนด
หมายเลขตามหมายเลขของกลุมลุมนํ้า ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 และรูปท่ี 7 
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ตารางที่ 2  กลุมลุมนํ้าหลักและพื้นที่รับนํ้า  

กลุมลุมนํ้าหลัก พื้นที่ลุมนํ้า
(ตร.กม.) 

ช่ือลุมนํ้าหลัก จํานวน 
ลุมนํ้ายอย 

1. กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าโขง 188,645 โขง กก ชี มูล โตนเลสาบ 95 

2. กลุมลุมนํ้าสาขาแมนํ้าสาละวิน 17,918 สาละวิน 17 

3. กลุมลุมนํ้าเจาพระยา-ทาจีน 157,925 ปง วัง ยม นาน สะแกกรัง ปาสัก เจาพระยา ทา
จีน 

70 

4. กลุมลุมนํ้าแมกลอง 30,836 แมกลอง 11 

5. กลุมลุมนํ้าบางประกง 18,458 ปราจีนบุรี บางประกง 8 

6. กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทย
ตะวันออก 

13,829 ชายฝงทะเลตะวันออก 6 

7. กลุมลุมนํ้าชายฝงทะเลอาวไทยตะวันตก 12,347 เพชรบุรี ชายฝงทะเลตะวันออก 8 

8. กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันออก  
(ดานอาวไทย) 

50,930 ภาคใตฝงตะวันออก ตาป ทะเลสาบสงขลา 
ปตตานี 

26 

9. กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก  
(ดานทะเลอันดามัน) 

20,473 ภาคใตฝงตะวันตก 13 

รวม 511,361  254 

(จาก วีระพล แตสมบัติ และคณะ, 2550)
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ตารางที่ 3  แองนํ้าบาดาลของประเทศไทย  

เขต 
อุทกวิทยา 

กลุมลุมนํ้าหลัก  
(ลุมนํ้าหลัก)

พ้ืนท่ีกลุมลุมนํ้าหลัก 
หนวย ตร.กม. 

แองนํ้าบาดาล  
(หมายเลขแอง)  

1 กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําโขง 
(โขง  กก  ชี  มูล  โตนเลสาบ) 

188,645  แองเชียงราย-พะเยา (1-1), แองเชียงของ-เทิง-เชียง
คํา-จุน (1-2), แองฝาง (1-3) , แองแมสรวย (1-4),  
เวียงปาเปา (1-5),แองตะกอนแมน้ําชี-แมน้ํามูล (1-
6),แองกาฬสินธุ (1-7),  แองชัยภูมิ (1-8), แอง
สระแกว (1-9),  แองมหาสารคาม (1-10)  

2 กลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําสาละวิน 
(สาละวิน) 

17,918 แองแมสะเรียง (2-1)  

3 กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน 
(ปง  วัง  ยม  นาน  สะแกกรัง   
ปาสัก เจาพระยา  ทาจีน) 

157,925 แองเชียงใหม-ลําพูน (3-1), แองลําปาง (3-2),  แอง
ลอง (3-3)แองปว (3-4), แองปง (3-5), แองเชียงมวน 
(3-6), แองนาน (3-7), แองแพร (3-8), แองเจาพระยา
ตอนบน (3-9), แองเจาพระยาตอนลาง (3-10), แองลี้ 
(3-11), แองชาติตระการ-นครไท (3-12), แองตาก  
(3-13), แองเถิน-บานตาก (3-14)  

4 กลุมลุมน้ําแมกลอง (แมกลอง) 30,836 แองกาญจนบุรี (4-1), แองแมกลอง (4-2)  

5 กลุมลุมน้ําบางปะกง 
(ปราจีนบุรี  บางปะกง) 

18,458 แองบางปะกง (5-1) 

6 กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาว
ไทยตะวันออก 
(ชายฝงทะเลตะวันออก) 

13,829 แองชายฝงทะเลตะวันออก (6-1)  

7 กลุมลุมน้ําชายฝงทะเลอาว
ไทยตะวันตก 
(เพชรบุรี  ชายฝงทะเล
ตะวันตก) 

12,347 แองเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ (7-1)  

8 กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก 
ดานอาวไทย 
(ภาคใตฝงตะวันออก  ตาป  
ทะเลสาบสงขลา  ปตตานี) 

50,930 แองชุมพร-สุราษฎรธานี (8-1), แองนครศรีธรรมราช-
พัทลุง-สงขลา (8-2), แองปตตานี (8-3), แองนราธิวาส 
(8-4)  

9 กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตก 
ดานทะเลอันดามัน     
(ภาคใตฝงตะวันตก) 

20,473 แองระนอง (9-1), แองพังงาเหนือ (9-2), แองพังงาใต 
(9-3), แองพังงาตะวันออก (9-4), แองตรัง (9-5),  
แองสตูล (9-6)  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549) 
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รูปท่ี 7 แผนที่แสดงเขตอุทกวิทยาและแองนํ้าบาดาลของประเทศไทย (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 5/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ ป 1000-2550  
  การประเมินน้ําตนทุนของแองน้ําบาดาล 

16

8 แนวคิดการหาปริมาณนํ้าตนทุน 
คุณสมบั ติ ของ ช้ัน นํ้าบาดาลประกอบด วย 

คุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงชลศาสตร สําหรับ
คุณสมบัติเชิงกายภาพประกอบดวยขนาดพื้นท่ีและ
ความหนาของช้ันนํ้า สวนคุณสมบัติเชิงชลศาสตร 
ประกอบดวย (1) คุณสมบัติดานการกักเก็บนํ้า ไดแก 
ความพรุน (porosity) อัตราการใหนํ้าจําเพาะ (specific 
yield) สภาพกักเก็บ (storativity) และการเก็บกักจําเพาะ 
(specific storage) (2) คุณสมบัติดานการไหลไดแก 
สภาพนําชลศาสตร (hydraulic conductivity) และสภาพ
สงผาน (transmisivity) 

ขนาดและความหนาของช้ันนํ้า สามารถประเมิน
ได ตามลําดับขั้นดังน้ี (1) ประเมินจากขอมูลเบื้องตน
ไดแก แผนท่ีภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนท่ีอุทก
ธรณีวิทยา แผนท่ีนํ้าบาดาล และขอมูลหลุมเจาะ (2) 
ประเมินจากการสํารวจธรณีฟสิกส ซ่ึงประกอบดวย
การสํารวจทางผิวดิน และการสํารวจทางใตดิน ซ่ึงวิธี
ท่ีสําคัญไดแก วิธีการตรวจวัดความตานทานไฟฟา
จําเพาะ วิธีการตรวจวัดคล่ืนไหวสะเทือน และวิธีการ
ตรวจวัดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา และ (3) ประเมินจากการ
เจาะสํารวจ การประเมินขนาดและความหนาของชั้น
นํ้า อาจไมจําเปนตองทําครบทั้ง 3 ขั้นตอน ขึ้นอยูกับ
ความละเอียดของขอมูลและของงาน 

คุณสมบัติของช้ันนํ้าที่สําคัญอันดับแรกคือ ความ
พรุน (porosity, f) ซ่ึงหมายถึง อัตราสวนของปริมาตร
ของชองวาง (ประกอบดวยนํ้าและอากาศ) ตอปริมาตร
ของช้ันนํ้าโดยรวม ในช้ันนํ้าหินรวน (unconsolidated 
aquifer) ความพรุนเกิดจากชองวางระหวางเม็ดดิน
และเม็ดหิน เรียกวา ความพรุนปฐมภูมิ (primary 
porosity) สวนช้ันนํ้าหินแข็ง (consolidated aquifer) 
ถาเปนหินอัคนีและหินแปร ชองวางเกิดจากรอยแตก 
รอยแยก เรียกวา ความพรุนทุติยภูมิ กรณีหินตะกอน
จะมีชองวางทั้งในระหวางเม็ดหินและในรอยแตก 

ดังน้ันหินตะกอนสวนใหญจึงมีความท้ังความพรุนปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ 

คาความพรุนบงช้ีถึงปริมาณชองวางในช้ันดินและ
หิน กรณีช้ันดินและหินที่อ่ิมตัว วัตถุท่ีมีความพรุนสูง
ยอมมีปริมาณนํ้ามาก อยางไรก็ตามจะมีนํ้าเพียงบาง- 
สวนจากนํ้าทั้งหมดในชองวางที่สามารถระบายดวย
แรงโนมถวงเขาสูบอบาดาล อัตราสวนของปริมาณนํ้า
จากช้ันนํ้า ท่ีสามารถระบายไดจากแรงโนมถวงเขาสู
บอบาดาล ตอหนวยพื้นท่ีในแนวระนาบ และตอระดับ
นํ้าลดลงหน่ึงหนวย เรียกวา อัตราให นํ้าจําเพาะ 
(specific yield) สวนปริมาณนํ้าที่เหลือคางอยูในช้ันนํ้า
เรียกวาอัตราคงคางจําเพาะ (specific retension) คา
ความพรุนของวัสดุตางๆ แสดงไวในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 คาความพรุนของช้ันดินและหินชนิดตางๆ  

ดินและหินรวน ความพรุน 
ดินเหนียว 0.40 - 0.70 

 ดินทรายแปง 0.35 - 0.50 
ดินทราย 0.25 - 0.50 
กรวด 0.20 - 0.40 
ดินทรายกับกรวด 0.15 - 0.35 

หินแข็ง ความพรุน 
หินทราย 0.05 - 0.35 

 หินปูนและโดโลไมท < 0.01 - 0.20 
หินดินดาน < 0.01 - 0.10 
หินผลึก (มีรอยแตก) < 0.01 - 0.05 

 หินบะซอลตโพรง 0.05 - 0.50 

(ดัดแปลงจาก Driscoll, 1986, Freeze and Cherry, 1997, 
และ Roscoe Moss, 1990) 

นํ้าจากชั้นนํ้าไหลเขาบอบาดาลไดดวยกลไก 2 
ประเภท ไดแก การไหลดวยแรงโนมถวงของโลกและ
การไหลเน่ืองจากการบีบตัวของช้ันหิน อัตราสวนของ
นํ้าท่ีไหลเขาบอบาดาลตอเฮดที่ลดลงหน่ึงหนวยตอ
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หนวยพื้นที่ในแนวระนาบ เรียกวา สภาพเก็บกัก 
(storativity) หรือสัมประสิทธิ์การเก็บกัก (storage 
coefficient) ซ่ึงสามารถหาคาไดจากการสูบทดสอบ 
(pumping test) เน่ืองจากสภาพเก็บกักเปนผลรวม
ของปริมาณนํ้าเน่ืองจากการระบายดวยแรงโนมถวง 
และการไหลดวยการบีบตัวของช้ันนํ้า จึงเขียนเปน
สมการไดดังน้ี (Weight and Sonderegger, 2001) 

 

bSSS sy +=   (10) 
 

เม่ือ S คือ สภาพเก็บกัก, Sy คือ อัตราใหนํ้า
จําเพาะ, Ss คือ การเก็บกักจําเพาะ, และ b คือ ความ
หนาของช้ันนํ้า 

การเก็บกักจําเพาะ (specific storage) คือ 
ปริมาณนํ้าท่ีไดจาก (หรือใสเขา) ช้ันนํ้า ตอหนวยเฮด
ท่ีเปล่ียนไป ตอหนวยปริมาตรของชั้นนํ้า การกักเก็บ
จําเพาะมักจะมีคาต่ํามาก โดยปกติประมาณ 0.0003 
m-1 หรือนอยกวา (Fetter, 2001) และเปนฟงชันกของ
สภาพบีบอัดของช้ันหินและของนํ้าดังน้ี 

 

)f(gSs β+αρ=   (11) 
 

เม่ือ ρ  คือ ความหนาแนนของนํ้า, g คือ ความ
โนมถวง, α  คือ สภาพบีบอัดของช้ันนํ้า, β  คือ 
สภาพบีบอัดของนํ้า และ f คือ ความพรุน คาสภาพ
บีบอัดของช้ันดินและหินตางๆแสดงในตารางที่ 5 

เน่ืองจากปริมาณนํ้าที่ไดจากช้ันนํ้ามาจาก 2 
กระบวนการ คือ การระบายออกเนื่องจากแรงโนมถวง 
และการบีบอัดตัวของช้ันนํ้า ดังน้ันจากสมการ (10) จะ
ไดวา สภาพกักเก็บ (S) เปนผลรวมของอัตราใหนํ้า
จําเพาะ (Sy) และผลคูณของการกักเก็บจําเพาะ (Ss) 
กับความหนาของชั้นนํ้า (b) ในกรณีของช้ันนํ้าเปด 
(unconfined aquifer) ปริมาณนํ้าท่ีไหลเขาบอมาจาก
การระบายดวยแรงโนมถวงเปนสวนใหญ ดังน้ันสภาพ

เก็บกัก (S) ในช้ันนํ้าเปด จึงถือวามีคาเทากับอัตราให
นํ้าจําเพาะ (Sy) ซ่ึงมีคาอยู ในชวง 0.03 ถึง 0.3 
(Fetter, 2001) ดังแสดงในตารางที่ 6 สมการการหา
คาสภาพเก็บกักสําหรับช้ันนํ้าเปดจึงสามารถเขียนได
ดังน้ี 

 

ySS =   (12) 
 

ในช้ันนํ้าปด (confined aquifer) การใหนํ้าเปนไป
ตามกระบวนการบีบอัดตัวของช้ันนํ้าเปนสวนใหญ 
ดังน้ัน สภาพเก็บกัก(S) ในช้ันนํ้าปดจึงถือวามีคา
เทากับ ผลคูณของการเก็บกักจําเพาะ (Ss) กับความ
หนาของช้ันนํ้า (b) เขียนสมการไดเปน 

 

bSS s=  (13) 
 

คาสภาพเก็บกัก (S) ของช้ันนํ้าปดมีคาประมาณ 
10-6 - 10-3 ซ่ึงเปนคาท่ีต่ํามากเม่ือเทียบกับคา S ของ
ช้ันนํ้าเปด (0.03 - 0.3) สําหรับชวง 0.001 - 0.03 ซ่ึง
เปนชวงตอจากคา S ของช้ันนํ้าปดไปยังคาของช้ันนํ้า
เปด ถือวาเปนช้ันนํ้าปดร่ัว (leaky confined aquifer) 
ซ่ึงถาเปนคาต่ํา (คาเขาใกล 0.001) ช้ันนํ้าก็จะเขาใกล
ช้ันนํ้าปด ถา S มีคาเขาสู 0.03 ก็เปนช้ันนํ้าร่ัวมาก 
(Weight and Sonderegger, 2001) 

ตารางที่ 5 คาสภาพบีบอัดของดินและหินชนิดตางๆ  

ชนิด สภาพบีบอัด (m2/N) 
ดินเหนียว 10-6-10-8 
ดินทราย 10-7-10-9 
กรวด 10-8-10-10 
หินแตกและหินตะกอน 10-8-10-10 
หินอัคนีและหินแปร 10-9-10-11 
นํ้า 4.4×10-10 

(จาก Freeze and Cherry, 1979 และ Rescoe Moss, 1990) 
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ตารางที่ 6 คาอัตราใหนํ้าจําเพาะ (specific yield, Sy)  

ชนิด วัสด ุ จํานวนวิเคราะห 
อัตราการใหน้ําจําเพาะ 

ชวงคา คาเฉลีย่เลขคณิต 
หินรวนและ 
หินตะกอน 

ดินเหนียว 27 0.01 - 0.18 0.06 
ดินทรายแปง 299 0.01 - 0.39 0.20 
ดินทราย(ละเอียด) 287 0.01 - 0.46 0.33 
ดินทราย (ปานกลาง) 297 0.16 - 0.46 0.32 
ดินทราย (หยาบ) 143 0.18 - 0.43 0.30 
กรวด (ละเอยีด) 33 0.13 - 0.40 0.28 
กรวด (ปานกลาง) 13 0.17 - 0.44 0.24 
กรวด (หยาบ) 9 0.13 - 0.25 0.21 
หินทรายแปง 13 0.01 - 0.33 0.12 
หินทราย (ละเอยีด) 47 0.02 - 0.40 0.21 
หินทราย (กลาง) 10 0.12 - 0.41 0.27 
หินปูน 32 0 - 0.36 0.14 

หินเกิดจากลม ตะกอนลมหอบ 5 0.14 - 0.22 0.18 
ทรายลมหอบ 14 0.32 - 0.47 0.38 

หินแปร หินชีสต 11 0.022 - 0.033 0.026 
หินอัคนี หินเถาภูเขาไฟ 90 0.02 - 0.47 0.21 

(จาก Anderson and Woessner, 1992)                                                                                             

9 ขั้นตอนการประเมินน้ําตนทุนของแอง 
นํ้าบาดาล 

การประเมินปริมาณนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาลมี
ขั้นตอนในการดําเนินงานดังน้ี 

9.1 กําหนดพ้ืนท่ีแอง นํ้าบาดาล  ซ่ึงจะตอง
ประกอบดวย ช้ันนํ้าหลัก อยางนอย 1 ช้ัน 

9.2 แบงแองนํ้าบาดาลหลักออกเปนแองนํ้า
บาดาลยอยโดยพิจารณาจากลักษณะเ ชิง อุทก
ธรณีวิทยาและคุณภาพนํ้าบาดาลที่คลายคลึงกัน 

9.3 รวบรวมวิเคราะหขอมูลสูบทดสอบและ
ตัวอยางหินจากหลุมเจาะ เพ่ือหาคาเฉล่ียของคา 

อัตราการใหนํ้าจําเพาะ คาการเก็บกักจําเพาะ และ
ความหนาของแตละช้ันนํ้าของแตละแองนํ้าบาดาลยอย 

9.4 สํารวจระดับนํ้าในบอตาง ๆ ทั่วทั้งพ้ืนท่ี
ในชวงระยะเวลาอันส้ัน บันทึกเวลาในการสํารวจ โดย
ท่ีระดับนํ้าในบอท่ีไดนํ้าจากช้ันหินอุมนํ้าเปดหรือช้ัน
นํ้าช้ันบนสุด เปนระดับ water table สวนระดับนํ้าใน
บอท่ีไดนํ้าจากชั้นนํ้าปดหรือช้ันนํ้าปดร่ัว เปนระดับ 
piezometric level ซ่ึงแตละช้ันนํ้าปดอาจจะมีระดับ 
piezometric levels ท่ีแตกตางกัน 

9.5 กรณีช้ันนํ้าเปด หรือช้ันหินตานนํ้าบนสุด 
คํานวณปริมาณนํ้าตนทุนจากสมการ (14) 
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Vu  = Sy Ab                  (14) 
 

  เม่ือ Vu คือ ปริมาณนํ้าในช้ันนํ้าเปด, Sy คือ 
specific yield, A คือ พ้ืนท่ีของแองนํ้าบาดาลยอย, 
และ b คือความหนาของช้ันนํ้า 

9.6 กรณีช้ันนํ้าปด หรือช้ันนํ้าปดรั่ว จะตอง
คํานวณเปน 2 ช้ันตอน คือขั้นตอนของช้ันนํ้าปดและ
ขั้นตอนของช้ันนํ้าเปด ท้ังน้ีเพราะเม่ือสูบนํ้าออกจาก
ช้ันนํ้าปดในขณะที่ระดับ piezometric level ยังอยู
เหนือขอนบนของช้ันนํ้า ก็จะยังเปนลักษณะของชั้นนํ้า
ปดตอเม่ือระดับ piezometric level ลดต่ําลงกวาขอบ
บน จะทําใหกลายเปนช้ันนํ้าเปด 

9.6.1  กรณีท่ี piezometric level อยูเหนือขอบ
บนของช้ันนํ้าถือวาเปนช้ันนํ้าปด   ตองคํานวณ
ปริมาตรนํ้าจาก 

 

Vc = SsbA∆h               (15) 
 

เม่ือ  Vc คือปริมาณนํ้าในช้ันนํ้าปด, Ss คือ 
specific storage, b คือ ความหนาของชั้นนํ้า, A  คือ
พ้ืนท่ีของแองนํ้าบาดาลยอย, และ ∆h คือระดับ piezo-
metric เหนือขอบบนของช้ันนํ้าปด 

9.6.2  กรณีท่ี  piezometric level ลดต่ํากวาขอบ
บนของช้ันนํ้า ทําใหช้ันนํ้าปดแตเดิมกลายเปนช้ันนํ้า
เปด จึงตองคํานวณปริมาณนํ้าตนทุนดวยสมการ (14) 

9.7 กรณีช้ันนํ้าเปดเดียวกันแตมีช้ันหินตางกัน
ทําใหมีคา Sy ตางกัน การคํานวณปริมาณนํ้าตนทุน
ตองทําทีละช้ันแลวนํามารวมกัน 

9.8 กรณีของช้ันนํ้าปดเดียวกัน แตมีช้ันหิน
ตางกัน ทําใหมีคา Ss ตางกัน ตองทําการเฉลี่ยคา Ss 
โดยการถวงนํ้าหนักตามความหนาของชั้นหิน แลวใช
คา Ss เฉล่ียในการคํานวณปริมาณนํ้าตนทุน 

9.9 ในแตละแองนํ้าบาดาลยอย เม่ือรวมปริมาณ
นํ้าทุกช้ันนํ้า ก็จะไดปริมาณนํ้าตนทุนของแองนํ้า
บาดาลยอย 

9.10 เม่ือรวมปริมาณนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาล
ยอยก็จะไดปริมาณนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาลหลัก 

9.11 สําหรับปริมาณ dead storage จะคิด
ปริมาณนํ้าท่ีอยูใตระดับเครื่องสูบ ช้ันนํ้าลางสุด ซ่ึง
การกําหนดระดับเครื่องสูบยอมขึ้นกับชนิดของเครื่อง
สูบ ชนิดวัสดุของช้ันนํ้า ชนิดของทอกรองและกรวด
กรอง และคุณภาพของนํ้าบาดาล การคํานวณ  dead 
storage จะตองคํานวณแบบช้ันนํ้าเปดเสมอ โดยใช
สมการ (14) เม่ือรวมปริมาณ ของทุกแองยอยก็จะได 
dead storage รวมของแองนํ้าบาดาล 
 

ตัวอยางท่ี 4  พ้ืนท่ีแองนํ้าบาดาลแหงหน่ึงขนาด 280 
ตร .กม .จากการสํารวจอุทกธรณีวิทยาของพ้ืนท่ี 
สามารถแบงพื้นท่ีโดยเฉล่ียไดเปน 4 แองนํ้าบาดาล
ยอย ดังแสดงในรูปท่ี 8 แองยอยท่ี 1 และ 2 มีลักษณะ
เปน recharge area สวนแองยอยที่ 3 และ 4 เปน 
discharge area ช้ันนํ้าสวนใหญเปน leaky confine 
aquifer โดยมีช้ันของกรวด ทราย ทรายแปง กับดิน
เหนียวซ่ึงเปนช้ันตานนํ้า ปดทับอยูช้ันบน ดังแสดงใน
รูปที่ 9 ถึง 12 ซ่ึงแสดงภาพตัดขวางทางอุทกธรณี-
วิทยาของแองยอยท่ี 1 ถึง 4 ตามลําดับ ตารางที่ 7 
รวบรวมคุณสมบัติเชิงเก็บกักของช้ันนํ้าตางๆ  ไดแก 
ชนิดของช้ันหิน คา specific storage (Ss), specific 
yield (Sy), ความหนา (b), คาความสูงของ peizome-
tric level เหนือขอบบนของช้ันนํ้า (∆h) และความสูง
ของเครื่องสูบเหนือขอบลางของช้ันนํ้าหรือระดับ
นํ้าเค็ม จงหาปริมาณนํ้าตนทุนและปริมาณ dead 
storage 
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รูปที่ 8  แองนํ้าบาดาลหลักและแองนํ้าบาดาลยอย 

 
รูปท่ี 9  ภาพตัดขวางของชั้นอุทกธรณีวิทยา 

ของแองยอยท่ี 1 
 

 
รูปที่ 10 ภาพตัดขวางของชั้นอุทกธรณีวิทยาของแองยอยท่ี 2  
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รูปที่ 11 ภาพตัดขวางของชั้นอุทกธรณีวิทยาของแองยอยท่ี 3 

 

รูปที่ 12 ภาพตัดขวางของชั้นอุทกธรณีวิทยาของแองยอยท่ี 4 
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ตารางที่ 7 คุณสมบัติของช้ันนํ้าในแองนํ้าบาดาลยอย 

แองยอย ช้ันหิน Ss (ม.-1) Sy B (ม.) ∆h (ม.) 
ระดับเคร่ืองสูบ
จากพื้น (ม.) 

1 
ทราย, ดินเหนยีว 1x10-4 0.24 10 - - 
หินทรายแตก 2.5x10-5 0.20 8 8 1.5 

2 

ทราย, ดินเหนยีว 1.5x10-4 0.21 8 - - 
กรวด, ทราย 9.5x10-5 0.28 15 5 - 
ดินเหนียว 1x10-3 0.05 1 - - 
หินทรายแตก 2.8 x10-5 0.25 30 20 2 

3 
ทราย, ดินเหนยีว 1.5 x10-4 0.24 20 - - 
กรวด, ทราย 1.5 x10-4 0.30 25 25 - 
หินทราย 2.8 x10-5 0.20 30 25 2 

4 
ทราย, ดินเหนยีว 2.0 x10-4 0.21 40 - - 
หินทราย 1.5 x10-5 0.27 30 45 5 

 

วิธีทํา 
แองยอยท่ี 1 พื้นที่ 80 ตร.กม. 
ปริมาณนํ้าในช้ันตานนํ้า (ทราย ทรายแปง และดิน
เหนียว) จากสมการ (14) 

 Vu1 = SyAb = 0.24 x 80 x106 x 10  
= 192 x106  ลบ.ม. 
 

ปริมาณนํ้าในช้ันหินทรายแตก 
กรณีช้ันนํ้าปด จากสมการ (15) 

 Vc2 = Ss bA∆h  
= 2.5 x 10-5 x 8 x80 x106 x 8  

= 0.128 x106  ลบ.ม. 

 
กรณีช้ันนํ้าเปด จากสมการ (14) 

Vu2 = 0.20 x 80 x106 x 8 = 128 x 106 ลบ.ม. 
ปริมาณนํ้ารวมในแองยอยที่ 1 

V1 = Vu1 + Vc2+ Vu2  
= 192 x106 + 0.128 x106 +128 x106 
= 320.128 x106  ลบ.ม.  
= 320.128 ลานลูกบาศกเมตร 

 

แองยอยท่ี 2 พื้นที่ 90 ตร.กม. 
ช้ันตานนํ้าบนสุด (ช้ันทราย ทรายแปง ดินเหนียว) 
จากสมการ (14) 

Vu1 = 0.21 x 90 x 106 x 8 = 151.2x106 ลบ.ม. 
= 151.2 ลานลูกบาศกเมตร 
 

ช้ันกรวดทราย 
กรณีเปนช้ันนํ้าปด จากสมการ (15) 

Vc2 = 9.5 x10-5 x 15 x 90 x106 x 5  
= 0.641 x 106 ลบ.ม. 
= 0.641 ลานลูกบาศกเมตร 

 

กรณีเปนช้ันนํ้าเปด จากสมการ (14) 
Vu2 = 0.28 x 90 x 106 x15  

= 378 x 106 ลบ.ม.  
= 378 ลานลูกบาศกเมตร 

ช้ันดินเหนียว 
ช้ันน้ีบางมากและเปนดินเหนียวถือวามีปริมาณกักเก็บ
นอยมากจะไมนํามาใชในการคํานวณ 
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ช้ันหินทรายแตก 
กรณีช้ันหินอุมนํ้าปด จากสมการ (15) 

Vc3 = 2.8 x 10-5 x30 x 90 x106 x 20  
= 1.512 x106 ลบ.ม.  
= 1.512 ลานลูกบาศกเมตร 

กรณีเปนช้ันนํ้าเปด จากสมการ (14) 
Vu3 = 0.25 x 90 x106 x30 = 675 x 106ลบ.ม.     

= 675 ลานลูกบาศกเมตร 
รวมปริมาณนํ้าในแองยอยที่ 2 

V2 = Vu1 + Vc2 + Vu2+Vc3 + Vu3  
= 151.2 + 0.641 + 378 + 1.512 + 675 
= 1206.353 ลานลูกบาศกเมตร 

 

แองยอยท่ี 3 พื้นที่ 50 ตร.กม. 
ช้ันตานนํ้าบนสุด หาปริมาณนํ้าจากสมการ(14) 

Vu1 = 0.24 x 50 x106 x 20 = 240x 106 ลบ.ม.     
= 240 ลานลูกบาศกเมตร 

ช้ันนํ้าปด มี 2 ช้ัน ติดตอกันคือช้ันกรวดทราย  
Ss = 1.5 x 10-4 ม.-1 หนา 25 เมตร และช้ันหินทราย
แตก Ss = 2.8 x 10-5 ม.-1 หนา 30 เมตร ตองหาคา 
Ss เฉล่ียจาก 

           Ss = 
3025

30108.225105.1 54

+
××+×× −−

  
 

               = 8.345 x 10-5 ม.-1  
หาปริมาณนํ้าจากสมการ(15) ไดเปน 

Vc2 = 8.345 x 10-5x (25+30) x 50 x 106 x 25 
 = 5.737 x 106  ลบ.ม.    

= 5.737 ลานลูกบาศกเมตร 
กรณีท่ีเปนช้ันนํ้าเปด 
ช้ันกรวดทรายสะอาด 

Vu2.1 = 0.30 x50 x106 x 25 = 375 x 106 ลบ.ม. 
= 375 ลานลูกบาศกเมตร 

ช้ันหินทรายแตก 
Vu2.2 = 0.20 x 50 x106 x30  = 300 x106 ลบ.ม.    

= 300 ลานลูกบาศกเมตร 
รวมปริมาณนํ้าในแองยอยที่ 3  

V3  = Vu1 + Vc2 + Vu2.1 + Vu2.2    
= 240 + 5.737 + 375 + 300 
= 920.737 ลานลูกบาศกเมตร 

 

แองยอยท่ี 4 พื้นที่ 60 ตร.กม. 
ช้ันตานนํ้าบนสุด หาปริมาณนํ้าจากสมการ (14) 

Vu1 = 0.21 x 60 x 106 x 40 = 504 x106 ลบ.ม.    
= 504 ลานลูกบาศกเมตร 

ช้ันนํ้าปด เปนช้ันหินทรายช้ันเดียว หนาทั้งหมด 45 
เมตร แตเฉพาะท่ีเปนช้ันของนํ้าจืด หนา 30 เมตร 
ดังน้ันจากสมการ (15) จะได 

Vc2 = 1.5 x 10-5 x 45 x60 x 106 x 45   
= 1.823 x 106 ลบ.ม.    
= 1.823 ลานลูกบาศกเมตร 

กรณีเปนช้ันนํ้าเปด คิดเฉพาะสวนท่ีเปนช้ันนํ้าจืดหนา 
30 เมตร 
จากสมการ (14) จะได 

Vu2 = 0.27 x 60 x 106 x 30  
= 486 x 106 ลบ.ม.  
= 486 ลานลูกบาศกเมตร 

รวมปริมาตรในแองยอยท่ี 4  
V4 = Vu1 + Vc2 + Vu2 = 504 +1.823 + 486          

= 991.823 ลานลูกบาศกเมตร 
ปริมาณนํ้าในแองนํ้าบาดาลหลักไดจากผลรวมจาก
ปริมาณนํ้าจากแองนํ้ายอย ดังน้ัน 
 

V = V1 + V2 +V3 +V4   
= 320.13 + 1206.35 + 920.74 + 991.82  
= 3439 ลานลูกบาศกเมตร 
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การคํานวณ  dead storage  
แองยอยท่ี 1 ระดับของเครื่องสูบจากขอบลางของ 
ช้ันนํ้า z = 1.5 เมตร จากสมการ (14) จะได 
 

Vd1 = SyAz = 0.2 x 80 x 106 x1.5  
= 24x106 ลบ.ม. = 24 ลานลูกบาศกเมตร 
 

แองยอยท่ี 2 ระดับของเคร่ืองสูบจากขอบลางของ 
ช้ันนํ้า z = 2 เมตร 
จากสมการ (14) จะได 
 

Vd2 = 0.25 x 90 x 106 x 2 = 45 x 106 ลบ.ม.  
= 45 ลานลูกบาศกเมตร 
 

แองยอยท่ี 3 ระดับของเคร่ืองสูบจากขอบลางของ 
ช้ันนํ้า z =2 เมตร 
จากสมการ (14) จะได 
 

Vd3 = 0.20 x 50 x 106 x 2 = 20 x 106 ลบ.ม.  
= 20 ลานลูกบาศกเมตร 
 

แองยอยท่ี 4 ระดับของเคร่ืองสูบจากขอบลางของ 
ช้ันนํ้า z =5 เมตร 
จากสมการ (14) จะได 
 

Vd4 = 0.27 x 60 x 106 x 5 = 81 x 106 ลบ.ม.  
= 81 ลานลูกบาศกเมตร 
 

รวม dead storage ของทุก ๆ แอง จะได 
Vd = Vd1 + Vd2 + Vd3 + Vd4  

= 24 +45 + 20 + 81  
= 170 ลานลูกบาศกเมตร 

ปริมาณ dead storage ของแองนํ้าบาดาลหลัก 
มีคา 170 ลานลูกบาศกเมตร 
 

การคํานวณ  net storage  
 ปริมาณเก็บกักสุทธิคํานวณจากปริมาณเก็บ
กักท้ังหมด ลบดวย dead storage ดังน้ี 

Vn = V-Vd = 3439-170 
= 3269 ลานลูกบาศกเมตร 
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คูมือ ทบ ป 2000-2550 
การประเมินศักยภาพนํ้าบาดาลของแองน้ําบาดาล 
และการจัดทําแผนการใชนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ ป 2000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการประเมินศักยภาพแหลงน้ําบาดาล (ป) ของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของคูมือ 
ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของคูมือ กรณีที่มีการแกไขและปรับปรุงคูมือใหใส
วงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) เปนตัวยก
กํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงขึ้นใหม 

 
1. บทนํา 

คูมือการประเมินศักยภาพการเติมนํ้าในแองนํ้า
บาดาลและการจัดทําแผนการใชนํ้าบาดาลฉบับน้ี 
จัดทําขึ้นภายใตโครงการจัดทํามาตรฐานและคูมือการ
เจาะสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล พ.ศ. 2550 ของ
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ไดจัดทําเอกสารมาตรฐาน
และคู มือชุดน้ีครอบคลุมงานดานตางๆ ของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล 

การประเมินศักยภาพน้ําบาดาลในพื้นท่ีใดพ้ืนท่ี
หน่ึงหรือลุมนํ้าใดลุมนํ้าหน่ึงเปนพ้ืนฐานของการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลที่มีวัตถุประสงค
หลักหลายประการ เชน (1) เพ่ือใหทราบถึงปริมาณ
แหลงนํ้าสํารองและคุณภาพนํ้าบาดาลในแตละพ้ืนท่ี 
(2) ปริมาณการไหลเติมของนํ้าบาดาลตามกระบวน- 
การทางธรรมชาติ (natural groundwater replenish-
ment) (3) ปริมาณการใชและปริมาณการสูญเสียนํ้า
บาดาล (groundwater discharge) (4) สภาพความ
สมดุลของแหลงนํ้าบาดาล (5) สภาพความเสี่ยงตอ
ความเสื่อมโทรมของแหลงนํ้าบาดาล (groundwater 
vulnerability) และ (6) การบริหารจัดการทรัพยากร 
นํ้าบาดาลของแหลงนํ้าบาดาลนั้นๆ เพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาทรัพยากรนํ้าบาดาลขึ้นใชประโยชนไดอยาง
ยั่งยืน 

กระบวนการจัดทําคูมือการประเมินศักยภาพ 
นํ้าบาดาลที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลชุดน้ี คณะ

ผูจัดทําไดสํารวจและรับฟงความคิดเห็นเบื้องตนดาน
เน้ือหาสาระ จากผูบริหารและผูเช่ียวชาญที่เก่ียวตาม
สํานักประเมินศักยภาพและดุลยภาพนํ้าบาดาล กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือจัดทําเปนเอกสารฉบับตน
ราง (author draft) และนําเอกสารฉบับตนรางผานการ
ตรวจแกโดยคณะกรรมการของโครงการ (editorial 
board) และเผยแพรโดยการจัดสัมมนารับฟงความ
คิดเห็นของผู มีสวนไดสวนเสียจากผูบริหารและ
ผูเช่ียวชาญทั้งภายนอกและภายในกรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาล เพ่ือแกไขปรับปรุงและจัดทําเปนเอกสาร
ฉบับแกไข จากนั้นไดเผยแพรเอกสารฉบับแกไขโดย
การจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวน-
เสียอีกครั้งเพื่อแกไขปรับปรุงใหเปนเอกสารมาตรฐาน
และคูมือฉบับสมบูรณ  

คูมือฉบับน้ีไดยึดถือรูปแบบของเอกสาร ตาม
รูปแบบเอกสารมาตรฐานการทดสอบวัสดุแหงสหรัฐ 
อเมริกา (American Standard for Testing Materiel, 
ASTM) เปนตนแบบ รวมทั้งไดรวบรวมเอกสารที่
เ ก่ียวของกับการสํารวจอุทกธรณีวิทยาใตผิวดิน 
(หัวขอ 3) 

การประเมินศักยภาพการเติมนํ้าในแองนํ้าบาดาล
และการจัดทําแผนการใชนํ้าบาดาล เปนขั้นตอนการ
ดําเนินงานตอเน่ืองจากการประเมินแหลงนํ้าตนทุน
ของแองนํ้าบาดาล โดยนําขอมูลตนทุนนํ้าบาดาลที่กัก
เก็บตามแองนํ้าบาดาล (groundwater basins) หรือ 
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พ้ืนท่ีแหลงนํ้าบาดาล (groundwater source areas) 
ในพ้ืนท่ีตางๆ รวมกับขอมูลท่ีไดจากการประมาณ   
การปริมาณนํ้าบาดาลที่ไดรับการเติมตามกระบวน 
การทางธรรมชาติ (natural replenishments) มาบริหาร
จัดการภายในแองนํ้าบาดาลหรือภายในพื้นท่ีแหลง 
นํ้าบาดาลเพื่อใหสามารถพัฒนานํ้าบาดาลในแองหรือ
พ้ืนท่ีน้ันๆ อยางเต็มประสิทธิภาพและยั่งยืน  
2. ขอบเขต 

2.1 คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคดังน้ี  
2.1.1  เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหปริมาณ

การเติมนํ้าสูแองนํ้าบาดาลตามกระบวนการธรรมชาติ 
(natural recharges) 

2.1.2  เพื่อใชเปนแนวทางในการวิเคราะหปริมาณ
การสูญเสียนํ้าจากช้ันนํ้าบาดาลและการกําหนด
ปริมาณการใชนํ้าบาดาลทั้งในแองนํ้าบาดาล และพ้ืนท่ี
แหลงนํ้าบาดาล 

2.1.3  เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลทั้งในแองนํ้าบาดาลและพ้ืนท่ี
แหลงนํ้าบาดาล 

2.1.4  เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร
นํ้าบาดาลทั้งในแองนํ้าบาดาลและพื้นที่แหลง นํ้า
บาดาล 

2.2 คูมือฉบับน้ีสรุปวิธีการวิเคราะหใชสําหรับ
การประมาณปริมาณการเติมนํ้าสูช้ันนํ้าบาดาลและ
ปริมาณการสูญเสียนํ้าจากชั้นนํ้าบาดาลแตยังไม
ครอบคลุมถึงรายละเอียดดานทฤษฎี  

2.3 หนวยวัดที่ใชในคูมือฉบับน้ีเปนหนวยวัด
ระบบเมตริก 

2.4 ขอความที่เ ก่ียวของกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยในเอกสารฉบับน้ี ครอบคลุมเฉพาะความ
ปลอดภัยในการใชเคร่ืองมือที่มีมาตรฐานและอยูใน
สภาพสมบูรณพรอมใชงานเทาน้ัน ไมอาจครอบคลุม
ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรืออุบัติเหตุใดๆ 

ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภาคสนาม ซ่ึงจะเปน
ความรับผิดชอบของผูใชงานในการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ ตามขั้นตอนของเอกสารคูมือฉบับน้ี ผูใชงานจึง
จํ า เปนตองคํา นึงถึงความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพยสินทุกข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
- คูมือ ทบ ป 1000-2550 คูมือการประเมิน

แหลงนํ้าตนทุนของแองนํ้าบาดาล  
- คูมือทบ ป 2000-2550 คูมือการจัดทํา

แบบจํ าลอง นํ้าบาดาลเ ชิงคณิตศาสตรและการ
ประยุกตใช  

- คูมือ ทบ อ 2000-2550 คูมือการประเมิน
ความเสี่ยงการปนเปอนของแหลงนํ้าบาดาล 

3.2 เอกสารโครงการภาคีความรวมมือใน
ทรัพยากรน้ําโลกของธนาคารโลก (GW Mate, The 
World Bank Global Water Partnership Program, 
Briefing Note Series) 

- Foster, S., 2002 . “Thailand: Streng-
thening Capacity in Groundwater Resources 
Management” GW Mate, The World Bank Global 
Water Partnership Program, Briefing Note Series 
No. 1. 

- Foster, S., Tuinhof, A., Kemper, K., 
Garduño, H., and Nanni, M., 2006. “Charac-
terization of Groundwater Systems Key Concepts 
and Frequent Misconceptions” GW Mate, The 
World Bank Global Water Partnership Program, 
Briefing Note Series No. 2.  

- Tuinhof, A., Dumars, C., Foster, S, 
Kemper, K., Garduño, H., Nanni, M., 2006. 
“Groundwater Resource Management an Intro-
duction to Its Scope and Practice” GW Mate, The 
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World Bank Global Water Partnership Program, 
Briefing Note Series No. 2. 
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 พ้ืนท่ีแหลงนํ้าบาดาล (groundwater source 
areas) หมายถึง พ้ืนที่ท่ีมีนํ้าบาดาลกักเก็บอยูในช้ันหิน
แข็งทุกประเภท 

4.2 แองนํ้าบาดาล (groundwater basins) 
หมายถึง นํ้าบาดาลในแองตะกอนหินรวน ทั้งท่ีเปน
แองนํ้าบาดาลเดี่ยว (single simple basin) แองนํ้า
บาดาลแบบเปด (opened groundwater basin) และ
แองนํ้าบาดาลที่มีช้ันนํ้าบาดาลหลายๆ ช้ัน (complex 
groundwater basin) 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1 คูมือฉบับน้ีไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการ
ประเมินศักยภาพการเติมนํ้าในแองนํ้าบาดาลและการ
จัดทําแผนการใชนํ้าบาดาลเพื่อประยุกตใชในการ
วิเคราะหหาขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าบาดาลในพื้นที่ตางๆ โดยสามารถนําไป
ประยุกตใชในการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
บาดาลตางๆ ดังน้ี  

5.1.1  เปนคูมือใชในการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าบาดาลในพื้นที่แองนํ้าบาดาลและพื้นท่ีแหลงนํ้า
บาดาลท่ัวๆ ไป 

5.1.2  ประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนด
ปริมาณการสูบหรือปริมาณการใชนํ้าบาดาลในพื้นท่ี
ตางๆ  

5.1.3  ประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรนํ้าบาดาลสําหรับใชในวัตถุประสงคตางๆ  

5.1.4  คูมือฉบับน้ีไดเสนอแนวทางสําหรับการ
จัดตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
บาดาล  สําหรับการปรับใช ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าบาดาลเพื่อบรรเทาแกไขปญหาวิกฤต-
การณนํ้าบาดาลที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

5.2 คู มือฉบับน้ี ไดกําหนดข้ันตอนและแนว
ทางการปฏิบัติงานไวกวางๆ สําหรับการปรับใชกับ
งานดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล ตาม
วัตถุประสงคตางๆ ซ่ึงอาจมีความตองการรายละเอียด
ของขอมูลไม เหมือนกัน ดัง น้ันข้ันตอนและแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดเอกสารฉบับน้ี อาจ
เปล่ียนแปลงไดตามที่ผูเช่ียวชาญที่เห็นสมควร  
6. การประมาณปริมาณน้ําไหลเติมสูช้ันน้ําบาดาล 

แหลงนํ้าผิวดินท่ีกักเก็บในรูปแบบตางๆ ทุก
ประเภทสามารถซึมลงสูแองนํ้าบาดาลไดท้ังส้ิน แหลง
นํ้าตางๆ บนนํ้าผิวดินลวนแลวแตมีตนกําเนิดจาก
นํ้าฝน ดังน้ันปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายปจึงมีอิทธิพล
สูงสุดในการเติมนํ้าสูแองนํ้าบาดาลตามกระบวนการ
ทางธรรมชาติ การประมาณการปริมาณการเติมนํ้าสู
แองนํ้าบาดาลโดยทั่วไปสามารถออกเปน 2 สวน คือ 
(1) ปริมาณการไหลเติมในชวงฤดูฝน (monsoon 
recharge) ซ่ึงพ้ืนที่เขตมรสุมในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณ
นํ้าไหลเติมลงสูช้ันนํ้าบาดาลประมาณรอยละ 90 ของ
ปริมาณนํ้าไหลเติมลงช้ันนํ้าบาดาลทั้งหมด และ (2) 
ปริมาณการไหลเติมนอกฤดูฝน  (non-monsoon 
recharge) ซ่ึงเปนการเติมนํ้าลงสูช้ันนํ้าบาดาลจาก
แหลงนํ้าตางๆ บนผิวดินนอกฤดูฝนประมาณรอยละ 
10 ของปริมาณนํ้าไหลเติมลงช้ันนํ้าบาดาลทั้งหมด 
(Rushton, 1987) สําหรับอัตราการไหลเติมในพ้ืนท่ี
ตางๆ ขึ้นอยูกับความตอเน่ืองทางชลศาสตรระหวาง
แหลงนํ้าผิวดินและแหลงนํ้าบาดาลในพื้นที่น้ันๆ โดย
ความตอเน่ืองทางชลศาสตรดังกลาวขึ้นอยูกับตัวแปร
ตางๆ ในพ้ืนที่ คูมือฉบับน้ีจะสรุปขั้นตอนและวิธีการ
ประมาณปริมาณนํ้าไหลเติมสูแองนํ้าบาดาลดังตอไปน้ี 

6.1 การประมาณปริมาณนํ้าไหลเติมสูแองนํ้า
บาดาลในชวงฤดูฝน  

ปริมาณนํ้าที่จะไหลเติมลงสูแองนํ้าบาดาล
ขึ้นอยูกับตัวแปร 2 ประการ คือ ความเขมของฝน 
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(storm intensity) และระยะเวลาของชวงฝนตก 
(storm duration) ดังน้ัน ในการประมาณอัตราการ
ไหลเติมนํ้าบาดาลจากนํ้าฝนจึงจําเปนตองอาศัยตัว
แปรสําคัญท้ังสองดังกลาว สําหรับประเทศไทย ฤดูฝน 
(storm duration) อยูในชวงประมาณ 4 เดือน ระหวาง 
เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ขอมูลปริมาณนํ้าฝน
เฉล่ียรายป ของทองที่ตางๆ หาไดจากขอมูลของกรม
อุตุนิยมวิทยา สวนวิธีประมาณการมีมากมายหลายวิธี 
(Misshra, 1991) ดังตัวอยางตอไปน้ี 

6.1.1  วิธีการประมาณการโดยใชความเปลี่ยน 
แปลงของระดับ นํ้าในแอง นํ้าบาดาล  (empirical 
methods) เปนวิธีการประมาณการปริมาณที่ไหลเติม
ลงสูแองนํ้าบาดาลจากปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยที่ตกลงมา
ในชวงฤดูฝน โดยประมาณการคราวๆ จากกราฟการ
เปล่ียนแปลงของระดับนํ้าบาดาลในแองนํ้าบาดาล
ระหวางฤดูกาลเทียบเคียง (correlation) กับปริมาณ
นํ้าฝนเฉลี่ยรายปของแอง และพัฒนาเปนสูตรสําเร็จ
ประจําแองนํ้าบาดาลน้ันๆ ตัวอยางเชน ในแองจตุรวดี
ในแควนปนจาบ ประเทศอินเดีย ไดพัฒนาสูตรการ
ประมาณการปริมาณนํ้าฝนท่ีไหลเติมลงสูแองนํ้า
บาดาลที่เรียกวา “Amritsar Formula” (Sehgal, 
1973) โดย R = 2.5 (P - 16) 0.5 เม่ือ R คือ ปริมาณ
นํ้าฝนที่ไหลเติมลงสูแองนํ้าบาดาล มีหนวยเปนน้ิว 
และ P คือ ปริมาณนํ้าฝนรายป มีหนวยเปนน้ิว 

6.1.2  วิธีการประมาณการโดยหลักการสมดุล
ทางอุทกวิทยา (hydrologic budget methods) เปน
วิธีการประมาณการปริมาณที่ไหลเติมลงสูแองนํ้า
บาดาลจากปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียที่ตกลงมาในชวงฤดูฝน
โดยมีสมมติฐานวา ปริมาณน้ําฝนรายป (P) รวมกับ
ปริมาณนํ้าทาท่ีไหลเขาสูแองนํ้าบาดาล (I) จะมี
ปริมาณเทากับปริมาณนํ้าทาท่ีไหลออกจากแอง (R) 
บวกดวยปริมาณการคายระเหยของน้ําภายในพ้ืนท่ี
แอง (ET) บวกดวยปริมาณนํ้าผิวดินที่เพ่ิมขึ้นภายใน
แอง (SW) บวกดวยปริมาณนํ้าที่ทําใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงระดับความชื้นในชั้นดิน (soil moisture: 
SM) บวกดวยปริมาณนํ้าบาดาลที่เพ่ิมข้ึนภายในแอง 
(GW) (Misshra, 1991) หรือ 

 

P + I = R + ET + SW + SM + GW      (1) 
 

6.1.3  วิ ธี กา รประมาณการ โดยอาศั ยกา ร
เปล่ียนแปลงปริมาณการกักเก็บนํ้าบาดาลในแอง 
(groundwater storage method) เปนวิธีการประมาณ
การปริมาณท่ีไหลเติมลงสูแองนํ้าบาดาลจากการ
คํานวณหาปริมาณการกักเก็บนํ้าบาดาลในแองท่ี
แปรเปล่ียนไป โดยคํานวณจากคาคุณสมบัติการใหนํ้า
จําเพาะของชั้นนํ้า (specific yield, Sy) ปริมาณนํ้าไหล
เติมสูช้ันนํ้าบาดาล (R) จะมีปริมาณเทากับคา
คุณสมบัติการใหนํ้าจําเพาะของชั้นนํ้า (Sy) คูณดวย
ความเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าบาดาลในระหวาง
ฤดูกาล (∆h) (Misshra, 1991) หรือ 

 

R = ∆h * Sy          (2) 
 

6.1.4  วิธีการประมาณการปริมาณนํ้าไหลเติมสู
แองนํ้าบาดาลดวยวิธีอื่นๆ เชน วิธีการวิเคราะหกราฟ
อุทกการไหลพื้นฐาน (base flow hydrograph) วิธีการ
วิเคราะหทางอุทกเคมี วิธีการใชสารติดตาม (tracer 
techniques) วิธีการใชสารกัมมันตภาพรังสี (isotope 
techniques) หรือการใชแบบจําลองอุทกธรณีวิทยา 
(hydrogeological modeling techniques) เปนตน 

6.2 การประมาณปริมาณนํ้าบาดาลในฤดูแลง  
ในฤดูแล งจะมีปริมาณฝนนอยมากคือ

ประมาณไมเกินรอยละ 20 ของฝนท้ังป ฝนสวนใหญ
ในฤดูแลงจะถูกดินช้ันบนดูดซับไวแลวคายระเหยโดย
ตนพืชกลับสูช้ันบรรยากาศ ดังน้ันปริมาณนํ้าท่ีเติมช้ัน
นํ้าบาดาลในฤดูแลงจึงมาจากน้ําผิวดิน ไดแกนํ้าใน
แมนํ้า คลองสงนํ้า ทะเลสาบ หนองนํ้าธรรมชาติและ
อางเก็บนํ้า 
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ในกรณีของแมนํ้าและคลองสงนํ้าวิธีปฏิบัติ
ท่ีไดผลคือการวัดอัตราการไหลในลํานํ้าโดยแบงลํานํ้า
ออกเปนชวง ๆ แลวพิจารณาอัตราการไหลของลํานํ้า
ในแตละชวง ถาอัตราการไหลออกมากกวาอัตราการ
ไหลเขาแสดงวาชวงน้ีของลํานํ้าไดรับนํ้าจากน้ําบาดาล 
แตถาอัตราการไหลเขามากกวาอัตราการไหลออก
แสดงวาชวงของลํานํ้าน้ันเติมนํ้าเขาสูระบบนํ้าบาดาล 
ซ่ึงอัตราการเติมนํ้ามีคาเทากับอัตราการไหลเขาลบ
ดวยอัตราการไหลออก 

ในกรณีหนองนํ้าธรรมชาติ ทะเลสาบ และ
อางเก็บนํ้าจะตองประมาณดวยวิธีสมดุลนํ้าโดยการวัด
ปริมาณนํ้าจากลํานํ้าที่ไหลเขาสูแหลงนํ้าผิวดินน้ัน วัด
ปริมาณการระเหยและวัดปริมาณเก็บกักที่เปล่ียนไป
ในเวลาที่กําหนด ดังน้ันปริมาณเติมนํ้าบาดาลยอมมี
คาเทากับปริมาณเก็บกักที่เปล่ียนไปลบดวยปริมาณ
ไหลสูแหลงนํ้าบวกดวยปริมาณการระเหย 

6.3 การประมาณการสูญเสียนํ้าบาดาลและการ
กําหนดปริมาณการสูบนํ้าบาดาล 

6.3.1 การประมาณการปริมาณการสูญเสีย 
นํ้าบาดาล 

การสูญเสียนํ้าบาดาลจากชั้นนํ้าบาดาล 
นอกจากการสูญเสียนํ้าจากการสูบนํ้าจากชั้นนํ้า
บาดาลโดยตรงแลว ยังมีการสูญเสียนํ้าบาดาลอัน
เน่ืองจากกระบวนการไหลออกจากแหลงของนํ้า
บาดาล โดยกระบวนการดังกลาวประกอบดวยกรณี
ตางๆ ดังน้ี 

(1) ช้ันนํ้าบาดาลอาจสูญเสียนํ้าบาดาล
จากการซึมซับสูผิวดินในลักษณะเปน “แหลงนํ้าซับ” 
ซ่ึงตรวจวัดปริมาณไดโดยตรงในสนามแตอัตราการ
ซึมของแหลงนํ้าซับสวนใหญขึ้นกับฤดูกาล 

(2) ช้ันนํ้าบาดาลอาจสูญเสียนํ้าจากการ
คายระเหยของพืชในพ้ืนที่ชุมนํ้าซ่ึงสามารถตรวจวัด

ปริมาณการคายระเหยของพืชชนิดตางๆ ในพ้ืนที่ชุม
นํ้าน้ันได 

(3) นํ้ า บ าด า ลอ า จสู ญ เ สี ย นํ้ า โ ด ย 
capillary rise สูช้ันดินสัมผัสอากาศ (aeration zone) 

(4) ช้ันนํ้าบาดาลระดับตื้นอาจสูญเสียนํ้า
จากการไหลออกสูลํานํ้า (effluent stream) หรือแหลง
นํ้าผิวดินอื่นๆ ซ่ึงสามารถคํานวณหาปริมาณการ
สูญเสียนํ้าไดโดยการวิเคราะหการไหลตามกฎของ 
ดารซี ดังสมการ 

 

Q = - KAi                             (3) 
 

เม่ือ Q เปนปริมาณนํ้าท่ีไหลออกจากช้ัน
นํ้าบาดาล   K เปนคาสัมประสิทธิ์การยอมใหนํ้าซึม
ผาน (hydraulic conductivity) ของหินอุมนํ้า A คือ
พ้ืนท่ี หนาตัดท่ีของหินอุมนํ้าสัมผัสกับแหลงนํ้าผิวดิน 
และ i เปนคา hydraulic gradient ระหวางช้ันนํ้า
บาดาลและแหลงนํ้าผิวดิน 

(5) ช้ันนํ้าบาดาลหรือหินอุมนํ้าระดับตื้น
อาจสูญเสียนํ้าจากการรั่วไหล (leakage) ลงสูช้ันนํ้า
บาดาลระดับลึก ซ่ึงสามารถคํานวณหาปริมาณการ
สูญเสียนํ้าไดโดยการวิเคราะหหา “leakage factor”  

(6) ช้ันนํ้าบาดาลตางๆ อาจสูญเสียนํ้า
จากการไหลลงสูทะเลซ่ึงสามารถคํานวณหาปริมาณ
การสูญเสียนํ้าโดยการวิเคราะหการไหล  

 6.3.2 การกําหนดปริมาณการสูบนํ้าบาดาล 
การกําหนดปริมาณการสูบนํ้าสูงสุดจาก 

ช้ันนํ้าใดๆ การควบคุมปริมาณการสูบรวมกับปริมาณ
การสูญเสียนํ้าในกรณีตางๆ โดยมิใหเกินปริมาณการ
ไหลเติมนํ้าเขาสูช้ันนํ้าบาดาลแลว จําเปนตองรักษา
ระดับนํ้าบาดาลใหสามารถดํารงสถานภาพในการ
ควบคุมสภาวะแวดลอมตางๆ (Foster et al., 2006) 
ดังตอไปน้ีคือ 
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รูปที่ 1  การควบคุมอัตราการสูบนํ้าบาดาลในพื้นท่ีตางๆ ของช้ันนํ้าบาดาล (ดัดแปลงจาก Foster et al., 2006) 

(1) การสูบนํ้าในพ้ืนท่ีตนนํ้าบาดาล (up-
stream areas) จําเปนตองคํานึงถึงระดับนํ้าบาดาลใน
พ้ืนท่ีปลายนํ้า (downstream areas) ใหมีระดับสูง
เพียงพอสําหรับการใชนํ้าและการรักษาระดับนํ้าตาม
ทางนํ้าตางๆ ใหสามารถใชในการคมนาคมทางน้ํา 
รวมทั้งสามารถรักษาระบบนิเวศวิทยาของทางน้ํา
น้ันๆ 

(2) การสูบนํ้าในพื้นท่ีท่ีมีช้ันนํ้าบาดาล
เค็มอยูใตช้ันนํ้าจืด จะตองควบคุมระดับนํ้าบาดาลใน
ช้ันนํ้าจืดสําหรับการปองกันการไหลขึ้น (upconing 
flow) ของนํ้าเค็มที่วางตัวอยูขางลาง 

(3) การสูบนํ้าในพ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้าเค็ม 
จะตองรักษาระดับนํ้าบาดาลในช้ันนํ้าจืดเพ่ือควบคุม
การรุกลํ้าของนํ้าเค็มเขาสูช้ันนํ้าบาดาลจืด 

(4) การสูบ นํ้าในพ้ืนที่ ใกลแหลงสาร
ปนเปอนบนผิวดิน จะตองรักษาระดับนํ้าบาดาลให
สามารถควบคุมการแพรกระจายของสารปนเปอนเขา
สูช้ันนํ้าบาดาล 
7. หลักปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากร 
นํ้าบาดาล 

7.1  องคประกอบของการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าบาดาล 

การบริหารจัดการทรัพยากรใดๆ ก็ตามจะ
เกิดขึ้นตอเม่ือมีอุปสงคหรือความตองการในทรัพยากร
น้ันๆ มากกวาปริมาณของทรัพยากรที่ มีอยูหรือ
อุปทาน และมีเปาหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ันๆ ใหอยูในสมดุลหรือใกลเคียงกับสมดุลระหวาง 
อุปสงคและอุปทานอยางสมเหตุสมผล ในทํานอง
เดียวกันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลใน
พ้ืนที่ใดๆ ก็ตามจะเกิดขึ้นตอเม่ือมีการสูบนํ้าบาดาล
ขึ้นใชมากเกินกวาขีดความสามารถใหนํ้าของช้ันนํ้า
บาดาลหรือหินอุมนํ้าในพื้นที่ น้ันๆ และกอใหเกิด
ผลกระทบโดยตรงตอช้ันนํ้าบาดาล ซ่ึงอาจเริ่มตนดวย
การลดลงของระดับนํ้าบาดาลอยางตอเน่ืองหรือ
คุณภาพนํ้าบาดาลเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ และหาก
มิไดมีการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลใหถูกตอง
ตามหลักวิชาการ ช้ันนํ้าบาดาลจะเสื่อมลง (aquifer 
deterioration) และทรัพยากรน้ําบาดาลอาจหมดไป
จากพื้นท่ีน้ันๆ หรืออาจกอใหเกิดผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ติดตามมา 
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องคประกอบสําคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าบาดาลจะประกอบ 2 สวนคือ สวนบริหาร
จัดการดานอุปสงค (demand-side management) และ
สวนบริหารจัดการดานอุปทาน (supply-side manage- 
ment) ซ่ึงท้ังสองสวนมีผูมีสวนไดสวนเสียในทรัพยากร
นํ้าบาดาลจํานวนมาก โดยท้ังสองสวนควรยึดหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลดังตอไปน้ี (Tuinhof et 
al., 2006) 

7.1.1  การบริหารจัดการดานอุปทานสําหรับฝาย
อุปทานนอกจากทราบปริมาณการกักเก็บ ปริมาณการ
ไหลเติมนํ้าและปริมาณการสูญเสียนํ้าจากช้ันนํ้าบาดาล
โดยการประเมินศักยภาพแหลงนํ้าบาดาลดังกลาว
ขางตนแลวยังจําเปนตองยึดถือหลักปฏิบัติสําคัญดังน้ี 

(1) การศึกษาและทําความเขาใจกับ
ระบบนํ้าบาดาล (groundwater systems) และสภาพ
ความออนไหวของช้ันนํ้าบาดาลตางๆ (aquifers sus-
ceptibilities) เพ่ือลดผลกระทบตอช้ันนํ้าบาดาลตางๆ 
ใหอยูในสภาพที่ยอมรับได ภายใตแรงกดดันของฝาย
อุปสงค ตัวอยางเชน  

(1.1)  การบริห า รจั ดการการ ใช นํ้ า
บาดาลในเชิงลึก หรือการกระจายสูบนํ้าบาดาลจากชั้น
นํ้าบาดาลทุกช้ันใหเต็มประสิทธิภาพการจายนํ้าของ
ช้ันนํ้าบาดาลที่ระดับความลึกตางๆในพ้ืนท่ีดังกลาว  

(1.2)  การบริห า รจั ดการการ ใช นํ้ า
บาดาลในเชิงพื้นท่ี หรือการกระจายสูบนํ้าบาดาลจาก
ช้ันนํ้าบาดาลตางๆ อยางกระจายไมกระจุก เพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาการแยงนํ้าระหวางบอนํ้าบาดาล  

(1.3)  บริหารจัดการการสูบนํ้าบาดาล
เพ่ือควบคุมปญหาการสูบนํ้าที่มีผลตอการเหนี่ยวนํา 
(induce pumpage) มลภาวะสูช้ันนํ้าบาดาล ท้ังใน
พ้ืนท่ีใกลแหลงนํ้าเค็มหรือพ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมเปนแหลง
ปนเปอนนํ้าบาดาล 

(2) การศึกษาและทําความเขาใจกับ

ความสัมพันธระหวางช้ันนํ้าบาดาลตางๆ ดวยกันเอง
รวมไปถึงความสัมพันธระหวางแหลงนํ้าบาดาลกับ
แหลงนํ้าผิวดินในพื้นท่ี โดยเฉพาะความตอเน่ืองทาง
ชลศาสตร (hydraulic continuities) ระหวางช้ัน 
นํ้าบาดาลและความตอเน่ืองทางชลศาสตรระหวาง
แหลง นํ้าบาดาลกับแหลง นํ้าผิวดิน ตัวอยางเชน 
ผลกระทบตอแหลงนํ้าผิวดินหรือพ้ืนท่ีชุมนํ้าตางๆ 
จากการสูบนํ้าบาดาลขึ้นใช หรือในทางตรงกันขาม
การใชประโยชนจากแหลงนํ้าผิวดินมีผลกระทบตอ
ระบบการไหลเติมนํ้าบาดาลตามกระบวนการทาง
ธรรมชาติหรือไม การติดตั้งระบบบอสังเกตการณใน
พ้ืนท่ีศึกษาจะเปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพสําหรับ
การบริหารจัดการดังกลาว 

7.1.2  การบริหารจัดการดานอุปสงคสําหรับฝาย
อุปสงคจําเปนตองยึดถือหลักปฏิบัติสําคัญดังน้ี 

(1) ความสําเร็จของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลจะเกิดขึ้นได ภายใตความรวมมือ
รวมใจของผูมีสวนไดสวนเสียในทรัพยากรนํ้าบาดาล
ในพ้ืนที่น้ันๆ เทาน้ัน 

(2) แหลงนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค
และการเกษตรขนาดเล็ก มีความสําคัญอันดับตนของ
ความตองการแหลงนํ้า เน่ืองจากมีผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีจะไดรับผลกระทบจากปญหาความขาดแคลนแหลง
นํ้าเปนจํานวนมาก 

(3) ความตองการแหลงนํ้าของภาคสวน
ตางๆ ตองไดรับการยอมรับจากสังคมไดภายใตการ
บริหารจัดการการใชนํ้าอยางดีภายในภาคสวนน้ันๆ 
ตัวอยางเชน แหลง นํ้าสํารองสําหรับการปองกัน
อัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรมไมจํา เปนตองมี
คุณภาพเทียบเทากับนํ้าอุปโภคบริโภค นํ้าทิ้งจาก
โรงงานอาจใชเปนแหลงนํ้าสํารองสําหรับการปองกัน
อัคคีภัยได ทอสงนํ้าของระบบประปามีการปองกันการ
ร่ัวไหลดีพอหรือไม การจายนํ้าเปนเวลาและการ
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สํารองนํ้าไวใชในครัวเรือนสําหรับระบบประปาหมูบาน
ขนาดเล็ก อาจใชแกไขปญหาเบื้องตนจากการรั่วไหล
ของระบบทอสงนํ้าได แหลงนํ้าสําหรับการเกษตร
จะตองมีการบริหารจัดการทั้งระบบสงนํ้า ระบบการให
นํ้า รวมไปถึงความคุมทุนในการใชแหลงนํ้าในระดับท่ี
สามารถยอมรับได 

7.1.3 หลักปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล 

เน่ืองจากระดับความซับซอนทางอุทก
ธรณีวิทยา ระบบเศรษฐกิจและสังคมในแตละทองที่มี
ความแตกตางกันมากทําใหการบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าบาดาลไมสามารถกําหนดเปนรูปแบบที่คงที่ การ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลที่มีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมใจของผูมีสวนได
สวนเสียตางๆ ท้ังในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับประเทศ 

7.2 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล 
ในแอง  

จากสภาพปญหาในปจจุบันทรัพยากรนํ้า
สําหรับตอบสนองความตองการของประชากรผูใชนํ้า
และการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศที่เพ่ิมขึ้น
เร่ือยๆ ทําใหการพัฒนาทรัพยากรน้ําบาดาลของ
ประเทศมุงเนนการพัฒนานํ้าบาดาลขึ้นใชใหทันตอ
ความตองการแหลงนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งตามแองนํ้า
บาดาลหลัก เชนแองเจาพระยาตอนลางและแองเจา 
พระยาตอนบนซ่ึงเปนแองนํ้าบาดาลที่สําคัญที่สุดของ
ประเทศมีการพัฒนานํ้าบาดาลจนกอใหเกิดผลกระทบ
ตอแหลงนํ้าบาดาลและสิ่งแวดลอม เกษตรกรพัฒนา
นํ้าบาดาลโดยการเจาะบอระดับต้ืน ในแตละแองมีบอ
นํ้าบาดาลระดับต้ืนไมนอยกวา 20,000 บอ จนทําให
ช้ันนํ้าบาดาลระดับต้ืนในแองทั้งสองมีระดับนํ้าบาดาล
ลดลงไมนอยกวา 10 เมตรในชวงระยะเวลา 20 ปท่ี
ผานมา ในขณะที่ช้ันนํ้าบาดาลระดับลึกไดพัฒนาขึ้น

ใชท้ังเปนแหลงในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและ
แหลงนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค จนกอใหเกิด
ผลกระทบเปนหยอมๆ ทั้งปญหาดานการลดลงอยาง
ตอเน่ืองของระดับนํ้าบาดาล ปญหาการปนเปอนแหลง
นํ้าบาดาล  รวมไปถึงปญหาแผนดินทรุดในพื้นท่ี
กรุงเทพและปริมณฑล 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเปนหนวยงาน
ภาครัฐเพียงหนวยงานเดียวที่มีภารกิจโดยตรงในดาน
การพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรนํ้าบาดาลของ
ประเทศ ตระหนักถึงปญหาตางๆ ดังกลาวเปนอยางดี 
และไดควบคุมการพัฒนานํ้าบาดาลของประเทศดวย
มาตรการดานกฎหมายตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
ตั้งแตป 2520 และแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินํ้า
บาดาลหลายครั้ง จนทําใหปญหาตางๆ คล่ีคลายไดใน
ระดับหน่ึง แตเน่ืองจากความตองการทรัพยากรนํ้า
บาดาลเพิ่ม ข้ึนอยางตอเ น่ือง  ตามการเพิ่มของ
ประชากรผูใชนํ้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล เพ่ือใหผูมีสวน
ไดสวนเสียในทรัพยากรนํ้าบาดาลของประเทศ ท้ังผูใช
นํ้าบาดาลในภาคสวนตางๆ นักวิชาการอิสระและ
ทองถิ่น นักสิ่งแวดลอมอิสระและทองถิ่น ผูบริหาร
ทองถิ่นและสวนกลาง ใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาลของประเทศ จึงเปนความ
จําเปนเรงดวน กรมทรัพยากรน้ําบาดาลทําหนาท่ีเปน
เจาภาพ การศึกษาและเผยแพรขอมูลแหลงทรัพยากร
นํ้าบาดาลในทองถิ่นตางๆ  รวมท้ังการกําหนด
ภาพรวมของปริมาณการใชนํ้าบาดาลสําหรับการ
จัดสรรการใชนํ้าบาดาลอยางเหมาะสมพอเพียง เพ่ือ
อนุรักษทรัพยากรนํ้าบาดาลใหสามารถใชไดอยาง
ยั่งยืน  แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
บาดาลในแอง (basin-wide groundwater manage- 
ment) มีดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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(1) ถึงแม ในปจจุบันการเจาะบอ นํ้า
บาดาลระดับตื้นสําหรับภาคการเกษตรไมจําเปนตอง
ขออนุญาตเจาะและใชนํ้าบาดาล แตจากการขยายตัว
การใชนํ้าบาดาลอยางรวดเร็ว กอใหเกิดผลกระทบตอ
ช้ันนํ้าบาดาลในแองทั้งสองอยางรุนแรง จําเปนตอง
กําหนดแนวทางการควบคุมการเจาะในใชนํ้าบาดาล
ในช้ันนํ้าดังกลาว ตามขอเสนอของคณะผูเช่ียวชาญ
จากโครงการภาคีความรวมมือในทรัพยากรนํ้าโลก 
ของธนาคารโลก (Foster, 2002) 

(2) จําเปนตองศึกษากลไกและปริมาณ
การไหลเติมนํ้าลงในช้ันนํ้าบาดาลระดับต้ืน รวมไปถึง
การศึกษาความสัมพันธระหวางช้ันนํ้าบาดาลระดับตื้น
และระดับลึก สําหรับเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
นํ้าบาดาลในพื้นที่แองนํ้าบาดาลดังกลาว (Foster, 
2002) 

(3) จําเปนตองประเมินศักยภาพปริมาณ
การกักเก็บและการสูญเสียนํ้าบาดาล รวมไปถึงความ
ออนไหวของช้ันนํ้าบาดาลระดับตางๆ ในแองนํ้า
บาดาลทั้งสอง 

(4) จําเปนตองนําเสนอขอมูลตางๆ 
เปดเผยตอสาธารณะ โดยเฉพาะในทองถิ่นระดับ
อําเภอหรือตําบลตางๆ ที่มีการใชนํ้าบาดาลปริมาณสูง 

(5) จําเปนตองบริหารจัดการทรัพยากร
แหลงนํ้าบาดาล รวมทั้งการจัดทําแผนการใช นํ้า
บาดาลสําหรับภาคสวนตางๆ เฉพาะสําหรับทองถิ่น
ตางๆ โดยผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนตองมีสวน
รวม 

(6) จําเปนตองศึกษาความเปนไปไดและ
เปนโครงการนํารองในการใชบอนํ้าบาดาลกลาง
สําหรับการจายนํ้าบาดาลระดับตื้นใหเกษตรกรแทน
บอสวนตัว จํานวนประมาณ 20,000 บอ ซ่ึงส้ินเปลือง
พลังงานมากโดยเฉพาะอยางยิ่ ง เครื่อง สูบ นํ้า ท่ี
เกษตรกรใชในปจจุบันเกือบทั้งหมดใชเครื่องยนตเปน
ตนพลังในการฉุดเครื่องสูบนํ้า หากเปนเพ่ิมบอขนาด

กลาง 1 บอแทนบอเดิม 10 บอ จะลดคาใชจายดาน
วัสดุเช้ือเพลิงใหเกษตรกรได รวมท้ังสามารถควบคุม
ปริมาณการสูบไดงายข้ึน 

(7) จําเปนตองศึกษาความเปนไปไดและ
เปนโครงการนํารอง ในการเติมนํ้าบาดาลในชั้นนํ้า
บาดาลระดับตื้น (rain-water harvesting) อยางจริงจัง 
โดยตอยอดจากโครงการเดิมท่ีมีอยู นอกจากการเพิ่ม
ปริมาณการกักเก็บนํ้าในช้ันนํ้าบาดาลระดับต้ืนแลว 
ยังสามารถบรรเทาปญหานํ้าทวมในลุมนํ้าท้ังสอง 

7.3 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลใน
พ้ืนท่ีแหลงนํ้าบาดาล 

โดยทั่วไปแหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินแข็งหรือ
พ้ืนท่ีแหลงนํ้าบาดาลถูกจัดลําดับใหเปนช้ันนํ้าบาดาล
ระดับรอง (minor aquifers) ในขณะท่ีนํ้าบาดาลในแอง
ตะกอนหินรวนเปนหินอุมนํ้าหลัก แตโดยขอเท็จจริง
แลว พื้นที่แหลง นํ้าบาดาลมีความสําคัญเชนกัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมี
จํานวนประชากรและพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของ
ประเทศ บอนํ้าบาดาลที่เจาะในพื้นท่ีภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือกวารอยละ 90 ลวนแตไดนํ้าบาดาลจากชั้น
หินแข็ง 

สถานภาพของการพัฒนานํ้าบาดาลพื้นท่ี
แหลงนํ้าบาดาล สวนใหญเปนการพัฒนาขึ้นใชสําหรับ
การอุปโภคบริโภคซ่ึงมีปริมาณการสูบนํ้าไมมากนัก 
อยางไรก็ตามการประเมินศักยภาพในพื้นท่ีแหลงนํ้า
บาดาล โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ที่ปกคลุมดวยช้ัน
หินชุดภูทอก (หินทราย หินทรายแปง และหินดินดาน) 
และช้ันหินปูน ซ่ึงเปนพ้ืนที่แหลงนํ้าบาดาลที่มีศักย-
ภาพสูงก็เปนงานที่จําเปนอยางยิ่ง จากสถานภาพการ
พัฒนานํ้าบาดาลในปจจุบันบัน พบวาพ้ืนท่ีแหลงนํ้า
บาดาลบางแหงมีระดับนํ้าบาดาลลดลงอยางรวดเร็ว 
เชน บริเวณตําบลทาพระ อําเภอบานแฮด จังหวัด
ขอนแกน ถึงแมวาช้ันหินภูทอกมีขีดความสามารถใน
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การใหนํ้าบาดาลสูง (มากกวา 100 ลบ.ม./ชม.) (กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล, 2542 และ Srisuk et al., 2003) 
แตในบริเวณท่ีเปนพ้ืนท่ีของโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ มีระดับนํ้าบาดาลลดลงอยางรวดเร็ว จากระดับ
นํ้าปริ่มปากบอในปประมาณ 2520 ปจจุบันมีระดับนํ้า
ประมาณ 40 เมตร รวมท้ังมีแนวโนมที่จะเกิดการ
ปนเปอนแหลงนํ้าบาดาลในอนาคตจากบอนํ้าทิ้งตางๆ 
คอนขางสูง นํ้าบาดาลในชั้นหินปูนในเขตพ้ืนที่อําเภอ
มวกเหล็กสระบุรี ก็มีปญหาการปนเปอนจากพื้นท่ี
แหล งฝ งกลบขยะในพ้ืนที่ข าง เคียง  ปญหาการ
ปนเปอนนํ้าบาดาลในแหลงหินปูนมักเปนปญหาใหญ 
เน่ืองจากรูปแบบการไหลของนํ้าบาดาลในหินปูนสวน
ใหญมีลักษณะเปน open-channel flow ซ่ึงควบคุม
การแพรกระจายของสารปนเปอนไดยาก สําหรับ
ขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําบาดาลในพื้นท่ีแหลงนํ้าบาดาลสรุปได
ดังตอไปน้ี 

(1) จัดทําแผนที่อุทกธรณีวิทยาขั้นราย 
ละเอียด แสดงพ้ืนที่แหลงนํ้าบาดาลในชั้นหินดังกลาว 
พรอมแสดงพื้นที่ท่ีอาจเปนแหลงปนเปอนนํ้าบาดาล 

(2) จํ า แนกชั้ น นํ้ าบ าดาล  ( aquifers 
identifications) ที่ระดับความลึกตางๆ ในพื้นท่ีแหลง
นํ้าบาดาลนั้นๆ ดวยวิธีการทางธรณีวิทยาและธรณี
ฟสิกส และการเทียบเคียงขอมูลการเจาะ  

(3) ศึกษาดานกลไกของชั้นนํ้าบาดาล
ตางๆ (aquifers mechanisms) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
รูปแบบการไหลของนํ้าบาดาลในช้ันนํ้า (flow patterns) 
โดยการติดตามการเจาะบออยางใกลชิด 

(4) สํารวจและศึกษาคุณสมบัติช้ันนํ้า
ตางๆ (aquifers characteristics)  

(5) ประมาณการปริมาณการกักเก็บ 
ปริมาณการไหลเติมและปริมาณการสูญเสียนํ้าบาดาล 
ดวยวิธีการตางๆ 

(6) ทําแบบจําลองเชิงคณิตศาสตรของ
ช้ันนํ้าบาดาลในหินแข็ง 
8 แนวทางการจัดทําแผนการจัดสรรทรัพยากร
นํ้าบาดาล 

สิทธิแหงนํ้า (water right) ถือวา “แหลงนํ้า” เปน
สมบัติสาธารณะ มนุษยทุกคนมีสิทธิในการเขาถึงและ
ใชประโยชนจากแหลงนํ้าเทาเทียมกัน มาตรการทาง
กฎหมายไมอาจใชบังคับเหนือสิทธิขั้นพ้ืนฐานแหง
ความตองการแหลงนํ้าสําหรับการดํารงชีพ (water for 
life) แตคําจํากัดความของ “แหลงนํ้าสําหรับการดํารง
ชีพ” มิไดกําหนดขอบเขตเพียงนํ้าอุปโภคบริโภค
เทา น้ัน บางกลุมอางวานํ้าสําหรับการเกษตรใน
ครัวเรือนเปนแหลงนํ้าสําหรับการดํารงชีพ และบาง
กลุมอาจอางวานํ้าสําหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือนก็
เปนแหลงนํ้าสําหรับการดํารงชีวิต เชนกัน ดังน้ันเม่ือ
ปริมาณแหลงนํ้าจํากัด ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสังคม 
คือการจัดสรรนํ้าอยางเปนธรรม ในทํานองเดียวกัน
การจัดทําแผนการใช นํ้าบาดาลหรือการจัดสรร
ทรัพยากรน้ําบาดาลสําหรับทองถิ่นตางๆ ท่ีมีการใช
นํ้าบาดาลสูงเกินขีดความสามารถการให นํ้าของ
ทองถิ่นน้ันๆ ตองดําเนินการภายใตเปาหมายสูงสุดคือ 
รักษาสภาพสมดุลของแหลงนํ้าบาดาลใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได เพ่ือใหสามารถอนุรักษแหลงนํ้าบาดาลใน
ทองถ่ินน้ันไวใชอยางยั่งยืน ในขณะเดียวกันภาคสวน
ตางๆ ของฝายผูใชนํ้าบาดาลสามารถวางแผนการใช
นํ้าภายใตสภาวะความจํากัดของแหลงนํ้าบาดาล 

8.1 องคประกอบของการจัดแผนการใช
ทรัพยากรนํ้าบาดาล 

การจัดทําแผนการใชทรัพยากรนํ้าบาดาล 
ในปจจุบันถือไดวาเปนมาตรการหนึ่ง ท่ีใชในการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลในทองที่ท่ีอุปสงค
สูงกวาอุปทานหรือพื้นท่ีที่เกิดวิกฤตการณนํ้าบาดาล 
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โดยองคประกอบสําคัญของการจัดทําแผนการใช 
นํ้าบาดาลประกอบดวย 2 ฝาย ดังน้ีคือ  

8.1.1  ฝายบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล
หรือฝายอุปทาน ซ่ึงเปนฝายกําหนดปริมาณนํ้าบาดาล
สูงสุดท่ีสามารถสูบขึ้นใชไดในพ้ืนที่ที่เกิดวิกฤตการณ
นํ้าบาดาลตางๆ โดยตองนําเสนอขอมูลท่ีไดจากผล
การศึกษาในหัวขอ 7.1 และ 7.2 ตอสาธารณชน 
รวมท้ังการประชาสัมพันธถึงผลกระทบตางๆ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดในกรณีท่ีมิไดมีการบริหารจัดการนํ้าบาดาล
ในพื้นที่ น้ันๆ  ประกอบกับการใชมาตรการดาน
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทําทะเบียนบอนํ้า
บาดาลตางๆ  

8.1.2  ฝายบริหารจัดการผูใช นํ้าในพ้ืนที่ เกิด
วิกฤตการณนํ้าบาดาลหรือฝายอุปสงค ซ่ึงประกอบ 
ดวยผูใชนํ้าจากภาคสวนตางๆ เชนผูรับสัมปทาน
จัดทําระบบประปาในทองถิ่น ผูใชนํ้าภาคการเกษตร 
และผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมเปนตน โดยฝายอุปสงค
จะตองไดรับขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรนํ้าบาดาลใน
ทองถ่ินน้ันๆ อยางถูกตองท้ังดานปริมาณนํ้าบาดาลที่
สามารถสูบขึ้นใช โดยกอใหผลกระทบทั้ ง ท่ี เปน
ผลกระทบโดยตรงตอแหลงนํ้าบาดาลในทองถิ่นและ
ผลกระทบทางออมตอสภาพสิ่งแวดลอภายในและ
ภายนอกทองถ่ิน รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญของ
ความตองการแหลงนํ้าของฝายตางๆ  

8.1.3  ฝายทําหนาที่เปนผูถวงดุลหรือฝายเปน
กลาง ซ่ึงประกอบดวย ซ่ึงประกอบดวยนักวิชาการ
อิสระสวนกลาง (NGO ส่ิงแวดลอม) นักวิชาการอิสระ
สวนทองถิ่น (NGO ทองถิ่น) และผูบริหารทองถ่ินโดย
ทําหนาที่ดานตางๆ โดยสรุปดังน้ี 

(1) NGO ส่ิงแวดลอม เรียกรองแหลงนํ้า
สําหรับการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมท้ังภายในและ
ภายนอกทองถิ่น เชนพ้ืนท่ีแหลงชุมนํ้าและระบบ
นิเวศน รักษาระดับนํ้าในธารน้ําสายตางๆ สําหรับการ

คมนาคมทางน้ําและระบบนิเวศนทางน้ําตางๆ  
(2) NGO ทองถิ่นเรียกรองสิทธิการใช

นํ้าของประชาชนในทองถิ่นและแหลงนํ้าตามวิถีชีวิต
ของประชาชนในทองถ่ิน 

(3) ผูบริหารทองถ่ินทําหนาท่ีประสานงาน 
ลดความขัดแยงเพ่ือใหการจัดทําแผนการใชทรัพยากร
นํ้าบาดาลสามารถเกิดขึ้นไดภายใตเหตุและผลท่ี
สามารถยอมรับไดในทองถ่ินน้ันๆ 

8.2 แผนการลดปริมาณการใชนํ้าบาดาล 
8.2.1 การลดปริมาณการใชนํ้าบาดาลในภาค 

อุตสาหกรรม 
ผูใชนํ้าภาคอุตสาหกรรมจะตองคํานึงถึง

การลดปริมาณการใชทรัพยากรนํ้า ซ่ึงในปจจุบันมี
เทคโนโลยีมากมาย ท้ังที่เปนเทคโนโลยีงายๆ ต้ังแต
การใชนํ้าหมุนเวียน (reuse) การปรับปรุงคุณภาพนํ้า
เพ่ือนํ้ากลับมาใชใหม (recycle) ไปจนกระทั่งการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการปรับปรุงเครื่องจักร
ท่ีใชในการผลิต ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมการผลิต
เคร่ืองดื่ม ประเภทนํ้าอัดลม  มีสัดสวนการใชนํ้าตอ
ผลผลิต เทากับ 7:1 ปจจุบันสามารถลดสัดสวนลงมา
ใหเหลือเพียง 4:1 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมสิ่งทอเคยมี
สัดสวนการใชนํ้าตอผลผลิต เทากับ 200:1 ปจจุบัน
สามารถลดสัดสวนลงมาใหเหลือเพียง 80:1 เปนตน 
การลดปริมาณการใชทรัพยากรน้ํา นอกจากจะเปน
การสงวนทรัพยากรของประเทศแลว ยังมีสวนชวยใน
ดานของการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมไดอีกดวย  

8.2.2 การลดปริมาณการใชนํ้าบาดาลในภาค
เกษตรกรรม 

มีวิธีการลดปริมาณการใชนํ้าโดยสรุปดังน้ี 
(Foster et al., 2006) 

(1) มาตรการลดปริมาณนํ้าโดยการ
กอสราง (engineering measures) เชน การใชระบบ
ทอสงนํ้าแรงดันตํ่าแทนระบบคลองสงนํ้า หรือการ
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กอสรางระบบนํ้าหยดหรือระบบสปริงเกอร 
(2) มาตรการลดปริมาณนํ้าโดยการ

บริหารจัดการ เชน ปรับปรุงตารางการใหนํ้าและการ
ควบคุมความชื้นในช้ันดิน 

(3) มาตรการลดปริมาณนํ้าโดยการ 
กสิกรรม (agronomic measures) เชน การพรวนดิน
ระดับลึกใหดินมีความชื้นสูงลดความถี่ในการใหนํ้า 
หรือการใชฟางหรือพลาสติกคลุมดินปองกันการ
ระเหยของนํ้า 

(4) ผลท่ีไดจากการประหยัดนํ้าดังกลาว
ตองไมนําไปขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกหรือเพ่ิมปริมาณ
การใชนํ้าในภาคสวนอื่นๆ 
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งที่ใชประเมินแล
ดยประมาณ หรื
ง ๆ ที่เกิดข้ึนใ
ะเนเหตุการณตา
ลองนํ้าบาดาลมี
องทางกายภา
งทางคณิตศาสต
ทางกายภาพใชใ
ตาง ๆ ซ่ึงอาจจ
ะหิน มีการเติมน
ปรทางชลศาสต
าลองโดยตรง สว
บจําลองใชคํานว
ล และการเคลื่อน
างคณิตศาสตรม
บบนํ้าบาดาลแท
ไดนําคอมพิวเตอ
คณิตศาสตรในกา

อนํ้าบาดาล 
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าดาลเชิงคณิ

บัติงานดานการประ
มชาติและส่ิงแวดลอม
ท่ีจัดทําเอกสารตนฉ
ับปรุง เชน (แกไขปรั
มาย (ป) เปนตัวยกกํา

ณท่ี
ใน
ter 
ละ
รือ
ใน
าง 
 2 
าพ 
ตร 
ใน
จะ
นํ้า
ตร 
วน
ณ
นท่ี
มา
ทน
อร
าร

2. ความ
แบบ

และการเ
สมการคณ
แบบจําล
อัตราและ
อุมนํ้า กา
เขาใจลักษ
พ้ืนท่ีน้ันๆ

การจํ
(fate and
เคล่ือนท่ี 
ปนเปอน
บาดาล ก
บาดาลน้ัน
เปรียบเทยี
ในสนาม
ความเร็ว
ขอมูลสน
บาดาล แ
ใชตามวัต
3 ประเภท

(1)
กรณีสมม
และชวยใ

แบบจําลองน้ําบาดา

ตศาสตรและ

ะเมินศักยภาพแหลงน
ม ตัวเลขชุดแรกมี 4
ฉบับของคูมือ กรณีที
รับปรุง 2555) เปนต
กับหนาขอความที่ปร

มสําคัญและกา
จําลองนํ้าบาดา
เคล่ือนท่ีของมว
ณิตศาสตรท่ีเกิด
องการไหลน้ําบ
ะทิศทางการเคลื
ารจําลองการไห
ษณะทางชลศาส
ๆ 
จําลองการเคลื่อน
d transport m
และการเปลี่ย
อยูในนํ้า ในขณ
การจําลองการเ
น ในขั้นตนตอง
ยบคาระดับนํ้าที่
มกอน  ความถู
และทิศทางการไ
นาม การเปล่ีย
บบจําลองทางค
ตถุประสงคของก
ท คือ 
แบบจําลองใช
ติในทางทฤษฎี 
ในการตรวจสอบ

คูมือ ทบ ป
ลเชิงคณิตศาสตรแล

ะการประยุกต

น้ําบาดาล (ป) ของ  
 ตําแหนง หมายถึง 
ท่ีมีการแกไขและปรับ
ตน โดยมีเครื่องหมา
รับปรุงข้ึนใหม 

รใชงาน 
าลอธิบายการไห
วลสารในนํ้าบา
ดจากสมมติฐาน
บาดาลใชในการ
ล่ือนท่ีของนํ้าบา
ลของนํ้าบาดาล
สตรและอุทกธร

นท่ีของมวลสารใ
models) เปนกา
ยนแปลงทางเค
ณะที่มีการเคลื่อน
เคล่ือนท่ีของมว
มีการปรับแกคา
คํานวณไดกับข
กตองในการป
ไหลของนํ้าบาด
นแปลงของมว
คณิตศาสตรสามา
การจําลอง โดยแ

ชวิเคราะหระบบ
(hypothetical 
บแนวทางในกา

ป 3000-2550 
ะการประยุกตใช 

ตใช 

กรมทรัพยากร
ลําดับของคูมือ 
บปรุงคูมือใหใส
ย (ก) เปนตัวยก

หลนํ้าบาดาล
าดาลโดยใช
นบางประการ 
รคํานวณหา
าดาลผานหิน
ลอาศัยความ
รณีวิทยาของ

ในนํ้าบาดาล 
ารจําลองการ
มีของสารท่ี
นที่ไปกับนํ้า
วลสารในนํ้า
าตัวแปรเพ่ือ
อมูลที่วัดจริง
ประมาณคา
ดาลขึ้นอยูกับ
วลสารในนํ้า
ารถประยุกต 
แบงออกเปน 

บการไหลใน
approach) 

ารศึกษาของ



ราย
โครง
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สภาพพ้ืนท่ีนั
จําเปนที่จะต
ขอมูลสนาม 

(2) แบ
พื้นที่ (interp
เปนเครื่องมื
วิเคราะหระ
ของพื้นที่น้ัน
จะตองมีการเ

(3) แบ
(predictive 
คาดคะเน เ
ตองการขอม
คาดคะเนระ
แพรกระจาย
ความจําเปน
เ ป รี ยบ เที ย
(calibration) 

การประ
และการแพร
สวนใหญจะ
เครื่องมือในก
ๆ ในอนาคต
แกไขปญหา
ประยุกตใชแ
เทาท่ีจะมาก
เวลาติดตอกั
3. ทฤษฎีก
เคล่ือนท่ีขอ

3.1  กร
นํ้าบาดาล 

กร
บาดาลไหลผ

งานฉบับสมบูรณ  (เ
งการจัดทํามาตรฐาน

ทยาลัยขอนแกน

น้ัน ๆ (generic 
ตองนําผลการจํ

บบจําลองเพ่ือใช
pretive model)
มือในการวางแ
บบหรือความสั

น ๆ แบบจําลองช
เปรียบเทียบผลก
บบจําลองเพ่ือใช

model) การ
ปนการจําลองที
มูลที่สมบูรณท่ี
ดับนํ้า คุณภาพ
ยของสารพิษในน
นจะตองมีการปร
ยบผลกา รคํ า

ะยุกตใชแบบจําล
รกระจายของสา
ะมุงไปยังแบบจ
การพยากรณหรื
ต เพ่ือจะนําผล
าของแหลงนํ้าบ
แบบจําลองท่ีตอง
กได พรอมทั้งผ
ันหลายป  
การไหลของนํ้า
องมวลสาร 
ระบวนการหลักที

ระบวนการสําคั
ผานชองวางใน

ลมท่ี 5/10) 
นการเจาะ สํารวจ และ

model) จึงไ
าลองไปเปรียบ

ชศึกษาระบบโคร
) แบบจําลองชน
ผนระบบการเก
สัมพันธของขอมู
ชนิดน้ีจึงไมมีคว
การจําลองกับขอ
ชคาดคะเนหรือ
รจําลองเพื่อหวัง
ท่ีมีขั้นตอนท่ียุง
สุด เชน การจํา
พนํ้า ปริมาณนํ้า
นํ้า แบบจําลองช
รับคาตัวแปรตา
นวณกั บข อ มู

ลองเพ่ือวิเคราะห
ารปนเปอนในน
จําลองท่ีตองกา
รอคาดคะเนเหตุก
มาออกแบบปอ
บาดาลน้ัน ๆ ซ่ึง
งการขอมูลสนาม
ผลการติดตามข

บาดาลและการ

ที่เกิดขึ้นกับการไ

คัญท่ีเกิดขึ้นในข
หินท่ีมีรูพรุน ไ
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ไมมีความ
บเทียบกับ

รงรางของ
นิดน้ีจะใช
ก็บขอมูล 
มูลตาง ๆ 
ามจําเปน
อมูลสนาม 
พยากรณ 
ผลในการ
งยากและ
าลองการ
 หรือการ
ชนิดน้ีจึงมี
าง ๆ และ
มู ลสนาม 

หการไหล
นํ้าบาดาล 
ารใชเปน
การณตาง 
องกันและ
งเปนการ
มมากที่สุด
ขอมูลท่ีใช

ร

ไหลของ

ขณะท่ีนํ้า
ดแก การ

ไห
สา
คว
รูป
กร
คณ
เพื
แล
แป
ทา
งา
กา
หรื
พล

เกิ
สา
กา
สา
กร
กา
(2
ๆ 
เป
ดูด
กัม
ยอ

ปน
กา
บา
ขอ
ทํา

ล 

การจัดทําแบบจําลอง

หลของของเหลว
ารท่ีละลายในนํ้า
วามรอน (heat 
ปรางและปริมาต
ระบวนการหลั
ณิตศาสตรนํามา
พ่ือแกสมการทาง
ละผลที่ไดจากกา
ปรตางๆ ดังตาร
างคณิตศาสตร
านพัฒนาแหลงน
ารปนเปอนของ
รือกักเก็บสาร
ลังงานความรอน

การปน
กิดมลภาวะในแห
ารน้ัน ๆ สูงกวาค
ารปนเปอน (bac
ารในนํ้าบาดาล
ระบวนการ ( รู
ายภาพ ไดแก ก
) กระบวนการท
กับนํ้าและหินอุ

ปนกรด-ดาง, การ
ดซึมบนดินหิน
มมันตรังสี (3) ก
อยสลายโดยจุลชี

การพา
นเปอนเคล่ือนท่ี
ารศึกษาการแพ
าดาล จะทําการ
องนํ้าบาดาลใน
าการศึกษากระบ

คู
งนํ้าบาดาลเชิงคณิตศ

 (fluid flow) ก
า (solute trans

transport) แ
ตรของหิน (defo
ักท้ัง 4 กระบว
ประยุกตใชภายใ
งคณิตศาสตรขอ
ารใชวิธีการทาง
รางท่ี 1  จุดประ
 คืองานทางดา
นํ้าและส่ิงแวดลอ
เสีย การเลือกแ
พิษใตดิน หรือ
นใตพิภพ เปนตน
เปอนของมวลสา
หลงนํ้าบาดาล ซ่ึ
ความเขมขนปก
ckground) การแ
ลถูกพัดพาไปด
ปท่ี 1) คือ (1)
การพา  การแพ
ทางเคมี ไดแก ป
อุมนํ้าน้ัน ๆ เชน
รตกตะกอนของ
น  และการแพร
กระบวนการทา
ชีพ เปนตน 
าเปนกระบวนก
ท่ีไดเร็วกวากระบ
พรกระจายของ
รวิเคราะหทิศทา
นบริเวณน้ันๆ 
บวนการอื่นๆ 

คูมือ ทบ ป 3000-25
ศาสตรและการประยุ

การเคล่ือนที่ของ
sport) การพา
และการเปลี่ยนแ
ormation) ซ่ึง
วนการ วิ ธีการ
ใตสภาวการณต
งกระบวนการห
คณิตศาสตรน้ีคื
สงคของแบบจํา
านวิศวกรรมศา
อม เชน การคําน
แหลงท้ิงขยะ กา
อแมกระทั่ งกา
น 
ารในนํ้าบาดาลท
ซ่ึงมีความเขมขน
กติในธรรมชาติที่
แพรกระจายของ
ดวยกระบวนกา
) กระบวนการ
พร  และการกระ
ปฏิกิริยาของสาร
น ปฏิกิริยาเคมีค
สาร การละลาย 
รกระจายของ
างชีวภาพ เชน 

การหลักที่ทําให
บวนการอื่นๆ ดั
งสารปนเปอนใน
างและขนาดการ
ใหถูกตองกอ

550 
ยกตใช 

งมวล
าของ
แปลง
งเปน
ทาง
ตางๆ
ลักน้ี 
อตัว
าลอง
สตร 
นวณ
ารฝง
ารใช

ทําให
นของ
ท่ีไมมี
งมวล
าร 3 
ทาง
ะจาย 
รตาง 
ความ
การ
สาร
การ

หสาร
ังน้ัน
นนํ้า
รไหล
นจะ
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กระ

การ
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การ
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การ
(so

การ
ปริม

(ดัดแ

รู

รายงานฉบับส
โครงการจัดทํ

าโดยมหาวิทยาลัยขอ

างท่ี 1  กระบวน

ะบวนการหลัก 

รไหลของของไหล  
id flow) 

รพาความรอน  
at transport) 

รเคลื่อนที่ของมวลส
lute transport) 

รเปล่ียนแปลงรูปรา
มาตรของหิน (defo

แปลงจาก Mercer a

รูปท่ี 1 การเคลื่อ

สมบูรณ  (เลมที่ 5/10
ามาตรฐานการเจาะ 

อนแกน 

นการหลักท่ีเกิดขึ้

ตัวแ

เฮดช
(hyd

ศักย

หรือ

อุณห

พลัง

สาร ความ

างและ
ormation) 

การเ
เปล่ีย

and Faust, 1980)

อนท่ีของมวลสาร

0)   
สํารวจ และพัฒนาบ

ขึ้นกับการไหลทีข่

ปรที่ขึ้นกับการไหล

ชลศาสตรหรือระดับพ
raulic head)  

ยของของเหลว (flui

ระดับลด (drawdow

หภูมิ (temperature

งาน (energy) 

มเขมขนของสารละ

เปล่ียนแปลงรูปราง
ยนแปลง (strain ra

รปนเปอนในนํ้าบ

อนํ้าบาดาล 
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ของนํ้าบาดาล  

ลของนํ้าบาดาล 

พลังงานทางชลศาส

d potential)  

wn) 

e) 

ะลาย (concentratio

ง (strain) และอัตรา
ate) 

บาดาล (ดัดแปล

แบบจําลองน้ําบาดา

สถาน

สตร วัตถุตั
หรือมี

ของไห

หลาย

คลาย
รอน ก

on) คลาย
(conv

าการ วัตถุตั

การบิ

งจาก Domenico

คูมือ ทบ ป
ลเชิงคณิตศาสตรแล

นการณ 

ตัวกลางมีความพรุน
มีความพรุนหลายแบ

หลชนิดเดียวหรือข

ยชนิด 

ยกับการไหลและมีก
การนําความรอนแล

ยกับการไหลและมีก
vection) การแพร ป

ตัวกลางมีความยืดห

ดงอ ความหนืด มีก

 
o and Schwartz

ป 3000-2550 
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z, 1998) 
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จากความแต
สารน้ันเกิดก
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เปนกระบวน
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ตกตางในความเข
ารเคล่ือนท่ีจากบ
มเขมขนต่ํากวา
นการสําคัญก็ตอเ
ดียวกันของหิน
ในหินอุมนํ้ามีรอย

การเคลื่อนท่ีของ

รูปท่ี 3  

ลมท่ี 5/10) 
นการเจาะ สํารวจ และ

n) ของมวลสาร
ขมขนของมวลส
บริเวณที่มีความ
 การแพรของม
เม่ือการไหลชาม
อุมนํ้า ทําใหเกิ
ยแตกหรือรูพรุน

งมวลสารจากการ

การเคลื่อนที่ขอ
(ดัดแปลงจาก
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รในนํ้าเกิด
สาร ทําให
เขมขนสูง
วลสารจะ
มาก ความ
ดชองวาง 
นไมเทากัน

จึง
(h
ดัง
ไม
เป
แล

รพาอยางเดียว (

องมวลสารท่ีเกิดจ
ก Domenico an
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การจัดทําแบบจําลอง

งทําใหคาสัมประ
ydraulic condu
งน้ันนํ้าบาดาลจึ
มเทากัน ทําใหเ
ปนกระบวนการท
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(ดัดแปลงจาก D

จากการพาและก
nd Schwartz, 19

คู
งนํ้าบาดาลเชิงคณิตศ

ะสิทธิ์การยอมใ
uctivity, K) ไม
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เกิดการกระจาย
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