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ชุดคูมือ 
การปฏิบัตงิานดานการเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล 

คูมือ ทบ พ 1000-2550 ถึง 12000-2550 
 
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 รายงานสรุปสําหรับ
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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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 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาน้ําบาดาล 

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 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล 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 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล ซ

สารบัญ 

 หนา 

คูมือ  ทบ พ 1000-2550  การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 1 

1. บทนํา 1 
2. ขอบเขต 1 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 1 
4. ศัพทบัญญัติ 1 
5. ความสําคัญและการใชงาน 2 
6. คําอธิบายวิธีการ 2 
7. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ 2 

7.1 เคร่ืองเจาะแบบหมุนตรง 2 
7.2  เคร่ืองเจาะแบบกระแทก 11 
7.3 เคร่ืองเจาะแบบหมุนดูดกลับ 17 
7.4 เคร่ืองเจาะผสม 18 

8. ขั้นตอนการดําเนินงาน 20 
9. ความปลอดภัย 21 
10. บุคลากร 21 
11. เอกสารอางอิง 21 

คูมือ ทบ พ 2000-2550  การใชและแปลคาขอมูลหย่ังธรณีวิทยาหลุมเจาะ 22 

1. บทนํา 22 
2. ขอบเขต 22 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 22 
4. ศัพทบัญญัติ 23 
5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 23 

5.1  การหยั่งวัดความตานทานไฟฟาดวยวิธี SPR 23 
5.2  การหยั่งวัดศักยไฟฟาหลุมเจาะ 23 
5.3  การหยั่งวัดดวยเคร่ืองตรวจวัดแบบไฟฟา 25 
5.4  การหยั่งวัดแกมมาธรรมชาติ 26 
5.5  การแปลความหมายของกราฟผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ 26 

6. เอกสารอางอิง 27 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล ฌ

สารบัญ (ตอ)  
 หนา 

คูมือ ทบ พ 3000-2550  การออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 31 

1. บทนํา 31 
2. ขอบเขต 31 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 31 
4. ศัพทบัญญัติ 31 
5. ความสําคัญและการใชงาน 32 
6. คําอธิบายวิธีการ 32 
7. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ 32 
8. ขั้นตอนการดําเนินการ 32 

8.1 การออกแบบบอ 32 
8.2 งานเจาะขยายหลุมหรือการควานบอ 32 
8.3 การเลือกทอกรุ ทอกรองหรือทอเซาะรอง และทอรับทราย 33 
8.4 ขั้นตอนการกอสรางบอนํ้าบาดาลในชั้นหินอุมนํ้าแบบหินรวน 33 
8.5 ขั้นตอนการกอสรางบอนํ้าบาดาลใน หินแข็ง 41 

9. ความปลอดภัย 41 
10. บุคลากร 43 
11. เอกสารอางอิง 43 
12. ภาคผนวก 43 

คูมือ ทบ พ 4000-2550  การพัฒนาบอนํ้าบาดาล 50 

1. บทนํา 50 
2. ขอบเขต 50 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 50 
4. ศัพทบัญญัติ 51 
5. วัตถุประสงค 51 
6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ 51 
7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 51 

7.1 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีการตักนํ้า 54 
7.2 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการเปาอัดกวนนํ้าและสูบออกดวยลม 57 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล ญ

สารบัญ (ตอ)  
 หนา 

7.3 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการอัดและดึงนํ้าดวยลูกสูบ 60 
7.4 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการดึงนํ้าดวยกระบอกกวาด 62 
7.5 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการฉีดลางดวยลม 64 
7.6 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการฉีดลางดวยนํ้า 65 
7.7 การสูบดวยอัตราสูงกวาอัตราใหนํ้าของบอ 65 
7.8 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีลางยอนกลับ 66 
7.9 การใชสารประกอบโซเดียมเฮกซาเมตาฟอสเฟส 66 
7.10 เกณฑอนุโลมปริมาณทรายละเอียดท่ีปนขึ้นมากับนํ้า 66 
7.11 รายงานสรุป 67 

8. ความปลอดภัย 67 
9. บุคลากร 67 
10. เอกสารอางอิง 69 

คูมือ ทบ พ 5000-2550  การสูบทดสอบปริมาณน้ําบาดาล 70 

1. บทนํา 70 
2. ขอบเขต 70 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 70 
4. ศัพทบัญญัติ 71 
5. ความสําคัญและการใชงาน 71 
6. วิธีการและขั้นตอนการสูบทดสอบ 71 

6.1 การสูบทดสอบเพื่อทราบปริมาณนํ้าและประสิทธิภาพของบอนํ้าบาดาล 71 
6.2 การสูบทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางชลศาสตรของช้ันหินอุมนํ้า 72 
6.3 ระยะเวลาการสูบทดสอบ 73 
6.4 การบันทึกขอมูลประวัติบอสูบทดสอบและบอสังเกตการณ 73 
6.5 การเลือกชนิดและขนาดเครื่องสูบนํ้า 73 
6.6 การเลือกบอท่ีจะทําการสูบทดสอบ 74 
6.7 บอสูบทดสอบ 74 
6.8 บอสังเกตการณ 75 
6.9 การวัดระดับนํ้าและอัตราการสูบนํ้า 76 
6.10 การวัดอัตราการสูบทดสอบ 78 
6.11 การวัดคุณภาพนํ้าในสนามและเก็บตัวอยางนํ้า 83 
6.12 ไฟแสงสวางและเครื่องกําเนิดไฟฟา 83 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล ฎ

สารบัญ (ตอ)  
 หนา 

6.13 ระบบระบายนํ้า 83 
6.14 แบบฟอรมการสูบทดสอบและกราฟ 83 

7. การวิเคราะหขอมูลการสูบทดสอบ 85 
7.1 ขอสมมุติฐาน 85 
7.2 สมการพื้นฐานเก่ียวกับการไหลของนํ้า 85 
7.3 การไหลของนํ้าเขาบอในสภาวะคงที่ 86 
7.4 การไหลของนํ้าแบบสภาวะคงทีใ่นหินอุมนํ้าแบบมีแรงดัน 86 
7.5 การวิเคราะหการไหลของน้ําเขาบอแบบภาวะไมคงท่ี 86 
7.6 การวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบสูบนํ้าดวยปรับอัตราการสูบ 89 
7.7 การวิเคราะหหาคา B และ C 91 

8. การประเมินประสิทธิภาพของบอ 91 
9. เครื่องมือและอุปกณ 91 
10. ความปลอดภัย 92 
11. บุคลากร 92 
12. เอกสารอางอิง 92 
13. ภาคผนวก 92 

คูมือ ทบ พ 6000-2550  การเก็บและวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 96 

1. บทนํา 96 
2. ขอบเขต 96 
3. เอกสารที่ใชประกอบการจัดทํา 96 
4. ศัพทบัญญัติ 96 
5. ความสําคัญและการใชงาน 97 
6. วิธีการเก็บตัวอยางตะกอนหรือเศษหิน 97 

6.1 การเจาะแบบหมุนตรงหรือหมุนดูดกลับโดยใชนํ้าโคลน 97 
6.2 การเจาะแบบหมุนตรงโดยใชลมเจาะ 98 
6.3 การเจาะแบบหมุนตรงเก็บแทงตัวอยาง 98 
6.4 การวิเคราะหขนาดตัวอยางตะกอน 99 
6.5 กราฟแสดงผลการวิเคราะหตะกอน 100 
6.6 การออกแบบบอแบบไมกรุกรวด 100 
6.7  การออกแบบบอแบบกรุกรวด 102 

7. เอกสารอางอิง 103 
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การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล ฏ

สารบัญ (ตอ)  
 หนา 

คูมือ ทบ พ 7000-2550  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 105 

1. บทนํา 105 
2. ขอบเขต 105 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 105 
4. การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 106 
5. ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 108 

5.1 การวัดระดับนํ้าในบอนํ้าบาดาล 108 
5.2 การถายนํ้าขังออกจากบอ 108 
5.3 การเก็บและรักษาสภาพตัวอยางนํ้าบาดาล 112 

6. การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 112 
7.  เอกสารอางอิง 118 

คูมือ ทบ พ 8000-2550  การคัดเลือกและติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า 120 

1. บทนํา 120 
2. ขอบเขตการใชงาน 120 
3.   เอกสารที่เก่ียวของ 120 
4. ศัพทบัญญัติ 120 
5. ความสําคัญและการใชงาน 121 
6. ประเภทของเครื่องสูบสําหรับบอนํ้าบาดาล 121 

6.1 เคร่ืองสูบประเภทลูกสูบ 121 
6.2 เคร่ืองสูบนํ้าประเภทหอยโขง 122 
6.3 เคร่ืองสูบประเภทเจท 124 
6.4 เคร่ืองสูบนํ้าประเภทแรงลม 124 

7. ขั้นตอนการดําเนินงาน 125 
7.1 เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลบอ นํ้าบาดาล 125 
7.2 รวบรวมขอมูลทางดานพลังงาน 125 
7.3 อัตราการสูบนํ้าและเสนทางการสงนํ้า 126 
7.4 การคัดเลือกเครื่องสูบนํ้า 126 
7.5 การติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 134 
7.6 องคประกอบอื่นๆ 137 
7.7 การบันทึก 137 
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จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล ฐ

สารบัญ (ตอ)  
 หนา 
8. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ 137 
9. ความปลอดภัย 137 
10. บุคลากร 138 
11. เอกสารอางอิง 138 

คูมือ ทบ พ 9000-2550  การบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล 139 

1. บทนํา 139 
2. ขอบเขต 139 
3. รายช่ือเอกสารที่เก่ียวของ 139 
4. ศัพทบัญญัติ 139 
5. ความสําคัญและการใชงาน 140 
6. สาเหตุท่ีทําใหปริมาณนํ้าสูบไดจากบอลดลง 140 
7. ขั้นตอนการดาํเนินงาน 141 

7.1 เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 141 
7.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้าและบอนํ้าบาดาล 142 
7.3 การเตรียมแผนสําหรับการบํารุงรักษาบอ 143 
7.4 การซอมบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล 143 
7.5 การบันทึก 145 

8. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ 145 
9. ความปลอดภัย 145 
10. บุคลากร 145 
11. เอกสารอางอิง 145 

คูมือ ทบ พ 10000-2550  การออกแบบกอสรางและบริหารจัดการระบบประปาบาดาล 147 

1. บทนํา 147 
2.   ขอบเขตการใชงาน 147 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 148 
4. ศัพทบัญญัติ 148 
5. ความสําคัญและการใชงาน 148 
6.  คําอธิบายและวิธีการ 149 
7. เครื่องจักร เคร่ืองมือและอุปกรณ 149 
8. หลักการออกแบบระบบประปาบาดาล 149 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          ชุดคูมือการปฏิบัติงานดาน 
การเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล ฑ

สารบัญ (ตอ)  
 หนา 
9. องคประกอบของระบบประปาบาดาล 150 
10. การออกแบบกอสรางระบบประปาบาดาล 152 
11. รายละเอียดการออกแบบกอสราง 155 
12. งบประมาณการกอสรางระบบประปาบาดาล 160 
13. การปรับปรุงคุณภาพนํ้าประปาบาดาลสําหรับดื่ม 160 
14. การบริหารจัดการระบบประปาชนบท 167 
15. เอกสารอางอิง 172 
16. ภาคผนวก 172 

คูมือ ทบ พ 11000-2550  การพิจารณาตัดสินใจสําหรับผูวาจางเจาะบอนํ้าบาดาล 197 

1. บทนํา 197 
2. ขอบเขต 197 
3. เอกสารที่เก่ียวของ 197 
4. ศัพทบัญญัติ 198 
5. ความสําคัญและการใชงาน 198 
6. ขอแนะนํากอนเจาะบอนํ้าบาดาล 199 
7. การแบงกลุมผูประกอบการเจาะบอนํ้าบาดาล 199 
8.  ขั้นตอนและแนวทางประกอบการตัดสินใจวาจางเจาะบอนํ้าบาดาล 201 
9. เอกสารอางอิง 202 
10. ภาคผนวก 202 

คูมือ ทบ พ 12000-2550  การประเมินราคากลางการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 242 

1. บทนํา 242 
2. ขอบเขต 242 
3. ศัพทบัญญัติ 242 
4. ความสําคัญและการใชงาน 242 
5.  ขั้นตอนในการดําเนินงาน 243 

5.1 องคประกอบ 243 
5.2 วิธีการคิดราคา 243 

6. เอกสารอางอิง 247 
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จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน         คูมือ ทบ พ 1000-2550  
 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอน้ําบาดาล 
  

1

 

คูมือ ทบ พ 1000-2550 
การเจาะเพื่อสํารวจและพฒันาบอน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 1000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของ
มาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและ
ปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมี
เครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม  

 
1. บทนํา 

คูมือเลมน้ีกลาวถึงการเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนา
บอนํ้าบาดาล ซ่ึงจะไมรวมเรื่องการออกแบบบอ
บาดาล  การลงทอกรุทอกรอง  ซ่ึงจัดทําไวในมาตรฐาน 
ทบ พ 3000-2550 การออกแบบและกอสรางบอนํ้า
บาดาล และคูมือ ทบ พ 3000-2550 การออกแบบและ
กอสรางบอนํ้าบาดาล 

การเจาะบอนํ้าบาดาลมีปจจัยหลายอยางที่ตอง
นํามาพิจารณากอนท่ีจะทําการเจาะ  หรือวาจางเจาะ
บอนํ้าบาดาล  ปจจัยหลัก ๆ ท่ีสําคัญคือ  ชนิดของหิน
ท่ีกักเก็บนํ้าบาดาล  ศักยภาพของแหลงนํ้าบาดาล  
ความลึกของช้ันนํ้าบาดาล  การเลือกชนิดเครื่องเจาะ  
การเตรียมอุปกรณชวยเจาะ  การเตรียมบุคลากร  การ
ประเมินคาใชจาย  การเตรียมการในสนาม  เทคนิค
หรือวิธีการเจาะ  และความปลอดภัยในการเจาะ 
ฉะน้ันวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือฉบับน้ีเพ่ือใหผู
ประกอบอาชีพเจาะนํ้าบาดาลหรือผู ท่ีสนใจใชเปน
แนวทางในการเจาะบอนํ้าบาดาล ใหผลการเจาะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเปนไปตามมาตรฐาน 
2. ขอบเขต  

2.1 คูมือน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับ
การปฏิบัติงานดานการเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอ
นํ้าบาดาล ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักวิชาการ  

ท้ังน้ีเพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ดีท่ีสุด  
2.2   หนวยวัดท่ีใชเปนหนวยวัดระบบเมตริก 

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 
3.1   กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ
เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550 การเก็บและ
การวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

- คูมือ ทบ พ 6000-2550 การเก็บและการ
วิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

3.2 American Water Work Association, 2003. 
Groundwater: Manual of Water Supply Practices. 

3.3 American Society for Testing and 
Materials (ASTM), D2113: Standard practice for 
diamond core drilling for site investigation.   

3.4 National Groundwater Association, 
(NGWA), 1998, Manual of Well Construction 
Practices 2nd Edition, NGWA Press Westerville, 
OH.  
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1 การเจาะบอสํารวจนํ้าบาดาล ( test-well 
drilling) เปนการเจาะสํารวจดินหรือหินใหเปนรูตาม
ขนาดและความลึก 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน         คูมือ ทบ พ 1000-2550  
 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอน้ําบาดาล 
  

1

 

คูมือ ทบ พ 1000-2550 
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คูมือเลมน้ีกลาวถึงการเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนา
บอนํ้าบาดาล ซ่ึงจะไมรวมเรื่องการออกแบบบอ
บาดาล  การลงทอกรุทอกรอง  ซ่ึงจัดทําไวในมาตรฐาน 
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กอสรางบอนํ้าบาดาล 

การเจาะบอนํ้าบาดาลมีปจจัยหลายอยางที่ตอง
นํามาพิจารณากอนท่ีจะทําการเจาะ  หรือวาจางเจาะ
บอนํ้าบาดาล  ปจจัยหลัก ๆ ท่ีสําคัญคือ  ชนิดของหิน
ท่ีกักเก็บนํ้าบาดาล  ศักยภาพของแหลงนํ้าบาดาล  
ความลึกของช้ันนํ้าบาดาล  การเลือกชนิดเครื่องเจาะ  
การเตรียมอุปกรณชวยเจาะ  การเตรียมบุคลากร  การ
ประเมินคาใชจาย  การเตรียมการในสนาม  เทคนิค
หรือวิธีการเจาะ  และความปลอดภัยในการเจาะ 
ฉะน้ันวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือฉบับน้ีเพ่ือใหผู
ประกอบอาชีพเจาะนํ้าบาดาลหรือผู ท่ีสนใจใชเปน
แนวทางในการเจาะบอนํ้าบาดาล ใหผลการเจาะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดเปนไปตามมาตรฐาน 
2. ขอบเขต  

2.1 คูมือน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับ
การปฏิบัติงานดานการเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอ
นํ้าบาดาล ใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักวิชาการ  

ท้ังน้ีเพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ดีท่ีสุด  
2.2   หนวยวัดท่ีใชเปนหนวยวัดระบบเมตริก 

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 
3.1   กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ
เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550 การเก็บและ
การวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

- คูมือ ทบ พ 6000-2550 การเก็บและการ
วิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

3.2 American Water Work Association, 2003. 
Groundwater: Manual of Water Supply Practices. 

3.3 American Society for Testing and 
Materials [ASTM], D2113: Standard practice for 
diamond core drilling for site investigation.   

3.4 National Groundwater Association, 
[NGWA], 1998, Manual of Well Construction 
Practices 2nd Edition, NGWA Press Westerville, 
OH.  
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1 การเจาะบอสํารวจนํ้าบาดาล ( test-well 
drilling) เปนการเจาะสํารวจดินหรือหินใหเปนรูตาม
ขนาดและความลึก 
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4.1 การเจาะบอนํ้าบาดาล (water-well drilling) 
เปนการเจาะดินหรือหินใหเปนรูตามขนาดและความ
ลึกของบอนํ้าบาดาลที่ตองการ 

4.2 เครื่องเจาะนํ้าบาดาล (drilling rig) เปน
เครื่องจักรที่ประกอบดวยองคประกอบตางๆ  ท่ี
สามารถใชเจาะบอนํ้าบาดาลได 

4.3 นํ้าโคลน (drilling mud) เปนเหลวท่ีใชใน
การเจาะ  ประกอบดวยนํ้า  โคลนผง  ดินเหนียว  
แบไรต และสารเพ่ิมประสิทธิภาพ 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1 คู มื อฉบับ น้ี ได จั ด ทํ าขึ้ นตามห ลักการ 
ขั้นตอน ตลอดจนวิธีการดําเนินการเจาะบอนํ้าบาดาล 
เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดใชเปนคูมือปฏิบัติงาน ใหเปนไป
ตามหลักวิชาการและวิศวกรรม ตามมาตรฐาน ทบ พ 
1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้า
บาดาล  

5.2 เปนคูมือแนะนํารายละเอียดของเครื่องเจาะ
ประเภทตางๆ วิธีการใชงาน และการเลือกเครื่องเจาะ
ใหเหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ 

5.3 เปนคูมือแนะนําเก่ียวกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงานซ่ึงมีวัตถุประสงคใหผูปฏิบัติงานและ
บุคคลที่เก่ียวของไดรับความปลอดภัยอันเน่ืองมาจาก
การเจาะบอบาดาลในขณะปฏิบัติงาน 
6. คําอธิบายวิธีการ 

การเจาะสํารวจ หมายถึง การเจาะเพื่อใหได
ขอมูล ตัวอยางตะกอนดินหรือหิน ระดับนํ้าบาดาล 
ตัวอยางนํ้าบาดาล คุณภาพนํ้าบาดาล การหยั่งธรณี
หลุมเจาะ  และรวมถึงการสูบทดสอบเพื่อศึกษา
คุณสมบัติของช้ันหินอุมนํ้า สวนการเจาะเพื่อพัฒนา
บอนํ้าบาดาลเปนการเจาะเพื่อใหไดหลุมเจาะท่ีมีขนาด
ความลึกสําหรับพัฒนาเปนบอผลิต ซ่ึงประกอบดวย
การติดตั้งทอกรุทอกรอง และเคร่ืองสูบนํ้าโดยใช

เคร่ืองเจาะบอนํ้าบาดาล ตามท่ีกลาวไวในมาตรฐาน 
ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอ
นํ้าบาดาล  
7. เครื่องจักรกล เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุ 

เครื่องเจาะและอุปกรณการเจาะกําหนดไวใน
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล แยกไดเปน 4 ประเภท คือ 
เคร่ืองเจาะแบบหมุนตรง เคร่ืองเจาะแบบกระแทก 
เครื่องเจาะแบบหมุนดูดกลับ และเครื่องเจาะแบบผสม  

7.1 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง 
เคร่ืองเจาะแบบหมุนตรงเปนเคร่ืองเจาะท่ี

นิยมใชมากที่สุดเพราะเจาะไดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูง โดยเฉพาะในหินรวน นอกจากนั้นยังเคล่ือนยายได
สะดวกและมีอุปกรณครบชุดดังแสดงในรูปที่  1
หลักการของเครื่องเจาะประเภทนี้ใชนํ้าโคลนอัดลงไป
ทางรูกานเจาะผานทางหัวเจาะ และนํ้าโคลนจะไหลขึ้น
สูผิวดินทางชองวางระหวางกานเจาะกับผนังบอเจาะ 
พรอมกับอุมเอาเศษหินขึ้นมาแลวไหลเวียนตอไปลงสู
บอโคลน การเจาะแบบหมุนตรง ประกอบดวย ระบบ
กานเจาะ ระบบนํ้าโคลน มีรายละเอียดดังน้ี 

7.1.1 ระบบกานเจาะ 
ระบบกานเจาะ (drill string) ถือวาเปน

อุปกรณท่ีคอนขางสิ้นเปลืองตองเปล่ียนการใชงาน
บอย ๆ และยังมีราคาแพง ฉะน้ันการใชจะตองใชให
ถูกวิธีและรูจักวิธีดูแลบํารุงรักษา ปญหาสวนใหญท่ี
เกิดขึ้นกับอุปกรณตาง ๆ เหลาน้ี คือ การคดงอ การ
สึกหรอหัวเฟองและเกลียว ขอตอ และระบบลูกปน 

สวนประกอบตางๆ ของระบบกานเจาะ มี
ดังน้ี กานนําเจาะ (kelly) กานเจาะ (drill pipe) ทอถวง 
(drill collar) และหัวเจาะ (bits) ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดังตอไปน้ี  
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รูปที่ 1 สวนประกอบของรถเจาะแบบหมุน (โครงการรวมไทย-ออสเตรเลีย, 2528)  
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(1) กานนําเจาะ (kelly) และแทนหมุน 
(rotary table) กานนําเจาะเปนแทงเหล็กที่อยูทอน
บนสุดในระบบกานเจาะตอตรงเขากับขอตอหมุน 
(swivel) และตอเขากับกานเจาะที่อยูดานลาง ตัวกาน
นําเจาะอาจจะเปนเหล็กรูปส่ีเหล่ียมหรือเปนเหล็กกลม
กลวง หนาที่ของกานนําเจาะจะเปนตัวนําในการหมุน 
ซ่ึงถูกบังคับการหมุนโดยแทนหมุน (rotary table) ท่ีมี
รูปเหล่ียมหรือสันจับกานนําเจาะใหหมุนไปดวยกัน
ตลอด แรงบิดท่ีเกิดจากการหมุนของกานนําเจาะจะ
ทําใหกานนําเจาะ กานถวง และหัวเจาะหมุนไปดวย 
ฉะน้ันกานนําเจาะจะตองมีความแข็งแรงทนทานตอ
แรงบิดสูง ปญหาท่ีมักเกิดกับกานนําเจาะ คือ กาน
แตกหรือเกลียวสึก ฉะน้ันในการควบคุมแรงบิดจึงมี
ความ สําคัญอยางมากตอการเจาะที่เจาะโดยวิธีน้ี 
จุดออนที่มักพบเสมอที่กานนําเจาะน้ีคือ เกลียวกาน
เจาะสึกกรอนมาก มีโอกาสขาดไดเม่ือใชงานหนักไป
นานๆ 

(2) กานเจาะ (drill pipe) กานเจาะเปน
เหล็กกลวงกลม ทําดวยเหล็กเหนียวอยางดีจึงสามารถ
ทนแรงดึงและแรงบิดไดมาก ปกติความยาวจะถูก
บั ง คั บ โ ด ย ค ว า ม สู ง ข อ ง เ ส า ก ร ะ โ ด ง  ขน า ด
เสนผาศูนยกลางที่นิยมใชในการเจาะบอนํ้าบาดาลมี    
3 ขนาด คือ 60 มม. (มม. หรือ 2 3/8 น้ิว) 70 มม.         
(2 7/8  น้ิว) และ 8.9 มม. (3 1/2 น้ิว) กานเจาะที่อยู
ทอนบนสุดจะตอเขากับกานนําเจาะ สวนทอนลางสุด
จะตอเขาทอถวง (drill collar)  ในการตรวจสอบความ
ลึกในการเจาะจะใชการนับกานเจาะที่วัดความยาวไว
แตละทอนเปนตัวบงบอก ซ่ึงกานเจาะแตละทอนจะมี
ความยาวที่ตางกันบางนิดหนอยขึ้นกับระยะเวลาการ
ใชงาน ในการจัดเตรียมกานเจาะกอนเจาะน้ันกาน
เจาะจะถูกจัดเรียงไวอยางเปนระเบียบเพ่ือสะดวกตอ
การหยิบใชงานและงายตอการตรวจเช็ค กานเจาะควร
จัดเตรียมมามากกวาความลึกของบอ  

การเริ่มเจาะครั้งแรกตองใชหัวเจาะตอเขา
กับกานนําเจาะโดยตรงกอน เม่ือเจาะจนสุดความยาว
ของกานนําเจาะแลวจึงเอากานนําเจาะขึ้น แลวตอกาน
เจาะเขากับกานนําเจาะ สวนปลายลางของกานเจาะ
จะตอเขากับทอถวงหรือหัวเจาะ เม่ือเจาะหมดกาน
เจาะแตละทอนก็ตอกานใหมตอเขาท่ีกานนําเจาะ
เหมือนเดิมไปเร่ือยๆ จนไดความลึกตามกําหนด ชาง
เจาะที่มีประสบการณสูงยอมรูดีวากานเจาะท่ีใชอยู
เปนประจําน้ัน ยังคงสภาพดีสามารถเจาะบอบาดาล
ตอไปไดอีกหรือไม   แต ส่ิง ท่ีควรทราบเพิ่ม เติม
เก่ียวกับการใชงานของกานเจาะคือ (1) นํ้าหนักตอ
กานหรือตอเมตร (2) ขนาดความชิดท้ังภายนอกและ
ภายใน (3) ความหนา (4) ชนิดและขนาดของเกลียว
กานเจาะ (5) แรงลอยตัวเม่ือจมในน้ําโคลน 

(3)  ทอถวง (drill collar) เปนทอเหล็ก
กลมกลวงมีขนาดใหญและมีนํ้าหนักมาก ทอถวงที่มี
ความเหมาะสมกับงานเจาะน้ําบาดาลนั้นจะหนักไม
นอยกวา 500 กิโลกรัม (กก.) ตอทอนความยาวทอน
ละ 3-6 เมตร นํ้าหนักจากทอถวงจะชวยกดหัวเจาะให
เจาะไดลึกและเร็วขึ้น และยังชวยใหหลุมเจาะตรงดิ่ง
ไมเกิดการคดหรือเอียงขณะเจาะดวย 

ชางเจาะบอบาดาล (ไทย) มักไมนิยมใช
ทอถวง เพราะ (1) มีนํ้าหนักมากขนยายลําบาก (2) 
ตองมีขอตอ (sub-socket) เพ่ิมอีก 1-2 ช้ิน เพ่ือตอเขา
กับ   หัวเจาะซ่ึงยุงยาก  

แตการเจาะบอนํ้าบาดาลที่ถูกตองแทจริง
น้ันตองใชทอถวงนํ้าหนักเพราะมีประโยชนดังน้ี (1) 
เปนตัวถวงหรือดึงใหกานเจาะอยูในแนวตรงดิ่งตั้งแต
ปากบอจนถึงหัวเจาะ (2) ทําใหหลุมเจาะตรงตาม
แนวดิ่ง (3) ทอถวงเปนตัวชวยใหการกําหนดนํ้าหนัก
บนหัวเจาะไดถูกตอง (4) ทอถวงชวยใหการเจาะทะลุ
ทะลวงในช้ันหินไดเร็ว (5) ทอถวงชวยยึดเวลาการใช
หัวเจาะ เพราะชวยควบคุมนํ้าหนักที่กดทับหัวเจาะได 
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(4)  หัวเจาะ (bits) หนาท่ีของหัวเจาะ 
คือ การบดและตัดช้ันดิน-หินท่ีอยูกนบอ และเปน
หัวฉีดนํ้าโคลนที่ถูกอัดจากเครื่องสูบนํ้าโคลนไปยังช้ัน
ดิน-หิน สําหรับหัวเจาะของเครื่องเจาะแบบหมุนตรง
โดยระบบนํ้าโคลนในงานเจาะน้ําบาดาลนิยมใชกัน 3 
ประเภท คือ (1) หัวเจาะรูปรางคลายหางปลา (drag 
or fishtail bits) (2) หัวเจาะระบบหมุนดวยลูกปน 
(roller or tricone bits) จึงตองเลือกใชใหถูกตองกับ
ชนิดและประเภทของช้ันหิน-ดินท่ีจะทําการเจาะ (3) 
หัวเจาะควานบอ (ream bit) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

(4.1) หัวเจาะรูปรางคลายหางปลา (drag 
bits) มีลักษณะปลายบานเปนปก ซ่ึงมีตั้งแต 2 ปกข้ึน
ไป ปลายและคมปกแตละปกฝงโลหะแข็ง เชน ทังสะ
เตนคารไบด ดังตัวอยางใน (รูปท่ี 2) ท่ีหัวเจาะจะมีรู
หรือรองนํ้าออกมาทางปก ทั้งน้ีเพ่ือใหนํ้าโคลนฉีดลาง
ทําความสะอาดและหลอเย็นหัวเจาะอยูตลอดเวลา 
ในขณะทําการเจาะหัวเจาะจะหมุนไปท้ังตัวไมแยกกัน
หมุนขนาดของหัวเจาะมีหลายขนาดตั้งแต 100-800 
มม. ซ่ึงชางเจาะสามารถเพิ่มลดขนาดเองได หัวเจาะ
ประเภทนี้เหมาะสมที่จะเจาะในหินรวน ประเภทกรวด 
ทราย และดินเหนียวเทาน้ัน แตสามารถตัดเก็บ
ตัวอยางเศษดินเห็นไดดี ซ่ึงตัวอยางจะถูกทําลายนอย
กวาหัวเจาะชนิดหมุนดวยลูกปน 

(4.2) หัวเจาะหมุนดวยลูกปน (roller bits) 
หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา tricone bits ดังตัวอยางอยูใน 
(รูปที่ 2 บน)  หัวเจาะลักษณะน้ีจะแตกตางกับหัวเจาะ
ประเภท drag bit เวลาเจาะชิ้นสวนของหัวหมุน 
(roller) ของหัวเจาะจะแยกกันหมุนโดยอิสระ ขณะอัด
นํ้าโคลนลงบอ หัวหมุน จะมีลักษณะหมุนเปนลูกกลิ้งมี
ฟนเฟองรอบดาน ตรงกลางหัวเจาะจะมีรูสําหรับใหนํ้า
โคลนไหลออก หัวเจาะหน่ึงๆ อาจจะมีลูกกลิ้ง 2 ถึง 4 
ลูก แลวแตบริษัทผูผลิต และลักษณะของฟนเฟองจะ

ออกแบบใหเหมาะสมสําหรับการเจาะในหินแตละ
ประเภท 

ระบบการหมุนตัวของกรวยฟนเฟองของ
หัวเจาะหมุนดวยลูกปนมี 2 ระบบดวยกัน คือระบบ
หมุนตัวที่ใชลมเปนตัวหลอล่ืน (ระบบเปด) และระบบ
หมุนตัวที่ใชจารบีเปนตัวหลอล่ืน (ระบบปด) ระบบ
หมุนที่ใชลมเปนตัวหลอล่ืนซ่ึงเปนระบบเปดน้ัน หาก
ใชในกรณีท่ีนํ้าโคลนมีทรายปนอยู อายุการใชงานจะ
ส้ัน แตจะใชงานไดดีถาใชลม ละอองนํ้าหรือฟองเคมี
เปนตัวหลอล่ืนแทนนํ้าโคลน ปจจุบันหัวเจาะชนิดเจาะ
หิน (rock bits) น้ีสามารถเจาะไดท้ังในประเภทหิน
รวน หินแข็งนอย แข็งปานกลาง และหินแข็งมาก และ
รูสําหรับใหนํ้าโคลนไหลออกมีการเพิ่มปริมาณขึ้นอีก 
3 รูหรือ 4 รูดานขาง เพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะได
ดียิ่งขึ้น 

(4.3) หัวเจาะสําหรับงานเจาะควานบอ 
(ream bit) หัวเจาะสําหรับงานเจาะควานบอ (ream 
bit) หัวเจาะควานหลุมใชสําหรับการเจาะควานบอหรือ
เจาะขยายหลุมสําหรับบอนํ้าบาดาลที่มีขนาดใหญ
เพ่ือใหมีชองวางระหวางทอกรุและผนังบอ หัวเจาะ
สําหรับควานในการเจาะแบบหมุนตรงน้ันมีท้ังชนิด
แบบเกลียวหมุน และชนิดแบบ 3 แฉก และหัวเจาะ
ควานแบบปลายขยายบอได ซ่ึงตางจากหัวเจาะชนิด
อื่นซ่ึงหัวเจาะชนิดน้ีจะดันหัวควานใหขยายตัวไดดวย
ความดันนํ้าโคลน เม่ือขยายตัวแลวหัวควานบอจะล็อค
อยูในตําแหนงน้ันจนกวาจะถอนขึ้นผานทอกรุ ซ่ึงจะ
หุบเขาเหมือนเดิม ในการเจาะโดยใชหัวเจาะชนิดน้ี
โดยทั่วไปจะใชชนิดหางปลา (drag bit) หรือหัวเจาะ
ระบบหมุนดวยลูกปน (rock bit) เจาะนํากอนเน่ืองจาก
ใชกําลังเคร่ืองยนตขับเคล่ือนนอยกวาและเจาะไดเร็ว
กวา ชุดหัวเจาะสําหรับควานบอแบบตางๆ แสดงใน
รูปท่ี  3  
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รูปที่ 2 ชุดหัวเจาะแบบหมุนตรง  (Eggington, 1985) 
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รูปที่  3  ชุดหัวเจาะสําหรับควานบอ  

(Eggington, 1985) 

7.1.2 ระบบนํ้าโคลน  
ระบบนํ้าโคลน (mud system) ถือวามี

ความสําคัญตอการเจาะบอนํ้าบาดาลแบบเจาะหมุน
ตรงและดูดกลับ ประกอบดวย (1) ปมนํ้าโคลน (mud 
pump)  (2) บอนํ้าโคลน และ (3) คุณสมบัติของนํ้า
โคลน 

(1)  ปมนํ้าโคลน (mud pump) มีหนาท่ี
สูบอัดหรือดูดนํ้าโคลนใหเกิดการหมุนเวียนขณะทํา
การเจาะบอนํ้าบาดาล ขนาดของปมนํ้าโคลนสามารถ
เลือกใชไดตามความเหมาะสม  ซ่ึงขึ้นอยูกับขนาดและ
ความลึกของบอบาดาลที่ตองการเจาะ ประเด็นสําคัญ

ของปมนํ้าโคลนเนนท่ีความเร็วของนํ้าโคลนที่ไหลผาน
ผนังหลุมเจาะระหวาง 20 - 25 เมตร/วินาที 

(2)  บอนํ้าโคลน (mud pit)  หนาท่ีของ
บอนํ้าโคลน คือ 

(2.1)  เปนท่ีสํารองนํ้าโคลนที่ผสมแลว 
เพ่ือเตรียมอัดลงบอขณะเจาะ 

(2.2)  ปองกันการปนเปอนของนํ้าโคลน
ไปยังแหลงนํ้าขางเคียง 

(2.3)  รองรับตะกอนที่ขึ้นมาจากกนบอ 
(2.4)  เปนบอพักตะกอนเพื่อปองกัน

ไมใหเศษดินเศษหินไหลเวียนกลับเขาหลุมเจาะ 
บอนํ้าโคลนมี 2 ประเภท ไดแก แบบบอ

ขุด (mud pit) และแท็งกนํ้าโคลนสําเร็จรูป (mud 
tank) ดังแสดงในรูปท่ี 4 

(3)  คุณสมบัติที่ควรรูของนํ้าโคลน  
(3.1)  แรงดันนํ้าโคลน ณ ชวงความลึก

หน่ึงๆของบอ 
(3.2)  แรงดันนํ้าโคลน ณ ระดับความดัน

บรรยากาศ 
(3.3)  ความหนืดและความหนาแนนของ

นํ้าโคลน (รูปท่ี 3) 
(3.4)  แรงดันของช้ันหินท่ีระดับความลึก

ตางๆ  
(3.5)  อัตราสูบปมนํ้าโคลน 
(3.6)  ความเร็วของนํ้าโคลนที่ไหลผาน

หลุมเจาะ หนาท่ีของนํ้าโคลนท่ีสําคัญ คือ (1) ใช
หมุนเวียนขณะทําการเจาะบอบาดาล (2) ชวยพยุง
ผนังหลุมเจาะไมใหพังทลาย (3) ชวยหลอเย็นหัวเจาะ
ใหมีอายุใชงานไดนาน (4) ใชความนําไฟฟาของนํ้า
โคลนเจาะเปนคาอางอิงสําหรับแปลคาผลหย่ังธรณี
หลุมเจาะ  
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รูปท่ี 4 บอนํ้าโคลนแบบบอขุดและแท็งกนํ้าโคลนสําเร็จรูป
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รูปที่ 5 แสดงการตรวจวัดความหนืดของนํ้าโคลน 

(NGWA, 2006) 

ตารางที่  1 ความหนืดของนํ้าโคลนในการเจาะหิน
ชนิดตางๆ  

ชนิดช้ันดินช้ันหิน คาความหนืด  
(เซ็นติพอยต) 

ดินเหนียว - ทรายละเอียด 30 - 45 
ทรายขนาดปานกลาง 45 – 55 
ทรายหยาบ 55 – 65 
กรวด 65 – 75 
กรวดหยาบ - ใหญ 75 – 85 

(จาก NGWA, 2006) 

7.1.3 ขั้นตอนการเจาะ 
ขั้นตอนการเจาะแบงเปน 2 วัตถุประสงค 

คือ การเจาะเพื่อสํารวจและศึกษาคุณสมบัติของช้ันหิน
อุมนํ้า และการเจาะเพื่อพัฒนาเปนบอผลิตนํ้าบาดาล 

(1) การ เจาะ เพื่ อ สํ า รวจและศึกษา
คุณสมบัติของช้ันหินอุมนํ้า เม่ือพิจารณาเลือกเครื่อง
เจาะท่ีเหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ได
แลว ตอไปเปนขั้นตอนการเจาะเพื่อใหไดตัวอยาง
ตะกอนดินหรือหิน ระดับนํ้าบาดาล ตรวจวัดดวยการ

หยั่งธรณีหลุมเจาะ เก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือวิเคราะห
คุณภาพ ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการเจาะสํารวจนําไปใช
เจาะบอผลิต โดยดําเนินการตามมาตรฐานและคูมือ 
ทบ พ 3000-2550  การออกแบบและกอสรางบอนํ้า
บาดาล 

(2) การเจาะเพื่อพัฒนาเปนบอผลิตนํ้า
บาดาล เม่ือพิจารณาเลือกเครื่องเจาะที่เหมาะสมกับ
สภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นท่ีไดแลว ตอไปเปน
ขั้นตอนการเจาะบอนํารอง จนกระทั่งถึงความลึกของ
ช้ันนํ้าท่ีตองการ ทําการคัดเลือกช้ันนํ้าคุณภาพดีโดย
วิธีการหยั่ งธรณีหลุมเจาะ  โดยดํา เ นินการตาม
มาตรฐานและคูมือ ทบ พ 3000-2550  การออกแบบ
และกอสรางบอนํ้าบาดาล 

7.1.4 งานติดตั้งแทนเจาะและติดตั้งทอกันพัง 
การเจาะและติดตั้งทอกันพัง ในเบื้องตน

กอนเริ่มทําการเจาะ ตองตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ
ท้ังหมดใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ระบบนํ้าโคลน
ประเภทเบนโทไนตตองผสมไวแลวกอนทําการเจาะ
อยางนอย 24 ช่ัวโมง (ชม.) จะตองติดต้ังแทนเจาะ
หรือเคร่ืองเจาะใหตรงกับตําแหนงที่กําหนดไวและ
แทนเจาะตองอยูในแนวระดับ และในกรณีท่ีพ้ืนดิน
บริเวณที่ทําการเจาะเปนดินหลวม ควรติดตั้งแทน
เจาะบนแผนเหล็กหรือลานคอนกรีตปองกันการทรุด
ตัว และควรตอกเสาเข็มในกรณีใชแทนเจาะขนาดใหญ
มีนํ้าหนักมาก 

การติดตั้งทอกันพัง มีความจําเปนอยาง
มากในพื้นที่ท่ีมีช้ันดินช้ันหินชวงบน ท่ีระดับความลึก
ประมาณ 1 - 15 เมตร (ม.) เปนช้ันดินรวน เปนช้ัน
กรวด ช้ันทราย หรือเปนช้ันหินรวนท่ียังไมแข็งตัวดี
นัก จําเปนท่ีจะตองทําการเจาะติดตั้งทอกันพังกอน 
ท้ังน้ีเพ่ือปองกันไมใหตะกอนเหลาน้ันพังทลาย อัน
เปนสาเหตุท่ีทําใหบอพังหรือฐานเจาะเอียงในภายหลัง 
เพราะงานบอนํ้าบาดาลบางแหงเจาะอาจตองใช
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เวลานาน ขนาดและความลึกของทอกันพังจะขึ้นอยู
กับขนาดของหลุมเจาะท่ีกําหนดและสภาพชั้นดินช้ัน
หินท่ีเจาะผาน โดยท่ัวๆ ไปขนาดทอกันพังจะมีขนาด
ใหญกวาบอเจาะประมาณ 3 - 4 เทา สวนวัสดุที่ใชทํา
บอกันพัง นิยมใชเปนทอเหล็กแตอาจเปน ทอพีวีซี 
ทอซีเมนตสําเร็จรูป หรือทําการหลอเทคอนกรีตใน
พ้ืนท่ีน้ัน ๆ เลยก็ได 

7.1.5 บอเจาะสํารวจ 
บอ เจาะ เ พ่ือการสํ ารวจตอง มีขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 6 น้ิว และมีความลึกตาม
สภาพอุทกธรณีวิทยา แลวทําการเก็บตัวอยางตะกอน
ดินหินทุกๆ ระยะ 1 เมตร บันทึกขอมูลอัตราการเจาะ 
(drilling speed) การสูญเสียนํ้าโคลน (mud loss 
circulation) และตรวจสอบการหยั่งธรณีหลุมเจาะ 
(electric logging) จากน้ันนําขอมูลตางๆ เหลาน้ีไป
วิเคราะหเพ่ือแยกช้ันนํ้าบาดาล  กรณีท่ีไมม่ันใจสภาพ
ช้ันนํ้า ใหทําการทดสอบชั้นนํ้าบาดาลนั้นๆ ดวยวิธี 
การแบงสูบทดสอบ (packer test) 

กา ร เ ลื อ ก ช้ั น นํ้ า ท่ี ต อ ง ก า รทดสอบ 
พิจารณาจาก (1) โครงสรางของบอนํ้าบาดาล เชน 
จากชองความลึกระดับทอกรุทอกรอง กรณีท่ีเปนบอ
นํ้าบาดาลที่กอสรางไวแลว และ (2) จากผลการหยั่ง
อุทกธรณีวิทยาหลุมเจาะบอนํ้าบาดาล 

การทดสอบชั้นนํ้าบาดาลในบอนํ้าบาดาล
ท่ีกอสรางไวแลว กระทําไดโดยการหยั่งหัวอุดยาง 
(packer) ลงไปปดก้ันช้ันนํ้าบาดาลบริเวณทอเซาะรอง
ท่ีตองการ แลวใชเครื่องอัดลมหรือเครื่องอัดนํ้าลงไป
เบงลูกยางใหเปลงออกจนคับทอกรุท้ังบนและลาง 
จากน้ันสูบนํ้าบาดาลออกจากทอดูดดวยเคร่ืองอัดลม 
หรือเครื่องสูบนํ้า หรือใชกระบวยหรือกระบอกตัก
เ พ่ือใหได นํ้าที่ เปนตัวแทนช้ันนํ้า น้ันๆ  ไปตรวจ
วิเคราะห  

การทดสอบชั้นนํ้าบาดาลในหลุมเจาะ
เปลือย (open hole) เม่ือทราบระดับความลึกของช้ัน
นํ้าบาดาลแตละช้ันเปนที่แนนอนแลว จึงกําหนดชั้นนํ้า
ท่ีจะทําการแบงสูบทดสอบทําไดโดยหยอนหัวอุดยาง
ไปท่ีระดับดานลางของช้ันนํ้าท่ีตองการ จากนั้นเท
กรวดลงไปจนทวมทอเซาะรอง ผนึกดินเหนียวแลวสูบ
นํ้าบาดาลออกจากทอดูดโดยวิธีเปาลม (airlift) จนนํ้า
ใสแลวจึงเก็บนํ้าตัวอยางไปทําการตรวจวิเคราะห  

การแบงสูบทดสอบชันนํ้า ตองวัดระดับ
นํ้า EC และ pH ของช้ันนํ้าบาดาลนั้นๆ ดวย การแบง
สูบทดสอบช้ันนํ้าดวยวิธี น้ีเม่ือไดผลสําเร็จท่ีช้ันนํ้า
หน่ึงๆ แลวใหถอนชุด packer น้ีข้ึนสูปากบอทันที 
packer เปนทอนไมจะหลุดคางไวในหลุมเจาะซึ่งเจาะ
ท้ิงภายหลังได ชุดอุปกรณสําหรับการแบงทดสอบชั้น
นํ้า แสดงในรูปท่ี 6   

7.1.6 การกําหนดอัตราเร็วของการหมุนและ 
แรงกด 

การกําหนดอัตราเร็วของการเจาะ (เมตร/
นาที) ขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน ขนาด
และกําลังเคร่ืองเจาะ ขนาดและความลึกของหลุมเจาะ 
และสภาพของชั้นดิน-หินท่ีจะทําการเจาะในกรณีที่ช้ัน
ดิน-หินเปนช้ันที่ออนเปนช้ันกรวดทราย ดินเหนียว 
หรือหินดินดาน ความเร็วของการเจาะจะเปนสัดสวน
กับความเร็วของการหมุน หมายถึง หากหมุนกาน
เจาะเร็วก็จะสามารถเจาะไดความลึกมากแตท้ังน้ีตอง
ใชแรงกดที่หัวเจาะใหเหมาะสมและระบบน้ําโคลนตอง
มีประสิทธิภาพใหสามารถอุมเอาเศษตะกอนขึ้นมาได
ท้ังหมด 

ในกรณีการเจาะในหินแข็ง การกําหนด
ความเร็วของการหมุนของหัวเจาะมักเกิดปญหา
เน่ืองจากหินท่ีเจาะผานแตกไมสมํ่าเสมอ หัวเจาะจะ
หมุนฟรีเปนบางจังหวะ และนํ้าโคลนอุมเอาเศษ
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รูปท่ี 6 อุปกรณสําหรับการแบงทดสอบชั้นนํ้า (ดัดแปลงจาก Stein, 1997)   

ตะกอนกนบอขึ้นมาไมหมด  ทําใหการ
เจาะทะลุทะลวงไดชาลง การเจาะที่มีประสิทธิภาพ
ตองไมใชแรงกดและความเร็วของการหมุนมากเกินไป 
เพราะอาจทําใหกานเจาะคดและเกิดการแกวง และ
สงผลใหหลุมเจาะเอียงได เพราะถาเพ่ิมความเร็วของ
การหมุนขึ้น 100 เปอรเซ็นตจะเจาะไดเร็วข้ึนเพียง 30 
เปอรเซ็นตเทาน้ัน  แตอายุการใชงานของหัวเจาะจะ
ลดลงถึงคร่ึงหน่ึง เพราะเกิดการสึกหรอของหัวเจาะ
โดยเฉพาะหัวเจาะระบบหมุนดวยลูกปน (roller bit) 
จะเพิ่มขึ้นตามความเร็วของการหมุนหัวเจาะ ฉะน้ันใน
การเจาะควรรักษาทั้งแรงกดและความเร็วของการ
หมุนใหอยูระดับท่ีปลอดภัย ซ่ึงจะชวยใหประหยัด
คาใชจายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อน่ึงหัวเจาะชนิด 
roller bit ผูผลิตจะกําหนดน้ําหนักท่ีเหมาะสมไว จึง

แนะ นํา ใหปฏิบัติตาม น้ัน   ดูตาราง ท่ี  2 และ  3 
ประกอบ 

7.2  เครื่องเจาะแบบกระแทก  
เคร่ืองเจาะแบบกระแทกเปนใชในการเจาะ

บอนํ้าบาดาลขนาดใหญและลึก บอท่ีมีเสนผาศูนย-
กลางต้ังแต 8 - 60 ซม. สามารถเจาะในหินแข็งไดลึก
ถึง  600  ม.  เครื่องเจาะประเภทน้ีเจาะไดท้ังในหิน
รวนและหินแข็ง  แตเม่ือเปรียบเทียบความเหมาะสม
แลว  ใชในการเจาะในหินแข็งจะดีกวา 

7.2.1 หลักการสําคัญของเคร่ืองเจาะแบบ
กระแทก 

(1)  การใชลวดสลิงไปรอยกับหัวเจาะซึ่ง
มีลักษณะเหมือนส่ิว  (รูปที่ 7 และรูปท่ี 8) หัวเจาะจะมี
ขนาดใหญและนํ้าหนักมาก  การเจาะบอนํ้าบาดาล 
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กระทําโดยการยกสลิงหรือหัวเจาะ ข้ึนลง   เพื่อ
กระแทกใหหินแตกและใชจังหวะการบิดตัวของ
ลวดสลิงหมุนหัวเจาะและควานใหรูกลม  เศษหินจะ
แตกออก  และเศษหินที่แตกจะนําขึ้นมาโดยใช
กระบอกตัก หัวเจาะสวนใหญออกแบบใหแข็งเปน
พิเศษและมีขนาดใหญและเล็กหลายขนาดตามที่
ตองการได ซ่ึงสามารถเจาะไดในหินทุกชนิด การ
ทํางานใชเครื่องยนตและเครื่องผอนแรงเปนระบบ
อัตโนมัติ อยางไรก็ตามการเจาะกระแทกในปจจุบันมี
ระบบหัวเจาะเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการเจาะ  

(2)  กระบอกตัก  (bailer)  เปนเคร่ืองมือ
สําหรับตักเศษหินท่ีไดจากการเจาะ หลักการตักมี
ลักษณะเหมือนการใชเชือกผูกกระปองตักนํ้าในบอ 
เพียงแตใชระบบควานเครื่องยนตแทน  เม่ือหยอน
กระบอกตักลงไปถึงกนหลุม  ล้ินจะเปดใหเศษหินซ่ึง
ปนอยูกับนํ้าเขาไปทางกนกระบอกขณะเจาะถายังไม
ถึงช้ันนํ้าตองหานํ้าใสในบอตลอดเวลา เพ่ือใหเศษหิน
แตกปนอยูในนํ้าและใชนํ้าหลอล่ืนหัวเจาะดวย ใน
จังหวะท่ียกกระบอกตักขึ้น  ล้ินจะปด  เม่ือมาถึงผิว
ดินก็ถายเทเอาเศษหินปนนํ้าออกทางกนกระบอก  
โดยกระแทกใหล้ินเปดออก 

(3)  ระบบหัวเจาะ (drill tools) ประกอบ 
ดวย 4 สวน นับต้ังแตตอนบนสุดซ่ึงตอกับลวดสลิงไป
จนถึงหัวเจาะจริง ไดแก ขอตอสลิง  (rope socket) 
ตะบัน (jars)  กานเจาะ (drill stem)  หัวเจาะ  (drill 
bit)  ทั้งหมดน้ีตอรวมกันเปนทอด ๆ โดยเกลียวตัวผู
และตัวเมียมีนํ้าหนักมากเพราะทําดวยเหล็กกลา 

สวนสําคัญท่ีสุดของระบบหัวเจาะน้ีไดแก  
หัวเจาะซ่ึงเปนตัวกระแทกและกัดหิน  มีความยาว
ตั้งแต 1 - 3 ม.  หนักสูงสุดคือ  1,500 กก.  หัวเจาะโดย
ปกติมีลักษณะแบนๆ กลมๆ  สวนปลายที่ กัดหิน
ตกแตงใหเปนรูปตางๆ ตามความเหมาะสมของชนิด
และความแข็งของช้ันหิน  เชน  ถาเจาะในหินแข็งไม
มากปลายหัวเจาะคอนขางกลมคลายสิ่ว   

ถาเจาะในหินแข็งหัวเจาะก็จะมีลักษณะ
คอนขางปานทูๆ   สําหรับกานเจาะมีลักษณะเปน
เหล็กตันทอนยาวๆ  ทําหนาท่ีเปนตัวเพิ่มนํ้าหนัก
ใหกับหัวเจาะ  และบังคับใหหัวเจาะตั้งตรงในแนวดิ่ง
จึงมีความยาวมาก  เชน  อาจยาวถึง  10 ม. และมี
ขนาดตั้งแต  6.25 - 15 ซม.  มีนํ้าหนักตั้งแต 40-150  
กก.  สวนตะบัน (jar) ประกอบดวยเหล็ก 2 ทอน ตอ
กันดวยหวงยาวๆ สองหวงคลายกับลูกโซ  จึงทําให
ยืดหรือหดใหส้ันไดเทากับความลึกของบอนํ้าบาดาล 
ตะบัน (jar) ใชสําหรับชวยจังหวะการดึงของสลิงเม่ือ
หัวเจาะติดในหิน กลาวคือในขณะท่ีสลิงยกระดับหัว
เจาะขึ้นในจังหวะปกติ ตะบันจะยืดออกเทากับความ
ยาวของหวง ในจังหวะที่สลิงปลอยหัวเจาะลงตัวตะบัน
จะหดเขาใหหวงซอนกัน สวนขอตอสลิงมีหนาท่ี
โดยตรงในการตอระบบหัวเจาะเขากับสลิง 

7.2.2 เทคนิคการเจาะดวยเครื่องเจาะกระแทก 
การเจาะดวยเคร่ืองเจาะกระแทกใหไดผล

ขึ้นอยูกับปจจัยดังน้ี 
(1)  การเลือกใชหรือตกแตงหัวเจาะให

เหมาะสมกับลักษณะช้ันหิน ตัวประกอบที่สําคัญของ
หัวเจาะแบบกระแทกมีอยู 8 ประการ (รูปท่ี 9) ในการ
เลือกใชหัวเจาะพิจารณา ดังน้ี 

(1.1)   มุมของการควาน (angle of 
clearance) เปนมุมอยูดานนอกหัวเจาะ มุมน้ีจะเปน
มุมกวางเพ่ือใหการเจาะทะลุทะลวงชั้นหินไดดี และไม
มีผิวหนาท่ีสึกกรอน 

(1.2)  มุมของการทะลุทะลวง (angle of 
penetration) รอยบากบนมุมที่ใชควานเพ่ือเจาะทะลุ
ช้ันหินใตกนของบอ 

(1.3)  ผิ ว หน า ที่ สึ ก ก ร อ น  ( wearing 
surface) เปนพื้นท่ีอยูดานขางของหัวเจาะซึ่งมีสวน
โคงสัมผัสกับผนังบอ 
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ตารางที่ 2 ขอแนะนําการกําหนดรอบความเร็วตอนาทีของหัวเจาะชนิดตางๆ กับหินแตละประเภท  

ขนาด 
หัวเจาะ 

ชนิด 
หัวเจาะ 

ความเร็วในการเจาะหินแตละประเภท (รอบ/นาที) 

ดินเหนียว 
ทรายละเอียด 
หรือทรายปน
ดินเหนียว 

หินดินดาน 
แข็ง 

หินทรายแข็ง 
หรือหินดินดาน

แข็งมาก 

หินทราย 
แข็งมาก 

หินดินดาน 
หินปูนแข็ง 
แตเปราะ 

32.5-50 ซม. 
(13-20 น้ิว) 

Drag bit 100-130 100-130 - - - - 
Rock bit  
(rolling 
cutter) 

- 120-200 100-200 60-125 40-60 40-150 

25-32.5 ซม. 
(10-13 น้ิว) 

Drag bit 100-175 100-300 - - - - 
Rock bit  
(rolling 
cutter) 

- 150-30 100-250 80-120 40-80 60-150 

20-25 ซม. 
8-10 น้ิว 

Drag bit 125-200 100-200 - - - - 
Rock bit  
(rolling 
cutter) 

- 150-300 100-250 80-125 40-100 60-200 

(จาก Eggington, 1985) 
 

ตารางที่ 3 ขอแนะนําในการกําหนดน้ําหนักหรือแรงกดบนหัวเจาะและรอบความเร็วของหัวเจาะ  

ชนิดของหัวเจาะ 
แรงกดตอเสนผาศูนยกลางหวัเจาะ ความเร็ว 

(รอบ/นาที) ปอนด/นิ้ว กก./ซม. 

หัวเจาะชนิดออน 3400-6750 
4050-7800 

609-1210 
725-1400 

250-100  
180-60 

หัวเจาะชนิดแข็ง 4500-9000 806-1610 120-40 
หัวเจาะชนิดแข็งมาก 5600-11250 1000-2010 70-35 

หัวเจาะชนิดแข็งมาก 2250-5600  
4500-9000 

403-1000 
806-1610 

70-35 
65-35 

หัวเจาะชนิดแข็งมาก 4500-6750 806-1210 60-35 
(จาก Eggington, 1985) 
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รูปที่ 7  ชุดเครื่องเจาะแบบกระแทก (Eggington, 1985) 
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รูปที่ 8  ระบบกานเจาะและหัวเจาะแบบกระแทก (Eggington, 1985) 
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รูปท่ี 9 สวนประกอบของหัวเจาะแบบกระแทก (NWWA, 1982)  

 

(1.4)  ความสูงต่ําของมุมทะลุทะลวง 
(contour of penetrating edge) ความสูงตํ่าของมุม
ทะลุทะลวงอาจจะเปนรูปโคงนูน โคงเวาหรือเสนตรง 
ความสูงต่ํ าของมุมจะขึ้นอยู กับการลากเสนตรง
ดานขางผานปลายหัวเจาะ ดังในรูปจะเห็นเปนรูปขอบ
โคงเวา 

(1.5)  ขอบของการคว าน  ( reaming 
edge) ขอบดานนอกโดยวัดเสน รอบวงและคิดเปน
เปอรเซ็นต ดังในรูปคาของมุมควานประมาณ 80 % 

(1.6)  พื้นท่ีผิวหนาของหัวเจาะตอการ
บดหิน ประกอบดวย พ้ืนที่ผิวหนาของหัวเจาะท่ีใชใน
การบดหินคิดเปนรอยละของพ้ืนที่หัวเจาะท้ังหมด 

(1.7)  พื้นที่ของรองนํ้า (area of water 
channel) เปนพ้ืนที่สวนลางของหัวเจาะ ที่ไมมีการบด
หิน เปนพ้ืนที่ท่ีนํ้า ดิน หิน จะผานชองน้ี พ้ืนที่สีดํา 

(1.8)  รูปรางหนาตัดขวางของหัวเจาะ 
(cross section of drilling bit) แสดงขนาดของ 
หัวเจาะท่ีใชบดหินจริงๆ 

การเลือกรูปรางและชนิดของหัวเจาะควร
ใหเหมาะสมกับชนิดและความแข็งของดิน- หินที่ทํา

การเจาะ เชน  หัวเจาะชนิดที่เปนกระเปาะเหมาะ
สําหรับเจาะทรายและดินเหนียว หัวเจาะแบบแฉกรูป
ดาว ใชไดดีในการเจาะกระแทกกรวดขนาดใหญ และ
เจาะไดดี ในหินแข็ง  เชน หินปูน หินทราย  และ
หินดินดาน 

(2)  การเลือกใชระยะความยาวชวงชักให
ถูกตองกับความแข็งของหิน เปนตนวาในหินแข็งตอง
ใชชวงส้ันๆ ถาหินไมแข็ง ใหใชชวงชักยาวๆ เคร่ือง
เจาะธรรมดามักมีท่ีใหเปล่ียนชวงชักได 3 ขนาด
เทาน้ัน เชน 25, 35, 40 ซม. หรือ 30, 40, 50 ซม. 

(3) การใชเครื่องเจาะแบบกระแทกใน
หินรวนมีปญหาในสวนของบอนํ้าบาดาล  ฉะน้ัน
วิธีแกไขทําไดโดยใสทอกันพัง ทอกันพังจะตองมี
ขนาดใหญกระ ชับแนน กับผนังบ อ   การใสท อ
จําเปนตองตอกกระแทกลงไป การใสทอกันพังน้ีมี
ประโยชนในการปองกันไมใหบอพังทลายและคดงอ
ดวยการควบคุมระยะของลวดสลิง   การหยอน
ลวดสลิงลงบอมากเกินไปจะทําใหลวดสลิงไมตึงทําให
หัวเจาะเอียงจนบอคดได  ฉะน้ันขณะเจาะตองคอยจับ
ลวดสลิงไวเสมอ  เพ่ือใหเกิดความรูสึกจากความลึกท่ี
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มือลวดสลิงมีการบิดตัวและทราบวาหัวเจาะกําลังเจาะ
หินอยูจริง 

7.2.3 ขอดีขอเสียของเครื่องเจาะแบบกระแทก 
(1) ขอดีของเครื่องเจาะแบบกระแทก 

ไดแก 
(1.1)  เจาะไดในหินทุกชนิด 
(1.2)  ทราบไดทันทีเม่ือเจาะถึง 

ช้ันนํ้าบาดาล 
(1.3)  เก็บตัวอยางดินและหินไดตาม

ความลึกท่ีถูกตอง 
(1.4)  ไมตองใชนํ้ามากในการเจาะ 
(1.5)  ราคาตนทุนในการเจาะคอนขาง

ถูกและงายตอการบํารุงรักษาเครื่องเจาะ 
(2) ขอเสียของเคร่ืองเจาะแบบกระแทก 

ไดแก 
(2.1)  ถาเจาะในหินรวนและหินออน บอ

จะพังงายตองมีทอกันพังดวย 
(2.2)  เจาะไดชา 
(2.3)  ถาช้ันหินไมอยูในแนวราบหรือช้ัน

หินมีมุมเฉียง จะทําใหหัวเจาะไถลเล่ือนออกไปทาง
ดานขางตามการวางตัวของช้ันหินทําใหบอคด และ
เอียงซ่ึงเปนอุปสรรคในการลงทอกรุทอกรอง การ
ติดตั้งเคร่ืองสูบ 

7.3 เครื่องเจาะแบบหมุนดูดกลับ 
7.3.1 หลักการสําคัญของเคร่ืองเจาะแบบหมุน

ดูดกลับ 
เครื่องเจาะชนิดน้ีเปนเคร่ืองท่ีดัดแปลง

จากเครื่องเจาะหมุนตรงแตกตางกันตรงที่ทิศทางการ
เดินของนํ้าโคลนที่ใชในการเจาะ  หลักการคือในระบบ
หมุนตรงทําใหการอัดนํ้าโคลนที่มีแรงดันสูงหยอนลง
ไปทางกานนําเจาะ  กานเจาะและหัวเจาะแลวใหไหล
กลับพรอมอุมเศษหินขึ้นทางชองวางระหวางกานเจาะ

กับผนังบอ   แต ในเครื่องเจาะหมุนแบบดูดกลับ  
(รูปท่ี 10) เปนการปลอยใหนํ้าไหลลงไปเองทาง
ชองวางระหวางผนังบอกับกานเจาะ  แลวดูดนํ้าโคลน
พรอมท้ังเศษดินเศษหินขึ้นทางกานเจาะเพื่อปลอยลง
บอเก็บนํ้าใหเศษหินตกลงกนพรอมเศษหินเล็กๆ ที่ยัง
ไมตกตะกอนจะถูกปลอยใหไหลกลับลงไปขางบอแลว
ดูดขึ้นอีกเร่ือยๆ ไป จากลักษณะการหมุนเวียนของนํ้า
โคลน  เคร่ืองเจาะระบบน้ีสามารถเจาะในหินรวนท่ี
ตองการรูเจาะและบอเจาะท่ีมีเสนผาศูนยกลางขนาด
ใหญ  เชน  ขนาดของบอตั้งแต  400 มม.  จนถึงขนาด  

1,500  มม.  และสามารถเจาะไดลึกถึง  500 เมตร  
7.3.2 เทคนิคการเจาะแบบหมุนดูดกลับ 

(1) การเจาะโดยวิธีน้ีตองเตรียมสถานท่ี
เจาะที่มีบริเวณกวางเพราะมีอุปกรณการเจาะมาก  
และส่ิงสําคัญอันดับแรกคือ ตองมีนํ้าท่ีนํามาใชในการ
เจาะ  เพราะการเจาะโดยวิธีน้ีใชนํ้ามาก  

(2)  การเจาะในหินรวนท่ีมีความพรุนสูง
ตองผสมโคลนเจาะใหมีความหนืดสูงเพ่ือชวยปดผนัง
บอไมใหพังและปองกันการสูญเสียของนํ้า  

(3)  บอโคลนจําเปนตองเปนบอโคลน
ขนาดใหญใหมีปริมาณมากเพียงพอท่ีจะใชหมุนเวียน
ในระบบเจาะกลาวคือ ระบบหมุนเวียนของนํ้าโคลนทั้ง
ในบอและบอนํ้าโคลนตองเต็มตลอดเวลา ฉะน้ันการ
เตรียมการเจาะที่สําคัญ คือ การเตรียมแหลงนํ้า เชน 
ปริมาณนํ้าท่ีสูบมาใชไดตองไมนอยกวา 50 ลูกบาศก
เมตรตอช่ัวโมง (ลบ.ม./ชม.)  

(4)  หากตองการเจาะบอลึกมากๆ การ
เจาะโดยใชนํ้าโคลนเพียงอยางเดียวอาจไมไดผล
เทาท่ีควร  สามารถใชวิธีใชเคร่ืองอัดลมชวยเจาะได
โดยใชทอลมใสลงในกานเจาะ  โดยวิธีน้ีสามารถเจาะ
บอนํ้าบาดาลระดับลึกมากๆ ได 
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รูปที่ 10  การเจาะแบบหมุนดูดกลับ (Eggington, 1985)  

 
7.3.3 ขอดีขอเสียการเจาะแบบหมุนดูดกลับ 

(1) ขอดีของการเจาะแบบระบบหมุน 
ดูดกลับ ไดแก 

(1.1)  เจาะไดบอขนาดใหญ  
(120 - 150 ซม.) 
(1.2)  มักจะไดนํ้ามากกวาเครื่องเจาะ 
  หมุนตรง 
(1.3)  ไมตองใสทอกรุกันพัง 
(1.4)  ถาบอพัง อาจจะใชนํ้าโคลนจาก

ดินเหนียวทองนาได 
(2) ขอเสียของการเจาะแบบระบบหมุน

ดูดกลับ ไดแก  
(2.1)  เจาะไดเฉพาะในบอหินรวน 
(2.2)  ตองใชนํ้ามากในการเจาะเพราะ 
  ตองใหนํ้าเติมบออยูตลอดเวลา 
(2.3)  ไมคอยมีอุปกรณครบครันในการ 
  พัฒนาบอ 

7.4 เครื่องเจาะผสม 
7.4.1 หลักการสําคัญของเคร่ืองเจาะผสม 

การเจาะผสมเปนการดัดแปลงหัวเจาะให
สามารถทํางานแบบกระแทกและแบบหมุนไปพรอมๆ 
กัน  โดยใชกําลังลมดันไปท่ีกระบอกตอก (hammer) 
ซ่ึงจะตอกกระแทกลงไปบนหัวเจาะ (hammer bit)  
เพ่ือบดใหหินแตกออกเปนช้ินสวนเล็กๆ เศษหินจะถูก
เปาขึ้นสูปากบอดวยกําลังลมทําใหการเจาะทะลุ
ทะลวงไดผลดีและเร็วมากโดยเฉพาะในหินแข็ง เคร่ือง
เจาะแบบหมุนตรงทุกขนาดสามารถที่จะดัดแปลงเปน
เครื่องเจาะลมไดโดยเพ่ิมเครื่องอัดลมมาเพิ่ม 1 เครื่อง 
และหัวเจาะลมอีก 1 ชุด  

อุปกรณหลักของเครื่องเจาะระบบน้ี คือ 
เคร่ืองอัดลมและหัวเจาะกระแทกแบบใชลม (down 
the hole hammer) ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

(1) เครื่องอัดลม  
 การเลือกเครื่องอัดลมควรเลือกให

เหมาะสมกับความลึก ขนาดของรูเจาะ และความแข็ง
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ของหิน  ตัวอยางเครื่องเจาะผสมแบบใชนํ้าโคลนและ
ลมของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  รุน top 300 ผลิตโดย
บริษัท สยามโทเนะ (ประเทศไทย) สามารถเจาะดวย
นํ้าโคลนไดลึก 500 ม. หัวเจาะขนาด 150 มม. (6 น้ิว) 
กานเจาะขนาด 72 มม. (2.875 น้ิว)  และเครื่องอัดลม
ขนาดแรงอัดลม 1,020 ลบ.ม./ซม. (600 ลบ.ฟ./นาที)
แรงดัน 7 - 8 กก./ตร.ซม. (100 - 125  ปอนดตอ
ตารางนิ้ว)   แตถาใชกานเจาะขนาด 100 มม. (4 น้ิว) 
สามารถใชเครื่องอัดลมขนาด 350 ลบ.ฟ./นาที แรงดัน 
7 - 8 กก./ตร.ซม. (100-125 ปอนดตอตารางนิ้ว) 
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2548)  

(2) ชุดหัวเจาะ 
 ชุดหัวเจาะท่ีใชในการเจาะแบบผสม 

ไดแก หัวเจาะกระแทกแบบใชลม (รูปที่ 11) หัวเจาะ
แบบหัวปุม (button bit) หัวเจาะแบบลูกเบี้ยว 
(eccentric bit) หัวเจาะแบบนําทอกรุ (sim-cas หรือ 
casing hammer) ซ่ึงสามารถเจาะไปพรอมกับการลง
ทอกรุบอ  

 
รูปท่ี 11  หัวเจาะกระแทกแบบใชลมและ 
หัวเจาะแบบนําทอกรุ (Eggington, 1985) 

7.4.2 เทคนิคการเจาะ  
(1) การเจาะกระแทกแบบใชลม (down 

the hole hammer) เปนการเจาะแบบหมุนตรงโดยใช
ลมในการชวยเจาะและนําเศษดินเศษหินข้ึนมาจาก
หลุมเจาะ  อุปกรณสําคัญประกอบดวยเครื่องอัดลม
และชุดหัวเจาะ สวนการเจาะผสม กลาวคือ ขณะที่หัว
เจาะกระแทกกับหินหัวเจาะจะหมุนไปดวยทําให
สามารถเจาะในหินแข็งไดดี 

(2)  การเจาะเพื่อติดตั้งทอกันพัง เม่ือเร่ิม
เจาะเพ่ือเปดบอใหลดความดันอากาศอัดลงเพ่ือไมให
ผนังบอพัง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเจาะในชั้นหินรวน  
เม่ือเจาะลงไปแลวอาจตองลงทอกันพังแลวจึงปรับ
ความดันใหทํางานในระดับปกติ  

(3)  การเจาะในบอท่ีมีนํ้า หลังจากหยุด
เจาะประจําวันหรือหยุดเจาะเปนระยะเวลานานใหถอน
กานเจาะขึ้นมาอยูเหนือระดับนํ้าในบอประมาณ 3 ม. 
เพ่ือปองกันผนังบอพังทับกานเจาะและชุดเจาะ 

(4)  การใชหัวเจาะขนาดใหญจะทําให
ความเร็วที่ปากบอ (uphole velocity) ต่ําลง ดังน้ัน
ตองทําความสะอาดบอใหมากกวาปกติโดยการอัด
อากาศ ปริมาตรอากาศควรเปนสองเทาของปกติเพ่ือ
ไลเศษหินขึ้นมาทิ้งปากบอใหสมบูรณ   

(5)  การเจาะใต นํ้าเม่ือจะเปล่ียนกาน
เจาะควรใหหัวเจาะวางอยูบนกนหลุมเจาะเพื่อไมให
เศษหินไหลยอนพรอมกับนํ้าลงไปในชุดกระบอกเจาะ 

(6)  การใชโฟมชวยเจาะในกรณีเจาะดวย
หัวเจาะขนาดใหญ ความดันในการเจาะต่ํา หรือเจาะ
ภายใตความดันของนํ้าในบอ โฟมจะชวยทําความ
สะอาดบอไดดีขึ้น 

(7)  ความเร็วรอบในการเจาะและแรงกด 
บนหัวเจาะจะตองสัมพันธกันเพ่ือใหชุดกระบอกเจาะ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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(8)  ความเร็วรอบในการเจาะที่เหมาะสม
ควรพิจารณาจากขนาดของหัวเจาะ (ตารางท่ี 4) และ
ประ เภทของชั้ นหิน  กรณีที่ เ จ าะใน ช้ันหินแข็ ง 
ความเร็วรอบที่สูงเกินไปจะทําใหหัวเจาะสึกหรออยาง
รวดเร็ว  หากความเร็วรอบต่ําเกินไปตุมดานลางของ
หัวเจาะกระแทกซํ้าท่ีจุดเดิม ทําใหอัตราการเจาะชาลง 

ตารางที่ 4 ความเร็วรอบในการเจาะที่เหมาะสม 
ตามขนาดของหัวเจาะ  

ขนาดของหัวเจาะ  
(มม.) 

ความเร็วสูงสุด  
(รอบตอนาที) 

70 - 90 35 
105 - 120 25 
127 - 165 20 
200 - 254 15 
279 - 445 10 

(จาก NGWA, 2006) 
(9) แรงกดบนหัวเจาะตองเหมาะสม 

หากแรงกดมากเกินไปอาจทําใหช้ินสวนของกระบอก
เจาะเสียหาย ในขณะเดียวกันหากแรงกดนอยเกินไป  
จะทําใหการทํางานของชุดกระบอกเจาะไมสมํ่าเสมอ 
เกิดการสั่นสะเทือนทําใหกานเจาะไดรับความเสียหาย 
8. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

การเจาะเพื่อการสํารวจและพัฒนา มีขั้นตอน
สําคัญการดําเนินงาน ดังน้ี 

8.1 การเลือกตําแหนงจุดเจาะ พิจารณาตาม
ความเหมาะสมของชุมชน สภาพอุทกธรณีวิทยา และ
เงินทุน 

8.2 กําหนดขนาดและความลึกบอนํ้าบาดาล  
พิจารณาตามขอมูลดานอุทกธรณีวิทยา ชนิดช้ันดิน 
ช้ันหิน ปริมาณและคุณภาพนํ้าท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.3 เลือกชนิดเครื่องเจาะและวิธีการเจาะ บอนํ้า
บาดาล ใหเหมาะสมกับงบประมาณ ขนาด และความ
ลึกของบอ  สวนวิธีการเจาะแบบหมุนตรง  แบบ
กระแทก แบบหมุนดูดกลับ หรือเจาะแบบผสมขึ้นอยู
กับสภาพอุทกธรณีวิทยา  

8.4 การออกแบบบอนํ้าบาดาลและการหยั่งธรณี
หลุมเจาะ หลังจากเจาะบอนํา (pilot hole) ไดความลึก
ท่ีตองการแลวใหหยั่งธรณีหลุมเจาะเพ่ือนําผลไปใชใน
การออกแบบบอนํ้าบาดาล โดยพิจารณารวมกับผล
การวิเคราะหตัวอยางดินหรือหิน กรณีที่ไมมีความ
ม่ันใจในการเลือกช้ันนํ้าคุณภาพดี ใหดําเนินการแยก
ทดสอบชั้นนํ้าจากผลการแปลคากราฟหย่ังธรณีหลุม
เจาะ   

8.5 การเลือกวัสดุท่ีใชกอสรางบอนํ้าบาดาล 
วัสดุกอสรางนํ้าบาดาล ประกอบดวย ทอกรุ ทอกรอง 
อาจเลือกใชชนิด PVC หรือ เหล็ก หรือเหล็กไรสนิม 

8.6 การติดตั้งทอกรุ ทอกรอง และอื่นๆเม่ือได
ควานหรือขยายหลุมเจาะแลว ทําการติดตั้งทอกรุ ทอ
กรอง โครงบังคับบอ ซ่ึงสามารถตอเช่ือมเขาดวยกัน
ดวยวิธีขันเกลียวหรือเช่ือมดวยไฟฟา เปนตน  

8.7 การพัฒนาบอนํ้าบาดาล  ประกอบดวย 
ขั้นตอนการเติมกรวดกรุบอ การผนึกผนังบอ การเปา
ลางเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหนํ้าบาดาลที่ปราศจาก
ตะกอนไหลเขาสูบอ และการฆาเช่ือโรค เปนตน  

8.8 การสูบทดสอบและการวิเคราะหผล 
8.9 การคัดเลือกชนิดและขนาดของเครื่องสูบนํ้า 

คูมือฉบับน้ีเนนรายละเอียดเฉพาะในหัวขอ 
8.3 และ 8.4 สวนหัวขออื่นๆ ไดกลาวไวแลวในคูมือ 
ทบ พ 3000–2550 คูมือ ทบ พ 4000–2550 คูมือ ทบ 
พ 5000–2550 และคูมือ ทบ พ 8000–2550 
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9. ความปลอดภัย  
ความปลอดภัยเปนเร่ืองสําคัญสําหรับการเจาะบอ

นํ้าบาดาล  ซ่ึงประกอบดวย 
9.1 ความปลอดภัยของบุคลากร 
9.1.1  ชางเจาะควรมีอุปกรณปองกันเพ่ือไมให

ชางเจาะเปนอันตรายเม่ือเกิดอุบัติเหตุข้ึน  อุปกรณท่ี
จําเปนประกอบดวย  หมวกนิรภัย  แวนตา  ชุดเข็ม
ขัดนิรภัย  รองเทา  เคร่ืองปองกันหู  โซนิรภัย เปนตน  

9.1.2  เวลาการปฏิบัติงานของชางเจาะ  ควร
พิจารณาใหเหมาะสมเชน ไมเกิน  6  ช่ัวโมงตอวัน 

9.1.3  ความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจของ
ชางเจาะ 

9.2 ความปลอดภัยของเคร่ืองจักร 
9.2.1  ตองตรวจสอบสภาพเครื่องเจาะและ

อุปกรณชวยเจาะทุกช้ินใหอยูในสภาพใชการไดและ
ปลอดภัย 
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คูมือ ทบ พ 3000-2550 
การออกแบบและกอสรางบอน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 3000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของ
มาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและ
ปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมี
เครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม  

 
1. บทนํา  

การออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาลเปนงานที่
ตองดําเนินการอยางเรงดวนหลังจากเจาะพบชั้นนํ้า
บาดาลแลวเพราะตองใชเวลาในการพยุงหลุมเจาะให
ส้ันที่สุดโดยเฉพาะชั้นหินอุมนํ้าประเภทหินรวน การ
ออกแบบบอนํ้าบาดาลเพื่อกําหนดรายละเอียดและ
เพ่ือการกอสรางบอนํ้าบาดาล ใหเหมาะสมกับปริมาณ
และคุณภาพน้ําของช้ันหินอุมนํ้าที่จะพัฒนานํ้าบาดาล
ขึ้นมาใช รวมท้ังใหไดบอท่ีมีประสิทธิภาพในการจาย
นํ้าสูงสุด และมีความแข็งแรงมีอายุการใชงานยาวนาน
ไดมาตรฐาน เปนไปตามวัตถุประสงคของการเจาะบอ 
นํ้าบาดาล 
2. ขอบเขต 

คูมือฉบับน้ีใชเปนแนวทางในการออกแบบและ
กอสรางบอนํ้าบาดาลเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน ทบ 
พ 3000-2550 การออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 
ซ่ึงประกอบดวย 

2.1 งานเจาะขยายหลุมหรือควานบอ 
2.2 การเลือกและงานเตรียมทอกรุ ทอกรอง  
  ทอรับทราย 
2.3 งานลงทอกรุทอกรองและการกรุบอดวย 
  กรวดกรุ ดินเหนียว หรือซีเมนต 
2.4 หนวยวัดท่ีใชเปนระบบเมตริก 

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ

เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน  ทบ  พ  3000-2550 การ

ออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550 การเก็บและ

วิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 
- คู มือ ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อ

สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
- คู มือ ทบ พ 6000-2550 การเก็บและ

วิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 
3.2 American National Standard Institute, 

1935. Pipe Standard ANSI, New York. 
3.3 U.S. Geological Survey [USGS], 1997.  

Guidelines and Standard Procedures for Studies 
of Ground-Water Quality : Selection and Installation 
of  Well, and Supporting Documentation, U.S. 
Geological Survey, Water-Resource Investigations 
Report 96-4233, Reston, Virginia. 
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 บอนํ้าบาดาล (groundwater well) หมายถึง 
บอท่ีเจาะลงไปใตดินและพบช้ันนํ้าบาดาลมีปริมาณ
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มากเพียงพอที่จะสูบขึ้นมาใชได และทําการลงทอกรุ 
ทอกรอง และวัตถุประกอบอื่นๆ 

4.2 ทอกรอง (well screen) หมายถึง ทอกรุบอ
ท่ีมีชองวางให นํ้าจากชั้นหินอุมนํ้าไหลเขาบอนํ้า
บาดาล มีท้ังแบบพันดวยลวดและแบบเซาะรอง 

4.3 กรวดกรุบอ (gravel packed) หมายถึง 
กรวดแมนํ้าท่ีมีการคัดขนาดเหมาะสมกับขนาดของ
ชองวางของทอกรองและขนาดของกรวดทรายที่เปน
ช้ันหินอุมนํ้า ใชสําหรับผนึกขางบอระหวางผนัง ทอ
กรอง และผนังบอ เพ่ือกรองนํ้าจากชั้นหินอุมนํ้า
บาดาล 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1  คูมือการออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 
เปนเอกสารวิชาการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
เพ่ือใหไดบอนํ้าบาดาลที่ไดมาตรฐาน โดยปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 การออกแบบและกอสราง
บอนํ้าบาดาล 

5.2  เปนคูมือสําหรับผูปฏิบัติงานในดานการเจาะ
และพัฒนาบอนํ้าบาดาล ทั้งน้ีในคูมือน้ีไดแนะนําแนว
ทางการดําเนินการออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล
ไวโดยละเอียด ผูประกอบกิจการนํ้าบาดาลสามารถ
นําไปใชเพ่ือใหไดผลงานที่ไดรับความเชื่อถือจาก 
ผูวาจาง 
6. คําอธิบายวิธีการ 

เปนการนําเอาหลักการทางวิชาการมาใชเพ่ือ
ดําเนินการกอสรางบอนํ้าบาดาลใหเปนไปตามข้ันตอน 
เพ่ือใหไดบอนํ้าบาดาลที่มีความคงทน มีอายุการใช
งานยาวนาน วิธีการและขั้นตอนการออกแบบและ
กอสรางบอนํ้าบาดาล ไดรวบรวมมาจากเอกสารที่
จัดทําโดยบุคคลหรือองคกรท่ีไดรับการยอมรับและ
เปนไปตามมาตรฐานสากล 

7. เครื่องจักรกล เคร่ืองมือ อุปกรณและวัสดุ 
7.1 งานขยายหลุมหรือกวานบอใชเคร่ืองมือ

ตามมาตรฐานหรือคูมือการเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนา
บอนํ้าบาดาล (ทบ พ 1002-2550)  

7.2 อุปกรณ สําห รับกอสร างบอ นํ้าบาดาล 
ประกอบดวย ทอกรุ ทอกรอง กรวดกรุบอ และวัสดุ
ผนึกขางบอ 
8. ขั้นตอนการดําเนินการ 

8.1 การออกแบบบอ 
กา รออกแบบบ อ ให ดํ า เ นิ นก า รต าม

มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 โดยทั่วไปการออกแบบ
บอจะดําเนินการภายหลังการเจาะสํารวจหรือเจาะ
หลุมนํา (investigation or pilot hole) และไดทําการ
ตรวจสอบคุณสมบั ติ ช้ันนํ้าเ รียบรอยแลว ขอมูล
เบื้องตนที่ใชประกอบการออกแบบบอนํ้าบาดาลคือ 
(1) ขอมูลจากชางเจาะ (ความเร็วเจาะ การสูญเสียนํ้า
โคลน รอยแตก โพรง ตัวอยางดิน ทราย หรือหิน 
ความเขมขนของนํ้าโคลน เปนตน) (2) ขอมูลการแปล
ผลการหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ (3) ขอมูลบอนํ้า
บาดาลบริเวณขางเคียง (รูปแบบบอนํ้าบาดาล ดัง
แสดงในภาคผนวก)  เม่ือทําการออกแบบบอนํ้าบาดาล
โดยระบุขนาดบอ ขนาดหลุมเจาะขยาย ความลึกทอ
กรุ และทอกรองแลวจึงกอสรางบอนํ้าบาดาลตอไป 

8.2 งานเจาะขยายหลุมหรือการควานบอ 
การขยายหลุมเจาะ (reaming hole) ควรจะ

ดําเนินการทันทีเม่ือไดทําการออกแบบและกําหนด
ขนาดและความลึกของบอบาดาลแลว การควานหลุม
เจาะควรควานไปจนทะลุ ช้ันนํ้า ระดับความลึกท่ี
กําหนดไวตามแบบและตองเวนชวงไวสําหรับติดตั้ง
ทอรับทราย โดยทั่วไปทอรับทรายจะอยูเหนือกนหลุม
ท่ีควานไมต่ํากวา 3 เมตร หรือขึ้นอยูกับโครงสราง
ธรณีวิทยาหากความลึกของบอเจาะสํารวจมากกวา
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ความลึกบอที่ตองติดต้ังทอกรุทอกรองจะตองอุดกลบ
และอัดแนนหลุมเจาะในสวนท่ีลึกกวาทั้งหมด 

การขยายหลุมเจาะควรใหขนาดของรูควาน
เหมาะสมกับประเภทของบอหลุมเจาะขนาดใหญและ
ใสกรวดกรุบอหนาๆ ยอมกรองนํ้าไดดี  เพราะหาก
เปนบอบาดาลแบบเติมกรวด (gravel pack well) จะมี
ขนาดของรูควานท่ีใหญกวาบอบาดาลแบบไมเติมกรวด 
(natural pack well) ตามมาตรฐาน ทบ พ 3000-2550  

8.3 การเลือกทอกรุ ทอกรองหรือทอเซาะรอง 
และทอรับทราย 

หลังจากควานบอไดขนาดและความลึก
ตามท่ีกําหนดไวในแบบแลว  ขั้นตอนตอไปคือการ
ติดตั้งทอกรุ  ทอกรอง หรือทอเซาะรอง และทอรับ
ทราย รวมท้ังโครงบังคับบอซ่ึงในการเลือกขนาดและ
ชนิดของทอจะตองเปนไปตามแบบบอท่ีกําหนดไว 
และมาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 เชน หากมีช้ันนํ้าเค็ม
ไมควรเลือกทอบาง เชน BSL แตควรเลือกทอ BSM 
(ดู พ.ร.บ. นํ้าบาดาล ขอ 7 (2) ทอกรุบอ) BSH หรือ
ทอ ASTM sch.40 ซ่ึงเปนทอหนา ถาช้ันนํ้าบาดาล
เปนช้ันกรวดทรายน้ําจืดควรเลือกทอกรองประเภท
แกนโครงพันลวด (stainless steel screen) หรือทอ
เซาะรอง (perforated pipe) ซ่ึงช้ันนํ้าบาดาลหากเปน
ช้ันทรายละเอียดใหเลือกขนาดของชองทางนํ้าเขา   
(slot number) ขนาดเล็ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
งานวิเคราะหตัวอยางตะกอนตามมาตรฐาน ทบ พ 
6000-2550 

8.4 ขั้นตอนการกอสรางบอนํ้าบาดาลในชั้นหิน
อุมนํ้าแบบหินรวน 

ขั้นตอนการกอสรางบอนํ้าบาดาลในชั้นหิน
อุมนํ้าแบบหินรวน (NGWA, 1998) มีดังน้ี 

8.4.1 การเตรียมทอกรุทอกรองและทอรับทราย   
การเตรียมทอกรุทอกรองและทอรับทราย  

โดยการทําความสะอาดทอและการตอทอกรุและทอรับ

ทรายรวมไปถึงงานทาสีกันสนิม (epoxy)  ซ่ึงปกติ
กอนทําการลงทอกรุ ทอกรอง และทอรับทรายจะตอง
มีการตรวจสอบสภาพของทอกอน ซ่ึงทอกรุบอตอง
เปนของใหม ไมมีรอยราว ไมมีสนิมหรือชํารุดเสียหาย  
ทอแตละทอนตองมีเครื่องหมายหรือตราประทับ 
(marking) ท่ีผิวดานนอกแสดงชื่อหรือประเภททอ
ชัดเจน (manufacturer’s name) ขนาดและเกรด 
(mark nominal diameter and grade)  และผลการ
ทดสอบแรงดัน (test pressure) กอนลงทอตองทํา
ความสะอาดทอท้ังภายนอกและภายในเสียกอน แลว
จึงเคลือบผิวนอกของทอกรุและทอรับทรายดวยสีกัน
สนิมหรือ epoxy 2 ช้ัน  สําหรับกรณีที่เปนทอกรุแบบ
ใชเกลียวตอตองมีหัวครอบเกลียวไวกอน  และระวัง
ไมใหเกลียวขูดขีดหรือเสียหายได  สวนการตอทอกรุ
แบบเช่ือมตองใชทอประกับแนว (coupling pipe) ท่ีมี
คุณสมบัติเดียวกับทอกรุ เปนตัวบังคับทอ และทาสี
เหมือนทอกรุดวย  โดยทั่วไปตัวทอประกับแนวจะมีรู
ขนาดประมาณ 12.7 มม. (1/2 น้ิว) อยูก่ึงกลางของตัว
ทอเพื่อไวเช็คดูวาขณะตอทอทอกรุอยูก่ึงกลางและมา
ชนกันสนิทที่จุดๆ น้ันหรือไมกอนทําการเชื่อมทอและ
ประโยชนของทอประกับแนวยังเปนตัวชวยบังคับทอ
กรุใหตรงขณะเชื่อมเพราะขณะที่รอกหรือเครนยกทอ
กรุเพื่อเช่ือมตอกันจะตองอาศัยเวลาในการเชื่อม 
ซ่ึงทอตองอยูในแนวดิ่งและน่ิงเทาน้ัน มิฉะน้ันอาจเกิด
การคดงอบริเวณรอยเช่ือมซ่ึงผลท่ีตามมาคือบอคด  
หรือลงทอไมไดน่ันเอง 

8.4.2 งานติดตั้งทอกรุ ทอกรอง  
กอนทําการ ติด ต้ังทอจะตองขนยาย 

ทอกรุ ทอกรอง และทอรับทรายมาวางเรียงกัน จัด
ทางเขาออกของรถยกรถเครนใหเหมาะสมเพราะอาจ
เกิดอันตรายจากการเคลื่อนยายหรือเหว่ียงทอขณะยก
ทอกรุทอกรองขึ้นก็ได  การเรียงทอควรเรียงจากทอ 
ท่ีจะติดตั้งไวลางสุดใหอยูใกล เชน วางทอรับทราย 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 3000-2550 
  การออกแบบและกอสรางบอน้ําบาดาล 
  

34

จากน้ันก็เปนทอกรองและทอกรุตามลําดับ  ขั้นตอนใน
การลงทอถือวามีความสําคัญอยางมาก  เพราะถาหาก
มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแลวการกูคืนหรือถอนทอถือ
วาเปนปญหาที่หนักมากสําหรับชางเจาะบอนํ้าบาดาล  
ส่ิงที่ตองควรระวังในการลงทอก็คือทอไมตรงด่ิง การ
คํานวณตําแหนงวางทอผิดพลาดโดยเฉพาะทอกรอง
หรือทอเซาะรอง การลงทอไมตอเน่ือง หรือบอพังขณะ
ลงทอ  ส่ิงตางๆ เหลาน้ีถือเปนปญหาท่ีอาจทําใหตอง
สูญเสีย ทั้งเงินทองและเวลา  หรืออาจจะไดบอท่ีไมมี
ประสิทธิภาพก็ได 

(1) การเตรียมการในการกอสรางบอ  
(1.1)   จัดทําแบบฟอรมการลงทอ (ตาราง

ท่ี 1) และจัดเตรียมชางเจาะ ชางกล ชางเช่ือม เฉพาะ
ชางเช่ือมควรมีอยางนอย 2 คนไวคอยผลัดเปล่ียนกัน
หากการติดต้ังทอตองใชเวลานาน  

(1.2)   เขียนหมายเลขกํากับไวบนทอแต
ละทอนตามลําดับทอที่ลงกอนหลังใหชัดเจน  

(1.3)   ตรวจวัดความยาวของทอแตละ
ทอน  แลวคํานวณตําแหนงความลึกทอกรองวาตรง
ตามที่กําหนดไวในแบบบอหรือไม 

(1.4)   เตรียมโครงบังคับทอ (centralizer) 
ใหพรอมโดยระยะหางจากการใสโครงบังคับทอแตละ
ชวงไม เ กิน  30 เมตรและไมควรใส โครงบั ง คับ 
ท่ีทอรับทรายเพราะในกรณีท่ีเปนบอเติมกรวด เม็ด
กรวดที่ใสจะกดทับโครงบังคับทําใหเกิดการดึง ยืด 
หรือหลุดท่ีบริเวณเกลียวขอตอของทอกรอง ทั้งน้ี 
ทอกรองควรเปนทอเกลียวหยาบ  

(2) การดําเนินการ  
 การลงทอของบอนํ้าบาดาลแบบเติม

กรวด ทอที่ลงไปในบอเปนทอนแรกคือทอรับทราย 
(sand collection pipe) ซ่ึงอยูลางสุดของบอนํ้าบาดาล  
ใชทอท่ีมีมาตรฐานเดียวกับทอกรุและควรมีขนาด
เดียวกันกับทอกรอง มีความยาวไมนอยกวา 3 เมตร 

ปลายลางของทอรับทรายใหเช่ือมปดดวยแผนเหล็ก 
หรือทําเปนทอปลายแหลม  และเปนวัสดุท่ีมีมาตรฐาน
เดียวกันกับทอกรุ สวนปลายทอดานบนจะตองทําเปน
เกลียวรับเพ่ือสวมกับทอกรองท่ีอยูดานบน โดย
จํานวนและขนาดเกลียวจะตองเทากันกับเกลียวทอ
กรอง  ซ่ึงการตอทอดวยวิธีขันเกลียวน้ัน  จะตองทํา
ความสะอาดเกลียวอยางดีและทาดวยนํ้ายาขันเกลียว 
(threaded compound) แลวจึงคอยขันเกลียวเขา
ดวยกันจนสุดเกลียว 

 กรณีบอบาดาลแบบไมเติมกรวด 
(natural pack)  ทอรับทราย และทอกรองจะถูกติดตั้ง
ทีหลังโดยจะติดตั้งทอกรุแลวอัดซีเมนตหรือดินเหนียว
ขางบอและรอจนซีเมนตแหงกอนคอยเจาะบอตอและ
ติดตั้งทอรับทรายและทอกรองตอไป   

 ในการติดตั้งทอกรุทอกรองท้ัง 2 กรณี
จะตองใหทอไดแนวดิ่งควรเช่ือมทอใหรอบไมควร
เช่ือมแบบแตม ซ่ึงกอนเช่ือมตองแนใจกอนวาทอได
จรดกันสนิทแลวโดยดูท่ีชองตรวจสอบที่ทอประกับ
แนว จากน้ันก็เช่ือมปดชองดังกลาวแลวหลังจากที่
เช่ือมเสร็จก็จะตองมีการทาสี epoxy ทับกอนอยาง
นอย 2 รอบแลวหยอนทอลงในบอ 

8.4.3 การกรุบอนํ้าบาดาลแบบเติมกรวด 
การกรุบอ นํ้าบาดาลแบบเติมกรวดมี

ขั้นตอนการกรุบอนํ้าบาดาล การตรวจวัดกรวดกรุท่ี
เติม การผนึกผนังบอดวยดินเหนียว  การผนึกขางบอ
ดวยซีเมนต (Todd, 1980) ดังน้ี  

(1)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
(1.1)  การใสกรวดกรุในบอนํ้าบาดาล

ระดับลึกจะตองกระทําทันทีที่ลงทอกรุทอกรองเสร็จไม
ควรทิ้งคางคืน และควรเติมผานทอเติมกรวด (tremie 
pipe) ดังรูปที่ 2 ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5 
ซม. ขึ้นไป ซ่ึงตองตอลงไปจนถึงระดับทอกรอง (ดู
รายละเอียดในมาตรฐาน ทบ พ 3000-2550) 
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ตารางที่ 1  ตัวอยางบันทึกการติดต้ังทอกรุ ทอกรอง ทอรับทราย และโครงบังคับสําหรับบอชนิดเติมกรวด 
PRODUCTION WELL SCREEN INSTALLATION FOR WELL No.DW08

DATE TIME PIPE NO. LENGTH TOTAL DEPTH WELL CONSTRUCTION TYPE PIPE SIZE CENTRALIZER
(d/m/y) (m) (m) PIPE NO. PIPE TYPE TOTAL (Inc.) (Piece)

27/10/00 09.30 1 3.28 3.28
10.05 2 3.19 6.47
10.25 3 3.15 9.62 **
10.40 4 3.14 12.76 26 2.50 Casing 8
10.55 5 3.15 15.91 25 8.56 Casing 8 6
11.55 6 3.15 19.06 24 20.69 Casing 8
12.05 7 3.15 22.21 23 32.83 Casing 8
12.17 8 3.14 25.35 22 45.01 Casing 8 5
13.00 9 3.19 28.54 21 57.16 Casing 8
14.25 10 12.42 40.96 20 69.28 Casing 8
14.55 11 12.20 53.16 19 81.43 Casing 8 4
15.18 12 12.40 65.56 18 93.64 Casing 8
15.42 13 12.15 77.71 17 105.75 Casing 8
16.12 14 12.20 89.91 16 117.93 Casing 8 3
16.40 15 12.15 102.06 15 130.08 Casing 8
17.05 16 12.18 114.24 14 142.28 Casing 8
17.30 17 12.11 126.35 13 154.43 Casing 8 2
18.17 18 12.21 138.56 12 166.83 Casing 8
18.42 19 12.15 150.71 11 179.03 Casing 8
19.05 20 12.12 162.83 10 191.45 Casing 8 1
20.28 21 12.15 174.98 9 194.64 Screen#40 8
21.08 22 12.18 187.16 8 197.78 Screen#40 8
21.50 23 12.14 199.30 7 200.93 Screen#40 8
22.05 24 12.13 211.43 6 204.08 Screen#40 8
23.50 25 6.06 217.49 5 207.23 Screen#40 8

28/10/00 01.09 26 2.5 219.99 4 210.37 Screen#40 8
3 213.56 Screen#40 8
2 216.71 Screen#40 8
1 219.99 Sand collecto 8
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ซ่ึงถาหากใชวิธีการเทกรวดจากปากบออาจจะทําให
เม็ดกรวดไมลงไปเรียงตัวรอบทอกรองก็ได ซ่ึงอาจจะ
ค างอยู ที่ ช้ันบนๆ  หรือบ ริ เวณที่ เปนโพรงหรือ
แขวนลอยอยูกับนํ้าโคลน  

(1.2)  ขณะท่ีทําการเติมกรวดจะตอง
ผสมหรือทําใหนํ้าโคลนในบอใหเจือจางลงใหมีความ
หนืดประมาณ 32 - 35 เซนติพอยต ตามหนวยวัดกรวย
เพ่ือเม็ดกรวดจะไดตกลงไปจัดเรียงตัวงายขึ้นในการ
เติมนํ้าควรเติมผานทอเติมกรวดถึงจะเกิดประสิทธิ-
ภาพสูงสุด 

(1.3)  โดยทั่วไปแลวเม็ดกรวดจะไมวาง
อยูรอบทอกรองอยางสม่ําเสมอนักเพราะการเติมผาน
ทอเปนการเติมเพียงฝงเดียว  ดังน้ันระดับบนสุดของ
กรวดกรุจะตองอยูสูงจากระดับบนของทอกรองไมควร
นอยกวา 3 เมตรในบอขนาดไมเกิน 150 มม. หรือไม
ควรนอยกวา 5 เมตรในทอบอบาดาลที่มีทอกรอง
ขนาดตั้งแต 200 มม. ขึ้นไป ท้ังน้ีจะตองดูที่ช้ันนํ้าเปน
สําคัญหากช้ันนํ้ามีความหนามากและมีชวงหาง
ระหวางช้ันมากกวา 9 เมตร  แนะนําวาในชวงระหวาง
ระดับสูงสุดของช้ันนํ้าและระดับบนสุดของทอกรอง
ควรใสกรวดกรุใหสูงขึ้นกวาน้ีก็ไดแตถาหากช้ันนํ้า 
บางมากมีชวงระยะหางดังกลาวเหลือนอยควรใส 
กรวดกรุใหอยูเหนือทอกรองใหนอยดวยเชนกัน เพ่ือ
เปนการปองกันไมใหกรวดกรุไปวางตัวอยูในช้ันนํ้า 
ช้ันอื่นซ่ึงอาจมีผลทําใหเกิดการปนเปอนกันระหวาง
ช้ันนํ้าภายหลังได 

(1.4)  สําหรับระดับต่ําสุดของกรวดกรุ
อยางนอยตองอยูท่ีระดับต่ําสุดของทอกรองหรือถา
หากอยูที่ระดับลางสุดของทอรับทรายไดยิ่งดีหากไมมี
ปญหาเรื่องคุณภาพน้ําบาดาล  

(1.5)  ปลายทอเติมกรวดควรอยูสูงกวา
ตําแหนงกรวดกรุเล็กนอย ซ่ึงการเติมกรวดหากมีชวง
หางมากจะตองขยับทอเติมขึ้นเปนชวงๆ เพ่ือใหกรวด

สามารถเรียงตัวไดสะดวก 
(1.6)  ที่ปลายทอเติมกรวดดานบนควร

ทํากรวยติดปลายทอเพ่ือความสะดวกในการเทกรวด 
(2)  วิธีการตรวจวัดกรวดกรุท่ีเติม    
(2.1)  ในการเติมกรวดไมสามารถที่จะ

ทําใหกรวดจัดเรียงตัวไดระดับตามท่ีออกแบบได 
รอยเปอรเซ็นตแตเม่ือเติมกรวดแลวจะตองมีการ
ตรวจสอบระดับเม็ดกรวดที่เติมโดยการวัดระดับ ซ่ึง
ควรวัดผานทอเติมกรวดเพราะหากวัดรอบๆ ทอกรุ
สายดิ่งท่ีหยอนลงอาจติดตรงขอตอ (coupling) หรือ
ติดที่โครงบังคับบอ (centralizer) ก็ได ยิ่งบอมีความ
ลึกมากย่ิงมีปญหามาก   

(2.2)  การคํานวณปริมาณชองวางรอบๆ 
บอเปนวิธีการตรวจสอบในเบื้องตน ซ่ึงเปนตัวกําหนด
ปริมาณกรวดที่จะเติมไดเชนกัน เชน หากคํานวณ
ชองวางท่ีตองเติมกรวดได 10 ลบ.ม. ควรสั่งกรวดมา
เผ่ือเปน 12 ลบ.ม. เพราะอาจจะพบโพรงชวงท่ีบอพัง 
เม็ดกรวดที่เติมก็จะตองก็จะตองเพ่ิมปริมาณขึ้นอีก 

(2.3)  วิธีการสังเกตนํ้าโคลนที่ไหลออก
ทางปากบอเปนการตรวจสอบแทนการที่ของกรวดกับ
นํ้าโคลนไดเปนอยางดี  เน่ืองจากกอนเติมกรวดกรุจะ
มีนํ้าโคลนอยูเต็มบออยูตลอด  ท้ังรอบๆ ทอกรุ และ
ทอกรอง  หากมีการเติมกรวดลงไปแทนที่นํ้าโคลน
ตรงบริเวณที่วางรอบๆ ทอกรองจะมีผลทําใหนํ้าโคลน
ไหลเขารูเปดทอกรองแลวไหลออกมาใหเห็นที่ปลาย
ทอกรุดานบนสุด  และหากกรวดกรุแทนท่ีหรือวางตัว
จนทวมทอกรองแลว  นํ้าโคลนดังกลาวก็จะหยุดไหล
ออกทางปลายทอกรุแตจะไหลออกขางๆ ทอกรุแทน  
จัดไดวาเปนวิธีที่งายตอการสังเกตในขณะปฏิบัติงาน 

(3) การผนึกผนังบอดวยดินเหนียว   
 การผนึกผนังบ อด วย ดินเห นียว  

จุดประสงคก็เพื่อก้ันไมใหนํ้าในชั้นนํ้าขางบนไหลลงมา
ปะปนกับช้ันนํ้าท่ีเลือกและยังเปนการกั้นนํ้าปูนซีเมนต
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รูปที่ 2  แสดงวิธีการเติมกรวดกรุผานทอเติมกรวด (Driscoll, 1987)  
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ท่ีจะอัด หากการผนึกขางบอมีการใชซีเมนตเพ่ิมดวย 
ไมใหไหลเขามาอุดชองวางในเม็ดกรวดกรุที่ เติม  
สําหรับคุณสมบัติของดินเหนียวท่ีเหมาะสมน้ันจะตอง
เปนดินเหนียวนํ้าจืดเน้ือเนียนไมมีเม็ดทราย ไม ราก
ไม เศษวัตถุอยางอื่นเจือปน  และไมมีกล่ินอันนา
รังเกียจ  การอุดกลบดวยดินเหนียวจะใชวิธีหยอนลง 
ขางทอหรือขางบอก็ได  กอนหยอนจะตองปนเปน
กอนกลมๆ ขนาด 2 เซนติเมตร แลวตากแหงกอน  
การใสจะตองใสรอบๆ บอใหดินเหนียวอยูเหนือกรวด
กรุขึ้นมาไมนอยกวา 5 เมตร แลวคอยอุดกลบดวยดิน
ตะกอนหรือนํ้าปูนซีเมนตตอไป 

(4) การผนึกขางบอดวยซีเมนต  
   การผนึกขางบอดวยซีเมนต (cement 

grouting) โดยทั่วไปการอัดนํ้าซีเมนตจะมีจุดประสงค
เพ่ือปดก้ันช้ันนํ้าที่ไมตองการและเพื่ออุดกลบหลุม
เจาะในสวนที่ลึกเกินกวาความลึกท่ีจะใสทอกรอง ทั้ง
ยังเปนการหอหุมทอกรุเพ่ือปองกันนํ้าเค็มมากัดกรอน
ทอและยังชวยพยุงทอกรุบอใหแขวนหรือทรงตัวอยูใน
ระดับที่ตองการ  ในการเติมซีเมนตจะตองเติมผาน
ทางทออัดซีเมนต (grout pipe) ซ่ึงตอจากปากบอลง
ไปจนถึงระดับตํ่าสุดของบริเวณที่จะทําการอุดหรือ
ผลึกขางบอ  ในกรณีท่ีบอนํ้าบาดาลลึกมากควรมีการ
ถอนทออัดซีเมนตขึ้นเปนชวงๆ เพื่อเปนการลด
แรงดันที่ เ กิดได  การเลือกใช ปูนซีเมนตควรใช
ปูนซีเมนตประเภทซิลิกา ซีเมนต  หรืออื่นๆ  ที่ มี
คุณภาพเทียบเทากัน  การผสมใหละลายผงปูนในน้ํา
ดวยอัตราสวน 1:1 โดยนํ้าหนักหรือเม่ือผสมเสร็จแลว
จะตองมีคาความหนาแนนประมาณ 1,420-1,540 
กก./ลบ.ม. (12-13 ปอนด/แกลลอน) ซ่ึงโดยปกติ
นํ้าเปลาจะมีคาความหนาแนน 970 กก./ลบ.ม. (8.2 
ปอนด/แกลลอน) และปูนซีเมนตผงท่ียังไมไดผสมจะมี
คาความหนาแนน 1,090 กก./ลบ.ม. (9.2 ปอนด/

แกลลอน) (AWWA, 2006)  สวนผสมกําหนดไวใน
มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 (รูปท่ี 3)  

การตรวจสอบการอัดซีเมนตมีวิธีการดังน้ี 
(4.1)  นํ้ าปูน ท่ีอั ดลงไปจะ มี นํ้าหนัก

มากกวานํ้าโคลนฉะน้ันนํ้าปูนจะเปนตัวดันนํ้าโคลนให
ไหลออกมารอบๆ ทอกรุปรากฏเห็นไดชัด นํ้าหนัก
ของนํ้าปูนจะชวยกดทับดินเหนียวและกรวดกรุที่เติม
ใหแนนขึ้นทําใหนํ้าโคลนสวนหน่ึงไหลออกทางปาก 
ทอกรุ เ น่ืองจากแรงกดน้ีและอุณหภู มิที่ เ พ่ิมขึ้น
เน่ืองจากนํ้าปูนจะทําใหนํ้าโคลนไหลสะดวกมากขึ้น 

(4.2)  นํ้าปูนที่อัดแตละชวงควรแบงใส
กระปองหรือภาชนะไวตรวจสอบระยะเวลาในการ
แข็งตัว  เพ่ือเปนขอมูลในการบอกเวลาที่จะตองถอน
ทออัดซีเมนตขึ้น 

(4.3)  นํ้ าปูนจะมีอุณหภู มิ สูงกวา นํ้า
โคลนจึงมีผลทําใหนํ้าโคลนที่อยูใกลมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น
ดวย 

(4.4)  เม่ืออัดนํ้าปูนเต็มแลวจะพบวามี
นํ้าปูนไหลออกมาขางบอซ่ึงจะตองรอจนกระทั่งนํ้า
โคลนไหลออกจนหมดจึงหยุดแลวถอนทออัดซีเมนต
ขึ้นจากนั้นรอใหซีเมนตแข็งตัวกอนซ่ึงจะมีการยุบตัว
ของนํ้าปูนซีเมนตดวย จากน้ันคอยเติมนํ้าปูนอีกครั้ง
โดยการเทที่ปากบอแทนการอัดผานทอก็ได 

(4.5)  ในการ เ ติม ซี เมนตต อ ง มีการ
คํานวณปริมาณซีเมนตที่เติมโดยคํานวณจากปริมาณ
ชองวางท่ีเหลือเพื่อเปนขอมูลยืนยันวางานอัดซีเมนต
เสร็จส้ินสมบูรณไดปริมาณตามตองการ 

8.4.4 การกรุบอนํ้าบาดาลแบบไมเติมกรวด 
การกรุบอนํ้าบาดาลแบบไมเติมกรวดมี

ขั้นตอนการกรุบอนํ้าบาดาล การตรวจวัดกรวดกรุท่ี
เติม การผนึกผนังบอดวยดินเหนียว  การผนึกขางบอ
ดวยซีเมนต (Todd, 1980) ดังน้ี  
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รูปที่ 3  แสดงรูปแบบการอัดนํ้าปูน (ซีเมนต) ผานทออัดสําหรับบอนํ้าบาดาลชนิดเติมกรวด (Driscoll, 1987) 
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(1)  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
  การกอสรางบอนํ้าบาดาลกรณีน้ีจะ

ไมมีการเติมกรวดกรุแตจะอัดดินเหนียวหรือการอัด
ซีเมนตซ่ึงจะทําหลังจากที่ลงทอกรุและหัว หัวฉีดนํ้า
ปูนซีเมนต (cement shoe) เสร็จแลวจากน้ันคอยเจาะ
หัวฉีดนํ้าปูนและติดตั้งทอรับทรายตอไปซ่ึงมีขั้นตอน
การกอสรางบอดังน้ี 

(1.1)  ติดตั้งทอกรุพรอมหัวฉีดนํ้าปูน 
(1.2)   อัดซีเมนตขางบอ 
(1.3)   ติดตั้งทอกรองและทอรับทราย 
(2)   การติดตั้งทอกรุและหัวลอย 
  การติดต้ังทอกรุบอบาดาลแบบไม

เติมกรวดจะใชขบวนการเดียวกับการติดต้ังแบบบอ
เติมกรวดแตจะเพิ่มการติดต้ังหัวลอย (รูปที่ 4) เพ่ือให
ทําหนาที่เปนตัวปองกันการไหลยอนกลับ (check 
valve) กันไมใหซีเมนตท่ีจะอัดและนํ้าโคลนท่ีอยูใน
หลุมเจาะไหลเขาทอกรุซ่ึงหัวลอยจะอยูสวนลางสุด
ของการติดตั้งทอกรุตอเขากับทอกรุโดยวิธีการขัน
เกลียวหรือการเชื่อม หัวลอยทําจากพีวีซีและมี ball 
ยางทําหนาท่ีเปน check valve โดยหลอซีเมนตหุมอยู 

หัวลอยท่ีตออยูปลายลางทอกรุเม่ือติดตั้ง
เสร็จ จะตองวางอยูท่ีระดับเหนือช้ันนํ้าที่เลือก หรืออยู
เหนือตําแหนงที่จะวางทอกรองอยูไมนอยกวา 3 เมตร  
ท้ังน้ีเผ่ือวาในการอัดซีเมนตซ่ึงอัดผานหัวลอยน้ัน จะมี
นํ้าปูนซีเมนตบางสวนถูกดันลงไปในหลุมเจาะซ่ึงคาด
วาไมเกิน 3 เมตร  และนํ้าปูนซีเมนตเหลาน้ีจะไปอุด
ช้ันนํ้า  จึงควรหลีกเล่ียงการติดต้ังทอกรองท่ีระดับ
ความลึกดังกลาว 

(3) งานอัดนํ้าปูน (ซีเมนต)  
 การอัดนํ้าปูนในบอบาดาลมี วัตถุ 

ประสงคเพื่อปองกันไมใหผนังบอสัมผัสกับนํ้าในช้ัน 
นํ้าบาดาลชั้นตางๆ ท่ีไมตองการ เหมือนกับการผนึก

ผนังบอ การอัดนํ้าปูนทําไดหลายวิธี สําหรับบอบาดาล
ระดับลึก (ลึกกวา 400 - 500 เมตร) เปนบอแบบไม
เติมกรวดจะมีวิธีดําเนินการโดยเฉพาะ ดังน้ี 

 -  ขณะที่ติดต้ังทอกรุบอใหติดตั้งหัว
อัดนํ้าปูนไวท่ีกนบอ (รูปที่ 5) 

 -  ติดตั้งทออัดนํ้าปูนขนาดเสนผา 
ศูนยกลาง 2.54 ซม. (2.5 น้ิว) โดยปลายทอตองไป
บรรจบกับทออัดนํ้าปูนโดยวิธีขันเกลียวหรืออัดแนน 

 -  สูบอัดนํ้าโคลนผานทอและหัวอัด
นํ้าซีเมนต เจือจางนํ้าโคลนใหมีความหนืด 32 - 35 
เซนติพอยต ตามวิธีวัดโดย marsh funnel 

 -  เตรียมนํ้าปูนโดยการผสมปูนผง
และนํ้าอัตราสวน 1:1 ตามปริมาณที่คํานวณไวและ
เพ่ิมเติมอีกประมาณ 15 % อาจเติมผงเบนโทไนต 
 1 - 3 % เพ่ือปองกันการแข็งตัวเร็วของน้ําปูน 

 -  สูบอัดนํ้าซีเมนตดวยเคร่ืองสูบ
แรงดันสูงและตอเน่ืองจนนํ้าซีเมนตเออลนขึ้นมาท่ี
ระดบัผิวดิน 

 
รูปที่ 4 ตัวอยางหัวลอย  (Driscoll, 1987)  
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 -  ถอนทออัดนํ้าซีเมนตแลวทําความ
สะอาดขณะถอนตองสังเกตวาไมมีการไหลยอนกลับ
ของนํ้าปูนเขาทอกรุ และม่ันใจวาวาลวปดเปดท่ีหัวอัด
นํ้าซีเมนตทํางานปกติ 

 จากน้ันก็ใชหัวเจาะทําการเจาะเอา 
cement shoe ออก แลวเจาะตอลงไปอีกในความลึกท่ี
ตองการวางทอกรองและทอรับทรายตอไป (รูปท่ี 5) 

(4)  งานติดตั้งทอกรองและทอรับทราย 
 การกําหนดขนาดของทอกรองและ

ทอรับทรายในบอชนิดไมเติมกรวดนี้  ทอกรองจะมี
ขนาดนอยกวาทอกรุประมาณ 5 ซม.เพ่ือความสะดวก
ในการติดตั้งการติดตั้งจะเปนลักษณะการนําทอรับ
ทรายที่เช่ือมตอกับทอกรองเรียบรอยแลว ไปวางใน
ช้ันนํ้าที่กําหนด โดยอาศัยการตอทอสงหรือกานนํา
จากปากบอ  (รูปที่ 5) 

8.5 ขั้นตอนการกอสรางบอนํ้าบาดาลใน 
หินแข็ง 

ตามที่กลาวในมาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 
เก่ียวกับมาตรฐานบอนํ้าบาดาลในหินแข็ง ซ่ึงแบง
ออกเปน 2 แบบ คือ บอนํ้าบาดาลใสทอกรุทอกรอง
ตลอดความลึกบอและบอนํ้าบาดาลใสทอกรุเฉพาะ
สวนท่ีเปนหินรวนที่ไมเปนช้ันหินอุมนํ้า และในหินแข็ง 
ซ่ึงเปนช้ันหินอุมนํ้าจะไมใสทอกรุทอกรอง (open 
hole) 

8.5.1 ขั้นตอนการกอสรางบอนํ้าบาดาลที่ใสทอ
กรุทอกรองตลอดความลึกบอ  

(1) หลุมเจาะมีขนาดเพียงพอท่ีจะใสทอ
กรุทอกรองใหมีชองวางระหวางทอกรุและผนังบอ  
2.5 ซม. 

(2) การลงทอกรุทอกรองมีขั้นตอนเชน 
เดียวกับบอบาดาลชนิดเติมกรวด แตเวนชองวาง
ระหวางทอกรุทอกรองจะไมเติมกรวด แตจะผนึกดิน

เหนียวหรือซีเมนตในสวนที่เปนช้ันหินรวนและผนึก
ซีเมนตชวงความลึก 0 - 6 เมตร จากผิวดิน เพ่ือปองกัน 
นํ้าสกปรกไหลเขาบอ สําหรับการลงทอกรองใหตรง
กับช้ันใหนํ้า 

(3) การเลือกช้ันนํ้าบาดาล เปนไปตาม
ผลที่ไดจากการบันทึกขอมูล ระหวางการเจาะ และ
อาจใชเครื่องหย่ังธรณีหลุมเจาะประกอบ 

8.5.2 ขั้นตอนการกอสรางบอนํ้าบาดาลที่เปน
แบบบอเปด 

(1) ใสทอกรุบอหรือทอกันพังเฉพาะที่เปน
หินรวน ท้ังน้ีโดยใชทอกรุ ที่มีขนาดใหญกวารูหลุม
เจาะที่เปนหินแข็ง 

(2) ชองวางระหวางทอกรุกับผนังบอท่ี
เปนหินรวน ผนึกดวยดินเหนียวหรือซีเมนต 

 
8.5.3 การกอสรางบอนํ้าบาดาลที่ช้ันนํ้า 

มีแรงดันสูง 
ช้ันนํ้าบาดาลที่มีแรงดันสูงเม่ือเจาะถึงช้ัน

นํ้าบาดาลแลวนํ้าจะพุหรือพุงขึ้นมา ซ่ึงจะมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับโครงสรางของหินหรือช้ันนํ้าบาดาล   
ช้ันนํ้าบาดาลมีแรงดันสูงมีทั้งนํ้ารอนและเย็น 

การกอสรางบอนํ้าบาดาลเพื่อปองกัน
ไมใหนําไหลซึมจากขางบอตองมีการผนึกขางบอดวย
ซีเมนต ตามวิธีที่กลาวมาแลวในหัวขอการอัดนํ้าปูน  
และมีระบบปองกันไมใหนํ้าไหลลนปากบอโดยมีระบบ
วาลวปด 
9. ความปลอดภัย 

ความปลอดภัยใชมาตรฐานความปลอดภัยใน
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล 
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รูปท่ี 5  การอัดนํ้าปูน (ซาย) การติดตั้งทอกรองและทอรับทราย (ขวา)  
ของบอชนิดไมเติมกรวด (Driscoll, 1987) 
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10. บุคลากร 
10.1  บุคลากรสําหรับการออกแบบและกอสราง

บอนํ้าบาดาลใชชุดเดียวกับมาตรฐานและคูมือ ทบ พ 
1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้า
บาดาลและมาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 การออกแบบ
และกอสรางบอนํ้าบาดาล 

10.2  ผู ชํานาญการเฉพาะควรมี คุณสมบัติ
ตามที่ระบุไวในมาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 
11. เอกสารอางอิง 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548. คูมือเทคโนโลยีการ

พัฒนานํ้าบาดาล โครงการถายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนา ซอมบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล และ
ระบบประปาชนบท ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น, ศูนยทรัพยากรนํ้าบาดาล ภาค 6 กรม
ทรัพยากรน้ํ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พ .ศ .  2549, หนา  
50 - 52.  

American Water Works Association [AWWA], 
2003. Ground Water, Manual of Water 
Supply Practices, American Water Works 
Association, Denver. 

Driscoll, F.G., 1987. Groundwater and wells, 2nd 
Edition, Johnson Division St. Paul, Minnesota.  

National Groundwater Association [NGWA], 1998, 
Manual of water well construction Practices 
Press, NGWA Press.  

Todd, D.K., 1980. Groundwater Hydrology, 2nd 
Edition, John Willey and son.  

12. ภาคผนวก 
ตัวอยางรูปแบบบอบาดาล (1) แบบกรุกรวด (2) 

แบบไมเติมกรวด (3) บอนํ้าบาดาลในหินแข็งชนิดใส
ทอกรองตลอดความลึกบอ (4) บอนํ้าบาดาลในหิน
แข็งชนิดบอเปด (5) บอนํ้าบาดาลในหินแข็งแบบท่ีมี
แรงดันสูงและแบบบอเปด และ (6) บอแบบลดขนาด 
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รูปท่ี 1  ตัวอยางรูปแบบบอนํ้าบาดาลแบบกรุกรวดของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
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รูปที่ 2  ตัวอยางรูปแบบบอนํ้าบาดาลแบบไมเติมกรวด 
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รูปท่ี 3  ตัวอยางรูปแบบบอนํ้าบาดาลในหินแข็งชนิดใสทอกรองตลอดความลึกบอ 
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รูปที่ 4  ตัวอยางรูปแบบบอนํ้าบาดาลในหินแข็งชนิดบอเปด 
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รูปท่ี 5  ตัวอยางรูปแบบบอนํ้าบาดาลในหินแข็งแบบที่มีแรงดันสูงและแบบบอเปด  

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 3000-2550 
  การออกแบบและกอสรางบอน้ําบาดาล 
  

49

 

 

 

 
รูปท่ี 6 ตัวอยางรูปแบบบอแบบลดขนาด 
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คูมือ ทบ พ 4000-2550 
การพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 4000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของ
มาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและ
ปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมี
เครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม  

 
1. บทนํา 

คูมือการพัฒนาบอนํ้าบาดาลไดรวบรวมขั้นตอน
และวิธีการทั้งในดานทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือใหการ
ดําเนินงานถูกตองตามมาตรฐานที่ไดกําหนดไวทําให
บอนํ้าบาดาลมีคุณภาพและประสิทธิภาพการใหนํ้าท่ีดี 
ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูใชงาน  
2. ขอบเขต  

2.1 คูมือน้ีจัดขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับ
พัฒนาบอนํ้าบาดาลตามมาตรฐาน ทบ พ 4000-2550 
หลังการเจาะ ออกแบบ และกอสรางบอนํ้าบาดาล 
(มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 และคูมือ ทบ พ 3000-
2550) และกอนทําการทดสอบปริมาณน้ํา (มาตรฐาน 
ทบ พ 5000-2550) 

2.2 แนวทางปฏิบัติท่ีกลาวในคูมือน้ีไมครอบคลุม
ความหมายความตองรับผิดชอบและหรือมีพันธะใดๆ 
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น ท้ังน้ี หนวยงานใดและหรือบุคลากรใด
ท่ีจะใชคูมือน้ี ตองศึกษาทําความเขาใจ และมีชาง
ผูชํานาญการในการปฏิบัติงาน     

2.3 คูมือน้ีครอบคลุมถึงการพัฒนาบอนํ้าบาดาล
ท่ีเจาะใหม บอเกา และบอสังเกตการณ  

2.4 หนวยวัดท่ีใชในคูมือน้ีเปนหนวยวัดระบบ
เมตริก 

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 
3.1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล : 
  - มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ

เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
  - ม า ต ร ฐ า น  ท บ  พ  3000-2550 ก า ร

ออกแบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 
  - มาตรฐาน ทบ พ 4000-2550 การพัฒนา

บอนํ้าบาดาล 
  - มาตรฐาน  ทบ  พ  5000-2550 การสูบ

ทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล 
  - คูมือ ทบ พ 1000-2550 กาaรเจาะเพ่ือ

สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
  - คู มือ ทบ พ 3000-2550 การออกแบบ

และกอสรางบอนํ้าบาดาล 
  - คูมือ ทบ พ 5000-2550 การสูบทดสอบ

ปริมาณน้ําบาดาล 
  - คู มือเทคโนโลยีการพัฒนานํ้าบาดาล 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา ซอมบํารุง 
รักษาบอนํ้าบาดาล และระบบประปาชนบท ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2548)  

3.2 U.S. Geological Survey, 1997. Guidelines 
and Standard Procedures for Studies of Ground-
Water Quality : Selection and Installation of Well, 
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and Supporting Documentation, Water-Resource 
Investigations Report 96-4233, Reston, Virginia.  
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 การพัฒนาบอนํ้าบาดาล หมายถึง การดูแล
รักษาหรื อซอมบํ า รุ งบอ นํ้าบาดาลเพื่ อ ใหบ อ มี
ประสิทธิภาพการใหนํ้าสูงสุด โดยการทําความสะอาด
หรือซอมแซมบริเวณผนังบอเจาะซ่ึงอาจจะมีการอุด
ตันจากกระบวนการเจาะหรือจากการเสื่อมสภาพ
เน่ืองจากใชงานมานาน ใหกลับเขาสูสภาพเดิมใหมาก
ท่ีสุด ขณะเดียวกันการพัฒนาบอจะทําใหกรวดทราย 
(กรวดกรุ) หรือช้ันหินที่อยูรอบๆบอ มีความโปรง 
ปราศจากสิ่งอุดตัน ทําใหนํ้าสามารถไหลผานเขาบอ
ไดดี 

4.2 ทอกรอง (well screen) หมายถึง ทอท่ีมี
ชองวางใหนํ้าจากชั้นหินอุมนํ้าไหลเขาบอนํ้าบาดาล มี
ท้ังแบบพันดวยลวดและแบบเซาะรอง  

4.3 ระดับนํ้าปกติ (static water level) คือระดับ
นํ้าในบอบาดาล ท่ียังไมถูกกระทบจากการสูบนํ้า
บาดาลซ่ึงจะมีความดันท่ีผิวนํ้าเทากับความดันของ
บรรยากาศ  

4.4 ระยะนํ้าลด (drawdown) คือ ระยะท่ีระดับ
นํ้าบาดาลลดลงจากระดับปกติ เน่ืองจากการสูบนํ้า
ออกจากบอนํ้าบาดาล    
5. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหบอนํ้าบาดาลที่ เจาะและกอสรางมีขีด
ความสามารถผลิตนํ้าไดสูงสุดและอื่นๆ ดังน้ี   

5.1  การพัฒนาบอจะทําใหคุณสมบัติแรงดันนํ้า
ธรรมชาติ (natural hydraulic properties) บริเวณผนัง
หลุมเจาะ (borehole wall) ในช้ันนํ้าบาดาล (aquifer) 
ท่ีไดรับผลกระทบจากขบวนการเจาะบอใหกลับสู
สภาวะสูงสุดหรือใกลเคียงกับแรงดันนํ้าธรรมชาติเดิม 

และการพัฒนาบอ จะทําใหชองวางระหวางเม็ดกรวด
ทรายรอบๆ ทอกรอง (well screen) มีสภาพโปรง ทํา
ใหการไหลของนํ้าเขาสูบอนํ้าบาดาลคลองตัวยิ่งขึ้น 
ทําใหบอนํ้าบาดาลมีประสิทธิภาพการใหนํ้าสูง ลด
โอกาสการอุดตันของทอกรอง การตกตะกอนที่กนบอ
ทําใหอายุการใชงานของบอยืนยาว 

5.2  บอที่มีประสิทธิภาพการใหนํ้าท่ีดีมีระยะนํ้า
ลด (drawdown) นอย ชวยใหประหยัดคาพลังงานใน
การสูบนํ้า  

5.3  การพัฒนาบอที่ดีจะทําใหปราศจากตะกอน
ทรายเขาบอขณะสูบนํ้า เปนการปองกันเคร่ืองสูบนํ้า 
ไมใหเกิดความเสียหาย   

5.4  เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับกําหนดอัตราสูบ
ท่ีเหมาะสมในการทดสอบปริมาณน้ํา 

อยางไรก็ตาม ถาการเจาะบอบาดาล หรือการ
ออกแบบและกอสรางบอบาดาลหรือการใสทอกรุทอ
กรองไมดีจะพัฒนาบอดวยวิธีใดๆ ก็ไมสามารถทําให
ประสิทธิภาพการใชงานของบอบาดาลนั้นดีขึ้นได     
6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ 

เคร่ืองจักรกลและอุปกรณที่ใชสําหรับพัฒนาบอ
นํ้าบาดาล สวนใหญเปนชุดเดียวกับชุดเจาะและ
กอสรางบอนํ้าบาดาล ซ่ึงแตละประเภทเครื่องเจาะ จะ
เหมาะสําหรับแตละวิธีพัฒนาบอที่แตกตางกันหรือ
อาจจะใชรวมกันได ส่ิงท่ีสําคัญ คือ อุปกรณสําหรับแต
ละวิธีซ่ึงไดสรุปไวในตารางท่ี 1 
7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน 

การพัฒนาบอเปนขั้นตอนท่ีสําคัญเพื่อใหบอท่ี
เจาะลงทอกรุทอกรองเสร็จแลวไดมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพสูง สุด  ดัง น้ันกอนดํา เ นินงานควร
พิจารณาขอมูลดังน้ี 
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ตารางที่ 1  เคร่ืองมือและอุปกรณใชสําหรับการพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

วิธีการพัฒนา 
บอนํ้าบาดาล 

รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ 
อุปกรณหลัก อุปกรณเฉพาะ 

1. การตักนํ้า 
(bailing) 

ตามรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล แบบเจาะ
กระแทก  หรือแบบเจาะหมุนตรง ตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 

-  กระบอกตักนํ้า ทําดวยโลหะ ขนาดเล็กกวา 
   เสนผาศูนยกลางในของทอกรอง ประมาณ 51 มม.  
   (2 น้ิว)  ความยาว 1 - 6 ม. 

2. การเปากวนน้ํา
และสูบออกดวยลม 
(air surging and 
lifting) 

ตามรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล แบบเจาะ
หมุนตรงหรือแบบเจาะหมุนดูดกลับ ตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 

-  เครื่องอัดลม (air compressor) ขนาด ไมนอยกวา 7 
   กก/ตร.ซม. (102 ปอนด/ตารางนิ้ว) ปริมาณลมไมนอย
กวา 420 ลบ.ม./ชม. (220 ลูกบาศกฟุต/นาที)  

-  ทอลมขนาด (air line) ขนาด ∅ 13 - 102 มม.  
-  ทอสูบนํ้า (eductor pipe) ขนาด ∅ 51 – 305 มม. 

3. การอัดและดึง
นํ้าดวยลูกสูบ 
(mechanical 
surging)  

ตามรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล แบบเจาะ
หมุนตรงหรือแบบเจาะหมุนดูดกลับ ตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 
 

-  ลูกสูบ (plunger หรือ surge block) ขนาดเสนผาศูนย 
   กลางภายนอก กระชับกับเสนผาศูนยกลางภายใน 
ทอกรุบอ  

-  เครื่องอัดลม ขนาดแรงดัน ไมนอยกวา 7 กก./ตร.ซม.  
  (7 บาร หรือ 102 ปอนด/ตารางนิ้ว) ปริมาณลมไมนอย
กวา 420 ลบ.ม./ชม. (220 ลูกบาศกฟุต/นาที)   

-  ทอลมขนาด ขนาด ∅ 13 - 25 มม. 
-  กานเจาะหรือทอสูบนํ้า ขนาด ∅ 51 - 102 มม. 

4. การดึงนํ้าดวย
กระบอกกวาด 
(swabbing) 

ตามรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล แบบเจาะ
กระแทก  
หรือแบบเจาะหมุนตรง ตามมาตรฐาน 
ทบ พ 1000-2550 

-  ตัวกวาด ขนาดเสนผาศูนยกลางนอก มีความกระชับกับ 
เสนผาศูนยกลางในทอกรอง สวนกระบอก มีขนาดเล็ก
กวาเสนผาศูนยกลางในของทอกรอง ประมาณ 51 มม.  
(2 น้ิว) 

-  เครื่องอัดลมขนาดแรงดันไมนอยกวา 7 กก./ตร.ซม  
  (7 บาร หรือ 102 ปอนด/ตารางนิ้ว) ปริมาณลมไมนอย
กวา 420 ลบ.ม./ชม. (220 ลูกบาศกฟุต/นาที)  

-  ทอลมขนาด ขนาด  ∅ 13 – 25 มม. 
-  ทอสูบนํ้า ขนาด  ∅ 51 - 102 มม. 

5. การฉีดลางดวย
ลม (air jetting) 

ตามรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล แบบเจาะ
หมุนตรงหรือแบบเจาะหมุนดูดกลับ ตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 

-  หัวฉีด (nozzle jetting tool) เปนแบบ 4 รูฉีด (nozzle) 
แตละรู มีขนาด ∅ 4.7 – 13 มม. และหัวฉีดมีขนาดเล็ก
กวาเสนผาศูนยกลางภายในทอกรอง ประมาณ 25 มม.    

-  เครื่องอัดลม ขนาดแรงดัน ไมนอยกวา 14 กก ./ตร.ซม. 
(14 บาร หรือ 200 ปอนด/ตารางนิ้ว) ปริมาณลมไมนอย
กวา 420 ลบ.ม./ชม. (220 ลูกบาศกฟุต/นาที)  

-  ทอลม ขนาด ∅ 13 - 25 มม.  
-  กานเจาะหรือทอสูบนํ้า ขนาด ∅  51 - 102 มม.  
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ตารางที่ 1  เคร่ืองมือและอุปกรณในการพัฒนาบอนํ้าบาดาล (ตอ)  

วิธีการพัฒนา 
บอนํ้าบาดาล 

รายการเคร่ืองมือและอุปกรณ 
อุปกรณหลัก อุปกรณเฉพาะ 

6. การฉีดลางดวย
นํ้า (water jetting) 

ตามรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล แบบเจาะ
หมุนตรงหรือแบบเจาะหมุนดูดกลับ ตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 

-  หัวฉีด (nozzle jetting tool) เปนแบบ 4 รูฉีด (nozzle) 
แตละรู มีขนาด ∅ 4.7 – 13 มม. และหัวฉีดมีขนาดเล็ก
กวาเสนผาศูนยกลางภายในทอกรอง ประมาณ 25 มม.    

-  เครื่องสูบนํ้าแรงดันสูง (reciprocating pump หรือ mud 
pump) ขนาดแรงดันนํ้าไมนอยกวา 7 กก/ตร.ซม. (102 
ปอนด/ตารางนิ้ว) ปริมาณน้ําไมนอยกวา 10 ลบ.ม./ชม. 
(5.3 ลูกบาศกฟุต/นาที)  

-  เครื่องอัดลม ขนาดแรงดันไมนอยกวา 7 กก./ตร.ซม.  
   (7 บาร หรือ 102 ปอนด/ตารางน้ิว) และปริมาณลมไม  
นอยกวา 420 ลบ.ม./ชม.   

-  ทอลม ขนาด ∅ 13 - 25 มม.  
-  กานเจาะหรือทอสูบนํ้า ขนาด ∅ 51 - 102 มม.  

7. การสูบดวย
อัตราสูงกวาอัตรา
ใหนํ้าของบอ (over 
pumping) 

ตามรายการเครื่องจักรกลและอุปกรณ
เจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล แบบเจาะ
หมุนตรงหรือแบบเจาะหมุนดูดกลับ ตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 

-  เครื่องสูบนํ้าแบบเทอรไบน (vertical turbine line shaft) 
พรอมทอสูบนํ้า ขนาด 102 - 305 มม. 

-  เครื่องยนตดีเซล ขนาด 90 - 260 แรงมา 
-  หัวเกียร (angle gear) ทดรอบ 1 : 2 
-  ประตูนํ้า เครื่องมือวัดความดัน อัตราการไหลของน้ํา 

(orifice หรือ weir) 
-  อุปกรณวัดระดับนํ้าในบอ (electric tape)  
-  และอื่นๆ ตามอุปกรณการสูบทดสอบปริมาณน้ํา 
มาตรฐาน ทบ พ 5000-2550 

8. ลางยอนกลับ 
(backwashing) 

เหมือนขอ 7.  เหมือนขอ 7. หรือขอ 2.    
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- ลักษณะของช้ันนํ้าบาดาล  
- วิธีการเจาะ  
- ขนาดและความลึกของบอเจาะ   
- ขนาดและชวงความลึกของทอกรุและ 
 ทอกรองท่ีติดตั้ง  
- ชนิดของทอกรุและทอกรองประเภททอกรอง  
- การผนึกขางบอ  
- สภาพพื้นที่  
- สภาพอากาศ  
- แหลงนํ้าจืดสะอาดที่สามารถหาไดในบริเวณ 
 ใกลเคียง  
- ในกรณีเปนบอเกาซ่ึงสูบใชงานมากอนให

ตรวจสอบระดับนํ้าปกติ ปริมาณการใหนํ้าของบอ หรือ
อัตราการสูบ ระยะนํ้าลด และคุณภาพนํ้าที่สูบได 

ขั้นตอนการดําเนินงานดังแสดงในรูปที่ 1 และ
การเลือกวิธีการพัฒนาบอที่เหมาะสมสรุปไวในตาราง
ที่ 2 ตัวอยางการเลือกวิธีการพัฒนาบอ เชน ถาบอ
บาดาลเจาะและกอสรางดวยระบบเจาะหมุนตรงในช้ัน
นํ้าหินรวนโดยใชนํ้าโคลนชวยเจาะ ติดตั้งทอกรุทอ
กรองพีวีซีในช้ันนํ้าที่หนา ระยะทอกรองยาวหรือหลาย
ชวงความลึก วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมมี 3 วิธี ไดแก 
การตักนํ้า การเปากวนนํ้าและสูบออกดวยลม และการ
ฉีดลางดวยนํ้า ระหวางดําเนินงานตองบันทึกผลการ
ปฏิบั ติงานตามแบบรายงานการเจาะประจําวัน 
(มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550) 

7.1 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีการตักนํ้า 
การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีการตักนํ้าโดย

ใชกระบอกตัก (bailer) ซ่ึงทําจากทอเหล็กเหนียว 
(mild steel) หรือเหล็กไรสนิม (stainless steel) มี
ลักษณะรูปทรงกระบอกมีความยาว 1-6 เมตร เสนผา 
ศูนยกลางภายนอกเล็กกวาเสนผาศูนยกลางภายใน
ของทอกรองไมเกิน 51  มม. (2 น้ิว)  ปลายกนของ
กระบอกตักจะติดล้ินกันกลับไว (รูปที่ 2) ที่สวนบน

ของกระบอกตักมีหูตอกับลวดสลิงไปยังกวานของ
เครื่องเจาะ 

หยอนกระบอกตักนํ้าลงในบอบาดาลจนถึง
กนบอแลวตักนํ้าออกหรือหยอนลงที่ระดับใตทอกรอง 
แลวดึงขึ้นและหยอนลงในชวงความลึกของทอกรอง 
จังหวะท่ีดึงกระบอกตักนํ้าจะถูกดึงจากช้ันนํ้าบาดาล
ผานกรวดกรุและผานชองเปดของทอกรองพาเอานํ้า
โคลนหรือทรายละเอียดเขามาในบอ ขณะเดียวกับ
จังหวะที่หยอนลง นํ้าจะถูกดันผานชองเปดของทอ
กรองกรวดกรุและผนังหลุมเจาะของช้ันนํ้าบาดาล 

การกระทําดังกลาวจะทําใหนํ้าโคลนและ
ทรายละเอียดในกรวดกรุหลุดเขาในบอ ทําใหชองวาง
ระหวางเม็ดกรวดกรุโปรง นํ้าไหลเขาบอไดดี และเกิด
การจัดขนาดการเรียงตัวของเม็ดกรวดทราย และก้ัน
ไมใหทรายละเอียดเขาบอไดอีก 

ในกรณีที่ลงทอกรองไวหลายชวงความลึก 
ควรจะพัฒนาทอกรองท่ีอยูบนสุดกอน จากนั้นจึง
พัฒนาทอกรองที่อยูลึกถัดไป  เม่ือส้ินสุดการพัฒนา
ทอกรองทอนสุดทายแลวจึงทําการหยอนกระบอกตัก
จนถึงกนบอเพ่ือตักเก็บตะกอนนํ้าโคลนและทราย
ละเอียดออกใหหมดจนไดระดับความของลึกจริงของ
บอและตักไดนํ้าใสปราศจากตะกอนขุนหรือทราย 
เจือปน  

การพัฒนาบอดวยกระบอกตักน้ีเหมาะ
สําหรับชุดเจาะกระแทกเพราะมีเครื่องมืออุปกรณและ
กระบอกตัก (bailer) ประจําในชุดเจาะและมีขีดความ 
สามารถที่เหมาะสมกวาเครื่องเจาะอื่นๆ 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาบอโดยการตักนํ้า
น้ัน เปนเพียงวิธีขั้นพ้ืนฐาน อุปกรณและกรรมวิธีไม
สลับซับซอน และมีขอจํากัด เหมาะสําหรับบอนํ้า
บาดาลที่มีปริมาณการสูบนํ้าไมมาก และติดตั้งเครื่อง
สูบนํ้ามือโยกหรือเครื่องสูบนํ้าแบบจุมขนาดเล็ก 
(submersible pump)  
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รูปที่ 1  ข้ันตอนการพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
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ตารางที่ 2  การเลือกวิธีพัฒนาบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม 
          ขอมูลของการเจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล     วิเคราะหเลือกการพัฒนาบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม

เครื่องเจาะที่ใชพัฒนา        ช้ันน้ําบาดาล   ระบบน้ําหมุนเวียนการเจาะ  วัสดุทอกรุทอกรอง  ชวงความลึกทอกรอง          วิธีการพัฒนา
หินรวน หินแข็ง ไมใช นํ้า โคลน ลม เหล็ก พี วี ซี ชวงเดียว หลายชวง 1 2 3 4 5 6 7 8

กระแทก

หมุนตรง

หมุนดูดกลับ

                 หมายเหตุ : 1 = การตักน้ํา (bailing) 2 = การเปาอัดกวนน้ําและสูบออกดวยลม(air surging and lifting)
3 = การอัดและดึงน้ําดวยลูกสูบ (mechanical surging) 4 = การดึงน้ําดวยกระบอกกวาด (swabbing)
5 = การฉีดลางดวยลม (air jetting) 6 = การฉีดลางดวยนํ้า (water jetting)
7 = การสูบดวยอัตราสูงกวาสูบใชจริง (over pumping) 8 = การลางยอนกลับ (backwashing)
        : ขอมูลที่ไดจากการเจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล       : วิธีการพัฒนาบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม
             : แสดงขั้นตอนการเลือกวิธีการพัฒนาบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม จากขอมูลการเจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
(1) กรณีบอน้ําบาดาลตื้นแตมีระดับน้ําปกติลึก หรือมีคาระยะน้ําลดมาก การพัฒนาบอดวยวิธีเปาอัดกวนน้ําและสูบออกดวยลม จะไมเหมาะสม
(2) กรณีบอน้ําบาดาล ที่ติดตั้งทอกรองบอแบบเซาะรอง การพัฒนาบอดวยวิธีฉีดลางดวยนํ้าหรือลม อาจจะไมคอยเหมาะสม
(3) การวิเคราะหเลือกวิธีพัฒนาที่เหมาะสม ใชเกณฑพิจารณาเบื้องตน จากอุปกรณที่มีประจําอยูในแตละประเภทของเครื่องเจาะ เชน ชุดเจาะกระแทกมักจะไมมี
(4) เครื่องอัดลมและกานเจาะอยูประจํา ชุดเจาะหมุนดูดกลับมักจะไมมีระบบกวานที่มีความเร็วสูง เปนตน
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รูปท่ี 2  ล้ินกันกลับท่ีปลายกระบอกตักนํ้า  

(Driscoll, 1987) 

7.2 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการเปาอัด
กวนนํ้าและสูบออกดวยลม 

การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการเปาอัด
กวนน้ําและสูบออกดวยลม (air surging and lifting)
อุปกรณหลักที่ใชในการพัฒนาบอ คือ เครื่องอัดลม 
ทอลม (air line) และทอสูบนํ้า (eductor pipe) ขนาด
ท่ีจะตองใชขึ้นอยูกับความลึกบอ ขนาดบอกับระดับนํ้า
ปกติ ระดับความลึก ปริมาณท่ีตองการเปา และวัสดุ
ทอกรุและทอกรอง  

การลงทอสูบนํ้าใหปลายทออยูที่ระดับของ
ทอกรองและลงทอลมในทอสูบนํ้า (รูปที่ 3) ใหปลาย
ทอลมอยูตํ่ากวาระดับนํ้าขณะสูบประมาณ 30 - 60 % 
ของความลึกของทอลมทั้งหมดท่ีติดตั้งในบอ  

สวนปลายของทอสูบนํ้า ควรออกแบบ
ลักษณะเปนหัวเจาะปกเล็กๆ (เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการเปาเก็บทรายที่กนบอ) และเช่ือมดานในเปน
ตระแกรงขนาดประมาณ 13 มม. (0.5 น้ิว) เพื่อความ
ปลอดภัย ในกรณีที่ทอลมเกิดหลุดขาดก็จะคางอยูใน
ทอสูบนํ้า สวนที่ปากบอจะติดต้ังทอสามทาง (T-head) 
พรอมเกจวัดความดันและประตูนํ้าสําหรับควบคุมการ
อัดลมเขาตามความดันท่ีตองการและควบคุมการปด
เปดนํ้าขณะเปาออก 

เม่ือติดตั้งระบบเขากับเครื่องอัดลมแลว 
เริ่มตนดวยการอัดลมเขาทอลมแตปดประตูนํ้าไมใหนํ้า
ออกทางทอสูบนํ้า ปริมาณและแรงดันลมจะดันออก
ทางปลายทอลมและดันนํ้าสวนหน่ึงข้ึนตามทอสูบนํ้า 
(นํ้าสวนหน่ึงจะสะสมอยูในทอสูบนํ้าเพราะประตูนํ้า
ปด) จนกระทั่งแรงดันของนํ้าและอากาศในทอสูบนํ้า
เทากับแรงดันของนํ้าท่ีปลายทอสูบนํ้า แรงดันของลม
ท่ีอัดจะคอยๆ ดันนํ้าท่ีอยูระหวางชองวางทอสูบนํ้า
และทอกรุ จนถึงจุดท่ีลมดันมีปริมาณท่ีสะสมมากพอ 
ก็จะดันนํ้าท่ีสะสมไวขึ้นและออกทางปากบอ จังหวะท่ี
นํ้ากําลังจะขึ้นถึงระดับปากบอใหทําการปดลมไมให
เขาทอลม  นํ้าในสวนที่กําลังจะออกที่ปากบอจะไหล
กระแทกกลับลงบอและเกิดแรงดันใหนํ้าโคลนและ
ทรายละเอียดท่ีคางอยูในกรวดกรุ เกิดการแตกตัว 
และไมเกิดการอัดแนนของทราย (sand bridge) ใน
กรวดกรุและเม่ือสลับกับการเปดประตูลมใหลมดันเขา
ไปในทอลม (ซ่ึงในระยะเวลาที่ปดประตูลมใหนํ้าไหล
กระแทกกลับ เคร่ืองอัดลมจะสรางแรงดันและปริมาณ
ลมสะสมไวในถังอัดลม) แรงดันลมที่สูงและปริมาณท่ี
สะสมมากขึ้นจะยกนํ้าใหขึ้นทางปากบออยางรวดเร็ว
ทําใหนํ้าโคลนและทรายละเอียดถูกดึงเขามาในบอ 

ดําเนินการตามวิธีที่ไดกลาวน้ีหลายๆ ครั้ง 
และดึงขยับปลายทอสูบนํ้าขึ้นมาครั้งละ 1 ม. แลว
ดําเนินตามข้ันตอนดังกลาวจนสุดความยาวของทอ
กรอง อาจจะใชเวลาประมาณ 1 ชม. หรือนานกวาน้ัน 
ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความลึกบอและขนาดบอนํ้าบาดาลที่
พัฒนา  ในกรณีท่ีติดตั้งทอกรองไวหลายชวงควรจะทํา
การพัฒนาทอนบนสุดกอน แลวจึงพัฒนา ที่อยู ลึก
ถัดไปเรื่อยๆ เม่ือส้ินการสุดพัฒนาทอกรอง ทอน
สุดทายแลว จึงหยอนทอสูบนํ้าใหปลายทออยูเหนือ
ตะกอนทรายละเอียด ทําการเปดประตูนํ้าท่ีทอสูบนํ้า 
และอัดลมเขาทางทอลม แรงดันและปริมาณลมจะอัด
นํ้าท่ีอยูในทอลมและทอสูบนํ้าใหพนออกปากทอสูบนํ้า
ขณะท่ีเปาเก็บทรายกนบอทําการหมุนทอสูบนํ้าพรอม 
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รูปที่ 3 การติดต้ังทอสูบนํ้าและทอลมในบอนํ้าบาดาล

สําหรับการพัฒนาบอดวยวิธีเปาอัดกวนน้ํา 
และสูบออกดวยลม (Ingersoll-Rand, 1971) 

 

ขยับขึ้นลงอยางชาๆ  เพ่ือใหปลายทอสูบนํ้าที่เปนหัว
เจาะปกเล็กๆ ทําหนาคุยตะกอน นํ้าโคลน และทรายที่
กนบอใหฟุงกระจายทําใหการเปาเก็บทรายในบอ
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว จนกระทั่งไดความลึกถึง
กนบอและท่ีนํ้าท่ีสูบออกปราศจากความขุนหรือทราย
เจือปน 

กรณีที่มีนํ้าขุนและทรายเขาบอมากในขณะ
พัฒนาทอกรองชวงบน และมีการตกตะกอนมากที่ 
กนบอและอาจทวมทอกรองทอนท่ีอยูลึกถัดไป ควรทํา
การเก็บทรายใหหมด กอนดําเนินการพัฒนาทอกรอง
ทอถัดลงไปอีกเรื่อยๆ  

การพัฒนาบอนํ้าบาดาลโดยวิธีเปาอัดกวน
นํ้าสูบออกดวยลมน้ี แมจะเปนวิธีท่ีใหผลดีแตก็ยังมี
ขอจํากัด เม่ือระดับนํ้าปกติอยูตื้นและระยะนํ้าลดมาก
ขณะพัฒนาหรือบอมีความลึกจํากัดจะทําใหทอสูบนํ้า
จมอยูใตระดับนํ้าขณะสูบ (pumping submergence) 
นอยกวา 30% ทําใหใชเวลาในการพัฒนาบอนาน อีก
ท้ังการเริ่มตนการเปาดันนํ้าตองใชแรงดันสูง เน่ืองจาก
คาแรงสงสูงในบอมาก กรณีน้ีจะทําใหคาใชจายในดาน
แรงงาน พลังงาน ความสึกหรอของเครื่องมือและ
อุปกรณส้ินเปลืองมากข้ึน 

กําลังแรงดันและปริมาณลมที่ ใชจะเปน
ปจจัยสําคัญในการพัฒนาบอ โดยท่ัวไปใชแรงดันไม
นอยกวา 7 กก./ตร.ซม. (7 บาร หรือ 100 ปอนด /
ตารางน้ิว) สําหรับบอลึกประมาณ 80 ม. และปริมาตร
ลมประมาณ 6 - 10 เทา ของปริมาณนํ้าท่ีสูบออก เชน 
ปริมาณนํ้าท่ีสูบออก 70 ลบ.ม./ชม. ปริมาณลมที่ใช
ประมาณ 420 - 700 ลบ.ม./ชม. โดยความลึกของทอ
ลมจมในนํ้าขณะสูบท่ีระดับเหมาะสม (ประมาณ 60%) 

ปริมาณลมท่ีตองใชในการสูบนํ้าข้ึนอยูกับ
แรงสงสูงรวม (total pumping lift) คาความลึกของทอ
ลมจมในนํ้าขณะสูบและพ้ืนที่หนาตัดระหวางทอสูบนํ้า
และทอกรุบอ (หรือระหวางทอลมกับทอสูบนํ้า) ซ่ึง
สามารถประมาณไดจากกราฟในรูปท่ี 4 ในกรณีบอลึก
และระดับนํ้าคงที่ลึก ปริมาณลมที่ใชอาจเพ่ิมเปน 2 
หรือ 3 เทา ของปริมาณลมที่อานไดจากกราฟตามที่
ไดกลาวมาแลว ซ่ึงจะทําใหนํ้าที่สูบมีการไหลที่ราบ-
เรียบและสม่ําเสมอ (steady flow)   

ตัวอยางการคํานวณความลึกทอลมจมในนํ้า
ขณะสูบ ปริมาณ และแรงดันลมท่ีใช เชน บอนํ้าบาดาล
ลึก 124 ม. (405 ฟุต) ระยะทอกรองลึก 110 -124 ม. 
(360 - 405 ฟุต) ขนาดทอกรองบอ 254 มม. (10 น้ิว) 
ระดับนํ้าคงที่ 30.5 ม. (100 ฟุต) ประเมินอัตราการสูบ
นํ้าที่ 136 ลบ.ม./ชม (600 แกลลอน/นาที) และให
ระดับนํ้าขณะสูบ 61 ม. (200 ฟุต) ดูรูปท่ี 5  
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รูปท่ี 4  กราฟแสดงคาปริมาณลมที่ตองใชตอการสูบนํ้า 1 แกลลอน/นาที ที่มีคาแรงสงรวม และความลึก 

ของทอลมจมในนํ้าขณะสูบ (%) แตกตางกัน (ดัดแปลงจาก Ingersoll-Rand, 1971) 
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ขั้นตอนการพิจารณาและคํานวณขนาด
อุปกรณตางๆ ที่จะตองใชจะเปนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1  การเลือกขนาดทอลมและทอ
สูบนํ้า (ถาจําเปน) และเม่ือพิจารณาในตารางที่ 3 จะ
ไดขนาดของทอลมและทอสูบนํ้าที่เหมาะสม คือ ขนาด 
76 มม. (3 น้ิว) และ 203 มม. (8 น้ิว) ตามลําดับ จะ
เลือกใชทอลมท่ีมีขนาดเล็กกวาก็ไดแตตองใชกําลัง
แรงลมมากขึ้นเพราะตองตานแรงเสียดทานในเสนทอ
ท่ีสูงขึ้น 

ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือพิจารณาจากความลึกบอ
และชวงความลึกทอกรองแลวสามารถติดต้ังทอสูบนํ้า
ท่ีความลึก 122 ม. (400 ฟุต) และทอลมลึก 121 ม. 
(395 ฟุต) เพ่ือใหไดคาความลึกของทอลมจมในนํ้า
ขณะสูบที่ดีที่สุด  

ขั้นตอนท่ี 3 คํานวณหาคาความลึกของทอ
ลมจมใตระดับนํ้าขณะสูบ ดังน้ี 

ความลึกของทอลมจมในนํ้าขณะสูบ (%)      
= (ชวงความยาวทอลมท่ีจมนํ้าขณะสูบ  
 x 100) / ความยาวรวมของทอลม 
=  [(121 - 61) x100] / 121 = 49.59 % 
(ประมาณ 50%) 
ขั้นตอนที่ 4 คํานวณปริมาณลมที่ตองการ

ใชในการสูบนํ้าจากคาแรงสงสูงรวม 61 ม. (200 ฟุต)  
ตัวอยางการใชกราฟในรูปท่ี 4 เชน ใหคา

ความลึกของทอลมจมในนํ้าขณะสูบประมาณ 50% 
อานปริมาณลมท่ีตองใช 0.28 ลบ.ม./นาที (1 ลูกบาศก
ฟุต/นาที) ตอการสูบนํ้า 0.22 ลบ.ม./ชม. (1 แกลลอน/
นาที) หรือแสดงวาถาตองการสูบนํ้า 136 ลบ.ม./ชม 
จะตองใชปริมาณลม 168 ลบ.ม./นาที (ประมาณ 600 
ลูกบาศกฟุต/นาที) 

ขั้นตอนท่ี 5 คํานวณหาแรงดันลมขั้นต่ําท่ี
ตองใชจากสูตร จะเปนดังน้ี 

แรงลมข้ันต่ําที่ตองใช (ปอนด/ตารางน้ิว) 
= [ความยาวรวมทอลม (ฟุต)  
 - ระดับนํ้าคงที่ (ฟุต)] / 2.31 
= (395 – 100) / 2.31  
= 128 ปอนด / ตารางนิ้ว  
= 9 กก./ตร.ซม.  
แรงดันลมขั้นต่ําที่ คํานวณไดควรเผื่อคา

ความปลอดภัย (safety factor) 25 %     
ดังน้ัน แรงดันลมที่ตองการใช   
= 9 x 1.25 = 11.25 กก./ตร.ซม. 
การประยุกตวิธีพัฒนาบอเปนแบบเปาระเบิด

นํ้าและสูบออกดวยลม (air bursting and lifting) 
เหมาะสําหรับบอที่ไมลึกมากและมีเคร่ืองอัดลมที่มี
ประสิทธิภาพสูงสามารถพัฒนาบอในชวงความลึกใด
ชวงความลึกหน่ึงของทอกรองไดโดยใชตัวอุดสองชั้น 
(double packer) ดังแสดงในรูปที่ 6  

7.3 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการอัดและ
ดึงนํ้าดวยลูกสูบ 

การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการอัดและ
ดึงนํ้าดวยลูกสูบ (mechanical surging) อุปกรณเฉพาะ 
คือ ลูกสูบ (plunger หรือ surge block) ทําดวยแผน
เหล็กหรือไมที่มีความหนาและแข็งแรง (รูปที่ 7) เจาะรู
ขนาด 13 - 25 มม. (1/2 -1 น้ิว) จํานวน 1 รู ประกับแผน
ยางหนา 10 - 20 มม. และมีขนาดกระชับกับเสนผา-
ศูนยกลางในของทอกรุ จํานวน 2 - 4 แผน สวนบนลูกสูบ
จะประกบดวยแผนยางบางขนาดเสนผาศูนยกลาง
เทากับลูกสูบทําหนาท่ีเปดปดรูของลูกสูบ เม่ือดึง
ลูกสูบขึ้นรูน้ีจะปดเพ่ือเพ่ิมแรงดึงนํ้าแตจะเปดขณะกด
ลงเพ่ือลดแรงตานของนํ้า 
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ตารางที่ 3  แสดงขนาดทอสูบนํ้าที่เหมาะสมสําหรับการสูบแบบใชทอลม 

อัตราการสูบ* 
 

ขนาดทอกรุบอ 
(สําหรับบอที่ตองใสทอสูบนํ้า 

ลงไปในบอ) 

ขนาดทอสูบนํ้า 
(หรือขนาดทอกรุ  

กรณีไมใชทอสูบนํ้า) 

ขนาดทอลมที่เล็กที่สุด 
ที่จะใชได 

แกลลอน/นาที ลบ.ม./วัน น้ิว มม. น้ิว มม. น้ิว มม. 
30-60 164 - 327 4 102 หรือใหญกวา 2 51 1/2 13 
60-80 327 - 436 5 127 หรือใหญกวา 3 76 1 25 
80-100 436 - 545 6 152 หรือใหญกวา 3 1/2 89 1 25 
100-150 545 - 818 6 152 หรือใหญกวา 4 102 1 1/4 32 
150-250 818 - 1,360 8 203 หรือใหญกวา 5 127 1 1/2 38 
250-400 1,360 - 2,180 8 203 หรือใหญกวา 6 152 2 51 
400-700 2,180 - 3,820 10 254 หรือใหญกวา 8 203 3 64 

700-1,000 3,820 - 5,450 12 305 หรือใหญกวา 10 254 3 64 
1,000-1,500 5,450 - 8,180 16 406 หรือใหญกวา 12 305 4 102 

หมายเหตุ : * อัตราการสูบขึ้นอยูกับรอยละการจมของทอลม (จาก Driscoll, 1987) 

 
รูปที่ 5  ความลึกของทอลมจมในนํ้าขณะสูบ 

(Driscoll, 1987) 

 

รูปท่ี 6  ตัวอุดสองชั้น 
(Driscoll, 1987)
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รูปที่ 7 ลักษณะของลูกสูบและการพัฒนาบอดวยลูกสูบ (Driscoll, 1987) 

ตอลูกสูบเขากับกานเจาะ (ในกรณีท่ีใช
ลวดสลิง ลูกสูบตองมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะดึงตัวเองลง
ขณะอัดนํ้า) หยอนลูกสูบลงในบอนํ้าบาดาลใหอยูท่ี
ระดับ 3 – 4 ม. ใตระดับนํ้าคงที่ (หลีกเลี่ยงตําแหนง
ขอตอทอ)  ทําการกดและดึงลูกสูบขึ้นอยางชาๆ ขณะ
กดลง นํ้าจะดันผานชองเปดทอกรอง กรวดกรุ และ
ผนังบอเจาะ ทําใหนํ้าโคลนและทรายละเอียดแตกตัว 
สลายการอัดแนนของทราย และมีการจัดเรียงตัวใน
กรวดกรุ และในขณะดึงขึ้น นํ้าจะไหลพาน้ําโคลนและ
ทรายละเอียดเขาบอ ดําเนินการดังกลาวหลายๆ ครั้ง 
แลวจึงถอนลูกสูบออกจากบอ ทําการสูบนํ้าขุนและ
ตะกอนดินทรายในบอท้ิงโดยวิธีสูบดวยลมหรือใช
กระบอกตักทําการพัฒนาบอดังกลาวสลับกับการสูบ
นํ้าขุนและตะกอนออกหลายๆ ครั้งจนนํ้าที่สูบไดใส
ปราศจากทรายหรือมีทรายเพียงเล็กนอย ซ่ึงอาจใช
เวลาในการพัฒนาบอเพียงไมก่ีช่ัวโมงจนถึงหลายวัน 

ถาเปนบอนํ้าบาดาลขนาดใหญหรือระยะทอกรอง 
ยาวมาก 

ขอควรระวังสําหรับการพัฒนาบอดวยวิธีน้ี 
คือ จังหวะการดึงลูกสูบข้ึนตองกระทําอยางชาๆ  
เพราะถาเรงความเร็วเกินไปอาจจะทําใหเกิดสภาพ
สุญญากาศขางลางของลูกสูบและเกิดแรงดึงกลับสูง
มาก อาจจะสงผลใหปนจั่นและเคร่ืองเจาะพับหรือ
เสียหายได หากช้ันนํ้าบาดาลประกอบดวยดินเหนียว
และทรายละเอียดมาก  ดินเหนียวอาจถูกดันเขาไปใน
กรวดกรุหรือในช้ันนํ้าบาดาล มีโอกาสเกิดการอุดตัน
แนน ความพรุนของช้ันนํ้าจะลดลงทําใหประสิทธิภาพ
ของบอลดลงดวย 

7.4 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการดึงนํ้า
ดวยกระบอกกวาด 

กรณีท่ีติดตั้งทอกรองหลายชวงหรือยาว 
การพัฒนาบอดวยวิธีการในขอ 7.3 ไดผลเฉพาะ 
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ทอกรองทอนบนเทาน้ัน ดังน้ันจึงใชกระบอกกวาด 
(swab) ในการพัฒนาบอแทน  

อุปกรณเฉพาะ คือ กระบอกกวาดเปน
กระบอกตักนํ้าขนาด  76 - 102 มม. (3 - 4 น้ิว) ยาว
ประมาณ 3 ม. มีนํ้าหนักพอถวงในจังหวะหยอนลง 
ลักษณะพิเศษคือปลายดานบนของกระบอก ติดแผน
ยาง ขนาด 3 - 5 มม. หลายแผน (ประกับยึดดวยแผน
โลหะเหล็ก) มีขนาดเทาเสนผาศูนยกลางในของทอ
กรอง (รูปที่ 8) 

ขั้นตอนการพัฒนาบอ คือ หยอนกระบอก
กวาดลงในบอนํ้าบาดาลที่ระดับใตทอกรอง  ทํา
เคร่ืองหมายท่ีลวดสลิงและดึงกระบอกกวาดขึ้นมาท่ี
อยูเหนือทอกรองนํ้าและทําเคร่ืองหมายที่ลวดสลิงทํา
การดึงและหยอนกระบอกกวาดขึ้นลงในชวงทอกรอง 

ตามตําแหนงท่ีทําเครื่องหมายไว ความเร็ว
ในการดึงขึ้น ควรประมาณ 0.9 ม./วินาที ขณะดึงขึ้น 
นํ้าจะวิ่งผานทอกรองไปยังกรวดกรุ และจังหวะท่ีลง 
นํ้าโคลนและทรายละเอียดจะเขาบอ กระทําดังกลาว 
หลายๆ คร้ังและตอเน่ือง สลับกับสูบนํ้าขุนออก หยุด
การพัฒนาบอ เม่ือสูบไดนํ้าใสปราศจากตะกอนทราย 

การพัฒนาบอดวยวิธีน้ีไมเหมาะสําหรับบอ
ท่ีลงทอกรุทอกรองชนิดพีวีซี หรือช้ันนํ้าบาดาลที่มีคา
ความพรุนต่ําหรือทอกรองถี่มีขนาดรองเปดไมเกิน 
0.25 มม. (0.010 น้ิว หรือ #10)  

มีการพัฒนาเปนกระบอกกวาดสองชั้น 
(double-flanged swab) ทําการอัดนํ้า (รูปท่ี 9) และ
ยกสลับหยอนกระบอกกวาดอยางชาๆ ซ่ึงเปนวิธี
พัฒนาบอที่ไดผลดีและสามารถเลือกพัฒนาเฉพาะชวง
ความลึกได แตมีขอเสีย คือ ตองมีนํ้าจืดใสสะอาดใช
ในการดําเนินงาน 

 
รูปท่ี 8  กระบอกกวาด (Driscoll, 1987) 

 
รูปท่ี 9 การใชกระบอกกวาดสองชั้น  
ผสมกับการสูบอัดนํ้า (Driscoll, 1987) 
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7.5 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการฉีดลาง
ดวยลม  

การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการฉีดลาง
ดวยลม (air jetting) มีอุปกรณเฉพาะ คือ หัวฉีด 
(nozzle jetting tool) เครื่องอัดลม ทอลม (air line) 
และกานเจาะหรือทอสูบนํ้า ลักษณะของหัวฉีดจะมีรู
สําหรับฉีดนํ้าจํานวน 4 รู (รูปท่ี 10) ทําจากโลหะเหล็ก
เหนียว สวนที่เปนรูฉีด (nozzle) มักทําจากเหล็กไร
สนิม ขนาดของหัวฉีดตองใหไดระยะหางจากรูฉีดถึง
ผนังทอกรองประมาณ 13 มม. (1/2 น้ิว) รูเปด 
(nozzle orifice) มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 – 13 มม. 
(3/16 – 1/2 น้ิว) ปลายลางหัวฉีด จะมีล้ินกันกลับ ทอ
สูบนํ้าใชกานเจาะเพราะมีความแข็งแรงและสะดวก 
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 63 - 102  มม. (2 1/2 - 4 น้ิว) 
โดยใหมีขนาดโตเพื่อลดแรงเสียดทานของลม 

ตําแหนงหัวฉีดใหติดตั้งอยูใตระดับทอกรอง 
อัดลมผานกานเจาะ (ปดประตูนํ้าท่ีกานเจาะ) ให
ความเร็วและปริมาณลมพุงออกท่ีรูฉีด 45 – 90 ม./
วินาที (ตารางที่ 4) ความดันลมที่ใชประมาณ 14 กก/ 
ตร.ซม. (14 บาร หรือ 200 ปอนด/ตารางน้ิว) ขณะอัด
ลม ใหหมุนและยกหัวฉีด ข้ึนอยางชาๆ จนถึงเหนือ
ระดับบนสุดของทอกรองใหหมุนและหยอนลงอยาง
ชาๆ ถึงใตระดับลางสุดของทอกรอง ดําเนินการ
ดังกลาวหลายๆ ครั้งและตอเน่ืองสลับกับสูบนํ้าขุน
ออกจากบอ โดยเปดประตูนํ้าท่ีกานเจาะ ดําเนินการ
ซํ้าหลายๆ ครั้ง และหยุดเม่ือนํ้าใสสะอาดปราศจาก
ตะกอนทราย การพัฒนาบอดวยวิธีน้ีไมเหมาะสําหรับ
ทอกรองพีวีซี 

 

 

 
รูปท่ี 10 ลักษณะของหัวฉีด (Driscoll, 1987) 
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ตารางที่ 4 ความเร็วและปริมาณลมตอ 1 รูฉีด  

ขน
าด
รูฉ
ีด 

(ม
ม.)

 

ความดันในแตละรูฉีด
7 กก./ตร.ซม. 

(100 ปอนด/ตร.น้ิว) 
10.5 กก./ตร.ซม. 

(150 ปอนด/ตร.น้ิว) 
14 กก./ตร.ซม. 

(200 ปอนด/ตร.นิ้ว) 
17.5 กก./ตร.ซม. 

(250 ปอนด/ตร.น้ิว) 
21 กก./ตร.ซม. 

(300 ปอนด/ตร.น้ิว) 

คว
าม

เร็ว
  

(ม
. /ว

ินา
ที)

 

อัต
รา
กา
รไ
หล

 
(ลบ

.ม.
 / ว

ัน)
 

คว
าม

เร็ว
  

(ม
. /ว

ินา
ที)

 

อัต
รา
กา
รไ
หล

 
(ลบ

.ม.
 / ว

ัน)
 

คว
าม

เร็ว
  

(ม
. /ว

ินา
ที)

 

อัต
รา
กา
รไ
หล

 
(ลบ

.ม.
 / ว

ัน)
 

คว
าม

เร็ว
  

(ม
. /ว

ินา
ที)

 

อัต
รา
กา
รไ
หล

 
(ลบ

.ม.
 / ว

ัน)
 

คว
าม

เร็ว
  

(ม
. /ว

ินา
ที)

 

อัต
รา
กา
รไ
หล

 
(ลบ

.ม.
 / ว

ัน)
 

4.8 
6.4 
9.5 
12.7 

30.5 
30.5 
30.5 
30.5 

44 
82 
185 
327 

36.6 
36.6 
36.6 
36.6 

55 
98 
223 
398 

42.7 
42.7 
42.7 
42.7 

65 
114 
262 
458 

47.3 
47.3 
47.3 
47.3 

71 
131 
289 
512 

51.8 
51.8 
51.8 
51.8 

82 
142 
316 
561 

หมายเหตุ : ในทางปฏิบัติความเร็วและปริมาณลมที่พุงผานรูฉีดตามขนาดรูฉีดและแรงดันลมท่ีใชตอ 1 รูฉีด ควรเผ่ือประมาณ 20% 
(จาก Driscoll, 1987) 

7.6 การพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการฉีดลาง
ดวยนํ้า  

อุปกรณเฉพาะ ไดแก เครื่องสูบนํ้าแรงอัด
สูง (reciprocating pump) สําหรับอัดนํ้าแทนการอัด
ดวยลม ขั้นตอนเหมือนการดําเนินงานในขอ 7.5 
แตกตางท่ีใช นํ้าฉีดแทนลม ในกรณีทอกรองพีวีซี 
ความดันลมที่ใชไมควรเกิน 7 กก./ตร.ซม. (7 บาร 
หรือ 100 ปอนด/ตารางน้ิว) การพัฒนาบอดวยวิธีน้ีมี
ขอจํากัด คือ ตองมีแหลงนํ้าจืดใสสะอาดเพื่อใชในการ
พัฒนาบอ  

7.7 การสูบดวยอัตราสูงกวาอัตราใหนํ้าของบอ  
อุปกรณเฉพาะ คือ เคร่ืองสูบนํ้า ปกติแลว

จะใชเครื่องสูบนํ้าแบบเทอรไบน (vertical line shaft 
pump) ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนตดีเซล (เพื่อสะดวกตอ
การปรับอัตราการสูบท่ีแปรผันตรงกับรอบหมุนของ
เคร่ืองสูบนํ้า) หัวเกียรทดรอบหมุน 1 : 2 (เครื่องยนต 
: เครื่องสูบนํ้า) เลือกเครื่องสูบนํ้าท่ีมีขนาดอัตราการ
สูบสูงกวาอัตราที่ตองการสูบใชจริงประมาณ 50 % ใน
กรณีท่ีไมสามารถหาเครื่องยนตและหัวเกียรไดน้ัน 
สามารถใชมอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนและใชประตูนํ้า

เปนตัวควบคุมอัตราการสูบนํ้าแทนการปรับรอบ
เคร่ืองยนต ปลายลางของเครื่องสูบนํ้าไมควรมีล้ินกัน
กลับ (เช็ควาลว) เพ่ือใหนํ้าไหลกลับลงบอไดเม่ือหยุด
สูบ 

ควรติดตั้งทอวัดระดับนํ้าเพ่ือสะดวกในการ
วัดระดับนํ้ากอนสูบและขณะสูบในแตละอัตราการสูบ
พัฒนา ทําการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า ลงทอดูดใหอยูเหนือ
ระดับทอกรองน้ํา เร่ิมสูบดวยปริมาณนอยๆ ในอัตรา
ประมาณ 40 % ของอัตราท่ีตองการสูบจริง (ถารอบ
ของเครื่องยนตสามารถทํางานได) นํ้าท่ีสูบไดใน
ชวงแรกจะขุนมากและจะลดนอยลงตามระยะเวลาสูบ 
ขณะทําการสูบพัฒนาน้ัน เม่ือนํ้าเริ่มใสขึ้นใหหยุดสูบ
เพ่ือใหมวลนํ้าไหลกระแทกกลับเขาไปกวนในกรวดกรุ
ทําใหนํ้าโคลนและทรายละเอียดแตกตัวและเรียงตัว
ใหม กระท่ังนํ้าที่สูบไดเร่ิมใส มีทรายนอยลง จึงเพิ่ม
อัตราการสูบใหสูงขึ้น คราวละ 20% และเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เม่ือนํ้าท่ีสูบไดใสขึ้น และหยุดการสูบพัฒนา 
เม่ืออัตราการสูบท่ี 120 % และนํ้าท่ีสูบไดใสปราศจาก
ทราย หลังจากน้ันถอนเครื่องสูบนํ้าและวัดความลึกกน
บอ ถาหากมีทรายตกสะสมมากใหทําการเก็บทราย
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ออกจากบอดวยวิธีการตักนํ้า (bailing) หรือดวยวิธีใช
ลม (air lifting) 

ขอเสียของการพัฒนาบอดวยวิธี น้ี คือ 
ประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้นอยูชวงบนของทอกรองเทาน้ัน 
และขนาดของบอนํ้าท่ีจะพัฒนาตั้งแต 152 มม. (6 น้ิว) 
ขึ้นไป เน่ืองจากจํากัดดวยขนาดของหัวสูบนํ้าแบบ
เทอรไบน   

7.8 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีลางยอนกลับ  
การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีลางยอนกลับมี

ขั้นตอนเหมือนกับการพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีการสูบ
ดวยอัตราสูงกวาอัตราใหนํ้าของบอ (หัวขอ 7.7) ส่ิงท่ี
ตองเพ่ิมเติม คือ ความถ่ีของการหยุดสูบมากขึ้นเม่ือ
จังหวะนํ้าถูกยกตัวถึงบริเวณปากบอใหหยุดสูบทันที
เพ่ือใหมวลนํ้าไหลกระแทกกลับ ทําการสูบและหยุด
สูบหลายๆ คร้ัง กระท่ังนํ้าที่สูบไดใสปราศจากทราย 
ทําการสูบนํ้าทิ้งตออีกระยะเวลาหน่ึงแลวถอนเครื่อง
สูบนํ้า เก็บทรายกนบอ 

ขอควรระวัง คือ กอนทําการสูบสลับกับการ
หยุดสูบน้ันตองใหนํ้าที่สูบไดเร่ิมใสเพราะวาขณะน้ํา
ขุนอาจจะมีทรายละเอียดทําใหเพลาเครื่องสูบนํ้า
ติดขัด และหามสูบนํ้าในขณะที่นํ้ากําลังไหลยอนกลับ
เพราะจะทําความเสียหายตอเคร่ืองสูบนํ้า 

การพัฒนาบ อด วย วิธี ล า งย อนก ลับ น้ี 
สามารถใชการสูบนํ้าดวยลมแทนการสูบดวยเคร่ืองสูบ
นํ้า แตควรใชทอสูบนํ้าที่มีขนาดไมนอยกวา 102 มม. 
เพ่ือใหมีมวลนํ้ามากพอที่จะไหลกระแทกกลับลงไป
ในชวงทอกรอง   

7.9 การใชสารประกอบ โซเดียมเฮกซาเมตา
ฟอสเฟส  

การพัฒนาบอนํ้าบาดาลในบางครั้งทําได
ลําบากและอาจจะตองใชเวลานานเน่ืองจากชางเจาะ
ใชนํ้าโคลนที่มีความหนืดสูง (high viscosity) เกินไป 
หรืออาจจะเกิดจากช้ันหินอุมนํ้ามีช้ันดินเหนียวและ

กระเปราะดินเหนียวแทรกสลับอยูมาก ทําใหนํ้าโคลน
หรือดินเหนียวเหลาน้ีจับตัวอยูในกรวดกรุหรืออาจจะ
เคลือบอยูบริเวณผนังบอตรงตําแหนงชวงความลึกทอ
กรองนํ้า เกิดการอุดตัน ดังน้ันโซเดียมเฮกซาเมต
ฟอสเฟส (sodium hexametaphosphate) จึงถูกนํามา
ประยุกตใชเพ่ือใหทําปฏิกิริยากับโคลนหรือดินเหนียว
ใหเกิดการแตกตัว  

วิธีการ คือ ละลายเกล็ดของสารประกอบ
ฟอสเฟสในอัตราสวนสารฟอสเฟส 1.7 กก. ตอ ปริมาณ
นํ้าในบอ (เฉพาะชวงทอกรอง) 0.1 ลบ.ม. (100 ลิตร) 
และควรใสสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท (sodium 
hypochlorite) 0.23 กก. (ความเขมขนของสารละลาย
คลอรีน 3 - 15 %) ดวย เพ่ือควบคุมการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรีย สารประกอบฟอสเฟสนี้ควรเตรียมเปน
สารละลายกอนแลวเติมลงในบอทางทอนํา (tremie 
pipe) ควรหลีกเล่ียงการใชสารละลายฟอสเฟสที่มีความ
เขมขนสูงเกินไปเพราะมีโอกาสตกผลึกในน้ําที่มีสภาพ
เย็นจัดหรือเกิดเปนวุนทําใหเกิดการอุดตันที่ทอกรอง
และกรวดกรุได (Driscoll, 1987) 

ขอควรระวังในการละลายหรือผสมสาร 
ประกอบเคมีตองใส เ ส้ือแขนยาว สวมถุงมือยาง 
แวนตา ผากรองอากาศที่จมูก และเตรียมนํ้าสําหรับ
ลางและอาบที่หนางานในกรณีฉุกเฉิน ขอปฏิบัติดาน
ความปลอดภัยใหปฏิบัติตามมาตรฐาน ทบ พ 1000-
2550 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

7.10 เกณฑอนุโลมปริมาณทรายละเอียดท่ีปน
ขึ้นมากับนํ้า  

การเก็บตัวอยางนํ้าหลังจากพัฒนาบอเพ่ือ
ตรวจสอบปริมาณทรายที่อาจจะปนข้ึนมากับนํ้า 
สามารถเก็บโดยใช เครื่องวัดปริมาณทรายแบบ
กรวยอิมฮอฟ (Imhoff cone) หรือแบบรอสซ่ัม 
(Rossum sand tester) ดังแสดงในรูปที่ 11 และรูปท่ี 
12 ตามลําดับ 
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รูปที่ 11  เคร่ืองวัดปริมาณทรายแบบกรวยอิมฮอฟ 

(Driscoll, 1987) 

 
รูปท่ี 12 เครื่องวัดปริมาณทรายแบบรอสซั่ม 

(Driscoll, 1987)

เครื่องวัดปริมาณนํ้าแบบกรวยอิมฮอฟ
เหมาะสําหรับอัตราการสูบนํ้านอย เชน นอยกวา 4.54 
ลบ.ม./ชม. (20 แกลลอน/ นาที) สวนแบบรอสซั่ม
เหมาะสําหรับอัตราการสูบที่สูงกวา    

การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลใหเก็บในปริมาณ
0.83 ลิตรของอัตราการสูบนํ้า (ลบ.ม./ชม.) เชน อัตรา
การสูบนํ้า 50 ลบ.ม./ชม. ปริมาณนํ้าตัวอยาง = 50 x 
0.83 = 41.6 ลิตร แตถาอัตราการสูบมากกวา 227.27 
ลบ.ม./ชม. (1,000 แกลลอน/ นาที) ใหเก็บตัวอยางนํ้า 
189 ลิตร (50 แกลลอน) และถาอัตราการสูบนอยกวา 
4.54 ลบ.ม./ชม. (20 แกลลอน/ นาที) ใหเก็บตัวอยาง
นํ้า 18.9 ลิตร (5 แกลลอน) 

บอนํ้าบาดาลที่เจาะ ออกแบบ กอสราง และ
พัฒนาไดตามมาตรฐาน นํ้าท่ีสูบไดจากบอตองมีความ
ใสสะอาดและปราศจากทราย ยกเวนในบางบริเวณท่ี
เจาะและกอสรางบอในช้ันนํ้าท่ีประกอบดวยแร เชน 
แรดินขาว (kaolinite) ซ่ึงเปนดินเหนียวที่ผุพังมาจาก
แรหินฟนมา (weathered feldspars) เปนตน ทําใหนํ้า
มีสีขุนเน่ืองจากมีสารแขวนลอยของแรดังกลาว แต
บางครั้งอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการ

ออกแบบและกอสรางหรือพัฒนาบอท่ีไมดีพอทําใหนํ้า
ท่ีสูบไดอาจมีทรายปะปนบางแตสามารถยอมรับไว
เปนบอผลิตนํ้าไดตามแตละวัตถุประสงคการใชงาน
ตามเกณฑ กําหนดที่ ไดกลาวไว ในขอ  5 .8 ของ
มาตรฐาน ทบ พ 4000-2550 การพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

7.11 รายงานสรุป 
รายงานผลการพัฒนาเปนสวนหน่ึงของงาน

เจาะเพ่ือพัฒนาบอนํ้าบาดาลใหมหรือเปรียบเทียบผล 
กอนและหลังพัฒนาในบอบาดาลเดิม แลวสงมอบให
ผูวาจางหรือเจาของบอบาดาลและนักอุทกธรณีหรือ
นักธรณีที่ปรึกษาตามแบบการรายงานที่แสดงใน 
รูปท่ี 13 
8. ความปลอดภัย 

ขอปฏิบั ติดานความปลอดภัยใหปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล 
9. บุคลากร 

ตามรายละเอียดในมาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 
การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
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  - ขนาด
  - ชนิดแ
  - ระดับน
6.5 การเลือ
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บริเวณท่ีมีการจ
มูลการวัดระดั
มชาติ 
6.6.3  นํ้าที่สูบอ
สายใหไกลจาก
ขาบอสูบทดสอบ

สมบูรณ  (เลมท่ี 7/10
ามาตรฐานการเจาะ 

อนแกน 

นึงถึงองคประกอบ
สูบนํ้า และขนาด
ร่ืองอัดลมมีขนา
รถหย่ังทอลมลง
รงดันสูงสุดที่เครื
รตวงวัดปริมาณน
ัวโมง 
การติดตั้งเครื่อ
หนือระดับทอกรอ
ะหวางผนังทอก
วหย่ังของเคร่ืองว
นบอไดโดยสะด
ไดถูกตองแทจริ
tor pipe) ขนาด
ดตั้งควบคูไปพร
ถูกตองมากย่ิงข้ึน
ะดับนํ้าน้ีแนบไ
อสรางแตตองมีค
ดบักรวดกรุบอ  
บอที่จะทําการสบู
กบอหรือบริเวณ
งน้ี 
ทกธรณีวิทยาขอ
กันใหมากท่ีสุด
งไดดี 
ดสอบและบอสัง
บสถานีรถไฟ ถ
จราจรหนาแนน
ับ นํ้า ท่ีจะขึ้นล

ออกจากบอควร
กบอสูบเพ่ือปอง
บ 

0)   
 สํารวจ และพัฒนาบ

บอ่ืนๆ เชน การจ
ดของเคร่ืองอัดล
าดแรงดัน 9 บา
ไปในนํ้าไดไมเกิ
ร่ืองอัดลมสามาร
นํ้าหลังจากเปาล

งสูบนํ้าควรอยูใ
อง   
รุบอและทอสูบน
วัดระดับนํ้าหยอ
ดวกเพ่ือม่ันใจว
รง การวัดระดับน
ดเสนผาศูนยกลา
อมกับทอสูบจะท
น  บอบาดาลบา
ไปกับผนังบอดา
ความลึกเทาระย

บทดสอบ 
ณท่ีจะทําการสู

งบริเวณใกลเคีย
เพ่ือจะใชเปนบ

งเกตการณไมคว
ถนนซูเปอรไฮเว
 เพราะจะมีผลต
ลง ผิดจากสภา

จะสามารถตอท
กันการรั่วซึมขอ

อนํ้าบาดาล 
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จุม
ลม
าร 
กิน 
รถ
ลม

ใน

นํ้า
อน
วา
นํ้า
าง 
ทํา
าง
าน
ยะ

สูบ

ยง
บอ

วร
วย 
ตอ
พ

ทอ
อง

6.6.4
มีความเอี

6.6.5
สามารถเ
บริเวณท่ีดี
เก็บขอมูล

6.7 

บอท่ีคุณส
6.7.1

พอท่ีจะทํ
เสนผาศูน
ตลอดควา

6.7.2
ความหนา
จะทําไดแ

6.7.3
เสนผาศูน
ขนาดให
เพิ่มขึ้นเพี
ทอกรองป
อุมนํ้าจะท
ของนํ้าท่ีเ
อุมนํ้าจะท
ของทอกร
จะทําใหนํ้
ในการคําน
แสดงในรปู

6.7.4
ทอกรองไ
ทดสอบจา

4   เลือกบริเวณที
ยงนอยท่ีสุดเทาท
5   เปนบริเวณที่
เขาถึงไดสะดว
ดีทําใหลดปญหา
ล 
บอสูบทดสอบ 
บอสูบทดสอบ 

สมบัติดังน้ี 
  บอควรมีขน

ทําการหยอนเค
นยกลางของทอ
ามหนาหินอุมนํ้า
2  ความลึกของ
าของหินอุมนํ้าเพื
ละสามารถติดต้ัง

3   ค ว า ม ย า ว ข
นยกลางของทอ
ญกวาเดิมสอง

พียง 10% เทา
ประมาณ 70 - 8
ทําใหสูบนํ้าออ
เขาบอ ถาทอกร
ทําใหนํ้าไหลเขา
รองส้ันกวาควา
นํ้าไหลเขาบอใน
นวณคาสัมประสิ
ปท่ี 1  
4  บอบาดาลสว
ไมตลอดช้ันหิน
ากบอเหลาน้ีควร

คูมือ ท
การสูบทดสอบป

ที่มีระดับนํ้า (wa
ที่จะทําได 
ทเคร่ืองมือและอุ
วก การเลือกบ
าตางๆ ที่อาจเกิ

 
(pumping well)

นาดเสนผาศูนย
คร่ืองสูบนํ้าลงไ
อกรองควรจะมีข
 
บอสูบทดสอบค
พ่ือจะใหนํ้าไดมา
ังเคร่ืองสูบนํ้าได
ข อ ง ท อ ก ร อ ง
อกรองอีกเทาตัว
งเทาสามารถใ
น้ัน แตถาเพ่ิมค
80 % ของความ
กจากบอไดปร
รองมีความยาว
บอในแนวราบ ถ
มหนาของช้ันหิ
นแนวดิ่ง ซ่ึงทําใ
สิทธิ์การยอมใหน

วนใหญจะทําการ
อุมนํ้า ดังน้ันกา
รคํานึงถึง 

ทบ พ 5000-2550   
ปริมาณน้ําบาดาล 

ter table) ท่ี

ปกรณตางๆ 
อที่ตั้งอยูใน
กิดข้ึนในขณะ

) ควรจะเปน

ยกลางใหญ
ดและขนาด
ขนาดเทากัน

ควรเจาะทะลุ
ากที่สุดเทาท่ี
สะดวก 
ง  ถ า ข ย า ย
ัวหรือบอท่ีมี
ห นํ้าเขาบอ
วามยาวของ
มหนาของหิน
ะมาณ 90% 
ตลอดช้ันหิน
ถาความยาว
หินอุมนํ้ามาก 
หเกิดปญหา
นํ้าซึมผานดัง

รเจาะและใส
ารทําการสูบ



ราย
โครง

 

จัดทําโดยมหาวิท
 
 

เม่ือ D คื

(
(unconfined
กวาช้ันบนขอ
กรองอาจจะส
ของหินอุมนํ้า

(
การใสทอกรอ
ทอกรองส้ันก
นํ้าถือวาเปน
(partially 
ประเภทน้ีจะ
รอบ ๆ บอโด
ของช้ันหินอุ
(screen ope
นํ้าไหลเขาบ
ควรนอยกวา
ไหลแรง (jet 
ทําใหผลการ ิ

งานฉบับสมบูรณ  (เ
งการจัดทํามาตรฐาน

ทยาลัยขอนแกน 

คอื ความหนาของชั้

รูปท่ี 1 การไหล

(1) กรณีที่หินอ
 aquifer) ระด
องหินอุมนํ้า การ
ส้ันกวาคร่ึงหน่ึง
าได 
(2)  ในกรณีที่หิ
องอาจไมทะลุหนิ
กวารอยละ 80 ข
นบอแบบใสทอก

penetrating 
ะเกิดนํ้าไหลเขา
ดยมีระยะทางป
อมนํ้า การเลือก
ening area) ไมค
อเร็วเกินไปหรือ
า 3 ซม./วินาที มิ
 flow) หรือมีคว
วิเคราะหเกิดควา

ลมท่ี 7/10)  
นการเจาะ สํารวจ และ

ช้ันหินอุมนํ้า 

ของนํ้าเขาบอใน
(Kru

อุมนํ้าชนิดแบบ
ดับนํ้าบาดาลอา
รกําหนดความยา
หรือ 1/3 ของค

นอุมนํ้ามีความห
นอุมนํ้า เม่ือควา
ของความหนาข
กรองไมทะลุช้ัน

well) การสูบน
บอในแนวดิ่งใน
ระมาณเทากับค
ขนาดรูเปดของ
ควรใหกวางมาก
อความเร็วของน
มิฉะน้ันนํ้าท่ีไหล
วามเร็วไมสมํ่าเส
ามผิดพลาดได 
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นกรณีบอเจาะทะ
useman and Rid

ไรแรงดัน 
จจะลดต่ํา
าวของทอ
ความหนา

หนามากๆ 
มยาวของ
ของหินอุม
นหินอุมนํ้า 
นํ้าจากบอ
นระยะทาง
ความหนา
งทอกรอง 
กเพ่ือไมให
นํ้าผานทอ
ลเขาบอจะ
สมอ ซ่ึงจะ

ระ
บอ
หา
บอ
ท
สัม
หนิ

(c
จา
นํ้า
หิน
ให
ห

ล 

ะลุหินอุมนํ้าและบ
dder, 1990) 

6.8 บอสังเก
การติด

ะดับนํ้าลด บอสั
อสังเกตการณคว
างจากบอสูบแล
อสังเกตการณ
ดสอบ  ท้ั ง น้ี ขึ้
มประสิทธิ์การย
น (stratification

6.8.1 ชนิดข
หาก

onfined aquife
ากบอสูบทดสอบ
าแบบไรแรงดัน 
นอุมนํ้าแบบมีแร
หระดับนํ้าลดเกิด
ลายรอยเมตร

การสูบ

บอเจาะไมทะลุหิ

กตการณ 
ดตั้งบอสังเกตก
สังเกตการณควร
วรมีมากกวา 1 
ะทิศทางจากบอ
ควรอยูไมไกลห
้นอ ยู กับช นิดข
อมใหนํ้าซึมผาน
) ซ่ึงพอสรุปไดดั
ของหินอุมนํ้า 
เปน ช้ัน หินอุ ม
er) การวางบอสั
บนํ้ามากกวาบอ
เน่ืองจากการหด
รงดันจะทําใหสูญ
ดเปนบริเวณกวา
 สวนบอท่ีเจา

คูมือ ทบ พ 5000
บทดสอบปริมาณนํ้าบ

นอุมนํ้า 

ารณเพ่ือทํากา
รจะอยูรอบๆ บ
บอ โดยมีระยะ

อสูบตางกัน การ
หรือใกลจากบอ
ของหิน อุ ม นํ้ า
น การวางตัวขอ
ดงัน้ี  

มนํ้าแบบมีแรง
สังเกตการณควร
อท่ีเจาะในช้ันหิน
ดตัวหรือยืดหยุน
ญเสียนํ้ามากกว
างถึง 100 เมตร 
ะในหินอุมนํ้าแ

0-2550   
บาดาล 

 

รวัด
อสูบ 
ะทาง
รวาง
อสูบ
 ค า
งช้ัน

ง ดัน 
รหาง
นอุม
นของ
วาทํา
หรือ
แบบ 



 

จัดทํา
 
 

ไรแ
เกิดขึ
บอสั

แสด
อยูใน
หาง
เมตร
จากบ

ขนา
ไกลจ

นอย
วากา
ของท
นํ้า บ
การส
เวลา
โดยใ
Ridd

สมํ่า
ของ
ขอจํ
มีกฎ
การณ
ในภา

รายงานฉบับส
โครงการจัดทํ

าโดยมหาวิทยาลัยขอ

รงดัน การลด
ขึ้น และมีการหด
สังเกตการณไมคว
6.8.2 คาสัมปร

ถาคาสัม
งวาระดับนํ้าลด
นแนวราบ เพรา
จากบอสูบพอป
ร หรือถามีบอสั
บอสูบไมเทากัน
6.8.3 อัตรากา

ถาอัตรา
ดใหญและชัน ก
จากบอสูบทดสอ
6.8.4 ความยา

ทอกรอ
ยกวา 80% ของ
ารใสทอกรองท
ทอกรองนอยกว
บอสูบเปนบอที่เ
สูบและบอสังเก
 ความลึกของบอ
ใชวิธี partially p
der, 1990) 
6.8.5 การเรียง

ช้ันหินอ
เสมอหาไดยาก
หินอุมนํ้าหลัก 
ากัด อยางไรก็ต
ฎตายตัวในการ
ณ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
าคสนาม 

สมบูรณ  (เลมที่ 7/10
ามาตรฐานการเจาะ 

อนแกน 

ระดับนํ้าในหิน
ดตัวเล็กนอยเพี
วรหางจากบอสูบ
ระสิทธิ์การยอมใ
มประสิทธิ์การยอ
รอบๆ บอไมมา
าะฉะน้ันบอสังเก
ประมาณ เชน 5
สังเกตการณหล
และในทิศทางตา
ารสูบนํ้า 
าการสูบนํ้าสูงจ
การวางบอสังเก
อบ 
าวของทอกรองนํ้
อง (screen) คว
งความหนาของช้ั
ทะลุช้ันหินอุมนํ้า
า 80% ของคว
เจาะไมทะลุช้ันหิ
ตการณท่ีนําขอ
อ ทอกรอง ควรนํา
penetrating well 

งลําดับของช้ันหิ
อุมนํ้าท่ีมีความ
ก สวนใหญอนุมา
ดังน้ันขอมูลที่นํ
ตามหลักเกณฑด
คํานวณตําแหน
บดุลยพินิจของน

0)   
 สํารวจ และพัฒนาบ

นอุมนํ้าจะคอย
ยงสวนบน ดังน้ั
บทดสอบ 
ใหนํ้าซึมผาน 
อมใหนํ้าซึมผานสู
ากหรือระดับนํ้าล
กตการณควรจะอ
0 เมตร และ 10
ายบอควรอยูหา
างกัน 

จะเกิดกรวยน้ําล
ตการณควรอยูไ

นํ้า 
วรมีความยาวไ
ช้ันหินอุมนํ้า จึงถื
า แตถาความยา
ามหนาของหินอ
หินอุมนํ้า บอที่ท
มูลวัดระดับนํ้าล
าขอมูลมาวิเคราะ
 (Kruseman an

น 
หนาและเน้ือหิ
านจากความหน
นํามาคํานวณจึง
ดังกลาวขางตนไ
นงของบอสังเก
นักอุทกธรณีวิทย

อนํ้าบาดาล 
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ยๆ 
น้ัน

สูง 
ลด
อยู
00 
าง

ลด
ไม

ไม
ถือ
าว
อุม
ทํา
ลด 
ะห
nd 

หิน
นา
งมี
ไม
ต-
ยา

6.8.6

สําคัญไมน
บอสูบทด
ควรวางท
กลางของ
ดินเหนียว
การสูบทด
นํ้าเปนชว
และลางโด
สูบทดสอบ

6.8.7

ระดับนํ้า
ศูนยกลาง
ศูนยกลา
time) 
ผิดพลาด
ศูนยกลาง
กรองของ
ขนาดสม่ํา
เล็ก ๆ เช
ในลอน ดัง

6.9 
6.9.1

ทดสอบปร

สังเกตการ

โดยทํากา

การณจาก

6 ความลึกของบ
ความลึกขอ

นอยไปกวาระยะ
สอบ ในกรณีที่ห
อกรองและความ
งช้ันหินอุมนํ้า แ
วแทรกสลับ การ
ดสอบในกรณีน้ีค
งๆ ซ่ึงเทคนิคกา
ดยอาจใชลูกยาง
บเปนชวงๆ ของ
7 การสรางบอสั

การวัดระดับน
ที่ถูกตองโดยใ
งขนาดเล็ก ถาบ
งใหญเกินไปจ
ของนํ้าเขาบอ

ดได บอสังเกต
งไมเกิน 100 มม
งบอสังเกตการ
าเสมอและลอมร
ชน ผาลินินหรื
ังแสดงในรูปท่ี 2
 การวัดระดับนํ้า

1 ตัวแปรที่สําคั
ระกอบดวย  

(1) ระดับนํ้
รณ 

(2)  อัตรากา
รวัดเปนชวงๆ ใ

(3)  ระยะเวล
(4) ระยะทา

กบอสูบทดสอบ 

คูมือ ท
การสูบทดสอบป

บอสังเกตการณ
งบอสังเกตกา
หางของบอสังเก
หินอุมนํ้ามีเน้ือหิ
มลึกของบอสังเก
ตถาในกรณีท่ีหิ
รลงทอกรองอาจ
ควรจะมีการทดส
ารปดอัดหินอุมน
งปดก้ัน (packer
งช้ันหินแตละชวง
สังเกตการณ 
นํ้าท่ีแมนยําและ
ชบอสังเกตการ
อสังเกตการณมี
ะทําใหเกิดเวล
อและทําใหคาร
ตการณควรมีข
ม. (4 น้ิว) บริเวณ
รณ ควรจะลงด
รอบดวยวัสดุกร
รอพันดวยตาข
2 - 4 
้าและอัตราการสู
ัญที่ทําการวัดใน

น้าในบอสูบทดส

ารสูบนํ้าจากบอ
ในขณะท่ีสูบ 
ลาที่ทําการสูบทด
างและทิศทางขอ

ทบ พ 5000-2550   
ปริมาณน้ําบาดาล 

 
ารณมีความ 
กตการณจาก
หินสมํ่าเสมอ 
กตการณตรง
นอุมนํ้ามีช้ัน
จะเปนชวงๆ   

สอบช้ันหินอุม
นํ้าทั้งดานบน
r) และทําการ
ง  

รวดเร็วจะได
รณมีเสนผา 
ขนาดเสนผา 
ลาลาชา (lag 
ระดับนํ้าท่ีวัด
นาดเสนผา 
ณรอบ ๆ ทอ
ดวยกรวดกรุ
องสารขนาด
ายลวดหรือ 

สูบนํ้า 
นขณะที่สูบ

สอบและบอ

อสูบทดสอบ

ดสอบ 
องบอสังเกต-
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รูปท่ี  2  ตั
ทอกรอ

รูปที่  4

งานฉบับสมบูรณ  (เ
งการจัดทํามาตรฐาน

ทยาลัยขอนแกน 

ัวอยางบอสังเกต
อง (Kruseman a

4  การเจาะบอสั

ลมท่ี 7/10)  
นการเจาะ สํารวจ และ

ตการณและตําแห
and Ridder, 19

สังเกตการณและต
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หนงของ 
990) 

ตําแหนงของบอ

ล 

รูปท่ี  3  การส
ในหินอุมนํ้

(Kruse

สังเกตการณ (K

การสูบ

รางบอสังเกตกา
นํ้าท่ีมีช้ันดินเหนีย
eman and Ridde

Kruseman and R

คูมือ ทบ พ 5000
บทดสอบปริมาณนํ้าบ

ารณแบบเปนกลุ
ยวแทรกสลับ  
er, 1990)  

 
Ridder, 1990) 

0-2550   
บาดาล 

 
ม  



 

จัดทํา
 
 

กรอง

ลึกข

สังเก

ตาง

แบบ
ระย
ปลา
โดยป
แลว
สวน
นิยม
เทาน

เทปไ
บอก
ปลา
กระแ
ไฟก
สังเก

ขนา
โดยใ
อยูกั
เปนก
ออก
ความ
21.0
46.2

รายงานฉบับส
โครงการจัดทํ

าโดยมหาวิทยาลัยขอ

(5)  คว
ง ทั้งบอสังเกตก

(6)  ขน
องการหยอนเครื
6.9.2 การวัดร
กตการณ  

การวัดร
ๆ เชน  

(1) เท
บเทปเปยก (we
ะทางที่มีนํ้าหนั
ยเทปขึ้นมาระย
ประมาณใหปลา
อานตัวเลขที่ปาก
นท่ีเปยกจะเปนค
มวัดในบอสูบทดส
น้ัน (ดูรูปท่ี 5 ก)

(2) เท
ไฟฟาประกอบด
กเปนชวง ๆ ละ 
ยเปนขั้วไฟฟา 
แสไฟฟาเดินครบ
กระพริบ วิธี
กตการณ (ดูรูปท่ี

(3) ท
ดเสนผาศูนยกล
ใหปลายทออยูตํ่
ับเครื่องวัดความ
กก./ตร.ซม. 
ไปได (ดูรูปที่ 5
มดันสูงสุดอานไ

0 x 2.31 = 46.2
2 = 78.8 ฟุต (24

สมบูรณ  (เลมที่ 7/10
ามาตรฐานการเจาะ 

อนแกน 

วามลึกและขนา
ารณและบอสูบท
นาดและชนิดของ
ร่ืองสูบ 
ระดับนํ้าในบอสูบ

ระดับนํ้าในบอน

ปเหล็ก (steel t
et tape metho
นักถวงท่ีปลายเ
ะหน่ึง เพ่ือใชอ
ยเทปจมในนํ้าป
กบอ คาท่ีอานไ
คาที่แทจริงของร
สอบแตจะใชวัดใ
 
ปไฟฟา (electri
ดวยสายไฟฟาบอ
 5 ฟุต หรือชวง
สายไฟจะตอไป
บวงจรเข็มจะกร
ธีน้ีใชวัดทั้งบอสู
ท่ี 5 ข) 
ทอลมเปนทอเห
ลาง 0.64 ซม. 
ตํ่ากวาระดับนํ้าใน
มดัน คาความดัน
สามารถคํานวณ

5 ค) เชน  ทอลม
ได 21.0 ปอน
 ฟุต ดังน้ันระดับ
4.02 เมตร) เปน

0)   
 สํารวจ และพัฒนาบ

าดของบอและท
ทดสอบ 
งเครื่องสูบ ควา

บทดสอบและบอ

นิยมใชเครื่องมื

tape) หรือการวั
od) โดยใชเทปวั
ทปใชชอลกทา
อานคาสวนท่ีเปย
ประมาณ 1 เมต
ไดเม่ือนําไปลบกั
ระดับนํ้า วิธีน้ีไ
ในบอสังเกตการ

c tape) เคร่ืองมื
อกระยะ สวนให
งละ 1 เมตร สว
ยังแบตเตอรี่ เมื
ระดิก มีเสียง หรื
สูบทดสอบและบ

หล็กหรือทองแดง
 (1/4 น้ิว) ติดต
นบอ ปลายบนติ
ันที่อานไดมีหนว
ณระยะท่ีนํ้าถูกดั
มยาว 125 ฟุต ค
นด/ตารางน้ิว หรื
บนํ้าในบอ = 125
นตน 

อนํ้าบาดาล 
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ทอ

าม

มือ

วัด
วัด
าท่ี
ยก 
ตร 
กับ
ไม
รณ

มือ
หญ
วน
ม่ือ
รือ
บอ

งมี
ตั้ง
ติด
วย
ดัน
คา
รือ  
5 - 

(water le
เคเบิลท่ีต
เปล่ียนแป
หมุนตามไ
จะบันทึก
เครื่องมือ
เวลานานแ

6.10

สังเกตการ

ระยะเวลา

ในขณะสูบ

ไดแก การ
ดวยมาตร
วัดปริมาณ
ที่ไหลพุงห

6.10

บรรจุนํ้าที
ถังตวงรอ
จนกระท่ัง
หลายๆ ค
สูบทดสอ
ไมนอยกว

(4) การวัดแ
evel recorder)
อข้ึนมาพาดอยูบ
ปลง ลูกลอยจะเค
ไปดวย การลดห
ลงบนกระดาษบ
น้ีสามารถวัดระ
และใชไดดีเฉพา
 การวัดอัตรากา
การวัดอัตรากา
- ควบคุมอัตรา
- วัดระยะนํ้าล
รณตามระยะเวล
- เม่ือหยุดสูบ

าที่กําหนดไว 
- บอบาดาลข

บทดสอบ  
วิธีการวัดปริม
รวัดปริมาณนํ้าด
รวัดนํ้า การวัดป ิ
ณนํ้าแบบถังติดตั้
หรือนํ้าพุ ซ่ึงมีรา
.1 การวัดปริมาณ

อุปกรณท่ีจํา
ที่รูความจุและนา
องนํ้าท่ีปลายทอจ
งนํ้าเต็มถังก็จะ
ครั้งเพ่ือหาคาเฉลี
บมาก เชน 100
วา 1 ลบ.ม. (1,0
 

คูมือ ท
การสูบทดสอบป

แบบใชเคร่ืองบัน
 ประกอบดวยลู
บนรอก เม่ือระ
คล่ือนท่ีขึ้นลงตา
หรือเพ่ิมของระดั
บันทึกซ่ึงมีอยูใน
ดับนํ้าไดติดตอ
ะบอสังเกตการณ
รสูบทดสอบ 
รสูบนํ้าควรปฏิบั
าการสูบนํ้าใหคง
ลดของบอสูบทด
ลาที่กําหนดไว 
บใหวัดระดับนํ้า

ขางเคียงควรห

มาณนํ้าในขณะ
วยถังตวง การวั
ริมาณนํ้าดวยออ
ตั้งออริฟช  การวั
ายละเอียดดังน้ี  
ณนํ้าดวยถังตวง
เปน คือ ถังตวง
าฬิกาจับเวลา เริ่
จายนํ้าท่ีสูบจาก
ทราบอัตราการ
ล่ีย กรณีท่ีปริมาณ
0 ลบ.ม./ชม. ตอ
00 ล.) เปนตน 

ทบ พ 5000-2550   
ปริมาณน้ําบาดาล 

นทึกระดับนํ้า 
ลูกลอย สาย
ะดับนํ้าในบอ
ามและรอกจะ
ับนํ้าดังกลาว
นเครื่องมือน้ี 
กันเปนระยะ
ณ (รูปที่ 5 ง)  

บัติดังน้ี  
ที่ตลอดเวลา 
ดสอบและบอ

าคืนตัวตาม

ยุดสูบนํ้าใน

ะสูบทดสอบ 
วัดปริมาณนํ้า
อริฟช  การ
วัดปริมาณนํ้า

 
งหรือภาชนะ
ร่ิมจากการใช
กบอ จับเวลา
รสูบนํ้าใหทํา
ณนํ้าจากการ
งใชถังขนาด



ราย
โครง

 

จัดทําโดยมหาวิท
 
 

งานฉบับสมบูรณ  (เ
งการจัดทํามาตรฐาน

ทยาลัยขอนแกน 

รูปที
ค. การวัดระดับน

ลมท่ี 7/10)  
นการเจาะ สํารวจ และ

ท่ี  5  วิธีการวัดร
นํ้าแบบอัดลม 
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ระดับนํ้าบาดาล (

ล 

(ดัดแปลงจาก T
ง. การวัดแ

การสูบ

Todd, 1980)  
บบใชเครื่องบันทึก

คูมือ ทบ พ 5000
บทดสอบปริมาณนํ้าบ

 ระดับนํ้า 

0-2550   
บาดาล 



 

จัดทํา
 
 

และจ
วัดนํ้

นํ้า 
ดังก
เจาะ
ปลา
จะตอ
ขนา
ที่ใสใ
นิปเ 
1.5 
จาก
ของ
หรือ
จากท
ออก
ทางนิ
ของ
ของ
การสู

แกล
หนว
ยางจ
K คือ

 

รายงานฉบับส
โครงการจัดทํ

าโดยมหาวิทยาลัยขอ

6.10.2  การวัด
อานป

จับเวลาจะไดคา
น้าตองเหมาะสมก

6.10.3  การวัด
เคร่ือง

(discharge pip
ลาวตองมีความ
ะรูใหตั้งฉากกับแ
ยทอซ่ึงจะติดออ
องมีขนาดและเก
ด 0.32 ซม. (1/5
ในทอเสมอระดับ
ปลดวยทอยางห
ม. (5 ฟุต) กอน
เคร่ืองใหไดระด
นิปเปลขนานกั
ทอพลาสติกใหสู
ทอจายนํ้า ปริมา
ไดเฉพาะทางรูอ
นิปเปลและทอยา
นํ้าในทอยางหรื
นิปเปลได ก็สา
สูบในขณะน้ันได

สูตรท่ีใชใน
8.0Q =

เม่ือ Q 
ลอนตอนาที A
วยเปนตารางน้ิว 
จากแนวแกนกลา
อ คาคงท่ีซ่ึงหาไ

สมบูรณ  (เลมที่ 7/10
ามาตรฐานการเจาะ 

อนแกน 

ดปริมาณนํ้าดวย
ปริมาณนํ้าท่ีไหล
อัตราการไหลข
กับปริมาณนํ้าท่ีสู
ดปริมาณนํ้าดวย
งมือไดแกออริฟช
pe) ท่ีเหมาะสม
มยาวอยางนอย 
แนวแกนกลางข
อริฟชประมาณ 6
กลียวพอดีท่ีจะใส
5 น้ิว) ไดโดยให
บเดียวกับผิวทอ
หรือทอพลาสติก
นการสูบนํ้าตองว
ดับและหมุนทอใ
กับแนวระดับพร
สูงขึ้นตามแนวดิ่ง
าณนํ้าท้ังหมดจะ
ออริฟช อีกสวนห
างหรือทอพลาส
รือทอพลาสติกจ
มารถคํานวณห

ด ดังแสดงในรูปที
นการคํานวณ คือ 
025 K A× × ×
คือ ปริมาณนํ้าที
 คือ พ้ืนท่ีหนา
 H คือ ความสู
างของนิปเปลมีห
ไดจากกราฟในรปู

0)   
 สํารวจ และพัฒนาบ

ยมาตรวัดนํ้า  
ลผานมาตรวัดน
องนํ้า ขนาดมาต
สูบดวย 
ยออริฟช  
ช (orifice) ทอจา
มกับเคร่ืองสูบ ท
1.2 ม. (4 ฟุ
ของบอใหหางจา
60 ซม. รูดังกลา
สนิปเปล (nippl
หปลายนิปเปลดา
อดานใน ตอปลา
กใหยาวอยางนอ
วางแนวทอจายน
ใหแนวแกนกลา
รอมกับยกทอยา
ง เม่ือนํ้าไหลออ
ะถูกก้ันไวและไห
หน่ึงจะดันใหสูงขึ้
ติก ถาวัดความสู
จากจุดแกนกลา
หาปริมาณนํ้าที่ท
ที่ 6  

1/ 2H      (
ท่ีทําการสูบคิดเป
าตัดของรูออริฟช
สูงของนํ้าในบอท
หนวยเปนน้ิว แล
ปท่ี 7  

 

อนํ้าบาดาล 
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นํ้า
ตร

าย
ทอ
ต) 
าก
าว
le) 
าน
าย
อย 
นํ้า
าง
าง
อก
หล
ขึ้น
สูง
าง
ทํา

1) 
ปน
ชมี
ทอ
ละ 

คาคงท่ีแน
ลวงหนาไ
คา H คา
นํ้าไดทันที
และใชออ ิ
คาคงท่ีไว

6.10

(orifice b
แสดงในรู
หนาที่เปน
เต็มถังหรื
นํ้าท่ีสูบจ
บงช้ีวาปริ
ถัง การห
หลอดแกว

พลาสติกห
อัตราการ
ดังรูปที่ 9
คา 

ดวยวิธีน้ีจะเห็
นนอนสําหรับอ
ด สวนคาหรือตัว
าเดียว ถาวัดคา 
ที ตัวอยางเชน 
ริฟชเสนผาศูนย
แลวคือ 

K = 0.70 (จา
A = 7.068 ต
แทนคาในสม
Q = 8.025 x

Q = 39.70 x
สมมุติวัดคา H
ปริมาณนํ้าท่ีสู
Q = 39.70 (3
   = 238.20 
 หรือ 1.08 ล

.4  การวัดปริม
การวัดปริม

bucket) ประกอ
ปที่ 8 และมีรูป
นออริฟช ขางถั
อถึงระดับหน่ึง แ
ะถูกปลอยเขาถึ
ริมาณนํ้าไหลออ
หาปริมาณนํ้าข
วแลวนําไปเทียบ

การใชถังติด
หรือหลอดแกวจ
รใหนํ้าโดยเทียบ
 คาของออริฟชข

คูมือ ท
การสูบทดสอบป

ห็นไดวาคา K แล
อริฟชชุดหน่ึงชุ
ัวเลขท่ีตองวัดหา
 H ท่ีไดก็จะคําน
ถาใชทอจายนํ้า
ยกลางขนาด 3

ากกราฟ) 
ตารางน้ิว (A = π
การที่ (1)  

x 0.70 x 7.068 x

x H½  
H ในสนามได 36
สูบได คือ 
36 ½) = 39.70 x
แกลลอน/นาที 

ลบ.ม./นาที 
าณนํ้าแบบถังติด
มาณนํ้าแบบถังติ
อบดวย ถังรูปทร
ปดเปดรูปวงกลม
ังมีมาตรวัดระดั
แลวปลอยนํ้าออก
ถึงระดับนํ้าในห
กเทากับปริมาณ
องบอโดยอาน
บในแผนภาพรูปท
ดออริฟช คาที่อา
ะมีการคํานวณห
บจากมาตรฐาน
ขนาด 1 น้ิว ยาว

ทบ พ 5000-2550   
ปริมาณน้ําบาดาล 

ละคือ A เปน
ชุดใดที่หาคา
าในสนามก็มี
นวณปริมาณ
ขนาด 4 น้ิว 
 น้ิว จะได

πR2)  

x H½ 

6 น้ิว 

x 6 

ดตั้งออริฟช  
ติดต้ังออริฟช 
รงกระบอกดัง
มอยูกนถังทํา
ับนํ้า เม่ือนํ้า
กทางออริฟช
หลอดแกวจะ
ณนํ้าท่ีสูบเขา
นระดับนํ้าใน
ท่ี 9 
านไดจากทอ
หา Q หรือ
นในแผนภาพ 
ว 2 น้ิว เทียบ



ราย
โครง

 

จัดทําโดยมหาวิท
 
 

รูปที่ 6  

ร

 

งานฉบับสมบูรณ  (เ
งการจัดทํามาตรฐาน

ทยาลัยขอนแกน 

 สวนประกอบขอ

รูปท่ี  7  กราฟแ
ของออ

ลมท่ี 7/10)  
นการเจาะ สํารวจ และ

องเครื่องวัดปริมา

แสดงความสัมพัน
อริฟชกับทอจายน
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าณนํ้าแบบออรฟิ

นธระหวางคา K
นํ้า (เจริญ เพียร

ล 

ฟช  (เจริญ เพียร

 และอัตราสวนร
เจริญ และจเร ตั

การสูบ

รเจริญ และจเร ต

ระหวางเสนผาศูน
ตันติเสรี, 2517) 

คูมือ ทบ พ 5000
บทดสอบปริมาณนํ้าบ

 
ตันติเสรี, 2517)

 
นยกลาง 

0-2550   
บาดาล 

 



 

จัดทํา
 
 

รู

รูป
ใ

คว
าม

สูง
ระ
ดับ

น้ํา
ใน
หล

อด
แก

ว (
นิ้ว

) 
รายงานฉบับส
โครงการจัดทํ

าโดยมหาวิทยาลัยขอ

รูปท่ี  8  ถังติดอ
และมาตรวัดระด

จเร

กราฟสําห

ท่ี  9  กราฟแสด
ในหลอดแกวและ

และจ

ู
(

)
สมบูรณ  (เลมที่ 7/10
ามาตรฐานการเจาะ 

อนแกน 

ออริฟช 3 ตัว พร
ดับนํ้า (เจริญ เพี
ร ตันติเสรี, 2517

รับออริฟชที่มีรูขนา

ดงความสัมพันธ
ะปริมาณนํ้า (เจริ
จเร ตันติเสรี, 25

ปริมาณนํ้า (แกลลอน

0)   
 สํารวจ และพัฒนาบ

รอมหลอดแกว 
พียรเจริญ และ  
7) 

าด 1 น้ิวติดกนถัง 

ธระหวางระดับนํ้า
ริญ เพียรเจริญ  
517 

น/นาท)ี 

อนํ้าบาดาล 
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า 

ของระดับ
ละออริฟช
ทั้งหมด ต
น้ิว จากรูป
ตอนาที ถ
เทากับ 3 
ลบ.ม./นา
เหมาะสําห
นํ้าแบบลูก

6.10

flow) ในก
(confined
ของนํ้าที่
แนวราบ 
สูงของนํ้า
นําไปหาค

โดยการติ
รูปที่ 11 วั
ปลายทอถึ
แนวเสนผ
แลวกําหน
จากทอดัง
เสนผาศูน
ตารางท่ี 2

6.10

นิยมใชวัด
ไหลประม
ปริมาณนํ้
ส่ีเหล่ียมข
ส่ีเหล่ียมก

บนํ้าในหลอดแกว
ชคูณจํานวนออ
ตัวอยางเชน ถา
ปที่ 9 อัตราการไ
ถาใชออริฟช 3 
 x 14.4 = 43.2
ที การใชถังติด
หรับการใชวัดอัต
กสูบชัก 
.5  การวัดปริม

การวัดปริม
กรณี ท่ี เจ าะ ใน

d aquifer) และ
พุงขึ้นมาจากป
วิธีการวัดความ
ท่ีพุงขึ้นจากปลา
คาอัตราการใหนํ้า

การวัดปริม
ดตั้งทอจายนํ้าใ
วัดระยะในแนวรา
ถึงจุด P  ซ่ึงจุด 
ผาศูนยกลางของ
นดจุด P ตรงจุ
งรูปที่ 11 เม่ือ
นยกลางของบอ
2  
.6  การวัดปริม

การวัดปริ
ดปริมาณนํ้าในลํา
มาณ 100 -1,00
้าจากบอนํ้าบาด
ขนาด 1 ลบ.ม. มี
กวาง 2.54-30 ซ

คูมือ ท
การสูบทดสอบป

ว ดังน้ันปริมาณ
ริฟชก็จะไดอัต
ระดับนํ้าในหลอ
ไหลของนํ้า = 14
 ตัว ปริมาณขอ
2 แกลลอนตอน
ออริฟชจะวัดคา
ตราการจายนํ้าข

าณนํ้าที่ไหลพุงห
าณนํ้าท่ีไหลพุง
นหินอุ ม นํ้ าช นิ
ะไดบอนํ้าพุ กา
ปลายทอในแน
มสูงของนํ้าในแน
ายทอ (h) (รูป
าของบอจากตาร
มาณนํ้าจากบอ
หอยูในแนวนอน
าบ (ระยะ X) โด
P ทําไดจากการ
ทอลงมา 30 ซ
จุดก่ึงกลางสายน
ไดระยะ X นํา
อจะหาคาปริมา

าณนํ้าโดยใชเวีย
มาณนํ้าโดยใช
าหวยขนาดเล็ก
00 ลบ.ม./ชม.
ดาลทําไดโดยกา
มีชองเปดใหนํ้าไห
ซม. (1-12 น้ิว) ติ

ทบ พ 5000-2550   
ปริมาณน้ําบาดาล 

ณของนํ้าในแต
ราการใหนํ้า
อดแกวสูง 16 
4.4 แกลลอน
องนํ้าท้ังหมด
นาที หรือ 0.2 
ใหสมํ่าเสมอ
ของเครื่องสูบ

หรือนํ้าพุ  
 (jet stream 
นิด มีแรง ดัน 
ารวัดความสูง
นวดิ่งและใน
วด่ิงวัดความ
ท่ี 10) แลว
รางที่ 1  
ในแนวนอน 
น ดังแสดงใน
ดยเริ่มวัดจาก
รวัดระยะจาก
ม. (12 น้ิว) 
นํ้าท่ีไหลออก
าไปเทียบกับ
ณนํ้าไดจาก

ย 
ชเ วีย (weir) 
ท่ีมีอัตราการ
 กรณีการวัด
รสูบนํ้าใสถัง
หลลนเปนรูป
ติดไมบรรทัด
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บอกระยะคว
จากสมการข

เ
แกลลอนตอน
เปนฟุต h คื
ระดับนํ้าท่ีไห

6.11  ก
ตัวอยางนํ้า 

ร
คาความเปน
อุณหภูมิ 
คุณภาพนํ้า 
หองปฏิบัติก
สูบ ปริมาณอ
และเขียนขอ
(ตามคูมือ ทบ

6.12  ไ
ก

เวลานานแล
ตองมีไฟฟา
สะดวกใหกั
กําเนิดไฟฟา

6.13  ร
น

ไปใหไกล โด
บาดาลของช
กลับลงไปสูบ
ตองขุดรางห
ทั้งม่ันใจวาไ
ปลูกสราง แ
ส่ิงแวดลอม 

งานฉบับสมบูรณ  (เ
งการจัดทํามาตรฐาน

ทยาลัยขอนแกน 

วามสูงนํ้า ปริมา
อง Francis (Dri

1495

เม่ือ Q คือ
นาที L คือ ควา
คือ ความแตกตา
หลผานเวียมีหนว
การวัดคุณภาพน

ระหวางสูบนํ้าจา
นกรดดาง (pH) 
ทุก 1 ชม. เพ่ือ
การเก็บนํ้าตัวอ
าร ใหเก็บในชวง
อยางนอย 1,000
อมูลบอนํ้าบาดา
บ พ 7000-2550
ไฟแสงสวางและ
การสูบทดสอบต
ะอาจมากกวา 2
าสําหรับเครื่อง
ับผูปฏิบัติงาน
สํารองไวในสนา
ระบบระบายนํ้า 
นํ้าท่ีสูบจากบอ
ดยเฉพาะอยางยิง่
ช้ันนํ้าชนิดไรแร
บอสูบและบอสัง
หรือตอทอระบาย
ไมทําลายแหลง
และเปนผลเสียห

ลมท่ี 7/10)  
นการเจาะ สํารวจ และ

าณนํ้าสามารถคํ
iscoll,1987)  

√        
อ ปริมาณนํ้ามีห
มยาวของหนาตั
างของระดับนํ้าบ
วยเปนฟุต (รูปที่
นํ้าในสนามและเ

ากบอทดสอบคว
คาการนําไฟ

อสังเกตการเปลี
ยางเพ่ือตรวจวิเ
ง 10 - 30 นาที
0 มล. (1.0 ลิตร)
ลที่ฉลากขวดนํ้า

0) 
ะเครื่องกําเนิดไฟ
ตองดําเนินงานต
24 ช่ัวโมงตอวัน
สูบนํ้าและอําน

น จึงจําเปนตอง
าม 

สูบทดสอบตอง
งเม่ือตองสูบทดส
รงดัน จนม่ันใจว
งเกตการณ  ดังน
ยไปสูลํารางสาธ
เกษตรกรรม ป
หายตอนิเวศนวิ

 
ะพัฒนาบอนํ้าบาดาล
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คํานวณได

         (2) 
หนวยเปน
ตัดมีหนวย
บนเวียและ
 12) 
ก็บ

รตรวจวัด
ฟฟา และ
ล่ียนแปลง
เคราะหใน
ทีกอนหยุด
)  ปดผนึก
้าตัวอยาง 

ฟฟา 
ตอเน่ืองใช
น ดังน้ันจึง
นวยความ
งมีเครื่อง

งปลอยท้ิง
สอบในบอ
วาไมไหล
น้ันอาจจะ
ารณะ อีก
ศุสัตว ส่ิง
วิทยาของ

ทด
แบ

ใน

ล 

6.14  แบบฟ
ตาราง

ดสอบทั้งของบอ
บบที่กําหนดไวใน

รูปท่ี  10 การวั
นแนวดิ่ง (เจริญ 

เม่ือ  X คือ ร

รูปที่ 11 การวดั
(เจริญ เพียร

รูปที่ 12  
โดยใ

การสูบ

ฟอรมการสูบทด
งแบบฟอรมท่ีจะ
อสูบทดสอบและ
นมาตรฐาน ทบ 

วัดความสูงของนํ้
เพียรเจริญ และ

ระยะในแนวราบ P

ดระยะท่ีนํ้าไหลจ
รเจริญ และจเร ตั

 การปริมาณการ
ใชเวีย (Driscoll,

คูมือ ทบ พ 5000
บทดสอบปริมาณนํ้าบ

สอบและกราฟ 
ะใชบันทึกผลกา
ะบอสังเกตการณ
พ 5000-2550 

นํ้าท่ีพุงขึ้นจากทอ
จเร ตันติเสรี, 25

 
P คือ ระยะ .... 

จากทอในแนวรา
ตันติเสรี, 2517) 

 
รไหลของนํ้า 
 1987)  

0-2550   
บาดาล 

ารสูบ
ณ ใช

 
อ 
517)  

บ 
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ตารา

ควา

(นิ้
ว) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
10
12
15
18
21
24

ตารา
ร
แ

(นิ้
ว) 

6 
7 
8 
9 
10
11
12
15
20

หมาย

รายงานฉบับส
โครงการจัดทํ

าโดยมหาวิทยาลัยขอ

างท่ี 1  ปริมาณน

ามสูงของน้ํา 
2 น้ิ

(ซ
ม.)

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

0 
 

5 
8 
 

4 

2.54 
5.08 
7.62 
10.16 
12.70 
15.24 
20.32 
25.40 
30.48 
31.10 
45.72 
53.34 
60.96 

2
2
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
10

างท่ี 2  ปริมาณน
ระยะทาง 
แนวราบ * 

2 น้ิ

(ซ
ม.)

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

 
 
 
 
 

15.24 
17.78 
20.32 
22.86 
25.40 
27.94 
30.48 
38.10 
50.80 

21 
24 
28 
31 
35 
38 
42 
52 
70 

ยเหตุ : พิจารณาปร

สมบูรณ  (เลมที่ 7/10
ามาตรฐานการเจาะ 

อนแกน 

นํ้าจากทอในแนว

น้ิว (51 มม) 3 น้ิว 
ลบ

.ม.
/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

2 
6 

33 
38 
4 
8 

56 
62 
69 
78 
85 
93 
00 

0.10 
0.12 
0.15 
0.17 
0.20 
0.22 
0.25 
0.28 
0.31 
0.35 
0.39 
0.42 
0.45 

43 
55 
74 
88 
99 
110 
125 
140 
160 
175 
195 
210 
230 

นํ้าจากทอในแนว

น้ิว (51 มม) 3 น้ิว

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.10 
0.11 
0.13 
0.14 
0.16 
0.17 
0.19 
0.24 
0.32 

46 
54 
61 
69 
77 
84 
92 
115 
154 

ระกอบรูปท่ี 11  

0)   
 สํารวจ และพัฒนาบ

วดิ่ง 
ปริม
ขนาด

(76 มม.) 4 น้ิว (10

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

0.20 
0.25 
0.34 
0.40 
0.45 
0.50 
0.57 
0.64 
0.73 
0.80 
0.89 
0.95 
1.05 

68 
93 
130 
155 
175 
190 
225 
255 
280 
315 
350 
380 
400 

วราบ  
ป
ขน

ว (76 มม.) 4 นิ้ว 

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

0.21 
0.25 
0.28 
0.31 
0.35 
0.38 
0.42 
0.52 
0.70 

80 
93 
106 
119 
133 
146 
159 
199 
26 

อนํ้าบาดาล 
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มาณน้ําจากทอในแนว
ดเสนผาศูนยกลางขอ
02 มม.) 5 นิ้ว (127

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

0.31 
0.42 
0.59 
0.70 
0.80 
0.86 
1.02 
1.16 
1.27 
1.43 
1.59 
1.73 
1.82 

85 
120 
185 
230 
270 
300 
360 
400 
440 
500 
540 
595 
640 

ปริมาณน้ําจากทอในแ
นาดเสนผาศูนยกลาง
(102 มม.) 5 น้ิว (

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

0.36 
0.42 
0.48 
0.54 
0.60 
0.66 
0.72 
0.90 
0.12 

125 
146 
167 
188 
208 
229 
250 
313 
417 

วด่ิง 
องทอ 
7 มม.) 6 น้ิว (152 ม

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

ลบ
ม/

นา
ที 

0.39 
0.55 
0.84 
1.05 
1.23 
1.36 
1.64 
1.82 
2.00 
2.27 
2.45 
2.70 
2.91 

110 
160 
250 
320 
380 
430 
510 
580 
640 
700 
780 
850 
920 

0.
0.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
4.

แนวราบ 
งของทอ 
(127 มม.) 6 นิ้ว (

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

0.57 
0.66 
0.76 
0.85 
0.95 
1.04 
1.14 
1.42 
1.90 

181 
211 
242 
272 
302 
332 
362 
453 
604 

คูมือ ท
การสูบทดสอบป

มม.) 8 น้ิว (203 ม

ลบ
.ม.

/น
าท

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

ลบ
ม/

นา
ที 

.50 

.73 

.14 

.45 

.73 

.95 

.32 

.64 

.91 

.18 

.55 

.86 

.18 

160 
230 
385 
520 
630 
730 
900 
1050 
1150 
1300 
1400 
1550 
1650 

0.
1.
1.
2.
2.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
7.
7.

(152 มม.) 8 น้ิว (

ลบ
.ม.

/น
าที

 

แก
ลล

อน
ตอ

นา
ที 

0.82 
0.96 
1.10 
1.24 
1.37 
1.51 
1.65 
2.06 
2.75 

312 
364 
416 
468 
520 
572 
624 
780 
1040 

ทบ พ 5000-2550   
ปริมาณน้ําบาดาล 

ม.) 

ลบ
.ม.

/น
าท

 

73 
05 
75 
36 
86 
32 
09 
77 
23 
91 
36 
05 
50 

(203 มม.) 

ลบ
.ม.

/น
าที

 

1.42 
1.65 
1.89 
2.13 
2.36 
2.60 
2.84 
3.55 
4.73 
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7. การวิเค
การวิเค

เพ่ือใหไดตัว
คาสัมประสิท
นํ้า (transm
k) สัมประสิท
(รูปที่ 13) 
เน่ืองจากการ
การวิเคราะห
ไหลในหินอุม
(infinite bou
ของนํ้าแบบส
หลายวิธี ดังนี

7.1 ขอ
7.1.1  ห

ขยายในแนว
areal extent

7.1.2  ห
พรุนสมํ่าเสม
เทาๆ กัน (h
และมีความห
นํ้าลดในขณะ
แนวระนาบ 

7.1.3  ก
แนวราบ  

7.1.4  อ
ทดสอบ 

7.1.5  บ
เจาะทะลุควา
well) และใส
หนาของหินอ

งานฉบับสมบูรณ  (เ
งการจัดทํามาตรฐาน

ทยาลัยขอนแกน 

คราะหขอมูลสูบ
คราะหขอมูลสูบ
แปรทางชลศาส
ทธ์ิการยอมใหนํ้า
issivity, T) คา
ทธ์ิการกักเก็บ (
และแนวโนมกา
รทดสอบสูบนํ้าใ
หขอมูลสูบทดสอ
มนํ้าอยูในแนวรา
undary) สามาร
สภาวะคงที่และไ
น้ี 
อสมมุติฐาน 
หินอุมนํ้าควรมขี
วดานขางโดยไม
t) 
หินอุมนํ้าตองมีล
มอและมีการไหล
omogeneous 
หนาที่สมํ่าเสมอ
ะท่ีทําการทดสอ

กอนสูบทดสอบร

อัตราการสูบนํ้า

บอนํ้าบาดาลที่ใ
ามหนาของหินอุ
สทอกรองยาวไม
อุมนํ้า 

ลมท่ี 7/10)  
นการเจาะ สํารวจ และ

บทดสอบ 
บทดสอบมีวัตถุ
สตรของหินอุมนํ้
าไหลผานตลอด
าการซึมได (perm
storage coeffic
ารลดระดับของน
ในบอและบริเวณ
บนํ้ามีสมมุติฐาน
าบและมีขอบเขต
รถวิเคราะหไดท้ั
ไมคงท่ี” ซ่ึงวิเ

ขอบเขตไมจํากัด
มมีขอบเขตจํากั

ลักษณะเน้ือหินห
ของนํ้าในทิศทา
and isotropic 
ในรัศมีของอิทธิ
อบสูบนํ้า ช้ันหิน

ระดับนํ้าบาดาล

ควรจะคงที่ตลอ
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และเวลาในบอสูบ
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คูมือ ทบ พ 6000-2550 
การเก็บและวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

 คูมือ ทบ พ 6000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
(ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของมาตรฐาน ตัวเลข
ชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุงมาตรฐานให
ใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) เปนตัว
ยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงขึ้นใหม 

 
1. บทนํา 

ในการออกแบบบอนํ้าบาดาลตามมาตรฐาน 
1000-2550 หรือการออกแบบบอสําหรับสูบทดสอบ 
(test wells) ใหสามารถสูบนํ้าไดปริมาณสูงสุดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดตามคุณสมบัติทางชลศาสตรของ
ช้ันหินอุมนํ้าน้ันๆ ยอมขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญ คือ มี
การเก็บและวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุม
เจาะอยางถูกตองในทุกๆ ขั้นตอน มีการตรวจวัดและ
แปลคากราฟผลหยั่งธรณีหลุมเจาะอยางถูกตอง 
ตลอดจนมีการวิ เคราะหหาขนาดตะกอนโดยใช
ตะแกรงรอนท่ีถูกตองและเทียบหาขนาดเบอรของทอ
กรองอยางถูกตองดวย 
2. ขอบเขต 

การเก็บและวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจาก
หลุมเจาะมีขอบเขตของงานดังน้ี  

2.1 หนวยวัดท่ีใชในคูมือน้ีเปนระบบเมตริก 
2.2 การเก็บตัวอยางตะกอนและหินจากการ

เจาะโดยเครื่องเจาะแบบหมุนตรงใชนํ้าโคลน 
2.3 การเก็บตะกอนและหินตัวอยางจากการ

เจาะโดยใชเครื่องเจาะแบบหมุนดูดกลับ  
2.4 การเก็บแทงตัวอยางจากการเจาะโดย

เครื่องเจาะแบบหมุนตรงใชนํ้าโคลน 
2.5 การวิเคราะหตัวอยางตะกอน การวิเคราะห

เกล็ดหินตัวอยางและการวิเคราะหแทงตัวอยาง 

3. เอกสารที่ใชประกอบการจัดทํา 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ

เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 2000-2550 การใชและ

การแปลคาขอมูลหยั่งธรณีหลุมเจาะ  
- มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 การออก-

แบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 4000-2550 การพัฒนา

บอนํ้าบาดาล 
- คูมือ ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อ

สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
- คูมือ ทบ พ 2000-2550 การใชและการ

แปลคาขอมูลหยั่งธรณีหลุมเจาะ  
- คูมือ ทบ พ 3000-2550 การออกแบบ

และกอสรางบอนํ้าบาดาล 
- คูมือ ทบ พ 4000-2550 การพัฒนา 

บอนํ้าบาดาล 
4. ศัพทบัญญัติ  

4.1 กราฟแสดงลักษณะการกระจายตัวของ
ตะกอน (grain-size analysis curve or aquifer curve) 
หมายถึง กราฟที่ไดจากการนําผลการวิเคราะหขนาด
ตะกอนดวยตะแกรงรอนหาความสัมพันธระหวาง 
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รอยละของผลรวมของนํ้าหนักตัวอยางท่ีตกคางใน
ตะแกรงแตละอันกับขนาดชองเปดของตะแกรง 

4.2 กราฟแสดงขนาดกรวดกรุหรือทรายกรุ 
(filter-packed curve or gravel packed curve) 
หมายถึง กราฟที่แสดงการกระจายตัวของขนาดกรวด
กรุ กราฟนี้ไดจากการคํานวณชวงกลางของ aquifer 
curve โดยใช 5D70 5D50 5D40 และ 5D30 
เสนกราฟที่ไดคือ filter-packed curve ที่เกือบขนาน
กับ aquifer curve และใชพิจารณาขนาดกรวดกรุท่ี
เหมาะสมกับช้ันนํ้าและเปนขนาดที่สามารถหาไดใน
ทองท่ีน้ันๆ 

4.3 กรวดกรุหรือทรายกรุ (filter pack or gravel 
pack or sand pack) หมายถึง กรวดหรือทราย 
คัดขนาดอยางดีและไดสัดสวนกับรองเปดทอกรอง 
(5D50) ตองเปนกรวดหรือทรายแมนํ้ามีความกลม
กลึงดี มีองคประกอบของแรควอรตซสูงและมีความ
ถวงจําเพาะประมาณ 2.5 ใชกรุระหวางทอกรองกับ
ผนังบอนํ้าบาดาล 

4.4 การกรุกรวดโดยวิธีธรรมชาติ (natural 
packing) หมายถึง วิธีการกอสรางและพัฒนาบอนํ้า
บาดาลโดยไมตองกรุกรวดขางบอ กรณีช้ันนํ้ามีคา
สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอมากกวา 3 คือประกอบ 
ดวยตะกอนขนาดแตกตางกันมาก โดยการออกแบบ
ขนาดรองเปดทอกรองเปนมิลลิเมตรจาก D50 จาก
กราฟการกระจายตัวของเม็ดตะกอนชั้นนํ้า (aquifer 
curve) 

4.5 การกรุขางบอโดยทรวดคัดขนาด (artificial 
filter packing) หมายถึง วิธีการกอสรางและพัฒนาบอ
นํ้าบาดาลโดยตองเติมกรวดขางบอ กรณีช้ันนํ้ามีคา
สัมประสิทธิ์ความสม่ําเสมอนอยกวา 3 คือประกอบ 
ดวยตะกอนขนาดไลเล่ียกัน โดยการออกแบบขนาด
กรวดกรุ เท า กับ  5 เทาของ  D50 จากกราฟการ
กระจายตัวของเม็ดตะกอนช้ันนํ้าและขนาดรองเปด 

ทอกรองเปนมิลลิเมตรจาก  D90 ของกราฟการ
กระจายตัวของกรวดกรุ (gravel packed curve) 

4.6 ช้ันหินอุมนํ้าท่ีมีขนาดตะกอนแตกตางกัน
มาก (non-uniform aquifers) หมายถึง ช้ันหินอุมนํ้าท่ี
มีคาสัมประสิทธิ์ของความสมํ่าเสมอ  (D40/D90) 
มากกวา 3 

4.7 ช้ันหินอุมนํ้าที่ มีขนาดตะกอนไลเ ล่ียกัน 
(uniform aquifers) หมายถึง ช้ันหินอุมนํ้าที่มีคาสัม-
ประสิทธิ์ของความสม่ําเสมอ (uniformity coefficient, 
UC = D40/D90) นอยกวา 3 

4.8 ขนาดชองตะแกรงหรือรองเปดทอกรอง 
ท่ีกรองตะกอนช้ันนํ้าไวรอยละ 90 (effective size) 
หมายถึง ขนาดชองตะแกรงรอนท่ีกรองไดรอยละ 90 
ของตัวอยางตะกอน 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1 ใชเปนคูมือเพ่ือกําหนดหลักการ ข้ันตอน
และวิธีการเก็บตัวอยาง จากการเจาะผานช้ันตะกอน
และช้ันหินแข็ง 

5.2 ใชเปนคูมือเพ่ือกําหนดหลักการและขั้นตอน
การวิเคราะหตัวอยางตะกอน (soil samples) ตัวอยาง
เกล็ดหินจากหลุมเจาะ (cutting samples) แทง
ตัวอยาง (core samples) และขนาดตัวอยางตะกอน 
(sieve analysis)  
6. วิธีการเก็บตัวอยางตะกอนหรือเศษหิน  

6.1 การเจาะแบบหมุนตรงหรือหมุนดูดกลับโดย
ใชนํ้าโคลน  

6.1.1  วิ ธีการเก็บตัวอยาง  การเก็บตัวอยาง
ตะกอนหรือเศษหินจากการเจาะดวยเครื่องเจาะแบบ
หมุนตรงหรือหมุนดูดกลับโดยใชนํ้าโคลนใหพนักงาน
เก็บตัวอยางจากรองดักตะกอนซ่ึงอยูระหวางปากหลุม
เจาะกับบอโคลน ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1  วิธีการเก็บตัวอยางตะกอน 

หรือเศษหินจากหลุมเจาะ 

6.1.2   ระยะเก็บหรือความถี่ในการเก็บตัวอยาง 
ท่ีเหมาะสมคือทุก 1.0 ม. โดยทําเครื่องหมายไวท่ีกาน
เจาะทุกระยะท่ีไดออกแบบไว 

6.1.3   เวลาเก็บตองกะระยะเวลาและคอยสังเกต
เคร่ืองหมายบอกความลึกท่ีกานเจาะ (ขอ 6.1.2) ลง
ไปอยูที่จุดอางอิงอาจเปนแทนหมุน (rotary cable)  
ใหหยุดเจาะแตระบบหัวเจาะและกานเจาะยังทํางาน
หมุนอยูเพ่ือทําการไลนํ้าโคลนและเศษตะกอนขึ้นมา
ยังปากบอและไหลผานรองดักตะกอน  

6.1.4   จุดเก็บ ใหเก็บ ณ รองดักตะกอน 
6.1.5   ปริมาณตัวอยาง ของแตละชวงความลึก

ตองไมนอยกวา 500 กรัม 
6.1.6   ถาดเรียงตัวอยาง ตัวอยางท่ีเก็บไดให

เรียงไวในถาดเรียงตัวอยางพรอมท้ังเขียนปายบอก
ระยะที่เก็บ เชน 0.0 - 1.0 ม. 1.0 - 2.0 ม. เปนตน 
ตากใหแหงและเรียงไวใหนักอุทกธรณีหรือวิศวกรหรือ
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบในสนาม   

6.2 การเจาะแบบหมุนตรงโดยใชลมเจาะ   
ใหพนักงานเก็บตัวอยางท่ีปากบอ ณ ปลาย

ทอซ่ึงลมใชเจาะอุมเศษหินขึ้นมาโดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนตางๆ ดังท่ีกลาวไวในขอ 6.1.2 ถึง 6.1.6 
ตามลําดับ 

6.3 การเจาะแบบหมุนตรงเก็บแทงตัวอยาง 
ในดานนํ้าบาดาลการเก็บแทงตัวอยางของ

ช้ันหินอุมนํ้าท่ีเปนหินแข็ง ถือวาเปนการเพ่ิมคาใชจาย
พอสมควร  ผูประกอบการที่ มีความพรอมและมี
อุปกรณสําหรับเก็บแทงตัวอยาง ตองลงทุนซ้ือและ
จําเปนตองมีไวหรืออาจเชาจากบริษัทอื่นท่ีมีอาชีพใน
การเจาะแทงหินตัวอยางก็ได อุปกรณที่ใชสําหรับเก็บ
แทงตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยดานนํ้าบาดาลที่
เหมาะสม คือ การเจาะเก็บแทงหินตัวอยางโดยระบบ
ไวรไลน (wire line) ซ่ึงจะมีขนาดเสนผาศูนยกลางของ
แทงตัวอยางประมาณ 50 - 100 มม. โดยมีวิธีการดังน้ี 

6.3.1   กําหนดระยะความลึกของแทงตัวอยางท่ี
ตองการเก็บโดยอาศัยขอมูลจากบอเกาท่ีอยูใกลเคียง 
หรือจากการศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาของบริเวณ
น้ันๆ 

6.3.2   ขนาดเสนผาศูนยกลางแทงตัวอยาง
ขึ้นกับระบบไวรไลนท่ีใชประมาณ 50 - 100 มม.  

6.3.3   เม่ือทําการเจาะบอสํารวจ (test hole) 
หรือบอนํา (pilot hole) ถึงความลึกท่ีตองการแทง
ตัวอยางหินหรือดินที่กําหนดไวตามขอ 6.3.1 ใหหยุด
เจาะ 

6.3.4   ปรับนํ้าโคลน กรณีเจาะดวยนํ้าใหปรับนํ้า
โคลนจนใสพอเหมาะเพื่อเก็บแทงตัวอยาง 

6.3.5   ถอนกานเจาะขึ้น ในการเจาะเก็บแทง
ตัวอยางหินโดยท่ัวไปจะตองใชกานแบบขอตอเรียบ 
(flush-joint drill pipes)  
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6.3.6  เจาะเก็บตัวอยาง ดําเนินการเจาะเก็บแทง
ตัวอยางตามเทคนิคและขั้นตอนของการเจาะเก็บแทง
ตัวอยาง (coring) จนถึงความลึกท่ีกําหนด แลวจึงถอน 
ถอนกานเจาะพรอมอุปกรณเก็บแทงตัวอยางขึ้นมา 
เก็บใสลังแทงตัวอยาง (core boxes)ไวตรวจวิเคราะห
ตอไป ดังแสดงในรูปท่ี 2 

6.4 การวิเคราะหขนาดตัวอยางตะกอน  
การวิเคราะหขนาดตัวอยางตะกอน (sieve 

or screen analysis)  มีวัตถุประสงคเพ่ือหาขนาดรอง
เปดทอกรอง (slot number of screen) และขนาดของ
กรวดกรุท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีตองกอสรางบอแบบเติม
กรวด (gravel-packed well) มีข้ันตอนดังน้ี  

6.4.1   รวบรวมตัวอยางตะกอนในชวงความลึก
ของช้ันนํ้า เชน จากความลึก 120 - 140 ม. โดยใหได
นํ้าหนักรวมประมาณ 1,200 กรัม 

6.4.2   นําตัวอยางตามขอ 6.4.1 ไปอบใหแหงใน
เตาอบหรือค่ัวในกระทะแลวทุบตัวอยางใหเม็ดตะกอน
ไมเกาะตัวกัน 

6.4.3   แบงตัวอยางออกเปน 2 สวน เลือกเอา 1 
สวนไปแบงเปนอีก 4 สวน แลวเลือกเอา 2 สวนดาน
ตรงข าม กัน ซ่ึงจะไดตั วแทนตัวอย า งที่ ถู กตอ ง
(quartering method)  

6.4.4   นําตัวอยางตัวแทนไปชั่งนํ้าหนักและเทลง
บนตะแกรงช้ันท่ี1 (บนสุด) ของตะแกรงรอนที่มี 5 ช้ัน 
พรอมฝาปดและถาดรองอยูช้ันลางสุดโดยมีตะแกรง
เรียงตามเบอรจากบนไปลาง ประกอบดวยตะแกรง
เบอร 8 16 30 40 และ 50 ซ่ึงมีขนาดของตาตะแกรง 
2.38 มม. 1.19 มม. 0.602 มม. 0.42 มม. และ 0.30 
มม. ตามลําดับ (รูปที่ 3) 

6.4.6   รอนตัวอยางโดยเปดเครื่องเขยาตะแกรง 
ไปจนแนใจวาตัวอยางขนาดตางๆ ลอดผานตะแกรง
แลวคางอยูท่ีตะแกรงช้ันที่ 1 ถึง 5 และมีบางสวนของ
ตะกอนขนาดเล็กสุดลงไปรวมอยู ท่ีถาดรองลางสุด 
ตัวอยางการวิเคราะหขนาดตะกอนดังแสดงในตาราง 
ท่ี 1 

 
รูปที่ 2  แสดงการเจาะเก็บแทงตัวอยาง 

 
รูปที่  3 ตะแกรงรอน (ดัดแปลงจาก Australian 

Drilling Industry Training Committee Ltd., 1996) 

 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 6000-2550 การเก็บและวิเคราะห 
  ตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 
  

100

6.5 การแสดงผลการวิเคราะหตะกอน  
การพลอตขอมูลเพ่ือแสดงผลการวิเคราะห

ตะกอน (aquifer curve) สามารถพลอตไดท้ังกราฟ
ธรรมดา (arithmetic scale) กราฟแบบก่ึงล็อก (semi 
log scale) (หัวขอ 6.7.2) ในการพลอตกราฟจะ
กําหนดใหแกนตั้ง (แกน Y) แสดงเปอรเซ็นตสะสมตัว
ของตะกอนบนตะแกรงที่ 1 (#8) ที่ 2 (#16) ท่ี 3 (# 30) 
ท่ี 4 (#40) และที่ 5 (#50) ตามลําดับ และแกนนอน 
(แกน X) แสดงขนาดรูเปดของตะแกรงที่ใชรอน เชน 
0.5 มม. 1.0 มม. 1.5 มม. 2.0 มม. และ 2.5 มม. 

ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 กราฟที่พล็อตไดจะ
แสดงถึงสัดสวนของนํ้าหนักของขนาดตะกอนตางๆ 
ตั้งแตขนาดหยาบจนถึงละเอียดและความสม่ําเสมอ
ของการคัดขนาดตะกอนของชั้นนํ้า เชน มีการคัด
ขนาดดีมาก ดี หรือไมดี เปนตน 

6.6.2  การหาขนาดรองเปดของทอกรอง จาก
ตัวอยางดังกลาวนี้ ขนาดรองเปด คือ D50 ตัดแกน
ขนาดชองตะแกรงที่ 0.35 มม. (opening size = 
median size of sand) ซ่ึงอยูระหวางตะแกรงรอน
เบอร 40 และเบอร 50 (ดังตารางที่ 1) 

 
รูปท่ี 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางชองตะแกรงและเปอรเซ็นตของนํ้าหนักตะกอนสะสมบนตะแกรง 

(ดัดแปลงจาก Australian Drilling Industry Training Committee Ltd., 1996)  
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รูปท่ี 5  แสดงการหาขนาดกรวด/ทรายกรุและขนาดรองเปดหรือเบอรทอกรอง 

ตารางที่ 1  ตัวอยางการวิเคราะหขนาดตะกอนดวย
ตะแกรงรอนและการบันทึกขอมูล 
ช่ือบอ.................................... สถานที่................................... 
ชวงเก็บตัวอยาง  110 - 125 ม. น้ําหนักรวม  463  กรัม 
ประเภทชั้นหินอุมนํ้า  Qlt   

 

ชั้นตะแกรง นน.คาง 
(กรัม) 

นน.คาง
สะสม  
(กรัม) 

นน.สะสม 
รอยละ ASTM 

No. 
ขนาด 
(มม.) 

1 # 8 2.38 0 0 0 

2 # 16 1.19 40 40 8.64 

3 # 30 0.60 90 130 28.08 

4 # 40 0.42 118 248 53.56 

5 # 50 0.30 134 382 82.51 

ถาดรอง 81 463 100 

(ดัดแปลงจาก Australian Drilling Industry Training 
Committee Ltd., 1996) 

  
 ในทางปฏิบัติจะตองคํานึงถึงความแข็งแรงของ

บ อ จ ากการยอม ให ต ะกอนหยาบกว า ค า ง อยู 
รอบๆ ทอกรองประมาณ 50 - 60 %  การเพิ่มความ
พรุนและอัตราการซึมผานของนํ้าจากชั้นนํ้าเขาบอ
ผานกรวดทราย ผานทอกรอง และเขาบอไดสะดวกใน
อัตราเร็วที่เหมาะสม ตัวอยางเชน กรณีช้ันนํ้ามีการคัด
ขนาดไมดีควรกําหนดขนาดรองเปดใหมากกวา
เล็กนอย ถาช้ันนํ้ามีการคัดขนาดดีควรกําหนดขนาด
รองเปดใหเล็กลงเล็กนอย เพราะมักมีขอผิดพลาด
เกิดขึ้นเสมอจากการเก็บตัวอยางซ่ึงสวนใหญจะเก็บ
ไดตะกอนที่มีขนาดใหญในปริมาณสูงกวาตะกอน
ขนาดเล็กหรือกรณีพัฒนาบอบาดาลในชั้นนํ้ามีสภาพ
กัดกรอน (corrosive) สูง ควรเลือกรองเปดทอกรองให
เล็กลงเพื่อวัตถุประสงคใหนํ้าที่กัดกรอนไหลเขาบอชา 
เปนตน 
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6.7  การออกแบบบอแบบกรุกรวด 
การออกแบบบอแบบกรุกรวด (artificial 

pack well) มีขั้นตอนการหาขนาดกรวดกรุและขนาด
รองเปดของทอกรอง ดังน้ี 

6.7.1  การหาขนาดของกรวดกรุหรือทรายกรุ 
(gravel or sand pack) จากกรณีตัวอยางโดยใชกราฟ
ธรรมดา มีขั้นตอนดังน้ี 

(1) การหา modal grain size จาก
ปริมาณตะกอนที่คางในตะแกรงสะสมมากที่สุด ตาม
ตัวอยาง คือ # 50 (0.30 มม.) นํ้าหนักตะกอนสะสม 
382 กรัมหรือประมาณรอยละ 82 ของทรายชั้นนํ้าซ่ึง
เปนทรายหยาบ คือ modal grain size หรือสวน 
ประกอบหลักของตะกอนชั้นนํ้า (ตารางท่ี 1) 

(2)  ขนาดกรวดกรุหรือทรายกรุคํานวณ
ไดจาก modal size x 5 (หาเทา) = 0.30 มม. x  5 = 
1.5 มม. ซ่ึง 1.5 มม. คือ ขนาดทรายหยาบมาก (very 
coarse sand) ใชเปนทรายกรุรอบทอกรองซ่ึงตอง
เลือกหรือคัดขนาดใหมีความใกลเคียงกันมากที่สุด 

6.7.2  กราฟแบบก่ึงล็อก (semi log scale) ตาม
แบบของผูผลิตทอกรอง เชน Sure screen (รูปที่ 5) 

(1) นําคารอยละของนํ้าหนักตะกอนที่
คางสะสมอยูในตะแกรงรอนแตละเบอรจากตารางที่ 1 
ไปพล็อตกราฟแบบ semi log scale ที่เตรียมไว 

(2) ลักษณะกราฟของชั้นนํ้า (aquifer 
curve) ท่ีไดจะแสดงลักษณะการกระจายตัวของ
ตะกอน ซ่ึงบอกลักษณะของช้ันนํ้าวาเปนช้ันทราย
ละเอียดปนทรายหยาบ หรือทรายหยาบปนกรวด
ละเอียดปนดิน เปนตน 

 (3.2)  หาคาความสม่ําเสมอของเม็ด
ตะกอน (UC) จาก aquifer curve โดยใชสูตรคํานวณ 
UC=D40/D90 ซ่ึง D40 หาไดจากกราฟโดยลากเสน
ตรงจาก 40 เปอรเซ็นตของตะกอนที่คางอยูไปตัดแกน 
X ท่ีแสดงขนาดชองเปดของตะแกรงรอนมีหนวยเปน

มิลลิเมตร D40 = 0.47 มม. ดังน้ัน UC = 2.35 ซ่ึง
นอยกวา 3.0 ดังน้ันตองสรางบอแบบเติมกรวด   

(3.3)  การออกแบบบอโดยใชคา UC 
(3.3.1)   บอบาดาลแบบไมกรุกรวดเม่ือ 

UC>3.0 ช้ันนํ้ามีขนาดตะกอนที่แตกตางกันมาก 
(non-uniform aquifers) ควรออกแบบสรางบอและ
พัฒนาบอบาดาลแบบไมกรุกรวด โดยการเปาเอา
ทรายขนาดเล็กออกและยังเหลือทรายหยาบคงคางอยู
รอบๆ ทอกรองเพ่ือใหมันทําหนาที่แทนกรวดกรุ 
ไดดี ซ่ึงมีขั้นตอนการออกแบบดังกลาวแลวในขอ 6.7 

(3.3.2)   บอบาดาลแบบกรุกรวด เม่ือ  
UC<3.0 ช้ันนํ้ามีตะกอนขนาดใกลเคียงกัน (uniform 
aquifers) ควรออกแบบกอสรางและพัฒนาบอแบบกรุ
กรวด จําเปนตองหากรวดหรือทรายหยาบที่คัดขนาด
แลวเติมลงขางบอเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกรองและ
ความพรุนรอบๆ ทอกรอง 

(4) การเลือกขนาดกรวดกรุหรือทรายกรุ
บอ จาก aquifer curve คา D50 = 0.45 มม. ขนาด
กรวดหรือทรายกรุเทากับ 4 เทา 5 เทา และ 6 เทา
ของ D50 ซ่ึงเทากับ 1.80 มม. 2.25 มม. และ 2.27 
มม. ตามลําดับ ซ่ึงเปนขนาดของทรายหยาบมาก 

(5) การออกแบบกรวดกรุหรือทรายกรุ 
สามารถพิจารณาและดําเนินการไดหลายวิธี ดังน้ี  

(5.1)  กรณีช้ันหินอุมนํ้าประกอบดวย
ตะกอนขนาดเม็ดเล็กแตสมํ่าเสมอใหใชขนาดทรายกรุ
เทากับ 3 หรือ 4 หรือ 5 เทาของ D50 มีหนวยเปน
มิลลิเมตร 

(5.2)  กรณีช้ันหินอุมนํ้าประกอบดวย
ตะกอนขนาดเม็ดหยาบแตไมสมํ่าเสมอใหใชกรวดกรุ
หรือทรายกรุเทากับ 4 หรือ 5 หรือ 6 เทาของ D70 มี
หนวยเปนมิลลิเมตร 

(5.3)  คา UC ของกรวดกรุหรือทรายกรุ
ตองไมเกิน 2.5  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 6000-2550 การเก็บและวิเคราะห 
  ตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 
  

103

(5.4)  ในทางปฏิบัติจะตองสรางกราฟ 
gravel pack curve ขึ้นใหเกือบขนานกับ aquifer 
curve ท้ังน้ีกราฟที่ไดจะบอกยานของกรวดกรุ ให
พิจารณาเลือกขนาดที่เหมาะสม ซ่ึงอาจคํานวณจาก
ชวงกลางของ aquifer curve คือ 4D70  4D50  4D40  
4D30 เสนหน่ึง และ 6D70  6D50  6D40 6D30 อีก
เสนหน่ึง หรือเลือกใช gravel pack curve เพียงเสน
เดียวคือ 5D70  5D50  5D40  5D30 ซ่ึงไดผล
ใกลเคียงกัน  

(6) การเลือกขนาดรองเปดของทอกรอง 
(slot number or slot opening) ตามตัวอยางใหใช 
D90 ของ gravel pack curve ซ่ึงอานคาได 1.1 มม. 
เทียบเบอรทอกรองมาตรฐานคือเบอร #40  

กรณีท่ีไมมี semi log scale ก็สามารถ
ประยุกตใชกับกราฟ arithmetic scale ได ดังแสดงใน
รูปท่ี 6 

(7) การเลือกใชเบอรทอกรองและขนาด
กรวดกรุโดยทั่วไปเปนการเลือกตามขนาดตะกอนของ
ช้ันหินอุมนํ้า ดังแสดงในตารางที่ 2 
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รูปท่ี 6 แสดงการหาขนาดกรวดกรุหรือทรายกรุและขนาดรองเปดหรือเบอรทอกรอง 

ตารางที่ 2  การเลือกใชเบอรทอกรองและขนาดกรวดกรุตามลักษณะตะกอนชั้นนํ้า 

ลําดับที่ ช้ันหินอุมนํ้า กรวดกรุ (D50 x 5) 
ทอกรอง 

รองเปด  
( มม.) 

เบอร  
(1/1000 น้ิว) 

1 
2 
3 
4 
5 

ทรายหยาบมาก (1. 0-2.0 มม.) 
ทรายหยาบ (0.5-1.0 มม.) 
ทรายกลาง (0.25-0.5 มม.) 
ทรายละเอียด (0.125-0.25 มม.) 
ทรายละเอียดมาก (0.06-0.125 มม.) 

กรวดขนาดกลาง (4-8 มม.) 
กรวดละเอียด (2-4 มม.) 
ทรายหยาบมาก (1.0-2.0 มม.) 
ทรายหยาบ (0.5-1.0 มม.) 
ทรายกลาง (0.25-0.5 มม.) 

4.00 
2.00 
1.00 
0.50 
0.25 

#160 
#80 
#40 
#20 
#10 

หมายเหตุ : ตัวอยางการเลือกขนาดของกรวดกรุควรเลือกใหญกวาขนาดตะกอนของชั้นนํ้าอีก 2 ขั้น เชน D50 ช้ันนํ้าเปนทราย
กลาง (ลําดับที่ 3) ใหใชเบอรทอกรอง #40 และกรุขางบอดวยทรายหยาบมาก (ลําดับที่ 1) เปนตน 
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คูมือ ทบ พ 7000-2550 
การเก็บตัวอยางและการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 7000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล (พ) ของ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง 
ลําดับของมาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการ
แกไขและปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ที่แกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน 
โดยมีเครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่
ปรับปรุงข้ึนใหม 

 
1. บทนํา 

การเก็บและวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาลมีข้ันตอน
ท่ีซับซอนและมีความแตกตางอยางมากจากการเก็บ
ตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าประเภทอื่นๆ คู มือ ทบ พ 
7000-2550 น้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในดานการ
เก็บและการวิเคราะหตัวอยาง นํ้าบาดาลสําหรับ
เจาหนาท่ีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลและผู ท่ี มีสวน
เก่ียวของในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาล 
โดยการรวมรวมขอมูลจากกฎหมาย คูมือการดําเนิน 
งานและตําราท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ  

วิธีการที่แสดงในคูมือน้ีเปนวิธีการมาตรฐานที่ใช
เปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติงานจริง อยางไรก็ตาม
สําหรับแตละพ้ืนที่หรือแตละกรณีศึกษา อาจมีการ
ปรับเปล่ียนวิธีการ เพ่ือใหเหมาะสมตามดุลยพินิจของ
ผูปฏิบัติในการทํางานจริงเพื่อใหไดขอมูลท่ีเปน
ตัวแทนของคุณภาพน้ําบาดาลของแหลงนํ้าน้ันๆ   
2. ขอบเขต  

2.1 คู มือ น้ีจั ดขึ้ น เ พ่ือ ใช เปนแนวทางตาม
มาตรฐานการเก็บตัวอยาง นํ้าและการวิ เคราะห
คุณภาพนํ้าบาดาลโดยเนนในเรื่องการเก็บตัวอยางนํ้า
และการวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล คูมือน้ีควร
ใชรวมกับมาตรฐาน ทบ  พ 7000-2550 การเก็บ
ตัวอยางนํ้าและการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล  

2.2 แนวทางปฏิบัติท่ีกลาวในคูมือน้ีครอบคลุม
เฉพาะตัวอยางนํ้าบาดาลจากการพัฒนาหรือเปาลาง
บอนํ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคเทาน้ัน ทั้งน้ี
หนวยงานใดและหรือบุคลากรใดที่จะใชคูมือน้ีตอง
ศึกษามีความเขาใจและมีบุคลากรผูชํานาญการในการ
ปฏิบัติงาน  
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
- คูมือ ทบ อ 7000-2550 การเก็บตัวอยาง

และการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาลเพื่อการอนุรักษ
แหลงนํ้าบาดาล  

3.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและ
มาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและปองกันส่ิงแวดลอมเปนพิษ ตีพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนท่ี 29 ง ลงวันที่ 13 
เมษายน 2542  

3.3 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราช 
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน 
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3.4 ประกาศกรมทรัพยากรธรณี  ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2542) ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติ นํ้าบาดาล พ .ศ. 2520 เรื่อง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 

3.5 สํานักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน, 
2545. คูมือการเก็บตัวอยางมลพิษ (นํ้า อากาศ ดิน 
กากอุตสาหกรรม), สํานักวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอม
โรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวง
อุตสาหกรรม.   

3.6 กรมควบคุมมลพิษ, 2547. คูมือการ
ตรวจสอบการปนเปอนนํ้าใตดินจากสถานที่กําจัดมูล
ฝอย, กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวงทรัพยากร-
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
4. การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล  

การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลมีขอพิจารณาดังน้ี  
4.1 เครื่องมือและอุปกรณการเก็บตัวอยาง 

การคัดเลือกอุปกรณในการเก็บตัวอยางนํ้า
บาดาลตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ คือ ความลึกของ
บอนํ้าบาดาล ขนาดบอนํ้าบาดาล พารามิเตอร ท่ี
ตองการวิเคราะห และความสะดวก  

4.1.1 อุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล  
อุปกรณเก็บตัวอยางนํ้าแบบจวง (grab 

sampler) ไดแก กระบอกเก็บตัวอยางนํ้าและเครื่องสูบ
นํ้าแบบตางๆ เชน เบลเลอร (bailer) เครื่องสูบนํ้าแบบ
รีด (peristaltic pump) และเครื่องสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้า 
(submersible pump) เปนตน    

(1) เบลเลอร เปนเคร่ืองเก็บตัวอยางนํ้า
บาดาล ( รูปท่ี 1) ที่ประกอบดวย ทอกลวงขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 19 - 40 ม.ม. ยาวประมาณ  
1-2 ม. และมีวาลวปด (check valve) ปองกันนํ้าไหล
ออกมีท้ังชนิดท่ีมีวาลวเดียวและ 2 วาลวที่เหมาะใน
การใชงานที่ตองการตรวจสอบสารอินทรียระเหย 

(Volatile Organic Compounds, VOC) เน่ืองจาก
สามารถปองกันการผสมของน้ําตัวอยางที่ความลึกท่ี
เจาะจงกับนํ้าในความลึกอื่นกับอากาศขณะเก็บ
ตัวอยางได เบลเลอรเปนอุปกรณท่ีใชอยางแพรหลาย
ในการเก็บตัวอยางนํ้าโดยทั่วไป และในกรณีที่บอมี
ขนาดเล็กและไมลึกมากสามารถใชในการถายนํ้า
บาดาลออกจากบอไดดวย  

การใชเบลเลอรเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลมี
ขอไดเปรียบ คือ ราคาไมแพง สามารถประดิษฐขึ้นใช
เองได ทนทาน ทําความสะอาดงาย ไมมีขอจํากัด
เก่ียวกับความลึก พกพาสะดวก และไมใชพลังงาน
ไฟฟา และมีขอจํากัด คือ อาจเกิดการสูญเสียสมดุล
ของสภาพน้ํา เชน สารอินทรียระเหย และมีการ
เปล่ียนแปลงคาศักยรีดอกซ (redox potential) อาจ
เกิดการรบกวนตะกอนแขวนลอย ใชเวลานานในบอท่ี
ลึกมากๆ และอาจมีการปนเปอนของนํ้าท่ีติดอยูกับ
เชือกท่ีใชดึงเบลเลอร 

 
รูปที่ 1 เบลเลอรท่ีใชเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล  
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(2) เครื่องสูบแบบรีดเปนเครื่องสูบเก็บ
ตัวอยางนํ้าบาดาล (รูปท่ี 2) ท่ีสูบนํ้าดวยการรีดเสน
ทอใหเกิดการไหลของน้ําตัวอยาง สูบไดในอัตราการ
สูบต่ําและสูบไดไมลึกมาก นิยมใชในการตรวจสอบ
สารอินทรียระเหย เพราะมีผลกระทบกับกับคุณภาพ
ตวัอยางนํ้าบาดาลนอย เคร่ืองสูบแบบน้ีมีขอไดเปรียบ 
คือ ใชงานงายและพกพาไดสะดวก ปรับอัตราการไหล
ไดงาย และมีความนาเช่ือถือสูง และมีขอจํากัด คือ ใช
พลังงานไฟฟา เหมาะกับการสูบนํ้าจากระดับตื้น (ไม
ควรเกิน 6-9 ม.) และหากเกิดการเสียหายในสนาม
ซอมแซมไดยาก 

(3) เคร่ืองสูบแบบจุมใตนํ้า เปนเครื่องสูบ
เก็บตัวอยางนํ้าบาดาล ท่ีสูบนํ้าดวยแรงเหว่ียงจาก
มอเตอร หัวสูบแขวนติดกับสายไฟและทอสูบ ภายใน
จะมีชุดใบพัดหมุนโดยมอเตอรกันนํ้า ทําใหนํ้าหมุน
ออกจากศูนยกลางเคลื่อนท่ีไปตามเสนทอ (รูปที่ 3) 
สวนใหญมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 46 มม. 
(1.8 น้ิว) ขอไดเปรียบของเครื่องสูบแบบน้ี คือ ที่อัตรา
การสูบต่ําจะไดตัวอยางนํ้าท่ีดี ไดนํ้าที่มีความขุนต่ํา 
ไมตองเติมนํ้าในสายกอนการทํางาน สามารถใชตัว
กรองแบบกรองในสายได และสามารถติดต้ังไวประจํา
บอนํ้าบาดาลได และมีขอจํากัด คือ บางเครื่องที่มี
อัตราการสูบสูงมากไมสามารถเก็บตัวอยางเพ่ือการ

วิเคราะหสารอินทรียระเหยได ใชเวลานานในการ
เคล่ือนยายและทําความสะอาด เคล่ือนยายยาก อาจมี
การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิของนํ้าไดจากการทํางานของ
ปม และตองใชพลังงานไฟฟาในการทํางาน 

4.1.2 ภาชนะบรรจุตัวอยางนํ้าบาดาล  
ประเภทภาชนะบรรจุ นํ้าขึ้นกับพารา-

มิเตอรท่ีตองการตรวจวัด สวนใหญแลวจะเปนภาชนะ
แกวหรือพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีน (polyethylene 
bottles) เชน ขวดแกวปากกวางจะใชในการเก็บนํ้า
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาคาปริมาณนํ้ามันและไขขน 
ขวดพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนจะใชในการเก็บนํ้า 
ตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาพารามิเตอรท่ัวๆ ไป เปนตน 
ขวดเก็บนํ้าตัวอย างที่ ใช จะต องสะอาดและมีฝา
เกลียวปดมิดชิด กอนนําขวดเก็บนํ้าตัวอยางไปใชจะ
ตองลางทําความสะอาดกอน  

4.1.3 อุปกรณอื่นๆ  
อุปกรณท่ีใชในการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 

ไดแก ภาชนะที่ใชในการผสมนํ้า ตัวอยางกระบอกตวง 
ถังนํ้าแข็งเพ่ือแชตัวอยางนํ้าบาดาล เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
ฉลากปดขางขวด และสารเคมีที่ใชในการเก็บรักษา 
นํ้าตัวอย าง เป นต น ท้ัง น้ีอุปกรณอิ เล็กทรอนิคส 
ทุกประเภทที่ใชจะตองทําการปรับเทียบ (calibration) 
ทุกครั้งกอนใชงาน 

 
รูปท่ี 2  เครื่องสูบแบบรีดที่ใชเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 

 
รูปท่ี 3 เคร่ืองสูบแบบจุมท่ีใชเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 
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4.2 วิธีการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล  
การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลในดําเนินการ

ตามที่ระบุในตารางท่ี 1  
4.2.1 การเก็บตัวอยางแบบจวง 

การเก็บตัวอยางแบบจวงจะไดตัวแทน
ของแหลงนํ้าจริงในบริเวณที่เก็บและอางอิงถึงเฉพาะ
ในวันและเวลาที่เก็บตัวอยางเทาน้ัน มักนิยมใชกับนํ้า
จากบอนํ้าบาดาลที่มีคุณสมบัติคอนขางคงที่  

4.2.2 การเก็บตัวอยางแบบผสม 
การเก็บตัวอยางแบบผสมเปนการเก็บนํ้า

ตัวอยางท่ีไดจากการสูบนํ้าบาดาลเปนสวนใหญ
เน่ืองจากตองการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณ-
สมบัตินํ้าอยางตอเน่ือง นํ้าตัวอยางท่ีเก็บในแตละชวง
ของอัตราการไหลของน้ําจะนํามารวมกัน การเก็บ
ตัวอยางแบบผสมนี้อาจใชวิธีการเก็บนํ้าตัวอยางใน
หลายวิธีรวมกันก็ได 

4.3 การรักษาสภาพตัวอยางนํ้าบาดาล  
ตัวอยางนํ้าบาดาลที่เก็บจะตองเปนตัวแทน

ของนํ้าในบอนํ้าบาดาลนั้นจริง ดังน้ันหากไมสามารถ
ดําเนินการวิเคราะหไดในทันทีตองทําการรักษาสภาพ
ใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนอยท่ีสุดโดยการแชเย็นท่ี
อุณหภูมิประมาณ 4 oซ เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพนํ้า ชะลอปฏิกิริยาชีวภาพ และชะลอการ
เปล่ียนแปลงสารประกอบในนํ้าโดยกระบวนการ
ไฮโดรไลซีส (hydrolysis reaction)  

การรักษาสภาพนํ้าตัวอยางข้ึนอยูกับพารา-
มิเตอรที่ตองการตรวจวัด บางครั้งตองใชสารเคมีใน
การรักษาสภาพ แนวทางการรักษาสภาพตัวอยาง 
นํ้าบาดาลแสดงในตารางที่ 1  

5. ขั้นตอนการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 

5.1 การวัดระดับนํ้าในบอนํ้าบาดาล 
การวัดระดับนํ้าในบอนํ้าบาดาลเปนข้ันตอน

แรกที่ดําเนินการกอนการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล 
เน่ืองจากมีความสําคัญอยางยิ่ งตอการวิ เคราะห
ทิศทางและอัตราการไหลของน้ําบาดาล ในการใชงาน
ขอมูลตอไป และเปนประโยชนในการวางทอดูดนํ้าใน
กรณีท่ีใชเคร่ืองสูบในการเก็บตัวอยาง  

5.2 การถายนํ้าขังออกจากบอ (purging) 
เพ่ือใหม่ันใจวาตัวอยางนํ้าในบอนํ้าบาดาล 

เปนตัวแทนนํ้าที่จะนําไปวิเคราะหหาคุณภาพนํ้าท่ี
แทจริง ตองสูบนํ้าเกาที่คางในบอนํ้าบาดาลทิ้งกอน
การเก็บตัวอยาง 

หลักเกณฑท่ีใชในขั้นตอนน้ีเพื่อใหแนใจวา
ตัวอยางนํ้าท่ีเก็บข้ึนมาเปนนํ้าท่ีอยูในช้ันนํ้าที่ตองการ
และไมใชนํ้าท่ีขังแชในบอนํ้าบาดาล การสูบนํ้าเกาทิ้ง
สามารถดําเนินการไดโดยใชเคร่ืองมือหลากหลาย
ชนิดขึ้นกับพารามิเตอรที่จะวิเคราะห ขนาดเสนผา 
ศูนยกลางของบอนํ้าบาดาล ระดับนํ้า และสภาพ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ของบอนํ้าบาดาล เชน เครื่องสูบนํ้า
แบบรีดและเครื่องสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้าในการสูบนํ้าเกา
ท้ิงกอนสูบตัวอยางนํ้าบาดาลมีหลักเกณฑดังน้ี  

5.2.1 วิธีท่ี 1 การถายนํ้าออกแบบปกติ 
โดยจะสูบทิ้งประมาณ 3-5 เทาของปริมาตรนํ้าในบอ 
หรือจนกวาคาความเปนกรด-ดาง (pH) (±0.04) คา
การนําไฟฟา (±5%) และอุณหภูมิ (±0.1oซ) คงท่ีหรือ
เปล่ียนแปลงในชวงแคบๆ วิธี น้ีจะเลือกใชกรณีท่ี
ปริมาณนํ้าในบอมีปริมาณไมมากเกินไปจนทําให
เสียเวลาในการถายนํ้าขัง โดยประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บตัวอยาง
นํ้าบาดาล กําหนดเวลาที่ตองใชในการสูบนํ้าเพ่ือการ
เก็บตัวอยางไวดังน้ี 
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ตารางที่ 1 หลักเกณฑการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลและการเก็บรักษาสภาพ  

พารามิเตอรท่ีตองการ
ตรวจวัด 

ประเภท 
ภาชนะบรรจ ุ

ปริมาณนํ้า
ตัวอยาง 
(มล.) 

วิธีการเก็บ
ตัวอยาง 

วิธีการรักษาสภาพน้ํา
ตัวอยาง 

ระยะเวลาที่ 
เก็บตัวอยาง
นํ้าไวได 

ระยะเวลาที่
เก็บตัวอยาง
ไวไดนาน
ท่ีสุด 

คุณลักษณะทางกายภาพ
สี (color) พสาสติก, แกว 500 แบบจวง, 

แบบผสม 
แชเย็นที่ 4 oซ 24 ชั่วโมง 48 ช่ัวโมง 

ความขุน (turbidity) พสาสติก, แกว 100 แบบจวง, 
แบบผสม 

แชเย็นที่ 4 oซ
เก็บไวในที่มืด 

24 ชั่วโมง 48 ช่ัวโมง 

ความเปนกรด-ดาง (pH) พสาสติก, แกว 50 แบบจวง วิเคราะหทันที 0.25 ชั่วโมง 0.25 ช่ัวโมง 
คุณลักษณะทางเคม ี
เหล็ก (Fe) พลาสติก PE 1,000 แบบจวง, 

แบบผสม 
เติม HNO3

ให pH < 2 
6 เดือน 6 เดือน 

มังกานีส (Mn) พลาสติก PE 1,000 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติม HNO3

ให pH < 2 
6 เดือน 6 เดือน 

ทองแดงโดยวิธีเทียบส ี พลาสติก PE 1,000 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติม HNO3

 ให pH < 2 
6 เดือน 6 เดือน 

สังกะสี (Zn) พลาสติก PE 1,000 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติมHNO3

ให pH < 2 
6 เดือน 6 เดือน 

ซัลเฟต (SO4) พสาสติก PE 250 แบบจวง, 
แบบผสม 

แชเย็นที่ 4 oซ 28 วัน 28 วัน 

คลอไรด (Cl) พลาสติก PE 125 แบบจวง, 
แบบผสม 

ไมตองรักษาสภาพ 7 วัน 7 วัน 

ฟลูออไรด (Fluoride) พสาสติก 100 แบบจวง, 
แบบผสม 

ไมตองรักษาสภาพ 28 วัน 28 วัน 

ไนเตรต (Nitrate) พสาสติก, แกว 125 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติม H2SO4 เขมขน ให 
pH < 2 แชเย็นท่ี 4 oซ 

48 ชั่วโมง 7 วัน 

ความกระดาง (hardness) พสาสติก, แกว 100 แบบจวง, 
แบบผสม 

ไมตองรักษาสภาพ 7 วัน 7 วัน 

คุณลักษณะสารพิษ 
สารหนู (As) พสาสติก, แกว 200 แบบจวง, 

แบบผสม 
เติม HNO3 ให pH < 2 6 เดือน 6 เดือน 

ไซยาไนด ท้ังหมด 
(total cyanide) 

พสาสติก, แกว 1,000 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติม NaOH ให pH >2
แชเย็นในที่มืด  

24 ชั่วโมง 14 วัน; 24 
ชั่วโมง ถามี 
ซัลไฟด 

หมายเหตุ PE คือ polyethylene  HNO3 คือ กรดไนตริก  H2SO4 คือ กรดซัลฟูริก  NaOH คือ โซเดียมไฮดรอกไซด  
(ดัดแปลงจาก Arnold et al., 2005, Nielsen and Nielsen,2007 และ สํานักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน, 2545) 
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ตารางที่ 1 หลักเกณฑการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลและการเก็บรักษาสภาพ (ตอ) 

พารามิเตอรที่ตองการ 
ตรวจวัด 

ประเภท 
ภาชนะบรรจุ 

ปริมาณน้ํา 
ตัวอยาง 
(มล.) 

วิธีการเก็บ
ตัวอยาง 

วิธีการรักษา
สภาพนํ้า
ตัวอยาง 

เวลาที่ควร
เก็บตัวอยาง

ไวได 

เวลาที่เก็บ
ตัวอยางไวได
นานที่สุด 

คุณลักษณะสารพิษ (ตอ)  
ตะกั่ว (Pb) พลาสติก หรือแกว  1,000 แบบจวง, 

แบบผสม 
เติม HNO3

ให pH < 2 
6 เดือน 6 เดือน 

ปรอท (Hg) พลาสติก หรือแกว  500 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติม HNO3 ให
pH < 2, แชเย็น 

28 วัน 28 วัน 

แคดเมียม (Cd) พลาสติก หรือแกว  1,000 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติม HNO3

ให pH < 2 
6 เดือน 6 เดือน 

ซิลิเนียม (Se) พลาสติก หรือแกว 1,000 แบบจวง, 
แบบผสม 

เติม HNO3

ให pH < 2 
6 เดือน 6 เดือน 

คุณลักษณะทางบกัเตร ี
บักเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธี 
Standard plate count 

พสาสติก, แกว
(โบโรซิลิเกต) 
ปลอดเช้ือ 

100 แบบจวง,
แบบผสม 

แชในน้ําแข็ง วิเคราะห
ทันที 

6 ชั่วโมง 

บักเตรีท่ีตรวจพบโดยวิธี 
Most Probable Number (MPN) 

พสาสติก, แกว
(โบโรซิลิเกต) 
ปลอดเช้ือ 

100 แบบจวง,
แบบผสม 

แชในน้ําแข็ง วิเคราะห
ทันที 

6 ชั่วโมง 

อี.โคไล (E.coli) พสาสติก, แกว
(โบโรซิลิเกต) 
ปลอดเช้ือ 

100 แบบจวง,
แบบผสม 

แชในน้ําแข็ง วิเคราะห
ทันที 

6 ชั่วโมง 

หมายเหตุ PE คือ polyethylene  HNO3 คือ กรดไนตริก  H2SO4 คือ กรดซัลฟูริก  NaOH คือ โซเดียมไฮดรอกไซด  
(ดัดแปลงจาก Arnold et al., 2005, Nielsen and Nielsen,2007 และ สํานักวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมโรงงาน, 2545)  
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(1) การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลจากบอนํ้า
บาดาลที่ เจาะใหม ใหเก็บในขณะทําการทดสอบ
ปริมาณน้ําโดยเก็บกอนการหยุดสูบประมาณ 15 นาที  

(2) การเก็บตัวอยางนํ้าบาดาลจากบอนํ้า
บาดาลที่ไดรับใบอนุญาตใชนํ้าบาดาลแลว ใหเก็บ
หลังจากการเริ่มสูบนํ้าใชในวันที่จะเก็บตัวอยางนํ้าไป
แลวไมนอยกวา 15 นาที   

ประ โยชนทางอ อมของการถ าย นํ้ า 
นอกจากจะไดทําการวัดคาพารามิเตอรระหวางการสูบ
นํ้าออกแลว การเปล่ียนแปลงของคาพารา-มิเตอรอาจ
บอกถึงสภาพของบอนํ้าบาดาลวามีความเสียหาย 
รวมทั้งบงช้ีสภาพพื้นฐานทางเคมีของนํ้าได ดังน้ี 

- คาความเปนกรดดาง (pH) โดยมากจะ
ไมแตกตางมากนักระหวางนํ้าที่ถูกขังในบอนํ้าบาดาล
และนํ้าในช้ันนํ้าโดยรอบแตจะถูกวัดเสมอเนื่องจาก
เปนพารามิเตอรสําคัญท่ีใชในการแปลผลคุณภาพนํ้า 
โดยเฉพาะความสามารถในการละลายของสาร - 
ประกอบโลหะ 

- สภาพการนําไฟฟามักจะเปนคาหลักท่ี
ใชเน่ืองจากใหคาท่ีคอนขางคงที่และเปนคาท่ีบงช้ี
ปริมาณของสารที่แตกตัวในรูปไอออน ในกรณีท่ีคา
สภาพนําไฟฟามีคาสูงขึ้นในระหวางการถายนํ้าแสดง
วาอาจมีการรั่วไหลของนํ้าจากชั้นนํ้าอื่นเขามาในบอ
จากการร่ัวซึมของวัสดุผนึกขางบอหรือมีการปนเปอน
ของวัสดุผนึกขางบอเขามาในบอนํ้าบาดาล (สัญญา 
สิริวิทยาปกรณ, 2550)  

- อุณหภูมิ การวัดอุณหภูมิไมไดเปนการ
วัดความเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยตรง จึงอาจจะไมใช
คาที่จะใชแยกแยะระหวางนํ้าที่ขังในบอหรือนํ้าที่อยูใน
ช้ันนํ้าโดยรอบไดดีนัก อยางไรก็ตามถือวาเปนคา
พ้ืนฐานที่ควรวัดเพ่ือประกอบการแปลผลและมีผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี คาอุณหภูมิท่ี
คง ท่ี ยั งแสดงว าการ เก็บ มีการสัม ผัส กับสภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีมีอุณหภูมิแปรปรวนนอย  

ขอควรระวังอีกประการของการสูบนํ้าขัง 
ท่ีคางในบอนํ้าบาดาล คือ จะตองไมสูบนํ้าขังออก 
จนหมดแลวปลอยใหนํ้าใหมไหลเขามาเนื่องจากน้ํา
ใหมที่ ไหลเขามาจะสัมผัสกับอากาศและมีการ
เปล่ียนแปลงองคประกอบทางเคมีได ดังน้ันตองระวัง
ไมใหระดับนํ้าลดลงต่ํากวาระดับทอกรองของบอ 
นํ้าบาดาล (สัญญา สิริวิทยาปกรณ, 2550)  

5.2.2 วิธีที่ 2 การถายนํ้าออกที่อัตราการ
ไหลต่ํา (low flow/micro purging) วิธีน้ีควรเลือกใช
กรณีที่มีปริมาณน้ําที่ตองถายออกเปนจํานวนมาก ซ่ึง
การสูบนํ้าออกในปริมาณมากอาจจะทําใหเสียเวลา 
และอาจจะทําใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานในกรณี
นํ้าปนเปอนและอาจจะมีผลตอการกระจายตัวของสาร
ปนเปอนในพ้ืนท่ีดวย การถายนํ้าออกที่อัตราการไหล
ต่ําจะรบกวนสภาพการไหลของน้ํานอยกวาวิธีการสูบ
นํ้าออกเปนจํานวนเทาของปริมาณนํ้าในบอนํ้าบาดาล 
(วิธี ท่ี 1) โดยอาศัยหลักการวานํ้าบาดาลสามารถ
เค ล่ือนท่ีผานทอกรองและชะล างในบริเวณน้ัน
ตลอดเวลา นํ้าท่ีอยูในทอกรองจึงไมเปนนํ้าน่ิงขัง สวน
นํ้าน่ิงขังจะอยูท่ีชวงอื่นของบอที่ไมมีทอกรอง ยกเวน
ในกรณีท่ีความสามารถในการซึมผานของชั้นนํ้าต่ํา
มาก ทําใหเกิดการแพร (diffusion) อาจจะทําให
คุณภาพนํ้าท้ังบอมีลักษณะใกลเคียงกันเน่ืองจากนํ้า
ในบอจะคอนขางน่ิง 

การถายนํ้าดวยวิธีน้ีจะทําท่ีความลึกในชวง
ระดับทอกรองของบอนํ้าบาดาลเพื่อลดผลกระทบจาก
นํ้าน่ิงที่ไมอยูในชวงชองกรองของบอท่ีจะไหลเขามา
ผสมกับนํ้าใหม (Puls and Barcelona, 1996) โดย 
ไมมีการกําหนดอัตราการสูบนํ้าและปริมาตรนํ้าเกาท่ี
จะตองถายออกอยางตายตัว แตจะใชวิธีการวัดระดับ
นํ้าท่ีลดลงเปนระยะๆ เพ่ือใหม่ันใจวาระดับนํ้าลดลง
จากเดิมไมเกิน 10 ซ.ม. คุณภาพนํ้าท่ีสูบออกมาจะถูก
วัดอยางตอเน่ืองจนคาความเปนกรดดาง (±0.04) คา
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การนําไฟฟา (±5%) และอุณหภูมิ (±0.1 oซ) คงท่ี 
จากน้ันจึงทําการเก็บตัวอยางนํ้า  

5.3 การเก็บและรักษาสภาพตัวอยางนํ้าบาดาล 
การเก็บและรักษาสภาพตัวอยางนํ้าบาดาล 

ดําเนินการตามประกาศกรมทรัพยากรธรณี ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2542) ออกตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ.
2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเก็บตัวอยาง
นํ้าบาดาล โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

(1) ผูเก็บตัวอยางตองใสถุงมือสะอาดชนิด
ไมมีแปงกอนเก็บตัวอยาง 

(2) การเก็บตัวอยางเร่ิมจากสารกลุมที่มี
แนวโนมที่จะระเหยออกจากตัวอยางหรือทําปฏิกิริยา
กับอากาศไดงายท่ีสุดเปนลําดับแรกโดยจะเริ่มเก็บ
ตัวอยางสําหรับตัวอยางที่จะวิเคราะหปริมาณสาร 
อินทรียระเหยกอน จากน้ันเก็บตัวอยางสําหรับ
วิเคราะหโลหะหนักและไอออนหลักอื่นๆ ตามลําดับ 
โดยใชเครื่องสูบนํ้าตามความเหมาะสม  

(3) เติมสารเคมีรักษาสภาพตัวอยาง  
(4) ติดฉลากแสดงรายละเอียดตัวอยาง 

บันทึกรายละเอียดลงในใบกํากับตัวอยางและสมุด
บันทึกภาคสนาม (แสดงในรูปที่ 4 และ 5) 

(5) รักษาสภาพตัวอยางนํ้าโดยการแชเย็น
ท่ีอุณหภูมิ 4±2 oซ  

(6) ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือ
ท่ีใชทุกช้ินที่หยอนลงไปในบอนํ้าบาดาลหรือสัมผัสกับ
ตัวอยางนํ้า รวมถึงเชือก หรือสายไฟที่ เ ช่ือมกับ
อุปกรณเก็บตัวอยางและตรวจวัดตางๆ  

(7) กรณีใชเครื่องสูบแบบรีด สายยางที่ใช
ในการเก็บตัวอยางนํ้า จะใชสายยางหนึ่งเสนตอหน่ึง
บอ เพ่ือปองกันการเกิดการปนเปอนจากบอตรวจสอบ
คุณภาพน้ําหน่ึงไปยังบออื่นๆ  

6. การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ  
การดําเนินการมาตรการรับประกันคุณภาพ 

(Quality Assurance, QA) และควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control, QC) ก็เพื่อเปนการรับประกันขอมูล
คุณภาพนํ้าที่ไดจากการเก็บตัวอยางใหเปนท่ียอมรับ
และเพ่ิมความนาเช่ือถือของกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพนํ้า โดยทั่วไป QA/QC จะดําเนินการใน 2 
ขั้นตอน คือการรับประกันและควบคุมคุณภาพใน
หองปฏิบัติการวิเคราะหกับในภาคสนาม ในที่น้ีจะเนน
ในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพในสนาม (กรมควบคุม
มลพิษ, 2547) ดังน้ี  

6.1 การควบคุมคุณภาพในภาคสนาม 
การควบคุมคุณภาพในภาคสนามมีความ 

สําคัญตอผลการวิเคราะหมาก เริ่มตั้งแตการเตรียม
เครื่องมืออุปกรณเก็บตัวอยางและภาชนะบรรจุ
ตัวอยาง การวางแผนการเก็บท่ีแนนอน ซ่ึงการวาง
แผนการเก็บตัวอยางตองคํานึงถึงกําลังคน เวลา 
คาใชจาย จํานวนตัวอยางท่ีจะเก็บ สถานที่เก็บ และ
จุดท่ีเก็บตัวอยาง จึงควรมีการศกึษาและสํารวจกอนวา
สามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไวไดหรือไม ตัวอยางท่ี
เก็บจะมีการบันทึกรายละเอียดตางๆ ครบถวนตาม
สมควร และเจาหนาท่ีเก็บตัวอยางในภาคสนามควรมี
ลักษณะดังน้ี  

(1) ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับจุดเก็บ
ตัวอยางน้ันๆ จริง ท้ังสภาพแวดลอมบริเวณน้ัน และ
ตําแหนงท่ีเก็บตัวอยาง 

(2) ไดรับการฝกอบรมถึงเทคนิคการเก็บ
ตัวอยางมาอยางดี 

(3) มีความชํานาญในการใชเคร่ืองมือเก็บ
ตัวอยางและเค ร่ืองมือตรวจวัดคุณภาพภายใน
ภาคสนามแตละประเภท 
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รูปที่ 4 ตัวอยางฉลากปดขวดตัวอยางนํ้าบาดาล  

รูปที่ 5 ตัวอยางใบสงนํ้าตัวอยาง

ตัวอยางฉลากปดขวดตัวอยางนํ้าบาดาล 

หมายเลขตัวอยาง…………………....……………แหลงเก็บนํ้าตัวอยาง (บอ).................................................... 
สถานที่เก็บ.................................................................................................................................................... 
ตําแหนง (พิกัด)…………………………………...ระดับนํ้าในบอนํ้าบาดาล.....................……………………….. 
วันที่เก็บนํ้าตัวอยาง.............................................เวลา.................................................................................... 
ลักษณะทางธรณีวิทยาชั้นนํ้า..........................................................................…………………………………. 
วิธีการเก็บ..........................................................วิธีการรักษาสภาพ............................................................... 
พารามิเตอรที่ตรวจวัดในภาคสนาม 
คาความนําไฟฟา (EC, µS/cm)………………….คาความเปนกรดดาง (pH)…………………..……………….. 
อุณหภูมิของนํ้า (Temperature oซ)……………..คาศักยรีดอกซ (Eh, mV)....................................................... 
ผูเก็บตัวอยาง……………………………………..หนวยงาน....………………………………....………………… 
พารามิเตอรที่ตองการวิเคราะห....................................................................................................................... 

ตัวอยางใบสงตัวอยางนํ้าบาดาล 

โครงการ ……………………………………………………………………………………………………............. 
วันที่...........................................................................เวลา............................................................................ 
สถานที่เก็บ……………………………………………………………………………………................................ 
ตําแหนง (พิกัด)............................................................................................................................................. 
พารามิเตอรพื้นฐาน: 
คาความนําไฟฟา (EC, µS/cm)……………………………………………………………………………………... 
คาความเปนกรดดาง (pH)………………………………………………………………………………………….. 
อุณหภูมิของนํ้า (oซ)……………………………………………………………………………...………………..... 
ออกซิเจนที่ละลายในน้ํา (DO)………………………………………………………....................………………… 
คาศักยรีดอกซ (Eh) ..................................................................................................................…………….. 
พารามิเตอรที่ตองการตรวจวัด 
( ) Na  ( ) K  ( ) Mg  ( ) Ca 
( ) SO4

2-             ( ) HCO3
-          ( ) Cl-            ( ) NO3

- 
ระบุพารามิเตอรอ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 
การรักษาสภาพ.............................................................................................................................................. 
วันที่สงนํ้าตัวอยาง……………………………………………………………………………………………………. 
ผูเก็บตัวอยาง ………………………………………………………………………………………………………... 
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(4) มีความซ่ือสัตยในการบันทึกขอมูล
เก่ียวกับการเก็บตัวอยาง เชน สถานที่ เวลา วิธีการ
เก็บ สภาพแวดลอมตางๆ ตามความเปนจริง ซ่ึงผูเก็บ
ตัวอยางตองเปนผูรับผิดชอบเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ใน
ภาคสนามดวย เพราะเม่ือไดผลการวิเคราะหแลว 
สามารถนําไปใชบังคับหรือแกไขขอบกพรองตางๆ 
ของสถานที่เก็บตัวอยางไดอยางมีประสิทธิภาพการ
ควบคุมคุณภาพในภาคสนามควรดําเนินการดังน้ี 

6.1.1 การเตรียมอุปกรณและภาชนะเก็บ
ตัวอยาง 

การเตรียมอุปกรณและภาชนะในการเก็บ
ตัวอยาง เปนกระบวนการเบื้องตนท่ีสําคัญที่จะปองกัน
การปนเปอนท่ีมีผลตอการวิเคราะห โดยอุปกรณและ
ภาชนะทุกช้ินท่ีนําไปใชในภาคสนามจะตองผานการ
ลางทําความสะอาดดวยนํ้ายาทําความสะอาดหรือ
นํ้ายาลางเครื่องแกว ลางดวยนํ้าสะอาดและนํ้ากลั่น
บริสุทธิ์ในขั้นตอนสุดทาย จากน้ันคว่ําใหแหงและเก็บ
ในหองท่ีสะอาดปราศจากฝุนละออง ในกรณีท่ีจะใช
ขวดเก็บนํ้าตัวอยางเพื่อวิเคราะหดานจุลินทรียภาชนะ
บรรจุนํ้าจะตองผานการฆาเช้ือเสียกอน  

6.1.2 การควบคุมคุณภาพในภาคสนามโดย
ระบบเอกสาร  

ขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพ คือ การ
ควบคุมคุณภาพโดยระบบเอกสาร อันไดแก การ
ควบคุมดวยแบบฟอรมบันทึกขอมูลในระหวางการเก็บ
ตัวอยาง (field log sheet) และแบบบันทึกขอมูลการ
ครอบครองตัวอยาง (chain of custody) ดังน้ี  

(1) แบบฟอรมบันทึกขอมูลในระหวาง
การเก็บตัวอยาง เปนเอกสารที่จะใชบันทึกขอมูลตางๆ 
ภายในแบบฟอรมบันทึกขอมูลในระหวางการเก็บ
ตัวอยางจะประกอบดวย ช่ือและที่อยูของจุดเก็บ
ตัวอยาง ชนิดของตัวอยาง วิธีเก็บ วันและเวลาที่เก็บ
ตัวอยาง สําหรับขอมูลเก่ียวกับจุดท่ีเก็บตัวอยางจะมี

การบันทึกโดยอางถึงจุดเ ก็บตัวอยางบนแผนที่ 
ตลอดจนสิ่งที่ สัง เกตไดในบริเวณที่ เ ก็บตัวอยาง 
รวมท้ังผลการตรวจวัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ตางๆ ทั้งน้ีเพราะสภาพตางๆ ในขณะเก็บตัวอยางอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดตลอดเวลา สําหรับการเก็บรักษา 
แบบฟอรมบันทึกขอมูลในระหวางการเก็บตัวอยาง
ตองเก็บอยางดีและระวังมิใหเปยกนํ้า  

(2) แบบบันทึกขอมูลการครอบครอง
ตัวอยาง เปนการกํากับตัวอยางดวยการบันทึกขอมูล
ตั้งแตการเก็บตัวอยางไปจนถึงการรายงานผล ใน
เอกสารบันทึกการเก็บและขนสงตัวอยางนํ้าจะมีช่ือผู
ครอบครองตัวอยางระบุอยูทุกข้ันตอน  ตั้งแตการ 
เก็บตัวอยาง การรักษาตัวอยาง ไปจนเสร็จส้ินการ
วิเคราะห เม่ือมีการเก็บตัวอยาง ทุกตัวอยางจะมี
ขอมูลบันทึกไวในเอกสารบันทึกการเก็บและขนสง
ตัวอยางนํ้า โดยขอมูลในเอกสารบันทึกการเก็บและ
ขนสงตัวอยางนํ้า มีหมายเลขตัวอยาง ชนิดตัวอยาง 
วันเวลาและจุดเก็บตัวอยาง การเก็บรักษาตัวอยาง 
และลายมือช่ือผูเก็บตัวอยาง ปรากฏอยูในเอกสาร
บันทึกการเก็บและขนสงตัวอยางนํ้า  

(3) แบบฟอรมตรวจสอบข้ันตอนการ
ทํางาน (procedure check sheet) เปนแบบฟอรมท่ี
ใชตรวจสอบการทํางานสํารวจเก็บตัวอยาง ใหเปนไป
ตามขั้นตอน โดยจะเปนการตรวจสอบวามีการ
ปรับเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะหในภาคสนาม เชน 
เคร่ืองวัด pH ความเค็ม ความนําไฟฟา และอุณหภูมิ 
ขอมูลการรักษาสภาพตัวอยางในภาคสนาม เพ่ือเปน
การมั่นใจวาการเก็บตัวอยางในภาคสนามจะมีความ
สมบูรณ 

(4) ฉลากตัวอยางนํ้า ตัวอยางนํ้าบาดาล
ท่ีเก็บในสนามทุกคร้ังจะตองปดฉลาก เพื่อปองกันการ
สับสนของตัวอยางที่ตองการวิเคราะห ฉลากที่ระบุ
ควรประกอบดวย หมายเลขนํ้าตัวอยาง ช่ือของผูเก็บ
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นํ้าตัวอยาง วันและเวลาที่เก็บ สถานที่เก็บและการ
รักษาสภาพตัวอยาง การปดฉลากจะตองกระทําทันที
หลังจากการเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล (รูปที่ 8)  

(5) ใบสงนํ้าตัวอยาง นํ้าตัวอยางท่ีเก็บ
ในสนามจะตองสงไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
ดังน้ันจะตองมีใบสงตัวอยางดวย (รูปที่ 9) โดยจะตอง
มีรายละเอียดของผูสงตัวอยาง ฉลากนํ้าตัวอยาง 
พารามิเตอรที่ตองการตรวจวัด และวันที่สงตัวอยาง  

(6) การควบคุมคุณภาพตัวอยางใน
ภาคสนามดวยแบลงค (Blanks) เพ่ือใหการศึกษา
วิเคราะหคุณภาพนํ้ามีความถูกตอง มีความนาเช่ือถือ
สูง จึงควรควบคุมการตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าโดย
เพ่ิมจํานวนตัวอยางแบลงค (หรือตัวอยางเพื่อการ
ตรวจสอบการดําเนินการ) ชนิดตางๆ ไดแก field 
blank, trip blank และ equipment blank โดยนํา
ตัวอยางแบลงค ท้ังหมดสงกลับหองปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจวิ เคราะห เชน เดียว กับตั วอย า ง ท่ีติดตาม
ตรวจสอบ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบความถูกตองและ
ความผิดพลาดในขณะทําการเก็บตัวอยางในภาค 
สนาม ความเสถียรของตัวอยาง ความสะอาดของ
ภาชนะบรรจุ การปนเปอนในสารที่ใชรักษาสภาพ
ตัวอยาง แบลงคประกอบดวย 

- field blank เปนการตรวจสอบการ
ปนเปอนจากสภาพแวดลอมและสารเคมีที่ใชในการ
รักษาสภาพตัวอยางขณะเก็บตัวอยาง โดยใชภาชนะ
บรรจุนํ้ากลั่นนําไปในภาคสนาม แลวเปดภาชนะที่
ภาคสนามในสภาพแวดลอมเดียวกับตัวอยางท่ีจะเก็บ
ทําการรักษาสภาพตัวอยางตามแตละพารามิเตอรทํา 
Field Blank จํานวน 1 ตัวอยาง ตอการวิเคราะห
ตัวอยางนํ้า 20 ตัวอยาง 

- trip blank เปนการตรวจสอบที่จะบอก
ใหทราบถึงการปนเปอนของภาชนะบรรจุการปนเปอน
จากการขนสงหรืออื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นไดโดยใชภาชนะ

บรรจุนํ้ากลั่นนําไปในภาคสนาม โดยไมเปดภาชนะนั้น
แลวนํากลับมาที่หองปฏิบัติการทํา trip blank จํานวน 
1 เท่ียวของการเดินทาง 

- equipment blank เปนการตรวจสอบ
การปนเปอนที่เกิดจากการลางอุปกรณเก็บตัวอยาง 
ไมสะอาดพอ เพ่ือตรวจสอบการเกิดการปนเปอนของ
ตัวอยางระหวางจุดเก็บ (cross contamination) โดย
เก็บตัวอยางนํ้ากลั่นท่ีเปนนํ้าลางอุปกรณขั้นสุดทาย 
ทําการรักษาสภาพตัวอยางตามแตละพารามิเตอร ทํา 
Equipment Blank จํานวน 1 ตัวอยาง ตอการ
วิเคราะหตัวอยางนํ้า 10 ตัวอยาง  

(7) การเก็บรักษาตัวอยางนํ้าขณะขนสง
มายังหองปฏิบัติการ เม่ือเจาหนาท่ีเก็บตัวอยาง 
นํ้าบาดาลและแบลงคตางๆ ในภาคสนามเรียบรอย
แลว ตองทําการรักษาสภาพตัวอยางใหเหมาะสมของ
แตละพารามิเตอรที่วิเคราะห การรักษาสภาพตัวอยาง
จะชวยใหคุณภาพของตัวอยางคงที่หรือเปล่ียนแปลง
นอยท่ีสุด นําขวดตัวอยาง และแบลงคใสถุงพลาสติก
ปดปากถุงใหแนน เพื่อปองกันนํ้าจากการละลายของ
นํ้าแข็งปนเปอน และขณะทําการขนสงตัวอยางมายัง
หองปฏิบัติการ ตองระวังไมใหเกิดความเสียหาย
ระหวางทางท่ีสงมายังหองปฏิบัติการโดยตองใช 
กลองโฟมที่เหมาะสม จัดเรียงภาชนะเก็บตัวอยางให
เปนระเบียบ ระวังอยาใหภาชนะตัวอยางลมหรือ 
แตก ใสนํ้าแข็งพรอมตรวจสอบอุณหภูมิดวยเทอรโม-
มิเตอรใหไดอุณหภูมิอยูในชวง 2 - 6 oซ และใส
พลาสติกกันกระแทก ตองระวังอยาใสจนลนหรือมาก
เกินไป 

นําแบบฟอรมบันทึกขอมูลในระหวางการ
เก็บตัวอยาง แบบฟอรมตรวจสอบขั้นตอนการทํางาน 
และเอกสารบันทึกการเก็บและขนสงตัวอยางนํ้า ระบุ
เวลาท่ีสงตัวอยางและใสในซองพลาสติกกันนํ้าแนบมา
ดานในฝากลองโฟม และปดกลองโฟมใหเรียบรอยพัน
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รอบฝากลองดวยเทปใหแนนเพื่อปองกันนํ้าซึมออกมา
ระหวางขนสง 

6.2 การควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการ 
การควบคุมคุณภาพในหองปฏิบัติการมีการ

เตรียมและวิเคราะหตัวอยางตลอดระยะเวลาที่ดําเนิน
ไปตามขั้นตอนของการวิเคราะห ขอมูลท่ีไดจะทําให
การวิเคราะหตัวอยางมีความถูกตองแมนยําสําหรับ 
ทุกตัวอยางที่ทําการวิเคราะห ซ่ึงการควบคุมคุณภาพ
ภายในที่ดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนการรับ
ตัวอยางจากภาคสนามทันทีที่ถึงหองปฏิบัติการ 
ขั้นตอนการตรวจสอบในหองปฏิบัติการ และการ
ประเมินคุณภาพของผลการตรวจวิเคราะห  

6.2.1 การรับตัวอยางจากภาคสนาม 
ทันทีท่ีตัวอยางจากภาคสนามถูกสงกลับ

มาถึงฝายหองปฏิบัติการวิเคราะหพรอมกับแบบฟอรม
บันทึกขอมูลในระหวางการเก็บตัวอยาง ขอมูล
ภาคสนามและแบบบันทึกขอมูลการครอบครอง
ตัวอยาง เจาหนาท่ีผูรับตัวอยางจะตองตรวจสอบ
ความถูกตองของตัวอยางโดยละเอียด เชน จํานวน
ตั ว อย า ง ท่ี ส ง มอบตามแบบบั นทึ กข อ มู ลกา ร
ครอบครองตัวอยาง สภาพของภาชนะที่เก็บตัวอยาง
สมบูรณ ระบุหมายเลขปฏิบัติการของแตละตัวอยาง
พรอมบันทึกลงในคอมพิวเตอรและจัดสงแบบฟอรม
บันทึกขอมูลในระหวางการเก็บตัวอยาง ใบนําสง
ตัวอยางของหองปฏิบัติการกอนสงไปเก็บในหองเย็น
ท่ีควบคุมอุณหภูมิไวที่ 4 oซ กอนที่จะสงตอไปยังฝาย
หองปฏิบัติการวิเคราะห กรณีท่ีมีพารามิเตอรที่ตอง
วิเคราะห ทันทีใหแจงเจาหนาที่ วิ เคราะห ทําการ
วิเคราะหตัวอยางทันที  

6.2.2 การควบคุมคุณภาพการวิเคราะห 
(1) การตรวจสอบ Method Blank ให

ตรวจสอบแบลงคพรอมกับการวิเคราะหตัวอยาง  
ผลการทําแบลงคของตัวอยางตางๆ จะถูกนําไป

ประเมินการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีหรือ
การปนเปอนระหวางการเตรียมตัวอยาง โดยในแตละ
ชุดของตัวอยางจะทําแบลงค จํานวน 1 ตัวอยางตอ
การวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาลทุก 10 ตัวอยางของ
แตละพารามิเตอร คาท่ีวัดไดควรจะตองมีคานอยกวา
คาที่ตํ่าท่ีสุดท่ีตรวจวัดไดของวิธีการ (method detec-
tion limit, MDL) กรณีมีคามากกวา MDL คาที่ไดตอง
ไมมากกวาขีดจํากัดในการวัดเชิงปริมาณ (limit of 
quantitation, LOQ)  

(2) การตรวจสอบซ้ําในหองปฏิบัติการ 
(laboratory replicate) การตรวจสอบตัวอยางท่ี
วิเคราะหซํ้าโดยวิธีเดิมเพ่ือตรวจสอบความแมนยํา
ของการวิเคราะห โดยควรทําซํ้าจํานวน 1 ตัวอยางตอ
การวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาล 10 ตัวอยาง คา relative 
percent difference (RPD) ของพารามิเตอรทั่วไป 
ควรนอยกวา 20 เปอรเซ็นต สวนของโลหะหนักควร
นอยกวา 10 เปอรเซ็นต  

(3) การตรวจสอบคา correlation coef-
ficient (r) ของกราฟมาตรฐาน การสรางกราฟ
มาตรฐาน (calibration curve) จะใชสารที่มีความ
เขมขนตางๆ อยางนอย 3 ความเขมขนจะตองเปน
เสนตรงที่มีคา r > 0.995 

(4) การวิเคราะหการเติมสารที่ทราบ
มาตรฐาน  การตรวจสอบความถูกตองของการ
วิ เคราะห โลหะหนักจะดํ า เ นินการโดยเติมสาร
มาตรฐาน (matrix spike) ควบคูไปกับการวิเคราะห
ตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการวิเคราะห 
โดยการทํา matrix spike จํานวน 1 ตัวอยางตอการ
วิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาลทุก 20 ตัวอยาง โดยคา 
%recovery ที่ไดควรมีคาอยูในชวง 85-115 % 

 (5) การตรวจสอบดวย continuing cali-
bration standard (CCS) การสรางกราฟมาตรฐาน
CCS สําหรับการวิเคราะหโลหะจะมีการตรวจสอบ



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 7000-2550  การเก็บตัวอยางและ 
  การวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 
  

117

ความเขมขนของสารมาตรฐานที่นํามาใชเตรียมกราฟ
มาตรฐานโดยการนําสารละลายมาตรฐานความเขมขน
ตรงกลาง ท่ีใชในการสรางกราฟมาตรฐาน มาทําการ
วิเคราะหทุกครั้งหลังจากสรางกราฟมาตรฐาน คา
ความเขมขนที่จะยอมรับได ควรอยูในชวง ±5% ของ
คาจริง (% recovery อยูในชวง 95-105%) 

(6) การตรวจสอบดวย calibration very-
fycation standard (CVS) เปนการตรวจเปรียบเทียบ
สารละลายโลหะมาตรฐานจากแหลงท่ีมาตางจาก
สารละลายโลหะมาตรฐานที่ใชในการสรางกราฟ
มาตรฐาน โดยใชความเขมขนตรงกลางที่ใชสราง
กราฟมาตรฐานทําการวิเคราะหตอจาก CCS และ
ตอนส้ินสุดการวิเคราะห (หลังจากวิเคราะหตัวอยาง
ทุก 10 ตัวอยาง) คาท่ียอมรับไดจะตองอยูในชวง 
±10% ของ 100% recovery ของคาจริง (% recovery 
อยูในชวง 90-110%) 

(7) การใชสารมาตรฐานที่มีการรับรอง 
(certified reference materials, CRM) การใชสาร
มาตรฐานที่มีการรับรองในการตรวจวิเคราะหจะใชสาร
มาตรฐานที่ไดรับรองความถูกตองจากสถาบันท่ีเปน
มาตรฐานในการตรวจสอบวิธีวิเคราะหโดยการตรวจ
สารมาตรฐานที่ มีการรับรอง  1 ตัวอยางตอการ
วิเคราะหตัวอยางนํ้าทุก 10 ตัวอยาง คาท่ียอมรับได
จะตองอยูในชวงที่ไดรับการรับรอง 

 (8) การตรวจสอบดวย laboratory  
control standard (LCS) เปนการตรวจสอบการ
ปนเป อนสารละลายโลหะมาตรฐานที่ ใช ในการ
วิเคราะหโดยการเติมสารละลายโลหะมาตรฐานที่
ทราบความเขมขนลงในนํ้ากลั่น มาผานกระบวนการ
วิเคราะหทุกขั้นตอนเชนเดียวกับตัวอยาง คาที่ยอมรับ
ไดตองมีความเขมขนอยูในชวง ±15% ของคาจริง (% 
recovery อยูในชวง 85-115%) 

(9) การตรวจสอบความใชไดของวิธีการ 
(method validation) เปนกระบวนการตรวจสอบที่
จัดทําเ พ่ือพิสูจนอุปกรณ กระบวนการวิเคราะห 
สารเคมีที่ใชหรือปจจัยสภาวะแวดลอมตางๆ วาใหผล
การวิเคราะหที่มีความถูกตอง (accuracy) แมนยํา 
(precision) และมีความเหมาะสมเปนไปตามวัตถุ-
ประสงค 

(10)  ก า รทํ า แ ผนภู มิ ค วบคุ ม เ ป น
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชควบคุมคุณภาพการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากกระบวนการวิเคราะหมีการแจกแจง
แบบปกติ (normal distribution) จะมีพารามิเตอรเขามา
เก่ียวของ 2 คา คือ  คาเฉ ล่ียและสวนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (SD) มีการกระจายรอบๆ คาเฉล่ียชวง 
+3SD และ -3SD คาความนาจะเปนเทากับ 0.9974 
ใชสําหรับควบคุมคุณภาพของเครื่องช่ังโดยการทํา 
control chart ของการชั่งตุมนํ้าหนักอยางนอยสามคา 
และนําไปหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยคาท่ีได
ตองอยูในชวง +3SD  

6.2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห  
นอกเหนือจากกระบวนการควบคุมใน

หองปฏิบัติการทางดานการตรวจสอบแลว เครื่องมือ
ตางๆ ท่ีใชในการวิเคราะหท้ังภายนอกและภายใน
หองปฏิบัติการ ตองเหมาะสมและถูกตองสําหรับการ
เก็บตัวอยาง และการวิเคราะห ซ่ึงจะทําใหขอมูลท่ี
ไดรับมีคุณภาพสูง มีปจจัยท่ีตองพิจารณา ดังน้ี  

(1) หองเคร่ืองมือวิเคราะหตองมีการ
แบงเปนสัดสวนเพื่อปองกันการปนเปอนหรือรบกวน
ซ่ึงกันและกัน โดยแยกจากพื้นที่เตรียมตัวอยางและ
วิเคราะหเน่ืองจากขั้นตอนการเตรียมตัวอยาง บาง
ขั้นตอนมีการระเหยสารหรือไอกรดดางอาจไปกัด
กรอนเคร่ืองมือหรือปนเปอนในขณะทําการวัดตัวอยาง 
เชน   
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- ห อ ง สํ าห รั บ วิ เ ค ร า ะห โ ลห ะห นัก  
(atomic absorption spectrophotometer)  

- หองสําหรับวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช
และสัตว โดยใช gas chromatography (GC)  

- หองสําหรับวิเคราะหสารอินทรียระเหย
งาย (VOCs) โดยใช gas chromatography/ mass 
spectrometer (GC/MS) เปนตน 

- หองสําหรับวิเคราะหไอกรด โดยใช Ion 
Chromatography (IC)  

(2) หองเครื่องมือตองมีการดูแลอยางมี
ระเบียบ สะอาดตลอดเวลา และเหมาะสมสําหรับ
เคร่ืองมือน้ันๆ เคร่ืองมือวิเคราะหแตละเคร่ืองมีการ
คํานึงถึงความสั่นสะเทือน อุณหภูมิ ความชื้น พรอม
ท้ังมีการเฝาระวัง ควบคุม และบันทึกสภาวะแวดลอม
ตางๆ ตามท่ีกําหนดไวในเกณฑกําหนดของแตละ
เครื่องมือและวิธีทดสอบ 

(3) เคร่ืองมือวิเคราะห มีการปรับเทียบ
และสอบเทียบ (calibration) ทวนสอบ (verification) 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง และตรวจสอบระหวางใชงาน 
(intermediate check) อยางสมํ่าเสมอตามแผนการที่
กําหนดไว และมีเอกสารแสดงอยางชัดเจน มีการจัด
แผนการบํารุงรักษา การทวนสอบและการสอบเทียบ 
และประเมินผลการสอบเทียบวาอยูในชวงที่ยอมรับได
ตามวิธีการเก็บตัวอยาง และการทดสอบ เพ่ือใหม่ันใจ
วาเครื่องมือท่ีใชงานมีประสิทธิภาพสูง วิเคราะหได
ถูกตองพรอมใชงานไดตลอดเวลา  

6.2.4 การฝกอบรมบุคลากร  
บุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดท่ีมีผลตอ

คุณภาพของขอมูล หองปฏิบัติการควรมีจํานวน
เจาหนาที่เพียงพอสําหรับการทดสอบใหครอบคลุมทุก
พารามิเตอร ตั้งแตเจาหนาท่ีเตรียมอุปกรณและ
ภาชนะ เจาหนาที่รับตัวอยาง เจาหนาท่ีเก็บตัวอยาง 
เจาหนาท่ีทดสอบ เจาหนาที่ท่ีใชเคร่ืองมือเฉพาะและ

เจาหนาที่ประเมินผล และตองผานการฝกอบรมตาม
แผนการฝกอบรมประจําปอยางสม่ําเสมอ ผานการ
ทดสอบประสิทธิภาพทั้งดานวิชาการและดานระบบ
บริหารงานคุณภาพ จนมีความรูความชํานาญ และ
ประสบการณในการปฏิบัติงานตางๆ  
7.  เอกสารอางอิง 
กรมควบคุมมลพิษ, 2547. คูมือการตรวจสอบการ
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ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม    
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สําหรับการเก็บตัวอยางนํ้าใตดิน, ภาควิชา
วิศวกรรมส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร, 
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โรงงาน, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กระทรวง
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คูมือ ทบ พ 8000-2550 
การคัดเลือกและติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา 

 คูมือ ทบ พ 8000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับ
ของมาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและ
ปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมี
เครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม  

 
1. บทนํา 

เม่ือทราบอัตราการใหนํ้าของบอนํ้าบาดาลจาก
การสูบทดสอบปริมาณนํ้าแลว การคัดเลือกชนิด 
ขนาด และความลึกของเครื่องสูบนํ้าท่ีจะทําการติดตั้ง
ในบอนํ้าบาดาลเพื่อสูบผลิตนํ้าบาดาลน้ันมีสําคัญเปน
อยางยิ่งเพราะจะไดเครื่องสูบนํ้าที่เหมาะสม ประหยัด
พลังงาน และอายุการใชงานของบอนํ้าบาดาลยืนยาว  
2. ขอบเขตการใชงาน  

2.1 คูมือน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับคัดเลือก ชนิด ขนาด และความลึกของ
เครื่องสูบนํ้าที่จะติดต้ังและสูบนํ้าในแตละบอนํ้าบาดาล
ใหมีความเหมาะสมเกิดประโยชนสูงสุด      

2.2 แนวทางปฏิบัติ ท่ี ระบุ ในคู มือฉบับ น้ีไม
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี 
หนวยงานใดและหรือบุคลากรใดที่จะใชมาตรฐานนี้ 
ตองศึกษาทําความเขาใจและมีชางผูชํานาญการใน
การปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินทุกข้ันตอน    

2.3 หนวยวัดท่ีใชในคูมือน้ีเปนหนวยวัดระบบ
เมตริก 

3. เอกสารที่เกี่ยวของ 
3.1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
  - มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ

เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
  - มาตรฐาน  ทบ  พ  5000-2550 การสูบ

ทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล 
  - คู มือ  ทบ  พ 1000-2550 การเจาะเพื่อ

สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
  - คูมือ ทบ พ 4000-2550 การพัฒนาบอ 

นํ้าบาดาล 
  - คู มือเทคโนโลยีการพัฒนานํ้าบาดาล 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา ซอมบํารุง 
รักษาบอนํ้าบาดาล และระบบประปาชนบทใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2548)  
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 ทอคอคอด (Venturi tube) หมายถึง ทอท่ี
คิดคนโดย Venturi, G.B. มีลักษณะคอคอด จะเกิด
แรงดูดเม่ือนํ้าไหลผานดวยความเร็ว (สอ เสถบุตร, 
2522) 

4.2 ทอกรุ (casing) หมายถึง ทอโลหะหรือพีวีซี
ท่ีใชใสลงไปในหลุมเจาะหรือบอเจาะในระหวางการ
เจาะหรือหลังการเจาะ แลวอัดซีเมนตเขาไปเพ่ือใหอยู
กับท่ี เปนทอท่ีปองกันบอพัง ปองกันการสูญเสียนํ้า
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โคลนเจาะ หรือปองกันของไหลที่ไมตองการจากชั้น
หินเขาสูหลุมเจาะ 

4.3 ทอกรอง (well screen) หมายถึง ทอท่ีมี
รองขนาดเล็กอาจเปนรองในแนวนอนหรือแนวด่ิงใช
สําหรับกรองไมใหเม็ดตะกอนจากชั้นนํ้าบาดาลหรือ
กรวดกรุบอผานเขามาในบอ 

4.4 ระดับนํ้าปกติ (static water level) หมายถึง 
ระดับนํ้าในบอบาดาลที่ยังไมถูกกระทบจากการสูบ 
นํ้าบาดาลซ่ึงจะมีความดันท่ีผิวนํ้าเทากับความดันของ
บรรยากาศ  

4.5 ระยะนํ้าลด (drawdown) หมายถึง ระยะท่ี
ระดับนํ้าบาดาลลดลงจากระดับปกติเน่ืองจากการสูบ
นํ้าออกจากบอบาดาล 

4.6 ปริมาณนํ้าจําเพาะ (specific capacity) 
หมายถึง อัตราการสูบตอหนวยระยะลดในบอมีหนวย
เปน ลบ.ม./ชม./ม.  
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1 คูมือน้ีจะชวยใหผูใชนํ้าบาดาลเกิดความ
เขาใจ สามารถใชเปนแนวทางการคัดเลือกและติดตั้ง
เครื่องสูบนํ้าในแตละบอนํ้าบาดาลที่ตองการสูบนํ้า
ขึ้นมาใช   

5.2 คูมือน้ีสามารถปรับปรุงแกไขและเพิ่มเติม
ไดตามขอมูลเทคโนโลยีที่กาวหนาขึ้นในอนาคต  
6. ประเภทของเคร่ืองสูบสําหรับบอนํ้าบาดาล  

เครื่องสูบสําหรับบอนํ้าบาดาลที่นิยมใชในปจจุบัน 
(กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2548) มีดังตอไปน้ี 

6.1 เครื่องสูบประเภทลูกสูบ  
เคร่ืองสูบประเภทลูกสูบ (piston pump)  มี

หลักในการสูบนํ้าโดยแรงดูดของลูกสูบ (เม่ือถูกดึงขึ้น) 
ท่ีอยูภายในกระบอกสูบ ล้ินกันกลับ (check valve) ท่ี
ปลายกระบอกสูบจะเปด นํ้าจะผานเขามาในกระบอก
สูบ (รูปท่ี 1) เม่ือกดลูกสูบลง ล้ินกันกลับท่ีปลาย

กระบอกจะปด แตล้ินกันกลับที่สวนบนลูกสูบจะเปด 
นํ้าจะผานลูกสูบ และเม่ือดึงลูกสูบอีก นํ้าในบอจะถูก
ดูดเขากระบอก และนํ้าสวนท่ีอยูบนลูกสูบกอนหนาน้ี
จะถูกยกขึ้นมาตามทอดูดและสงนํ้า การสูบนํ้าจึงเกิด
จากจังหวะการกดสลับกับดึงลูกสูบท่ีกระทําอยาง
ตอเน่ือง    

โดยทั่วไปจะติดตั้งใหกระบอกสูบอยูใน
แนวด่ิง แตสามารถประยุกตใช ใหกระบอกอยูใน
แนวนอน สูบนํ้าจากบอนํ้าบาดาล โดยติดตั้งเคร่ืองสูบ
นํ้าท่ีปากบอบาดาล หรือท่ีเรียกกันทั่วไป วาแบบปม
ชัก ขอจํากัด คือ ระดับนํ้าขณะสูบ ตองไมอยูต่ํากวา
ตัวลูกสูบ ประมาณ 6 ม.  

ขอดีของเคร่ืองสูบนํ้าประเภทนี้ คือ ราคาไม
แพง ดูแลรักษางาย คาบํารุงรักษานอย สามารถ
ขับเคล่ือนดวย กําลังคนหรือกังหันลม สวนขอเสีย คือ 
การไหลออกของน้ําจะเปนชวงๆ ตามจังหวะการเปด
ปดของล้ินกันกลับ อัตราการสูบนํ้าไมมาก และไม
สามารถใชทอยางออนเปนทอดูดนํ้า เพราะทอยาง
ออนจะตีบในชวงจังหวะดูดนํ้า   

 
รูปท่ี 1 เครื่องสูบนํ้าประเภทลูกสูบ (Driscoll, 1987) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 8000-2550 
  การคัดเลือกและติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 
  

122

6.2 เครื่องสูบนํ้าประเภทหอยโขง  
เคร่ืองสูบนํ้าประเภทหอยโขง (centrifugal 

pump) เปนเครื่องสูบแบบใชแรงเหว่ียงหนีศูนย มี
หลักการในการสูบนํ้า คือ เม่ือหมุนใบพัด (impeller) 
ของเครื่องสูบนํ้าท่ีมีนํ้าอยูเต็มกระพอ (pump bowl) 
จะทําใหนํ้าท่ีอยูในกระพอถูกเหว่ียงออกทางทอสงนํ้า 
เกิดสุญญากาศในกระพอและดึงนํ้าเขามาทางทอดูด
นํ้า การสูบนํ้าจึงเกิดขึ้นเม่ือมีการหมุนใบพัดอยาง
ตอเน่ือง ขอสําคัญอยางยิ่ง คือกอนเดินเคร่ืองสูบนํ้า 
ตองใหระบบในเครื่องสูบนํ้าจากปลายทอดูดนํ้าถึง
ระดับทอสงนํ้าเหนือกระพอ มีนํ้าอยูเต็ม ปราศจาก
อากาศ  (รูปที่ 2) 

 
รูปท่ี 2 เคร่ืองสูบนํ้าประเภทหอยโขง (Driscoll, 1987)  

เคร่ืองสูบนํ้าประเภทนี้ มีขอจํากัด คือ ไม
สามารถทําการสูบนํ้าได เม่ือระดับนํ้าขณะสูบ อยูต่ํา
กวาใบพัด ประมาณ 6 ม. ดังน้ัน เกษตรกรจึงไดแกไข
ปญหา  โดยการขุ ดฝ งท อบ อคอนกรีต  (ขนาด
เสนผาศูนยกลาง ประมาณ 1 ม) ลึกลงไปจากระดับ
พ้ืนดิน เพ่ือวางเครื่องสูบนํ้าใหใกลกับระดับนํ้าขณะสูบ
มากที่สุด แตมีการประยุกตเครื่องสูบนํ้าประเภทนี้ 
เพ่ือติดตั้งในบอนํ้าบาดาล ที่มีระดับนํ้าขณะสูบลึก 
โดยพัฒนาเปนเครื่องสูบนํ้าประเภทใบพัดจุมอยูใตนํ้า 
ซ่ึงมีใชกันอยู 2 แบบ คือเครื่องสูบแบบเทอรไบน 
(turbine pump) และแบบซับเมอรซิเบิล (submersible 
pump) เคร่ืองสูบนํ้าท้ังสองแบบน้ี จะมีการไหลของนํ้า
ท่ีสูบไดอยางสมํ่าเสมอ อัตราการสูบและแรงสงสูง 

6.2.1  เครื่องสูบแบบเทอรไบน 
เคร่ืองสูบแบบเทอรไบน มีสวนประกอบ

หลักใหญๆ ของเครื่องสูบนํ้า สามารถแยกออกเปน 4 
สวน คือ สวนท่ีเปนใบพัด เพลา ทอสูบนํ้า และมอเตอร 
โดยมีมอเตอรติดตั้งบนปากบอ หมุนเพลาขับใบพัด 
แลวสงนํ้าขึ้นมาทางทอสูบนํ้า 

มอเตอรที่ใชโดยท่ัวไป จะเปนแบบเพลา
กลวง (hollow shaft motor) ขับเพลาในแนวดิ่ง แต
เน่ืองจากไมคอยจะมีของในตลาด ตองใชเวลาการสั่งซ้ือ
และราคาคอนขางแพง จึงมีใชมอเตอรแบบเพลาตัน 
(solid shaft motor) ท่ีขับเพลาในแนวราบ ซ่ึงหาซื้อได
สะดวกและราคาไมแพงมาประยุกตใชแทน แตความ
คงทนในการใชงาน มอเตอรแบบเพลากลวงจะดีกวา 

ช้ินสวนประกอบอ่ืนๆของเครื่องสูบแบบ
เทอรไบน ไดแสดงในรูปที่ 3 เปนแบบหลอเย็นเพลา
ดวยนํ้า และในรูปที่ 4 เปนแบบหลอเย็นเพลาดวย
นํ้ามัน      

ขอดีของเครื่องสูบแบบเทอรไบน  คือ 
สามารถซอม บํารุงรักษามอเตอรไดงาย สวนขอเสียคือ
มีการบํารุงรักษาสวนของเพลา แบร่ิงทองเหลือง
(bronze bearing) และปลอกยาง (rubber bush) 
คอนขางยุงยาก ราคาแพง โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบท่ี
หลอเพลาดวยนํ้ามันน้ัน จะไมนิยมใชในประเทศไทย 
เพราะตองมีการบํารุงรักษาท่ีคอนขางละเอียดออน และ
มีโอกาสเกิดการปนเปอนจากนํ้ามันท่ีใชหลอเพลา แตมี
ความเหมาะสมในบางประเทศ ที่ระดับนํ้าบาดาลอยูลึก
มาก เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเพลา ใน
กรณีท่ีล้ินกันกลับใตใบพัด (foot valve) เก็บนํ้าไมอยู 

6.2.2  เครื่องสูบแบบจุมใตนํ้า  
ส วนประกอบหลั กของ เครื่ อ ง สูบ นํ้ า 

สามารถแยกออกเปน 3 สวน คือ สวนท่ีเปนมอเตอร
พรอมใบพัด สายไฟกันนํ้า และทอสูบนํ้า โดยมีมอเตอร
พรอมใบพัดติดต้ังใตระดับนํ้าในบอ (รูปที่ 5) 
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รูปที่ 3 เคร่ืองสูบนํ้าแบบเทอรไบน  

หลอเย็นเพลาดวยนํ้า (Driscoll, 1987)  

 
รูปที่ 4 เคร่ืองสูบนํ้าแบบเทอรไบน 

หลอเพลาดวยนํ้ามัน (Driscoll, 1987) 
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ขอดีของเคร่ืองสูบแบบน้ี คือ การบํารุง 
รักษาไมยุ งยากและไม ส้ินเปลือง สวนขอเสีย คือ 
จะตองถอนเคร่ืองสูบทุกครั้ง ท่ีมีการตรวจสอบหรือซอม
บํารุงในสวนของมอเตอรหรือสายไฟกันนํ้า  

หากเปรียบเทียบเครื่องสูบทั้งสอง แบบ
แลว สรุปไดวา เคร่ืองสูบแบบเทอรไบน มีความ
เหมาะสมกับการสูบนํ้าจากบอนํ้าบาดาล เพราะ
สามารถสูบไดมากสําหรับบอท่ีมีระดับนํ้าตื้น ระยะนํ้า
ลดนอย (นอยกวา 70 ม.) สวนเครื่องสูบแบบจุมใตนํ้า 
จะเหมาะสมกับอัตราการสูบท่ีนอย ระดับนํ้าและระยะ
นํ้าลดมาก 

 

 
รูปท่ี 5 เคร่ืองสูบนํ้าแบบจุมใตนํ้า (EMU Data Booklet) 

6.3 เครื่องสูบนํ้าประเภทเจท  
เคร่ืองสูบนํ้าประเภทเจท  (jet pump) เปน

เคร่ืองสูบนํ้าท่ีมีการทํางานรวมระหวางสูบหอยโขง
และหัวฉีด (รูปที่ 6) มีหลักการทํางาน คือ เม่ือใบพัด
ดันนํ้าออกทางทอจายนํ้า (ท่ีจุด C) นํ้าสวนหน่ึงจะถูก
ดันไหลยอนกลับลงทางคอคอดของ ที่ตอกับโคน
หัวฉีด และผานรูหัวฉีด ท่ีมีพ้ืนที่หนาตัดเล็กลง และ
เพ่ิมความเร็วนํ้าท่ีไหลผาน ทําใหแรงดันของนํ้าลดลง
ท่ีบริเวณจุด A  เม่ือแรงดันนํ้าลดลง นํ้าในบอจะถูกดึง
เขาแทนที่ และไหลผานทอคอคอด (Venturi tube) 
การเพิ่มขยายพ้ืนที่หนาตัดของทอคอคอด จะทําให
ความเร็วของนํ้าท่ีไหลผานคอยๆ ลดลง และเม่ือถึงจุด 
B ซ่ึงมีพ้ืนท่ีหนาตัดโตขึ้นเทากับทอดูดนํ้า แรงดันนํ้า
จากหัวฉีดจะชวยพยุงนํ้าใหสูงขึ้นไปอีก จนถึงระดับ
แรงดูดของใบพัด เครื่องสูบจะดูดนํ้าขึ้นถึงระดับปกติ 
นํ้าท่ีสูบไดสวนหน่ึงจะออกทางทอจายนํ้า อีกสวนหน่ึง
จะวนกลับไปยังหัวฉีดและตอๆ ไป (เจริญ เพียรเจริญ, 
2540) ซ่ึงสามารถควบคุมอัตราการสูบนํ้าโดยใช
ประตูนํ้าที่จุด C เครื่องสูบนํ้าประเภทน้ี จะมีท้ังแบบ
ทอคูและแบบทอเดี่ยว ดังแสดงในรูปท่ี 7 

6.4 เครื่องสูบนํ้าประเภทแรงลม 
เคร่ืองสูบนํ้าประเภทแรงลม (air lift pump) 

มีหลักการทํางาน  คือ  เ ม่ืออัดลมเขาทางทอลม 
ปริมาณและแรงดันลมจะดันออกทางปลายทอลม เม่ือ
สะสมปริมาณลมและแรงดันมากพอ ก็จะดันนํ้าขึ้นตาม
ทอสูบนํ้าออกทางปากบอ เครื่องสูบนํ้าประเภทแรงลม 
จะประกอบดวยอุปกรณหลัก คือ เคร่ืองอัดลม ทอลม 
และทอสงนํ้า (รูปที่ 8) ในกรณีท่ีทอกรุนํ้าบาดาลมี
ขนาดเล็ก สามารถใชทอกรุเปนทอสงนํ้า ส่ิงสําคัญท่ี
จะตองพิจารณาในการสูบนํ้าดวยแรงลม คือ ขนาดของ
เครื่องอัดลม ขนาดทอลมและทอสงนํ้า และความลึกของ
ทอลมที่จะติดตั้ง ใหมีความเหมาะสมกับอัตราการสูบนํ้า
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ในแตละบอ ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดการสูบนํ้าดวย
แรงลมไดในการพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยวิธีการเปากวน
นํ้าและสูบออกดวยลม (คูมือ ทบ พ 4000-2550) 
7. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.1 เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลบอ 
นํ้าบาดาล 

รวบรวมพรอมวิเคราะหขอมูลบอที่จะทํา
การคัดเลือกและติดตั้ง เครื่องสูบนํ้า ดังน้ี  

7.1.1  ชวงความลึกและขนาดของทอกรุ ทอ
กรอง และทอรับทราย  

7.1.2  คุณภาพน้ํา เชน คาความเปนกรดดาง 
การนําไฟฟาจําเพาะ เปนตน 

7.1.3  ขอมูลสูบทดสอบนํ้า (ตามมาตรฐาน ทบ พ 
5000-2550 การสูบทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล) คา
ระดับนํ้าปกติ อัตราการสูบนํ้า ระยะนํ้าลด และคา
ปริมาณน้ําจําเพาะ 

7.2 รวบรวมขอมูลทางดานพลังงาน 
นอกจากขอมูลบอนํ้าบาดาลแลว ยังตอง

ทราบวาจะใชพลังงานใดเปนตัวขับเคล่ือนเครื่องสูบนํ้า 
ดังน้ี  

7.2.1  พลังงานไฟฟา ตรวจสอบวาเปนกระแส 
แรงดันแบบ 220 โวลต หรือ 380 โวลต และระยะ
ความยาวของสายไฟที่จํา เปนตองเช่ือมตอจาก
มอเตอรเคร่ืองสูบนํ้าถึงตูควบคุม 

 
รูปท่ี 6 แสดงการทํางานของเครื่องสูบเจต  

(Driscoll, 1987) 

 
รูปที่ 7 เครื่องสูบเจตแบบทอคู (a) และทอเดี่ยว (b) 

(ภัทราภรณ เมฆพฤกษาวงศ และวัชระ เพ่ิมชาติ, 2543)  
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รูปที่ 8 การสูบนํ้าดวยแรงลม (Driscoll, 1987) 

7.2.2  พลังงานในรูปแบบอื่นๆ เชน เคร่ืองยนต 
กังหันลม พลังงานแสงอาทิตย กําลังคน เปนตน    

7.3 อัตราการสูบนํ้าและเสนทางการสงนํ้า 
7.3.1  อัตราการสูบนํ้า วามีความตองการสูบนํ้า 

ในอัตราก่ีลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง และระยะเวลาสูบก่ี
ช่ัวโมงตอวัน (ตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 
2520 กําหนดไว ไมเกิน 16 ชม./วัน) 

7.3.2  ขนาดและระยะความยาว ในแตละชวง
ของทอสงนํ้า ท้ังในแนวด่ิงและในแนวราบ ตลอดจน
ขนาดและจํานวนของประตูนํ้า ล้ินกันกลับ สามทาง 
ของอ ที่จําเปนตองติดตั้ง จากเครื่องสูบนํ้าถึงปลายทอ
สง 

7.3.3  ชนิดหรือวัสดุของทอสงนํ้า เชน ทอเหล็ก 
ทอพลาสติก 

7.3.4  ความตางของระดับความสูง จากระดับนํ้า
ขณะสูบถึงปลายทอสง 

7.4 การคัดเลือกเคร่ืองสูบนํ้า 
แบบเครื่องสูบนํ้า กําลังขับเคล่ือน ขนาดทอ

สง ความลึกติดตั้ง สายไฟ และอุปกรณอื่นท่ีจําเปน 
ตองติดต้ังน้ัน จะมีขอพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี   

7.4.1  เม่ือทราบอัตราการสูบนํ้าท่ีตองการ ตาม
ขอ 7.3.1 และผลการสูบทดสอบในขอ 7.1.3 จะ
ประเมินไดวาระดับนํ้าขณะสูบ ณ.อัตราการสูบท่ี
ตองการนั้น จะอยูท่ีความลึกระดับไหน และเม่ือทราบ
คาระดับนํ้าขณะสูบ ทําใหสามารถตัดสินใจไดวา จะใช
เคร่ืองสูบนํ้าที่ติดต้ังบนผิวดินท่ีปากบอนํ้าบาดาล ได
หรือไม โดยยึดเกณฑท่ีวา ถาระดับนํ้าขณะสูบ ตํ่ากวา 
6 ม. จากระดับใบพัดของเครื่องสูบนํ้าแลว ไมสามารถ
กระทําได ดังน้ันประเภทเครื่องสูบนํ้าท่ีเหมาะสม ตอง
เลือกประเภทเครื่องสูบนํ้าสําหรับบอนํ้าบาดาล แบบ
ใดแบบหนึ่ง ตามท่ีไดกลาวในขอ 6 เทาน้ันหรือถา
ระดับนํ้าปกติ ตามขอ 7.1.3 อยูต่ํากวา 6 ม. จาก
ระดับพ้ืนดิน ก็ควรเลือกประเภทเครื่องสูบนํ้า ตามที่
ไดกลาวในขอ 6 เชนกัน 

7.4.2 การหาค าแรงส ง สู งรวม  ( total 
dynamic head) เม่ือพิจารณาจากลักษณะการสูบและ
สงนํ้า จากบอนํ้าบาดาล ผานทอสงถึงปลายทอสง 
ตามรูปท่ี 9 สามารถคํานวณหาคาแรงสงสูงรวม ดังน้ี 
 
แรงสงสูงรวม (e) = ระดับนํ้าขณะสูบถึงปลายทอสง 
(c) + แรงฝดรวมในเสนทอ (d)                         (1) 
 

  คาแรงฝดรวมในทอ ขึ้นอยูกับ อัตราการสูบ
นํ้า ชนิด ขนาด และความยาวของทอสงนํ้า และ
อุปกรณอื่นๆ ท่ีติดตังต้ัง เชน ประตูนํ้า ล้ินกันกลับ 
สามทาง ของอ เปนตน ซ่ึงหาคาไดจากตารางที่ 1 
และตารางที่ 2   
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รูปท่ี 9 การหาคาแรงสูงสงรวม 

 ตัวอยางการหาคาแรงสงสูงรวม เชน 
ตองการสูบนํ้าดวยอัตรา 9 ลบ.ม./ชม. ในบอบาดาล ท่ี
มีคาระดับนํ้าปกติ 20 ม. มีคาระยะนํ้าลด 10 ม. (เม่ือ
สูบ 9 ลบ.ม./ชม.) ผานทอสงนํ้าทําดวยโลหะเหล็ก 
ขนาด  52 มม .  (2 น้ิว)  ยาว  200 ม .  และติดตั้ ง 
ประตูนํ้าแบบเกลียว 1 ตัว ล้ินกันกลับ 1 ตัว และของอ 
90 องศา 5 ตัว สงนํ้าข้ึนหอถังสูง 20 ม. จากระดับ
พ้ืนดิน 

 ความสูงจากระดับนํ้าขณะสูบถึงปลายทอ
สง (c) = ระดับคงท่ี + ระยะนํ้าลด + ความสูงหอถัง = 
20 + 10 + 20 ม. = 50 ม.  

หาคาแรงฝดรวมในทอสง จากตารางที่ 1 
การสูญเสียแรง เน่ืองจากความฝดในเสนทอเหล็ก ท่ี
อัตราการไหลของนํ้า 9 ลบ.ม./ชม. อานคาได 3.903 
ม. ตอ ทอสงยาว 100 ม. หรือ เทากับ 0.039 ม. ตอ
ทอสงยาว 1 ม.  

ดังน้ันคาแรงฝดรวมในทอสงยาว 200 ม. = 
200 x 0.039 ม. = 7.8 ม. 

อานคาแรง ท่ี สูญเสียในอุปกรณ  ของอ  
1 ตัว หรือประตูนํ้า 1 ตัว จะเทียบเทากับ แรงท่ี
สูญเสียในทอสงยาว 1.4 ม. และอานคาแรงที่สูญเสีย
ในล้ินกันกลับ 1 ตัว เทียบเทากับ แรงที่สูญเสียในทอ
สงยาว 5.0 ม.   

คํานวณหาแรงที่สูญเสียในของอ 5 ตัว 
ประตูนํ้า 1 ตัว และในล้ินกันกลับ 1 ตัว = (1.4 x 5) + 
(1.4 x 1) + (5.0 x 1) ม. = 7 + 1.4 + 5 ม. = แรงท่ี
สูญเสียในทอสงยาว 13.4 ม. 

ดังน้ัน คาแรงฝดรวมในของอ ประตูนํ้าและ
ล้ินกันกลับ  = 13.4 x 0.039 ม. = 0.52 ม. 

คาแรงฝดรวมในเสนทอ (d) = 7.8 + 0.52 
ม. = 8.32 ม. 

ดังน้ัน แรงสงสูงรวม (e) = 50 + 8.3/ ม. 
  = 58.32 ม. 
โดยปกติแลว ความเร็วของนํ้าท่ีไหลในเสน

ทอ ไมควรเกิน 1.5 ม./วินาที (5 ฟุต/วินาที) แตจากคา
ความเร็วของนํ้าในทอสง ท่ีอานไดในตารางท่ี 1 = 
1.154 ม./วินาที ซ่ึงนอยกวา 1.5 ม./วินาที แสดงวา
ทอสงขนาด 52 มม. เปนขนาดที่เหมาะสม ทอท่ีมี
ขนาดใหญกวา ยอมเกิดแรงฝดในทอท่ีนอยกวา 
สามารถประหยัดพลังงานในการสงนํ้า แตท้ังน้ีตอง
คํานึงถึงคาใชจายการลงทุนของทอสง และระยะเวลา
การใชงาน  
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ตารางที่ 1 แสดงคาความเร็วและแรงฝดในเสนทอเหล็กและอุปกรณตามอัตราการสูบนํ้าและขนาดของทอ   
               อัตราการไหลของน้ํา  ความเร็ว (ตัวเลขบน เปน ม./วินาที) และแรงฝด (ตัวเลขลาง เปน ม. ตอ ทอยาวตรง 100 ม). ในเสนทอขนาดตางๆ

ขนาดทอ หนวยเปน นิว และมิลลิเมตร
ม³/ชม. ลิตร/นาที ลิตร/วินาที ½" ¾" 1" 1¼" 1½" 2" 2½" 3" 3½" 4" 5" 6"

15.75 21.25 27.00 35.75 41.25 52.50 68.00 80.25 92.50 105.0 130.0 155.5
0.6 10 0.16 0.855 0.470 0.292

9.910 2.407 0.784
0.9 15 0.25 1.282 0.705 0.438 0.249

20.11 4.862 1.570 0.416
1.2 20 0.33 1.710 0.940 0.584 0.331 0.249

33.53 8.035 2.588 0.677 0.346
1.5 25 0.42 2.138 1.174 0.730 0.415 0.312

49.93 11.91 3.834 1.004 0.510
1.8 30 0.50 2.565 1.409 0.876 0.498 0.374 0.231

69.34 16.50 5.277 1.379 0.700 0.223
2.1 35 0.58 2.993 1.644 1.022 0.581 0.436 0.269

91.54 21.75 6.949 1.811 0.914 0.291
2.4 40 0.67 1.879 1.168 0.664 0.499 0.308

27.66 8.820 2.290 1.160 0.368
3.0 50 0.83 2.349 1.460 0.830 0.623 0.385 0.229

41.40 13.14 3.403 1.719 0.544 0.159
3.6 60 1.00 2.819 1.751 0.996 0.748 0.462 0.275

57.74 18.28 4.718 2.375 0.751 0.218
4.2 70 1.12 3.288 2.043 1.162 0.873 0.539 0.321 0.231

76.49 24.18 6.231 3.132 0.988 0.287 0.131
4.8 80 1.33 2.335 1.328 0.997 0.616 0.367 0.263

30.87 7.940 3.988 1.254 0.363 6.164
5.4 90 1.50 2.627 1.494 1.122 0.693 0.413 0.269

38.30 9.828 4.927 1.551 0.449 0.203
6.0 100 1.67 2.919 1.660 1.247 0.770 0.459 0.329 0.248

46.49 11.90 5.972 1.875 0.542 0.244 0.124
7.5 125 2.08 3.649 2.075 1.558 0.962 0.574 0.412 0.310 0.241

70.41 17.93 8.967 2.802 0.809 0.365 0.185 0.101
9.0 150 2.50 2.490 1.870 1.154 0.668 0.494 0.372 0.289

25.11 12.53 3.903 1.124 0.506 0.256 0.140
10.5 175 2.92 2.904 2.182 1.347 0.803 0.576 0.434 0.337

33.32 16.66 5.179 1.488 0.670 0.338 0.184
12 200 3.33 3.319 2.493 1.539 0.918 0.659 0.496 0.385 0.251

42.75 21.36 6.624 1.901 0.855 0.431 0.234 0.084
15 250 4.17 4.149 3.117 1.924 1.147 0.823 0.620 0.481 0.314

64.86 32.32 10.03 2.860 1.282 0.646 0.350 0.126
18 300 5.00 3.740 2.309 1.377 0.988 0.744 0.577 0.377 0.263

45.52 14.04 4.009 1.792 0.903 0.488 0.175 0.074
24 400 6.67 4.987 3.078 1.836 1.317 0.992 0.770 0.502 0.351

78.17 24.04 6.828 3.053 1.530 0.829 0.294 0.124
30 500 8.33 3.848 2.295 1.647 1.240 0.962 0.628 0.439

36.71 10.40 4.622 2.315 1.254 0.445 0.187
36 600 10.0 4.618 2.753 1.976 1.488 1.155 0.753 0.526

51.84 14.62 6.505 3.261 1.757 0.623 0.260
42 700 11.7 3.212 2.306 1.736 1.347 0.879 0.614

19.52 8.693 4.356 2.345 0.831 0.347
48 800 13.3 3.671 2.635 1.984 1.540 1.005 0.702

25.20 11.18 5.582 3.009 1.066 0.445
54 900 15.0 4.130 2.964 2.232 1.732 1.130 0.790

31.51 13.97 6.983 3.762 1.328 0.555
60 1000 16.7 4.589 3.294 2.480 1.925 1.256 0.877

38.43 17.06 8.521 4.595 1.616 0.674
75 1250 20.8 4.117 3.100 2.406 1.570 1.097

26.10 13.00 7.010 2.458 1.027
90 1500 25.0 4.941 3.720 2.887 1.883 1.316

36.97 18.42 9.892 3.468 1.444
105 1750 29.2 4.340 3.368 2.197 1.535

24.76 13.30 4.665 1.934
120 2000 33.3 4.960 3.850 2.511 1.754

31.94 17.16 5.995 2.496
150 2500 41.7 4.812 3.139 2.193

26.26 9.216 3.807
180 3000 50.0 3.767 2.632

13.05 5.417
240 4000 66.7 5.023 3.509

22.72 8.926
300 5000 83.3 4.386

14.42
ของอ 90°  ประตูน้ํา 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 2.0 2.5
สามทาง ประตูล้ินกันกลับ 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 7.0 8.0 9.0
ล้ินกันกลับแบบฟุตวาลว 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 10.0 12.0 12.0 12.0 14.0 16.0 18.0  

หมายเหตุ : ตัวเลขของแรงสูญเสียในของอ สามทาง ล้ินกันกลับ ฯลฯ (3 บรรทัดลาง) ใชเทียบเทากับความยาวทอสง  
(จาก Grundfos pump) 
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ตารางที่ 2  แสดงคาความเร็วและแรงฝดในเสนทอพลาสติก ตามอัตราการสูบนํ้าและขนาดของทอ 
               อัตราการไหลของน้ํา  ความเร็ว (ตัวเลขบน เปน ม./วินาที) และแรงฝด (ตัวเลขลาง เปน ม. ตอ ทอยาวตรง 100 ม). ในทอ พีอี ขนาดตางๆ

    ขนาดเสนผาศูนยกลางนอกและใน ของทอพีอี (PN 10) หนวยเปน มม.  
ม³/ชม. ลิตร/นาที ลิตร/วินาที 25 32 40 50 63 75 90 110 125 140 160 180

20.4 26.2 32.6 40.8 51.4 61.4 73.6 90.0 102.2 114.6 130.8 147.2
0.6 10 0.16 0.49 0.30 0.19 0.12

1.8 0.66 0.27 0.085
0.9 15 0.25 0.76 0.46 0.3 0.19 0.12

4.0 1.14 0.6 0.18 0.63
1.2 20 0.33 1.0 0.61 0.39 0.25 0.16

6.4 2.2 0.9 0.28 0.11
1.5 25 0.42 1.3 0.78 0.5 0.32 0.2 0.14

10.0 3.5 1.4 0.43 0.17 0.074
1.8 30 0.50 1.53 0.93 0.6 0.38 0.24 0.17

13.0 4.6 1.9 0.57 0.22 0.092
2.1 35 0.58 1.77 1.08 0.69 0.44 0.28 0.2

16.0 6.0 2.0 0.70 0.27 0.12
2.4 40 0.67 2.05 1.24 0.80 0.51 0.32 0.23 0.16

22.0 7.5 3.3 0.93 0.35 0.16 0.063
3.0 50 0.83 2.54 1.54 0.99 0.63 0.4 0.28 0.2

37.0 11.0 4.8 1.40 0.50 0.22 0.09
3.6 60 1.00 3.06 1.85 1.2 0.76 0.48 0.34 0.24 0.16

43.0 15.0 6.5 1.90 0.70 0.32 0.13 0.050
4.2 70 1.12 3.43 2.08 1.34 0.86 0.54 0.38 0.26 0.18

50.0 18.0 8.0 2.50 0.83 0.38 0.17 0.068
4.8 80 1.33 2.47 1.59 1.02 0.64 0.45 0.31 0.2

25.0 10.5 3.00 1.20 0.50 0.22 0.084
5.4 90 1.50 2.78 1.8 1.15 0.72 0.51 0.35 0.24 0.18

30.0 12.0 3.50 1.30 0.57 0.26 0.092 0.05
6.0 100 1.67 3.1 2.0 1.28 0.8 0.56 0.39 0.26 0.2

39.0 16.0 4.6 1.80 0.73 0.30 0.12 0.07
7.5 125 2.08 3.86 2.49 1.59 1.00 0.70 0.49 0.33 0.25 0.20

50.0 24.0 6.6 2.50 1.10 0.50 0.18 0.10 0.055
9.0 150 2.50 3.00 1.91 1.20 0.84 0.59 0.39 0.30 0.24

33.0 8.6 3.5 1.40 0.63 0.24 0.13 0.075
10.5 175 2.92 3.5 2.23 1.41 0.99 0.69 0.46 0.36 0.28

38.0 11.0 4.3 1.80 0.78 0.30 0.18 0.09
12 200 3.33 3.99 2.55 1.60 1.12 0.78 0.52 0.41 0.32 0.25

50.0 14.0 5.5 2.40 1.0 0.40 0.22 0.12 0.065
15 250 4.17 3.19 2.01 1.41 0.98 0.66 0.51 0.40 0.31 0.25

21.0 8.0 3.70 1.50 0.57 0.34 0.18 0.105 0.06
18 300 5.00 3.82 2.41 1.69 1.18 0.78 0.61 0.48 0.37 0.29

28.0 10.5 4.60 1.95 0.77 0.45 0.25 0.13 0.085
24 400 6.67 3.21 2.25 1.57 1.05 0.81 0.65 0.50 0.39

19.0 8.0 3.60 1.40 0.78 0.44 0.23 0.15
30 500 8.33 4.01 2.81 1.96 1.31 1.02 0.81 0.62 0.49

28.0 11.5 5.0 2.0 1.20 0.63 0.33 0.21
36 600 10.0 4.82 3.38 2.35 1.57 1.22 0.97 0.74 0.59

37.0 15.0 6.6 2.60 1.50 0.82 0.45 0.28
42 700 11.7 5.64 3.95 2.75 1.84 1.43 1.13 0.87 0.69

47.0 24.0 8.0 3.50 1.90 1.10 0.60 0.40
48 800 13.3 4.49 3.13 2.09 1.62 1.29 0.99 0.78

26.0 11.0 4.5 2.60 1.40 0.81 0.48
54 900 15.0 5.07 3.53 2.36 1.83 1.45 1.12 0.08

33.0 13.5 5.5 3.20 1.70 0.95 0.58
60 1000 16.7 5.64 3.93 2.63 2.04 1.62 1.24 0.96

40.0 16.0 6.7 3.90 2.2 1.2 0.75
75 1250 20.8 4.89 3.27 2.54 2.02 1.55 1.22

25.0 9.0 5.0 3.0 1.6 0.95
90 1500 25.0 5.88 3.93 3.05 2.42 1.86 1.47

33.0 13.0 8.0 4.1 2.3 1.40
105 1750 29.2 6.86 4.59 3.56 2.83 2.17 1.72

44.0 17.5 9.7 5.7 3.2 1.9
120 2000 33.3 5.23 4.06 3.23 2.48 1.96

23.0 13.0 7.0 4.0 2.4
150 2500 41.7 6.55 5.08 4.04 3.10 2.45

34.0 18.0 10.5 6.0 3.5
180 3000 50.0 7.86 6.1 4.85 3.72 2.94

45.0 27.0 14.0 7.6 4.4
240 4000 66.7 8.13 6.47 4.96 3.92

43.0 24.0 13.0 7.5
300 5000 83.3 8.08 6.2 4.89

33.0 18.0 11.0  
หมายเหตุ : แรงที่สูญเสียในอุปกรณ เชน ของอ สามทาง ใหใชตามสามบรรทัดลางของตารางที่ 1 (จาก Grundfos pump)
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กรณีท่ีทอสงนํ้าเปนพลาสติก พีอี หรือ พีวีซี 
การคํานวณคาแรงฝด ใหใชตารางที่ 2   

อยางไรก็ตาม คาที่ ไดจากการคํานวณ
ดังกลาว เพียงใชสําหรับงานทางดานปฏิบัติท่ีเกิดผล
เทาน้ัน ท้ังน้ีการคํานวณหาคาท่ีละเอียด ท่ีใชในดาน
การศึกษาและวิจัยน้ัน ตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ 
เชน อุณหภูมิที่เปล่ียนแปลง ความถวงจําเพาะของน้ํา
หรือของเหลว แรงโนมถวง เปนตน   

7.4.3 ขนาดเครื่ อง สูบ นํ้า  ในปจจุบัน
เคร่ืองสูบนํ้าบอบาดาลที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด จะ
เปนแบบจุมใตนํ้า และรองลงมาคือแบบเทอรไบน 
สวนแบบลูกสูบก็มีใชในบางโอกาส  

เม่ือทราบอัตราการสูบที่ตองการและคาแรง
สงสูงรวม (ตามที่ไดกลาวในขอ 7.4.1 และ 7.4.2)  ก็
จะสามารถเลือกขนาดของเครื่องสูบนํ้าได  จากราฟ
และหรือตารางแสดงความสามารถของเครื่องสูบนํ้า 
ตามท่ีผูผลิตไดทําการทดสอบไวในแตละรุน เชน แบบ
จุมใตนํ้า ดังแสดงในรูปที่ 10 และรูปที่ 11  

จากตัวอยาง อัตราการสูบนํ้า 9 ลบ.ม./ชม. 
ท่ีแรงสงสูงรวมที่คํานวณได 58.32 ม. เม่ือพิจารณาใน
รูปที่ 10 เคร่ืองสูบนํ้ารุนท่ีเหมาะสม จะเปนรุน SP 
8A–15 (มี 15 ใบพัด) สามารถสูบในอัตรา 8.8 ลบ.ม./
ชม. ที่แรงสงสูง ประมาณ 58 ม. และตองใชกําลัง
ขับเคลื่อน ประมาณ 0.2 แรงมา ตอ 1 ใบพัด หรือ
ประมาณ 0.2 แรงมา/ใบพัด x 15 ใบพัด  หรือ
ประมาณ 3 แรงมา โดยมีประสิทธิภาพ 60 % 

หรือพิจารณาจากรูปท่ี 11 จะเห็นวา เครื่อง
สูบนํ้ารุน SP 8A-15 น้ัน ตองใชมอเตอร 2.2 กิโลวัตต 
หรือ ประมาณ 3 แรงมา มีขนาดเสนผาศูนยนอก (D) 
= 95 มม. และขนาดชุดใบพัดเครื่องสูบนํ้ารวมชุด
ปองกันสายไฟ (E) = 101 มม.    

เคร่ืองสูบนํ้าแบบเทอรไบน ตัวอยางกราฟ
แสดงความสามารถของเครื่องสูบนํ้า (Hydro-Flow 

pump) ดูรูปที่ 12 ซ่ึงมีอัตราการสูบ 24 – 66 ลบ.ม./
ชม. (105 - 290 แกลลอน/นาที) ท่ีประสิทธิภาพ 60 - 
76 % โดย 1 ใบพัดของเครื่องสูบนํ้า สามารถสงนํ้าได
สูงสุด 15.2 ม. (50 ฟุต)  

ตัวอยาง เชน ถาตองการสูบนํ้าดวยอัตรา 
45.5 ลบ.ม./ชม. (200 แกลลอน/นาที) ที่แรงสงสูงรวม 
70 ม. จะตองใชเครื่องสูบนํ้าที่มี 8 ใบพัด เพราะ 1 
ใบพัด สามารถสงสูง 9.1 ม. (30 ฟุต) และตองใชกําลัง
ขับเคล่ือน เทากับ 18.4 แรงมา (8 ใบพัด x 2.3 
แรงมาตอใบพัด) หรือใชมอเตอร 20 แรงมา โดยมี
ประสิทธิภาพ 76 %  

ในกรณีท่ีอัตราการสูบนอย และใชเคร่ืองสูบ
นํ้าแบบชัก ขนาดของเครื่องสูบนํ้าสามารถพิจารณา
จาก ตารางท่ี 3 และยกตัวอยาง เชน ตองการสูบนํ้า 
3.5 ลบ.ม./ชม. ท่ีแรงสงสูง 70 ม. สามารถเลือกเครื่อง
สูบที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 102 มม. (4 น้ืว) ชวง
ชัก 228 มม. (9 น้ืว) ความถี่ 40 คร้ัง/นาที และใช
กําลังขับเคล่ือน 3 แรงมา 

นอกจากนี้แลว การหาขนาดกําลังขับเครื่อง
สูบนํ้า (brake horse power, Bhp) ยังสามารถหาได
จากสูตรการคํานวณ ดังน้ี 

E
TDHQBhp
×

×
=

270
                      (2) 

เม่ือ Bhp คือ กําลังขับเครื่องสูบนํ้า 
(แรงมา) Q  คือ อัตราการสูบนํ้า (ลบ.ม./ชม.) TDH  
(Total Dynamic Head) คือ แรงสงสูงรวม (ม.)  และ 
E (Efficiency) คือ ประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้า (%)  

ตัวอยาง  เชน ตองการหากําลังมาของ
เคร่ืองสูบนํ้า เม่ือสูบดวยอัตรา 8.8 ม³/ชม. ที่แรงสงสูง
รวม   5 8  ม .และ เครื่ อ ง สูบ นํ้ า มีปร ะ สิทธิ ภ าพ 
60 % 

กําลังขับเคร่ืองสูบนํ้า = (8.8 x 58) / (270 x 
0.60) แรงมา =  3.15  แรงมา 
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รูปที่ 10 กราฟแสดงประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้าและกําลังมอเตอรตอหน่ึงใบพัด (Grundfos Data Booklet) 
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รูปท่ี 11 แสดงขนาดและขอมูลทางไฟฟาของเครื่องสูบนํ้าและมอเตอร (Grundfos pump) 
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รูปที่ 12  กราฟแสดงอัตราสูบท่ีแรงสงสูงตางๆ ประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้า และกําลังมอเตอรตอหน่ึงใบพัด 
ของเครื่องสูบนํ้ารุน 6 CM  (Hydro-Flow pump)  

 

ตารางที่ 3 แสดงกําลังมอเตอร ท่ีใชสําหรับสูบแกนชัก ตามขนาดลูกสูบและอัตราสูบตางๆ 

ชวงชัก 

(มม,) 

จํานวนชัก 

คร้ังตอนาที 

กําลังมา 

(Hp.) 

Ø ลูกสูบ (มม.) 76 89 102 114 127 

ลบ.ม./ชม.  2.0 2.7 3.5 4.4 5.5 

228 40 2 แรงสงสูง (ม.) 68.9 54.3 43.6 35.7 29.3 

  3 แรงสงสูง (ม.) 96.0 78.0 64.3 53.6 45.1 

  5 แรงสงสูง (ม.) 114.9 93.6 77.1 64.3 54.3 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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เครื่องสูบนํ้าแบบจุมและแบบเทอรไบน 
ปกติจะมีประสิทธิภาพอยูในชวง 55 - 85 % 
(Grundfos Data Booklet และ EMU Data Booklet) 

7.4.4  ขนาดสายไฟที่ใชสําหรับเครื่องสูบ
บอนํ้าบาดาล โดยท่ัวไปจะเปนสายลวดทองแดง มี
ฉนวนหุมแบบกันนํ้า สามารถทนแรงกดดันของนํ้าใน
บอนํ้าบาดาลที่ระดับลึกๆ ได 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใชกับเคร่ืองสูบนํ้าแบบ
จุมใตนํ้า  ขนาดของสายไฟ จะข้ึนอยูกับปจจัยหลัก 
คือ กําลังมอเตอร ความยาวของสายระหวางมอเตอร
ถึงตูควบคุม และความตางศักยของไฟกําลังท่ีจะใช  

กรณีไฟฟาระบบ 3 x 380 โวลต 50 เฮิทซ 
ขนาดสายไฟตามความยาวของสายที่เช่ือมตอจาก
มอเตอรถึงตูควบคุม หาขนาดไดจากตารางที่ 4  

ตัวอยาง เชน เ ลือกใช เคร่ืองสูบนํ้าที่ มี
มอเตอร (3 x 380 โวลต 50 เฮิทซ) ขนาด 15 กิโล- 
วัตต หรือ 20 แรงมา และความยาวของสายไฟจาก
มอเตอรถึงตูควบคุม 90 ม. เม่ือพิจารณาจากตารางที่ 
4 พบวาสายไฟท่ีเหมาะสม คือ 10 ตร.มม. 

สวนในกรณีไฟฟาระบบ 1 x 220 โวลต 50 
เฮิทซ ขนาดความยาวของสายไฟ จากมอเตอรถึง
ตูควบคุม สามารถประมาณไดจากตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ขนาดและความยาวสูงสุดของสายไฟที่
ยอมรับได ตามขนาดของมอเตอร สําหรับไฟฟาระบบ  
1 x 220 โวลต 50 เฮิรทซ 

มอเตอร 
(กิโลวัตต) 

ขนาดสายไฟ (ตร.มม.) 
1.5 2.5 4 6 10 

0.37 111 185 295 440 723 
0.55 80 133 211 315 518 
0.75 58 96 153 229 377 
1.1 48 79 127 190 316 
1.5 34 57 92 137 228 
2.2  43 68 102 169 
 

ตัวอยางเลือกใชเคร่ืองสูบนํ้าที่มีมอเตอรใช
ระบบไฟฟา  1x220 โวลต  50 เ ฮิทซ ขนาด  2.2 
กิโลวัตต หรือ 3 แรงมา และความยาวของสายไฟจาก
มอเตอรถึงตูควบคุม 90 ม. เม่ือพิจารณาจากตารางที่ 
5 พบวา สายไฟที่เหมาะสม คือ 6 ตร.มม. 

7.5 การติดตั้งเครื่องสูบนํ้า 
ความลึกของการติดตั้งเครื่องสูบนํ้าควร

พิจารณาจากขอมูลการสูบทดสอบ และสภาพอุทก
ธรณีวิทยาของพื้นท่ี 

7.5.1 เครื่องสูบแบบจุมใตนํ้า 
(1) ควรติดต้ังมอเตอรและใบพัดใหอยู

เหนือระดับทอกรองหรือในชวงทอกรุ เพ่ือใหมีการ
ระบายความรอนที่มอเตอรในขณะสูบนํ้า หรือกระชาก
นํ้าจากช้ันนํ้า 

ถาหากมีความจําเปนตองติดตั้งในชวงทอ
กรองหรือ ท่ีระดับใกลกนบอ  ใหติดตั้ งทอปลอก 
(sleeve) ครอบมอเตอร และทางน้ําเขา (strainer) เพ่ือ
ระบายความรอนของมอเตอร ดังแสดงในรูปท่ี 13 

(2) การตอสายไฟ ใหหลอเคลือบสายไฟ
ดวยนํ้ายากันนํ้า ในกรณีท่ีสายไฟมีขนาดเล็ก อาจจะใช
เทปกันนํ้า 

(3) การตอทอสูบนํ้าดวยวิธีขันเกลียว 
หรือแบบหนาแปลน พรอมสายไฟและทอวัดระดับนํ้า  

(4) การตอทอแตละทอน ตองตรวจสอบ
การร่ัวของทอสูบ และของระบบไฟฟา 

(5)  การติดตั้งอุปกรณปากบอ เชน มาตร
วัดความดัน ล้ินกันกลับ ประตูนํ้า มาตรวัดนํ้า ทอสาย
ออน เพื่อปองกันแรงกระแทกกลับของนํ้า  

 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 8000-2550 
  การคัดเลือกและติดต้ังเครื่องสูบน้ํา 
  

135

ตารางที่ 4  ขนาดและความยาวสูงสุดของสายไฟที่ยอมรับได ตามขนาดของมอเตอร สําหรับไฟฟาระบบ  
 3 x 380 โวลต 50 เฮิทซ (แรงสงไฟฟาเปล่ียนแปลงไดไมเกิน 3%) 

               มอเตอร           ขนาดสายไฟ (มม²)
มม. กิโลวัตต แอมป Cos φ 100% 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
95 0.37 1.4 0.64 576 955
95 0.55 2.2 0.64 366 608 966
95 0.75 2.3 0.72 312 518 824
95 1.1 3.4 0.72 211 350 558 830
95 1.5 4.2 0.75 164 273 434 646
95 2.2 5.5 0.82 115 191 304 453 748
95 3.0 7.85 0.77 86 142 226 337 555 872
95 4.0 9.6 0.8 67 112 178 266 438 689
95 5.5 13 0.81 49 82 130 194 320 504 768
95 7.5 18.8 0.78 59 93 139 229 360 548 745
138 5.5 13.6 0.77 49 82 131 195 320 503 765

138-144 7.5 17.6 0.8 37 61 97 145 239 376 573 781
138-144 9.2 21.8 0.81 49 78 116 191 300 458 625 860
138-144 11 24.8 0.83 42 67 99 164 258 395 540 744 995
138-144 13 30 0.81 56 84 139 218 333 454 625 833
138-144 15 34 0.82 73 121 191 291 397 547 731 938
138-144 18.5 42 0.81 60 99 156 238 324 446 595 763 913
138-144 22 48 0.84 84 132 202 276 382 511 659 792 935
138-144 26 57 0.84 71 111 170 233 321 431 555 667 788 913
138-144 30 66.5 0.83 96 147 201 277 371 477 573 676 782 925
138-144 37 85.5 0.79 119 162 223 296 378 451 529 608 713 806

192 22 48 0.84 84 132 202 276 382 511 659 792 935
192 26 56.5 0.85 70 111 170 233 322 432 557 671 794 922
192 30 64 0.85 98 150 205 284 381 492 592 701 814 967
192 37 78.5 0.85 80 122 168 232 311 401 483 572 664 789 903
192 45 96.5 0.82 102 140 193 257 330 396 466 539 635 723
192 55 114 0.85 115 159 214 276 333 394 457 543 622
192 63 132 0.83 140 187 240 289 340 394 466 531
192 75 152 0.86 119 160 206 249 295 343 409 469
192 92 186 0.86 130 169 203 241 281 334 383
192 110 224 0.87 140 169 200 233 279 321
237 75 156 0.84 157 203 244 288 334 395 452
237 92 194 0.82 128 164 197 232 268 316 360
237 110 228 0.84 139 167 197 228 271 309
237 132 270 0.84 141 166 193 228 261
237 147 315 0.81 143 165 194 221
237 170 365 0.81 168 190
237 190 425 0.79 143 162
286 147 305 0.83 147 170 202 230
286 170 345 0.85 151 179 205
286 190 390 0.84 158 181
286 220 445 0.85 159
286 250 505 0.85

กระแสไฟสูงสุด (แอมป) 18.5 25 34 43 60 80 101 126 153 196 38 276 319 364 430 497

(จาก Grundfos pump) 
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รูปท่ี 13 แสดงปลอกคุมสวนของมอเตอร  
เพ่ือระบายความรอน (Driscoll, 1987) 

(6) ตรวจสอบระบบไฟฟ า  สายไฟ 
มอเตอร และตูควบคุม จากน้ัน ใหทําการสูบทดสอบ 
วัดระดับนํ้าขณะสูบ คากระแสและความตางศักยไฟฟา
ท่ีใชในขณะสูบนํ้า และเปรียบเทียบกับขอมูลของเครื่อง
สูบนํ้า ตามที่ไดกลาวไวในขอ 7.4.3 และ 7.4.4   

(7) หากบอไมมีทอวัดระดับนํ้าใหเจาะรู
พรอมน็อตอุดท่ีฝาปดบอ สําหรับใชวัดระดับนํ้า   

7.5.2 เครื่องสูบแบบเทอรไบนหลอล่ืนเพลา 
ดวยนํ้า 

(1) สวนของใบพัด ควรติดต้ังใหอยูเหนือ
ระดับทอกรองหรือในชวงทอกรุ เพ่ือไมใหเกิดการ
กระชากน้ําโดยตรงจากช้ันนํ้าบาดาลเมื่อเร่ิมสูบนํ้า   

(2) ทอสูบนํ้าและเพลา ตอเขาดวยแบบ
ใชเกลียวและขอตอ การขันเกลียวเพลาน้ัน ตองให
ปลายเพลาที่ตอชนซ่ึงกันและกัน หรือแตละปลาย น่ัง
บนบาของขอตอเพลา ในกรณีที่จําเปนหลอล่ืนเกลียว
ทอสูบหรือเพลา ใหใชนํ้ายาลางจาน พยายามหลีกเล่ียง
การใชจารบีหรือนํ้ามันหลอล่ืน พรอมลงทอวัดระดับนํ้า 
(ถามี)   

(3) ตรวจสอบการร่ัวของทอสูบนํ้า โดย
เติมนํ้าลงในทอสูบหากมีการรั่ว ตองไลถอน ขึ้นมาแต
ละทอนเพ่ือแกไข 

(4) หลังจากติดตั้งทอสูบนํ้า และทอวัด
ระดับนํ้าแลว ทําการติดตั้งหัวสงและมอเตอร ส่ิงสําคัญ
คือ การตั้งระยะใบพัดในกระพอ (pump bowl) ใหหมุน
เกลียวเพลาจนกระทั่งใบพัดน่ังที่ฐานกระพอ จากน้ัน
หมุนเพลากลับทางพรอมนับรอบหมุน เพ่ือยกใบพัดข้ึน
จนกระทั่งติดเพดานกระพอ แลวทําการหมุนเพลา
เพื่อใหใบพัดอยู ณ ตําแหนงประมาณ 40-50 % ของ
ระยะหางจากฐานถึงเพดานของกระพอ แลวล็อก
แกนเพลาบนสุดกับมอเตอร    

(5) การติดตั้งอุปกรณปากบอ เชน มาตร
วัดความดัน ล้ินกันกลับ ประตูนํ้า มาตรวัดนํ้า ทอสาย
ออน เพื่อปองกันแรงกระแทกกลับของนํ้า 

(6) ตรวจสอบระบบไฟฟ า  สายไฟ 
มอเตอร และตูควบคุม จากนั้น ใหทําการสูบทดสอบ 
วัดระดับนํ้าขณะสูบ คากระแสและความตางศักยไฟฟา
ท่ีใชในขณะสูบนํ้า และเปรียบเทียบกับขอมูลของเครื่อง
สูบนํ้า ตามที่ไดกลาวไวในขอ 7.4.3 และ 7.4.4   

ในพื้นท่ีที่ยังไมมีไฟฟาเขาถึง สามารถใช
เคร่ืองยนตขับเคล่ือนเคร่ืองสูบนํ้า โดยใชเฟองทด 
(angle gear) และเครื่องยนตแทนมอเตอรไฟฟา อัตรา
การทดรอบ ระหวางรอบเครื่องยนตและเฟองทด ควร
เปน 1 : 2      
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7.5.3 เครื่องสูบมือโยกหรือแบบลูกสูบ 
(1) สวนของกระบอกสูบ ควรติดต้ังใหอยู

เหนือระดับทอกรองหรือในชวงทอกรุ เพื่อไมใหเกิดการ
กระชากน้ําโดยตรงจากช้ันนํ้าบาดาลเมื่อเริ่มสูบนํ้า   

(2) ทอสูบนํ้าและแกนชัก ตอเขาดวย
แบบใชเกลียวและขอตอ การขันเกลียวแกนชักน้ัน ตอง
ใหปลายแกนที่ตอชนซ่ึงกันและกัน หรือแตละปลาย น่ัง
บนบาของขอตอ ในกรณีท่ีจําเปนหลอล่ืนเกลียวทอสูบ
หรือเพลา ใหใชนํ้ายาลางจาน พยายามหลีกเล่ียงการใช
จารบีหรือนํ้ามันหลอล่ืน    

(3) ตรวจสอบการร่ัวของทอสูบนํ้า โดย
เติมนํ้าลงในทอสูบหากมีการรั่ว ตองไลถอน ขึ้นมาแต
ละทอนเพ่ือแกไข 

(4) หลังจากติดต้ังทอสูบนํ้า ใหทําการ
ปรับและตัดแกนชักใหมีชวงชักท่ีเหมาะสมกับกระบอก
สูบและระดับในการโยก ติดตั้งหัวโยก เจาะรูพรอมปล๊ัก
อุด ที่ฝาปดบอหรือฐานหัวโยก เพ่ือใชหยอนสายวัด
ระดับนํ้า 

ในกรณีท่ีใชพลังงานจากไฟฟาหรือลม ก็
ติดตั้งมอเตอรหรือกังหันและชุดอุปกรณอื่นๆที่จําเปน 
แทนหัวโยก    

(5) ในกร ณีที่ ใ ช มอ เตอร ไฟฟ า  ให
ตรวจสอบระบบไฟฟา สายไฟ มอเตอร และตูควบคุม 
จากน้ัน ใหทําการสูบทดสอบ วัดระดับนํ้าขณะสูบ 
คากระแสและความตางศักยไฟฟาท่ีใชในขณะสูบนํ้า 
และเปรียบเทียบกับขอมูลของเคร่ืองสูบนํ้า ตามที่ได
กลาวไวในขอ 7.4.3 และ 7.4.4    

7.5.4 แบบเจต 
วิธีการเชนเดียวกันกับการติดต้ังเคร่ืองสูบ

นํ้าแบบหอยโขงและการติดต้ังทอสูบนํ้าแบบซับเมอรซิ
เบิล แตมีส่ิงที่สําคัญ คือการรั่วของระบบตองไมมี และ
ตองมีระบบทอเติมนํ้าใหเต็มกระพอของเคร่ืองสูบหอย
โขง กอนเดินเครื่องสูบ  

7.5.5 เครื่องสูบลม 
วิธีเดียวกันท่ีไดกลาวมาแลวในรายละเอียด

การพัฒนาบอนํ้าบาดาลโดยใชแรงอัดลม ตามคูมือ ทบ 
พ 4000-2550 

7.6 องคประกอบอื่นๆ 
7.6.1  ชองวางระหวางมอเตอรและทอกรุ (หรือ

ทอครอบเพื่อระบายความรอน) ตองมีพ้ืนท่ีหนาตัด
พอเหมาะกับความเร็วของนํ้าท่ีว่ิงผาน (ประมาณ 0.15 
ม./วินาที) และสามารถระบายความรอนใหกับมอเตอร
เครื่องสูบแบบจุมใตนํ้าไดดีขึ้น  

7.6.2  กรณีบอที่มีอุณหภูมินํ้าสูงกวา 40 ºซ ใหใช
มอเตอรท่ีมีขนาดกําลังมาสูงขึ้น หรือใชมอเตอรชนิดท่ี
ออกแบบเปนพิเศษ  

7.6.3  กรณี นํ้ ากร อยห รือ มีค าการนํ า ไฟฟ า
จําเพาะสูง ควรพิจารณาใชทอโพลิเมอร แทนทอเหล็ก 
และไมเหมาะกับเครื่องสูบแบบเทอรไบน 

7.6.4  อุปกรณที่จําเปนในการควบคุมระบบไฟฟา
และอื่นๆ ควรติดตั้งใหครบถวน เชน อุปกรณควบคุม
ระดับนํ้าลดขณะสูบไมใหต่ํากวามอเตอร และอุปกรณ
ควบคุมแรงดันไฟฟา เปนตน   

7.7 การบันทึก 
ตองบันทึกรายละเอียดตางๆท่ีเก่ียวของกับ

เคร่ืองสูบนํ้าท่ีคัดเลือกและติดตั้ง ตามรายงานของ
คูมือ ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการ
ซอมแซมบํารุงรักษาตอไป 
8. เครื่องจักรกล เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุ  

ใชเคร่ืองมือและอุปกรณรวมในคูมือการพัฒนาบอ
นํ้าบาดาล (คูมือ ทบ พ 4000-2550) 
9. ความปลอดภัย  

คูมือการคัดเลือกและติดตั้งเครื่องสูบนํ้าน้ี ให
ปฏิบัติตามเรื่องความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ทบ พ 
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1000-2550 การเจาะเพ่ือสํารวจและพัฒนาบอ 
นํ้าบาดาล 
10. บุคลากร 

ใชบุคลากรเดียวกันกับที่ไดกลาวใน คูมือ ทบ พ 
4000-2550 การพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
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คูมือ ทบ พ 9000-2550 
การบํารุงรักษาบอน้ําบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 9000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของ
มาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและ
ปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมี
เครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม  

 
1. บทนํา 

การบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาลเปนเร่ืองปกติท่ีตอง
ดําเนินการ เพราะเมื่อมีการใชบอไปนานๆ บอจะเกิด
การชํารุดสึกหรอ ซ่ึงอาจเปนไปไดทั้งในรูปของการผุ
พังของทอกรุ ทอกรองหรือฐานบอ ปริมาณการใหนํ้า
ของบอลดลง หรือคุณภาพนํ้าเปล่ียนแปลง เพ่ือใหอายุ
การใชงานของบอนานยิ่งข้ึน การบํารุงรักษาและ
ซอมแซมบอจึงเปนส่ิงจําเปน 
2. ขอบเขต  

2.1  คูมือน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือกําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาลภายหลังจาก
สูบนํ้าขึ้นมาใชในชวงระยะเวลาหนึ่ง     

2.2  แนวทางปฏิบัติที่ระบุในคูมือฉบับน้ี ไมอาจ
ครอบคลุมไปถึงความรับผิดชอบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน ทั้งน้ีหนวยงานใดและหรือบุคลากรใด 
ท่ีจะใชคูมือน้ี ตองศึกษาทําความเขาใจและมีชาง
ผูชํานาญการในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินทุกข้ันตอน    

2.3  หนวยวัดที่ใชในคูมือน้ี เปนหนวยวัดระบบ
เมตริก 
3. รายช่ือเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

3.1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  
  - มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ 

เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
  - มาตรฐาน ทบ พ 5000-2550 การสูบ

ทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล    
  - คูมือ ทบ พ 4000-2550 การพัฒนาบอ 

นํ้าบาดาล 
3.2 Eggington, H.F., 1985.  Australian Drillers 

Guide, Australian Drilling Industry Training 
Committee Limited, Macquarie Centre, NSW 
2113, Australia, pp. 451 - 452. 
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 ทอเก็บทราย (sand collector pipe) เปน
ทอกรุบอที่ติดตั้งไวที่ระดับกนบอนํ้าบาดาล เพื่อ
รองรับทรายละเอียดที่อาจจะเขาบอในขณะสูบนํ้า 
ไมใหทรายทวมในชวงทอกรองและเกิดการอุดตัน 

4.2  ระดับนํ้าปกติ (static water level) คือ 
ระดับนํ้าในบอบาดาล ที่ยังไมถูกกระทบจากการสูบนํ้า
บาดาล ซ่ึงจะมีความดันท่ีผิวนํ้าเทากับความดันของ
บรรยากาศ                                    

4.3  อัตราการสูบนํ้า (pumping rate) คือ
ปริมาตรนํ้าที่สูบออกจากบอนํ้าบาดาลในเวลาหนึ่ง 

4.4  ระยะนํ้าลด (drawdown) คือ ระยะความลึก
ใดความลึกหน่ึงที่ลดระดับลงจากระดับนํ้าปกติเม่ือมี
การสูบนํ้าบาดาลดวยอัตราใดอัตราหน่ึงมีระยะความ
ลึก วัดระหวางระดับนํ้าปกติและผิวของกรวยน้ําลด 
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(cone of depression) ซ่ึงกรวยนํ้าลดมีลักษณะเปน
รูปกรวยหงาย เกิดรอบบอนํ้าบาดาลขณะทําการ 
สูบนํ้า 

4.5 ปริมาณนํ้าจําเพาะของบอนํ้าบาดาล (well 
specific capacity ) คือ อัตราหรือปริมาณนํ้าท่ีสูบได
ตอหน่ึงหนวยเวลาตอระยะนํ้าลดหน่ึงหนวย มีหนวย
เปน ลบ.ม./ชม./ม. 

4.6 ทอกรองแบบบานเกล็ด (shutter screen) 
เปนทอกรองแบบหน่ึง ท่ีมีลักษณะรองเปดในแนวนอน 
เอียงคว่ํ าและ ย่ืนออกเล็กนอย  คลายบานเกล็ด
หนาตางท่ีเปดแงมไว           

4.7 โคลนผง (bentonite) เปนผงสารประกอบที่
มีสวนผสมของเบนโทไนท สําหรับผสมนํ้าใหเปนนํ้า
โคลนในการเจาะบอนํ้าบาดาล 

4.8 การตรวจสอบทอกรุทอกรองนํ้าบาดาลดวย
การสองกลอง (down hole TV inspection) เปน
วิธีการใชกลองถายภาพโทรทัศน หยอนลงในบอนํ้า
บาดาล เพ่ือถายภาพลักษณะ สภาพ พรอมแสดง
ตําแหนงชวงความลึก ของผนังทอกรุทอกรอง แลวสง
สัญญาณภาพมายังจอภาพบนพ้ืนดิน   

4.9 การแก ไขการอุ ดตันบ อ โดย ใช แปรง 
(brushing) เปนวิธีการใชแปรงท่ีมีขนแปรงลวดสลิง
หรือไนลอน หมุนข้ึนลงในบอนํ้าบาดาล ทําใหผนังทอ
กรุทอกรองสะอาดและลดการอุดตันท่ีรองเปดของทอ
กรอง 

4.10  การแกไขการอุดตันบอโดยใชระเบิด 
(blasting) เปนวิธีการใชแรงระเบิดทําใหตระกรันท่ี
ผนังทอกรองหลุดออก และลดการอุดตันท่ีรองเปดได  

4.11  การแกไขการอุดตันบอโดยใชคล่ืนโซนาร
(sonar jet) เปนการประยุกยใชคล่ืนโซนารไป
กระเทาะตะกรันที่อุดตันตามรองเปดของทอกรองให
หลุดออก  

5. ความสําคัญและการใชงาน 
5.1  เปนแนวทางสําหรับบํา รุง รักษาบอ นํ้า

บาดาล ใหบอคงไวซ่ึงประสิทธิภาพการใหนํ้าสูงสุด มี
อายุการใชงานของบอยืนยาว  

5.2  คูมือน้ีมีประโยชนเพ่ือใชเปนแนวทางการ
บํารุงรักษาบอนํ้าบาดาลกับผูใช ดังน้ี 

5.2.1  ชวยใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
หรือบุคลากร ท่ีใชนํ้าจากบอนํ้าบาดาลเกิดความเขาใจ
และสามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติการบํารุงรักษาบอ
นํ้าบาดาล  

5.2.2  กลุมท่ีปรึกษาทางดานวิศวกรธรณีวิทยา 
หรือผูออกแบบซ่ึงเก่ียวของกับงานเจาะและกอสราง
บอนํ้าบาดาลเกิดความเขาใจในสวนของการบํารุง 
รักษาบอนํ้าบาดาล มากยิ่งข้ึน 

5.2.3   มาตรฐานนี้ ยั ง มีบางอย า ง ท่ี ยั งต อ ง
ปรับปรุง แกไข และเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนไปตามกาลเวลา
และเทคโนโลยีท่ีกาวหนาขึ้นในอนาคตและยังมีความ
จําเปนตองพัฒนาใหไดตามหลักวิชาการและหลัก
ปฏิบัติเปนที่ยอมรับของทุกฝาย   
6. สาเหตุที่ทําใหปริมาณน้ําสูบไดจากบอลดลง  

6.1 ประสิทธิภาพการให นํ้ าของบ อลดลง 
เน่ืองจากเกิดการอุดตันของตะกรันจากปฏิกิริยาทาง
เคมี (chemical incrustation) หรือเกิดการอุดตันจาก
คราบเมือก จากปฏิกิริยาทางชีวเคมี  

6.1.1  ตะกรันหินปูน (carbonate incrustation) 
มีโอกาสเกิดในขณะสูบนํ้าบาดาลโดยแคลเซียมไบ
คารบอนเนต (calcium bicarbonate, CaHCO3) ท่ี
ละลายในนํ้าจะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเปนสารประกอบ
แคลเซียมคารบอนเนต (calcium carbonate, CaCO3) 
และกาซคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide gas, 
CO2) และในขณะที่ความดันของนํ้าในบอลดลง 
แคลเซียมคารบอนเนตจะตกตะกอนและคอยๆ เปน
ตะกรันเคลือบบริ เวณรอบๆ  ทอกรอง  สวนกาซ
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คารบอนไดออกไซดจะระเหยขึ้นสูผิวนํ้า ในกรณีของ
แมกนีเซียมไบคารบอนเนต (magnesium bicarbonate, 
MgHCO3) ก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีเชนเดียวกัน 
ตางกันคือโอกาสการตกตะกอนนอยกวาเพราะละลาย
นํ้าไดดีกวา (Driscoll, 1987) 

   นํ้าบาดาลที่มีความกระดางมากกวา 250 
มก./ลิตร และมีสภาพเปนกรด-ดางมากกวา 8 มี
โอกาสเกิดตะกรันรอบๆ ทอกรอง (Eggington, 1985)       

6.1.2  ตะกรันเหล็กและแมงกานีส (iron and 
manganese incrustation) มีโอกาสเกิดในสภาพน้ํา
เปนกรด ท่ี pH นอยกวาหรือเทากับ 5 และมีธาตุเหล็ก
หรือแมงกานีสละลายอยู  ขณะทําการสูบ นํ้าจะ
เกิดปฏิกิริยาทางเคมี เหล็กหรือแมงการนีสเกิดเปน
สารประกอบเหล็กไฮดรอกไซด (iron hydroxide, 
Fe(OH)2) หรือแมงกานีสไฮดรอกไซด (manganese 
hydroxide, Mn(OH)4) ซ่ึงมีลักษณะเปนวุน และ
แข็งตัวขึ้นเปนตะกรัน เคลือบบริเวณรอบๆทอกรอง 
ตอมาเม่ือเกิดปฏิกิริยามีออกซิเจนเปนตัวกําหนดและ
สภาพนํ้ามีคา pH สูงขึ้น เหล็กที่ละลายในน้ํา (ferrous 
iron, Fe+2) จะรวมกับออกซิเจน กลายเปนตะกอน
เหล็กออกไซด (ferric iron, Fe+3) (Driscoll, 1987) 

   นํ้าบาดาลที่มีเหล็กประกอบมากกวา 0.3 
มก./ลิตร หรือแมงกานีสมากกวา 0.15 มก./ลิตร และมี
สภาพเปนกรดดางนอยกวา 6 มีโอกาสเกิดตะกรัน
รอบๆ ทอกรอง (Eggington, 1985)          

6.1.3  ตะกรันแบคทีเรียเหล็ก (iron bacteria) 
หรือคราบเมือกสารอินทรีย (bio fouling) เกิดขึ้นในบอ
นํ้าบาดาลที่มีเช้ือโรคปนเปอน เน่ืองจากเมื่อกอสราง
บอแลวเสร็จ ไมมีการฆาเช้ือในบอหรือทําการฆาเช้ือ
ไมดีพอ หรือปนเปอนจากเครื่องสูบนํ้าที่ติดตั้งในบอ 
และเ ม่ือสภาพนํ้าอยู ในสภาวะเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย จะเกิดสารประกอบของ
แบคทีเรียหรือสารอินทรียเคมี ในลักษณะเปนตะกรัน

และคราบเมือกบริเวณรอบๆ ทอกรองและภายในผิว
ทอกรุ เชน แบคทีเรียเหล็ก เชน Gallionella, genera 
Clenothrix, genera Leptothrix เปนตน   

6.2 การอุดตันจากทรายละเอียดหรือดินเหนียว 
ในขณะสูบนํ้า มีโอกาสเกิดการอุดตันรอบๆ ทอกรอง 
จากดินทรายละเอียดที่อาจหลงเหลือจากการพัฒนา
บอหรือตามธรรมชาติของช้ันนํ้าบาดาลในชั้นหินรวน 
หรือจากตะกอนดินทรายท่ีสะสมตัวในรอยแตกของช้ัน
นํ้าบาดาลในหินแข็ง  

6.3 เกิดจากการสูบทรายละเอียดเขาบอ (sand 
pumping) ดินและทรายละเอียดท่ีเขาบอขึ้นมากับนํ้าท่ี
สูบได อาจเน่ืองจากการออกแบบบอ กอสรางบอ 
พัฒนาบอไมดีหรือ สูบ นํ้าในอัตราที่ สู ง เ กินกว า
ประสิทธิภาพการใหนํ้าของบอ หรือเกิดการอุดตันทอ
กรองบางสวน ทําใหนํ้าไหลผานรองเปดของทอกรอง 
ดวยความเร็วสูงเกินไป ทําใหเม็ดทรายละเอียดกัด
กรอนรองเปดใหมีขนาดโตขึ้น เม็ดทรายขนาดปาน
กลางหรือทรายหยาบสามารถเขาบอได      

6.4 ทอกรุหรือทอกรองยุบตัว (collapse of well 
casing or screen) บอท่ีนํ้ามีสภาพเปนกรดและมี
สารละลายและกาซคารบอนไดออกไซดในนํ้าสูง ทําให
เกิดปฏิกิริยาทางดานไฟฟาและเกิดการกัดกรอน 
(electrolytic corrosion) ที่บริเวณผิวทอกรุทอกรอง 
การกัดกรอนพบมากที่ชวงความลึกของระดับนํ้าปกติ
ถึงระดับนํ้าขณะสูบ (ในชวงความลึกของระยะน้ําลด)  

6.5 แรงดันนํ้าในช้ันนํ้าบาดาลลดลง (declining 
water table) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันนํ้าตาม
ธรรมชาติหรือผลกระทบจากการสูบนํ้าปริมาณสูงมาก
ในบริเวณพ้ืนท่ีขางเคียง 
7. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

7.1 เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 
เ ก็บรวบรวมพรอมวิ เคราะหขอ มูลบอ 
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นํ้าบาดาลที่ทําการบํารุงรักษาเครื่องสูบนํ้าที่ติดต้ังใน
บอและขอมูลอื่นๆ ท่ีเปนประโยชนในบริเวณขางเคียง 
ดังน้ี  

7.1.1 ประวัติการเจาะและกอสรางบอนํ้าบาดาล 
(1)   คุณลักษณะช้ันนํ้าบาดาลเจาะในชั้น

นํ้าบาดาลแบบใดในช้ันหินรวน หินแข็ง หรือก่ึงหิน
แข็ง  ชนิดของหิน เชน หินปูน หินทรายสีแดงท่ี
ประกอบดวยแรเหล็กสูง เปนตน ขนาดของเม็ดกรวด
ทราย และสวนประกอบของกรวดทราย เชน เปน
สารประกอบซิลิกาหรือคารบอนเนต เปนตน 

(2)   วิธีการเจาะ เชน เจาะแบบหมุนตรง 
ใชนํ้าโคลนหมุนเวียน ดวยแรงลม หรือวิธีกระแทก 

(3)   ชวงความลึกและขนาดของทอกรุ 
ทอกรอง และทอเก็บทราย (sand collector pipe) 

(4)   คุณภาพนํ้าท่ีสูบได เชน คาความ
เปนกรดดาง (pH) การนําไฟฟาจําเพาะ ความกระดาง 
เหล็ก แมงกานีส เปนตน 

(5)   ขอมูลสูบทดสอบน้ํา คาระดับนํ้า
ปกติ (static water level) อัตราการสูบนํ้า (pumping 
rate) ระยะนํ้าลด (drawdown) และปริมาณนํ้าจําเพาะ
ของบอนํ้าบาดาล ตามมาตรฐาน ทบ พ 5000-2550 
การสูบทดสอบปริมาณน้ําบาดาล 

(6)   วัสดุทอกรุ ทอกรอง และทอเก็บ
ทราย เชน เหล็กเหนียว เหล็กอาบสังกะสี เหล็กไร
สนิม หรือทอพีวีซี  

(7) ชนิดทอกรองนํ้า (well screen) เปน
แบบเซาะรอง (perforated) แบบพันลวดตัววี แบบพัน
ลวดตัววีมีทอเซาะรองเปนแกน (pipe base) แบบบาน
เกล็ด (shutter screen)            

(8) การผนึกขางบอ (well sealing) อุด
ขางบอดวยวัสดุใด เชน ดินเหนียว ซีเมนต หรือ 
โคลนผง (bentonite) 

7.1.2 ขอมูลการสูบนํ้า  
ขอมูลท่ีบันทึกได ในชวงเวลาที่มีการสูบ

นํ้าขึ้นมาใช ดังน้ี   
(1) ความลึกของบอ  บออาจตื้ นขึ้ น 

เ น่ืองจากมีการตกตะกอนของดินทรายที่ เขาบอ
ในขณะสูบนํ้า ดังน้ันตองตรวจสอบวามีทรายปนขึ้นมา
กับนํ้าหรือไม  

(2) คุณภาพนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมหรือไม  

(3) การเปลี่ยนแปลงคาระดับนํ้าปกติ 
ระยะนํ้าลดหรือไมคาปริมาณนํ้าจําเพาะของบอยังคง
เดิมหรือไม 

(4) ปริมาณนํ้าที่สูบไดและกระแสไฟฟา
ท่ีใชวามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม 

(5) ขอมูลประมาณการสูบนํ้าของบอนํ้า
บาดาลในบริเวณใกลเคียง (ถามี)    

7.1.3  สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ   
หากที่ตั้งบอบาดาลอยูใกลทะเล เหมือง

เกลือ หรือไอความเค็ม ควรหลีกเล่ียงการใชทอเหล็ก
บาง เชน ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดบางตามมาตรฐาน 
British standard light grade (BSL) หรือทอหนาปาน
กลางตามมาตรฐาน British standard medium grade 
(BSM) เปนตน   

7.2 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้าและบอ
นํ้าบาดาล  

กอนบํารุงรักษาหรือฟนฟูสภาพบอ นํ้า
บาดาลตองทําการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบนํ้า
และบอ ดังน้ี  

7.2.1  การตรวจสอบสภาพเครื่องสูบนํ้าบาดาล  
กอนถอนเคร่ืองสูบควรวัดระดับนํ้าปกติ 

เดินเคร่ืองสูบนํ้า วัดอัตราการไหลของนํ้าที่ สูบได 
ระดับนํ้าขณะสูบ คากระแสไฟฟา ตะกอนดินทรายปน 
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ใชเวลาสูบประมาณ 1 ชม. เพ่ือใหระดับนํ้าขณะสูบ
เกือบคงท่ี แลวนําขอมูลท่ีไดทั้งหมดไปเปรียบเทียบ
กับขอมูลดานวิศวกรรมของเครื่องสูบที่ออกแบบไว
ประจําบอกอนหนาน้ัน ทําการวัดระดับนํ้าคืนตัว ถอน
เครื่องสูบ ตรวจสอบสภาพทอสูบนํ้า  

7.2.2 การตรวจสอบสภาพบอนํ้าบาดาล 
หลังจากถอนเครื่องสูบนํ้าแลวควรทําการ

วัดความลึกบอ ตรวจสอบสภาพทอกรุชวงความลึก
กอนถึงระดับนํ้าในเบื้องตนดวยกระจกเงาและอาจ
ตรวจสอบดวยกลองทีวีวงจรปด 

นําขอมูลที่ไดจากขอ 7.2.1 และ 7.2.2 ไป
คํานวณคาประสิทธิภาพของบอ โดยเปรียบเทียบกับ
ขอมูลเดิมในขอ 7.1 สามารถสรุปปริมาณน้ําที่สูบได
ลดลงเกิดจากบอนํ้าบาดาล หรือเครื่องสูบนํ้า หรือช้ัน
นํ้าบาดาล  

7.3 การเตรียมแผนสําหรับการบํารุงรักษาบอ 
การท่ีจะทํารายการบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล

น้ันคอนขางทําไดยาก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ดังน้ี 
7.3.1  คุณภาพของนํ้ามีคาความเปนกรดดางสูง 

ประกอบกับเหล็ก แมงกานีส หรือความกระดางท่ี
ละลายอยูในนํ้าสูง  

7.3.2  คาปริมาณนํ้าจําเพาะของบอลดลง ถาคา
ปริมาณนํ้าจําเพาะของบอลดลง 25% จากเดิมควรทํา
การเปาลางทําความสะอาดและพัฒนาบอ (Driscoll, 
1987) 

   ปริมาณน้ําที่สูบไดจากบอลดลง อาจไมได
เกิดจากปริมาณนํ้าจําเพาะของบอลดลงเสมอไป ท้ังน้ี
ตองทราบประวั ติขอมูลการสูบนํ้าขึ้นมาใช และ
พิจารณาจากคาระดับนํ้าปกติ ระยะนํ้าลด และอัตรา
กา รสู บ  เพรา ะปริ ม าณ นํ้ าที่ สู บ ได ลดลง  อาจ
เน่ืองมาจากประสิทธิภาพของเครื่องสูบนํ้าลดลง หรือ
เกิดการรั่วที่ทอดูดหรือทอสง นํ้าหรืออาจมาจาก

ผลกระทบการเพิ่มปริมาณการสูบนํ้าของบอในบริเวณ
รอบขาง  

7.3.3  พิจารณาจากระดับตะกอนดินและทรายที่
กนบอ ควรทําการพัฒนาบอหรือบํารุงรักษาบอ กอน
ระดับตะกอนจะทวมเหนือระดับปลายลางสุดของทอ
กรอง 

7.4 การซอมบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล 
7.4.1  การซอมบํารุงรักษาเบื้องตน บริเวณปาก

บอและโดยรอบ ควรดําเนินการดังตอไปน้ี  
(1) ตัดหญาและวัชพืชบริเวณรอบบอ

บาดาล ตรวจสภาพฐานคอนกรีตบอ และจัดทําทาง
ระบายนํ้าเพ่ือไมใหนํ้าทวมขัง 

(2) ยกฐานบอใหพนจากระดับนํ้าทวม
ถึงหรือถาไมมีขอมูลระดับนํ้าทวมถึงดังกลาว ใหผนึก
ชองวางท่ีปากบอเพ่ือปองกันนํ้าไหลลงสูบอนํ้าบาดาล 
ในกรณีที่เกิดนํ้าทวมถึงบอ 

(3) หากทอกรุดานบนเกิดการโยกคลอน 
อาจเน่ืองจากดินทรุดตัวรอบบอใหทําการผนึกหรืออุด
ขางบอใหมดวยดินเหนียวหรือซีเมนต 

(4) ปองกันการปนเปอนท่ีอาจเกิดขึ้น
จากสวมซึม หลุมกลบขยะ บอนํ้าตื้นหรือบอนํ้าบาดาล
ท่ีเลิกใชแลวและแหลงนํ้าเสียไมใหไหลลงสูบอนํ้า
บาดาล   

7.4.2  การซอมบํารุงรักษาภายในบอนํ้าบาดาลที่
อุดตัน ชํารุด หรือมีทรายเขาบอน้ัน เกิดจากสาเหตุ
ตางๆ กัน และความถี่การบํารุงรักษาในแตละบอยอม
แตกตางกัน (ตารางที่ 1) การซอมบํารุง รักษาบอใน
แตละกรณี พอสรุปไดดังน้ี 

(1) สภาพบออุดตันเน่ืองจากตะกรัน 
(incrustation) การปองกันการเกิดตะกรันของทอกรอง 
ยังไมมีวิธีใดท่ีไดผลดีที่สุด แตมีวิธีการลดปริมาณสาร
เหล็กและแมงกานีสท่ีกอตะกรันในทอกรองดวยการ  
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ตารางที่ 1 สาเหตุที่ทําใหปริมาณนํ้าที่สูบไดจากบอลดลง และความถี่การบํารุงรักษา  

ชนิดช้ันนํ้าบาดาล สาเหตุที่ทําใหปริมาณน้ําที่สูบไดจากบอลดลง * 
ความถี่การ

บํารุงรักษา (ป) ** 

หินรวน อุดตันจากดินทราย ตะกอนเหล็ก ตะกรันที่ทอกรอง โคนเมือกของเชื้อโรคหรือ
จุลินทรีย ปริมาณนํ้าของชั้นนํ้าบาดาลมีจํากัด ทอกรุแตก 

2 – 5 

หินทราย  อุดตันในแนวแตก ทรายเขาบอ ทอกรุแตกหรือเกิดการกัดกรอน 6 – 10 

หินปูน อุดตันในแนวแตกดวยดินเหนียว ทราย และปูนคารบอนเนต  6 – 12 

 

หินบะซอลท อุดตันในแนวแตกและรูชองวางเล็กๆ ดวยดินเหนียว ทรายละเอียด และตะกอน
เคลือบ 

6 – 12 

ช้ันแทรกสลับของหิน
ทรายและหินดินดาน 

ปริมาณการใหนํ้าต่ํา มีจํากัด การอุดตันในแนวแตกดวยดินและทราย  
ทอกรุแตก 

4 – 7 

หินแปร ปริมาณการใหนํ้าต่ํา อุดตันในแนวแตกดวยดินทรายและเกลือแร 12 – 15 

หินแข็ง อุดตันในแนวแตกดวยเหล็กและเกลือแร ปริมาณการใหนํ้าต่ําถึงปานกลาง 6 – 8 

กึ่งหินแข็งถึงแข็ง อุดตันจากดิน ทราย ตะกรันที่ทอกรองในบอชั้นนํ้าบาดาลที่เปนกรวดทราย อุด
ตันในแนวแตกของชั้นนํ้าบาดาลที่เปนหินปูน ในช้ันแทรกสลับของช้ันกรวด 
ทราย ปูน ดินเหนียว คราบเมือกของเชื้อโรคหรือจุลินทรียย ตะกอนเหล็ก  

5 – 8 

หมายเหตุ : *   ไมรวมถึงเคร่ืองสูบนํ้า และการลดลงของระดับนํ้าปกติ 
               **   ความถี่การบํารุงรักษา พิจารณาจาก (1) อัตราการสูบนํ้าสูงสุดอยางตอเน่ือง (2) การบํารุงรักษาบอ ถาปริมาณ
การใหนํ้าบอลดลง 75% จากปริมาณเดิมท่ีสูบได  (3) คาใชจายสําหรับการบํารุงรักษาบอประมาณ 10% ของคาเจาะและกอสราง
บอในปจจุบัน (ไมรวมถึงคาใชจายการบํารุงรักษาปลีกยอยอ่ืน) และ (4) การกอสรางบอเปนไปตามแบบที่ใชทั่วไปในปจจุบัน 

เติมนํ้าออกซิเจนโดยการเจาะบออัดนํ้า (injection 
well) รอบบอผลิต แลวอัดนํ้าออกซิเจนเพื่อใหทํา
ปฏิ กิ ริ ย า กั บ สา ร ล ะ ล าย เหล็ ก แล ะแม งกานี ส  
กระบวนการนี้ทําใหเกิดสภาวะแบคทีเรียเหล็กและ
แมงกานีสเติบโตในบริเวณบออัดนํ้า ทําใหเหล็กและ
แมงกานีสที่จะเขาถึงบอผลิต มีปริมาณลดลง  เปน
การชะลอการเกิดตะกรันในบอ นอกจากวิธีที่กลาว
แลวยังมีวิธีอื่นอีก เชน การสรางบอโดยใชทอกรอง 
ท่ีมีชองเปดโตขึ้น วิธีการเปาลางบออยางสม่ําเสมอ 
เปนตน 

สําหรับบอท่ีมีตะกรันของหินปูน (calcium 
carbonate) และเกลือซัลเฟต (sulfate) การฟนฟูใช
กรดเกลือ กรดซัลฟามิค (sulfamic, H3NO3S) กรด
ไฮดรอคซ่ี เอซิติก (hydroxyacetic, C2H4O3) ลงไป
ละลาย โดยเทลงในบอผานทอนําท่ีชวงความลึกของ
ทอกรอง ใหมีความเขมขนท่ีเหมาะสมเม่ือกรดผสมนํ้า
ในบอแลว  ( สําหรับกรดเกลือให มีความเขมขน
ประมาณ 5 % เม่ือผสมกับนํ้าในชวงทอกรอง) แลว
กวนนํ้าเพ่ือใหกรดกระจายตัวเปนระยะๆ หลายครั้ง 
จากนั้นปลอยทิ้งไวประมาณ 16 ช่ัวโมง จึงเปาลางบอ
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ดวยเคร่ืองอัดลม หรือเครื่องสูบนํ้า จนกระท่ังสภาพน้ํา
ในบอหมดฤทธิ์กรด 

สําหรับตะกรันที่เกิดจากสารทางชีวภาพ 
เชน แบคทีเรียเหล็ก สามารถใชสารคลอรีนกําจัด 
หลังจากนั้นเปาลางบอดวยเคร่ืองอัดลม 

(2) สภาพบอชํารุดเน่ืองจากมีสนิมเหล็ก
ไปอุดตันทอกรอง หรือบอยครั้งไปอุดตันทอดูดนํ้า จน
ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในทอดูดเหลือเล็กลงหรือ
ตัน หรือบางแหงทอขาด ทอกรุทอกรองที่ผุและแตก 
อันเน่ืองมาจากอายุการใชงาน หรือทอกรุสัมผัสกับ
นํ้าเค็มหรือนํ้าบาดาลที่มีฤทธิ์เปนกรด 

การแกไขปญหาอันเน่ืองจากมีสนิมเหล็ก
และทําใหทอกรุทอกรองผุแตกดังกลาว ยังไมมีวิธีใดที่ 
เหมาะสมที่สุด ดังน้ันการปองกันจึงเปนวิธีท่ีดีที่สุด
โดยใชทอชนิดท่ีทนทานตอการเปนสนิมและใชทอกรุ
ทอกรองมีขนาดเสนผาศูนยกลางใหญขึ้น เชน ขนาด 
200 มม. ขึ้นไป และเม่ือเกิดปญหา ก็สามารถแกไขได 
โดยสอดทอกรุทอกรองขนาดเล็กลง เชน 150 มม. ลง
ไปในทอเดิม และอุดชองวางระหวางทอทั้งสองดวย
ซีเมนต 

(3) การฟนฟูแกไขการอุดตันจากตะกรัน
ในทอกรองนํ้า นอกจากวิธีใชกรดท่ีกลาวขางตนแลว 
ยังมีวิธีอื่น เชน ขัดดวยแปรง วิธีระเบิดดวยนํ้าแข็งแหง 
วิธีส่ันสะเทือนดวยคลื่นโซนาร เปนตน 

(4) การแกไขปญหาทรายเขาบอ ซ่ึงอาจ
เกิดจากชั้นนํ้าบาดาลเปนช้ันทรายละเอียด หรือการ
สรางบอและใชกรวดกรุ ท่ีไมไดมาตรฐาน เปนตน 

สามารถแกไขไดโดยการเปาลางบอดวยเครื่องอัดลม 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคูมือ ทบ พ 4000-2550 การ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล) 

7.5 การบันทึก 
การบันทึกรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับ

การซอมบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล จะนําไปใชเปน
ขอมูลสําหรับการซอมบํารุงรักษาในครั้งตอไป (ดู
ตัวอยางรายงานการบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล) 
8. เครื่องจักรกล เคร่ืองมือ อุปกรณ และวัสดุ  

ตามในมาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ
เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล และคูมือ ทบ พ 
4000-2550 การพัฒนาบอนํ้าบาดาล  
9. ความปลอดภัย  

มาตรฐานการพัฒนาบอนํ้าบาดาลน้ี ใหปฏิบัติ
ตามเร่ืองความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ทบ พ 1000-
2550 การเจาะเพื่อสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
10. บุคลากร 

บุคลากรที่ปฏิบั ติงานเปนบุคคลชุดเดียวกับ
บุคลากรดานการพัฒนาบอนํ้าบาดาล มาตรฐาน ทบ 
พ 4000-2550 
11. เอกสารอางอิง  
Driscoll, F.G., 1987. Groundwater and Wells, 

Second Edition, Johnson Division, St. Paul, 
Minnesota 55112., pp. 630 - 669. 
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คูมือ ทบ พ 10000-2550 
การออกแบบกอสรางและการบริหารจัดการระบบประปาบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 10000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะ และพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของมาตรฐาน 
ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุง
มาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย 
(ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงข้ึนใหม  

 
1. บทนํา 

การจัดทําคูมือการออกแบบและบริหารจัดการ
ระบบประปาบาดาล ในครั้งน้ีเปนการรวบรวมหลักการ
ออกแบบการกอสรางและบริหารจัดการระบบประปา
บาดาลขององคกรหลักท้ังในอดีตและปจจุบันของ
ประเทศไทยและจากตางประเทศ โดยเฉพาะของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล กรมทรัพยากรน้ํา การประปา
สวนภูมิภาค การประปานครหลวง และกรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น   

เน้ือหาสาระของคูมือเนนการจัดทําประปาบาดาล 
สําหรับหมูบานซ่ึงผู รับผิดชอบเปนองคกรของรัฐ  
องคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวน
ตําบลและสวนใหญจางเหมาบริษัทเอกชน เปน
ผูดําเนินการกอสรางตามแบบที่ผูรับผิดชอบกําหนด 

ระบบประปาบาดาลในประเทศไทยทั้งของภาครัฐ
และเอกชน มีลักษณะการออกแบบหลากหลาย ท้ังน้ี 
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการใชนํ้า รวมท้ังปริมาณ
และคุณภาพนํ้าท่ีเปนแหลงนํ้าดิบ สภาพพื้นท่ี และ
งบประมาณ 

ระบบประปาชนบทใชแหลงนํ้าท้ังนํ้าผิวดินและนํ้า
บาดาล ฉะน้ันรูปแบบของระบบประปาชนบทจึง
แตกตางกันไป แตองคประกอบหลักจะเหมือนกัน 
สําหรับในการจัดทําคูมือการออกแบบในครั้งน้ีเปน
คูมือการออกแบบกอสรางระบบประปาบาดาลรวมทั้ง
การบริหารจัดการระบบประปา การออกแบบกอสราง

ระบบประปาบาดามีปจจัยที่ตองพิจารณาประกอบดวย 
ปริมาณนํ้าบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาใชได คุณภาพ
ของนํ้าบาดาล จํานวนประชากรผูใชนํ้า วัตถุประสงค
ของการใชนํ้า เชน การใชนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค หรือ
ใชนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ลักษณะที่ต้ังของสถานที่ท่ี
จะกอสรางระบบประปาบาดาล และความพรอมของ
ประชาชนผูใชนํ้า ซ่ึงในรายละเอียดคูมือไดแนะนํา
แนวทาง การดําเนินการเก่ียวกับระบบประปาบาดาล
ไวท้ังหมด ผูเก่ียวของสามารถนําไปใชประโยชนได 
2.   ขอบเขตการใชงาน 

2.1 คูมือน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับ
การออกแบบกอสรางระบบประปาบาดาล รวมถึงการ
บริหารระบบประปาบาดาลดวย ทั้ง น้ีเพื่อใหการ
ออกแบบกอสรางและการบริหารระบบประปาบาดาล 
มีความเหมาะสมและเปนไปตามหลักวิชาการ เพ่ือ
ใหผลการดําเนินการมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2.2 การจัดทําระบบประปาบาดาล เปนระบบ
การจายนํ้าและปรับปรุงคุณภาพนํ้าเพื่อใหผูใชไดรับ
ความสะดวกสบายในการใชนํ้าและมีนํ้าท่ีมีคุณภาพดี
ท้ังเพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมท้ังเม่ือมีระบบ
ประปาบาดาลแลว ตองมีระบบบริหารจัดการที่ดี
เพ่ือใหการใชงานเปนไปตามขั้นตอนท่ีถูกตองและเปน
ระบบ 

2.3 หนวยวัดท่ีใชในคูมือน้ีเปนหนวยวัดระบบ
เมตริก 
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3. เอกสารที่เกี่ยวของ 
3.1 กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

- คูมือการบริหารจัดการและการบํารุงรักษา
ระบบประปาชนบท, โครงการถายทอดเทคโนโลยีการ
พัฒนาซอมบํารุงรักษาบอนํ้าบาดาลและระบบประปา
ชนบทแกองคการปกครองสวนทองถิ่น (2548).  

- แบบมาตรฐานประปาหมูบาน แบบใชนํ้า
บาดาลขนาดกลางของกรมทรัพยากรนํ้า (2546). 

- โครงการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภคท่ัวประเทศ (2549). 

- แบบมาตรฐานประปาบาดาลขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (2551).  

3.2 สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท, 2542. คูมือ
การใชและซอมบํารุง รักษาระบบประปาชนบท , 
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย. 
4. ศัพทบัญญัติ 

4.1 ระบบประปาชนบท หมายถึง ระบบนํานํ้า
จากใตดินหรือแหลงนํ้าผิวดินมาผลิตใหเปนนํ้าสะอาด
ตามหลักวิชาการ และวิธีการอันเหมาะสมเพื่อใชใน
การอุปโภค-บริโภค โดยการจายนํ้าไปตามทอผาน
มาตรวัดนํ้าบริการใหแกประชาชนในหมูบาน 

4.2 ระบบประปาบาดาล หมายถึง ระบบการนํา
นํ้าบาดาลหรือนํ้าใตดิน มาใชเปนแหลงนํ้าดิบ ในการ
ใชในการผลิตในระบบประปาตามขอ 4.1 

4.3 แหลงนํ้าดิบ หมายถึง บอนํ้าบาดาลสําหรับ
ทําระบบประปาบาดาล 

4.4 หมูบาน หมายถึง หมูบานท่ีตั้งอยูในเขต
ชนบทนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล 

4.5 ความพรอมของชุมชน หมายถึง ชุมชนท่ี
พรอมจะบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปา
ชนบทท่ีมีอยู ในชุมชนน้ันๆดวยตนเอง โดยรัฐให
คําแนะนําปรึกษาชวยเหลือดานเทคนิคและอื่นๆเทาท่ี
จําเปน 

4.6 คณะกรรมการหมูบ าน หมายถึง  คณะ 
กรรมการหมูบานตามขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคณะกรรมการหมูบานและคณะกรรมการกลาง
หมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง กฎหมายวา
ดวยการจัดระเบียบบริหารหมูบานอาสาพัฒนาและ
ปองกันตนเอง 

4.7 การบริหารกิจการประปาชนบท หมายถึง 
การจัดระบบการบริหารการใช นํ้าและการดูแล
บํารุงรักษาระบบประปาชนบทในเชิงธุรกิจท่ีประชาชน
ดําเนินการเอง หรือในนามคณะกรรมการบริหาร
ประปาชนบท โดยการกําหนดใหเรียกเก็บคาบริการ
นํ้าประปาจากผูใชนํ้าประปาตองเสียคาบริการ โดยรัฐ
จะชวยเหลือสนับสนุนเฉพาะสวนที่ เกินขีดความ 
สามารถของประชาชน หรือเทาท่ีจําเปน 

4.8 ผูดูแลประปาหมูบาน หมายถึง ผูที่ไดรับ
การคัดเลือกจากคณะกรรมการการบริการประปาให
รับผิดชอบเปนชางประจําระบบประปาบาดาล 

4.9 กลุมผูใชนํ้า หมายถึง ผูใชนํ้าทุกคนที่ใชนํ้า
จากระบบประปาบาดาล 

4.10 กองทุนพัฒนาประปาชนบท  หมายถึง
เงินกองทุนสวนกลางที่รวบรวมจากกลุมผูใชนํ้าเพ่ือ
นํามาใชในการดําเนินการบริหารกิจการประปา โดยมี
สมาชิกผูใชนํ้าทุกคนเปนเจาของกองทุน และเงิน
สมทบจากกําไรสุทธิรายปของการบริหารประปา
ชนบทและบริหารการใชจายเงินกองทุนโดยกลุมผูใช
นํ้าหรือคณะกรรมการบริหารกิจการประปาชนบท 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1 คูมือฉบับน้ีไดกําหนดแนวทางการออกแบบ
ระบบประปาบาดาลและการบริหารการประปาบาดาล
ไวเปนคูมือสําหรับใหหนวยงานหรือองคกรตางๆ ท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการกอสรางระบบประปาบาดาล 
และประชาชนผูใชนํ้าประปาบาดาล 
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5.2 คู มือฉบับน้ีสามารถนําไปใชประโยชน
สําหรับการออกแบบประปาบาดาลเพื่อใหไดระบบ
ประปาบาดาลที่เหมาะสมทั้งดานแหลงนํ้าบาดาล 
ความตองการของประชาชนผูใชนํ้าเพ่ือใหมีระบบ
ประปาที่สมบูรณเกิดประโยชนสูงสุดแกผูใชนํ้าและ
ประหยัดคาใชจาย 

5.3 คูมือฉบับน้ีจะเนนเฉพาะเร่ืองการออกแบบ
ประปาบาดาล และการกอสรางระบบประปาบาดาล 
6.  คําอธิบายและวิธีการ 

คูมือการออกแบบกอสรางและบริหารจัดการ
ระบบประปาบาดาล เปนการนําเอารูปแบบการ
ออกแบบกอสรางและการบริหารจัดการระบบประปา
บาดาลทั้งของภาครัฐและเอกชนที่มีอยูในปจจุบันของ
ประเทศไทยมารวบรวมและเรียบเรียง ซ่ึงในปจจุบัน
รูปแบบของระบบประปาบาดาลมีหลายรูปแบบ แต
หลักการออกแบบคลายๆ กัน แตที่แตกตาง คือ หอถัง
เก็บนํ้าซ่ึงมีหลายรูปแบบ ท้ังเปนแบบหอถังเหล็ก
สําเร็จรูป หอถังปูนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีตองสรางใน
พ้ืนท่ี และแบบท่ีทําดวยไฟเบอรกลาส 
7. เครื่องจักร เคร่ืองมอืและอุปกรณ 

การจัด ทํ าคู มื อฉบับ น้ี เปนการแนะ นําการ
ออกแบบกอสรางและการบริหารจัดการแบบประปา
บาดาล ซ่ึงประกอบดวย ระบบประปาบาดาล บอ
บาดาลและเครื่องสูบนํ้า หอถังเก็บนํ้า ถังกรอง และ
ระบบทอสงนํ้าซ่ึงรายละเอียดของเครื่องจักร เคร่ืองมือ 
และอุปกรณที่เก่ียวของมีมากมาย จึงไมสามารถระบุ
ไวไดทั้งหมด 
8. หลักการออกแบบระบบประปาบาดาล 

การออกแบบกอสรางจะตองพิจารณาขอมูลดาน
ตางๆ ท่ี เ ก่ียวของ ดัง ท่ีไดกลาวมาแลวในบทนํา 
หลักการออกแบบระบบประปาบาดาลที่สําคัญประการ

แรกคือ การแบงขนาดของระบบประปาบาดาลซึ่ง
สามารถแบงกลุมไดดังน้ี 

8.1 ระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก 
ระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก มีองคประกอบที่

สําคัญดังน้ี 
8.1.1 มีบอนํ้าบาดาลที่สามารถใหปริมาณ

นํ้า 2 - 5 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง (ลบ.ม./ชม.) 
8.1.2  มีบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางระบบผลิต

ประปา ขนาดประมาณ 15 x 15 ตารางเมตร (ตร.ม.)   
8.1.3  มีจํานวนผูใชนํ้า 30 - 50 ครัวเรือน 
8.1.4  มีคณะกรรมการบริหาร หรือ อบต. 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
8.1.5  ประชาชนพรอมที่จะชําระคานํ้าประปา

ตามราคาที่เหมาะสมได 
8.2 ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง  

ระบบประปาบาดาลขนาดกลาง มีองคประกอบ
ท่ีสําคัญดังน้ี 

8.2.1 มีบอนํ้าบาดาลที่สามารถใหปริมาณ
นํ้า 5-10 ลบ.ม./ชม. 

8.2.2 มีบริเวณพื้นที่จะกอสรางระบบผลิต
ประปาขนาดประมาณ 15 x 15 ตร.ม.  

8.2.3 มีจํานวนผูใชนํ้าต้ังแต 51 – 120 
ครัวเรือน 

8.2.4 มีคณะกรรมการบริหาร หรือ อบต. 
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

8.2.5 ประชาชนพร อม ท่ี จ ะ ชํ า ร ะค า
นํ้าประปาตามราคาที่เหมาะสมได 

8.3 ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ  
  ระบบประปาบาดาลขนาดใหญ มีองค 

ประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 
8.3.1 มี บ อ นํ้ า บ าด า ล ท่ี ส าม า รถ ให

ปริมาณน้ํา 10 ลบ.ม./ชม. ข้ึนไป 
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8.3.2 มีบริเวณพ้ืนที่ท่ีจะกอสรางระบบ
ผลิตประประปาขนาดประมาณ 20 x 20 ตร.ม.   

8.3.3 มีจํานวนผู ใช นํ้าตั้ งแต 121-300 
ครัวเรือน 

8.3.4 มีคณะกรรมการบริหาร หรือ อบต. 
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

8.3.5 ประชาชนพร อม ท่ีจ ะ ชํา ร ะค า
นํ้าประปา ในราคาที่เหมาะสมได 

8.4 ระบบประปาบาดาลขนาดใหญมาก  
ระบบประปาบาดาลขนาดใหญมาก  มี

องคประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 
8.4.1 มี บ อ นํ้ า บ า ด า ลที่ ส า ม า ร ถ ใ ห

ปริมาณน้ํา 20 ลบ.ม./ชม. ข้ึนไป 
8.4.2 มีบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางระบบ

ผลิตประประปาขนาดประมาณ 22 X 22 ตร.ม.  
8.4.3 มีจํานวนผูใชนํ้าตั้งแต 301 - 700 

ครัวเรือน 
8.4.4 มีคณะกรรมการบริหาร หรือ อบต. 

รับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
8.4.5 ประชาชนพร อม ท่ี จ ะ ชํ า ร ะค า

นํ้าประปาในราคาที่เหมาะสมได 
9. องคประกอบของระบบประปาบาดาล 

9.1 องคประกอบของระบบประปาบาดาล 
องคประกอบของระบบประปาหรือกรม

ทรัพยากรนํ้าบาดาลในปจจุบัน ประกอบดวย 
9.1.1 บอนํ้าบาดาลพรอมเครื่องสูบเปน

แบบมอเตอรจุมใตนํ้า จํานวน 1 เคร่ือง ขนาดของ
เคร่ืองสูบมี 3 ขนาด คือ 1.0, 1.5 หรือ 2.0 แรงมา 
โดยพิจารณาติดตั้งขนาดเครื่องสูบจากปริมาณนํ้าของ
บอนํ้าบาดาล จํานวนผูใชและ ระบบไฟฟาในพื้นท่ี 
เชน (220/380 โวลต) 

9.1.2 หอถังเหล็กเก็บนํ้า รูปแบบหอถัง
เหล็กดานบนเปนทรงกลม เหล่ียม ประกอบดวย 5 
เห ล่ียมดานเทาจํานวน 11 ดาน  รองรับดวยรูป
ทรงกระบอกกลวงเช่ือมติดกัน บรรจุนํ้าอยูภายใน
ตลอดตั้งแตฐานถึงรูปทรงกลม ประมาณ 12 ลูกบาศก
เมตร (ลบ.ม.) เฉพาะสวนทรงกลมขอบเหลี่ยมบรรจุ
นํ้าไดประมาณ 8 ลบ.ม. ความสูงนับจากแผนเหล็ก
ฐานหอถังมีฝาครอบดานบนประมาณ 12.6 ม.  

9.1.3 ถังกรองสนิมเหล็ก  เปนถั ง รูป
ทรงกระบอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.15 ม.  สูง 1.20 
ม.  ระบบกรองแบบกรองความเร็วภายใตแรงดัน
สามารถใชแรงดันนํ้าลางทรายไดในตัว โดยการ
ควบคุมประตู นํ้ า ใช สํ าห รับกรองตะกอนต างๆ 
ความสามารถในการกรองไมนอยกวา 7 ลบ.ม./ชม. 

9.1.4 ทอจายนํ้าหลักเปนทอพีวีซีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 55 มม.  ความยาวรวมไมเกิน 
1,000 ม.  พรอมดวยทอแยกขนาดเสนผาศูนยกลาง 
25 มม.  สําหรับทอจายนํ้าเขาบานจํานวน 50 ชุด 

9.1.5 มาตรวัดกระแสไฟฟา ขนาด 220 
โวลต 10 - 15 แอมป 1 เคร่ือง  

ระบบประปาบาดาลของกรมทรัพยากรธรณี 
(เดิม) ไดแสดงไวในรูปท่ี 1 ตอมากรมทรัพยากรธรณี 
(เดิม) ไดเพ่ิมรูปแบบของถังเหล็กเก็บนํ้าขนาดบรรจุ
นํ้าได 20 ลบ.ม. เปนรูปทรงแบบถวยแชมเปญมีความ
สูง 20 ม. สําหรับฐานหอถังเหล็กขนาด 12 ลบ.ม. มี 2 
แบบ คือ  

(1) แบบตอกเสาเข็มกอนเทฐานคอนกรีต 
(pile foundation) ในกรณีที่ดินรับนํ้าหนักไดนอยกวา 
3 ตันตอตารางเมตร (ตัน/ตร.ม.) สรางฐานสี่เหล่ียม
ดานลางฝงดินกวาง 2.40 ม.  ยาว 2.40 ม.  และ
ดานบนทรงกระบอกสําหรับรองรับหอถังยึดดวยแปน
เกลียว (nut) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 ม. 
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รูปท่ี 1 ระบบประปาบาดาลของกรมทรัพยากรธรณี (เดิม)  

(กรมทรัพยากรธรณี, 2536) 

 
(2) แบบฐานแผ ไม ต อ งตอก เสา เข็ ม 

(spread foundation) ในกรณีที่ดินรับนํ้าหนักไดเกิน
กวา 3 ตันตอตารางเมตร ขนาดพื้นดินดังกลาว เชน 
ดินทราย ดินลูกรัง ดินเหนียวปนทรายที่มีทรายปนอยู
ในปริมาณมาก หรือรองรับดวยหินแข็ง การสํารวจดิน
รองรับฐานคอนกรีตตองดูท่ีความลึกจากผิวดินเดิมลง
ไปประมาณ 1.5 ม.  การสังเกตชนิดของดินรองรับ
ฐานคอนกรีตเปนเพียงขอมูลพ้ืนฐานเทาน้ัน การ
ทดสอบการรับนํ้าหนักของดินจึงเปนส่ิงจําเปน สําหรับ
ขนาดความกวางของฐานสี่เหล่ียมดานลางกวาง 2.75 
ม. ยาว 2.75 ม. และดานบนทรงกระบอกสําหรับ
รองรับหอถังมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.50 ม. 

สวนฐานหอถังขนาด 20 ลบ.ม. กําหนดไว 
2 แบบ เชนกัน คือ  

(1) แบบไมมีเสาเข็มในพ้ืนท่ีหินแข็งอยูตื้น 
หรือพ้ืนผิวทรายเนื้อแนนที่สามารถรับนํ้าหนักไดไม
นอยกวา 8,000 กก./ตร.ม. 

(2) แบบมีเสาเข็ม ถาพ้ืนท่ีหินแข็งอยูลึก
หรือพ้ืนผิวดินออนสามารถรับนํ้าหนักไดนอยกวา 
8,000 กก/ตร.ม. 

9.2 ระบบประปาบาดาลของทรัพยากรน้ํา 
ระบบประปาบาดาลของทรัพยากรน้ําแสดง

ดังรูปที่ 2 

1. บอนํ้าบาดาล 
2. หอถังเก็บนํ้า 
3. กลองควบคุมระบบไฟฟา 
4. สวิตซแรงดัน 
5. ทางคนเขาหอถัง 
6. ทอนํ้าเขาหอถัง 
7. ทอนํ้าเขาถังกรอง 
8. ถังกรอง 
9. ทอลางถังกรอง 
10. ทอจายน้ํา 
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รูปท่ี 2  องคประกอบแบบมาตรฐานของระบบ 
ประปาบาดาล (กรมทรัพยากรนํ้า, 2546) 

9.3 รูปแบบถงัเก็บนํ้าของหนวยงานตางๆ 
9.3.1 หอถังเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยม 

เปนระบบประปาชนบทตามแบบกรม
ทรัพยากรธรณี (เดิม) ดานบนเปนรูปทรงกลมขอบ
เหล่ียม บรรจุนํ้าภายในตลอดตั้งแตฐานปริมาตร 12 
ลบ.ม. (รูปท่ี 3) 

9.3.2 หอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ 
เปนระบบประปาชนบทตามแบบกรม

ทรัพยากรธรณี (เดิม) และกรมเรงรัดพัฒนาชนบท 
(เดิม) ดานบนเปนรูปทรงแชมเปญรองรับดวยรูป
ทรงกระบอกกลวงเชื่อมติดกัน บรรจุนํ้าภายในตลอด
ตั้งแตฐาน ปริมาตร 20 ลบ.ม. (รูปที่ 4) 

9.3.3 ถังบรรจุนํ้าติดตั้งบนโครงเหล็ก 
ถังบรรจุ นํ้ า ติดตั้ งบนโครงเหล็กเปน

รูปแบบหอถังเก็บนํ้าตามแบบกรมโยธาธิการ (เดิม) 

ติดตั้งถังเก็บนํ้าจํานวน 4 ถัง บนโครงเหล็กความจุ
รวม 8 และ 10 ลบ.ม. (รูปที่ 5) 

9.3.4 ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถังคอนกรีตเสริมเหล็กเปนรูปแบบถังเก็บ

นํ้าของระบบประปาชนบทของกรมโยธาธิการ (เดิม) 
และกรมอนามัย (เดิม) มีขนาดความจุนํ้าตั้งแต 10 - 
30 ลบ.ม. (รูปท่ี 6) 
10. การออกแบบกอสรางระบบประปาบาดาล 

หลักการออกแบบกอสรางระบบประปาบาดาล 
ประกอบดวย 

10.1 กําหนดขนาดของระบบประปาบาดาล  
การกําหนดขนาดของระบบประปาบาดาล 

มีปจจัยที่ตองพิจารณาประกอบดวย ศักยภาพแหลง
นํ้าดิบซ่ึงเปนบอบาดาล จํานวนประชาชนผูใชนํ้า หรือ
จํานวนหลังคาเรือน สภาพและขนาดของพื้นที่ท่ีจะ
กอสรางระบบประปาบาดาล และการกระจายของ
ตําแหนงหลังคาเรือน 

10.2 กําหนดขนาดและรูปแบบของเคร่ือง     
อุปกรณระบบการปรับปรงุคุณภาพนํ้าบาดาล  

การกําหนดชนิดของรูปแบบการปรับปรุง
คุณภาพนํ้าควรมีขอมูล ดานคุณภาพนํ้าของแหลงนํ้า
ดิบ  แรธาตุสําคัญที่ควรกําจัดออก เชน เหล็กและ
แมงกานีส ความกระดาง ความกรอย และฟลูออไรด 

10.3 ตรวจสอบสภาพของชั้นดินท่ีจะกอสราง
ระบบประปา  

การตรวจสอบสภาพของชั้นดินโดยเฉพาะ
อยางยิ่งจุดที่จะกอสรางถังเก็บนํ้าท้ังน้ีเพ่ือออกแบบ
ฐานหอถัง ซ่ึงมีทั้งแบบไมตองตอกเสาเข็มและตอก
เสาเข็ม 

ระบบนํ้าดิบ 
- บอนํ้าบาดาล 
- เคร่ืองสูบนํ้าแบบไฟฟา 

ถังกรองและถังนํ้าใส 

ถังจายน้ํา 
-หอถังสูง 

ทอจายน้ําหลัก 
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รูปที่ 3 หอถังเหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยม  

(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 หอถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ 
(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551) 
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รูปที่ 5  หอถังเก็บนํ้าตามแบบกรมโยธาธิการ (กรมโยธาธิการ, 2536) 

 
 

 
รูปที่ 6 ถังบรรจุนํ้าติดตั้งบนโครงเหล็ก (กรมโยธาธิการ, 2536) 
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10.4 การกําหนดชนิดขนาดรูปแบบและความสูง
ของหอถังเก็บนํ้า  

การกําหนดชนิดขนาดรูปแบบและความสูง
ของถังเก็บนํ้ามีส่ิงท่ีตองพิจารณาดังน้ี 

(1) ชนิดของหอถั ง เ ก็บ นํ้า มีที่ ทํ าด วย
แมเหล็ก ไฟเบอรกลาส หรือถังคอนกรีต (รูปที่ 7) การ
เลือกชนิดของหอถังขึ้นอยูกับงบประมาณและความ
นิยมของผูเปนเจาของ 

(2) ขนาดของถัง นํ้าขึ้ นอยู กับจํ านวน
ประชากรที่ ใชหอปริมาณนํ้าจากบอนํ้าบาดาลที่
สามารถสูงขึ้นมาใชได 

 (3) ความสูงของถังเก็บนํ้าขึ้นอยูกับความ
สูงของจุดจายนํ้า และระยะเวลาจากหอถังนํ้าถึงจุด
จายนํ้า 

10.5 การออกแบบระบบสงนํ้า 
ระบบสงนํ้า คือ การจายนํ้าจากหอถังเก็บ

นํ้าหรือถังกรองนํ้าไปยังผูใชนํ้า  การออกแบบระบบสง
นํ้า ตองพิจารณาปจจัยดังตอไปน้ี 

(1) ขนาดของระบบประปาบาดาล ถาเปน
ระบบประปาขนาดเล็ก  สามารถใชทอพีวีซี ขนาด 55 
มม. 

(2) ความยาวของทอสงนํ้าขึ้นอยูกับความ
สูงของถังเก็บนํ้า และปริมาณน้ําที่สงไปยังจุดจายนํ้า 
11. รายละเอียดการออกแบบกอสราง 

11.1 สํารวจสถานที่กอสรางระบบประปาบาดาล  
สถานที่กอสรางตองมีขนาดพ้ืนท่ีเพียง

พอที่จะกอสรางระบบประปา 
11.2 ตรวจสอบสภาพของแหลงนํ้าดิบ  

แหลงนํ้าดิบ คือ บอนํ้าบาดาลและปริมาณ
นํ้าท่ีสามารถสูบขึ้นมาใชได และจํานวนครอบครัวท่ีใช
นํ้าเพ่ือกําหนดขนาดของระบบประปาบอนํ้าบาดาล 

ถาบอนํ้าบาดาลเกา ควรทําการเปาลางทําความ
สะอาดและทดสอบปริมาณนํ้าท่ีสมควรสูบขึ้นมาใช แต
ถายังไมมีบอนํ้าบาดาล ตองดําเนินเจาะบอนํ้าบาดาล
กอนที่จะออกแบบกอสรางระบบประปาบาดาล 

11.3 กําหนดขนาดของเครื่องสูบนํ้า  
เคร่ืองสูบนํ้าควรเปนเครื่องสูบแบบจุมใตนํ้า 

(submersible pump) สามารถสูบนํ้าไดในปริมาณท่ี
เหมาะสมกับปริมาณนํ้าของบอที่สามารถสูบขึ้นมา
ใชได การเลือกขนาดของเครื่องสูบวาจะใชแบบใด 
ตองพิจารณาจากความสูงของนํ้าที่จะสง เคร่ืองสูบ
แบบจุมใตนํ้า ใชมอเตอรไฟฟาขับเคล่ือนเครื่องสูบ มี
ท้ังใชระบบไฟฟา 220 โวลต 1 เฟส หรือ  380 โวลต 
3 เฟส  พรอมท้ังอุปกรณควบคุมการทํางานของเครื่อง
สูบ 

11.4 ชุดประตูนํ้าปากบอนํ้าบาดาล  
ชุดประตูนํ้าปากบอนํ้าบาดาลซึ่งตอจาก

แผนเหล็กรับเครื่องสูบนํ้าประกอบดวย ของอ 90  ํ  
ยูเนียนสองตัวประตูนํ้าชนิดของนํ้าไหลกลับ ขอตอ
สามทางประตูนํ้าแบบบอลล ทอระบายนํ้าท้ิง ขอตอ
ส้ัน ของอ 45  ํ  อุปกรณดังกลาวซ่ึงจะมีขนาด 50 มม. 
หรือตามความเหมาะสม ขนาดของระบบประปา
บาดาล และชุดประตูนํ้าจะตองมีสวิทซนํ้าไหล (flow 
switch) เพ่ือทําหนาท่ีตรวจวัดสภาพการไหลของน้ํา
ถานํ้าบาดาลไมไหลขึ้นมาจากบอนํ้าบาดาล สวิทซจะ
ตัดวงจรไฟฟาเพ่ือใหมอเตอรหยุดทํางาน (รูปท่ี 8) 

11.5 โรงสูบนํ้า  
ระบบประปาบาดาลที่ไดมาตรฐานควรมีโรง

สูบนํ้าจํานวน 1 หลัง ขนาด 2.50 x 2.50 ตร.ม. ถึง 
3.50 x 3.50 ตร.ม. หลังคาเปนกระเบื้องหรือวัสดุอื่นท่ี
เหมาะสม  
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รูปที่ 7  ถังคอนกรีตเสริมเหล็ก (กรมอนามัย, 2536) 

 
รูปที่ 8  ชุดประตูนํ้าปากบอ (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551) 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 10000-2550  การออกแบบกอสราง 
  และบริหารจัดการระบบประปาบาดาล 
  

157

11.6 ระบบจายนํ้า  
การจายนํ้าสูทอหลักมี 2 ระบบคือ (1) ใช

หอถังสูงซ่ึงอาจทําดวยเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กหรือ
ไฟเบอรกลาส ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสม และ
ความตองการของผูใช และ (2) ใชเคร่ืองสูบแบบ
แรงดันประกอบกับถังอัดความดัน  การเลือกใชชนิด
และขนาดของหอถังสูง  ข้ึนอยู กับปริมาณความ
ตองการน้ําที่จะใชสวนความสูงหอถังนํ้า ขึ้นอยูกับ
ระยะทางจากหอถังถึงผูใชนํ้าและความแตกตางของ
ความสูงหอถังและจุดจายนํ้า  

11.7 ระบบปรบัปรุงคุณภาพนํ้า 
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาลเปนระบบ

ท่ีสําคัญระบบหน่ึงเพราะคุณภาพนํ้าที่นํามาใชตอง
สะอาดไดมาตรฐานคุณภาพนํ้าดื่มตามพระราช 
บัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 หรือตามมาตรฐาน
องคการอนามัยโลก (WHO) ปญหาคุณภาพน้ําบาดาล
สวนใหญจะมาจากน้ําบาดาลที่มีปริมาณเหล็กสูงกวา
มาตรฐานและยังมีแรธาตุอื่นๆ ตองปรับปรุงคุณภาพ
กอนนําไปใช เชน ความกระดาง  ความเค็ม  หรือ
ฟลูออไรด   

11.7.1 การกําจัดสนิมเหล็ก 
การกําจัดสนิมเหล็กมี 2 วิธีคือระบบถัง

กรองแบบกรองเร็ว (rapid sand filter) และถังกรอง
สนิมเหล็กระบบกรองชา (slow sand filter)” 

(1) ถังกรองสนิมเหล็กแบบกรองเร็ว (รูป
ท่ี 9 และ 10) ขนาดของเครื่องกําจัดสนิมเหล็ก ตาม
ของ  กรมทรัพยากร นํ้ าบาดาล  มี รู ป เปนแบบ
ทรงกระบอก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.15 ม.  สูง 
1.20 ม. ระบบกรองแบบใชแรงดันสามารถลาง (back 
wash) ตัวถังท่ีควบคุมประตูนํ้าทําหนาที่ขจัดเหล็กและ
ตะกอนตางๆ จากบอนํ้าบาดาล ความสามารถในการ
กรองไมนอยกวา 7 ลบ.ม./ชม. ภายในบรรจุวัสดุ เชน 
กรวด ทราย และถานโคก และมีชองเติมวัสดุกรอง 

สําหรับเปล่ียนวัสดุกรอง ภายนอกติดต้ังอุปกรณของ
ประตูนํ้าแบบบอลวาลว (ball valve)  

(2) ถังกรองสนิมเหล็กระบบกรองชา 
(slow sand filter) เปนถังกรองที่ติดตั้งช้ันกระจายนํ้า
บนถังกรองที่เปนถาดทําจากอลูมิเนียม ภายในถาด
บรรจุถานไม และถังกรองบรรจุกรวดทรายเปนช้ันๆ 
จากลางถึงบนตามลําดับเพื่อกรองสนิมเหล็กหรือ
ตะกอนดินทรายออกจากน้ําบาดาล (รูปที่ 11) 

11.7.2 หลักการกําจัดสารละลายทางเคมี 
การกําจัดสารละลายทางเคมีในนํ้าบาดาล  

แตละชนิดมีกําวิธีแตกตางกัน ดังน้ี 
(1)  การกําจัดเหล็กและแมงกานีส ท่ี

นิยมใชมี 2 วิธีคือ 
(1.1) ปฎิกิ ริยาออกซิเดช่ันจากการ

เปล่ียนเหล็กที่มีประจุบวก 2 และแมงกานีสที่มีประจุ
บวก 2 ใหเปนเหล็กท่ีมีประจุบวก 3 และแมงกานีสท่ีมี
ประจุบวก 4 ซ่ึงตกผลึกไดงายกวา ตัวออกซิไดซที่นิยม
ใช  ได เเก  ออกซิเจนคลอรีน คลอรีนไดออกไซด 
โซเดียมไฮโพคลอไรด  หรือด างทับทิม ปกติใช
ออกซิเจนกอนเพราะมีอยูในอากาศ หรือเรียกวาวิธีเติม
อากาศถาใชออกซิเจนแลวยังไมไดผลเทาท่ีควร ก็
จําเปนตองใชตัวออกซิไดซตัวอื่น เพ่ือใหเกิดตะกอน
สมบูรณขึ้น แลวจึงผานถังกรองเพ่ือกรองตะกอนออก
เคร่ืองกรอง อาจใชความดันหรือแบบธรรมดาที่มีสาร
กรองทรายอยางเดียว 

(1.2) วิธีใชสารกรองซีโอไลต (zeolite) 
ไดแก แมงกานีสกรีนแซนด (maganese green sand)  
และแมงกานีสซีโอไลต (manganese zeolite) 

 - แมงกานีสกรีนแซนด มีลักษณะ
เปนเม็ดสีนํ้าตาลดํามีแมงกานีสไดออกไซดเคลือบผิว
เม็ดทรายทําใหมีคุณสมบัติเปนตัวเรงปฏิกิริยาออกซิ
เดช่ันใหเร็วขึ้นเม่ือมีการเติมคลอรีน คลอรีนไดออกไซด  
โซเดียมไฮโพคลอไรต ออกซิเจน หรือดางทับทิม 
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รูปท่ี 9 อุปกรณภายในของถังกรองสนิมเหล็ก  

(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551)  

 
รูปที่ 10 อุปกรณภายนอกของถังกรองสนิมเหล็ก   

(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2551) 

 

 
รูปท่ี 11 ถังกรองสนิมเหล็กระบบกรองชา (รพช, 2540) 
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 ใชเวลาเพียง 5 - 10 วินาทีทําใหเหล็กและแมงกานีส
ตกตะกอน ซ่ึงติดคางอยูในสารกรองได  นอกจากนี้ยัง
ทําหนาที่เปนตัวกรองดวย เม่ือใชเคร่ืองกรองไปนานๆ 
หรือไมสามารถใชงานไดดีตองทําการฟนฟูประสิทธิ-
ภาพของสารกรอง (regeneration) ดวยสารละลายดาง
ทับทิมใชเวลาประมาณ 1 - 2 ชม. ซ่ึงใชในระบบความ
ดันปดได 

 - แมงกานี ส ซี โ อ ไ ล ต เ ป น ส า ร 
สีมวงดําสามารถนํามาใชในระบบความดันปดที่ไมมี
อากาศได ตองเติมคลอรีนและดางทับทิมเพ่ือใหเกิด
การตกตะกอนและการฟนฟูสภาพกอนผานสารกรอง 
ระบบน้ีมีราคาสูงกวาระบบแมงกานีสกรีนแซนดแต 
มีระบบการใชงานที่งายกวา การใชงานที่นาน และ 
ถูกกวา 

(2)   การกําจัดความกระดาง 
 การกําจัดความกระดางเปนการ

กําจัดสารประกอบของแคลเซียมและแมกนีเซียมท่ี
ละลายนํ้า วิธีท่ีใชกันแพรหลายในปจจุบันไดแก วิธี
แลกเปล่ียนไอออน (ion exchange resin) ซ่ึงใช
สารอินทรียพอลิเมอรที่เรียกวา เรซิน เรซินที่นํามาใช
กําจัดความกระดางเปนชนิดประจุบวก-กรดแก (strong 
acid cation) ใชไอออนบวก (Na+) ของตัวเองแลกกับ
ไอออนบวกของนํ้าท่ีตองการปรับปรุงคุณภาพ (Ca2+) 
กระบวนการกําจัดความกระดาง (softening process) 
โดยปลอยนํ้าท่ีตองการกําจัดความกระดางผานถัง 
เรซิน เรซินจะจับ Ca2+ และ Mg2+ ไว แลวปลอยนํ้าท่ี
มีเกลือโซเดียมออกมาเปนนํ้าออนซ่ึงนําไปใชได 
เม่ือเรซินถูกใชจนหมดประสิทธิภาพแลวจะปลอยนํ้า
เขาไปลางยอนกลับ แลวผานนํ้าเกลือโซเดียมคลอไรด
เขาไปเพ่ือฟนฟูประสิทธิภาพของเรซิน ตอจากน้ันจะ
ปลอยนํ้าเขาไปลางนํ้าเกลือออกและนํามาใชงานได
ตอไป นํ้าที่จะกําจัดความกระดางตองใส เพราะเรซิน
ไมมีคุณสมบัติเปนสารกรอง ถานํ้าบาดาลมีเหล็กและ

ความขุนสูง ตองผานการกําจัดใหใสกอน มิฉะน้ันจะ
ทําใหเรซินเส่ือมคุณภาพจนไมสามารถใชงานได 
สําหรับวิธีตมสามารถกําจัดความกระดางช่ัวคราวซึ่ง
โดยมากใชในครัวเรือนเทาน้ัน 

(3)   การกําจัดความกรอยหรือความเค็ม
และสารละลายน้ําอื่นๆ 

 ความกร อยหรื อความเค็ม  หรื อ
สารละลายนํ้าอื่นๆ นอกเหนือจากที่ไดกลาวมาแลว 
สามารถกําจัดไดโดยวิธีดังน้ี คือ 

(3.1)  วิ ธี แ ล ก เ ป ล่ี ยน ไ อ อ อน  ( ion 
exchange) เหมาะสําหรับนํ้าที่มีสารละลายทั้งหมดท่ี
ละลายได (Total Dissolve Solids, TDS) นอยกวา 
700 สวนในลานสวน (มก./ล. หรือ มก./ล.) วิธีน้ีใชเร
ซินสังเคราะหซ่ึงสามารถกําจัดพวกไอออนประจุบวก
นํ้า เชน แคดเมียม (Cd2+) สังกะสี (Zn2+) ทองแดง 
(Cu2+) แบเรียม (Ba2+) และไอออนประจุลบ เชน 
ซัลเฟต (SO4

2-) ไนเตรต (NO3
-) ใหมีคุณสมบัติในการ

กําจัดไอออนท้ังประจุบวกและประจุลบไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นํ้าท่ีถูกกําจัดท้ังสารประจุบวก
และประจุลบโดยใชเรซินแลวจะเปนนํ้าท่ีมีไอออน
ละลายอยูนอยเรียกวานํ้าขจัดไอออนแลวซ่ึงเหมาะที่
จะนําไปใชในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีตองการใชนํ้าที่มี
ความบริสุทธิ์มาก 

(3.2)  วิธีรีเวอรสออสโมซิส (reverse 
osmosis) เหมาะสําหรับนํ้าที่มี TDS มากกวา 700 
มก./ล. รีเวอรสออสโมซิสเปนการใชแรงดันนํ้าที่มี
สารละลายเขมขนผานเยื่อสังเคราะหแบบพิเศษ (semi-
permeable membrane) เพ่ือแยกนํ้าออกจากสาร 
ละลายเขมขน ซ่ึงสามารถกําจัดความกรอยหรือความ
เค็มและลดปริมาณของสารละลายในนํ้าตางๆ ออกได 
นอกจากลดความกระดาง ลดปริมาณฟลูออไรด หรือ
กําจัดโลหะท่ีเปนพิษ สารอินทรีย จุลินทรีย และไวรัส 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 10000-2550  การออกแบบกอสราง 
  และบริหารจัดการระบบประปาบาดาล 
  

160

11.8 ถังพักนํ้าใส  
ระบบประปาบาดาลมี 2 ระบบ คือ มีถังพัก

นํ้าใสและแบบไมมีถังพักนํ้าใส กรณีที่มีถังพักนํ้าใส 
นํ้าบาดาลจากบอถูกสูบเขาถังกรองหรือถังปรับปรุง
คุณภาพนํ้าบาดาล จากน้ันเขาสูถังพักนํ้าใส และสูบ
ขึ้นสูหอถังเก็บนํ้าบาดาล ตามลําดับ สวนกรณีท่ีไมมี
ถังพักนํ้าใส นํ้าบาดาลจากบอถูกสูบขึ้นหอถัง จากนั้น
ถูกปลอยใหเขาสูถังกรองสนิมเหล็ก และเขาสูทอจาย
นํ้าหลัก ตามลําดับ  

11.9 ระบบจายนํ้ายาคลอรีนฆาเช้ือโรค 
ระบบประปาบาดาลปจจุบันไดเพ่ิมระบบฆา

เช้ือโรคดวยนํ้ายาคลอรีนกอนนําไปใชเชนเดียวกับ
ระบบประปาของการประปานครหลวง 

11.10 ระบบทอจายนํ้า 
 การขุดคูวางทอตองมีความกวางให

เหมาะสมกับขนาดของทอและสะดวกในการติดตั้ง 
ดานขางของคูตองพยายามใหเปนแนวด่ิงมากที่สุด
เทาท่ีจะทําได ทองคูตองไดระดับระยะสม่ําเสมอถามี
นํ้าขังอยูในคูตองทําใหแหงเสียกอน หากดินมีลักษณะ
ออนใหใสทรายหยาบหนาประมาณ 10 เซนติเมตร 
(ซม.) เกล่ียใหท่ัวกัน 

 ความลึกของรองหรือคูไมนอยกวา 40 
ซม. ระบบทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 - 100 
มิลลิเมตร (มม.) สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 
100 - 150 มม. ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอไมนอย
กวา 80 ซม. 
12. งบประมาณการกอสรางระบบประปาบาดาล 

งบประมาณการกอสรางระบบประปาบาดาล 
แบงเปน 4 ระดับ ไดแก 

12.1 ระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดเล็ก 
งบประมาณการกอสรางประมาณ 1 ลานบาท (ตาราง
ท่ี 1) 

12.2 ระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาด
กลาง งบประมาณการกอสรางประมาณ 1.5 ลานบาท
(ตารางท่ี 2) 

12.3 ระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ 
งบประมาณการกอสรางประมาณ 2.3 ลานบาท 
(ตารางท่ี 3) 

12.4 ระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ
มาก งบประมาณการกอสรางประมาณ 3.5 ลานบาท 
(ตารางท่ี 4) 
13. การปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาบาดาล 
สําหรับดื่ม 

13.1 องคประกอบของระบบปรบัปรุงคุณภาพ
นํ้าประปาบาดาลสําหรับดื่ม 

ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าบาดาลใหเปนนํ้า
ดื่มตามมาตรฐานองคการอนามัยโลกที่มีอัตราการ
ผลิต 500-1,000 ลิตร/ช่ัวโมง (ล./ชม.) ปรับปรุงโดยใช
ระบบแลกเปล่ียนไอออน นํ้าดิบตองมีคา TDS ตํ่ากวา 
1,000 มก./ล. มีคาความกระดางทั้งหมด (total 
hardness) ต่ํากวา 300 มก./ล. องคประกอบของ
ระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าตามแบบของกรมทรัพยากร
นํ้าบาดาล (2548) แสดงในรูปที่ 12 มีรายละเอียดดังน้ี 

13.1.1 ถังบรรจุนํ้าด่ืม 
ถังบรรจุนํ้าด่ืมแสตนเลส ขนาด 3,000 ล.  

13.1.2 เครื่องสูบนํ้าสําหรับสูบนํ้าเขาเครื่องกรอง 
เคร่ืองสูบนํ้าเปนแบบเครื่องสูบหอยโขง 

ตัวเครื่องสูบนํ้า ใบพัด กะพอรีดนํ้า และเพลาสวนท่ี
สัมผัสกับนํ้าทําดวยเหล็กสแตนเลส 316 ระบบปองกัน
การร่ัวซึมมีหนาสัมผัสเปนคารบอนและเซรามิค สูบนํ้า
ไดไมนอยกวา 3.6 ลบ.ม./ชม. แรงดันสงรวม 26 ม.  
ความเร็วไมเกิน 2,900 - 3,000 รอบ/นาที มีจํานวน
ใบพัดไมนอยกวา 4 ใบ มอเตอรเปนแบบ F IP 55 
หรือดีกวา ขนาดไมเกิน 550 วัตต ใชกับไฟเฟสเดียว 
220 V/50 Hz มอเตอรตอกับเคร่ืองสูบแบบระบบปด 
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ตารางที่ 1 รายการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดเล็ก  

รายการสิ่งกอสราง ราคาโดยประมาณ (บาท)* 
1. โรงสูบนํ้า 70,000 
2. ระบบกรองน้ําบาดาล 2.5 ลบ.ม/ชม. ตอนลางเปนถังนํ้าใส 
    ขนาด 10 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 

203,000 

3. หอถังสูงขนาด 10 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 270,000 
4. เครื่องสูบนํ้าบาดาลพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 1 ชุด 28,000 
5. เครื่องสูบนํ้าดิบพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 1 ชุด 22,000 
6. ระบบจายน้ํายาคลอรีนฆาเช้ือโรค 15,000 
7. สวนประกอบอื่นๆ เชน ระบบไฟฟา ทอสงนํ้าดิบ การประสานขอตอตางๆ   
   รางระบายน้ํา ร้ัวและปายการประปา     

202,000 

8. รวมราคาสิ่งกอสรางแบบผลิต 810,000 
9. ทอเมนจายน้ํายาว  2,000 ม.  190,000 

รวมราคาทั้งโครงการ 1,000,000 

หมายเหตุ * ราคานี้จะเปลี่ยนแปลงตามความเปลี่ยนแปลงของคาแรงและวัสดุกอสราง (จาก กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549) 

ตารางที่ 2 รายการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดกลาง 

รายการสิ่งกอสราง ราคาโดยประมาณ (บาท) * 
1. โรงสูบนํ้า 70,000 
2. ระบบกรองน้ําบาดาล 7 ลบ.ม/ชม. (ตอกเสาเข็ม) 168,000 
3. ถังน้ําใส ขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 143,000 
4. หอถังสูงขนาด 15 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 417,000 
4. เครื่องสูบนํ้าบาดาลพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 1 ชุด 35,000 
5. เครื่องสูบนํ้าดิบพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 2 ชุด 49,000 
6. ระบบจายน้ํายาคลอรีนฆาเช้ือโรค 15,000 
7. สวนประกอบอื่นๆ  เชน  ระบบไฟฟา  ทอสงนํ้าดิบ  การประสานขอตอตางๆ   
   รางระบายน้ํา  ร้ัวและปายการประปา     

348,000 

8. รวมราคาสิ่งกอสรางแบบผลิต 1,245,000 
9. ทอเมนจายน้ํายาว 2,000 ม.  225,000 

                      รวมราคาทั้งโครงการ 1,500,000 

หมายเหตุ * ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามคาแรงและคาวัสดุกอสราง (จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)  
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ตารางที่ 3 รายการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญ 

รายการสิ่งกอสราง ราคาโดยประมาณ (บาท)* 
1. โรงสูบนํ้า 96,000 
2. ระบบกรองน้ําบาดาล 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) 190,000 
3. ถังน้ําใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 440,000 
4. หอถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 560,000 
5. เครื่องสูบนํ้าบาดาลพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 1 ชุด 47,000 
6. เครื่องสูบนํ้าดิบพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 2 ชุด 69,000 
7. ระบบจายน้ํายาคลอรีนฆาเช้ือโรค 15,000 
8. สวนประกอบอื่นๆ เชน  ระบบไฟฟา  ทอสงนํ้าดิบ  การประสานขอตอตางๆ   
   รางระบายน้ํา   ร้ัวและปายการประปา     

340,000 

9. รวมราคาสิ่งกอสรางแบบผลิต 1,750,000 
10. ทอเมนจายน้ํายาว 2,000 ม.  550,000 

รวมราคาทั้งโครงการ 2,300,000 

หมายเหตุ * ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามคาแรงและคาวัสดุกอสราง  (จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549) 

ตารางที่ 4 รายการกอสรางระบบประปาหมูบานแบบบาดาลขนาดใหญมาก 

รายการสิ่งกอสราง ราคาโดยประมาณ 
1. โรงสูบนํ้า 96,000 
2. ระบบกรองน้ําบาดาล 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเสาเข็ม) 
    ตอนลางเปน ถังนํ้าใส ขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 

850,000 

4. หอถังสูงขนาด 45 ลบ.ม. (ตอกเสาเข็ม) 710,000 
5. เครื่องสูบนํ้าบาดาลพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 1 ชุด 74,000 
6. เครื่องสูบนํ้าดิบพรอมอุปกรณควบคุม จํานวน 2 ชุด 94,000 
7. ระบบจายน้ํายาคลอรีนฆาเช้ือโรค 15,000 
8. สวนประกอบอื่นๆ เชน  ระบบไฟฟา  ทอสงนํ้าดิบ  การประสานขอตอตางๆ     
  รางระบายน้ํา  ร้ัวและปายการประปา     

511,000 

9. รวมราคาสิ่งกอสรางแบบผลิต 2,350,000 
10. ทอเมนจายน้ํายาว 2,000 ม.  1,150,000 

                    รวมราคาทั้งโครงการ 3,500,000 

หมายเหตุ * ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามคาแรงและคาวัสดุกอสราง  (จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549)  
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1. ถังเก็บนํ้าสแตนเลส ขนาด 3,000 ลิตร                7.  ระบบกรองละเอียด ขนาด 0.3 ไมครอน  
2. เคร่ืองสูบนํ้าเขาเครื่อง ขนาด 550 วัตต               8.  ถังเก็บนํ้าสแตนเลส ขนาด 3,000 ลิตร 
3. ถังกรอง Anthracite และ Manganese                9.  เครื่องสูบนํ้าเขาเครื่องบรรจุ ขนาด 300 วัตต 
4. ถังกรอง Carbon                              10. ชุดควบคุมอัตโนมัติ 
5. ถังกรอง Resin พรอมถังบรรจุนํ้าเกลือและมอเตอรกวน  11. เครื่องฆาเช้ือโรคดวยแสงอัลตราไวโอเลต (UV)  
6. ระบบกรองหยาบ 5 ไมครอน 2 ชุด            12. หัวบรรจุขวด 20 หัว 

รูปท่ี 12 ระบบแลกเปลี่ยนไอออน (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548)  

13.1.3 ถังกรองนํ้าบาดาล 
ถังกรองนํ้าบาดาลมีหลายประเภท ไดแก 

ถังกรองถานแอนทราไซทและแมงกานีส (anthracite 
and manganese) ถังกรองถานกัมมันต (activated 
carbon) และถังกรองเรซิน (resin) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 5 

13.1.6 ระบบกรองหยาบ  
ระบบกรองหยาบ จํานวน 4 ตัว 

ประกอบดวย 
- ตัวเคร่ืองทําดวยพอลิโพรไพลีน 
- ไสกรองขนาด 5 ไมครอน 2 ชุด 
- ไสกรองขนาด 20 ไมครอน 2 ชุด 
- ตัวกรองหยาบมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

6.25 ซม. และยาว 50 ซม. 
- ขนาดทอนํ้าเขา-ออก 1.87 ซม. 
- ปุมปรับระบายอากาศ 

13.1.7 ระบบกรองละเอียด 
- ตัวเคร่ืองเปนแสตนเลส เกรด 304 ทรง 

กระบอกแบบรับแรงดัน มีตัวล็อกระหวางตัวถังและฝา
แบบเกลียวติดบานพับพรอมสปริง  

- ตัวกรองละเอียดมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
45 ซม. หนา 2 มม. และสูงรวมทั้งหมด 97 ซม.  

- ขนาดทอนํ้าเขา-ออก 3.75 ซม. 
- สามารถกรองนํ้าได 3,000 ล./ชม.  
- ไสกรองแบบเซรามิคกรองไดละเอียด 0.3 

ไมครอน จํานวน 20 ชุด ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 
ซม. ยาว 23.75 ซม.  

- ฝาครอบไสกรองเปนแบบใชยางโอริงคู
การใสและถอดไสใหกดเขาและดึงออกจากตัวเครื่อง
เพ่ือสะดวกในการทําความสะอาดไสกรอง 

- มาตรวัดแรงดันนํ้าและวาลวระบายอากาศ  
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ตารางที่ 5 ประเภทและคุณสมบัติของถังกรองคุณภาพนํ้าบาดาล  
ประเภทและคุณสมบัติ 

ของถังกรอง 
ถังกรองถานแอนทราไซท

และแมงกานีส  
ถังกรองถานกัมมันต  

 
ถังกรองเรซิน  

(1) ความสามารถ 
ในการกรอง 

กรองสนิมเหล็ก ความขุน 
ตะกอนแขวนลอย และ
โลหะหนัก 

กรองกลิ่น รส ท่ีเกิดจาก 
สารอินทรียในน้ํา 

กําจัดความกระดาง  
(CaCO3 และ MgCO3) 

(2) ปริมาณของสารกรอง 60 - 70 %  
ของปริมาตรถังกรอง 

60 - 70 %  
ของปริมาตรถังกรอง 

60 %  
ของปริมาตรถังกรอง 

(3) รูปแบบถัง รูปทรงกระบอก - - 
(3.1) ชนิดของถังกรอง แสตนเลส เกรด 304  

(ภายในทาสีรองพ้ืน 2 ช้ัน
และทาทับดวยสีอีพอกซี่) 

- พอลิเอทิลีน (Polyethylene, 
PE บรรจุน้ําเกลือ 100 
ลิตร)  

(3.2) เสนผาศูนยกลาง (Ø) 50 ซม.  50 ซม.  50 ซม.  

(3.3) ความหนา 2.0 มม. 2.0 มม. 2.0 มม. 
(3.4) ความสูงเฉพาะตัวไม
รวมขา (ความสูงท้ังหมด)  

150 ซม. (185 ซม.) 150 ซม. (185 ซม.) 150 ซม. (185 ซม.) 

(4) เสนผาศูนยกลาง 
ของทอน้ําเขา-ออก(ทอพีวีซี) 

3.81 ซม. 3.81 ซม. 3.75 ซม. 

(5) เสนผาศูนยกลางของ
วาลวพีวีซี 

3.81 ซม. 3.81 ซม. 3.75 ซม. 

(6) ความสามารถทนแรงดัน 70 ปอนด/ตารางนิ้ว 70 ปอนด/ตารางนิ้ว 70 ปอนด/ตารางนิ้ว 
(7) อุปกรณประกอบ    
(7.1) มาตรวัดแรงดัน 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 
(7.2) กอกเก็บตัวอยางน้ํา 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 
(7.3) อ่ืนๆ  - - - มอเตอรกวน แบบ TEFC 

ขนาด 0.5 แรงมา 220 
โวลต ความเร็วรอบไมเกิน 
1,500 รอบตอนาที 
- เพลาและใบกวนแสตนเลส 
เกรด 304 เพลาขนาด19 
มม. ใบกวนขนาด 125 มม. 
ความยาวทั้งหมด 450 มม. 
เคลือบดวยพีอี 
- หัวฉีดน้ําเกลือขนาด 1.87 
ซม. 1 ชุด 
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ตารางที่ 5 ประเภทและคุณสมบัติของถังกรองคุณภาพนํ้าบาดาล (ตอ)  
ประเภทและคณุสมบัติ 

ของถังกรอง 
ถังกรองถานแอนทราไซท

และแมงกานีส  
ถังกรองถานกมัมนัต  

 
ถังกรองเรซิน  

(8) คณุสมบัติของสารกรอง แอนทราไซท 
- ขนาด 0.8 - 2.0 มม. 
- fixed carbon 92 - 98 %  
- ความแข็ง 3 ตามสเกลของ
โมส 

ถานกัมมันต 
- ขนาด 0.6 - 2.36 มม. 
- ความกระดาง > 98 %  
- คาไอโอดีน 1,100 มก./ก. 
(มก.ของไอโอดีนตอถานกัม
มันต 1 กรัม) 

- ความเปนกรด-ดาง  
9 - 11 

เรซิน 
- ขนาด 16 - 55 เมช 
(mesh) 

- ความสามารถในการ
จับอิออน 1.9 meq/ml  

- เรซินเปนชนิดประจุ
บวก-กรดแก 

แมงกานีส 
- ขนาด 0.8 - 2.0 มม. 
- ความเปนกรด-ดาง  
6.2-8.5 

- ความถวงจําเพาะ 2.4-2.5 

 
13.1.8 เครื่องสูบนํ้าเขาเครื่องบรรจุ 

เครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติสําหรับสูบนํ้าเขา
เคร่ืองบรรจุเปนเคร่ืองสูบนํ้าหอยโขง เครื่องสูบนํ้า 
ใบพัด ใบรีดนํ้า และเพลาสวนที่สัมผัสกับนํ้าทําดวย
เหล็กแสตนเลส เกรด 316 มีระบบปองกันการรั่วซึม
เปนแบบปดแนน จึงมีหนาสัมผัสถานและเซรามิค สูบ
นํ้าไดมากกวา  3 ลบ .ม . /ชม .ที่แรงดันส ง  11 ม . 
ความเร็ว 2,900 - 3,000 รอบ/นาที มีจํานวนใบพัดไม
นอยกวา 2 ใบ มอเตอรเปนแบบ F IP 55 หรือดีกวา 
ขนาดของมอเตอรตองไมเกิน 300 วัตต ใชกับไฟฟา
เฟสเดียว 220 V/50 Hz มอเตอรตอกับปมแบบระบบ
ปด 

13.1.9 ชุดควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ 
ชุดควบคุมการทํางานของเครื่องสูบนํ้า

อัตโนมัติจะติดต้ังที่ทอทางออกของเครื่องสูบนํ้า ชุด
ควบคุมติดต้ังไดท้ังแนวตั้งและแนวนอนมีวาลวกันนํ้า
ไหลกลับและเกจจวัดแรงดันอยูในตัวสามารถจายนํ้า
ไดอยางตอเนือง และใหแรงดันนํ้าคงที่เม่ือเปดวาลว
จายนํ้าออก ณ อัตราการไหลคาหน่ึง เม่ือไมมีการใช
นํ้าชุดควบคุมสามารถหนวงเวลาใหเคร่ืองสูบทํางาน

ตอไปอีกไมนอยกวา 5 วินาทีแลวจึงส่ังตัดการทํางาน 
กรณีท่ีมีนํ้าไหลเขาทางดานดูดของเครื่องสูบนํ้า ชุด
ควบคุมตองสามารถสั่งตัดการทํางานของเครื่องสูบนํ้า
พร อม กับ มี ไฟแสดงสถานะผิ ดปกติ ติ ด  และมี
ความสามารถเดินเครื่องไดเองหลังจากผานไป 1 
ช่ัวโมง หรือสามารถปรับดวยมือไดทันที สามารถตั้ง
แรงดันเร่ิมตนที่ใหเคร่ืองสูบนํ้าเร่ิมทํางานไดตั้งแต 1 
ถึง 3.5 บาร สามารถใชกับไฟฟาเฟสเดียว 220 V/50 
Hz และกระแสไฟฟาไดสูงสุดไมนอยกวา 12A และมี
อัตราการไหลสูงสุดไดไมนอยกวา 80 ลิตร ตัวเรือน
ของชุดควบคุมตองสามารถปองกันฝุนและนํ้าไดไมต่ํา
กวามาตรฐาน  IP 65  เปนสินคาไดมาตรฐานตาม
มาตรฐาน  ยุโรป หรืออเมริกาไมต่ํากวา 2 มาตรฐาน 

13.1.10 ระบบฆาเช้ือโรคดัวยแสงยูวี 
-  ตัวเคร่ืองทําดวยเหล็กแสตนเลส เกรด

304 
- หลอดอัลตราไวโอเลต (หลอดยูวี) ควรมี

อยางนอย 1 หลอด และหุมดวยหลอดควอรตซ 
- หลอดยูวีใชไฟขนาด 39 วัตต 220 โวลต 

50 Hz และสามารถใชงานสูงถึง 10,000 ช่ัวโมง 
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- อุปกรณทําความสะอาดไดโดยที่ไมตอง
หยุดการใชงาน 

- ไฟแสดงการทํางานของหลอด 
- เครื่องมีความยาว 118.75 ซม. กวาง 

13.75 ซม. สูง 22.50 - 26.25 ซม.  
- มีทางนํ้าเขา-ออกขนาด 2.5 ซม. 
- ระบบควบคุมอัตราการไหลของนํ้าผาน

เครื่องไมเกิน 2.72 ลบ.ม./ชม. 
13.1.11 หัวบรรจุขวด 

- หัวบรรจุขวดทําดวยแสตนเลส เกรด 304 
จํานวน 1 หัว  

- ลังบรรจุขวดขนาด 20 ขวด จํานวน 1 ลัง 
- เคร่ืองมีความสูง 55 ซม. ยาว 45 ม. 
- ขนาดทอนํ้าเขา 2.5 ซม. 
- ขนาดทอหัวจาย 0.62 ซม. 
- ขนาดวาลวควบคุม  1.25 ซม. 
- แผนล็อกขวดทําดวยพีวีซีหนา 5 มม. 

จํานวน 2 แผน 
13.1.12 ตูควบคุมการทํางานทั้งระบบ 

ประกอบดวย 
- เบรคเกอร 220 โวลต 
- โวลตมิเตอร, แอมปมิเตอร 
-  ฟวส 
- ไฟโอเวอรโหลด 
- แมกเนติก 
- โอเวอรโหลด 
- ไฟแสดงการทํางานหนาตูทุกตําแหนง 
- ตูเหล็กขนาด 35 X52x17 ลบ.ซม. 
- Timer rotary ครบชุด 
- อุปกรณปองกันไฟตก 

13.2 ขั้นตอนการทํางานของระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ําประปาบาดาลสําหรับดื่ม 

ขั้นตอนการทํางานของระบบปรับปรุง
คุณภาพนํ้าประปาบาดาลสําหรับดื่มตามแบบของกรม
ทรัพยากรนํ้าบาดาล (2548) สรุปไดดังน้ี 

(1)  นํ้าบาดาลที่ถูกสูบขึ้นมาจากบอ
บาดาลขึ้นไปเก็บบนถังสูง แลวมีการปลอยนํ้าลงมา
ไหลผานถังกรองสนิมเหล็กลงเก็บไวในถังพักนํ้าแส
ตนเลสใบที่ 1 โดยจะมีบอลวาลวเปนตัวเปด-ปดนํ้าท่ี
เขาสูถัง 

(2) หลังจากที่นํ้าเขาถังพักนํ้าแลว จะมี
ปมหอยโขงสําหรับสูบนํ้าเขาเครี่องกรอง ทําหนาที่สูบ
นํ้าจากถังพักนํ้าผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา 
ใหสะอาดขึ้นโดยจะผานระบบถังกรอง เชน ถังกรอง 
anthracite และ manganese ถังกรอง activated 
carbon และถังกรอง resin ฯลฯ จนไดคุณภาพน้ําท่ีดี
ขึ้น สะอาดขึ้น พรอมท่ีจะใชบริโภคได เขาบรรจุไวใน
ถังพักแสตนเลสใบที่ 2 ถึงขบวนการทํางานตางๆ จะ
เปนไปโดยอัตโนมัติ กลาวคือ จะมีการใสอุปกรณ
ตรวจเช็คระดับนํ้าไวท่ีถังพักแสตนเลสใบที่ 1 และ 2 
ไว เม่ือใดก็ตาม ที่ระดับนํ้าในถังพักใบท่ี 2 มีระดับต่ํา
จนถึงจุดท่ีใหปมสูบนํ้าหอยโขงทํางาน ปมนํ้าก็จะทํา
การสูบนํ้าจากถังพักใบท่ี 1 ไปเขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนํ้าไดนํ้าสะอาดเก็บไวในถังพักใบท่ี 
2 จนกระท่ังนํ้าในถังพักนํ้ามีปริมาณมากเพียงพอถึง
จุดสูงสุดท่ีตั้งไว ปมก็จะหยุดทํางานระบบการทํางานก็
ตองสัมพันธกับระดับนํ้าในถังพักใบท่ี1 ดวยถาระดับ
นํ้าในถังพักใบท่ี1 มีระดับนํ้าต่ํา ปมก็จะไมทํางาน (ซ่ึง
สามารถตั้งคาจุดต่ําสุดท่ีตองใหปมหยุดทํางานและจุด
ท่ีเริ่มทํางานได) ท้ังน้ีเพ่ือปองกันไมใหปมเกิดความ
เสียหายเนื่องจากการวิ่งของเครื่องสูบขาดน้ํา 

(3)  เม่ือมีการเปดกอกนํ้าเพ่ือใชนํ้า จะมี
ปมนํ้าแบบอัตโนมัติสําหรับสูบนํ้าเขาเครื่องบรรจุนํ้า 
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เปนตัวชวยจายนํ้าใหมีปริมาณนํ้าที่ เพียงพอและ
แรงดันนํ้าท้ังที่ เม่ือเปดกอกจายนํ้าออก ณ อัตราการ
ไหลคาหน่ึง และปมนํ้าจะหยุดโดยอัตโนมัติ เม่ือไมมี
การเปดกอกนํ้าแลว นอกจากนี้ ยังสามารถตัดการ
ทํางานของปมนํ้าไดโดยอัตโนมัติ เม่ือปริมาณนํ้าในถัง
พักใบท่ี 2 แหง ทําใหไมมีนํ้าไหลผานเขาทอทางดูด
ของปมนํ้า เพ่ือปองกันปมนํ้าเสียหาย 

(4) นํ้าท่ีถูกบรรจุไวถังพักนํ้าใบที่ 2 จะ
เปนนํ้าซ่ึงไดผานกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพจนสะอาด 
สามารถใชบริโภคได แตเพ่ือความมันใจในคุณภาพ
ของนํ้า วามีความสะอาดเพียงพอ จนสามารถใชดื่มได 
จึงมีกรรมวิธีใหนํ้าผานแสง UV อีกคร้ังหน่ึง กลาวคือ 
เม่ือมีการเปดนํ้าจากหัวกอกเพื่อรองนํ้าไปบริโภค นํ้า
ท่ีไหลออกจากกอกนํ้าน้ันจะถูกผานแสง UV เพื่อทํา
การฆาเช้ือโรคอีกครั้ง โดยหลอดใหกําเนิดแสง UV น้ี 
จะถูกเปดโดยอัตโนมัติ เม่ือมีการเปดกอกนํ้า และปด
เม่ือกอกนํ้าถูกปด 
14. การบริหารจัดการระบบประปาชนบท 

การบริหารจัดการระบบประปาชนบทหรือประปา
บาดาลควรพิจารณาจากรูปแบบของประปาชนบท 
กลุมผูใช นํ้า คณะกรรมการบริหารกิจการประปา
ชนบท กองทุนพัฒนาประปาชนบท และผูดูแลประปา
ชนบท ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี  

14.1 รูปแบบประปาชนบท 
องคประกอบและรูปแบบประปาชนบท ดัง

แสดงในรูปท่ี 13 
14.2 การบริหารกิจการประปาชนบท 

การบริหารระบบประปาใหมีประสิทธิภาพ 
มีองคประกอบ 4 สวน คือ กลุมผูใชนํ้า คณะกรรมการ
บริหารกิจการประปาชนบท กองทุนพัฒนาประปา
ชนบท และผูดูแลประปาชนบท (รูปที่ 14) 

14.2.1 กลุมผูใชนํ้า 
กลุมผูใชนํ้า หมายถึง ผูใชนํ้าทุกคนที่ใช

บริการนํ้าจากประปาชนบท มีหนาท่ีดังน้ี 
(1) รวมถือหุนเปนสมาชิกกองทุนพัฒนา

ประปาชนบท 
(2) คัดเลือกตัวแทนเปนคณะกรรมการ 

บริหารกิจการประปาชนบท 
(3) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ

ของประปาชนบท 
(4) ตรวจสอบการทํ า งานของคณะ 

กรรมการบริหารกิจการประปาชนบท  ตลอดจน
ทักทวงเม่ือเห็นวา คณะกรรมการบริหารไมดําเนินการ
ตามนโยบายที่วางไว 

(5) ร วมมือในการบํา รุงรักษาระบบ
ประปาชนบทใหดํารงอยูไดตลอดไป 

14.2.2  คณะกรรมการบริหารกิจการประปา
ชนบท 

คณะกรรมการบริหารกิจการประปา
ชนบท เปนตัวแทนท่ีไดรับการคัดเลือกจากกลุม
สมาชิกผูใชนํ้า ที่เขามาเปนตัวแทนในการบริหาร
กิจการประปาชนบท หนาท่ีและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการมีดังน้ี 

(1) หนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาชนบท 

(1.1)  ควบคุมบริหารกิจการประปา
ชนบทและประปาหมูบานใหอยู ในสภาพดีและมี
ประสิทธิภาพสามารถจายนํ้าใหแกผูใชนํ้าไดตลอด 24 
ชม.  

(1.2)  ควบคุมการเงิน การจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจายของกิจการประปาทั้งหมด 

(1.3)  วางกฎระเบียบขอบังคับของการ
ประปาชนบท และควบคุมใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับท่ีวางไว 
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12

3วาลวกัน

สวิทซใบพาย

มิเตอรวัดน้ํา มิเตอรวัดน้ํา

มิเตอรวัดน้ํา

ประตูน้ํา ประตูน้ํา
ประตูน้ํา

ปาย

บอบาดาลและ
เคร่ืองสูบน้ํา

ระบบปรับปรุง
คุณภาพน้ํา

หอถัง

ทอเมนจายน้ําผูใชน้ําตอทอ
เขาบาน

ทอเมนพีวีซี 2"x8.5 ยาว 1,500 เมตร

มีระบบอัตโนมัติ

 
วาลวหมายเลข 1: ตรงขึ้นถังสูง วาลวหมายเลข 2: เปดเพื่อทดสอบปริมาณและคุณภาพน้ํา วาลวหมายเลข 3: เปดใชนํ้ากรณี
ฉุกเฉิน เชน ซอมถังไฟเบอร ลางถังไฟเบอร หรือจายนํ้าเขาเสนทอในชวงเวลาท่ีมีการใชนํ้ามากๆ เชน 18.00 น เปนตน 

รูปที่ 13  รูปแบบประปาชนบท (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2548) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 14  รูปแบบการบริหารกิจการและบํารุงรักษาระบบประปาชนบท (กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2548) 

หนาที่ 
- กําหนดระเบียบบริหารฯ และ
บํารุง รักษาระบบประปา 

- ระดมเงินกองทุนสะสม 
- ดูแลบํารุงรักษาระบบประปา 
- กําหนดใหอัตราคาน้ําประปา 
- จางผูดูแลและเก็บคาน้ํา 
- กําหนดหลักเกณฑการจาย
น้ําประปา และการบํารุงรักษา 

- ฯลฯ 

เตรียมชุมชนกอนการกอสราง 
ระบบประปา  

กอสรางระบบประปาชนบท  
(รัฐจัดสรรเงินใหหนวยงาน 
เจาของโครงการดําเนินการ) 

คณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) 

ประชาชน 
(กลุมผูใชน้ํา) 

คณะกรรมการบริหาร
กิจการและการบํารุงรักษา

ระบบประปาชนบท 

สงมอบ เลือกตั้ง 

กํากับดูแล 
 

ประสานงาน 

ใหคําแนะนํา
ปรึกษา 

- หนวยงาน
เจาของโครงการ 
- ภาคเอกชน 
- ฯลฯ 

- ประธาน 
- เหรัญญิก 
- เลขานุการ 
- กรรมการ 
- ฯลฯ 

คัดเลือก 

เงินกองทุนสะสม
เพ่ือใชในการ
พัฒนาหมูบาน 

เงินกองทุนสะสมเพื่อ
ใชบริหารกิจการ

ประปา 

เฉล่ียคืนแกผูใช
น้ําประปาตามปริมาณ

การใชน้ํา 

กําไรสุทธิของกิจการ 
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(1.4)  แจงผลการบริหารกิจการประปา
ชนบทใหสมาชิกทราบเปนระยะๆ 

(1.5)  ควบคุมและใหคําแนะนําแกผูดูแล
ประปาชนบท 

(2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาชนบท 

(1) คณะกรรมการตองเปนสมาชิกผูใช
นํ้าจากประปาชนบทน้ันๆ 

(2) คณะกรรมการมีจํานวนอยางนอย 5 
คน ไดแก ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก 
และผูชวยเหรัญญิก 

(3) ประธานคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาชนบทตองมาจากการเลือกต้ัง สวนรอง
ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก เปนบุคคลท่ี
ประธานคัดเลือกข้ึนมาและไดรับความเห็นชอบจาก
สมาชิกผูใชนํ้าไมต่ํากวา 2 ใน 3 ของสมาชิกท้ังหมด 

(4) คณะกรรมการมีวาระ 1 ป 
(5) คณะกรรมการหมดสภาพเมื่อหมด

วาระการทํางาน ประธานลาออก ตาย ยายภูมิลําเนา 
หรือเจ็บปวยเรื้อรัง ทําผิดขอบังคับและกฎระเบยีบของ
การประปาชนบท  หรือสมาชิกผูใชนํ้าลงคะแนนเสียง
ไมไววางใจ 

(6) เม่ือคณะกรรมการหมดสภาพตอง
ดําเนินการเลือกตั้งขึ้นมาใหมภายใน 15 วัน 

(7) คณะกรรมการจะตองคัดเลือกผูดูแล
ระบบประปาชนบท จํานวน 2 คน โดยพิจารณา
คาตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม และสามารถถอดถอน
ผูดูแลประปาไดหากมีเหตุผลสมควร 

(8) คณะกรรมการต อ ง จั ดทํ าบัญ ชี 
รายรับ-รายจายเปนรายเดือนและประจําป และมี
หลักฐานพรอมท่ีจะใหสมาชิกผูใชนํ้าตรวจสอบได และ
ตองแสดงรายรับ-รายจายของแตละเดือนไวบนแผน
ปายในที่สาธารณะ 

(9) เ งินกอง ทุนและ เงินจากกิจการ
ประปาชนบท คณะกรรมการตองนําไปฝากธนาคารใน
นามของ “กองทุนประปาชนบท กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ป....  บาน .....  หมู ..... ตําบล .... อําเภอ .... 
จังหวัด .... ” และการเบิกจายจะตองมีคณะกรรมการ
อยางนอย 3 คน เซ็นช่ือรับรอง 

(10) คณะกรรมการสามารถมีเงินสดไว
สํารองจายยามฉุกเฉินไดไมเกิน … บาท โดยประธาน
เปนผูรับผิดชอบและการใชจายตองใหคณะ กรรมการ
รับทราบ 

(11) ถาหากเกิดการผิดพลาดในการใช
จายเงินไมวากรณีใดๆ คณะกรรมการตองรวมกัน
รับผิดชอบ 

(12) เม่ือการประปาชนบทเรียกเก็บเงิน
คานํ้า คาธรรมเนียม คาปรับ และอื่นๆ จากผูใชนํ้า 
คณะกรรมการตองออกใบเสร็จรับเงินใหผูใชนํ้าเก็บไว
เปนหลักฐานโดยแจงรายละเอียดและมีลายเซ็นของ
ประธานบริหารกิจการประปาและผูเก็บเงิน  และเก็บ
สําเนาใบเสร็จไวท่ีการประปาบาดาล 1 ชุด 

(13) ในกรณีผู ใช นํ้ายื่นรายชื่อเ พ่ือให
คณะกรรมการช้ีแจงขอของใจ คณะกรรมการตองเรียก
ประชุมผูใชนํ้าและช้ีแจงภายใน 7 วัน 

(14) หากคณะกรรมการทั้งชุดหรือเฉพาะ
บุคคลไดรับคะแนนเสียงไววางใจไมเกิน 2 ใน 3 ของท่ี
ประชุมใหถือวาหมดสภาพ 

14.2.3 กองทุนพัฒนาประปาชนบท 
กองทุนพัฒนาประปาชนบท หมายถึ ง  

กองทุนท่ีนํามาใชในกิจการประปาชนบท เงินกองทุน
ไดมาจากการขายหุนใหแกสมาชิกผูใชนํ้าในหมูบาน 
จากการขายน้ําประปาหรือกําไรสุทธิรายป และจาก
การขยายกิจการประปาไปยังผูใชนํ้ารายอื่นๆ 
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ประโยชนของกองทุนพัฒนาประปาชนบท 
ไดแก  

(1) กลุมสมาชิกผูใชนํ้าและผูถือหุนใน
กองทุนพัฒนาประปาหมูบานทุกคนจะมีสวนรวมเปน
เจาของกิจการประปาชนบท 

(2) กลุมสมาชิกผูใชนํ้าและผูถือหุนทุก
คน จะไดรับผลประโยชนตอบแทนจากผลกําไรในการ
จําหนายนํ้าประปาโดยตรงในลักษณะของเงินปนผล
คืนใหแกผูถือหุนตามจํานวนหุน และเงินปนผลคืน
ใหแกผูใชนํ้าตามปริมาณการใชโดยวัดจากมาตรวัดนํ้า 

(3) ผลกําไรจากการจําหนายนํ้าประปา
สวนหน่ึงจะนํามารวมอยูในเงินกองทุนพัฒนาประปา
ชนบท ทําใหเงินกองทุนสะสมเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา 
ซ่ึงสามารถนําเงินกองทุนไปใช ในการปรับปรุง
ซอมแซมระบบประปาชนบทใหใชงานไดดีอยูเสมอ 
การขยายกิจการประปาไปยังผู ใช นํ้ารายอื่นหรือ
หมูบานอ่ืน และเพ่ือสาธารณะประโยชน 

14.2.4 ผูดูแลประปาชนบท 
 ผู ดู แลประปาชนบท  คือ  ผู ได รับการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารกิจการประปาชนบท 
ใหรับผิดชอบเปนชางประจําประปาชนบท มีหนาที่หลัก
คือ 

(1) เปด-ปด ควบคุมการทํางานของระบบ
ประปา 

(2) ตรวจสอบบํารุงรักษาและซอมแซม
ระบบประปาใหสามารถทําการผลิตนํ้าประปาไดอยาง
ตอเน่ืองอยูเสมอ 

(3) แจงสภาพการทํางานและปญหาท่ี
เกิดข้ึนของระบบประปาใหคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาชนบททราบเปนประจํา 

(4) ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมูบาน 

(5) แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหม 
เพ่ือนํามาใชหรือพัฒนาระบบประปาชนบทใหดียิ่งขึ้น 

14.3 การวิเคราะหตนทุนคานํ้า 
จากการศึ กษาต น ทุนค า นํ้ า ขอ งกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาลพบวาหากเก็บคาใชนํ้าบาดาลได
อยางนอยลูกบาศกเมตรละ 3 บาท ก็เพียงพอสําหรับ
การบริหารจัดการระบบประปาชนบท  ทั้ง น้ีการ
กําหนดคานํ้าควรพิจารณารวมกับคาใชจายในการ
ซอมบํารุง คาดูแลรักษา และจํานวนผูใชนํ้า เปนตน  

ระบบการจัดเก็บคาใช นํ้ามีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 

- เจาหนาท่ีออกจดหมายเลขมาตรวัดนํ้า 
แลวนํามาออกใบเสร็จ 

- เจาหนาที่การเงินตรวจสอบใบเสร็จวา
ถูกตอง สงออกเก็บเงิน แบงเปนเขตหรือหมูบาน 

- ใบเสร็จท่ีเก็บไมไดใหเจาของบานมาชําระ
เอง ถาเกินกําหนดก็จะตองตัดการใชนํ้า 

14.5 ระเบียบขอบงัคับและบทลงโทษ 
14.5.1 สมาชิกผูใชนํ้าทุกรายตองออกเงินคนละ

เทาๆ กัน เพ่ือต้ังเปนกองทุนบริหารกิจการประปา
ชนบทหรือกรณีท่ีมีการขายหุนตั้งเพ่ือจัดตั้งกองทุน 
สมาชิกผูใชนํ้าสามารถซื้อหุนไดอยางนอย 1 หุน แต
ไมเกิน … หุน และถือวามีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ได 1 เสียง  

14.5.2 ผู มีความประสงคจะขอใช นํ้าจากการ
ประปาชนบทตองยื่นคําขอใชนํ้ากอนจึงจะตอทอใชนํ้า
ได (ดังแสดงในรูปท่ี 15) 

14.5.3  ผู ท่ีตองการเปนสมาชิกผูใช นํ้าภาย
หลังจากการตั้งกลุมผูใชนํ้าและจัดต้ังกองทุนประปา
ชนบทแลวจะตองเสียคาธรรมเนียมเปนเงิน ... บาท 
ยกเวนผูท่ียายภูมิลําเนามาใหมหรือแยกครอบครัว
ใหม 
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14.5.4  ผูใชนํ้าทุกรายตองใชนํ้าผานมิเตอร และ
เสียคาใชนํ้า หนวยละ .... บาท 

14.5.5  การตอทอแยกจากทอหลักเขาหมูบาน 
ผูใชนํ้าตองทําตามแบบท่ีการประปาชนบทกําหนด
และออกคาใชจายเองท้ังหมด 

14.5.6  คณะกรรมการบริหารกิจการประปา
ชนบทมีสิทธิตรวจสอบมาตรวัดนํ้าไดทุกเวลาหาก
พบวามีการแกไขดัดแปลง คณะกรรมการมีสิทธิงด
จายนํ้าและถาผูใชนํ้าขอใชนํ้าตอไปจะตองเสียคาปรับ
เปนเงิน ... บาท และตองจายเงินซ้ือมิเตอรวัดนํ้าใหม 

14.5.7  ในกรณีที่ผูใช นํ้าพบวามาตรนํ้าชํารุด 
ตองรีบแจงคณะกรรมการหรือผูดูแลประปาชนบท มิ
เชนน้ันจะถือวามีเจตนาไมบริสุทธิ์ และจะถูกลงโทษ
ตามขอท่ี 14.5.6 

14.5.8  กรณีทอสงนํ้าหลักรั่ว คณะกรรมการ
บริหารระบบประปาเปนผูรับผิดชอบซอมแซมเอง
ท้ังหมด 

14.5.9   การกระทําใดๆ ท่ีทําใหทรัพยสินของ
การประปาชนบทเสียหาย หากมีหลักฐานยืนยันได
ผูกระทําจะตองชดใชคาเสียหายท้ังหมดใหแกการ
ประปาชนบท 

14.5.10  หากผูใดเจตนาขโมยนํ้าหรือใชนํ้าโดย
ไมผานมิเตอรหรือโดยวิธีใดๆ ก็ตาม หากมีหลักฐาน
ชัดเจนจะถูกงดจายนํ้าและถาตองการใชนํ้าใหมตอง
เสียคาปรับเปนเงิน .... บาท  

14.5.11  ผูใชนํ้าตองชําระคานํ้าทุกครั้งเม่ือคณะ
กรรมการบริหารระบบประปาเรียกเก็บ หากคางชําระ
ติดตอกันเปนเวลา ... จะถูกงดจายนํ้าทันที และถาจะ
ขอใชใหมตองชําระหน้ีสินกอน พรอมคาปรับอีกเปน
เงิน ...บาท 

14.5.12  ถาผูใชนํ้าตองการเลิกใชนํ้าตองแจงให
คณะกรรมการทราบเสียกอน หากไมแจงใหถือวา
ยังคงสภาพเปนผูใชนํ้าอยูและตองปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับ 

14.5.13  กรณีที่สมาชิกผูใชนํ้าเกิดความของใจ
ในการทํางานของคณะกรรมการทั้งชุดหรือเฉพาะ
บุคคล สมาชิกผูใชนํ้ามีสิทธิรองขอใหมีการประชุม
ช้ีแจงโดยลงลายมือช่ือไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิก
ท้ังหมดตอคณะกรรมการ 

14.6  การจัดทําบัญชีรายงานผลการดําเนินงาน
ของประปาชนบท 

การจัดทําบัญชีรายงานผลการดําเนินงาน
ของประปาชนบท ประกอบดวย 

14.6.1 บัญชีรายชื่อสมาชิกผู ใช นํ้า เ พ่ือ
ทราบถึงจํานวนผูใชนํ้าท่ีแนนนอน สามารถคํานวณ
ปริมาณนํ้าในแตละวัน และสามารถกําหนดระยะเวลา
ในการสูบนํ้าได (รูปที่ 16) 

14.6.2  บัญชีกองทุนประปาชนบททําให
ทราบถึงกองทุนหมุนเวียนที่ใชในการบริหารกิจการ
ประปาชนบท (รูปที่ 17) 

14.6.3 บัญชีบันทึกการวัดมิเตอรเพ่ือใชใน
การคิดคาใชนํ้า (รูปท่ี 18) 

14.6.4 ใบเสร็จ รับเงินเ พ่ือออกให เปน
หลักฐานในการชําระเงิน (รูปท่ี 19) 

14.6.5 บัญชีลูกหน้ีคางชําระคานํ้าเพ่ือจะ
ไดเก็บคานํ้าไดตามกําหนดเวลาที่นัดหมาย (รูปที่ 20) 

14.6.6 บัญชีรายรับ-รายจายประจําเดือน 
(รูปท่ี 21) และประจําป (รูปท่ี 22) เพ่ือใหทราบถึง
สถานการณเงินในแตละป จะไดนํามาประกอบในการ
วางแผนบริหารกิจการประปาชนบทไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ 

14.6.7 สรุปผลสถานะทางการเงิน (รูปท่ี 
23) เปนการสนับสนุนผลการดําเนินงานที่ผานมาวา
ประสบความสําเร็จหรือไม มีผลกําไรหรือขาดทุน
อยางไร และปจจุบันมีเงินกองทุนอยูเทาไหร 

14.6.8 การจัดการบัญชีอาจใชระบบมือ
หรือคอมพิวเตอร 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 10000-2550  การออกแบบกอสราง 
  และบริหารจัดการระบบประปาบาดาล 
  

172

15. เอกสารอางอิง 
กรมทรัพยากรน้ํา, 2546. แบบมาตรฐานระบบประปา

หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ, สํานักบริหาร
จัดการน้ํา.  

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2548. คูมือการบริหาร
จัดการและบํารุงรักษาระบบประปาชนบท 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาซอม
บํารุงรักษาบอนํ้าบาดาลและระบบประปาชนบท 
ใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น, กรม
ทรัพยากร นํ้าบาดาลกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2549. โครงการแกปญหา
การขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคท่ัว
ประเทศ (โครงการน้ํากินนํ้าใชท่ัวไทย), กรม
ทรัพยากรน้ํ าบาดาล  กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2551. คูมือการบริหาร
จัดการและบํารุงรักษาระบบประปาชนบท 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาซอม
บํารุงรักษาบอนํ้าบาดาลและระบบประปาชนบท
ใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น, กรม
ทรัพยากร นํ้าบาดาลกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, กรุงเทพมหานคร.  

กรมทรัพยากรธรณี, 2536. ขอกําหนดการกอสราง
ระบบประปาบาดาล, กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงอุตสาหกรรม.  

กรมทรัพยากรธรณี, 2543. 100 ป ท่ีม่ันคงพรอม
พัฒนาขุมทรัพยจากแผนดินไทยใหกาวไกลสู
ความสําเร็จ, กรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
อตุสาหกรรม.  

16. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก แบบประปาบาดาลขนาดเล็กตาม

แบบของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 2548 
ภาคผนวก ข แบบประปาบาดาลขนาดใหญตาม

แบบของกรมทรัพยากรนํ้า 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 

คําขอสมัครใชนํ้าประปา 
 
 ขาพเจา............................................................ อยูบานเลขที่...............................หมูที่................. 
ตําบล.............................................อําเภอ.............................................จังหวัด........................................... 
 มีความประสงคขอใชนํ้าประปาจากระบบประปาชนบทแหงน้ี โดยขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑตางๆที่การประปาชนบทไดกําหนดไว โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
 (หมายเหตุ : ตองลงช่ือสมัครขอใชนํ้ากอน พรอมจายคาสมัคร จึงมีสิทธตอนํ้าใชได) 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................... 
(......................................................) 

วันที่.......................................................... 
 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการฯ 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นควรใหรับเปนสมาชิกผูใชนํ้าและใชนํ้าจากประปาชนบทแหงน้ีได
โดยผูยื่นคําขอจะตองจายคาธรรมเนียมเปนจํานวนเงิน............................บาท และจําตองจายเงินเขากองทุน
ประปาชนบทเปนจํานวนเงิน..............................บาท หรือซ้ือหุนจากการประปาจํานวน..........................หุน 
เปนเงิน.............................................................บาท 
 

(ลงช่ือ)...................................................... 
(......................................................) 

วันที่.......................................................... 
 
 
 (ใหผูใชนําลงช่ือสมัครครัวเรือนละ 1 แผน) 

รูปที่ 15 ตัวอยางคําขอสมัครใชนํ้าประปา 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 

รายชื่อสมาชิกผูใชนํ้า 
 
 ประปาชนบทบาน.........................................หมู.............................ตําบล.......................................
อําเภอ.........................................................................จังหวัด...................................................................... 
 

เลขท่ี
สมาชิก 

ช่ือผูใชนํ้า บานเลขที่ จํานวนผูใชนํ้า หมายเลขมิเตอรอยูบริเวณดาน
ขางหนามิเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

(คณะกรรมการเขียนใสสมุดไวเปนหลักฐาน) 

รูปที่ 16 ตัวอยางบัญชีรายช่ือสมาชิกผูใชนํ้า 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 
กองทุนประชาชนบทจากสมาชิกผูใชนํ้า 

 
 บาน................หมูท่ี.........ตําบล........................อําเภอ.....................จังหวัด..................................... 
 

เลขที่
สมาชิก 

ช่ือ-สกุล บานเลขที่ หมูท่ี ตําบล อําเภอ 
จํานวน
เงิน 

ลายเซ็น
สมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

(คณะกรรมการเขียนใสสมุดไวเปนหลักฐาน) 

รูปท่ี 17 ตัวอยางบัญชีกองทุนประปาชนบท 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 
บันทึกการจดมิเตอรและคิดคานํ้า 

 
ช่ือสมาชิกผูใชนํ้า.....................................................บานเลขที่....................................................................
เลขที่สมาชิก............................................................หมายเลขมิเตอร.......................................................... 
 

วัน เดือน ป เลขมิเตอร ปริมาณนํ้าท่ีใช  
(ลบ.ม.) 

ลายเซ็นสมาชิก ลายเซ็นผูจด หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

     

(คณะกรรมการเขียนใสสมุดผูใชนํ้า 1 ครัวเรือนตอ 1 หนา) 
 

 
 
วิธีการประกอบ และการอานมิเตอร 
ตามรูปแบบตองมีประตูนํ้าประกอบกอนมิเตอร 
มิเตอรทุกตัวจะมีลูกศร ใหประกอบโดยนําดานที่มีลูกศรช้ีเขาบาน 
การอานตัวเลขมิเตอรบนหนาปด จะบอกจํานวนตัวเลข 4 หลัก (ถามากกวาใหอานตัวเลขสีดํา) 
ตัวเลขขึ้นเปนตัวเลขอะไรก็ใหอานเลขน้ัน จะเริ่มจากหลักหนวยกอน เชน ถาขึ้นเลข 1 ก็อาน 1 หนวย 

รูปที่ 18 ตัวอยางบัญชีมิเตอร 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 

ใบเสร็จรับเงินคานํ้าประปากรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 

เลมท่ี.............         เลขที่............... 
 ระบบประปาชนบทบาน..........................................หมูท่ี...................ตําบล...................................... 
อําเภอ..................................................................................จังหวัด.............................................................. 
 วันท่ี....................เดือน..........................................พ.ศ. ................................................................. 
 ไดรับเงินจาก [   ] นาย......................................................บานเลขที่……………………… 
   [   ] นาง...................................................................................................... 
   [   ] นางสาว................................................................................................ 
 

รายการ จํานวนเงิน 
1. คานํ้า จํานวนที่ใช.......................ลบ.ม.            เปนเงิน  
2. คาธรรมเนียม     เปนเงิน  
3. คา...................................................  เปนเงิน  
4. คา...................................................  เปนเงิน  

                                                     รวมเปนเงิน  
 

ลงช่ือ.................................................. 
(................................................) 

(ผูเก็บเงิน)  
 

ลงช่ือ.................................................. 
(................................................) 

(ประธาน)  
 

(คณะกรรมการสงพิมพเพ่ือออกใบเสร็จใหเปนหลักฐาน)  

รูปที่ 19 ตัวอยางใบเสร็จรับเงิน 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 

บัญชีลูกหน้ี 
 

ประปาชนบทบาน.................................................................หมูท่ี..............ตําบล....................................... 
อําเภอ......................................................จังหวัด........................................................................................ 
 

พ.ศ. ............ ใบเสร็จ ช่ือ-สกุล คางชําระ ชําระ 
เดือน วันท่ี เลมที่ เลขท่ี บาท สต. ว.ด.ป. บาท สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

(คณะกรรมการเขียนใสสมุดไวเปนหลักฐาน) 

รูปที่ 20 ตัวอยางบัญชีลูกหน้ีคางชําระคานํ้า 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 

สรุปรายรับ-รายจายประจําเดือน 
 
ประจําเดือน.................................ประปาชนบทบาน................................หมูท่ี............................................... 
ตําบล...........................................อําเภอ ...............................................จังหวัด ........................................... 
 
รายรับ  ตังแตวันที่.......เดือน....................... พ.ศ. ........ ถึงวันท่ี ........ เดือน........................ พ.ศ. ....... 
 

รายการ จํานวนเงิน 
1. เก็บคานํ้า   
2. เก็บคานํ้าคางชําระ  
3. คาธรรมเนียม  
4. คา...................................................     
5. คา...................................................     
6. คา...................................................   

รวมรายรับ  
 
รายรับ  ตังแตวันที่.......เดือน....................... พ.ศ. ........ ถึงวันท่ี ........ เดือน........................ พ.ศ. ....... 
 

รายการ จํานวนเงิน 
1. เก็บคานํ้า   
2. เก็บคานํ้าคางชําระ  
3. คาธรรมเนียม  
4. คา...................................................     
5. คา...................................................     
6. คา...................................................  
 

 

รวมรายรับ  
(คณะกรรมการเขียนใสสมุด และกระดาษเพื่อติดประกาศไวเปนหลักฐานทุกๆเดือน) 

 

รูปที่ 21 ตัวอยางบัญชีรายรับรายจายประจําเดือน 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 

สรุปรายรับ-รายจายประจําป 
 

 
ประจําป......................................ประปาชนบทบาน.................................หมูที่............................................. 
ตําบล..........................................อําเภอ ............................................... จังหวัด ........................................ 
 
ตังแตเดือน ............................... พ.ศ. .................. ถึงวันที่เดือน ............................... พ.ศ. ........................ 
 

เดือน รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) กําไร (บาท) ขาดทุน (บาท) หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

(คณะกรรมการเขียนใสสมุด และกระดาษเพ่ือติดประกาศไวเปนหลักฐานทุกๆป) 

รูปที่ 22 ตัวอยางบัญชีรายรับรายจายประจําป 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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ตัวอยาง 

สรุปผลสถานะทางการเงินทุกๆ ป 
 

ประปาชนบทบาน ....................................................หมูที่ ........................ ตําบล ....................................... 
อําเภอ .....................................................จังหวัด ......................................ประจําป ................................... 
 
 
 
กําไร  จํานวนเงิน ........................... บาท 
- เขากองทุนประปาชนบท จํานวนเงิน ........................... บาท 
- ปนผลแกสมาชิก จํานวนเงิน ........................... บาท 
- ขยายกิจการประปา จํานวนเงิน ........................... บาท 
- พัฒนาหมูบาน จํานวนเงิน ........................... บาท 
 
 
 
ขาดทุน จํานวนเงิน ........................... บาท 
- เรียกเก็บเงินจากสมาชิกเพ่ิมจํานวน .............. ราย จํานวนเงิน ........................... บาท 
- ขายหุนใหแกสมาชิกเพ่ิมจํานวน .................... หุน จํานวนเงิน ........................... บาท 
 
. 
 
  ยอดกองทุนรวมประปาชนบท =   บาท 
 
 
 

(คณะกรรมการเขียนใสสมุดไวเปนหลักฐานทุกๆ ป) 

รูปท่ี 23 ตัวอยางบัญชีสรุปสถานการเงิน



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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  และบริหารจัดการระบบประปาบาดาล  
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ภาคผนวก ก 
แบบประปาบาดาลขนาดเล็กตามแบบของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 
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รูปท่ี ก-1 แบบกอสรางหอถังเหล็กทรงกลมแบบเหลี่ยม 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ  ทบ พ 10000-2550 การออกแบบกอสราง 
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184

 

 
รูปที่ ก-2 แบบกอสรางหอถังเหล็กทรงกลมแบบเหลี่ยม  



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ  ทบ พ 10000-2550 การออกแบบกอสราง 
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รูปท่ี ก-3 แบบกอสรางหอถังเหล็กทรงกลมแบบเหลี่ยม 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ  ทบ พ 10000-2550 การออกแบบกอสราง 
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รูปท่ี ก-4 แบบถังกรอง กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ  ทบ พ 10000-2550 การออกแบบกอสราง 
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รูปที่ ก-5 แบบฐานรากถังกรอง กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 



รายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
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คูมือ ทบ พ 11000-2550 
การพิจารณาตัดสินใจสําหรับผูวาจางเจาะบอนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 11000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
(ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของมาตรฐาน ตัวเลข
ชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและปรับปรุงมาตรฐานให
ใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมีเครื่องหมาย (ก) เปนตัวยก
กํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุงขึ้นใหม  

 
1. บทนํา 

แหลงนํ้าบาดาลเปนแหลงนํ้าที่สําคัญอีกแหลง
หน่ึงที่นักอุตสาหกรรม นักเกษตรกรรม ธุรกิจบริการ
และอ่ืนๆ นิยมใช  โดยท่ัวๆ ไปผูใชจะวาจางบริษัท
เจาะนํ้าบาดาลไปทําการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล
ขึ้นมาใชในกิจการตางๆ โดยตรง  ท้ังเพ่ือการอุปโภค
บริโภค การอุตสาหกรรม การเกษตร การปศุสัตว 
ตลอดจนธุรกิจเก่ียวกับนํ้าบรรจุขวดเพ่ือการอุปโภค
โดยตรง ทั้งน้ีเพราะคาใชจายหรือตนทุนในระยะยาว
ของนํ้าบาดาลถูกกวาใชนํ้าประปาหรือนํ้าผิวดิน แตส่ิง
ท่ีผูประสงคจะจางเจาะบอนํ้าบาดาลมักประสบปญหา
เสมอ คือ ไมสามารถจะวาจางบริษัทที่มีมาตรฐานใน
การดําเนินงานสรางความไวใจใหกับผูวาจางตาม
วัตถุประสงคที่วาง 

บริษัทผูรับจางเจาะบอนํ้าบาดาลตองพิจารณาให
รอบคอบเสียกอนท่ีจะใหหลักประกันกับผูวาจาง
จุดมุงหมายของการจัดทําคู มือฉบับน้ีเพ่ือใหผูที่ มี
ความประสงคจะเจาะบอนํ้าบาดาลมีขอมูลเก่ียวกับ
บริษัทรับจางเจาะบอนํ้าบาดาล เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจวาจะเลือกจางบริษัทใด หนังสือคูมือฉบับน้ีได
แบงกลุมผูประกอบการเจาะบอนํ้าบาดาลตามความ
พรอมท้ังเครื่องมือและบุคลากร มีท่ีอยูของสถาน
ประกอบการและหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตาม

สอบถามได ซ่ึงจะเปนประโยชนตอท้ังผูรับจางและ
ผูวาจางเจาะบอนํ้าบาดาล 
2. ขอบเขต 

2.1 คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้น เพื่อรวบรวมบริษัท
ภาคเอกชนที่ รับจางเจาะบอนํ้าบาดาล ซอมแซม
บํารุงรักษาบอนํ้าบาดาล ปรับปรุงคุณภาพและเครื่อง
สูบนํ้า ไดจัดทําทําเนียบผูประกอบการรับเหมาเจาะ
บอนํ้าบาดาล พรอมทั้งใหขอมูลเก่ียวกับเครื่องเจาะ
และอุปกรณ 

2.2  จัดกลุมและจัดอันดับผูประกอบการ โดย
พิจารณาตามประเภทเครื่องเจาะ เครื่องมือและ
อุปกรณชวยเจาะ ประสบการณและประวัติผลงานของ
บุคลากร 

2.3  จัดทําทําเนียบผูจําหนายอุปกรณเจาะและ
กอสรางบอนํ้าบาดาล 
3. เอกสารที่เกี่ยวของ 

3.1  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 1000-2550 การเจาะ

เพ่ือสํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
- มาตรฐาน ทบ พ 2000-2550 การใชและ

การแปลคาขอมูลหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ 
- มาตรฐาน ทบ พ 3000-2550 การออก-

แบบและกอสรางบอนํ้าบาดาล 
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- มาตรฐาน ทบ พ 4000-2550 การพัฒนา
บอนํ้าบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ  พ 5000-2550 การสูบ
ทดสอบปริมาณนํ้าบาดาล 

- มาตรฐาน ทบ พ 6000-2550 การเก็บ
และวิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

- มาตรฐาน ทบ พ 7000-2550 การเก็บ
ตัวอยางนํ้าและการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล 

- คู มือ ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อ
สํารวจและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

- คูมือ ทบ พ 2000-2550 การใชและการ
แปลคาขอมูลหยั่งธรณีวิทยาหลุมเจาะ 

- คูมือ ทบ พ 3000-2550 การออกแบบ
และกอสรางบอนํ้าบาดาล 

- คูมือ ทบ พ 4000-2550 การพัฒนาบอ
นํ้าบาดาล 

-  คูมือ ทบ พ 5000-2550 การสูบทดสอบ
ปริมาณน้ําบาดาล 

- คู มือ  ทบ  พ  6000-2550 การเก็บและ
วิเคราะหตัวอยางตะกอนและหินจากหลุมเจาะ 

- คูมือ ทบ พ 7000-2550 การเก็บตัวอยาง
นํ้าและการวิเคราะหคุณภาพน้ําบาดาล 

- คูมือ ทบ พ 8000-2550 การคัดเลือกและ
ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้า 

- คูมือ ทบ พ 9000-2550 การบํารุง รักษา
บอนํ้าบาดาล 

- คูมือ ทบ พ 10000-2550 การออกแบบ
กอสรางและบริหารจัดการระบบประปาบาดาล 

- คูมือ ทบ พ 12000-2550 การประเมิน
ราคากลางการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

4. ศัพทบัญญัติ 
4.1  คูมือประกอบการตัดสินใจของผูวาจางเจาะ

นํ้าบาดาล หมายถึง คูมือสําหรับผูวาจางซ่ึงประกอบ 
ดวยขอมูลเก่ียวกับผูรับจางเจาะบอนํ้าบาดาล  

4.2  ผูประกอบกิจการนํ้าบาดาล (drilling con-
tractor) หมายถึง ผูรับจางเจาะบอนํ้าบาดาลซอมแซม
บอนํ้าบาดาลและเครื่องสูบ 

4.3  ผูจําหนายอุปกรณการเจาะและกอสรางบอ
นํ้าบาดาล (drilling and well construction equip-
ment suppliers) หมายถึง ผูจําหนายหรือตัวแทน
จําหนายอุปกรณเก่ียวกับเคร่ืองเจาะและอุปกรณ
กอสรางบอนํ้าบาดาล 

4.4  บอนํ้าบาดาล (groundwater well) หมายถึง 
บอท่ีเจาะลงไปใตดินและพบช้ันนํ้าบาดาลมีปริมาณ
เพียงพอท่ีจะสูบข้ึนมาใชได และทําการลงทอกรุ ทอ
กรองนํ้า และวัตถุประกอบอื่นๆ ความหมายตามพรบ.
นํ้าบาดาล หมายถึง บอนํ้าท่ีเกิดจากการเจาะน้ํา
บาดาล 

4.5 ทอกรุ (casing) หมายถึง ทอโลหะหรือพีวีซี
ท่ีใชใสลงไปในหลุมเจาะหรือบอเจาะในระหวางการ
เจาะหรือหลังการเจาะ ใชซีเมนตอัดกรุเขาไปเพ่ือให
บอติดยึดกับช้ันหิน เปนทอที่ปองกันบอพัง ปองกัน
การสูญเสียนํ้าโคลนเจาะ นอกจากน้ีทอกรุใชปองกัน
ไมไห นํ้าบาดาลจากชั้นนํ้าบาดาลลงไปปนกับช้ัน 
นํ้าบาดาลอื่นๆ 

4.7  ทอกรอง หมายถึง ทอท่ีมีชองวางใหนํ้าจาก
ช้ันหินอุมนํ้าไหลเขาบอนํ้าบาดาล ชองวางของทอเกิด
จากการพันของลวดหรือการเซาะรองของทอ 
5. ความสําคัญและการใชงาน 

5.1  คู มือฉบับน้ีไดกลาวถึงแนวทางสําหรับ 
ผูวาจางในการพิจารณาจางเหมาเจาะบอนํ้าบาดาล 
เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุดคุมคากับการลงทุน 
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5.2  ขอมูลการจัดกลุมของผูประกอบการเจาะ
บอนํ้าบาดาล 

5.3  ควรใชควบคูกับชุดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานการเจาะและการพัฒนาบอนํ้าบาดาล (มาตรฐาน 
ทบ พ 1000-2550 ถึง มาตรฐาน ทบ พ 7000-2550) 
และ ชุดคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนา
บอนํ้าบาดาล (คูมือ ทบ พ 1000-2550 ถึง คูมือ ทบ 
พ 12000-2550) 

5.4  สิทธิและหนาที่ของท้ังผูวาจางและผูรับจาง
เจาะบอนํ้าบาดาล ท้ังน้ีเพื่อใหเปนไปตามพระราช-
บัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
6. ขอแนะนํากอนดําเนินการเจาะบอนํ้าบาดาล 

6.1  กอนดําเนินการซื้อท่ีดินหรือดําเนินการ
กอสรางเ พ่ือประกอบธุรกิจใดๆ ท่ีจําเปนตองใช 
นํ้าบาดาล ควรมีความรูดานแหลงนํ้าของพ้ืนท่ีหรือ
ปรึกษาผูที่มีความรูเรื่องแหลงนํ้าบาดาลของพื้นท่ี
เสียกอน 

6.2  ผูประกอบการตองทราบความตองการใชนํ้า
ท้ังดานปริมาณและคุณภาพนํ้าตลอดจนมีแผนการใช
นํ้าท้ังระยะส้ันและระยะยาว  

6.3   ถ าหากมีความตองการ ใช นํ้ าบาดาล
ปริมาณมาก เชน เพ่ือการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ
บริการ ควรทําการสํารวจหรือประเมินศักยภาพของ
แหลงนํ้าบาดาลตามหลักวิชาการ 

6.4  ขอกําหนดการเจาะบอ นํ้าบาดาล  ควร
ปรึกษานักอุทกธรณีวิทยาหรือวิศวกรหรือผูเช่ียวชาญ
ดานการเจาะและพัฒนานํ้าบอบาดาล หรือหนวยงาน
ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีตางๆ 

6.5  คูมือฉบับน้ีไดจัดกลุมผูประกอบการเจาะบอ
นํ้าบาดาลไวสําหรับผูวาจางเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนใน
การพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการ 

6.6  แนวทางในการเลือกผูประกอบการเจาะบอ
นํ้าบาดาลแสดงไวรายละเอียดในตารางท่ี 1  

6.7 ขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองเจาะบอนํ้าบาดาล 
อุปกรณกอสรางบอนํ้าบาดาลไดกลาวไวในมาตรฐาน
และคูมือ ทบ พ 1000-2550 การเจาะเพื่อสํารวจและ
พัฒนาบอนํ้าบาดาล 
7. การแบงกลุมผูประกอบการเจาะบอน้ําบาดาล   

บริษัท หางหุนสวน หรือผูประกอบกิจการน้ํา
บาดาลจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนผูประกอบกิจการ
นํ้าบาดาลกับกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลหรือหนวยงาน
ราชการที่กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลมอบหมาย มีเครื่อง
เจาะบอนํ้าบาดาลเปนของตนเอง รวมทั้งมีบุคลากร
พรอมตามมาตรฐานการเจาะ (มาตรฐาน ทบ พ 1000-
2550) 

ผูวาจางเจาะบอนํ้าบาดาลควรใช เกณฑการ
แบงกลุมผูประกอบการเจาะบอนํ้าบาดาล ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 สําหรับประกอบการพิจารณาวาจางเจาะ 
ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1   คัดเลือกตามศักยภาพของเครื่อง
เจาะ (ชองท่ี 3) วาเปนบริษัทท่ีมีชุดเครื่องเจาะในหิน
แข็งหรือหินรวนได ตามขนาดและความลึกที่ตองการ
เจาะ รวมท้ังขนาดบอบาดาลที่ตองการเจาะดวย แต
ไมควรเลือกชุดเจาะขนาดใหญมาก ไปเจาะบอบาดาล
ขนาดเล็ก 

ขั้นตอนท่ี 2  คัดเลือกระบบการเจาะ (ชองที่ 1) 
ผูประกอบการตองเลือกบริษัทผูรับจางท่ีมีเครื่องเจาะ
แบบหรือระบบใดแบบหนึ่ง (หรือสอง) ใน 3 แบบ เชน 
แบบหมุนตรง แบบกระแทก หรือแบบผสม 

ขั้นตอนท่ี 3  พิจารณาจากประสบการณหรือ
ผลงาน (ชองที่ 7) เชน บริษัทท่ีมีผลงานตอเน่ือง
ติดตอกันยาวนาน หรืออยางนอย 3 ปยอนหลัง ยอม
ดีกวามีผลงานเวนเปนชวง ระยะเวลานานๆ  มูลคา
ของสัญญาตอบอเปนเครื่องบงบอกปริมาณงานและ 
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ตารางที่ 1 เกณฑการแบงกลุมผูประกอบการเจาะบอนํ้าบาดาล 

ระบบ 
การเจาะ 

กลุม 
ผูประกอบการ 

ศักยภาพเครื่องเจาะ ประสบการณบุคลากร (ป) * ผลงานตอ
บอ (ลาน
บาท) 

การขึ้นทะเบียนกับ
กรมทรัพยากร 
นํ้าบาดาล *** 

ชนิด
ของหิน 

ความลึก  
(ม.)  

นักธรณีวิทยา 
หรือวิศวกร ** 

ชางเจาะ ** 

แบบหมุน
ตรง 

ระดับ 1 รวน > 300 > 10 > 20 > 2 √ 

แข็ง > 120 > 10 > 20 > 1 √ 

ระดับ 2 รวน 200-300 > 7 > 15 > 1.5 √ 

แข็ง 60-120 > 7 > 15 > 0.5 √ 

ระดับ 3 รวน 80-200 > 5 > 7 > 0.5 √ 

แข็ง < 60 > 5 > 7 < 0.5 √ 

ระดับ 4 รวน < 80 < 5 < 7 - √ 

แข็ง - < 5 < 7 - √ 

แบบหมุน
ดูดกลับ 

ระดับ 1 รวน > 300 > 10 > 15 > 2 √ 

ระดับ 2 รวน 150-300 > 7 > 10 > 1 √ 

ระดับ 3 รวน <150 > 5 > 7 > 0.5 √ 

แบบ
กระแทก 

ระดับ 1 แข็ง > 100 > 5 > 10 > 0.5 √ 

ระดับ 2 แข็ง < 100 < 5 < 10 < 0.5 √ 

หมายเหตุ : *    ตามมาตรฐาน ทบ พ 1002-2550 การเจาะเพื่อบอนํ้าบาดาล 
**   บุคลากรที่เปนนักธรณีวิทยาหรือวิศวกรรวมทั้งชางเจาะที่มีใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
     ประจําบริษัทหรือหางหุนสวน 
***  ตาม พรบ. นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
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ขนาดบอ เชนราคา 5 ลานบาท/บอ หรือ 1 แสนบาท/
บอ หรือ 1 สัญญาแตมีจํานวนบอมากฯ วงเงินสูง  
เปนตน 

 ขั้นตอนที่ 4  พิจารณาท่ีประสบการณบุคลากร 
(ชองที่ 5 -6)  โดยใหนํ้าหนักไวที่ชางเจาะมากกวา 
นักธรณีวิทยาเพราะชางเจาะบอบาดาลที่ มีความ
ชํานาญคือผูท่ีใหความมั่นใจวางานเจาะบอบดาลได
ผลสําเร็จที่แทจริง สวนนักธรณีวิทยาคือองคประกอบ
สวนรอง แตหากผานงานมากกวา 10 ป ยอมสงผลให
ความเชื่อถือตอบริษัทผูรับจางน้ันๆ ไดสูง 

 ขั้นตอนที่ 5  พิจารณาการขึ้นทะเบียนกับ 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล (ชองท่ี 8) ในเบื้องตนน้ีขอ
เรียนวา กรมฯ ยังไมไดขึ้นบัญชีผูประกอบการ  ซ่ึง
จะตองดําเนินการในลําดับตอไป  บัญชีผูประกอบการ
ในภาคผนวก ค รวบรวมมาจากสํานักควบคุมกิจการ
นํ้าบาดาล   ซ่ึงตองปรับปรุงแกไขทุก 1-2 ป ใน
ทันสมัยเสมอ 

 ขั้นตอนท่ี 6  พิจารณาที่กลุมผูประกอบการ 
(ชองที่ 2)  ยกตัวอยางระดับ 1 คือ ผูประกอบการที่มี
ชุดเจาะขนาดใหญ คือ สามารถเจาะบอบาดาลไดทั้ง
หินรวนและหินแข็ง  ความลึกมากกวา 300 เมตร  
ระดับ 2, 3 และ 4 คือผูประกอบการท่ีมีชุดเจาะขนาด
เล็ก ตามลําดับ 
8.  ขั้นตอนและแนวทางประกอบการตัดสินใจ
วาจางเจาะบอน้ําบาดาล 

ผูประกอบการที่ มีความประสงค เจาะบอ นํ้า
บาดาลกอนดําเนินการควรพิจารณาดังน้ี 

8.1 ทราบความตองการใชนํ้าที่แนนอนกอนตก
ลงวาจาง เชน อัตราการใชนํ้า ปริมาณและคุณภาพนํ้า
ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ รวมท้ังแนวโนมความตองการน้ํา
ในอนาคต วาอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางไร 

8.2 ขอคําแนะนําจากผูมีความรู เชน หนวยงาน
ราชการ และบริษัทผูรับจางเจาะบอบาดาล 

หรือบริษัทที่ปรึกษาดานนํ้าบาดาล ในสาระสําคัญ
เบื้องตนดังน้ี (1) แหลงนํ้าบาดาลบริเวณพ้ืนที่ของ
ทานมีโอกาสสูงท่ีสามารถเจาะเปนบอนํ้าบาดาลไดนํ้า
ตามความตองการ  (2) พ้ืนที่มีศักยภาพในการใหนํ้า
ประมาณรอยละเทาไหร (3) ถาแหลงนํ้าบาดาลไมมี
ศักยภาพเพียงพอตอความตองการ ขอมูลเหลาน้ีจะ
ชวยใหทานตัดสินใจไมควรดําเนินการจัดซ้ือท่ีดินหรือ
อาจมีความจําเปนตองสํารวจขั้นรายละเอียดตอไป 

8.3 พิจ ารณาผลการสํ า รวจห รือประ เ มิน
ศักยภาพของแหลงนํ้าบาดาลของพื้นท่ีท่ีจะพัฒนา
อยางรอบคอบ ถาหากมีความจําเปนตองพิจารณา
รายละเอียดอาจขอความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญ 

8.4 ปฏิบัติตามกฎหมายน้ําบาดาล เชน ตองมี
ใบอนุญาตเจาะบอนํ้าบาดาล และตองมีใบอนุญาตการ
ใชนํ้าบาดาลจึงจะสามารถสูบนํ้าขึ้นมาใชได  

8.5 ตําแหนงจุดเจาะ ความลึก และขนาดบอ
บาดาล ใหเปนไปตามคําแนะนําจากผู เ ช่ียวชาญ 
นํ้าบาดาล 

8.6 วัสดุในการกอสรางบอ เชน ทอกรุ ทอกรอง 
ชนิด และขนาดของทอกรุ ทอกรอง และวิธีการติดตั้ง 
ใหเปนไปตามคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญนํ้าบาดาล 

8.7 ชนิดและขนาดของเครื่องสูบนํ้า และวิธีการ
ติดตั้ ง ให เปนไปตามคําแนะนําของผู เ ช่ียวชาญ 
นํ้าบาดาล 

8.8 การคัดเลือกผูรับจาง ทําไดโดย (1) ใหผูรับ
จางเสนอราคาตามลักษณะรายละเอียดของงานเจาะ
บอบาดาล  (2) ใหผูรับจางเสนอวิธีการและขั้นตอน
การเจาะบอบาดาล  (3) ใหผูรับจางนําเสนอเครื่องจักร
และวัสดุอุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน  (4) ใหผูรับ
จางแนบใบรับรองผลงาน 2 ปยอนปลัง  (5) อื่นๆ  

เ ม่ื อ ท่ีป รึ กษา ได พิ จ า รณาในเบื้ อ งต นแล ว 
ผูประกอบการตองตัดสินใจเลือกผูรับจางในขั้นสุดทาย 
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8.9 สัญญาว าจ างงานเจาะบอบาดาลเปน
ขอตกลงท่ีผูวาจางและผูรับจางยอมรับปฏิบัติตาม มี
รายละเอียดตรงตามลักษณะงานที่ ต องปฏิบัติ 
ทุกขั้นตอน  

8.10 การตรวจรับงานและการสงมอบงาน  การ
ตรวจรับงานบอบาดาลควรดําเนินการต้ังแตเริ่ม
เค ล่ือนย ายชุดเจาะเขาปฏิบัติ งานจนแลวเสร็จ 
ผูประกอบการสามารถแตงต้ังตัวแทนท่ีเปนวิศวกร
หรือนักอุทกธรณีวิทยาไวควบคุมดูแลงานกอสรางบอ
บาดาลทุกๆ ขั้นตอน 
9. เอกสารอางอิง 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2548. รายช่ือผูประกอบ 

การเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ, 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 

สมาคมน้ําบาดาลไทย, 2547. ทําเนียบสมาชิกสมาคม
นํ้าบาดาลไทย สมาคมนํ้าบาดาลไทย. 

10. ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ตัวอยางขอกําหนดคุณลักษณะ

การจางเหมาเจาะบอนํ้าบาดาล 
ภาคผนวก ข  ตัวอยางขอกําหนดการจางเหมา

เจาะบอบาดาล โครงการเจาะบอบาดาล แบบกรวดกรุ
รอบทอ ASTM  

ภาคผนวก ค  ตัวอยางขอกําหนดงานเจาะบอ 
นํ้าบาดาลพรอมอุปกรณ  

ภาคผนวก ง ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาค 
เอกชนทั่วประเทศ 

ภาคผนวก จ  รายช่ือสมาชิกชางเจาะนํ้าบาดาล
แหงประเทศไทย  
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ภาคผนวก  ก   
ตัวอยางขอกําหนดทั่วไปการจางเหมาเจาะบอนํ้าบาดาล 

1.  วัตถุประสงค  
ขาพเจา..........................(ผูวาจาง).............มีความประสงคจางเหมาเจาะบอนํ้าบาดาล จํานวน ............ บอ 

ความลึก........................ม.  แตละบอจะตองสูบนํ้าไดไมนอยกวา..........................ลบ.ม./ชม.  
2.  สถานที่เจาะ 

 (ตามรายละเอียดเอกสารหมายเลข.................) 
3.  เง่ือนไขท่ัวไป 

3.1  ในกรณีท่ีไมมีขอมูลอุทกธรณีวิทยาที่ชัดเจน  ผูรับจางอาจตองทําการสํารวจทางธรณีฟสิกสบนผิวดิน
หรือใตดินเพ่ิมเติม 

3.2  บอนํ้าบาดาลจะตองสามารถสูบนํ้าไดปริมาณไมนอยกวา..............ลบ.ม./ชม.  
3.3  คุณภาพนํ้าบาดาลรสจืด (ปริมาณคลอไรดไมเกิน 600 มก./ล.) ใสสะอาด ไมมีตะกอนขุนจากดินและ

ทรายปะปน  
3.4  วัสดุอุปกรณท่ีนํามาติดต้ังตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 
3.5  ขอขัดแยงซ่ึงเกิดขึ้นจากแบบหรือรายการประกอบแบบจะตองอยูบนดุลยพินิจ และการตัดสินใจของท่ี

ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพยากรน้ําบาดาล เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
3.7  ผูรับจางจะเปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาจางในการยื่นคําขอใบอนุญาตเจาะและใชนํ้าบาดาลตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล 
4.  รายละเอียดการดําเนินการ 

4.1  การสํารวจธรณีฟสิกส  ผูรับจางตองดําเนินการสํารวจธรณีฟสิกสเพ่ือตรวจสอบสภาพช้ันนํ้าบาดาล
และกําหนดจุดเจาะที่เหมาะสมในกรณีท่ีจําเปน  

4.2  เคร่ืองเจาะบอนํ้าบาดาลจะตองมีสมรรถนะที่สามารถเจาะไดความลึกและขนาดหลุมเจาะ เปนไปตาม
ขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญา  

4.3  บอนํ้าบาดาลเปนแบบใสทอกรุตลอดความลึกของบอ ไมนอยกวา..........ม. 
4.4  ขนาดหลุมเจาะ หลุมเจาะในช้ันดิน กรวด ทราย ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลาง มากกวาทอกรุ ทอกรอง

นํ้า ไมนอยกวา..........มม. (.......น้ิว) ถาเปนหินแข็งตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวาทอกรุ ทอกรองนํ้า ไม
นอยกวา ......มม. (.......น้ิว) ตลอดความลึกของบอ 

4.5  ผูรับจางตองเก็บตัวอยางดินหรือหินท่ีไดจากการเจาะทุกๆ ระยะ 1 ม. หรือเม่ือหินเปล่ียนช้ัน ใสถาด
เก็บตัวอยางและวิเคราะหขนาดตะกอนตามมาตรฐาน ทบ 6000-2550 เพ่ือสงมอบใหผูวาจางและหรือนักธรณี-
วิทยาตรวจสอบ 
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4.6  การเลือกช้ันนํ้าบาดาล เปนหนาท่ีของผูรับจางจะตองสํารวจเลือกช้ันนํ้าบาดาลที่ใหนํ้าจืด คุณภาพดี
ปริมาณน้ํามาก และปริมาณน้ําไมตํ่ากวาท่ีกําหนดในสัญญา  

4.7  ทอกรุทอกรองบอนํ้าบาดาลในชั้นดิน กรวด ทราย ใชทอกรุ................ ชนิด.................ผลิตตาม
มาตรฐาน.........................ขนาดเสนผาศูนยกลาง...........มม. (........น้ิว) ช้ันคุณภาพ...........ทอกรอง ชนิด
.................ผลิตตามมาตรฐาน.........................ขนาดเสนผาศูนยกลาง...........มม. (........น้ิว) ช้ันคุณภาพ.........
ตามความเหมาะสมของขนาดเม็ดทรายและช้ันหิน 

4.8  ทอรับทรายมีขนาดและประเภทเดียวกับทอกรุ ความยาวไมนอยกวา.......ม.  ปลายดานลางปด 
4.9  กรวดกรุบอใชกรวดแมนํ้าคัดขนาดตามความเหมาะสมของชั้นหินอุมนํ้า กอนกรุกรวดตองลางทํา

ความสะอาดกรวดดวยนํ้ายาคลอรีนความเขมขนประมาณ 75 มก./ล. โดยกรุรอบทอกรองสูงขึ้นมาเหนือระดับทอ
กรองไมนอยกวา 5 ม.  หรือตามความเหมาะสมของความหนาของชั้นหินอุมนํ้า  

4.10   ผนึกขางบอดวยดินเหนียวนํ้าจืดบนกรวดกรุ จนถึงระยะความลึกไมนอยกวา 6 ม. จากผิวดิน  ท่ี
เหลือใหผนึกขางบอดวยซีเมนตจนถึงระดับผิวดินเพ่ือปองกันนํ้าจากภายนอกซึมลงขางทอกรุเขาบอนํ้าบาดาล 

4.11   ลานคอนกรีตฐานบอมีขนาด 1.5 ม. x 1.5 ม. x 0.15 ม.  
4.12   การพัฒนาบอนํ้าบาดาล ตองทําการเปาลางพัฒนาบอนํ้าบาดาลดวยเคร่ืองอัดลมขนาดแรงลมและ

แรงดันมากพอหรือวิธีอื่นท่ีเหมาะสมที่จะทําใหนํ้าใสสะอาดและน้ําไหลเขาบอไดดี  
4.13   การสูบทดสอบปริมาณน้ํา  

4.13.1  หลังจากไดทําการพัฒนาบอนํ้าบาดาล จนนํ้าใสสะอาดแลวจะตองปลอยใหระดับนํ้าคืนตัวสู
ระดับปกติ จึงจะเร่ิมทําการสูบทดสอบปริมาณนํ้าได 

4.13.2   ตองดําเนินการสูบทดสอบปริมาณน้ําโดยวิธีการสูบอัตราคงท่ีไมนอยกวา............ลบ.ม./
ชม. โดยสูบอยางตอเน่ืองเปนเวลาไมต่ํากวา..........ช่ัวโมง หรือจนกวาระดับนํ้าคงที่แลวไมนอยกวา 3 ช่ัวโมง 
และเก็บบันทึกขอมูลรายงานตอผูวาจาง  

4.13.3   การวัดระดับนํ้าใหใชเครื่องวัดระดับนํ้าแบบไฟฟา (electric tape) 
4.13.4   การวัดอัตราการไหลของน้ําใหใชมาตรวัดนํ้า (flow meter) หรือวัดดวยวิธีอื่นๆ 

4.14   การเก็บตัวอยางนํ้าจากบอนํ้าบาดาลเพื่อการวิเคราะหคุณภาพ ใหเก็บตัวอยางในขณะทําการ 
สูบทดสอบปริมาณน้ํา ตามมาตรฐาน ทบ พ 7000-2550 

4.15   การฆาเช้ือโรค เม่ือกอสรางบอเสร็จใหทําการฆาเช้ือโรคดวยคลอรีนความเขมขนประมาณ  
75 มก./ล. หรือประมาณ 120 กรัม ตอนํ้าในบอ 1,000 ลิตร ใสทิ้งในบอไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง แลวเปาหรือสูบทิ้ง
จนกระทั่งหมดกลิ่นคลอรีน 

4.16   การปรับสภาพพื้นที่ เม่ือไดทําการเจาะบอนํ้าบาดาลแลวผูรับจางจะตองปรับสภาพพ้ืนที่ โดยการ
กลบเกลี่ยผิวดินใหเรียบรอยตามสภาพผิวดินเดิม 

4.17   การรายงานผลการดําเนินการ ผูรับจางตองรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม
แบบฟอรมที่ไดรับจากผูวาจาง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิ์ที่จะเรียกดูไดตลอดเวลา ส่ิงท่ีผูรับจาง
จะตองสงมอบกอนการสงมอบงานมีดังน้ี 
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4.17.1  ขอมูลการสํารวจธรณีฟสิกสวิธีวัดคาความตานทานไฟฟา (ถามี)  
4.17.2   รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./3) 
4.17.3   รายงานการทดสอบปริมาณนํ้าและการวัดระดับนํ้าคืนตัว (นบ./4)  
4.17.4   รายงานประวัติบอนํ้าบาดาล (นบ./5) 
4.17.5    ผลวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
4.17.6    ตัวอยางดิน หิน จากการเจาะพรอมคําบรรยายทางธรณีวิทยา 
4.17.7  ตัวอยางนํ้า 

4.18   การขออนุญาตใชนํ้าบาดาลตาม พรบ. นํ้าบาดาล 2520 ผูรับจางรับมอบอํานาจจากผูวาจางในการ
ยื่นขอใบอนุญาตใชนํ้าบาดาลตอพนักงานน้ําบาดาลประจําทองท่ี  
5. ผูมีสิทธ์ิประกวดราคา 

ผูมีสิทธิ์ประกวดราคาจะตองมีคุณสมบัติเพ่ือแสดงวาสามารถที่จะทําการเจาะและกอสรางบอเปนไปตาม
มาตรฐาน พรบ. นํ้าบาดาล โดยจะตองแสดงหลักฐานตางๆ ประกอบการเสนอราคาดังตอไปน้ี :- 

5.1  เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนตามกฎหมายแพงและพาณิชยที่กระทรวงพาณิชย
ไมนอยกวา.............................ลานบาท 

5.2  เปนผูท่ีมีอาชีพรับจางทํางานดานสํารวจนํ้าบาดาลและเจาะบอนํ้าบาดาล โดยมีรถเจาะ อุปกรณการ
เจาะ เคร่ืองสํารวจนํ้าบาดาล เปนของตนเอง โดยแสดงหลักฐานความเปนเจาของรถเจาะและเครื่องสํารวจนํ้า
บาดาลแนบในใบเสนอราคา 

5.3 มีวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาและชางเจาะที่ไดรับหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไมเกิน 5 ป 
เปนพนักงานประจํา ทําหนาท่ีควบคุมการเจาะและอุดกลบบอนํ้าบาดาล ตามหลักเกณฑของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล ออกตามความในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 โดยแนบ
หนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลของวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาและชางเจาะพรอมหลักฐานแสดงการ
เปนพนักงานประจําแนบในใบเสนอราคา 

5.4  มีผลงานการสํารวจนํ้าบาดาลกับทางราชการหรือเอกชนเปนมูลคาไมนอยกวา ............ บาท ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน .......... ป นับแตวันยื่นซองประกวดราคา 

5.5  มีผลงานการเจาะบอนํ้าบาดาลกับทางราชการหรือเอกชนเปนมูลคาไมนอยกวา ...........บาท ภายใน
ระยะเวลา ไมเกิน ............ ป นับแตวันยื่นซองประกวดราคา 

5.6   ไมเปนผูท่ีถูกแจงเรียนช่ือเปนผูท้ิงงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนทองถิ่นหรือ
เอกชน  
6. การสงมอบงานและตรวจการจาง 

6.1 กําหนดสงมอบงานภายใน ............... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6.2  การสงมอบงานและการจายเงิน ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดเปนงวด ............................ 
6.3  สงมอบงานแตละบอ ณ สถานที่ตั้งบอนํ้าบาดาล 
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6.4  การสงมอบบอนํ้าบาดาล ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือวัดความลึกของบอ เคร่ืองวัดระดับนํ้าและ
ตรวจวัดตอหนาคณะกรรมการ 

6.5  คณะกรรมการตรวจการจางสงวนสิทธิ์ที่จะใหผูรับจางทําการทดสอบปริมาณนํ้าตอคณะกรรมการ
ตรวจการจางอีกคร้ังก็ได  

6.6   กรณีทดสอบปริมาณนํ้าไดนํ้านอยกวาสัญญา หรือตํ่ากวารอยละ….คณะกรรมการตรวจการจางสงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับบอนํ้าบาดาลไดแตหากรับไวใชเปนบอสังเกตุการณได 

6.7   กรณีคุณภาพนํ้าบาดาลมีปริมาณคลอไรดเกิน 600 มก./ล. ใหอางอิงบอขางเคียงไดและขื้นอยูกับ 
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง 
7.  การจายเงิน 

    7.1  ผูวาจางใหผูรับจางเปนงวดเพ่ือสงงานครบจํานวนตามกําหนดในขอ 6. หรือเม่ือสงงานครบจํานวน
ตามสัญญา   

    7.2  กรณีท่ีความลืกบอนอยกวาสัญญาใหปรับลดอัตรา……บาท/ม.  และหากไดนํ้านอยกวาสัญญาให
ปรับลดอัตรา……บาท/ ลบ.ม.  และหากรับไวใชเปนบอสังเกตุการณใหจายเงินเพียงรอยละ……..ของสัญญา 
8.  การปรับ  

หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญาและผูวาจางยังมิไดบอกเลิก
สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ ....... ของราคางานจางน้ัน 
9.  การรับประกันผลงาน 

ผูรับจางจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของบอนํ้าบาดาล เน่ืองจากการใชงานตามปกติ เปนเวลา 
......... ป นับถัดจากวันท่ีสงมอบบอนํ้าบาดาลใหกับผูวาจาง 
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ภาคผนวก  ข   
ตัวอยางขอกําหนดคุณลักษณะการจางเหมาเจาะบอบาดาล 

(กรณีใชทอหลายประเภท) 

1.  วัตถุประสงค 
องคการบริหารสวนตําบล…….. มีความประสงคจางเหมาเจาะบอนํ้าบาดาล ตามรูปแบบบอนํ้าบาดาล 

จํานวน  1  บอ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 150 มม. ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 300 ม.  แตละบอจะตองสูบนํ้าไดไมนอย
กวา 8 ลบ.ม./ชม. 
2.  สถานที่เจาะ 

บาน………………หมูที่………ตําบล….……………..อําเภอ …………………....จังหวัด ……………...… 
3.  รายละเอียดท่ัวไป 

-  ผูรับจางจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ เครื่องใชในการสํารวจเจาะและสรางบอนํ้าบาดาลสามารถ
เจาะบอนํ้าบาดาล ท่ีความลึกพัฒนาเฉล่ีย 300 ม.  สามารถใหปริมาณนํ้าไดไมนอยกวา 8 ลบ.ม./ชม. (จากผล
การทดสอบปริมาณนํ้า) 

-  ผูรับจางตองทําการสํารวจทางธรณีฟสิกสกอนทําการเจาะบอนํ้าบาดาล เพ่ือสํารวจสภาพช้ันนํ้าบาดาล
และกําหนดจุดเจาะความลึกที่เหมาะสม 

-  บอนํ้าบาดาลจะตองสามารถสูบนํ้าไดปริมาณน้ําไมนอยกวา 8 ลบ.ม./ชม. ที่การสูบนํ้าอยางตอเน่ืองไมต่ํา
กวา 3 ช่ัวโมง 

-  คุณภาพนํ้าบาดาลรสจืด ใสสะอาดไมมีตะกอนขุน ปริมาณคลอไรดไมเกิน 600 มก./ล.หรืออยูในดุลยพินิจ
ของผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจางและประชาชนผูใชนํ้าในพื้นที่ 

-  ผูวาจางจะถือวาผูรับจางยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนด ในแบบของผูวาจางและรายการทุกรายการ
ประการ หากภายหลังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในดานปริมาณนํ้าและคุณภาพน้ํา ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเอง
ท้ังส้ิน โดยจะเรียกรองคาใชจายใดๆ มิได 

-  วัสดุอุปกรณท่ีนํามาติดต้ังทุกรายการตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 
-  หากสิ่งใดไมไดระบุไวในแบบและรายการ แตจําเปนตองทําเพื่อใหงานลุลวง ตามหลักวิชาการและหลัก

วิศวกรรม ผูรับจางจําเปนตองจัดทําโดยไมคิดมูลคาใดๆ 
-  ขอขัดของ ซ่ึงเกิดขึ้นจากแบบหรือรายการประกอบแบบจะตองอยูในดุลพินิจและการตัดสินใจของผูวาจาง 

ท้ังน้ีเพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไดดวยดี โดยผูรับจาง จะเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมมิได 
-  ผูรับจางจะเปนผูรับมอบอํานาจจากผูวาจางในการยื่นขอรับใบอนุญาตเจาะนํ้าบาดาล ตามหลักเกณฑท่ี

กําหนดไวใน พรบ. นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 คาธรรมเนียมในการยื่นขอและคาใบอนุญาต จํานวนเงิน 510 บาท 
เปนภาระของผูรับจาง 
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-  ผูวาจางสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาการจาง หากการดําเนินการของผูรับจาง เปนไปดวยความลาชา
หรือตรวจสอบแลวเห็นวาไมพรอมดําเนินการใหเปนไปตามกําหนดได อันจะกอใหเกิดความเสียหายตอทาง
ราชการ 
4.  รายละเอียดการดําเนินการ 

4.1 การสํารวจธรณีฟสิกส 
ผูรับจางจะตองดําเนินก่ีสํารวจธรณีฟสิกส เพ่ือตรวจสอบสภาพชั้นนํ้าบาดาลและกําหนดจุดเจาะท่ี

เหมาะสม โดยวิธีการวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะของชั้นดิน/ช้ันหิน (resistivity sounding) รูปแบบการจัด
วางขั้วไฟฟาแบบชลัมเบอรเจร จํานวนไมนอยกวาหมูบานละ 2 จุดสํารวจ โดยแตละจุดตองสํารวจถึงระยะหาง
ระหวางขั้วปลอยกระแสไฟฟา (AB/2) ไมนอยกวา 300 ม.  ทําการแปลความหมายผลการสํารวจของทุกจุดเพ่ือ
กําหนดเจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม ณ หมูบานน้ันๆ โดยมีหลักหมุดแสดงตําแหนงเจาะนํ้าบาดาลที่เห็นได
อยางชัดเจน พรอมผังแสดงตําแหนงจุดสํารวจและจุดกําหนดเจาะบอนํ้าบาดาลและจัดทํารายงานผลการสํารวจ 

หากผลการสํารวจไมพบช้ันนํ้าบาดาล หรือคุณภาพนํ้าบาดาล กรอย เค็ม ไมมีแหลงนํ้าจืด ใหทํา
รายงานผลการสํารวจตอผูควบคุมงานกอสรางเพื่อขอเปล่ียนสถานที่เจาะใหม 

4.2 เครื่องจักรเจาะน้ําบาดาล 
- เคร่ืองจักรเจาะบอใหใชเคร่ืองจักรเจาะบอนํ้าบาดาลแบบหมุนตรง (direct rotary) หรือแบบกระแทก 

(percussion) หรือแบบผสม (combination) มีเคร่ืองยนตเปนตนกําลังสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก 
- มีเสากระโดง (mast) ยาวไมนอยกวา 6 ม.  หรือสามารถยกทอกรุบอความยาว 6 ม.  ลงบอบาดาล

หรือถอนขึ้นไดโดยสะดวก 
- สามารถเจาะในชั้นกรวดทรายดวยหัวเจาะขนาดเสนผาศูนยกลาง 300 มม. ตลอดความลึกไมตํ่ากวา 

75 ม.  หรือสามารถเจาะในชั้นหินแข็งไดขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 200 มม. ตลอดความลึกไมต่ํากวา 
75 ม.  

4.3 การกอสรางบอนํ้าบาดาล แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
4.3.1  บอนํ้าบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอใหใชกรวดแมนํ้าคัดขนาดตามความเหมาะสมของชั้นนํ้า ใส

รอบทอกรองในชวงช้ันกรวดทรายใหนํ้า เหนือกรวดกรุ ใสดินเหนียวนํ้าจืดทับกรวดกรุจนถึงความลึกไมนอยกวา 
6 ม.  จากระดับผิวดิน ชวงท่ีเหลือผนึกดวยซีเมนตจนถึงผิวดินเทลานคอนกรีต เปนชานบอ ขนาด 1.5 ม. x 1.5 
ม. x 0.15 ม. 

4.3.2  บอบาดาลแบบบอเปด (open hole) การสรางบอบาดาลในช้ันหินแข็ง สามารถสรางบอ
บาดาล แบบบอเปด โดยการลงทอกรุบอจนถึงหินแข็ง โดยที่ผนังบอตองแข็งแรงไมพังชํารุดในภายหลังและ
จะตองผนึกดวยซีเมนตระหวางทอกรุกับผนังบอ จนถึงความลึก 6 ม.  จากผิวดิน และเทลานคอนกรีตเปนชาน
บอ ขนาด 1.5 ม. x 1.5 ม. x 0.15 ม. 
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4.4 ขนาดหลุมเจาะ 
- บอบาดาลแบบ กรวดกรุรอบทอ หลุมเจาะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 300 มม. ตลอด

ความลึก สามารถใสทอกรุ ทอกรอง ขนาด เสนผาศูนยกลาง 150 มม.  ไดสะดวกไมเบียดขางบอ 
- บอบาดาลแบบบอเปดหลุมเจาะ ตองไมนอยกวา 150 มม. และผนังบอตองแข็งแรงพอ และไมชํารุด

ภายหลัง หลุมเจาะตองกลม และตั้งฉากกับผิวดิน 
4.5 การเก็บตัวอยางดิน หรือหิน ใหเก็บตัวอยางดินหรือหินที่ไดจากการเจาะทุกๆ ระยะ 1.50 ม. ท่ีเจาะ

ผานใสภาชนะท่ีจัดทําเปนชองๆ หลังจากเสร็จงานแลวใหเก็บใสถุงพลาสติกอยางดี ตัวอยางละประมาณ 300 
กรัม พรอมระบุ ความลึก สถานที่ ของตัวอยางกํากับลงบนถุงดวย เพ่ือสงมอบใหผูวาจางตรวจสอบ 

4.6 การเลือกช้ันนํ้าเปนหนาท่ีของผูรับจาง ผูรับจางจะรับผิดชอบเก่ียวกับการวิเคราะหสภาพช้ันนํ้าดวย
เคร่ืองหยั่งธรณี หรือวิเคราะหตามสภาพชั้นดิน ช้ันหิน ท่ีเจาะผาน ขึ้นกับสภาพอุทกธรณีวิทยาของแตละพ้ืนท่ี 
เพ่ือเลือกช้ันนํ้าท่ีคาดวาจะใหนํ้าจืด คุณภาพดี และใหปริมาณนํ้าไมต่ํากวาท่ีกําหนดในสัญญาเอง 

4.7 ทอกรุบอนํ้าบาดาล 
- บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอใหใชทอกรุทอพีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ช้ันคุณภาพ 13.5 ที่ผลิต ตาม

มาตรฐาน มอก. 17-2532 (สําหรับบอที่มีความลึก 0-120 ม. ) และใชทอกรุบอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 150 
มม. ที่ผลิตตามมาตรฐาน ASTM A-120 หรือมาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4 (สําหรับบอท่ีมีความลึกเกิน 
120 ม. )  

- บอบาดาลแบบบอเปด (open hole) ใชทอกรุบอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 150 มม. ท่ีผลิตตาม
มาตรฐาน ASTM A-120 หรือมาตรฐาน มอก. 277-2532 ประเภท 4 

4.8 ทอกรองนํ้า ทอกรองนํ้าเปนแบบเซาะรอง หรือแบบพันลวดวางทอกรองนํ้าตลอดความหนาของชั้น 
ท่ีใหนํ้า และความยาวของทอกรองรวมกันตองไมนอยกวา 6 ม.   

- บอบาดาลแบบกรุรอบทอ ใหใชทอกรองนํ้าพีวีซี ขนาด Ø 150 มม. ช้ันคุณภาพ 13.5 ท่ีผลิตตาม
มาตรฐาน มอก.17-2532 ขนาดรองเซาะ 2.4 มม. หางกัน 120 มม. หรือทอเซาะเหล็กชนิดเดียวกับทอกรุ ขนาด 
Ø 150 มม. เซาะรองตามแนวยาวของทอ ขนาดรองกวางไมเกิน 3 มม. และยาวไมเกิน 88 มม. แตละรองหาง
กันไมนอยกวา 12.5 มม. ในแนวขวาง และ 113 มม. ในแนวดิ่ง 

- บอบาดาลแบบเปดถาจําเปนตองวางทอกรองนํ้าชวงบน ใหใชทอกรองแบบเซาะรองมาตรฐาน
เดียวกับทอกรุบอ 

4.9  ทอรับทราย บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใชทอรับทราย ประเภทเดียวกับทอกรุบอ ความยาวไม
นอยกวา 3 ม.  โดยปลายดานลางของทอรับทรายใหปดตัน 

4.10  กรวดกรุบอ บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ใชกรวดแมนํ้าคัดขนาดตามความเหมาะสมของชั้นนํ้า 
โดยกรุกรวดรอบทอกรองเหนือทอรับทรายไมเกิน 5 ม.  

4.11 การผนึกขางบอ  
- บอบาดาลแบบกรวดกรุรอบทอ ตองผนึกขางบอดวยดินเหนียวนํ้าจืดเน้ือเนียน ปนเปนเม็ดกระสุน

กลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 ซม. โดยประมาณ ตากแดดใหแหง คอยๆ หยอนลงขางบอ ปดทับกรวดกรุ 
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จนถึงระยะความลึกไมนอยกวา 6 ม.  จากผิวดิน ที่เหลือใหผนึกขางบอดวยซีเมนตลวน หรือซีเมนตผสมทราย
จนถึงผิวดิน เพ่ือปองกันมิใหนํ้าจากภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุบอ 

- บอบาดาลแบบเปด ตองผนึกขางบอดวยดินเหนียวนํ้าจืดเน้ือเนียนและซีเมนตเชนเดียวกับการผนึก
ขางบอ ของบอนํ้าบาดาลแบบกรุกรวด ปนเปนเม็ดกระสุนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร 
โดยประมาณ ปดทับกรวดกรุบอ จนถึงระยะความลึกไมนอยกวา 6 ม.  จากผิวดิน ท่ีเหลือใหผนึกขางบอดวย
ซีเมนตลวน หรือซีเมนตผสมทรายจนถนถึงผิวดิน เพ่ือปองกันมิใหนํ้าจากภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุบอ 

4.12  ลานคอนกรีตชานบอ ผูรับจางจะตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอนํ้าบาดาล ขนาด
1.5x1.5x0.15 ม. และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ําออกจากบริเวณบอ 

4.13  การพัฒนาบอนํ้าบาดาล ผูรับจางจะตองทําการพัฒนาบอบาดาล โดยเร่ิมจากการตักนํ้าขุนขนออก
ท้ิงจากบอดวยกระบอกตัก จนนํ้าคอนขางใส แลวจึงทําการเปาลางดวยลม จนนํ้าใสสะอาดและไมมีทรายเขาบอ 
ดวยเคร่ืองอัดลมท่ีมีกําลังผลิตลมไมนอยกวา 175 ลบ.ฟ./นาที ท่ีแรงดันลมไมนอยกวา 7 กก./ตร.ซม. 

4.14  การทดสอบปริมาณนํ้า 
4.14.1   ตองทําการสูบทดสอบปริมาณน้ําหลังจากไดทําการพัฒนาบอบาดาลจนนํ้าใสสะอาดแลว

เทาน้ัน และปลอยใหระดับนํ้าคืนตัวสูระดับเดิม 
4.14.2   การสูบทดสอบปริมาณน้ําใหดําเนินการ โดยวิธีสูบนํ้าดวยอัตราคงที่ หรือวิธีเพ่ิมอัตราการ

สูบเปนขั้นๆ (step drawdown) และเก็บบันทึกขอมูลการสูบทดสอบตามแบบฟอรมที่กําหนดไว (เอกสารแนบ) 
4.14.3   การวัดระดับนํ้าใหใชเครื่องวัดระดับนํ้าแบบไฟฟา  
4.14.4   อุปกรณการวัดปริมาณน้ํา ใหใชเคร่ืองวัดอัตราการไหลของนํ้าประเภทเครื่องวัดความเร็ว

ของนํ้า (flow meter) หรือ ออริฟช (orifice) หรือ เวีย (weir) แตถาปริมาณนอยกวา 15 ลบ.ม./ชม. ใหใชวิธีการ
ตวงดวยภาชนะที่ทราบปริมาตรแนนอนแลวก็ได 

4.14.5   ระยะเวลาการสูบทดสอบตองสูบไมนอยกวา 8 ชม. โดยระดับนํ้าลดลงไปอยูคงที่ในแตละ
อัตราการสูบแลว 

4.15  การเก็บตัวอยางนํ้า ผูรับจางตองเก็บนํ้าตัวอยางจากบอบาดาลเพื่อการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใหเก็บ
ตัวอยางในขณะทําการสูบทดสอบปริมาณนํ้าโดยใหเก็บกอนทําการหยุดสูบประมาณ 5 นาที ปริมาณนํ้าตัวอยาง
ท่ีเก็บอยางนอย 2 ลิตร ขางขวดนํ้าตัวอยางใหระบุสถานที่ วัน เดือน ป ท่ีเก็บใหชัดเจนแลวนําสงเพ่ือวิเคราะห
คุณภาพน้ําในหองปฏิบัติการโดยนักเคมีตอไป 

4.16   การปรับสภาพพื้นท่ีเม่ือไดทําการเจาะบอนํ้าบาดาลแลวผูรับจางจะตองปรับสภาพพื้นท่ีโดยการกลบ
เกล่ียผิวดินใหเรียบรอยตามสภาพผิวดินเดิม ในกรณีเลิกเจาะเพราะเจาะไมไดผลตามขอกําหนด ผูรับจางตองทํา
การร้ือถอนและอุดกลบบอตามหลักวิชาการ พรอมทั้งเกล่ียผิวดินใหอยูสภาพเดิม 

4.17   การรายงานผลการดําเนินงาน 
 ผูรับจางตองรวบรวมขอมูล และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอรมที่ไดรับจากผูวาจาง 

คณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกดูไดตลอดเวลา ส่ิงท่ีผูรับจางจะตองสงมอบกอนการสงมอบงานมี
ดังน้ี 
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- ขอมูลการสํารวจธรณีฟสิกส แผนที่ แผนผังจุดสํารวจ และรายงานฉบับสมบูรณเปนรูปเลมตาม
มาตรฐานเปนภาษาไทย จํานวน 1 ชุด 

- รายงานการปฏิบัติงานประจําวัน (แบบ นบ./3)  
- รายงานการทดสอบปริมาณนํ้า และการวัดระดับนํ้าคืนตัว (ตามแบบฟอรม) 
- รายงานประวัติบอนํ้าบาดาล (แบบ นบ./1) 
- ผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า (จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือสวนราชการที่เก่ียวของกับการวิเคราะห

นํ้า หรือสถาบันเอกชนที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบ) 
- ตัวอยางดิน 
- ตัวอยางนํ้า 

4.18  การขออนุญาตใชนํ้าบาดาลตาม พรบ. นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
 ผูรับจางรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ในการยื่นคําขอใบอนุญาตใชนํ้าบาดาลตอพนักงานนํ้าบาดาล

ประจําทองที่ พรอมผลวิเคราะหคุณภาพนํ้า (กรณีวิเคราะหตัวอยางนํ้าบาดาลแลวจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
หรือสวนราชการอื่นๆ หรือองคกรของรัฐ  ท่ี เ ก่ียวกับการวิ เคราะหคุณลักษณะของนํ้าหรือสถาบันท่ี 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลใหความเห็นชอบ) 
5.  เง่ือนไขการเสนอราคา 

5.1  ผูเสนอราคาจะตองมีเครื่องเจาะพรอมที่จําเนินการใหไดแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด และเปนเครื่อง
เจาะที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 4.2 ผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบเครื่องเจาะนํ้าบาดาลของ
ผูเสนอราคา หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดจาง เห็นวาเครื่องเจาะนํ้าบาดาลของผูเสนอราคา 
ไมถูกตองตามขอกําหนด หรือมีแตไมพรอมที่จะดําเนินการ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณา 

5.2  ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานเจาะบอบาดาล จะตองมีชางเจาะและวิศวกร หรือ 
นักธรณีวิทยาที่ไดรับหนังสือรับรองจากกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ท้ังน้ีจะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองพรอม 
ใบเสนอราคาดวย 

5.3  ผูเสนอราคาจะตองนํารูปถายเครื่องเจาะและอุปกรณ รวมท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณสํารวจพรอม
หลักฐานแสดงความเปนเจาของและ/หรือ หนังสือแสดงการใหความสนับสนุนหรือรวมงานของเจาของเครื่องมือ 
มาแสดงตอคณะกรรมการจัดจาง 

5.4  ผูเสนอราคาจะตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ 
6.   การสงมอบงานและตรวจการจาง 

6.1  กําหนดสงมอบงานภายใน   45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6.2  การสงมอบงานและการจายเงิน ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดเปนงวดๆ งวดละ 1 บอ ผูวาจางจะ

จายเงินในแตละงวดก็ตอเม่ือผูรับจางไดสงมอบบอนํ้าบาดาล และเปนบอที่คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับ
ถูกตองเสร็จส้ินเรียบรอยแลว 

6.3  สงมอบงานแตละบอ ณ สถานที่ตั้งบอนํ้าบาดาล 
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6.4  การสงมอบบอนํ้าบาดาล ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือวัดความลึกของบอ เคร่ืองวัดระดับนํ้าและ
ตรวจวัด ตอหนาคณะกรรมการตรวจกาจางและผูควบคุมงาน 

6.5  คณะกรรมการตรวจการจางสงวนสิทธิ์ที่จะใหผูรับจาง ทําการทดสอบปริมาณนํ้าตอคณะกรรมการ
ตรวจการจางอีกคร้ังก็ได 

6.6 กรณีทดสอบปริมาณนํ้าไดนํ้านอยกวาสัญญา หรือต่ํากวารอยละ….คณะกรรมการตรวจการจางสงวน
สิทธิ์ที่จะไมรับบอนํ้าบาดาลได แตหากรับไวใชเปนบอสังเกตุการณได 

6.7 กรณีคุณภาพนํ้าบาดาลมีปริมาณคลอไรดเกิน 600 มก./ล. ใหอางอิงบอขางเคียงไดและข้ึนอยูกับ
ดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง 

6.8 ผูรับจางจะตองมีหนังสือรับรองโดยผูนําชุมชนและประชาชนในหมูบานท่ีจะใชนํ้าจากบอบาดาลที่เจาะ
ไวน้ี รวมกันไมนอยกวา 5 คน ยืนยันความลึกของบอ ชนิด และจํานวนของทอกรุกรองนํ้า และความลึก 
ตลอดจนปริมาณน้ําที่สูบไดอยางตอเน่ืองดวย 
7.  การจายเงิน 

7.1 หากผูรับจางดําเนินการสํารวจธรณีฟสิกสโดยละเอียดแลวพบวาในหมูบานไมมีจุดเจาะนํ้าบาดาลหรือ
มีจุดเจาะนํ้าบาดาลแตคุณภาพนํ้าบาดาล กรอย เค็ม ไมมีแหลงนํ้าจืด ใหรายงานตอผูควบคุมงานเพ่ือให 
ผูควบคุมงานกําหนดพ้ืนที่สํารวจใหใหม หากผูรับจางดําเนินการตอไปแลวยังไมสามารถสํารวจหาจุดที่มีแหลง 
นํ้าบาดาลได ใหรายงานตอผูควบคุมงาน เพ่ือใหผูควบคุมงานลงนามรับรองวา ผูรับจางไดดําเนินการสํารวจใน
หมูบานและพ้ืนที่น้ันๆ โดยละเอียดและเต็มความสามารถแลว แตไมมีจุดเจาะบอนํ้าบาดาลที่เหมาะสม ผูวาจาง
จะจายเงินคาจางใหตามคาใชจายจริงท่ีผูรับจางใชในการสํารวจธรณีฟสิกส แตไมเกิน 5,000 บาท 

7.2  ผูวาจางจะจายเงินใหผูรับจางเปนงวดเม่ือสงงานครบจํานวนตามกําหนดในขอ 6 หรือเม่ือสงงานครบ
จํานวนตามสัญญา 

7.3  หากความลึกรวมของบอนํ้าบาดาลที่สงมอบนอยกวาความลึกเฉลี่ยรวมที่กําหนดไว (ความลึกเฉลี่ย X 
จํานวนบอที่สงมอบ) ผูวาจางจะทําการปรับลดราคา (หักเงินคาจาง) ในสวนท่ีขาด ดังน้ี 

- บอนํ้าบาดาลแบบกรุกรวดรอบทอ ใชทอพีวีซี ปรับลดเมตร 1,600 บาท 
- บอนํ้าบาดาลแบบกรุกรวดรอบทอ ใชทอเหล็ก ปรับลดตามอัตราท่ีใชในการกําหนดราคาคาเจาะ 

(เมตรละ 2,000 บาท 2,200 บาท 2,500 บาท หรือ 2,700 บาท) 
7.4  หากบอนํ้าบาดาลที่เจาะดวยระบบลมเจาะและใสทอ ASM A-120 ไมตลอดความลึกบอ ผูวาจางจะทํา

การปรับลดราคาสําหรับชวงความลึกท่ีไมไดใสทอเมตรละ 800 บาท 
7.5  หากความลึกรวมของบอนํ้าบาดาลที่สงมอบ มากกวาความลึกเฉล่ีรวมที่กําหนดไว ผูวาจางจะไม

จายเงินเพ่ิมในสวนท่ีเกินแตอยางใด 
7.6  หากบอนํ้าบาดาลที่ผูรับจางสงมอบ มีปริมาณน้ํานอยกวาตามที่กําหนดในสัญญา ผูวาจางจะทําการ

ปรับลดราคาลงในอัตราปริมาณนํ้าท่ีต่ํากวาที่กําหนดลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง 25,000บาท แตปริมาณนํ้าจะตอง
ไมนอยกวา 5.60 ลบ.ม./ชม. (70% ของปริมาณนํ้าตามสัญญา)  
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   7.2   กรณีที่ความลืกบอนอยกวาสัญญา  หากรับไวใชเปนบอสังเกตุการณใหจายเงินเพียงรอยละ ……..
ของสัญญา 
8.  การปรับ 

หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิไดบอกเลิก
สัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางน้ัน 
9.  การรับประกันผลงาน 

ผูรับจางจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของบอนํ้าบาดาล เน่ืองจากการใชงานตามปกติ เปนเวลา 1 ป 
นับถัดจากวันที่สงมอบบอนํ้าบาดาลใหกับผูวาจาง 
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ภาคผนวก  ค   
ตัวอยางขอกําหนดงานเจาะบอน้ําบาดาลพรอมอุปกรณ 

 
ขอบขายงานน้ีประกอบดวยการเจาะสํารวจ และงานขุดเจาะกอสรางบอนํ้าบาดาล พรอมอุปกรณจํานวน    

1 บอ ท่ีตําบล ............................. อําเภอ ..................... จังหวัด ............................. โดยผูรับจางเปนผูจัดหา
แรงงานเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณตางๆ มาดําเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงค 
1. ลักษณะงานโดยทั่วไป 

1.1 ทําการสํารวจวัดความตานทานกระแสไฟฟา 
1.2 เจาะสํารวจแหลงนํ้าบาดาลเพื่อทําการทดสอบปริมาณน้ํา พรอมตรวจสอบช้ันนํ้าดวยเคร่ืองหยั่งธรณี 

และคุณภาพนํ้า 
1.3 เม่ือผลการเจาะสํารวจทดสอบปริมาณนํ้า/คุณภาพนํ้าตามขอ 1.2 เปนที่ยอมรับในการใชงานไดใหทํา

การขยายบอเจาะสํารวจเพ่ือกอสรางเปนบอนํ้าบาดาลถาวรตอไป 
1.4 ใสทอกรุและทอกรองนํ้า 
1.5 กรุบอและอุดชองวางรอบบอ 
1.6 พัฒนาบอวัดปริมาณนํ้าและทดสอบคุณภาพนํ้า 
1.7 ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าพรอมอุปกรณ 

2. การเจาะสํารวจแหลงน้ําบาดาล 

2.1 การเจาะสํารวจแหลงนํ้าบาดาล 
ผูรับจางจะตองเจาะสํารวจแหลงนํ้าบาดาลโดยใชเครื่องยนตแบบหมุน หรือแบบกระแทก หรือแบบ

ผสม มีเครื่องยนตหรือเคร่ืองปนไฟฟาหรือไฟฟาเปนตนกําลัง สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก พรอมดวยอุปกรณ
ท่ีเหมาะสมกับงานเจาะสํารวจแหลงนํ้าบาดาล โดยมีเสนผาศูนยกลางขนาดไมนอยกวา ......... มม. ความลึก
ประมาณ .......... เมตร หรือ หยุดเม่ือพบช้ันหินแกรนิตและทําการทดสอบปริมาณนํ้า/คุณภาพนํ้า 

ในกรณีปริมาณนํ้า/คุณภาพนํ้าเปนที่ยอมรับในการใชงานได ก็จะใหดําเนินการทําการขยายบอเจาะ
สํารวจน้ีเพ่ือกอสรางเปนบอนํ้าบาดาลถาวรตอไป 

2.2 การขุดบอนํ้าบาดาล 
ผูรับจางจะตองขุดบอนํ้าบาดาล โดยใชเคร่ืองยนตแบบหมุน หรืออุปกรณตามขอ 2.1 พรอมดวย

อุปกรณท่ีเหมาะสมกับงานขุดบอนํ้าบาดาล เพื่อทําการควานหลุมเจาะสํารวจใหมีเสนผาศูนยกลางขนาด 
ไมนอยกวา .......... มม. 

การเลือกช้ันนํ้าใหเปนหนาท่ีของผูรับจาง และผูควบคุมงานซ่ึงพิจารณาคาที่แปลไดจากเครื่อง 
หยั่งธรณี หรือตามคําแนะนําวินิจฉัยจากผูเช่ียวชาญดานนํ้าบาดาล 
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2.3 การกรุบอ 
บอนํ้าบาดาลที่จะสรางเปนบอแบบกรวดกรุรอบบอ ใชกรวดแมนํ้าคัดขนาดท่ีมีลักษณะกลมมน และมี

ขนาดเหมาะสมกับชองของทอกรองนํ้า ใสรอบทอกรองนํ้าในชวงช้ันทรายเหนือกรวดกรุใหใสดินเหนียว เน้ือ
เนียนสะอาดปราศจากการเจือปนและจืด หรือซีเมนตทับกรวดกรุชวงทอที่เหลือผสมซีเมนตกับนํ้าใสโดยรอบบอ
จนถึงระดับผิวดิน  

2.4 การใสทอกรุ  
ทอกรุบอใหใชทอเหล็กอาบสังกะสี มาตรฐาน BS 1387 ประเภท 2 หรือตามมาตรฐาน มอก.  

277-2532  ขนาดเสนผาศูนยกลาง .......... มม.  มีความลึกตามความเหมาะสมกับสภาพของช้ันนํ้า 
2.5 ทอกรอง  

ทอกรองนํ้าใหใชทอกรองขนาดขนาดเสนผาศูนยกลาง ..........  มม. แบบทอพันลวดแบบเช่ือมตอทํา
ดวย สแตนเลสที่มีรูเปดพอเหมาะกับขนาดของเม็ดทราย ความยาวของทอกรองนํ้าจะตองเหมาะสมกับสภาพ
ของช้ันใหนํ้าและปริมาณนํ้าท่ีตองการ ขอตอทอกรองกับทอกรุบอใชชนิดขันเกลียว  

2.6 ทอรับทราย  
ใชทอมาตรฐานเดียวกับทอกรุบอขนาดขนาดเสนผาศูนยกลาง .......... มม. ยาวไมนอยกวา .......... 

เมตร ตอกับปลายทอกรองนํ้า ใชขอตอชนิดขันเกลียว (threade joint) โดยท่ีปลายลางสุดของทอรับทรายจะตอง
ปดตันกอนจะนําไปใชงานตองทาดวยวัสดุปองกันสนิมเชนเดียวกับทอกรุบอ 

2.7 โครงบังคับทอ  
โครงบังคับทอทําดวยโลหะเพ่ือบังคับใหทออยูศูนยกลางบอ ผูรับจางจะตองติดตั้งหรือเช่ือมโครง

บังคับทอท่ีดานบนและดานลางของทอกรองนํ้าในแตละช้ันนํ้า 
2.8 กรวดกรุ  

ตองเปนกรวดแมนํ้าคัดขนาดเม็ดกลมมน เม็ดกรวดตองมีขนาดใหญพอเหมาะที่จะกันไมใหเม็ดทราย
ไหลลอดเขาไปในทอกรองน้ําไดเกิน 10% กรวดที่ใชทั้งหมดกอนใสลงบอตองลางใหสะอาดระดับกรวดที่ใสตอง
สูงเหนือระดับบนสุดของทอกรองนํ้า 

2.9 การอุดและการผนึกขางบอ  
การอุดบอในกรณีท่ีไมตองการใชบอสวนท่ีเจาะเกินไป หรือในกรณีที่จะทําบอท่ีอยูตื้นกวารูดินท่ีเจาะ 

จะตองอุดดวยดินเหนียวเน้ือเนียนปราศจากสิ่งเจือปนและจืด หรืออุดมดวยซีเมนตในกรณีท่ีมีนํ้าเค็มอยูตอนลาง
และใชดินเหนียวหรือกรวดอุดในสวนความลึกที่ไมตองการ 

การผนึกขางบอใชซีเมนตหรือดินเหนียวที่มีคุณภาพเหมือนท่ีใชอุดบอ การผนึกขางบอดวยซีเมนต
จะตองใชเคร่ืองสูบๆ  อัดซีเมนตท่ีผสมกับนํ้าแลวสูบอัดลงไป ถาใชดินเหนียวตองใสดินเหนียวที่เตรียมไวกอน
แลว โดยใสรอบๆ ของทอกรุอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ืองจนถึงระดับต่ํากวาผิวดินตามความเหมาะสม และคอย
เติมจนกวาจะอยูตัวหรือจนพัฒนาบอเสร็จ 
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ในกรณีท่ีมีช้ันนํ้าท่ีมีคุณภาพไมเหมาะสมหรือไมตองการใชอยูเหนือช้ันท่ีจะใชนํ้าจะตองผนึกรอบทอ
กรุดวยซีเมนตผสมนํ้า (เชนเดียวกับการอุดและผนึกขางบอ) โดยใชซีเมนต 1 ถุง (50 กก.) ตอนํ้า 30 ลิตร แทน
การผนึกดวยดินเหนียว ชวงที่ผนึกตองเหนือจากระดับกรวดกรุตามความเหมาะสมหรืออยูในการวินิจฉัยของ 
ผูควบคุมงาน 

2.10  การพัฒนาบอ   
ผูรับจางจะตองทําการพัฒนาบอโดยการเปาลางดวยลมจนนํ้าใสสะอาดและไมมีทรายเขาบอ และใช

ทอดูดเพ่ือเก็บทรายกนบอและวัดระดับนํ้าได 
2.11  การฆาเช้ือโรค   

หลังจากการพัฒนาบอตามขอ 2.10 เปนที่เรียบรอยแลว กอนท่ีจะติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพ่ือทดสอบ
ปริมาณนํ้า ภายในบอจะตองทําการฆาเช้ือโรคดวยคลอรีน ซ่ึงมีความเขมขนท่ีจะฆาเช้ือได และปลอยใหนํ้ายา
คลอรีนแชอยูในบอไมตํ่ากวา 2 ชม. เสียกอนจึงจะเปาลางดวยลมหรือสูบออก 

2.12  การสูบทดสอบ การเก็บตัวอยางนํ้าและการวิเคราะหนํ้า 
2.12.1   เก็บตัวอยางนํ้าดวยภาชนะท่ีสะอาดหลังจากการพัฒนาบอเสร็จแลวไมนอยกวา 3 ลิตร 
2.12.2  เก็บตัวอยางนํ้าในขณะทําการสูบทดลองปริมาณนํ้า โดยเก็บกอนหยุดสูบ 15 นาที พรอมระบุ  

วัน เดือน ป ท่ีเก็บใหชัดเจนแลวนําสง เพื่อวิเคราะหคุณภาพนํ้าตอไป การเก็บตัวอยางนํ้าจะตองกระทําตอหนาผู
ควบคุมงานของผูวาจาง คาใชจายในการเก็บตัวอยางนํ้าพรอมทั้งคาวิเคราะหนํ้าตัวอยาง ผูรับจางเปน
ผูรับผิดชอบทั้งส้ิน 

2.12.3   การสงตัวอยางนํ้าเพ่ือทําการวิเคราะหตองเปนสถาบันวิเคราะหท่ีเช่ือถือได พรอมท้ังใหระบุผล
วิเคราะหตัวอยางน้ันดวยวา สามารถใชบริโภคไดหรือไม ถาใชบริโภคไมไดจะตองระบุรายการที่เกินมาตรฐาน
นํ้าดื่มที่จะใชบริโภคไดใหเดนชัด 

2.12.4   การปรับสภาพพ้ืนที่ เม่ือไดทําการเจาะบอนํ้าบาดาลแลวผูรับจางจะตองปรับสภาพพื้นท่ี โดยการ
กลบเกลี่ยผิวดินใหเรียบรอยตามสภาพ ผิวดินเดิม ในกรณีเลิกเจาะเพราะเจาะไมไดผลตามขอกําหนดผูรับจาง
ตองทําการรื้อถอนและอุดกลบ ถมหลุมพรอมทั้งเกล่ียผิวดินใหอยูสภาพเดิม 

2.12.5  ลานคอนกรีตชานบอ ผูรับจางจะตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอนํ้าบาดาล ขนาด  
1.5 ม. x 1.5 ม. x 0.15 ม. และรอบชานบอจะตองมีทางระบายนํ้าออกจากบริเวณบอ 

2.12.6  การทดสอบปริมาณนํ้า  
(1) ติดตั้ ง เค ร่ืองสูบทดสอบนํ้าบาดาลขนาดที่ เหมาะสมกับการให นํ้าของบอบาดาล แต 

ไมนอยกวา ........... ลบ.ม./ชม. ทําการสูบตอเน่ืองติดตอกันไมนอยกวา ......... ช่ัวโมง และใหวัดระดับนํ้าใน 
บอบาดาลดวย 

(2)  ตองทําการสูบทดสอบปริมาณนํ้าหลังจากไดทําการพัฒนาบอบาดาลจนน้ําใสสะอาดแลว
เทาน้ัน และปลอยใหระดับนํ้าคืนตัวสูระดับเดิม 
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(3) ตองดําเนินการสูบทดสอบปริมาณนํ้าโดยวิธีสูบแบบอัตราสูบเปล่ียนแปลง (step drawdown 
test) โดยการสูบนํ้าหลายๆ อัตรา ไมนอยกวา 4 อัตรา โดยใชอัตราการสูบตํ่าในชวงแรกของการทดสอบ และ
คอยๆ เพ่ิมขึ้น แตละอัตราการสูบจะตองรักษาใหคงท่ีในชวงเวลาทุก 3 ช่ัวโมงหรือจนกวาระดับนํ้าไม
เปล่ียนแปลง ดําเนินการสูบทดสอบปริมาณนํ้าท้ังส้ินไมนอยกวา 12 ช่ัวโมงตอเน่ืองกัน และเก็บบันทึกขอมูลตาม
แบบฟอรมที่กําหนดไว (เอกสารแนบ) 

(4) การวัดระดับนํ้าใหใชเคร่ืองวัดระดับนํ้าแบบไฟฟา  
(5) อุปกรณการวัดปริมาณนํ้าใหใชเคร่ืองวัดอัตราการไหลของน้ําประเภท flowmeter หรือ orifice 

หรือ weir แตถาปริมาณนอยกวา ….. ลบ.ม/ชม. ใหใชวิธีการตวงดวยภาชนะท่ีทราบปริมาตรแนนอนแลวก็ได 
(6) ระยะเวลาการสูบทดสอบตองสูบไมนอยกวา 12 ชม.โดยระดับนํ้าลดลงไปอยูคงท่ีในแตละอัตรา

การสูบแลว  
2.13  จัดทําและสงมอบรายงานการเจาะบอตามแบบพิมพ 

จัดทําและสงแบบรายงานการเจาะบอตามแบบพิมพ นบ./3. นบ./4. และนบ./5. (ตามประกาศกรม
ทรัพยากรธรณี ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2521 ออกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตาม พ.ร.บ. นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520) 
พรอมทั้งดินตัวอยางท่ีเก็บไวสงมอบใหแกผูวาจางในขณะท่ีสงมอบงานงวดสุดทาย 

2.14  เครื่องสูบนํ้าและติดตั้ง 
2.14.1   เคร่ืองสูบนํ้าเปนเครื่องสูบชนิดจุมใตนํ้า จะตองเปนของใหมท่ีไมเคยใชงานมากอน สามารถสูบนํ้า

ไดไมนอยกวา .... ลบ.ม./ชม. ขับดวยมอเตอรไฟฟาขนาดไมนอยกวา ..... แรงมา มีแรงสงรวมไมนอยกวา .... 
เมตร ในกรณีท่ีใชเคร่ืองสูบนํ้าขนาดสูบนํ้าได..... ลบ.ม./ชม. จะตองมีความสามารถในการสงนํ้าไดไมนอยกวา.... 
เมตร เชนเดียวกัน 

2.14.2   สายไฟตองเปนสายไฟชนิดกันนํ้าใชสําหรับเคร่ืองสูบนํ้าบาดาล มีความโตพอเหมาะกับขนาด 
มอเตอรไฟฟา และทนความรอนไดไมตํ่ากวา 75°ซ ยาวไมนอยกวา .......... เมตร 

2.14.3   ชุดสวิตซควบคุมพรอมอุปกรณ โวลตมิเตอร แอมมิเตอร ชุดควบคุมระดับนํ้าในถังนํ้าใส 
2.14.4   อุปกรณจําเปน คือ ประตูนํ้า ล้ินกันนํ้ากลับและสามทางสําหรับระบายนํ้าท้ิง ผูรับจางตองจัดหาและ

ติดตั้งใหครบถวน พรอมท้ังมอบเอกสารแสดงรายละเอียดของเครื่องสูบนํ้าจํานวน 1 ชุด 
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ภาคผนวก  ง 
ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนท่ัวประเทศ 

ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดกระบี่ 

1 นาย สุชาติ  ขนอม 7  ต.กระบี่ใหญ  อ.เมือง  จ.กระบี่  
81000 

087-5622194 โรตารี่เครื่องยนต 
/Top head drive  
2 ชุด 

กรุงเทพมหานคร 

2 บริษัท กรุนดฟอส ประเทศไทย 
จํากัด 

947/168 ม.12 ถ. บางนา-ตราด กม.3 
แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 

  

3 นางสาว ขวัญใจ  สอนใจ บริษัท วอเตอร รีซอรช เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 117/43 ม.10 แขวงลาดพราว  
เขตลาดพราว กทม. 10230 

081-7009162 Direct Circulation 

4 นาย ฉกรรจ  ประยูรชาติ 81/168  ม.5  ถ.วิภาวดีรังสิต  ต.ทุงสอง
หอง  อ.หลักสี่  กทม.  10210 

081-6410107  

5 นาย ชูศักด์ิ  ไตสวัสดิ์พานิช 99/135  ถ.พระราม 2  แขวงแสมดํา  
เขตบางขุนเทียน  กทม.  10150 

081-8137751  

6 นาย เตาะคี้  แซจัง 43/272  ถ.พระราม 2 ม. 7  แขวงแสมดํา  
เขตบางขุนเทียน  กทม. 10150 

081-6856976  

7 นาย ธนกฤต  อารยศักดากุล 151/206  ม.6  แขวง บางไผ  เขตบางแค  
กทม. 10160 

081-9305891 โรตารี่เครื่องยนตต้ัง
แทน 3 ชุด 

8 นาย นิวัตร  สุขจิตร 554/16  ถ.ประชาอุทิศ  แขวงทุงครุ   
เขตทุงครุ  กทม. 10140 

081-6260024  

9 นาย วจักษุ   อังคศุภรกุล บริษัท จ.แสงศิริ จํากัด  225(1/20) ออน
นุช  ต.ประเวศ  อ.ประเวศ กทม.10250 

084-6644070  

10 นาง วรรณพร   วรุณกาญจน 164/18  ม.1  ต.บางไผ  อ. บางแค  
กทม. 10160 

089-7806123  

11 นาย วัชรินทร   ตรีรัศมีพร 14/9  ม.1  แขวง  บางมด  เขตทุงครุ  
กทม.  10140 

081-9288130 ต้ังแทน 3 ชุด 

12 นาย วิชัย   ชัยกิตติคุณ 10  ถ.ปรินายก  แขวง บานพานถม   
เขตพระนคร  กทม.  10200 

081-8274831 Top head drive 2 ชุด  

13 นาย วิวัตน  ใจดี 79/31  ม.2  ถ.ศรีนครินทร  แขวงบาง
บอน เขตประเวศ  กทม.  10250 

089-2035277  

14 นาย วีรวิชญ  กวีวงคสกุล 61/97  ซ.สุขุมวิท  (รื่นฤดี) แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 

081-8677577  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ท่ีอยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

กรุงเทพมหานคร (ตอ)  

15 นาย ศุภสิทธิ์  สิมะอารีย 8/1  ม.7  แขวง บางดวน  เขตภาษีเจริญ  
กทม.  10160 

081-6114184 ขายอะไหลอุปกรณ
การเจาะ 

16 นาย สมเกียรติ  สมบัติอนันตกร 104/87  แขวง  มีนบุร ี เขต มีนบุรี  
กทม. 10510 

081-9408988 ต้ังแทน 3 ชุด 

17 นาย สมบัติ     บุญญะโสภัต 15/15  ม.6  แขวง หนองคางพลู   
เขต หนองแขม  กทม.  10160 

089-6882430 โรตารี่เครื่องยนต /  
ต้ังแทน 

18 นาย สมพร   พิทักษวราพร บริษัท เวลล โฟลว จํากัด 107/499 ม.6 
ถนนลาดพราว แขวงวังทองหลาง  
เขตวังทองหลาง กทม.ฯ 10310 

081-8248633 reverse circulation 

19 นาย สุโนช   เขงคุม 7/531 ม.9 แขวงศาลาธรรมสพน   
เขตทวีวัฒนา  กทม. ฯ 10170 

089-4557755  

20 นาย สุวัฒน   สินถิรศักด์ิ 602/7  ถ. พุทธมณฑลสาย 2 ม.1 แขวง
บางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160 

086-1002149  

21 บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม 20/3  ถ.เพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  
เขตหวยขวาง กทม. 10310 

  

จังหวัดกาญจนบุรี 

22 นาย ตะวัน     ใจซื่อ 115/2  ม.4  ต.วังเย็น  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี  71000 

089-5465861  

23 นาย นิพนธ  คิ้วองอาจ 158 ม.1  ต. หวายเหนียว  อ. ทามะกา 
จ. กาญจนบุรี  77120 

081-9413833  

24 นาย บุญทรง     ผาสุก 164/4  ม.3  ต.จระเขเผือก  อ.ดาน
มะขามเตี้ย  จ.กาญจนบุรี  71260 

081-2934060 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

25 นาย พนม     พานะกิจ 159/3  ม.1  ต.หนองหญา  อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี  71000 

089-8363297 ท็อปไฮดรอลิค 1 ชุด 

26 นาย พลการ     ทองศรี  8/3  ม.2  ต.วังเย็น  อ.เมือง   
จ.กาญจนบุรี  71000 

081-1542540 โรตารี่เครื่องยนต 1 
ชุด 

27 นาย ไพฑูรย   ยางสวย 160 ม.3  ต.วังเย็น  อ.เมือง  
จ.กาญจนบุรี 71000 

081-8584480 Top head drive 2 ชุด  

28 นาย ไพบูลย     กสิไพศาล 70  ม.3  ต.ทุงทอง  อ.ทามวง   
จ.กาญจนบุรี  71110 

081-8289987 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

29 นาย ลือศักด์ิ     นิติพันธ 89/1  ม.8  อ.หนองกุม  อ.บอพลอย   
จ.กาญจนบุรี  71160 

081-6530349 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

30 นาย วัฒนะ     บุญมีสุข 3  ม.3  ต.วังเย็น  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  
71000 

089-5192214 ท็อปไฮดรอลิค 
1 ชุด 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดกาญจนบุรี (ตอ)  

31 นาย สัจจา     รวดเร็ว 164  ม.3  ต.จระเขเผือก  อ.ดานมะขาม
เต้ีย  จ.กาญจนบุรี  71260 

 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดกําแพงเพชร 

32 นาย ศิริพงษ     ประทิศ หจก.พีทีราวด วอเตอร 27/1 ม.11  
ต.ถํ้ากระตายทอง อ.พรานกระตายทอง  
จ.กําแพงเพชร 

055-762123  

จังหวัดขอนแกน 

33 นาย ประยงค     ศรีขาว 113 ม.1  ต.หนองไผ  อ.ชุมแพ   
จ.ขอนแกน  40130 

089-2792798 โรตารี่เครื่องยนต/ 
Top head drive 1ชุด 

34 นาย ปราเมฆ     ทองลน 214  ม.3  ต.หนองแดง  อ.สีชมพู   
จ.ขอนแกน  40220 

089-5709852 โรตารี่เครื่องยนต 

35 นาย สุคนธ  ศรีเตชะ 316  ม.2  ต.โนนสอาด  อ.ชุมแพ   
จ.ขอนแกน  40290 

089-9424513 โรตารี่เครื่องยนต 

36 นาย สุวิทย     กองคํา 192  ม.5  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.ขอนแกน  40000 

081-0585870 ต้ังแทน 2 ชุด 

37 นาย เอกชัย   ศรัทธากุล 98/1  ม.8  ต.โนนขัน  อ.หนองเรือ   
จ.ขอนแกน  40210 

089-7119720 โรตารี่เครื่องยนต/ 
Top head drive 2 ชุด 

จังหวัดจันทบุรี 

38 นาย คํานวณ     เจนจัดการ 14 ม.10  ต.กระแจะ  อ.นายายอาม   
จ.จันทบุรี  22170 

081-9406502 Top head drive 1 ชุด 

39 นาย ฉาบ     เลขวัฒนะ 50  ม.4  ต.วังใหม  อ.นายายอาม   
จ.จันทบุรี  22170 

081-7616890 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

40 นาย ดิเรก     อินทชื่น 9  ม.2  ต.กระแจะ  อ.นายายอาม   
จ.จันทบุรี  22170 

086-1117097 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

41 นาย ธานินทร     อิ่มในบุญ  85  ม.4  ต.เขาวัว  อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี  
22120 

081-7827089 โรตารี่เครื่องยนต 

42 นาย บุญเชิด     สีบัวสด 1/1  ม.8  ต.แสงลง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  
22000 

089-0534166 ท็อปไฮดรอลิค  

43 นาย ประจวบ     จันทวาท 21/2  ม.2  ต.กระแจะ  อ.นายายอาม   
จ.จันทบุรี  22170 

086-1533913 Top head drive  
1 ชุด 

44 นาย ประเสริฐ    เจนจัดการ 5/2  ม. 10  ต.กระแจะ  อ. นายายอาม  
จ. จันทบุรี  22170 

081-9821536  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดจันทบุรี (ตอ)  

45 นาย ปญจะ     ไตรรัตน 100/2  ม.11  ต.นายายอาม  อ.นายาย
อาม  จ.จันทบุรี  22160 

081-9496779 ท็อปไฮดรอลิค 1 ชุด 

46 นาย ลําพูน      เจนจัดการ 12/2  ม.2  ต.กระแจะ  อ.นายายอาม   
จ.จันทบุรี  22160 

081-3828571 Top head drive 1 ชุด 

47 นาย วิเชียร     ใจตรง 184  ม.6  ต.วังใหม  อ.นายายอาม   
จ.จันทบุรี  22160 

081-3625698 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

48 นาย วิเชียร     ริมศีรี 2  ม.5  ถ.จันทบุรี-ตราด  ต.ตะบอน  
อ.ขลุง  จ.จันทบุรี  22110 

089-8330887 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

49 นาย วิฑูรย     แยมผลิ 51  ม.7  ต.เขาบายศร ี อ.ทาใหม   
จ.จันทบุรี  22120 

089-2512738 ท็อปไฮดรอลิค  

50 นาย สมัย     อุตโมท 65 ม.8  ต.สนามชัย  อ.นายายอาม   
จ.จันทบุรี  22160 

089-2448004  

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

51 นาย ชาญวิทย     ชุณชัชราชัย 125  บางนา-ตราด  กม.36  ม.9 ต.บาง
วัว  อ.บางประกง  จ.ฉะเชิงเทรา 

038-562900  

จังหวัดชลบุรี   

52 นาย กัมพล     เพชรปฐมชล  1/15  ม.1  ต.หนองชาก  อ.บานบึง   
จ.ชลบุรี  20170 

081-9454651 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค 1ชุด 

53 นาย เตชา      หวยใหญ    54 ม. 3 ต.หวยใหย อ.บางละมุง   
จ.ชลบุรี 

  

54 นาย ธีรศักดิ์    พิกุลแกว 77  ม.1 ถ.สุขุมวิท  ต.นาเกลือ   
อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 

081-5577519 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค  

55 นาย นคร     หวยใหญ 54  ม.3  ต.หวยใหญ  อ.บางละมุง   
จ.ชลบุรี  20150 

086-7352426 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค  

56 นาย ปณิธาน     บุญยรัตพันธุ 480  ม.1  กิ่งอําเภอเกาะจันทร จ.ชลบุรี   087-8137722 โรตารี่เครื่องยนต/ 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

57 นาย ประสงค   พรมศร ี 25/6 ม. 4 ต. หวยใหญ  อ. บางละมุง   
จ. ชลบุรี  20250 

081-6528374  

58 นาย โย     หอบอรัญ 198  ม.6  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง   
จ.ชลบุรี  20150 

081-9829117 ท็อปไฮดรอลิค  

59 นาย สงุน     ภูมินทร 43/8  ม.4  ต.สัตหีบ  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี  
20183 

089-0372622 ท็อปไฮดรอลิค  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 
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60 นาย สมศักดิ์     เหลืองออน 111  ม.9  ต.หนองเรือ  อ.พนัสนิคม   
จ.ชลบุรี  20140 

081-7826812 ท็อปไฮดรอลิค  

61 นาย สําเนียง     คงเลิศ 111 ม.7 ถ.พรประภานิมิตร ต.หนองปรือ  
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 

081-4487141 โรตารี่เครื่องยนต 

62 นาย สุทธิชัย     สิงหสุทธิ์  79  ม.6  ถ.สุขุมวิท  ต.พูลตาหลวง   
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180 

081-7732537 โรตารี่เครื่องยนต /  
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

63 นาง อุบลรัตน     ชวงโชติ 198 ม.6  ต.นาเกลือ  อ.บางละมุง   
จ.ชลบุรี  20150 

089-0940199 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค  

จังหวัดชุมพร 

64 นาย ชะออ  จันทรา 149 ม. 6 ทรัพยอนันต  อ.ทาแซะ   
จ. ชุมพร 

  

จังหวัดเชียงใหม 

65 นาย ประธาน   จิณานุกุล 43/13  ม.6 ต. สันกลาง  อ.สันกําแพง   
จ. เชียงใหม  50130 

081-5300992  

66 นาย โดมชิต     พลเภรี 469  ม.16  ต.เวียง  อ.เชียงแสน   
จ.เชียงราย  57150 

081-8844618  

67 นาย จรัญ   กันทะอินทร 89  ม.10 ต. เขื่อนผาก  อ. พราว   
จ. เชียงใหม   

 โรตารีเครื่องยนต  
1 ชุด 

68 นาย จรัส     กันทะอินทร 89  ม.10  ต.เขื่อนผาก  อ.พราว   
จ.เชียงใหม  50190 

 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

69 นาย ฉลอง   ขุมมนตรี 40  ม.7  ต.รองวัวแดง  อ.สันกําแพง   
จ.เชียงใหม  50130 

081-9601672 โรตารี่เครื่องยนต /  
2 ชุด 

70 นาย ฉัตรชัย     จอมพันธ 217  ม.1  ต.สองแค  กิ่งอําเภอดอนหลอ  
จ.เชียงใหม  50180 

089-1532086  

71 นาย ชิติพงศ     คําวงษา 11/3  ม.2  ต.บัวมุง  อ.สารภี  
จ.เชียงใหม  50140 

 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

72 นาย เชิดพงศ     ก่ิงแกว  79/1  ต.หายยา  อ.เมือง  จ.เชียงใหม  
50100 

084-0424378 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

73 นาย ณรงค    ตาสุข  159  ม.7  ต.ทุงสะโตก  อ.สันปาตอง   
จ.เชียงใหม  50120 

081-7847996  

74 นาย ทวี   วงศสถาน 117 ม. 8 ต. หนองหาร  อ. สันทราย   
จ. เชียงใหม  50290 

081-9809380  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 
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จังหวัดเชียงใหม (ตอ)  

75 นาย ทองศิลป   คําวงษา 11/3  ม. 2 ต. บัวมุง  อ. สารภี   
จ. เชียงใหม  50140 

081-9807268  

76 นาย ธนัทธชัย     ตันใจ  68 ถ.ดอยเกา-ฮวด  ม.1  ต.ทาเดื่อ   
อ.ดอยเตา  จ.เชียงใหม  50260 

081-9934742 ท็อปไฮดรอลิค  
1ชุดใหญ 

77 นาย ธนัทธชัย   ตันใจ 68  ม. 1  ต.  ทาเด่ือ  อ. ดอยเตา   
จ. เชียงใหม  

081-9934742 ท็อปไฮดรอลิค  
1 ชุด 

78 นาย ธนู  วรรวาชิกุล 5810  ถ.หวยแกว  ต.สุเทพ  อ. เมือง  
จ. เชียงใหม 

  

79 นาย นคร     รุงรัตน 359  ม.5  ต.หนองหาร  อ.สันทราย   
จ.เชียงใหม  50296 

081-9520874 โรตารี่เครื่องยนต/ท็
อปไฮดรอลิค 1ชุด 

80 นาย นคร   รุงรัตน 359 ม. 5  ต. หนองหาร  อ. สันทราย  
จ. เชียงใหม   

081-9520874 โรตารี่เครื่องยนต /ท็
อปไฮดรอลิค 1 ชุด 

81 นาย บุญศรี     ทากลาง 57/1 ม.4  ถ.โชตนา  ต.แมขา  อ.ฝาง   
จ.เชียงใหม  50320 

089-9518748 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

82 นาย ประสิทธ์ิ  อินทรปญญา 70  ม.7  ถ.ปาแดด  ต.ปาแดด  อ.เมือง  
จ.เชียงใหม  50000 

081-9523922 โรตารี่เครื่องยนต 

83 นาย ประเสริฐ     ทองคําฟู 138  ม.3  ต.สันมหพน  อ.แมแตง   
จ.เชียงใหม  50150 

  

84 นาง ลัคนา     ไตรปน  199/104  ม.2  ต.หนองจอบ   
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม  50210 

053-215283 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

85 นาย วิฑูรย     อุประแกว 47/2  ม.7  ต.ปาแดด  อ.เมือง  
จ.เชียงใหม  50100 

081-9939904 โรตารี่เครื่องยนต 

86 นาย สมชัย     วงศสวัสด์ิ 78  ม.3  ถ.โชตินา ซอย2  ต.ชางเผือก  
อ.เมืองจ.เชียงใหม  50000 

081-9265300 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

87 นาย สุวัตร     ฆองเดิม   553  ม.2  ต.เวียง  อ.ฝาง  จ.เชียงใหม  
50110 

081-3869572  

88 นาย แสวง   เทพฟองคํา 67/1  ม.2  ต. หนองหอย  อ. เมือง  
จ. เชียงใหม  50000 

081-9503425  

89 นาย อดุล    คําซาว 153   ม. 8  ต.ไชยสถาน  อ. สารภี   
จ. เชียงใหม  50140 

081-9511984  

90 นาย อินทร     ใหมจันทรแดง 103  ม.2  ต.สันปาตอง  อ.สันปาตอง   
จ.เชียงใหม  50120 

081-9603504 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

91 นาย อุดร     กันทะอินทร 65/25  ต.บวกคาง  อ.สันกําแพง   
จ.เชียงใหม  50130 

081-7464403 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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92 นาย อุดร   กันทะอินทร 65/25  ม. 9  ต. บวกคาง  อ. สันกําแพง  
จ. เชียงใหม  50130 

081-7464403 โรตารีเครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดตรัง   

93 นาย สมศักดิ์  ยกเซ็น 98/40  ถ.รัชดา  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง   
จ.ตรัง  92000 

081-7872550 top head drive / 
โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

จังหวัดนครปฐม 

94 นาย พงศกร  รุงวิทยากรผดุง 47/22  ม.5  ต.ลําพยา  อ.เมือง   
จ.นครปฐม  73000 

081-9423815 โรตารี่เครื่องยนต/ 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

95 นาย ยุธนา  หอมวัฒนวงศ 21  ม.10  ต.ทาตลาด  อ.สามพราน   
จ.นครปฐม  73110 

081-9424620 ต้ังแทน 3  ชุด 

96 นาย วัชรพล  พันธจินดาวรรณ 111/2  ม.1  ต.นครปฐม  อ.เมือง   
จ.นครปฐม  73000 

081-8698261 ต้ังแทน 2 ชุด 

97 นาย สมศักดิ์     แซต๊ัน 3  ม.4  ต.ทุงนอย  อ.เมือง   
จ.นครปฐม  73000 

081-0070749  

98 นาย สุวัฒน     มาศภากร 7  ถ.ราชวิถี  ต.พระปฐมเจดีย  อ.เมือง  
จ.นครปฐม  73000 

081-8359371  

99 นาย อนุสรณ     พวงศรทีอง 11/2  ม.3  ต.สามควายเผือก  อ.เมือง  
จ.นครปฐม  73000 

081-7334314 ต้ังแทน 1 ชุด 

100 นาย อาณัติ     นิติพันธ 159  ม.6  ต.สมามจันทร  อ.เมือง   
จ.นครปฐม  73000 

081-8808353 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดนครราชสีมา 

101 นาย ไพบูลย   ศิริบุญญานุพาส 87/29 ม. 4 ต. ปรุใหญ อ.เมือง   
จ.นครราชสีมา 

  

102 นาย มาลัย  คําหงษา 1887 ต. ในเมือง  อ. เมือง  
จ.นครราชสีมา 

  

103 นาย สุรเชษฐ   ศรีสิงห 225/1  ต.ในเมือง อ.เมือง   
จ.นครราชสีมา 

  

104 นาย เสริม        บุตรดี 95/23 นิคมลําตะคลอง 1 ต.หนอง
สาหราย  อ.ปากชอง จ. นครราชสีมา 

  

จังหวัดนครศรีธรรมราช   

105 นาย สวัสด์ิ     ดาดวน 1  ม.6  ต.ทุงใส  อ.สิชล   
จ.นครศรีธรรมราช  80120 

081-5979213  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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จังหวัดนครสวรรค   

106 นาย ดํารง   ปริญญาณัฎฐ 158  ถ.พหลโยธิน  อ.ตาคลี   
จ.นครสวรรค  60140 

081-9726658 Top head drive 

107 นาง รุจีภัทร   สังกะสี 9 ม. 5 ต.ลําพยนต  อ.ตากฟา   
จ.นครสวรรค 

  

108 นาง วันเพ็ญ     มีมุข  10/2  ม.6  ต.พุนกยูง  อ.ตากฟา   
จ.นครสวรรค  60190 

081-3798253 ท็อปไฮดรอลิค 1ชุด 

109 นาย สุกิจ     กุลทิพย  363/2  ม.5  ต.เขาทอง  อ.พยุหะคีรี   
จ.นครสวรรค  60130 

087-1976287 ท็อปไฮดรอลิค 1ชุด 

จังหวัดนนทบุรี 

110 นาย รวิโรจน   เกษร 62/2 ม.6  ต.วังใหม  อ.นายายอาม   
จ.นนทบุรี  22170 

081-8643779 Top head drive 1 ชุด 

111 นาย ศุภชัย     สิมะอารีย 44/9  ม.8  ต.บางเขน  อ.เมือง   
จ.นนทบุรี  11000 

081-8689666 ขายอะไหลอุปกรณ
การเจาะ 

112 บริษัท สิมะอารีย เอ็นจีเนียริ่ง 
จํากัด 

43/9  ต.บางเขน  อ. เมือง   จ.นนทบุรี   

จังหวัดนราธิวาส 

113 นาย ดุลรอแมง     หะยีเลาะ 168  ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส  
96170 

081-3289856  

จังหวัดบุรีรัมย 

114 นาย คมกฤช     พิชิตโชคชัย 142  ม.3  ต.บานดาน  อ.บานดาน   
จ.บุรีรัมย  31000 

087-2567018 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

115 นาย จีรศักดิ์    ถาวร 13  ม.4  ต.รอนทอง  อ.สตึก   
จ.บุรีรัมย  31150 

087-2488482  

116 นาย เชิดศักด์ิ     ฤกษสกุลเรือง 32/1  ม.9  ต.บานดาน  อ.บานดาน   
จ.บุรีรัมย  31000 

 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดเล็ก 

117 นาย ดิเรก   สิมารักษ 53 ม. 4  ต.สอนทอง  อ.สตึก  จ. บุรีรัมย   

118 นาย ประจวบ      เกตุหนอง
โพธิ์ 

43 ม.3  ต.หนองกี่  อ. หนองกี่  จ.บุรีรัมย   

119 นาย พิพัฒน     วงศหวาเจริญ 15  ม.8  ต.โนนขวาง  อ.บานดาน   
จ.บุรีรัมย  31000 

081-0726234  

120 นาย วิชัย     จากรัมย 167  ม.3   ต.บานดาน   อ.บานดาน   
จ.บุรีรัมย   31000 

 ท็อปไฮดรอลิค  
1 ชุดเล็ก 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดบุรีรัมย (ตอ)  

21 นาย วิธาน  เอื้อเฟอกลาง 55/1  ม. 6  ต.บุกระสัง  อ.หนองกี่   
จ.บุรีรัมย 

  

122 นาย ศรายุทธ     ลิมาภิรักษ 53  ม.4  ต.รวมทอง  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย  
31150 

084-0105000 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดเล็ก 

123 นาย สมเกียรติ   ศรีปญญา
วิญู 

33 ม. 12  ต.กอนทา  อ. เมือง  จ.บุรีรัมย   

124 นาย สมจิตร     จุลรัมย 91  ม.15  ต.บานยาง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย  
37000 

081-9672867 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

125 นาย สัญญา     ชาญวิเศษ 112  ม.2  ต.ปราสาท  ก่ิงอําเภอบาน
ดาน  จ.บุรีรัมย  31000 

081-3904678  

126 นาย สิทธิชัย     แหวนวิเศษ 8/3-4 ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย  
31000 

081-9672867 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

127 นาย อนันต     แซอึง  60  ม.3  ต.บานดาน  อ.บานดาน   
จ.บุรีรัมย  31000 

  

128 นาย อนันต    ไชยนอก 13/1  ม. 4   ต.ทุงกระดาดพรัมพา   
อ. หนองก่ี  จ.บุรีรัมย 

  

129 นาย อัศวิน     ตระกูลฉาย  109  ม.1  ต.โนนขวาง  อ.บานดาน   
จ.บุรีรัมย  31000 

081-7903825  

จังหวัดปทุมธานี 

130 นาย ธเนศ     ชาญธนานันท 4/22-23  ม.3  ถ.พหลโยธิน  ต.คลอง
หนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี 

081-8124622  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

131 นาย กําเนิด  ขาวสงา 102/2 วอนทอง  อ.บางสะพาน  
จ. ประจวบคีรีขันธ 77000 

  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

132 นาย กฤษณะ   เสริมสิทธิพร 128/114 ม.3 ต.คลองสวนพพลู  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศร-ี
อยุธยา 13000 

089-8015594 ต้ังแทน 2 ชุด/ 
โรตารี่เครื่องยนต1 ชุด 

จังหวัดพิจิตร 

133 นาย บรรทิตย     นาคกร 107   ม.2  ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.พิจิตร   
66000 

081-5334007 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

134 นาย เมือง     ประเทสัง 28/1  ม.2  ต.เมืองเกา  อ.เมือง  จ.พิจิตร   
66000 

081-9723778 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 



รางรายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 11000-2550  ประกอบการตัดสินใจ 
  ของผูวาจางเจาะบอน้ําบาดาล 
  

227

ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดพิจิตร (ตอ)  

135 นาย อําพล  ประเทสัง 28/1  ม. 2  ต.เมืองเกา  อ. เมือง   
จ.พิจิตร 

081-1201714  

จังหวัดพิษณุโลก  

136 นาย ม่ันคง     ดานสวาง 28/113  ถ.สิงหวัฒน  ต.ในเมือง  อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก  65000 

089-6422513 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

137 นาย วุฒิชัย     วรวุฒิเวคนิ 277/9  ถ.มิตรภาพ  ม.7  ต.สมอแค   
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 

081-9728373 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

138 นาย สุรพล     ปาปะกาย 63  ม.6  ต.วังน้ําคู  อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  
65230 

081-7859479 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดเพชรบูรณ    

139 นาย ขาม     สุกใสเมือง  387/1  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  
67000 

081-9735411 ท็อปไฮดรอลิค  
1ชุดกลาง 

140 นาง คําไกร   อุปรี 252  ม.15  ต.ทาพล  จ.เพชรบูรณ  
67000 

089-7083295 Top head drive /
กลาง 3 ชุด 

141 นาย คําสิงห   ลาเนตร 4  ม. 8 ต.พุขาม  อ. วิเชียรบุรี   
จ. เพชรบูรณ   67180 

  

142 นาย จําลอง     แกวมวง  10  ม.8  ต.ศิลา  อ.หลมเกา   
จ.เพชรบูรณ  67120 

087-1940297 ท็อปไฮดรอลิค  
1ชุดกลาง 

143 นางสาว วรกานต     ริจนา  112  ม.4  ต.หวยไร  อ.หลมสัก   
จ.เพชรบูรณ  67110 

810433090 โรตารี่เครื่องยนต /  
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

144 นาย บุญทัน     สารภี  145  ม.12  ต.วังบาล  อ.หลมเกา   
จ.เพชรบูรณ  67120 

089-5681356 ท็อปไฮดรอลิค 1ชุด 

145 นางสาว ปรียาภรณ     สุวรรณทอง 193  ม.3  ต.โครงปรง  อ.วิเชียรบุรี   
จ.เพชรบูรณ  67130   

081-9628731 ท็อปไฮดรอลิค 
1 ชุดเล็ก 

146 นาย พัน     แกวแยม  75  ม.8  ต.ศิลา  อ.หลมเกา   
จ.เพชรบูรณ  67120 

089-5181448 ท็อปไฮดรอลิค 
1ชุดกลาง 

147 นาง ยุพิน     เลิศดี 7  ม.10  ต.สะเดียง  อ.เมือง   
จ.เพชรบูรณ  67000 

089-5654300 ท็อปไฮดรอลิค  
1ชุดเล็ก 

148 นาย ลําเภย     ดวงนอย  250  ม.1  ต.สามแยก  อ.วิเชียรบุรี   
จ.เพชรบูรณ  67130 

 ท็อปไฮดรอลิค  
2 ชุดเล็ก 

149 นาย วันชัย     ศรีเหนี่ยง 99/46  ม.9  ต.สะเดียง  อ.เมือง   
จ.เพชรบูรณ  67000 

089-7062551  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดเพชรบูรณ (ตอ)   

150 นาย ศุภผล   จริงจริต 199 ม. 2 ต. ปาเลา อ.เมือง จ.เพชรบูรณ 
67000 

081-6740191 โรตารี่เครื่องยนต/ 
top head drive 

151 นาย สนั่น     โมงปราณีต  1/9  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ  
67000 

086-2087001 ท็อปไฮดรอลิค  
1ชุด 

152 นาย สมจิตร     ปาคํา  19/1  ม.12  ต.บานโคก  อ.เมือง   
จ.เพชรบูรณ  67000   

086-2071431 ท็อปไฮดรอลิค  
1ชุดเล็ก 

153 นาย สอน     ทองนิล  47/1  ม.3  ต.ทาพล   อ.เมือง    
จ.เพชรบูรณ  67250 

081-9711759 ท็อปไฮดรอลิค  
2 ชุด กลาง 

154 นาย สุกัญญา     อุตแกว 156/3  ม.1  ต.สะเดียง  อ.เมือง  
จ.เพชรบูรณ  67000 

087-2074465 top head drive 1 ชุด 

155 ด.ต. สุขสัณห   ภิชัย 170/172  ม.11  ต.สะเดียง  จ.เพชรบูรณ  
67000 

081-2834294  

156 นาย สุชาติ     กางถิ่น 19  ม.1  ต.ฝายนาแซง  อ.หลมสัก   
จ.เพชรบูรณ  67110 

081-4746200 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

157 นาย สุชาติ     จันทะคุณ  337  ม.8  ต.ศิลา  อ.หลมเกา   
จ.เพชรบูรณ  67120 

089-5660376 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

158 นาย แสงไทย  แสงดา 12/1  ต.หนองไขว  อ.หลมสัก   
จ.เพชรบูรณ  67110 

085-2722768  

159 นาง องุน     สวิทเซอร  273  ม.5  ต.น้ําชุน  อ.หลมสัก   
จ.เพชรบูรณ  67110 

081-4746418 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

160 นาย อุทัยวรรณ     แกวมวง 26/56  ม.2   ต.ทาพล  อ.เมือง   
จ.เพชรบูรณ  67000 

089-8597021 โรตารี่เครื่องยนต 
1 ชุด 

จังหวัดมหาสารคาม   

161 นาย คําเซียน    ไชยคํา 50  ม. 10  ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน   
จ.มหาสารคาม  44160 

089-9409170 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

162 นาย ประมวล    มือชัยภูมิ 94  ม.  4   ต.เชียงยืน  อ.เชียงยืน  
 จ.มหาสารคาม  44160 

086-2276394 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

163 นาย สุรนิตย     สาพิมาน 2  ม.8  ต.ยาง อ.บรบือ  จ.มหาสารคาม  
44130 

081-9754267 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค 3 ชุด 

จังหวัดยโสธร   

164 นาย อํานาจ     พรพิพัฒน 193  ถ.อรุณประเสริฐ  ม.3  ต.ตาดทอง  
อ.เมือง  จ.ยโสธร  35000 

081-8789873  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดยะลา 

165 นาย ณัฐนันท     ธวัธไพสิฐ 61/2  เทศบาล 4  ต.สะเตง  อ.มือง   
จ.ยะลา  95000 

081-8961914  

จังหวัดรอยเอ็ด 

166 นาย เกียรติ  เกียรติพงษภิญโญ 10 ถ. ลําหวยเหนือ  ต.ในเมือง อ. เมือง 
จ. รอยเอ็ด 

  

167 นาย ชูศักด์ิ     เกียรติพงษ
ภิญโญ 

10  ถ.ลําหวยเหนือ  ต.ในเมือง   
จ.รอยเอ็ด  45000 

085-9256230  

168 นาย ณัฐวุฒิ     มาตชะรา 99  ถ.ราชะการดําเนิน  ต.ในเมือง   
อ.เมือง  จ.รอยเอ็ด  45000 

089-8621536  

จังหวัดระยอง   

169 นาย ชยุต    ชัยตระกูลทอง 293  ม.3  ต.บางฉาง  อ.บานฉาง   
จ.ระยอง  21130 

081-8653827 ท็อปไฮดรอลิค 1 ชุด 

170 นาย โชคชัย   กองเสนาะ 249 ถ. สุขุมวิท  ม. 1 ต. สองสลึง   
อ. แกลง  จ. ระยอง  21120 

081-8642976  

171 นาย ทินกร     สุวรรณวงศ  85/9   ม.3  ต.หนองละลอก  อ.บานคาย  
จ.ระยอง  21120 

086-3149255 /ท็อปไฮดรอลิค  

172 นาย ธีระวัฒน  อภิบาลศรี 7/2 ซอยขางอําเภอ  ต.เชิงเนิน  อ.เมือง 
จ.ระยอง 

  

173 นาย วินัย     ศิริประทุม 82  ม.4  ต.บางนา  อ.นิคมพัฒนา   
จ.ระยอง  21180 

 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค  

174 นาย สมเกียรติ     ชาวสวน  4/5 ถ.ทางหลวงระยอง  ซ.ทุงสํานัก-
มาบใน  ต.มาบขา  อ.นิคมพัฒนา   
จ.ระยอง 21108 

089-4374769 ท็อปไฮดรอลิค  

175 นาย สมพงษ   วัฒนชัยพนา 96  ม. 9  ต. หวยยาง  อ. แกลง   
จ. ระยอง  21110 

081-9464527  

176 นาย สุรพล     สูขเจริญ 25/2  ต.วังจันทร  อ.วังจันทร  จ.ระยอง  
21210 

 โรตารี่เครื่องยนต/ 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

177 นาง อรุณ     ดานนคร 60/1  ม.2  ต.บางบุตร  อ.บานคาย   
จ.ระยอง  21120 

089-9637931 โรตารี่เครื่องยนต 

จังหวัดราชบุรี  

178 นาง แตว     โตงยงค 81/3  ม.5  ต.หัวโพ  อ.บางแพ  จ.ราชบุรี  
70160 

 โรตารี่เครื่องยนต 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 



รางรายงานฉบับสมบูรณ  (เลมท่ี 7/10)   
โครงการจัดทํามาตรฐานการเจาะ สํารวจ และพัฒนาบอน้ําบาดาล 

 

จัดทําโดยมหาวิทยาลัยขอนแกน          คูมือ ทบ พ 11000-2550  ประกอบการตัดสินใจ 
  ของผูวาจางเจาะบอน้ําบาดาล 
  

230

ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 
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จังหวัดราชบุรี (ตอ)  

179 นาย พรชัย     เพ็ญพิบูลรัตนา 109/2  ม.6  ต.ดอนกระเบื้อง   
อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  70120 

081-4358898  

จังหวัดลพบุรี 

180 นาย คัมภีร     สันทัด  94  ม.4  ต.ซับจําปา  อ.ทาหลวง   
จ.ลพบุรี  15230 

089-8049439  

181 นาย คําภีร     พั้นทัด 94 ม. 4  ต. ซับจําปา  อ. ทาหลวง   
จ.ลพบุรี 

  

182 นาย สมบัติ     จําปาสด 120/2  ม.6  ต.ยางโทน  อ.หนองมวง   
จ.ลพบุรี  15170 

 ท็อปไฮดรอลิค 
1 ชุดกลาง 

จังหวัดลําปาง   

183 นาย พรชัย     ตระกูลทิวากร 43/5  ถ.ฉัตรชัย  ต.สบตุย  อ.เมือง
ลําปาง จ.ลําปาง  52100 

081-8822399 โรตารี่เครื่องยนต  

184 นาย ยงชัย   ดําเนินกิตติกุล 135/6  ต.สวนดอก  อ.เมือง  จ.ลําปาง  
52000 

081-3223206 top head drive 

185 นาย สงวน     สินพลัพ 184/1  ม.1  ต.ปงแสนทอง  อ.เมือง   
จ.ลําปาง  52100 

089-9540226 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

186 นาย สมเกียรติ     ตรียกูล 553  ถ.ประสานไมตรี  ต.สบตุย  อ.เมือง
ลําปาง จ.ลําปาง  52100 

054-241348 โรตารี่เครื่องยนต  
1  ชุด 

187 นาย อินทวน  เปนบุญ 198  ม.9  ถ.อาบเทวี  ต.บอแฮว  อ.เมือง  
จ.ลําปาง  52000 

081-8852153 โรตารี่เครื่องยนต 

จังหวัดลําพูน   

188 นาย กมล     ขามวะนา 51/1  ม.6  ต.ประตูปา  อ.เมือง  จ.ลําพูน  
51000 

053-500401 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

189 นาย บูญธร     นันชัย 172/1  ม.9  ต.ประตูปา  อ.เมือง   
จ.ลําพูน  51000 

086-1856007 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

190 นาย เปรื่อง     อินขะ 23  ม.6  ต.ประตูปา  อ.เมือง  จ.ลําพูน  
51000 

081-9923235 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

191 นาย สุภัทร     อินขะ 165  ม.6  ต.เหมืองงา  อ.เมือง  จ.ลําพูน  
51000 

081-9513193 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

192 นาย อินสน     ทาแกว 39/1  ม.4  ต.ประตูปา  อ.เมือง  จ.ลําพูน  
51000 

053-531541 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดกลาง 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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จังหวัดเลย   

193 นาง ก่ิงแกว     ศรีนวนแสง 74  ม.7  ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย  
42000 

089-2748024 โรตารี่เครื่องยนต/ 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

194 นาย คุณธร     ภูธนภัทร 315/2  ถ.เลย-ดานซาย  ต.กุดปอง   
อ.เมือง  จ.เลย  42000 

081-7397647 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

195 นาย เดน     บุรตปสสา 85 ม.5  ต.น้ําสวย  อ.เมือง  จ.เลย  
42000 

081-9645504 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

196 นาย ยุธพล     เจียระพงษ 68  ต.กุดปอง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 081-7081821 โรตารี่เครื่องยนต/ 
Top head drive 2 ชุด 

197 พ.ต.ท. สวัสด์ิ      สาระสิทธิ์ 463  ม.3  ถ.ภูมิวิถี  ต.วังสะพุง   
อ.วังสะพุง  จ.เลย  42130 

084-9528031 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

จังหวัดสกลนคร   

198 นาย บุญธรรม    รักษาชนม 433 ม. 3  ต.เมือง  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47000 

084-7896840 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

จังหวัดสงขลา 

199 นาย การต     ทองคํา 57/3 ถ.สงขลา-นาทวี  ม.6  ต.เขารูปชาง  
อ.เมือง จ.สงขลา  90000 

087-8834432  

200 นาย ไพโรจน   พิทักษธีระ
บัณฑิต 

243 ถ.กาญจนวณิชย  ต.หาดใหญ   
อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

081-6095252 โรตารี่เครื่องยนต/ 
top head drive 2 ชุด 

201 นาย รวิช     แกวลาน      49  ม.2  ต.ตีหลวง  อ.สทิงพระ   
จ.สงขลา  90190 

081-6763363  

จังหวัดสตูล 

202 นาย วิชิต     สุวรรณอังกูร 162  ม.10  ต.ปลมพัฒนา  ก่ิงอําเภอ
มะนัง  จ.สตูล  91130 

087-2684011  

จังหวัดสมุทรปราการ 

203 นาย เจตต จุลวงษ บริษัท สยามโทเนะ จํากัด 1/15 ม.6  
(กม.15) ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

081-8427905 ทุกระบบ 

จังหวัดสมุทรสาคร 

204 นาย สมเกียรติ     จิริวิยะวัฒน บ.อิตัสไทยอุตสาหกรรม จํากัด 24/18  
ถ.พระราม2 ต.นาดี อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร 74000 

034-834590  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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จังหวัดสระแกว  

205 นาย สมชาย   ศรีทอง 109 ม. 10   ต.หนองบอน  อ. เมือง   
จ. สระแกว  27000 

  

จังหวัดสระบุรี   

206 นาย คเณสร     บรรพต 230/5  ม.1  ต.หนองยาว  อ.เมือง   
จ.สระบุรี  18000 

081-9473672 โรตารี่เครื่องยนต/ 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

207 นาย ฉว ี       จีวีระ 35/2  ม.2   ถ.พหลโยธิน  ต.หนองนาก  
อ.หนองแค  จ.สระบุรี 18230 

089-7440461  

208 นาย พชรศักด์ิ     บัวแกว 62/1  ม.4  ถ.มิตรภาพ  ต.ตาลเดี่ยว   
อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  18110   

089-1157069 ท็อปไฮดรอลิค 
1 ชุด 

จังหวัดสิงหบุรี   

209 นาย ธรรมรัตน     ดีเจริญวิรุฬ 749  ม.6  ต.อินทรบุรี  อ.อินทรบุรี   
จ.สิงหบุรี  16110 

081-5549334 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดสุโขทัย   

210 นาย วัฒนา     เรืองปญญา
วัฒนา 

105/1  ม.4  ถ.จรถวิถีครอง  ต.ธานี   
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 

081-7856499 ท็อปไฮดรอลิคใหญ/
เล็ก 

211 นาย วัฒนา     เรืองปญญา
วัฒนา 

105/1  ม.4 ถ.จรดวิถีถอง  ต.ธานี   
อ.ธานี  จ.สุโขทัย  64000 

055-611203-5 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค  

จังหวัดสุพรรณบุรี   

212 นาย ฉลองชัย  เตชะธนวนิท 138 ม. 10 ต.ดานชาง อ. ดานชาง  
จ. สุพรรณบุร ี 72180 

081-4726162  

213 นาย วิสิทธิ์     ขวัญงาม 41  ม.1  ถ.ดานชาง-อูทอง  ต.บานไขว  
อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี 72160 

081-8575202 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดสุรินทร 

214 นาย ทองสาน     สาธร 62  ม.11  ต.ตาอ็อง  อ.เมือง  จ.สุรินทร  
32000 

085-0496814  

215 นาย บุญสง     ศาลาทอง 37 ม.1  ต.หนองขวาง  อ.ศีขรภูมิ   
จ.สุรินทร  32110 

089-3551652  

216 นาย ประเสริฐ     จารัตน 55  ม.11  ต.ตาอ็อง  อ.เมือง  จ.สุรินทร  
32000 

081-5897385  

217 นาย พณพจน    เลิศเสาวณิต 277  ม.18  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.สุรินทร  22000 

089-4249155 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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จังหวัดหนองคาย   

218 นาย ประเสริฐ     เมืองแพน 179  ม.3  ต.พระธาตุบังพวน  อ.เมือง  
จ.หนองคาย  43100 

081-0472438 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดหนองบัวลําภู 

219 นาย ตระกูล     ตรีวรเวทย 153  ม.3  หนองบัว  อ.เมือง   
จ.หนองบัวลําภู 

081-2610136 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

220 นาย นวรัตน     อินทะกนก 190  ม.5  ต.นาคําไฮ  อ.เมือง   
จ.หนองบัวลําภู  39000 

089-8412007 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

221 นาย แสวง     ช่ืนชม 1  ม.5  ต.โนนขมน  อ.เมือง   
จ.หนองบัวลําภู  39000 

087-1672977 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดเล็ก 

จังหวัดอํานาจเจริญ   

222 นาย ฉกาจ     รุงเรือง 42  ถ.ศรีมงคล  ม.2  ต.น้ําปลีก  อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ  37000 

086-0131971  

223 นาย บวรศักดิ ์    คณาเสน 188/251  ถ.วิชิตสิน  ม.9  ต.บอ  อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ  37000 

086-2517528  

224 นาย แมน     ธนวงสิทธ์ิ 24/1  ม.19  ต.บุง  อ.เมือง   
จ.อํานาจเจริญ  37000 

045-451983  

จังหวัดอุดรธานี   

225 วาท่ี ร.ท. เชิดชัย   ไชยรัตนโชติ 99/18 ม.2  ต.บานเล่ีอม  อ.เมือง   
จ.อุดรธานี  41000 

081-8717543 โรตารี่เครื่องยนต/
กระแทก 2 ชุด 

226 นาย สมคิด     อาจเจริญ 177/14  ม.4  ต.หนองบัว  อ.เมือง   
จ.อุดรธานี  41000 

087-2589355 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

227 นาย สุพจน     ทองทิพย 125  ต.หายโศก  อ.บานผือ  จ.อุดรธานี  
41160 

081-2249618 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

จังหวัดตราด   

228 นาย อํานาจ     สรรหาธรรม 45/2  ม.9  ต.แสนตุง  อ.เขาสมิง   
จ.ตราด  23150 

089-2011246  

จังหวัดอุบลราชธานี   

229 นาย กุหลาบ     ศรีจันทร 90/4  ม.19  ต.ขามใหญ  อ.เมือง   
จ. อุบลราชธานี  34000 

089-7166709  

230 นาย ชาญกิจ     วารี 219/3  กันทรลักษณ  ต.วารินชําราบ   
อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 

081-7090902  

231 นาย ณัฐพล    รัตนูปการ 19  ซ.พโลชัย 9  ต.ในเมือง  จ.
อุบลราชธานี  34000 

081-7250131  

(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ภาคผนวก จ 
ขอมูลผูประกอบการขายวัสดุอุปกรณเจาะบอบาดาล 

ตารางที่ จ-1 ขอมูลผูประกอบการขายวัสดุอุปกรณเจาะบอบาดาล 

ลําดับ ช่ือ (ตามลําดับอักษร) ที่อยู  โทรศัพท วัสดุอุปกรณ 

1 บจก. คลินตันอินเตอรเทรด  2/50 ซ.เพิ่มทรัพย ถนนสุขาภิบาล แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160 

0-2802-4213-16 ปมนํ้า  
มอเตอร 

2 บจก. จ.แสงศิริ    0-2321-5667 ปมนํ้าบาดาล 
3 บจก. ที.เอ็น.เจนเนอเรเตอร 

ซัพพลาย แอนดเซอรวิส  
164/317 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110 

0-2922-9911 เครื่องอัดลม   
เครื่องกําเนิดไฟฟา 

4 บจก. ไทยเจริญสุข  
เอ็นจิเนียริ่ง  

1364 ถนนเพชรเกษม ต.ลําพญา  
จ.นครปฐม 73000 

0-3427-2918-8 ผลิตและจําหนาย
หอถังเก็บนํ้า 

5 บจก. ไทยวัฒนาอุปกรณ
และบุตร (1992)  

463/2 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหา
นาค เขตดุสิต กทม.  

0-2282-4533-4 อุปกรณไฟฟา 

6 บจก. พาวเวอรปม แอนด 
แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) 

88/2 ม.4 ถนนแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กทม. 10150 

0-2452-8091 เครื่องสูบนํ้าบาดาล 

7 บจก. ยิม-ยุทธ    0-2899-5241 ผูนําเขา-จําหนาย
เครื่องสูบนํ้า 

8 บจก. สิทธิยนต กรุป  10 ถนนปรินายก แขวงบานพานถม  
เขตพระนคร กทม. 10200 

0-281-1418 อุปกรณการเจาะ 
นํ้าบาดาล 

9 บจก. อิตัลไทยอุตสาหกรรม  24/18 ม.4 ถ.พระราม 2 (กม.26) ต.นาดี 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

0-3483-4591 ผูแทนจําหนาย
เครื่องจักรกลหนัก 

10 บจก.มินเซนแมชชีนเนอรี่        
11 หจก.ต.เจริญการประปา 

และการโลหะ 
1279/10 ม.6 ต.ทายบานใหม อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10280 

0-2387-1035 ทอเหล็ก ทอกรอง
เครื่องสูบนํ้า 

12 หจก.มณฑรักษ อีเลคทริค   0-3523-0577-8 ตูควบคุมมอเตอร 
13 หจก.สิมะอารีย 8/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน  

เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
0-2413-0856 ทอเหล็ก 

14 หจก.เอ็มแอนดที มุกดาหาร 
ซัพพลาย 

6/1 ถนนสองนางสถิต อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

0-4261-2328 หัวเจาะแอร 

(จาก สมาคมน้ําบาดาลไทย, 2550) 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอมูลรายช่ือบริษัทท่ีปรึกษาน้ําบาดาล 

ตารางที่ ฉ-1 ขอมูลรายช่ือบริษัทท่ีปรึกษานํ้าบาดาล   

ลําดับ ชื่อ (ตามลําดับอักษร) ที่อยู  โทรศัพท 

1 บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรช่ัน จํากัด 28/72 หมู 13 ซอยรมรื่น ถนลาดพราว แขวง
ลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 

0-2931-1066-8 

2 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนทส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เลขที่ 1 อาครภูมเดชา ช้ัน3 ซ.ประดิพัทธ 10 ถ 
.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

0-2270-1112-5 

3 บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด 22 ลาดพราว 35 จันทรเกษม จตุจักร กทม.  0-2938-2480-9 

4 บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอน
ซัลแท็นส จํากัด 

12/14-15 ซอยเกษมสันต 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวง
วังใหม เขตปทุมวัน กทม.มหานคร 

0-2612-3080-3 

5 บริษัท เมทริกซ แอสโซซิเอทซ จํากัด อาคารสิรินรัตน ช้ัน19 ถนนพระราม4 แขวงคลอง
ตัน เขตคลองเตย กทม.ฯ 

0-2672-5550 

6 บริษัท วอเตอร รีซอรช เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

117/43 ม.10 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม.
ฯ 10230 

0-2931-7773 

7 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง 
คอนซัลแตนท จํากัด 

69/82 หมูที่ 2 ถนนติวานนท ต.ทาทราย อ.เมือง 
นนทบุรี นนทบุรี 

0-2759-0140 

8 บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท 
จํากัด 

1124/263 ซ.พหลโยธิน 32 (เจนพัฒนา)  
ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
มหานคร 

0-2541-6552 

(จาก ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง) 
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คูมือ ทบ พ 12000-2550 
การประเมินราคากลางการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

 คูมือ ทบ พ 12000-2550 เปนคูมือการปฏิบัติงานดานการเจาะและพัฒนาบอน้ําบาดาล (พ) ของกรมทรัพยากร 
น้ําบาดาล (ทบ) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตัวเลขชุดแรกมี 4 ตําแหนง หมายถึง ลําดับของ
มาตรฐาน ตัวเลขชุดท่ีสอง “2550” หมายถึง ป พ.ศ. ท่ีจัดทําเอกสารตนฉบับของมาตรฐาน กรณีท่ีมีการแกไขและ
ปรับปรุงมาตรฐานใหใสวงเล็บตอทายและระบุ ป พ.ศ. ท่ีแกไขปรับปรุง เชน (แกไขปรับปรุง 2555) เปนตน โดยมี
เครื่องหมาย (ก) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่แกไข และมีเครื่องหมาย (ป) เปนตัวยกกํากับหนาขอความที่ปรับปรุง
ขึ้นใหม  

 
1. บทนํา 

การประ เมินราคางานเจาะและพัฒนาบ อ 
นํ้าบาดาลควรคํานึงถึงองคประกอบหลายๆ ดาน เชน 
ขนาดบอ ความลึก เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณท่ีใช 
สภาพพื้นท่ี สภาพอุทกธรณีวิทยา และความยากงาย
ในการดําเนินการรวมทั้งขอกําหนดตางๆ ของงาน   

งานกอสรางบอนํ้าบาดาลจัดเปนวิชาชีพ เฉพาะ 
บอนํ้าบาดาลขนาดเล็กและตื้นอาจไมมีความจําเปน 
ตองมีบุคลากรหรือผูเช่ียวชาญแตบอนํ้าบาดาลขนาด
ใหญและลึกมากมีตนทุนการกอสรางสูงจําเปนตองมี
ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาหลายดาน  

รูปแบบบอผลิตนํ้าบาดาลขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และสภาพอุทกธรณีวิทยา  ดังน้ันการกําหนดราคา
งานจึงตองแตกตางกัน  ผูมีประสบการณการเจาะบอ
นํ้าบาดาลในหลายพื้นท่ียอมมีโอกาสเสนอราคาได
เหมาะสมและใกลเคียงกับความเปนจริงมากกวา  
2. ขอบเขต 

2.1  คูมือฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางการ
ประเมินราคากลางการเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล  
ท้ังน้ีเพ่ือใหราคาจางเหมาในภาคเอกชนหรือการจัดตั้ง
งบประมาณในภาครัฐเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2.2  การกําหนดราคากลางในคูมือฉบับน้ีเปน
เพียงการเสนอตัวอยางในเบื้องตนเทาน้ันอยางไรก็
ตามราคากลางดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได   
3. ศัพทบัญญัติ  

3.1  ราคากลาง หมายถึง เกณฑราคาที่กําหนด
ขึ้นที่ใชท่ัวไปและเปนท่ียอมรับ 

3.2  คาแรงเจาะบอนํ้าบาดาล หมายถึง คา  
ใชจายท้ังหมดที่เปนคาแรงงานในการเจาะ การสํารวจ 
และพัฒนาบอนํ้าบาดาล 

3.3  ค าวั ส ดุ  หมายถึ ง  ค า ใช จ ายด านวัสดุ
กอสรางบอนํ้าบาดาล วัสดุส้ินเปลือง และอุปกรณท่ีใช
ในการกอสรางบอนํ้าบาดาล 

3.4  การจัดทํารายงาน หมายถึง การจัดทํา
รายงานผลการเจาะบอนํ้าบาดาลรวมทั้งรายละเอียด
ท้ังหมดเกี่ยวกับบอนํ้าบาดาล ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัตินํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 
4. ความสําคัญและการใชงาน 

4.1  เอกสาร คู มื อฉบับ น้ี เปนประโยชนต อ
ผูเก่ียวของดานการประกอบกิจการน้ําบาดาล 

4.2  ใช เปนเอกสารอางอิงในการเสนอและ
ตรวจสอบราคาคาเจาะและพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
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5.  ขั้นตอนในการดําเนินงาน  

5.1 องคประกอบ  
การประเมินราคาคาเจาะบอนํ้าบาดาลมี

องคประกอบหลักเพ่ือประกอบการพิจารณาดังน้ี 
- ขนาดบอนํ้าบาดาล 
- ความลึก  
- ชนิดและขนาดของวัสดุ ทอกรุ ทอกรอง  
- วิธีการพัฒนาบอนํ้าบาดาล 
- สภาพอุทกธรณีวิทยาของชนิดหินอุมนํ้า 
- ชุดเครื่องเจาะที่เลือกใชวัสดุอะไหลและ

คาเสื่อมราคา 
- วัสดุส้ินเปลือง เชน นํ้ามันเช้ือเพลิง และ

โคลนเจาะ เปนตน 
- ขอกําหนดรายละเอียดอื่นๆ  
- ความเสี่ยงและความยุงยากที่ไมอาจ

คาดคะเนได  
- การบริหารจัดการและอื่นๆ  
ตัวอยางราคากลางแสดงในตารางที่ 1  

5.2 วิธีการคิดราคา 
5.2.1 งานเอกสาร งานเคลื่อนยาย งานประกอบ 

และติดตั้งเครื่องจักร 
(1) งานเอกสารประกอบดวยการเตรียม

ขอมูลสภาพอุทกธรณีวิทยาและประวัติหลุมเจาะใน
อดีต เงินประกันซอง เงินประกันสัญญา คาธรรมเนียม
และคาดําเนินการขอใบอนุญาตเจาะและใชนํ้าบาดาล 
อากรแสตมป ฯลฯ  

(2) คาเคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ เม่ือทํา
การคัดเลือกชนิดเครื่องจักรไดถูกตองตามชนิดช้ันหิน
และรูปแบบบอที่ประสงคจะเจาะแลว  การเตรียม
เครื่องจักรและอุปกรณเปนตนทุนท่ีตองนํามาพิจารณา 

เชน ขนาดของรถบรรทุก จํานวนเที่ยวรถบรรทุก 
พิจารณาวาจุดเจาะน้ันๆ มีถนนเขาถึงสะดวกหรือไม 
สภาพพื้นท่ีเปนที่ ลุมท่ีดอนหรือภูเขาสูงชัน การ
เคล่ือนยายอุปกรณและเคร่ืองเจาะอาจมีคาใชจายสูง
ถึงรอยละ 30 ในบางกรณี  

(3) คากอสรางฐานเครื่องเจาะ จุดเจาะ
มักถูกกําหนดโดยผูว าจ าง  ดัง น้ันตองพิจารณา
ออกแบบฐานของแทนเจาะใหแข็งแรง  อาจตองมีงาน
ร้ือถอนและขนยายหรือตอกเข็มและเทฐานคอนกรีต
ถ า ช้ัน ดิน มีความอ อนตัวมาก  นอกจากนี้ พ้ื น ท่ี
ปฏิบัติการโดยรอบอาจมีความลาดเอียง จําเปนตอง
ปรับแกใหอยู ในแนวระนาบและกั้นบริเวณไมให
บุคคลภายนอกเขาพื้นที่กอสราง  

5.2.2 งานเจาะหลุมสํารวจ 
(1) คาเจาะหลุมสํารวจ ซ่ึงเจาะในพ้ืนท่ี

ท่ีไมทราบสภาพอุทกธรณีวิทยาของชั้นนํ้าบาดาลมา
กอนหรือเปนบอที่ผูวาจางตองการทราบรายละเอียด
ของหลุมเจาะ เชน การเจาะเพื่อเก็บตัวอยางช้ันดิน
หรือแทงหินหรือการทําแบงทดสอบทุกช้ันนํ้า หลุม
เจาะสํารวจที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 7 - 8 
น้ิว ขนาดหลุมเจาะชนิดหินและวิธีการเจาะคือตนทุน
ใหคิดราคาตามจริงเปนราคาบาท/เมตร-งาน 

(2) คาเจาะเก็บตัวอยางดินและหิน  ช้ัน
ดินและกรวดทรายที่เจาะผานตองเก็บใสภาชนะหรือ
กลอง  ถุงพลาสติกและระบุความลึกทุกๆ  ระยะ      
1.0 เมตร  รวมทั้งคําบรรยายชนิดดินและหินเหลาน้ัน  
กรณีตองเจาะเพื่อเก็บตัวอยางแทงดินและหิน คิดคา
เจาะเพ่ิมมากกวาการเจาะเพื่อเก็บเศษดินและหิน 
ท่ัวไป 
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ตารางที่ 1  ตัวอยางรายการประมาณราคาเจาะบอนํ้าบาดาล 

รายการ 
ท่ี 

รายละเอียดงาน วัสด ุและการติดต้ัง หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย  

(บาท) 
รวมเปนเงิน  

(บาท) 

1 งานเอกสาร / งานเคลื่อนยาย / ติดต้ัง     
1.1 งานเอกสาร / เสนอราคา / สัญญาและใบอนุญาต บอ 1   
1.2 คาเคล่ือนยายไป-กลับ ระหวางบอ บอ 1   
1.3 คากอสรางฐานที่ต้ังเครื่องเจาะ/ 

คารื้อถอนปรับพื้นท่ี 
บอ 1   

 รวม (1.1-1.3)     
2 งานสํารวจ     
2.1 คาสํารวจธรณีฟสิกสบนผิวดิน     
 2.1.1  งานสํารวจภาคสนาม งาน 1   
 2.1.2  งานแปลความหมายและจัดทํารายงาน งาน 1   
2.2 คาเจาะหลุมสํารวจขนาด ... มม. เมตร    
2.3 คาเจาะเก็บตัวอยางดิน/หิน     
 2.3.1 คาเจาะเก็บตัวอยางเกล็ดช้ันดิน/หิน เมตร 1   
 2.3.2 คาเจาะเก็บแทงตัวอยางหิน (ถาจําเปน) เมตร 1   
2.4 คางานหยั่งธรณีหลุมเจาะ      
 2.4.1 งานหย่ังธรณีหลุมเจาะ บอ 1   
 2.4.2 งานแปลความหมายและออกแบบ  

กําหนดตําแหนงทอกรุ / ทอกรอง / ทอรับทราย 
บอ 1   

2.5 คาแยกทดสอบชั้นน้ํา (packer test)     
 2.5.1 งานเก็บตัวอยางแตละช้ันน้ํา ตัวอยาง    
 2.5.2 งานอุดกลบ (ตามขอตงลง) เมตร    
 รวม (ขอ 2.1-2.5)     
3 งานกอสรางบอผลิตนํ้าบาดาล     

3.1 คาเจาะขยายหลุมขนาด ... มม. เมตร    
3.2 คาวัสดุกอสรางบอ      
 3.2.1 ทอกรุ ชนิด ... ขนาด ... เมตร    
 3.2.2 ทอกรอง ชนิด ... ขนาด ... เมตร    
 3.2.3 ทอรับทราย ชนิด ...ขนาด ... เมตร    
 3.2.4 โครงบังคับบอ อัน    
 3.2.5 กรวดกร ุ ลบ.ม.    
 3.2.6 ดินเหนียวผนึกรอบบอ ลบ.ม.    
 3.2.7 ซีเมนตผนึกรอบบอ ลบ.ม.    
 3.2.8 คาแรงกอสรางบอ บอ    
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ตารางที่ 1 ตัวอยางรายการประมาณราคาเจาะบอนํ้าบาดาล (ตอ) 

รายการ 
ท่ี 

รายละเอียดงาน วัสด ุและการติดต้ัง หนวย จํานวน 
ราคาตอหนวย  

(บาท) 
รวมเปนเงิน  

(บาท) 

3.3 งานพัฒนาบอน้ําบาดาล     
 3.3.1 การพัฒนาบอโดยวิธี ... บอ    
 3.3.2 สารเคมี ... (กรณีท่ีจําเปน) บอ    
 3.3.3 คาฆาเช้ือในบอน้ําบาดาล ...  บอ 1   
 รวม (ขอ 3.1-3.3)     
4 งานทดสอบปริมาณนํ้า     
4.1 คาสูบทดสอบดวยอัตราการสูบคงที่  … ชม.  บอ    
4.2 คาสูบทดสอบประสิทธิภาพบอ  

(step-drawdown test)  
บอ    

4.3 คาการวิเคราะหผลการสูบทดสอบ 
แนะนําชนิดและขนาดเครื่องสูบน้ํา 

บอ    

4.4 คาวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตัวอยาง    
 รวม (ขอ 4.1-4.4)     
5 คาฐานคอนกรีต หรืออาคาร 

ขนาด 2 ม. x 2 ม. x 0.15 ม.  
บอ    

6 คาฝาปดบอนํ้าบาดาล (ถามี)  บอ    
7 คาจัดทํารายงาน บอ    
 รวม (ขอ 5-7)     
8 งานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า     
8.1 คาเครื่องสูบน้ําชนิด ... ขนาด ... ชุด    
8.2 คาทอสูบน้ําชนิด ... ขนาด ... เมตร    
8.3 คาสายไฟฟาชนิด ... ขนาด ...  เมตร    
8.4 คาตูควบคุมระบบไฟฟาเครื่องสูบน้ํา ชุด    
8.5 คามาตรวัดน้ําและอุปกรณประกอบ ชุด    
8.6 คาทอและอุปกรณวัดระดับน้ํา (ถามี) ชุด    
8.7 คาแรงติดตั้ง ชุด    

 รวม (ขอ 8.1-8.7)     
9 รวมรายการ (ขอ 1-8)     
10 การบริหารจัดการและอื่นๆ     
11 กําไร (รอยละ ... )     
 รวม (ขอ 9-11)     
 ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)     
 รวมเปนเงินทั้งส้ิน     
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(3) คาตรวจสอบธรณีฟสิกสหลุมเจาะ  
เปนการหยั่งธรณีหลุมเจาะดวยอุปกรณทางไฟฟาและ
กัมมันตรังสีตองพิจารณาตามขอกําหนดใหละเอียดวา 
มีคาตัวแปรอะไรบางที่ตองดําเนินการขั้นตอนน้ี  ราคา
งานขึ้นอยูกับจํานวนคาตัวแปรท่ีตองตรวจวัดและ
ความลึก 

การทดสอบและเก็บตัวอยางนํ้าจากชั้นนํ้า
ตางๆ เพ่ือเก็บตัวอยางนํ้าบาดาล ณ ท่ีช้ันนํ้าหน่ึงๆ มี
ในกรณีการเจาะบอในหินรวนระดับลึกๆ คาใชจาย
ยอมสูงตามดวย 

(4) การออกแบบบอบาดาล ขนาดบอ 
ระดับความลึกของทอกรุทอกรอง ขนาดกรวดและการ
กรุ การผลึกซีเมนตและดินเหนียว ฯลฯ 

(5) คากอสร างบอ สัง เกตการณและ 
คาอุดกลบบอ  เ ม่ือเจาะบอบาดาลที่ป รึกษาและ
ผูประกอบการอาจอาจพิจารณาสรางเปนบอสังเกต-
การณขนาด 4 น้ิว หรือกอสรางเปนบอผลิตหรือ
ยกเลิกการสรางบอผลิตแลวอุดกลบ   

กรณีท่ี 1  บอสังเกตการณขนาด  4 น้ิว  
สามารถสรางบอไดเม่ือทําการเจาะขยายหลุมเปน
ขนาด 8 น้ิว  คาใชจายท่ีเพ่ิมเติม คือ คาทอกรุ ทอ
กรอง และคาพัฒนาบอบาดาล 

กรณีท่ี 2  คาใชจายในการอุดกลบแยกได 
3 สวน คือ (1) คางานเปาลางบอใหถึงความลึกท่ี
ตองการ (2) คาวัสดุอุดกลบ เชน ซีเมนต หรือดิน
เหนียว  (3)  คาแรงอุดกลบ 

5.2.3 คางานกอสรางบอผลิตนํ้าบาดาล อัตรา
สูบประมาณ ... ลบ.ม./ชม.  

ถาหากพบวาปริมาณและคุณภาพนํ้าดี 
ควรกอสรางเปนบอผลิต สามารถระบุขนาดบอและ
ความลึกท่ีจะทําการกอสรางไดชัดเจน 

(1) คาเจาะขยายหลุม  ชางเจาะผู มี
ประสบการณและเคยผานงานบริเวณน้ันๆ มากอน  

ยอมกําหนดความยากงายของงานเจาะและประเมิน
คาใชจายตางๆ รวมท้ังอัตราการเสี่ยงหือความยาก
งายของงาน เชน เจาะในช้ันกรวดทรายอาจมีการใช
วัสดุก้ันบอพังสูงเปนตน หรือใชทอกันพังมากกวาปกติ     

(2)  คาทอกรุทอกรองและคาติดตั้ง คา
ทอกรุและทอกรองมีหลายขนาดและชนิด ราคา รวม
คาขนสง ดอกเบี้ย และคาบริการ  สวนคาติดตั้งขึ้นอยู
กับความยากงาย เชน การติดตั้งทอพีวีซี ทอเหล็กขัน
เกลียว ทอเหล็กเช่ือม หรือทอไฟเบอรกลาส และ
ขึ้นอยูกับอุปกรณประกอบการติดตั้งพรอมทอกรุทอ
กรองอื่นๆ รวมถึงความลึกของบอท่ีทําการกอสราง
ดวย 

คาทอกรุ คิดราคาเปน บาท/เมตร คาทอ
กรอง คิดราคาเปน บาท/เมตร   

คาทอรับทราย คิดราคาเปน บาท/เมตร  
คาโคลงบังคับทอ คิดราคาเปน บาท/ช้ิน คาติดตั้ง คิด
ราคาเปน บาท/เมตร หรือ บาท/บอ 

(3) งานกรุบอ งานกรุบอในที่น้ีหมายถึง  
การกรุกรวด หรือการเติมกรวดใหรอบทอกรองนํ้า 
การผนึกซีเมนตและดินเหนียว  แตมีบอยครั้งท่ีตองอุด
บอในสวนท่ีเจาะลึกเกินไป  ซ่ึงมีคาใชจายดวย 

(3.1)  คากรวดคัดขนาดคิดราคาตาม
จริงบวกคาขนสง คาสารคลอรีนลางกรวด คาติดตั้ง 
คาดอกเบี้ยและคาบริการ  โดยทั่วไปปริมาณกรวดที่
ซ้ือจริงจะมากกวาที่คํานวณไวประมาณ 1.2 เทา เปน
อยางนอย 

(3.2)  คาผนึกบอบาดาลดวยดินเหนียว
ใชหลักการเดียวกับขอ (3.1)  

(3.3)  คาผนึกบอบาดาลดวยซีเมนตใช
หลักการเดียวกับขอ (1)  

(4)  คางานพัฒนาบอนํ้าบาดาล บอนํ้า
บาดาลเมื่อกรุกรวดไดระดับแลวจะตองฉีดลางทอ
กรองดวยสารเคมีชนิดโพลีฟอสเฟต (polyphosphate) 
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บอขนาดใหญและมีชวงทอกรองยาวตองใชสารเคมี
มาก จากน้ันจึงฉีดลางทอกรองดวยวิธีการตางๆ เชน 
ใชนํ้าฉีด การกวนบอ และอื่นๆ อีกหลายวิธี  ท้ังน้ี
เพ่ือใหม่ันใจวาทอกรอง และช้ันนํ้าบาดาลโดยรอบ
สะอาดโคลนวิทยาศาสตร เคลือบปด  ขั้นตอนน้ีอาจใช
เวลานาน 1 - 3 วัน  แลวจึงทําการเปาลางบอบาดาล
ดวยเครื่องอัดลม มักเชาจากแหลงบริการ  ขนาดและ
กําลังของเครื่องอัดลม ชางเจาะที่ผานประสบการณสูง
มักใหความระมัดระวังตอการทํางานขั้นตอนน้ีมาก 

(4.1)  คาลางโคลนเบนโทไนตโดยการ
เติมสารโพลีพอสเพตหรือสารอื่นๆ คิดราคาบาท/บอ 
คากําจัดโคลนวิทยาศาสตรโดยการเติมสารโพลี
ฟอสเฟตหรืออื่นๆ คิดราคาเปนบาท/บอ 

(4.2)  คาพัฒนาบอหรือลางบอโดยวิธี
ตางๆ คิดราคาบาท/บอ 

(4.3)  คาพัฒนาบอดวยเคร่ืองอัดลมที่มี
ปริมาณและแรงดันสูง คิดราคาบาท/บอ 

(4.4)  คาคลอรีนฆาเช้ือโรค คิดราคา
บาท/บอ 

5.2.4  คางานสูบทดสอบปริมาณนํ้า 
งานสูบทดสอบเปนงานที่ชางเจาะปฏิบัติ

รวมกับนักอุทกธรณีวิทยา  มีวิธีการและขอกําหนด
แตกตางกันหลายลักษณะดังน้ี 

(1)  คาสูบทดสอบดวยอัตราสูบคงท่ี  
 8 - 24 ชม. หรือ 7 - 10 วัน  
(2)  คาสูบทดสอบแบบปรับอัตราสูบ 
 4 ขั้นๆ ละ 4 ชม. 
(3)  คาวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
(4) คาการวิเคราะหผลการสูบทดสอบ 
 แนะนําชนิดและขนาดเครื่องสูบนํ้า  

5.2.5 คาทําคอนกรีตเสริมเหล็กรอบฐานบอ
ขนาด 2 ม. X 2 ม. X 0.55 ม.   

5.2.6 คาอุปกรณปดบอ  
เ ม่ือเจาะบอบาดาลเสร็จแลวแตยังไม

ติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้าตองทําฝาปดบอใหแนนหนาปองกัน
บุคคลอื่นๆ  ท้ิ งวัสดุ ท่ีไม พึงประสงคลงไปในบอ  
ควรลอคกุญแจ  ราคางานขึ้นอยูกับวัสดุและรูปแบบ 

5.2.7 คาทํารายงานบอนํ้าบาดาล 
ชางเจาะตองทํารายงานสงใหวิศวกรหรือ

นักอุทกธรณีวิทยาเพ่ือนําเสนอตอผูวาจางทําการ
ตรวจรับและจายเงินงวดสุดทาย  คิดคาใชจายตามจริง 

5.2.8 คาติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 
องคประกอบของงานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า 

ประกอบดวย เครื่องสูบนํ้า ทอดูด ทอสง สายไฟฟา  
กลองควบคุมระบบไฟ มิเตอร วาลว สายวัดแรงดัน  
ให คิดคาใชจายตามจริง รวมคาขนสง  คาติดตั้ ง 
คาบริการและดอกเบี้ย  
6. เอกสารอางอิง 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล, 2549. ราคากลางสําหรับ

การเจาะและพัฒนานํ้าบาดาล โครงการจัดหา
แหลงนํ้าเพ่ือการจัดทําระบบประปาจังหวัด
เชียงใหม, กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม. 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดเลย   

193 นาง ก่ิงแกว     ศรีนวนแสง 74  ม.7  ต.นาอาน  อ.เมือง  จ.เลย  
42000 

089-2748024 โรตารี่เครื่องยนต/ 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

194 นาย คุณธร     ภูธนภัทร 315/2  ถ.เลย-ดานซาย  ต.กุดปอง   
อ.เมือง  จ.เลย  42000 

081-7397647 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

195 นาย เดน     บุรตปสสา 85 ม.5  ต.น้ําสวย  อ.เมือง  จ.เลย  
42000 

081-9645504 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

196 นาย ยุธพล     เจียระพงษ 68  ต.กุดปอง  อ.เมือง  จ.เลย  42000 081-7081821 โรตารี่เครื่องยนต/ 
Top head drive 2 ชุด 

197 พ.ต.ท. สวัสด์ิ      สาระสิทธิ์ 463  ม.3  ถ.ภูมิวิถี  ต.วังสะพุง   
อ.วังสะพุง  จ.เลย  42130 

084-9528031 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

จังหวัดสกลนคร   

198 นาย บุญธรรม    รักษาชนม 433 ม. 3  ต.เมือง  อ.เมือง  จ.สกลนคร  
47000 

084-7896840 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

จังหวัดสงขลา 

199 นาย การต     ทองคํา 57/3 ถ.สงขลา-นาทวี  ม.6  ต.เขารูปชาง  
อ.เมือง จ.สงขลา  90000 

087-8834432  

200 นาย ไพโรจน   พิทักษธีระ
บัณฑิต 

243 ถ.กาญจนวณิชย  ต.หาดใหญ   
อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

081-6095252 โรตารี่เครื่องยนต/ 
top head drive 2 ชุด 

201 นาย รวิช     แกวลาน      49  ม.2  ต.ตีหลวง  อ.สทิงพระ   
จ.สงขลา  90190 

081-6763363  

จังหวัดสตูล 

202 นาย วิชิต     สุวรรณอังกูร 162  ม.10  ต.ปลมพัฒนา  ก่ิงอําเภอ
มะนัง  จ.สตูล  91130 

087-2684011  

จังหวัดสมุทรปราการ 

203 นาย เจตต จุลวงษ บริษัท สยามโทเนะ จํากัด 1/15 ม.6  
(กม.15) ถนนบางนา-ตราด ต.บางโฉลง  
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

081-8427905 ทุกระบบ 

จังหวัดสมุทรสาคร 

204 นาย สมเกียรติ     จิริวิยะวัฒน บ.อิตัสไทยอุตสาหกรรม จํากัด 24/18  
ถ.พระราม2 ต.นาดี อ.เมือง  
จ.สมุทรสาคร 74000 

034-834590  

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 

ลําดับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ระบบเครื่องเจาะ 

จังหวัดสระแกว  

205 นาย สมชาย   ศรีทอง 109 ม. 10   ต.หนองบอน  อ. เมือง   
จ. สระแกว  27000 

  

จังหวัดสระบุรี   

206 นาย คเณสร     บรรพต 230/5  ม.1  ต.หนองยาว  อ.เมือง   
จ.สระบุรี  18000 

081-9473672 โรตารี่เครื่องยนต/ 
ท็อปไฮดรอลิค 2 ชุด 

207 นาย ฉว ี       จีวีระ 35/2  ม.2   ถ.พหลโยธิน  ต.หนองนาก  
อ.หนองแค  จ.สระบุรี 18230 

089-7440461  

208 นาย พชรศักด์ิ     บัวแกว 62/1  ม.4  ถ.มิตรภาพ  ต.ตาลเดี่ยว   
อ.แกงคอย  จ.สระบุรี  18110   

089-1157069 ท็อปไฮดรอลิค 
1 ชุด 

จังหวัดสิงหบุรี   

209 นาย ธรรมรัตน     ดีเจริญวิรุฬ 749  ม.6  ต.อินทรบุรี  อ.อินทรบุรี   
จ.สิงหบุรี  16110 

081-5549334 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดสุโขทัย   

210 นาย วัฒนา     เรืองปญญา
วัฒนา 

105/1  ม.4  ถ.จรถวิถีครอง  ต.ธานี   
อ.เมือง  จ.สุโขทัย  64000 

081-7856499 ท็อปไฮดรอลิคใหญ/
เล็ก 

211 นาย วัฒนา     เรืองปญญา
วัฒนา 

105/1  ม.4 ถ.จรดวิถีถอง  ต.ธานี   
อ.ธานี  จ.สุโขทัย  64000 

055-611203-5 โรตารี่เครื่องยนต / 
ท็อปไฮดรอลิค  

จังหวัดสุพรรณบุรี   

212 นาย ฉลองชัย  เตชะธนวนิท 138 ม. 10 ต.ดานชาง อ. ดานชาง  
จ. สุพรรณบุร ี 72180 

081-4726162  

213 นาย วิสิทธิ์     ขวัญงาม 41  ม.1  ถ.ดานชาง-อูทอง  ต.บานไขว  
อ.อูทอง  จ.สุพรรณบุรี 72160 

081-8575202 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดสุรินทร 

214 นาย ทองสาน     สาธร 62  ม.11  ต.ตาอ็อง  อ.เมือง  จ.สุรินทร  
32000 

085-0496814  

215 นาย บุญสง     ศาลาทอง 37 ม.1  ต.หนองขวาง  อ.ศีขรภูมิ   
จ.สุรินทร  32110 

089-3551652  

216 นาย ประเสริฐ     จารัตน 55  ม.11  ต.ตาอ็อง  อ.เมือง  จ.สุรินทร  
32000 

081-5897385  

217 นาย พณพจน    เลิศเสาวณิต 277  ม.18  ต.ในเมือง  อ.เมือง   
จ.สุรินทร  22000 

089-4249155 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

(จาก กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ตารางที่ ง-1 ขอมูลรถเจาะบอนํ้าบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ (ตอ) 
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จังหวัดหนองคาย   

218 นาย ประเสริฐ     เมืองแพน 179  ม.3  ต.พระธาตุบังพวน  อ.เมือง  
จ.หนองคาย  43100 

081-0472438 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุด 

จังหวัดหนองบัวลําภู 

219 นาย ตระกูล     ตรีวรเวทย 153  ม.3  หนองบัว  อ.เมือง   
จ.หนองบัวลําภู 

081-2610136 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

220 นาย นวรัตน     อินทะกนก 190  ม.5  ต.นาคําไฮ  อ.เมือง   
จ.หนองบัวลําภู  39000 

089-8412007 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

221 นาย แสวง     ช่ืนชม 1  ม.5  ต.โนนขมน  อ.เมือง   
จ.หนองบัวลําภู  39000 

087-1672977 โรตารี่เครื่องยนต  
1 ชุดเล็ก 

จังหวัดอํานาจเจริญ   

222 นาย ฉกาจ     รุงเรือง 42  ถ.ศรีมงคล  ม.2  ต.น้ําปลีก  อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ  37000 

086-0131971  

223 นาย บวรศักดิ ์    คณาเสน 188/251  ถ.วิชิตสิน  ม.9  ต.บอ  อ.เมือง  
จ.อํานาจเจริญ  37000 

086-2517528  

224 นาย แมน     ธนวงสิทธ์ิ 24/1  ม.19  ต.บุง  อ.เมือง   
จ.อํานาจเจริญ  37000 

045-451983  

จังหวัดอุดรธานี   

225 วาท่ี ร.ท. เชิดชัย   ไชยรัตนโชติ 99/18 ม.2  ต.บานเล่ีอม  อ.เมือง   
จ.อุดรธานี  41000 

081-8717543 โรตารี่เครื่องยนต/
กระแทก 2 ชุด 

226 นาย สมคิด     อาจเจริญ 177/14  ม.4  ต.หนองบัว  อ.เมือง   
จ.อุดรธานี  41000 

087-2589355 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

227 นาย สุพจน     ทองทิพย 125  ต.หายโศก  อ.บานผือ  จ.อุดรธานี  
41160 

081-2249618 โรตารี่เครื่องยนต  
2 ชุด 

จังหวัดตราด   

228 นาย อํานาจ     สรรหาธรรม 45/2  ม.9  ต.แสนตุง  อ.เขาสมิง   
จ.ตราด  23150 

089-2011246  

จังหวัดอุบลราชธานี   

229 นาย กุหลาบ     ศรีจันทร 90/4  ม.19  ต.ขามใหญ  อ.เมือง   
จ. อุบลราชธานี  34000 

089-7166709  

230 นาย ชาญกิจ     วารี 219/3  กันทรลักษณ  ต.วารินชําราบ   
อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 

081-7090902  

231 นาย ณัฐพล    รัตนูปการ 19  ซ.พโลชัย 9  ต.ในเมือง  จ.
อุบลราชธานี  34000 

081-7250131  

(กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2548) 
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ภาคผนวก จ 
ขอมูลผูประกอบการขายวัสดุอุปกรณเจาะบอบาดาล 

ตารางที่ จ-1 ขอมูลผูประกอบการขายวัสดุอุปกรณเจาะบอบาดาล 

ลําดับ ช่ือ (ตามลําดับอักษร) ที่อยู  โทรศัพท วัสดุอุปกรณ 

1 บจก. คลินตันอินเตอรเทรด  2/50 ซ.เพิ่มทรัพย ถนนสุขาภิบาล แขวง
บางแค เขตบางแค กทม. 10160 

0-2802-4213-16 ปมนํ้า  
มอเตอร 

2 บจก. จ.แสงศิริ    0-2321-5667 ปมนํ้าบาดาล 
3 บจก. ที.เอ็น.เจนเนอเรเตอร 

ซัพพลาย แอนดเซอรวิส  
164/317 ม.1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง 
จ.นนทบุรี 11110 

0-2922-9911 เครื่องอัดลม   
เครื่องกําเนิดไฟฟา 

4 บจก. ไทยเจริญสุข  
เอ็นจิเนียริ่ง  

1364 ถนนเพชรเกษม ต.ลําพญา  
จ.นครปฐม 73000 

0-3427-2918-8 ผลิตและจําหนาย
หอถังเก็บนํ้า 

5 บจก. ไทยวัฒนาอุปกรณ
และบุตร (1992)  

463/2 ถนนลูกหลวง แขวงสี่แยกมหา
นาค เขตดุสิต กทม.  

0-2282-4533-4 อุปกรณไฟฟา 

6 บจก. พาวเวอรปม แอนด 
แมชชีนเนอรี (ประเทศไทย) 

88/2 ม.4 ถนนแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กทม. 10150 

0-2452-8091 เครื่องสูบนํ้าบาดาล 

7 บจก. ยิม-ยุทธ    0-2899-5241 ผูนําเขา-จําหนาย
เครื่องสูบนํ้า 

8 บจก. สิทธิยนต กรุป  10 ถนนปรินายก แขวงบานพานถม  
เขตพระนคร กทม. 10200 

0-281-1418 อุปกรณการเจาะ 
นํ้าบาดาล 

9 บจก. อิตัลไทยอุตสาหกรรม  24/18 ม.4 ถ.พระราม 2 (กม.26) ต.นาดี 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 

0-3483-4591 ผูแทนจําหนาย
เครื่องจักรกลหนัก 

10 บจก.มินเซนแมชชีนเนอรี่        
11 หจก.ต.เจริญการประปา 

และการโลหะ 
1279/10 ม.6 ต.ทายบานใหม อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10280 

0-2387-1035 ทอเหล็ก ทอกรอง
เครื่องสูบนํ้า 

12 หจก.มณฑรักษ อีเลคทริค   0-3523-0577-8 ตูควบคุมมอเตอร 
13 หจก.สิมะอารีย 8/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางดวน  

เขตภาษีเจริญ กทม. 10160 
0-2413-0856 ทอเหล็ก 

14 หจก.เอ็มแอนดที มุกดาหาร 
ซัพพลาย 

6/1 ถนนสองนางสถิต อ.เมือง  
จ.มุกดาหาร 49000 

0-4261-2328 หัวเจาะแอร 

(จาก สมาคมน้ําบาดาลไทย, 2550) 
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ภาคผนวก ฉ 
ขอมูลรายช่ือบริษัทท่ีปรึกษาน้ําบาดาล 

ตารางที่ ฉ-1 ขอมูลรายช่ือบริษัทท่ีปรึกษานํ้าบาดาล   

ลําดับ ชื่อ (ตามลําดับอักษร) ที่อยู  โทรศัพท 

1 บริษัท จีเอ็มที คอรปอเรช่ัน จํากัด 28/72 หมู 13 ซอยรมรื่น ถนลาดพราว แขวง
ลาดพราว เขตลาดพราว กทม. 10230 

0-2931-1066-8 

2 บริษัท ซันยู คอนซัลแตนทส (ประเทศ
ไทย) จํากัด 

เลขที่ 1 อาครภูมเดชา ช้ัน3 ซ.ประดิพัทธ 10 ถ 
.ประดิพัทธ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 

0-2270-1112-5 

3 บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด 22 ลาดพราว 35 จันทรเกษม จตุจักร กทม.  0-2938-2480-9 

4 บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอน
ซัลแท็นส จํากัด 

12/14-15 ซอยเกษมสันต 1 ถ.พระรามที่ 1 แขวง
วังใหม เขตปทุมวัน กทม.มหานคร 

0-2612-3080-3 

5 บริษัท เมทริกซ แอสโซซิเอทซ จํากัด อาคารสิรินรัตน ช้ัน19 ถนนพระราม4 แขวงคลอง
ตัน เขตคลองเตย กทม.ฯ 

0-2672-5550 

6 บริษัท วอเตอร รีซอรช เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 

117/43 ม.10 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กทม.
ฯ 10230 

0-2931-7773 

7 บริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง 
คอนซัลแตนท จํากัด 

69/82 หมูที่ 2 ถนนติวานนท ต.ทาทราย อ.เมือง 
นนทบุรี นนทบุรี 

0-2759-0140 

8 บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท 
จํากัด 

1124/263 ซ.พหลโยธิน 32 (เจนพัฒนา)  
ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
มหานคร 

0-2541-6552 

(จาก ศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง) 

 

 




	ปกหน้า
	ปกรอง
	ขอมูลบรรณานุกรม
	คํานํา
	กิตติกรรมประกาศ
	คณะที่ปรึกษาโครงการ
	คณะทํางาน
	สารบัญ รายงานโครงการ
	สารบัญ เล่มที่ 7/10
	คูมือ ทบ พ 1000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. คําอธิบายวิธีการ
	7. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ
	7.4 เครื่องเจาะผสม
	7.3 เครื่องเจาะแบบหมุนดูดกลับ
	7.2 เครื่องเจาะแบบกระแทก
	7.1 เครื่องเจาะแบบหมุนตรง

	8. ขั้นตอนการดําเนินงาน
	9. ความปลอดภัย
	10. บุคลากร
	11. เอกสารอางอิง

	คู่มือ ทบ พ 2000-2550
	1. บทนำ
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	4. ศัพท์บัญญัติ
	5. ขั้นตอนในการดำเนินงาน
	6. เอกสารอ้างอิง

	คูมือ ทบ พ 3000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. คําอธิบายวิธีการ
	7. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุ
	8. ขั้นตอนการดําเนินการ
	9. ความปลอดภัย
	10. บุคลากร
	11. เอกสารอางอิง
	12. ภาคผนวก

	คูมือ ทบ พ 4000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. วัตถุประสงค
	6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ
	7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน
	7.1 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีการตักน้ํา
	7.2 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธี การเปาอัด
	7.3 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธีการอัดและ
	7.4 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธีการดึงน้ํา
	7.5 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธีการฉีดลาง
	7.6 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธี การฉีดลาง
	7.7 การสูบดวยอัตราสูงกวาอัตราใหน้ําของบอ
	7.8 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีลางยอนกลับ
	7.9 การใชสารประกอบ โซเดียมเฮกซาเมตา
	7.10 เกณฑอนุโลมปริมาณทรายละเอียดที่ปน
	7.11 รายงานสรุป

	8. ความปลอดภัย
	9. บุคลากร
	10. เอกสารอางอิง

	คู่มือ ทบ พ 5000-2550
	1.	บทนำ
	2.	ขอบเขต
	3.	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	4.	ศัพท์บัญญัติ
	5.	ความสำคัญและการใช้งาน
	6.	วิธีการและขั้นตอนการสูบทดสอบ
	7.	การวิเคราะห์ข้อมูลสูบทดสอบ
	8.	การประเมินประสิทธิภาพของบ่อ 
	9.	เครื่องมือและอุปกรณ์ 
	10. ความปลอดภัย
	11.	บุคลากร
	12.	เอกสารอ้างอิง
	13. ภาคผนวก

	คูมือ ทบ พ 6000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่ใชประกอบการจัดทํา
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. วิธีการเก็บตัวอยางตะกอนหรือเศษหิน
	7. เอกสารอางอิง

	คูมือ ทบ พ 7000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. การเก็บตัวอยางน้ําบาดาล
	5. ขั้นตอนการเก็บตัวอยางน้ําบาดาล
	6. การประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
	7. เอกสารอางอิง

	คูมือ ทบ พ 8000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขตการใชงาน
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. ประเภทของเครื่องสูบสําหรับบอน้ําบาดาล
	7. ขั้นตอนการดําเนินงาน
	8. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ
	9. ความปลอดภัย
	10. บุคลากร
	11. เอกสารอางอิง

	คูมือ ทบ พ 9000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. สาเหตุที่ทําใหปริมาณน้ําสูบไดจากบอลดลง
	7. ขั้นตอนการดําเนินงาน
	8. เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุ
	9. ความปลอดภัย
	10. บุคลากร
	11. เอกสารอางอิง

	คูมือ ทบ พ 10000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขตการใชงาน
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. คําอธิบายและวิธีการ
	7. เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ
	8. หลักการออกแบบระบบประปาบาดาล
	9. องคประกอบของระบบประปาบาดาล
	10. การออกแบบกอสรางระบบประปาบาดาล
	11. รายละเอียดการออกแบบกอสราง
	12. งบประมาณการกอสรางระบบประปาบาดาล
	13. การปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาบาดาล
	14. การบริหารจัดการระบบประปาชนบท
	15. เอกสารอางอิง
	16. ภาคผนวก

	คูมือ ทบ พ 11000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. ขอแนะนํากอนดําเนินการเจาะบอน้ำบาดาล
	7. การแบงกลุมผูประกอบการเจาะบอน้ําบาดาล
	8. ขั้นตอนและแนวทางประกอบการตัดสินใจาจางเจาะบอน้ำบาดาล
	9. เอกสารอางอิง
	ภาคผนวก ก  ตัวอย่างข้อกำหนดทั่วไป
	ภาคผนวก ข  ตัวอย่างข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาาดาล
	ภาคผนวก ค  ตัวอย่างข้อกำหนดงานเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 
	ภาคผนวก ง  ข้อมูลรถเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ 
	ภาคผนวก จ  ข้อมูลผู้ประกอบการขายวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาล
	ภาคผนวก ฉ  ขอมูลรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาน้ำบาดาล

	คูมือ ทบ พ 12000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. ศัพทบัญญัติ
	4. ความสําคัญและการใชงาน
	5. ขั้นตอนในการดําเนินงาน
	6. เอกสารอางอิง

	ปกหลัง
	07FR_B7_MAN4000_Wel lDevelopment.pdf
	คูมือ ทบ พ 4000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. วัตถุประสงค
	6. เครื่องจักรกลและอุปกรณ
	7. ขั้นตอนในการดําเนินงาน
	7.1 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีการตักน้ํา
	7.2 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธี การเปาอัด
	7.3 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธีการอัดและ
	7.4 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธีการดึงน้ํา
	7.5 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธีการฉีดลาง
	7.6 การพัฒนาบอน้ําบาดาลดวยวิธี การฉีดลาง
	7.7 การสูบดวยอัตราสูงกวาอัตราใหน้ําของบอ
	7.8 การพัฒนาบอบาดาลดวยวิธีลางยอนกลับ
	7.9 การใชสารประกอบ โซเดียมเฮกซาเมตา
	7.10 เกณฑอนุโลมปริมาณทรายละเอียดที่ปน
	7.11 รายงานสรุป

	8. ความปลอดภัย
	9. บุคลากร
	10. เอกสารอางอิง


	14FR_B7_MAN11 000_Drillers Class repair.pdf
	คูมือ ทบ พ 11000-2550
	1. บทนํา
	2. ขอบเขต
	3. เอกสารที่เกี่ยวของ
	4. ศัพทบัญญัติ
	5. ความสําคัญและการใชงาน
	6. ขอแนะนํากอนดําเนินการเจาะบอน้ำบาดาล
	7. การแบงกลุมผูประกอบการเจาะบอน้ําบาดาล
	8. ขั้นตอนและแนวทางประกอบการตัดสินใจาจางเจาะบอน้ำบาดาล
	9. เอกสารอางอิง
	ภาคผนวก ก  ตัวอย่างข้อกำหนดทั่วไป
	ภาคผนวก ข  ตัวอย่างข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาาดาล
	ภาคผนวก ค  ตัวอย่างข้อกำหนดงานเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ 
	ภาคผนวก ง  ข้อมูลรถเจาะบ่อน้ำบาดาลภาคเอกชนทั่วประเทศ 
	ภาคผนวก จ  ข้อมูลผู้ประกอบการขายวัสดุอุปกรณ์เจาะบ่อบาดาล
	ภาคผนวก ฉ  ขอมูลรายชื่อบริษัทที่ปรึกษาน้ำบาดาล




